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สถานะกําลังซือ้ของผู้บริโภคในรสัเซีย
เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยทางสังคม RANEPA ได้
ทําการสํารวจสถานะความเป็นอยู่ทางสังคมของ
ประชากรรัสเซีย พบว่าประชากรเกือบท้ังหมดล้วน

ตกอยู่ในภาวะท่ีถูกบังคับให้มีการใช้จ่ายอย่างประหยัด 
โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อย ดังนี ้

 1) กลุ่มอยู่อย่างสะดวกสบาย 
 2) กลุ่มท่ีมีโอกาสเปลี่ยนแปลงสถานะ 
 3) กลุ่มมีความเสี่ยง 
 4) กลุ่มยากจน 

สัดส่วนร้อยละ 22 ตกอยู่ในกลุ่มยากจน โดยพวกเขามี
รายได้เพียงเพ่ือซื้ออาหารเท่าท่ีจําเป็นสําหรับประทังชีวิต
เท่านั้น และบางรายมีทางเลือกเพียงแค่สองทางว่าจะ
เลือกซื้ออาหารข้ันต่ําสุด (เช่น มะเขือเทศ แครอต ขนม
ปัง) หรือจะเลือกซื้อยาสามัญท่ีมีราคาต่ําท่ีสุด 

ร้อยละ 35.6 อยู่ในโซนของผู้มีความเสี่ยง โดยท่ีรายได้ใน
ปัจจุบันเพียงพอสําหรับอาหารและเครื่องนุ่งห่มระดับ
พ้ืนๆ หากต้องการซื้อสินค้าคงทน (เช่น เฟอร์นิเจอร์ 
คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น หรือ โทรศัพท์มือถือ) ก็จะเป็นภาระ
อันใหญ่หลวง ดังนั้นทางเลือกจึงมีไม่มากเพราะต้องกัน
เงินไว้เพ่ือซื้ออาหารก่อนหรือไม่ก็ต้องไปกู้ยืมเงินมา 

ส่วนกลุ่มท่ีมีโอกาสเปลี่ยนแปลงสถานะมีสัดส่วนร้อยละ 
14.1 ซึ่งกลุ่มนี้ถือว่ามีความไม่แน่นอนมากท่ีสุดโดย คือ
ยากท่ีจะประเมินได้ว่าสถานะการเงินในปีต่อไปจะเป็น
อย่างไร บางคนคิดว่าในปีนี้ยังไม่พร้อมท่ีจะซื้อสินค้า
คงทนแต่ ก็คาดหวังว่าจะมีชีวิตความเป็นอยู่ ท่ีดี ข้ึน 

ขณะท่ีบางคนกลับรู้สึกว่ามีกําลังจะซื้อสินค้าคงทนได้แต่
ก็เกรงว่าสถานะทางการเงินในปีหน้าจะแย่ลง 

มีเพียงร้อยละ 28.3 ของประชากรในรัสเซียท่ีจัดอยู่ใน
ระดับสะดวกสบาย พวกเขาสามารถตัดสินใจซื้อสินค้า
คงทนท้ังหลายได้และไม่มีความกังวลเรื่องมาตรฐานการ
ครองชีพจะลดลงหรือไม่ในอนาคตอันใกล ้

รายได้ท่ีแท้จริงของประชากรในเดือนสิงหาคมและ
กันยายนท่ีผ่านมาปรับตัวลดลงร้อยละ 0.9 และ 2.5 
ตามลําดับเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันในปีท่ีผ่านมา แต่ใน
เดือนตุลาคมพบว่าเพ่ิมสูงข้ึนร้อยละ 1.4 

ในไตรมาสท่ีสามปีนี้ ระดับรายได้ประชากร ไม่ว่าจะเป็น
ค่าจ้างหรือเงินตอบแทนวัยเกษียณเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.72 
และ 0.4 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว  

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2560 จํานวนประชากรท่ีอยู่ใน
เกณฑ์ยากจนมีจํานวน 19.3 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 
1 3 . 2  พอม า ถึ ง เ ดื อ น พฤษภ า ค ม  พ . ศ .  2 5 6 1 
ประธานาธิบดีสั่งให้รัฐบาลลดจํานวนผู้ยากจนลงให้ได้ 2 
เท่าตัวภายในปี พ.ศ. 2567 แต่นาง Tatyana Golikova 
รองนายกรัฐมนตรีแถลงว่าด้วยมาตรการในปัจจุบันยัง
มองไม่เห็นความเป็นไปได้ท่ีจะลดจํานวนผู้ยากจนลงได้
สักครึ่งหนึ่ง ดังนั้นผู้รับผิดชอบด้านสังคมของรัฐบาลจะ
ออกมาตรการเพ่ิมเติมใหม่ๆ ออกมาสนับสนุนในปีหน้า 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ต้องยอมรับว่าความรู้สึกของคน
ท่ัวไปและสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคปรับตัวดี ข้ึน 
ขณะท่ีสัดส่วนของผู้ท่ีไม่มีความกังวลว่าผลกระทบท่ีไม่ดี
จากภายนอกจะส่งผลลบชีวิตความเป็นอยู่กลับเพ่ิมข้ึน 

ผู้
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โดยจํานวนผู้ท่ีรู้สึกได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ลดลงร้อยละ 4.5 เม่ือ
เทียบกับเดือนเดียวกันในปี พ.ศ. 2558 และมีผู้ท่ีคิดว่า
ตนเองไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 13.2 

ถึงแม้ว่าจะมีจํานวนผู้บริโภครู้สึกดี ข้ึนแล้วก็ตามกับ
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเ ม่ือเทียบกับช่วงภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงเม่ือปี พ.ศ. 2558 – 2559 
ท่ีประชาชนทุกระดับต้องรัดเข็มขัดกันอย่างเต็มท่ี โดย
ผู้บริโภคต้องพยายามก้าวผ่านความรู้สึกท่ีเลวร้ายเชิง
จิตวิทยาในช่วงท่ีเลวรา้ย อย่างไรก็ตามความต้องการของ
ผู้บริโภคก็ฟ้ืนคืนมาได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเพราะคนส่วน
ใหญ่ยังคงอ่อนไหวกับระดับราคาสินค้าและบริการ ส่วน
พฤติกรรมผู้บริโภคในระดับและคุณภาพของชีวิตก็ยัง
ห่างไกลจากเดิมในช่วงก่อนเกิดเศรษฐกิจถดถอย โดยท่ี
ยังมองไม่ออกว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกผ่อน
คลายได้ดังเดิมเม่ือใด 

การปรับตัวไปสู่ความเป็นจริงของโลกเศรษฐกิจยุคใหม่
จําเป็นต้องทําการฟ้ืนฟูรากฐานเดิมๆ ท้ังหมด ผลพวง
จากความม่ันคงในชีวิตรายบุคคลและภายในครอบครัวท่ี
ล ดล ง ท่ี ผ่ า นม า ทํ า ให้ เ กิ ด ก า ร กู้ ยื ม ข้ึ น ม า ก เ ป็ น
ประวัติการณ์ สัดส่วนของเงินสดการออมจากเงินรายได้
ในช่วงเดือนมกราคม - กันยายน พ.ศ. 2560 มีเพียงร้อย
ละ 4.2 ซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ําท่ีสุดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 
เป็นต้นมาเนื่องจากต้องนําเงินส่วนหนึ่งไปชําระหนี้เงินกู้ 
มากกว่าหนึ่งในห้าของประชากร (ร้อยละ 21.7) ประสบ
ปัญหาความยากลําบากในการใช้คืนเงินกู้หรือไม่ก็มีความ
วิตกกังวลกับความไม่แน่นอนในอนาคตอันใกล้  

ถึงแม้ว่าผู้บริโภคจะมีกําลังท่ีจะใช้จ่ายเพ่ือบริการท่ี
จําเป็น (เข้าเรียนมหาวิทยาลัยหรือการบําบัดรักษาโรคท่ี
จําเป็น) แต่ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถจ่ายค่าฝึกอบรม 
การศึกษาเพ่ิมเติม การตรวจสุขภาพ และการพักผ่อนได้ 
ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นท่ีจะช่วยพัฒนาทรัพยากร การเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคคลากร และการก้าวไปให้ถึงมาตรฐาน

การใช้ชีวิตตามท่ีต้องการ แต่เป็นท่ีน่าเสียดายว่าคนส่วน
ใหญ่แม้แต่ผู้ท่ีจัดอยู่ในกลุ่มท่ีมีความสะดวกสะบายก็ยัง
ก้าวไปไม่ถึง 

ท่ีมา: Poor Consumer: How Many Russians Live in 
Austerity Mode, www.rbc.ru, 21 November 2018 

ถึงแม้จะดูว่ารัสเซียเป็นประเทศมหาอํานาจทางการเมือง
และการทหารของโลกประเทศหนึ่ ง แต่ในแง่ของ
เศรษฐกิจแล้วยังห่างไกลจากประเทศพัฒนาแล้ว ไม่ว่า
จะเป็นสหรัฐอเมริกา ประเทศในยุโรปตะวันตก ญี่ปุ่น 
เกาหลีใต้ และจีน ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมี
รายได้ไม่มากนัก และยิ่งมาเจอกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย
อย่างรุนแรงในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2559 จนผู้บริโภค
ต้องเก็บหอมรอมริบไว้เพ่ือสิ่งจําเป็นในชีวิตเท่านั้น แม้ใน
ปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะเริ่มฟ้ืนตัวแล้วก็
ตามแต่ผู้บริโภคก็มีอาการเสพติดกับสินค้าราคาถูก
ในช่วงท่ีผ่านมาและรู้สึกอ่อนไหวกับระดับราคาสินค้า 

สําหรับสินค้าของไทยท่ีถูกส่งมาจําหน่ายในตลาดรัสเซีย 
ควรพิจารณาเจาะกลุ่มผู้บริโภคเหนือกว่าระดับล่างหรือ
ระดับกลางๆ ข้ึนไป เนื่องจากหากคิดจะแข่งขันกับกลุ่ม
ผู้ บ ริ โ ภคส่ วนใหญ่ ท่ี อยู่ ใ นระดับล่ า งแล้ ว มีความ
เสียเปรียบในเรื่องต้นทุนค่าขนส่งเม่ือเทียบกับสินค้าจาก
จีนท่ีมีพรมแดนติดกันกับรัสเซียซึ่ง มีเส้นทางขนส่ง
ระหว่างกันสะดวก หรือแม้แต่เวียดนามท่ีได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับกลุ่มประเทศ
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (รัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส 
อาร์เมเนีย และคีร์กิซสถาน) เหนือกว่าไทย 

อย่างไรก็ตาม จุดแข็งของไทยคือมีนักท่องเท่ียวชาว
รัสเซียเดินทางมาเยือนไทยกว่าปีละ 1 ล้านคน ซึ่งมี
ความชื่นชอบประเทศไทยมากเป็นพิเศษและมีโอกาสได้
สัมผัสและทดลองใช้สินค้าไทยหรือรับประทานอาหาร
ไทยนานาชนิดจนคุ้นเคย อีกท้ังมีความเชื่อม่ันในคุณภาพ
สินค้าไทย ดังนั้น คําว่า “ไทยแลนด์” สามารถนํามาชู
เป็นจุดขายได ้ ����

 


