
พฤติกรรมการบริโภคของคนเยอรมัน 

ทามกลางความเช่ือม่ันส่ันคลอนของคาเงินยูโร 

 ถาหากจะกลาววาเยอรมันคือ“ผูกําหัวใจความเปนความตายของเงินยูโร”ก็คงไมผิดไปนัก เพราะเยอรมัน

เปนประเทศท่ีมีความแข็งแกรงทางเศรษฐิกจการเงินมากท่ีสุดในกลุมสมาชิกท่ีใชเงินยูโรและยุโรป นอกจากนี้ยังมี

ประชากรมากท่ีสุดเชนกันราวๆ 82 ลานคนซ่ึงมีรายไดเฉลี่ยตอหัวสูง ท่ีรวมเปนพลังขับเคลื่อนหลอเลี้ยงเศรษฐกิจ

ของสมาชิกผูใชสกุลเงินยูโร(Euro Zone) แมขณะเผชิญปญหาวิกฤติการเงินและหนี้สินในมวลหมูสมาชิกEuro 

Zoneในขณะนี้ก็ตาม  

          จะเห็นไดจากชาวเยอรมันท่ียังคงบริโภคสินคามากข้ึน โดยในป 2011ท่ีผานมา คนเยอรมันบริโภคสินคา

มากกวาป 2010 ประมาณรอยละ 1.2 และในป 2012 ท่ีกําลังจะสิ้นสุด การบริโภคสินคาก็ยังคงมีแนวโนมท่ี

เพ่ิมข้ึนเชนกัน  

          แมบริษัท GfK ซ่ึงเปนบริษัทของเยอรมัน ท่ีวิเคราะหตลาดท่ัวโลกกวา 100 ประเทศ ไดคาดการณการ

บริโภคของชาวเยอรมันวาจะลดลงเล็กนอยก็ตามคือ ในไตรมาสสุดทายของป 2012 อัตราการบริโภคของเดือน

ตุลาคม และพฤศจิกายน เทากันอยูท่ีระดับ 6.1:ซ่ึงเปนอัตราท่ีสูงท่ีสุดในรอบ 5 ป และเดือนธันวาคม ท่ีระดับ 5.9 

แสดงใหเห็นวาอัตราการบริโภคในประเทศเยอรมันยังคงแข็งแกรงอยู  

          นอกจากนี้ GfK ยังคาดการณวา แมการบริโภคจะลดลงเล็กนอยในเดือนธันวาคม แตก็ยังถือเปนอัตราการ

ใชจายท่ีสูงกวาชวงเดียวกันของป 2011 และคาดวาในป2012นี้ชาวเยอรมันจะซ้ือของขวัญในชวงคริสตมาส เฉลี่ย

คนละประมาณ 285 ยูโร ซ่ึงมากกวาปท่ีแลวถึงรอยละ 10 ก็จะกอใหเกิดปริมาณการคาขายรวมมูลคาประมาณ 

14,900 ลานยูโรในชวงคริสตมาสนี้ 

          สําหรับขอมูลท่ีเปนเครื่องบงชี้หรือดรรชนีสนับสนุนวา ชาวเยอรมันยังมีการบริโภคอยางตอเนื่องคือ ระดับ

รายไดและคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน จากสํานักงานสถิติแหงชาติเยอรมัน โดยในป 2010 ชาวเยอรมันท่ีเปนโสดมีรายได

เฉลี่ยหลังหักภาษีประมาณ 1,784 ยูโร และครอบครัวชาวเยอรมัน (2 คนและไมมีบุตร) มีรายไดเฉลี่ยหลังหักภาษี

ประมาณ 3,368 ยูโร 

          เม่ือแยกรายจายเพ่ือการอุปโภคบริโภคในแตละชวงรายไดตอเดือนท่ีเกิดข้ึน ครอบครัวชาวเยอรมันท่ีมี

รายไดหลังหักภาษีนอยกวา 1,300 ยูโร มีคาใชจายประมาณ 986 ยูโร/เดือน แตหากครอบครัวมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน

ก็จะมีคาใชจายเพ่ิมข้ึนตามไปดวยคือ ครอบครัวท่ีมีรายไดระหวาง 1,300 – 2,600 ยูโร มีคาใชจายประมาณ 

1,621 ยูโร/เดือน ครอบครัวท่ีมีรายได 2,600 – 3,600 ยูโร มีคาใชจายประมาณ 2,394 ยูโร/เดือน ครอบครัวท่ีมี

รายได 3,600 – 5,000 ยูโร มีคาใชจายประมาณ 3,016 ยูโร/เดือน และครอบครัวท่ีมีรายได 5,000 – 18,000 ยูโร 

มีคาใชจายประมาณ 4,027 ยูโร/เดือน 



          สําหรับการบริโภคสินคาอาหารระหวางป 2001-2011 เชน มันฝรั่ง เนื้อสัตว ผักผลไมสดหรือแชแข็ง ท่ีบง

บอกถึงพฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจําวันของคนเยอรมัน ท่ีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงใหเห็นชวงทศวรรษท่ีผาน

มาดังนี้ 

           มันฝรั่ง ชาวเยอรมันบริโภคมันฝรั่งนอยลง จากท่ีเคยบริโภคประมาณ 70 กิโลกรัม/คน/ป ในป 2001 แต

พอในป 2011 ชาวเยอรมันบริโภคเฉลี่ยเพียง 56.6 กิโลกรัม/คน/ป พฤติกรรมการบริโภคมันฝรั่งท่ีนอยลง 

นาสนใจสําหรับสินคาไทยมาก เนื่องจากใน 10 กวาปท่ีผานมา ชาวเยอรมันบริโภคขาวเพ่ิมข้ึนแทนการบริโภค

มันฝรั่ง คือจากท่ีเคยบริโภคขาวคนละประมาณ 3.7 กิโลกรัมตอป ในป 2001 แตในป 2011 ชาวเยอรมัน

บริโภคขาวประมาณคนละ  5.4 กิโลกรัมตอป หรือเพ่ิมข้ึน 1.7 กิโลกรัม/คน/ป ถือไดวาตลาดขาวในประเทศ

เยอรมันยังคงขยายตัวอยางนาสนใจ เม่ือเช่ือมโยงกับความนิยมบริโภคอาหารไทยของชาวเยอรมันท่ีเพ่ิมมาก

ข้ึนเรื่อยๆ 

 เนื้อสัตว บริโภคเนื้อสัตวเพ่ิมมากข้ึน จากคนละประมาณ 87.9 กิโลกรัมตอปในป 2001 เปนคนละ

ประมาณ 89.5 กิโลกัมตอป ในป2011โดยคนเยอรมันบริโภคเนื้อวัวเพ่ิมมากข้ึนมากกวาเนื้อสัตวประเภทอ่ืนๆ เชน 

เนื้อหมู เนื้อสัตวปก เนื้อแกะ ฯลฯ อยางไรก็ดี การบริโภคเนื้อสัตวปกแชแข็งลดลงเปนจํานวนมาก จากในป 

2001 ท่ีมีการบริโภครวมท้ังส้ิน 342,000 ตัน ลดลงเหลือเพียง 207,000 ตันในป 2011 

 ผลไมสด บริโภคลดลงมากในชวง 10 ปท่ีผานมา โดยในป 2001 ชาวเยอรมันรับประทานผลไมสดคนละ

ประมาณ 111.9 กิโลกรัมตอป ในขณะท่ีในป 2011 ชาวเยอรมันรับประทานผลไมสดเพียงคนละ 65.6 กิโลกรัมตอ

ป ซ่ึงสวนทางกับการบริโภครวมของผลไมแชแข็งและน้ําผลไมท่ีเพ่ิมข้ึนจาก  66,600 ตันตอปในป 2001 เปน 

68,100 ตัน ตอปในป 2011 

 ผักสด บริโภคลดลงเชนเดียวกับการบริโภคผลไมสด โดยในป 2001 บริโภคผักสดเฉลี่ยคนละ 94 กิโลกรัม

ตอป และลดลงเปน 92.5 กิโลกรัมตอปในป 2011 ในขณะเดียวกัน การบริโภคผักแชแข็งของชาวเยอรมัน

เพ่ิมข้ึนอยางมากในชวงระยะเวลาดังกลาว จากการบริโภครวม 292,000 ตันตอปในป 2001 เปน 382,500 

ตันตอปในป 2011  

           จะเห็นวาการบริโภคสินคาอาหาร มีความเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ ซ่ึงสํานักงานสถิติแหงชาติ

เยอรมัน ไดแสดงสัดสวนหรือหมวดคาใชจายของชาวเยอรมันในป 2010 ไวอยางนาสนใจโดยเฉพาะหมวด

คาอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ ประมาณรอยละ 14 หมวดคาสันทนาการตางๆ ประมาณรอยละ 11 ซ่ึง2หมวดนี้

รวมกันไดถึงรอยละ 25 เปนหมวดท่ีสงเสริมตอเนื่องกันได และถือวาเปนหมวดท่ีสินคาไทยมีศักยภาพในการ

สงออก หมวดเสื้อผา ประมาณรอยละ 5 สวนหมวดคาท่ีพัก น้ํา ไฟ และคาซอมแซมท่ีพักตางๆ ประมาณรอยละ 

34 มากท่ีสุด ท่ีเหลือก็เปนหมวด เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆไป 



          แตอยางไรก็ตามเนื่องจากประชาชนเริ่มไมม่ันใจในสภาวะเศรษฐกิจในกลุมEuro Zone และใน

ขณะเดียวกันก็มีการถกเถียงกันภายในประเทศเรื่องคาพลังงานตางๆท่ีอาจจะปรับตัวสูงข้ึนอีก ทําใหประชาชนเริ่ม

ระมัดระวังในการใชจายมากข้ึน  

          ท้ังนี้ความไมม่ันใจในเสถียรภาพและคาเงินยูโร ไดทําใหชาวเยอรมันหันมาซ้ือสินคาอสังหาริมทรัพย

และอัญมณีมีคาแทนการฝากเงินยูโรไวกับธนาคาร ซ่ึงอัญมณีและเครื่องประดับไทยก็เปนสินคาท่ีมีศักยภาพใน

การสงออกมาเยอรมันเชนกัน 

          หากวลี “เปล่ียนวิกฤติใหเปนโอกาส” ไมใชเปนเพียงแคคํากลาวท่ีเปนนามธรรม วิกฤติการเงินของ

Euro Zone ในเยอรมนีวันนี้ ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคของชาวเยอรมันท่ีเปล่ียนแปลงไปในรอบ 10 ป 

ก็นาจะทําใหวลีนี้เปนจริงไดหากผูประกอบการไทยคิดจะเจาะตลาดเยอรมันในสินคาท่ีมีโอกาสรวมท้ังการ

ลงทุนและจางผลิตในเยอรมนีท่ีมีศักยภาพตามท่ีไดกลาวถึงขางตน 

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร ประมาณ 40-41 บาท 

********************************************************** 
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