
 
 
 
  

รายงานเศรษฐกิจการค้า 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 
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ารส่งออกของไทยไปยังตลาดรัสเซียเดือนกุมภาพันธ ์2564 มีมูลค่า 65.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากเม่ือ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ลดลงร้อยละ -10.66 และมีมูลค่าสะสม 2 เดือนแรก 139.9 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ -10.66  โดยยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 

และการใช้มาตรการป้องกันต่าง ๆ ท่ีไม่เอ้ือต่อการค้า เช่น การเปิดเท่ียวบินท่ียังทำได้ไม่เต็มท่ีและการควบคุมสถาน
ประกอบการธุรกิจบริการบางประเภท อีกทั้งผู้บริโภคยังไม่มั่นใจทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ความผันผวนของ
หลายปัจจัย เช่น นโยบายการเมืองและการค้าหลังการเปลี่ยนตัวผู้นำของสหรัฐฯ ปัญหาเรื้อรังจากการถูกคว่ำบาตร
ทางเศรษฐกิจโดยโลกตะวันตก ระดับราคาน้ำมัน และโดยเฉพาะค่าเงินรูเบิลที่อ่อนตัวลงมากเมื่อเทียบกับเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ  

ตารางแสดงมูลค่าการส่งออกสินค้า 10 อันดับแรก เดือนกุมภาพันธ ์2564 

 
ประเภทสินค้า 

มูลค่า  
(ล้าน USD) 

���� % สัดส่วน % 

1 รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 16.2 -25.33 24.63 
2 ผลิตภณัฑ์ยาง 6.7 -18.67 10.20 
3 ยางพารา 3.7 200.97 5.62 
4 ผลไมก้ระป๋องและแปรรูป 3.6 -9.94 5.40 
5 เครื่องปรับอากาศและสว่นประกอบ 3.4 9.69 5.22 
6 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 3.2 -28.51 4.85 
7 อัญมณีและเครื่องประดับ 2.3 -47.63 3.51 
8 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 1.7 45.87 2.63 
9 แผงสวิทช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า 1.7 105.65 2.59 
10 รองเท้าและช้ินส่วน 1.6 37.12 2.42 
 รวม 10 อันดับแรก 44.1 -12.30 67.07 
 อ่ืนๆ 21.6 -07.12 32.93 
 รวม 65.7 -10.66 100.00 

        ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 

ในเดือนกุมภาพันธ ์2564 สินค้าส่งออก 10 อันดับแรก มีสัดส่วนร้อยละ 67.07 ของมูลค่าการส่งออกท้ังหมด หดตัว
ร้อยละ -12.30 โดย รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ยังยืนอยู่ในลำดับที่หนึ่งและมีอัตราเติบโตต่อเนื่องกันมา
สามเดือนก่อนหน้าแต่เดือนนี้กลับมาลดลงอีกครั้ง เหลือมูลค่า 16.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ -25.33 ซึ่งใน
หมวดนี้ร้อยละ 50.61มาจากส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์คิดเป็นมูลค่า 8.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามมาด้วย
รถยนต์นั่งร้อยละ 49.38 มูลค่า 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะท่ีหมวดสินค้าท่ีเก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น 

ก
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สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 

เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน หดตัวลงร้อยละ -7.51 
และหมวดผลิตภัณฑ์ยางยานพาหนะภายใต ้กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง ก็หดตัวในอัตราร้อยละ -45.12 

5 ใน 10 อันดับแรกของสินค้าไทยท่ีส่งไปรัสเซียในเดือนกุมภาพันธ ์2564 มีอัตราการขยายตัวในแดนบวกเม่ือเทียบ
กับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยมีกลุ่มสินค้าใหม่ที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 
ได้แก่ แผงสวิทช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการระมัดระวังการใช้จ่ายของผู้บริโภคและ
ความไม่มั่นใจในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตยังคงเป็นปัจจัยลบอยู่ต่อไป โดยสินค้าที่ได้รับผลกระทบอย่าง
รุนแรงคือสินค้าท่ีไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพในช่วงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีไม่เอ้ืออำนวย โดยเฉพาะสินค้าอัญมณี
และเครื่องประดับ 

สำหรับหมวดสินค้าอาหารและเครื่องดื่มรวมไปถึงอาหารสัตว์เลี้ยง ยังน่าจะมีโอกาสขยายตัวดีท่ามกลางภาวะ
เศรษฐกิจท่ีซบเซาจากโรคระบาด COVID-19 แต่ก็มีความผันผวนในบางช่วงเวลา โดยเดือนนี ้อาหารทะเลกระป๋อง
และแปรรูป เนื้อปลาสดแช่เย็น/แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ สิ่งปรุงรสอาหาร และ
อาหารสัตว์เลี้ยง ต่างกลับมาขยายตัวได้อีกครั้ง ขณะที่ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ผลไม้สด/แช่เย็น/แช่แข็งและ
แห้ง ข้าว และอาหารสัตว์เลี้ยง หดตัวลง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสินค้าอาหารจะมีโอกาสดีในช่วงการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 แต่ก็มีอุปสรรคจากการขาดแคลนตู้ขนส่งสินค้าและค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก ขณะเดียวกันอัตรา
แลกเปลีย่นค่าเงินรูเบิลท่ีอ่อนตัวลงมากเม่ือเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ 

สำหรับสินค้า เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว ท่ีมักขยายตัวได้ดีมาโดยตลอดในทุกสถานการณ์เศรษฐกิจ 
แตร่ะยะนีก้ลับมาหดตัวรุนแรง 

ตารางแสดงโครงสร้างการส่งออกสินค้าไทยไปยังรัสเซีย 2 เดือนแรก ปี 2564 

 ประเภทสินค้า มูลค่า  
(ล้าน USD) 

���� % สัดส่วน % 

1 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสตัว์,ประมง) 10.3 -12.23 7.33 
2 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 15.2 -4.54 10.89 
3 สินค้าอุตสาหกรรม 111.2 -13.20 79.49 
4 สินค้าแร่และเช้ือเพลิง 3.2 285.64 2.28 

 รวม 139.9 -10.66 100.00 
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 

พิจารณาโครงสร้างสินค้าส่งออกจากไทยไปยังตลาดรัสเซียในช่วง 2 เดือนแรก ปี 2564 พบว่า กลุ ่มสินค้า
อุตสาหกรรม เป็นกลุ่มสินค้าหลักที่ครองส่วนแบ่งการส่งออกจากไทยทั้งหมดกว่าร้อยละ 79 แบ่งออกเป็นหมวด
รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบเป็นสินค้าหลัก (สัดส่วนร้อยละ 33.82 ของการส่งออกทั้งหมดของไทยไปยัง
รัสเซีย) ตามมาด้วย ผลิตภัณฑ์ยาง (ร้อยละ 9.52) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ (ร้อยละ 6.13) เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบของเครื่องจักรกล (ร้อยละ 4.87) กลุ่มรองลงมาเป็น กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สัดส่วน
รวมร้อยละ 10.89 ที่มีสินค้าผลไม้กระป๋องและแปรรูปเป็นตัวนำ (ร้อยละ 4.79) รองลงมาได้แก่ อาหารทะเล
กระป๋องและแปรรูป (ร้อยละ 2.34) ถัดไปเป็น กลุ่มสินค้าเกษตรกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 7.33 แบ่งเป็นกลุ่มสินค้า
กสิกรรม (ร้อยละ 5.86) แยกย่อยออกเป็นยางพารา (ร้อยละ 3.38) ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง (ร้อยละ 
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สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 

1.12) และข้าว (ร้อยละ 0.57)  เป็นสินค้าหลัก รวมท้ังกลุ่มสินค้าประมง (ร้อยละ 1.47) ท่ีมีปลา (ร้อยละ 1.36) เป็น
สินค้าหลัก  

ตารางแสดงสรุปมูลค่าการส่งออกสินค้า 10 อันดับแรก ช่วง 2 เดือนแรก ปี 2564 

 ประเภทสินค้า มูลค่า 
(ล้าน USD) 

���� % สัดส่วน % 

1 รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 47.3 -8.88 33.82 
2 ผลิตภณัฑ์ยาง 13.3 -16.38 9.52 
3 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 8.6 46.21 6.13 
4 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 6.8 -4.06 4.87 
5 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 6.7 4.29 4.79 
6 ยางพารา 4.7 44.64 3.38 
7 แผงสวิทช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า 4.2 138.22 3.01 
8 อัญมณีและเครื่องประดับ 3.8 -61.94 2.74 
9 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 3.3 26.87 2.34 
10 น้ำมันสำเร็จรปู 3.2 289.45 2.28 
 รวม 10 อันดับแรก 102.0 -3.59 72.89 
 อ่ืนๆ 37.9 -25.37 27.11 
 รวม 139.9 -10.66 100.00 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 

จากมูลค่าการส่งออกช่วง 2 เดือนแรกในปี 2564 จะเห็นว่าสินค้า รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ยังคงมี
บทบาทสำคัญและเป็นสินค้าหลักมีมูลค่าสูงที่สุดเหนือกว่าทุกหมวด ด้วยมูลค่ากว่า 47.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย
ครองสัดส่วนการส่งออกของทั้งหมดประมาณร้อยละ 34 ทั้งนี้คาดว่าวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค
วิด-19 จะบรรเทาลงและจะช่วยให้อุตสาหกรรมยานยนต์กลับมาคึกคักอีกครั้งในปีนี ้

ผลิตภัณฑ์ยาง ร้อยละ 49 ของผลิตภัณฑ์ยางทั้งหมดเป็นยางใหม่สำหรับยานพาหนะต่าง ๆ รองลงมาร้อยละ 23 
เป็นถุงมือยาง ถัดไปร้อยละ 12 เป็นผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ทางเภสัชกรรม และยางวัลแคไนซ์ อีกร้อยละ 7 ด้วยปัจจัย
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ก่อให้เกิดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะถุง
มือยางและถุงยางอนามัย 

เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ส่วนใหญ่สินค้าส่งออกของไทยเป็นเครื่องปรับอากาศประกอบสำเร็จรูป 
หลังจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหดตัวในปีที่ผ่านมาทำให้ความต้องการชะลอตัว แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มปรับตวัดี
ข้ึนส่งผลให้มียอดนำเข้าเพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจน 

อัญมณีและเครื่องประดับ แม้ว่าพลอยและเครื่องประดับแท้ทำด้วยเงินจะยังเติบโตได้ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ แต่
เครื่องประดับแท้ทำด้วยทองและทองคำยังไม่ได้แปรรูปที่มีมูลค่าสูงได้หดตัวลงอย่างแรงจึงฉุดมูลค่ารวมลดลง ทั้งนี้
ด้วยปัจจัยลบของค่าเงินรูเบิลท่ีอ่อนตัวอย่างต่อเนื่องท่ามกลางปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังไม่
คลี่คลายยังทำใหผู้้บริโภคต้องเพ่ิมความระมัดระวังในการใช้จ่ายโดยเฉพาะกับสินค้าฟุ่มเฟือยอยู่ต่อไป 
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เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว แม้จะเป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าไม่มากนักแต่มีลักษณะโดดเด่นในศักยภาพท่ี
เคยเติบโตประคองตัวได้อย่างต่อเนื่องในแทบทุกสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ แต่ในช่วงต้นปนีีย้ังไม่สามารถฝ่าวิกฤติไป
ได้ ทำใหเ้กิดการหดตัวลงอย่างแรงถึงร้อยละ -76 

 

คาดการณ์การส่งออกของไทยไปยังตลาดรัสเซีย 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 บรรเทาเบาบางลงเป็นลำดับและรัฐบาลได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ
ประชาชนแล้ว จึงคาดว่าสภาพโดยรวมทางเศรษฐกิจจะกลับมาขยายตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปจนกลับไปสู่ระดับ
ช่วงก่อนการแพร่ระบาดได้ในปี พ.ศ. 2565  

โอกาสการส่งออกของไทยยังต้องพ่ึงพาหมวดสินค้ารถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เป็นสำคัญอยู่ต่อไปเนื่องจาก
มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกของไทยทั ้งหมดประมาณร้อยละ 30 - 40 ยังไม่รวมผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ที ่มีการ
เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันด้วย ซึ่งสินค้าทั้งสองรายการข้างต้นรวมกันแล้วก็มีสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของ
มูลค่าการส่งออกรวมทั้งหมด รองลงมาเป็นสินค้าเกษตรและอาหารท่ีไทยถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีจุดแข็งทางด้าน
การเกษตรและการผลิตอาหารที่ได้รับการยอมรับของโลก ทั้งนี้มีสินค้าเด่นตัวใหม่ที่มีศักยภาพสอดแทรกเข้ามา
ได้แก่ แผงสวิทช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า รวมทั้งสินค้าสุขอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อ เช่น ถุงมือยางและ
ถุงยางอนามัย  

ขณะนี้มีสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับอัตราค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เริ่มมีแนวโน้ม
ปรับตัวไปในทิศทางที่ดีข้ึนบวกกับอัตราค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง จึงน่าจะช่วยให้สถานการณ์การส่งออกของไทยในปี
นีก้ลับมาขยายตัวไดอี้กครั้ง � 


