
 
 
 

  

รายงานเศรษฐกิจการค้า 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 

สรปุสรปุสรปุสรปุสถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์สง่ออกไทยไปรสัสง่ออกไทยไปรสัสง่ออกไทยไปรสัสง่ออกไทยไปรสัเซยีเซยีเซยีเซยี    10101010    เดอืนแรกเดอืนแรกเดอืนแรกเดอืนแรก    ปีปปีีปี    2562562562564444    

ารส่งออกของไทยไปยังตลาดรัสเซียเดือนตุลาคม 2564 มีมูลค่า 125.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากเม่ือ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นร้อยละ 105.82 เดือนนี้ถือเป็นเดือนที่มีการปรับตัวดีข้ึน
ค่อนข้างสูงต่อเนื่องเป็นเดือนท่ีเจ็ด ขณะนี้มีมูลค่าการส่งออกสะสม 10 เดือนแรก 828.04 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.04 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการค้าทั่วไปในรัสเซียมีการฟื้นตัวดีเป็นลำดับ 
อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาอุปสรรคที่น่ากังวล ได้แก่ การระบาดของโควิด-19 ที่กลับมารุนแรงอีกรอบในปัจจุบัน 
นอกจากนั้นอัตราเงินเฟ้อในรัสเซียขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอาหารมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ค่า
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่สูงกว่าปกติอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งระบบห่วงโซ่อุปทานของบางอุตสาหกรรมการผลิต
ของโลกสะดุดลงเป็นครั้งคราว แต่ท้ังนี้สายการบินของรัสเซียกลับมาให้บริการเส้นทางรัสเซีย - ไทยไปอีกครั้งตั้งแต่
ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน อันจะช่วยทำใหก้ารขนส่งสินค้าผัก/ผลไม้สดจากไทยไปยังรัสเซียสะดวกข้ึน 

ตารางแสดงมูลค่าการส่งออกสินค้า 10 อันดับแรก เดือนตุลาคม 2564 

 
ประเภทสินค้า 

มูลค่า  
(ล้าน USD) ���� % สัดส่วน % 

1 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบ 36.9 ~ 29.32 

2 รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 33.3 147.93 26.46 
3 ผลิตภณัฑ์ยาง 9.3 37.07 7.38 
4 ยางพารา 4.5 312.38 3.55 
5 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 4.2 7.23 3.35 
6 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 3.5 -8.13 2.76 
7 น้ำมันสำเร็จรปู 2.6 31.24 2.05 
8 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 2.5 28.77 2.00 
9 เมด็พลาสติก 2.3 25.95 1.86 

10 แผงสวิทช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า 2.2 -23.87 1.76 
 รวม 10 อันดับแรก 101.4 168.45 80.49 
 อ่ืนๆ 24.6 4.87 19.51 
 รวม 125.9 105.82 100.00 

        ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 

ในเดือนตุลาคม 2564 สินค้าส่งออก 10 อันดับแรก มีสัดส่วนร้อยละ 80.49 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด ขยายตัว
สูงถึงร้อยละ 105.82 ทั้งนี้สาเหตุท่ีเดือนนี้มีอัตราการเติบโตสูงอย่างไม่ปกติเนื่องมาจากหมวด อากาศยาน ยาน
อวกาศ และส่วนประกอบ ที่ไม่เคยปรากฎเป็นสินค้าส่งออกหลักของไทยในตลาดนี้มาก่อน เป็นมูลค่า 36.9 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ตามมาด้วย รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ท่ีมีเสถียรภาพมากข้ึนเป็นลำดับ โดยเดือนนี้กลับมา
เป็นบวกต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาคิดเป็นมูลค่า 36.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราเติบโตร้อยละ 

ก
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สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 

147.93 ซึ่งในหมวดนี้ร้อยละ 47 มาจากรถยนต์นั่ง มูลค่า 15.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามมาด้วยส่วนประกอบและ
อุปกรณ์รถยนต์ ร้อยละ 31 คิดเป็นมูลค่า 10.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และรถปิคอัพอีกร้อยละ 23 มูลค่า 7.5 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ขณะท่ีหมวดสินค้าท่ีเก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมยานยนต ์เช่น เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ
และส่วนประกอบ ก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 382 รวมทั้งหมวด ผลิตภัณฑ์ยาง
ยานพาหนะ ภายใตก้ลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตัวในอัตราร้อยละ 56 

จำนวน 8 ใน 10 อันดับแรกของสินค้าไทยที่ส่งไปรัสเซียในเดือนตุลาคม 2564 มีอัตราการขยายตัวในแดนบวกใน
อัตราสูงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ยกเว้น ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ที่หดตัวร้อยละ -8.13 และ แผง
สวิทช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า หดตัวร้อยละ -23.87 

หมวดสินค้าศักยภาพอย่างอาหารและเครื่องดื่มรวมไปถึงอาหารสัตว์เลี้ยง มีความผันผวนในบางช่วงเวลาและสลับ
สับเปลี่ยนกันไปในแต่ละประเภทสินค้า โดยเดือนนี้ ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ  และ เนื้อปลา
สด/แช่เย็น/แช่แข็ง ขยายตัวเล็กน้อย ส่วน ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ผลไม้สด/แช่เย็น/แช่แข็ง/แห้ง  อาหาร
ทะเลกระป๋องและแปรรูป สิ่งปรุงรสอาหาร และ อาหารสัตว์เลี้ยง ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตามปัญหาการขาด
แคลนตู้ขนส่งสินค้าและค่าขนส่งท่ีปรับตัวสูงข้ึนมากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 

สำหรับสินค้า เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว ท่ีหดตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นป ีเดือนนีส้ามารถพลิกกลับมา
เปน็บวกได ้

ตารางแสดงโครงสร้างการส่งออกสินค้าไทยไปยังรัสเซีย ช่วง 10 เดือนแรก ปี 2564 

 ประเภทสินค้า มูลค่า  
(ล้าน USD) 

���� % สัดส่วน % 

1 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสตัว์,ประมง) 60.99 22.19 7.36 
2 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 83.36 6.90 10.07 
3 สินค้าอุตสาหกรรม 666.84 46.07 80.51 
4 สินค้าแร่และเช้ือเพลิง 17.05 51.24 2.06 

 รวม 828.24 39.04 100.00 
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 

พิจารณาโครงสร้างสินค้าส่งออกจากไทยไปยังตลาดรัสเซียในช่วง 10 เดือนแรก ปี 2564 พบว่า กลุ ่มสินค้า
อุตสาหกรรม เป็นกลุ่มสินค้าหลักที่ครองส่วนแบ่งการส่งออกจากไทยทั้งหมดร้อยละ 80 ในส่วนนี้กระจายออกเป็น
หมวดรถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบเป็นสินค้าหลัก (สัดส่วนร้อยละ 30.57 ของการส่งออกทั้งหมดของไทยไป
ยังรัสเซีย) ตามมาด้วย ผลิตภัณฑ์ยาง (ร้อยละ 9.84) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล (ร้อยละ 
5.24) อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบ (ร้อยละ 4.85) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ (ร้อยละ 4.24) 
เม็ดพลาสติก (ร้อยละ 3.85) และแผงสวิทช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า (ร้อยละ 2.40)  กลุ่มรองลงมาเป็น กลุ่ม
สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สัดส่วนรวมร้อยละ 10.07 ที่มีผลไม้กระป๋องและแปรรูป (ร้อยละ 4.60) เป็นสินค้า
นำ ตามมาด้วยอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (ร้อยละ 1.85) ถัดไปเป็น กลุ่มสินค้าเกษตรกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 
7.36 แบ่งเป็นกลุ่มสินค้ากสิกรรม (ร้อยละ 5.78) แยกย่อยออกเป็นยางพารา (ร้อยละ 3.61) ผลไม้สด แช่เย็น แช่
แข็ง และแห้ง (ร้อยละ 0.90) และข้าว (ร้อยละ 0.3)  เป็นสินค้าหลัก รวมทั้งกลุ่มสินค้าประมง (ร้อยละ 1.55) ที่มี
ปลา (ร้อยละ 1.33) เป็นสินค้าหลัก  
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สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 

ตารางแสดงสรุปมูลค่าการส่งออกสินค้า 10 อันดับแรก ช่วง 10 เดือนแรก ปี 2564 

 ประเภทสินค้า มูลค่า 
(ล้าน USD) 

���� % สัดส่วน % 

1 รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 253.17 56.46 30.57 
2 ผลิตภณัฑ์ยาง 81.48 19.69 9.84 
3 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 43.41 32.88 5.24 
4 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบ 40.21 8,177.05 4.85 
5 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 38.09 1.52 4.60 
6 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 35.10 55.36 4.24 
7 เมด็พลาสติก 31.85 100.32 3.85 
8 ยางพารา 29.94 148.25 3.61 
9 แผงสวิทช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า 19.91 25.82 2.40 
10 เครื่องยนตส์ันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ 18.09 177.93 2.18 
 รวม 10 อันดับแรก 591.25 58.32 71.39 
 อ่ืนๆ 236.99 6.63 28.61 
 รวม 828.24 39.04 100.00 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 

จากมูลค่าการส่งออกช่วง 10 เดือนแรกในปี 2564 จะเห็นว่าสินค้า รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ยังคงมี
บทบาทสำคัญและเป็นสินค้าหลักมีมูลค่าสูงที่สุดเหนือกว่าทุกหมวด ด้วยมูลค่ากว่า 253 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย
ครองสัดส่วนการส่งออกของท้ังหมดร้อยละ 30.57 ท้ังนีว้ิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 บรรเทา
ลงช่วยให้อุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นตัวได้ดีตลอดทั้งปี แต่ทั้งนี้ปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนยานยนต์ทั่วโลกที ่มี
ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาจเป็นอุปสรรคในการขยายตัว 

ผลิตภัณฑ์ยาง โดยสัดส่วนร้อยละ 62 ของผลิตภัณฑ์ยางทั ้งหมดเป็นยางใหม่สำหรับยานพาหนะต่าง ๆ ซึ่ง
ตอบสนองตลาดรถยนต์และเศรษฐกิจท่ีกำลังเติบโต รองลงมาร้อยละ 16 เป็นถุงมือยาง ถัดไปร้อยละ 7 เป็นยางวัล
แคไนซ์ และอีกร้อยละ 7 เป็นผลิตภัณฑ์ยางท่ีใช้ทางเภสัชกรรม ด้วยปัจจัยการแพร่ระบาดของ COVID-19 ก่อให้เกิด
ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อเพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจนโดยเฉพาะถุงมือยาง ในช่วงท่ีผ่านมาประเทศไทยไม่มีกำลัง
ผลิตพอเพียงต่อความต้องการของท่ัวโลก แต่ขณะนี้ผู้ผลิตได้เพ่ิมกำลังการผลิตข้ึนแล้วและเปิดรับออร์เดอร์ใหม่ คาด
ว่าตลาดถุงมือยางยังเติบโตได้ดีตลอดท้ังป ี

เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ส่วนใหญ่สินค้าส่งออกของไทยเป็นเครื่องปรับอากาศประกอบสำเร็จรูปท้ัง
แบบเปลี่ยนวงจรความเย็นหรือความร้อนและแบบติดหน้าต่างหรือฝาผนัง หลังจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหดตัว
ในปีที่ผ่านมาทำให้ความต้องการชะลอตัว แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มปรับตัวดีขึ้นส่งผลให้มียอดนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่องตลอดป ี

อัญมณีและเครื่องประดับ แม้ว่าอัญมณี (เพชรและพลอย) จะกลับมาเติบโตได้ดี แต่ทองคำยังไม่ได้แปรรูปท่ีเป็นสิ่ง
ท่ีมีมูลค่าสูงได้หดตัวลงเป็นศูนย์เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมาจึงฉุดให้มูลค่ารวมลดลง แต่จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ี
เริ ่มฟื้นตัวทำให้สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่ถือว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเริ ่มขยับตัวในทิศทางบวกและหาก
สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลายลงจนผู้นำเข้าสามารถเดินทางมาเยือนงานแสดงสินค้าในประเทศไทยได้ก็
น่าจะช่วยกระตุ้นใหก้ารส่งออกสินค้านีข้องไทยขยับตัวสูงข้ึนโดยเฉพาะอัญมณีท่ีมีความต้องการสูงในตลาด 
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สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 

เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว แม้จะเป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าไม่มากนักแต่มีลักษณะโดดเด่นในศักยภาพท่ี
เคยเติบโตประคองตัวได้อย่างต่อเนื่องในแทบทุกสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ แตน่ับตั้งแต่ต้นปขีองปนีีย้ังไม่สามารถฝ่า
วิกฤติไปไดท้ำใหเ้กิดการหดตัวลงอย่างแรงและต่อเนื่อง แตเ่ริ่มกลับมาขยายตัวได้เป็นเดือนแรก 

คาดการณ์การส่งออกของไทยไปยังตลาดรัสเซีย 

แม้ว่าภาครัฐได้ผ่อนคลายมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นลงทุกด้านและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจก็ดีขึ้นเป็นลำดับ 
โดยประชาชนออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติมากขึ้นเป็นลำดับ แต่ในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมก็ได้เกิดการแพร่
ระบาดของโควิด-19 รุนแรงข้ึนมาอีกครั้งจนรัฐบาลต้องนำมาตรการสั่งหยุดงานชั่วคราวท่ัวประเทศมาใช้ จึงอาจเป็น
จุดหักเหทางเศรษฐกิจอีกครั้งสำหรับสองเดือนท่ีเหลือของปีนี้ซ่ึงเป็นช่วงเทศกาลจับจ่ายใช้สอยครั้งใหญ่ประจำป ี

ต ัวเลขคาดการณ์การเต ิบโตทางเศรษฐก ิจของร ัสเซ ียล ่าส ุด European Bank for Reconstruction and 
Development ได้ปรับคาดการณ์การเติบโตขึ้นเป็นร้อยละ 4.3 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงมาก ขณะเดียวกันอัตราเงิน
เฟ้อก็เพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 8 โดยเฉพาะหมวดอาหารปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ยแพงขึ้นร้อยละ 12 ท่ี
กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชากรทั่วไปจนทำให้เกิดการกักตุนสินค้าอันจะเป็นการซ้ำเติมให้ราคาสูงขึ้นไปอีก 
ท้ังนีร้ัฐบาลได้พยายามใช้มาตรการต่าง ๆ มาช่วยแก้ปัญหา เช่น ควบคุมการส่งออกวัตถุดิบสินค้าอาหารและปุ๋ยทาง
การเกษตร รวมท้ังควบคุมการข้ึนราคาสินค้าจำเป็นบางรายการ 

โอกาสการส่งออกของไทยยังต้องพ่ึงพาหมวดสินค้ารถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เป็นสำคัญอยู่ต่อไปเนื่องจาก
ครองสัดส่วนมูลค่าการส่งออกของไทยท้ังหมดกว่าร้อยละ 30 ยังไม่รวมผลิตภัณฑ์ยางรถยนตแ์ละเครื่องยนต์สันดาป
ภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบที่มีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันด้วย ซึ่งสินค้าทั้งสามรายการข้างต้น
รวมกันแล้วก็มีสัดส่วนประมาณเกือบก่ึงหนึ่งของมูลค่าการส่งออกรวมท้ังหมด รองลงมาเป็นสินค้าเกษตรและอาหาร
ท่ีไทยถือเป็นประเทศหนึ่งท่ีมีจุดแข็งทางด้านการเกษตรและการผลิตอาหารท่ีได้รับการยอมรับของโลก แต่ก็มีความ
เสี่ยงที่เป็นสินค้าที่มีความผันผวนสูง ทั้งนี้มีสินค้าเด่นตัวใหม่ที่มีศักยภาพเข้ามาเสริมตั้งแต่ปีที่ผ่านมาได้แก่ แผง
สวิทช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า รวมทั้งสินค้าสุขอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อโดยเฉพาะถุงมือยาง นอกจากนั้น
หวังว่าสินค้าในกลุ่มแฟชั่น ได้แก่ รองเท้าและชิ้นส่วน โดยเฉพาะอัญมณีและเครื่องประดับท่ีเคยหดตัวอย่างยาวนาน
และต่อเนื่องจะสามารถกลับมาเติบโตได้อีกครั้งอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

จากการส่งออกของไทยไปยังรัสเซียท่ีหดตัวอย่างรุนแรงในปีท่ีผ่านมาทำให้ฐานตัวเลขค่อนข้างต่ำ ซึ่งปีนี้สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจโดยรวมสามารถฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็ว จึงคาดว่าการส่งออกของไทยท้ังปีจะสามารถขยายตัวได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 ทั้งนี้ยังมีปัญหาและอุปสรรคที่น่ากังวล ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ การเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าขนส่งที่มีราคาแพงยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
และการขาดแคลนชิ้นส่วนยานยนต์ในระบบห่วงโซ่อุปทาน  

�� 


