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โอกาสสินคาเครื่องสุขภัณฑ หองนํ้าในประเทศเยอรมนี 
 

ภาพรวม 
 โดยปกติ ชาวเยอรมันใหความใสใจในการดูแลรักษาและซอมแซมท่ีอยูอาศัยเปนประจํา จากสถิติในอดีตท่ี
ผานมา ชาวเยอรมันจะเนนการตกแตง ดูแลรักษาและซอมแซมบาน โดยเนนความสําคัญไปท่ีหองครัวและ
หองนั่งเลนเปนหลัก แตในปจจุบัน วิถีการดํารงชีวิตของชาวเยอรมันไดเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป ประชากรชาว
เยอรมันใหความสําคัญในการตกแตง ดูแลรักษา ซอมแซมหองน้ํามากท่ีสุด โดยในชวง 10 ปท่ีผานมา จํานวนการ
ลงทุนในเรื่องการดูแลรักษา ซอมแซมหองน้ําในครัวเรือนของชาวเยอรมันไดเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องมาโดยตลอด ในป 
2012 ยอดขายเครื่องสุขภัณฑหองน้ําในประเทศเยอรมนี มีจํานวนประมาณ 21.5 พันลานยูโร เพ่ิมมากข้ึนกวา 
500 ลานยูโรเม่ือเทียบกับระยะเวลาเดียวกันในปกอน  สินคาท่ีมียอดขายสูงท่ีสุด ไดแกผลิตภัณฑท่ีเก่ียวกับท่ี
อาบน้ํา (Shower) โดยมีมูลคาประมาณรอยละ 56.5 ของยอดขายท้ังหมด 
 ในอดีตท่ีผานๆมา หองน้ําตามท่ีพักอาศัยของชาว
เยอรมัน จะเปนหองน้ําท่ีมีลักษณะเปน Functional ไวใช
งานไดอยางดี ครบถวน แตไมหรูหราหรือเนนการพักผอน 
มีพ้ืนท่ีหองน้ําโดยเฉลี่ยประมาณ 5 ตารางเมตรเทานั้น แต
ในปจจุบัน ชาวเยอรมันไดเพ่ิมการลงทุนในเรื่องของ
หองน้ําเพ่ิมมากข้ึน โดยจะทําหองน้ําใหเปน Deluxe  
Bathroom  เพ่ือเนนการใชงานประมาณ 40 นาทีตอวัน 
สําหรับการลงทุนในหองน้ํานี้ จะมีคาใชจายโดยเฉลี่ย
ประมาณ 50,000 ยูโร นอกจากนี้ชาวเยอรมันยังใหความ
สนใจในเรื่องการสรางหองน้ํา หองท่ีสองเพ่ิมมากข้ึน เพราะจากวัฒนธรรมเรื่องหองน้ําของชาวเยอรมันท่ีผานมา 
จะพบไดวา ในท่ีพักอาศัยสมัยเกา (หองนอนหลายหอง) นั้น จะมีหองน้ําเพียงหองเดียวและเปนหองน้ําท่ีอยูติดกับ
หองนอนใหญเทานั้น 

จากการสํารวจเรื่องหองน้ําในท่ีพักของชาวเยอรมัน พบวา ท่ีพักอาศัยและบาน ประมาณ 5 ลานแหง ยงั
มีหองน้ําท่ีใชมานานกวา 25 ป หรือนานกวานั้น ซ่ึงคาดวา หองน้ําเหลานั้นจะตองดําเนินการซอมแซม ปรับปรุงใน
ในอนาคตอันใกลนี้อยางแนนอน  สําหรับรสนิยมและแนวโนมการจัดวางแปลนหองน้ําของชาวเยอรมันไดเริ่ม
เปลี่ยนแปลงไป โดยอางอาบน้ําไมจําเปนตองจัดวางชิดผนังหองน้ําอีกตอไป สําหรับบริษัทท่ีมีชื่อเสียงระดับ Top 
brands ของโลก ท่ีเปนท่ีนิยมในดานผูนําดานสินคาสุขภัณฑในประเทศเยอรมนีไดแก Bette, Burgkama, BWT, 
Dornbracht, Duravit, Emco Bad, Grohe, Grünbeck, Hansa, Hansgrohe, Hüppe, Ideal Standard, 
INDA, Judo, Kaldewei, Keramag, Kermi, Keuco, Kludi, Laufen, Roca,Toto, Villeroy & Boch, VitrA 
and Zucchetti. เปนตน 

 
Trends แนวโนมสินคาเครื่องสุขภัณฑ หองน้ําในตลาดเยอรมัน 
 

 * อางอาบน้ํา  อางอาบน้ําสีขาว 
บนพ้ืนฐานสีน้ําตาลเขม หรือลายไมสีเขม 
เปนสินคาท่ีนิยมใชในปจจุบัน 
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 *  ฝกบัวขนาดใหญ พรอมการเปลี่ยนแรงดันของน้ํา สามารถใชเปน
เครื่องนวดตัวจากการอาบน้ํา ไดรับความนิยมมากท่ีสุด พรอมท้ังสายฝกบัวท่ีติด
หลอดพไฟหลากสี สามารถเปลี่ยนสีไดยามเม่ืออาบน้ํา ไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึน
โดยตลอด 

 
 
*   สายน้ําตกจากเพดาน ไดรับความนิยมเพ่ิมมากข้ึน ตามลําดับ 
 
 
 
 
 

 *  อางลางมือท่ีเรียบงาย แตฟงกชั่นการใชงานดีเยี่ยม แลดูทันสมัย 
เรียบงาย เปนท่ีตองการของตลาดเยอรมันเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง 

 
 
  
 
*  ตูอาบน้ํา พรอมระบบอัดฉีดแรงดันน้ํา เพ่ือนวดตัวและชวยการผอนคลาย พรอม
ไฟหลากสี เปนท่ีนิยมในกลุมคนเยอรมันท่ีมีรายไดสูงในปจจุบัน 
 
 
 

 
มาตรฐานสินคา 
   ประเทศเยอรมนีเนนและความสําคัญเรื่องการติดฉลากแจงรายละเอียดสินคาแกผูบริโภคเปนหลัก เปน
นโยบายท่ีชวยเหลือและคุมครองแกผูบริโภค โดยจะตองใหขอมูลรายละเอียดบนฉลาก ซ่ึงจะตองแจงเปน
ภาษาเยอรมัน ดังนี้ 
  Special storage conditions or conditions of use    การแจงวิธีเก็บรักษาสินคาหรือ
วิธีการใชสินคาและผลิตภัณฑเหลานั้น 
  name or business name and address of the manufacturer or packager, or of 
a seller การแจงรายละเอียดบริษัทผูผลิตสินคา บริษัทบรรจุภัณฑ หรือตัวแทนจําหนายสินคา 
  Place of origin การแจงแหลงท่ีมาหรือแหลงผลิตสินคา 
 นอกเหลือจากการติดฉลากแลว เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน เปนสิ่งจําเปนท่ีผูผลิตควรใหความสนใจ 
เพราะตราเครื่องหมายรับรองมาตรฐานจะเพ่ิมความม่ันใจแกผูบริโภค และสรางยอดขายใหแกบริษัทผูผลิตใน
ทางออมตอไป โดยเครื่องหมายรับรองมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับสินคาสุขภัณฑของเยอรมันนั้น ไดแก เครื่องหมาย
รับรองมาตรฐาน DIN ( Deutsches Institute für Normung) เปนตราเครื่องหมายรับรอง ท่ีประกันความม่ันใจ
แกผูบริโภค วาสินคาเหลานั้นสามารถนําไปใชไดตรงตามวัตถุประสงค มีขนาด ไซส มาตรฐานสากล ยกตัวอยาง
เชน สายฝกบัวอาบน้ํา หากดูจากตราเครื่องหมายรับรองและหมายเลข จะทราบทันทีวา สายฝกบัวนั้นสามารถตอ
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กับทอน้ําได มีขนาดพอดีกัน เปนตน  เชน DIN 12899 เปนเครื่องหมายมาตรฐานท่ีแสดงวา
ฝกบัวอาบน้ํามี 2 หัว ตามระบบมาตรฐานสากล 
   สามารถหาขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี www.din.de 
 
มูลคาการนําเขาสินคาเครื่องสุขภัณฑของประเทศเยอรมนี 
 

 ประเทศเยอรมนีนําเขาสุขภัณฑจากท่ัวโลกท่ีสําคัญ 3 ประเภท เรียงตามมูลคาการนําเขาไดดังนี้ 

1. สุขภัณฑท่ีทํามาจากพลาสติก  (HS : 39) เยอรมนีนําเขาเครื่องสุขภัณฑจากพลาสติก แยกเปน 
ผลิตภัณฑอางอาบน้ํา Tube (HS : 3917), พ้ืนและพนังจากพลาสติก (HS : 3918) และอางลางมือ อุปกรณอาบน้ํา
ท่ีทําจากพลาสติก (HS : 3922) เรียงจากมากไปหานอยตามลําดับ โดยในระยะ 3 ปท่ีผานมา เยอรมนีนําเขา
ผลิตภัณฑอางอาบน้ําท่ีทําจากพลาสติกมากท่ีสุด มีมูลคาการนําเขาเฉลี่ยประมาณปละ 1,519.96 ลานเหรียญ
สหรัฐ สําหรับในป 2555 มีการนําเขาอางอาบน้ําท่ีทํามาจากพลาสติกคิดเปนมูลคา 1,499.26 ลานเหรียญสหรัฐ 
ลดลงรอยละ 10.86 คิดเปนรอยละ 3.63 ของการนําเขาพลาสติกท้ังหมด 

การนําเขาสินคาสุขภัณฑท่ีทํามาจากพลาสติก ของประเทศเยอรมนี แยกตามประเภท H.S. Code  
 

ประเภทสินคา มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐ) สัดสวน (รอยละ) อัตราการ
ขยายตัว    
(รอยละ) 

ม.ค. – ธ.ค. 
2553 

ม.ค. – ธ.ค. 
2554 

ม.ค. – ธ.ค. 
2555 

ม.ค. – ธ.ค. 
2553 

ม.ค. – ธ.ค. 
2554 

ม.ค. – ธ.ค. 
2555 

พลาสติกจากทั่วโลก (H.S.39) 33,363.61 42,237.94 41,291.17 100.00 100.00 100.00 -4.50 

 
1. Tube, Pipe (H.S.3917) 1,378.67 1,681.96 1,499.26 3.79 3.89 3.63 -10.86 
2. Floor Wall (H.S.3918) 321.25 397.00 394.85 0.88 0.92 0.96 -0.54 
3. Bath Sink (H.S.3922) 361.13 408.05 362.36 0.99 0.94 0.88 -11.20 

ที่มา - World Trade Atlas 
 

 จากสถิติป 2555 โดยภาพรวมนั้น การนําเขาเครื่องสุขภัณฑท่ีทําจากพลาสติกของเยอรมันมีแนวโนมลดลง
เล็กนอย เยอรมนีนําเขาสินคาหลักคือทอน้ํา อางอาบน้ําท่ีทําจากพลาสติก (H.S.3917) จากสามประเทศหลัก 
ไดแกประเทศสวิตเซอรแลนด (รอยละ17.41 ลดลงรอยละ 11.88) อิตาลี (รอยละ 10.97 ลดลงรอยละ 9.82) 
สาธารณรัฐเชค (รอยละ9.41 ลดลงรอยละ 26.79) แตในขณะเดียวกัน เยอรมนีนําเขาสินคาทอน้ํา อางอาบน้ําท่ีทํา
จากพลาสติก (H.S.3917) จากไทยในป 2555 มีมูลคา 5.60 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึน 1.15 ลานเหรียญสหรัฐหรือ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 25.80 
 

2. สุขภัณฑท่ีทํามาจากเซรามิค  (HS : 69) เยอรมนีนําเขาเครื่องสุขภัณฑจากเซรามิค แยกเปน ชิ้นสวน
ประกอบจากเซรามิคขัดเงา (HS : 6908) อางอาบน้ําท่ีทําจากพลาสติก (HS : 6909)  อางลางมือท่ีทําจากเซรามิค 
(HS : 6910)  ชิ้นสวนประกอบจากเซรามิคไมขัดเงา (HS : 6907) เรียงจากมากไปหานอยตามลําดับ โดยในระยะ 
3 ปท่ีผานมา เยอรมนีนําเขาชิ้นสวนประกอบจากเซรามิคขัดเงามากท่ีสุด โดยมีมูลคาการนําเขาเฉลี่ยประมาณปละ 
576.26 ลานเหรียญสหรัฐ สําหรับในป 2555 มีการนําเขาชิ้นสวนประกอบจากเซรามิคขัดเงาคิดเปนมูลคา 538.11 
ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงรอยละ 15.57 คิดเปนรอยละ 18.23 ของการนําเขาเซรามิคท้ังหมด  

 

http://www.din.de/
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ตาราง -  มูลคาการนําเขาสินคาสุขภัณฑท่ีทํามาจากเซรามิค ของประเทศเยอรมนี แยกตามประเภท H.S. Code  
 

ประเภทสินคา มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐ) สัดสวน (รอยละ) อัตราการ
ขยายตัว    
(รอยละ) 

ม.ค. – ธ.ค. 
2553 

ม.ค. – ธ.ค. 
2554 

ม.ค. – ธ.ค. 
2555 

ม.ค. – ธ.ค. 
2553 

ม.ค. – ธ.ค. 
2554 

ม.ค. – ธ.ค. 
2555 

Ceramic จากทั่วโลก (H.S.69) 2,759.38 3,138.10 2,951.14 100.00 100.00 100.00 -5.96 

 
1. Glzd Flg+Pav (H.S.6908) 553.32 637.36 538.11 20.05 20.31 18.23 -15.57 
2. Lab, Wre, Tube (H.S.6909) 477.31 619.48 528.28 17.30 19.74 17.90 -14.72 
3. Sink, W-Basn (H.S.6910) 270.75 314.99 285.15 9.81 10.04 9.66 -9.47 
4. Unglzd Flg (H.S.6907) 154.63 184.30 188.43 5.60 5.87 6.39 2.24 

ที่มา - World Trade Atlas 
 

 จากสถิติป 2555 โดยภาพรวมนั้น การนําเขาเครื่องสุขภัณฑท่ีทําจากเซรามิคของเยอรมันมีแนวโนมลดลง
เล็กนอย เยอรมนีนําเขาสินคาหลักคือเซรามิคขัดเงาปูพ้ืน (H.S.6908) จากสามประเทศหลัก ไดแกประเทศอิตาล ี
(รอยละ48.73 ลดลงรอยละ 13.98) สเปน (รอยละ 11.74 ลดลงรอยละ 5.98) ตุรกี (รอยละ9.85 ลดลงรอยละ 
25.87) แตในขณะเดียวกัน เยอรมนีนําเขาสินคาเซรามิคขัดเงาปูพ้ืน (H.S.6908) จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต
และรัสเซียเพ่ิมสูงข้ึน โดยนําเขาจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต (รอยละ 0.98 เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.21) ประเทศ
รัสเซีย (รอยละ0.78 เพ่ิมข้ึน 3.88 ลานเหรียญสหรัฐหรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 1,198.80) แตเม่ือเทียบกับอัตราสวนแบง
ตลาด ซ่ึงยังถือไดวาท้ังสองประเทศมีสวนแบงตลาดสินคาเครื่องสุขภัณฑท่ีทําจากเซรามิคเพียงเล็กนอยเทานั้น  
 

3. สุขภัณฑท่ีทํามาจากหิน ซีเมนต  (HS : 68) เยอรมนีนําเขาเครื่องสุขภัณฑจากหิน/ซีเมนต (HS : 6810) 
เฉลี่ยประมาณปละ 267.11 ลานเหรียญสหรัฐ สําหรับในป 2555 มีการนําเขาเครื่องสุขภัณฑจากหิน/ซีเมนต คิด
เปนมูลคา 259.74 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงรอยละ 16.06 คิดเปนรอยละ 7.66 ของการนําเขาหิน/ซีเมนตท้ังหมด  
โดยสินคาสวนใหญนําเขามาจากประเทศเนเธอรแลนด (รอยละ 15.73 ลดลงรอยละ 18.04) สาธารณรัฐเชค (รอย
ละ 13.57 ลดลงรอยละ 8.41) และโปแลนด (รอยละ 12.77 ลดลงรอยละ 16.71) มากเรียงตามลําดับ ซ่ึงมูลคา
การนําเขาในป 2555 เยอรมนีนําเขาสินคาเครื่องสุขภัณฑจากหิน/ซีเมนตลดลงเปนสวนใหญ ยกเวนประเทศ
ออสเตรีย (รอยละ 9.41 เพ่ิมข้ึนรอยละ 22.38) จีน (รอยละ 4.03 เพ่ิมข้ึนรอยละ 44.48) 

ตาราง -  มูลคาการนําเขาสินคาสุขภัณฑท่ีทํามาจากเซรามิค ของประเทศเยอรมนี แยกตามประเภท H.S. Code  
 

ประเภทสินคา มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐ) สัดสวน (รอยละ) อัตราการ
ขยายตัว    
(รอยละ) 

ม.ค. – ธ.ค. 
2553 

ม.ค. – ธ.ค. 
2554 

ม.ค. – ธ.ค. 
2555 

ม.ค. – ธ.ค. 
2553 

ม.ค. – ธ.ค. 
2554 

ม.ค. – ธ.ค. 
2555 

Stone จากทั่วโลก (H.S.68) 2,911.32 3,520.81 3,392.69 100.00 100.00 100.00 -3.64 

 
1. Art, Cemnt/Stn (H.S.6810) 232.16 309.43 259.74 7.97 8.79 7.66 -16.06 

ที่มา - World Trade Atlas 
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การสงออกจากไทยเขาสูประเทศเยอรมนี 
 

จากสถิติการนําเขาเครื่องสุขภัณฑของประเทศเยอรมนีในระยะ 3 ปท่ีผานมา (2553 - 2555) เยอรมนี
นําเขาเครื่องสุขภัณฑจากไทยโดยเฉลี่ยคิดเปนมูลคาปละประมาณ 3.93 ลานเหรียญสหรัฐ สําหรับชวงเดือน ม.ค. 
2556 เยอรมนีนําเขาเครื่องสุขภัณฑไทยรวมมูลคาท้ังสิ้น 0.26 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจํานวน 0.02 ลานเหรียญ
สหรัฐหรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 9.14 เม่ือเทียบกับปกอนระยะเวลาเดียวกัน สินคาหลักของไทยท่ีสงออกสูตลาดเยอรมัน 
ไดแก ทอน้ํา อางอาบน้ําท่ีทํามาจากพลากสติก เปนตน 

ตาราง – ประเทศคูคาเครื่องสุขภัณฑท่ีสําคัญของไทย ในเดือน ม.ค. 2556 
 

ประเทศ มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐ) สัดสวน (รอยละ) อัตราการ
ขยายตัว   
(รอยละ) 

2555 ม.ค. – ม.ค. 
2555 

ม.ค. – ม.ค. 
2556 

2555 ม.ค. – ม.ค. 
2555 

ม.ค. – ม.ค. 
2556 

 
สงออกสูท่ัวโลก 139.56 8.67 10.85 100.00 100.00 100.00 25.17 

 
1 สหรัฐอเมริกา 39.41 2.86 3.80 28.24 33.00 35.01 32.80 
2.ญี่ปุน 16.99 0.88 1.15 12.18 10.18 10.59 30.26 
3.ลาว 6.82 0.40 0.77 4.88 4.58 7.05 92.72 
4.กัมพูชา 6.08 0.42 0.63 4.35 4.34 5.79 49.82 
5.จีน 10.68 0.87 0.60 7.65 10.03 5.57 -30.32 
6.พมา 7.42 0.64 0.44 5.32 7.38 4.02 -31.75 
7.ฟลิปปนส 4.28 0.36 0.42 3.07 4.19 3.91 16.84 
8.ออสเตรเลีย 3.22 0.12 0.31 2.30 1.41 2.86 153.39 
9.ซาอุดิอาระเบีย 4.60 0.37 0.29 3.30 4.22 2.66 -20.93 
10.เยอรมนี 4.18 0.24 0.26 2.99 2.75 2.40 9.40 

 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 
 

ชองทางการจําหนายสินคา 
ชองทางกระจายสินคาวัสดุกอสรางและอุปกรณภายในหองน้ําท่ีสําคัญชองทางหนึ่ง ของประเทศเยอรมนี 

ไดแก รานขายสินคาประเภท Do-It-Yourself  จากสถิติท่ัวไป ประเทศเยอรมนีจัดเปนตลาดสินคาประเภท DIY ท่ี
สําคัญท่ีสุดของยุโรป มีจํานวนหางและรานคาประเภท DIY และ home improvement stores มากกวา 5,346 
ราน (ประเทศฝรั่งเศส 4,100 ราน, อังกฤษ 2,500 ราน และ เนเธอรแลนด 1,400 ราน)  
 ยอดจําหนายสินคา DIY ในประเทศเยอรมนีสวนใหญ (รอยละ 46) มาจากราน DIY ท่ีมีขนาด มากกวา 
1,000 ตรม. นอกจากนั้นบริษัทประกอบธุรกิจ DIY ชั้นนํา 20 บริษัทของประเทศเยอรมนีมีจํานวนรานท้ัง
ภายในประเทศเยอรมนีและตางประเทศมากกวา 3,500 ราน  ในป 2554 ยอดขายสินคา DIY ในประเทศเยอรมนี
มีมูลคาท้ังสิ้น 31,578 ลานยูโร เพ่ิมข้ึน 478 ลานยูโร หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.53 ซ่ึงยอดขายสินคาประมาณรอยละ 
81.25 มาจาก 8 บริษัท DIY ชั้นนําของเยอรมนี ไดแก  บริษัท Tengelmann (ขายสินคาในนามบริษัท OBI 
จัดเปนบริษัท DIY ท่ีใหญท่ีสุดของประเทศเยอรมนี) Bauhaus, Hornbach, Praktiker (ขายสินคาในนามบริษัท 
Prakitker, Max Bahr), Zeus (ขายสินคาในนามบริษัท Hagebau, Knauber, Leitermann, Werkmarkt) 
REWE (ขายสินคาในนามบริษัท Toom, B1) , Globus (ขายสินคาในนามบริษัท Globus, Hela)  
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แนวทางในการขยายตลาดสงออกของไทยและขอเสนอแนะ 
 1. ผูสงออกไทยจะตองใหความสําคัญเรื่องความปลอดภัยของสินคาเปนหลัก และจะตองผลิตสินคา DIY 
ภายใตมาตรฐานสากล  ในปจจุบันเยอรมันจะประกาศเตือนผูบริโภคเรื่องสินคาท่ีไมไดรับมาตรฐานตามสื่อตางๆ 
มาโดยตลอด โดยเฉพาะสินคาจากประเทศท่ีมีคุณภาพต่ํากวามาตรฐาน เนื่องจากเยอรมนีจะทําการทดสอบ 
ตรวจสอบคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ ไมวาจะเปนเรื่อง การรั่วของสายไฟ ความแหลมคม การใชสารเคมีท่ีอาจเกิด
อันตรายตอผิวหนัง การติดไฟงาย สิ่งตางๆท่ีจะทําใหผูบริโภคไดรับอันตราย  โดยมีหนวยงานตรวจสอบท่ีไดรับการ
ยอมรับและเชื่อถือจากชาวเยอรมันมากท่ีสุด ไดแกหนวยงานของ Stiftung Warentest โดยจะแบงสินคาท่ีไดรับ
การตรวจสอบเปนระดับคะแนนในเกณฑดีมาก (Sehr Gut), ดี (Gut), ปานกลาง (Befriedigend), แย 
(Ausleichend) และไมควรใช (Mangelhaft) ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูบริโภคในการพิจารณาเลือกซ้ือสินคาตอไป 
 2. ควรพิจารณานําเอามาตรฐานตางๆของสหภาพยุโรปท่ีเก่ียวของ เชนเรื่องสิ่งแวดลอมและสังคม ซ่ึงถือ
เปนปจจัยสําคัญของผูบริโภคชาวยุโรป มาประยุกตใชกับมาตรฐานการติดฉลากและการบรรจุหีบหอของสินคาไทย 
ตัวอยางเชน ฉลากท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม (eco-labels) 

3. ผูผลิต/ผูประกอบการไทย ควรหาโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชม งานแสดงสินคาท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม
นี้ในประเทศเยอรมนี เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีสมัยใหม รูปแบบและแนวโนมของสินคาท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแตละป 
ตามงานแสดงสินคาตางๆ ในเยอรมนี ซ่ึงเปนศูนยรวมของผูผลิต/ผูสงออกจากทุกมุมโลก ขนาดเดียวกันผูซ้ือและ
ผูนําเขาจากประเทศตางๆ ก็จะมาเยี่ยมชมงานเพ่ือสั่งซ้ือผลิตภัณฑเปนจํานวนมาก  

งานแสดงสินคาท่ีเก่ียวของกับสินคาดังกลาวในเยอรมนี 
-  งานแสดงสินคา Eisenwarenmesse (สินคาเครื่องมือและอุปกรณชาง) ณ เมืองโคโลญจน จัดแสดง

ครั้งตอไประหวางวันท่ี 9-12 มี.ค.57  (เว็บไซด www.eisenwarenmesse.de) 
-  งานแสดงสินคา ISH (สินคาเค่ืองมือและอุปกรณชางและสุขภัณฑ) ณ นครแฟรงกเฟรต จัดแสดง

ระหวางวันท่ี 10 -14 มี.ค.58 (เว็บไซด www.ish.messefrankfurt.com) 
 

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