
สาธารณรัฐฝร่ังเศส 

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

GDP (US$bn) 2,720 2,600 2,940 

GDP Per Capita (US$) 41,810 39,910 45,000 

GDP Growth (%) 1.5 -8.2  6 

สินคาสงออก : เคร่ืองปฏิกรณนิวเคลียร บอยเลอร เคร่ืองจักร เคร่ืองใชกลและสวนประกอบ   

ยานทางบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง เคร่ืองจักรไฟฟา เคร่ืองอุปกรณไฟฟา 

เคร่ืองมือและอุปกรณการแพทย 

พ้ืนที่ : ภาคพื้นทวีป  มีขนาด 543,940 ตร.กม. 
รวมพื้นที่โพนทะเล มขีนาด 633,109 ตร.กม.    
ประชากร : 67.4 ลานคน (มิ.ย. 64) 
ภาษาราชการ: ฝร่ังเศส 
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ: ถานหิน เหล็ก อะลูมิเนียม สังกะสี ยูเรเนียม พลวง 
แรหินภูเชาไฟ ฟลูออสปารยิปซ่ัม ไมซุง  

 

 ตลาดสงออก : 1. เยอรมนี (14.38%) 2. อิตาลี (8.14%) 3. เบลเยียม (7.60%) 4. สเปน 

(7.55%) 5. สหรัฐอเมริกา (7.12%) และไทยอันดับท่ี 48 (0.24 %) 

สินคานำเขา : เคร่ืองปฏิกรณนิวเคลียร บอยเลอร เคร่ืองจักร เคร่ืองใชกล และ สวนประกอบ 

ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง เคร่ืองจักรไฟฟา เคร่ืองอุปกรณไฟฟา 

เชื้อเพลิงที่ไดจากแรน้ำมันแร 

ตลาดนำเขา : 1. เยอรมนี (14.17%) 2. จีน (10.35%) 3. อิตาลี (8.00%) 4. สเปน (7.49%)      
5. เบลเยียม (6.99%)  และไทยอันดับที่ 34 (0.54 %) 

 

 

3. การคาระหวางไทย – ฝร่ังเศส 

 

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. +/- (%) 

ฝร่ังเศส 3,831.60 1,938.95 -2.13 1,581.20 892.84 11.21 2,250.40 1,046.11 -11.22 

 

4. สินคาสงออกหลกัของไทย – ฝร่ังเศส                                             5. สินคาหลักท่ีไทยนำเขา – ฝร่ังเศส 
 

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.เครื่องปรับอากาศและ

สวนประกอบ 

200.0 85.9 142.1 65.40  1.ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัช

กรรม 

215.7 110.7 118.7 7.17 

2.อญัมณแีละเครือ่งประดับ 89.8 37.1 69.6 87.62  2.เครื่องจักรกลและสวนประกอบ 194.0 91.7 103.4 12.77 

3.เลนซ 104.0 44.8 58.2 29.81  3.เคมีภัณฑ 155.3 90.8 91.2 0.37 

4.รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 120.0 67.4 55.2 -18.16  4.เครื่องบิน เครื่องรอน อุปกรณ

การบิน 

489.7 281.0 65.4 -76.73 

5.ยางพารา 36.1 19.4 47.9 146.53  5.เครื่องใชเบ็ดเตล็ด 88.8 33.4 60.5 80.78 

6.เครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบ

อื่น ๆ 

61.6 24.8 42.6 71.67  6.สบู ผงซักฟอกและเครือ่งสำอาง 128.2 80.1 58.4 -27.02 

7.ผลิตภัณฑยาง 62.1 30.2 37.8 24.83  7.เครื่องประดับอญัมณ ี 70.4 16.3 51.2 212.98 

8.รถจกัรยานยนตและสวนประกอบ 34.9 18.8 31.5 68.06  8.เครื่องจักรไฟฟาและ

สวนประกอบ 

130.7 91.5 49.1 -46.33 

9.เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ

สวนประกอบ 

45.5 23.2 28.8 23.97  9.สวนประกอบและอุปกรณยาน

ยนต 

60.7 30.5 44.6 46.06 

10.ผลิตภัณฑขาวสาลีและอาหาร

สำเร็จรูปอืน่ ๆ 

38.5 15.2 22.3 45.93  10.เครื่องดืม่ประเภทน้ำแร 

น้ำอัดลมและสุรา 

63.0 37.1 32.6 -12.19 

รวม 10 รายการ 792.5 367.0 535.9 46.02  รวม 10 รายการ 1,596.4 863.3 675.0 -21.81 

อ่ืนๆ 788.7 435.9 357.0 -18.10  อ่ืนๆ 654.0 315.0 371.1 17.80 

รวมท้ังสิ้น 1,581.2 802.9 892.8 11.21  รวมท้ังสิ้น 2,250.4 1,178.3 1,046.1 -11.22 

ที่มา: ศูนยเทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

 



 
6. สถานการณเศรษฐกิจ 

 

7. โอกาส/อุปสรรค 

 

 

 - คาดการณ GDP ของฝรั่งเศสจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 6 ในป 2564 และเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.2 ในป 2565 ท้ังน้ี การเรงการฉีดวัคซีนในฝรั่งเศสไดนำไปสูการผอน
คลายขอจำกัดของมาตรการ Covid-19 เร็วกวาท่ีคาดไว ดังน้ัน ความเช่ือมั่นของผูบริโภคและธุรกิจจึงปรับตัวดีข้ึน บงบอกวากิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมท้ัง
ธุรกิจในภาคท่ีไดรับผลกระทบรุนแรงจากโรคระบาดไดเริ่มฟนตัว รวมท้ังสถานการณตลาดแรงงานในฝรั่งเศสปรับตัวดีข้ึน โดยมีการจางงานเพ่ิมข้ึนใน      
ไตรมาสแรกของป 2564  
 
ที่มา: https://ec.europa.eu (Summer 2021 Economic forecast for France) 

7.1 โอกาส 

 - ผลิตภัณฑจากสารสกัดกัญชง หรือ CBD อาทิ หมากฝรั่ง เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง เริ่มมีวางจำหนายบนช้ันวางสินคาของหางซูเปอรมารเก็ตขนาดใหญ

ในฝรั่งเศส จากเดิมทีท่ีมีวางจำหนายในหางรานเฉพาะทาง โดยผูจำหนายนำเสนอประโยชนขอ CBD ท่ีชวยใหผูบริโภครูสึกผอนคลาย แมผลิตภัณฑดังกลาว

จะเพ่ิงไดรับอนุญาตใหจำหนายไดในประเทศไทยโดยมีเง่ือนไขจำกัด ผูประกอบการไทยก็สามารถเริ่มหันมาศึกษาและพัฒนาสินคาท่ีมีสวนผสมของ CBD        

ท่ีเหมาะสม ปลอดภัยตอสุขภาพ เพ่ือนำเสนอใหกับตลาดในตางประเทศ ภายใตกฎระเบียบของประเทศไทยและและประเทศผูนำเขา 

 - บริษัท Omer-Decugis ผูนำเขาและคาสงผลไมเมืองรอนรายใหญประจำตลาดกลาง Rungis ณ กรุงปารีส มีแผนจะเขาตลาดหุนเพ่ือขยายกิจการ          

ปจจุบันบริษัทฯ ดำเนินการคาสง กลวย สับปะรด อะโวคาโด และ มะมวง เปนสินคาหลัก โดยจำหนายใหกับผูประกอบการรานอาหารและผูกระจายสินคา

รายใหญ จึงนับเปนกลุมผูนำเขาท่ีมีศักยภาพสูงและนาสนใจ เน่ืองจากนอกเหนือจากการจำหนายแบบคาสงใหกับรานคาปลีกแลว ยังเปนผูจำหนายใหกับ

หางซูเปอรมารเก็ตของผูกระจายสินคารายใหญในฝรั่งเศส และประเทศขางเคียง ผูประกอบการไทยท่ีสนใจจะสงออกผลไมมายังฝรั่งเศสสามารถสืบคน

รายช่ือผูนำเขาและผูคาสงรายใหญ ณ ตลาดกลาง Rungis ณ กรุงปารีส ไดท่ีเว็บไซต https://www.rungisinternational.com  

 - ตลาดรถยนตมือสองในฝรั่งเศสมียอดจำหนายสูงเปนประวัติการณ โดยเพียงในชวง4 เดือนแรกของป 2564 มียอดการจดทะเบียนรถมือสองแลวถึง 2 

ลานคัน และมีแนวโนมจะเพ่ิมข้ึนในชวงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน เน่ืองจากผูบริโภคตองการใชพาหนะเพ่ือการพักผอนทองเท่ียวในชวงพักรอนใหญ

ระหวางเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ท้ังน้ี มีความเปนไปไดสูงท่ีสินคาในกลุมอะไหลและช้ินสวนยานยนต จะเปนท่ีตองการเปนอยางมากเพ่ือซอมบำรุง

รถยนตมือสองใหอยูในสภาพท่ีสมบูรณกอนใชงาน นอกจากน้ียังมีรถยนตอีกจำนวนมากท่ีจำเปนตองไดรับการซอมบำรุง เน่ืองจากการจำกัดการเดินทางทำ

ใหผูบริโภคไมสามารถนำรถยนตสวนตัวออกมาใชงานไดเปนระยะเวลาหน่ึง ทำใหมีช้ินสวนท่ีเสื่อมสภาพจากการไมไดใชงานและจำเปนตองซอมแซม ซึ่งอาจ

เปนโอกาสของผูประกอบการไทยท่ีจะขยายตลาดมายังประเทศฝรั่งเศส 

สินคาท่ีมีโอกาสในชวง Covid-19 

- ผูบริโภคฝรั่งเศสบางสวนเริ่มหันมานิยมเครื่องสำอาง do-it-yourself ไดเปนระยะเวลาหน่ึงแลว โดยเฉพาะผูบริโภคท่ีกังวลในเรื่องสวนผสมและสารเคมีท่ี

ใชผลิตเครื่องสำอางในระบบอุตสาหกรรม หรือผูบริโภคท่ีตองการใชเครื่องสำอางท่ีเปนธรรมชาติ ผูประกอบการไทยจึงควรศึกษาถึงแนวทางความเปนไปได

ในการผลิตสารสกัด น้ำมันหอมระเหย ผงพืชและสมุนไพรตาง ๆ ท่ีมีสรรพคุณเสริมความงาม และจำหนายใหกับผูจำหนายสวนผสมเครื่องสำอาง do-it-

yourself เชน Aroma Zone เปนตน ซึ่งเปนโอกาสทางการคาท่ีมีแนวโนมจะเติบโตข้ึนมากหลังจากน้ี 

- ระหวางวิกฤตการณ Covid-19 ผูบริโภคชาวฝรั่งเศสใชเวลาในสวนสวนตัวมากข้ึน ท้ังเพ่ือปลูกพืชผักสวนครัว เพ่ือพักผอน เพ่ือประกอบอาหารปงยาง

รวมกันในครอบครัว สงผลใหมูลคาตลาดสินคาท่ีเก่ียวของกับการทำสวนเพ่ิมข้ึนรอยละ 8.4 ในป 2563 หรือประมาณ 3 พันลานยูโร ดังน้ัน ผูผลิตและ

จำหนายสินคาของใชและของตกแตงบาน ควรหันมานำเสนอสินคาท่ีสามารถนำมาใชในสวนภายนอกบานไดดวย โดยอาจเปลี่ยนวัสดุใหเหมาะสม เปนวัสดุ

ท่ีทนแดดทนลม ตลอดจนถึงทนความเย็นในฤดูหนาว ซึ่งเฟอรนิเจอรจากไมสำหรับใชนอกบาน มีแนวโนมท่ีจะไดรับความนิยมสูงข้ึนเชนกัน 

- สินคาไทยท่ีจะยังคงมีศักยภาพในชวงตอจากน้ีในประเทศฝรั่งเศส ไดแก อุปกรณกีฬา อุปกรณและช้ินสวนสำหรับจักรยาน วัสดุและอุปกรณสำหรับ

คอมพิวเตอร สินคาตกแตงบาน และเฟอรนิเจอร เน่ืองจากผูบริโภคใชเวลาอยูท่ีบานเพ่ิมข้ึนตามมาตรการทางสาธารณสุขของฝรั่งเศส 

7.2 อุปสรรค 

 - แนวโนมสภาพเศรษฐกิจในป 2564 ของฝรั่งเศส คาดวาจะยังคงมคีวามไมแนนอนหลังจากการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกท่ี 3 โดยมี

ความหวังวาสถานการณจะดีข้ึนเมือ่รัฐบาลอนุญาตการผอนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโรคไดตามคาดการณในชวงเดือน มิ.ย. 2564 และสามารถ

ระดมฉีดวัคซีนปองกันโรคใหแกประชากรไดอยางท่ัวถึง อยางไรก็ตาม คาดวาในชวงปลายไตรมาสท่ี 2 ภาคธุรกิจบริการจะสามารถขยายตัวไดในสัดสวนท่ีสูง

กวาภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคการทองเท่ียว โรงแรมท่ีพัก รานอาหาร 



8. กลยุทธ/กิจกรรม 

 

9. สำนักงานและเขตอาณา 

 
 

สาํนักพฒันาตลาดและธุรกจิไทยในต่างประเทศ 2 
กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ 

 

เปาหมายสงออกป 2021 : +1.44% 
กิจกรรมป 64 

1. พัฒนาและสงเสริมการคาระหวางประเทศสินคาเกษตร อาหารและธุรกิจบริการอาหาร 

- โครงการพัฒนาสงเสรมิการตลาดสรางภาพลักษณสินคาอาหารและธุรกิจบริการอาหารตามยุทธศาสตรครัวไทยสูโลก Thai SELECT (ต.ค.63-ก.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 Maison & Objet (9 - 13 ก.ย. 64) 

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

3. กิจกรรม Online Business Matching (OBM) ผาน Tele Conference ระหวางผูสงออกไทย กับผูนำเขาฝรั่งเศส ในชวงเดือน มิถุนายน - 

พฤศจิกายน 2564 ไดแก สินคาของเลนเด็ก สินคาอาหารฮาลาล สินคาช้ินสวนยานยนต สินคาวัสดุกอสราง และสินคาอาหารสัตวเลี้ยง 

4. กิจกรรมสัมมนาและใหคำปรึกษาดานการคาออนไลน 

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

- สัมมนาผานระบบออนไลนเพ่ือเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการไทย (ส.ค.64) 
 

สคต. ณ กรุงปารสี จำนวน 2 ประเทศ คือ 1.ฝรั่งเศส 2.โมนาโก 
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