
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

1. ขอมูลท่ัวไป 2. เคร่ืองชี้วัดเศรษฐกิจ 
   ป2019 ป 2020 ป 2021F 

GDP (US$bn) 3,860 3,800 4,320 

GDP Per Capita (US$) 46,470 45,730 51,860 

GDP Growth (%) 0.6 -4.9  3.6 

สินคาสงออก : เคร่ืองปฏิกรณนิวเคลียร บอยเลอร และ สวนประกอบ ยานทางบกนอกจากรถที่เดินบน
รางรถไฟหรือรางรถราง อุปกรณ เคร่ืองจักรไฟฟา เคร่ืองจักรกลไฟฟาและสวนประกอบ ผลิตภัณฑทาง
เภสัชกรรม  อุปกรณและเคร่ืองอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร การถายรูป การถายทำภาพยนตร การวัด 
การตรวจสอบ การวัด ความเที่ยง 

พ้ืนที่ : 348,540 ตร.กม. 
ประชากร : 84.783 ลานคน (7/2564) 
ภาษาราชการ: เยอรมน ี

ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ: บิทูมัส ลิกไนต เกลือสินเธาว แรเหล็ก ทองแดง 

นิกเกิล ยูเรเนียม 

 ตลาดสงออก : 1. สหรัฐอเมริกา (8.70%) 2. จีน (7.75%) 3. ฝร่ังเศส (7.60%) 4. เนเธอรแลนด (6.64%) 
5. โปแลนด (5.62%) และไทยอันดับที่ 43 (0.38 %) 
สินคานำเขา :  เคร่ืองปฏิกรณนิวเคลียร บอยเลอร และ สวนประกอบ เคร่ืองจักรไฟฟา เคร่ืองจักรกล
ไฟฟาและสวนประกอบ ยานทางบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง สวนประกอบและ
อุปกรณ เชื้อเพลิงที่ไดจากแร น้ำมันแร ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม  
ตลาดนำเขา : 1. จีน (11.24%) 2. เนเธอรแลนด (7.53%) 3. สหรัฐอเมริกา (6.02%) 4. โปแลนด 
(5.83%) 5. อิตาลี (5.54%)  และไทยอันดับที ่35 (0.59 %) 

 

 

3. การคาระหวางไทย – เยอรมน ี

 

ประเทศ 

มูลคาการคารวม (ลาน USD) มูลคาการสงออก (ลาน USD) มูลคาการนำเขา (ลาน USD) 

ป 2020 
ป 2021 

ป 2020 
ป 2021 

ป 2020 
ป 2021 

ม.ค.-มิ.ย. +/- (%) ม.ค.-มิ.ย. +/- (%) ม.ค.-มิ.ย. +/- (%) 

เยอรมนี 9,286.44 5,675.59 22.22 4,073.41 2,513.99 25.45 5,213.03 3,161.60 19.76 

 

 
 

4. สินคาสงออกหลกัของไทย – เยอรมน ี                  หนวย : ลาน USD 5. สินคาหลักท่ีไทยนำเขา – เยอรมน ี                              หนวย : ลาน USD 

 
 
 

 

 

 

สินคา 

 

 

ป 2020 

 

ป 2020 

ม.ค.-มิ.ย. 

 

ป 2021 

ม.ค.-มิ.ย. 

 

+/- (%) 

ม.ค.-มิ.ย. 

  

สินคา 
 

ป 2020 

 

ป 2020 

ม.ค.-มิ.ย. 

 

ป 2021 

ม.ค.-มิ.ย. 

 

+/- (%) 

ม.ค.-มิ.ย. 

1.เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ

สวนประกอบ 

482.0 192.5 364.7 89.42  1.เครื่องจักรกลและสวนประกอบ 1,090.7 536.9 612.2 14.03 

2.อัญมณแีละเครือ่งประดับ 565.8 249.8 246.8 -1.18  2.สวนประกอบและอุปกรณ 

ยานยนต 

500.1 278.7 342.4 22.87 

3.รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 201.6 105.4 210.1 99.39  3.เคมีภัณฑ 550.8 304.5 333.3 9.46 

4.แผงวงจรไฟฟา 376.4 202.3 200.5 -0.92  4.เครื่องจักรไฟฟาและ

สวนประกอบ 

541.1 274.4 291.7 6.29 

5.ผลิตภัณฑยาง 213.3 83.3 176.4 111.92  5.ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัช

กรรม 

415.6 212.2 219.9 3.64 

6.เครื่องปรับอากาศและ

สวนประกอบ 

178.3 84.9 113.6 33.83  6.เครื่องมือเครือ่งใชเกี่ยวกับ

วิทยาศาสตร  

337.2 152.1 203.5 33.76 

7.กอก วาวลและสวนประกอบ 130.8 60.9 77.5 27.33  7.เครื่องเพชรพลอย อญัมณ ีเงิน

แทงและทองคำ 

154.0 59.4 129.5 117.94 

8.เครื่องจักรกลและสวนประกอบ 157.3 97.6 62.0 -36.41  8.แผงวงจรไฟฟา 152.2 80.7 114.4 41.78 

9.เลนซ 100.7 42.5 60.6 42.37  9.รถยนตนั่ง 115.5 62.6 93.7 49.69 

10.มอเตอรและเครื่องกำเนิดไฟฟา 50.6 30.9 54.6 76.46  10.ผลิตภัณฑโลหะ 130.4 67.6 66.4 -1.75 

รวม 10 รายการ 2,456.8 1,150.1 1,566.9 36.24  รวม 10 รายการ 3,987.6 2,029.1 2,407.0 18.63 

อ่ืนๆ 1,616.6 853.9 947.1 10.92  อ่ืนๆ 1,225.4 610.8 754.6 23.53 

รวมท้ังสิ้น 4,073.4 2,004.0 2,514.0 25.45  รวมท้ังสิ้น 5,213.0 2,639.9 3,161.6 19.76 

ที่มา: ศูนยเทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

 



6. สถานการณเศรษฐกิจ 

 
ที่มา: สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงเบอรลิน 

7. โอกาส/อุปสรรค 

 
 

 

 

 

 

 

- วิกฤติการแพรระบาดของ Covid-19 สงผลใหนโยบายเศรษฐกิจของประเทศเยอรมนี เปลี่ยนแปลงไปหลายประการ เชน ยุทธศาสตร อินโด-แปซิฟก       
ซึ่งเยอรมนีเปนประเทศใน EU ท่ีริเริ่มผลักดันใหยุทธศาสตรดังกลาวเกิดความสำคัญ และมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยเล็งเห็นความสำคัญของการกระจาย
ความสำคัญดานการเมืองและการคาในเอเชีย จึงไดออกยุทธศาสตรความรวมมือตอภูมิภาคอินโดแปชิฟก ซึ่งเนนการสงเสริมการคาแบบพหุภาคี การแขงขัน
อยางเทาเทียมและเปนธรรม การปกปองหวงโซอุปทาน รวมท้ังสนับสนุนความเปนศูนยกลางของอาเชียน  
- ความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจของผูประกอบการเยอรมันดีข้ึนอยางเห็นไดชัด โดยดัชนีผูประกอบธุรกิจ ifo เดือนพ.ค. 64 ขยายตัวข้ึน 99.2 จุด จากเดิม 
96.6 จุด ในเดือนเม.ย. 64 อีกท้ัง คาดการณวา สถานการณเศรษฐกิจในชวงหลายเดือนขางหนาจะมีทิศทางดีข้ึน  
 

7.1 โอกาส 

  - แนวโนมความนิยมของกลุมสินคาแฟช่ันยั่งยืนในตลาดเยอรมันมีโอกาสขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ผูประกอบการไทยดานสิ่งทอท่ีมีความประสงค

เขาสูตลาดเยอรมัน ควรปรับตัวและใหความสําคัญกับกระบวนการผลิตและนโยบายตาง ๆ ท้ังในดานการรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และการดูแลดานสิทธิ

และสวัสดิการแรงงานใหถูกตองตามกฎหมาย พรอมท้ังนําเทคโนโลยีมาปรับใชเพ่ือใหสอดคลองตอความตองการตลาดในปจจุบัน เชน การใชวัสดุท่ีเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอมหรือวัสดุรีไซเคิล นอกจากน้ี ผูประกอบการไทยควรศึกษาเรื่องตรารับรองสินคาสิ่งทอเพ่ือความยั่งยืน เชน ตรา Global Organic Textile 

Standard (GOTS) ตรารับรอง Grüner Knopf เปนตน รวมถึงควรศึกษากฎระเบียบสหภาพยุโรปท่ีเก่ียวของกับสินคาเครื่องแตงกายและผลิตภัณฑสิ่งทอ

โดยละเอียด เชน กฎระเบียบดานความปลอดภัยของสินคา (General Product Safety Directive) กฎระเบียบดานสารเคมี (REACH) กฎหมายทรัพยสิน

ทางปญญา และกฎระเบียบสินคาสิ่งทอของสหภาพยุโรป  

   นอกจากน้ี เพ่ือเปนการขยายโอกาสทางการคา ผูประกอบการไทยควรเขารวมงานแสดงสินคาสิ่งทอและเครื่องแตงกายในตางประเทศ สําหรับงาน

แสดงสินคาท่ีเก่ียวของในประเทศเยอรมนี เชน งานแสดงสินคา Heimtextil งานแสดงสินคา INNATEX งานแสดงสินคา Frankfurt Fashion Week และ

งานแสดงสินคา h+h cologne เปนตน เพ่ือพบปะเจรจาการคากับผูประกอบการในตลาดและศึกษาแนวโนมความตองการของผูบริโภคเพ่ือท่ีจะไดนํา

กลับไปปรับใชเพ่ือพัฒนาสินคาใหตรงตามความตองการของตลาดตอไป  

สินคาท่ีมีโอกาสในชวง Covid-19 

3 กลุมสินคาท่ีเติบโตในชวง Covid-19 ของเยอรมนี ไดแก จักรยาน (จักรยานไฟฟา จักรยานคารโก) สินคา DIY (สินคาตกแตงสวนและอุปกรณกอสราง) 

และสินคารถบาน 

7.2 อุปสรรค 

 - เยอรมนีเริ่มบังคับใชกฎระเบียบวาดวยการยกเลิกการใชพลาสติกแบบใชครั้งเดียวท้ิง (Single Use Plastic - SUP) โดยมผีลตั้งแตวันท่ี 3 กรกฎาคม 

2564 เปนตนไป ขอบังคับไดระบุถึงการยกเลิกการใชผลติภณัฑ SUP ประเภทท่ีมผีลติภณัฑทางเลือกอ่ืน ๆ ในตลาดท่ีสามารถใชทดแทนกันได ไดแก 

ชอน สอม จาน หลอดพลาสติก ท่ีคนเครื่องดื่ม กานสําลี กานลูกโปง รวมถึงภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่มท่ีทํามาจาก Styrofoam และผลิตภัณฑท่ีทํา

มาจากพลาสติกชีวภาพ นอกจากน้ี ยังกําหนดใหมีการแสดงฉลากหรือเครื่องหมายบนบรรจุภณัฑ บนผลิตภณัฑพลาสติกแบบใชแลวท้ิงประเภทท่ียังไมมี

ผลิตภณัฑทางเลือกอ่ืนท่ีสามารถใชทดแทนกันได เชน ผาเช็ดทําความสะอาดแบบเปยก ผลติภณัฑเก่ียวกับสุขอนามัย บุหรี่ท่ีมีตัวกรอง แกวน้ำ เปนตน 

นับเปนความทาทายและโอกาสของผูประกอบการในหวงโซอุปทานไมวาจะเปนผูผลติพลาสติก อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มท่ีใชบรรจุภณัฑพลาสติก 

โดยตองเตรียมพรอมในการรับมือกับตนทุนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากการเปลีย่นไปผลิตบรรจภุัณฑแบบใหมท่ีใสใจตอสิ่งแวดลอม และปรับตัวในการใชบรรจุภณัฑ

อาหารท่ีมีความยั่งยืน อยางไรก็ตาม ภายใตมาตรการดังกลาวจะเปนโอกาสใหผูผลติแบบ non-plastic สามารถหาชองทางในการเจาะตลาดบรรจภุัณฑ

อาหารในเยอรมนีและสหภาพยุโรปได  



 

 8. กลยุทธ/กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. สำนักงานและเขตอาณา 

 
 

สาํนักพฒันาตลาดและธุรกจิไทยในต่างประเทศ 2 
กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ 

 

-สคต. ณ กรุงเบอรลิน จำนวน 1 ประเทศ คือ เยอรมนี (เบอรลิน, โลวเออรแซกโซน่ี, แซกโซนี, ชเลสวิก-โฮลชไตน, ทูรินเจยี, แซกโซนี-อันฮัลต,  

บรันเดนบูรก, เมคเลนบูรก-เวสเทิรนพอเมอราเนีย, ฮมับูรก, เบรเมนิ) 

-สคต. ณ นครแฟรงกเฟรต จำนวน 2 ประเทศ คือ 1.เยอรมนี (แฟรงกเฟรต, นอรทไรน-เวสตฟาเลยี, ไบเยริน, บาเดิน-เวอรทเทมแบรก, เฮสส, ไรนแลนด-

พาลาทิเนต, ซารลันด) 2.สวิตเซอรแลนด 

เปาหมายสงออกป 2021 : +0.45% 
กิจกรรมป 64 

1. พัฒนาและสงเสริมการคาระหวางประเทศสินคาเกษตร อาหารและธุรกิจบริการอาหาร 

- โครงการพัฒนาสงเสรมิการตลาดสรางภาพลักษณสินคาอาหารและธุรกิจบริการอาหารตามยุทธศาสตรครัวไทยสูโลก Thai SELECT (ต.ค.63-ก.ย.64) 

2. สงเสริมสินคา/บริการไทยเขาสูธุรกิจ HORECA  
    - โครงการบูรณาการกลุมประเทศยุโรปสงเสริมสินคา/บริการไทยเขาสูธุรกิจ HORECA (ต.ค.63 – ก.ย.64) 

3. งานแสดงสินคาออนไลนเสมือนจริง และ Hybrid ท้ังในประเทศและตางประเทศ  
- งานแสดงสินคา THAIFEX – Virtual Trade Show (25-29 พ.ค.64) 

- งานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ Bangkok Gems & Jewelry Fair (BGJF) Virtual Trade Fair ครั้งท่ี 66 (22-24 มิ.ย.64) เลื่อนไปจดัป 65 

- งานแสดงสินคาช้ินสวนอะไหลยานยนต และอุปกรณตกแตง 2564 (TAPA 2021) ในรูปแบบออนไลน (8 ก.ย.64) 

- งานแสดงสินคา THAIFEX Anuga Asia (Hybrid) 2021 (29 ก.ย.-ต.ค.64) 

4. กิจกรรม Online Business Matching (OBM) ผาน Tele Conference ในป 2564 อาทิ สินคาสาหรายพวงองุน (มี.ค.-ก.ค.64) ของใช/ของตกแตง

บาน (พ.ค.64) และอาหารและไลฟสไตล (ก.ย.64) 

5. กิจกรรมสัมมนาและใหคำปรึกษาดานการคาออนไลน 

 - การใหคำปรึกษาเชิงลึกผานชองทางออนไลนโครงการสงเสริมการคาผานชองทางออนไลนตลาดภูมิภาคอเมริกาและยุโรปในชวง Covid-19 สินคา   

ไลฟสไตล อาทิ ผลิตภัณฑรักษโลก ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เฟอรนิเจอร และสินคาตกแตงบาน (D.I.Y เฟอรนิเจอร ของตกแตงบาน เครื่องใชบน

โตะอาหาร เครื่องครัว และสินคาสุขภาพและความงาม) (มี.ค.64)  

- การเผยแพรขอมูลการคาในรูปแบบบันทึกเสียงออนไลน (Podcast) ภายใตโครงการเสริมสรางศักยภาพผูสงออกไทยตลาดยุโรปและ CIS (สื่อออนไลน) 

(พ.ค.-ส.ค.64)  

- Online Export Clinic โดย ผอ. สคต. ในทุกภูมิภาค (ส.ค.64)  
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