
 
 
 
  

ข่าวเด่นประจำสัปดาห ์
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 
12 พฤษภาคม 2564 

ความต้องการเครือ่งใช้ไฟฟา้ในรัสเซยีพุ่ง
ข้อมูลจาก M.Video-Eldorado ธ ุรกิจจำหน่ายปลีก
เครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ พบว่าเป็นครั้งแรกที่ยอดขาย
เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ในครัวเรือนในรัฐรัสเซียช่วง
ไตรมาสแรกปีนี้สูงกว่าช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 
พ.ศ. 2557 โดยผู้บริโภคซื้อตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่อง
ล้างจาน และเครื่องใช้อื่น ๆ สำหรับบ้านและห้องครัว 
จำนวน 3.3 ล้านเครื่อง คิดเป็นมูลค่า 76.3 พันล้านรู
เบิล ซึ ่งมากกว่าปีท ี ่ผ ่านมาร้อยละ 18 เป็นไปตาม
แนวโน้มตามที่ผู้ค้าปลีกและผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเกิดจาก
การที่ชาวรัสเซียเปลี่ยนพฤติกรรมไปทำงานจากที่บ้าน
และจากการเติบโตของการปล่อยสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย โดย
ผู้ผลิตสินค้าชี้แจงว่ามีการเฉลีย่ส่วนแบ่งการตลาดกันไป
ระหว่างผู้ค้าหลายราย ซึ่งถ้าดูการเติบโตโดยรวมอาจ
ไม่ได้ดีขนาดนั ้นและในไม่ช้าสภาวะตลาดจะเริ ่มถูก
กดดันจากราคาสินค้าท่ีสูงข้ึนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้

จากรายงานของ M.Video-Eldorado เกี่ยวกับการขาย
เครื ่องใช้ในครัวเรือนขนาดใหญ่ในรัสเซียช่วงเดือน
มกราคม - มีนาคม มาจากยอดขายตู้เย็น เครื่องซักผ้า 
และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ในช่วงนี้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 เม่ือเทียบ
เป็นรายปี มีจำนวน 3.3 ล้านหน่วย ซึ่งเป็นครั้งแรกที่สูง
กว่าสถิติของช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจในไตรมาสแรกของ
ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งในขณะนั้นมียอดขายจำนวน 3.1 ล้าน
หน่วย คิดเป็นมูลค่า 45.1 พันล้านรูเบิล 

ยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน มีเครื่องซักผ้าเป็น
ตัวนำโดยมีส่วนแบ่งร้อยละ 27 (จำนวน 900,000 
เครื ่อง) แบรนด์ยอดนิยม ได้แก่ LG, Samsung และ 
Indesit ตามมาด้วยตู้เย็นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 เป็น
มูลค่า 22 พันล้านรูเบิล และเตาประกอบอาหารท่ีมีส่วน
แบ่งในเชิงปริมาณอีกร้อยละ 12 ซึ่งแนวโน้มดังกล่าว

เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่กระตุ้นให้ชาว
รัสเซียต้องการเปลี ่ยนเครื ่องใช้ไฟฟ้าในบ้านมากข้ึน 
นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลจากนิสัยที่เปลี่ยนไปในปีท่ี
ผ ่านมา เช ่น ผ ู ้บร ิโภคซื ้ออาหารมาเก ็บเป ็นระยะ
เวลานานขึ้น และส่วนใหญ่จะรับประทานอาหารและ
กาแฟท่ีบ้าน 

อีกสาเหตุหนึ ่งของความต้องการเครื ่องใช้ไฟฟ้าใน
ครัวเรือนจำนวนมากคือการเติบโตของการปล่อยสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัยและการกระจายการใช้จ่ายในครัวเรือน ในปี 
พ.ศ. 2563 มีจำนวนเงินกู้จำนอง (ตามข้อมูลของ JSC 
Dom.RF และ Frank RG) สูงถึง 1.7 ล้านหน่วย รวม
เป็นเงิน 4.3 ล้านล้านรูเบิล ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของตลาด 

Sergey Pankov ผู ้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ
บริษัท Ozon ผู้ค้าปลกีออนไลน์รายใหญ่กล่าวว่า ณ สิ้น
ปี พ.ศ. 2543 ยอดขายเครื ่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ใน
ครัวเรือนจากเว็บไซต์ Ozon เพ่ิมข้ึน 2.5 เท่า และความ
ต้องการสินค้าในหมวดหมู่นี้ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยใน
ไตรมาสแรกผู้ใช้ Ozon ส่วนใหญ่มักซื้อเครื่องดูดควันใน
ครัว (เกือบหนึ ่งในสามของยอดขายเครื ่องใช้ไฟฟ้า
ท้ังหมด) และเตาไฟฟ้าแบบ built-in ร้อยละ 21 รวมท้ัง
เครื่องซักผ้าอีกร้อยละ 11 

เว็บไซต์ Wildberries ผู้ค้าปลีกออนไลน์อันดับหนึ่ง ใน
ไตรมาสแรกขายเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 12 เท่า สินค้าท่ีนิยมมากท่ีสุด ได้แก่ เครื่องดูดควัน
ในครัว เตา เครื่องซักผ้าตู้เย็น และเครื่องล้างจาน 

Mikhail Burmistrov ซีอีโอของ Infoline-Analytics ให้
ความเห็นว่า ในปี พ.ศ. 2563 ชาวรัสเซียได้ปรับปรุง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ได้แก่ 
แล็ปท็อป จอภาพ และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อทำงานจากท่ี
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บ้าน และลำดับความสำคัญต่อไปคือการเปลี่ยนตู ้เย็น
และเครื่องซักผ้า ส่วนปัจจัยของการเติบโตของสินเชื่อท่ี
อยู่อาศัยก็มีความสำคัญเช่นกัน โดยปกติแล้วบ้านจะถูก
ปล่อยเช่าในเดือนธันวาคมดังนั้นอุปกรณ์เครื่องใช้ของ 
อพาร์ตเมนต์พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจขยับมาเป็นในช่วง
ไตรมาสแรกของปีนี ้

อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้วสถานการณ์การเติบโตของ
ตลาดอาจยังไม่น่าไว้วางใจ เนื่องจากในอีกไม่กี ่เดือน
ข้างหน้าราคาสินค้าจะเป็นแรงกดดันต่อการขยายตัว
ของตลาด เมื ่อราคาวัตถุดิบอย่างโลหะ โพลีเอทิลีน 
และโลจิสติกส์ท่ีกำลังปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนอีกร้อยละ 3-5 

ท่ีมา: Demand for Refrigerators, Stoves and Washing 
Machines in Russia Is Growing, kommersant.ru 

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภค
จำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในยุคความปกติรูปแบบ
ใหม่ (New normal) เช่น การจำกัดการเดินทางและ
การใช้ชีวิตนอกบ้าน ขณะเดียวกันการทำงานจากท่ีบ้าน
บังคับให้ต้องใช้เวลาอยู่ท่ีบ้านมากข้ึน จึงต้องแสวงหาสิ่ง
อำนวยความสะดวกให้ตนเองที่บ้านมากขึ้นตามไปด้วย 
ดังนั้นจึงไม่แปลกที่สินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจะมียอดขายสวนกระแสเศรษฐกิจ
ท่ีซบเซาจากโควิด-19 

อย่างไรก็ตามผู ้บริโภคทั ่วไปไม่ได ้ม ีรายได ้เพิ ่มข้ึน 
เพียงแต่ต้องอาศัยการจัดสรรการใช้จ่ายใหม่โดยใช้เงินท่ี
ประหยัดได้จากการลดการเดินทางและการเดินทางไป
ท่องเที่ยวเพื่อไปซื้อเครื่องอำนวยความสะดวกที่มีราคา
สูงเหล่านั้นมาแทน ตลอดจนการวางแผนใช้จ่ายสำหรับ
สิ่งอ่ืน ๆ ในชีวิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

แม้ว่ารัสเซียจะเป็นประเทศหนึ่งที่มีการระบาดของโค
วิด-19 รุนแรงมาก แต่ก็เป็นประเทศที่สามารถผลิต
วัคซีนได้เองและได้มีการกระจายการฉีดให้แก่ประชาชน
เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ช่วยให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นใน
ความปลอดภัยก ับการใช ้ช ีว ิตนอกบ้านจนช่วยให้
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของโลกหลังภาวะวิกฤต
การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้สินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็น
วัตถุดิบสำคัญต่อกระบวนการผลิตเริ ่มขยับตัวสูงข้ึน
รวมทั้งราคาพลังงานที่เป็นต้นทุนของทุกสิ่งทุกอย่างก็
ปรับข้ึนด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้สนิค้าท้ังท่ีเป็นอาหารและ
ไม่ใช่อาหารจะมีแนวโน้มแพงขึ้นเป็นลำดับอันอาจส่งผล
กระทบต่อการขยายตัวของการส่งออกสินค้าของไทยไป
ยังตลาดรัสเซียไม่หวือหวา แต่จะเป็นไปในลักษณะค่อย
เป็นค่อยไป �

 


