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ผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครนตอเกาหลีใต 

  

 จากการที่รัสเซียไดโจมตียูเครนตั้งแตวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565 ที่ผานมา ไดสงผลกระทบไปยังทั่ว

ทุกภูมิภาคในโลก เนื่องจากรัสเซียเปนประเทศมหาอำนาจ และมีน้ำมันเปนสินคาสงออกสำคัญ นอกจากนี้ 

ภาวะสงครามจะสงผลหลากหลายตามมา เชน การขาดแคลนสินคา ราคาสินคาที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงคาขนสงที่

จะเพ่ิมสูงข้ึนจากราคาพลังงานและการเปลี่ยนระยะทางขนสงสินคาโดยเลี่ยงประเทศที่เกิดสงคราม ในสวนของ

เกาหลีใตก็เชนกัน ก็เริ่มไดรับผลกระทบจากสงครามดังกลาว ซึ่งขอสรุป ดังนี้   

  ขอมูลการคาระหวางเกาหลใีตและรัสเซีย 

 รัสเซียเปนประเทศคูคารายใหญอันดับ 10 ของเกาหลใีต มีปริมาณการคารวมอยูที่ประมาณ 27,337 

ลานเหรียญสหรัฐในป 2564 โดยคดิเปนสัดสวน 1.6% ของการสงออกและ 2.8% ของการนำเขาของเกาหลีใต

ในป 2564 

 สินคาสงออกหลักไดแก รถยนตและชิ ้นสวนรถยนต (40.6%) โครงสรางเหล็ก (4.9%) เรซิน

สังเคราะห (4.8%) เปนตน  

 สินคานำเขาหลักไดแก สินคาที่เก่ียวของกับพลังงาน เชน แนฟทา (25.3%) น้ำมันดิบ (24.6%) ถาน

หินบิทูมินัส (12.7%) กาซธรรมชาติ (9.9%) เปนตน 

  
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ, % 

ที่มา: KITA 

 ปจจุบัน บริษัทเกาหลีหลายบริษัทลงทุนในรัสเซีย เชน Hyundai Motor Company, Kia Motors, 

Samsung Electronics, LG Electronics, POSCO, Amore Pacific และ Orion 

ขอมูลการคาระหวางเกาหลีใตและยูเครน 

 ยูเครนเปนคูคาอันดับท่ี 68 ของเกาหลใีต มีปริมาณการคารวมอยูที่ประมาณ 890 ลานเหรียญสหรัฐ

ในป 2564 โดยคิดเปนสัดสวน 0.1% ของการสงออกและ 0.1% ของการนำเขาของเกาหลีใตในป 2564 ซึ่งยัง

เปนปริมาณท่ียังนอยอยู  
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 สินคาสงออกหลักไดแก รถยนตโดยสาร (21.7%) เหล็กแผนเคลือบสังกะสี (11.0%) เครื่องสำอาง 

(8.3%) เรซินสังคราะห (7.7%) เปนตน 

 สินคานำเขาหลักไดแก อาหารสัตว (39.8%) น้ำมันพืช (11.3%) วัตถุดิบสารเคมีบริสุทธิ์ (9.7%) 

ธัญพืช (7.8%) เปนตน 

  
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ, % 

ที่มา: KITA 

บริษัทเกาหลีที่เขาไปลงทุนในยูเครนไดแก POSCO International ที่มีสถานีสงออกธัญพืชในนิโคลา

เยฟ (Mykolaiv) และ GS Engineering & Construction ซึ่งเขาไปสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบริเวณ

ภาคตะวันตกของยูเครน 

 ทาทีของรัฐบาลเกาหลีใตตอสงครามรัสเซีย-ยูเครน   

 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 นายลี อ็อก-วอน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง 

(Ministry of Economy and Finance) ของเกาหลีใตกลาวในที่ประชุมเฉพาะกิจ วา ความขัดแยงระหวาง

รัสเซีย-ยูเครนอาจสงผลเสียระยะยาวตอเศรษฐกิจของเกาหลีใต แตขณะนี้ ยังไมสามารถคาดการณไดวาจะเกิด

ผลกระทบมากขนาดไหน ซึ่งรัฐบาลเกาหลีใตจะพิจารณามาตรการสนับสนุนธุรกิจที่มุงเนนการสงออก และจะ

รวบรวมรายชื่อบริษัทที ่ทำการคากับยูเครนหรือรัสเซียและไดรับความเสียหายทางการเงินจากผลกระทบ

ดังกลาว โดยมีแผนที่จะมอบเงินชวยเหลือฉุกเฉินรวมมูลคาสูงสุด 2 ลานลานวอน (1.6 พันลานดอลลารสหรัฐ) 

โดยเร็วที่สุด สำหรับองคกรขนาดกลางและขนาดเล็ก จะมีมาตรการชวยเหลือสำหรับ SMEs โดยเฉพาะตอไป  

 ทั้งนี้  รัฐบาลเกาหลีตัดสินใจเขารวมมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย โดยหามทำการธุรกรรมกับธนาคาร

กลางรัสเซีย และระงับการทำธุรกรรมกับธนาคารใหญ 7 แหงของรัสเซีย ไดแก Sberbank, VEB, PSB, VTB, 

Otkritie, Sovcom, Novikom และบริษัทที่เก่ียวของ  

 นอกจากนี้  เกาหลีใตไดกำหนดมาตรการภายในประเทศเกี่ยวของกับการตัดธนาคารรัสเซียออกจาก

ระบบเครือขายสวิฟต (SWIFT) โดยรัฐบาลเกาหลีจะประยุกตระยะเวลาระงับการทำธุรกรรมตามระยะการผอน

ผันการลงโทษที่สหรัฐอเมริกากำหนดไวสำหรับแตละธนาคาร 
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 ในสวนของการนำเขาจากรัสเซีย เกาหลียังคงตองพึ่งพาการนำเขาสินคาการเกษตร พลังงาน และ

การสนับสนุนทางการแพทยดานโควิด-19 จากรัสเซีย ในขณะที่สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปกำลังพิจารณา

ระงับการนำเขาพลังงานจากรัสเซีย เกาหลีไมสามารถระงับการนำเขาน้ำมันดิบจากรัสเซียได เนื่องจากไมมี

ทางเลือกอื่นทดแทน โดยสัดสวนการนำเขาน้ำมันดิบของเกาหลีจากรัสเซียคิดเปน 5.6% กาซธรรมชาติเหลว 

(LNG) คิดเปน 6.2% เกาหลีนำเขาน้ำมันดิบจากซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอเมริกา และคูเวตในสัดสวนที่มากกวาก็

จริง แตประเทศเหลานี้ไมสามารถเพ่ิมปริมาณการผลิตอยางกะทันหันเพ่ือสงออกมายังเกาหลีได  

 

 
 
 นอกจากนี้ ความรวมมือของเกาหลีใตในการเพิ่มความเขมงวดในการสงออกไปยังรัสเซียใหสอดคลอง

กับขอจำกัดของประชาคมระหวางประเทศไดนำไปสูการแถลงการณรวมของสำนักอุตสาหกรรมและความ

ปลอดภัย (BIS) ภายใตกระทรวงพาณิชยสหรัฐฯ (U.S. Department of Commerce) และกระทรวงการคา 

อุตสาหกรรม และพลังงาน (Ministry of Trade, Industry and Energy) ของเกาหลีใต เพิ่มเกาหลีใตเขาใน

รายชื่อประเทศที่ไดรับการยกเวน FDPR (Foreign Direct Product Rule) ซึ่งบังคับใหบริษัทที่ไมใชสัญชาติ

อเมริกันขอมีใบอนุญาตจากสหรัฐฯ สำหรับสินคาที่ใชเทคโนโลยีสหรัฐฯ จึงจะสงออกไปยังรัสเซียได กลาวคือ

เปนกฎระเบียบที่สหรัฐฯใชควบคุมการสงออกสินคาที่ไมไดผลิตในประเทศแตใชเทคโนโลยีหรือซอฟตแวรของ

สหรัฐฯ โดยแถลงการณนี้มีผลตั้งแตวันอังคารที่ผานมา (8 มีนาคม 2565) อนึ่ง เทคโนโลยีที่อยูในการควบคุม

ของ FDPR มีกวา 57 เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมแขนงตาง ๆ เชน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เซมิคอนดักเตอร 

คอมพิวเตอร สินคาดานระบบขอมูลและการติดตอสื ่อสาร เซ็นเซอรและเลเซอร ระบบการเดินเรือและ

อิเล็กทรอนิกสดานการบิน รวมถึงอุปกรณทางทะเลและอวกาศ 

 อนึ่ง รัสเซยีประกาศรายชื่อ 45 ประเทศไมเปนมิตรตอรัสเซีย โดยมีเกาหลีใตอยูในรายชื่อนั้นดวย ซึ่ง

ประกาศนี้เกิดขึ้นหลังจากเกาหลีเขารวมการเคลื่อนไหวขามชาติในการลงโทษรัสเซียและตัดรัสเซียออกจาก

เครือขายสวิฟต รายชื ่อประเทศ “ไมเปนมิตร” ที่เขารวมการลงโทษรัสเซียจำนวน 45 ประเทศดังกลาว 
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ประกอบดวย สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (27 ประเทศ) ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด นอรเวย เกาหลีใต 

ญี่ปุน สิงคโปร และไตหวัน 

 ผลกระทบความขัดแยงรัสเซีย-ยูเครนตอเศรษฐกิจเกาหล ี

 จากการประเมินขอมูลจากนักวิเคราะห และสื่อตางๆ ผลกระทบ ดังนี้  

 บริษัทเกาหลีที่ตั ้งในรัสเซีย และยูเครน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ที่เกี ่ยวของกับสินคาประเภทรถยนต 

ชิ้นสวนรถยนต เครื่องสำอาง เรซินสังเคราะห และอื่น ๆ อาจประสบปญหาในการจัดหาอะไหล/ชิ้นสวน การ

ชำระเงิน อีกทั้งประสบกับความผันผวนของสกุลเงินที่ทวีความไมแนนอนมากขึ้น 

 ในสวนของบริษัทในประเทศเกาหลี บริษัทผูผลิตในเกาหลีจะตองแบกรับภาระในการนำเขามากข้ึน 

เนื่องจากราคาพลังงานอยางน้ำมันดิบและกาซธรรมชาติที่พุงสูงขึ้นสงผลเสียตอสมดุลการคา ทำใหวัตถุดิบ

ราคาแพงขึ ้น ตนทุนการผลิตสูงขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได และอาจเกิดภาวะชะงักงันของหวงโซอุปสงคและ

อุปทานตามมา เนื่องจากเกาหลีพ่ึงพาการนำเขานีออน (23%) คริปตอน (30.7%) ซีนอน (17.8%) จากยูเครน

เพ่ือใชผลิตเซมิคอนดักเตอร สถานการณเหลานี้จะรุนแรงข้ึนหากสถานการณความขัดแยงยืดเยื้อเปนเวลานาน 

 นอกจากนี ้ เกาหลีใตยังกังวลวาความสามารถในการแขงขันอุตสาหกรรมระดับโลกจะถดถอยลง 

เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงข้ึนจะบีบใหราคาสินคาแพงขึ้น 

 

ความเห็น สคต.  

 สงครามระหวางรัสเซีย-ยูเครนที่เกิดขึ้นสงผลกระทบในวงกวางทั่วโลก โดยรัสเซียเปนคูคาอันดับ 10 

ของเกาหลีใต และยูเครนเปนคูคาลำดับที่ 68 ของเกาหลีใต และมีการนำเขาน้ำมัน สินคาพลังงาน สารเคมี 

เปนตน ซึ่งเปนหวงโซการผลิตขั้นตน ดังนั้น ความขัดแยงนี้ยอมสงผลกระทบตอเกาหลีใตในหลายประเด็น อาทิ 

ตนทุนการผลิตและนำเขาสินคาสูงขึ้น การสงออกของเกาหลีใตอาจขยายตัวลดลง เนื่องจากปญหาขาดแคลน

วัตถุดิบในการผลิต ราคาสินคาในตลาดเพิ่มสูงข้ึน หรืออาจประสบกับภาวะสินคาขาดตลาด รวมถึงคาเงินวอน

ที่ออนตัวเมื่อเทียบกับคาเงินดอลลารสหรัฐ   

ในสวนของการสงออกจากไทยมายังเกาหลีใต ไทยไดสงสินคาขั้นตนและกลางในหวงโซการผลิต 

มายังเกาหลีใต ยอมจะไดรับผลกระทบอยางตอเนื่อง ดังนั้น จึง มีความจำเปนตองติดตามสถานการณ ความ

ขัดแยงรัสเซีย-ยูเครนอยางใกลชิด เพ่ือหามาตรการรับมือทางดานเศรษฐกิจและการคาที่เหมาะสมตอไป  

 
******************************************************************************* 

สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงโซล 

จัดทำโดย Lee, Sang-min และ นางสาวศิรดา ตันโตทัย 

ตรวจทานโดย นางสาวชนัญญา พรรณรักษา   

ผูอำนวยการ สคต. ณ กรุงโซล 

10 มีนาคม 2565 
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