
สเปน 
 

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

GDP (US$bn) 1,390 1,280 1,460 

GDP Per Capita (US$) 29,590 27,130 31,000 

GDP Growth (%) 2 -11  6.4 

สินคาสงออก : ยานทางบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง สวนประกอบและอุปกรณ 

เครื่องปฏิกรณนิวเคลียร บอยเลอร เครื่องจักร เครื่องใชกล และ สวนประกอบ เครื่องจักรไฟฟา เครื่อง

อุปกรณไฟฟา และสวนประกอบ เชื้อเพลิงแรและน้ำมันดิบ 

พ้ืนที ่: 505,990 ตร.กม. 
ประชากร : 47.43 ลานคน (2563) 
ภาษาราชการ: สแปนิช (Spanish) 
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ: : ถานหิน  ลิกไนต เหล็ก ทองแดง ตะกัว่ สังกะสี 
ยูเรเนียม ทังสเตน ปรอท ไพไรต 

 

 ตลาดสงออก : 1. ฝรั ่งเศส (16.19%) 2. เยอรมนี (11.19%) 3. อิตาลี (8.25%) 4. โปรตุเกส (7.28%)  
5. สหราชอาณาจักร (6.04%) และไทยอันดับที่ 57 (0.18%) 
สินคานำเขา : ยานทางบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง สวนประกอบและอุปกรณ 
เชื้อเพลิงแรและน้ำมันดิบ เคร่ืองปฏิกรณนิวเคลียร บอยเลอร เคร่ืองจักร เคร่ืองใชกล และ สวนประกอบ 

เคร่ืองจักรไฟฟา เคร่ืองอุปกรณไฟฟา และสวนประกอบ 
ตลาดนำ เข  า  : 1. เยอรมนี  (13.77%) 2. ฝร ั ่ งเศส (11.27%) 3. จ ีน (8.15%) 4. อ ิตาลี  (6.94%)  
5. เนเธอรแลนด (6.02%)  และไทยอันดับที ่47 (0.31 %) 

 

 

3. การคาระหวางไทย – สเปน 

 

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. +/- (%) 

สเปน 1,412.11 870.71 18.80 746 491.95 25.71 666.11 378.76 10.88 

 

4. สินคาสงออกหลกัของไทย – สเปน                                                5. สินคาหลักท่ีไทยนำเขา – สเปน 
 

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 129.3 80.9 111.4 37.68  1. เคมีภัณฑ 111.6 47.7 63.9 34.10 

2.รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 88.0 51.8 64.1 23.61  2. ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัช

กรรม 

95.6 50.9 48.3 -5.24 

3.ผลิตภัณฑยาง 111.1 45.7 59.0 28.91  3. เคร่ืองจักรกลและสวนประกอบ 75.8 35.0 44.4 26.64 

4.ยางพารา 54.7 27.3 50.2 84.24  4. ผลิตภัณฑโลหะ 27.6 14.8 26.5 78.66 

5.รถจักรยานยนตและสวนประกอบ 34.7 15.7 27.6 76.15  5. สินแรโลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและ

ผลิตภัณฑ 

30.7 18.9 23.0 22.17 

6.เคมีภัณฑ 26.3 12.8 13.3 4.01  6. สวนประกอบและอุปกรณยาน

ยนต 

29.5 15.2 21.4 41.03 

7.อัญมณีและเคร่ืองประดับ 22.6 10.2 12.8 25.09  7. เคร่ืองจักรไฟฟาและ

สวนประกอบ 

30.3 14.0 18.7 32.90 

8.เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ 15.1 9.0 12.2 34.87  8. พืชและผลิตภัณฑจากพืช 27.7 15.6 15.1 -3.49 

9.เสนใยประดิษฐ 21.0 11.0 11.9 8.25  9. สัตวและผลิตภัณฑจากสัตว 19.9 10.4 11.6 11.31 

10.เคร่ืองนุงหม 13.2 8.7 8.6 -1.72  10. เคร่ืองใชเบ็ดเตล็ด 15.5 6.1 8.9 47.02 

รวม 10 รายการ 515.9 273.1 370.9 35.82  รวม 10 รายการ 464.0 228.7 281.7 23.21 

อ่ืนๆ 230.1 118.2 121.0 2.35  อ่ืนๆ 202.1 112.9 97.0 -14.07 

รวมท้ังสิ้น 746.0 391.3 491.9 25.71  รวมท้ังสิ้น 666.1 341.6 378.8 10.88 

ที่มา: ศูนยเทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

 



6. สถานการณเศรษฐกิจ 

 
 ที่มา: สำนกังานสงเสรมิการคาในตางประเทศ ณ กรุงมาดริด 

7. โอกาส/อุปสรรค 

 

1. คาดการณเศรษฐกิจ ป 2565 กลับมาขยายตัวท่ี 6% สเปนไดรับงบ EU Coronavirus Recovery Fund 1.4 แสนลานยูโร (ไดรับจัดสรรมากเปนอันดับ 2 

รองจากอิตาลี) ซึ่งจะไดนำมาใชในการเรงฟนฟู และกระตุนเศรษฐกิจ รวมถึงการยกระดับศักยภาพในการแขงขัน อาทิ การปรับเปลี่ยนสูยุค Digitalization 

และ Green economy รวมถึงการปรับโครงสรางตลาดงาน และคุณภาพแรงงาน  

2. ภาคอุตสาหกรรมการผลติ และการคาปลีกกลับมาขยายตัว จากความเช่ือมั่นท่ีเพ่ิมข้ึน ตามอัตราการกระจายวัคซนี (รัฐบาลตั้งเปาหมายจำนวนผูรบัวัคซนี

ครบโดสภายในเดือน ก.ย. 64 ที่ 70% ทั้งนี้ ณ ก.ค. 64 อยูท่ี 51.7%) ปจจุบัน ทำการฉีดวัคซีนเข็มแรกครอบคลุม 30% ของประชากร และ 10% ไดรับ

ครบ 2 เข็ม ท้ังน้ี ผูสูงอายุ (80 ปข้ึนไป) ไดรับวัคซีนเข็มแรกทุกคนแลว และ 78% ไดรับครบ 2 เข็ม  

3. การฟนตัวของเศรษฐกิจสเปนขึ้นอยูกับศักยภาพในการควบคุมและจัดการกับการแพรระบาด ซึ่งจะสงผลตอระยะเวลาในการใชมาตรการลอกดาวน 

รวมถึงมาตรการเยียวยาผลกระทบตางๆ โดยเฉพาะดานการเงิน ซึ่งรัฐบาลไดใชงบประมาณกวา 8.8 พันลานยูโรในการน้ีแลว โดยเปนเงินกูยืมจาก EU 

4. รัฐบาลกำหนดมาตรการเพื่อกระตุนภาคการทองเที่ยว ซึ่งคิดเปน 14% ของ GDP อาทิ มาตรการ Covid Passport เพื่อเปดพรมแดนรับนักทองเที่ยว 

ในเดือนมิถุนายน 2564 

7.1 โอกาส 

- รัฐบาลสเปนอยูระหวางการจัดทำแผนการสงเสริมการคาและการลงทุนของสเปนกับตางประเทศสำหรับ 10 ปขางหนา ซึ่งจะใหความสำคัญตอการขยาย

ความรวมมือกับภูมิภาคเอเชียมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะเปนประโยชนกับไทยในอนาคต 

- แมวาการแพรระบาดท่ียาวนานของ Covid-19 จะกระทบกับสภาวะเศรษฐกิจอยางมีนัยสำคัญ หากแตมีแนวโนมการขยายตัวของการบริโภคสินคาอาหาร

เพ่ือสุขภาพ และคุณประโยชนสูง ซึ่งมีราคาแพงกวาสินคาท่ัวไป เพ่ือตอบสนองความตองการตามเทรนดขางตน โดยผูบริโภคบางกลุมมีแนวคิดในการใชจาย

ในสวนน้ีเพ่ิมข้ึนทดแทนการออกไปรับประทานตามรานอาหาร  

สินคาท่ีมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่อง  

- เครื่องใชไฟฟา/เครื่องอิเล็กทรอนิกสขนาดเล็ก ของใชในบาน และไลฟสไตล ซึ่งสวนใหญเนนการสรางความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา มีขนาดเล็กหรือ

พกพาไดเพื่อประโยชนในการจัดเก็บในพื้นที่จำกัด และตอบสนองความตองการอยางแทจริง (practical) ขณะที่ผลิตภัณฑดูแลรางกายและผิวพรรณ 

(Personal care) รวมถึงผลิตภัณฑเสริมความงาม และ Well-being เนนท่ีผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ  

- อาหารเพ่ือสุขภาพ จึงเปนโอกาสของสินคาอาหารของไทยซึ่งมีศักยภาพสูงในตลาดน้ี จากการยอมรับดานภาพลักษณ และคุณภาพของสินคา 

สินคาท่ีมีโอกาสในชวง Covid-19 

- สินคาและธุรกิจบริการของไทยไดรับการยอมรับดานคุณภาพ รวมถึงความนาเชื่อถือในการทำธุรกิจ จึงมีศักยภาพสูงในตลาดสเปน โดยเฉพาะสินคา 

ที่มีแนวโนมในการเปนสินคาหลักในวิถี New normal อาทิ เวชภัณฑ อุปกรณทางการแพทย สินคาปองกันการแพรระบาดตางๆ (สินคาไทยไดรับการ

ยอมรับดานคุณภาพ โดยเฉพาะจากหนวยงานของรัฐ ท้ังระดับชาติ และระดับแควนของสเปน) รวมถึงอาหารเพ่ือสุขภาพ และธุรกิจบริการสปา/wellness 
- การที่รัฐบาล และหนวยงานดานสาธารณสุขของแควน สามารถดำเนินการจัดซื้อสินคาทางการแพทยไดโดยตรง จะเปนโอกาสทางการคาของสินคาไทย 

โดยการสนับสนุนผานเครือขายความสัมพันธของสำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงมาดริด กับหนวยงานของแควน 

- สินคาอาหารสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ (Health and wellness packaged food) ผลิตจากผลิตภัณฑธรรมชาติ และ free form โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่มี

ปริมาณน้ำตาล ไขมัน และเกลือต่ำ อาหารเพ่ือสุขภาพ/Future food และผลิตภัณฑอาหารโปรตีนจากเน้ือสัตวเทียม (Plant-based) หรือโปรตีนทางเลือก 

- เครื่องมือเครื่องใชทางการแพทย / PPE เวชภัณฑ สินคาปองกันการแพรระบาดของ Covid-19  

- สินคาเครื่องใชไฟฟาในบาน โดยเฉพาะสำหรับใชในครัว  

- สินคา wellness อาหารไทย ธุรกิจบริการสปา นวดแผนไทย ตามการขยายตัวของแนวโนมความนิยม Health and Wellness  

7.2 อุปสรรค 

- วิกฤติ Covid-19 สงผลกระทบอยางมากกับสินคานำเขา โดยเฉพาะสินคาอาหารจากไทยรวมถึงธุรกิจรานอาหาร และสปา เน่ืองจากเศรษฐกิจของสเปน

พ่ึงพาการทองเท่ียวเปนสำคัญ 

- สินคาผักและผลไมสดจากประเทศไทย เสียคาใชจายในการขนสงทางอากาศแพงกวาสินคาประเภทเดียวกันจากกลุมละตินอเมริกา เน่ืองจากมีสายการบิน

และเท่ียวบินระหวางกันจำนวนมาก และขณะน้ี บางประเทศในละตนิอเมริกาสามารถเพาะปลูกผลไทยไดหลายชนิด อาทิ เชน มังคุด ลำไย มะมวง เปนตน 

 



8. กลยุทธ/กิจกรรม 

 

9. สำนักงานและเขตอาณา 

 
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในตางประเทศ 2 

กรมสงเสรมิการคาระหวางประเทศ 
 
 

เป้าหมายส่งออกปี 2021 : +1.58% 
 

1. พัฒนาและสงเสริมการคาและธุรกิจในตางประเทศ  

- โครงการสงเสริมการคาการลงทุนในโปรตุเกส (ก.พ.-มี.ค.64)  

- การรวมงานแสดงสินคา Salón Gourmets เพ่ือเจาะตลาดสินคาขาว และผลิตภัณฑขาวในธุรกิจ Hospitality (เม.ย.-มิ.ย.64)  

- การขยายตลาดสินคาขาว และผลิตภัณฑขาวในสเปนผานตลาดกลางคาสง Mercamadrid (เม.ย.-มิ.ย.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 สินคาผลไม (มี.ค.64) เครื่องมือแพทยและอุปกรณ  

(มี.ค. 64) ช้ินสวนยานยนต (เม.ย.64) สินคาสุขภาพและความงาม (พ.ค.64) plant-based meat (ส.ค.64) อาหารและไลฟสไตล (ก.ย.64)  

4. กิจกรรมสัมมนาและใหคำปรึกษาดานการคาออนไลน  

- การใหคำปรึกษาเชิงลึกผานชองทางออนไลนโครงการสงเสริมการคาผานชองทางออนไลนตลาดภูมิภาคอเมริกาและยุโรปในชวงโควิด-19 สินคาไลฟ

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

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

(พ.ค.-ส.ค.64) 

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

 

สคต. ณ กรุงมาดริด จำนวน 3 ประเทศ คือ 1. สเปน 2. โปรตุเกส 3. อันดอรรา 
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