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รายงานการศึกษา รวบรวมขอมลูอุตสาหกรรมอาหารและแนวโนมตลาดอาหารแปรรูป  
กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรฐัรสัเซีย 

ระหวางวันที่ 4-8 มิถุนายน 2550 
 

1.  การสัมภาษณองคกร National Trade Association  :  NTA เกี่ยวกับธรุกิจอาหารและ
แนวโนมอาหารของรสัเซีย  
 

 

 

ผูใหสัมภาษณ   

1. Mr. Vadim Zuikov   

ตําแหนง President  

  2. Mr. Eugene Fadeev   

ตําแหนง  Director on relations with Members  

  
 
ขอมูลทัว่ไป 

 NTA เปนองคกรเอกชนทําหนาที่ประสานงานกบัผูประกอบธุรกิจการคาของรัสเซีย เชนเดียวกับ

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและหอการคาไทย  กอต้ังเมื่อป ค.ศ.1997  ปจจบัุนมีจาํนวนสมาชิก 

มากกวา  100 ราย  บทบาทสําคัญ คือ รวมกับหนวยงานตางๆ ของภาครัฐและหอการคาจัดงาน

นิทรรศการ ในลักษณะ International ปละ 2 คร้ัง และโลกของภัตตาคารสําหรับผูบริโภคในชวงกอนปใหม 

ประมาณเดอืน พ.ย.-ธ.ค. ในรูปแบบงาน Food Show และการสัมมนาระดับประเทศในกรุงมอสโคว 

ประมาณเดือนกนัยายนของทกุป รวมถึงการจัดทาํสถติิการคา การสํารวจขอมูลการบริโภค การซื้อขาย 

สินคาอาหารภายในประเทศรัสเซีย ขอมลูการคาระหวางประเทศของสมาชกิ และจัดทํานิตยสารเกี่ยวกบั

ภัตตาคารในลักษณะ Cuisine Magazine 

 
ขอมูลเกี่ยวกบัธุรกจิอาหารและแนวโนมตลาดอาหารของรัสเซีย 

 ธุรกิจคาปลีกอาหารเปนภาคที่มีขนาดการคาใหญที่สุด โดยกรุงมอสโควเปนเมืองทีม่ีกําลงัซื้อและ

มีสัดสวนในตลาดรัสเซียมากที่สุด  สินคาอาหารสวนใหญจะมีจุดเริ่มที่มอสโควและกระจายไปยงัภูมิภาค

อ่ืนๆ (Distribution Center)  ผานเครือขายคาปลีกทองถิ่นที่สําคัญ ไดแก  PAMCTOP (RAMSTORE) 

และ Kopeyka เปนตน  สําหรับมูลคาการคาปลีกมีอัตราการเติบโตสงูกวารอยละ 10 ตอป อยูในมือคน 
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รัสเซียมีสัดสวนตอการคาประมาณรอยละ 80 ที่เหลือรอยละ 20 เปนของธุรกิจตางชาติ เชน  Modern 

Trade ขนาดใหญ  ซึง่ยงัมีจาํนวนนอย เชน AWAH (ARCHAN) ที่มีเพยีงแหงเดียวในมอสโคว  

นอกจากนี้คนรัสเซียมีความเชื่อมั่นในสินคาที่ผลิตไดในรัสเซีย ดังนัน้ สินคาที่จะนําเขาควรจะ 

นํามาบรรจุในรัสเซีย การเติบโตของการคาอาหารของรสัเซียเปนผลจากการเพิ่มข้ึนของระดับรายไดของ

คนวัยทํางานในเมือง หลังจากการปฏิรูปเศรษฐกิจของรัสเซียตั้งแตป ค.ศ.1992  สงผลตอกําลังซื้อที ่

เพิ่มข้ึน และทาํใหตลาดอาหารพรีเมี่ยมทีน่าํเขาและธุรกจิแฟรนสไชสจากตางประเทศขยายตัวตามไปดวย  

เชน แมกโดนลัด  เคเอฟซ ี นอกจากนี้อาหารญี่ปุนและจีนกาํลังไดรับความนิยมเพิม่ข้ึนเรื่อยๆ ตามความ

อรอยและความทันสมัย  อยางไรก็ตามพฤติกรรมการบริโภคชาวรัสเซยีสวนใหญข้ึนกับรายไดเปนสาํคัญ  

ซึ่งจะเนนสนิคาราคาถกู โดยอาหารประเภทสําเร็จรูปและกึ่งสาํเร็จรูป เปนทีน่ิยมในตลาดมากในขณะนี้   

 
ปจจัยทีส่งผลตอการบริโภคและแนวโนมการคาอาหารในรสัเซีย 

1. มีรานคาปลกีกระจายอยูทัว่ไป  ทาํใหเกิดความสะดวกสบายในการเลือกซื้อและใกลแหลง 

ที่พกัอาศัย ซึ่งจะมีการทําตลาดที่มีความหลากหลายตามระดับรายไดของผูบริโภค โดยธุรกิจคาปลีก 

จะเนนการจัดการดาน Logistic ในการสรางความสาํเร็จ 

2. คนรัสเซียมีความซื่อสัตยตอแบรนดที่เปนของรัสเซียมาก Brands Loyalty  ในขณะที่สินคา 

แบรนดตางประเทศตองอาศัยการโฆษณาเปนอยางมาก 

 3.  คนรัสเซียไมคอยใหความสนใจกับขาวการแพรระบาดของโรคตางๆ และอาหารที่เปนพิษ 

มากนัก เนื่องจากในชวงปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจใหมๆ คนรัสเซียมีความแรนแคนขาดแคลนในเรื่อง

อาหาร  และระดับเงินเฟอทีสู่งมาก   

 4. เทศกาลและประเพณีการบริโภคอาหาร  โดยปกติอาหารหลกัของคนรัสเซีย คือ ขนมปงทา 

หนาดวยเสปรดตางๆ ทานกบัเนื้อตางๆ รมควัน หรือปลาแซลมอนรมควัน หากเปนอาหารทะเล ถอืเปน

อาหารราคาแพง  ความหลากหลายไมมากนัก สวนใหญเปนเนื้อปลา  รองลงมาเปนกุงขนาดเลก็เพื่อใส 

ในสลัด  โดยในชวงฤดูใบไมผลิจะมีเทศกาลสําคัญ  คือ  เทศกาลแพนเคก  จัดขึ้นเพือ่ตอนรับดวงอาทิตย  

โดยคนรัสเซียจะรวมฉลองดวยการทาํและทานแพนเคก นอกจากนีช้วงสุดสัปดาห  คนเมืองจะเดินทาง

กลับบานพกัชานเมือง (Dhacha) ซึ่งจะมกีารซื้อสินคาจาํนวนมาก สวนใหญจะนยิมทาํอาหารประเภท 

บารบีคิว เนื้อสัตวทีน่ิยม คือ  เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก  โดยราคาจะเรยีงลําดับกันมา 

5. เวลาและชวีิตเมืองที่เรงรีบ  ทําใหความนยิมในอาหารประเภทสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูปที ่

ไมตองใชเวลาในการปรุงมากเพิ่มข้ึน  โดยเฉพาะบะหมีก่ึ่งสําเร็จรูปทีม่ีราคาถูก หาซื้อไดงาย ทําให 

ยอดจําหนายของสินคาประเภทนี้ขยายตัวอยางมาก  
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6. มุมมองตออาหารไทย  ความตองการอาหารไทยเกิดจากการทองเที่ยวของชาวรัสเซยี  

ที่ชื่นชอบอาหารไทยในประเทศไทย โดยคนรัสเซียมองอาหารไทยเปนอาหารที่อรอย จัดอยูในระดบัสูง 

ราคาแพง เชน ราน Blue Elephant  ซึ่งยังมีจํานวนนอย 

 
การตรวจสอบและมาตรฐานอาหาร 

 อาหารที่จะนําเขาเพื่อจาํหนายในรัสเซยี จาํเปนตองปฏิบัติตามมาตรฐานของรัสเซยี โดยมีองคกร

มาตรฐานอาหารของรัสเซีย เปนหนวยงานกํากับ ตรวจสอบ โดยทัว่ไปใชหลักการเดียวกบัของ Codex   

 

ข้ันตอนการนาํเขา   

สินคาตองผาน Custom Terminal (อาจเปนของรัฐหรือเอกชน) 

 

สุมตัวอยางสงไปตรวจรับรอง ของ องคกรมาตรฐานอาหารของรัสเซีย 

 

สินคาผานการตรวจสอบ จะสงตอไปยัง Distribution Center เพื่อจาํหนายตอไป 

 

 
2. การสัมภาษณบรษิัท AGAMA จํากัด 
 
 

 

ผูใหสัมภาษณ  Mr. Rasnikov  Georgiy 

ตําแหนง  Head of The Corparate Marketing 

Department 

 

 
 

 
ขอมูลทัว่ไป 

 บริษัท  AGAMA จํากัด  เปนบริษัทนําเขาสินคาอาหารประมงและเปนผูกระจายสนิคาไปยงั

ผูบริโภคในภูมิภาคตางๆ ในรัสเซีย ต้ังขึน้เมื่อป ค.ศ.1998 สินคาที่จําหนาย ไดแก  สินคาอาหารทะเลแช
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แข็งจําพวกปลา กุง และปลาหมกึภายใตแบรนด AGAMA และ  DIMAR  ไอศกรีมแบรนด  ANDREANA   

โดยยอดจําหนายประมาณรอยละ 50 ของบริษัทอยูภายใตแบรนด AGAMA  

 สินคาอาหารทะเลที่นาํเขาจากประเทศไทย คือ กุงขาวตมสุกแชเย็นแชแข็ง  กุงขาวสดแชเย็น 

แชแข็งประเภท Head on  Shell on  มากที่สุด  รองลงมา คือ  Headless  Shell on  และ meat only  

โดยนาํเขาจาก CPF 

 
อุตสาหกรรมอาหารทะเลและพฤติกรรมการบรโิภคในรัสเซีย 

 สินคาอาหารทะเลที่คนรัสเซียทานมากทีสุ่ด คือ ปลาแซลมอน ปลาตาเดียว ปลาเทราซ  และกุง  

โดยการบริโภคปลาสวนใหญจะนิยมทานในลักษณะดิบ รมควัน คูกับขนมปงและเสปรด ที่ทาํจากไขปลา

เสตอเจียน (ไขปลาคารเวีย)  และมายองเนส  สวนกุงจะนิยมแบบตมสุกและนาํไปใสในสลัด เนื่องจาก

ราคาถูก สําหรับมูลคาการบริโภคปลาประมาณ 2.5 พนัลานรูเบิ้ลตอป  ในขณะที่กุงมีมูลคาการบริโภค

ประมาณ 300 ลานรูเบิ้ลตอป สวนอาหารทะเลกระปองจะไมไดรับความนยิมมากนกั โดยเฉพาะปลาทนูา

กระปอง เนื่องจากคนรัสเซยีมีรสนิยมรับประทานอาหารสดและดิบมากกวา    

แนวโนมการบริโภคอาหารทะเลแชเยือกแข็งในชวงป 2006-2009 จะขยายตวัประมาณรอยละ  

8-30 เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญเร่ิมขยับระดับการบริโภคตามระดับรายไดที่เพิ่มข้ึน และความเปนอยู 

ที่ดีข้ึนโดยเฉพาะทีก่รุงมอสโควและเซนตปเตอรสเบริ์ก จะมีกําลงัซื้อสูง สําหรับอาหารทะเลแปรรูปยังไม

เปนทีน่ิยม  ซึ่งจะมีการแปรรูปเล็กนอย เชน ปลาหมกัเกลือตากแหงในลักษณะปลาอังโชวี ่เพื่อทานรวม 

กับวอดกา   

โครงสรางตลาดอาหารทะเลในรสัเซีย 
 

ป 2002-2004   

รอยละ 95 เปนตลาดผูบริโภคที่เนนราคาถูก 3-5 $/kg 

รอยละ 5 เปนตลาดพรีเมี่ยม ราคาเฉลี่ย 100 $/kg 

 
 

 
ป 2005-ปจจุบัน 

รอยละ 40 เปนตลาดผูบริโภคที่เนนราคาถูก 

รอยละ 40 เปนตลาดผูบริโภคระดับกลาง 

รอยละ 20 เปนตลาดพรีเมีย่ม 
 

แหลงนาํเขาและตลาดสนิคาอาหารทะเล 

EU (ผานเมืองเซนตปเตอรสเบิรก) ASIA (ผานเมอืงวลาดวิอสต็อก) CANADA (อลาสกา) 

Norway, Denmark,  Germany China, Thailand, Bangaladesh  

ปลาแซลมอนและกุง กุง ปลาหมึก ผลิตภัณฑซูริมิ ปลาแซลมอน ปู 
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ปญหาและอปุสรรคทางการคาระหวางไทยกับรัสเซีย 

 สวนใหญเปนปญหาดาน Logistics เนื่องจากระยะทางไกล ทาํใหตนทุนคาขนสงสงูและ

ระยะเวลาการสงมอบไมแนนอน สงผลตอการทาํตลาดในบางชวงเวลา  นอกจากนีก้ารชําระเงนิยงัเปน

ปญหาหลักอกีอยาง เนื่องจากการสงออกของไทยตองการใหผูนาํเขาจากรัสเซียสง LC ที่สถาบันการเงนิ

ของไทยยอมรบั (ความคืบหนาในการดําเนินการ ปจจุบันธนาคารเพื่อการนาํเขาและสงออกแหงประเทศ

ไทย : EXIM Bank  กําลังอยูระหวางหาพื้นที่ต้ังสํานักงานในรัสเซีย เพื่ออํานวยความสะดวกทางการคา  

ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จอีกประมาณ 1 ป) 

 
แนวโนมอาหารทะเลของตลาดรัสเซีย 

 ผูบริโภคอาหารทะเล สวนใหญเปนคนทํางานที่อาศัยในเมืองใหญๆ เชน มอสโคว เซนตปเตอร

สเบิรก ทีม่ีกําลังซื้อสูง  โดยจะซื้อขายผานเครือขายคาปลีก ซึ่งมีการขยายตวัเพิ่มข้ึน เพื่อใหใกลกบัแหลง 

ผูบริโภค สําหรับปจจัยหลักจะเปนดานราคา ปริมาณ และคุณภาพ  ในสวนสินคาใหมๆ เชน ปลาฟลเล 

จําพวกปลา pangasius  จะทําตลาดไดไมงายนัก เนื่องจากคนรัสเซยียงัคงรักษาการบริโภคอาหารประจํา

ชาติอยางเหนยีวแนน แตยงัมีตลาดเฉพาะที่เร่ิมนยิมอาหารตามแนวเอเซียเพิ่มข้ึน 

 
3. การเขาชมงาน Seafood Russia 2007 

 งาน Seafood Russia 2007 จัดขึ้นเปนครั้งที ่4 ระหวางวันที่ 5-7 มิถุนายน 2550  ณ  Croco 

Expo  กรุงมอสโคว มีจุดประสงคเพื่อนําเสนอสินคาและแสดงนทิรรศการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารทะเล 

และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแปรรูปและเก็บรักษาอาหารทะเล ทัง้เครื่องจักรในการแปรรูป เครื่องจักรสําหรับ

บรรจุภัณฑและวัสดุเพื่อการเก็บรักษา รวมทั้งวิศวกรรมเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑของประเทศ

ตางๆ จากทวปียุโรป เอเชยี อเมริกาใต ประเทศแคนาดาและผูประกอบการชาวรัสเซีย นอกจากนีย้ังเปน

การจัดใหผูประกอบการผลิตของประเทศตางๆ  มาพบกับผูประกอบการคาของรัสเซีย เพื่อแลกเปลี่ยน 

ขอมูลและเปดชองทางการคาในอนาคต 

 จํานวนบธูในงานมทีัง้หมด 70 บูธ เปนบูธของผูประกอบการรัสเซีย รอยละ 70  จีนรอยละ 10

เกาหลีใตรอยละ 10 ยุโรปรอยละ 5 และอืน่ๆ  รอยละ 5 ทั้งนี้เปนทีน่าสังเกตวาบูธทีน่ําตัวอยางมาเสนอ 

ในงานกวารอยละ 50 ไมสามารถนาํตัวอยางมาเสนอได เนื่องจากไมผานการสําแดงที่ดานศุลกากร  

ของสนามบิน ซึ่งบางประเทศถูกสุมตัวอยางไปตรวจจาํนวนมากและไมไดรับคืน ทําใหจํานวนตัวอยาง 

ที่เสนอกับลูกคามีนอย นอกจากนี้ตัวสินคาเปนผลิตภัณฑแชเยือกแข็งอยูในลักษณะดิบ  จึงไมมีการ

ทดลองชิม สวนการนําเสนอเทคโนโลยีดานบรรจุภัณฑ สวนใหญเปนของประเทศใน EU ไดแก การบรรจุ

แบบสุญญากาศและแชเยือกแข็ง การเสนอขายตูแชและอุปกรณรักษาความเย็น เทคโนโลยเีกี่ยวกบัการ
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จัดการและการสืบยอนกลับ  ระบบ RFID  ในขณะที่ประเทศในเอเชยีและอเมริกาใต สวนใหญนาํเสนอ 

สินคาอาหารทะเลจาํพวกปลา กุง และปลาหมกึ 

 สําหรับประเทศไทย มีผูประกอบการเขารวมงานแสดงจาํนวน 1 บูธ คือ กลุมบริษทั ASIAN 

SEAFOODS GROUP  นําเสนอสินคาอาหารทะเลประเภทกุงและปลาหมกึแชเยือกแข็ง  โดยจากการ

สัมภาษณคุณสิทธิ์  วิภูนิติศีลกุล  ทราบวา  บริษทัฯ ไดมกีารสงออกมายังรัสเซียบางแลว จึงตองการมา 

ดูตลาดเพิ่มเตมิ นอกจากนี้ตองการมาเปรยีบเทยีบกับประเทศคูแขงอีกหลายบริษทัของประเทศอืน่ๆ  

เชน จนี และเวียดนาม  

การเขาชมงานและเยีย่มชมบูธผูประกอบการไทย 
 

 
4. การสํารวจขอมูลตลาดสินคาอาหารในซุปเปอรมาเก็ต โมเดรินเทรด เครอืขายรานคาปลีก 

 การสํารวจขอมูลตลาดสินคาอาหารในหลากหลายประเภท เพื่อตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการ

สัมภาษณผูประกอบการ และสํารวจสนิคาอาหารทีเ่ปนที่นยิมของผูบริโภคชาวรัสเซยี การเปรียบเทียบ

ความแตกตางระหวางตลาดประเภทตางๆ  สินคาที่จัดจําหนายในแตละแหงมีความแตกตางกนัหรือไม 

หรือหากเปนสนิคาประเภทเดียวกนั คุณภาพใกลเคยีงกนั ราคาจะแตกตางกันอยางไร  เพื่อสะทอน 

พฤติกรรมผูบริโภคของชาวรัสเซียในแตละระดับ 
ผลการสํารวจ พบวา 

- สินคาเนื้อสัตวแชเย็นมีความแตกตางในดานราคา สวนคุณภาพไมตางกนั โดยรานโมเดิรนเทรด

จะบอกแหลงที่มาของสินคาวามาจากประเทศไหน 

- สินคาอาหารทะเล สวนใหญในรานสะดวกซื้อ จะอยูในในรูปแชเยน็แชแข็งหรือแปรรูปเบื้องตนใน

ภาชนะใส การบรรจุกระปองยังไมเหน็หลากหลาย สวนในโมเดิรนเทรดจะมีความหลากหลายของสินคา

กวาและจํานวนแบรนดที่เสนอขายมากกวา ในขณะที่ราคามีความแตกตางกนัประมาณรอยละ 5-10 

- สินคาผกัผลไม มีการแยกชั้นจําหนายอยางชัดเจนสาํหรับสินคาผลไมสดจากตางประเทศและ

พื้นเมือง ในขณะที่ผักสดจะเปนการแชแข็งเกือบทั้งหมด  ผลไมกระปองยังมีไมมากนกั สวนใหญเปน
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สับปะรดกระปองจากประเทศแถบแอฟรกิา เชน ไอวอร่ีโคสต และแอฟริกาใต ในสวนน้ําผกัผลไมไดรับ

ความนิยม ทาํใหชั้นจาํหนายมีการนําเสนอสินคาทีห่ลากหลายแบรนดทั้งของรัสเซยีเองและแบรนดนาํเขา 

 

Ramstore 

 

เครือขายรานคาปลีก เปด 24 ชม. เหมือน 7 eleven 

Awah (Archan) & IKEA & Stokmann 
 

- สินคาเครื่องปรุงรส-เครื่องประกอบอาหาร  เชน น้าํมนัพืช มีเพียงน้าํมันเมล็ดดอกทานตะวันและ

น้ํามนัมะกอกที่วางจาํหนายเทานัน้ โดยจะเสนอขายในแบรนดของรานคานัน้ๆ  สวนน้ําตาลทราย มีการ 

นําเขาจากตางประเทศมาบรรจุขายในแบรนดทองถิ่นหรือของรานคานั้นๆ  สินคาแปงประกอบอาหารและ

อาหารประเภทเสน มีเพียงผลิตภัณฑจากแปงและขาวสาลีแบรนดในประเทศเทานัน้ทีว่างจําหนาย เชน 

พาสตาประเภทตางๆ ที่ราคาคอนขางถูกเมื่อเทียบกับประเทศไทย 

- สินคาขนมขบเคี้ยวและช็อกโกแลต มทีั้งแบรนดทองถิน่และแบรนดตางชาต ิเชน เนสเลท   

กุยลาน มารส ความหลากหลายมีบางหากเปนรานโมเดริ์นเทรด สวนรานสะดวกซือ้จะถูกจาํกัดดวยเนื้อที่

ในการวางจําหนาย 
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- สินคาเครื่องดื่ม ประเภทแอลกอฮอล สวนใหญจาํหนายวอดกาหลากหลายแบรนด ไวนจาก

ตางประเทศ และเบียร มีจาํหนายหลากหลายในแบรนดทองถิน่  เชน บอลติกา สวนแบรนดนําเขามีไมมาก

นัก เชน อาซาฮีซัปโปโร โคโรนา และคารลเบิรก สวนน้าํดืม่มีการผสมคารบอเนตในลกัษณะน้าํโซดาและ

เปนน้าํแร มากกวาน้าํดื่มปกติ  

- สินคาอาหารพรอมรับประทานแชแข็ง มกีารแยกชองจาํหนายตามประเภท เชน พซิซา พาสตา 

แพนเคกใสตางๆ 

- สินคาอาหารที่นาํเขาจากประเทศไทย ยงัไมมากนักทั้งปริมาณและชนิด ที่สังเกตพบ จะมี

ประเภทซอส-น้ําจิ้ม  เสนหมี่อบแหง ขาวบรรจุถุง (นาํเขาและบรรจุถุงในแบรนดทองถิน่) สับปะรดกระปอง 

ผลไมแชเย็น เชน มงัคุด สับปะรด แกนสับปะรดเคลือบน้ําตาล  กุงสดแชแข็ง ปลาหมกึแชแข็ง 

5. การสัมภาษณ Russian Research and Development Institute of Food Biotechnology 
 

 
ดานนอกของสถาบนัฯ 

 
การตอนรับของรอง ผอ. สถาบัน 

  

ขอมูลทัว่ไป 

กอต้ังเมื่อป ค.ศ.1931 สถานะเปนองคกรของรัฐ ปจจุบันมีเจาหนาที ่145 คน เปนนกัวิจัย  

115 คน มีบทบาทในการวิจยั คนควา พัฒนาผลิตภัณฑที่เกีย่วกับแอลกอฮอลและเทคโนโลยีชวีภาพ   

คิดคน  กาํกับสูตร ในการผลิตเครื่องดื่มทีม่ีแอลกอฮอลในรัสเซีย และตรวจสอบรับรองสินคาแอลกอฮอล 

ที่นาํเขามาจําหนายในรัสเซยี  รวมทัง้เปนหนวยงานออกกฎระเบียบ กําหนดมาตรฐาน และออกใบรับรอง

ผลิตภัณฑต้ังแตเครื่องดื่มแอลกอฮอลไปจนถงึน้าํสมสายชู  นอกจากนี้มกีารพฒันาเทคโนโลยเีกีย่วกับ 

เชื้อจุลินทรียและเอ็นไซมที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร เชน การเพาะเลี้ยงและคิดคนสายพนัธุยีสตทีท่นกับ

อากาศรอนและสภาวะแวดลอมใหมๆ  ในการผลิตแอลกอฮอลและในการผลิตขนมปงและเนย   

การตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการควบคุมสารประกอบในอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะแอลกอฮอล 
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รวมทัง้การคิดคนเทคโนโลยใีหมๆ เชน Membrane Technology ทั้งนีส้ถาบนัฯ  มีโรงงานผลิต 2 แหง  

เพื่อทาํการวิจยัและทดลองผลิตจริง   
 
การดําเนินงานของสถาบนัฯ 

สถาบนัฯ ไดรับงบประมาณจากสถาบันเกษตรกรรม ภายใตกระทรวงเกษตรของรัสเซีย รวมทัง้

โครงการศึกษาวิจัยที่ใชเงินงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการของรสัเซีย และเงินโครงการตามที ่

ภาคเอกชนเสนอใหการสนบัสนุนหรือความตองการของภาคเอกชนเฉพาะราย  โดยในแตละปสถาบนัฯ 

สามารถนําผลงานวิจยัคนควาและพฒันาไปใชประโยชนเชิงพาณิชยประมาณรอยละ 60-70 ของมูลคา

งานที่เขามา  นอกจากนีม้ีการจัดนิทรรศการ การสัมมนา และการประชุมระหวางประเทศทั่วโลก   

ทั้งในมอสโควและเซนตปเตอรสเบิรก โดยเคยขอความรวมมือกับหนวยงานวิจัยของประเทศ บัลกาเรีย 

กลุม CIS  เยอรมนี สหรัฐอเมริกา จนี เวียดนาม และมองโกเลยี  สวนประเทศไทยยงัไมมีการติดตอกัน  

แตรับรูถึงความสัมพนัธไทย-รัสเซีย ต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 5  ซึ่งสถาบนัฯ ยินดีจะใหความรวมมือดาน

เทคโนโลยีตางๆ กับหนวยงานของไทย  

 
ขอเสนอแนะแนวทางความรวมมือในอนาคต  

จากประสบการณของสถาบนัฯ  ในการคนควาวิจยัและพัฒนาเกีย่วกบัแอลกอฮอลและ

เทคโนโลยีชวีภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร  จะเปนประโยชนอยางยิ่งสาํหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม

อาหารดวยเทคโนโลยีชวีภาพในประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุมพืชทีใ่หแปงและน้าํตาล ที่ตองใช

เอ็นไซมอะไมเลสจํานวนมากในกระบวนการผลิต นอกจากนีก้ารคิดคนสายพนัธุยีสตอาจเปนจุดเริ่มตน

เทคโนโลยีดาน 

เอ็นไซมที่จะลงลึกและเกิดประโยชนกับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของประเทศในอนาคต ดังนั้น 

เห็นควรที่ภาครัฐจะขอความรวมมืออยางเปนทางการในการถายทอดเทคโนโลยีตลอดจนขาวสาร 

ทางวิชาการทีจ่ะเปนประโยชนรวมกันตอไป  
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6. การสัมภาษณ All Russian Research Institute of Grain and Grain Products Russian Academy of 
Agricultural Science   
 
 

 
คณะเจาหนาที่สถาบันและคณะเดินทางถายรูปรวมกัน 

 

 

 

ตัวอยางผลิตภัณฑที่สถาบันฯ ผลิตเพื่อจําหนาย 

 

ขอมูลทัว่ไป  

กอต้ังเมื่อป ค.ศ.1929  ทําหนาที่ตรวจวเิคราะหทางหองปฏิบัติการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากธัญพืช 

ทั้งหมด การออกใบรับรองผลิตภัณฑจากธัญพืชและสนิคาเบเกอรี่ที่จะจําหนายในรสัเซีย และการตรวจสอบ 

ธัญพืชนาํเขาจากตางประเทศ โดยจะเปนผูเสนอวาอนมุัติใหนาํเขาไดหรือไม  เชน กรณีการตรวจพบ 

สารตกคางและสิ่งปนเปอนจากขาวทีน่ําเขาจากประเทศไทย ทําใหระงบัการนาํเขา และเปนการกาํหนด 

โควตานาํเขาในปจจุบัน  นอกจากนี้สถาบนัฯ มีแผนกที่จะทําการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูก 

ต้ังแตกอน - หลังการปลกู การเก็บรักษา  การแปรรูป คุณสมบัติทางเคมี การจัดระบบการรักษา   

การคนควาพฒันาเทคโนโลยี และสรางนวัตกรรม อยางครบวงจร 

ขอมูลการบรโิภคธัญพืชของรัสเซีย   

             ประชากรของรัสเซยีประมาณ 145 ลานคน  ในจํานวนดงักลาวประมาณรอยละ 45 จะ

ทานขนมปงขาวจากแปงสาลีและขนมปงสีน้ําตาลจากขาวไรน เพื่อเปนแหลงพลงังานที่รางกาย
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จะตองใช ประมาณ 2,500 กโิลแคลอรี่ตอวัน  หรือเทียบไดกับการบริโภคขาวสาลี 13 ลานตนั/ป  

สวนขาวเจามกีารนาํเขาเพื่อใชบริโภคปละ 0.6 ลานตัน มีอัตราการเตบิโตไมมากนัก เนื่องจาก 

ยังเปนการบริโภคในกลุมผูบริโภครายไดสูง ความนิยมจงึยังไมขยายตวัในวงกวาง 

การดําเนินงานของสถาบนั  

สถาบนัฯ ไดรับงบประมาณจากสถาบันเกษตรกรรม  ภายใตกระทรวงเกษตรของรัสเซีย  

งานที่ดําเนนิการ ไดแก  

- พัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีในการแปรรูป การเก็บรักษาธัญพืช และเทคโนโลยีเฉพาะดาน  

รวมถึงเอกสารทางเทคนิคทีเ่กี่ยวของ 

- การลงทนุวิจยัในเคมีชวีภาพ จุลินทรียชีวภาพ  กระบวนการแปรรูป การยกระดับและแปรรูป

ธัญพืชเพื่อตอยอดในเชิงพาณิชย  

- การนาํเสนอนวัตกรรม เครื่องมือ เทคโนโลยีในการตรวจสอบความปลอดภัยของสินคา 

ธัญพืช การสี การแปรรูป ผลิตภัณฑใหม  การเพาะปลกู การควบคุมศัตรูพืช  

- การจัด / รวมการประชุม สัมมนา นิทรรศการนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 

ระหวางกันทั้งในเชิงผลิตภณัฑและเทคโนโลยีแปรรูปธญัพืช  และความรูในเรื่องความปลอดภัย

ทางอาหารสําหรับผลิตภัณฑจากธัญพืช 

ขอเสนอแนะแนวทางความรวมมือในอนาคต  

สถาบนัฯ เสนอใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนดานขาวของไทยมีการพัฒนาควบคูทั้งใน

ดานเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปขาว  โดยสถาบนัฯ  มีความสนใจที่จะแลกเปลีย่น 

สารสนเทศดานขาวในทกุระดับ  ต้ังแตตนน้ํา (เมล็ดพนัธุ การเตรียมเพาะปลกู  การเก็บรักษา  

การใชสารกาํจัดศัตรูพืชทั้งเคมีและชีวภาพ  การเก็บเกีย่ว การดูแลหลังการเก็บเกีย่ว)  กลางน้าํ 

(การสี การดูแลจัดการสต็อก เก็บรักษา การควบคุมคุณภาพ) ปลายน้าํ (การแปรรูป การบรรจุภัณฑ 

เทคโนโลยี เครื่องจักร การวจิัยสารประกอบ การตรวจสอบสิ่งปนเปอน แปลกปลอม) เพื่อศึกษาและ

นําเทคโนโลยทีี่สามารถแลกเปลี่ยนกนัไดอันจะนําไปสูความรวมมือในการพัฒนาอตุสาหกรรม 

ผลิตภัณฑแปรรูปธัญพืชตอไปในอนาคต 
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