
อิตาล ี
 

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

GDP (US$bn) 2,010 1,880 2,110 

GDP Per Capita (US$) 34,610 31,290 35,000 

GDP Growth (%) 0.3 -8.9  4.2 

สินคาสงออก : เคร่ืองปฏิกรณนิวเคลียร บอยเลอร และ สวนประกอบ ยานทางบกนอกจากรถที่เดินบน
รางรถไฟหรือรางรถราง สวนประกอบและอุปกรณ ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม  เครื ่องจักรไฟฟา 
เคร่ืองจักรกลไฟฟาและสวนประกอบ  

พ้ืนที ่: 301,225 ตร.กม. 
ประชากร : 60.32 ลานคน (2563) 
ภาษาราชการ: อิตาลี 
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ: ถานหิน ปรอท สังกะสี โปแตสเซียม หินออน  
หินแบไรท 

 

 ตลาดสงออก : 1. เยอรมนี (13.88%) 2. ฝร่ังเศส(10.73%) 3. สหรัฐอเมริกา (8.73%) 4. สวิตเซอรแลนด 
(5.33%) 5. สเปน (4.99%) และไทยอันดับที่ 49 (0.30%) 
สินคานำเขา เคร่ืองปฏิกรณนิวเคลียร บอยเลอร และ สวนประกอบ ยานทางบกนอกจากรถที่เดินบนราง
รถไฟหรือรางรถราง สวนประกอบและอุปกรณ เครื่องจักรไฟฟา เครื่องจักรกลไฟฟาและสวนประกอบ 
เชื้อเพลิงแรและน้ำมันดิบ 
ตลาดนำเขา : 1. เยอรมนี (16.57%) 2. ฝรั ่งเศส (8.68%) 3. จีน (8.45%) 4. เนเธอรแลนด (7.16%)  
5. สเปน (4.66%)  และไทยอันดับที ่44 (0.41%) 

 

 

3. การคาระหวางไทย – อิตาล ี

 

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. +/- (%) 

อิตาลี 3,593.81 2,229.37 32.11 1,427.66 979.34 36.95 2,166.15 1,250.03 28.55 

 

4. สินคาสงออกหลกัของไทย – อิตาลี                                                5. สินคาหลักท่ีไทยนำเขา – อิตาลี 
 

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.เคร่ืองปรับอากาศและสวนประกอบ 151.7 90.5 130.0 43.61  1.เคร่ืองจักรกลและสวนประกอบ 517.6 198.0 247.6 25.06 

2.รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 136.6 59.3 99.1 67.29  2.เคร่ืองใชเบ็ดเตล็ด 149.0 71.7 88.0 22.74 

3.ผลิตภัณฑยาง 104.9 41.3 73.3 77.55  3.เคมีภัณฑ 130.7 72.9 84.0 15.25 

4.อาหารสัตวเลีย้ง 134.3 63.6 70.7 11.19  4.เคร่ืองจักรไฟฟาและ

สวนประกอบ 

110.1 54.4 75.4 38.66 

5.หมอแปลงไฟฟาและสวนประกอบ 39.1 2.6 52.8 1,914.47  5.ผลิตภัณฑโลหะ 105.4 44.7 63.8 42.85 

6.อัญมณีและเคร่ืองประดับ 129.2 82.6 51.9 -37.21  6.ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัช

กรรม 

127.5 67.0 60.4 -9.82 

7.รถจักรยานยนตและสวนประกอบ 56.8 29.4 49.2 67.66  7.เคร่ืองประดับอัญมณ ี 75.0 23.3 51.7 121.76 

8.ยางพารา 50.1 26.8 48.5 81.08  8.สวนประกอบและอุปกรณยาน

ยนต 

66.8 29.7 44.6 49.81 

9.ปลาหมึก มีชีวิต สด แชเย็น แชแข็ง 57.8 25.6 42.5 66.35  9.แผงวงจรไฟฟา 60.2 28.2 40.5 43.56 

10.เคร่ืองจักรกลและสวนประกอบ

ของเคร่ืองจักรกล 

41.0 22.6 33.3 47.43  10.สวนประกอบและอุปกรณ

รถจักรยานยนตและรถจักรยาน 

49.0 22.4 39.7 77.32 

รวม 10 รายการ 901.5 444.2 651.4 46.64  รวม 10 รายการ 1,391.2 612.3 795.8 29.95 

อ่ืนๆ 526.1 270.9 327.9 21.06  อ่ืนๆ 774.9 360.1 454.3 26.17 

รวมท้ังสิ้น 1,427.7 715.1 979.3 36.95  รวมท้ังสิ้น 2,166.2 972.4 1,250.0 28.55 

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

 



6. สถานการณเศรษฐกิจ 

 
ที่มา: สำนกังานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองมิลาน  
       https://www.statista.com/ 
 
7. โอกาส/อุปสรรค 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จากผลกระทบของ Covid-19 คาดการณ GDP ของอิตาลีเติบโตท่ี 4.4% ในป 2565 ท้ังน้ี การฟนตัวจะเริ่มตนในภาคอุตสาหกรรม และจะขยายตัวไปยัง

ภาคบริการ เน่ืองจากมาตรการจำกัดสวนใหญเก่ียวของกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสงผลใหเกิดแนวโนมประหยัดคาใชจายมากข้ึน 

2. ขณะน้ี มีสัญญาณที่บงบอกวาเศรษฐกิจอิตาลีกำลังไปไดดีและการฟนตัวอยางแข็งแกรงกวาที่คาดการณไวจากมุมมองดานสาธารณสุขและเศรษฐกิจ 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาดำเนินการไดในชวงตนปทำใหผลของไตรมาสแรกดีกวาท่ีคาดการณไว และจะแข็งแกรงในไตรมาสท่ีสามและสี่ 

3. สถานการณการแพรระบาดของ Covid -19 มีแนวโนมดีข้ึนอยางตอเน่ือง สงผลใหทุกแควนในอิตาลีเปลี่ยนไปอยูในพ้ืนท่ีสีขาว (การแพรระบาดต่ำ) ซึ่งทำ

ให รัฐบาลไดประกาศยกเลิกการบังคับใสหนากากอนามัยในสถานท่ีแจงท่ัวอิตาลีตั้งแต วันท่ี 28 มิ.ย. 64 แตจากการระบาดของเช้ือสายพันธุใหม Delta ทำ

ใหผูติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ถึงแมจำนวนผูที่ไดรับวัคซีน ครบ 2 โดส รัฐบาลไดพิจารณาออกมาตรการในการบังคับใช Green Pass (เปน

เอกสารแสดงการไดรับวัคซีนปองกัน Covid -19 เอกสารรับรองวาไดรับเช้ือและหายเปนท่ีเรียบรอย และเอกสารรับรองการตรวจวาไมพบเช้ือ) เพ่ือสามารถ

เขาใชบริการตามสถานที่บริการตางๆ ไดแก งานแสดงสินคา งานเลี้ยง คอนเสิรต โรงภาพยนตร ศูนยออกกำลังกาย พิพิธภัณฑ สวนสนุก รวมถึงการ

รับประทานอาหารภายในรานอาหาร และบารเปนตน ซึ่งมาตรการดังกลาว จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 6 ส.ค. 64 เปนตนไป ขณะเดียวกัน รัฐบาลไดเตรียม

ประชุม หารือเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีสีของแควนตางๆ หากสถานการณผูติดเช้ือและผูเสียชีวิตยังคงเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 

7.1 โอกาส 

- การที่รัฐบาลอนุญาตใหสามารถจัดงานแสดงสินคา การประชุม กิจกรรมตางๆ ทำใหการพบปะ ผูนำเขา/รานอาหารไทย รวมถึงการจัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธตางๆ สามารถเริ่มดำเนินการได แตยังคงตองปฎิบัติตามมาตรการปองกันและควบคุม Covid-19 อยางเครงครัด 

สินคาท่ีมีโอกาสในชวงโควิค-19 

- สินคาในหมวดอาหาร เชน อาหารท่ีทำจากพืช (Plant Based Food) อาหารสุนัขและแมว  

- สินคาและเครื่องใชสำหรับสัตวเลี้ยง เชน ทรายแมว/ของเลนทำจากวัสดุธรรมชาติ  

- บรรจุภัณฑอาหารท่ีทำจากวัสดุธรรมชาติ  

- ช้ินสวนยานยนต ยางรถยนต  

- รถจักรยาน/สกูตเตอรไฟฟา ช้ินสวนและอุปกรณสำหรับรถจักรยาน/สกูตเตอรไฟฟา  

- เครื่องใชไฟฟา/เครื่องอิเล็กทรอนิกสขนาดเล็ก ของใชในบาน และไลฟสไตล 

7.2 อุปสรรค 

- กฎระเบียบของสหภาพยโุรปท่ีเขมงวด ท้ังดานการผลิต ความปลอดภัยของสินคา มาตรการดานแรงงาน ปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอม ทำใหมีการ

ตรวจสอบสินคาท่ีจะเขามาจำหนายอยางเขมงวด 

- ภาษีการนำเขาสินคาประมงจากไทยสูงข้ึนจากการยกเลิก GSP โดยคณะกรรมาธิการยโุรป ทำใหผูนำเขาเปลีย่นไปนำเขาสินคาอาหารทะเลแปรรูปจาก
ประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะจากประเทศในสหภาพยุโรป อินโดนีเซีย ประเทศในแอฟริกาและอเมริกาใต เน่ืองจากปจจัยดานราคา 
- ภาวะเศรษฐกิจอิตาลโีดยรวมยังไมฟนตัว กอรปคาเงินบาทท่ีแข็งตัวอยางตอเน่ือง สงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันในตลาดอิตาล ี



8. กลยุทธ/กิจกรรม 

 
 

9. สำนักงานและเขตอาณา 

 
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในตางประเทศ 2 

กรมสงเสรมิการคาระหวางประเทศ 
 
 

เป้าหมายส่งออกปี 2021 : +5.08% 
 

1. พัฒนาและสงเสริมการคาและธุรกิจในตางประเทศ  

- โครงการสงเสริมภาพลักษณสินคาไทยท่ีมีนวัตกรรมและอัตลักษณไทยในตลาดยุโรปผานสื่อออนไลน (ก.ค.64) 

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

blogger (ต.ค.-มิ.ย.64) 

- โครงการสงเสริมนักธุรกิจไทยไปดำเนินธุรกิจในภูมิภาคยุโรป (ปรับรูปแบบกิจกรรมเปน Online Business Matching (OBM) กลุมสินคาไลฟสไตล 

ผลิตภัณฑรักษโลก ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เฟอรนิเจอร และสินคาตกแตงบาน และกลุมสินคาสุขภาพและความงาม (ม.ค. - มิ.ย. 64)) 

- กิจกรรมเผยแพรขอมูลการคาในรูปแบบบันทึกเสียงออนไลน (Podcast) ภายใตโครงการเสริมสรางศักยภาพผูสงออกไทยดวยขอมูลการตลาดภูมิภาค

อเมริกา ลาตินอเมริกา ยุโรปและCIS แอฟริกาและตะวันออกกลาง (สื่อออนไลน) (พ.ค. – ส.ค.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) เลื่อนไปจัดป 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 สินคาของเลนสำหรับเด็กที่ทำจากไม ของใชสำหรับเด็ก 

เชน ผาออม ผาเช็ดตัว รองเทาเพื่อสุขภาพสำหรับสตรีมีครรภ (ม.ค.64) สินคาอาหารและเครื่องดื่ม (ม.ค.64) สินคาผลไมสด แปรรูป และผลิตภัณฑเกษตร

อ่ืนๆ (มี.ค. 64) ช้ินสวนยานยนต (เม.ย.64) สินคาไลฟสไตล อาทิ ผลิตภัณฑรักษโลก ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เฟอรนิเจอร และสินคาตกแตงบาน 

(D.I.Y เฟอรนิเจอร ของตกแตงบาน เครื่องใชบนโตะอาหาร เครื่องครัว (พ.ค.64) ผลไมสดและแปรรูป (ก.ค.64) plant-based meat (ส.ค.64) อาหาร

และไลฟสไตล (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 เมืองมิลาน จำนวน 5 ประเทศ คือ 1. อิตาลี 2. แอลบาเนีย 3. ไซปรัส 4. กรีซ 5. มอลตา 
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