
 

 

 

  

ขา่วเดน่ประจาํสปัดาห ์
สาํนกังานสง่เสรมิการคา้ในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 

10 ธันวาคม 2563 

ตลาดผลติภัณฑ์ฆ่าเช้ือในรัสเซีย
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาไม่เพียงจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อและสุขอนามัย

เท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนวิถีชีวิตของการบริโภคอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้ว 

แม้ว่าการแพร่ระบาดจะหายไปแต่ก็เชื่อว่าประชาชนจะยังคงใช้มันอยู่ต่อไป โดยนักวิเคราะห์ประเมินว่าตลาดผลิตภัณฑ์

ฆ่าเชื้อและสุขอนามัยในอีก 5 ปีข้างหน้าจะเติบโตร้อยละ 70 – 225 

ตลาดสำหรับน้ำยาฆ่าเชื้อทางผิวหนังในรัสเซียมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ก่อนเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา โดย

ในปี พ.ศ. 2561 ปริมาณเพ่ิมข้ึนร้อยละ 31 ในปี พ.ศ. 2562 เพ่ิมข้ึนสองเท่า และในปี พ.ศ. 2563 ความต้องการน้ำยา

ฆ่าเชื้อเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวจนภาครัฐจำเป็นต้องใช้มาตรการเพื่อจัดการการขาดแคลนสินค้าในตลาด ในรัสเซียมีผู้ผลิต

ชั้นนำ (Bentus Laboratories LLC, Interbiomed LLC, Intersen Plus LLC และอ่ืน ๆ ) ถูกขอให้เพ่ิมกำลังการผลิต

ให้มากท่ีสุด รวมท้ังผู้ผลิตน้ำหอมรายใหญ่ก็ได้รับการร้องขอให้ปรับกระบวนการผลิตบางส่วนเพ่ือการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ

และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยเนื่องจากอุตสาหกรรมนี้สามารถปรับตัวได้ง่ายที่สุดในการตั้งค่าเครื่องจักรใหม่และการ

ได้รับใบอนุญาตในการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมเป็นแอลกอฮอล์ 

จากข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของรัสเซีย พบว่าในเดือนเมษายนปี พ.ศ. 2563 มีการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ

ทางผิวหนังเพิ่มขึ้นมากกว่า 6 เท่า จากเดิม 45,000 ลิตร เป็น 300,000 ลิตรต่อวัน ดังนั้นปริมาณการผลิตรวมใน

ประเทศในปี พ.ศ. 2562 (247 วันทำการ) จึงอยู่ท่ี 11,115,000 ลิตร เม่ือพิจารณาถึงความหนาแน่นเฉลี่ยของน้ำยาฆ่า

เชื้อ (0.93–1.4 g / cm 3 โดยเฉลี่ย 1.16 g / cm 3) จะอยู่ท่ีประมาณ 13,000 ตัน 

ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่าตัวเลขผลลิตสำหรับปี พ.ศ. 2563 แสดงถึงระดับการผลิตในช่วงที่มีการบริโภคสูงสุด จากความ

ต้องการที่สูงทำให้ราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างน้อยหนึ่งเท่าหรือเท่าครึ่งในบางช่วงเวลา ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของ

ยอดขายจึงไม่คงท่ี โดยในสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนมียอดขายลดลงร้อยละ 62 เม่ือเทียบกับเดือนมีนาคม 

ผู้เชี ่ยวชาญเห็นว่าเป็นการยากที่จะคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำเกี่ยวกับปริมาณตลาดในปี พ.ศ. 2563 แต่จากการ

ประมาณการเบ้ืองต้นน่าจะเพ่ิมข้ึนสามเท่าตัว 
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การนำเข้า 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานศุลกากรของรัสเซีย แสดงให้เห็นว่าการนำเข้าน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีแอลกอฮอลใ์นช่วง 

6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 77 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2562 ด้วยเหตุภาวะขาด

แคลนทำให้ผู้นำเข้าสั่งนำเข้าในปริมาณสูงสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ แม้กระนั้นการนำเข้าท่ีเพ่ิมข้ึนก็ไม่ได้เพ่ิมมากเม่ือเทียบ

กับการเพิ่มของปริมาณการผลิตในประเทศ แสดงให้เห็นว่าประเทศที่ส่งออกก็มีความต้องการยาฆ่าเชื้อในประเทศ

เพิ่มขึ้นเช่นกันและอาจเป็นไปได้ด้วยปัจจัยด้านราคาที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นมากจากอัตราการแลกเปลี่ยนของสกุลเงินรูเบิลท่ี

ไม่เอ้ืออำนวย 

 

โครงสร้างการนำเข้าในปี พ.ศ. 2562 พบว่าครึ่งหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากเยอรมนีประมาณครึ่งหนึ่งและมีการนำเข้ายาฆ่า

เชื ้อในปริมาณมากจากจีน แต่ในช่วงครึ ่งแรกของปี พ.ศ. 2563 ผลิตภัณฑ์จากจีนเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับ

สาธารณรัฐเช็กและไทย โดยผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศมากกว่าร้อยละ 65 เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อในรูปแบบเจล อีกร้อยละ 

20 เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อ ส่วนที่เหลือเป็นผ้าเช็ดทำความสะอาดและสเปรย์ เป็นที่น่าสังเกตว่าในปี พ.ศ. 2562 ผ้าเช็ด

สำหรับฆ่าเชื้อเคยมีสัดส่วนเกือบร้อยละ 30 และนำเข้าน้ำยาฆ่าเชื้อในปริมาณท่ีต่ำมาก 

HS Code อัตราภาษี 

3304990000 VAT: 20% Duty: 8.6% 

3401300000 VAT: 20% Duty: 9.9% 

3808949000 VAT: 20% Duty: 5% 

3304300000 VAT: 20% Duty: 8.6% 

3401209000 VAT: 20% Duty: 9.9% 

 
ข้อกำหนดสำหรับการขึ้นทะเบียนของรัฐท่ีใช้กับสารฆ่าเชื้อและผลิตภัณฑ์สุขอนามัยที่นำเข้า เนื่องจากสารฆ่าเชื้อและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยถูกรวมอยู่ในบัญชีรายชื่อสินค้าที่อยู่ภายใต้การเฝ้าระวังด้านสุขอนามัยและระบาดวิทยา (การ

ควบคุม) แบบรวมซ่ึงรับรองโดยคำวินิจฉัยหมายเลข 299 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ข้อกำหนดนี้ใช้กับสารเคมี
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ในครัวเรือนโดยห้ามนำเข้า จัดเก็บ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ได้จดทะเบียน ซ่ึงผลิตภัณฑ์ท่ีนำเข้าจะต้องได้รับการจด

ทะเบียนก่อนท่ีสินค้านั้นจะถูกนำเข้ามาในดินแดนของสหพันธรัฐรัสเซีย 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและชุดเอกสารจะถูกส่งไปยัง Rospotrebnadzor หน่วยงานของรัฐท่ีกำกับดูแล ก่อนจะมี

การพิจารณาออกใบรับรองการลงทะเบียนของรัฐ โดยข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์จะมีความเข้มงวด

มาก เจ้าหน้าท่ีศุลกากรอาจขอตรวจใบอนุญาตในการนำเข้าสินค้าตลอดจนรายละเอียดของปริมาณแอลกอฮอล์ท่ีบรรจุ 

ผู้นำเข้า ethyl alcohol จะต้องจดทะเบียนธุรกิจ โดยผู้ประกอบการรายย่อย (ส่วนบุคคล) จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ

การค้าส่งสินค้าแอลกอฮอล์ นิติบุคคลนั้นต้องได้รับใบอนุญาตจาก Rosalkogolregulirovanie เนื่องจากต้องได้รับ

อนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมทางการค้าตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมเป็นแอลกอฮอล์มากกว่าร้อยละ 

15 นอกจากนี้นิติบุคคลต้องลงทะเบียนในระบบ EGAIS เนื่องจากสินค้าแต่ละหน่วยต้องลงทะเบียนในฐานข้อมูลของ

รัฐบาลกลางเพียงแห่งเดียว 

การส่งออก 

ส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อจากรัสเซียแสดงให้เห็นถึงพลวัตท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการนำเข้า ในช่วงครึ่ง

แรกของปีนี้มีการเติบโตร้อยละ 70 ที่มียอดสูงสุดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 และกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยส่งออก

หลักไปยังบางพ้ืนท่ีของภูมิภาคโดเนตสค์และภูมิภาคลูกันสค์ของยูเครน (ส่วนแบ่งท้ังหมดของยูเครนในการส่งออกของ

รัสเซียอยู่ที ่ประมาณร้อยละ 60) นอกจากนั้นส่งไปยังอาเซอร์ไบจานและจอร์เจีย โดยประมาณร้อยละ 80 ของ

ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อท้ังหมดท่ีส่งออกในปี พ.ศ. 2563 เป็นเจล อีกร้อยละ 10 เป็นผ้าเช็ดทำความสะอาด และร้อยละ 

7 เป็นสารละลาย 

ปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงไปของตลาดน้ำยาฆ่าเชื้อในรัสเซียมาจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการบริโภคของ

ประชากรส่วนใหญ่ ก่อนหน้านี้มีการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเฉพาะในสถานพยาบาลเป็นหลัก แต่ภายหลังจากการแพร่ระบาด

ของไวรัสโคโรนาแล้ว สิ่งเหล่านี้จะกลายสิ่งประกันความปลอดภัยและถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า

หลังจากสิ้นสุดการระบาดแล้วความต้องการยาฆ่าเชื้อจะลดลง แต่อย่างไรก็ตามจะยังคงมีความต้องการในระดับท่ีสูงข้ึน

กว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาด เนื่องจากหลายคนยังคงติดนิสัยในการฆ่าเชื้อท่ีมือของตนต่อไปในสภาวะความไม่แน่นอน

ในอนาคต 

ความเห็นด้านการตลาดของผู้เช่ียวชาญ 

• การแข่งขันจะเพิ่มขึ้นและเพิ่มโอกาสในการควบรวมกิจการ นั่นหมายความว่าจะมีจำนวนผู้ประกอบการราย

ใหญ่เพ่ิมข้ึนและเริ่มมีอิทธิพลมากข้ึนในตลาด 
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• ผู้ผลิตจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาแบ่งสัดส่วนตลาด ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของ

รัสเซียระบุว่าก่อนเกิดการระบาดมีการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโดยผู้ผลิตเพียง 10 ราย จากนั้นในเดือนเมษายน

เพิ ่มขึ ้นเป ็น 60 ราย โดยเป็นการเพิ ่มมาจากผู ้ผล ิตน ้ำหอม อุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ และแม้แต่

ภาคอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ อย่างเช่นบริษัทพลังงาน PJSC Gazprom ประกาศความตั้งใจที่จะผลิตสาร

ฆ่าเชื้อจากส่วนประกอบบางอย่างระหว่างกระบวนการผลิตก๊าซ 

• ตลาดบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำยาฆ่าเชื้อจะขยายตัว จากปัญหาการขาดแคลนชั่วคราวท่ีเกิดข้ึนจากความต้องการ

เจลและสารละลายฆ่าเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เกิดบรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะเป็น

หลอด ถุงพลาสติก ขวดที่มีหัวจ่าย และอื่น ๆ รูปแบบเหล่านี้บางอย่างไม่ได้ผลิตในรัสเซียหรือผลิตในปริมาณ

น้อย นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังสังเกตเห็นความนิยมที่เพิ่มขึ้นของน้ำยาฆ่าเชื้อในบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่สำหรับ

ใช้ในองค์กรด้วย 

• เกิดการเปลี่ยนแปลงในกรอบกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Rospotrebnadzor หน่วยงานกำกับดูแลด้าน

สาธารณสุขได้ปรับลดขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับน้ำยาฆ่าเชื้อใหม่ให้ง่ายขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (ระยะเวลา

การลงทะเบียนในช่วงท่ีปริมาณการผลิตเพ่ิมข้ึนฉุกเฉิน ลดลงจาก 3 เดือนเหลือ 2 สัปดาห์) 

• การค้าออนไลน์จะเติบโตขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตประชากรไปสู่การแยกตนเองจากการรวมกลุ่ม

กันทำให้การสั่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคทุกประเภททางออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อจึงทำ

การตลาดผ่านเว็บไซต์การค้าออนไลน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดอย่างเช่น Ozon, WildBerries และอ่ืน ๆ 

คาดการณ์ตลาดในอีก 5 ปีข้างหน้า 

ผู้เชี่ยวชาญให้สัมภาษณ์ว่าเสถียรภาพในตลาดสำหรับน้ำยาฆ่าเชื้อผิวหนังในรัสเซียจะไม่เกิดข้ึนจนถึงกลางปี พ.ศ. 2564 

ซ่ึงกว่าจะถึงจุดนั้นจะเห็นตลาดมีการผันผวนไปมา แต่สำหรับแนวโน้มท่ัวไปคาดว่าจะปรับลดลงเล็กน้อยหลังจากมีการ

บริโภคสูงสุดในปี พ.ศ. 2563 
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• หากตั้งสมมติฐานว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนายังมีอยู่อย่างต่อเนื่องและมีการประกาศใช้มาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาด เมื่อมองในแง่บวกเชื่อว่าตลาดในปี พ.ศ. 2564 จะหดตัวลงร้อยละ 15 ก่อนจะมีอัตรา

เติบโตข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 7 – 8 ในปีต่อ ๆ ไป 

• หากมองอย่างเป็นกลาง ๆ แล้ว ตลาดจะหดตัวลงร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2564 ก่อนจะพลิกกลับมาขยายตัว

ร้อยละ 4 ในปีต่อ ๆ ไป 

• ในสถานการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสุด หมายถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีถดถอยลงไปอีกพร้อมกับมีผลกระทบท่ีลดลง

จากการระบาดใหญ่ ประชากรจะค่อย ๆ ปรับตัวกลับไปสู่รูปแบบการบริโภคตามปกติ กล่าวคือตลาดจะหดตัว

ประมาณ 2 เท่า ในปี พ.ศ. 2564 ก่อนท่ีการเติบโตจะปรับข้ึนร้อยละ 2 - 3 ในปีต่อ ๆ ไป 

• คาดการณ์ว่าการบริโภคน้ำยาฆ่าเชื้อผิวหนังในอีก 5 ปีข้างหน้าถึงในปี พ.ศ. 2568 จะเพ่ิมข้ึน 2.3 เท่า 

 

แม้ว่าจะยังไม่ผ่านจุดสูงสุดของการแพร่ระบาดของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา แต่กระทรวงอุตสาหกรรมและ

การค้าของรัสเซียเชื่อว่าความต้องการผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อลดลงแล้ว คาดว่าจะมีการเติบโตน้อยลงแต่อย่างไรก็ยังสูงกว่า

ช่วงก่อนเกิดวิกฤตเนื่องจากมาตรฐานด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ในท่ีสาธารณะ และในชีวิตครัวเรือนท่ัวไปจะ

เข้มงวดข้ึน รวมท้ังกฎระเบียบข้อบังคับใหม่ ๆ ด้วย 

 

 
 

ที่มา : 

https://marketing.rbc.ru/research/27230/ 

https://businesstat.ru/images/demo/disinfectants_russia_2016.pdf  

https://mihail.megaresearch.ru/news_in/rynok-kozhnyh-antiseptikov-proshel-pik-azhiotazhnogo-

sprosa 

http://dezreestr.ru/dddusl.html 

https://zen.yandex.ru/media/id/5ae30ebbbce67e5cd9f4c64a/issledovanie-rynka-antiseptikov-i-

gigienicheskih-sredstv-v-usloviiah-pandemii-koronavirusa-pik-sprosa-proiden-no-rost-

sohranitsia-5ebd2528b0acf90f8ad2fc35 

https://www.megaresearch.ru/news_in/issledovanie-rynka-antiseptikov-i-gigienicheskih-sredstv-v-

usloviyah-pandemii-koronavirusa-pik-sprosa-proyden-no-rost-sohranitsya-1544 

https://kodtnved.ru/podbor/antiseptiki-dlya-ruk.html 

https://sbcargo.ru/poleznaya-informatsiya/tamozhennoe-oformlenie-spirta-i-dezinfitsiruyushchikh-

sredstv/ 
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ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนายังไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่าจะสิ้นสุดลงเม่ือใด แต่ก็เป็นที่เชื่อได้ว่าความ

ต้องการผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อโรคและผลิตภัณฑ์สุขอนามัยจะยังเติบโตต่อไปตามวิถีชีวิต New Normal  

ในช่วงต้นปีท่ีเกิดการแพร่ระบาดรอบแรก ประชาชนเกิดการแตกต่ืนจนทำให้สินค้าจำพวกยาฆ่าเชื้อและป้องกันโรคทุก

ประเภทได้หายไปจากชั้นวางสินค้าอย่างรวดเร็ว แต่หลังจากการยกเลิกมาตรการล็อคดาวน์และการแพร่ระบาดเริ่ม

อ่อนกำลังลงในช่วงฤดูร้อนแล้ว สินค้าต่าง ๆ ก็กลับมาวางจำหน่ายตามปกติ แม้ในช่วงการแพร่ระบาดรอบที่สองใน

ขณะนี้ก็ไม่พบว่ามีการขาดแคลนสินค้าในตลาดแต่อย่างใด 

สินค้าส่งออกของไทยท่ีมีศักยภาพและยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่องคือผลิตภัณฑ์ยางท่ีใช้ป้องกันเชื้อโรค ได้แก่ ถุงมือ

ยางและถุงยางอนามัย 

 

 

 


