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ตลาดของทานเล่นในรัสเซีย 

• ในปี 2560 ยอดค้าปลีกของทานเล่นเชิงปริมาณเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 หรือคิดเป็น 637,000 ตัน แต่หาก
นับเป็นมูลค่าจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7 หรือคิดเป็น 285.6 พันล้านรูเบลิ 

• ด้วยแนวโน้มการบริโภคและความนิยมรับประทานอาหารท่ีบ้าน เป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัว 

• หมวดผลิตภัณฑ์จากถ่ัว ธัญพืช และของทานเล่นแบบผสม (ธัญพืช ผลไม้แห้ง และช็อคโกแลต) เป็นกลุ่ม
ท่ีมียอดมูลค่าจําหน่ายปลีกสูงท่ีสุดและเติบโตร้อยละ 12 ในปี 2560 

• ราคาต่อหน่วยโดยเฉลี่ยปรับตัวสูงข้ึนร้อยละ 4 
• ผู้นําในตลาดคือ Frito Lay Mfg ท่ีครองส่วนแบ่งมูลค่าในตลาดร้อยละ 16 
• ในช่วง 5 ปีข้างหน้า คาดการณ์ว่า ณ ราคาคงท่ีในปัจจุบัน การเติบโตของมูลค่าค้าปลีกเฉลี่ยรายปีจะ

ปรับตัวลดลงจนถึงระดับ 284.9 พันล้านรูเบลิในปี 2565 
 

แนวโน้มตลาด 

 สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของรัสเซียยังไม่ฟ้ืนตัวดีนัก ประชาชนหันมานิยมบริโภคของทานเล่นเพ่ิมข้ึน
โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ท่ีมีวิถีการดํารงชีวิตท่ีต้องอาศัยความรวดเร็ว อีกท้ังนิยมรับประทานอาหารท่ีบ้านมากกว่า
การไปรับประทานท่ีร้านอาหารเนื่องจากกําลังซื้อท่ีมีจํากัด จึงเป็นแรงผลักดันให้ปริมาณยอดขายอาหารทานเล่น
สําเร็จรูปในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งแนวโน้มยังคงเป็นในลักษณะนี้ต่อไป 

 ในแง่มูลค่าการค้าปลีกของปี 2560 พบว่าขยายตัวร้อยละ 7 แต่ถ้านับย้อนหลังไป 5 ปี อัตราการ
ขยายตัวจะเป็นร้อยละ 10 ต่อปี เนื่องจากมีอัตราเงินเฟ้อสูง อัตราแลกเปลี่ยนเงินรูเบิลผันแปรสูง และการหดตัว
ของ GDP 

 ของทานเล่นจําพวกถ่ัว ธัญพืช และแบบผสม เป็นกลุ่มท่ีมีมูลค่าการขายมากท่ีสุดและเติบโตถึงร้อยละ 
12 ในปี 2560 ท้ังนี้เนื่องมาจากสาเหตุ 2 ประการ 1) ของทานเล่นถ่ัวและแบบผสม นําเข้าวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศขณะท่ีค่าเงินรูเบิลอ่อนตัวมาก จึงเป็นต้นทุนท่ีทําให้ราคาขายสูงข้ึน และ 2) ในทางกลับกัน ของทาน
เล่นจําพวกธัญพืช ใช้วัตถุดิบท่ีผลติในประเทศเป็นหลัก ทําให้มีราคาย่อมเยากว่าของทานเล่นอ่ืนๆ จนได้รับความ
นิยมจากผู้บริโภคเพ่ิมข้ึน 

 ราคาจําหน่ายปลีกโดยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 ในปี 2560 ซึง่ถือเป็นอัตราปานกลาง เพราะต้องหลีกเลี่ยง
การตั้งราคาจําหน่ายท่ีแพงเกินกว่าระดับท่ีผู้บริโภคจะรับได้จนหันไปหาของทานเล่นจําพวกธัญพืชและขนมปังท่ี
มีราคาไม่แพง ขณะท่ีส่วนแบ่งของสินค้านําเข้าลดลงเป็นลําดับ 

 ของทานเลน่อ่ืนๆ มีมูลค่าทรงตัวในปี 2560 ซึ่งดีกว่าในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาท่ีหดตัวลงเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี 
โดยมีหมวดปลาแห้งเป็นหลัก รองลงมาได้แก่ของทานเล่นทํามาจากเนื้อสัตว์แห้ง ท้ังนี้ ด้วยสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจท่ีไม่เอ้ืออํานวยทําให้การนําเข้าผลิตภัณฑ์ปลาจากต่างประเทศมีต้นทุนสูงมากตลอดช่วงระยะเวลาท่ี
ผ่านมา ส่งผลให้ราคาจําหน่ายปลีกต่อหน่วยปรับตัวสูงข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตพยายามหาแหล่งวัตถุดิบเอา
จากภายในประเทศมาทดแทนเพ่ือมิให้สินค้ามีราคาแพงเกินไป 
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 การแข่งขันระหว่างผลิตภัณฑ์ในหมวดของทานเล่นด้วยกันมีไม่มาก เช่น มันฝรั่งอบกรอบสามารถท่ีจะ
ใช้ของทานเล่นจําพวกปลาแห้งหรือขนมปังกรอบรับประทานแกล้มเบียร์ได้ ขณะท่ีธัญพืชก็เป็นทางเลือกท่ีดีเม่ือ
เทียบกับถ่ัวราคาแพงสําหรับรับประทานในบ้านหรือไปปิคนิค ท้ังนี้ ของทานเล่นเป็นสินค้าท่ีมีคุณลักษณะพิเศษ
เฉพาะท่ีผู้บริโภคตระหนักดีว่าสามารถเลอืกซื้อชนิดหนึ่งมารับประทานทดแทนอีกชนิดหนึ่งสลับสับเปลี่ยนไปมา
ได ้

 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เป็นช่องทางกระจายจําหน่ายท่ีสําคัญท่ีสุดและครองสัดส่วนมูลค่าการขายถึงร้อย
ละ 76 ขณะท่ีส่วนแบ่งของร้านชําหรือร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมค่อยๆ ปรับตวัลดลง 

การแข่งขัน 

 Frito Lay Mfg ของบริษัท PepsiCo Inc. ท่ีมีฐานะการเงินแข็งแกร่งและมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักกันดีใน
รัสเซีย เป็นผู้นําในตลาดของทานเล่นในปี 2560 ด้วยส่วนแบ่งมูลค่าค้าปลีกร้อยละ 16 มีสินค้าท่ีเป็นท่ีรู้จักกันดี
อย่างมันฝรั่งอบกรอบภายใต้แบรนด์ Lay’s และ Max มีสัดส่วนร้อยละ 68 ของท้ังหมด ถัดมาเป็นของทานเล่น
พวกขนมกรอบพองแบรนด์ Cheetos และแบรนด์ Khrusteam จําพวกผัก ขนมปังกรอบ และบิสกิต 
นอกจากนั้น ยังมีแผนจะขยายการผลิตมันฝรั่งอบกรอบท่ีโรงงาน Azov ในปีนี้อีกด้วย 

 บริษัท Good Food เป็นผู้ผลิตอีกรายท่ีมียอดขายแข็งแกร่ง โดยเป็นเจ้าของแบรนด์ดังอย่าง Good 
Food, Nutberry, 2S Samiy Super และ Orekhovka สําหรับสินค้าจําพวกถ่ัว ธัญพืช และแบบผสม ส่วน
สาเหตุท่ีมีมูลค่ายอดขายสูงข้ึนก็เพราะการปรับราคาปลีกต่อหน่วยแพงข้ึนมากอันมาจากต้นทุนการนําเข้า
วัตถุดิบท่ีสูงข้ึนเป็นสําคัญ 

 ส่วนผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศมีบทบาทสําคัญในเชิงกิจกรรมทางการตลาดผ่านการโฆษณาทาง
โทรทัศน์ ดังจะเห็นโฆษณามันฝรั่งอบกรอบของผลิตภัณฑ์ของ Frito Lay Mfg กันอย่างคุ้นตา ขณะท่ีบริษัท 
Mondelez Rus ก็ขยันปรับเปลี่ยนโฆษณาสินค้าบิสกิตภายใตแ้บรนด์ TUC  

 ถึงแม้ว่าผู้ผลิตจากต่างประเทศจะเป็นผู้ครองตลาดส่วนใหญ่ก็ตาม แต่ก็มีจํานวนน้อยกว่าผู้ผลิตใน
ประเทศ โดยเฉพาะสินค้าจําพวกถ่ัว ธัญพืช และของทานเล่นแบบผสม ส่วนผู้ผลิตต่างประเทศจะเน้นพวกมัน
ฝรั่งอบกรอบ ขนมกรอบพอง และบิสกิต 

 เม่ือเดือนธันวาคม 2559 Frito Lay Mfg เปิดตัวแบรนด์มันฝรั่งอบกรอบใหม่ชื่อ “Lay’s Stax” เป็น
สินค้าเกรดพรีเมียมบรรจุหลอดกระดาษสีดําขนาด 110 กรัม ผ่านการโฆษณาทางโทรทัศน์โดยใช้นักร้องดัง 
Enrique Iglesias เป็นพรีเซนเตอร ์

 สินค้าบิสกิตใช้นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เป็นกลยุทธ์สําคัญ สังเกตได้จากผู้ผลิตในประเทศอย่าง KDV Group 
แนะนําบรรจุภัณฑ์ใหม่กับผลิตภัณฑ์ถ่ัว ธัญพืช และของทานเล่นผสม แบรนด์ Babkiny Semechki เน้นคุณภาพ
และดูทันสมัยเป็นถุง pouch ท่ีสามารถตัง้ได้ร่วมกับซิปล็อค 

 ด้วยความอ่อนไหวกับราคาสินค้าส่งผลให้ผู้ผลิตต้องสร้างภาพลักษณ์และปรับสินค้าให้เป็นเกรดพรีเมียม 
อันเนื่องมาจากการปรับราคาขายข้ึนตามต้นทุนท่ีสูงข้ึนจนผู้บริโภคท่ัวไปไม่สามารถรับได้ โดยเฉพาะสินค้าพวก
ถ่ัวและแบบผสมหลายอย่าง ขณะท่ีสินค้าอ่ืนๆ เช่น บิสกิต ท่ีไม่ต้องปรับราคาข้ึนมากก็ไม่ต้องใช้กลยุทธ์นี ้
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การคาดการณ์ 

 ในช่วง 5 ปีข้างหน้า ของทานเล่นจะมีอัตราการขยายตัวเชิงปริมาณเฉลี่ยร้อยละ 1 ต่อปี จากสภาวะทาง
เศรษฐกิจท่ียังไม่ฟ้ืนตัวเต็มท่ีหลังจากท่ีปรับตัวลดลงเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปีในช่วงท่ีผ่านมา โดยมีข้าวโพดค่ัวและ
แผ่นแป้งข้าวโพดอบกรอบท่ีไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของตลาดจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 4 ต่อปี  

 หากมองในเชิงมูลค่า การเติบโตเฉลี่ยต่อปีจะติดลบในช่วง 5 ปีข้างหน้า (คํานวณโดยราคาคงท่ีของปี 
2560) ซึ่งมีค่าต่ํากว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1 ต่อปีในช่วงท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดว่าการปรับเพ่ิมของ
ต้นทุนท่ีผลักดันให้ราคาขายต่อหน่วยแพงข้ึนจะมีผลน้อยลง 

 ของทานเล่นท่ีทํามาจากข้าวและแผ่นข้าวโพดอบกรอบจะมีมูลค่าการขายเพ่ิมสูงข้ึนในอัตราร้อยละ 4 
และ 3 ตามลําดับในช่วง 5 ปีข้างหน้า เนื่องจากเป็นสินค้าใหม่ท่ียังไม่เป็นแพร่หลายในตลาดนี้และผู้บริโภคมี
แนวโน้มท่ีจะหันไปลิ้มลองของใหม่มากข้ึน ขณะท่ีของทานเล่นดั้งเดิมอย่างถ่ัว ธัญพืช และแบบผสม จะหดตัวลง 

 ในอนาคตอันใกล ้ยังไม่เห็นภัยคุกคามของสินค้าประเภทอ่ืนท่ีเข้ามาช่วงชิงตลาดของทานเล่น ยกเว้นแต่
จะมีการแข่งขันกันเองระหว่างสินค้าชนิดต่างๆ ในหมวดเดียวกันเท่านั้น 

 ราคาขายปลีกโดยเฉลีย่มีแนวโน้มจะปรับตัวลดลง จากสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีจะค่อยๆ ปรับตัวดีข้ึน ทํา
ให้ผู้บริโภคจะลดบริโภคสินค้าราคาต่ําอย่างเช่น ขนมปังกรอบและธัญพืช จึงส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันลดราคา
ลง ขณะเดียวกันสินค้านําเข้าก็จะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนน้อยลงอันจะช่วยให้
ระดับราคาขายไม่ปรับตัวสูงข้ึน 

 ด้วยพัฒนาการของชอ่งทางการจําหน่ายปลีกสมัยใหม่จะยิ่งเพ่ิมสัดส่วนการตลาดข้ึนเป็นลําดับจนถึงร้อย
ละ 82 ในอีก 5 ปีข้างหน้า จากปัจจัยความสะดวกท่ีมากกว่า แผนการสร้างความจงรักภักดีของผู้บริโภค ความ
หลากหลายและคุณภาพท่ีมากกว่า จะช่วยเรียกลูกค้าเข้ามาจับจ่ายท่ีซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือไฮเปอร์มาร์เก็ตมากข้ึน  

 ในช่วงท่ีเศรษฐกิจขยับตัวดีข้ึน จะได้เห็นการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพ่ิมข้ึนด้วย ในหมวดสินค้าดั้งเดิมจะมี
การปรับปรุงนําเสนอรสชาติใหม่ๆ และเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์บ่อยข้ึน แต่สําหรับสินค้าแบรนด์ใหม่จะมุ่งเจาะตลาด
ในหมวดสินค้าท่ียังไม่เป็นท่ีนิยมแพร่หลาย เช่น ข้าวโพดค่ัว แผ่นข้าวโพดอบกรอบ และของทานเล่นท่ีทํามาจาก
ข้าว เป็นต้น 

 มันฝรั่งอบกรอบแบรนด์ใหม่อย่าง Lay’s Stax ท่ีวางตัวเป็นสินค้าพรีเมียมจะอยู่ได้ไม่นาน เนื่องจาก
ไม่ได้มีความแตกต่างชัดเจนจากระดับสินค้าท่ัวไปท่ีใช้ชื่อแบรนด์ Lay’s ซึ่งความสําเร็จท่ีผ่านมาเป็นเพราะแรง
ดึงดูดจากรูปแบบบรรจุภัณฑ์เท่านั้น  

�� 
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