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สถานการณ์ตลาดผลติภัณฑ์ยางในรัสเซีย 

 

ลค่าตลาดโดยท่ัวไปขยายตัวร้อยละ 8 ในปี 
2558 ด้วยมูลค่า 410,200 ล้านรูเบิล หรือ
ประมาณ 6,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (อัตรา

แลกเปลี่ยนปัจจุบัน 1 ดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ 60 
รูเบิล)  มีเหตุผลหลักมาจากราคาผลิตภัณฑ์ยางท่ี
ปรับตัวสูงข้ึนจากอัตราเงินเฟ้อท่ีสูงถึงร้อยละ 16 
ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถดถอย จึงส่งผลให้ในปี 
2558 ความต้องการซื้อยางรถยนต์ใหม่ส่วนบุคคล
หดตัวอย่างรุนแรงถึงร้อยละ 17 ส่วนความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมก็ถดถอยลงไม่แพ้กันเนื่องจาก
ธุรกิจจําหน่ายรถยนต์และการก่อสร้างอยู่ในช่วงขา
ลง คาดว่าในช่วงระหว่างปี 2559 – 2563 มูลค่า
ตลาดผลิตภัณฑ์ยางจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี  

ในปี 2558 ผลิตภัณฑ์ยางและยางในสําหรับยาน
ยนต์ครองส่วนแบ่งตลาดมากท่ีสุด มีมูลค่าตลาด 
233,500 ล้านรูเบิล เติบโตข้ึนร้อยละ 5 ซึ่งต่ํากว่า
อัตราเงินเฟ้อ โดยมีผู้ขับข่ีรถยนต์ส่วนบุคคลเป็น
ผู้บริโภครายใหญ่ แต่ในเม่ือมีรายได้สําหรับใช้จ่าย
ลดลงก็ทําให้ต้องฃะลอการใช้จ่ายส่วนนี้ออกไปก่อน 
นอกจากนั้น ยอดขายรถยนต์ใหม่ในท้องตลาดก็ทํา
ได้แค่ 1.3 ล้านคัน ลดลงถึงร้อยละ 45 ส่งผล
ต่อเนื่องไปยังยอดขายยางรถยนต์ท่ีทําได้เพียง 28.5 
ล้านเส้น ปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 17 ในปี 2558 
และยังคาดว่าลดลงต่อเนื่องในปี 2559 อีกร้อยละ 6 
อย่างไรก็ตาม ยอดจําหน่ายยางรถยนต์ประเภท
สําหรับใช้ในฤดูหนาวกลับทํายอดขายได้ดี ข้ึน 
เนื่องจากช่วงสามปีท่ีผ่านมามียอดขายท่ีลดลงมา
ตลอด 

ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ในระดับราคาปานกลางได้รับ
ความนิยมมากท่ีสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ของ
ตลาดท้ังหมด เนื่องจากตลาดระดับบนได้รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโดยตรง หากนับกันท่ี
แบรนด์สินค้า สินค้าภายในประเทศอย่างยี่ห้อ 
“Nizhnekamskshina” “Cordiant” และ “Altai” 
ถื อ เป็ น เ จ้ า ตล าดหลั ก  ส่ ว นแบรนด์ ดั ง จ า ก
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ไ ด้ แ ก่  “Nokian” “Pirelli” 
“Continental” “Yokohama” เป็นต้น 

ท่ามกลางยอดขายท่ีลดลง ความนิยมยางรถยนต์ใน
รัสเซียก็ปรับตัวไปตามกระแสโลกด้วยเช่นกัน จะ
เห็นได้ว่าประเภทสินค้าท่ีขายดีจะเป็นยางท่ีมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ข้ึน ส่วนรถยนต์ประเภท SUV 
ก็ขายได้มากข้ึนในตลาดรถใหม่และทะยานข้ึนเป็น
อันดับสองรองจากรถยนต์ขนาดประหยัด ด้วยเหตุนี้ 
ทําให้ความต้องการยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 17 
นิ้วข้ึนไปปรับตัวสูงข้ึน จึงเป็นโอกาสของสินค้า
นําเข้าอย่างยี่ห้อ Nokian ท่ีสามารถตอบสนอง
ความต้องการผู้ ขับข่ีรถยนต์ SUV ท่ีนิยมความ
หรูหราโดยไม่ใส่ใจกับราคา 

ผู้จัดจําหน่ายและช่องทางการจําหน่ายก็ได้รับ
ผลกระทบไปด้วย ผู้จําหน่ายอิสระรายย่อยท่ีมีสินค้า
ไม่หลากหลายถือเป็นช่องทางหลักของการจําหน่าย
ต้องปิดกิจการลง หรือต้องปรับตัวเองไปร่วมกับ
ช่องทางการขายประเภทอ่ืนๆ ขณะท่ีรูปแบบธุรกิจ
ของผู้ค้าปลีกรายใหญ่และร้านค้าแบบเครือข่ายจะ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

มู



 

 

2 สถานการณ์ตลาดผลิตภัณฑ์ยางในรัสเซีย 

ในตลาดของผู้ซื้อภาคธุรกิจ มียางสําหรับรถยนต์ 
รถบรรทุก และก่ึงบรรทุก ครองตลาดเป็นส่วนใหญ่ 
ท้ังนี้ ความต้องการของกิจการผู้ประกอบรถยนต์
ปรับตัวลดลงร้อยละ 2 ท่ีมูลค่า 37.9 พันล้านรูเบิล 
อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก ต้ อ ง พ่ึ ง พ า ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
ภายในประเทศเป็นหลัก จากยอดผลิตรถเพ่ือการ
พาณิชย์และรถโดยสารท่ีเหลือเพียง 1.4 ล้านคัน 
ปรับตัวลดลงร้อยละ 27 ส่งผลให้ยอดขายชิ้นส่วน
และอุปกรณ์ยานยนต์ท้ังหลาย รวมท้ังผลิตภัณฑ์
ยางต่างๆ พลอยได้รับผลกระทบไปด้วย 

อุตสาหกรรมการก่อสร้างถือเป็นผู้ซ้ืออันดับสองของ
ภาคธุรกิจ มีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยางเพ่ิมข้ึนแต่ใน
อัตราท่ีต่ํากว่าอัตราเงินเฟ้อ คือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8 คิด
เป็นมูลค่า 30.3 พันล้านรูเบิล ขณะท่ีมูลค่าของ
อุตสาหกรรมก่อสร้างหดตัวลงร้อยละ 8 เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจและการชะลอตัวของการลงทุนและ
โครงการซ่อมแซมต่างๆ ท้ังนี้ คาดว่าจะหดตัวอย่าง
ต่อเนื่องในปี 2559 อีกร้อยละ 1 แต่ยังได้โครงการ
ก่อสร้างท่ีเก่ียวข้องกับการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก
ในปี 2561 มาช่วยพยุงสถานการณ์ รวมท้ังนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลต่อเนื่อง
ไปจนถึงปี 2563 แต่ท้ังนี้ รายได้หลักของประเทศ
จากน้ํามันท่ีราคาตกต่ําและการตัดงบประมาณ
รายจ่ายภาครัฐ ก็ เป็น อุปสรรคกับการดํ า เนิน
โครงการต่างๆ 

การลงทุนด้านการขนส่งผู้ โดยสารและสินค้า
ขยายตัวร้อยละ 19 คิดเป็นเงิน 1.4 พันล้านรูเบิล 

ในปี 2558 รัสเซียได้ตั้งกําแพงภาษีต่อสินค้ายาง
รถยนต์จากจีน อีกท้ังจํานวนการนําเข้าปรับตัว
ลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือเพียง 2.9 ล้านเส้น หรือ
ลดลงร้อยละ 14 โดยคาดว่าในปี 2559 จะมีการ
นําเข้าเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยแตะระดับ 3 ล้านเส้น แต่ถ้า
มองในแง่มูลค่าการนําเข้า กลับมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 5 ถึงแม้ว่าสัดส่วนการนําเข้าจะลดลงร้อยละ 1 
อยู่ท่ีระดับร้อยละ 39 เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ผู้บริโภคมีรายได้ลดลง และค่าเงินรูเบิลอ่อนตัว 
รวมท้ังการกีดกันการนําเข้าจากจีน ล้วนส่งผลให้
ผู้บริโภคต้องหันไปหาสินค้าท่ีผลิตในประเทศแทน  

การส่งออกของประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบด้วย
เช่นกัน สําหรับ 8 เดือนแรกของปี 2559 มียอด
ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางไปรัสเซียเพียง 26.3 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 35 เทียบกับช่วง
เดียวกันของปีท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นยางสําหรับรถ
โดยสารและรถบรรทุก รองลงมาเป็นยางรถยนต์
ส่วนบุคคล และถุงมือยาง 

ท้ังนี้ สถานการณ์เศรษฐกิจของรัสเซียในปี 2560 
ยังคงคลุมเครือ ถึงแม้ว่าจะเริ่มมีสัญญาณดีข้ึนตั้งแต่
กลางปี 2559 แต่ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศท่ีไม่แน่นอน เช่น การคว่ํ าบาตรโดย
ประเทศในฝั่ งตะวันตก และความขัดแย้ ง ใน
ตะวันออกกลาง รวมท้ังความได้เปรียบด้านต้นทุน
ของสินค้าท่ีผลิตในประเทศรัสเซียเองอาจส่งผล
กระทบต่อการส่งออกของไทยอย่างต่อเนื่อง 
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