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ผลไม้ในประเทศเยอรมนี 

 

1. การบริโภคผลไม้ในประเทศเยอรมนี 
ประเทศเยอรมนี เป็นประเทศท่ีมีการผลิต และจำหน่ายผลไม้ได้มากในระดับหน่ึงในสหภาพยุโรป 

(EU) แม้ว่าจะไม่สามารถผลิตได้ตลอดท้ังปี แต่ก็สามารถบริหารจัดการผลไม้บางชนิด ให้สามารถมีจำหน่าย

ได้ในประเทศตลอดท้ังปี โดยมีการผลิต และจำหน่ายผลไม้ได้กว่า 100 ชนิด และผลิตผลไม้ได้สูงถึง 1.3 

ล้านตัน  

ปริมาณการผลิตผลไม้ในเยอรมนี (ตัน) 

รายการ 2015 2016 2017 2018 

แอปเปิ้ล 974 1033 597 1089 

สตรอเบอร์รี่ 173 143 135 144 

ตระกูลพลับ 47 38 24 61 

แพร ์ 43 35 23 47 

เชอร์รี่หวาน 31 29 17 41 

เชอร์รี่เปรี้ยว 17 16 8 19 

บลูเบอร์รี ่ 12 11 14 16 

Currants 14 14 12 15 

Mirabelle plum 5 4 3 6 

อื่นๆ 12 11 14 9 

รวม 1327 1334 847 1447 

 

ผู้บริโภคชาวเยอรมัน มีการบริโภคผลไม้สดโดยเฉล่ีย 60 กิโลกรัมต่อคน และกว่า 45 กิโลกรัมเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากผลไม้อย่าง น้ำผลไม้ หรือผลไม้กระป๋อง โดยมีดัชนีการบริโภคอาหารอยู่ท่ี 102.1 จุด 

ซ่ึงขยายตัวข้ึนเม่ือเทียบกับปี 2015 ท่ีอยู่ท่ี 100 จุด 
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การบริโภคผลไม้ต่อหัวปี 2017/18 

(ไม่รวมผลไม้ตระกูลมะนาว) 

รายการ Kg/หัว 

แอปเปิ้ล 21.3 

กล้วย 12.4 

องุ่น 5.3 

พีช 3.9 

สตรอเบอร์รี่ 3.5 

แพร ์ 2.6 

บิลเบอร์รี,่ Elderberries, sea-buckthorn, เบอร์รี่อื่นๆ 3.1 

เชอร์รี่ 2.2 

Currants, gooseberry, แบล็กเบอร์ร,ี ราสเบอร์รี่ 1.9 

ตระกูลพลับ 0.9 

แอปริคอท 0.9 

ผลไม้สดอื่นๆ 11.5 

 

ด้วยสภาพอากาศแล้ว เยอรมนีไม่สามารถผลิตผลไม้ได้ท้ังปี จึงทำให้ประเทศเยอรมนีต้องนำเข้าผลไม้

จาก EU และประเทศท่ี 3 สูงถึง 5 ล้านตันต่อปี ซ่ึงรวมไปถึงผลไม้ excotic และผลไม้ตะกูลส้มและ

มะนาวท่ีไม่สามารถปลูกได้ในเยอรมนี  

 

ปริมาณการนำเข้าผลไม้สู่เยอรมนี (ตัน) 

รายการ 2015 2016 2017 2018 

กล้วย 1399 1403 1418 1257 

แอปเปิ้ล 549 520 629 582 

แตงโม 368 401 412 498 

ส้มเปลือกหนา 487 490 462 480 

ส้มแกะเปลือกง่าย 402 414 380 365 

องุ่นเพื่อการบริโภค 338 330 338 304 

แพร ์ 168 169 170 165 



 

หมายเหต ุ- ข+อมูลต/างๆ ที่ปรากฎ เป9นข+อมูลที่ได+ จากแหล/งข+อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงคEเพื่อเผยแพร/ข+อมูลแก/บุคคลที่สนใจ

เท/านั้น ทั้งนี ้สำนักงานส/งเสริมการค+าระหว/างประเทศ ณ กรุงเบอรEลิน จะไม/รับผิดชอบในความเสียหายใดใด ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคล

นำ ข+อมูลไปใช+ไม/ว/าโดยทางใด  

 

3 

สับปะรด 144 170 148 163 

Nectarine 187 172 183 148 

อื่นๆ 1301 1332 1449 1371 

รวม 5332 5387 5589 5333 

 

2. 7 เหตุผลท่ีมีอิทธิพล กับพฤติกรรมการบริโภคผลไม้ในประเทศเยอรมนี 

2.1. ผักของช้ัน ผลไม้ของช้ัน ชีวิตของช้ัน  
- การซ้ือสินค้าบริโภคเป็นมากกว่าระบบการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย การบริโภคน้ันได้รับ

แรงผลักดันจากสังคมและวัฒนธรรมมากข้ึนกว่าในอดีต และผูกพัน ความอ่ิม การส่ือสาร อำนาจ 

ศาสนา ความสุข และ สุขภาพเข้าด้วยกันมากข้ึน จนสร้างสัญลักษณ์ผ่านการบริโภคของบุคคลคน

น้ันข้ึนมาเพ่ือสดงจุดยืนในสังคม 

2.2. การจัดวางสินค้า  
- สำหรับผู้บริโภคท่ัวไปน้ัน จะมีสินค้าผักผลไม้ให้เลือกซ้ือจำนวนมหาศาล ซ่ึงโดยเฉพาะการ

จำหน่ายสินค้าอย่างผลไม้สดน้ัน การนำเสนอสินค้ามีความสำคัญมาก กว่าร้อยละ 80 ของผู้บริโภค

ไม่ต้องการท่ีจะซ้ือผักผลไม้สด Online เพราะไม่ต้องการซ้ือผ่านโลกดิจิตอล แต่ต้องการท่ีจะจับต้อง 

สัมผัส ดมกล่ิน สินค้าสดน้ันเอง 

2.3. การรักษาสุขภาพผลักดันให้มีการบริโภคมากข้ึน  
- ผู้บริโภคให้ความสำคัญด้านการรักษาสุขภาพมากย่ิงข้ึน กว่า 1 ใน 3 ของผู้บริโภคเห็นว่า ตนเอง

เป็นผู้บริโภคแบบ “รักษ์สุขภาพ” และกว่าร้อยละ 70 ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า หัวข้อสุขภาพ

น้ันมีผลกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้า ท้ังน้ี “เทรนด์ Fast Food เพ่ือสุขภาพ” กำลังเป็นเทรนด์ท่ีก้าว

เข้ามามีความสำคัญข้ึนเร่ือยๆ จากแนวโน้วจากเทรนด์การออกกำลังกาย และเทรนด์การบริโภค

อาหารเจ และ Vegan ท่ีเพ่ิมข้ึน น่าจะส่งผลให้ผู้บริโภคซ้ือสินค้าผลไม้สดเพ่ือบริโภคระหว่างการ

เดินทาง และบริโภคในครัวเรือนมากย่ิงข้ึน 

 

2.4. การบริโภคอย่างยังยืน ขนาดไหน  
- แม้ว่าจะมีการพูดถึงการบริโภคอย่างย่ังยืน และมีการพูดถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติผ่านส่ือต่างๆ 

มากข้ึนกว่าในอดีต แต่ในการจับจ่ายใช้สอยสำหรับทุกๆ วันน้ัน หัวข้อดังกล่าวก็ยังไม่ได้เป็นหัวข้อ

หลักในการตัดสินใจให้ซ้ือสินค้ามากนัก โดยพฤติกรรมการบริโภคน้ัน ยังผูกพันกับรายได้ และระดับ
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การศึกษา ของผู้บริโภคอยู่มาก อย่างไรก็ตามการบริโภคอย่างย่ังยืน และการอนุรักษ์ธรรมชาติน้ัน

จะค่อยๆ มีบทบาทในการตัดสินใจในการซ้ือสินค้าบริโภคมากข้ึนเร่ือยๆ โดยสินค้าจากท้องถ่ิน และ

สินค้าไร้บรรจุภัณฑ์ หรือท่ีไม่ได้ใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีฟุ่มเฟือยจะมีความสำคัญมากข้ึนกับการตัดสินใจใน

การซ้ือสินค้าบริโภค ในเวลาเดียวกันความโปร่งใสด้านท่ีมาของสินค้าก็จะมีความสำคัญมากข้ึนตาม 

2.5. หัวใจหลักในการตัดสินใจซ้ือสินค้า เวลา ความอยาก ราคา  
- ในทางหน่ึงผู้บริโภคมีความต้องการท่ีจะเข้าถึงผู้ผลิต และให้ความสนใจกับเร่ืองราวของผู้ผลิตมาก

ข้ึน แต่ในเวลาเดียวกัน ก็ต้องการใช้เวลาให้น้อยท่ีสุด สะดวกท่ีสุด และถ้าเป็นไปได้ทุกเวลาท่ี

ต้องการ ในการซ้ือสินค้ามากกว่าในอดีตน้ัน หมายความว่า ตลาด Online จะได้รับความสำคัญมาก

ย่ิงข้ึน น้ันหมายความว่า ต้องคิดถึงรูปแบบท่ีจะประสบกับตัวผู้บริโภคใหม่ เช่น ทำอย่างไรให้

ผู้บริโภคใช้เวลาในร้าน Offline มากข้ึน เพ่ือท่ีจะได้ใช้เวลาเพียงพอในการพิจารณาสินค้าท่ีมีเป็น

จำนวนมาก 

2.6. Lost in Information  

- กว่าคร่ึงของผู้กรอกแบบสอบถามไม่มีความแน่ใจใน ปริมาณสารอาหารท่ีได้รับ ระยะเวลาท่ี

สามารถบริโภค หรือตราสัญลักษณ์ต่างๆ ในการเลือกซ้ือผักหรือผลไม่หน่ึงชนิด ซ่ึงคุณค่าทาง

จริยธรรมน้ันไม่ได้สอดคล้องกับความต้องการบริโภคตามธรรมชาติ หรือเม็ดเงินท่ีมีอยู่ในกระเป๋า 

เสมอไป ซ่ึงสำหรับผู้ค้าแล้วควรจะลองคิดดูว่า จะสามารถทำอย่างไร ให้เร่ืองท่ีกล่าวมาข้างต้น

สามารถดำเนินไปได้ด้วยกัน และลดปัญหาให้กับผู้บริโภคมากท่ีสุด 

2.7. ผู้บริโภคส่วนใหญ่เช่ือเร่ืองปากต่อปากจากคนสนิท  
- กว่าร้อยละ 60 ของผู้ตอบแบบสอบถามแจ้งว่า หาข้อมูลเร่ืองผัก และผลไม้จากคนรอบข้างเป็น

หลัก โดยเครือข่ายความรู้ท่ีได้ถูกส่ังสมมาสร้างความเช่ือม่ันข้ึน และลดความซับซ้อนในชีวิตลง

ได้มาก แน่นอนว่า Plattform อย่าง Facebook หรือ Instagram น้ัน ก็ถูกใช้ แต่ส่วนใหญ่จะใช้ใน

เชิงการสร้างแรงบันดาลใจเสียมากกว่า โดยในอนาคตน้ันจะมีการเช่ือต่อโลก Offline และ Online 

เข้าหากันมากกว่าน้ี ซ่ึงการใช้เวลาในท้ัง 2 พ้ืนท่ีของผู้บริโภคจะกลายเป็นหน่ึงเดียว 

 

3. การนำเข้าผลไม้มาในประเทศเยอรมนี  
หากต้องการนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศท่ีไม่ได้อยู่ใน EU แล้วน้ัน ก็มีความต้องการด้าน

เอกสารท่ีแตกต่างกันออกไป โดยเอกสารหลักๆ ได้แก่ 

3.1. ใบรับรองมาตรฐาน (Konformitätsbescheinigung)  
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การนำเข้าผลไม้สดมายังประเทศเยอรมนี จะได้ก็ต่อเม่ือสินค้าน้ันๆ ผ่านมาตราฐาน ท่ีจะสามารถนำ

สิ น ค้ า น้ั น ๆ ไป จ ำห น่ าย ต าท ท่ี ไ ด้ ร ะ บุ ไ ว้ ต าม กฎ ห ม าย ท่ี  EU ไ ด้ ก ำห น ด ไว้  แล ะ ใบ 

Konformitätsbescheinigung ท่ี อ อ ก จ า ก  Bundesanstalt für Landwirtschaft und 

Ernährung (BLE) หรือจากหน่วยงานจากประเทศท่ี 3 ท่ีได้รับการรับรอง  

3.2. ใบรับรองแหล่งกำเนิด  
มีความจำเป็นต้องมีเอกสารดังกล่าว เพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบัติตามมาตราการต่างๆท่ีได้ทำสัญญา

ระหว่าง EU กับต่างประเทศได้ถูกต้อง 

 

4. การนำเข้าผลไม้เข้ามาในประเทศเยอรมนี ของบุคคลธรรมดาเชิงการท่องเท่ียว 
นักท่องเท่ียวไม่สามารถนำ วัตถุ และส่ิงของต่างๆ ติดตัวกลับมาได้ตามต้องการ และยังมีข้อจำกัด ข้อห้าม

ท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น เป็นสัตว์ พืช ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์ หรือพืช ส่ิงทอ เวชภัณฑ์ยา และดอก

ไม่ไฟ เป็นต้น อย่างไรก็ตามตามข้อกำหนดเบ้ืองต้นน้ัน ผู้ท่ีเดินทางกลับมายังประเทศเยอรมนี สามารถ

นำ วัตถุ ของขวัญของท่ีระลึก และส่ิงของต่างๆ กลับมาได้จำนวนหน่ึง โดยไม่ต้องชำระภาษีอากร ท้ังน้ี

การเดินทางเข้าประเทศเยอรมนีของบุคคลน้ัน มีการจำกัดจำนวนวัตถุท่ีต้องการนำติดตัวกลับมา ซ่ึงใน

ท่ีน้ีก็รวมถึงวัตถุอ่ืนๆ ซ่ึง ผักและผลไม้ ก็ถูกจัดว่าเป็นวัตถุอ่ืนๆ ด้วยโดยมีการจำกัด ดังน้ี  

4.1. วัตถุท่ีต้องการนำติดตัวกลับเข้ามาน้ันจะต้องมีมูลค่ารวมกันสูงสุดไม่เกิน 430 ยูโร เม่ือเดินทาง

ทางทางเรือ หรือทางอากาศยาน  

4.2. วัตุน้ันจะต้องเป็นวัตถุท่ีนำมาใช้เป็นการส่วนตัว หรือนำมาเป็นของฝากกับญาติสนิทเท่าน้ัน  
4.3. วัตถุเหล่าน้ีต้องไม่ได้นำไปใช้เชิงการค้า 

5. การนำเข้าส่ิงมีชีวิตท่ีมีอันตราย พืช และผลิตภัณฑ์ท่ีทำจากพืช และวัตถุอ่ืนๆ เข้ามายังสหภาพยุโรป 
(EU) เพ่ือการศึกษา หรือด้านอ่ืนๆ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ 

การนำเข้าวัสดุเหล่าน้ีไม่อนุญาตให้ทำได้โดยปกติ ซ่ึงผลไม้สดจัดว่าเป็นวัตถุอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม 

เม่ือนักท่องเท่ียวต้องการท่ีจะนำ พืช ช้ินส่วนพืช (ไม้ตัดดอก) ผลไม้ เมล็ดพันธ์ุ เข้ามายังเยอรมนีน้ัน 

เจ้าหน้าท่ีต้องดูเหตุผลประกอบ และ ข้อจำกัดการนำเข้าข้างล่างน้ี 

5.1. หากเป็นการเข้าจากประเทศในแถบ เอเชีย อเมริกา แอฟริกา และ ออสเตรเลีย ซ่ึงหากต้องการ
นำเข้า พืช ผลิตภัณฑ์ท่ีทำจากพืช ช้ินส่วนพืช (ไม้ตัดดอก) ผลไม้ เมล็ด มายัง EU น้ัน ต้องมี

ใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary Certificate; PC) โดยเม่ือมีการเดินทางเข้ามายัง
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ประเทศเยอรมนีจะต้องมีการแสดงตนกับหน่วยคุ้มครองพันธ์ุพืช หากวัตถุเหล่าน้ีไม่มี PC ก็มักจะ

ถูกนำไปทำลายต่อไปโดยอัตโนมัติ 

5.2. การนำเข้า จากประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่ม EU และกลุ่มประเทศในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีไม่

เก่ียวกับกลุ่มประเทศในข้อ 3.1 มีการอนุญาตให้นำเข้าไม้ตัดดอกได้ 50 ก้าน หรือ ผลไม่สูงสุด 3 

กิโลกรัม ซ่ึงการนำเข้าส่ิงเหล่าน้ีเพ่ือใช้ส่วนตัวเท่าน้ัน จึงไม่มีความจำเป็นท่ีจะต้องใช้ข้อบังคับการ

ตรวจสอบพืชทางกายภาพ (Pflanzenbeschauverordnung - BflBeschauV) มาห้ามนำเข้า

วัตถุน้ันๆ 

 

6. การคุ้มครองพันธ์ุพืชเชิงสุขาภิบาล  
6.1. คำจำกัดความท่ีชัดเจน ท่ีระบุใน § 2 กฎหมายคุ้มครองพันธ์ุพืช (§ 2 Pflanzenschutzgesetz - 

PflSchG) : 

• พืชท่ีในท่ีน้ีก็คือ พืช และช้ินส่วนของพืชท่ีมีชีวิต รวมไปถึง ผลไม้ และเมล็ดพันธ์ุ 
• ผลิตภัณฑ์ท่ีทำจากพืชคือ ผลิตภัณฑ์ท่ีมี ท่ีมาจากพืช ท่ี ไม่ใช่เพียงผ่าน และไม่ผ่าน 

กระบวนการแปรรูปแบบง่ายๆอย่างการ ตากแห้ง ทำให้เล็กลง หรือแปรรูปเท่าน้ัน ซ่ึงในท่ีน้ี

ไม่ร่วมถึงไม้แปรรูป 

• ส่ิงมีชีวิตท่ีมีอันตรายคือ สัตว์ พืช แมลง จุลินทรีย์ (เช่น ไวรัส หรือ เช้ือโรคต่างๆ) ในทุก
สถานะท่ีสามารถจะทำให้ พืช และผลิตภัณฑ์ท่ีทำจากพืช เสียหายได้ อีกท้ังโรคท่ีไม่ได้

เกิดข้ึนจากส่ิงมีชีวิตท่ีมีอันตรายน้ัน จะถูกให้ความสำคัญเทียบเท่ากับส่ิงมีชีวิตท่ีมีอันตราย 

เช่นกัน 

• วัตถุท่ีถูกเข้าทำลาย คือ พืช ผลิตภัณฑ์ท่ีทำจากพืช หรือวัตถุอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ดิน หรือ
สารต้ังต้น) ท่ีเป็นส่ือในการนำ ส่ิงมีชีวิตท่ีมีอันตรายเข้ามา หรือสามารถเป็นตัวกลางให้

ส่ิงมีชีวิตท่ีมีอันตรายได้ 

6.2. หากมีความต้องการท่ีจะนำ พืช ผลิตภัณฑ์ท่ีทำจากพืช หรือวัตถุอ่ืนๆ ท่ีมีส่ิงมีชีวิตท่ีมี
อันตราย และวัตถุท่ีถูกเข้าทำลาย เพ่ือใช้ในเชิงการค้นคว้า โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน

การนำเข้าวัตถุเหล่าได้แก่ ศุลกากรในท้องท่ี รับหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบการ นำเข้า นำผ่าน 

และ ส่งออก ส่ิงมีชีวิตท่ีมีอันตราย และวัตถุท่ีถูกเข้าทำลาย ตาม § 61 PflSchG ย่อหน้า 1 

ว่า “วัตถุเหล่าน้ีสามารถนำผ่านหน่วยศุลกากรท่ีมีการระบุไว้เท่าน้ัน” และสามารถดูรายช่ือ
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ในเว็ปของกรมศุลกากรเยอรมัน ซ่ึงหน่วยศุลกากรจะรับหน้าท่ีในการขนย้าย และรักษาวัตถุ

เพ่ือนำไปตรวจสอบต่อไป ท้ังน้ี ศุลกากรในท้องท่ีท่ีไกล้ท่ีสุด ตาม Link  

https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/Dienststellensuche/_func

tion/DienststellenSuche_Formular.html?nn=288066 

6.3. ข้อกฎหมายพ้ืนฐาน  
- การ นำเข้า นำผ่าน และส่งออกส่ิงมีชีวิตท่ีมีอันตราย และวัตถุท่ีถูกเข้าทำลาย น้ัน ต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองพันธ์ุพืช (PflSchG) และข้อบังคับการตรวจสอบพืชทาง

กายภาพ (BflBeschauV) ซ่ึงจะมีการอธิบายเร่ืองเก่ียวกับการนำวัตถุท่ีเรียกว่า พืช 

ผลิตภัณฑ์ท่ีทำจากพืช ช้ินส่วนพืช (ไม้ตัดดอก) ผลไม้ เมล็ด ท้ังหมด มายังประเทศเยอรมนี 

โดยกฎหมายและข้อบังคับน้ี ได้บังคับอ้างอิงกฎระเบียบ/เง่ือนไข มาจากสหภาพยุโรป (EU) 

ท่ีมีการประกาศผ่านราชกิจจานุเบกษาของ EU และประเทศเยอรมนี จะนำมาปรับใช้เป็น

กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อบังคับของประเทศตามเวลาท่ี

กำหนดไว้ ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลง และปรับปรุง อยู่ตลอดเวลา 

 

 

 


