
สหพันธรัฐรัสเซีย 
 

1. ขอมูลท่ัวไป 2. เคร่ืองชี้วัดเศรษฐกิจ 

   ป2019 ป 2020 ป 2021F 
GDP (US$bn) 1,690.0 1,470.0 1,710.0 

GDP Per Capita (US$) 11,510.0 10,040.0 11,650.0 

GDP Growth (%) 2. -3.1 3.8 

สินคาสงออก : เชื้อเพลิงแรและน้ำมันดิบ น้ำมันเชื้อเพลิง อัญมณี ไขมุก เครื่องประดับ เหล็กและ

เหล็กกลา ไมและของทีทำจากไม ถานจากไม 
พ้ืนที่ : 17,098,246 ตร.กม. (อันดับ 1 ของโลก) 
ประชากร : 146.75 ลานคน (2563)   
ภาษาราชการ : รัสเซีย 
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ : น้ำมัน กาซธรรมชาติ ปาไม ขนสัตว สินแร  

 

 ตลาดสงออก : 1. จีน (14.73%) 2. เนเธอรแลนด (8.71%) 3. เยอรมนี (6.38%) 4. ตุรก ี(5.34%) 

5. เบลารุส (5.22%) และไทยอันดับที่ 63 (0.13%) 

สินคานำเขา : ปฏิกรณนิวเคลียร บอยเลอร และสวนประกอบ เครื่องจักรไฟฟา ยานทางบก

นอกจากรถที ่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง สวนประกอบและอุปกรณผลิตภัณฑเวชกรรม 

พลาสติก เรือ และสวนประกอบ 

ตลาดนำเขา : 1. จีน (23.14%) 2. เยอรมนี (9.52%) 3. สหรัฐฯ (6.26%) 4. เกาหลีใต (5.57%) 

5. เบลารุส (5.23%) และไทยอันดับที่ 31 (0.61%) 
 

 

3. การคาระหวางไทย – สหพันธรัฐรัสเซีย 

 

ประเทศ 

มูลคาการคารวม (ลาน USD) มูลคาการสงออก (ลาน USD) มูลคาการนำเขา (ลาน USD) 

ป 2020 
ป 2021 

ป 2020 
ป 2021 

ป 2020 
ป 2021 

ม.ค.-มิ.ย. +/- (%) ม.ค.-มิ.ย. +/- (%) ม.ค.-มิ.ย. +/- (%) 

สหพันธรัฐรัสเซีย 2,463.89 1,455.90 11.82 725.57 456.37 19.43 1,738.32 999.54 8.66 

 

4. สินคาสงออกหลกัของไทย – สหพันธรัฐรัสเซีย                                  5. สินคาหลักท่ีไทยนำเขา – สหพันธรัฐรัสเซีย 
 

หนวย : ลาน USD หนวย : ลาน USD 

 
 

 

 

 

สินคา 

 

 

ป 2020 

 

ป 2020 

ม.ค.-มิ.ย. 

 

ป 2021 

ม.ค.-มิ.ย. 

 

+/- (%) 

ม.ค.-มิ.ย. 

  

สินคา 
 

ป 2020 

 

ป 2020 

ม.ค.-มิ.ย. 

 

ป 2021 

ม.ค.-มิ.ย. 

 

+/- (%) 

ม.ค.-มิ.ย. 

1.รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 203.1 109.2 142.5 30.58  1.น้ำมันดิบ 925.3 540.6 488.8 -9.59 

2.ผลิตภัณฑยาง 84.1 40.0 43.7 9.13  2.เครื่องบิน เครื่องรอน อุปกรณ

การบินและสวนประกอบ 

166.9 0.6 106.3 17,286.59 

3.เครื่องจักรกลและสวนประกอบ

ของเครื่องจักรกล 

41.4 22.3 27.5 22.88  3.เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ 2.8 82.6 98.7 19.43 

4.เครื่องปรับอากาศและ

สวนประกอบ 

28.5 15.7 23.4 49.33  4.ปุย และยากำจัดศัตรูพืชและ

สัตว 

71.5 84.1 78.4 -6.78 

5.ผลไมกระปองและแปรรูป 44.1 23.6 21.4 -9.60  5.สินแรโลหะอืน่ ๆ เศษโลหะและ

ผลิตภัณฑ 

164.6 39.7 69.5 75.19 

6.เม็ดพลาสตกิ 18.2 9.8 16.9 72.30  6.เครื่องเพชรพลอย อญัมณ ีเงิน

แทงและทองคำ 

18.1 7.6 34.3 353.61 

7.ยางพารา 14.1 8.3 15.4 86.10  7.สัตวน้ำสด แชเยน็ แชแข็ง แปร

รูปและกึ่งสำเร็จรูป 

54.0 17.6 32.8 86.56 

8.แผงสวิทซและแผงควบคุม

กระแสไฟฟา 

20.2 7.5 12.2 63.16  8.พืชและผลิตภัณฑจากพืช 106.5 25.7 28.4 10.68 

9.อาหารทะเลกระปองและแปรรูป 22.4 7.8 11.5 47.30  9.ถานหิน 101.6 41.0 17.5 -57.26 

10.อัญมณแีละเครื่องประดับ 13.2 14.6 11.4 -22.17  10.แรและผลิตภัณฑจากแร 15.0 8.3 7.7 -7.38 

รวม 10 รายการ 489.2 258.9 325.9 25.89  รวม 10 รายการ 1,626.4 847.8 962.4 13.52 

อ่ืนๆ 236.3 123.2 130.5 5.87  อ่ืนๆ 111.9 72.1 37.2 -48.49 

รวมท้ังสิ้น 725.6 382.1 456.4 19.43  รวมท้ังสิ้น 1,738.3 919.9 999.5 8.66 

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

 



6. สถานการณเศรษฐกิจ 

 
 ที่มา: สำนกังานสงเสรมิการคาในตางประเทศ ณ กรุงมอสโก 

        https://www.worldbank.org 

7. โอกาส/อุปสรรค 

 

- GDP พ้ืนฐานของรัสเซียคาดการณไวท่ี 3.2% และ 2.3% ในป 2565 และ 2566 ตามลำดับ การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมันท่ีสูงข้ึน และภาวะการเงิน

ในประเทศท่ีออนตัวในป 2564 จะชวยสนับสนุนการฟนตัวจากการบริโภคภาคครัวเรือนและการลงทุนภาครัฐ  

- รัสเซียไดรับผลกระทบจาก Covid-19 อยูบาง หลังจากภาครัฐเรงขยายการฉีดวัคซีนใหครอบคลุมเพ่ิมขึ้นชวยใหมีจำนวนผูติดเชื้อใหมรายวันลดลงและ

ประชาชนก็เริ่มมีความมั่นใจในความปลอดภัยโดยออกมาใชชีวิตภายนอกตามปกติ อีกทั้งสถานการณทางเศรษฐกิจ และการคาทัว่ไปในรัสเซียมีการฟนตัวดีเปน

ลำดับ อยางไรก็ตามยังคงมีปจจัยเสี่ยงท่ีอาจเปนอุปสรรคอยู ไดแก ภาวะเงินเฟอ นโยบายการเมืองของสหรัฐฯ ท่ีสอจะเกิดความขัดแยงกับรัสเซียมากข้ึน รวมท้ัง

ปญหาเรื้อรังจากการถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจโดยโลกตะวันตก ระดับราคาน้ำมันในตลาดโลก และคาเงินรูเบิลท่ีออนตัวลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร สหรัฐ 

- รัสเซียถูกคว่ำบาตรทางการคาจากประเทศตะวันตกและตอบโตดวยการงดการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจากประเทศเหลาน้ัน จึงเปนโอกาสของไทยในฐานะผู

สงออกสินคาเกษตรและอาหารท่ีสำคัญของโลก  ท้ังน้ีสินคาท่ีไทยมีศักยภาพ เชน ปลาและผลิตภัณฑอาหารทะเล ยางพารา ผักและผลไมสด/แชเย็น/แชแข็ง อาหาร

แปรรูป อาหารสำเร็จรูป และซอสปรุงรส เปนตน 

7.1 โอกาส 

- การแพรระบาดของ Covid-19 สงผลใหผูบริโภคมีรายไดเพ่ือการใชจายลดลงและยังระมัดระวังการใชจาย โดยประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและสงออก

อาหารท่ีเปนสิ่งสำคัญตอการดำรงชีพ จึงมีโอกาสท่ีจะขยายตลาดไปยังรัสเซีย ไดแก อาหารสำเร็จรูป อาหารกระปอง ผัก/ผลไมกระปอง อาหารทะเลแชแข็ง ขาว 

ของขบเคี้ยว และอาหารแปรรูปตาง ๆ ท่ีมีอายุการเก็บรักษาไดนาน รวมไปถึงอาหารสัตวเลี้ยง 

- การลดลงของอัตราผูติดเช้ือ Covid-19 รายใหม ขณะเดียวกันการฉีดวัคซีนใหกับประชาชนก็ขยายวงกวางมากข้ึน จึงเปนสวนสำคัญท่ีชวยสรางความมั่นใจ

ใหกับผูบริโภคใหออกมาก จับจายใชสอยและปรับตัวกลับสูสภาพปกติไดอยางรวดเร็ว   

- คาขนสงสินคาระหวางประเทศและการขาดแคลนตูคอนเทนเนอรมีแนวโนมลดลง กอรปกับคาเงินบาทออนตัวลง ทำใหการสงออกของไทยปน้ีน้ีกลับมาขยายตัว 

- ผูบริโภคหันมาใสใจกับเรื่องการดูแลสุขภาพมากข้ึน ชาวรัสเซียท่ีเคยไปทองเท่ียวท่ีประเทศไทยและมีโอกาสไดทดลองใชผลิตภัณฑท่ีทำมาจากสมุนไพรไทยจะมี

ความช่ืนชอบและเช่ือมั่นในสินคาของไทย 

- มีความตองการผลิตภัณฑหรือเวชภัณฑท่ีใชปองกันโรคเพ่ิมข้ึน เชน ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย และผลิตภัณฑฆาเช้ือ เปนตน 

- โอกาสการสงออกของไทยยังตองพ่ึงพาหมวดสินคารถยนต อุปกรณ และสวนประกอบ เปนสำคัญอยูตอไปเน่ืองจาก ครองสัดสวนมูลคาการสงออกของไทย

ท้ังหมดประมาณรอยละ 30 ยังไมรวมผลิตภัณฑยางรถยนตท่ีมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันดวย ซึ่งสินคาท้ังสองรายการขางตนรวมกันแลวก็มีสัดสวน

ประมาณเกือบก่ึงหน่ึงของมูลคาการสงออกรวมท้ังหมด รองลงมาเปนสินคาเกษตรและอาหารท่ีไทยถือเปนจุดแข็ง และการผลิตอาหารท่ีไดรับการยอมรับของโลก 

ท้ังน้ีมีสินคาเดนตัวใหมท่ีมีศักยภาพเขามา ไดแก แผงสวิทชและแผง ควบคุมกระแสไฟฟา รวมท้ังสินคาสุขอนามัยเพ่ือปองกันโรคติดตอ เชน ถุงมือยางและถุงยาง

อนามัย นอกจากน้ัน คาดวาสินคาในกลุมแฟช่ันโดยเฉพาะอัญมณีและเครื่องประดับท่ีหดตัวอยางรุนแรงมาอยางตอเน่ืองจะสามารถ กลับมาเติบโตไดอีกครั้ง 

สินคาท่ีมีโอกาส 

- อาหารและเครื่องดื่มรวมไปถึงอาหารสัตวเลี้ยง  

- ผลไมสดและแหง อาหารทะเลกระปองและแปรรูป ผลไมกระปองและแปรรูป ผลิตภัณฑขาวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอ่ืนๆ เน้ือปลาสดแชเย็น/แชแข็ง สิ่งปรุงรส  

- เครื่องสำอาง สบู และผลิตภัณฑรกัษาผิว 

7.2 อุปสรรค  

- กฎระเบียบท่ีเขมงวดมากในการควบคุมสินคานำเขาใหไดตาม มาตรฐานสุขอนามัยของสหพันธรัฐรัสเซียหรือ FSVPS (Federal Service for Veterinary and 

Phytosanitary) 

- ขอจำกัดทางดานการชำระเงิน ดานระยะทางการขนสง ดานภาษาและวัฒนธรรมทางการคา 

- คาเงินรูเบิลท่ีออนตัวลง โดยเฉพาะจากการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจโดยประเทศตะวันตก สงผลใหสินคามีราคาสูงข้ึน อีกท้ังความตึงเครียด

ของความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบานท่ีไดรับการสนับสนุนจากประเทศตะวันตกเชนกัน 

- การขาดแคลนตูคอนเทนเนอรสินคาและคาขนสงท่ีปรับตัวสูงข้ึนจากปกติหลายเทาตัว 

- ปริมาณพ้ืนท่ีขนสงสินคาทางอากาศท่ียังถูกจำกัดจากสถานการณการแพรระบาด Covid-19 

- การแพรระบาด Covid -19 ระลอกใหมสายพันธเดลตาที่สามารถแพรระบาดไดอยางรวดเร็วทำใหผูบริโภคไมสามารถใชชีวิตตามปกติรวมทั้งการประกอบ

ธุรกิจท่ีเกิดอาการสะดุดไปบางเปนการช่ัวคราว 



8. กลยุทธ/กิจกรรม 

 
 
 

9. สำนักงานและเขตอาณา 

 
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในตางประเทศ 2 

กรมสงเสรมิการคาระหวางประเทศ 
 
 

เป้าหมายส่งออกปี 2021 : +7.62%  
 

1. แผนการดาํเนินงานเร่งด่วนเมื่อสถานการณ์ Covid-19 คล่ีคลาย 

- ติดตามและสอบถามปญหา/อุปสรรคในการนำเขาสินคาจากผูนำเขารายสำคัญ เพื่อประเมินผลกระทบในชวงมาตรการปองกันการระบาดของเชื้อไวรัส 

Covid-19 และหาแนวทางแกไขตามสภาพปญหา/ผลกระทบ 

- ใชสื่อออนไลนในการนำเสนอขาวและความเคลื่อนไหวของตลาดไปยังผูสงออกไทย 

- ดำเนินโครงการประชาสัมพันธสนิคาของไทยผานสื่อสังคมสมัยใหม (social media) ท่ีเปนท่ีนิยมใน ทองถ่ิน ไดแก Instagram YouTube และ 

YandexZen) อยางตอเน่ือง พรอมท้ังใชผูมีอิทธิพลทางสังคมออนไลนเปนผูนำเสนอและเชิญชวน เนนเจาะผูบริโภคกลุมคนรุนใหมท่ีนิยมการสื่อสารผาน

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและมีกำลังซื้อสูง  

2. พัฒนาและสงเสริมการคาและธุรกิจในตางประเทศ ตลาดยุโรปและ CIS 

- โครงการคณะผูแทนระดบัสูงเดนิทางไปเยือนยุโรปและ CIS (หากสถานการณ Covid-19 คลี่คลายและสามารถเดินทางได)  

- โครงการจัด Webinar เชิญชวนใหผูสงออกไทยขายสินคาในลักษณะ B2C ขามพรมแดนบนแพลตฟอรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของรสัเซียเพ่ิมข้ึน 

3. พัฒนาและสงเสริมธุรกจิบริการศักยภาพสูสากล 

- โครงการขยายชองทางการตลาดสินคาไทยในตลาดรสัเซีย : สินคาเครื่องสาอางและผลติภณัฑสมุนไพร (เม.ย.- มิ.ย.64) 

4. กิจกรรม Online Business Matching (OBM) ผาน Tele Conference ในป 2564 อาทิ ยานยนตและชิ้นสวน (เม.ย.64) ผลไมและผลิตภัณฑ 

(พ.ค.64) E-commerce (พ.ค.64) สินคาสุขภาพและความงาม (พ.ค.64) อาหารและไลฟสไตล (ก.ย.64) 

5. งานแสดงสินคาออนไลนเสมือนจริง และ Hybrid ท้ังในประเทศและตางประเทศ  

- งานแสดงสินคา THAIFEX – Virtual Trade Show (25-29 พ.ค.64) 

- งานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ Bangkok Gems & Jewelry Fair (BGJF) Virtual Trade Fair ครั้งท่ี 66 (22-24 มิ.ย.64) เลื่อนไปจัดป 65 

- งานแสดงสินคาช้ินสวนอะไหลยานยนต และอุปกรณตกแตง 2564 (TAPA 2021) ในรูปแบบออนไลน (8 ก.ย.64) 

- งานแสดงสินคา THAIFEX Anuga Asia (Hybrid) 2021 (29 ก.ย.-ต.ค.64) 

6. กิจกรรมสัมมนาและใหคำปรึกษาดานการคาออนไลน  

- การใหคำปรึกษาเชิงลึกผานชองทางออนไลนโครงการสงเสริมการคาผานชองทางออนไลนตลาดภูมิภาคอเมริกาและยุโรปในชวง Covid-19 สินคาไลฟ

สไตล อาทิ ผลิตภัณฑรักษโลก ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เฟอรนิเจอร และสินคาตกแตงบาน (D.I.Y เฟอรนิเจอร ของตกแตงบาน เครื่องใชบนโตะ

อาหาร เครื่องครัว และสินคาสุขภาพและความงาม) (มี.ค.64) 
- การเผยแพรขอมูลการคาในรูปแบบบันทึกเสยีงออนไลน (Podcast) ภายใตโครงการเสริมสรางศักยภาพผูสงออกไทยตลาดยุโรปและ CIS (สื่อออนไลน) 

(พ.ค.-ส.ค.64) 

- Online Export Clinic โดย ผอ. สคต. ในทุกภูมิภาค (ส.ค.64) 

สคต. ณ กรุงมอสโก จำนวน 8 ประเทศ คือ  1.รัสเซยี 2.เบลารุส 3.มอลโดวา 4.คาซัคสถาน 5.อารเมเนีย 6.อุซเบกิสถาน 7.คีรกิซสถาน 8. ทาจิกิสถาน  


	สหพันธรัฐรัสเซีย
	1. ข้อมูลทั่วไป 2. เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ
	+/- (%)
	+/- (%)

