
ส่องพฤติกรรมผู้บริโภคยูเครนท่ามกลางวิกฤตความขัดแย้ง 
 
ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในตลาดคา้ปลีกของยูเครนมีการเปล่ียนแปลงไปตาม

ภาวะการณ์ท่ีเกิดขึ้นในประเทศทั้งเหตุการณ์ความมัน่คงทางการเมืองภายในประเทศ การระบาดของไวรัส 
COVID-19  และเหตุการณ์ความตึงเครียดระหว่างยูเครนและรัสเซียซ่ึงทวีความรุนแรงตั้งแต่ช่วงตน้ปี 2565 
เป็นตน้มา โดยส านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ ขอสรุปพฤติกรรมผูบ้ริโภคในตลาด
คา้ปลีกของยเูครน ดงัน้ี 
 
1.  ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกจิและประชากร 

 ยูเครนเป็นประเทศท่ีมีขนาดพื้นท่ีประมาณ 603,500 ตารางกิโลเมตร ถือว่าเป็นประเทศท่ีมีพื้นท่ี
ใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 2 ในทวีปยุโรปรองจากรัสเซีย มีพรมแดนติดกบัโปแลนด์ สโลวาเกีย ฮงัการี โรมาเนีย 
มอลโดวา เบลารุส และรัสเซีย ส่งผลให้ยูเครนถือเป็นประเทศท่ีมีศักยภาพในการขนส่งสินคา้ระหว่าง
สหภาพยุโรป เอเชีย และกลุ่มประเทศ CIS ยูเครนมีเมืองหลวงซ่ึงเป็นทั้งศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและการ
ปกครองของประเทศคือกรุงเคียฟ (Kiev) ยูเครนใช้สกุลเงินทอ้งถ่ินท่ีเรียกว่า Hryvnia (UHA) โดย 1 UHA  
มีมูลค่าประมาณ 1.15 บาท 

 
จากขอ้มูลของ State Statistics Service of Ukraine พบว่าในปี 2563 มูลค่า GDP ประมาณ 4,820.68 

พนัลา้นบาท โดยกว่าร้อยละ 58.7 มาจากภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ 21.0) รองมาไดแ้ก่ ภาคการคา้ (ร้อยละ 
16.3) ภาคการเกษตร (ร้อยละ 10.8) ภาคการขนส่ง (ร้อยละ 7.3) และภาคการก่อสร้าง (ร้อยละ 3.3) ขณะท่ี
ภาคธุรกิจอ่ืนๆ เช่น ภาคการบริการ ภาคพลงังาน ภาคอสังหาริมทรัพย ์และภาคการเงิน มีมูลค่าร่วมกัน
ประมาณร้อยละ 41.3 
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การคา้ระหว่างประเทศของยูเครนในปี 2564 มีมูลค่าการคา้ระหว่างประเทศรวมประมาณ 3,214.24  
พนัลา้นบาท แบ่งเป็นมูลค่าการน าเขา้ประมาณ 1,676.03 พนัลา้นบาท โดยมีคู่คา้ส าคญั ได้แก่ ตุรกี เบลารุส 
สหรัฐอเมริกา โปแลนด ์และรัสเซีย และมูลค่าการส่งออกประมาณ 1,538.21 พนัลา้นบาท โดยมีคู่คา้ส าคญั ไดแ้ก่ 
อิตาลี อินเดีย เยอรมนี ตุรกี และโปแลนด์ 

ยูเครนมีจ านวนประชากรประมาณ 41.4 ลา้นคน แบ่งเป็นเพศชายประมาณ 22.2 คน เพศหญิง
ประมาณ 19.2 คน มีก าลงัแรงงานภายในประเทศประมาณ 16.9 ลา้นคน มีอตัราวา่งงานประมาณร้อยละ 10.1 
ทั้งน้ี กว่าร้อยละ 50 ของแรงงานชาวยูเครนนิยมเดินทางไปท างานในต่างประเทศเน่ืองจากไดรั้บค่าแรงท่ี 
สูงกว่าการท างานในประเทศ โดยแรงงานยูเครนถือว่ามีส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของสหภาพ
ยุโรป โดยเฉพาะแรงงานในภาคการขนส่ง ภาคบริการ และภาคการผลิต โดยในปี 2564 พบว่ามีแรงงาน
ยูเครนกว่า 10 ล้านคน เดินทางไปท างานในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป เช่ น เยอรมนี อิตาลี ฝร่ังเศส 
เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ สาธารณรัฐเชค และฮงัการี รวมถึงประเทศอ่ืนๆ นอกสหภาพยุโรป เช่น สหราช
อาณาจกัร ตุรกี และสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ 

 
2. โครงสร้างรายได้และรายจ่าย และปริมาณการบริโภคของผู้บริโภคยูเครน 

 ณ ปี 2564 ยูเครนมีจ านวนประชากรประมาณ 41.4 ลา้นคน โดยกลุ่มประชากรในช่วงวยัท างาน  
มีสัดส่วนมากท่ีสุดประมาณร้อยละ 55 รองมาไดแ้ก่ประชากรวยัแรกเกิด – 14 ปี ประมาณร้อยละ 30 และ
ประชากรผูสู้งอายุ (65 ปีขึ้นไป) ประมาณร้อยละ 15 อายุเฉล่ียของประชากรเพศชายอยู่ท่ีประมาณ 66.39 ปี 
ขณะท่ีเพศหญิงอยูท่ี่ 76.22 ปี 

2.1 โครงสร้างรายได้ของครัวเรือนยูเครน 
รายไดเ้ฉล่ียต่อคนของประชากรอยู่ท่ีประมาณ 7,030 บาทต่อเดือน โดยมี Available Income เฉล่ีย

ต่อคนประมาณ 6,845 บาทต่อเดือน โดยประชากรท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียเกินกว่า 13,800 บาทต่อเดือนมีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 3.4 ขณะท่ีประชากรส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียประมาณ 4,600-8,050 บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อย
ละ 50.7 ของผูมี้รายได้ทั้งหมดในประเทศ ทั้งน้ี รายได้ของประชากรยูเครนในปี 2563 ส่วนใหญ่มาจาก
ค่าจา้งประมาณร้อยละ 58.3 รองมาไดแ้ก่ เงินประกนัสังคม/เงินบ านาญ ร้อยละ 21.2 และเงินช่วยเหลืออ่ืนๆ 
ร้อยละ 9.2 ขณะท่ีเงินรายไดจ้ากการประกอบการในภาคธุรกิจ และเกษตรกรรม มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 
5.8 และร้อยละ 5.5 ตามล าดบั 
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2.2 โครงสร้างรายจ่ายของครัวเรือนยูเครน 
โครงสร้างการใช้จ่ายของครัวเรือนยูเครนในปี 2563 ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายสินค้าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมประมาณร้อยละ 48.1 รองมาไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายส าหรับระบบสาธารณูปโภค (ร้อยละ 14.4) ค่าใชจ่้าย
สินคา้เคร่ืองแต่งกายและรองเทา้ (ร้อยละ 4.8) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสุขภาพ (ร้อยละ  4.3) ค่าใช้จ่ายส าหรับ
ร้านอาหาร โรงแรม ท่ีพักและบริการ (ร้อยละ 4.3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ร้อยละ 4.0) ค่าใช้จ่าย
ระบบส่ือสารโทรคมนาคม (ร้อยละ 3.4) ค่าใช้จ่ายสินคา้ภายในบ้านและของตกแต่งบา้น (ร้อยละ 2.2) 
ค่าใชจ่้ายในกิจกรรมสันทนาการ (ร้อยละ 1.5) และค่าใชจ่้ายในการศึกษา (ร้อยละ 0.9) ตามล าดบั 

 
 
2.3 ปริมาณการบริโภคสินค้าอาหารของชาวยูเครน 

สินคา้อาหารท่ีชาวยูเครนนิยมบริโภคในปี 2563 ประกอบดว้ย นมและ Dairy Products ประมาณ 
201.9 กิโลกรัมต่อคนต่อปี รองมาไดแ้ก่ ผกัสดประมาณ 164.0 กิโลกรัมต่อคนต่อปี มนัฝร่ังประมาณ 134.0 
กิโลกรัมต่อคนต่อปี ขนมปังและธญัพืชประมาณ 96.6 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ผลไมป้ระมาณ 56.5 กิโลกรัมต่อ
คนต่อปี เน้ือสัตวป์ระมาณ 53.8 กิโลกรัมต่อคนต่อปี น ้ าตาลประมาณ 27.8 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เน้ือปลา
ประมาณ 12.4 กิโลกรัมต่อคนต่อปี น ้ามนั ประมาณ 12.3 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ขณะท่ีบริโภคไข่ประมาณ 278 
ฟองต่อคนต่อปี 
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3. สรุปพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดค้าปลกีของยูเครน 
 - ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชจ่้ายกบัสินคา้อาหารและเคร่ืองด่ืมเป็นหลกั ขณะท่ีผูบ้ริโภคในกลุ่มท่ีมีก าลงั
ซ้ือสูงจะให้ความส าคญักับการใช้จ่ายในกิจกรรมสันทนาการ การรับประทานอาหารในร้านอาหารและ
สถานท่ีบริการต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 

- ผูบ้ริโภคท่ีมีก าลงัซ้ือสูงได้แก่ กลุ่มวยัท างาน และกลุ่มผูมี้รายได้จากการประกอบธุรกิจ โดยมี
สัดส่วนอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 5 ของผูบ้ริโภคภายในประเทศ และมีการใชจ่้ายเฉล่ียท่ีสูงกวา่ผูบ้ริโภคกลุ่มอ่ืน
อยูป่ระมาณร้อยละ 20-30 
 - การระบาดของไวรัส COVID-19 ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริโภคสินคา้อาหารของชาวยูเครนมาก
นกัเน่ืองจากสินคา้ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ท่ีผลิตภายในประเทศ อย่างไรก็ดี พบว่าสินคา้บางประเภทมีปริมาณ
การบริโภคลดลง เช่น เคร่ืองแต่งกายและรองเทา้ เป็นตน้ 
 - ผูบ้ริโภคยูเครนเร่ิมมีการปรับตวัในการจบัจ่ายสินคา้ผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่ม 
วยัท างานท่ีมีก าลงัซ้ือสูง โดยส่วนใหญ่จะใช้งานผ่านเว็บไซตข์องผูข้ายโดยตรง เช่น สินคา้อุปโภคบริโภค
ผา่นเวบ็ไซต ์ATB-Market, Fozzyshop และสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ผา่นเวบ็ไซต ์Allo เป็นตน้ 
 - ผูบ้ริโภคยูเครนในกลุ่มท่ีมีก าลงัซ้ือสูงจะให้ความส าคญักบัการเปรียบเทียบและเลือกซ้ือสินคา้  
ผ่านการรับข่าวสาร สิทธิพิเศษและโปรโมชัน่ต่างๆ ของผูข้าย เน่ืองจากแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการ
ใหบ้ริการลูกคา้ 
 - แนวโนม้ความขดัแยง้ระหว่างยูเครนและรัสเซียท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้น จะส่งผลต่อการจบัจ่าย
ใชส้อยของผูบ้ริโภคชาวยูเครน โดยคาดว่ากลุ่มท่ีมีก าลงัซ้ือสูงจะมีการชะลอการตดัสินใจใชจ่้ายสินคา้ต่างๆ 
โดยเฉพาะสินคา้ในกลุ่มพรีเมียมและสินคา้ฟุ่ มเฟือย และอาจมีการเดินทางออกนอกประเทศเพื่อหลีกเล่ียง
ความเส่ียงในกรณีท่ีความขดัแยง้ขยายวงกวา้งกลายเป็นสงครามระหว่างประเทศ ขณะท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
ภายในประเทศจะมีการกกัตุนสินคา้อุปโภคบริโภคและอาหารเพื่อป้องกนัความขาดแคลนสินคา้ในภาวะ
สงคราม 

------------------------------------------------ 

ส านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ 
กุมภาพนัธ์ 2565 
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