
 

 

 

 

 

ประเดน็ไหนภาคอุตสาหกรรมไทยต้องตามตดิ ในเหตุการณ์วิกฤตตะวันออกกลาง  

อภิยกุต์ อ ำนวยกำญจนสิน 

ส ำนกัวจิยัเศรษฐกิจอตุสำหกรรม 

จำกกรณีควำมขดัแย้งของประเทศในตะวนัออกกลำงท่ีบำงประเทศ อำทิ ซำอุดีอำระเบีย สหรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์ อิยิปต์ และบำห์เรน ได้ประกำศตดัควำมสมัพนัธ์ทำงกำรทตูกบัประเทศกำตำร์ รวมทัง้ปิด
พรมแดนทัง้ทำงบก ทำงอำกำศ และทำงเรือ เม่ือวันท่ี 5 มิถุนำยน 2560 โดยกล่ำวหำว่ำกำตำร์ให้กำร
สนบัสนุนกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงและอิหร่ำนซึ่งกำตำร์ได้ปฏิเสธข้อหำกล่ำวดงักล่ำว ควำมขดัแย้งครัง้นีถื้อ
เป็นครัง้ท่ีร้ำยแรงท่ีสุดในรอบหลำยปีของกลุ่มประเทศสมำชิกของคณะมนตรีควำมร่วมมือรัฐอ่ำวอำหรับ 
(The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf: CCASG) หรือท่ี รู้จักอีกช่ือหนึ่ งว่ำ Gulf 
Cooperation Council (GCC) ซึ่งมีสมำชิก 6 ประเทศ ได้แก่ ซำอดีุอำระเบีย  คเูวต  โอมำน  สหรัฐอำหรับ
เอมิเรตส์ (ยเูออี)  กำตำร์  และบำห์เรน ทัง้นี ้ภำคอตุสำหกรรมไทยควรจะต้องมีกำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำร
ตำ่งๆ อยำ่งใกล้ชิดเพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมโดยเฉพำะในบริบทท่ีจะมีควำมเก่ียวข้องหรือเป็นประเด็น
ท่ีอำจจะมีผลกระทบตอ่ภำคอตุสำหกรรมไทย 

 
ท่ีมา : https://www.finnomena.com และ http://www.alamy.com 



 

 

 

 

 

ไทย-กาตาร์มีมูลค่าการค้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.23 ของมูลค่าการค้าไทย-กลุ่ม GCC และ 
ร้อยละ 0.66 ของมูลค่าการค้าไทย-โลก สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ อาทิ น า้มันดบิ ก๊าซธรรมชาต ิสินค้า
ส่งออกส าคัญ อาท ิอัญมณี รถยนต์ เคร่ืองปรับอากาศ อาหารทะเลกระป๋อง ตู้ เย็น อย่างไรก็ตาม
ตัวเลขการส่งออกจากไทยไปกาตาร์บางส่วนถูกซ่อนบันทึกไว้ในมูลค่าการค้าไทย-สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ 

กำตำร์ หรือช่ือทำงกำรคือ รัฐกำตำร์ ตัง้อยู่ในอ่ำวเปอร์เซียของภูมิภำคตะวันออกกลำง มี
ลกัษณะรูปร่ำงเป็นติ่งย่ืนออกไปในอ่ำวเปอร์เซียโดยมีทะเลล้อมรอบ มีชำยแดนทำงบกเพียงแห่งเดียวทำง
ทิศตะวนัตกเฉียงใต้ยำว 65 กม.ติดกับพรมแดนซำอุดีอำระเบีย กำตำร์มีเนือ้ท่ี 11,437 ตำรำงกิโลเมตร มี
ขนำดใกล้เคียงกับจังหวัดเลยหรือจงัหวัดน่ำนของประเทศไทย พืน้ท่ีมีสภำพเป็นทะเลทรำยและภูเขำ มี
ชำยฝ่ังทะเลยำว 563 กม. กำตำร์มีแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติด้ำนพลังงำนมหำศำล อำทิ น ำ้มัน ก๊ำซ
ธรรมชำติ ซึ่งเป็นรำยได้หลักของประเทศ แต่กำตำร์มีสภำพอำกำศร้อนแห้ง สภำพพืน้ดินส่วนใหญ่ของ
กำตำร์ไม่สำมำรถท ำกำรเกษตรได้ โดยเฉพำะสภำพภูมิอำกำศในช่วงฤดรู้อนท่ีร้อนจดัก็ไม่เอือ้อ ำนวยต่อ
กำรเพำะปลูกผลิตผลทำงกำรเกษตร ฝนตกปีละ 1-2 ครัง้ ไม่มีแม่น ำ้มีเพียงน ำ้ทะเล กำตำร์จึงไม่สำมำรถ
ผลิตอำหำรได้ด้วยตวัเอง และจ ำเป็นต้องน ำเข้ำสินค้ำอปุโภคบริโภคจำกทัว่โลก ซึง่ก็เป็นโอกำสให้ประเทศ
ตำ่ง ๆ รวมทัง้ประเทศไทยท่ีจะเสนอส่งสินค้ำเข้ำไปขำยในกำตำร์ และควำมต้องกำรน ำเข้ำสินค้ำประเภท
ตำ่ง ๆ ของกำตำร์ยงัคงมีอตัรำสงู  และนอกจำกก๊ำซธรรมชำตแิละน ำ้มนัแล้ว กำตำร์ยงัไมมี่วตัถดุิบอ่ืน ๆ ท่ี
จ ำเป็นต่อกระบวนกำรผลิตสินค้ำ ท ำให้กำตำร์ไม่ค่อยมีโรงงำนอุตสำหกรรมสำขำอ่ืน นอกจำกโรงกลั่น
น ำ้มนั โรงงำนปิโตรเคมี และโรงงำนท่ีผลิตสินค้ำอนัเก่ียวเน่ืองกบัน ำ้มนัและก๊ำซธรรมชำติ 
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เม่ือพิ จำรณำประเด็น ท่ีจะมีควำม เก่ียวข้องห รือเป็นประเด็น ท่ีอำจจะมีผลกระทบต่อ
ภำคอตุสำหกรรมไทย ในด้ำนควำมสมัพนัธ์ด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำระหว่ำงไทยกบักำตำร์ ในปี 2559 กำรค้ำ
ไทย-กำตำร์มีมลูคำ่ประมำณ 2,728..44 ล้ำนเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 13.23 ของมลูค่ำกำรค้ำ
ไทย-กลุ่ม GCC คิดเป็นร้อยละ 11.3 ของมลูคำ่กำรค้ำไทย-กลุ่มประเทศตะวนัออกกลำง และ และคิดเป็น
ร้อยละ 0.66 ของมูลค่ำกำรค้ำไทย-โลก ทัง้นีส้่วนใหญ่กำรค้ำไทย-กำตำร์ ไทยจะเป็นฝ่ำยขำดดลุกำรค้ำ 
เน่ืองจำกกำรน ำเข้ำสินค้ำพลังงำนจำกกำตำร์ อำทิ ก๊ำซธรรมชำติชนิดเหลว (Liquefied Natural Gas - 
LNG) ตำมสญัญำซือ้ขำยระยะยำว 20 ปี ตัง้แตเ่ดือนมกรำคม พ.ศ. 2558 ในจ ำนวน 2 ล้ำนตนัตอ่ปี โดยใน
ภำพรวมปี 2559 ไทยน ำเข้ำจำกกำตำร์มลูคำ่ 2,441.23 ล้ำนเหรียญสหรัฐ และไทยส่งออกไปกำตำร์มลูคำ่ 
287.21 ล้ำนเหรียญสหรัฐ สินค้ำน ำเข้ำท่ีส ำคญั อำทิ น ำ้มนัดิบ ก๊ำซธรรมชำต ิปุ๋ ย และยำก ำจดัศตัรูพืชและ
สตัว์ เคมีภณัฑ์ สินแร่โลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลิตภณัฑ์ สินค้ำส ำคญัท่ีไทยสง่ออกไปกำตำร์ อำทิ อญัมณี
และเคร่ืองประดบั รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคร่ืองปรับอำกำศและส่วนประกอบ อำหำรทะเล
กระป๋องและแปรรูป ตู้ เย็น ตู้แชแ่ข็งและส่วนประกอบ อยำ่งไรก็ตำม ตวัเลขกำรสง่ออกของไทยไปกำตำร์ยงั
มีควำมไม่ชดัเจนอยู่เน่ืองจำกสินค้ำท่ีไทยส่งออกโดยตู้บรรทุกสินค้ำ (container) จะถกูส่งไปยงัท่ำเรือดไูบ
ของสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ซึ่งเป็นท่ำเรือน ำ้ลึกขนำดใหญ่ท่ีมีควำมทันสมัย กระบวนกำรน ำสินค้ำออกมี
ควำมสะดวกรวดเร็วและได้มำตรฐำนสำกล จำกนัน้พ่อค้ำในเมืองดไูบจะอำศยัข้อตกลง FTA ของสมำชิก
กลุ่ม GCC กระจำยสินค้ำไปยังประเทศต่ำง ๆ ในภูมิภำค GCC ทัง้ 6 ประเทศได้อย่ำงรวดเร็ว ดังนัน้ 
ตวัเลขกำรส่งออกจำกไทยไปกำตำร์บำงส่วนจึงถกูซอ่นบนัทึกไว้ในมลูคำ่กำรค้ำไทย-สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
ด้วย 

สินค้าส่งออก
ส าคัญไปกาตาร์

สินค้าน าเข้า
ส าคัญจากกาตาร์
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กรณีการปิดพรมแดน สินค้าที่ไทยส่งออกไปกาตาร์อาจจะไม่ได้รับความสะดวก โดยเฉพาะสินค้า
ที่ใช้การขนส่งผ่านแดนจากดูไบ อาท ิรถยนต์ เคร่ืองปรับอากาศ ผู้ประกอบการอาจจะมีค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึน้ทัง้จากเส้นทางที่ ต้องเดินทางไกลขึน้หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึน้  แต่ทัง้นีอ้ิหร่าน
อาจจะเป็นทางผ่านส าคัญท่ีจะน าพาสินค้าเกษตรและอาหารและสินค้าอ่ืนๆ ของไทยไปสู่กาตาร์ 

ในกำรท่ีซำอุดีอำระเบียและสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ปิดพรมแดนทัง้ทำงบก ทำงอำกำศ และทำง
เรือ ซึง่จำกท่ีได้กล่ำวไปแล้วในข้ำงต้นว่ำ สินค้ำท่ีไทยส่งออกไปกำตำร์ทำงเรือจะถกูส่งไปยงัท่ำเรือดไูบของ
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ท ำให้กำรขนสง่สินค้ำทำงถนนผ่ำนทำงดไูบไปกำตำร์ หรือกำร Tranship (ถ่ำยสินค้ำ
ลงเรือเล็กไปกำตำร์) อำจจะไม่ได้รับควำมสะดวกหรือออำจจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ แต่กำรส่งสินค้ำ
ทำงอำกำศจำกไทยมำยังกำตำร์ ยังสำมำรถท ำได้โดยใช้สำยกำรบิน Qatar Airways ซึ่งบินตรงระหว่ำง
กรุงเทพฯ และกรุงโดฮำหรือสำยกำรบินอ่ืนของประเทศท่ีไม่ได้ร่วมตดัควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูตในครัง้นี ้
และหำกสถำนกำรณ์ยงัเป็นเช่นนีต้่อไป กำรส่งออกของไทยมำยงักำตำร์อำจจะต้องส่งตรงเข้ำท่ำเรือโดฮำ
ของกำตำร์แทนกำรส่งผ่ำนดูไบแล้วส่งต่อทำงถนนไปยังกำตำร์เหมือนท่ีท ำในสถำนกำรณ์ปกติ หรือใช้
ท่ำเรืออ่ืนในประเทศท่ีไม่ได้ตดัควำมสมัพันธ์กับกำตำร์ อำทิ โอมำน อิหร่ำน ทัง้นีใ้นเบือ้งต้นสินค้ำไทยท่ี
สง่ออกไปกำตำร์ท่ีไม่ได้รับผลกระทบมำกนกั อำทิ อญัมณี ซึง่ส่วนใหญ่ใช้กำรขนส่งทำงอำกำศเป็นหลกัอยู่
แล้ว ส่วนรถยนต์ เคร่ืองปรับอำกำศและตู้ เย็น อำจจะไม่ได้รับควำมสะดวก เพรำะปัจจบุนัใช้กำรขนสง่ผ่ำน
แดนจำกดไูบ นอกจำกนี ้เส้นทำงกำรขนส่งคมนำคมท่ีถกูปิดกัน้ทัง้ทำงบก ทำงอำกำศ และทำงเรือ อำจจะ
ท ำให้ผู้ประกอบกำรมีค่ำใช้จ่ำยท่ีเพิ่มขึน้ทัง้จำกเส้นทำงท่ีต้องเดินทำงไกลขึน้หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีอำจ
เกิดขึน้ อำทิ คำ่ใช้จ่ำยในกำรขนกลบักรณีไปตอ่ถึงปลำยทำงท่ีกำตำร์ไม่ได้ คำ่เช่ำคลงัสินค้ำท่ีดไูบเพ่ือเก็บ
ไว้กรณีรอกำรขนสง่ 

อย่ำงไรก็ตำมในวิกฤตกำรณ์ตึงเครียดนี ้ภำยใต้ควำมกดดนัของกำตำร์จำกกำรถูกปิดล้อมช่อง
ทำงกำรขนสง่ ในกรณีของอิหร่ำนซึ่งยงัมีควำมสมัพนัธ์อนัดีตอ่กำตำร์ อิหร่ำนเป็นประเทศเพ่ือนบ้ำนใกล้ชิด
ท่ีสำมำรถท ำกำรค้ำกบักำตำร์ รวมทัง้ไม่ปิดกัน้ชำยแดน น่ำนฟ้ำ และน่ำนน ำ้  กำรขนส่งสินค้ำด ำเนินไปได้
ตำมปกติ อิหร่ำนจึงอำจจะสำมำรถท ำกำรค้ำกับกำตำร์ได้มำกขึน้เพ่ือทดแทนกำรค้ำกับประเทศอำหรับ
อ่ืนๆ ท่ีเคยค้ำขำยกับกำตำร์และตดัสัมพนัธ์ทำงกำรทูตกับกำตำร์ โดยอิหร่ำนเป็นเพียงประเทศเดียวท่ีมี
น่ำนน ำ้ติดต่อกับกำตำร์และสำมำรถขนส่งอำหำรไปยงักำตำร์ได้อย่ำงรวดเร็วท่ีสดุ ไทยในฐำนะประเทศท่ี
ท ำกำรค้ำกบัอิหร่ำนมำอย่ำงยำวนำนโดยเฉพำะสินค้ำเกษตร และอำหำร ในสถำนกำรณ์ดงักล่ำว อิหร่ำน



 

 

 

 

 

จึงอำจเป็นทำงผ่ำนส ำคัญท่ีจะน ำพำสินค้ำเกษตรและอำหำรและสินค้ำอ่ืนๆ ของไทยไปสู่กำตำร์เพ่ือ
ทดแทนควำมต้องกำรของกำตำร์จำกกำรถกูปิดกัน้กำรท ำกำรค้ำกบักลุม่ประเทศอำหรับ  

หากความขัดแย้งยืดเยือ้อาจจะส่งผลต่อความเช่ือม่ันของผู้บริโภคในกลุ่ม GCC และอาจจะส่งผล
กระทบในขนาดที่มากขึน้ต่อประเทศไทย ซึ่งประเทศในกลุ่ม GCC เป็นตลาดส่งออกที่ส าคัญของ
ไทยในหลายอุตสาหกรรม อาท ิอุตสาหกรรมรถยนต์น่ัง รถปิคอัพ และเคร่ืองปรับอากาศ  

ประเด็นส ำคัญอีกประกำรหนึ่งท่ีควรจะพิจำรณำ ได้แก่ ผลกระทบในระดับภูมิภำคของกลุ่ม 
GCC ตอ่ภำคอตุสำหกรรมไทย ซึง่จำกท่ีได้กล่ำวไว้ในข้ำงต้นว่ำควำมขดัแย้งครัง้นีถื้อเป็นครัง้ท่ีร้ำยแรงท่ีสดุ
ในรอบหลำยปีของกลุม่ GCC  หำกควำมขดัแย้งในครัง้นียื้ดเยือ้อำจจะสง่ผลตอ่ควำมเช่ือมัน่ในกำรจบัจำ่ย

ใช้สอยของทุกประเทศใน
กลุ่ม GCC และจะส่งผล
กระทบในขนำดท่ีมำกขึน้
ต่ อ ก ำ ร ส่ ง อ อ ก ข อ ง
ภำคอุตสำหกรรมไทยใน
ท้ำยท่ีสุด โดยกลุ่ม GCC 
นัน้  ถือเป็นตลำดขนำด
ใหญ่และมีอ ำนำจซือ้สูง 
ทัง้  6 ประเทศสมำชิกมี

ประชำกรรวมกนักว่ำ 50 ล้ำนคน สว่นใหญ่มีฐำนะมัง่คัง่และมีก ำลงัซือ้สงู ก ำลงัซือ้ท่ีสงูของพลเมืองในกลุ่ม
อ่ำวอำหรับส่งผลให้ควำมต้องกำรบริโภคสินค้ำและบริกำรของประเทศเหล่ำนีสู้งตำมไปด้วย โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งสินค้ำท่ีมีควำมจ ำเป็นแก่กำรด ำรงชีพ โดยกลุ่ม GCC มีสัดส่วนกำรส่งออกในภูมิภำค (Intra-
Regional) ประมำณ 1 ใน 4 ทัง้นีใ้นปี 2559 ไทยส่งออกสินค้ำไปยงักลุ่ม GCC มูลค่ำ 6,470 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐ คิดเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 3 ของกำรส่งออกทัง้หมดของไทย แม้ว่ำสดัส่วนท่ีไทยส่งออกไปยงั
กลุ่ม GCC อำจจะดูไม่ได้มำกมำยเท่ำไร แต่ประเด็นท่ีส ำคัญ คือ ประเทศในภูมิภำค GCC เป็นตลำด
สง่ออกท่ีส ำคญัของไทยในหลำยอตุสำหกรรม อำทิ อตุสำหกรรมรถยนต์นัง่ มีซำอดีุอำระเบีย สหรัฐอำหรับ
เอมิเรตส์ และ โอมำน เป็นตลำดส่งออกล ำดบัท่ี 3, 6 และ 10 ของไทยตำมล ำดบั มีสดัส่วนรวมกนัร้อยละ 
12.6 ของกำรส่งออกรถยนต์นั่งทัง้หมด ในอุตสำหกรรมรถปิคอัพ รถบัสและรถบรรทุก ในปี 2559 
ซำอุดีอำระเบีย และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ เป็นตลำดส่งออกล ำดับท่ี 6 และ 14 ของไทยตำมล ำดับ มี
สดัส่วนรวมกนัร้อยละ 6.15 ของกำรส่งออกรถปิคอพั ฯ ทัง้หมด อย่ำงไรก็ตำมกำรส่งออกรถปิคอพั ฯ ไปยงั



 

 

 

 

 

ซำอุดีอำระเบีย และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ในปี 2559 ลดลงค่อนข้ำงมำก โดยลดลงมำเป็นล ำดบัตัง้แต่ปี 
2555 จำกท่ีทัง้ 2 ประเทศเคยเป็นตลำดส่งออกใน 3 อนัดบัแรก และมีสดัส่วนรวมกันกว่ำร้อยละ 40 ของ
กำรส่งออกรถปิคอพั ฯ ทัง้หมด ในอตุสำหกรรมเคร่ืองปรับอำกำศและส่วนประกอบ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 
และซำอดีุอำระเบีย เป็นตลำดส่งออกล ำดบัท่ี 4 และ 11 ของไทยตำมล ำดบั มีสดัส่วนรวมกนัร้อยละ 9.34 
ของกำรสง่ออกเคร่ืองปรับอำกำศฯ ทัง้หมด 

กล่ำวโดยสรุป ในประเด็นส ำคัญ ท่ีต้องพิจำรณำในเหตุกำรณ์วิกฤตตะวันออกกลำง  ท่ี
ภำคอตุสำหกรรมไทยต้องติดตำมอย่ำงใกล้ชิดนัน้ ไทย-กำตำร์มีมลูคำ่กำรค้ำคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 13.23 
มูลค่ำกำรค้ำไทย-กลุ่ม GCC และคิดเป็นร้อยละ 0.66 ของมูลค่ำกำรค้ำไทย-โลก สินค้ำน ำเข้ำท่ีส ำคัญ 
อำทิ น ำ้มันดิบ ก๊ำซธรรมชำติ ปุ๋ ย เคมีภัณฑ์ สินแร่ สินค้ำส่งออกส ำคญั อำทิ อัญมณีและเคร่ืองประดบั 
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคร่ืองปรับอำกำศ อำหำรทะเลกระป๋องและแปรรูป ตู้ เย็น ตู้แช่แข็งและ
สว่นประกอบ ทัง้นี ้จำกกรณีท่ีบำงประเทศ อำทิ ซำอดีุอำระเบีย สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ อิยิปต์ และบำห์เรน 
ได้ประกำศตดัควำมสัมพนัธ์ทำงกำรทตูกับประเทศกำตำร์ รวมทัง้ปิดพรมแดนทัง้ทำงบก ทำงอำกำศ และ
ทำงเรือ สินค้ำท่ีไทยส่งออกไปกำตำร์ทำงเรือซึง่ปกตโิดยส่วนใหญ่จะถกูสง่ไปยงัทำ่เรือดไูบของสหรัฐอำหรับ
เอมิเรตส์ แล้วขนส่งสินค้ำทำงถนนต่อผ่ำนทำงดูไบไปกำตำร์ หรือ Tranship (ถ่ำยสินค้ำลงเรือเล็กไป
กำตำร์) อำจจะไม่ได้รับควำมสะดวกหรือออำจจะไมส่ำมำรถด ำเนินกำรได้ อำจจะต้องสง่ตรงเข้ำท่ำเรือของ
กำตำร์ หรือใช้ท่ำเรืออ่ืนในประเทศท่ีไม่ได้ตดัควำมสมัพนัธ์กบักำตำร์ อำทิ โอมำน อิหร่ำน ซึ่งอำจจะท ำให้
ผู้ประกอบกำรมีค่ำใช้จ่ำยท่ีเพิ่มขึน้บ้ำงทัง้จำกเส้นทำงท่ีต้องเดินทำงไกลขึน้หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีอำจ
เกิดขึน้ ซึ่งอิหร่ำนน่ำจะเป็นทำงผ่ำนส ำคญัท่ีจะน ำพำสินค้ำเกษตรและอำหำรและสินค้ำอ่ืนๆ ของไทยไปสู่
กำตำร์ นอกจำกนี ้หำกควำมขดัแย้งในครัง้นียื้ดเยือ้อำจจะส่งผลตอ่ควำมเช่ือมัน่ในกำรจบัจ่ำยใช้สอยของ
ทกุประเทศในกลุ่ม GCC และจะส่งผลกระทบในขนำดท่ีมำกขึน้ตอ่กำรสง่ออกของภำคอตุสำหกรรมไทยใน
ท้ำยท่ีสดุ ซึ่งประเทศในภูมิภำค GCC เป็นตลำดส่งออกท่ีส ำคญัของหลำยอตุสำหกรรม อำทิ อตุสำหกรรม
รถยนต์นัง่ รถปิคอพั และเคร่ืองปรับอำกำศ เป็นต้น 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล 
 http://www.thaiembassy.org/ 

 http://www2.ops3.moc.go.th/ 
 http://www.ditp.go.th 

 https://www.gccstat.org/en/ 


