
 
 
 
  

รายงานเศรษฐกิจการค้า 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 

สรุปสรุปสรุปสรุปสถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์ส่งออกไทยไปรัสเซีส่งออกไทยไปรัสเซีส่งออกไทยไปรัสเซีส่งออกไทยไปรัสเซียยยย    7 เดือน7 เดือน7 เดือน7 เดือนแรกแรกแรกแรกปีปปีีปี    2563256325632563    

ารส่งออกของไทยไปยังตลาดรัสเซียเดือนกรกฎาคม 2563 มีมูลค่า 43.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากเม่ือ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ลดลงร้อยละ -48.88 ส่งผลให้ยอดส่งออกสะสมในช่วง 7 เดือน
แรกของปีนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 420.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ -28.45 โดยได้รับผลกระทบ

อย่างชัดเจนจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ต้นปีและการใช้มาตรการป้องกันต่าง ๆ เช่น การปิดน่านฟ้า
และการบังคับให้ประชาชนกักตนเองอยู่ในที่พัก รวมทั้งการสั่งปิดร้านค้าปลีกบางประเภทและธุรกิจบริการต่าง ๆ 
เป็นต้น อีกทั้งผู้บริโภคเกิดความความไม่มั่นใจทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ความผันผวนของหลายปัจจัย เช่น 
การค้าโลกชะลอตัว สงครามการค้า ปัญหาเรื้อรังถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากโลกตะวันตก ระดับราคาน้ำมัน และ
อัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศเองท่ีเติบโตต่ำกว่าท่ีคาดการณ์  

ตารางแสดงมูลค่าการส่งออกสินค้า 10 อันดับแรก เดือนกรกฎาคม 2563 

 
ประเภทสินค้า 

มูลค่า  
(ล้าน USD) ���� % สัดส่วน % 

1 รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 9.0 -71.14 20.49 
2 ผลิตภณัฑ์ยาง 6.9 -15.77 15.89 
3 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 3.6 -5.29 8.16 
4 อัญมณีและเครื่องประดับ 1.8 -12.43 4.08 
5 เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รกัษาผิว 1.7 15.91 3.93 
6 รองเท้าและช้ินส่วน 1.6 -39.19 3.67 
7 แผงสวิทช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า 1.5 147.65 3.50 
8 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 1.3 -39.51 3.00 
9 เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง 1.2 204.58 2.78 
10 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 1.1 -41.38 2.58 
 รวม 10 อันดับแรก 29.7 -45.21 68.08 
 อ่ืนๆ 14.0 -55.26 31.92 

 รวม 43.7 -48.88 100.00 

        ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 

ในเดือนกรกฎาคม 2563 สินค้าส่งออก 10 อันดับแรก มีสัดส่วนร้อยละ 68.08 ของมูลค่าการส่งออกท้ังหมด หดตัว
ลงร้อยละ -45.21 โดย รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ยังคงมีมูลค่านำเข้าติดลบอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะยังยืน
หยัดได้ในลำดับที่หนึ่งแต่ก็มีมูลค่าเหลือเพียง 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวกว่าร้อยละ 70 ซึ่งในหมวดนี้กว่าร้อยละ 
54 มาจากรถยนต์นั่งคิดเป็นมูลค่า 4.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามมาด้วยส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์มูลค่า 3.68 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอีก 0.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นรถปิคอัพ นอกจากนั ้นหมวดสินค้าที ่เกี ่ยวเนื ่องกับ

ก
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สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 

อุตสาหกรรมยานยนต์ หมวดผลิตภัณฑ์ยางยานพาหนะภายใต้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง ก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกันในอัตราร้อยละ -20.94 

7 ใน 10 อันดับแรกของสินค้าไทยที่ส่งไปรัสเซียในเดือนกรกฎาคม 2563 มีอัตราการขยายตัวในแดนลบ โดยเป็นท่ี
สังเกตได้ว่า สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าเครื่องแต่งกาย และเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ถือว่าเป็นสินค้าที่ไม่
จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะหดตัวลง สะท้อนพฤติกรรมการระมัดระวังการใช้
จ่ายของผู้บริโภคจากรายได้สำหรับใช้จ่ายลดลงและความไม่ม่ันใจในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคต 

สำหรับหมวดสินค้าอาหารและเครื่องดื่มรวมไปถึงอาหารสัตว์เลี้ยง ถือว่าน่าจะมีโอกาสขยายตัวดีที่สุดท่ามกลาง
ภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาจากโรคระบาดแต่ก็ยังมีความผันผวนในบางช่วงเวลา โดยเดือนนี ้ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 
ผลไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอ่ืน ๆ ผลไม้สด/แช่เย็น/แช่แข็งและแห้ง และ อาหารทะเล
กระป๋องและแปรรูป ต่างปรับตัวลดลง ขณะท่ี เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง และ อาหารสัตว์เลี้ยง กลบัขยายตัวได้
ดี อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสินค้าอาหารจะมีโอกาสดีในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ก็ตาม แต่การปิดน่านฟ้า
เส้นทางการบินนานาชาติทำให้เกิดอุปสรรคไม่สามารถขนส่งสินค้าผลไม้สดจากประเทศไทยไปยังรัสเซียได้สะดวก
เหมือนช่วงปกต ิ

สำหรับสินค้า เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว ท่ีมักขยายตัวได้ดีมาโดยตลอดในทุกสถานการณ์เศรษฐกิจ 
ในเดือนนี้ก็สามารถเติบโตสวนกระแสได้อีกครั้ง 

นอกจากนั้น สินค้าใหม่ที่ดูเหมือนจะเป็นดาวรุ่ง ได้แก่ แผงสวิทช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า ท่ีแม้จะเติบโตได้ดี
อย่างต่อเนื่องมาหลายเดือนแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะมีความต้องการนำเข้าอย่างต่อเนื่องในอนาคตหรือไม่ ส่วน เครื่องมือ
แพทย์และอุปกรณ ์ ท่ีมีความต้องการสูงในตลาดท่ัวโลกในช่วงท่ีผ่านมา แตจ่ากการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดท่ัวโลกทำให้ความต้องการในสว่นนีห้ดหายไปแล้ว 

ตารางแสดงโครงสร้างการส่งออกสินค้าไทยไปยังรัสเซีย ช่วง 7 เดือนแรก ปี 2563 

 ประเภทสินค้า มูลค่า  
(ล้าน USD) 

���� % สัดส่วน % 

1 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสตัว์,ประมง) 37.6 -7.55 8.94 
2 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 53.4 -2.17 12.71 
3 สินค้าอุตสาหกรรม 322.8 -33.24 76.84 
4 สินค้าแร่และเช้ือเพลิง 6.3 -24.26 1.51 

 รวม 420.1 -28.45 100.00 
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 

พิจารณาโครงสร้างสินค้าส่งออกจากไทยไปยังตลาดรัสเซียในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2563 จะพบว่า กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม เป็นกลุ่มสินค้าหลักที่ครองส่วนแบ่งการส่งออกจากไทยทั้งหมดกว่าร้อยละ 76 แบ่งออกเป็นหมวด
รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบเป็นสินค้าหลัก (สัดส่วนร้อยละ 28.12) ตามมาด้วย ผลิตภัณฑ์ยาง (ร้อยละ 
11.18) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล (ร้อยละ 5.59) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ (ร้อย
ละ 4.04) และ กลุ่มถัดมาเป็น กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สัดส่วนรวมร้อยละ 12.71 ที่มีสินค้าผลไม้
กระป๋องและแปรรูปเป็นตัวนำ (ร้อยละ 6.47) รองลงมาได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (ร้อยละ 1.64) 
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สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 

ถัดไปเป็น กลุ่มสินค้าเกษตรกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 8.94 แบ่งเป็นกลุ่มสินค้ากสิกรรม (ร้อยละ 7.20) แบ่งย่อย
ออกเป็นผลไม้สด แช่เย็น แข่แข็ง และแห้ง (ร้อยละ 2.32) และยางพารา (ร้อยละ 2.13) และข้าว (ร้อยละ 1.59) 
เป็นสินค้าหลัก รวมท้ังกลุ่มสินค้าประมง (ร้อยละ 1.74) ท่ีมีปลา (ร้อยละ 1.56) เป็นสินค้าหลัก ท้ังนี้ สินค้าไก่สดแช่
เย็นแช่แข็งจากไทยในปีนี้ได้หายไปจากตลาดหลังจากที่มีการเริ่มส่งออกไปยังรัสเซียอีกครั้งเมื่อปีที่ผ่านมาได้ อีกท้ัง
สินค้าเป็ดแช่เย็นแช่แข็งท่ีมีความต้องการในตลาด แต่ขาดแคลนสินค้าเพ่ือการส่งออกจากประเทศไทย 

ตารางแสดงสรุปมูลค่าการส่งออกสินค้า 10 อันดับแรก  ช่วง 7 เดือนแรก ปี 2563 

 ประเภทสินค้า มูลค่า 
(ล้าน USD) 

���� % สัดส่วน % 

1 รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 118.2 -47.37 28.12 
2 ผลิตภณัฑ์ยาง 47.0 -12.24 11.18 
3 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 27.2 3.21 6.47 
4 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 23.5 11.11 5.59 
5 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 17.0 -21.54 4.04 
6 อัญมณีและเครื่องประดับ 16.4 -12.37 3.90 
7 เม็ดพลาสติก 10.8 -43.43 2.57 
8 ผลไมส้ด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง 9.7 82.47 2.32 
9 เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รกัษาผิว 9.1 3.33 2.18 
10 แผงสวิทช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า 9.0 297.78 2.14 
 รวม 10 อันดับแรก 287.8 -28.29 68.51 
 อ่ืนๆ 132.3 -28.79 31.49 
 รวม 420.1 -28.45 100.00 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 

จากมูลค่าการส่งออกในช่วง 7 เดือนแรกปี 2563 จะเห็นว่าสินค้า รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ แม้จะได้รับ
ผลกระทบหนักที่สุดแต่ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญและเป็นสินค้าหลักมีมูลค่าสูงที่สุดกว่า 118 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย
ครองสัดส่วนการส่งออกของทั้งหมดประมาณร้อยละ 28 ทั้งนี้ไม่มีการนำเข้ารถยนต์นั่งประเภทเครื่องยนต์ดีเซล
ขนาดระหว่าง 1,500-2,500 ซีซี จากไทยไปยังรัสเซียตั้งแต่ปีท่ีผ่านมา เหลือแตร่ถยนต์นั่งเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเกิน
กว่า 2,500 ซีซี ซึ่งทั้งนีข้ึ้นอยู่กับนโยบายทางการตลาดของบริษัทแม่เจ้าของแบรนด์ในต่างประเทศเป็นสำคัญว่าจะ
นำเข้าจากแหล่งผลิตใดของโลกหรือเลือกท่ีจะเปิดสายการผลิตเองในประเทศเปา้หมาย กอปรกับการเติบโตของการ
ซื้อรถยนต์ใหม่ในตลาดรัสเซียโดยรวมชะลอตัวลงเช่นเดียวกับท่ัวโลก โดยเฉพาะการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ท่ี
ซ้ำเติมสถานการณ์อย่างรุนแรง 

ผลิตภัณฑ์ยาง ร้อยละ 70 ของท้ังหมดเป็นยางใหม่สำหรับยานพาหนะต่างๆ รองลงมาร้อยละ 11.06 เป็นผลิตภัณฑ์
ยางที่ใช้ทางเภสัชกรรม ร้อยละ 7.2 เป็นถุงมือยาง ร้อยละ 5.3 เป็นยางวัลแคไนซ์ และร้อยละ 2.6 เป็นยางรัดของ 
จากปัจจัยการแพร่ระบาดของ COVID-19 ก่อให้เกิดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะถุงมือ
ยางและถุงยางอนามัย 

อัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าส่วนใหญเ่ป็นเครื่องประดับทำด้วยเงิน ด้วยปจัจัยลบของค่าเงินรูเบิลท่ีอ่อนตัวอย่าง
ต่อเนื่อง บวกกับกำลังซื้อที่ปรับตัวลดลงจนทำให้ร้านค้าต้องปิดตัวลงหลายราย อีกทั้งการแพร่ระบาดของ COVID-
19 ขณะท่ีผู้บริโภคก็ต้องปรับตัวโดยการเพ่ิมความระมัดระวังในการใช้จ่ายโดยเฉพาะกับสินค้าฟุ่มเฟือยมากยิ่งข้ึน 
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สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 

เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว ขยับขึ้นมาอยู่ในสินค้า 10 อันดับแรก แม้จะมีมูลค่าไม่มากนักแต่มี
ลักษณะเด่นในศักยภาพท่ีสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในแทบทุกสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  

คาดการณ์การส่งออกของไทยไปยังตลาดรัสเซีย ปี 2563 

การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจของรัสเซียปี พ.ศ. 2563 จากผลกระทบของ COVID-19 คาดว่าการเติบโตจะเป็นลบ
ระหว่างร้อยละ -4 ถึง -5 นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนท่ีผ่านมารัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการป้องกันลงเป็นลำดับ หากไม่
มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาระลอกท่ีสองตามมาก็น่าจะช่วยให้ครึ่งหลังของปีมีสถานการณ์โดยรวมท่ีดีข้ึนอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป ท้ังนีก้ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะฟ้ืนกลับคืนมาอยู่ในระดับช่วงก่อนโรคระบาดแพร่กระจายนั้น อาจต้อง
รอถึงช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2565 

โอกาสการส่งออกของไทยยังต้องพ่ึงพาหมวดสินค้ารถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เป็นสำคัญเนื่องจากมีสัดส่วน
การส่งออกของไทยท้ังหมดประมาณร้อยละ 30 รองลงมาเป็นสินค้าเกษตรและอาหาร ซึ่งไทยถือเป็นประเทศหนึ่งท่ี
มีจุดแข็งทางด้านการเกษตรและการผลิตอาหารท่ีได้รับการยอมรับของโลก แม้ว่าในปัจจุบันการขนส่งสินค้าทางเรือ
ยังไม่มีผลกระทบมากนัก แต่การขนส่งสินค้าทางอากาศยังคงมีอุปสรรคปัญหามากเนื่องจากการหยุดให้บริการของ
สายการบินนานาชาติทั่วโลกซึ่งหวังว่าจะเริ่มกลับมาให้บริการได้ในช่วงปลายไตรมาสที่สาม ส่วนสินค้าอื่น ๆ ที่ไม่มี
ความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตย่อมไดร้ับผลกระทบจากความตอ้งการท่ีลดลงซึ่งคงต้องรอการฟ้ืนตัวไปจนถึงปีหน้า  

อุปสรรคสำคัญท่ีเป็นท่ีต้องจับตามองคืออัตราการแลกเปลี่ยนท่ีเงินรูเบิลอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักอย่าง
ดอลลาร์สหรัฐและยูโร ทำให้สินค้านำเข้ามีราคาแพงข้ึน � 


