
 
 
 
  

ข่าวเด่นประจำสัปดาห ์
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 
25 กุมภาพันธ์ 2564 

สินค้าแฟชัน่ในรัสเซียเริ่มฟื้นตวั?
ดือนมกราคมในกรุงมอสโกเริ ่มเห็นผู้คนทยอย
กลับไปจับจ่ายที่ร้านค้าปลีกเสื้อผ้าอีกครั้ง โดย
ผู้เชี่ยวชาญได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความ

ต ้องการผู้บร ิ โภคท ี ่ฟ ื ้นต ัวก ับการฉ ีดว ัคซ ีนอย ่าง
แพร่หลายของประชากร ก่อนจะตามมาด้วยการยกเลิก
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในส่วน
ผู ้ค ้าปลีกเองยอมรับว ่ายอดขายที ่เพิ ่มขึ ้นในเดือน
มกราคมอาจเป็นเพียงผลมาจากช่วงลดราคาประจำป ี

ธุรกิจ Watcom Group ให้ข้อมูลว่าในเดือนมกราคมปี
นี้ดัชนีการจับจ่าย (จำนวนผู้เข้ามาช้อปปิ้งต่อพื้นที ่ค้า
ปลีก 1,000 ตร.ม. ) ของร้านค้าปลีกแฟชั่นในกรุงมอสโก
ลดลงร้อยละ 21.7 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว 
ซึ ่งตัวชี ้ว ัดของเดือนมกราคมดีขึ ้นจากตัวเลขเดือน
ธันวาคมที่ได้หดตัวลงร้อยละ 26.7 ทั้งนี้การลดลงของ
ดัชนีการจับจ่ายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เมื่อเทียบ
กับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 นั้นแตกต่างกันร้อยละ
10.1 ในขณะที่ตัวเลขของปีก่อนหน้า (มกราคม พ.ศ. 
2563 เทียบกับกับ ธันวาคม พ.ศ. 2562) ต่างกันอยู่ท่ี
ร้อยละ 15.8 

ในช่วงสิ ้นปี พ.ศ. 2563 อัตราของผู้คนที ่เข ้ามายัง
ศูนย์การค้าทั่วประเทศลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบเป็น
รายปี ซึ่ง Anna Lebsak-Kleimans ตำแหน่ง CEO ของ
กลุ่มที่ปรึกษาด้านแฟชั่น ให้ความเห็นว่าเป็นอัตราการ
ลดลงสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้ในช่วงวิกฤตเม่ือปี พ.ศ. 
2557 มูลค่าของดัชนีการจับจ่ายก็ลดลงแค่ร้อยละ 4  

Roman Skorokhodov ประธานกลุ่ม Watcom เรียก
การเปลี่ยนแปลงที่ปรับตัวดีขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 
2564 ว่าเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติ เนื่องจากในช่วงเวลานี้

กิจกรรมของผู้ซื ้อมักจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจาก
ผ่านฤดูการจับจ่ายในเดือนธันวาคม แตเ่ขาก็ตระหนักถึง
การเริ่มโครงการฉีดวัคซีนที่ช่วยบรรเทาความกลัวของ
ชาวรัสเซียเกี่ยวกับการแพร่ระบาดและความเหนื่อยล้า
จากมาตรการป้องกันมาเป็นเวลานาน โดยตัวแทนของ
ห้างสรรพสินค้ากลางกรุงมอสโกยืนยันว่าปัจจุบันมี
จำนวนลูกค้าเข้าห้างสรรพสินค้าเกือบจะแตะระดับ
เด ี ยวก ับต ้นป ีท ี ่ แล ้ ว  ใน เวลา เด ี ยวก ัน  Alexey 
Vanchugov ห ุ ้นส ่วนผ ู ้จ ัดการของ Vanchugov & 
Partners ต ั ้ งข ้อส ังเกตว ่าในป ี พ.ศ. 2563 ร้านค้า      
แบรนด ์เส ื ้อผ ้าสำหร ับใช ้ในช ีว ิตประจำว ันได ้รับ
ผลกระทบจากปริมาณลูกค้าและรายได้ที่หดหายไปมาก
ท่ีสุด แต่ตอนนี้ร้านค้าดังกล่าวก็สามารถฟ้ืนตัวได้เร็วกว่า
ใครเนื่องจากมีความต้องการของผู้บริโภคที่อัดอั้นสะสม
มานาน 

Gennady Levkin ผ ู ้ อ ำนวยการท ั ่ ว ไป ขอ ง เ ค รื อ 
Stockmann กล่าวว่าเดือนมกราคมเป็นเดือนแห่งการ
ลดราคาในธุรกิจการค้าอุตสาหกรรมเพื่อดึงดูดลูกค้า
ด้วยส่วนลด และเขาก็ยังมองโลกในแง่ร้ายคาดการณ์ว่า
ในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ผู้ค้าปลีกอาจต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ที่ลูกค้าหดหายไปอีกครั้ง โดยบรรดาผู้ค้า
ปลีกรายใหญ่ระบุว่าในช่วงครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์
ความหนาแน่นของลูกค้าในศูนย์การค้าลดลงเนื่องจาก
เกิดภาวะหิมะตกหนักในเมือง ในยามนี ้ศูนย์การค้า
นอกจากจะสูญเสียองค์ประกอบสำคัญด้านความบันเทิง
ไปแล้วและยังเสียปริมาณลูกค้าไปในคราวเดียวกันนี้ด้วย 
ทั้งนี้ในสภาพแวดล้อมใหม่ลูกค้าจะมีเป้าหมายในการ
จับจ่ายท่ีแน่นอนมากข้ึนและใช้เวลาในร้านค้าน้อยลง 
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Alexey Vanchugov หวังว่าในเดือนมีนาคมศูนย์การค้า
จะสามารถมีผลประกอบการบางส่วนใกล้เคียงกับช่วง
ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19  ส่วน Gennady Levkin คาด
ว่ายอดขายจะกลับมาเติบโตได้ก่อนวันที่ 8 มีนาคม (วัน
สตรีสากล ท่ีมีประเพณีการมอบของขวัญให้กับสตรี) 

Anna Lebsak-Kleimans กล่าวว่าความหนาแน่นของ
คนมาเดินที ่ศ ูนย์การค้าจะไม่ลดลงอีกหากไม่ม ีการ
ประกาศใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดซ้ำ ใน
ขณะเดียวกันการฟื้นตัวให้กลับไปสู่ระดับก่อนวิกฤตจะ
ใช้เวลานานเนื ่องจากต้องรอให้ม ีการฉีดว ัคซ ีนแก่
ประชาชนอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตามการฟ้ืนตัวอย่าง
สมบูรณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุผลทางระบาดวิทยาเท่านั้น 
แต่ย ังรวมถึงสาเหตุต ่าง ๆ ของการบริโภคที ่ลดลง
โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่นด้วย ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2557 
ชาวรัสเซียพร้อมที่จะใช้จ่ายมากถึงร้อยละ 10 ไปกับ
เสื้อผ้าและรองเท้าและมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 800 
ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน แต่ในขณะนี้ผู้คนพอใจจะใช้จ่าย
เพียงแค่ครึ ่งเดียวจากเดิมขณะที ่รายได้เฉลี ่ยอยู ่ ท่ี
ประมาณ 200 ดอลลาร์สหรัฐ 

ต ามการประมาณการขอ ง  Fashion Consulting 
Group ในปี พ.ศ. 2563 ตลาดแฟชั ่นรัสเซียมีมูลค่า 
1.71 ล้านล้านรูเบิล ลดลงร้อยละ 25 เนื่องจากการแพร่
ระบาดโควิด-19 การจะฟื้นตัวกลับไปสู่ระดับเดิมช่วง
ก่อนวิกฤตได้ไม่น่าจะเร็วกว่าปี พ.ศ. 2568 แต่หากมอง
โลกในแง่ดีก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 
พ.ศ. 2566 

ท่ีมา : Visitors Reached out to Clothing Stores, 
kommersant.ru 

อุตสาหกรรมแฟชั ่นเป ็นอุตสาหกรรมหนึ ่ง ท่ีได ้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 อย่างรวดเร็ว รุนแรง และ
ต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มแพร่ระบาด เนื่องจากเป็นสินค้าท่ี
ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีว ิต อีกทั ้งร ้านค้าปลีกตาม
ศูนย์การค้าก็ต ้องปิดตัวลงชั ่วคราวในช่วงที ่ม ีการ
ประกาศใช้มาตรการล็อคดาวน์ขณะท่ียังมีภาระผูกพันท่ี
ต้องจ่ายค่าเช ่าพื ้นที ่ตามสัญญาอีกต่างหาก แม้ว่า

เจ้าของพื ้นที ่จะยอมแบ่งเบาภาระค่าเช่าบ้างในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งและภาครัฐก็เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยให้ผู้เช่า
สามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้ แต่ก็ทำให้ร้านค้าปลีก
ภายในศูนย์การค้าหายหน้าหายตาไปจำนวนมาก โดย
ผู้ค้าปลีกก็ต้องปรับตัวไปทำการค้าทางออนไลน์มากข้ึน 

ต่อมาเมื่อสถานการณ์ปรับตัวดีขึ ้นในช่วงฤดูร้อนหลัง
การระบาดรอบแรก ก็ยังต้องมาประสบปัญหากับการ
ขนส่งสินค้าใหม่ที่ล่าช้าเกินฤดูกาลอันเป็นผลกระทบต่อ
เนื่องมาจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ควบคู่ไปกับสินค้า
เก่าค้างสต็อค 

พอใกล้ปลายปีก็เกิดการแพร่ระบาดรอบที่สองที่รุนแรง
ย ิ ่ งกว ่ารอบแรก แต ่ธ ุรก ิจค ้าปล ีกก ็ย ั งพอกอบกู้
สถานการณ์ได้บ้างในช่วงเทศกาลจับจ่ายใช้สอยเพราะ
รัฐบาลไม่ประกาศใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดท่ี
เข้มข้นจนถึงข้ันล็อคดาวน ์

จากความต้องการของผู้บริโภคที่อัดอั้นไว้นาน เม่ือถึง
เดือนมกราคมซึ่งเป็นช่วงลดราคาครั้งใหญ่หลังเทศกาล
ปลายปีทำให้สินค้าแฟชั่นกลับมาขายดีอีกครั้ง แต่ด้วย
ปัญหาเรื้อรังช่วงที่ผ่านมาที่ผู้บริโภคมีรายได้เพื่อการใช้
จ่ายลดลงและเพ่ิมการระมัดระวังในการใช้จ่ายอาจทำให้
สภาพการฟื้นตัวของสินค้าแฟชั่นในตอนต้นปีเป็นเพียง
แค่เหตกุารณ์ชั่วคราวเท่านั้น 

ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าแฟชั่นที่เกี่ยวกับเครื่อง
แต่งกายในร ัสเซ ียไม่มาก โดยรัสเซียนำเข ้าส ินค้า
เครื่องนุ่งห่มและรองเท้าจากจีนเป็นส่วนใหญ่ แต่รัสเซีย
ก็เป็นตลาดส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื ่องประดับท่ี
สำคัญของไทย ซึ่งตลอดระยะเวลาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่าน
มา ยอดการส่งออกของไทยปรับตัวลดลงเป็นลำดับ
เพราะเป็นสินค้าที่มีความอ่อนไหวสูงต่อภาวะเศรษฐกิจ
ที่ไม่เอื้อในรัสเซีย ยิ่งในสถานการณ์ที่ไม่สามารถจัดงาน
แสดงสินค้าได้และการเดินทางระหว่างประเทศยังเป็น
อุปสรรคอย่างในปัจจุบันก็ยิ่งเป็นการลดโอกาสในการทำ
การค้าของไทย อย่างไรก็ตามเมื่อปัญหาการแพร่ระบาด
โควิด-19 เบาบางลงและมีการฉีดวัคซีนอย่างแพร่หลาย
แล้ว คาดว่าสินค้าแฟชั่นจะกลับมาขยายตัวได้ดีอีกครั้ง  


