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โอกาสเนื้อเป็ดในรัสเซียยังเปิดกว้าง
ตลาดอาหารบางรายการมีการพัฒนาเฉพาะตัวท่ีซับซ้อน
ซึ่งขึ้นอยู่กับความชื่นชอบผู้บริโภคเป็นพิเศษ อย่างเช่น
การประกอบอาหารที่ใช้เนื้อเป็ดต้องใช้เวลานานและใช้
ความเพียร ซึ่งเมื่อเทียบกับพลังงานที่ใช้ไปแล้วอาจดูไม่
คุ้มค่า แถมยังไม่รวมปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ ราคาเนื้อเป็ดท่ีมี
ราคาค่อนข้างแพงอีกต่างหาก 

เนื้อเป็ดมีสารอาหารและวิตามินมากมาย แต่อย่างไรก็
ตามผู้บริโภคมักจะเลือกบริโภคเนื้อไก่เนื่องจากมีราคา
ถูกกว่าและนำมาประกอบอาหารได้ง่ายกว่ามาก ด้วย
เหตุผลเหล่านี้เป็ดจึงถือเป็นอาหารอันโอชะที่มีความ
ประณ ีตสำหร ับชาวร ั ส เซ ี ยส ่ ว น ใหญ ่ แล ะ เป็ น
ส่วนประกอบของม้ืออาหารสำคัญในวันหยุด ขณะท่ีการ
ไปรับประทานเนื้อเป็ดที่ร้านอาหารก็มักมีราคาแพงมาก 
แต่เม่ือมีการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้การจำหน่าย
เนื้อเป็ดผ่านร้านอาหารมีปริมาณลดลง อีกทั้งเมื่อมีการ
แพร่กระจายของไวรัสระลอกท่ีสองตามมาส่งผลให้ธุรกิจ
บริการอาหารมีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถพลิกฟ้ืนกลับไป
เหมือนเดิมได้ในเร็ววัน จึงเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตต้อง
อาศัยการขายตรงผ่านช่องทางค้าปลีกแทน 

ตลาดเนื้อเป็ดในรัสเซียได้เริ่มพัฒนานับตั้งแต่มีการห้าม
นำเข้าอาหารและผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื ่อตอบโต้
ประเทศที่ใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซีย
ในปี พ.ศ. 2557 และในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามียอดขาย
เพิ่มขึ้น 2.6 เท่า ซึ่งนับเป็นปริมาณเกือบ 45,000 ตัน 
เมื ่อพิจารณาในช่วงห้าเดือนแรกของปีโดยเริ ่มจากปี 
พ.ศ. 2561 ส่วนแบ่งของเป็ดในตลาดเนื้อสัตว์ปีกลดลง
จาก 0.81% เป็น 0.41% ในปีถัดมา ปริมาณที่ลดลง
ส่งผลให้ผู้ผลิตรายใหญ่ชื่อ Donstar LLC (อยู่ในภูมิภาค 
Rostov) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Evrodon ถอนตัวออก
จากตลาด ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทเคยมีจำหน่ายอยู่ท่ัว

ทุกภูมิภาคของรัสเซียโดยมีส่วนแบ่งมากกว่าคู่แข่งราย
ใหญ่ประมาณ 2 เท่าตัว หลังจากการถอนตัวไปแล้วทำ
ให้ผู้ผลิตบางรายรวมทั้งผู้ผลิตหน้าใหม่ท่ีเพิ่งเข้าสู่ตลาด
ได้ขยายการจำหน่ายไปท่ัวทุกภูมิภาค อย่างไรก็ตามเม่ือ
เวลาผ่านไปปีครึ่งก็ยังไม่มีผู ้ผลิตรายใดที่สามารถขาย
สินค้าได้เทียบเท่าปริมาณการขายเดิมของ Donstar 
และส่วนแบ่งของเนื้อเป็ดของตลาดเนื้อสัตว์ปีกรวมคิด
เป็นร้อยละ 0.48  

เม่ือไม่มีบริษัท Donstar แล้ว ส่วนแบ่งทางการตลาดก็มี
การกระจายกันใหม ่ โดยในปี พ.ศ. 2563 บร ิษัท 
Myasokombinat (โ ร ง ง า น แ ป ร ร ู ป เ น ื ้ อ ส ั ต ว์ ) 
Ramensky OJSC (ภูมิภาคมอสโก) เป็นผู้นำด้วยส่วน
แบ่งประมาณร้อยละ 40 ซึ่งผลิตภัณฑ์มีจำหน่ายเฉพาะ
ในภาคกลางเท่านั้น โดยเป็นผู้ผลิตที่สามารถนำเสนอ
รายการสินค้าที ่ม ีความหลากหลายมากที ่ส ุดให้กับ
เครือข่ายค้าปลีกโดยเฉลี่ย 6 รายการ ลำดับที่สองและ
สามในแง่ของปริมาณการจำหน่าย ได้แก่ TK Meatville 
LLC (Krasnodar) แ ล ะ  Fermerskoe Khozyaystvo 
(ฟาร์ม) Ramaevskoe LLC ซึ ่งผู ้ผลิตต่างก็พยายาม
ปรับตัวให้เข้ากับการสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและเพ่ิม
กำลังการผลิต อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวยังห่างไกล
จากอดีตผู้นำตลาด ซึ่งสามารถตีความได้ว่าเกิดการขาด
แคลนผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ดในตลาดการค้าปลีก 

เมื่อไม่นานนี้มีรายงานว่าโรงงานผลิตเดิมของ Donstar 
จะถูกเช่าโดยกลุ่มธุรกิจ Damate Group และจะทำให้
ส่วนแบ่งตลาดของผู้ผลิตอาจมีการปรับเปลี่ยนอีกครั้ง 
โดย Damate ตั้งใจที่จะมุ่งเน้นไปที่ช่องทางการค้าปลีก
เป็นหลักเนื ่องจากกลุ ่มเป้าหมายที ่เป็นธุรกิจบริการ
อาหารยังไม่มีความชัดเจนในขณะนี ้
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หากถามว ่าระด ับราคาเน ื ้อเป็ดที ่ เท ่าใดจ ึงจะเป็น
อุปสรรคต่อการสร้างความนิยมในหมู่ผูบ้ริโภค ปัจจุบันมี
ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 400 รูเบิล เพิ่มขึ้นเกือบร้อย
ละ 24 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ใกล้เคียงกับราคาไก่งวง 
ขณะที่ราคาเนื้อไก่ประมาณ 200 รูเบิล ซึ่งไม่ต้องสงสัย
เลยว่าเป็นการยากที่เนื้อเป็ดจะแข่งขันด้วยได้ อย่างไรก็
ตามราคาไม่ใช่ปัจจัยเดียวเพราะมีกลุ่มผู้บริโภคที่นิยม
รับประทานเนื้อเป็ดเฉพาะ ซึ่งจะสังเกตได้จากช่วงท่ี
รัฐบาลออกมาตรการให้ประชาชนกักตัวอยู่กับบ้านใน
เดือนเมษายน ทำให้ยอดขายลดลงร้อยละ 30 สาเหตุมา
จากการที ่ผ ู ้ซ ื ้อมีโอกาสออกไปร้านค้าน้อยลงและ
หลีกเลี ่ยงการไปไฮเปอร์มาร์เก็ตโดยสิ ้นเชิงรวมท้ัง
ประชาชนบางส่วนก็ย้ายออกไปพักที่ชนบท อย่างไรก็
ตามในเดือนถัดมาแม้ว่าสภาพแวดล้อมยังไม่แตกต่างไป
จากเดิมแต่ความต้องการก็เริ่มฟ้ืนตัว 

ในช่วงที่ผลิตภัณฑ์ของ Donstar หายไปจากตลาด ก็ยัง
ไม่ม ีผ ู ้ผลิตรายใดที ่สามารถตอบสนองชดเชยความ
ต้องการกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มในปริมาณที่ใกล้เคียง
กันได้ ซึ่งยืนยันได้จากการที่มีผู้ผลิตรายใหม่ปรากฏข้ึน
แม้เนื้อเป็ดจะมีราคาสูงก็ตามจนเกิดการขาดแคลนเนื้อ
เป็ดอย่างรุนแรงในตลาดการค้าปลีก  

ในช่วงเวลาท่ีบริษัท Donstar ยังดำเนินกิจการอยู่นั้นจะ
ขายเนื้อเป็ดประมาณ 932 ตัน (ผ่านเครือข่ายหลัก 4 
แห่ง ตั ้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม) ในขณะท่ี
ปริมาณการขายเนื้อเป็ดในขณะนี้ลดลงครึ่งหนึ่ง โดยคิด
เป็นปริมาณ 447 ตันเท่านั้น ส่วนต่างก็คือความขาด
แคลนในตลาดนั่นเอง 

การสร้างกระแสกับผู้บริโภครายใหม่อาจทำให้ปริมาณ
การขายกลับไปสู่ระดับสูงสุดในอดีตได้ เพื ่อเป็นการ
พัฒนาศักยภาพจึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องทำให้เนื้อเป็ด
เป็นที ่น ิยมโดยประชาสัมพันธ์ให้ผ ู ้บริโภคทราบถึง
คุณภาพประโยชน์ต่อสุขภาพรวมทั้งคุณสมบัติพิเศษท่ี
แตกต่าง สำหรับการผลิตนั ้นจำเป็นต้องขยายกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์และเพิ่มความหลากหลายผ่านเครือข่ายค้า
ปลีกโดยที่การเติบโตของภาคการผลิตจะช่วยสร้างการ

เติบโตของการบริโภคได้ นอกจากนี ้กำลังการผลิตท่ี
เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มที่จะขยายช่องทางการจัดจำหน่าย
อย่างกว้างขวางและทำให้ราคาลดลง เมื ่อส่วนแบ่ง
การตลาดเพิ ่มขึ ้น เมื ่อใดก็ตามที ่ Donstar ตัดสินใจ
กลับมาดำเนินการอีกครั้งก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญท่ี
มีประสิทธิภาพต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม 

ท่ีมา: Review of the Russian Market for Duck Meat, 
Russian Food & Drink Magazine 

เนื้อเป็ดยังไม่เป็นที่นิยมรับประทานอย่างแพร่หลายใน
รัสเซียจึงไม่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในร้านค้าปลีกอยา่ง
ซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปอีกทั้งยังมีราคาแพงกว่าเนื้อไก่
มาก แต่ก็ยังมีกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มที่ชื ่นชอบการ
บริโภคเนื้อเป็ดและมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นด้วย ทั้งนี้
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ส่งผลให้
ความต้องการในตลาดชะงักลงชั่วคราวจนทำให้ผู ้ผลิต
รายใหญ่ถอนตัวโดยปิดกิจการไป ผลที่ตามมาคือเม่ือ
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลายลงแล้ว
ผู้ผลิตรายอ่ืน ๆ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้เพียงพอ 

มาตรการการนำเข้าสินค้าเนื้อสัตว์ของรัสเซีย กำหนดให้
ผ ู ้ผล ิตและผ ู ้ส ่งออกจากต่างประเทศต้องผ่านการ
ตรวจสอบกระบวนการผลิตโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภายใต้กระทรวงเกษตรของรัสเซียก่อนจะได้ร ับการ
ประกาศข้ึนทะเบียนอนุญาตให้เป็นผู้ส่งออกเสียก่อน ซึ่ง
ปัจจุบันนี้มีผู้ส่งออกของไทยได้รับอนุญาตให้ส่งออกเนื้อ
เป็ดไปยังรัสเซียได้เพียงไม่กี่ราย แต่เป็นที่น่าเสียดายท่ี
ไม่มีกำลังการผลิตเพียงพอเพ่ือการส่งออก � 


