
๑ 

 

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกบัอิตาลี  
ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 

๑. สถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม  

 จากข้อมูลของสมาพันธ์ด้านการค้าของอิตาลี (CONFCOMMERCIO) แสดงให้เห็นว่า อัตราการบริโภคใน
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ลดลง ๐.๑% หากเทียบกับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการด้านการ
บริการที่เพ่ิมข้ึน ๐.๗% และด้านสินค้าที่ลดลง ๐.๔% โดยการใช้จ่ายส าหรับการบริการด้านโรงแรมและร้านอาหาร 
เพ่ิมขึ้น ๑.๑% ความต้องการด้านสินค้าและบริการด้านการสื่อสาร เพ่ิมขึ้น ๐.๒% สินค้าและบริการด้านสันทนา
การ และด้าน personal care คงที่ ในทางตรงกันข้าม การใช้จ่ายส าหรับสินค้าและบริการด้านการขนส่ง ลดลง 
๑.๒% (หลังจากท่ีเพ่ิมข้ึนติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาสามเดือน) การใช้จ่ายส าหรับสินค้าอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ 
ลดลง ๐.๔% สินค้าเครื่องแต่งกาย ลดลง ๐.๓% และสินค้าและบริการส าหรับที่อยู่อาศัย ลดลง ๐.๑%  
 หากเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า อัตราการการบริโภคในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ลดลง ๐.๓% 
จากความต้องการด้านบริการที่เพ่ิมขึ้น ๑.๓% และการใช้จ่ายส าหรับสินค้าที่ลดลง ๐.๙% โดยการใช้จ่ายส าหรับ
สินค้าและบริการด้านการสื่อสาร เพ่ิมข้ึน ๒.๖% การบริการด้านโรงแรมและร้านอาหาร เพ่ิมข้ึน ๑.๔% การใช้จ่าย
ส าหรับสินค้าและบริการด้านการขนส่ง และด้านสันทนการ เพ่ิมขึ้น ๐.๒% และด้าน personal care เพ่ิมขึ้น 
๐.๑% ในทางตรงกันข้าม การใช้จ่ายส าหรับสินค้าเครื่องแต่งกาย ลดลง ๒.๐%  สินค้าอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ 
ลดลง ๑.๗% และสินค้าเครื่องแต่งกาย ลดลง ๐.๖%  
 ขณะที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและบริษัทในเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๑ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคคงที่ 
(เพ่ิมขึ้นจาก ๑๑๖.๒ มาอยู่ที่ ๑๑๖.๓) เช่นเดียวกับของบริษัท (ลดลงจาก ๑๐๕.๕ มาอยู่ที่ ๑๐๕.๔) โดยความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภคที่คงที่เป็นผลมาจากความเชื่อมั่นส่วนบุคคล (เพ่ิมขึ้นจาก ๑๐๗.๑ มาอยู่ที่ ๑๐๗.๘) และความ
เชื่อมั่นต่อสถานการณ์ปัจจุบัน (เพ่ิมข้ึนจาก ๑๑๑.๘ มาอยู่ที่ ๑๑๓.๓) ขณะที่ความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ 
(ลดลงจาก ๑๔๒.๘ มาอยู่ที่ ๑๔๑.๗) และต่ออนาคต (ลดลงจาก ๑๒๒.๔ มาอยู่ที ่๑๒๑.๐)  

๒. ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจของอิตาลี ส านักงานสถิติแห่งชาติของอิตาลี (ISTAT) รายงานไว้ดังนี้ 

 - ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ส านักงานสถิติแห่งชาติของอิตาลี (ISTAT) รายงานข้อมูลว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เพ่ิมขึ้น ๐.๒% หากเทียบกับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จากราคาด้านบริการการขนส่ง 
(เพ่ิมขึ้น ๒.๒%) สินค้าด้านพลังงาน (เพ่ิมขึ้น ๒.๓%) สินค้าอุปโภคและสินค้าอาหารที่ยังไม่แปรรูป (ลดลง ๐.๒%) 
ขณะที่หากเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า เพ่ิมขึ้น ๑.๓% จากราคาสินค้าอาหารที่ยังไม่แปรรูป (เพ่ิมขึ้น 
๓.๔%) และด้านบริการการขนส่ง (เพ่ิมข้ึน ๒.๙%) 

 



๒ 

 

 - ดัชนีราคาผู้ผลิตด้านอุตสาหกรรม (IPP) ตัวเลขจากส านักงานสถิติแห่งชาติอิตาลี (ISTAT) แสดงให้เห็น
ว่า ดัชนีราคาผู้ผลิตด้านอุตสาหกรรมในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เพ่ิมขึ้น ๐.๓% หากเทียบกับเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๑ โดยดัชนีราคาผู้ผลิตด้านอุตสาหกรรม เพ่ิมขึ้น ๐.๓% ส าหรับตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ และ
หากเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า ดัชนีราคาผู้ผลิตด้านอุตสาหกรรม เพ่ิมขึ้น ๒.๙% โดยเพ่ิมขึ้น ๓.๒% 
ส าหรับตลาดในประเทศ และเพ่ิมข้ึน ๒.๓% ส าหรับตลาดต่างประเทศ  
 - การค้าของประเทศอิตาลีกับประเทศนอกสหภาพยุโรป ส านักงานสถิติแห่งชาติอิตาลี (ISTAT) แสดง
ตัวเลขคาดการณ์ว่า ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ การส่งออกของอิตาลีไปยังประเทศนอกสหภาพยุโรป เพ่ิมข้ึน ๘.๐% 
และการน าเข้าเพ่ิมขึ้น ๘.๐% หากเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยอิตาลีได้เปรียบดุลการค้าเป็นมูลค่า 
๓,๕๕๒ ล้านยูโร เพ่ิมขึ้นจาก ๓,๒๘๓ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ขณะที่ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๑ 
การส่งออกของอิตาลีไปยังประเทศนอกสหภาพยุโรป เพ่ิมขึ้น ๑.๙% และการน าเข้า เพ่ิมขึ้น ๒.๗% หากเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยอิตาลีได้เปรียบดุลการค้าเป็นมูลค่า ๓๒,๑๘๘ ล้านยูโร เพ่ิมข้ึนจาก ๓๐,๓๔๗ ล้าน
ยูโร ของช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า  
 - การค้าปลีก ส านักงานสถิติแห่งชาติ (ISTAT) คาดการณ์ข้อมูลว่า ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ การค้าปลีก 
เพ่ิมขึ้น ๐.๘% ในด้านมูลค่า และเพ่ิมขึ้น ๐.๙% ในด้านปริมาณ หากเทียบกับเดือนก่อนหน้า ขณะที่หากเทียบกับ
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ การค้าปลีกเพ่ิมขึ้น ๐.๔% ในด้านมูลค่า และลดลง ๐.๒% ด้านปริมาณ โดยมูลค่าการค้า
ปลีกออนไลน์ เพ่ิมขึ้น ๑๓.๙% ดัชนีการค้าปลีกในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เพ่ิมขึ้น ๑.๘% ขณะที่ในร้านค้าปลีก
ขนาดเล็ก ลดลง ๑.๕% หากเทียบกับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐   

๓. สถานการณ์การค้าไทย - อิตาลี  

 การส่งออกของไทยไปยังอิตาลี ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นมูลค่าทั้งสิ้น ๙๒๒.๖ ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ๒๕๖๐ ซึ่งการส่งออกมีมูลค่า ๘๘๕.๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ
เพ่ิมข้ึน ๔.๒๔% โดยมีสินค้าส่งออก ๑๐ อันดับแรก ได้แก่  

รายการ มูลค่า )ล้านเหรียญสหรัฐฯ( อัตราขยายตัว 
)%( ม – .ค.มิ.ย๖๐ . ม – .ค.มิ.ย๖๑ . สัดส่วน )%( 

๑เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ . ๑๑๐.๕ ๑๑๐.๔ ๑๑.๙๖ -๐.๐๙ 

๒อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์ . ๑๔๕.๙ ๑๐๐.๘ ๑๐.๙๒ -๓๐.๙๓ 

๓อัญมณีและเครื่องประดับ . ๕๙.๙ ๗๔.๘ ๘.๑๑ ๒๕.๐๒ 

๔เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เหล็ก . ๓๔.๐ ๖๒.๓ ๖.๗๕ ๘๓.๒๐ 



๓ 

 

๕แช่แข็ง แช่เยน็ สด มีชีวิต ปลาหมึก . ๖๓.๙ ๕๕.๐ ๕.๙๖ -๑๓.๙๒ 

๖อาหารสัตว์เลี้ยง . ๕๗.๖ ๔๙.๘ ๕.๔๐ -๑๓.๕๙ 

๗ผลิตภัณฑ์ยาง . ๔๘.๘ ๔๙.๕ ๕.๓๗ ๑.๕๐ 

๘รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ . ๔๒.๓ ๓๗.๗ ๔.๐๘ -๑๐.๙๔ 

๙ยางพารา . ๔๐.๘ ๓๖.๖ ๓.๙๗ -๑๐.๑๕ 

๑๐เครื่องนุ่งห่ม . ๒๒.๓ ๓๔.๗ ๓.๗๖ ๕๕.๖๙ 

ในเดือนมกราคม  –เมษายน ๒๕๖๑ อิตาลีน าเข้าจากทั่วโลกมีมูลค่า ๑๖๙,๘๕๓.๔๘ ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๙ ซึ่งการน าเข้ามีมูลค่า ๑๔๑,๕๕๘.๒๖ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพ่ิมขึ้น 
๑๙.๙๙ มูลค่า เยอรมนี ได้แก่ อันดับแรก ๕ โดยประเทศที่อิตาลีน าเข้าสูงสุด %๒๘,๖๗๙.๔๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
 เพ่ิมข้ึน(๒๘.๔๖ มูลค่า ฝรั่งเศส )%๑๕,๑๖๐.๖๔ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ๒ เพ่ิมข้ึน(๕.๗๙ มูลค่า จีน )%๑๑,๘๓๖.๓๗ 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ิมข้ึน(๑๙.๑๙ มูลค่า เนเธอร์แลนด์ )%๘,๙๑๓.๑๗ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ิมข้ึน(๑๘.๔๐ )%
 มูลค่า และสเปน๘,๑๙๗.๔๙ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ิมข้ึน(๖.๐๓)% 

ประเทศคู่แข่งอ่ืนๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ อินเดีย มูลค่า ๒,๔๗๙.๓๘ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ิมขึ้น(๒๗.๐๙ )%
 มูลค่า ญี่ปุ่น๑,๕๙๗.๘๑ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ิมข้ึน(๑๒.๒๘ มูลค่า เกาหลีใต ้)%๑,๖๐๔.๓๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
 เพ่ิมขึ้น(๓๕.๓๗ มูลค่า ไต้หวัน )%๙๐๑.๖๕๙ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ิมขึ้น(๓๕.๙๘มู อินโดนีเซีย )%ลค่า 
๗๗๗.๘๘ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ิมขึ้น(๑๗.๔๐ มูลค่า เวียดนาม )%๗๑๗.๘๔ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ลดลง(
๓๗.๑๔และ  )%ไทย ซึ่งอยู่ในอันดับท่ี ๔๕ มูลค่า ๖๓๔.๖๔๗ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพิ่มข้ึน(๕.๗๒  )% 

สินค้าส าคัญท่ีประเทศคู่แข่งส่งออกไปอิตาลี ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน ๒๕๖๑ ได้แก่ 
ส่งออกเหล็ก เกาหลีใต้ - เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ มูลค่า ๗๒.๓๕๙ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ิมขึ้น(

๑๒๗.๖๒ มูลค่า และพลาสติก )%๒๓๒.๗๕ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ิมข้ึน(๕๕.๙๑)% 
 มูลค่า ส่งออกเหล็กและเหล็กกล้า ไต้หวัน -๑๖๖.๙๕ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ิมขึ้น(๕๙.๒๒)% และ

สารเคมีอินทรีย์ มูลค่า ๒๘.๔๙๒ ล้านเหรียญสหรัฐฯ )เพ่ิมข้ึน ๑๓๐.๔๘%(  
 มูลค่า ส่งออกเหล็กและเหล็กกล้า เวียดนาม -๑๘.๐๓๑ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ิมขึ้น(๕๓๙.๗๓และ )%

 มูลค่า ผลไม้และถั่ว๑๗.๒๕๖ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ิมข้ึน(๑๐๔.๓๙ )% 
ส่งออกสารเคมีอิน อินโดนีเซีย -ทรีย์ มูลค่า ๓๔.๗๕๕ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ิมขึ้น(๕๓๑.๑๗และ )%

 มูลค่า เคมีภัณฑ์๓๕.๒๙๖ ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ิมข้ึน(๕๑๕.๘๕)%  



๔ 

 

การน าเข้าของไทยจากอิตาลี ระหว่างเดือนมกราคม  –มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นมูลค่าทั้งสิ้น ๑,๐๗๒.๐ ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งการน าเข้ามีมูลค่า ๙๙๕.๔ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ
เพ่ิมข้ึน ๗.๖๙ได้แก่ อันดับแรก ๕ โดยมีสินค้าน าเข้า % 

รายการ มูลค่า )ล้านเหรียญสหรัฐฯ( อัตราขยายตัว 
)%( ม – .ค.มิ.ย ๖๐ ม – .ค.มิ.ย ๖๑ สัดส่วน )%( 

๑ .เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ๒๕๓.๗ ๒๓๐.๒ ๒๑.๔๗ -๙.๒๖ 

๒ .เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด ๕๗.๕ ๗๘.๗ ๗.๓๔ ๓๖.๗๖ 

๓ .เคมีภัณฑ์ ๖๘.๖ ๗๒.๕ ๖.๗๗ ๕.๗๙ 

๔. เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ๔๙.๕ ๖๘.๕ ๖.๓๙ ๓๘.๔๕ 

๕ .ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม ๕๔.๖ ๖๓.๔ ๕.๙๒ ๑๖.๒๓ 
ที่มา: ข้อมูลสถิติการค้าระหวา่งประเทศของไทยตามโครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์ 

การค้าไทย – อิตาลี 

รายการ มูลค่า )ล้านเหรียญสหรัฐฯ( 

ม – .ค.มิ.ย๖๐ . ม – .ค.มิ.ย๖๑ . 

มูลค่าการค้า ๑,๘๘๐.๔ ๑,๙๙๔.๖ 

การส่งออก ๘๘๕.๐ ๙๒๒.๖ 

การน าเข้า ๙๙๕.๔ ๑,๐๗๒.๐ 

ดุลการค้า -๑๑๐.๔ -๑๔๙.๔ 
 

๔. การคาดการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศ  

 ด้านการคาดการแนวโน้มสินค้า จากการส ารวจของศูนย์วิจัย FINDOMESTIC แสดงแนวโน้มการใช้จ่าย
สินค้าคงทนของผู้บริโภคในอีก ๓ เดือนข้างหน้า รายละเอียดดังนี้  

- เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน: หากเทียบกับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ การใช้จ่ายของผู้บริโภคในสินค้า
ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนโดยรวมลดลง โดยส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ลดลง ๐.๗% สินค้า
โทรทัศน์ลดลง ๐.๒ ลดลง และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก %๑.๖โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า %



๕ 

 

ขนาดเล็กส าหรับชาวอิตาเลียนอยู่ที ่๑๙๒ ยูโร สินค้าโทรทัศน์ ๕๓๕ ยูโร และสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ๗๘๗ 
ยูโร 

และอุปกรณ์ถ่ายภาพ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ -: แนวโน้มการใช้จ่ายของผู้บริโภคในการซื้อ
สินค้าโทรศัพท์มือถือ เพ่ิมข้ึน ๐.๓ขณะที่แนวโน้มการซื้อคอมพิวเตอร์ % ลดลง ๐.๔% แท็บเล็ต ลดลง ๐.๔% และ
อุปกรณ์ถ่ายภาพ ลดลง ๐.๓%  

ที่อยู่อาศัย -: แนวโน้มการใช้จ่ายของผู้บริโภคส าหรับที่อยู่อาศัยโดยรวมลดลง โดยการใช้จ่ายส าหรับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ลดลง ๐.๖% แนวโน้มการซื้อเฟอร์นิเจอร์ ลดลง ๐.๘ ลดลง และการซื้อบ้านหลังใหม่ %
๑.๐ % 

- พาหนะยานยนต์: แนวโน้มการซื้อรถยนต์ใหม่ เพ่ิมขึ้น ๐.๒% รถจักรยานยนต์คงที่ ในทางตรงกันข้าม 
แนวโน้มการซื้อรถยนต์มือสอง ลดลง ๐.๒% 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 


