
 
 
 

  

รายงานเศรษฐกิจการค้า 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 

สรปุสรปุสรปุสรปุสถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์สง่ออกไทยไปรสัสง่ออกไทยไปรสัสง่ออกไทยไปรสัสง่ออกไทยไปรสัเซยีเซยีเซยีเซยี    4 เดอืน4 เดอืน4 เดอืน4 เดอืนแรกแรกแรกแรก    ปีปปีีปี    2562562562565555    

นับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ได้เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน โดยรัสเซียได้เปิดปฏิบัติการ
พิเศษทางทหารกับยูเครนและต่อมากลุ่มประเทศตะวันตกและพันธมิตรที่สนับสนุนยูเครนได้ตอบโต้รัสเซียอย่าง
ฉับพลันด้วยมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอย่างเข้มข้นและรอบด้านเพ่ือหวังกดดันระบบการเงินและการค้า
ระหว่างประเทศของรัสเซีย ซึ่งก็ส่งผลให้เกิดความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา โดย
รัสเซียต้องตกเป็นฝ่ายตั้งรับและพยายามหามาตรการมาช่วยพยุงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงส่งผลให้
การส่งออกของไทยไปยังตลาดรัสเซียหดตวัอย่างรุนแรงเดือนในมีนาคมต่อเนื่องมาถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ท่ีมี
มูลค่าเหลือเพียง 16.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ลดลงร้อยละ -76.77 ขณะนี้
ไทยมีมูลค่าการส่งออกไปยังรัสเซียสะสมในช่วง 4 เดือนแรก 224.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ -23.64  

ตารางแสดงมูลค่าการส่งออกสินค้า 10 อันดับแรก เดือนเมษายน 2565 

 
ประเภทสินค้า 

มูลค่า  
(ล้าน USD) 

���� % สัดส่วน % 

1 ผลิตภณัฑ์ยาง 2.8 -65.88 16.79 
2 ข้าว 1.3 3,119.6 7.89 
3 แผงสวิทช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า 1.0 -51.73 6.29 
4 ยางพารา 1.0 -57.97 6.16 
5 สิ่งปรุงรสอาหาร 1.0 17.50 6.10 
6 น้ำมันสำเร็จรปู 0.9 -12.02 5.33 
7 เลนซ ์ 0.9 66.02 5.24 
8 ผลไม้กระป๋องแปรรูป 0.7 -75.38 4.30 
9 ผลิตภณัฑ์มันสำปะหลัง 0.6 354.84 3.68 
10 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ ์ 0.6 440.33 3.58 

 รวม 10 อันดับแรก 10.9 -40.84 65.38 
 อ่ืนๆ 5.7 -89.18 34.62 
 รวม 16.6 -76.77 100.00 

        ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 

ในเดือนเมษายน 2565 สินค้าส่งออก 10 อันดับแรกของไทย มีสัดส่วนลดลงเหลือร้อยละ 65.38 ของมูลค่าการ
ส่งออกทั้งหมด มีอัตราหดตัวถึงร้อยละ -40.84 โดย รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ที่เคยเป็นหมวดที่ครอง
สัดส่วนมูลค่าสูงที่สุดมาโดยตลอดแต่กลับไม่อยู่ใน 10 อันดับแรกในเดือนนี้ โดยมีอัตราหดตัวร้อยละ -97.59 ซึ่ง
รถยนต์ทุกประเภทไม่มีมูลค่าการส่งออกปรากฏเหลืออยู่เลย เหลือเพียงส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์เล็กน้อย
คิดเป็นมูลค่าเพียง 0.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น 
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สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 

จำนวน 5 ใน 10 อันดับแรกของสินค้าไทยท่ีส่งไปรัสเซียในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 มีอัตราการขยายตัวในแดนลบ
ในอัตราสูงเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันในปีท่ีผ่านมา ท้ังนี ้5 หมวดสินค้าท่ีมีอัตราการขยายตัวเป็นบวกกลับไม่ใช่หมวด
สินค้าหลักของไทยที่มักจะอยู่ใน 10 อันดับแรก ได้แก่ ข้าว สิ่งปรุงรสอาหาร เลนซ์ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และ
เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ ์

ตารางแสดงโครงสร้างการส่งออกสินค้าไทยไปยังรัสเซีย ช่วง 4 เดือนแรก ปี 2565 

 ประเภทสินค้า มูลค่า  
(ล้าน USD) 

���� % สัดส่วน % 

1 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสตัว์,ประมง) 14.59 -34.57 6.50 
2 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 25.72 -21.86 11.47 
3 สินค้าอุตสาหกรรม 178.54 -23.20 79.56 
4 สินค้าแร่และเช้ือเพลิง 5.55 -10.22 2.47 

 รวม 224.40 -23.64 100.00 
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 

หากพิจารณาโครงสร้างสินค้าส่งออกจากไทยไปยังตลาดรัสเซียในช่วง 4 เดือนแรก ป ีพ.ศ. 2565 พบว่า กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม เป็นกลุ่มสินค้าหลักท่ีครองส่วนแบ่งการส่งออกจากไทยท้ังหมดประมาณร้อยละ 80 ในส่วนนี้กระจาย
ออกเป็นหมวดรถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบเป็นสินค้าหลัก (สัดส่วนร้อยละ 33.91 ของการส่งออกท้ังหมดของ
ไทยไปยังรัสเซีย) ตามมาด้วย ผลิตภัณฑ์ยาง (ร้อยละ 11.82) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 
(ร้อยละ 4.81) เม็ดพลาสติก (ร้อยละ 4.29) และเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ (ร้อยละ 3.66) กลุ่มรองลงมา
เป็น กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สัดส่วนรวมร้อยละ 11.47 ที่มีผลไม้กระป๋องและแปรรูป (ร้อยละ 3.55) 
เป็นสินค้านำ ตามมาด้วยอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (ร้อยละ 2.39) ถัดไปเป็น กลุ่มสินค้าเกษตรกรรม มี
สัดส่วนร้อยละ 6.50 แบ่งเป็นกลุ่มสินค้ากสิกรรม (ร้อยละ 5.28) แยกย่อยออกเป็นยางพารา (ร้อยละ 2.13) ข้าว 
(ร้อยละ 0.89)  และผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง (ร้อยละ 0.78) เป็นสินค้าหลัก รวมทั้งกลุ่มสินค้าประมง 
(ร้อยละ 1.22) ท่ีมีปลา (ร้อยละ 0.88) เป็นสินค้าหลัก  

ตารางแสดงสรุปมูลค่าการส่งออกสินค้า 10 อันดับแรก ช่วง 4 เดือนแรก ปี 2565 

 ประเภทสินค้า มูลค่า 
(ล้าน USD) 

���� % สัดส่วน % 

1 รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 73.49 -17.94 32.75 
2 ผลิตภณัฑ์ยาง 28.01 -4.94 12.48 
3 เม็ดพลาสติก 10.91 39.55 4.86 
4 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 10.42 -34.18 4.64 
5 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 8.23 -33.91 3.67 
6 แผงสวิทช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า 7.61 -20.01 3.39 
7 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 7.42 -57.54 3.31 
8 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 6.42 -19.32 2.86 
9 น้ำมันสำเร็จรปู 5.54 -10.13 2.47 
10 สิ่งปรุงรสอาหาร 4.95 22.43 2.21 
 รวม 10 อันดับแรก 163.02 -18.62 72.64 
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สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 

 อ่ืนๆ 61.39 -34.39 27.36 
 รวม 224.40 -23.64 100.00 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 

นับจากวิกฤตยูเครนที่รัสเซียได้เริ่มปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทำให้
มูลค่าการส่งออกของไทยไปยังรัสเซียในเดือนมีนาคมหดตัวลงอย่างฉับพลันถึงร้อยละ -73 ต่อเนื่องมาในเดือน
เมษายนอีก -77 ซึ่งคาดว่าภาวะวิกฤตนี้ยังไม่สามารถคลี่คลายได้ในอนาคตอันใกล ้

สินค้าหลักทุกหมวดล้วนได้รับผลกระทบจากปัจจัยความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การเข้าถึงเงินสกุลหลัก การ
ขาดแคลนชิ้นส่วนในระบบห่วงโซ่อุปทาน และท่ีสำคัญท่ีสุดคือระบบโลจิสติกส ์

สถานการณ์การส่งออกของไทยไปยังตลาดรัสเซีย 

จากมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของกลุ่มประเทศตะวันตกและพันธมิตรที่มี
ต่อรัสเซียอันเนื่องมาจากการปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียในยูเครน โดยมาตรการคว่ำบาตรมุ่งเป้าไปท่ี
ระบบการเงินและการค้าระหว่างประเทศซึ่งหวังว่าจะกดดันให้เกิดความระส่ำระสายในภาคเศรษฐกิจของรัสเซียจน
มีผลกับความม่ันคงของรัฐบาล 

ขณะนี้เวลาผ่านมาสามเดือน มาตรการคว่ำบาตรฯ เหล่านั้นยังไม่สามารถทำลายเศรษฐกิจของรัสเซียได้อย่างเป็น
รูปธรรมอย่างที่คาดหวัง โดยรัสเซียยังคงขายพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ได้แถมยังมีอำนาจต่อรองเหนือกว่า
สหภาพยุโรปที่จำเป็นต้องอาศัยพลังงานของรัสเซียจนสามารถกำหนดให้ประเทศที่ไม่เป็นมิตรต้องชำระค่าพลังงาน
เป็นเงินสกุลรูเบิลได้ อีกทั้งรัสเซียยังสามารถหามาตรการอื่น ๆ รับมือเพื่อพยุงค่าเงินรูเบิลไว้ได้อย่างน่าพอใจแม้ว่า
จะถูกแช่แข็งเงินสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ภายนอกประเทศไม่ต่ำกว่า 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ผลกระทบ
ท่ัวไปเท่าท่ีสังเกตได้คือเกิดภาวะเงินเฟ้อและการขาดแคลนสินค้าบางอย่างท่ีรัสเซียไม่สามารถนำเข้าได้เหมือนเดิม 

นอกจากจะไม่สามารถสั่นคลอนเศรษฐกิจของรัสเซียได้อย่างที่ตั้งใจแล้ว ฝั่งประเทศที่เป็นคู่ขัดแย้งกับรัสเซียกลับ
ต้องประสบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเสียเอง ไม่ว่าจะเป็นราคาค่าพลังงานที่แพงขึ้น ภาวะเงินเฟ้อ และการหา
แหล่งชดเชยด้านพลังงาน เป็นต้น และจะส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นวงกว้างไปท้ังโลก 

อย่างไรก็ตาม ด้วยมาตรการคว่ำบาตรฯ จำนวนมหาศาลและยังมีทะยอยเพ่ิมเติมออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัสเซีย
ต้องได้รับผลกระทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลีย่งไม่ได้ โดยคาดว่าเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2565 จะหดตัวลงเกินกว่าร้อยละ 
-10 ก่อนจะขยับตัวข้ึนเป็นร้อยละ 0 ในปีหน้า 

ในส่วนของการค้าไทยกับรัสเซียมีมูลค่าไม่มากนัก หมวดสินค้าอุตสาหกรรมหลักที่ไทยส่งออกไปรัสเซียคือ รถยนต์ 
อุปกรณ์ และสว่นประกอบ ท่ีมีสัดส่วนการส่งออกสูงถึงร้อยละ 30 ซึ่งหากรวมเอายางรถยนต์และเครื่องยนต์สันดาป
ภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบเข้าไปด้วยแล้ว ก็จะทำให้มีสัดส่วนรวมถึงร้อยละ 40 ของการส่งออกของไทย
ท้ังหมด 

ในสถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนครั้งนี้ ญี่ปุ่นก็ได้ร่วมเป็นพันธมิตรท่ีแนบแน่นกับกลุ่มประเทศตะวันตกท่ีได้
ออกมาตรการคว่ำบาตรฯ ต่อรัสเซียและได้ถูกรัสเซียขึ้นบัญชีว่าเป็นประเทศที่ไม่เป็นมิตร ด้วยเหตุนี้ญี่ปุ่นจึงได้ลด
ความสัมพันธ์ระหว่างกันกับรัสเซียในหลายมิติรวมท้ังการค้าและการลงทุน โดยโรงงานประกอบรถยนต์ญี่ปุ่นได้หยุด
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สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 

การผลิตชั่วคราวด้วยการอ้างการขาดแคลนชิ้นส่วน เช่นเดียวกับรถยนต์ญี่ปุ่นที่ประกอบในประเทศไทยก็ได้ระงับ
การส่งออกไปยังรัสเซีย ดังนั้น มูลค่าการส่งออกของไทยไปยังรัสเซียในปี พ.ศ. 2565 จะหดตัวลงอย่างรุนแรง 

สำหรับสินค้าอื่น ๆ ที่ไทยส่งออกไปยังรัสเซีย ได้แก่ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ยางพารา 
และอาหาร ประเด็นปัญหาสำคัญท่ีสุดในขณะนี้คือการขนส่งสินค้าท่ีมีผลมาจากมาตรการคว่ำบาตรฯ ซ้ำเติมปัญหา
เดิมทางด้านโลจิสติกส์ทั ่วโลก โดยเฉพาะกรณีที่สายการเดินเรือหลักและท่าเรือสำคัญในยุโรปงดการให้บริการ
สินค้าเข้า-ออกรัสเซีย รวมท้ังการตรวจค้นสินค้าอย่างเข้มข้นของศุลกากรในยุโรปก่อให้เกิดตูส้ินค้าตกค้างท่ีท่าเรือใน
ยุโรปจำนวนมาก ซึ่งเส้นทางการขนส่งหลักทางทะเลของสินค้าไทยมักใช้เส้นทางผ่านยุโรปไปยังท่าเรือเมืองเซนต์ปี
เตอร์สเบิร์กจึงได้รับผลกระทบอย่างเต็มท่ี จึงเหลือเพียงท่าเรือเมืองวลาดิวอสตอคในตะวันออกไกลของรัสเซียท่ี
จำเป็นต้องขนส่งต่อจากท่าเรือโดยทางรางไปยังฝั่งตะวันตกที่เป็นที่ตั ้งของเมืองเศรษฐกิจอีกทอดหนึ่ง ซึ ่งขีด
ความสามารถขนส่งทางรางมีจำกัดไม่เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบันและมีต้นทุนการขนส่งสูงกว่าทางเรือ   

ส่วนการขนส่งสินค้าทางอากาศก็เป็นไปได้อย่างจำกัด เนื่องจากการปิดน่านฟ้าระหว่างระหว่างรัสเซียกับประเทศท่ี
ไม่เป็นมิตร รวมทั้งสายการบินพาณิชย์ของรัสเซียก็ต้องหยุดปฏิบัติการบินระยะไกลจากสาเหตุที่ธุรกิจให้เช่า
เครื่องบินในยุโรปยกเลิกสัญญาเช่าและบริษัทเครื่องบินก็งดการให้บริการและจัดหาอะไหล่ให้แก่รัสเซีย จึงเหลือสาย
การบินต่างชาติเพียงไม่กี่สายที่ยังให้บริการระหว่างไทยกับรัสเซียโดยต้องมีการแวะเปลี่ยนเครื่องในประเทศที่สาม 
โดยมีการปรับราคาค่าโดยสารและค่าขนส่งสินค้าขึ้นแพงมาก ด้วยเหตุนี้จึงเห็นควรให้ผู้ส่งออกไทยชะลอการรับคำ
สั่งซื้อสินค้าจากรัสเซียไว้ก่อนชั่วคราวจนกว่าปัญหาการขนส่งจะมีพัฒนาการในทางท่ีดีข้ึน 

อนึ่ง จากการสำรวจสินค้าในตลาดค้าปลีกในกรุงมอสโก พบว่ากลุ่มสินค้าอาหารจากเอเชียบางรายการเริ่มขาดตลาด
และมีการปรับราคาจำหน่ายเพ่ิมข้ึน 2 – 3 เท่าตัว ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อสูงเกือบร้อยละ 20 ท้ังนี้ด้วยเหตุท่ีสินค้า
อาหารไทยเป็นสินค้าทางเลือก มิใช่สินค้าอาหารหลักของชาวรัสเซีย จึงคาดว่าความต้องการสินค้าอาหารจากไทยจะ
ปรับตัวลดลงมากในปีนี ้

ในชั้นนีค้าดว่าการส่งออกของไทยไปยังตลาดรัสเซียในปี พ.ศ. 2565 จะปรับตัวลดลงร้อยละ -55 � 


