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ชาวฟิลิปปิโนจ่ายค่าเบียร์เฉลี่ยปีละ 23,000 เปโซ และบริโภคสูงเป็นอันดับ 4 ในเอเชีย 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Expansivity เว็บไซด์ทางการเงินชั้นนำเปิดเผยรายงานดัชนีเบียร์โลกประจำปี 2021 (World 

Beer Index 2021) ซึ่งได้ทำการวิจัยประเมินราคาเบียร์ขนาดขวด 330 มิลลิลิตรในซุปเปอร์มาร์เก็ตและบาร์     
จากทั่วโลกและนำข้อมูลมารวมกับสถิติขององค์การอนามัยโลกเพ่ือหาปริมาณการบริโภคเบียร์ต่อตัว อัตราการบริโภค
เบียร ์เฉลี ่ยต่อปี รวมทั ้งผลกระทบของราคาเบียร ์ต ่อการบริโภคในแต่ละประเทศรวม 58 ประเทศทั ่วโลก             
รวมถึงฟิลิปปินส์ โดยผลการวิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้  

• ประเทศที่มีราคาเบียร์แพงที่สุดในโลก คือ ประเทศกาตาร์ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 11.26 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อขวด หรือประมาณ 549 เปโซต่อขวด เนื่องจากประเทศมุสลิมส่วนใหญ่มีการเรียกเก็บภาษีนำเข้า
แอลกอฮอล์ถึงร้อยละ 100 ก่อนฟุตบอลโลกในปี 2022 และนักท่องเที่ยวต้องได้รับใบอนุญาตพิเศษในการดื่ม
แอลกอฮอล์ นอกจากนี้ พบว่าราคาเบียร์ในประเทศจีนก็มีราคาค่อนข้างแพงเช่นกัน โดยราคาเบียร์ในโรงแรม     
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 13.61 เหรียญสหรัฐฯ ต่อขวด และในซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่ 1.81 เหรียญสหรัฐฯ ต่อขวด สำหรับ
ประเทศที่มีราคาเบียร์ถูกที่สุดในโลก คือ ประเทศแอฟริกาใต้มีราคาเฉลี่ย 1.68 เหรียญสหรัฐฯ ต่อขวด หรือ
ประมาณ 81 เปโซต่อขวด 

• ประเทศที่มีการบริโภคมากที่สุดในโลก คือ สาธารณรัฐเช็ก โดยมีอัตราการบริโภคเบียร์เฉลี่ย 
468 ขวดต่อคนต่อปี หรือประมาณ 39 ขวดต่อเดือนต่อคน รองลงมาได้แก่ สเปน (417 ขวดต่อคนต่อปี) เยอรมนี 
(411 ขวดต่อคนต่อปี) โปแลนด์ (398 ขวดต่อคนต่อปี) และออสเตรีย 389 ขวดต่อคนต่อปี สำหรับในภูมิภาคเอเชีย
พบว่า 5 อันดับแรกที่มีประชากรดื่มเบียร์มากที่สุด ได้แก่ ไทย มีอัตราการบริโภคเบียร์เฉลี่ย 142 ขวดต่อคนต่อปี 
เกาหลีใต้ (130 ขวดต่อคนต่อปี) จีน (127 ขวดต่อคนต่อปี) ฟิลิปปินส์ (114 ขวดต่อคนต่อปี) และญี่ปุ่น (88 ขวด
ต่อคนต่อปี) ตามลำดับ 
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• ประเทศที่มีการใช้จ่ายในการดื่มเบียร์มากที่สุดในโลก คือ ประเทศเยอรมนี เฉลี่ยอยู่ที่ 1,907.78 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อคนต่อปี หรือประมาณ 93,000 เปโซต่อคนต่อปี รองลงมาได้แก่ โปแลนด์ (1,738 เหรียญสหรัฐฯ 
ต่อคนต่อปี ลิทัวเนีย (1,586 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคนต่อปี) ออสเตรีย และอังกฤษ (1,554 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคนต่อปี)  

• สำหรับประเทศฟิลิปปินส์ พบว่าราคาเบียร์เฉลี่ยอยู่ที่ 4.25 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 207 
เปโซ ซึ่งใกล้เคียงกับราคาเบียร์ในประเทศสหรัฐฯ เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์ และมีอัตราการบริโภคเบียร์เฉลี่ย 
114 ขวดต่อคนต่อปี หรือ 9 ขวดต่อคนต่อเดือน สูงเป็นอันดับ 4 ในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งมีการใช้จ่ายในการดื่มเบียร์
ค่อนข้างสูง โดยเฉลี่ยอยู่ที ่485.40 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี หรือประมาณ 23,602.82 เปโซต่อปี หรือคิดเป็นประมาณ 
1,966 เปโซต่อเดือน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศฟิลิปปินส์พบว่าค่าใช้จ่ายเบียร์ต่อรายได้ 
มีสัดส่วนค่อนข้างสูง โดยข้อมูลของคณะกรรมการค่าจ้างและผลผลิตแห่งชาติฟิลิปปินส์ (The National Wages 
and Productivity Commission) พบว่า ในเขตเมโทรมะนิลามีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันอยู่ที่ประมาณวันละ 500 
- 537 เปโซ หรือจะมีรายได้ประมาณ 10,000 - 10,740 เปโซต่อเดือนเท่านั้น  

ทั้งนี้ Expansivity ระบุเพิ่มเติมว่า ผลการวิจัยพบว่าต้นทุนและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นั้นแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่อย่างมีนัยสำคัญ และค่าใช้จ่ายในการดื่มเบียร์จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลัง
ด่ืมเบียร์อยู่ที่ใดในโลก 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Philippine Star เว็บไซด์ esquiremag.ph และเว็บไซด ์Expansivity 

ผลกระทบ/โอกาสและแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย 

• ตลาดเครื่องดื่มในฟิลิปปินส์ ถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจาก Euromonitor พบว่า       
ในปี 2561 อุตสาหกรรมเครื ่องดื ่มฟิลิปปินส์มีมูลค่าอยู ่ที ่ 2.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 16             
เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ ตลาดเครื่องดื่มในฟิลิปปินส์สามารถแบ่ง  
ได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ (1) ตลาดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ประกอบไปด้วยเครื่องดื่มหลากหลายประเภท เช่น 

ไวน์ เบียร์ สปิริต บรั่นดี วิสกี้ และวอดก้า เป็นต้น และ (2) 
ตลาดเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ ประกอบไปด้วย
เครื่องดื่มหลากหลายประเภท เช่น น้ำดื่ม น้ำอัดลม น้ำผลไม้ 
ชา กาแฟ เครื่องดื่มร้อน และเครื่องดื่มเย็น เป็นต้น สำหรับ
ตลาดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ฟิลิปปินส์ถือเป็นประเทศท่ีมี
ชื่อเสียงด้านการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเป็นที่รู้จักกัน
มานานว่าชาวฟิลิปปินส์มีว ัฒนธรรมที ่มีความสนุกสนาน 
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เนื่องจากเคยตกเป็นประเทศอาณานิคมของสเปนมากว่า 300 ปี ทำให้ได้รับวัฒนธรรมการดื่มจากสเปนเช่นเดียวกับ
ประเทศในแถบละตินอเมริกา ดังนั้น การดื่มแอลกอฮอล์จึงเป็นเรื่องปกติสำหรับชาวฟิลิปปินส์ โดยวัฒนธรรมการดื่ม
ถูกเรียกเป็นภาษาตากาล๊อกว่า “Laklak และ Inuman Na” ซึ ่งว ัฒนธรรมการดื ่มสังเกตได้จากการสังสรรค์                
ในกลุ่มเพื่อนวันเกิด หรือเทศกาลต่างๆ ทำให้ชาวฟิลิปปินส์มีการใช้จ่ายสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่อนข้างสูง        
ในแต่ละปี และมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่ชาวฟิลิปปินส์นิยมดื่มมากที่สุด         
คือ เบียร์ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดสูงถึงร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดอื่นๆ ส่วนเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ที่ได้รับความนิยมประเภทอื่นๆ ได้แก่ รัม บรั่นดี ยิน วอดก้า ไวน์ และวิสกี้ เป็นต้น สำหรับยี่ห้อเบียร์        
ที ่ได้ร ับความนิยมมากในฟิลิปปินส์ ได้แก่ San Miguel Pale Pilsen, San Mig Light และ Red Horse เป็นต้น         
ทั้งนี ้ ในตลาดสินค้าเบียร ์ของฟิลิปปินส์ พบว่า บริษัท San Miguel Brewery เป็นผู ้ผลิตเบียร์ท้องถิ ่นเก่าแก่           
และมีโรงกลั่นเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์ยังคงรักษาความเป็นผู้นำในตลาดเบียร์ด้วยส่วนแบ่งตลาดกว่าร้อยละ 90 
โดยสามารถสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งผ่านแคมเปญส่งเสริมการตลาดที่มีประสิทธิภาพและมีเครือข่ายช่องทางการ        
จัดจำหน่ายที่กว้างขวางตั้งแต่ร้านค้าปลีกดั้งเดิม (Sari-sari) ไปจนถึงร้านค้าปลีกสมัยใหม่ รวมทั้งมีความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มบริโภคที่แตกต่างกัน 

• ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในฟิลิปปินส์เป็นตลาดที่มีศักยภาพของไทย เนื่องจากฟิลิปปินส์มีจำนวนประชากร
ขนาดใหญ่ประมาณ 110 ล้านคนในปัจจุบันและส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว รวมทั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์มีอัตราการเติบโตที่โดดเด่น ส่งผลให้ประชากรชาวฟิลิปปินส์เริ ่มมีรายได้สูงขึ้นและ             
มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งชาวฟิลิปปินส์เริ่มเลือกสินค้าที่มีคุณภาพและให้อรรถประโยชน์มากขึ้น 
นอกจากนี้ ชาวฟิลิปปินส์ยังมีนิสัยชอบดื่มเห็นได้จากผลการสำรวจดังกล่าวข้างต้น และชอบลองของใหม่ๆ         
ทำให้เป็นโอกาสในการส่งออกสินค้าเครื่องดื่มแอลกฮอล์ของไทยมายังฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการส่งออก
เครื่องดื่มของไทยถือว่ามีความแข็งแกร่ง รวมถึงกลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ โดยผู้ประกอบการไทย       
มีความพร้อมทั้งเรื่องคุณภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล รวมถึงมีการ
พัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องตามพฤติกรรมและแนวโน้มของผู้บริโภค   
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และเป็นสินค้าที่คาดว่าน่าจะสามารถ
ขยายการส่งออกมายังฟิลิปปินส์ได้มากขึ้น เนื่องจากเบียร์ของไทย     
มีรสชาติและคุณภาพดี รวมทั้งได้รับการยอมรับในระดับสากล ดังนั้น 
จึงน่าจะเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการเบียร์ของไทยที่จะแสวงหา
ช่องทางในการขยายตลาดให้เพิ่มมากขึ้น ผ่านช่องทางร้านค้าปลีก 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ รวมถึงการจำหน่ายผ่านร้านอาหารไทยและร้านอาหารอื่นๆ 
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อย่างไรก็ตาม การเข้ามาแข่งขันในตลาดเบียร์ฟิลิปปินส์ อาจต้องประสบกับความยากลำบาก เนื่องจากมี ผู้ผลิต
เบียร์ท้องถิ่นเก่าแก่รายสำคัญอย่าง San Miguel ครองตลาดเบียร์ส่วนใหญ่มาเป็นระยะเวลานานและจำหน่าย
เบียร์ราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับเบียร์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้น การหาคู่ค้าชาวฟิลิปปินส์ที่มีศักยภาพ       
ในการกระจายสินค้าจะมีส่วนสำคัญท่ีจะช่วยผู้ประกอบการไทยในการเข้ามาเจาะตลาดเบียร์ในฟิลิปปินส์ได ้
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สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา 
 16 มีนาคม 2564 

 
 
 
 
 
 


