EXIM E-News
ส่วนวิจยั ธุรกิจ 1 ฝา่ ยวิจยั ธุรกิจ
กุมภาพันธ์ 2557

เก็บตกจากต่างแดน

พฤติกรรมผูบ้ ริโภคและโอกาส
ของสินค้าไทยในตลาดรัสเซีย

ทีม่ า : www.google.com

อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิ จ
ของรัสเซีย
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หากจะกล่าวถึงตลาดส่งออกใหม่ทม่ี ศี กั ยภาพในปจั จุบนั สหพันธรัฐรัสเซีย หรือ
รัสเซียเป็ นอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจ ทัง้ จากขนาดของตลาดที่ใหญ่ ด้วยจํานวน
ประชากรราว 143 ล้านคน และเศรษฐกิจทีค่ าดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องเฉลีย่ ร้อยละ 3.8
ในช่วงปี 2558-2561 ทําให้กําลังซื้อของชาวรัสเซียมีเพิม่ ขึน้ สะท้อนได้จากรายได้
ที่ใช้จ่ายได้จริง (Personal Disposable Income) ของทัง้ ประเทศที่คาดว่า
จะเพิม่ ขึน้ เป็ น 1,746 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2561 จากระดับ 1,180 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2557 ขณะเดียวกันศักยภาพด้านการค้าของรัสเซียก็เอือ้ ต่อ
โอกาสในการส่งออกสินค้าไทยเข้าไปเจาะตลาดทัง้ ในรัสเซียและประเทศใกล้เคียง
โดยเฉพาะประเทศในเครือรัฐเอกราช (The Commonwealth of Independent
State : CIS) อาทิ ยูเครน คาซัคสถาน และเบลารุส ซึง่ มีพน้ื ทีช่ ายแดนติดกับรัสเซีย
ตลอดจนมีว ฒ
ั นธรรมและรสนิ ย มในการบริโ ภคที่ค ล้า ยคลึงกับ รัส เซีย จึง อาจ
ใช้รสั เซียเป็ นศูนย์กลางในการจําหน่ ายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านเหล่านัน้
นอกจากนี้ การทีร่ สั เซียได้รบั เลือกให้เป็ นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กฤดูหนาว
ทีเ่ มือง Sochi ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 และเจ้าภาพฟุตบอลโลก ในปี 2561 คาดว่า
จะมีส่วนช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทัวทุ
่ กมุมโลกให้เข้ามาท่องเที่ยวในรัสเซีย
และกระตุน้ ให้ตลาดสินค้าในรัสเซียขยายตัวยิง่ ขึน้
“เก็บตกจากต่างแดนฉบับนี้” จึงขอนํ าท่านผูป้ ระกอบการที่สนใจส่งออกสินค้า
ไปจําหน่ายในประเทศรัสเซีย มาทําความรูจ้ กั กับ พฤติ กรรมผู้บริ โภคและโอกาสของ
สิ นค้าไทยในตลาดรัสเซีย มีรายละเอียดทีน่ ่าสนใจ ดังนี้
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ลักษณะและพฤติ กรรมที่น่าสนใจของผูบ้ ริ โภคชาวรัสเซีย
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บรรยากาศการเลือกซื้อสิ นค้าใน
ไฮเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ต

ทีม่ า : www.google.com

 วัยแรงงานที่อาศัยหนาแน่ นในเมืองใหญ่เป็ นกลุ่มผู้บริ โภคสําคัญ และมีบทบาท
กําหนดทิ ศ ทางการบริ โภค รัสเซียมีจํานวนประชากรที่อยู่ในวัยแรงงาน (อายุ
ระหว่าง 15-64 ปี ) สูงถึงร้อยละ 71 ของประชากรทัง้ หมด หรือราว 101 ล้านคน เป็ น
กลุ่มผู้บริโภคที่มกี ําลังซื้อ และส่วนใหญ่อาศัยหนาแน่ นในเมืองใหญ่ โดยเฉพาะ
กรุง Moscow (เมืองหลวง) เมือง St. Petersburg (เมืองท่าสําคัญ) ซึง่ เป็ นศูนย์รวม
ของหน่ ว ยงานทัง้ ราชการ บริษัท เอกชน และสถานที่ท่ อ งเที่ย วสํา คัญ ทําให้
ผูบ้ ริโภคกลุ่มนี้เปิ ดใจรับวัฒนธรรมการบริโภคตามสมัยนิยมได้เร็ว เทียบกับเมืองอื่นๆ
ของรัสเซีย โดยเฉพาะการหันมาเลือกซือ้ อาหารพร้อมรับประทาน (Ready to Eat)
และ อาหารปรุงสุก (Ready to Cook) เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาแทน
การซื้ออาหารสดไปปรุงทีบ่ า้ น ล่าสุด อาหารประเภท Snack Bar ทีม่ ธี ญ
ั พืช
เป็ น ส่ ว นประกอบสํ า คัญ กํ า ลัง ได้ ร ับ ความนิ ย มอย่ า งสู ง ในหมู่ ช าวรัส เซี ย
ทีต่ อ้ งการควบคุมนํ้าหนักและใส่ใจดูแลสุขภาพ โดยนิยมรับประทานเป็ นอาหารว่าง
ระหว่างพักจากเวลาทํางาน เพือ่ บรรเทาความหิวระหว่างอาหารมือ้ หลัก
 ชาวรัสเซี ยนิ ยมรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น หลังจากเศรษฐกิจรัสเซีย
เติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงหลายปี ท่ผี ่านมา และยังมีแนวโน้ มขยายตัวต่อเนื่ อง
ส่งผลให้ผบู้ ริโภคชาวรัสเซียมีกําลังซื้อสูงขึน้ และนิยมนัดพบปะสังสรรค์กบั เพื่อน
สนิทหรือรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัวในวันหยุดที่รา้ นอาหารนอกบ้านมากขึน้
ทัง้ นี้ การที่ชาวรัสเซียนิยมบริโภคอาหารรสชาติค่อนข้างจืด ทําให้รา้ นอาหารจีน
และร้านอาหารญี่ปุ่นได้รบั ความนิยมอย่างสูง โดยเฉพาะร้าน Sushi Bar เพราะชาว
รัสเซียเห็นว่าแปลกใหม่ ต่ างจากอาหารท้องถิ่นที่ร บั ประทานเป็ นประจําทุ กวัน
อย่างไรก็ตาม เป็ นทีน่ ่ าสังเกตว่าร้านอาหารไทยเริม่ ได้รบั ความนิยมมากขึน้ หลังจาก
ชาวรัสเซียทีเ่ คยเดินทางมาเทีย่ วในประเทศไทยติดใจในรสชาติอาหารไทย
 ชาวรัสเซี ยนิ ยมซื้อสิ นค้าในไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต อาทิ Azbuka Vkusa,
Paterson และ Perekryostok เพราะเป็ นศูนย์รวมสินค้ารุน่ ใหม่หลากหลายแบรนด์
การเปรียบเทียบราคาและคุณภาพสินค้าทําได้ง่าย นอกจากนี้ การทีไ่ ฮเปอร์มาร์เก็ต
และซูเ ปอร์ม าร์เก็ตดังกล่า วมัก จัดกิจ กรรมส่งเสริม การขาย ด้ว ยการจัดสิน ค้า
เข้าชุดกัน ทําให้สามารถซื้อสินค้ายกชุดได้สะดวก ซึ่งเข้ากับรูปแบบการจับจ่าย
ของแม่บา้ นชาวรัสเซียทีน่ ิยมเลือกซือ้ สินค้าครัง้ ละมากๆ เพียงสัปดาห์ละครัง้

โอกาสของสิ นค้าไทยในตลาดรัสเซีย
 ตลาดสิ นค้าอาหารในรัสเซี ยยังเปิ ดกว้าง ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะรัสเซียมีสภาพอากาศ
หนาวเย็นเกือบตลอดทัง้ ปี และมีช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเพาะปลูกจํากัด ทําให้
รัสเซียต้องพึง่ พาการนํ าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารเป็ นหลัก ทัง้ นี้ สินค้าเกษตร
และอาหารของไทยที่ม ีโ อกาสส่ ง ออกไปจํ า หน่ า ยในรัส เซี ย มีร ายละเอี ย ด
ทีน่ ่าสนใจ ดังนี้
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 ข้าว แม้วา่ ข้าวไม่ได้เป็ นอาหารหลักของชาวรัสเซีย แต่การทีร่ สั เซียมีอาณาเขต
กว้างขวาง และมีพน้ื ที่บางส่วนติดกับจีน ทําให้ได้รบั วัฒนธรรมการบริโภค
Golubtzy และ Coulibiac เป็ นอาหารพืน้ เมือง ข้ า วจากจี น สั ง เกตได้ จ ากอาหารพื้ น เมื อ งของรั ส เซี ย บางรายการ
รัสเซียที่มีข้าวเป็ นส่วนประกอบสําคัญ
มีการใช้ขา้ วเป็ นส่วนผสม อาทิ Golubtzy ที่ประกอบด้วยข้าวและเนื้อสัตว์
ห่อด้วยกะหลํ่าปลี และ Coulibiac มีลกั ษณะคล้ายพาย สอดไส้ดว้ ยเนื้อปลา
และข้าว นอกจากนี้ การขยายตัวของร้านอาหารญี่ปุ่น จีน และไทยในย่าน
ธุรกิจและแหล่งท่องเทีย่ วสําคัญของรัสเซียล้วนเปิ ดโอกาสให้ขา้ วคุณภาพสูง
ของไทยทีม่ รี สชาติ และกลิน่ หอมเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวยังเป็ นทีต่ อ้ งการอีก
ทีม่ า : www.google.com
มากในรัสเซีย
 เนื้ อสัตว์ จําพวกสัตว์ปีก โดยเฉพาะ เนื้ อไก่ นิยมทัง้ แบบลอกหนังและแบบ
ไม่ลอกหนัง รวมไปถึง เครือ่ งในไก่ อาทิ ตับไก่ กึน๋ ไก่ ยังเป็ นทีต่ อ้ งการอีก
มากในรัส เซีย เช่ น กัน ขณะที่ กุ้งสดแช่ เย็นแช่ แข็ง นิ ยมประเภททัง้ ตัว
(Head on Shell on) และเด็ดหัว (Headless Shell on) เพื่อใช้เป็ นส่วนผสม
ในสลัดรับประทานคู่กบั อาหารจานหลักของชาวรัสเซีย รวมทัง้ นํามาใช้เป็ น
ั ้ ป่ นุ่ (ซูช)ิ หน้ากุง้ ส่งจําหน่ายให้กบั ร้านอาหารญีป่ นุ่ อีกด้วย
วัตถุดบิ ทําข้าวปนญี
 ผลไม้และนํ้ าผลไม้ การที่ชาวรัสเซียตื่นตัวหันมาใส่ใจกับการดูแลรักษา
สุขภาพมากขึ้น ทําให้ชาวรัสเซียต้องการบริโภคผลไม้มากขึ้น ส่วนใหญ่นิยม
นํ า เข้า เป็ น ผลไม้ เ มื อ งร้ อ น ที่ไ ม่ส ามารถปลูก ได้ใ นรัส เซีย โดยเฉพาะ
สับปะรดซึง่ นิยมทัง้ ประเภทผลสดและบรรจุกระป๋อง มะม่วงนํ้าดอกไม้ ส้มโอ
ส้ม เขีย วหวาน กล้ว ย มะพร้า ว มังคุ ด ลําไย และลิ้นจี่ ขณะที่ นํ้ าผลไม้
ที่ได้รบั ความนิยมสูง คือนํ้ าผลไม้ผสม ที่มนี ้ํ าสับปะรดเป็ นส่วนผสมสําคัญ
เพราะมีรสชาติต่างจากนํ้าผลไม้เมืองหนาว อาทิ นํ้าแอปเปิ้ล และนํ้ามะเขือเทศ
ทีม่ วี างจําหน่ายทัวไปในรั
่
สเซีย
 ขนมขบเคี้ยว และปลาตากแห้ ง เป็ นสินค้าที่กําลังเป็ นที่ต้องการอย่างมาก
โดยเฉพาะ ขนมขบเคี้ ยวประเภทถัว่ หรื อ เมล็ด ทานตะวัน อบแห้ ง
นอกจากนี้ ชาวรัสเซียยังชอบรับประทาน ปลาตากแห้ง รสเค็ม พร้อมกับดื่ม
เครื่อ งดื่ม ประจํ า ชาติ คือ Vodka เพื่อ สร้า งความอบอุ่ น ให้ ก ับ ร่ า งกาย
จากสภาพอากาศทีห่ นาวเย็น
ตัวอย่างอาหารแปรรูปแช่เย็นแช่แข็ง
ที่ได้รบั ความนิ ยมในรัสเซีย

 อาหารทะเลกระป๋องและอาหารแปรรูปแช่เย็นแช่ แข็ง ชาวรัสเซียนิยม
บริโภค ปลากระป๋อง ประเภททีบ่ รรจุในซอสมะเขือเทศ มากกว่าในนํ้ามันพืช
หรื อ นํ้ าเกลื อ เพราะชาวรั ส เซี ย คุ้ น เคยกั บ การใช้ ซ อสมะเขื อ เทศ
เป็ นเครื่องปรุงหลักในอาหารอยู่แล้ว ขณะที่ อาหารแปรรูปแช่ เย็นแช่ แข็ง
ของไทยหลายรายการ โดยเฉพาะต้มยํากุ้ง ผัดไทย และข้าวผัด เริม่ เป็ น
ทีน่ ิยมมากขึน้ หลังจากชาวรัสเซียทีเ่ คยเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทย
ติดใจอาหารไทย และอยากรับประทานซํ้าอีกเมือ่ มีโอกาส

ทีม่ า : www.google.com
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 ตลาดอัญมณี และเครื่องประดับรัสเซียยังมีโอกาสขยายตัวต่อเนื่ อง ด้วยแรงหนุ น
สําคัญจากการทีช่ าวรัสเซียราว 1 ใน 4 หรือราว 35 ล้านคน เป็ นผูบ้ ริโภคที่ม ี
กําลังซื้อค่อนข้างสูง อีกทัง้ สุภาพสตรีชาวรัสเซียนิยมเลือกซื้อสร้อยคอ และต่างหู
เกร็ดน่ ารู้ :
ที่เข้าชุดกันสําหรับสวมใส่ไปทํางานเพื่อเสริมบุคลิกภาพ ทัง้ นี้ ชาวรัสเซียนิยม
 สุ ภ าพบุ รุ ษ ชาวรัส เซีย นิ ย มซื้อ อัญ มณี
และเครื่องประดับมอบเป็ นของขวัญให้กบั คนรัก เลือกซื้อ อัญมณี โดยเฉพาะเพชรขนาด 0.05-0.25 กะรัต และพลอยทีม่ โี ทนสี
ในช่วงวันสตรีสากล (วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ) เขียว รวมถึงสีฟ้า หรือสีน้ํ าเงิน อาทิ มรกต และไพลิน ก็เป็ นที่นิยมเช่นเดียวกัน
และวันคริสต์มาส (วันที่ 24 ธันวาคมของทุกปี)
ขณะที่ เครือ่ งประดับ ทีท่ ําด้วยทอง พบว่าทองคําสีแดง (Rose Gold) ได้รบั
ความนิยมสูงสุด รองลงมาเป็ นทองขาว (White Gold) และทองคํา ตามลําดับ และ
ล่าสุดเครื่องประดับที่ทําด้วยเงินกําลังได้รบั ความนิยมในกลุ่มวัยรุ่นชาวรัสเซีย
ทีเ่ พิง่ เข้าสูว่ ยั แรงงานและยังมีรายได้ไม่มากนัก

งานแสดงสิ นค้าที่สาํ คัญในรัสเซีย
งาน World Food Moscow

ทีม่ า : www.google.com

 งานแสดงสิ นค้ าที่ สําคัญในรัสเซี ย ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้าไป
จํ า หน่ า ยในรัส เซี ย ควรนํ า สิน ค้ า ไปร่ ว มงานแสดงสิน ค้ า สํ า คัญ ของรัส เซี ย
ซึ่ง นอกจากจะช่ ว ยเพิ่ม โอกาสทางการค้า ใหม่ๆ จากการที่ไ ด้พ บกับ คู่ค้า และ
ผูบ้ ริโภคชาวรัสเซียโดยตรงแล้ว ยังใช้เป็ นโอกาสสํารวจทิศทางและแนวโน้มตลาด
สินค้าส่งออกของท่านไปพร้อมๆ กันด้วย อาทิ งาน World Food Moscow
ซึง่ เป็ นงานแสดงสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหารและเครื่องดื่มสําคัญของรัสเซีย มักจัด
ขึ้นที่กรุงมอสโค ราวเดือนกันยายนของทุกปี และ งาน YUVELIR ซึ่งเป็ นงาน
แสดงสิน ค้า ด้า นอัญ มณี แ ละเครื่อ งประดับ สํา คัญ ที่ก รุง Moscow จัด ราวเดือ น
พฤษภาคมของทุกปี
แม้ว่ า รัส เซีย เป็ น ตลาดส่ ง ออกที่ม ีศ ัก ยภาพทัง้ ทางด้า นเศรษฐกิจ และการค้า
อย่างไรก็ตาม เพือ่ ให้การส่งออกสินค้าไปรัสเซียเป็ นไปด้วยความราบรื่น ผูส้ ง่ ออก
พึงระลึกเสมอว่าการทําการค้ากับรัสเซียยังมีขอ้ จํากัดบางประการ อาทิ อุปสรรค
ด้านภาษา เนื่องจากชาวรัสเซียมักใช้ภาษารัสเซียในการเจรจาธุรกิจ ผูส้ ง่ ออกไทย
จึงควรหาล่ามในการเจรจาติดต่อธุรกิจกับชาวรัสเซียเพื่อป้องกันความผิดพลาด
ที่อ าจเกิด ขึ้น จากความเข้า ใจไม่ ต รงกัน นอกจากนี้ ผู้ส่ง ออกควรเตรีย มตัว
ให้พ ร้อ มกับ การขนส่ ง สิ น ค้ า ที ใ่ ช้ เ วลานาน เพราะระยะทางที่ห่ า งไกลกัน
โดยเฉพาะสิน ค้าประเภทผลไม้ ซึ่งผู้ส่งออกควรเรียนรู้วธิ ีการบรรจุหีบห่อและ
การควบคุมอุณหภูมทิ ่เี หมาะสมระหว่างการขนส่ง และต้ นทุนค่าขนส่ งสิ นค้ า
ทีค่ ่อนข้างสูง ดังนัน้ สินค้าทีม่ นี ้ําหนักมาก และสินค้าทีม่ กี ําไรค่อนข้างตํ่า จึงอาจ
ไม่เหมาะทีจ่ ะส่งออกไปรัสเซีย

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ทีป่ รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ในการให้
ข้อมูลแก่ผทู้ ส่ี นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จาก
การทีม่ บี ุคคลนําข้อมูลนี้ไปใช้ไม่วา่ โดยทางใด
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