
 
 
 

  

รายงานเศรษฐกิจการค้า 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 

สรปุสรปุสรปุสรปุสถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์สง่ออกไทยไปรสัสง่ออกไทยไปรสัสง่ออกไทยไปรสัสง่ออกไทยไปรสัเซยีเซยีเซยีเซยี    ปีปปีีปี    2562562562564444    

ารส่งออกของไทยไปยังตลาดรัสเซียเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 มีมูลค่า 97.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หาก
เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา เพิ่มข้ึนร้อยละ 51.01 เดือนนี้ถือเป็นเดือนท่ีมีการปรับตัวดีข้ึน
ค่อนข้างสูงต่อเนื่องเป็นเดือนท่ีเก้า ขณะนี้มีมูลค่าการส่งออกสะสมทั้งปี 1,027.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.68 จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการค้าทั่วไปในรัสเซียมีการฟื้นตัวดีเป็นลำดับ อย่างไรก็
ตามยังมีปัญหาอุปสรรคที่น่ากังวลสำหรับปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อในรัสเซียขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอาหารมีการปรับราคาเพ่ิมข้ึนเป็นลำดับ ค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศท่ีสูงกว่าปกติอย่างต่อเนื่อง อีกท้ัง
ระบบห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกสะดุดลงเป็นครั้งคราวจากการขาดแคลนวัตถุดิบ รวมทั้งความรุนแรงของการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ตลอดจนความขัดแย้งระหว่างประเทศที่จะเป็นเหตุ
ให้ประเทศตะวันตกยกระดับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซีย 

ตารางแสดงมูลค่าการส่งออกสินค้า 10 อันดับแรก เดือนธันวาคม 2564 

 
ประเภทสินค้า 

มูลค่า  
(ล้าน USD) ���� % สัดส่วน % 

1 รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 32.9 90.66 33.62 
2 ผลิตภณัฑ์ยาง 12.2 23.02 12.47 
3 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 6.0 35.62 6.18 
4 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 5.1 12.68 5.20 
5 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 4.8 77.0 4.89 
6 เม็ดพลาสติก 4.5 314.91 4.56 
7 อัญมณีและเครื่องประดับ 2.0 41.66 2.09 
8 ยางพารา 1.8 79.46 1.81 
9 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 1.7 73.78 1.73 
10 เครื่องยนตส์ันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ 1.6 24.93 1.61 

 รวม 10 อันดับแรก 72.6 62.73 74.16 
 อ่ืนๆ 25.3 25.14 25.84 
 รวม 97.8 51.01 100.00 

        ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 สินค้าส่งออก 10 อันดับแรก มีสัดส่วนร้อยละ 74.16 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 
ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 62.73 นำโดย รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ท่ีมีเสถียรภาพมากข้ึนเป็นลำดับเม่ือเทียบ
กับปีที่ผ่านมา โดยเดือนนี้กลับมาเป็นบวกต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาคิดเป็นมูลค่า 32.9 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ มีอัตราเติบโตร้อยละ 90.66 ซึ่งในหมวดนี้ร้อยละ 51 มาจากรถยนต์นั่ง มูลค่า 16.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ตามมาด้วยส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ ร้อยละ 26 คิดเป็นมูลค่า 8.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และรถปิคอัพอีก

ก
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สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 

ร้อยละ 21 มูลค่า 3.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะท่ีหมวดสินค้าท่ีเก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมยานยนต ์เช่น เครื่องยนต์
สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ ก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน ขยายตัวร้อยละ 24.93 รวมท้ัง
หมวด ผลิตภัณฑ์ยางยานพาหนะ ภายใตก้ลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตัวในอัตราร้อยละ 62 

ท้ัง 10 อันดับแรกของสินค้าไทยท่ีส่งไปรัสเซียในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 มีอัตราการขยายตัวในแดนบวกในอัตรา
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะ อัญมณีและเครื่องประดับ ท่ีฟื้นตัวได้เป็นที่น่าพอใจ
ในช่วงท้ายปีหลังจากซบเซามาตลอดระยะเวลา 2 ปี ท่ีผ่านมา 

หมวดสินค้าศักยภาพของไทยอย่างอาหารและเครื่องดื่มรวมไปถึงอาหารสัตว์เลี้ยง มีความผันผวนในบางช่วงเวลา
และสลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละประเภทสินค้า โดยเดือนนีส้ินค้าส่วนใหญ่ ได้แก่ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ผลไม้
สด/แช่เย็น/แช่แข็ง/แห้ง  อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ  สิ่ง
ปรุงรสอาหาร และอาหารสัตว์เลี้ยง ขยายตัวด ียกเว้น เนื้อปลาสด/แช่เย็น/แช่แข็ง ปรับตัวลดลง  

สำหรับสินค้า เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว สินค้าเด่นของไทยท่ีหดตัวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นป ีจาก
ปัญหาด้านโลจิสติกส์ที่มีราคาแพงและความล่าช้าในการขนส่ง แต่เดือนนี้สามารถพลิกกลับมาเป็นบวกได้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 3 ติดต่อกัน 

ตารางแสดงโครงสร้างการส่งออกสินค้าไทยไปยังรัสเซีย ปี 2564 

 ประเภทสินค้า มูลค่า  
(ล้าน USD) 

���� % สัดส่วน % 

1 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสตัว์,ประมง) 70.97 24.09 6.90 
2 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 102.53 10.81 9.98 
3 สินค้าอุตสาหกรรม 834.41 48.21 81.17 
4 สินค้าแร่และเช้ือเพลิง 20.05 56.10 1.95 

 รวม 1,027.96 41.68 100.00 
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 

พิจารณาโครงสร้างสินค้าส่งออกจากไทยไปยังตลาดรัสเซีย ปี 2564 พบว่า กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม เป็นกลุ่มสินค้า
หลักที่ครองส่วนแบ่งการส่งออกจากไทยทั้งหมดกว่าร้อยละ 80 ในส่วนนี้กระจายออกเป็นหมวดรถยนต์ อุปกรณ์ 
และส่วนประกอบเป็นสินค้าหลัก (สัดส่วนร้อยละ 31.26 ของการส่งออกทั้งหมดของไทยไปยังรัสเซีย) ตามมาด้วย 
ผลิตภัณฑ์ยาง (ร้อยละ 10.37) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล (ร้อยละ 5.26) เม็ดพลาสติก (ร้อย
ละ 4.22)  เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ (ร้อยละ 4.14) อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบ (ร้อยละ 
4.05) แผงสวิทช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า (ร้อยละ 2.31) และอัญมณีและเครื่องประดับ (ร้อยละ 2.14) กลุ่ม
รองลงมาเป็น กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สัดส่วนรวมร้อยละ 9.98 ที่มีผลไม้กระป๋องและแปรรูป (ร้อยละ 
4.49) เป็นสินค้านำ ตามมาด้วยอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (ร้อยละ 1.90) ถัดไปเป็น กลุ่มสินค้าเกษตรกรรม 
มีสัดส่วนร้อยละ 6.90 แบ่งเป็นกลุ่มสินค้ากสิกรรม (ร้อยละ 5.39) แยกย่อยออกเป็นยางพารา (ร้อยละ 3.21) ผลไม้
สด แช่เย็น แชแ่ข็ง และแห้ง (ร้อยละ 0.85) และข้าว (ร้อยละ 0.35)  เป็นสินค้าหลัก รวมท้ังกลุ่มสินค้าประมง (ร้อย
ละ 1.49) ท่ีมีปลา (ร้อยละ 1.26) เป็นสินค้าหลกั  
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สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 

ตารางแสดงสรุปมูลค่าการส่งออกสินค้า 10 อันดับแรก ปี 2564 

 ประเภทสินค้า มูลค่า 
(ล้าน USD) 

���� % สัดส่วน % 

1 รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 321.39 58.24 31.26 
2 ผลิตภณัฑ์ยาง 106.64 26.81 10.37 
3 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 54.10 30.70 5.26 
4 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 46.14 4.65 4.49 
5 เม็ดพลาสติก 43.40 138.36 4.22 
6 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 42.53 49.42 4.14 
7 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบ 41.59 5,691.44 4.05 
8 ยางพารา 32.97 134.52 3.21 
9 แผงสวิทช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า 23.79 17.81 2.31 
10 อัญมณีและเครื่องประดับ 22.04 -1.73 2.14 
 รวม 10 อันดับแรก 734.59 54.08 71.46 
 อ่ืนๆ 293.36 17.91 28.54 
 รวม 1,027.96 41.68 100.00 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 

จากมูลค่าการส่งออกในปี 2564 จะเห็นว่าสินค้า รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ยังคงมีบทบาทสำคัญและเป็น
สินค้าหลักมีมูลค่าสูงที่สุดเหนือกว่าทุกหมวด ด้วยมูลค่ากว่า 321 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยครองสัดส่วนการส่งออก
ของท้ังหมดร้อยละ 31 ท้ังนีว้ิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 บรรเทาลงช่วยให้อุตสาหกรรมยาน
ยนต์ฟื้นตัวได้ดีตลอดทั้งปี แต่ทั้งนี้ปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนยานยนต์ทั่วโลกที่มีผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการ
ผลิตอาจเป็นอุปสรรคในการขยายตัว 

ผลิตภัณฑ์ยาง โดยสัดส่วนร้อยละ 66 ของผลิตภัณฑ์ยางทั ้งหมดเป็นยางใหม่สำหรับยานพาหนะต่าง ๆ ซึ่ง
ตอบสนองตลาดรถยนต์และเศรษฐกิจท่ีกำลังเติบโต รองลงมาร้อยละ 15 เป็นถุงมือยาง ถัดไปร้อยละ 7 เป็นยางวัล
แคไนซ์ และอีกร้อยละ 7 เป็นผลิตภัณฑ์ยางท่ีใช้ทางเภสัชกรรม ด้วยปัจจัยการแพร่ระบาดของ COVID-19 ก่อให้เกิด
ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อเพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจนโดยเฉพาะถุงมือยาง ในช่วงท่ีผ่านมาประเทศไทยไม่มีกำลัง
ผลิตพอเพียงต่อความต้องการของท่ัวโลก แต่ขณะนี้ผู้ผลิตได้เพ่ิมกำลังการผลิตข้ึนแล้วและเปิดรับออร์เดอร์ใหม่ คาด
ว่าตลาดถุงมือยางยังเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง 

เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ส่วนใหญ่สินค้าส่งออกของไทยเป็นเครื่องปรับอากาศประกอบสำเร็จรูปท้ัง
แบบเปลี่ยนวงจรความเย็นหรือความร้อนและแบบติดหน้าต่างหรือฝาผนัง หลังจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหดตัว
ในปีที่ผ่านมาทำให้ความต้องการชะลอตัว แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มปรับตัวดีขึ้นส่งผลให้มียอดนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่องตลอดป ี

อัญมณีและเครื่องประดับ แม้ว่าอัญมณี (เพชรและพลอย) จะกลับมาเติบโตสูง แตท่องคำยังไม่ได้แปรรูปท่ีเป็นสิ่งท่ี
มีมูลค่าสูงได้หดตัวลงเป็นศูนย์เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาจึงฉุดให้มูลค่ารวมลดลง แต่จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ี
เริ ่มฟื้นตัวทำให้สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่ถือว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเริ ่มขยับตัวในทิศทางบวกและหาก
สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลายลงจนผู้นำเข้าสามารถเดินทางมาเยือนงานแสดงสินค้าในประเทศไทยได้ก็
น่าจะช่วยกระตุ้นให้การส่งออกสินค้านี้ของไทยขยับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะอัญมณีที่มีความต้องการสูงในตลาด ท้ังนี้
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เครื่องประดับทำด้วยเงินที่เคยเป็นสินค้าส่งออกหลักของไทยมีอัตราการเติบโตลดลงโดยเสียสัดส่วนการตลาดให้แก่
จีนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 

เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว แม้จะเป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าไม่มากนักแต่มีลักษณะโดดเด่นในศักยภาพท่ี
เคยเติบโตประคองตัวได้อย่างต่อเนื่องในแทบทุกสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ แตน่ับตั้งแต่ต้นปขีองปนีีย้ังไม่สามารถฝ่า
วิกฤติไปไดท้ำใหเ้กิดการหดตัวลงอย่างแรงและต่อเนื่องจากปัญหาการขนส่งสินค้าท่ีมีราคาแพงและความล่าช้า แต่ก็
เริ่มกลับมาขยายตัวไดต้่อเนื่องในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของป ี

คาดการณ์การส่งออกของไทยไปยังตลาดรัสเซีย 

ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 แม้ว่าอัตราผู้ติดเชื้อใหม่รายวันจะกลับมาเกินกว่าระดับ 3 หมื่นคนอีกครั้ง และ
คาดว่าเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนจะเข้ามาเป็นสายพันธุ์หลักแทนท่ีสายพันธุ์เดลต้าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และ
จะมีอัตราผู้ติดเชื้อใหม่รายวนัถึงระดับ 5 หม่ืนคน แต่ก็ไม่เป็นท่ีน่ากังวลมากนักเนื่องจากผู้ติดเชื้อมิได้มีอาการรุนแรง
สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนมาแล้ว ทั้งนี้ปัญหาสำคัญคือการเพิ่มจำนวนผู้ได้รับการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมยังเป็นไป
อย่างล่าช้า 

แม้ตัวเลขคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของรัสเซียของปีที่ผ่านมาจะเกินกว่าร้อยละ 4 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูง
มากก็ตาม แต่อัตราเงินเฟ้อก็เพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 8 โดยเฉพาะหมวดอาหารปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ย
แพงข้ึนกว่าร้อยละ 10 ท่ีถือเป็นภัยคุกคามทางเศรษฐกิจท่ีสำคัญ  

ในปี พ.ศ. 2565 คงจะไม่ได้เห็นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของรัสเซียที่สูงเท่าเดิมและจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติท่ี
เคยเติบโตประมาณร้อยละ 2+ โดยท่ียังมีปัจจัยลบเก่ียวกับความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ 
รวมทั้งปัญหาเงินเฟ้อที่คาดว่าจะยังยืดเยื้อต่อมา ตลอดจนความตึงเครียดของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่ี
ประเทศตะวันตกอาจเพิ ่มความเข้มข้นของมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียที ่ย่อมมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจการค้าไม่มากก็น้อย 

การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าขนส่งที่มีราคาแพงยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องมาในปี พ.ศ. 2565 รวมทั้งความ
แออัดที่ท่าเรือท่ียิ่งทำให้เกิดความล่าช้าจนเกิดความเสียหายทางธุรกิจต่อผู้นำเข้าที่ไม่มีสินค้าจำหน่ายในช่วงเวลาท่ี
เหมาะสมอีกทั้งอายุสินค้าที่หดหายไประหว่างการขนส่งที่ล่าช้า นอกจากนั้นยังมีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและ
ชิ้นส่วนยานยนต์ในระบบห่วงโซ่อุปทาน 

แม้ว่าการส่งออกของไทยไปยังรัสเซียในปี  พ.ศ. 2564 จะเติบโตได้กว่าร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า  แต่ก็มี
สาเหตุจากฐานมูลค่าการส่งออกที่ต่ำจากปี พ.ศ. 2563 เมื่อสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติในปี พ.ศ. 2565 
การส่งออกของไทยก็จะยังเติบโตได้แต่ในอัตราท่ีชะลอตัวลง โดยมีปัจจัยบวกจากค่าเงินรูเบิลท่ีค่อนข้างมีเสถียรภาพ
และค่าเงินบาทอ่อน ขณะที่มีปัจจัยเสี่ยงจากความปั่นป่วนของระบบโลจิสติกส์ทั่วโลกและต้นทุนค่าขนส่งสินค้าท่ี
ปรับตัวสูงข้ึน รวมท้ังการขาดแคลนวัตถุดิบ  

โอกาสการส่งออกของไทยยังต้องพ่ึงพาหมวดสินค้ารถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เป็นสำคัญอยู่ต่อไปเนื่องจาก
ครองสัดส่วนมูลค่าการส่งออกของไทยท้ังหมดกว่าร้อยละ 30 ยังไม่รวมผลิตภัณฑ์ยางรถยนตแ์ละเครื่องยนต์สันดาป
ภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบที่มีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันด้วย ซึ่งสินค้าทั้งสามรายการข้างต้น
รวมกันแล้วก็มีสัดส่วนประมาณเกือบกึ่งหนึ่งของมูลค่าการส่งออกรวมทั้งหมด หากหมวดสินค้าที่กล่าวมาข้างต้น
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สามารถรักษาสัดส่วนเดิมไว้ได้ก็ถือว่ามูลค่าการส่งออกของไทยในตลาดนี้มีความมั่นคง สำหรับในปี พ.ศ. 2565 
Isuzu รัสเซียจะเริ่มนำเข้ารถ Isuzu Mu-X เครื่องยนต์ขนาด 3.0 ลิตร ดีเซล เทอร์โบ 190 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
ที่ประกอบในประเทศไทยมาจำหน่ายในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ จึงน่าจะช่วยให้มูลค่าการส่งออกไทยขยายตัวได้มาก 
เนื่องจากเป็นสินค้าท่ีมีราคาต่อหน่วยสูง 

รองลงมาเป็นสินค้าเกษตรและอาหารท่ีไทยถือเป็นประเทศหนึ่งท่ีมีจุดแข็งทางด้านการเกษตรและการผลิตอาหารท่ี
ได้รับการยอมรับของโลก แต่ก็มีความเสี่ยงที่เป็นสินค้าที่มีความผันผวนสูงจากสภาพดินฟ้าอากาศที่กระทบต่อ
ผลผลิต  

ในชั้นนี้ คาดว่าการส่งออกของไทยไปยังรัสเซียในปี พ.ศ. 2565 จะเติบโตได้ประมาณร้อยละ 7 – 8 
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