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ลู่ทางการส่งออกผักและผลไม้
กระป๋องจากไทยไปรัสเซีย 

ในปัจจุบันเศรษฐกิจการค้าโลกมีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากขึ้น  
 ประเทศไทยกับประเทศรัสเซียก็เช่นเดียวกัน เนื่องจากประเทศรัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
มากขึ้นทําให้เป็นตลาดใหญ่และเป็นตลาดใหม่ที่เหมาะแก่การลงทุนทางธุรกิจ นอกจากนี้ ปัจจัยทางด้านภูมิอากาศของ
ประเทศรัสเซียที่ค่อนข้างหนาวเย็นซึ่งส่งผลให้ไม่เอื้ออํานวยต่อการเกษตร จากปัจจัยทางด้านภูมิอากาศทําให้ประเทศรัสเซียมี
ความต้องการนําเข้าสินค้าผักและผลไม้กระป๋อง ประกอบกับประเทศไทยที่มีความสามารถใน การเพาะปลูกการเกษตรเป็น
หลัก ซึ่งทําให้เป็นผลดีต่อประเทศไทยที่จะส่งออกสินค้าประเภทนี้ไปยัง ประเทศรัสเซีย ถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายการ
ค้าของทั้งสองประเทศที่เอื้อต่อกัน 
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  จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า สินค้าประเภทผักและผลไม้กระป๋องมีอัตราการส่งออกอยู่อันดับๆ เนื่องจากผลผลิต

ทางการเกษตรของไทยมีคุณภาพดีและสามารถเพาะปลูกได้หลากหลายชนิด เพราะมีพื้นที่เอื้ออํานวยในการเพาะปลูกมาก ซึ่ง
แตกต่างจากประเทศรัสเซียที่มีปัญหาและอุปสรรคทางด้านภูมิอากาศ ที่ไม่สามารถเพาะปลูกผลผลิตได้หลากหลายดังเช่น
ประเทศไทย แต่ถึงแม้ว่าสินค้าประเภทนี้จะน่าสนใจแต่ก็ยังมี ปัญหาและอุปสรรคในการส่งออก ซึ่งดิฉันมีความเห็นว่าปัญหา
และอุปสรรคที่ได้กล่าวไปข้างต้น มี จากปัจจัยต่างๆดังนี้ 

1. ปัญหาด้านการผลิต ปริมาณผลผลิตทางการ
เกษตรที่ไม่สมํ่าเสมอ เนื่องจากสภาพอากาศของ
ประเทศไทย ที่ไม่เอื้ออํานวย เช่น ฝนไม่ตกตาม
ฤดูกาล เกิดภาวะแห้งแล้ง ส่งผลให้ผลผลิต
ทางการเกษตรเสียหาย 

2. ปัญหาคู่แข่งขันสินค้า ประเทศคู่แข่งอื่นๆที่มี
ศักยภาพในการผลิตสินค้าด้านการเกษตรเช่น
เดียวกับไทย ยกตัวอย่าง จีน ซึ่งเป็นประเทศที่มี
อาณาเขตติดกับประเทศรัสเซีย ทําให้ต้นทุนถูกกว่า
ไทยและการขนส่งที่ใกล้และประหยัดเวลามากกว่า 

3. ปัญหาเรื่องการชําระเงิน เนื่องจากประเทศไทยยัง
ขาดความรู้เกี่ยวกับระบบธนาคาร 

4. ปัญหาเรื่องการขนส่ง ต้องใช้การขนส่งทางเรือ 
สินค้าบางชิ้นอาจเสียหายได้ อีกทั้งต้นทุน ขนส่งมี
ราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากระยะทางไกล 

5. ปัญหาเรื่องการขาดความรู้นักธุรกิจไทย หลาย
คนยังขาดความรู้ความชํานาญในเรื่องการตลาด
ของประเทศรัสเซีย 

6. ปัญหาด้านการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากผู้ประกอบ
การบางรายไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ 
สื่อสาร เจรจาธุรกิจระหว่างกัน ต้องอาศัยล่ามซึ่ง
อาจเกิดปัญหาเรื่องความใกล้ชิดและความไม่ไว้
วางใจ 

       ภาพรวมการผลิตและการส่งออกอุตสาหกรรมผักและผลไม้กระป๋องของไทยไปรัสเซียในปัจจุบันเศรษฐกิจในประเทศ
ต่างๆ มีการเปิดเสรีทางการค้า การบริการ การเคลื่อนย้ายทุนและแรงงานต่างก็มีอิสระมากขึ้น ท ให้การพัฒนาความ
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆทั่วโลกมีแนวโน้มที่ดีขึ้นและสูงขึ้น ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับรัสเซียก็
เช่นเดียวกัน โดยในปัจจุบันมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรัสเซียมีนโยบายLookEastที่
มุ่งส่งเสริมการค้าและ การลงทุนกับกลุ่มประเทศตะวันออกหรือกลุ่มประเทศเอเชียมากขึ้นเพื่อทดแทนมูลค่าการค้าที่ลดลง
จากการถูกควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจจากกลุ่มประเทศตะวันตก 
         จากข้อมูลการค้าระหว่างไทย-รัสเซีย ตั้งแต่ในช่วงปี2000จนถึงปัจจุบัน อาหารกระป๋องโดยเฉพาะ ผลไม้กระป๋อง
แปรรูปของไทยเป็นสินค้าติดอันดับ1ใน10ที่ส่งออกไปยังรัสเซียโดยผลไม้ที่ส่งออกไปรัสเซียมาก ที่สุดได้แก่ ข้าวโพดหวานทั้ง
แบบบรรจุกระป๋อง แบบเมล็ดแช่แข็ง และแบบเป็นฝัก นอกจากนี้ยังส่งออกสับปะรดกระป๋องในมูลค่าที่สูงรองลงมาจาก
ข้าวโพดหวาน ส่วนผักกระป๋องที่นิยมส่งออกไปรัสเซีย ได้แก่ หน่อไม้กระป๋อง จากข้อมูลที่กล่าวไปแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ของอุตสาหกรรมอาหารของไทยที่มีความพร้อม ในด้านทักษะแรงงานฝีมือ การจัดหาวัตถุดิบและเทคโนโลยีการผลิตที่ครบ
วงจรได้มาตรฐาน และคาดว่าจะมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน 
 

Russian studies program 3



         Russian studies program 26 November AD 2020

            
   ปัจจัยที่สนับสนุนการขยายตัวดังกล่าว คือ นอกจากปัจจัยทางด้านสภาพภูมิอากาศของรัสเซียที่มี อากาศหนาวเย็น ส่ง
ผลให้การผลิตสินค้าเกษตรไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรในประเทศ จึงต้องนําเข้าสินค้าจากประเทศไทยแล้วนั้น 
ยังมีปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภคของชาวรัสเซียอีกด้วย ที่ ต้องพึ่งพาการนําเข้าผักและผลไม้กระป๋องจากไทย คือ การที่
ประชากรรัสเซียมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา คือ มีรายได้เพิ่มขึ้น รูปแบบชีวิตของชาวรัสเซียที่เปลี่ยนไปในทิศทางที่
รวดเร็วขึ้น จากเหตุผลข้างต้นทําให้รัสเซียมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง หันมานิยมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ และสินค้าสําเร็จรูป
มากขึ้น เพื่อบํารุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการทํากิจวัตรประจําวัน 

วิเคราะห์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) 

       1.1 ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า (Product) สินค้าจะสามารถขยายตลาดได้ดีในเมืองหลวง (มอสโก) เพราะ ประชากรมีรายได้
สูงนอกจากนี้คนรัสเซียหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นสินค้าที่ส่งออกควรเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ ซึ่งผักและ
ผลไม้กระป๋องก็เป็นสินค้าที่มีประโยชน์ เหมาะกับการขยายตลาดอาหารกระป๋องในรัสเซีย 
     1.2 ราคา (Price) ในปัจจุบันคนรัสเซียส่วนหนึ่งมีรายได้มากขึ้นและสามารถซื้อสินค้าได้จํานวนมากขึ้นเช่นกัน แต่เรื่อง
ราคาก็เป็นปัจจัยสําคัญรองลงมาในการเลือกซื้อ ดังนั้นจึงควรให้ความสําคัญด้านราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า 
เพราะหากตั้งราคาสูงเกินไป อาจจะทําให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพใกล้เคียงแต่ราคาถูกกว่าจากตลาดคู่แข่งอย่าง
ประเทศจีน เวียดนาม เป็นต้น 
          1.3 การจัดจําาหน่าย (Place or Distribution) 
               1.3.1 วิธีการขนส่งเส้นทางที่ไทยนิยมขนส่งสินค้าไปรัสเซียมากที่สุด คือ ขนส่งผ่านเส้นทาง สายทรานส์ไซบีเรีย 
ถึงแม้ว่าจะใช้เวลานาน แต่ไม่ต้องนําสินค้าขนส่งทางบกต่อเหมือนเส้นทางสายอื่นเพราะ อาจทําาให้สินค้าเสียหายได้ นอกจาก
นี้ยังขนส่งไปยังท่าเรือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยตรง 
           1.3.2 สถานที่จัดจําหน่ายร้านค้าขายปลีกเป็นช่องทางจัดจําหน่ายที่เหมาะสมเพราะสินค้าใน ร้านค้าส่วนมากเป็น
สินค้านําเข้า และมีภาษีตํ่ากว่าร้านขายส่ง แต่ในปัจจุบันรัสเซียมีห้างขนาดใหญ่เป็นจํานวนมากขึ้น ซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งทาง
เลือกที่น่าสนใจในการจัดจําหน่ายสินค้า 
     1.4 การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) การประชาสัมพันธ์ให้ชาวรัสเซียรู้จัก และยอมรับใน ผักและผลไม้กระป๋อง
จากไทยมากขึ้น โดยอธิบายจุดเด่นและประโยชน์ของผักและผลไม้กระป๋องนอกจากนี้ ควรมีบริการหลังการขายเพื่อเพิ่มความ
น่าสนใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์และเพิ่มการบริโภคสินค้าของไทยในตลาดรัสเซียอย่างต่อเนื่อง 

2. ทฤษฎีการวิเคราะห์SWOT (SWOT Analysis) 

SWOT คือ กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในขององค์กร ณ เวลาปัจจุบันซึ่ง เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้
บริหารระดับสูงหรือนักบริหารการตลาด สามารถกําหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจาก สภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรค์จาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ที่มีผลต่อการดําเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อมากําหนดเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมต่อไปได้ 
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ตารางวิเคราะห์ทฤษฎี SWOT การส่งออกผักและผลไม้กระป๋องจากไทยไปรัสเซีย ได้ดังนี้ 
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S : Strength จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบของ
องค์กร 
ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่ง 

สิ่งที่คู่แข่งในตลาดสามารถเลียนแบบได้ยากและ  
ส่ง 
ผลดีต่อการดําเนินธุรกิจขององค์กร 
S1 : ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตสินค้า 
ตามความต้องการของตลาดรัสเซีย 
S2 : ประเทศไทยมีภูมิอากาศที่เหมาะสมแก่การ 
เพาะปลูกผักและผลไม้ 
S3 : ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแรงงานที่มีทักษะ 
ในการผลิคสินค้าทําให้สินค้ามีคุณภาพดี 
S4 : ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่ได้มาตรฐาน 
ตามสากล เช่นมาตรฐาน HACCP และ GMP ทําให้ 
สินค้าของไทยได้รับการยอมรับในระดับโลกและมี 
ศักยภาพในการแข่งขันสูง 

W : Weakness จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ
ที่เกิด 
มาจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ที่ส่ง
ผลกระทบด้าน 

ลบต่อการดําเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่ 
องค์กรจะต้องหาวิธีแนวทางการแก้ไขปัญหา 
เหล่านั้นออกไป 
W1 : ประเทศไทยยังขาดความรู้ความชํานานใน 
เรื่องต่างๆของรัสเซีย เช่น ระบบเศรษฐกิจ 
พื้นฐานของประเทศ เป็นต้น 
W2 : เกษตรกรมีการใช้สารเคมีหรือฉีดยาฆ่าแมลง 
ทําให้เกิดปัญหาสารตกค้าง 
W3 : ประเทศไทยเสียเปรียบในการนําเข้าผลไม้ 
เมืองหนาวจึงส่งผลให้เกิดการนําเข้ามาของผลไม้ 
เมืองหนาว 
W4 : ผลไม้บางประเภทอาจเสียหายได้ในระหว่าง 
การขนส่งจึงต้องพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ดีขึ้น 

O : Opportunity โอกาส หรือความเป็นไปได้
ทาง 
ธุรกิจขององค์กรซึ่งก็คือสภาพแวดล้อม
ภายนอก 

องค์กรที่เอื้อประโยชน์เป็นผลดีต่อการดําเนิน
ธุรกิจ 
ขององค์กร 
O1 : ศักยภาพด้านการค้าของรัสเซียสร้างโอกาส
ใน 
การส่งออกสินค้าไทยเข้าไปเจาะตลาดได้ทั้ง 
และเครือรัฐเอกราช(CIS) 
O2 : จากการที่รัสเซียโดนควํ่าบาตรจากตะวันตก 
จึงต้องหันมานําเข้าสินค้าจากประเทศในแถบเอเชีย 
ถือเป็นโอกาสที่ดีของไทยในการส่งออกสิน 
และเกษตรแปรรูป 
O3 : ผู้บริโภครุ่นใหม่มีความใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น 
และต้องการความสะดวกสบาย ผักและผลไม้ 
กระป๋องจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกของผู้บริโภค 
O4 : รัสเซียได้เป็นสมาชิกWTOในปี2554 ทําให้

T : Threats อุปสรรคหรือความเสี่ยง 
ภัยคุกคาม 
ข้อจํากัด หรืออุปสรรคต่างๆ ของ

องค์กรซึ่งก็คือ 
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่ส่งผลผลเสียต่อ
การ 
ดําเนินธุรกิจขององค์กร 
T1 : ข้อจํากัดทางด้านธรรมชาติของผลไม้ เช่น 
ผลผลิตออกเป็นฤดูกาล 
T2 : ค่าขนส่งราคาสูงทําให้ผลไม้มีราคาแพง 
T3 : ผู้ส่งออกจะต้องควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 
ให้คงที่ เพราะถ้าผู้บริโภคพบว่าสินค้าไม่มีคุณภาพ 
ตามที่คาดหวัง อาจทําให้ส่งผลกระทบต่อสินค้าไทย 
ในภาพรวม 
T4 : มีคู่แข่งทางการตลาดที่สําคัญของผักผลไม้ 
กระป๋องที่ส่งออกไปรัสเซีย เช่น  จีน เวียดนาม 

WS

TO
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ทฤษฎีการวิเคราะห์ TOWS Matrix 

TOWS Matrix คือ เป็นการนํา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่ได้จากกระบวนการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอก
และภายในขององค์กร SWOT( Analysis) มาทําการจับคู่เข้าด้วยกัน โดยที่สามารถ แบ่งรูปแบบการจับคู่กลยุทธ์ของ TOWS 
ออกเป็นดังนี้ 
             กลยุทธ์เชิงรุก (SO) เป็นการจับคู่จุดแข็งกับโอกาส โดยเน้นไปที่การใช้จุดแข็งร่วมกับโอกาส 
ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจ 
            กลยุทธ์แนวทางตั้งรับ (ST) เป็นการจับคู่ของจุดอ่อนกับโอกาส จึงเป็นกลยุทธ์ที่ใช้โอกาสมาแก้ไข จุดอ่อนของธุรกิจ 
       กลยุทธ์แนวทางแก้ไข (WO) เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่างจุดอ่อนและประโยชน์จาก โอกาสที่ดีเพื่อมาปิดจุด
อ่อนจุดด้อยขององค์กรหรือทําให้จุดอ่อนนั้นลดลง 
           กลยุทธ์ป้องกัน (WT) เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่างจุดอ่อนและอุปสรรค เป็นกลยุทธ์เพื่อ การลดจุดอ่อนและ
หลีกเลี่ยงภัยคุกคาม โดยมีเป้าหมายหลักคือป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้สถานการณ์ขององค์กรนั้นไม่แย่ไปกว่าที่เป็นอยู่ 

               ตารางวิเคราะห์ทฤษฎี TOWS Matrix การส่งออกผักและผลไม้กระป๋องจากไทยไปรัสเซีย ได้ดังนี้ 
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External Opportunities (O) 
O1 : ศักยภาพด้านการค้าของ 
รัสเซียสร้างโอกาสในการส่งออก 
สินค้าไทยั้งในรัสเซียและCIS 

O3 : ผู้บริโภครุ่นใหม่มีความใส่ใจ 
ในสุขภาพมากขึ้น และต้องการ 

ความสะดวกสบาย 
O4 : รัสเซียได้เป็นสมาชิกWTO 

ทําให้เป็นช่องทางให้ไทยส่งออกสินค้าไปรัสเซียได้มากขึ้น 

External Threats (T) 
T1 : ข้อจํากัดทางด้านธรรมชาติ 

ของผลไม้ 
T2 : ค่าขนส่งราคาสูงทําให้ผลไม้ 

มีราคาแพง 
T4 : มีคู่แข่งทางการตลาดที่ 

สําคัญของผักและผลไม้กระป๋องที่ 
ส่งออกไปรัสเซีย 

Internal Strengths (S) 
S1 : ประเทศไทยมีศักยภาพใน 
การผลิตสินค้าได้ตรงตามความ 
ต้องการของตลาดรัสเซีย 

Internal Weaknesses (W) 
W1 : ประเทศไทยยังขาดความรู้ 

ความชํานาญในเรื่องต่างๆของประเทศ
รัสเซีย 

T

S

O

W
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รูปแบบการจับคู่กลยุทธ์ของ TOWS Matrix 
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S1,T4 : พัฒนาในด้านการปลูก 
ผักและผลไม้ไทยให้มีคุณภาพให้
เหนือกว่าประเทศคู่แข่ง 

S1,T2 : ส่งเสริมให้นักลงทุนแผนก
ส่งออก เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการส่งออก 

S1,O1 : วางแผนการจัดการ 
ผลผลิตและเพิ่มปริมาณการ. 

ผลิตให้เพียงพอ 
S1,O3 : สร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักของ
ผู้บริโภคเนื่องจากสินค้  ตอบโจทย์
พฤติกรรม  ของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ
และต้องการความสะดวกสบาย 

W1,O3 : ให้ความรู้แก่ 
ผู้ประกอบการในการทําตลาด
สินค้าออนไลน์ โดยมุ่งตรงไป

ที่ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ 
W1,O4 : ส่งเสริมและเพิ่มการเรียนรู้ในการ
หาแหล่งกระจายผลผลิตและโฆษณากับผู้
ประกอบการ 

W1,T4 : ให้คนภายนอก
ที่มีความสามารถมาให้
คําปรึกษาในการทําการ
ตลาดและการวางแผน 

งาน เพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ 
W1,T1 : แปรรูปให้มีความหลาก
หลายมากขึ้นในช่วงฤดูกาลที่เก็บ
เกี่ยวผลผลิตได้มากสําหรับผลไม้บาง

WT

SO
ST

WO
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