
 
 
 

  

 

ข่าวเด่นประจำสัปดาห ์
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 
20 มกราคม 2565 

ตลาดนำ้ผลไม้ในรสัเซีย 
อดขายผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ลดลงในปี พ.ศ. 
2563 เนื่องจากมาตรการป้องกัน COVID-19 
ของรัสเซียทำให้เกิดการหยุดชะงักในวงกว้าง

ต ่อธ ุรก ิจให ้บร ิการด ้านอาหารของประเทศ เช่น 
ร้านอาหาร และร้านกาแฟ เป็นต้น (On-trade) อย่างไร
ก็ตาม การลดลงนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี

นัยสำคัญต่อปริมาณการขายน้ำผลไม้ทั้งหมด เนื่องจาก
ส่วนแบ่งของช่องทางการจำหน่ายผ่านธุรกิจบริการด้าน
อาหารในรัสเซียยังมีน้อยขณะที่ยอดขายผ่านช่องทาง
ธุรกิจค้าปลีก (Off-trade) ยังคงค่อนข้างคงที่ โดยได้รับ
ประโยชน์จากการล็อกดาวน์ที่ผู ้บริโภคถูกบังคับให้ใช้
เวลาอยู ่ที ่บ ้านมากขึ ้นทำให้ผู ้คนจำนวนมากมองหา
ตัวเลือกสินค้าที่ดีต่อสุขภาพและเสริมสร้างภูมิคุ ้มกัน 
เช่น น้ำผลไม้ 100% โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีวิตามินซี 

ต่อมาเมื่อข้อจำกัดต่างๆ ผ่อนคลายลงในปี พ.ศ. 2564 
ก็มีการฟื้นตัวของธุรกิจให้บริการอาหาร ซึ่งผู ้บริโภค
ไม่ได้ถูกจำกัดให้อยู่แต่ในบ้านอีกต่อไป ส่งผลให้ยอดขาย
ของธ ุรก ิจบร ิการด ้านอาหารเพ ิ ่มข ึ ้น แม ้ว ่าจะมี
ผลกระทบต่อยอดขายของธุรกิจค้าปลีกน้ำผลไม้ท่ี
ผู้บริโภคซื้อมาดื่มท่ีบ้านน้อยลงก็ตาม 

“น้ำผลไม้ปรุงแต่ง” ยังคงเป็นหมวดหมู่ที่มีขนาดใหญ่
ท่ีสุดในปี พ.ศ. 2564 แม้ว่าจะยังคงเป็นหมวดหมู่เดียวท่ี
มีปริมาณรวมลดลงก็ตาม หมวดหมู่นี้ผู้บริโภคยังคงเชื่อ
ว่าไม่ดีต่อสุขภาพเนื่องจากมีน้ำตาลสูงและมีประโยชน์
ทางโภชนาการจำกัด โดยผู้บริโภคตระหนักดีถึงอันตราย
ของการบริโภคน้ำตาลมากเกินไป มีผู้คนจำนวนมากข้ึน
เปลี่ยนไปหาตัวเลือกอื่นที่ดีต่อสุขภาพของน้ำผลไม้หรือ
เลิกดื่มน้ำผลไม้ไปเลย ซึ่งแนวโน้มนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในช่วง

ย
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ไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้ผลิตได้ตอบสนองโดยเน้นการผลิตน้ำ
ผลไม้ 100% (ไม่ใช่จากน้ำผลไม้เข้มข้น 100%) และน้ำ
ผสมกับน้ำผลไม้ (น้ำผลไม้ไม่เกิน 24%) 

ตัวอย่างเช่นบริษัท Multon ZAO ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์
น้ำผลไม้ผสมน้ำในปี พ.ศ. 2564 โดยเป็นส่วนขยายของ
แบรนด ์หล ัก Dobry (น ้ำผลไม้ไม ่ เก ิน 24%) กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติและมีสารต้าน
อนุมูลอิสระซึ่งน่าจะช่วยดึงดูดผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่มาในสองรสชาติท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ 
ได ้แก ่ Juicy Lemon ผสม Mint และ Strawberries 
ผสม Basil นอกจากนั้น ยังได้เปิดตัวเครื่องดื่มน้ำผลไม้ 
(น้ำผสมกับน้ำผลไม้) ในกลุ่มเครื่องดื่ม Dobry Super 
ซึ่งมีเป้าหมายสำหรับผู้ปกครองที่มองหาตัวเลือกที่ดีต่อ
สุขภาพสำหรับบุตรหลานอีกด้วย 

แม้กระแสด้านสุขภาพและความงามในรัสเซียจะมี
ความสำคัญเพิ่มขึ้น แต่ “น้ำผลไม้เข้มข้น 100%” ก็ยัง
ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ตอบสนองต่อกลุ่มนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
รัสเซียไม่มีวัฒนธรรมการดื่มน้ำผลไม้คั้นสดเป็นอาหาร
เช้าเหมือนในยุโรปตะวันตก อีกทั้งหมวดสินค้านี้มีราคา
ค่อนข้างแพงเกินกว่าที่ผู้บริโภคจำนวนมากในรัสเซียจะ
รับไหว อย่างไรก็ตาม คาดว่าด้วยการปรากฏตัวของ  

แบรนด์ที่มีราคาไม่แพงเช่น Fruktovy Sad ของบริษัท 
Lebedyanskiy OAO จะช่วยให้มีผู้บริโภคจำนวนมาก
ขึ้นและจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารปกติ ทั้งนี้
ยังคงต้องแข่งขันกับกระแสความนิยมดื่มกาแฟท่ีเพ่ิมข้ึน 

แบรนด์ Fruktovy Sad ของ Lebedyanskiy ที่เปิดตัว
ในปี พ.ศ. 2564 ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วจาก
ผู้ปกครองและผู้บริโภครายอื่นๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ที ่เน้น
ส่งเสริมประโยชน์ด้านภูมิคุ้มกันและไม่มีส่วนผสมของ
น้ำตาล อีกทั้งยังให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองตลอดจนสื่อ
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยสำหรับเด็กผ่านทางเว็บไซต์
ด้วย ส่วนบริษัท Lebedyanskiy OAO ได้เปิดตัวน้ำ
ผลไม้แบรนด์ J7 Fresh Taste ที่ไม่ได้มาจากน้ำผลไม้
เข้มข้น 100% เมื่อปี พ.ศ. 2563 และได้กลายเป็นผู้นำ
อย่างรวดเร็วของกลุ่ม โดยได้รับการส่งเสริมให้เป็นส่วน

หนึ่งของอาหารเช้าท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งเป็นสาย
ผลิตภัณฑ์ที ่มาในหลากหลายรสชาติที ่อ ุดมไปด้วย
วิตามิน 

ปริมาณการขายน้ำผลไม้โดยรวมคาดว่าจะยังอยู่ในช่วง
ขาลงตลอดระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า สาเหตุส่วนใหญ่มา
จากการคาดการณ์ว่ายอดขายน้ำผลไม้ปรุงแต่งจะลดลง
อย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้บริโภคจำนวนมากขึ้นหลีกเลี่ยง
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ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนื่องจากมีปริมาณน้ำตาลสูง ในขณะท่ี
ผู ้ผล ิตบางรายมองหาวิธ ีแก้ไขปัญหานี ้โดยการลด
ปร ิมาณน้ำตาลแต่ก ็ย ังต ้องม ีการปร ับสมดุลอย่าง
ระมัดระวังระหว่างปริมาณน้ำตาลและรสชาติ ขณะท่ี
บางผลิตภัณฑ์ได้เปลี่ยนไปใช้สารให้ความหวานเทียม 
แต่อาจกลายเป็นปัญหาได้เพราะผู้บริโภคบางคนไม่ชอบ
รสชาติของสารให้ความหวานเทียม ในขณะที่ผู้ปกครอง
บางรายพยายามหลีกเลี ่ยงเพราะได้พบเห็นผ่านสื่อ
เก่ียวกับผลเสียท่ีอาจเกิดกับสุขภาพของเด็ก 

คาดว่าทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคจะยังคงให้ความสำคัญกับ
น้ำผลไม้ 100% และเครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสม (ส่วนผสม
น้ำผลไม้ไม่เกิน24%) แต่ถึงแม้หมวดหมู่เหล่านี้เพิ่มข้ึน
แต่ก็ไม่สามารถจะชดเชยยอดขายน้ำผลไม้ปรุงแต่งท่ี
หายไปได้ โดยผู้บริโภคมองว่าน้ำผลไม้ 100% ช่วยให้มี
สุขภาพดีขึ้นเนื่องจากการไม่มีน้ำตาลที่เติมเข้าไป อีกท้ัง
เรื่องการใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติจะเป็นจุดขายสำคัญ 
ส่วนเครื่องดื่มน้ำผลไม้ (ผสมน้ำผลไม้ไม่เกิน 24%) ส่วน
ใหญ่ผู้บริโภคซื้อดื่มเพ่ือความสดชื่นมากกว่าเป็นตัวเลือก
เพื่อสุขภาพ อย่างไรก็ตามการใช้น้ำผลไม้จากธรรมชาติ
เป็นส่วนผสมยังคงเป็นข้อได้เปรียบเหนือกว่าน้ำผลไม้
ชนิดปรุงแต่ง 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่คาดว่าจะยังคงเป็นหนึ ่งใน
เครื่องมือของการแข่งขันหลักในการผลักดันยอดขายน้ำ

ผลไม ้ในร ัสเซ ียรวมทั ้งป ัจจัยเก ี ่ยวก ับรสชาติใหม่ 
นวัตกรรม บรรจุภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ และสูตรท่ีดีต่อสุขภาพ
คือส่วนต่างๆ ที่น่าจะมีการพัฒนาเพิ่มเติม โดยผู้ผลิตมี
แนวโน้มที่จะเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดี โดยหมวด
สินค้ายอดนิยมสำหรับการพัฒนารูปแบบและรสชาติท่ี
น่าสนใจคือเครื่องดื่มน้ำผลไม้ (น้ำผลไม้ไม่เกิน 24%) 
ต ัวอย ่ าง เช ่น  บร ิษ ัท Wimm-Bill-Dann Produkty 
Pitania OAO ได้เปิดตัวรสชาติใหม่ๆ ท่ีได้รับแรงบันดาล
ใจจากค็อกเทลยอดนิยม เช่น โมจิโต้เขตร้อน มาการิต้า

สตรอว ์ เบอร ์ร ี ่  และพินาโคลาด ้า ภายใต ้แบรนด์ 
Lyubimy ส ่วนบร ิษ ัท Multon ZAO ได ้เพ ิ ่มรสชาติ
สำหรับแบรนด์ Pulpy ที ่ได้รับความนิยม ซึ ่งรวมถึง 
Pulpy Mexico ที่มีแตง มะเฟือง ดอกแคคตัส และชิ้น
ว่านหางจระเข้ เป็นส่วนผสม 

ในอนาคตคาดว่าจะได้เห็นการผสมผสานของปัจจัยท่ี
แตกต่างกัน ตัวอย่างเช ่น บริษัท Multon ZAO ได้
ทดลองเปิดต ัวน้ำผลไม ้อ ัดลมภายใต้แบรนด์ Rich 
Dolce แล้ว อีกทั้งได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับ
แบรนด์ Rich ที ่ ใช ้ภาพวาดทางพฤกษศาสตร ์ของ
ศตวรรษที ่  19 เพ ื ่อสะท ้อนถ ึงรสชาต ิค ุณภาพสูง  
นอกจากนั้นยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม BotanIQ 
ซึ ่งใช้น้ำผลไม้เป็นหลักแต่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร โดยแตล่ะผลิตภัณฑ์มีเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน ใน
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ทำนองเดียวกัน เครื่องดื่มน้ำผลไม้ใหม่ยี ่ห้อ Sunfun 
(น ้ำผลไม ้ไม ่เก ิน 24%) จากบร ิษ ัท Chechenskye 
Mineralnye Vody OOO ท ี ่ จ ั ด อย ู ่ ใ นประ เ ภท ท้ั ง 
Fortified drind และ Functional drind เนื ่องจากมี
ปริมาณวิตามินสูง จึงเป็นที่คาดหวังว่าผู้ผลิตจะพัฒนา
ส่วนผสมและรสชาติใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ค้นหาจุดสมดุลที ่สมบูรณ์แบบระหว่างสุขภาพและ
รสชาต ิ

ส ินค้าที ่ใช ้แบรนด์ส ่วนตัว (Private label) ประสบ
ความสำเร็จอีกครั้งในปี พ.ศ. 2564 ต่อเนื่องจากปีท่ีผ่าน
มาโดยได้รับประโยชน์จากส่วนแบ่งตลาดของผู้ผลิตหลัก
ที ่ลดลง เช ่น บริษ ัท Multon ZAO โดยที ่ผ ู ้บร ิโภค
มองเห็นโอกาสในการประหยัดเงินโดยเปลี ่ยนไปซื้อ
สินค้าที่ใช้แบรนด์ส่วนตัวที่มีราคาถูกกว่า หนึ่งในกลุ่ม
สินค้าที ่ประสบความสำเร็จมากที ่สุดสำหรับแบรนด์
ส่วนตัวตั้งแต่เกิดการระบาดของ COVID-19 คือน้ำผลไม้
ปรุงแต่ง โดยแบรนด์ส่วนตัวสามารถหาจุดสมดุลที่ดีได้
ระหว่างคุณภาพและมูลค่า 

ผู ้ผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ส่วนตัวยังได้หาโอกาสใน
หมวดหมู่สินค้าระดับสูงอื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย เช่น น้ำผลไม้ 
100% และเครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสม (มีน้ำผลไม้ไม่เกิน 
24%) ด้วยการนำเสนอราคาที่ถูกกว่า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้
จึงเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขึ้น ในขณะที่ผู้บริโภคบางราย
พบว่ามีความแตกต่างกันเพียงล็กน้อยระหว่างแบรนด์ท่ี
มีราคาสูงกว่ากับทางเลือกฉลากส่วนตัว โดยผู้ค้าปลีก
รายใหญ่ทั ้งหมดในรัสเซียกำลังลงทุนในการพัฒนา
อาหารและเครื่องดื่มบรรจุหีบห่อราคาไม่แพง ขณะท่ี

ชาวรัสเซียจำนวนมากเผชิญกับปัญหาการจ้างงานอย่าง
กว้างขวางและมีความไม่มั่นคงในค่าจ้าง กลุ่มธุรกิจค้า
ปลีก X5 Group ได้ประกาศว่าจะเปิดร้านค้าปลีกสินค้า
ราคาต่ำใหม่อีกหลายแห่งภายใต้เคร ือ Chizhik ใน
อนาคตอันใกล้ ในขณะที ่เคร ือข่ายค้าปลีก Magnit 
วางแผนที่จะเปิดสาขาใหม่เกือบ 150 แห่ง จึงคาดว่า
ความนิยมท่ีเพ่ิมข้ึนของร้านค้าปลีกสินค้าราคาต่ำรวมถึง
แนวโน้มของผู้บริโภคที่ต้องการประหยัดจะเป็นปัจจัยท่ี
เอื ้ออำนวยต่อการพัฒนาน้ำผลไม้ที่ใช้แบรนด์ส่วนตัว
มากข้ึน 

ท่ีมา: Juice in Russia, Euromonitor International 2022  

ส ินค ้ าน ้ ำผลไม ้ของไทยท ี ่ ส ่ ง ไป
จำหน่ายในรัสเซียในปัจจุบันมีอยู่
หลายแบรนด์ โดยมีจุดเด่นคือเป็นน้ำ
ผลไม้ที่ทำมาจากผลไม้เขตร้อน เช่น 
น้ำมะม่วง น้ำมะพร้าว น้ำลิ้นจี่ และ
น้ำฝรั่ง เป็นต้น แม้ว่าจะมีราคาแพง
กว่าน้ำผลไม้ของท้องถ่ินมากก็ตามแต่

ก ็ได ้ร ับความนิยมในระดับหนึ ่งโดยเฉพาะในกลุ่ม
นักท่องเท่ียวท่ีเคยไปเยือนประเทศไทย 

ที ่ผ ่านมามูลค ่าการ
ส่งออกน้ำผลไม้ของ
ไทยในรัสเซียเติบโต
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่
มาสะดุดลงในช่วงปี 
พ.ศ. 2563 – 2564 ท่ี
มีการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 เนื่องจากระบบโลจิสติกส์ที่ปั่นป่วนไปทั่วโลก 

ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนตู้คอนเทน
เนอร์ ราคาค่าขนส่งทางทะเลที่แพง
กว ่าปกต ิหลายเท ่าต ัว และความ
แออัดของท่าเรือ รวมทั้งต้นทุนการ
ผลิตที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาขายปลีก
แพงขึ ้นอย ่างมาก ตลอดจนความ
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สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 

ล่าช้าในการขนส่งก็ทำให้อายุสินค้า
สำหรับวางจำหน่ายหดสั้นลงด้วย 

ในปี พ.ศ. 2565 คาดว่าปัญหา
ด้านโลจิสติกส์จะบรรเทาเบาบาง
ลง แต่สินค้าไทยก็ควรได้ร ับการ
พัฒนาด้านคุณสมบัต ิให ้ตรงกับ
ความต ้องการของผ ู ้บร ิ โภคท่ี
เปลี ่ยนไปด้วย โดยเฉพาะกระแส
เรื่องสุขภาพ วัตถุดิบจากธรรมชาติ 

รสชาติใหม่ ๆ นวัตกรรม และบรรจุภัณฑ์ที ่ใช้ดึงดูด
ความสนใจ �

 


