
 
รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศกึษา ฝึกอบรม ปฏิบัตกิารวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ 

และการปฏิบัติงานในองคก์ารระหว่างประเทศ 
**************************** 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) 

1. นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม 
2. นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
3. นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร 

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
4. นางรุจิพร จารุพงศ์ ผู้อ านวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
5. นายบัญชา สุขาภิรมย์ เกษตรอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
6. นายสังคม ชุมสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 
7. นางสาววัลภา ปันต๊ะ นักวิชาการเกษตรช านาญการ ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
8. นางสาวปาจรีย์ แน่นหนา นักวิชาการเกษตรช านาญการ ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
9. นายสุรัตน์ มุนินทรวงศ์ นายกสมาคมชาวไรสับปะรดไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
10. นายมนตรี ศรีนิล ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่องออกมะม่วง ต าบลโป่งตาลอง  

อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 1.2 ชื่อเรื่อง/หลักสูตร  โครงการเข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้าเกษตรในสหพันธรัฐรัสเซีย ในงาน  
World Food Moscow 2014 

 1.3 วัตถุประสงค์ของการเดินทางไป* 
    ประชุม   สัมมนา    ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย
    ดูงาน     ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (จัดประชาสัมพันธ์ผลไม้และผัก) 

 1.4 แหล่งให้ทุน    
  ประเภทของแหล่งทุน * 
   ทุนของหน่วยงานต้นสังกัด     ทุนของหน่วยงานอ่ืนๆ   
   ทุนของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ    ทุนส่วนตัว 

 1.5 ประเทศที่ไป (ตอบได้มากกว่า 1 ประเทศ)* 
  - สหพันธรัฐรัสเซีย 

 1.6 งบประมาณ – วันเดินทาง 
  - งบประมาณ 2,439,000 บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
  - จากวันที่ 12 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2557 

1.7 ภายใต้โครงการ/หน่วยงาน  
  แผนงานส่งเสริมสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพสินค้า งบรายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 
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 1.8 งบประมาณ 
  - งบประมาณ 2,439,000 บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
  - ชื่อโครงการ เข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้าเกษตรในสหพันธรัฐรัสเซีย ในงาน World Food 
Moscow 2014 

ส่วนที่ 2 บทคัดย่อหรือสรุปย่อของหลักสูตร เพื่อประโยชน์ในการสืบค้น (ภาษาไทย/อังกฤษ) 
 2.1 บทคัดย่อหรือสรุปย่อของหลักสูตร*  

สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation) นับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพด้านการลงทุน 
ที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า 141 ล้านคน ทั้งยังมีพ้ืนที่เชื่อมต่อระหว่าง 2 ทวีป 
คือ เอเชีย และยุโรป  นอกจากนี้ สหพันธรัฐรัสเซียยังมีนโยบายส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้าไปลงทุนในประเทศ  
ซ่ึงประเทศไทยมีศักยภาพในหลายสาขาท่ีสามารถเข้าไปลงทุนในสหพันธรัฐรัสเซียได้  ในช่วงปี 2554 - 2556 
ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดไปสหพันธรัฐรัสเซีย เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 35,000 ล้านบาท/ปี  
ส าหรับการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทยไปยังสหพันธรัฐรัสเซียในช่วงเดือน 
มกราคม – มิถุนายน 2557 มีสินค้าเกษตรทีม่ีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมมากข้ึน คือ ข้าว เนื้อปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง 
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ปลาหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง ผักสดแช่เย็นแช่แข็ง ส าหรับด้านอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ 
ผลไม้กระป๋องและแปรรูป อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส าเร็จรูปอ่ืน ๆ สิ่งปรุงรส
อาหาร และเครื่องดื่ม และจากการที่รัฐบาลรัสเซียประกาศงดน าเข้าสินค้าเกษตรจากสหภาพยุโรป (อียู) และ
สหรัฐอเมริกา เพ่ือตอบโต้กรณีท่ีอียูและสหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรการคว่ าบาตรทางเศรษฐกิจกับสหพันธรัฐ
รัสเซีย จากเหตุความขัดแย้งเรื่องดินแดนในยูเครน ด้วยการห้ามน าเข้าเนื้อวัว เนื้อหมู ปลา สัตว์ปีก นม ผลิตภัณฑ์
จากนม ผัก และผลไม้ทั้งหมดจากสหรัฐอเมริกาและอียู รวมถึงออสเตรเลีย แคนนาดา และนอร์เวย์ โดยมีผลทันที
เป็นระยะเวลา 1 ปีนั้น ถือเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะส่งออกสินค้าเกษตรไปยังสหพันธรัฐรัสเซียเพ่ิมมากขึ้น  
เมื่อพิจารณาถึงสินค้าเกษตรและอาหารที่สหพันธรัฐรัสเซียห้ามน าเข้าจากสหรัฐอเมริกาและอียู พบว่า ประเทศไทย
มีการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารหลายชนิดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันไปยังสหพันธรัฐรัสเซียอยู่แล้ว เช่น เนื้อปลา
สดแช่เย็นแช่แข็ง ปลาแห้ง ผักสดแช่เย็นแช่แข็ง ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ผักกระป๋องและ
แปรรูป  ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสดีของประเทศไทยในการผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรไปยงัตลาดรสัเซียใหเ้พ่ิมมากขึ้น  

ด้วยเหตุนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงไดเ้ล็งเห็นความส าคัญของการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
สินค้าเกษตรไทยในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านชนิด รสชาติ คุณค่าทางโภชนาการ คุณภาพ มาตรฐาน และความพร้อมใน
การส่งออกของผู้ประกอบ ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการในสหพันธรัฐรัสเซีย รวมทั้งประเทศใกล้เคียง
ให้เพ่ิมมากขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นโอกาสที่ส าคัญในการศึกษา
ข้อมูลความต้องสินค้าเกษตร และพฤติกรรมการบริโภคของชาวรัสเซียอีกด้วย  ในการนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร 
จึงได้น าผลไม้ไทยที่มีศักยภาพในการส่งออก เข้าร่วมแสดงในงาน Thailand Festival in Moscow 2014  
ในระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน 2557 และเข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้าเกษตร ในงาน World Food Moscow 
2014 ระหว่างวันที่ 15 - 18 กันยายน 2557 ซ่ึงภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงตัวอย่างผลไม้ไทยทั้งสด
และแปรรูป การจัดชิมแนะน าผลไม้ไทย การเจรจาธุรกิจ และสอบถามความพึงพอใจในรสชาติและความสนใจของ
ผู้บริโภค รวมทั้งยังได้ศึกษาและส ารวจตลาดสินค้าเกษตรในสหพันธรัฐรัสเซีย เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับใช้พัฒนา 
การผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออก ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดรัสเซียต่อไป   
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบตัิการวิจัย และ 
การไปปฏิบัติงานในองคก์ารระหว่างประเทศ 

3.1 วัตถุประสงค์ 
3.1.1 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความหลายหลากของผลไม้ไทยที่มีศักยภาพ แก่ผู้เข้าร่วมงาน 

และผู้ประกอบการทั้งในสหพันธรัฐรัสเซียและประเทศอ่ืนๆ ที่มาจัดแสดงงานได้รู้จัก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นใน
ระบบการผลิตที่ดี มีคุณภาพของประเทศไทย 

3.1.2 เพ่ือให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้พบปะ และเจรจาธุรกิจกับผู้น าเข้าและผู้ค้า พร้อมทั้ง
ศึกษาช่องทางและกลยุทธ์ด้านการตลาด 

3.1.3 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภค รสนิยม ทัศนคติ และข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร  

 3.2 เนื้อหาที่เป็นสาระส าคัญในเชิงวิชาการ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า  
1 หน้ากระดาษ A4 (หากมีรายงานฯ แยกต่างหากโปรดแนบไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 5 MB ส่งด้วย) 
  งาน World Food Moscow เป็นงานแสดงสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์ในอุตสาหกรรม
อาหาร ถือเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS)  
ที่จัดขึ้นทุกปี  โดยในปี 2557 เป็นปีที ่23 ของการจัดงาน และมีก าหนดจัดระหว่างวันที่ 15 - 18 กันยายน 2557 
ณ Expocentre ในกรุงมอสโก มีผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตรจากประเทศไทยเข้าร่วม จ านวน 25 บริษัท 
(รวมกรมส่งเสริมการเกษตร) อาทิ บริษัท อ าพลฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง จ ากัด  บริษัท น าเชา (ประเทศไทย) จ ากัด  
บริษัท บุญมี อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด และบริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จ ากัด เป็นต้น จากผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า
มากกว่า 1,600 บริษัท จาก 75 ประเทศทั่วโลก มีจ านวนผู้เข้าร่วมชมงาน 4 วัน มากกว่า  26,000 ราย  
จากทั้งในสหพันธรัฐรัสเซียและจากประเทศอ่ืนๆ  
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กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายในการจัดแสดงและแนะน าสนิค้าเกษตร 
โดยเฉพาะผลไม้ไทยทั้งสดและแปรรูป จ านวน 16 ชนิด ซ่ึงได้แก่ มะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง มะม่วงเขียวเสวย ล าไย 
ลองกอง เงาะ มังคุด ส้มโอ สับปะรด กล้วยไข่ ฝรั่ง แก้วมังกร มะละกอดิบ มะขามหวานแกะเปลือก ล าไยอบแห้ง 
และสับปะรดอบแห้ง ในรูปแบบของการจัดแสดงตัวอย่างของจริงทีม่ีคุณภาพ พร้อมทั้งสาธิตเทคนิคการปอกเปลือก
เพ่ือรับประทานอย่างถูกวิธี มีการจัดชิมเพ่ือให้ผู้บริโภคได้ลิ้มลองรสชาติ รวมทั้งให้ข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการควบคู่
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่ผลไม้ไทย  ซ่ึงกิจกรรมที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้นได้รับความสนใจและได้รับการตอบรับ 
เป็นอย่างดีจากชาวรัสเซียและชาวต่างชาติที่มาร่วมงาน  นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้คัดเลือกเกษตรกร
แถวหน้าจากวงการมะม่วงน้ าดอกไม้ จ านวน 1 ราย และวงการสับปะรดอีก 1 ราย เข้าร่วมจัดแสดงงาน เพ่ือให้
ภาคเกษตรกรมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธส์ินค้าเกษตรไทย มีโอกาสพบปะแลกเปลีย่น/เจรจาธุรกิจกับผูป้ระกอบการ
ในสหพันธรัฐรัสเซียและประเทศอ่ืนๆ ที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งศึกษาช่องทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และ
ทัศนคติต่อสินค้าเกษตรทั้งสดและแปรรูปของไทย  และที่ส าคัญได้มาเห็นผลผลิตของตนเองเมื่อมาถึงตลาดปลายทาง
ว่าเป็นเช่นไร ผู้บริโภคให้การตอบรับอย่างไร ผู้น าเข้าต้องการอะไร และสามารถน าสิ่งที่ได้รับกลับไปปรับใช้และ
พัฒนากระบวนการผลิต - การตลาดของตนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงน าความรู้และประสบการณ์
ทีไ่ปขยายผลและเผยแพร่สู่เกษตรกรรายอ่ืนๆ ให้รับรู้ต่อไปได้ 
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ผลจากการเข้าร่วมงาน World Food Moscow 2014 พบว่า ผลไม้ไทยที่น าไปจัดแสดงทุกชนิด

ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ มะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง มังคุด เงาะ และแก้วมังกร ส าหรับ
กล้วยไข่ ล าไย และลองกอง เป็นผลไม้ที่ผู้บริโภคสนใจสอบถามรายละเอียดมากที่สุด เนื่องจากไม่รู้จัก อีกทั้งผู้บริโภค
บางส่วนยังเข้าใจผิดว่าลองกอง/ล าไย คือ ลิ้นจี่  ในทางเดียวกัน ผลไม้แปรรูปทั้งล าไยและสับปะรดอบแห้งก็ได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่รู้จัก และเมื่อไดท้ดลองชิมก็ชื่นชอบในรสชาติ และความแปลกใหม่ 
นอกจากนี้ ยังมีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เคยเดินทางไปประเทศไทยมาสอบถามถึงผลไม้ที่ไม่ได้น ามาจัดแสดง เช่น 
ทุเรียน และชมพู่ โดยได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าชาวรัสเซียที่เคยเดินทางไปเที่ยวประเทศไทยและได้ชิมผลไม้ไทย 
จะชื่นชอบในรสชาติ และความหลากหลายเป็นอย่างมาก หากแต่ในรัสเซียมีผลไม้เหล่านี้วางจ าหน่ายอยู่น้อยมาก
และมักมีราคาแพง ส่วนใหญ่จ าหน่ายในห้างสรรพสินค้า เช่น อัลบุสซ่า เป็นต้น  อีกหนึ่งสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงผลส าเร็จ
ของการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรจากไทยในครัง้นี้ก็คือ เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ/นักธุรกิจในแวดวงสินค้าเกษตร
ในรัสเซียกว่า 40 ราย ที่ให้ความสนใจน าเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทย 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของชาวรัสเซียเริ่มมีความหลากหลายขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก 
มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในรัสเซียเพิ่มขึ้น ท าให้รสนิยมการบริโภคอาหารของชาวรัสเซียเริ่มผสมผสานไปกับ
ชาวต่างชาติมากข้ึน ปัจจัยที่ชาวรัสเซียใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหาร นอกจากจะเน้นเรื่องคุณภาพและ
ความปลอดภัยเป็นส าคัญแล้ว รายได้ที่เพ่ิมสูงขึ้นท าให้ชาวรัสเซียนิยมซื้ออาหารจากแหล่งที่สะดวกช่วยประหยัดเวลา 
และมีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้เลือก  ความเครียดจากการท างานและการด าเนินชีวิต ท าให้อาหารขบเคี้ยวที่มี
ส่วนผสมหลักจากธรรมชาติ อาท ิผลไม้แห้ง ผลไม้เปลือกแข็ง เป็นสินค้าที่ก าลังได้รับความนิยมมากข้ึนในรัสเซีย 
จากการส ารวจสินค้าเกษตรไทยในตลาดทั่วไปที่ไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาเก็ตพบว่า สินค้าเกษตรไทยยัง
ไม่แพร่หลายในรัสเซียมากนัก ที่มีอยู่ส่วนใหญ่ราคาค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับสินค้าเกษตรประเภทเดียวกันที่น าเข้า
จากจีนและเวียดนาม ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ข้าวสารอาหารแห้ง ตลอดจนผลไม้ต่างๆ ทั้งที่
คนรัสเซียจะให้ความสนใจสินค้าจากประเทศไทยเป็นอย่างมาก ส าหรับผลไม้ท่ีมีเหมือนกับประเทศไทยก็มักจะมา
จากประเทศอ่ืน เช่น สับปะรดมาจากประเทศคอสตาริกา แก้วมังกร ส้มโอ ตะไคร้ มาจากเวียดนาม แตผ่ลไม้
ข้างต้นนั้นมีความแตกต่างจากของประเทศไทยอย่างมาก ทั้งในด้านรสชาติ และรูปร่าง  ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าปัจจุบันไทย
ยังส่งออกสินค้าเกษตรไปรัสเซียไม่มากนัก แต่เนื่องจากคุณภาพของสินค้าเกษตรไทยค่อนข้างเป็นที่ยอมรับของชาว
รัสเซีย ดังนั้น โอกาสส าหรับผู้ส่งออกไทยในการขยายตลาดสินค้าเกษตรในรัสเซียจึงยังมีแนวโน้มสดใสอยู่มาก  
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  นอกจากการจัดงานแสดงสินค้าเกษตร ในงาน World Food Moscow 2014 ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์
หลักแล้ว ยังไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร ดังนี้ 

1. สนับสนุนผลไม้ไทย อาทิ มะม่วงน้ าดอกไม้ มะละกอดิบ ล าไย และมังคุด เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ 
ในงาน Thailand Festival in Moscow 2014 ในระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน 2557 ณ ถนนคนเดิน 
Kuznetsky Bridge โดยความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร และ Government of Moscow ซึ่งงานนี้เป็น
หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ September 2014 : Spotlight on Thailand in Russia หรือ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา ในกรุงมอสโกและเมืองอ่ืนๆ ของรัสเซีย ตลอดช่วงเดือนกันยายน 2557 
ผลจากการเข้าร่วมงาน มีผู้บริโภคให้ความสนใจผลไม้ของไทยเป็นอย่างมาก และกล่าวชมผลไม้ไทยว่ามีรสชาติอร่อย 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในผลไม้ไทยในสายตาชาวรัสเซียเป็นอย่างดี 
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2. ร่วมงาน Thai Floral Festival ระหว่างวันที่ 14 - 21 กันยายน 2557 ณ พ้ืนที่อเนกประสงค์
ด้านหน้าห้างสรรพสินค้า TSUM ต่อเนื่องกับถนนคนเดิน Kuznetsky Bridge โดยความร่วมมือจากการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (กิจกรรมภายใต้โครงการ September 2014 : Spotlight on Thailand in Russia) 

 
3. วันที่ 14 กันยายน 2557 นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร น าคณะ

เจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้น า เข้าพบนาวาตรี อิทธิ ดิษฐบรรจง เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เพ่ือหารือแนวทาง 
การขยายตลาดสินค้าเกษตรทั้งสดและแปรรูปของประเทศไทยสู่ตลาดในสหพันธรัฐรัสเซีย 

 
4. นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร น าทีมคณะผู้บริหารของกรมส่งเสริม

การเกษตร รวม 4 คน เข้าร่วมการประชุมระดับสูงระหว่างหน่วยงาน ด้านปศุสัตว์ ประมง และผู้ประกอบส่งเสริม
การส่งออกของไทย กับหน่วยงานด้านสุขอนามัยของรัสเซีย พร้อมด้วยนาวาตรี อิทธิ ดิษฐบรรจง เอกอัครราชทูต 
ณ กรุงมอสโก เพ่ือเจรจาพูดคุยการส่งเสริมการขยายตลาดและลดอุปสรรคการค้าสินค้าส่งออกประเภทอาหาร 
ของไทยในรัสเซีย ในวันที่ 15 กันยายน 2557 
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5. นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร น าทีมคณะผู้บริหารของกรมส่งเสริม

การเกษตร รวม 4 เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในงานเทศกาลอาหารไทยในรัสเซีย 2014 ณ ห้องอาหาร The Park 
โรงแรม Ararat Park Hyatt Moscow ทั้งนี้ เทศกาลอาหารไทยฯ เป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ  
กับโรงแรมฯ โดยมีกิจกรรมส าคัญ ได้แก่ การเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
ในหัวข้อ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้ง 
การแสดงศลิปวัฒนธรรมไทย การแกะสลักผักผลไม้ และการสาธิตท าขนมไทย ซึ่งได้รับการสนบัสนุนจากกรุงเทพมหานคร 
โดยงานนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากบุคคลระดับสูงทั้งในแวดวงราชการและนักธุรกิจ รวมทั้งสื่อมวลชน
รัสเซียแขนงต่างๆ กว่า 300 คน นอกจากนี้ ในวันที่ 18 กันยายน 2557 พ่อครัวจากโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท 
เอราวัณ กรุงเทพฯ ยังได้จัดกิจกรรมสอนท าอาหารไทยให้แก่สื่อมวลชนประเภทนิตยสารด้านอาหารและไลฟ์สไตล์ 
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเทศกาลอาหารไทยฯ ที่ห้องอาหาร Conservatory Lounge & Bar โรงแรม 
Ararat Park Hyatt Moscow ด้วย 

  
3.3 ประโยชน์ที่ได้รับต่อตนเองและหน่วยงาน 

  3.3.๑ ผลไมท้ั้งสดและแปรรูปจากไทยได้รับการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคชาวรัสเซีย
รู้จักเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะวิธีการบริโภค การเก็บรักษา และวิธีการเลือกซื้อผลไม้สดและแปรรูป 
  3.3.๒ มองเห็นช่องทางและโอกาสการส่งเสริม และท าตลาดผลไม้ไทยในสหพันธรัฐรัสเซีย 
  3.3.๓ ได้รับทราบข้อมูลพฤติกรรมการบริโภค รสนยิม ทัศนคติ และข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับผลไม้ไทย 
ในสหพันธรัฐรัสเซียและกลุ่มเครืออกราช (CIS) ท าให้สามารถวิเคราะห์ตลาดเพ่ือน ามาส่งเสริมการผลิตให้
สอดคล้องกับการตลาดต่อไปได้ 
  3.3.๔ ท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นว่าผลไม้ไทยมีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน และเป็น
หนึ่งในสินค้าไทยที่มีศักยภาพสูงต่อการน าเข้า 
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ส่วนที่ 4  ปัญหา อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
 4.1 ปัญหา/อุปสรรค  
  4.1.1 ผู้บริโภคชาวรสัเซียต้องการซื้อผลไม้ที่น าไปจัดแสดง การน าผลไม้ไปจัดงานประชาสัมพันธ์
จึงควรค านึงถึงการจัดจ าหน่ายด้วย เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคท่ีต้องการซื้อกลับไปบริโภคที่บ้านหรือซื้อเพ่ือเป็น
ของฝากแก่คนรู้จัก ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักได้อีกทางหนึ่ง 

4.1.2 สหพันธรัฐรัสเซียเป็นตลาดใหม่ที่อยู่ห่างไกลจากประเทศไทย การขนส่งสินค้าไปสหพันธรัฐ
รัสเซียต้องใช้เวลานานมากกว่า 1 เดือน และมีต้นทุนสูง ท าให้นักธุรกิจไทยสนใจตลาดนี้น้อย  

4.1.3 ประเทศไทยยังขาดความรู้ความช านาญเรื่องระบบตลาดของสหพันธรัฐรัสเซีย ท าให้ 
การส่งออกสินค้าไทยไปยังสหพันธรัฐรัสเซียจ ากัดอยู่เพียงไม่ก่ีรายสินค้า 

4.1.4 ระยะทางการขนส่งทีไ่กล ส่งผลให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้ามีราคาสูง ผลผลิตเกิด 
ความเสียหายง่าย ท าให้กระทบต่อศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยที่ต้องแข่งขันกับประเทศในภูมิภาค
เอเชียด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น จีน ซึ่งมีเส้นทางรถไฟเชื่อมตัดผ่านรัสเซียไปจนถึงยุโรป หรือเกาหลีใต้ที่เปิดสายการบิน
คาร์โก้ไปเอเชียกลางและมีท่าเรือติดกับรัสเซีย รวมถึงข้อได้เปรียบของประเทศผู้ส่งออกในแถบยุโรปที่มีพ้ืนที่ติดกับ
รัสเซียโดยตรง 

4.1.5 ปัญหาอุปสรรคด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านกฎระเบียบที่ในแต่ละรัฐของสหพันธรัฐรัสเซีย ที่ม ี
ความแตกต่างกัน ปัญหาเรื่องการจัดผังเมืองและการกระจายตัวของประชากร รวมไปถึงปัญหาอุปสรรคด้านภาษา 
ซึ่งส่วนใหญ่นักธุรกิจและผู้ประกอบการของรัสเซียจะใช้ภาษารัสเซียในการติดต่อสื่อสาร 

4.2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
4.2.1 การผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพดีและรักษาระดับคุณภาพอย่างสม่่าเสมอ เป็นปัจจัยส่าคัญท่ีช่วย

ให้ผลไม้ไทยสามารถแข่งขันกับผลไม้อ่ืนๆ  จากท่ัวโลกในตลาดรัสเซีย 
4.2.2 ผู้ส่งออกไทยควรให้ความส าคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ด้านคุณภาพสินค้า สร้างความเป็น

สากล และใช้กลยุทธ์ด้านการตลาดให้มากขึ้น โดยควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์คุณภาพ มาตรฐานด้านสุขอนามัย   
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รายละเอียดการส่งมอบ และการบริการต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งในการแข่งขัน
กับประเทศอ่ืนๆ   

4.2.3 การจัดงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรในต่างประเทศ ควรให้ความส าคัญกับการขยายช่อง
ทางการส่งออก การจัดเจรจาธุรกิจ โดยเชิญผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก เกษตรกรผู้ผลิต และผู้น าเข้าในประเทศที่จัดงาน 
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม เพ่ือสนับสนุนการจัดประชาสัมพันธ์ให้เกิดผลประโยชน์อย่างแท้จริง 

4.2.4 การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมผลไม้ไทยในต่างประเทศ ควรเน้นส่งเสริมให้ผู้บริโภคในประเทศนั้นๆ 
รู้จักผลไม้ไทย ในแง่คุณค่าทางอาหารเพ่ือตอบโจทย์ด้านสุขภาพ วิธีการบริโภคที่ถูกต้อง และการเก็บรักษาที่ถูกวิธี  

4.2.5 การจัดงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรในต่างประเทศ ควรให้ความส าคัญต่อสื่อในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ เป็นต้น โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานทีร่่วมสนับสนุน
ในประเทศนั้นๆ เช่น สถานทูตฯ สถานที่จัดงาน ให้ประชาสัมพันธ์ก าหนดการจัดกิจกรรม และ Highlight ให้ผู้บริโภค
ในประเทศท่ีจัดแสดงงานได้รับทราบ 

4.2.6 การสื่อสารและการให้ข้อมูลเป็นเรื่องส าคัญมาก การเตรียมรายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้องและ
เหมาะสมจึงมีจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยข้อมูลหลักๆ ที่ต้องมีเป็นพ้ืนฐาน คือ ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับสินค้าเกษตรในประเทศไทย ลักษณะเฉพาะของผลผลิตที่น าไปจัดแสดงทั้งรูปลักษณ์ รส และกลิ่น  
ช่องทางการขนส่ง กฎ/ระเบียบการน าเข้า รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ส่งออกสินค้าเกษตรจากประเทศไทย  
เพ่ือประโยชน์ต่อการท าธุรกิจต่อไป 
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4.3 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา 
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