
 
 
 

  

 

ข่าวเด่นประจำสัปดาห ์
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 
14 มิถุนายน 2565 

ค้าออนไลน์ข้ามพรมแดนหดตัวแรง
กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจ ให้ข้อมูลว่าอีคอมเมิร์ซข้าม
พรมแดนของรัสเซียในเดือนเมษายนลดลงร้อยละ 30-
35 เมื ่อเทียบต่อปี ซึ ่งการหดตัวได้รับอิทธิพลจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนรูเบิลและปัญหา
การชำระเงินเนื่องมาจากมาตรการคว่ำบาตร ขณะท่ี
สมาคมบริษัทการค้าทางอินเทอร์เน็ต (AKIT) ประเมิน
ว่าลดลงถึงร้อยละ 51 และตั ้งข้อสังเกตว่าหมวด
เสื ้อผ้าและรองเท้าลดลงมากกว่าหมวดอื ่นๆ ทั ้งนี้
กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจเชื ่อว่าผลิตภัณฑ์ภายใน
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (EAEU ประกอบไปด้วย
สมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย เบลารุส อาร์เมเนีย 
คาซัคสถาน และคีร์กิซสถาน) จะเข้ามาทดแทนสินค้า
ของต่างประเทศที่ถอนตัวออกจากตลาดรัสเซียไป 
โดย EAEU ได้เริ่มพัฒนากรอบการกำกับดูแลท่ีจำเป็น
แล้ว ผู ้เชี ่ยวชาญกล่าวเสริมว่าขณะนี ้ธ ุรกิจกำลัง
ดำเนินการวางแผนการนำเข้าสิ่งของจากแบรนด์ท่ีปิด
กิจการในประเทศรัสเซียโดยผ่านกลุ่มประเทศสมาชิก 
EAEU 

ตามการประเมินของ AKIT ในเดือนเมษายนของปีนี้ 
การซื้อขายของการค้าทางอินเทอร์เน็ตข้ามพรมแดน
ลดลงร้อยละ 51 เมื ่อเทียบเป็นรายปี มีมูลค่า 11.7 
พันล้านรูเบิล โดยคิดเป็นสัดส่วนของปริมาณการขาย
ออนไลน์ท้ังหมดร้อยละ 3 ในขณะท่ีตอนสิ้นปีท่ีแล้วมีสูง
ถึงร้อยละ 13 

กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจเห็นว่าข้อมูล AKIT มีการ
ประเมินค่าสูงไป โดยตั ้งข้อสังเกตว่าการลดลงของอี
คอมเมิร์ซข้ามพรมแดนน่าจะมีเพียงร้อยละ 30-35 เม่ือ
เทียบเป็นรายปี สาเหตุหลักมาจากความผันผวนสูงของ
อัตราแลกเปลี ่ยนรูเบ ิลและปัญหาในการชำระเงิน

เนื่องมาจากมาตรการคว่ำบาตร ขณะนี้อัตราการลดลง
ได้ชะลอตัวลงแล้ว และการลดลงนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสำคัญต่องบประมาณ เนื ่องจากอากรทาง
ศุลกากรจะถูกเก็บเฉพาะคำสั่งซื ้อสินค้าที่มีราคาเกิน
เพดานที่กำหนดไว้ แต่หากมองในมุมกว้างจะเห็นได้ว่า
การลดลงสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กับห่วงโซ่อุปทาน 

ในเดือนเมษายน สภาคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชีย 
(EEC) ได้เพิ่มเพดานมูลค่าการนำเข้าสินค้านำเข้าปลอด
ภาษีสำหรับใช้ส่วนตัวในประเทศสมาชิกจาก 500 ยูโร 
เป็น 1,000 ยูโร โดยหวังจะช่วยเหลือประชาชนภายใต้
สถานการณ์การถูกใช้มาตรการคว่ำบาตรกดดันและ
หลีกเลี ่ยงปัญหาการขาดแคลนสินค้าจำเป็นและการ
นำเข้าท่ีสำคัญ 

กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจมองว่าผลิตภัณฑ์ของประเทศ
ในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียสามารถเข้ามาแทนที่สินค้า
ของต่างประเทศที่ถอนตัวออกจากตลาดรัสเซียไป โดย
การพัฒนาการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ
สมาชิกท่ีกำลังดำเนินการปรับปรุงกรอบการกำกับดูแล 

Vahagn Kazaryan ผู ้อำนวยการแผนกมาตรการทาง
ภาษีศ ุลกากรและไม่ใช ่ภาษีของ EEC กล่าวว ่าเม่ือ
คำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันในการช็
อปป ิ ้ งออนไลน ์ ถ ือเป ็นโอกาสสำหร ับการพัฒนา
อุตสาหกรรมภายใน EAEU อย่างไรก็ตามเป็นการยากท่ี
จะคาดการณ์เนื ่องจากขาดความชัดเจนทางด้านโลจิ
สติกส์และการธนาคาร โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบของ
ประเทศสมาชิกร่วมกับ EEC กำลังดำเนินงานท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือพัฒนาการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง



ค้าออนไลน์ข้ามพรมแดนหดตัวแรง  หน้า 2 / 3 
 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 

มีการสร้างกรอบการกำกับดูแลและกฎหมายที่เป็นหนึ่ง
เดียวโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความมั่นใจในการ
เคลื่อนย้ายสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปราศจากสิ่ง
กีดขวางในอาณาเขตของ EAEU 

การลดลงของมูลค่าการซื้อขายของการค้าออนไลน์ข้าม
พรมแดนได้รับการยืนยันโดย Russian Post (หน่วยงาน
ไปรษณีย์ของรัสเซีย) ที่ได้บันทึกการลดลงของปริมาณ
ไปรษณีย์ภัณฑ์ระหว่างประเทศทั้งขาเข้าและขาออก 
องค์กรกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการหมุนเวียน
แลกเปลี่ยนไปรษณีย์กันได้ในเกือบทุกประเทศ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าต้องใช้เวลาการส่งมอบเพิ่มข้ึน 
ตัวอย่างเช่น ในเดือนกุมภาพันธ์ พัสดุ EMS (จัดส่งโดยผู้
ให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์) และพัสดุขนาดเล็กจาก
รัสเซียไปยังประเทศปลายทางใช้เวลา 8-10 วัน และใน
เดือนเมษายน เพิ่มเป็น 15-16 วัน โดยมีสัดส่วนในการ
ส่งมอบข้ามพรมแดนจากตลาดจีนเพิ ่มขึ ้น รวมทั ้งท่ี
ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม Mail Forwarding ที่ไม่ได้
จัดส่งสินค้าโดยตรงไปยังรัสเซียแต่อาศัยผ่านตัวกลางอีก
ทอดหนึ่ง 

จากการศึกษาของ AKIT พบว่าผลประกอบการของอี
คอมเม ิร ์ซข ้ ามพรมแดนลดลงในเก ือบท ุกหมวด 
โดยเฉพาะ "เสื้อผ้าและรองเท้า" ลดลงร้อยละ 92 "ความ
งามและสุขภาพ" ลดลงร้อยละ 39 "เฟอร์นิเจอร์และของ
ใช้ในบ้าน" ลดลงร้อยละ 31 "ชิ้นส่วนรถยนต์" ลดลงร้อย
ละ 25 "เครื่องใช้ภายในบ้าน" ลดลงร้อยละ 19  

มูลค่าการซื ้อขายรวมของการค้าออนไลน์ในเด ือน
เมษายนมีมูลค่า 361.4 พันล้านรูเบิล เพ่ิมข้ึนร้อยละ 32 
เมื ่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที ่ผ ่านมา โดยมี
ปริมาณการซื้อในตลาดภายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 
40 เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็นมูลค่า 349.7 พันล้านรูเบิล 
ซึ ่งการเติบโตได้ร ับแรงหนุนหลักจากความต้องการ
อุปกรณ์และเครื่องมือทำสวนตามฤดูกาลที่มียอดขาย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 235 

ร้านค้าออนไลน์ของต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในปี พ.ศ. 
2564 ได้แก่ AliExpress (โดยมีมูลค่าการซื ้อขายใน

รัสเซีย 201.1 พันล้านรูเบิล) รองลงมาได้แก่ Asos 
(67.2 พันล้านรูเบิล) และอีเบย์ (40 พันล้านรูเบิล) แต่
ในเดือนมีนาคมของปีนี้ หลังจากเริ่มปฏิบัติการพิเศษ
ทางทหารในยูเครนทำให้แพลตฟอร์มออนไลน์ของ
ต่างประเทศส่วนใหญ่หยุดดำเนินธุรกิจกับรัสเซีย เป็นผล
ให้มูลค่าการซื้อขายของตลาดออนไลน์ข้ามพรมแดนเริ่ม
ลดลง โดยมูลค่าการค้าในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์
มีมากกว่า 38 พันล้านรูเบิล จากนั้นในเดือนมีนาคมก็
ลดลงเหลือเพียง 12.1 พันล้าน 

ในบรรดาแพลตฟอร์มออนไลน์ของต่างประเทศรายใหญ่
ทั้งหมด มีเพียง AliExpress เท่านั้นที่ยังคงเปิดดำเนิน
ธุรกิจในรัสเซีย  

นอกเหนือจากปัญหาการขนส่งสินค้าท่ีซับซ้อนแล้ว ยังมี
ปัญหาในการชำระค่าสินค้าไปยังต่างประเทศตามมา
ด้วย ถ้าหากปัญหาแรกยังไม่สามารถแก้ไขได้โดยเร็วก็ไม่
ทราบจะทำอย่างไรกับปัญหาท่ีสองท่ียังไม่มีความชัดเจน 
ผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตว่ามีทางเลือกเดียวที่จะสามารถ
ชดเชยแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ท่ีเลิกธุรกิจไปแล้วคือ
การพัฒนาการค้าทางอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ EAEU ขึ้นมา
เอง แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีอุปสรรคอีกหลายประการรวมท้ัง
การเก็บภาษีซ้ำซ้อนและขาดการบูรณาการระบบการ
ชำระเงินระหว่างกัน  

Mikhail Burmistrov ผู้อำนวยการทั่วไปของ Infoline 
Analytics ตั้งข้อสงสัยว่าผลิตภัณฑ์ของประเทศในกลุ่ม 
EAEU จะสามารถทดแทนสินค้าจากยุโรปและอเมริกาท่ี
ผู้บริโภคสั่งซื ้อบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตต่างประเทศได้
จริงหรือไม่ ซึ ่งเป็นเรื ่องของการพัฒนาแผนงานที่ทำ
อย่างไรจึงจะสามารถส่งสินค้าไปให้รัสเซียโดยผ่านกลุ่ม
ประเทศสมาชิก EAEU 

ท่ีมา: The turnover of cross-border online trade 
decreased by a third, by Maria Kotova, iz.ru 

ก่อนที ่จะเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน 
รัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่การค้าออนไลน์มีอัตราการ
เติบโตสูงท่ีสุดของโลกและมีแนวโน้มจะขยายตัวได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-
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19 ที่ผู ้คนต้องใช้ชีวิตอยู่กับบ้านมากขึ้นเป็นตัวเร่งให้
ธุรกิจออนไลน์เป็นท่ีนิยมอย่างกว้างขวาง 

ต่อมาเจ้าของแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์รายใหญ่ของ
รัสเซียได้พัฒนาธุรกิจไปสู่การค้าแบบข้ามพรมแดนมาก
ข้ึน กล่าวคือเปิดโอกาสให้ผู้ค้าในต่างประเทศเข้ามาเป็น
ผู ้ค้าบนแพลตฟอร์มของตนเองมากขึ ้น โดยได้อาศัย
ประโยชน์ทางข้อกฎหมายของรัสเซียที่อนุญาตให้บุคคล
ท ั ่ ว ไปสามารถทำการส ั ่ งซ ื ้ อส ินค ้าออนไลน ์จาก
ต่างประเทศได้โดยตรงโดยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าหาก
การสั่งซื้อสินค้ามีมูลค่าไม่เกิน 200 ยูโร และมีน้ำหนักไม่
เกิน 31 กิโลกรัม หากเกินกว่าท่ีกำหนดก็เสียภาษีเฉพาะ
ส่วนท่ีเกินเท่านั้น 

เมื่อปีที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
ณ กรุงมอสโก ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนผู้ประกอบการไทย

เข้าร่วมเป็นผู้ค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ Ozon ของ
รัสเซีย  

แต่ด ้วยสถานการณ์การขนส่งระหว่างประเทศของ
ร ัสเซ ียในขณะนี ้ ได ้ร ับผลกระทบอย่างร ุนแรงจาก
มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ  จึงส่งผลให้มูลค่า
การค้าออนไลน์แบบข้ามพรมแดนต้องหดตัวลงและยัง
ไม่มีความชัดเจนว่าสถานการณ์จะยืดเยื ้อไปยาวนาน
เพียงใด 

สำหรับผู้ค้าไทยที่สมัครเข้าร่วมเป็นผู้ค้าบนแพลตฟอร์ม
ออนไลนข์องรัสเซียไปแล้ว คงต้องรอให้ปัญหาการขนส่ง
ระหว่างประเทศของรัสเซียบรรเทาลงแล้วจึงจะสามารถ
ทำการค้าได้ตามปกติ �

 


