
 
 
 

  

ข่าวเด่นประจำสัปดาห ์
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 
22 กันยายน 2564 

ตลาดเฟอร์นิเจอร์ในรัสเซียขยายตวัสูง
ssociation of Furniture and Wood-
working Enterprises (AMDPR) ป ร ะ เ มิ น
จากข้อมูลของสำนักงานสถิติ Rosstat พบว่า

ในช่วงครึ ่งแรกของปีนี ้ มูลค่าการซื ้อขายของตลาด
เฟอร์นิเจอร์รัสเซียมีมูลค่า 130 พันล้านรูเบิล (ประมาณ 
1,781 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพ่ิมข้ึนเกือบร้อยละ 50 เม่ือ
เทียบกับปีท่ีผ่านมา และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 44 เม่ือเทียบกับ
ปีก่อนวิกฤตปี พ.ศ. 2562 สาเหตุหลักมาจากการเลื่อน
คำสั่งซื้อบางส่วนจากปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากการขาด
แคลนวัตถุดิบและต้นทุนการขายปลีกเฟอร์นิเจอร์รัสเซีย
โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 โดยความต้องการสินค้าใน
ประเทศยังคงทรงตัวท่ามกลางสัดส่วนการนำเข้าท่ีลดลง 

ยอดขายเฟอร์นิเจอร์ในปี พ.ศ. 2563 มีมูลค่า
ทั้งสิ้น 539.6 พันล้านรูเบิล (ประมาณ 7,392 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

Alexander Shestakov ประธาน AMDPR กล ่ าวว่ า
อ ุตสาหกรรมเฟอร ์น ิเจอร ์ม ีการผล ิตเพิ ่มข ึ ้น และ
ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นมีราคาแพงขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 15 
จากปีที่ผ่านมา โดยยอดขายเฟอร์นิเจอร์ทำจากโลหะ
สำหรับสำนักงานมีมูลค่า 17.34 พันล้านรูเบิล ในช่วง
ครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 เป็น ส่วนเฟอร์นิเจอร์ใน
ครัวมียอดขาย 26.16 พันล้านรูเบิล เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 
และการเติบโตของยอดขายฟูกที่นอนและเฟอร์นิเจอร์
สำหรับห้องนอน รวมทั ้งห้องรับประทานอาหารและ
ห้องนั่งเล่นอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 44-45 

Roman Ershov ประธานของ  Askona Life Group 
อธิบายว่าในกรณีของฟูกที่นอน สะท้อนให้เห็นถึงการ
เติบโตของต้นทุนของวัสดุที ่สูงขึ ้นอย่างที ่ไม่เคยเกิด

ขึ้นมาก่อนโดยเฉพาะโลหะและโฟมโพลียูรีเทน ทำให้
ราคาของฟูกท่ีนอนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 50 แตผู่้ผลิตถูกบังคับ
ให้ขึ ้นราคาขายปลีกได้เพียงร้อยละ 30 แม้กระนั ้นก็
ไม่ได้ส่งผลให้ความต้องการของผู้ซื้อลดลง ซึ่งการใช้จ่าย
ซื้อเฟอร์นิเจอร์เฉลี่ยต่อครั้งในช่วงวิกฤตได้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 25-30  

Chipboard มีราคาเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าซึ่งทำ
ให้ราคาขายปลีกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

ป ัจจ ั ย เพ ิ ่ ม เต ิมในการเต ิบ โตของอ ุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์อาจเป็นเพราะมีการเปลี่ยนแปลงของความ
ต้องการของผู ้บริโภค โดยเฉพาะในช่วงใช้มาตรการ
ป้องกันด้านสุขอนามัยอย่างเข้มงวดในปีที่แล้วทำให้เกิด
การขาดแคลนวัตถุดิบโดยเฉพาะแผ่นชิปบอร์ดในตลาด  
ด้วยเหตุนี้คำสั่งซื้อประมาณร้อยละ 30 จากเดิมที่จะส่ง
มอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ในไตรมาสสุดท้ายของปี พ.ศ. 
2563 ถูกเลื่อนออกไปเป็นต้นปี พ.ศ. 2564 ทำให้บริษัท
ต่างๆ มีความคึกคักในช่วงที่ปกติแล้วมีความต้องการซื้อ
ต่ำในเดือนมกราคมถึงมีนาคม 

จากข้อมูลของ AMDPR ปริมาณการส่งออกเฟอร์นิเจอร์
รัสเซียในช่วงครึ่งปีแรกสูงถึง 15 พันล้านรูเบิล ซึ่งสูงกว่า
ปีท่ีผ่านมาถึงร้อยละ 78 และมีมูลค่าใกล้เคียงกับปี พ.ศ. 
2562 ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งไปต่างประเทศมีสัดส่วนร้อย
ละ 30 ของทั้งหมด ในช่วงปี พ.ศ. 2562 และ 2563 
การนำเข้าเฟอร์นิเจอร์มีสัดส่วนมากกว่าการส่งออกคิด
เป็นสี่เท่า แต่ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้สัดส่วนลดลงเป็น
แค ่ ส าม เท ่ า  ด ้ ว ยกำล ั งซ ื ้ อม ี เท ่ า เด ิ มแต ่ ร าคา
อสังหาริมทรัพย์แพงขึ้นจึงผลักดันให้ผู้บริโภคหันไปหา
สินค้าที ่ม ีราคาต่ำลงและเป็นเหตุให้สินค้าที ่ผลิตใน
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ประเทศเติบโตขึ ้นในขณะที่ค่าขนส่งสินค้าจากแหล่ง
ผลิตในเอเชยีแพงข้ึน ซึ่งหากสถานการณ์ยังเป็นอยู่อย่าง
นี้ก็จะไม่มีเฟอร์นิเจอร์นำเข้าในกลุ่มสินค้าระดับทั่วไป 
โดยจะเหลือแต่กลุ่มสินค้าระดับพรีเมียมเท่านั้น 

ผ ู ้อำนวยการทั ่วไปของ Infoline-Analytica Mikhail 
Burmistrov ตั้งข้อสังเกตว่าในหมวดสินค้าเฟอร์นิเจอร์
ภายในบ้านมีแนวโน้มว่าสินค้านำเข้าจะจางหายไปจาก
ตลาด แต่ในหมวดของผลิตภัณฑ์สำหรับสำนักงานและ
สำหรับใช้ในสวนจะเป็นไปในทางตรงกันข้าม ขณะนี้
ผู้ผลิตในรัสเซียต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นมากกว่าคู่แข่ง
ในประเทศจีนที่สามารถผลิตสินค้าได้ในราคาที่ต่ำกว่า
และมีขนาดการผลิตที่ใหญ่กว่า อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้
ราคาต้นทุนว ัตถุด ิบได้ชะลอตัวลงแล้วและคาดว่า
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์จะกลับมาฟื ้นตัวเต็มที่จาก
ผลกระทบของวิกฤตโควิดได้ในปีนี ้

ท่ีมา: The Furniture Was Stuffed with Money, by 
Alexandra Mertsalova & Dmitry Shestoperov, 
kommersant.ru 

ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไปยังรัสเซีย
เป็นมูลค่าไม่มากนักสำหรับสินค้าระดับทั่วไป โดยมีจีน
เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่ครองสัดส่วนตลาดได้มากที่สุด
เนื่องจากมีขีดความสามารถในการผลิตสินค้าได้ในราคา
ต่ำและมีระบบการขนส่งที ่ด ี อีกทั ้งยังได้เปรียบที ่มี
พรมแดนเชื่อมต่อกับประเทศรัสเซียทำให้มีระยะทาง
และใช้ระยะเวลาขนส่งที่สั้นกว่า และยิ่งภาวะปัจจุบันท่ี
ค่าวัตถุดิบและค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศปรับตัว
สูงข้ึนยิ่งทำให้โอกาสในการแข่งขันของไทยลดน้อยลงไป
อีก ทั้งนี้ก็ยังพอมีโอกาสสำหรับสินค้าระดับพรีเมียมที่มี
ความแตกต่างและเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
แต่ต้องยอมรับว่ามีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นส่วนน้อย
ของตลาด �

 

 

 

 

 


