
 
 
 
  

รายงานเศรษฐกิจการคา 
สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงมอสโก 
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ารส่งออกของไทยไปยังตลาดรัสเซียเดือนพฤษภาคม 2564 มีมูลค่า 73.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากเม่ือ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา เพิ่มข้ึนร้อยละ 86.73 เดือนนี้ถือเป็นเดือนท่ีมีการปรับตัวดีข้ึน
ค่อนข้างสูงต่อเนื่องจากเดือนท่ีผ่านมา สาเหตุเนื่องจากเดือนพฤษภาคมของปีก่อนท่ีใช้เป็นฐาน

เปรียบเทียบนั้นมีมูลค่าต่ํามากในช่วงท่ีรัสเซียประกาศล็อคดาวนท่ั์วประเทศจากภาวะวิกฤตโควิด -19 ขณะนีมี้มูลค่า
การส่งออกสะสม 5 เดือนแรก 367.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มข้ึนร้อยละ 15.05  แตย่ังคงได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 อยู่บ้าง หลังจากภาครัฐเร่งขยายการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมเพ่ิมข้ึนช่วยให้มีจํานวนผู้ติด
เชื้อใหม่รายวันลดลงและประชาชนก็เริ่มมีความม่ันใจในความปลอดภัยโดยออกมาใช้ชีวิตภายนอกตามปกติ อีกท้ัง
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการค้าท่ัวไปในรัสเซียมีการฟ้ืนตัวดีเป็นลําดับ อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจ
เป็นอุปสรรคอยู่ ได้แก่ การกลับมาแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ นโยบายการเมืองของสหรัฐฯ ท่ีส่อจะเกิด
ความขัดแย้งกับรัสเซียมากข้ึน รวมท้ังปัญหาเรื้อรังจากการถูกคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจโดยโลกตะวันตก การขาด
แคลนตู้คอนเทนเนอร์ ค่าขนส่งสินค้า ระดับราคาน้ํามันในตลาดโลก และค่าเงินรูเบิลท่ีอ่อนตัวเม่ือเทียบกับเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ  

ตารางแสดงมูลค่าการส่งออกสินค้า 10 อันดับแรก เดือนพฤษภาคม 2564 

 
ประเภทสินค้า 

มูลค่า  
(ล้าน USD) ���� % สัดส่วน % 

1 รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 21.7 862.79 29.51 
2 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 6.7 96.67 9.12 
3 ผลิตภณัฑ์ยาง 6.7 16.96 9.09 
4 เม็ดพลาสติก 5.3 455.73 7.18 
5 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 3.6 -0.22 4.90 
6 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 2.9 60.94 3.91 
7 ยางพารา 2.8 142.16 3.84 
8 เครื่องยนตส์ันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ 2.3 1,408.12 3.18 
9 รองเท้าและช้ินส่วน 1.9 41.66 2.65 
10 อัญมณีและเครื่องประดับ 1.7 164.66 2.28 

 รวม 10 อันดับแรก 55.6 164.24 75.65 
 อ่ืนๆ 17.9 -2.30 24.35 
 รวม 73.5 86.73 100.00 

        ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 

ในเดือนพฤษภาคม 2564 สินค้าส่งออก 10 อันดับแรก มีสัดส่วนร้อยละ 75.65 ของมูลค่าการส่งออกท้ังหมด 
ขยายตัวร้อยละ 164.24 โดย รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ยังยืนอยู่ในลําดับท่ีหนึ่งและมีเสถียรภาพมากข้ึน 

ก
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สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 

โดยเดือนนี้กลับมาเป็นบวกต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนมีนาคมท่ีผ่านมาคิดเป็นมูลค่า 21.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโต
ร้อยละ 862.79 ซึ่งในหมวดนีร้้อยละ 55 มาจากรถยนต์นั่งมูลค่า 11.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามมาด้วยส่วนประกอบ
และอุปกรณ์รถยนต์ ร้อยละ 34 คิดเป็นมูลค่า 7.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และรถปิคอัพอีกร้อยละ 11 มูลค่า 2.3 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ขณะท่ีหมวดสินค้าท่ีเก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ
และส่วนประกอบ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 1,408 และหมวด ผลิตภัณฑ์ยาง
ยานพาหนะภายใตก้ลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง ก็เติบโตในอัตราร้อยละ 30.64 

9 ใน 10 อันดับแรกของสินค้าไทยท่ีส่งไปรัสเซียในเดือนพฤษภาคม 2564 มีอัตราการขยายตัวในแดนบวกในอัตรา
สูงเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันในปีท่ีผ่านมา โดยมีข้อท่ีน่าสังเกตคือสินค้าในกลุ่มแฟชั่น ได้แก่ รองเท้าและช้ินส่วน 
และโดยเฉพาะ อัญมณีและเครื่องประดับ ท่ีหดตัวต่อเนือ่งมาตลอด 2-3 ปีท่ีผ่านมา สามารถกลับข้ึนมาอยู่ในตาราง 
10 อันดันแรกได้อีกครั้ง 

สําหรับหมวดสินค้าอาหารและเครื่องดื่มรวมไปถึงอาหารสัตว์เลี้ยง ท่ีน่าจะมีโอกาสขยายตัวดีท่ามกลางภาวะการฟ้ืน
ตัวทางเศรษฐกิจท่ีได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 แต่ก็มีความผันผวนในบางช่วงเวลาและสลับ
สับเปลี่ยนกันไปในแต่ละประเภทสินค้า โดยเดือนนี้ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหาร
สําเร็จรูปอ่ืน ๆ เนื้อปลาสดแช่เย็น/แช่แข็ง ผลไม้สด/แช่เย็น/แช่แข็งและแห้ง และอาหารสัตว์เลี้ยง ต่างกลับมา
หดตัวอีกครั้ง ขณะท่ี อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และ สิ่งปรุงรส กลับมาขยายตัวได้ดี อย่างไรก็ตามยังมี
อุปสรรคสําคัญจากการขาดแคลนตู้ขนส่งสินค้าและค่าขนส่งท่ีปรับตัวสูงข้ึนมาก ขณะเดียวกันอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินรูเบิลท่ีอ่อนตัวลงเม่ือเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมีความอ่อนไหวต่อการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภค 

สําหรับสินค้า เครื่องสําอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว ท่ีมักขยายตัวได้ดีมาโดยตลอดในทุกสถานการณ์เศรษฐกิจ 
แตช่่วงระยะนีมี้การหดตัวอย่างต่อเนื่อง 

ตารางแสดงโครงสร้างการส่งออกสินค้าไทยไปยังรัสเซีย ช่วง 5 เดือนแรก ปี 2564 

 ประเภทสินค้า มูลค่า  
(ล้าน USD) 

���� % สัดส่วน % 

1 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสตัว์,ประมง) 28.0 -9.14 7.61 
2 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 40.0 -4.48 10.88 
3 สินค้าอุตสาหกรรม 292.3 20.74 79.59 
4 สินค้าแร่และเช้ือเพลิง 7.1 55.63 1.92 

 รวม 367.3 15.05 100.00 
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 

พิจารณาโครงสร้างสินค้าส่งออกจากไทยไปยังตลาดรัสเซียในช่วง 5 เดือนแรก ปี 2564 พบว่า กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม เป็นกลุ่มสินค้าหลักท่ีครองส่วนแบ่งการส่งออกจากไทยท้ังหมดกว่าร้อยละ 79 ในส่วนนี้แบ่งออกเป็น
หมวดรถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบเป็นสินค้าหลัก (สัดส่วนร้อยละ 30.29 ของการส่งออกท้ังหมดของไทยไป
ยังรัสเซีย) ตามมาด้วย ผลิตภัณฑ์ยาง (ร้อยละ 9.86) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล (ร้อยละ 
6.13) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ (ร้อยละ 5.54) เม็ดพลาสติก (ร้อยละ 3.56) และแผงสวิทช์และแผง
ควบคุมกระแสไฟฟ้า (ร้อยละ 3.02)  กลุ่มรองลงมาเป็น กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สัดส่วนรวมร้อยละ 
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สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 

10.88 ท่ีมีผลไม้กระป๋องและแปรรูป (ร้อยละ 4.37) เป็นตัวนํา ตามมาด้วยอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (ร้อยละ 
2.52) ถัดไปเป็น กลุ่มสินค้าเกษตรกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 7.61 แบ่งเป็นกลุ่มสินค้ากสิกรรม (ร้อยละ 5.92) แยก
ย่อยออกเป็นยางพารา (ร้อยละ 3.51) ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง (ร้อยละ 1.23) และข้าว (ร้อยละ 0.32)  
เป็นสินค้าหลัก รวมท้ังกลุ่มสินค้าประมง (ร้อยละ 1.73) ท่ีมีปลา (ร้อยละ 1.52) เป็นสินค้าหลัก  

ตารางแสดงสรุปมูลค่าการส่งออกสินค้า 10 อันดับแรก ช่วง 5 เดือนแรก ปี 2564 

 ประเภทสินค้า มูลค่า 
(ล้าน USD) 

���� % สัดส่วน % 

1 รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 111.2 33.23 30.29 
2 ผลิตภณัฑ์ยาง 36.2 6.52 9.86 
3 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 22.5 25.43 6.13 
4 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 20.4 51.19 5.54 
5 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 16.1 -18.31 4.37 
6 เม็ดพลาสติก 13.1 51.77 3.56 
7 ยางพารา 12.9 82.63 3.51 
8 แผงสวิทช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า 11.1 74.62 3.02 
9 อัญมณีและเครื่องประดับ 9.8 -29.03 2.68 
10 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 9.3 31.22 2.52 
 รวม 10 อันดับแรก 262.6 24.12 71.48 
 อ่ืนๆ 104.7 -2.77 28.52 
 รวม 367.3 15.05 100.00 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 

จากมูลค่าการส่งออกช่วง 5 เดือนแรกในปี 2564 จะเห็นว่าสินค้า รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ยังคงมี
บทบาทสําคัญและเป็นสินค้าหลักมีมูลค่าสูงท่ีสุดเหนือกว่าทุกหมวด ด้วยมูลค่ากว่า 111 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย
ครองสัดส่วนการส่งออกของท้ังหมดประมาณร้อยละ 30.29 ท้ังนี้คาดว่าวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 จะบรรเทาลงและจะช่วยให้อุตสาหกรรมยานยนตฟ้ื์นตัวได้ดตีลอดปีนี ้

ผลิตภัณฑ์ยาง สัดส่วนร้อยละ 59 ของผลิตภัณฑ์ยางท้ังหมดเป็นยางใหม่สําหรับยานพาหนะต่าง ๆ รองลงมาร้อยละ 
16 เป็นถุงมือยาง ถัดไปร้อยละ 10 เป็นผลิตภัณฑ์ยางท่ีใช้ทางเภสัชกรรม และยางวัลแคไนซ์ อีกร้อยละ 8 ด้วย
ปัจจัยการแพร่ระบาดของ COVID-19 ก่อให้เกิดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อเพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจน 
โดยเฉพาะถุงมือยาง แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีประเทศไทยไม่มีกําลังผลิตพอเพียงต่อความต้องการของท่ัวโลก 

เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ส่วนใหญ่สินค้าส่งออกของไทยเป็นเครื่องปรับอากาศประกอบสําเร็จรูป 
หลังจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหดตัวในปีท่ีผ่านมาทําให้ความต้องการชะลอตัว แต่เม่ือสถานการณ์เริ่มปรับตัวดี
ข้ึนส่งผลให้มียอดนําเข้าเพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 

อัญมณีและเครื่องประดับ แม้ว่าพลอยและเครื่องประดับแท้ทําด้วยเงินจะกลับมาเติบโตได้ด ีแต่เครื่องประดับแท้ทํา
ด้วยทองและโดยเฉพาะทองคํายังไม่ได้แปรรูปท่ีเป็นสิ่งท่ีมีมูลค่าสูงได้หดตัวลงอย่างแรงจึงฉุดให้มูลค่ารวมลดลง แต่
จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเริ่มฟ้ืนตัวทําให้สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับท่ีถือว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเริ่มขยับตัว
ในทิศทางบวกและคาดว่าจะปรับตัวดีข้ึนเป็นลําดับ  
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สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 

เครื่องสําอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว แม้จะเป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าไม่มากนักแต่มีลักษณะโดดเด่นในศักยภาพท่ี
เคยเติบโตประคองตัวได้อย่างต่อเนื่องในแทบทุกสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ แต่ตลอดในช่วงต้นปีนี้ยังไม่สามารถฝ่า
วิกฤติไปไดทํ้าใหเ้กิดการหดตัวลงอย่างแรง 

คาดการณ์การส่งออกของไทยไปยังตลาดรัสเซีย 

ในช่วงต้นปีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 บรรเทาเบาบางลงเป็นลําดับและรัฐบาลได้เร่งดําเนินการฉีด
วัคซีนในวงกว้างส่งผลให้ประชาชนมีความม่ันใจกลับมาใช้ชีวิตตามปกติมากข้ึน จึงช่วยให้สภาพโดยรวมทาง
เศรษฐกิจกลับมาขยายตวัได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปจนกลับคืนสูร่ะดับช่วงก่อนการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว 

โอกาสการส่งออกของไทยยังต้องพ่ึงพาหมวดสินค้ารถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เป็นสําคัญอยู่ต่อไปเนื่องจาก
ครองสัดส่วนมูลค่าการส่งออกของไทยท้ังหมดประมาณร้อยละ 30 ยังไม่รวมผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ท่ีมีการเคลื่อนไหว
ไปในทิศทางเดียวกันด้วย ซึ่งสินค้าท้ังสองรายการข้างต้นรวมกันแล้วก็มีสัดส่วนประมาณเกือบก่ึงหนึ่งของมูลค่าการ
ส่งออกรวมท้ังหมด รองลงมาเป็นสินค้าเกษตรและอาหารท่ีไทยถือเป็นประเทศหนึ่งท่ีมีจุดแข็งทางด้านการเกษตร
และการผลิตอาหารท่ีได้รับการยอมรับของโลก ท้ังนี้มีสินค้าเด่นตัวใหม่ท่ีมีศักยภาพเข้ามาได้แก่ แผงสวิทช์และแผง
ควบคุมกระแสไฟฟ้า รวมท้ังสินค้าสุขอนามัยเพ่ือป้องกันโรคติดต่อ เช่น ถุงมือยางและถุงยางอนามัย นอกจากนั้น
คาดว่าสินค้าในกลุ่มแฟชั่น ได้แก่ รองเท้าและชิ้นส่วน โดยเฉพาะอัญมณีและเครื่องประดับท่ีหดตัวอย่างรุนแรงมา
อย่างต่อเนื่องจะสามารถกลับมาเติบโตได้อีกครั้ง 

จากการส่งออกของไทยไปยังรัสเซียท่ีหดตัวอย่างรุนแรงในปีท่ีผ่านมาทําให้ฐานตัวเลขค่อนข้างต่ํา ซึ่งปีนี้สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจโดยรวมสามารถฟ้ืนตัวได้อยา่งรวดเร็ว จึงคาดว่าการส่งออกของไทยท้ังปจีะสามารถขยายตัวได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ท้ังนี้หากปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าขนส่งท่ีมีราคาแพงยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องก็จะ
เป็นอุปสรรคสําคัญต่อการขยายตัว 

อย่างไรก็ตามขณะนี้ไดเ้กิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่สายพันธ์เดลต้าท่ีสามารถแพรร่ะบาดได้อย่างรวดเร็ว
และผู้ติดเชื้อมีอาการรุนแรง อันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมได้จากการใชม้าตรการป้องกันการแพร่ระบาดท่ีทําให้
ผู้บริโภคไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตริวมท้ังการประกอบธุรกิจท่ีเกิดอาการสะดุดไปบ้างเป็นการชั่วคราว � 


