
ประชาคมรัฐเอกราช (CIS)  
 

1. ขอมูลท่ัวไป 2. เคร่ืองชี้วัดเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนที่ : 20.37 ลานตร.กม. 
ประชากร : 236.44 ลานคน (2018) 
ภาษาราชการ : รัสเซีย 
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ : นำ้มันดิบ กาซธรรมชาติ ถานหิน ปาไม เหล็ก และ
แรโลหะอืน่ๆ 
ประเทศสมาชิก 1. รัสเซีย 2. คาซัคสถาน 3. คีรกิซสถาน 4. เบลารุส  
5. ทาจิกิสถาน 6. อารเมเนีย 7. มอลโดวา 8. อุซเบกิสถาน 9. อาเซอรไบจาน  
สมาชิกยูเรเชีย 1. รัสเซีย 2. คาซัคสถาน 3. คีรกิซสถาน 4. เบลารุส 5. อารเมเนีย 

  ป2019 ป 2020 ป 2021F 
GDP (US$bn) 2,084.30 1,834.55 2,109.32 

GDP Per Capita (US$) 19,759.45 20,548.21 21,401.94 

GDP Growth (%)  2.2 -3.8 2.5 

สินคาสงออก : เชื้อเพลิงที่ไดจากแร น้ำมันแร ไขมุกธรรมชาติหรือไขมุกเล้ียง รัตนชาติหรือ 

กึ่งรัตนชาติ โลหะมีคา โลหะทีหุ่มติดดวยโลหะมีคา เหล็กและเหล็กกลา ธญัพืช 

ตลาดสงออก : 1. จีน (14.84 %) 2. เนเธอรแลนด (6%) 3. สหราชอาณาจักร (5.13 %) 4.ตุรกี 

(5%) 5. รัสเซีย (4.76 %) และไทยอันดับที ่68 (0.14%) 

สินคานำเข า : เคร ื ่องปฏิกรณนิวเคลียร บอยเลอรและสวนประกอบ เครื ่องจักรไฟฟา 

เครื่องจักรกลไฟฟาและสวนประกอบ ยานทางบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง 

สวนประกอบและอุปกรณ 

ตลาดนำเขา : 1. จีน (19.81 %) 2. รัสเซีย (11.16 %) 3. เยอรมัน (8.45%) 4. สหรัฐฯ (4.54%) 

5. เบลารุส (4.10%) และไทยอันดับที่ 35 (0.47%) 

 

3.การคาระหวางไทย – ประชาคมรัฐเอกราช (CIS) 

 

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. +/- (%) 

ประชาคมรัฐเอกราช (CIS) 3,183.19 1,942.05 15.08 1,000.09 605.42 15.68 2,183.10 1,336.63 14.80 

สหพันธรฐัรัสเซีย 2,463.89 1,301.99 11.82 725.57 456.37 19.43 1,738.32 999.54 8.66 

อาเซอรไบจาน 167.72 180.50 10.51 9.76 5.80 7.50 157.95 174.71 10.61 

เบลารุส 63.04 47.42 55.29 5.26 2.05 -27.87 57.79 45.37 63.82 

คาซัคสถาน 43.47 48.11 87.55 30.07 30.53 60.60 13.40 17.58 164.73 

คีรกิซสถาน 1.88 38.86 7,179.90 1.09 0.44 -14.91 0.80 38.42 221,983.39 
 

4. สินคาสงออกหลกัของไทย – ประชาคมรัฐเอกราช (CIS)                       5. สินคาหลักท่ีไทยนำเขา – ประชาคมรัฐเอกราช (CIS) 

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 299.6 155.0 186.6 20.32  1.น้ำมันดิบ 1,083.2 698.6 663.5 -5.02 

2.ผลิตภัณฑยาง 109.9 49.5 60.7 22.44  2.เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ 178.5 82.7 134.2 62.20 

3.เครื่องจักรกลและสวนประกอบของ

เครื่องจักรกล 

54.8 30.0 41.2 37.62  3.ปุย และยากำจัดศตัรูพืชและสัตว 218.3 110.0 120.9 9.83 

4.ผลไมกระปองและแปรรูป

เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ 

60.3 32.1 31.7 -1.20  4.เครื่องบิน เครื่องรอน อุปกรณการ

บินและสวนประกอบสินแรโลหะอ่ืนๆ 

เศษโลหะและผลิตภัณฑ 

3.7 0.9 106.3 12,162.86 

5.เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ 35.3 21.2 28.6 34.77  5.สินแรโลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและ

ผลิตภัณฑ 

88.6 47.5 81.9 72.41 

6.เม็ดพลาสติก 25.7 13.8 22.1 59.48  6.เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทง

และทองคำ 

18.9 8.2 72.9 791.76 

7.ตูเย็น ตูแชแข็งและสวนประกอบ 27.7 13.4 18.1 34.89  7.พืชและผลิตภัณฑจากพืช 276.1 65.0 45.7 -29.66 

8.ยางพารา 15.0 8.7 15.6 78.47  8.สัตวน้ำสด แชเย็น แชแข็ง แปรรูป

และก่ึงสำเร็จรูป 

54.0 17.6 32.8 86.55 

9.อาหารทะเลกระปองและแปรรูป 23.6 13.2 15.5 17.11  9.ถานหิน 101.6 41.0 17.5 -57.26 

10.อัญมณีและเครื่องประดับ 27.2 16.1 14.3 -11.21  10.แรและผลิตภัณฑจากแร 18.7 10.3 10.2 -0.96 

รวม 10 รายการ 679.1 353.2 434.3 22.97  รวม 10 รายการ 2,041.7 1,081.7 1,285.8 18.87 

อื่นๆ 321.0 170.2 171.1 .56  อื่นๆ 141.5 82.6 50.8 -38.45 

รวมท้ังส้ิน 1,000.1 523.3 605.4 15.68  รวมท้ังส้ิน 2,183.1 1,164.3 1,336.6 14.80 
ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

 



6. สถานการณเศรษฐกิจ 

 
 ที่มา: สำนกังานสงเสรมิการคาในตางประเทศ ณ กรุงมอสโก  
        https://www.un.org 

7. โอกาส/อุปสรรค 

 

 

- GDP ภูมิภาค CIS เติบโตอยางตอเน่ืองปตอป อยางไรก็ตาม วิกฤตการณ Covid-19 ทำใหตัวเลข GDP ในป 2564 ลดลงอยางมีนัยสำคัญ และคาดการณวาจะ

ฟนตัวไดเล็กนอย โดยเติบโต 3% ในป 2565 

- ปจจุบัน CIS ประกอบดวยสมาชิกท้ังสิ้น 9 ประเทศ โดยรัสเซียถือเปนประเทศสมาชิกท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดและมีอิทธิพลสูงสุดในทุกๆ ดาน ท้ังเรื่องกําลังทหาร 

เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ภาษา รวมไปถึงวัฒนธรรม รัสเซียมีจํานวนประชากรกวาครึ่งหน่ึงและมีขนาดเศรษฐกิจคิดเปนประมาณ 2 ใน 3 ของ CIS 

- ในชวง 6-7 ปท่ีผานมา สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และพันธมิตร รวมมือกันใชมาตรการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจตอรัสเซีย ทําใหมีผลตอธุรกิจพลังงานในรัสเซีย

เพราะเปนแหลงรายไดหลักของประเทศ สงผลใหเศรษฐกิจถดถอยอยางรุนแรง ปญหาดังกลาวไดบีบบังคับใหรัสเซียตองเรงพัฒนาการผลิตภายในประเทศท้ังดาน

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ควบคูไปกับการเปดประตูการคาสูตะวันออก (เอเชีย) เพ่ือหาท่ีพ่ึงใหมในการนําเขาสินคาทดแทนตลาดตะวันตกท่ีเสียไป และสราง

ความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบานดวย 

- ตลาดการคาใน CIS ใหความสําคัญกับคุณภาพของสินคาเปนหลัก แมวาในชวงเศรษฐกิจถดถอยท่ีผานมาจะสงผลใหผูบริโภคใชสอยอยางประหยัดและเลือกซื้อ

สินคาโดยใชราคาเปนตัวตัดสิน แตผูบริโภคยังคงช่ืนชอบและตองการสินคานําเขาเพราะมีความเช่ือวามีคุณภาพสูงกวาสินคาท่ีผลิตในประเทศ โดยประชากร   

3 ใน 4 ใชชีวิตในเมืองและมีสวนแบงของอํานาจการซื้อถึงรอยละ 85 คานิยมการใชชีวิตจะเปนการใชชีวิตในเมืองใหญตามแบบชาวตะวันตกท่ีมกีารศึกษาสูงและ

มีรสนิยมท่ีมีความซับซอน การเขาถึงผูบริโภคจึงควรใชสื่อโฆษณาทางโทรทัศนและสื่อโซเชียลตางๆ จะเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

7.1 โอกาส 

- การแพรระบาดของ Covid-19 สงผลใหผูบริโภคมีรายไดเพื่อการใชจายลดลงและยังระมัดระวังการใชจาย ดวยประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและสงออก

อาหารท่ีเปนสิ่งสำคัญตอการดำรงชีพ จึงมีโอกาสท่ีจะขยายตลาดไปยังรัสเซีย ไดแก อาหารสำเร็จรูป อาหารกระปอง ผัก/ผลไมกระปอง อาหารทะเลแชแข็ง ขาว 

ของขบเคี้ยว และอาหารแปรรูปตาง ๆ ท่ีมีอายุการเก็บรักษาไดนาน รวมไปถึงอาหารสัตวเลี้ยง 

- การลดลงของอัตราผูติดเชื้อ Covid-19 รายใหม ขณะเดียวกันการฉีดวัคซีนใหกับประชาชนก็ขยายวงกวางมากขึ้น จึงเปนสวนสำคัญที่ชวยสรางความมั่นใจ

ใหกับผูบริโภคใหออกมาจับจายใชสอยและปรับตัวกลับสูสภาพปกติไดอยางรวดเร็ว   

- สถานการณทางเศรษฐกิจปรับตัวดีข้ึน ขณะท่ีคาขนสงสินคาระหวางประเทศและการขาดแคลนตูคอนเทนเนอรมีแนวโนมลดลง กอรปกับคาเงินบาทออนตัวลง 

ทำใหการสงออกของไทยปน้ีน้ีกลับมาขยายตัวอีกครั้ง 

- ผูบริโภคหันมาใสใจกับเรื่องการดูแลสุขภาพมากข้ึน จึงเปนโอกาสของสินคา/ผลิตภัณฑท่ีทำมาจากสมุนไพรของไทย 

- มีความตองการผลิตภัณฑหรือเวชภัณฑท่ีใชปองกันโรคเพ่ิมข้ึน เชน ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย และผลิตภัณฑฆาเช้ือ เปนตน 

7.2 อุปสรรค  

- หลายประเทศเปนแผนดินท่ีไมมีพรมแดนเช่ือมตอกับทะเล (Landlocked countries) ทำใหเปนอุปสรรคในการขนสงและกระจายสินคาท่ีตองอาศัยทางบกเปน

หลัก ซึ่งเอ้ืออำนวยใหกับจีนท่ีมีเขตแดนเช่ือมตอไดดวยทางรถไฟ อีกท้ังจีนไดเขามาลงทุนพัฒนาพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงใหหลายประเทศในแถบน้ี

ดวยเพ่ืออาศัยเปนทางผานไปยังยุโรปตะวันตกตามนโยบาย Belt and Road Initiative 

- หลายประเทศมีความเหลื่อมล้ำทางสถานะทางเศรษฐกิจคอนขางสูงและมีจำนวนประชากรนอย ทำใหไมมีขีดความสามารถในการสั่งซื้อสินคาครั้งละเปน

ปริมาณมาก จึงเปนเหตุใหมีตนทุนตอหนวยสูงและมีราคาจำหนายกอนถึงมือผูบริโภคแพง 

- มาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย อาจมีผลใหธนาคารรัสเซียประสบปญหาการทำธุรกรรมดวยเงินสกุลดอลลารสหรัฐได รัสเซียจึงกำหนดนโยบายลดการพึ่งพาเงิน

ดอลลารสหรัฐ (Dedollarization) ขณะเดียวกันก็พยายามกระชับความสัมพันธทางการคาในกลุม BRICS อันประกอบดวย บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และ

แอฟริกาใต รวมทั้งกลุมประเทศสมาชิก SCO และประเทศคูคาอื่น ๆ โดยมุงใชเงินสกุลทองถิ่นในการซื้อขายสินคาระหวางกัน และหันไปใชเงินยูโรและทองคำ

เพ่ิมข้ึน ประกอบกับสงครามการคาระหวางสหรัฐ-จีน เปนแรงผลักดนัใหจีนระบายสินคามาขายยังรัสเซียมากข้ึน ซึ่งอาจจะสงผลกระทบสินคาไทยได  

- สินคาประมง เชน ปลามีชีวิต สด แชเย็น แชแข็ง และผลิตภัณฑจากทะเล ตองมาจากโรงงานที่ไดรับการตรวจสอบและออกใบรับรองโดยหนวยงาน Federal 

Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance: FSVPS) กระทรวงเกษตรของรัสเซีย ที่มีความลาชามาก ซึ่งมีผลกระทบตอการสงสินคาประมงไป

ยังประเทศอ่ืนๆ ในกลุม EAEU ดวย 

- ปญหาการขาดแคลนตูคอนเทนเนอรและคาขนสงสินคาทางเรือท่ีแพงกวาปกติหลายเทาตัว รวมท้ังมีพ้ืนท่ีระวางขนสงสินคาทางอากาศท่ีจำกัดในชวงการ 

แพรระบาด Covid-19 



8. กลยุทธ/กิจกรรม 

 

9. สำนักงานและเขตอาณา 

 
สาํนักพฒันาตลาดและธุรกจิไทยในต่างประเทศ 2 

กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ 
 
 

เป้าหมายส่งออกปี 2021 : +7.62%  
 

1. แผนการดาํเนินงานเร่งด่วน 

- ติดตามและสอบถามปญหา/อุปสรรคในการนำเขาสินคาจากผูนำเขารายสำคัญ เพ่ือประเมินผลกระทบในชวงมาตรการปองกันการระบาดของเช้ือไวรสั 

COVID-19 และหาแนวทางแกไขตามสภาพปญหา/ผลกระทบ 

- ใชสื่อออนไลนในการนำเสนอขาวและความเคลื่อนไหวของตลาดไปยังผูสงออกไทย 

- ดำเนินโครงการประชาสัมพันธสินคาของไทยผานสื่อสังคมสมัยใหม (social media) ที่เปนที่นิยมใน ทองถิ่น ไดแก Instagram YouTube และ 

TikTok อยางตอเน่ือง พรอมท้ังใชผูมีอิทธิพลทางสังคมออนไลนเปนผูนำเสนอและเชิญชวน เนนเจาะผูบริโภคกลุมคนรุนใหมท่ีนิยมการสื่อสารผานอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสและมีกำลังซื้อสูง  

- เชิญผูนำเขา เขารวมกิจกรรมเจรจาการคา OBM กับผูสงออกไทยอยางตอเน่ือง 

2. พัฒนาและสงเสริมการคาและธุรกิจในตลาด CIS 

- โครงการคณะผูแทนระดับสูงเดินทางไปเยือนยุโรปและ CIS (หากสถานการณ Covid-19 คลี่คลายและสามารถเดินทางได)  

- โครงการจัด Webinar เชิญชวนใหผูสงออกไทยขายสินคาในลักษณะ B2C ขามพรมแดนบนแพลตฟอรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของรัสเซียเพ่ิมข้ึน 

3. พัฒนาและสงเสริมธุรกิจบริการศักยภาพสูสากล 

- โครงการขยายชองทางการตลาดสินคาไทยในตลาดรัสเซีย : สินคาเครื่องสาอางและผลิตภัณฑสมุนไพร (เม.ย.- มิ.ย.64) 

4. กิจกรรม Online Business Matching (OBM) ผาน Tele Conference ในป 2564 อาทิ ยานยนตและช้ินสวน (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) 
- การเผยแพรขอมูลการคาในรูปแบบบันทึกเสียงออนไลน (Podcast) ภายใตโครงการเสริมสรางศักยภาพผูสงออกไทยตลาดยุโรปและ CIS (สื่อ

ออนไลน) (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.เบลารสุ 3.มอลโดวา 4.คาซัคสถาน 5.อารเมเนีย 6.อุซเบกิสถาน 7.คีรกิซสถาน 8. ทาจิกิสถาน  
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