
เดนมารก 
 

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

GDP (US$bn) 350.1 352.24 392.57 

GDP Per Capita (US$) 60,300 60,490 67,220 

GDP Growth (%) 2.9 -3.3  2.8 

สินคาสงออก : ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม เครื่องปฏิกรณนิวเคลียร บอยเลอร เครื่องจักร เครื่องใชกล 

และ สวนประกอบ เคร่ืองจักรไฟฟา เคร่ืองอุปกรณไฟฟา และสวนประกอบ เชื้อเพลิงแรและน้ำมันดิบ 

พ้ืนที ่:  2,210,579 ตร.กม. (รวมกรีนแลนด) 
ประชากร : 5.84 ลานคน (2563) 
ภาษาราชการ: เดนิช (Danish) 
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ: ปโตรเลียม กาซธรรมชาติ  เกลือ  หินปูน  ชอลกหิน
กรวดและทราย 

 

 ตลาดสงออก : 1. เยอรมนี (13.05%) 2. สวีเดน (9.23%) 3. นอรเวย (5.30%) 4. เนเธอรแลนด (5.15%) 
5. สหราชอาณาจักร (4.80%) และไทยอันดับที่ 43 (0.30%) 
สินคานำเขา : เครื่องปฏิกรณนิวเคลียร บอยเลอร เครื่องจักรกลและสวนประกอบ เครื่องจักรไฟฟา 
เคร่ืองอุปกรณไฟฟาและสวนประกอบ ยานพาหนะและสวนประกอบ เชื้อเพลิงแรและน้ำมันดิบ 
ตลาดนำเขา : 1. เยอรมนี (20.45%) 2. สวีเดน (12.62%) 3. เนเธอรแลนด (8.46%) 4. จีน (7.38%)  
5. โปแลนด (4.56%)  และไทยอันดับที ่38 (0.38 %) 

 

 

3. การคาระหวางไทย – เดนมารก 

 

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. +/- (%) 

เดนมารก 758.69 476.73 34.99 357.55 193.81 13.67 401.14 282.92 54.90 

 

4. สินคาสงออกหลกัของไทย –  เดนมารก                                           5. สินคาหลักท่ีไทยนำเขา – เดนมารก 
 

หนวย : ลาน USD 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.แผงสวิทซและแผงควบคุมกระแสไฟฟา 34.9 16.6 21.0 26.79  1.สัตวและผลิตภัณฑจากสัตว 107.9 22.3 125.0 461.61 

2.อัญมณีและเคร่ืองประดับ 47.2 16.3 21.0 28.67  2.เคมีภัณฑ 46.2 27.0 31.4 16.53 

3. รองเทาและช้ินสวน 34.9 20.4 20.6 0.83  3.ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม 56.6 34.8 28.4 -18.26 

4.เคร่ืองใชบนโตะอาหาร เคร่ืองครัว 

และของใชในบานเรือน 

22.6 10.6 14.5 36.62  4.เคร่ืองจักรกลและสวนประกอบ 36.1 18.8 18.5 -1.64 

5.ผลิตภัณฑยาง 14.7 4.0 13.0 223.40  5.พืชและผลิตภัณฑจากพืช 29.1 15.0 13.0 -13.25 

6.เคร่ืองโทรสาร โทรศัพท อุปกรณ

และสวนประกอบ 

20.6 8.6 9.6 11.84  6.เคร่ืองจักรไฟฟาและ

สวนประกอบ 

25.1 12.3 11.7 -4.61 

7.เคร่ืองใชไฟฟาและสวนประกอบอ่ืน ๆ 22.6 10.6 8.4 -20.78  7.เคร่ืองมือเคร่ืองใชเกีย่วกับ

วิทยาศาสตร การแพทย 

9.4 3.9 5.9 49.56 

8.วงจรพิมพ 9.5 4.5 6.6 45.97  8.เรือและสิง่กอสรางลอยนำ้ 8.7 8.7 4.5 -47.95 

9.รถจักรยานและสวนประกอบ 2.3 1.3 4.9 283.82  9.ผลิตภัณฑทำจากพลาสติก 5.5 3.1 4.0 30.00 

10.เคร่ืองนุงหม 8.3 4.2 4.8 13.50  10.ลวดและสายเคเบลิ 5.9 2.8 3.8 34.15 

รวม 10 รายการ 217.7 97.1 124.3 28.01  รวม 10 รายการ 330.6 148.6 246.2 65.66 

อ่ืนๆ 139.8 73.4 69.5 -5.31  อ่ืนๆ 70.6 34.0 36.7 7.85 

รวมท้ังสิ้น 357.5 170.5 193.8 13.67  รวมท้ังสิ้น 401.1 182.6 282.9 54.90 

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

 



6. สถานการณเศรษฐกิจ  

 
ที่มา: สำนกังานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน  
       

7. โอกาส/อุปสรรค 

 

1. เดนมารกไดรับการจัดอันดับใหเปนประเทศท่ีมีความสามารถในการแขงขันมากท่ีสุดในยุโรป และอยูในอันดับท่ี 2 ของโลกรองจากสิงคโปร (จากการจัด

อันดับของ IMD World Competitiveness ranking 2020) 

2. เดนมารกไดรับการจัดอันดับใหอยูอันดับท่ี 1 ของยุโรป และอันดับท่ี 4 ของโลกในความนาลงทุนธุรกิจ (Ease of Doing Business) (จากรายงาน Doing 

Business 2020 จัดโดย The World Bank) 

3. เดนมารกมุงฟนฟูเศรษฐกิจภายในประเทศหลังสถานการณการ Covid-19 เริ่มอยูภายใตการควบคุม โดยเดนมารกเปนประเทศแรกในยุโรปท่ีเดินหนาใช

โคโรนาพาส เนื่องจากเดนมารกประสบความสำเร็จในการปองกันการแพรระบาดของ Covid-19 ระลอกที่ 3 พรอมกับเดินหนาผอนคลายมาตรการรับมือ           

Covid-19 อีกท้ัง เดนมารกยังมีผูติดเช้ือและผูเสียชีวิตอยูในเกณฑต่ำมาก เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ มีประชาการราว 1 ใน 5 เขารับวัคซีน Covid-19 แลว

อยางนอย 1 โดส และทางการเช่ือวาสามารถควบคุมการแพรระบาดของ Covid-19 ไดแลวในขณะน้ี   

7.1 โอกาส 

- เดนมารกเปนตลาดคาขายดั้งเดิมของไทย แมวาจะเปนตลาดขนาดเล็ก แตมีศักยภาพ สภาพแวดลอมการทำงานมีความเปนสากลสูง ประชาชนสามารถใช

ภาษาอังกฤษไดดี มีความรูความสามารถ มีความกาวหนาในดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความตื่นตัวดานการรักษสังคมและสิ่งแวดลอม นอกจากน้ียังเปน

แหลงนำเขา และกระจายสินคาไปยังกลุมประเทศยุโรปอื่นๆ และยุโรปเหนือที่สำคัญหลายรายการ เชน ผลิตภัณฑอาหาร เนื้อไกแปรรูป รองเทา และ 

อัญมณีและเครื่องประดับ เปนตน แตผูนำเขาสวนใหญมักนำเขาสินคาไทยผานทาเรือประเทศอื่นๆ ในยุโรป เชน เยอรมนี และเนเธอรแลนด เนื่องจากการ

ประหยัดตอขนาด 

- ไทยมีศักยภาพในหลายสาขาท่ีสามารถเขามาลงทุนในเดนมารกได อาทิ หางสรรพสินคา รานคาปลีก ธุรกิจสตารทอัพ รานอาหารไทย สปา นวดแผนไทย 

อุตสาหกรรมอาหาร  

สินคาท่ีมีโอกาส 

- สินคาอาหารเกษตรอินทรีย ดวยเดนมารกมีการบริโภคสินคาดังกลาวมากท่ีสุดในโลก ดังน้ันจึงเปนโอกาสผูประกอบการไทยในการสงออก เชน ขาว กะทิ

กระปอง น้ำมะพราว ผักและผลไมสด ผักและผลไมกระปองผลไมอบแหง กุงแปรรูปและแชแข็ง ไกแปรรูปและแชแข็ง เสนกวยเตี๋ยวซอสปรุงรส ผลิตภัณฑ

อาหารก่ึงสำเร็จรูปตางๆและผลิตภัณฑขนมอบกรอบ 

- สินคาเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพผสมรสผลไมตางๆ จากประเทศไทย มีรสชาติเปนท่ีนิยมในตลาดเดนมารก เชน กลวย มะมวง สับปะรด มะพราว ทับทิม 

- สินคาอาหารมังสวิรัติ เปนท่ีนิยมในกลุมคนหนุมสาว (ลดการบริโภคเน้ือสัตวและปลา และเลือกบริโภคเฉพาะอาหารท่ีมีคุณภาพ) 

- กลุมผลิตภัณฑยาง โดยเฉพาะ ยางของยาพาหนะ สินคาท่ีทำมาจากวัสดุรีไซเคิล เชน ผลิตภัณฑบรรจุอาหาร เสื้อผา เครื่องแตงกาย  

- สินคานวัตกรรมท่ีไมใชอาหาร (innovative non-food) 

สินคาท่ีมีโอกาสในชวง Covid-19 

- ผูบริโภคหันมาใสใจสุขภาพอนามัย และความสะอาดมากขึ้น มีความหวาดระแวงการแพรกระจายของเชื ้อโรคในอากาศ จึงทำใหสินคาประเภท

เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องระบายอากาศ เครื่องผลิตโอโซน เปนท่ีตองการมากข้ึน 

- สินคาสุขภัณฑ ของใชในบานและครัวเรือนท่ีลดการสัมผัส เชน กอกน้ำท่ีเปดปดดวยระบบเซนเซอร เครื่องจายสบู/แอลกอฮอลลระบบเซนเซอร ไดกลาย

มาเปนสินคาจำเปนที่ผูบริโภคตองการในชวง Covid-19 โดยเฉพาะสำหรับโรงเรียน โรงพยาบาล สถานดูแลเด็กและคนชรา มีการสั่งซื้อสินคาเหลานี้เปน

จำนวนมากอยางตอเน่ือง จนสินคาเริ่มขาดตลาด และมีราคาสูงข้ึน 

- เทรนดการคาสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดลอมยังเปนประเด็นสำคัญท่ีผูนำเขา และผูบริโภคพิจารณาการเลือกซื้อสินคา 

7.2 อุปสรรค/ขอควรระวัง 

- กฎระเบียบของสหภาพยุโรปท่ีเขมงวด เชน กฎระเบียบดานความปลอดภัยท่ัวไปของผลิตภัณฑ (General product safety) 
- สินคาที่ผูบริโภคมีความนิยมเพิ่มมากขึ้น เชน สินคาที่มีความโปรงใส ยั่งยืน มีจริยธรรม ตองมีฉลากขอมูลครบถวน นอกจากนี้ผูบริโภคโดยทั่วไปพยายาม

ลดขยะและของเสียท่ีเกิดจากการขนสงและบรรจุภัณฑ และบริโภคผลิตภัณฑท่ีมีสารเติมแตงใหนอยท่ีสุด  

- โดยทั่วไปแลว ผูบริโภคชาวเดนมารกคอนขางเปดกวางรับผลิตภัณฑใหมๆ และมีความภักดีตอตราสินคา ซึ่งสวนใหญเกิดจากการบริการลูกคาที ่ดี 

(customer service) และการสรางตราสินคา ผูประกอบการไทยจึงควรพัฒนาจุดน้ีดวย 

- เดนมารกเปนหน่ึงในประเทศท่ีมีความกาวหนาสูงในแงของเทคโนโลยีใหมๆ และการใชโซเชียลเน็ตเวิรกมีอิทธิพลตอการบริโภค 



8. กลยุทธ/กิจกรรม 

 
 

9. สำนักงานและเขตอาณา 

 
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในตางประเทศ 2 

กรมสงเสรมิการคาระหวางประเทศ 
 
 

เป้าหมายส่งออกปี 2021 : +5.45% 
 

1. พัฒนาและสงเสริมการคาระหวางประเทศสินคาเกษตร อาหารและธุรกิจบริการอาหาร 

- กิจกรรมประชาสัมพันธรานอาหาร Thai SELECT ตราสัญลักษณ Thai SELECT รวมถึง Thai SELECT Application ผานสื่อออนไลน Influencer และ 

blogger (ต.ค.-มิ.ย.64) 

2. 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) 

3. กิจกรรม Online Business Matching (OBM) ผาน Tele Conference ในป 2564 อาทิ สินคาอาหารทะเลกระปอง ผัก ผลไม ซอสปรุงรส  

(เม.ย.64) ของใช/ของตกแตงบาน (พ.ค.64) อาหารและไลฟสไตล (ก.ย.64)  

4. กิจกรรมสัมมนาและใหคำปรึกษาดานการคาออนไลน  

- การใหคำปรึกษาเชิงลึกผานชองทางออนไลนโครงการสงเสริมการคาผานชองทางออนไลนตลาดภูมิภาคอเมริกาและยุโรปในชวง Covid-19 สินคาไลฟ

สไตล อาทิ ผลิตภัณฑรักษโลก ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เฟอรนิเจอร และสินคาตกแตงบาน (D.I.Y เฟอรนิเจอร ของตกแตงบาน เครื่องใชบนโตะ

อาหาร เครื่องครัว และสินคาสุขภาพและความงาม) (มี.ค.64) 
- การเผยแพรขอมูลการคาในรูปแบบบันทึกเสียงออนไลน (Podcast) ภายใตโครงการเสริมสรางศักยภาพผูสงออกไทยตลาดยุโรปและ CIS (สื่อออนไลน) 

(พ.ค.-ส.ค.64) 

- สัมมนาผานระบบออนไลนเพ่ือเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการไทย (ส.ค.64) 

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

สคต. ณ กรุงโคเปนเฮเกน จำนวน 5 ประเทศ คือ 1. เดนมารก 2. สวีเดน 3. นอรเวย 4. ฟนแลนด 5. ไอซแลนด 
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