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ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 

Kingdom of Norway 

 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 

ที่ตั้ง 

ตั้งอยู่บนคำบสมุทรสแกนดิเนเวีย มีอำณำเขตทิศเหนือติดกับทะเลบำเร็นท์ ทิศตะวันออกติดกับ
สวีเดน ฟินแลนด์ และรัสเซีย ทิศตะวันตกติดกับทะเลเหนือ และทิศใต้ติดกับทะเลนอร์วีเจียน 

พื้นที่ 

ขนำดพ้ืนที่ทั้งหมด 323,802 ตำรำงกิโลเมตร คิดเป็นล ำดับที่ 67 ของโลก โดยเป็นพ้ืนที่แผ่นดิน
ขนำด 304,282 ตร.กม. และพ้ืนที่น้ ำ 19,520 ตร.กม. และมีพ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลยำว 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2147rank.html?countryName=Iceland&countryCode=ic&regionCode=eu&rank=107#ic
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2147rank.html?countryName=Iceland&countryCode=ic&regionCode=eu&rank=107#ic
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1.2 สภาพภูมิอากาศ  

ภูมิอำกำศอบอุ่นชื้นแบบชำยฝั่ง อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงตำมแอตแลนติกเหนือ ตอนในประเทศหนำว
เย็น มีฝน และมีลมเย็นในหน้ำร้อน มีฝนตลอดทั้งปี 

1.3 เมืองหลวง/เมืองส าคัญ/เมืองท่า ได้แก่ 

1.3.1 กรุงออสโล (Oslo) เมืองหลวง  

กรุงออสโลตั้งอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ของนอร์เวย์ ห่ำงจำกชำยแดนสวีเดนเกือบ 100 กิโลเมตร 
เป็นเมืองหลวงของนอร์เวย์และยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมีประชำกรกว่ำ 1.42 ล้ำนคน ในพ้ืนที่รอบกรุง
ออสโลเป็นเขตท่ีอยู่อำศัยกว่ำประมำณหนึ่งในสี่ของประชำกรทั้งหมดของนอร์เวย์ และประกอบด้วยเทศบำล
ของกรุงออสโลและอำแคร์สหุส (Akershus) ปัจจุบันมีประชำกรอำศัยอยู่รำว 618,000 คน (ปี 2555) 

 เศรษฐกิจ 

ภูมิภำคออสโลเป็นศูนย์กลำงธุรกิจของประเทศ และเป็นเมืองเศรษฐกิจชั้นน ำอีกแห่งหนึ่งของโลก มี 
GDP ส่วนภูมิภำคสูงที่สุดอีกเมืองหนึ่งในยุโรป ซึ่งสูงกว่ำระดับเฉลี่ยของทวีปยุโรปถึง 3 เท่ำ และสูงที่สุด
เปรียบเทียบกับเมืองหลวงกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียด้วยกัน ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ต่อหัวประชำกร
ในกรุงออสโลอยู่ที่ 75,323 เหรียญสหรัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของกรุงออสโล  

 มาตรฐานการครองชีพ 

กรุงออสโลเป็นเมืองหลวงชั้นน ำแห่งหนึ่งของโลก เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสวนสำธำรณะ พิพิธภัณฑ์
โรงละคร คำเฟ่ ผับ และร้ำนอำหำร ในขณะที่พ้ืนที่โดยรอบเปิดโอกำสให้ประชำชนได้ออกก ำลังกำยด้วยกีฬำ
กลำงแจ้งรวมทั้งสนำมกอล์ฟ และกำรเล่นสกี ในด้ำนคุณภำพชีวิต จำกรำยงำนของ Monocle Quality of 
Life Survey 2015 คุณภำพชีวิตของกรุงออสโลได้ถูกจัดอันดับไว้ที่ อันดับที่ 23 ของโลก (กรุงสตอกโฮล์ม
อันดับที่ 6 กรุงเฮลซิงกิอันดับที่ 8 และกรุงโคเปนเฮเกนอันดับที่ 10) 

 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

กรุงออสโลเป็นศูนย์กลำงของนอร์เวย์และเป็นศูนย์กลำงทำงด้ำนกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 
สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงง่ำยดำย สนำมบินออสโลเป็นหนึ่งในสนำมบินที่ทันสมัยที่สุดในยุโรป เปิดด ำเนินกำร
ตั้งแต่ปี 2541 ตั้งอยู่ห่ำงจำกกรุงออสโลเพียง 47 กิโลเมตรทำงตอนเหนือของเมือง มีรถบัสและรถไฟ
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ให้บริกำร กำรเดินทำงโดยรถไฟใช้เวลำน้อยกว่ำ 20 
นำที มีสำยกำรบินที่มีเที่ยวบินประจ ำวันโดยตรงไป
ยังเมืองต่ำงๆ หลำกหลำย ในปี 2557 มีผู้ใช้บริกำร
กว่ำ 24.3 ล้ำนคน  

ท่ำเรือออสโล (Port of Oslo) เป็นท่ำเรือ
กำรขนส่งสินค้ำของประเทศที่ส ำคัญที่สุด มีควำมลึก
สูงสุด 11 เมตร ควำมยำวท่ำเรือ 9,922 เมตร มี
พ้ืนที่ 1.25 ล้ำนตร.ม. พร้อมด้วยบริกำรน ำร่องบังคับ 
และไม่มีปัญหำน้ ำแข็งในฤดูหนำว  สำมำรถเชื่อมต่อ
ถนนและทำงรถไฟอ่ืนๆ ในประเทศได้โดยง่ำย 

ทั้งนี้ กรุงออสโลยังมีระบบกำรขนส่งสำธำรณะที่ดี ประกอบด้วยรถบัส รถรำง เรือข้ำมฟำกและ
รถไฟ รถไฟใต้ดิน 

1.3.2 เมืองเบอร์เกิน (Bergen)   

เมืองเบอร์เกินที่เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของนอร์เวย์ มีประชำกรอำศัยอยู่รำว 265,000 คน (ปี 
2555) ตั้งอยู่ในเขต Hordaland ประมำณ 478กิโลเมตรทำงทิศตะวันตกของกรุงออสโล ตั้งแต่กำร
วำงรำกฐำนเมืองในปี 1613 เบอร์เกินเจริญเติบโตและเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำที่ส ำคัญ เบอร์เกินเคยเป็นเมือง
ใหญ่ที่ส ำคัญที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนกระทั้งปี 2393 กรุงออสโลได้แซงหน้ำไป เบอร์เกินได้ถูกยกให้เป็น
มรดกโลกโดยองค์กำรยูเนสโก (UNESCO) ในปี 2522 

เนื่องจำกเบอร์เกินเป็นเมืองท่ำที่ส ำคัญของนอร์เวย์ เศรษฐกิจของเมืองจึงเชื่อมโยงกับทะเล เบอร์
เกินมีท่ำล่องเรือที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ และยังใช้กำรเป็นท่ำเรือประมง และรองรับอุตสำหกรรมน้ ำมันเป็น
อย่ำงดี นอกนอกจำกนั้น อุตสำหกรรมที่ส ำคัญของเมืองนี้ได้แก่ อุตสำหกรรมท่องเที่ยว กำรเงินกำรธนำคำร 
และอุตสำหกรรมทีวี โดยสถำนีโทรทัศน์ TV2 ที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์ตั้งส ำนักงำนใหญ่อยู่ท่ีนี่ 

สนำมบิน Bergen Airport Flesland ตั้งอยู่ห่ำงจำกตัวเมืองเบอร์เกินประมำณ 12 กิโลเมตร
ทำงด้ำนตะวันตกเฉียงใต้ เชื่อมต่อเมืองส ำคัญในยุโรปมำกมำย เช่น กรุงโคเปนเฮเกน และกรุงลอนดอน เป็น
ต้น นอกจำกนั้น สนำมบินนี้ยังได้รองรับอุตสำหกรรมน้ ำมันโดยใช้เป็นกำรขนส่งและล ำเลียงน้ ำมันจำกทำง
ชำยฝั่งทะเลด้วย  

ประชำชนนอร์เวย์ ณ ท่ำเรือในกรงุออสโล        
Photo: Terje Borud - Visitnorway.com 
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เบอร์ เ กิ นยั ง เป็ น เมื อ งส ำคัญ
ทำงด้ำนวัฒนธรรม โดยเป็นสถำนที่เกิด
ของนักประพันธุ์เพลงและนักเปียโนชื่อดัง 
Edvard Grieg ในปี 2543 เมืองเบอร์เกิน
ได้รับยกย่องให้เป็นเมือง European City 
of Culture และเมืองนี้ยังมีพิพิธพันธ์ งำน
แสดงผลงำนทำงศิลปะ งำนแสดงดนตรี 
และงำนทำงวัฒนธรรมอ่ืนๆ อีกมำกมำย
ตลอดทั้งป ี  

 มำตร ฐ ำนกำ รครอ งชี พ ขอ ง
ประชำชนในเมืองเบอร์เกินยังเป็นเมืองที่มี
มำตรฐำนทีด่ีที่สุดอีกแห่งหนึงในยุโรป ด้วยกำรเข้ำถึงกีฬำต่ำงๆ โดยง่ำย เช่น กีฬำทำงน้ ำ สกี (น้ ำและหิมะ) 
กำรแล่นเรือ และกิจกรรมกลำงแจ้งอ่ืน ๆ นอกจำกนี้ยังมีร้ำนอำหำรที่มีคุณภำพดีหลำยแห่ง มีปลำสดจำก
ตลำดปลำที่มีชื่อเสียงที่ท่ำเรือ เบอร์เกินเป็นเมืองประตูสู่ Fjords ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของควำมงำมตำมธรรมชำติที่
โดดเด่น 

 เมืองส ำคัญอ่ืนๆ ของนอร์เวย์ ได้แก่ เมืองทรอนเฮ็ม (Trondhiem) มีประชำกรอำศัยอยู่รำว 
178,000 คน (ปี 255) เมืองสตำร์วังเงอร์ (Stavanger) มีประชำกรอำศัยอยู่รำว 128,000 คน (ปี 2555) 
และเมืองแบร์รุม (Baerum) มีประชำกรอำศัยอยู่รำว 113,000 คน (ปี 2553) 

1.4 การแบ่งเขตการปกครอง 

นอร์เวย์แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 19 Counties และเขตปกครองพิเศษ Svalbard นอกจำกนี้ 
นอร์เวย์ยังมีระบบกำรปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบำล (Municipality) ที่เรียกว่ำ Kommune ซึ่งมี 435 
Kommune ทั่วประเทศ เขตกำรปกครอง 19 เขต ได้แก่ 

1. อำแคร์สหุส (Akershus) 
2. แออุสต์-อักแดร์ (Aust-Agder)  
3. บุสเครุด (Buskerud) 

ท่ำเรือเก่ำแก่ท่ีเมืองเบอร์เกิน                                         
Photo: Andrea Giubelli - Visitnorway.com 
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4. ฟินน์มำร์ก (Finnmark)  
5. เฮดมำร์ก (Hedmark) 
6. ฮอร์ดำลันด์ (Hordaland)  
7. เมอเรอ็อกร็อมสดำล (Møre og Romsdal)  
8. นอร์ด์ลันด์ (Nordland) 
9. นอรด์-เทรินเดลำก (Nord-Trøndelag)  
10. ออปป์ลันด์ (Oppland) 
11. เทศมณฑลและกรุงออสโล (Oslo)  
12. รูกำลันด์ (Rogaland) 
13. ซองน์อ็อกฟยอร์ดำเน (Sogn og Fjordane)  
14. เซอร์-เทรินเดลำก (Sør-Trøndelag) 
15. เทเลมำร์ก (Telemark) 
16. ทรุมส์ (Troms) 
17. เวสต์-อักแดร์ (Vest-Agder)  
18. เวสต์ฟอลด์ (Vestfold)  
19. ออส์ฟอลด์ (Østfold) 

1.5 ระบบการปกครอง 

นอร์เวย์มีกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยที่มีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข (Head of state) มี
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมำยสูงสุดในกำรปกครองประเทศ มีกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินผ่ำนระบอบรัฐสภำโดย 
นำยกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหำรประเทศ  กษัตริย์องค์ปัจจุบันคือสมเด็จพระรำชำธิบดีฮำรัลด์ที่5 (King Harald 
V) ขึ้นครองรำชย์ตั้งแต่วันที่ 17 มกรำคม 2543  บทบำทของกษัตริย์ในปัจจุบัน จ ำกัดอยู่เพียงด้ำนพิธีกำร
และสัญลักษณ์เท่ำนั้น  

นอร์เวย์มีสภำเดียว คือ สภำผู้แทนรำษฎร (Storting) ประกอบด้วยสมำชิก 169 คน ที่มำจำกกำร
เลือกตั้งโดยตรงจำกประชำชน (ประชำชนที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงต้องมี อำยุครบ 18 ปีบริบูรณ์) และมีวำระ
สมำชิกภำพ 4 ปี และไม่อำจถูกยุบสภำได้ คณะรัฐมนตรีได้รับแต่งตั้งโดยพระมหำกษัตริย์มีหน้ำที่ด ำเนิน
นโยบำยบริหำรประเทศด้วยควำมเห็นชอบจำกรัฐสภำ ส ำหรับฝ่ำยตุลำกำร ผู้พิพำกษำได้รับแต่งตั้งจำก
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คณะรัฐมนตรี แต่มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำคดีอย่ำงอิสระ กำรเลือกตั้งครั้งล่ำสุดถูกจัดตั้งเมื่อเดือนกันยำยน 
2556 ปัจจุบันนำยกรัฐมนตรี คือ Erna Solberg 

1.6 ประชากร สังคม และวัฒนธรรม 

ในปี 2558 นอร์เวย์มีประชำกรรำว 5.16 
ล้ำนคน แบ่งเป็นกลุ่มอำยุ 0 – 15 ปี จ ำนวน 0.99 
ล้ำนคน กลุ่มอำยุ 16 – 66 ปี จ ำนวน 3.44 ล้ำน
คน และกลุ่มผู้สูงอำยุ 66 ปีขึ้นไป จ ำนวน 0.72 
ล้ำนคน  

สังคม 

ค่ำนิยมของนอร์เวย์มีรำกมำจำกสมภำค
นิยม (ควำมเสมอภำคของมวลมนุษย์) ในตอนต้นของศตวรรษที่ 20 นอร์เวย์กำรใช้กฎหมำยสวัสดิกำรอย่ำง
กว้ำงขวำง หลังจำกที่ผ่ำนพ้นช่วงสงครำมโลกครั้งที่ 2 อย่ำงรุนแรง และปฏิรูปประเทศเข้ำสู่รัฐสวัสดิกำร
อย่ำงก้ำวหน้ำจนเป็นอยู่ในปัจจุบัน และรัฐสวัสดิกำรยังคงเป็นหลักกำรที่เหมำะส ำหรับชำวนอร์เวย์ส่วนใหญ่ 

วัฒนธรรม 

นอร์เวย์เป็นประเทศใหม่ที่ผสมผสำนวัฒนธรรมอันหลำกหลำย จำกเดิมที่ประเทศมีควำมเป็นเอก
พันธ์ (ethnically homogenous society) ปัจจุบันนอร์เวย์เปลี่ยนแปลงไปตำมโลกำภิวัตน์ที่มีควำม
หลำกหลำยทำงวัฒนธรรม ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกผู้อพยพจ ำนวนมำกที่หลั่งไหลเข้ำมำอำศัยในนอร์เวย์เมื่อ
ประมำณ 35 ปีที่ผ่ำนมำ ปัจจุบันเกือบหนึ่งในสี่ของพลเมืองในกรุงออสโลเป็นผู้อพยพ  

1.7 ระบบการเงินการธนาคาร 

1.7.1 ธนาคารกลาง 

 ธนำคำรกลำงของนอร์เวย์คือ Norges Bank ประธำนธนำคำรคนปัจจุบันคือ นำย Oystein Olsen 
สนง.ใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงออสโล และมีสำขำย่อยที่กรุงลอนดอน นิวยอร์ก และเซียงไฮ้ ปัจจุบันมีพนักงำนกว่ำ 
760 คน Norges Bank มีหน้ำที่ส่งเสริมเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจในนอร์เวย์ Norges Bank มีควำม

ชำวเมืองนอร์เวย์ขับรถเที่ยวชมธรรมชำติเพื่อพักผ่อน 
Photo: CH - Visitnorway.com 
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รับผิดชอบในนโยบำยกำรเงินและเป็นผู้รับผิดชอบในกำรส่งเสริมระบบกำรช ำระเงินและตลำดกำรเงินที่
แข็งแกร่งและให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ Norges Bank ยังคงจัดกำรทุนส ำรองเงินตรำต่ำงประเทศของ
นอร์เวย์อีกด้วย 

1.7.2 ธนาคารอ่ืนๆ 

ธนำคำรในนอร์เวย์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ ธนำคำรพำณิชย์ ธนำคำรออมสิน และสำขำ
ธนำคำรต่ำงประเทศ ธนำคำรพำณิชย์ในนอร์เวย์ เช่น  Bank, Bank 1 Oslo, Bank2, Bolig- og 
Næringsbanken, Cresco, DnB NOR Bank, Fokus Bank, Landkreditt Bank, Netfonds Bank, 
Nordea Bank Norge, Nordlandsbanken, Santander Consumer Bank, Pareto Bank, SEB 
Privatbanken, Storebrand Bank, Verdibanken, Voss Veksel- og Landmandsbank และ yA Bank 
ธนำคำรต่ำงชำติที่เข้ำไปประกอบธุรกิจในนอร์เวย์ เช่น Carnegie, Forex Bank, Handelsbanken, 
Nordnet, Skandia Banken, SEB, Svea Ekonomi และ Swedbank ของสวีเดน Fokus Bank ของ
เดนมำร์ก DVB ของเนเธอร์แลนด์ GE Money Bank จำกสหรัฐอเมริกำ BNP Paribas ของฝรั่งเศส และ 
BNP Paribas Fortis จำกเบลเยียม 

1.8 ภาษา 

ภำษำนอร์เวย์เป็นภำษำทำงรำชกำรทั่วไป นอกจำกนี้มีกำรใช้ภำษำ Bokmal Norwegian กันอย่ำง
แพร่หลำย และมีกำรใช้ภำษำ Sami เป็นภำษำทำงรำชกำรใน 6 เมือง ส่วนภำษำฟินแลนด์ (Finnish) ก็มีอยู่
บ้ำง ส ำหรับภำษำอังกฤษก็สำมำรถใช้ได้ทั่วไป โดยเฉพำะในเมืองหลวงและเมืองใหญ่ๆ 

1.9 สกุลเงิน 

เงินสกุลหลักของนอร์เวย์คือ Norwegian Krone (NOK)  1 โครน มีมูลค่ำเท่ำกับ 100 เอือร์ อัตรำ
แลกเปลี่ยน 1 โครน ประมำณ 4.30 บำท หรือ 8.29 โครน ต่อ 1 ดอลลำร์สหรัฐ1 

  

                                                           
1 อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 3 กันยำยน 2558 
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1.10 เวลา  

เวลำมำตรฐำนของนอร์เวย์คือ UTC/GMT 
+1 ชั่วโมงฤดูหนำว และ UTC/GMT +2 ชั่วโมงใน
ฤดูร้อน ซึ่งช้ำกว่ำเวลำในประเทศไทย 5 ชั่วโมงใน
ฤดรู้อน และ 6 ชั่วโมงในฤดหูนำว  

1.11 วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ส ำนักงำนและร้ำนค้ำส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรวัน
เสำร์ และอำทิตย์ และวันหยุดอื่นๆ อีกดังต่อไปนี้ 

 1 มกรำคม วันปีใหม่ 
 20, 21 และ 24 มีนำคม 
 1 และ 17 พฤษภำคม 
 25 ธันวำคม วันคริสมำตส 
 26 ธันวำคม วันที่ 2 ของคริสมำตส 

1.12 เส้นทางคมนาคม 

 ดังเช่นประเทศกลุ่มนอร์ดิกส์และยุโรปอ่ืนๆ นอร์เวย์นับว่ำเป็นประเทศที่มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำร
คมนำคมท้ังทำงบก ทำงเรือ และทำงอำกำศที่ดีมำก ระบบกำรสื่อกำรโทรคมำคม กำรเข้ำถึงเทคโนโลยที่สูง 
รัฐบำลได้ปฏิบัติตำมแผนกำรขนส่งระยะยำว อย่ำงไรก็ตำม นอร์เวย์ยังคงพัฒนำระบบโครงสร้ำงต่ำงๆอย่ำง
ต่อเนื่อง เช่น กำรลดปัญหำควำมแออัดของถนนในเขตก่อสร้ำง และควำมปลอดภัยทำงถนน (โดยเฉพำะใน
หน้ำหนำว) และค่ำบ ำรุงรักษำสะพำน อุโมงค์ และพ้ืนผิวถนน 

โครงสร้ำงพื้นฐำนกำรคมนำคม (ข้อมูลปี 2550) 
เส้นทำงถนนสำธำรณะ (Public roads): 92,869 กม. 
เส้นทำงถนนสำธำรณะและเส้นทำงหลัก (Public roads, national roads): 27,328 กม. 
จ ำนวนอุโมงค์: 1,000 อุโมงค์ 
ควำมยำวของอุโมงค์: 800 กิโลเมตร 
เครือข่ำยทำงรถไฟ: 4,114 กม. 

กำรเลือกซื้อสินค้ำในช่วงเทศกำลคริสมำตส์              
Photo: CH - Visitnorway.com 
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สนำมบินที่มีเที่ยวบินที่ก ำหนด: 52 สนำมบิน 
จ ำนวนท่ำเรือส ำคัญ: 60 แห่ง 
จ ำนวนท่ำเรือประมง: 750 แห่ง 
 

2. เศรษฐกิจการค้า 

2.1 ภาวะเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจนอร์เวย์มีขนำดเล็กเมื่อเทียบกับ
ประเทศอ่ืนๆ ในยุโรป มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
นิยมแบบเปิด ไม่ได้เป็นสมำชิกสหภำพยุโรป แต่
เป็นสมำชิก European Free Trade 
Association (EFTA) และ European 
Economic Area (EEA) และไม่ได้เป็นสมำชิก 
European Monetary System (EMU) โดย
ยังคงใช้เงินสกุลโครนของตนเองอยู่ นอร์เวย์เป็น
อีกประเทศหนึ่งที่มีระบบเศรษฐกิจมั่งค่ังมำกท่ีสุด
ของยุโรป จึงส่งผลให้นอร์เวย์ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ
ที่ 11 ในปี 2557 – 2558 ของกำรส ำรวจ World Competitiveness โดย IMD (ฟินแลนด์อันดับที่ 4 
สวีเดนอันดับที่ 10 เดนมำร์กอันดับที่ 13 และไอซ์แลนด์อันดับที่ 30)  

เนื่องจำกอุตสำหกรรมปิโตรเลียมเป็นอุตสำหกรรมที่ส ำคัญของนอร์เวย์ จำกผลกระทบรำคำน้ ำมันท่ี
เกิดข้ึน พบว่ำมีผลกระทบต่อภำคกำรผลิต และกำรบริกำรในอุตสหกรรมปิโตรเลียมที่เก่ียวขึ้นเท่ำนั้น 
โดยรวมแล้ว เศรษฐกิจนอร์เวย์ไม่ได้รับผลกระทบที่เสียหำยมำกนัก ในปี 2559 คำดว่ำกำรเจริญเติบโตของจี
ดีพีในประเทศ (ท่ีไม่รวมภำคน้ ำมัน ก๊ำซ และกำรจัดส่ง) อยู่ที่ร้อยละ 2.0  

  

ย่ำนธุรกิจในกรุงออสโล                                    
Photo: Nancy Bundt - Visitnorway.com 



13 
 

2.2 เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจส าคัญ 

ตัวช้ีวัดเศรษฐกิจนอร์เวย์ปี 2557 - 2559               (หน่วย %y/y) 

ตัวช้ีวัดเศรษฐกิจ 2557 2558 2559 
จีดีพี 2.2 1.3 1.4 
กำรบริโภคภำคเอกชน 2.0 2.7 2.3 
กำรบริโภคภำครัฐบำล 2.7 2.1 2.3 
กำรลงทุน 0.6 -3.8 0.4 
กำรส่งออก 2.7 1.2 1.7 
กำรน ำเข้ำ 1.9 2.3 1.4 
กำรว่ำงงำน 3.5 4.3 4.5 
CPI 2.0 2.0 2.3 
อัตรำกำรเพ่ิมขึ้นของค่ำจ้ำง 3.1 2.8 2.7 

2.3 นโยบายด้านเศรษฐกิจการค้า 

นอร์เวย์เป็นอีกหนึ่งประเทศเป็นระบบรัฐสวัสดิกำรใช้ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม และมี
กฎระเบียบด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพอนำมัยที่เข้มงวด รัฐบำลยังคงด ำเนินนโยบำยกำรเมืองที่เป็นกลำง 
สนับสนุนด้ำนกำรจ้ำงงำน นโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรปฏิรูปกำรศึกษำ และกำรดูแลสุขภำพ 

นอร์เวย์มีอิสรภำพทำงกำรค้ำ กำรลงทุน กำรเงิน กฎหมำย และกฎระเบียบ โดยเฉพำะกฎหมำย 
และกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมโดยรวมมีควำมโปร่งใส และมีประสิทธิภำพ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถ
ประกอบธุรกิจทำงกำรค้ำได้อย่ำงแข็งแกร่ง วิธีปฎิบัติของธนำคำรในกำรกู้ยืมเงินเป็นไปอย่ำงรอบคอบ และมี
ควำมเหมำะสม ระบบกำรเงินของนอร์เวย์มีเสถียรภำพ และ อัตรำเงินเฟ้ออยู่ในกำรควบคุม ระบบกำร
พิจำรณำคดีเป็นไปอย่ำงอิสระ ปรำศจำกกำรทุจริต และสิทธิในทรัพย์สินได้รับกำรคุ้มครองอย่ำงเต็มที่ 

นโยบำยทำงกำรค้ำของนอร์เวย์เป็นไปตำมกฎระเบียบของสหภำพยุโรป และสมำคมกำรค้ำเสรีแห่ง
ยุโรป ซึ่งมีอัตรำภำษีที่สูง หรือเพ่ิมขึ้น (Escalating tariff) ในสินค้ำประเภทเกษตรกรรม และอุตสำหกรรม 
และภำษีศุลกำกร MFN มีควำมซับซ้อน รวมถึงเงินอุดหนุนทำงด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม โควตำ 
ข้อจ ำกัดกำรน ำเข้ำ และกำรห้ำมน ำเข้ำในสินค้ำ และบริกำรบำงประเภท 
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2.4 การค้าระหว่างประเทศของนอร์เวย์ 

ในช่วง 7 เดือนแรกปี 2558 (มกรำคม – กรกฎำคม) กำรค้ำระหว่ำงประเทศของนอร์เวย์มีมูลค่ำ 
107 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ แยกเป็นส่งออกรวมมูลค่ำ 62 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 29 
และน ำเข้ำรวมมูลค่ำ 45 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 14 นอร์เวย์ได้เปรียบดุลกำรค้ำรวม
ประมำณ 17 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ 

สินค้ำส่งออกของนอร์เวย์ที่ส ำคัญ ได้แก่ พลังงำนเชื้อเพลิง 36 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 
37 อำหำรทะเลสด แช่เย็น แช่แข็ง 4.8 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 18 เครื่องจักร 4.2 พันล้ำน
เหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.8 ตลำดส่งออกที่ส ำคัญของนอร์เวย์ คือ สหรำชอำณำจักร 13 พันล้ำน
เหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 34 เยอรมันนี 11 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 25 และ เนเธอร์แลนด์ 6 
พันล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 44 ไทยเป็นตลำดส่งออกล ำดับที่ 34 ของนอร์เวย์ 

สินค้ำน ำเข้ำของนอร์เวย์ที่ส ำคัญ ได้แก่ เครื่องจักร 6.3 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 17  
ยำนพำหนะ 4.7 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 13 เครื่องจักรไฟฟ้ำ 3.8 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลง
ร้อยละ 19 ตลำดน ำเข้ำที่ส ำคัญของนอร์เวย์ คือ สวีเดน 5.1 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 22 
เยอรมันนี 5 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 18 และจีน 4 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 8 ไทย
เป็นตลำดน ำเข้ำล ำดับที่ 31 ของนอร์เวย์ 

การค้าระหว่างประเทศนอร์เวย์- กลุ่มประเทศอาเซียน  

ประเทศ 
มูลค่าการค้ารวม (Mil USD) มูลค่าการส่งออก (Mil USD) มูลค่าการน าเข้า (Mil USD) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 
ปี 2557 

ปี 2556 
ปี 2557 

ม.ค.-ธ.ค. ขยำยตัว(%) ม.ค.-ธ.ค. ขยำยตัว(%) 
นอร์เวย์ - โลก 244,117 228,767 154,313 141,663 -8.20 89,804 87,104 -3.01 
นอร์เวย์ - อำเซียน 4,677 5,215 2,756 2,972 7.80 1,921 2,243 16.76 
นอร์เวย์ - สิงคโปร ์ 2,234 2,327 1,706 1,752 2.70 527 574 8.92 
นอร์เวย์ - ไทย 687 677 263 214 -18.52 423    462 9.13 
นอร์เวย์ - เวียดนำม 667 639 265 236 -10.78 401 402 0.19 
นอร์เวย์ - ฟิลิปปินส์ 96 110 50 70 40.83 45 39 -13.12 
นอร์เวย์ - มำเลเซีย 645 1,087 338 551 62.82 307 536 74.71 

ที่มำ : WTA 
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2.4.1 การค้ากับประเทศไทย 

ในช่วง 9 เดือนแรกปี 2558 (ม.ค.- ก.ย.) กำรค้ำระหว่ำงประเทศไทยกับนอร์เวย์มีมูลค่ำรวม 
356.36 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ โดยแยกเป็นกำรส่งออกจำกไทยไปยังนอร์เวย์มูลค่ำ 148.94 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
และเป็นกำรน ำเข้ำจำกนอร์เวย์มูลค่ำ 207.42 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ไทยเป็นฝ่ำยเสียเปรียบดุลกำรค้ำรวม
ทั้งสิ้นมูลค่ำ 58.47 ล้ำนเหรียญสหรัฐ นอร์เวย์เป็นตลำดส่งออกส ำคัญอันดับที่ 65 และเป็นตลำดน ำเข้ำ
ส ำคัญอันดับที่ 47 ของไทย รำยละเอียดสินค้ำส่งออก และน ำเข้ำที่ส ำคัญของไทย – นอร์เวย์ แสดงดังตำรำง
ด้ำนล่ำง 

     สินค้าหลักที่ไทยส่งออกไปนอร์เวย ์    สินค้าหลักที่ไทยน าเข้าจากนอร์เวย์ 

ชื่อสนิค้า มูลค่า  
ขยำยตัว  

ชื่อสนิค้า มูลค่า  
ขยำยตัว 

2557 2558 
(ม.ค.-ก.ย.) 

2557 2558 
(ม.ค.-ก.ย.) 

 2557 2558 
(ม.ค.-ก.ย.) 

2557 2558 
(ม.ค.-ก.ย.) 

รถยนต์ อุปกรณ ์ 29.2 24.6 -5.3 23.3  ปุ๋ยและยำก ำจัดศตัรูพืช 156.1 87.2 -6.9 -33.5 
เครื่องปรับอำกศ 27.5 19.0 39.9 -16.2  สัตว์น้ ำสด แช่เย็นฯ 90.8 50.8 -3.8 -13.8 
ผลิตภณัฑ์พลำสติก 13.3 7.3 0.5 -29.4  เนื้อสัตว ์ 25.3 24.7 3.7 38.7 
อำหำรทะเลกระป๋องฯ 6.3 6.4 19.1 60.1  เยื่อกระดำษและเศษฯ 23.6 10.8 5.8 -39.0 
ข้ำว 7.6 5.8 -25.4 16.3  เคมีภณัฑ ์ 10.2 5.8 12.6 -22.2 
เครื่องนุ่งห่ม 7.3 5.8 -31.2 0.6  เครื่องจักรไฟฟ้ำ 5.8 5.8 -26.8 11.9 
รวมท้ังสิ้น 386.2 148.9 99.9 -54.69  รวมท้ังสิ้น 345.6 207.4 -19.5 -21.2 

ที่มำ: ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ โดยควำมร่วมมอืจำกกรมศุลกำกร 

2.5 กฎระเบียบการน าเข้าสินค้า 

นอร์เวย์เป็นสมำชิกองค์กำรกำรค้ำโลก (WTO) ตั้งแต่ 1 มกรำคม 2538 และเป็นสมำชิกกลุ่ม
ประเทศ European Economic Area (EEA) และ European Free Trade Association (EFTA)2 แต่
ไม่ได้เป็นสมำชิกสหภำพยุโรป (EU)  แต่กฎระเบียบกำรค้ำส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับกฎระเบียบของสหภำพ
ยุโรป และตำมพันธกรณีท่ีให้ไว้กับ  3 องค์กรนี้  

ในฐำนะที่นอร์เวย์เป็นประเทศสมำชิกในกลุ่ม EEA กฎระเบียบกำรน ำเข้ำใจเป็นไปตำมลักษณะ
เดียวกันกับของอียู ค ำสั่งของสหภำพยุโรป (EU Directives) ถูกรวมเข้ำไปกับกฎหมำยของนอร์เวย์ และ

                                                           
2 ประเทศสมำชิกกลุ่ม EFTA ได้แก่ ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ และสวิสเซอร์แลนด์ 
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สินค้ำท่ีผ่ำนกำรอนุมัติจำกทำงประเทศในสหภำพยุโรป หมำยถึงสินค้ำนั้นผ่ำนเกณฑ์ข้อก ำหนดของนอร์เวย์
ด้วย ยกเว้นแต่จะมีข้อยกเว้น ซึ่งมีน้อยมำก เช่น CE-Mark ซึ่งใช้โดยทั่วไปในนอร์เวย์ และกลุ่มประเทศ EEA 
และ EFTA 

2.5.1 มาตรการด้านภาษี 

กฎระเบียบเกี่ยวกับภำษีศุลกำกรของ
นอร์เวย์เป็นไปตำมระบบกำรจ ำแนกพิกัดตำม HS 
Nomenclature หน่วยงำนที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับ
กำรเก็บภำษีน ำเข้ำสินค้ำคือ The Norwegian 
Directorate Customs and Excise (NCE) ปกติ
สินค้ำที่ผลิตและน ำเข้ำจำกนอกประเทศจะต้อง
ช ำระภำษีศุลกำกรก่อนน ำเข้ำ อัตรำภำษีศุลกำกร
ของนอร์เวย์มีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง และอำจ
มีกำรเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
จึงควรติดตำมข้อมูลให้แน่ชัดก่อนตกลงท ำกำรซื้อขำย ซึ่งสำมำรถหำข้อมูลอัตรำภำษีได้ที่  The Norwegian 
Directorate Customs and Excise เวปไซต์ www.toll.no  

อัตรำภำษีมูลค่ำเพ่ิมในนอร์เวย์ปัจจุบันอยู่ที่ ร้อยละ 25 มีเฉพำะบริกำรบำงอย่ำงที่ระบุไว้ใน
กฎหมำยที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีมูลค่ำเพ่ิม สินค้ำอำหำรบำงรำยกำรมีกำรเก็บภำษีมูลค่ำเพ่ิมที่อัตรำร้อยละ 
14 รำยละเอียดสำมำรถดูได้ที่ Skatteetaten เวปไซต์  http://www.skatteetaten.no/en/Bedrift-og-
organisasjon/Merverdiavgift/Guide-to-Value-Added-Tax-in-Norway/ ซึ่งภำษีมูลค่ำเพ่ิมนี้สำมำรถ
น ำไปหักลดหย่อนภำษีได้ ในกรณีที่สินค้ำมีไว้เพ่ือใช้ในทำงธุรกิจ 

นอร์เวย์พยำยำมลดภำษีศุลกำกรหลำยรำยในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ สินค้ำนอกภำคเกษตรกรรมส่วน
ใหญ่ไม่อยู่ภำยใต้ภำษีศุลกำกร กำรให้สิทธิพิเศษทำงภำษีศุลกำกรหรือ GSP เป็นข้อตกลงที่เป็นกำรให้ฝ่ำย
เดียวโดยนอร์เวย์ได้ให้สิทธิพิเศษทำงภำษีศุลกำกรแก่ประเทศที่พัฒนำน้อยที่สุดและประเทศก ำลังพัฒนำ
(รวมทั้งประเทศไทย) โดยสินค้ำน ำเข้ำที่ผลิตจำกประเทศพัฒนำน้อยที่สุดและประเทศก ำลังพัฒนำจะได้รับ
ยกเว้นหรือเสียภำษีน ำเข้ำในอัตรำที่ลดลงสำมำรถค้นหำรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ Website : www.toll.no 

ร้ำนอำหำรในนอรเ์วย์                                     
Photo: Terje Borud - Visitnorway.com 

http://www.toll.no/
http://www.skatteetaten.no/en/Bedrift-og-organisasjon/Merverdiavgift/Guide-to-Value-Added-Tax-in-Norway/
http://www.skatteetaten.no/en/Bedrift-og-organisasjon/Merverdiavgift/Guide-to-Value-Added-Tax-in-Norway/
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แม้นอร์เวย์จะสนับสนุนกำรค้ำเสรี แต่รัฐบำลยังคงมีมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำในอุตสำหกรรมที่
ปกป้องในรูปภำษีน ำเข้ำที่สูงมำก และมีกำรปรับอัตรำเมื่อระดับรำคำสินค้ำภำยในประเทศต่ ำกว่ำที่ก ำหนด
ไว้ กำรปรับภำษีเพ่ือคงระดับรำคำสินค้ำไว้ ท ำให้เป็นอุปสรรคต่อบริษัทต่ำงชำติในกำรจะส่งสินค้ำเข้ำตลำด
นอร์เวย์ เพรำะกำรปรับภำษีตำมสถำนกำรณ์ท ำให้ผู้น ำเข้ำไม่สำมำรถวำงแผนกำรสั่งสินค้ำ  ระยะยำวได้ 
นอกจำกนี ้กำรที่รัฐบำลเป็นเจ้ำของบริษัทขนำดใหญ่ท ำให้สำมำรถใช้ควำมได้เปรียบในกำรกีดกันกำรแข่งขัน
จำกต่ำงใช้ผ่ำนกำรประมูล หรือกำรกระจำยสินค้ำได้ 

สินค้ำที่น ำเข้ำจำกกลุ่มประเทศ EEA ไม่ต้องเสียภำษีศุลกำกรกำรน ำเข้ำ แต่ข้อตกลงดังกล่ำวมีผล
บังคับใช้ในสินค้ำอุตสำหกรรมเป็นหลัก รวมทั้งสินค้ำเกษตรบำงชนิด และสำยพันธุ์ปลำที่เฉพำะเจำะจงด้วย  
สินค้ำที่ไม่ครอบคลุมโดยข้อตกลงดังกล่ำวจะถูกจัดเก็บในลักษณะเดียวกับสินค้ำจำกประเทศนอกเขต
เศรษฐกิจยุโรป รำยละเอียดดูได้ทีศุ่ลกำกรนอร์เวย์ www.toll.no  

ภำยใต้ข้อตกลง EEA Agreement สินค้ำสำมำรถระบุได้ว่ำผลิตในกลุ่มประเทศสมำชิก จะได้รับกำร
ยกเว้นภำษีเป็นศูนย์  

2.5.2 มาตรการที่มิใช่ภาษี 

ถึงแม้ว่ำนอร์เวย์ไม่ได้เป็นประเทศสมำชิกสหภำพยุโรป แต่กฎระเบียบกำรน ำเข้ำยังคงอิงกับ
กฎระเบียบของสหภำพยุโรป ซึ่งมีควำมเข้มงวด ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับใบอนุญำตน ำเข้ำ โควต้ำสินค้ำ และ
อ่ืนๆ สำมำรถดูเพ่ิมเติมได้ที่ Norwegian Customs www.toll.no เช่น ข้อจ ำกัดในกลุ่มสินค้ำของเล่น 
เครื่องจักร อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ และยำและเวชภัณฑ์ 

 การบรรจุภัณฑ์ 

สหภำพยุโรปจ ำเป็นต้องมีกำรออกกฎหมำยกำรจัดกำรของเสียบรรจุภัณฑ์และกำรบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสหภำพยุโรป ซึ่งนอร์เวย์ได้ด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดเหล่ำนี้ด้วย ข้อมูล
เพ่ิมเติมดูได้จำกเวปไซต์ EUR – Lex http://eur-
lex.europa.eu/summary/chapter/consumers.html?locale=en&root_default=SUM_1_CODED
=09,SUM_2_CODED=0905  

http://www.toll.no/
http://www.toll.no/
http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/consumers.html?locale=en&root_default=SUM_1_CODED=09,SUM_2_CODED=0905
http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/consumers.html?locale=en&root_default=SUM_1_CODED=09,SUM_2_CODED=0905
http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/consumers.html?locale=en&root_default=SUM_1_CODED=09,SUM_2_CODED=0905
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 ข้อก าหนดด้านฉลาก (Lebelling) 

ส ำหรับกรณีสินค้ำอำหำร มีกฎระเบียบ
ก ำหนดให้ต้องติดฉลำกเป็นภำษำนอร์เวย์  ระบุส่วนผสม
ในอำหำร น้ ำหนักสุทธิ วันที่ผลิตและวันหมดอำยุ  
ประเทศที่ผลิต  และก ำหนดกำรหีบห่อสินค้ำอำหำร
บำงอย่ำงใส่ในหีบห่อที่เป็นพลำสติกหรือกระดำษ
ถึงแม้ว่ำไม่ระเบียบก ำหนดกำรห้ำมใช้พลำสติกพีวีซี แต่
บำงครั้งเป็นควำมต้องกำรของผู้ค้ำปลีกท่ีต้องกำรให้หีบ
ห่อบรรจุสินค้ำอำหำรปรำศจำกพลำสติกพีวีซี (Free of 
PVC) รำยละเอียดเพ่ิมเติมสำมำรถดูได้จำกเวปไซต์ 
http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation/index_en.htm    

 มาตรฐานทางเทคนิคและใบรับรองคุณภาพสินค้า (Techical standards and 
certification)   

มำตรฐำนทำงเทคนิคเป็นมำตรฐำนที่แต่ละประเทศก ำหนดขึ้นและเพ่ิมเงื่อนไขหรือคุณภำพจำก
มำตรฐำนทั่วไปก ำหนด อำทิ กำรวำงเงื่อนไขท่ีค ำนึงถึงสุขอนำมัย ควำมปลอดภัย สิ่งแวดล้อม นอร์เวย์ไม่ได้
มีข้อก ำหนดที่แตกต่ำงจำกกฎระเบียบมำตรฐำนสำกลหรือมำตรฐำนที่สหภำพยุโรปก ำหนด (CE- marking)  
ดังนั้นโดยทั่วไปสินค้ำที่ได้รับเครื่องหมำยมำตรฐำน CE- marking ก็จะสำมำรถเข้ำสู่ประเทศนอร์เวย์ได้ 
ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม ส ำ ม ำ ร ถ ดู ไ ด้ จ ำ ก  http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-
marking/index_en.htm 

 ใบรับรองพิเศษอ่ืนๆ (Special certificates) 

ผู้ส่งออกจะต้องแนบใบรับรองควำมปลอดภัย (Health certificate) มำพร้อมกับกำรจัดส่งสินค้ำผัก 
ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์ของตน เอกสำรอื่นๆ ที่ส ำคัญ เช่น ใบรับรองสุขอนำมัยพืช (Phytosanitary certificate) 
เป็นต้น  รำยละเอียดสำมำรถติดต่อได้ที่ กรมวิชำกำรเกษตร เวปไซต์ www.doa.go.th  

ผลิตภณัฑ์อำหำรที่จ ำหน่ำยในนอร์เวย์ Photo: Espen 

Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com 

http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/index_en.htm
http://www.doa.go.th/
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หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ในกำรดูแลควบคุมกำรน ำเข้ำสินค้ำผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรเกษตร คือ The 
Norwegian Food Safety Authority สำมำรถค้นหำรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ เวปไซต์ 
www.mattilsynet.no  

2.6 โอกาสทางการค้า และปัญหาอุปสรรค 

2.6.1 โอกาสทางการค้า 

ผู้ผลิตไทยสำมำรถใช้นอร์เวย์เป็นประตูเข้ำสู่สหภำพยุโรปตำมข้อตกลงระหว่ำงเขตเศรษฐกิจยุโรป 
(European Economic Agreement-EEA) ที่นอร์เวย์เป็นสมำชิก และตลำดนอร์ดิกส์ซึ่งจะมีประชำกรรวม
ประมำณ 25 ล้ำนคน นอกจำกนั้น ถึงแม้ว่ำสหภำพยุโรปจะประกำศกำรตัดสิทธิพิเศษทำงภำษี หรือ GSP 
กับประเทศไทย มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกรำคม 2558 เป็นต้นไป แต่ประเทศไทยยังอยู่ในรำยชื่อประเทศที่
ได้รับสิทธิพิเศษทำงศุลกำกรจำกนอร์เวย์ ไม่ต้องเสียภำษีสินค้ำน ำเข้ำหำกนอร์เวย์ไม่ได้ผลิตสินค้ำประเภท
นั้น และในกรณีต้องเสียภำษีน ำเข้ำจะเสียในอัตรำต่ ำ สินค้ำไทยที่มีคุณภำพและสำมำรถแข่งขันได้ในตลำด
นอร์เวย์ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ข้ำว เครื่องนุ่งห่ม อำหำรทะเลกระป๋องและแปรรูป ผัก 
และผลไม้กระป๋อง และแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยำง 

รำยชื่อประเทศท่ีได้รับสิทธิพิเศษ GSP จำกเวปไซต์ศุลกำกรนอร์เวย์ ดูได้จำก 
http://www.toll.no/en/international/english/free-trade/gsp---generalized-system-of-
preference/countries-that-are-a-part-of-the-norwegain-gsp-system/  

ทำงด้ำนกำรลงทุนนั้น ตลำดนอร์เวย์เป็นตลำดเสรี ไม่มีข้อจ ำกัดด้ำนกำรลงทุนจำกต่ำงชำติ  และ
กฎระเบียบต่ำงๆ มีควำมแน่นอนและเป็นข้อมูลเปิดเผย 

2.6.2 สิ่งท้าทายทางการค้า 

ตลำดนอร์เวย์เป็นตลำดขนำดเล็ก มีประชำกรจ ำนวนประมำณ 5 ล้ำนคน มีต้นทุนกำรขนส่ง ค่ำจ้ำง
แรงงำน และกำรจัดเก็บภำษีภำยในสูง แม้นอร์เวย์จะให้สิทธิพิเศษทำงศุลกำกรแก่สินค้ำไทย แต่เมื่อรวม
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆแล้วท ำให้ต้นทุนรำคำสินค้ำสูง และยังมีต้นทุนกำรท ำตลำดสูง เนื่องจำกค่ำครองชีพสูง และ
ยังต้องประสบกำรแข่งขันสูง เช่น เสื้อผ้ำส ำเร็จรูป ประสบกำรแข่งขันทั้งจำกจีนส ำหรับตลำดระดับล่ำงและ
จำกประเทศอ่ืนๆ ในยุโรปอำทิ อิตำลี ส ำหรับตลำดระดับบน ส่วนอำหำรมีกำรแข่งขันจำกประเทศก ำลัง

http://www.mattilsynet.no/
http://www.toll.no/en/international/english/free-trade/gsp---generalized-system-of-preference/countries-that-are-a-part-of-the-norwegain-gsp-system/
http://www.toll.no/en/international/english/free-trade/gsp---generalized-system-of-preference/countries-that-are-a-part-of-the-norwegain-gsp-system/
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พัฒนำอำทิ กุ้งจำกบังคลำเทศ ผลไม้กระป๋องจำก ฟิลิปปินส์ เครื่องปรุงอำหำรจำกอินโดนีเซีย จีน และ
อินเดีย นอกจำกนั้นผู้น ำเข้ำของนอร์เวย์นิยมสั่งซื้อสินค้ำผ่ำนคนกลำงในแถบยุโรปด้วยกัน จึงท ำให้กำร
เริ่มต้นธุรกิจกับผู้ส่งออกไทยรำยใหม่เป็นเรื่องยำก 

2.7 ระบบโลจิสติกส์การขนส่งระหว่างประเทศ 

2.7.1 การขนส่งทางน้ า 

นอร์เวย์มีท่ำเรือสำธำรณะประมำณ 60 แห่งตำมแนวชำยฝั่งนอร์เวย์ซึ่งมีควำมยำวทั้งหมด 2,700
กิโลเมตร ท่ำเรือจ ำนวน 52 แห่งเป็นเครือข่ำยกับ Norwegian Ports Federation ท่ำเรือที่ใหญ่ที่สุดคือ 
Bergen ให้บริกำรด้ำนเรือข้ำมฟำก เรือส ำรำญ (Cruise) และคลังสินค้ำ ซึ่งมีก ำลังรองรับคลังสินค้ำ
ประมำณ 50,000 ตร.ม. รองรับสินค้ำประมำณ 267 ล้ำนตันเมื่อปี 2557    

2.7.2 การขนส่งทางอากาศ 

นอร์เวย์มีสนำมบินจ ำนวน 76 แห่งแตกต่ำงกันไปตำมขนำด สนำมบินใหญ่ที่สุดคือ Gardermoen 
อยู่ห่ำงจำกกรุงออสโลไปทำงเหนือ 47 กิโลเมตร เป็นศูนย์กลำงของสำยกำรบิน SAS Norwegian Air และ 
Shuttle Wideroe และสำยกำรบินใน และต่ำงประเทศอ่ืนๆ เช่น กำรบินไทย และ Norwegian ที่มีสำย
กำรบินตรงระหว่ำงประเทศไทย – นอร์เวย์ 

ในปี 2557 สนำมบิน Gardermoen ณ กรุงออสโลให้บริกำรผู้โดยสำรจ ำนวน 24 ล้ำนคน 
นอกจำกนี้ยังมีสนำมบินอื่นๆ อีก เช่น Sandefjord และ Rygge ซึ่งให้บริกำรสำยกำรบินต้นทุนต่ ำ     

3. รายงานตลาดที่น่าสนใจในตลาด – รายงานข้อมูลการสรรหาวัตถุดิบ กลุ่มสินค้าอาหารทะเล 
ประเทศนอร์เวย์ 

Norwegian Seafood Council รำยงำนว่ำ ในปี 2557 นอร์เวย์ส่งออกสินค้ำอำหำรทะเลรวมมูลค่ำ 
8.33 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ คิดเป็นปริมำณ 2.7 ล้ำนตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8 จำกปีที่ผ่ำนมำ หรือคิดเป็นมูลค่ำ 
4.47 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ที่มีกำรบริโภคท่ัวโลกในชีวิตประจ ำวัน  

นอร์เวย์เป็นประเทศผู้ส่งออกอำหำรทะเลใหญ่เป็นอันดับสองของโลก โดยตลำดกำรส่งออกสินค้ำ
กลุ่มนี้ที่ส ำคัญของนอร์เวย์ คือ โปแลนด์ ฝรั่งเศส สหรำชอำณำจักร สหรัฐอเมริกำ เนเธอร์แลนด์ และจีน 
เป็นต้น นอร์เวย์ใช้จุดเด่นในอุตสำหกรรม คือ กำรพัฒนำที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพ และกำรผลิตอำหำรทะเล
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อย่ำงยั่งยืน ทั้งนี้ เนื่องจำกที่ตั้งของนอร์เวย์ที่อยู่ห่ำงไกลจำกประเทศอ่ืนๆ ในโลก ระบบกำรจัดกำร และกำร
ขนส่งที่มีประสิทธิภำพจึงเป็นส่วนผลักดันที่ช่วยส่งเสริมกำรส่งออกอำหำรทะเลในตลำดโลก ตลอดจนกำร
รักษำคุณภำพของผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่กำรขนส่ง 
หน่วยงานเกี่ยวข้องท่ีส าคัญ 

หน่วยงำน ที่อยู่ โทรศัพท ์ เวปไซต ์ อีเมล ์
The Ministry of 
Trade, Industry 
and Fisheries 

PO Box 8090Dep 
NO-0032 Oslo, 
Norway 

+47 2224 
9090 

www.regjeringen.no/nfd  

Norwegian 
Seafood Council 

Strandveien 106, 
No-9291 Tromsø 
Norway 

+47 7760 
3333 

www.seafood.no Mail@seafood.no 

The Norwegian 
Seafood 
Research Fund 
(FHF) 

PO Box 6921 St. 
Olavs plass 
Universitetsgata 
10 NO-0130 Oslo 
Norway 

+47 2389 
6408 

www.fhf.no post@fhf.no 

The Norwegian 
Fishermen’s 
Sales 
Organization 
(Norges Råfisklag) 

PO Box 6162 
Langnes NO-9291 
Tromsø Norway 

+47 7766 
0100 

www.rafisklaget.no firmapost@rafisklaget.no 

The Institute of 
Marine Research 

PO Box 1870 
Nordnes NO-5817 
Bergen Norway 

+47 5523 
8500 

www.imr.no post@imr.no 

Norwegian 
Seafood 
Federation 

PO Box 5471 
Majorstuen NO-
0305 Oslo 
Norway 

+47 9911 
0000 

www.fhl.no firmapost@fhl.no 

NHO – 
Confederation of 
Norwegian 
Enterprise 

PO Box 5250 
Majorstuen 
Middelthunsgate 
27 NO-0303 Oslo 
Norway 

+47 2308 
8000 

www.nho.no firmapost@nho.no 

Oslo Chamber of 
Commerce 

PO Box 2874 NO-
0230 Oslo 
Norway 

+47 2212 
9400 

www.chamber.no mail@chamber.no 

http://www.regjeringen.no/nfd
http://www.seafood.no/
mailto:Mail@seafood.no
http://www.fhf.no/
mailto:post@fhf.no
http://www.rafisklaget.no/
mailto:firmapost@rafisklaget.no
http://www.imr.no/
mailto:post@imr.no
http://www.fhl.no/
mailto:firmapost@fhl.no
http://www.nho.no/
mailto:firmapost@nho.no
http://www.chamber.no/
mailto:mail@chamber.no
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 The Norwegian Minister of Fisheries Elisabeth Aspaker ได้ชี้ถึงจุดเด่นของอุตสำหกรรม
ประมงของนอร์เวย์ว่ำ กำรท ำควำมร่วมมืออย่ำงใกล้ชิดระหว่ำงภำคเอกชนในอุตสำหกรรม วิทยำศำสตร์ 
และภำครัฐบำลเป็นส่วนส ำคัญในกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมนี้ ถึงแม้ว่ำรัสเซียจะประกำศกำรห้ำมน ำเข้ำ
สินค้ำอำหำรจำกนอร์เวย์ และกลุ่มประเทศสมำชิกสหภำพยุโรปอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหำคม 2557 เป็นต้น
มำ แต่กำรส่งออกสินค้ำอำหำรทะเลของนอร์เวย์ได้เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง สืบเนื่องจำกสำเหตุหลัก 3 ประกำร 
ได้แก่ (1) กำรเติบโตของประชำกรชนชั้นกลำง และควำมต้องกำรกำรบริโภคโปรตีนจำกทั่วโลกเพ่ิมข้ึน (2) 
กำรผลิตอำหำรทะเลมีกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ต่ ำกว่ำกำรผลิตอำหำรอ่ืนๆ ปลำแซลมอนต้องกำร
อำหำรน้อยกว่ำเนื้อสัตว์โปรตีนอ่ืนๆ เช่น วัวหรือไก่ ท ำให้กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเป็นวิธีที่มีประสิทธิภำพมำก
ที่สุดอย่ำงหนึ่งในกำรผลิตโปรตีน และ (3) แนวโน้มควำมนิยมกำรบริโภคอำหำรเพ่ือสุขภำพมำกขึ้น 

กลุ่มสินค้ำอำหำรประมงท่ีส่งออกส ำคัญของนอร์เวย์ 

1. กลุ่ม Pelagic fish ได้แก่ Capelin, Herring, Mackerel 
2. กลุ่ม White fish ได้แก่ Coalfish/Saithe, Cod, Haddock, Hake, Halibut, Pollack, Redfish, 

Wolffish 
3. กลุ่ม Salmon & trout ได้แก่ Salmon, Arctic char, Trout  
4. กลุ่ม Prawns (shrimp) & shellfish ได้แก่ Crab, Mussel, Scallop, Oyster, Prawn (shrimp) 

สถิติกำรส่งออกปลำและอำหำรทะเลของนอร์เวย์ ปี 2557 

สินค้ำ มูลค่ำ (ล้ำนเหรียญสหรัฐ) อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 
Cod 1,450 +20% 
Salmon & trout 5,580 +3.4% 
Mackerel 495 +43% 
Prawns, crustaceans & molluscs 120 N/A 
 

ทั้งนี้ งำนประชุมนำนำชำติที่ส ำคัญท่ีเกี่ยวข้องครั้งต่อไป คือ the 11th North Atlantic Seafood 
Forum ณ เมือง Bergen ประเทศนอร์เวย์ มีก ำหนดจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 1 – 3 มีนำคม 2559 จำกสถิติปีที่
ผ่ำนมำ มีกลุ่มนักธุรกิจ และผู้ที่เก่ียวข้องในวงกำรอุตสำหกรรมรร่วมงำนกว่ำ 600 คน จำก 44 ประเทศทั่ว
โลก รวมกว่ำ 300 บริษัท รำยละเอียดสำมำรถดูเพ่ิมเติมได้จำกเวปไซต์ www.nor-seafood.com  

http://www.nor-seafood.com/
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3.1 การเพาะเลี้ยงปลาแซลมอน (onshore) 

ข้อมูลจำก Norway Exports นอร์เวย์มีแผนกำรณ์กำรขยำยอุตสำหกรรมกำรเพำะเลี้ยงปลำ 
(offshore aquaculture industry with land-based farms) เพ่ิมมำกข้ึน เพ่ือมุ่งสู่กำรผลิตอำหำรทะเล
อย่ำงยั่งยืน (sustainable seafood production) ทั้งนี ้ฟยอร์ดของนอร์เวย์ได้ท ำหน้ำที่เป็นแหล่งเพำะพันธ์
ตำมธรรมชำติที่ดีส ำหรับกำรท ำฟำร์มทะเลตำมแนวชำยฝั่งที่มีควำมยำวของประเทศตั้งแต่ช่วงปี 1970 เป็น
ต้นมำ  

ตำมข้อมูลจำก The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters (DKNVS) และ 
Norwegian Academy of Technological Sciences (NTVA) มีกำรคำดกำรณ์ไว้ว่ำ ภำยในปี 2593 
นอร์เวย์จะสำมำรถสร้ำงรำยได้จำกภำคอุตสำหกรรมอำหำรทะเลนี้ถึง 66 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ ซึ่งรำยได้
จำกกำรผลิตปลำ salmon และ trout คิดเป็นมูลค่ำ 28 พันล้ำนเหรียญสหรัฐจำกสินค้ำอำหำรทะเลทั้งหมด 

The Norwegian Minister of Fisheries Elisabeth Aspaker แจ้งว่ำ บริษัทต่ำงๆ ในนอร์เวย์ต่ำง
ต้องกำรท ำประมงแบบ onshore มำกขึ้น ถึงแม้ว่ำกำรท ำประมงแบบ offshore จะมีค่ำใช้จ่ำยที่ต่ ำกว่ำเมื่อ
เปรียบเทียบ แต่กำรท ำประมงแบบ onshore มีควำมยั่งยืนมำกกว่ำ (sustainable aquaculture) ซ่ึง
รัฐบำลได้บรรจุกำรท ำประมงแบบ onshore เป็นนโยบำยส ำคัญของประเทศด้วย โดยรัฐบำลมีนโยบำย
สนับสนุนต่ำงๆ เพื่อกำรพัฒนำกำรประมงอย่ำงยั่งยืนของประเทศ เช่น กำรลดค่ำขนส่ง กำรไม่จ ำกัดโควต้ำ
กำรขนส่ง เป็นต้น ทั้งนี้ ประเทศที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำประมง Atlantic salmon onshore ได้แก่ 
เดนมำร์ก จีน ฝรั่งเศส และแคนำดำ และมีอีกหลำยประเทศท่ีได้วำงแผนกำรท ำประมง onshore นี้ เช่น 
สหรัฐอเมริกำ สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์ และชิลี 

3.2 สถานที่/เมืองส าคัญ 

แหล่งเพำะพันธ์ปลำและอำหำรประมงที่ส ำคัญของนอร์เวย์อยู่แถบชำยฝั่งทะเลทำงตะวันตกของ
ประเทศ เช่น Bergen, Tromsø, Tronheim และทำงตอนบนของประเทศ (Finnmark) 

ทั้งนี้ เมือง Bergen เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 2 ของนอร์เวย์ ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกของประเทศ ได้รับ
ฉำยำว่ำเป็น A World Marine Capital มีประเพณีกำรผลิตอำหำรทะเลที่ยำวนำน ทั้งทำงด้ำนกำรจับปลำ 
กำรผลิต กำรแปรรูป และกำรจัดจ ำหน่ำย ครอบคลุมทุกกระบวนกำรของห่วงโซ่กำรผลิตอำหำร ธุรกิจกำร
ขำยสินค้ำประมง และกำรท ำฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำยังเป็นแหล่งรำยได้หลักของเมืองนี้ด้วย 
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เมือง Bergen เป็นศูนย์รวมส ำคัญของบริษัทอำหำรทะเลชั้นน ำต่ำงๆ ของโลก เช่น  Leroy 
Seafood Group, Marine Harvest, Grieg Seafood, Salmon Group, Austevoll Seafood, 
Liegruppen และ OCEA โดยบริษัท Leroy Seafood Group และ Marine Harvest มีบทบำทส ำคัญใน
กำรพัฒนำโอกำสทำงกำรตลำดสินค้ำอำหำรทะเลของนอร์เวย์ ทั้งนี้ มีกลุ่มนักวิทยำศำสตร์ทำงทะเลกว่ำ 
1,000 คนในเมืองนี้ที่ช่วยสนับสนุนกำรวิจัยทำงทะเล ท ำให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลำงของกำรวิจัยทำงทะเลที่
ส ำคัญของยุโรป แหล่งวิจัยที่ส ำคัญ เช่น MR, NIFES, Uni Research, Nofima และ the University of 
Bergen ซ่ึงเป็นมหำวิทยำลัยทำงทะเลที่ส ำคัญที่สุดของนอร์เวย์ 

 

 

 

 

 

โรงงำนปลำแซลมอนและพ้ืนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในนอร์เวย์ Photo: Karoline O.A Pettersen 

 

ทั้งนี้ ในช่วง 7 เดือนแรกปี 2558 (ม.ค. – ก.ค.) ไทยน ำเข้ำสินค้ำสัตว์น้ ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป 
และกึ่งส ำเร็จรูปมำกจำกนอร์เวย์มำกที่สุดเป็นอันดับที่ 2 รองจำกสินค้ำกลุ่มสินค้ำปุ๋ย และยำก ำจัดศัตรูพืช 
ด้วยมูลค่ำ 43.6 ล้ำนเหรีญสหรัฐ จำกระดับกำรพัฒนำ และควำมก้ำวหน้ำของกำรผลิตสินค้ำประมงของ
นอร์เวย์ ท ำให้สินค้ำอำหำรประมงเป็นอีกกลุ่มสินค้ำหนึ่งที่น่ำสนใจ ผู้ประกอบกำรไทยอำจสำมำรถร่วมทุน 
หรือสรรหำวัตถุดิบต่ำงๆ เพื่อกำรผลิตในขั้นตอนต่อไปได้ ดังรำยละเอียดรำยชื่อบริษัทผู้ประกอบกำรอำหำร
ทะเลนอร์เวย์ดังเอกสำรแนบ ผู้ประกอบกำรที่สนใจข้อมูลเพ่ิมเติม สำมำรถหำข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 
Norwegian Seafood Council 
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4. การลงทุน 

2015 Index of Economic Freedom 
ไ ด้ จั ด อั น ดั บ อิ ส ร ภ ำ พ ใ น ก ำ ร ล ง ทุ น3 
(Investment Freedom) ของนอร์เวย์ให้อยู่ใน
อันดับอิสรภำพระดับปำนกลำง (Moderately 
Free) ด้วยคะแนน 71.8 (เดนมำร์ก 76.3 
ฟินแลนด์ 73.4 สวีเดน 72.7 และไอซ์แลนด์ 
72.0 และไทย 62.4)  

กำรลงทุนจำกผู้ลงทุนในประเทศและชำวต่ำงชำติได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกันตำมกฎหมำย 
แตก่ฎระเบียบ มำตรฐำน และวิธีปฏิบัติมักจะเอ้ือประโยชน์ให้กับนักลงทุนชำวนอร์เวย์ กลุ่มนอร์ดิกส์และนัก
ลงทุนในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) มำกกว่ำ ภำครัฐยังคงมีบทบำทส ำคัญในระบบเศรษฐกิจ โดยรัฐบำล
คัดเลือกกำรลงทุนใหม่และจ ำกัดกำรลงทุนในบำงภำค มีกำรผูกขำดและบำงภำคอุตสำหกรรมที่มีเรื่อง
กำรเมืองเข้ำมำเกี่ยวข้อง เช่นอุตสำหกรรมกำรประมงและกำรขนส่งทำงทะเล โดยทั่วไปแล้ว กฎระเบียบ
และระบบรำชกำรโดยทั่วไปมีควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ แต่กฎระเบียบก็สำมำรถเปลี่ยนได้ทันที ผู้ที่มี
ถิ่นพ ำนักในนอร์เวย์และไม่มีถิ่นที่อยู่สำมำรถมีบัญชีเงินตรำต่ำงประเทศได้ และไม่มีข้อจ ำกัดในกำรช ำระเงิน
โอนหรือกำรส่งคืนก ำไร นักลงทุนต่ำงชำติสำมำรถเป็นเจ้ำของที่ดินได้ ถึงแม้ว่ำจะมีข้อยกเว้นบำงประกำร 

เศรษฐกิจนอร์เวย์ได้รับประโยชน์จำกเสรีภำพทำงเศรษฐกิจ ธุรกิจของผู้ประกอบกำรได้รับกำร
สนับสนุนอย่ำงด ีกฏหมำยกำรเงินและกำรลงทุนมีควำมโปร่งใส กำรที่ธุรกิจของนอร์เวย์มีควำมอิสรภำพ สิ่ง
นี้เองเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส ำคัญส ำหรับนวัตกรรมใหม่ๆ และเกิดควำมยืดหยุ่นในภำคเศรษฐกิจ แต่โดยทั่วไป
แล้ว รัฐบำลยังคงเป็นเจ้ำของหลักในอุตสำหกรรมหลักๆ เช่น อุตสำหกรรมกำรผลิต กำรสื่อสำรโทรคมนำคม 
กระแสไฟฟ้ำพลังน้ ำ และกำรขนส่ง เป็นต้น 

โดยภำพรวมแล้ว กำรเริ่มต้นธุรกิจ ด ำเนินกำร และปิดกิจกำรในนอร์เวย์ได้รับกำรคุ้มครองภำยใต้
กฎระเบียบของนอร์เวย์เป็นอย่ำงดี กำรเริ่มต้นธุรกิจในนอร์เวย์ใช้เวลำโดยเฉลี่ยเพียง 7 วันเมื่อเทียบกับ
ค่ำเฉลี่ยของโลก 35 วัน กำรด ำเนินคดีล้มละลำยมีควำมเรียบง่ำยและตรงไปตรงมำ 

                                                           
3 ระดับคะแนน 100 หมำยถึง มีควำมเป็นอิสระมำกที่สุด และ 0 หมำยถึง ถูกควบคุม (ไม่มีควำมเป็นอิสระ) 

ย่ำนธุรกิจในเมือง Tromso Photo: CH - visitnorway.com 
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4.1 นโยบายส่งเสริมการลงทุน/กฎระเบียบการลงทุน 

นอร์เวย์เป็นตลำดเศรษฐกิจแบบผสม รัฐบำลมีสถำนะที่แข็งแกร่งในเศรษฐกิจของนอร์เวย์ มี
รัฐวิสำหกิจจ ำนวนมำก และรัฐบำลควบคุมกิจกำรทำงพำณิชย์ รัฐบำลมีนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนจำก
ต่ำงประเทศ และมีกำรให้สิทธิพิเศษทำงภำษีบำงประเภทแก่นักลงทุน ถึงแม้ว่ำกฎหมำยจะให้สิทธิที่เท่ ำ
เทียมกันกับนักลงทุนในประเทศ และจำกต่ำงประเทศ แต่โดยทำงปฏิบัติแล้ว กฎหมำยได้เอ้ือประโยชน์แก่ 
นักลงทุนชำวนอร์เวย์ สแกนดิเนเวีย และกลุ่มประเทศ EEA มำกกว่ำ นอร์เวย์มีกฎหมำยคุ้มครองสิทธิใน
ทรัพย์สิน และกำรทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ก่อให้เกิดปัญหำในนอร์เวย์ 

นักลงทุนถูกจ ำกัดเสรีภำพในภำคธุรกิจที่ส ำคัญที่มีเรื่องทำงกำรเมืองเข้ำมำเกี่ยวข้อง หรือธุรกิจที่รัฐ
ใช้อ ำนำจผูกขำด มีข้อจ ำกัดทำงกำรประมง และกำรขนส่งทำงทะเล ข้อจ ำกัดนี้ขึ้นอยู่กับสัญชำติของนัก
ลงทุน ผู้ที่สนใจเข้ำมำลงทุนในนอร์เวย์ สำมำรถติดต่อหน่วยงำนส่งเสริมกำรลงทุนนอร์เวย์ได้ที่ Invest in 
Norway เวปไซต์ www.invinor.no  

4.2 การลงทุนจากต่างประเทศ 

นอร์เวย์เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่ำสนใจในกำรลงทุน โดย World Bank ได้จัดอันดับให้นอร์เวย์อยู่ที่
ล ำดับ 2 ของประเทศท่ีน่ำลงทุนในยุโรป (รองจำกเดนมำร์ก) ประจ ำปี 2558 หรืออยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก  
จำกทั้งหมด 189 ประเทศทั่วโลก (เดนมำร์กอยู่ที่ล ำดับ 4 ฟินแลนด์อยู่ที่ล ำดับ 9 สวีเดนอยู่ในอันดับที่ 11 
ไอซ์แลนด์อยู่ที่ล ำดับ 12 และไทยอยู่ที่ล ำดับ 26 ของโลก) 

จำกข้อมูลหน่วยงำนส่งเสริมกำรลงทุนนอร์เวย์ (Invest in Norway) พบว่ำ ปัจจุบันมีบริษัท
ต่ำงชำติ (foreign-owned limited companies) เข้ำมำจดทะเบียนกว่ำ 5,500 บริษัท และบริษัทสำขำ 
(branch offices) อ่ืนๆ อีกหลำยพันสำขำในนอร์เวย์ มูลค่ำกำรลงทุนจำกต่ำงชำติประมำณ 132 พันล้ำน
เหรียญสหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนในอุตสำหกรรมปิโตรเลียมชำยฝั่งทะเล 

4.3 การลงทุนในต่างประเทศ 

ในปี 2556 นอร์เวย์ลงทุนในต่ำงประเทศมูลค่ำประมำณ 274 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ  คิดเป็นอันดับ
ที ่21 ของโลก อุตสำหกรรมที่นอร์เวย์ลงทุนในต่ำงประเทศที่ส ำคัญ ได้แก่ อุตสำหกรรมหนัก (เช่น เคมีภัณฑ์ 
กระดำษและเยื่อกระดำษ รถยนต์) เหมืองแร่และน้ ำมัน กำรคมนำคมและขนส่ง กำรสื่อสำร และ
อุตสำหกรรมกำรเงิน เป็นต้น กำรลงทุนในต่ำงประเทศของนอร์เวย์ส่วนใหญ่แล้วเป็นกำรลงทุนในแถบกลุ่ม

http://www.invinor.no/
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ประเทศยุโรปด้วยกันเอง และสหรัฐอเมริกำ บริษัทข้ำมชำติใหญ่ที่ส ำคัญของนอร์เวย์ที่เข้ำไปลงทุนใน
ต่ำงประเทศ เช่น Telenor, StatoilHydro, Statktaft, Schibsted, Tilway Oil และ Cecon เป็นต้น 

4.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน - ข้อก าหนดในการลงทุนต่างชาติ 

นโยบำยกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำก
ต่ำงชำติขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่ำงประเทศ
ระดับทวิภำคี และพหุภำคี กฎหมำยกำรลงทุน
จำกต่ำงชำติในนอร์เวย์เป็นไปอย่ำงเสรี ตำม
พันธกรณีของผู้ ล งนำม EEA ในปี  2547 
รัฐบำลผ่อนปรนกำรผูกขำดธุรกิจหลำยรำย 
รวมทั้งกำรให้บริกำรไปรษณีย์ และกำรไฟฟ้ำที่
มีนักลงทุนจำกต่ำงชำติเข้ำมำ อย่ำงไรก็ตำม 
ยั งคงมี ข้ อก ำหนดในกำรถื อครองธุ รกิ จ
สื่อมวลชน Norwegian Competition Authority เป็นผู้ดูแลควบคุมกำรแข่งขันในตลำด 

4.5 ระบบภาษี 

2015 Index of Economic Freedom ได้จัดอันดับอิสรภำพทำงกำรเงิน (Fiscal Freedom) ของ
นอร์เวย์ในปี 2558 ให้อยู่ในระดับที่ส่วนมำกไม่มีอิสรภำพ (Mostly Unfree) ด้วยคะแนน 52.1 จำกสูงสุด 
100 คะแนน4 อัตรำภำษีนิติบุคลเริ่มต้นที่ร้อยละ 28 ภำษีรำยได้บุคคลอยู่ระหว่ำงร้อยละ 27 – 50 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมร้อยละ 25 ภำษีสมทบกองทุนประกันสังคม (Social security contribution) ร้อยละ 14.1 
โดยรวมแล้ว ภำษีท ำรำยได้ให้แก่ GDP นอร์เวย์คิดเป็นร้อยละ 42.1 

นอร์เวย์มีนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุน โดยเสนอแรงจูงใจด้ำนภำษี เช่น กำรลดภำษีเงินเดือนลง 
ส ำหรับกำรลงทุนในเขตชนบททำงตอนเหนือของนอร์เวย์ ระดับอัตรำภำษีต่ ำที่สุดอยู่ที่ Svalbard เพ่ือ
กระตุ้นกำรพัฒนำ และเป็นสิ่งจูงใจส ำหรับธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนต่ ำ รัฐบำลลดภำษีลงส ำหรับ กำร
ค้นคว้ำวิจัยในบำงภำคอุตสำหกรรม เช่น อุตสำหกรรมปิโตรเลียม อย่ำงไรก็ตำม นอร์เวย์ไม่มีเขตกำรค้ำเสรี 
(Free-trade Zone) และไม่มีแรงจูงใจทำงด้ำนภำษีที่แตกต่ำงกันระหว่ำงนักลงทุนในประเทศ และจำก
ต่ำงประเทศ 

                                                           
4 ระดับคะแนน 100 หมำยถึง มีควำมเป็นอิสระมำกที่สุด และ 0 หมำยถึง ถูกควบคุม (ไม่มีควำมเป็นอิสระ) 

นักธุรกิจนอร์เวย์ Photo: CH - visitnorway.com 
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4.6 ต้นทุนในการจัดตั้งธุรกิจ 

Doing Business 2016 ของ World Bank ได้จัดอันดับให้นอร์เวย์อยู่ในล ำดับที่ 4 ของยุโรป
ส ำหรับประเทศที่น่ำลงทุนในปี 2559 (อันดับ 1 คือเดนมำร์ก และสหรำชอำณำจักร สวีเดน และนอร์เวย์
ตำมล ำดับ) ส ำหรับต้นทุนกำรจัดตั้งธุรกิจในนอร์เวย์นั้น ค่ำใช้จ่ำยในกำรตั้งธุรกิจในนอร์เวย์คิดเป็นร้อยละ 
0.9 ของรำยได้ กระบวนกำรกำรฝำกเงินทุนในธนำคำรเพ่ือเริ่มต้นธุรกิจ (Deposit start-up capital in a 
bank) และกำรจดทะเบียนธุรกิจ (Register with the Register of Business Enterprises and file for 
VAT registration) ใช้เวลำกำรด ำเนินกำรน้อยกว่ำ 1 วัน และสำมำรถท ำธุรกรรมได้ทำงออนไลน์ 

5. ข้อมูลอ่ืนๆ ทีจ่ าเป็นในการลงทุน 

5.1 รูปแบบการประกอบธุรกิจและการจดทะเบียนธุรกิจ  

การตั้งส านักงานตัวแทน 

สำขำที่จัดตั้งในนอร์เวย์จะมีหน้ำที่รับผิดชอบในนอร์เวย์ หำกสำขำไม่มีพนักงำน บริษัทต้องแต่งตั้ง
ตัวแทนนอร์เวย์ไว้ เพื่อรับผิดชอบต่อภำระภำษี และด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมกฎหมำยนอร์เวย์ ถ้ำหำกมีชำวต่ำง
ด้ำวเข้ำมำท ำงำน ผู้นั้นต้องมีใบอนุญำตกำรท ำงำนและที่อยู่อำศัย ทำงด้ำนเงินลงทุนนั้น  ไม่มีข้อก ำหนด
เงินทุนในกำรตั้งสำขำ ส ำหรับกำรลงทะเบียนนั้น สำมำรถส่งแบบฟอร์มศูนย์ลงทะเบียน Bronnoysund 
Register Center ได้ โดยต้องยื่นเอกสำรดังกล่ำวนี้: 

 
 ใบรับรองกำรข้ึนทะเบียนจำกหน่วยงำนในเขตทีส่ ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ 
 หนังสือบริคณห์สนธิของส ำนักงำนใหญ่ 
 หนังสือจำกคณะกรรมกำรบริหำรบริษัท เพ่ือยืนยันกำรจัดตั้งสำขำในนอร์เวย์ 
 ชื่อของบุคคลที่รับผิดชอบสำขำนอร์เวย์อยู่ หรือตัวแทนชำวนอร์เวย์และหนังสือยืนยันกำรยินยอม

จำกผู้นั้น 
นอกจำกนั้นแล้ว ต้องระบุที่อยู่ของที่ตั้งส ำนักงำนด้วย และมีข้อแม้ว่ำใบลงทะเบียนจะต้องเซ็นโดย

คณะกรรมกำรบริหำรบริษัท และผู้จัดกำรในนอร์เวย์ มิฉะนั้นแล้ว ต้องลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจที่จะกระท ำโดย
องค์กร หรือลำยเซ็นของตน 
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การยื่นค าร้องขอล้มละลาย 
  ผู้จัดกำรหรือผู้แทนสำขำอำจยื่นค ำร้องขอล้มละลำยได้ ซึ่งเป็นเพียงสำขำที่ตั้งอยู่ในนอร์เวย์ที่จะถูก
ด ำเนินกำรภำยใต้กระบวนกำรล้มละลำย  รำยละเอียดอ่ืนๆ สำมำรถติดตำมได้ที่ Altinn Business 
Information Service 
 
5.2 การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
 
การจดสิทธิบัตร 
  ผู้ประกอบกำรควรจดสิทธิบัตร ทั้งกำรออกแบบ สิทธิบัตร เครื่องหมำยกำรค้ำ และอ่ืนๆ 
รำยละเอียดเพิ่มเติมสำมำรถติดตำมได้ที่ Altinn Business Information Service 
 

6. ข้อควรท าและไม่ควรท าในการติดต่อธุรกิจกับนักธุรกิจนอร์เวย์ (Do and Don’t) 

ชำวนอร์เวย์สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษ
ได้ดี นิยมแต่งกำยเรียบง่ำยในสถำนที่ท ำงำน 
มีกำรจับมือทักทำยกันเมื่อพบปะ/สวัสดีกัน 
และมีกำรแลกเปลี่ยนนำมบัตรหลังกำร
แนะน ำตัว 

ในปี 2476 นักเขียนชำวนอร์เวย์ – 
เดนมำร์ก Mr. Aksel Sandemose ได้เขียน
กฎทำงวัฒนธรรม The Law of Jante (หรือ 
Janteloven) ในบทนวนิยำย A refugee 
goes beyond limits อันโด่งดัง ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมนอร์เวย์/เดนมำร์กได้เป็นอย่ำงดี ภำยใต้
แนวควำมคิดว่ำ “Don’t think you’re anyone special or that you’re better than us” หรือแปล
เป็นไทยว่ำ อย่ำคิดว่ำคุณพิเศษหรือดีกว่ำฉัน ซึ่งแสดงถึงควำมเคำรพซึ่งกันและกัน โดยมีหลัก 10 ประกำร 
คือ 

 

กำรรับประทำนอำหำรในมื้อธุรกิจ Photo: CH - visitnorway.com 
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1. Don’t think you’re anything special. 
2. Don’t think you’re as good as us. 
3. Don’t think you’re smarter than us. 
4. Don’t convince yourself that you’re better than us. 
5. Don’t think you know more than us. 
6. Don’t think you are more important than us. 
7. Don’t think you are good at anything. 
8. Don’t laugh at us. 
9. Don’t think anyone cares about you. 
10. Don’t think you can teach us anything. 

 

7. หน่วยงานติดต่อท่ีส าคัญ 

 ผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสำมำรถติดต่อได้จำกส ำนักงำนต่ำงๆ ดังนี้ 

7.1 สถานเอกอัครราชฑูตไทย  
ที่อยู่: The Royal Thai Embassy 
Eilert Sundts gt. 4, 0244 Oslo  
เบอร์โทรศัพท์:  +47 22128660 โทรสำร: +47 22049969 
อีเมล์: thaioslo@online.no เวปไซต์: www.thaiembassy.no 
 
7.2 ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน 
Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy 
ที่อยู่: Hellerupvej 76, 2900 Hellerup, Denmark 
เบอร์โทรศัพท:์ +45 3962 6999  
อีเมล์: ditp@thaicom.dk เวปไซต์: www.thaicom.dk 
 
  

http://www.thaicom.dk/
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7.3 บริษัทการบินไทย 
ที่อยู่: Akersgt. 32, 0180 Oslo 
เบอร์โทรศัพท์: +47 2311 8888 โทรสำร:  +47 2311 8880 
อีเมล์: Reservations@thaiairways.no เวปไซต์: www.thaiairways.no 
 
7.4 Thai-Norwegian Chamber of Commerce 
ที่อยู่: 888/142 ถนน เพลินจิต ชั้น 14 อำคำร มหำทุนพลำซ่ำ ลุมพินี ปทุมวัน 10330 กทม. 
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 650 8444 โทรสำร: +66 2 627 3042 
อีเมล์: Contact@norcham.com เวปไซต์: www.norcham.com 
 
7.5 Oslo Chamber of Commerce - หอกำรค้ำกรุงออสโลเป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรควำมช่วยเหลือแก่ผู้น ำ
เข้ำนอร์เวย์ และผู้ส่งออกจำกประเทศต่ำงๆในกำรส่งสินค้ำมำขำยยังประเทศนอร์เวย์ 
ที่อยู่: P.O.Box 2874 Solli, N-0230 Oslo 
เบอร์โทรศัพท์:  +47 22 55 74 00 โทรสำร:  +47 22 55 89 53 
เวปไซต์:  www.chamber.no 
 
7.6 Nortrade – The official Norwegian trade portal 
ที่อยู่: Findexa Forlag AS, Sandakerveien 116 D, Pb 457 sentrum, 0104 Oslo 
เบอร์โทรศัพท์: +47 21 50 80 00 โทรสำร:  +47 21 50 80 01 
อีเมล์: nortrade@nortrade.com เวปไซต์: www.nortrade.com  

Product Manager: Jørgen Fodstad 
Sales Manager: Robin Gyve 

7.7 Osloteknopol – The official guide to business in Oslo region 
ที่อยู่ (Visiting) : Tollbugata 32, 0157 Oslo 
ที่อยู่ (Postal) : P.O. Box 527 Sentrum, 0105 Oslo 
เบอร์โทรศัพท์: +47 22 00 29 90 โทรสำร:  +47 22 00 29 91 
อีเมล์: info@oslo.teknopol.no เวปไซต์: www.oslo.teknopol.no  
 

mailto:Reservations@thaiairways.no
http://www.thaiairways.no/
mailto:Contact@norcham.com
http://www.norcham.com/
http://www.chamber.no/
mailto:nortrade@nortrade.com
http://www.nortrade.com/
mailto:info@oslo.teknopol.no
http://www.oslo.teknopol.no/
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เวปไซต์ที่ส าค ญ 

เวปไซต์ รายละเอียดเวปไซต์ 
http://www.visitnorway.com/ ข้อมูลนอร์เวยเ์บื้องต้น 
http://www.visitoslo.com/ ข้อมูลเบื้องต้นกรุงออสโล 
http://www.nortrade.com/ ข้อมูลลงทุนในนอร์เวย ์
http://www.oslo.teknopol.no/ ข้อมูลลงทุนในกรุงออสโล 
http://www.skatteetaten.no/ ข้อมูลด้ำนภำษ ี
http://www.regjeringen.no/ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
http://www.chamber.no/ หอกำรค้ำนอร์เวย ์
http://www.norcham.com/ หอกำรค้ำไทย-นอร์เวย ์
http://www.udi.no/ ข้อมูลกำรเข้ำเมือง 
http://www.messe.no/en/ ศูนย์แสดงสินค้ำท่ีใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ Norway Trade Fair 

(Norges Varemesse) 
http://www.exporama.no/En/ Exporama 
http://www.fairlink.se/ Fairlink – The Scandinavian Trade Fair Council 
https://www.altinn.no/en/Start-and-Run-a-
Business/?epslanguage=en  

ข้อมู ลทำงด้ ำนธุ ร กิ จ  กำรค้ ำ  และกำรลงทุน  โดย 
Norwegian Ministry of Trade and Industry 

http://www.english.doffin.no/  ฐำนข้อมูลเพื่อกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสำธำรณะ 
http://www.gulesider.no/  สมุดหน้ำเหลืองนอร์เวย์ 
http://www.innovasjonnorge.no/ Innovation Norway 
http://www.mattilsynet.no/  Norwegian Food Safety Authority 
http://www.norway.no/  ข้อมูลเกี่ยวกับภำครัฐบำลของนอร์เวย์ 
http://www.purehelp.no/  Norway business search engine 
http://www.regelhjelp.no/  ค ำแนะน ำด้ำนระเบียบต่ำงๆ 
http://www.regjeringen.no/  รัฐบำล และกระทรวงต่ำงๆ 
http://www.ssb.no/english/  สถิตินอร์เวย์ 
http://www.toll.no/  ศุลกำกร 
http://www.visitnorway.com  ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับนอร์เวย์ 
http://www.norges-bank.no ธนำคำรชำติ 
http://www.aftenposten.no หนังสือพิมพ์ Aftenposten  
http://www.norwaypost.no หนังสือพิมพ ์Norway Post 
http://www.npd.no Norwegian Petroleum Directorate 
http://www.nortrade.com Norwegian Trade Council 
http://www.regjeringen.no Official government  
http://www.oslobors.no Oslo Stock Exchange 
http://www.stortinget.no รัฐสภำ 

http://www.visitnorway.com/
http://www.visitoslo.com/
http://www.nortrade.com/
http://www.oslo.teknopol.no/
http://www.skatteetaten.no/
http://www.regjeringen.no/
http://www.chamber.no/
http://www.norcham.com/
https://www.altinn.no/en/Start-and-Run-a-Business/?epslanguage=en
https://www.altinn.no/en/Start-and-Run-a-Business/?epslanguage=en
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8. บรรณานุกรม 

EFTA 
EIU 2011 
EuroMonitor 
ICA Norge 
IMF 
Innovation Norway 
Norge Bank 
Norway Post 
Norwegian Directorate of Immigration 
Norwegian Food Safety Authority 
OECD 
PwC 
Thai Airways Norway 
Thai-Europe.net 
Thai-Norwegian Chamber of Commerce 
Visitbergen 
Visitnorway 
Visitoslo 
World Competitiveness Report 
WTO 
สถำนเอกอัครรำชฑูตไทย ประจ ำกรุงออสโล 
 
                                                             --------------------------- 
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