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ตลาดเครือ่งประดับหรูหราในรัสเซีย 

 แนวโน้ม 

 เครื่องประดับหรูหราในรัสเซียมักจะเป็นสินค้านําเข้า
ภายใต้แบรนด์ดังระดับโลก เช่น Cartier และ Chopard ท่ี
มีชื่อเสียงและรู้จักกันดีในกลุ่มผู้บริโภค ท้ังนี้ ยอดจําหน่าย
ในปี 2558 ตกลงร้อยละ 23 และตกต่อเนื่องในปี 2559 
อีกร้อยละ 4 อันเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย
ในช่วงสองปีท่ีผ่านมา ถึงแม้ว่าเครื่องประดับจะถือว่าเป็น
สินทรัพย์ท่ีทรงคุณค่าในยามยากเข็ญ แต่ฐานกลุ่มลูกค้า
กลุ่มนี้จะเล็กลงเนื่องจากจํานวนชนชั้นกลางปรับตัวลดลง
รวมท้ังความชื่นชอบท่ีเปลี่ยนแปลงไปจึงส่งผลต่อยอดขาย
โดยตรง อย่างไรก็ตาม ผลจากค่าเงินรูเบิลท่ีอ่อนลงมาก
กลับกลายเป็นกําลังซื้อท่ีเพ่ิมข้ึนของชาวต่างประเทศใน
ตลาดรัสเซีย 

 ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาระหว่างปี 2555 – 2559 เครื่องประดับ
หรูหราเติบโตเฉลี่ยเพียงปีละร้อยละ 2 สาเหตุก็มาจาก
อาการช็อคต่อภาวะเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในปี 2558 และ
ค่อยๆ ชะลอตัวลงในปี 2559 

 เครื่องประดับเทียมท่ีมีระดับหรูหราได้รับผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจน้อยท่ีสุด คือในปี 2559 มีมูลค่าลดลงเพียง
ร้อยละ 2  ซึ่งต้องถือว่าได้รับอานิสงส์มาจากภาวะซบเซา
ของตลาดเครื่องประดับหรูหรา เพราะมีระดับราคาต่ํากว่า
และเป็นท่ีนิยมในกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีความม่ังค่ังน้อยกว่า อีก
ท้ังเครื่องประดับเทียมยังมีรูปแบบและวัสดุให้เลือกหา
อย่างหลากหลาย โดยท่ัวไปแล้วเครื่องประดับเทียมได้รับ
ความนิยมเพ่ิมข้ึนทุกปีและสามารเพ่ิมส่วนแบ่งในระดับ
ความหรูหราได้เป็นลําดับ นอกจากนั้นเครื่องประดับเทียม
ท่ีมีความหรูหราและดูดีมีรสนิยมในภาพลักษณ์นักธุรกิจ
ได้รับความนิยมมากข้ึนในกลุ่มผู้บริโภคผู้ทรงอิทธิพล 

 เครื่องประดับหรูหราสําหรับบุรุษมีมูลค่าตลาดลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ในปี 2559 ลดลงร้อยละ 5 โดยผู้บริโภคหันไปหา
สินค้าท่ีมีราคาต่ําลงหรือสินค้าเทียมท่ีมีความหรูหราแทน 

 

ในปี 2559 มูลค่าสินค้า
เครื่องประดับหรูหรา 26.5 
พันล้านรูเบิล (442 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ) ลดลงร้อยละ 4 

ผู้บริโภคบางส่วนหันไปหา
เครื่องประดับเทียมที่มีราคา
ต่ําลง 

ตลาดเครื่องประดบัเทียมที่มี
ความหรูหรา หดตัวลงร้อยละ 
2 

มูลค่าตลาดเครื่องประดับ
หรูหราจะปรบัตัวสูงขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 2 ในช่วงระยะเวลา 5 
ปีข้างหน้า 
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 ท้ังนี้ กระแสความนิยมสวมใส่เครื่องประดับหรูหราราคาแพงเริ่มถดถอยลง เนื่องจากภาพพจน์ท่ีไม่ดีของ

อาชญากรทางธุรกิจท่ีมักชอบโชว์การสวมใส่สร้อยคอหรือสร้อยข้อมือเส้นใหญ่ราคาแพง จึงทําให้เป็น
หมวดสินค้าท่ีหดตัวลงมากท่ีสุด ส่วนตลาดเครื่องประดับหรูของสตรีมีสัดส่วนถึงร้อยละ 76 ขณะท่ีตลาด
ของบุรุษอยู่ท่ีร้อยละ 10 ส่วนแบ่งท่ีเหลือเป็นสินค้าเครื่องประดับเทียมท่ีมีความหรูหรา 

 เม่ือปี 2557 เครื่องประดับหรูหราคิดเป็นร้อยละ 14 ของตลาดเครื่องประดับแท้ท้ังหมด แต่ด้วยฐานของ
ลูกค้ากลุ่มนี้ลดลงรวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคท่ีหันไปนิยมสินค้าราคาต่ําลง ทําให้สัดส่วนลดลง
เหลือเพียงร้อยละ 10 ในปี 2559 แต่เชื่อว่าจะกลับมาเพ่ิมข้ึนอีกครั้งหลังจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยผ่าน
พ้นไปแล้ว 

 ราคาจําหน่ายเครื่องประดับหรูหราโดยเฉลี่ยในปี 2559 ปรับเพ่ิมข้ึนได้เพียงร้อยละ 7 อันเป็นผลจากความ
นิยมท่ีลดลงควบคู่ไปกับภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่เอ้ืออํานวย และคาดว่าจะยังคงเป็นไปในทิศทางนี้ในอีก 5 ปี
ข้างหน้า 

 ร้านค้าปลีกยังเป็นช่องทางการจําหน่ายและกระจายสินค้าท่ีสําคัญท่ีสุดในตลาดเครื่องประดับหรูหรา คิด
เป็นร้อยละ 98 ของมูลค่าตลาด ขณะท่ีการซื้อขายปลีกผ่านอินเตอร์เน็ตมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและมี
สัดส่วนเพียงร้อยละ 2 เท่านั้น เนื่องจากผู้บริโภคมักนิยมใช้อินเตอร์เน็ตในการศึกษาหาข้อมูลสินค้า
เบื้องต้นก่อนจะซื้อจริงท่ีร้านค้า อีกท้ังต้องการได้รับการบริการและมีความม่ันใจในตัวสินค้าอย่างไม่มีข้อ
สงสัยก่อนชําระเงิน 

 

การแข่งขัน 

 เจ้าของสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกในตลาดเครื่องประดับหรูหราอย่าง Chanel, Chopard, Cartier และ 
Carrera & Carrera มีจุดแข็งในแง่ของชื่อเสียง ความประณีต และบริการ 

 ผู้บริโภคชาวรัสเซียซื้อเครื่องประดับและนาฬิกาหรูหราจากท้ังในประเทศและต่างประเทศ แต่ผลจากการ
ท่ีประเทศฝั่งตะวันตกคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจรัสเซียโดยท่ัวไปหรือเจาะจงนักธุรกิจหรือเจ้าหน้าท่ีบางราย 
รวมท้ังการห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีเดินทางข้ามประเทศ ทําให้การซื้อเครื่องประดับหรูหราจากต่างประเทศ
ลดลงอย่างตอ่เนื่อง 

 สําหรับกลุ่มลูกค้าท่ีนิยมซื้อเครื่องประดับหรูหราเพ่ือการลงทุนทางเลือก จะคํานึงถึงเรื่องประวัติความมี
ชื่อเสียงของแบรนด์และคุณภาพเป็นสําคัญมากกว่าภาพลักษณ์หรือสถานะทางสังคม สําหรับบุรุษจะไม่
สวมใส่เครื่องประดับมากนัก ขณะท่ีสตรีจะให้ความสําคัญกับประเภทโลหะและหินมีค่าของเครื่องประดับ 
รวมท้ังแบรนด์และประเภทคอลเลคชั่น 

 เครื่องประดับหรูหรามักจะโฆษณาผ่านสื่อนิตยสารท่ีมุ่งไปยังกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละระดับรายได้และเพศ 
เจ้าของแบรนด์จะมุ่งเน้นการใช้กิจกรรมทางการค้าตลาดเฉพาะของตนตามโรงแรมหรู สปา หรือสนาม
กอล์ฟ และโฆษณาสินค้าท้ังกลางแจ้งและในร่ม ท้ังนี้ สื่อดิจิตอลกําลังได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนเนื่องจากมี
ตน้ทุนต่ํากว่า 

 กลยุทธ์การเป็นผู้สนับสนุนมูลนิธิเพ่ือประโยชน์สังคมและสิ่งแวดล้อมของเจ้าของแบรนด์บางราย ไม่
สามารถเรียกความสนใจจากผู้บริโภคและไม่มีผลกระทบกับความภักดีต่อแบรนด ์
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  ผู้ค้าปลีกเครื่องประดับหรูหราเพ่ิมความระมัดระวังในการขยายธุรกิจในช่วงภาวะเศรษฐกิจไม่เอ้ืออํานวย 

ตัวอย่างเช่น Tiffany & Co. ท่ีเลื่อนการเปิดร้านสาขาท่ีสองออกไปหลังจากประสบภาวะขาดทุน 54 ล้าน
รูเบิล 

การคาดการณ ์

 เครื่องประดับหรูหรายังคงเป็นท่ีปรารถนาของชาวรัสเซียผู้ทรงอิทธิพลในแง่ของการลงทุนและการแสดง
ฐานะทางสังคม กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้มีรายได้เพ่ิมข้ึนหรือรักษาระดับรายได้ไว้ได้อย่างม่ันคงไม่ว่าสภาวะ
เศรษฐกิจจะแย่ลงก็ตาม แต่สําหรับผู้บริโภคในระดับรายไดป้านกลางท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
จะซื้อน้อยลงและจะมีความนิยมในเครื่องประดับเทียมท่ีเพ่ิมข้ึน 

 อัตราการเติบโตเฉลี่ยของตลาดเครื่องประดับหรูหราจะเพ่ิมร้อยละ 2 ต่อปีในช่วง 5 ปีข้างหน้า โดยมีกลุ่ม
เครื่องประดับเทียมท่ีมีความหรูหราจะเป็นกลุ่มท่ีเติบโตมากท่ีสุดท่ีเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อป ี

 ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจของรัสเซียจะมีผลลบกับยอดขายเครื่องประดับหรูหรา บวกกับฐาน
ลูกค้าท่ีหดตัวลงโดยเฉพาะผู้มีรายได้ระดับปานกลาง ตลอดจนนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลอาจตัดสินใจย้ายไป
อยู่ประเทศอ่ืนหากทิศทางของเศรษฐกิจยังอึมครึมต่อไป 

 เครื่องประดับเทียมในระดับหรูหราจะขยายตัวได้เฉลี่ยร้อยละ 6 ในช่วง 5 ปีข้างหน้า ส่วนหนึง่มาจากการ
เปลี่ยนแปลงความนิยมของกลุ่มบุรุษท่ีมีฐานะดีจากเดิมท่ีเคยชอบสวมใส่สร้อยคอหรือสร้อยข้อมือเส้น
ใหญ่ๆ หันไปชอบเครื่องประดับท่ีดูดีในภาพลักษณ์ของนักธุรกิจมากกว่า 

 ระดับราคาสินค้าต่อหน่วยจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักในช่วง 5 ปีข้างหน้า โดยสินค้าเครื่องประดับเทียม
ระดับหรูหราท่ีมีราคาไม่แพงจะเข้ามาแทนท่ีกลุ่มสินค้าท่ีมีราคาแพงกว่ามากข้ึนเป็นลําดับ 

 นักออกแบบของแบรนด์ดังระดับโลกจะออกคอลเลคชั่นใหม่เพ่ิมข้ึนควบคู่ไปกับการขยายฐานเดิม โดยใช้
การให้บริการแบบเฉพาะรายในการมัดใจลูกค้าเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ในระยะยาว ส่วนการตัดสินใจ
ขยายกิจการหรือสาขาก็มีความระมัดระวังมากยิ่งข้ึน 

 ผู้บริโภคนิยมสํารวจสินค้าทางออนไลน์ก่อนท่ีจะไปร้านค้าปลีกเพ่ือขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญก่อน
ตัดสินใจซื้อเครื่องประดับหรูหรา ส่วนการซื้อขายปลีกผ่านอินเตอร์เน็ตจะไม่เติบโตไปกว่าเดิมเนื่องจากข้อ
ห้ามการซื้อขายหินและโลหะมีค่าทางออนไลน์ในรัสเซีย ผู้จําหน่ายสินค้าแบรนด์ตั้งใจใช้เว็บไซต์หรือสื่อ
สังคมเพ่ือหวังเป็นช่องทางการสื่อสารกับผู้บริโภคเท่านั้น 

 

การส่งออกของไทย 

 สินค้าเครื่องประดับและอัญมณีของไทยในตลาดรัสเซียได้รับผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจถดถอย
อย่างรุนแรงในช่วงสองปีท่ีผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากสินค้าเครื่องประดับท่ีถือว่าเป็นของ
ฟุ่มเฟือยมักจะถูกผู้บริโภคตัดการใช้จ่ายออกเป็นอันดับแรกๆ โดยเฉพาะในปี 2558 ท่ีการส่งออกของไทย
ปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 63 จากมูลค่า 130 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีก่อนเหลือเพียง 49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
และยังลดลงอย่างต่อเนื่องอีกร้อยละ 4 ในปี 2559 
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  อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2559 ภาวะเศรษฐกิจของรัสเซียได้ก้าวพ้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ําและมี

แนวโน้มท่ีดีข้ึนเป็นลําดับและเห็นได้ชัดเจนข้ึนจากการนําเข้าสินค้าโดยรวมในเดือนมกราคม 2560 เทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีท่ีผ่านมารัสเซียนําเข้าสินค้าเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 34 จึงเป็นสัญญาณท่ีสร้างความม่ันใจ
ได้ในระดับหนึ่งว่าผู้บริโภคมีกําลังซื้อเพ่ิมข้ึนในทิศทางเดียวกับระดับค่าเงินรูเบิลท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24 
เม่ือเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนั้น การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจของรัสเซียพบว่าจะค่อยๆ 
เติบโตข้ึนอย่างต่อเนื่องและม่ันคงในระยะห้าปีข้างหน้า 

 สินค้าเครื่องประดับของไทยในตลาดรัสเซียเป็นเครื่องประดับเงินเป็นส่วนมาก หากผู้ประกอบการไทยจะ
อาศัยความสามารถและความประณีตมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าไปสู่ระดับความหรูหรามากข้ึนและมีมูลค่าเพ่ิม
สูงข้ึนตรงตามกระแสแนวโน้มของตลาดนี้ ก็น่าจะสามารถเพ่ิมยอดการส่งออกในปี 2560 ให้กลับไปสู่
ระดับสูงกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ไม่ยาก 
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