
 
 
 
  

รายงานเศรษฐกิจการค้า 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 

สรุปส่งออกไทยไปรัสเซียปี 2562 และคาดการณ์ปี 2563 

ารส่งออกของไทยไปยังตลาดรัสเซียเดือนธันวาคม 2562 มีมูลค่า 65.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยังอยู่ใน
เกณฑ์ต่ำอย่างต่อเนื่องไตรมาสสุดท้ายของปี เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ลดลงร้อยละ 
14.15 ส่งผลให้ยอดส่งออกสะสมทั้งปีมีมูลค่ารวมทั้งสิ ้น 958.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 

17.74 โดยได้รับผลกระทบมาจากผู้บริโภคเกิดความความไม่มั่นใจทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ความผันผวนของ
หลายปัจจัย เช่น การค้าโลกชะลอตัว สงครามการค้า ปัญหาเรื้อรังถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากโลกตะวันตก 
ระดับราคาน้ำมัน และอัตราแลกเปลี่ยน รวมท้ังภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศเองท่ีเติบโตต่ำกว่าท่ีคาดการณ์ 

ตารางแสดงมูลค่าการส่งออกสินค้า 10 อันดับแรก เดือนธันวาคม 2562 

 ประเภทสินค้า มูลค่า  
(ล้าน USD) 

���� % สัดส่วน % 

1 รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 11.0 -50.41 16.67 
2 ผลิตภณัฑ์ยาง 7.7 37.14 11.68 
3 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 4.4 -5.54 6.62 
4 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 3.1 -8.29 4.63 
5 อัญมณีและเครื่องประดับ 2.9 -6.48 4.41 
6 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 2.8 -13.65 4.24 
7 เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รกัษาผิว 2.5 61.75 3.82 
8 รองเท้าและช้ินส่วน 2.3 126.08 3.55 
9 เม็ดพลาสติก 2.3 -36.56 3.55 
10 ข้าว 2.1 4.63 3.17 
 รวม 10 อันดับแรก 41.1 -18.36 62.35 
 อ่ืนๆ 24.8 -6.14 37.65 
 รวม 65.9 -14.15 100.00 

        ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 

ในเดือนธันวาคม 2562 สินค้าส่งออก 10 อันดับแรก มีสัดส่วนร้อยละ 62.35 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด โดย 
รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ยังคงเป็นกลุ่มสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของไทย เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีท่ีผ่านมาพบว่าหดตัวอย่างรุนแรงต่อเนื่องตลอดไตรมาสสุดท้ายเกินกว่าร้อยละ -50 ด้วยมูลค่าเหลือเพียง 11 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ในมูลค่าจำนวนนีส้่วนใหญม่าจากส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ 5.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามมา
ด้วยรถยนต์นั่งคิดเป็นมูลค่า 4.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ท่ีเหลืออีก 1.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นรถปิคอัพ นอกจากนั้น
หมวดสินค้าที ่เกี ่ยวเนื ่องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ภายใต้หมวด เครื ่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและ
ส่วนประกอบ ก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันด้วยในอัตราร้อยละ -66.7 แต่ ผลิตภัณฑ์ยาง ท่ีส่วนใหญ่เป็นยาง
ยานพาหนะ ยังสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 37.14 

ก
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สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 

6 ใน 10 อันดับแรกของสินค้าไทยท่ีส่งไปรัสเซียในเดือนธันวาคม 2562 มีอัตราการขยายตัวในแดนลบ แต่เป็นท่ีน่า
สังเกตว่า เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว กลับมาเติบโตไดด้อีีกครั้งหลังจากท่ีขยายตัวติดลบติดต่อกันมา
หลายเดือน ส่วน สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ท่ีเพ่ิงขยายตัวเป็นบวกได้อีกครั้งเม่ือเดือนท่ีผ่านมา กลับมาติดลบ
อีกครั้ง สะท้อนพฤติกรรมการระมัดระวังการใช้จ่ายของผู้บริโภคจากความไม่มั่นใจในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจใน
อนาคต ซึ่งสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างอัญมณีและเครื่องประดับมักจะเป็นรายการแรก ๆ ท่ีผู้บริโภคตัดออกจากแผนการใช้
จ่าย 

นอกจากนั้น หมวดสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
มาหลายเดือน ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าสับปะรดกระป๋องเป็นอันดับหนึ่งในตลาดรัสเซียมาโดยตลอด จาก
การสอบถามกับผู้ส่งออกรายใหญ่พบว่ามีปัญหาเรื่องผลผลิตสับปะรดที่เป็นวัตถุดิบภายในประเทศขาดแคลนและ
ประสบปัญหาภูมิอากาศที ่ไม่ปกติทำให้คุณภาพผลผลิตต่ำลงที ่อาจจะส่งผลต่อเนื ่องไปจนถึงกลางปี 2563 
ขณะเดียวกันประเทศคู่แข่งอย่างอินโดนีเซียก็ใช้นโยบายการตลาดเชิงรุกมากข้ึน  

ตารางแสดงโครงสร้างการส่งออกสินค้าไทยไปยังรัสเซีย ปี 2562 

 ประเภทสินค้า มูลค่า  
(ล้าน USD) 

���� % สัดส่วน % 

1 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสตัว์,ประมง) 69.0 4.20 7.20 
2 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 96.9 -10.00 10.12 
3 สินค้าอุตสาหกรรม 780.7 -20.68 81.48 
4 สินค้าแร่และเช้ือเพลิง 11.5 74.35 1.20 
 รวม 958.1 -17.74 100.00 
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 

พิจารณาโครงสร้างสินค้าส่งออกจากไทยไปยังตลาดรัสเซีย จะพบว่า กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม เป็นกลุ่มสินค้าหลักท่ี
ครองส่วนแบ่งจากทั้งหมดกว่าร้อยละ 81 โดยมีหมวดรถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบเป็นสินค้าหลัก (สัดส่วน
ร้อยละ 34) ตามมาด้วย ผลิตภัณฑ์ยาง (ร้อยละ 9.68) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล (ร้อยละ 
4.23) อัญมณีและเครื่องประดับ (ร้อยละ 3.57) และ กลุ่มถัดมาเป็น กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สัดส่วน
รวมร้อยละ 10.12 ที่มีสินค้าผลไม้กระป๋องและแปรรูปเป็นตัวนำ (ร้อยละ 4.39) รองลงมาได้แก่ อาหารทะเล
กระป๋องและแปรรูป (ร้อยละ 2.03) ถัดไปเป็น กลุ่มสินค้าเกษตรกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 7.20 แบ่งเป็นกลุ่มสินค้า
กสิกรรม (ร้อยละ 5.19) แบ่งออกเป็นข้าว (ร้อยละ 1.86) ยางพารา และผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง (ร้อยละ 
1.4 และ 0.96 ตามลำดับ) เป็นสินค้าหลัก รวมท้ังกลุ่มสินค้าประมง (ร้อยละ 1.18) และปีนีมี้สัญญาณท่ีดีท่ีรัสเซียได้
เริ่มนำเข้าสินค้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็งจากไทยอีกครัง้ 

จากมูลค่าการส่งออกในปี 2562 จะเห็นว่าสินค้า รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ยังคงมีบทบาทสำคัญและเป็น
สินค้าหลักมีมูลค่าสูงที่สุดกว่า 327.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยครองสัดส่วนการส่งออกของทั้งหมดกว่าร้อยละ 34 
จากข้อมูลสถิติของ World Trade Atlas พบว่าในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี ้ การนำเข้ารถยนต์นั ่งประเภท
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดระหว่าง 1,500-2,500 ซีซี จากไทยไปยังรัสเซียหายไปท้ังหมดเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา ขณะท่ี
รถยนต์นั่งเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเกินกว่า 2,500 ซีซี ก็ปรับตัวลดลงด้วย ซึ่งท้ังนีข้ึ้นอยู่กับนโยบายทางการตลาดของ
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สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 

บริษัทแม่เจ้าของแบรนด์ในต่างประเทศเป็นสำคัญว่าจะนำเข้าจากแหล่งผลิตใดของโลกหรือเลือกที ่จะเปิด
สายการผลิตเองในประเทศเป้าหมาย กอปรกับการเติบโตของการซื้อรถใหม่ในตลาดรัสเซียโดยรวมชะลอตัวลง 

ผลิตภัณฑ์ยาง ร้อยละ 77 ของทั้งหมดเป็นยางใหม่สำหรับยานพาหนะต่างๆ รองลงมาร้อยละ 8.09 เป็นถุงยาง
อนามัย ร้อยละ 3.55 เป็นถุงมือยาง และร้อยละ 1.83 เป็นยางรัดของ อย่างไรก็ตามจากข้อมูลสถิติของ World 
Trade Atlas พบว่าในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ พบว่าสินค้ายางรถยนต์จากจีนและเกาหลีใต้ท่ีครองตลาดส่วนใหญ่
สามารถช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดได้เพ่ิมข้ึนขณะท่ีนำเข้าจากไทยปรบัตัวลดลงแตมี่ส่วนแบ่งสูงกว่าประเทศอ่ืน ๆ ใน
อาเซียน ขณะท่ียางสำหรับรถบัสและรถบรรทุกของไทยควบคู่กับญี่ปุ่นและเบลารุสยังสามารถขยายตลาดได้ในอัตรา
ท่ีสูงแตผู่้ส่งออกหลักอย่างโปแลนด์และจีนมีอัตราการเติบโตเป็นลบ 

อัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับทำด้วยเงิน สินค้าหมวดนี้เคยขยายตัวข้ึนเป็นท่ีน่าพอใจ
มาตลอดในช่วงสองปีที่ผ่านมาหลังภาวะเศรษฐกิจถดถอย จนมาเริ่มสะดุดเอาในเดือนกันยายนและตุลาคม 2561 
เป็นต้นมา แต่ด้วยค่าเงินบาทท่ีแข็งตัวอย่างต่อเนื่อง บวกกับกำลังซื้อท่ีปรับตัวลดลงจนทำให้ร้านค้าต้องปิดตัวลง
หลายราย อีกทั้งการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีผลตั้งแต่ต้นปีนี้ล้วนเป็นปัจจัยลบต่อการขยายตัว ขณะที่ผู้บริโภคก็
ต้องปรับตัวโดยการเพิ่มความระมัดระวังในการใช้จ่ายโดยเฉพาะกับสินค้าฟุ่มเฟือยมากยิ่งขึ้น จากแหล่งข้อมูลสถิติ 
World Trade Atlas พบว่าในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2562 รัสเซียนำเข้าสินค้าเครื่องประดับโดยรวมจากทั่วโลก
ลดลงร้อยละ 17 แต่มีแนวโน้มว่าสินค้าจากยุโรปตะวันตกกลับสามารถขยายตัวได้ดี สำหรับหมวดเครื่องประดับเงิน
ที่ไทยมีสัดส่วนตลาดมากที่สุดปรับตัวลดลงโดยรวมร้อยละ 26 โดยสินค้าจากจีนที่มีสัดส่วนตลาดใกล้เคียงกับไทย
ลดลงร้อยละ 25 ขณะท่ีอิตาลีสามารถเพ่ิมสัดส่วนการตลาดได้ถึงร้อยละ 33 

เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว แม้จะยังมีมูลค่าการส่งออกไม่มากแต่สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องใน
ทุกสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

ตารางแสดงสรุปมูลค่าการส่งออกสินค้า 10 อันดับแรก  ปี 2562 

 ประเภทสินค้า มูลค่า 
(ล้าน USD) 

���� % สัดส่วน % 

1 รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 327.5 -24.16 34.19 
2 ผลิตภณัฑ์ยาง 92.7 6.51 9.68 
3 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 42.0 -23.73 4.39 
4 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 40.5 3.34 4.23 
5 อัญมณีและเครื่องประดับ 34.2 -47.23 3.57 
6 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 31.8 -5.03 3.32 
7 เม็ดพลาสติก 31.4 -21.05 3.27 
8 เครื่องยนตส์ันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ 27.0 -34.42 2.82 
9 อาหารทะเลกระป่องและแปรรูป 19.4 -1.52 2.03 
10 ข้าว 17.8 -16.72 1.86 
 รวม 10 อันดับแรก 664.3 -20.29 69.33 
 อ่ืนๆ 293.8 -11.31 30.67 
 รวม 958.1 -17.74 100.00 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 
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สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 

จากข้อมูลสถิติการค้าของ World Trade Atlas ในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ หากพิจารณาในเชิงการแข่งขัน
เปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนด้วยกัน พบว่าเวียดนามเป็นประเทศท่ีทำได้ดีท่ีสุดอยู่ในอันดับท่ี 16 ของประเทศ
ส่งออกมายังตลาดรัสเซียท้ังหมดโดยมีข้อได้เปรียบจากการบรรลุข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย 
โดยมีไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ที่ครองสัดส่วนตลาดได้ไม่แตกต่างกันมากตามมาในลำดับที่ 28 – 29 -30 
ตามลำดับ 

คาดการณ์การส่งออกของไทยไปยังตลาดรัสเซีย ปี 2563 

จากการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2563 ธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะเติบโตได้ร้อยละ 1.6 และ 1.8 
ในปีถัดไป แต่ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Multilateral Development Bank: MDB) มีความเห็นว่า
ควรปรับลดคาดการณ์เศรษฐิจของรัสเซียในปี 2563 ลงอีกร้อยละ 0.1 เหลือร้อยละ 1.5 

ในปี พ.ศ. 2563 คาดว่าการส่งออกของไทยไปยังตลาดรัสเซียยังคงมีความไม่แน่นอนและคาดการณ์ได้ยาก เนื่องจาก
มูลค่าสินค้าสำคัญคือรถยนต์และรถปิกอัพท่ีประกอบในประเทศไทยท่ีจะต้องเผชิญกับความต้องการรถใหม่ในตลาด
ที่อ่อนตัวลงจากภาวะเศรษฐกิจ อีกทั้งนโยบายของบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่นที่จะตัดสินใจปรับเปลี่ยนฐานการผลิต
รุ่นรถยนต์บางรุ่นจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง เช่น รถอเนกประสงค์ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น Pajero Sport 
ท่ีเคยส่งออกจากโรงงานผลิตในประเทศไทยไปยังรัสเซียถูกปรับไปใช้จากแหล่งประกอบรถยนต์ในประเทศรัสเซียเอง 
เป็นต้น  

สำหรับสินค้าสำคัญอื่น ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ยางที่ส่วนมากกว่าร้อยละ 75 เป็นยางรถยนต์ ก็จะได้รับผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจไปด้วย เนื่องจากผลิตภัณฑ์ในประเทศที่มีราคาต่ำกว่าจะเป็นปัจจัยในการเลือกซื้อของผู้บริโภค 
ขณะท่ีค่าเงินบาทแข็งก็จะยิ่งซ้ำเติมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่เคยขยายตัวได้ดีหลังก้าวผ่านภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี พ.ศ. 2557 – 2559 ก็
ปรับตัวลดลงอย่างแรงตลอดปี พ.ศ. 2562 เนื่องจากถูกจัดว่าเป็นสินค้าฟุ ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพ
โดยเฉพาะในภาวะท่ีเศรษฐกิจไม่เอ้ืออำนวย 

สินค้าผลไม้กระป๋อง โดยเฉพาะสับปะรดกระป๋องที่เคยสร้างมูลค่าการส่งออกให้ไทยอย่างโดดเด่น ก็ประสบปัญหา
วัตถุดิบขาดแคลนและคุณภาพต่ำจากสภาวะอากาศท่ีไม่ดีต่อการเพาะปลูกต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมาจนถึงปีใหม่นี้ด้วย 

โดยสรุปแล้วสถานการณ์การส่งออกของไทยไปยังรัสเซียในปี พ.ศ. 2563 ก็ยังไม่สดใสนักเนื่องจากปัจจัยลบต่าง ๆ 
ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่อาจจะยิ่งได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นใหม่ด้วย 
เช่น กรณีสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน อย่างไรก็ตามมูลค่าการส่งออกของไทยท่ีปรับฐานลงต่ำมากในปีท่ีผ่านมา ในชั้น
นี้คาดว่าในปี พ.ศ. 2563 จะกลับมาขยายตัวได้ร้อยละ 5 

การส่งออกของไทยไปยังรัสเซีย ควรเน้นสินค้าระดับคุณภาพและราคาปานกลางเพราะประชากรส่วนใหญ่มีรายได้
ไม่มากนักและมีนิสัยเสพติดสินค้าราคาถูกมาตลอดหลังจากเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา สำหรับ
สินค้าระดับพรีเมียมก็มีความต้องการตามเดิมไม่ได้รับผลกระทบไปด้วยแต่ก็มีปัญหาที่มีจำนวนผู้บริโภคในกลุ่มนี้ไม่
มากนักและมักจำกัดอยู่ในเมืองใหญ่เท่านั้น � 


