
      

  ออสเตรีย 

1. ขอมูลท่ัวไป 2. เคร่ืองชี้วัดเศรษฐกิจ 
 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนที่ : 83,879 ตร.กม. 
ประชากร :  8.94 ลานคน (2563) 
ภาษาราชการ: เยอรมัน 
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ: ถานหิน ลิกไนต แรเหล็ก แรทองแดง เกลือ 
แมงกานีส  
 

  ป2019 ป 2020 ป 2021F 
GDP (US$bn) 445.13   428.62 481.8 

GDP Per Capita (US$) 50,250.2 48,150.0 53,860.0 

GDP Growth (%) 1.4 -6.6  3.5 

สินคาสงออก : เครื่องปฏิกรณนิวเคลียร บอยเลอร และ สวนประกอบ เครื่องจักรไฟฟา เครื่อง
อ ุปกรณไฟฟา และสวนประกอบ ยานบกนอกจากรถที ่ เด ินบนรางรถไฟหรือรางรถราง 
สวนประกอบและอุปกรณ ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม 
ตลาดส งออก : 1. เยอรมณี (29.88%) 2. อ ิตาล ี  (6.31%) 3.  สหร ัฐอเมร ิกา 6.18%)  
4. สวิตเซอรแลนด (4.72%) 5. สโลวาเกีย (4.20%) และไทยอันดับที่ 49 (0.17 %) 
สินคานำเขา : เครื่องปฏิกรณนิวเคลียร บอยเลอร และ สวนประกอบ เครื่องจักรไฟฟา เครื่อง
อ ุปกรณไฟฟา และสวนประกอบ ยานบกนอกจากรถที ่ เด ินบนรางรถไฟหรือรางรถราง 
สวนประกอบและอุปกรณ  
ตลาดนำเข า : 1. เยอรมณี (40.55%) 2. อ ิตาลี (6.08%) 3. สว ิตเซอรแลนด (5.06%)  
4. สาธารณรัฐเซ็ก (4.49%) 5. เนเธอรแลนด (4.42%)  และไทยอันดับที่39 (0.24 %) 

3. การคาระหวางไทย – ออสเตรีย 

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. +/- (%) 

ออสเตรีย 743.70 337.47 -9.75 227.48 126.67 4.42 516.22 210.81 -16.55 

 

4. สินคาสงออกหลกัของไทย – ออสเตรีย                                                5. สินคาหลักท่ีไทยนำเขา – ออสเตรีย 
 

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.เคร่ืองสำอาง สบู และผลิตภัณฑ

รักษาผิว 

36.7 23.9 22.6 -5.41  1.เครื่องจักรกลและสวนประกอบ 106.6 46.1 33.5 -27.43 

2.รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 27.9 9.5 20.7 118.49  2.เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทง

และทองคำ 

29.8 13.6 20.5 50.34 

3.เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ 21.7 12.2 18.4 50.60  3.เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ 40.3 18.1 18.9 4.58 

4.อัญมณีและเครื่องประดับ 16.8 8.0 15.3 91.76  4.แผงวงจรไฟฟา 16.8 7.6 17.1 125.37 

5.เครื่องนุงหม 10.9 4.4 7.8 77.32  5.กระจก แกว และผลิตภัณฑ 17.7 8.3 16.9 104.71 

6.เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ

สวนประกอบ 

9.4 5.4 4.6 -14.44  6.ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม 24.1 10.1 12.8 26.11 

7.ผลิตภัณฑยาง 2.2 0.7 3.7 423.92  7.เคมีภัณฑ 18.0 11.7 12.1 3.49 

8.หมอแบตเตอรี่และสวนประกอบ 5.8 5.3 3.5 -33.61  8.สวนประกอบและอุปกรณยานยนต 28.0 13.6 11.3 -17.10 

9.เครื่องจักรกลและสวนประกอบของ

เครื่อง 

6.3 3.5 2.7 -22.21  9.รถยนตนั่ง 10.7 6.2 7.9 27.49 

10.แผงสวิทซและแผงควบคุม

กระแสไฟฟา 

40.5 21.3 1.9 -91.04  10.เครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับ

วิทยาศาสตร การแพทย 

18.6 9.3 7.2 -23.18 

รวม 10 รายการ 178.2 94.2 101.3 7.56  รวม 10 รายการ 310.6 144.6 158.1 9.31 

อ่ืนๆ 49.3 27.1 25.4 -6.45  อ่ืนๆ 205.6 108.0 52.7 -51.19 

รวมท้ังสิ้น 227.5 121.3 126.7 4.42  รวมท้ังสิ้น 516.2 252.6 210.8 -16.55 

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

 



6. สถานการณเศรษฐกิจ 

 
ที่มา: สำนกังานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงเวยีนนา  
       https://www.oecd.org/ 
 

7. โอกาส/อุปสรรค 

 
  

1. การฟนตัวของเศรษฐกิจออสเตรียดีข้ึนตามลำดับดวยผลผลิตท่ีขยายตัว 3.4% และ 4.2% ในป 2564-2565 ตามลำดับ คาดการณ GDP จะเพ่ิมข้ึน 4.5% ในป 2565 

2. ออสเตรียเริ่มการใชงาน Green Pass สำหรับบุคคลที่ไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน Covid-19 ครบถวนแลว หรือไดรับการรักษาอาการเจ็บปวยจากโรค Covid-19  

จนหายดีแลว หรือมีผลการตรวจหาเชื้อ Covid-19 เปนลบ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงขอมูลกับประเทศตางๆ ในยุโรป สงผลใหผูที่ถือ Green Pass สามารถเดินทางและ 

ทำกิจกรรมตางๆ ไดอยางปกติท่ัวภูมิภาคยุโรป 

7.1 โอกาส 

- รานอาหารและสปา รวมถึงรานนวดไทย ยังคงไดรับความนิยมอยางสูง และไดรับการตอบรับท่ีดีมากทันทีท่ีรัฐบาลผอนคลายมาตรการลอ็กดาวนและอนุญาตใหสามารถ

เปดใหบริการลูกคาภายในรานได แมวาจะยังมีขอจำกัดอยูบางประการ เชน การแสดงผลตรวจ Covid-19 เปนลบ การบังคับสวมหนากากอนามัยชนิด FFP2 การจำกัด

จำนวนคน และการรักษาระยะหาง เปนตน ธุรกิจเหลาน้ีสงเสริมภาพลักษณของอุตสาหกรรมอาหารและเวลเนสของไทย ซึ่งสามารถตอยอดไปยังสินคาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

- ความตองการซื้อเครื่องปรับอากาศของชาวออสเตรียมีมากข้ึน โดยเฉพาะชนิดเคลื่อนท่ี ประกอบกับการท่ีเช้ือ Covid-19 สามารถแพรกระจายผานละอองฝอยในอากาศ 

จึงทำใหผูบริโภคใหความสนใจตอเครื่องฟอกอากาศ หรือเครื่องปรับอากาศท่ีมีฟงกช่ันการกำจัดเช้ือโรคในอากาศไดดว 

- ไทยมีสินคาเฟอรนิเจอรและของตกแตงบานสำหรับฤดูรอนที่มีศักยภาพที่หลากหลาย รวมถึงภาพลักษณของประเทศไทยท่ีเปนเมืองรอนและเปนแหลงทองเที่ยวทาง

ทะเลที่มีชื่อเสียง จึงคาดวาสินคาของไทยจะไดรับการตอบรับที่ดีจากผูบริโภคในออสเตรีย โดยปกติแลวหางรานตางๆ ในออสเตรียจะมีการจัดหา สินคาที่จะมาวาง

จำหนายเปนการลวงหนาราวหน่ึงป 

- การคาแบบอีคอมเมิรซและการจำหนายอาหารแบบเดลิเวอรี่ ไดกลายเปนสวนสำคัญของตลาดและความเคยชินของผูบริโภค สงผลใหมีความตองการบรรจุภัณฑท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมและปลอดภัยตอสุขภาพ 

- ผูซื้อออนไลนจากออสเตรียสั่งซื้อของจากรานคาในประเทศเยอรมันมากท่ีสุดรองลงมาคือประเทศจีน และสหรัฐอเมริกา ดังน้ัน หากสินคาไทยมีจำหนายในเว็บไซตของ

เยอรมัน ก็มีโอกาสท่ีจะเขาสูตลาดออสเตรยีไดเชนกัน สินคาท่ีนิยมซื้อออนไลน ไดแก สินคาแฟช่ันและความงาม การเดินทางและท่ีพัก ของเลน สินคาสำหรับงานอดิเรก 

และ DIY สินคา IT และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสำหรับผูบริโภค เฟอรนิเจอรและเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน 

- คนออสเตรียหันมานิยมเครื่องประดับเล็กแตเก ซึ่งรสนิยมที่เปลี่ยนแปลงนี้ทำใหเกิดโอกาสในตลาดเครื่องประดับขนาดเล็กซึ่งเปนที่นิยมอยางมากในออสเตรียจาก 

ผูบริโภคทุกวัย และเครื่องประดับท่ีมีดีไซนแปลกใหมซึ่งเปนท่ีนิยมของกลุมผูบริโภควัยรุนและวัยทำงาน 

- ตลาดออสเตรียและยุโรปมีความตื่นตัวดานปญหาขยะพลาสติกเปนอยางมาก ท้ังระดับนโยบาย ภาครัฐ ผูประกอบการ และแมแตผูบริโภคเอง ตางมุงเนนละเลิกการใช

บรรจุภัณฑที่ทำจากพลาสติก โดยเฉพาะ บรรจุภัณฑอาหาร นอกจากจะเปนโอกาสที่ผูประกอบการไทยจะสามารถสงออกผลิตภัณฑที่เกี่ยวของมายังสหภาพ ยุโรปแลว 

ยังเปนขอพึงพิจารณาท่ีสำคัญสำหรับสินคาอ่ืนๆ ท่ีตองการสงออกมายังยุโรปดวย แมวาอาจจะสงผลกระทบใหมีตนทุน การผลิตท่ีสูงข้ึน แตผูบริโภคเขาใจและยอมจาย

ในราคาท่ีสูงข้ึนเชนกัน  

สินคาท่ีมีโอกาสในชวง Covid-19 

- อาหารท่ีชวยเสริมสรางภูมิคุมกันโรคใหกับรางกาย โดยเฉพาะวิตามินและแรธาตุท่ีจำเปน เชน ขิง ขมิ้น พริก โสม ตนออนขาวสาลีและบีทรูท เปนตน  

7.2 อุปสรรค/ขอควรระวัง 

- การเจาะตลาด e-Commerce ในยุโรปมีการแขงขันที่สูงมากซึ่งรวมถึงออสเตรียดวย ภาครัฐตองสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการไทยใหพัฒนาแบรนดสินคา รวมถึง

คุณภาพ และราคาใหอยูในระดับมาตรฐานสากล รวมถึงการสนับสนดานการประชาสัมพันธในชองทางตางๆ เพ่ือใหเขาถึงผูบริโภคไดมากท่ีสุด 

- คุณภาพของวัตถุดิบและมาตรฐานของกระบวนการผลิต บรรจุภัณฑควรเปนแกวสีชาเพ่ือรักษาคุณภาพของสารอาหาร หากเปนสินคาออแกนิคและไดรบัการรบัรองจาก

องคกรท่ีนาเช่ือถือก็จะยิ่งเพ่ิมโอกาสใหกับสินคามากข้ึน และท่ีสำคัญจะตองมีฉลากสินคาท่ีถูกตองตามระเบียบของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะการไมโฆษณาสรรพคุณ 



8. กลยุทธ/กิจกรรม  

 
 

9. สำนักงานและเขตอาณา 

 
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในตางประเทศ 2 

กรมสงเสรมิการคาระหวางประเทศ 
 
 

เป้าหมายส่งออกปี 2021 : +1.56% 
 

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 สินคาผลไม (มี.ค.64) สินคาไลฟสไตล อาทิ ผลิตภัณฑ

รักษโลก ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เฟอรนิเจอร และสินคาตกแตงบาน (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) 

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

 

- สคต. ณ กรุงเวียนนา จำนวน 3 ประเทศ คือ 1. ออสเตรีย 2. สโลวีเนีย 3. ลักเซมเบิรก 

 

 

 

 


	ออสเตรีย
	1. ข้อมูลทั่วไป 2. เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ
	+/- (%)
	+/- (%)

