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กระตุ้นตรงไหนท่ีทําให้การสง่ออกสินค้าอุตสาหกรรมไทยได้ไปต่อ? 
อภิยุกต์ อํานวยกาญจนสิน 

กองวจิัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

ปัจจุบันประเทศเกือบทั้งหมดในโลกน้ีมีระบบเศรษฐกิจเป็นแบบเปิด (Open Economy) โดยภาค
ต่างประเทศ (การส่งออกและการนําเข้า) จะมีบทบาทสําคัญมากน้อยแตกต่างกันตามระดับการเปิดประเทศ
ของแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากสัดส่วนของการค้าระหว่างประเทศเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ (GDP) ในส่วนของประเทศไทยก็เช่นกัน การค้าระหว่างประเทศมีบทบาทสําคัญต่อการเพิ่มอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาก โดยเฉพาะภาคการส่งออกคิดเป็นประมาณครึ่งหน่ึงของ GDP และเมื่อ
พิจารณาข้อมูลโครงสร้างการส่งออกสินค้า พบว่า ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรม (Manufacturing Products) 
แสดงให้เห็นว่า การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมมีบทบาทสําคัญอย่างย่ิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใน
ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม หากมองย้อนไปในรอบทศวรรษที่ผ่านมา แม้ว่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไทยโดย
เฉลี่ยยังมีการขยายตัวได้ แต่อัตราการขยายตัวส่วนใหญ่อยู่ในระดับหน่ึงหลักต่างจากช่วงทศวรรษก่อนหน้าที่
อัตราการขยายตัวส่วนใหญ่อยู่ในระดับสองหลัก รวมถึงต้ังแต่ช่วงต้นปี 2561 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันที่
สถานการณ์การค้าโลกได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ทั้งน้ี หากเรา
สามารถหาคําตอบได้ว่า ควรทําอย่างไร กระตุ้นตรงไหนที่จะทําให้การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไทยเติบโตไป
ได้อย่างเต็มศักยภาพ คําตอบที่ได้จะสามารถนํามาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการกําหนดนโยบายเพ่ือส่งเสริมการขยายตัว
ในการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมต่อไปได้ 

ในส่วนของประเทศไทยการค้าระหว่างประเทศมีบทบาทสําคัญต่อการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูงมากโดยเฉพาะภาคการส่งออก ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 การส่งออกสินค้ามีมูลค่าสูงถึง 8.19 ล้านล้าน
บาท หรือคิดเป็นประมาณครึ่งหน่ึงของ GDP เมื่อพิจารณาข้อมูลโครงสร้างการส่งออกสินค้า พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นสินค้าอุตสาหกรรม (Manufacturing Products) โดยปี พ.ศ. 2561 มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีสัดส่วนร้อยละ 79.35 ของการส่งออกรวมทั้งหมดของประเทศไทย โดยสินค้า
อุตสาหกรรมส่งออก 10 อันดับแรกของไทยเรียงตามมูลค่าการส่งออก ตามระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized 
Commodity Description and Coding System: HS) 1 ระดับ 2 หลัก ในปี พ.ศ. 2561 ได้แก่ 1) เครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักรฯ 2) เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าฯ 3) ยานพาหนะ 4) ยาง
และของที่ทําด้วยยาง 5) พลาสติกและของที่ทําด้วยพลาสติก 6) อัญมณีและเคร่ืองประดับ 7) เช้ือเพลิงที่ได้

                                                        
1
 “HS”  เป็นระบบการจาํแนกประเภท และระบุชนิดสินคา้ดว้ยรหัสตวัเลข ซ่ึงประกาศใชโ้ดยคณะมนตรีพิกดัฯ ขององคก์ารศุลกากรโลก 

(World Customs Organization: WCO) ทั้งน้ี ระบบการจาํแนกชนิดสินคา้ดงักล่าวน้ีไดรั้บการยอมรับจากประเทศภาคีสมาชิกของ องคก์ารการคา้
โลก (World Trade Organization: WTO) และนาํไปใชเ้ป็นสากลในทางการคา้ระหวา่งประเทศ 
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จากแร่ นํ้ามันแร่และผลิตภัณฑ์ฯ 8) เคมีภัณฑ์อินทรีย์ฯ 9) อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ฯ 
และ 10) ของทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า สําหรับตลาดส่งออกที่สําคัญของสินค้าอุตสาหกรรม 10 อันดับแรก 
ได้แก่ 1) จีน 2) สหรัฐอเมริกา 3) ญี่ปุ่น 4) ฮ่องกง 5) เวียดนาม 6) มาเลเซีย 7) ออสเตรเลีย 8) สิงคโปร์  
9) อินโดนีเซีย และ 10) อินเดีย 

 
จากที่กล่าวไปแล้วในเบ้ืองต้นว่า ในรอบทศวรรษที่ผ่านมาแม้ว่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไทย

โดยเฉล่ียยังมีการขยายตัวได้ แต่อัตราการขยายตัวส่วนใหญ่อยู่ในระดับหน่ึงหลักแตกต่างจากช่วงทศวรรษก่อน
หน้าน้ีที่อัตราการขยายตัวส่วนใหญ่อยู่ในระดับสองหลัก เมื่อพิจารณาจากข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้งในมิติของสินค้า
และตลาดส่งออกย้อนหลังไป 20 ปี (ข้อมูลปี ค.ศ. 1999 – 2018 (พ.ศ. 2542 – 2561)) พบว่าช่วงปี ค.ศ. 

ที่มา : Global Trade Atlas คํานวณโดยผู้ศึกษา 
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1999 – 2010 อัตราการขยายตัวของสินค้าอุตสาหกรรมทั้งในส่วนของสินค้าสําคัญและตลาดส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมที่สําคัญขยายตัวได้ดีในระดับสองหลัก ยกเว้นในช่วงปี ค.ศ. 2001 ที่เศรษฐกิจโลกเผชิญเหตุการณ์ 
9/11 หรือเหตุการณ์ตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ถล่มที่มหานครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 หรือ 
พ.ศ. 2544 และในปี ค.ศ. 2009 ที่เศรษฐกิจโลกเกิดวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์หรือวิกฤติสินเช่ือซับไพรม์ โดยที่
วิกฤตครั้งน้ันถือว่าเลวร้ายที่สุดนับต้ังแต่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญ่ (Great Depression) หลัง
สงครามโลกครั้งที่ 1 แต่หลังจากช่วงปี ค.ศ. 2012 เป็นต้นมา การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเรียกได้ว่าอยูใน
ภาวะ “กะพร่องกะแพร่ง” ในบางช่วงยังสามารถขยายตัวได้แต่อัตราการขยายตัวอยู่ในระดับตํ่า หรือบางช่วง
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมก็หดตัว ทั้งที่ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกไม่ได้มีวิกฤตเศรษฐกิจที่มีนัยสําคัญ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียงในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออก 
สะท้อนให้เห็นว่า การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทยน่าจะมีปัญหาเฉพาะตัว 

 
เมื่อพิจารณาเคร่ืองมือที่มีการใช้ในสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเชิงปริมาณที่น่าจะสามารถ

นํามาใช้ในการหาคําตอบของคําถามในการศึกษาครั้งน้ีได้พบว่า หน่ึงในน้ัน ได้แก่ การคํานวณหา Trade 
Complementarity Index  หรือ TCI โดย TCI เป็นดัชนีทางด้านการค้าระหว่างประเทศตัวหน่ึงที่จะแสดง 
ให้เห็นว่าโครงสร้างของการนําเข้าและการส่งออกของสองประเทศนั้นตรงกันเพียงใด ดัชนี Trade 
Complementarity Index ใช้วัดโครงสร้างการค้าระหว่างประเทศเพ่ือต้องการวิเคราะห์ว่าโครงสร้างการค้า
ระหว่าง 2 ประเทศเข้าคู่ (Match) กันหรือไม่เพียงใด หรือเป็นการศึกษาความสอดคล้องระหว่างสินค้าส่งออก
ของประเทศหนึ่งและสินค้านําเข้าของประเทศที่สนใจ (Compatibility) หากสินค้าส่งออกและนําเข้าของ
ประเทศ ก. และ ข. ไม่สอดคล้องกัน ประเทศ ก. จึงไม่มีสินค้าที่ประเทศ ข. ต้องการและสามารถส่งออกไปยัง  

ที่มา : Global Trade Atlas คํานวณโดยผู้ศึกษา 
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ประเทศ ข. ได้เลย แต่หากสินค้าส่งออกและนําเข้าของประเทศ ก. และ ค. สอดคล้องกันโดยสมบูรณ์ ประเภท
สินค้าและสัดส่วนของสินค้าส่งออกของประเทศ ก. จึงตรงกับความต้องการนําเข้าประเทศ ค. อย่างเหมาะเจาะ 
ประเทศ ค. เรียกได้ว่าเป็น Natural Export Partner ของประเทศ ก. หรือเป็นประเทศที่มีโครงสร้างสินค้า
นําเข้าคล้ายคลึงกับโครงสร้างสินค้าส่งออกของประเทศ ก. หากจะอธิบายให้ง่ายขึ้น อาจจะกล่าวได้ว่า TCI 

สามารถใช้เป็นเครื่องช้ีวัดว่าสินค้าส่งออกของ
ประเทศหน่ึงสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประเทศผู้นําเข้าได้ดีมากน้อยเพียงใด โดย 
TCI จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 - 100 ถ้าค่า TCI = 
0 แปลว่า ไม่มีสินค้าใดที่ส่งออกโดยประเทศ
หน่ึง หรือนําเข้าโดยอีกประเทศหน่ึงเลย เช่น 

ประเทศ ก. มีการนําเข้าสินค้า i ในขณะที่ประเทศ ข. ไม่มีการส่งออกสินค้า i และถ้าค่า TCI = 100 แปลว่า 
สัดส่วนการส่งออกและนําเข้าของทั้งสองประเทศตรงกันทุกประการ ซึ่งหากสองประเทศใดค่า TCI มีค่าสูงหรือ
มีแนวโน้มในทิศทางที่เพ่ิมขึ้น สองประเทศนี้สามารถเจรจาเพ่ือหาความตกลงเพ่ือเพ่ิมพูนการค้าระหว่างกันได้ 
โดยจะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับมูลค่าหรือปริมาณการค้าระหว่างกันในสินค้าน้ัน ๆ ทั้งน้ีในการวิเคราะห์ 
สามารถคํานวณได้หลายระดับไล่เรียงกันลงไป ต้ังแต่ระดับประเทศ ระดับอุตสาหกรรม และในรายสินค้า โดย
ในการศึกษาครั้งน้ีจะทําการศึกษาข้อมูลต้ังแต่ปี 1999 – 2018 และศึกษาในระดับประเทศของสินค้า
อุตสาหกรรม รวมถึงสาขาอุตสาหกรรมที่สําคัญ 5 สาขา 

 

ท่ีมา : United Nations ESCAP

ที่มา : http://www.tpso.moc.go.th/sites/default/files/2247-img_21.pdf
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โดยผลการศึกษา พบว่า เมื่อพิจารณาในระดับประเทศเฉพาะในส่วนของการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมกับตลาดส่งออก 10 อันดับแรก2 สามารถจัดกลุ่มตลาดส่งออกทั้ง 10 ประเทศ ได้ออกเป็น 3 กลุ่ม 

กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่ค่า TCI มีค่าสูงใน
ช่วงแรกแต่มีแนวโน้มลดลงจนถึงปัจจุบัน 
ได้แก่ 1) จีน 2) ฮ่องกง  3) มาเลเซีย และ 
4) สิงคโปร์ กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่ค่า TCI มี
ค่าค่อนข้างคงที่ ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง และ
ค่า TCI ในปัจจุบันมีค่าสูงใกล้เคียงกับ
ในช่วง 20 ปีที่แล้ว (ค่า TCI ในปัจจุบัน 
โดยเฉล่ียอยู่ในช่วง 59-70) ได้แก่ 1) ญี่ปุ่น 
และ 2) ฟิลิปปินส์ และกลุ่มสุดท้าย กลุ่มที่ 
3 คือ กลุ่มที่ค่า TCI มีค่าสูง หรืออาจจะไม่
สู ง ในช่วงแรก  แต่ต่อมามีแนวโน้มใน
ทิศทางที่เพ่ิมขึ้นจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ 1) 
สหรั ฐ อ เ ม ริ ก า  2 )  ออส เ ต ร เ ลี ย  3 ) 
อินโดนีเซีย และ 4) อินเดีย ซึ่งค่า TCI ใน
ปัจจุบันโดยเฉลี่ยของประเทศในกลุ่มน้ีมี
ค่าประมาณ 70 ยกเว้นอินเดียที่แม้ว่าใน
ปัจจุ บัน  ค่า  TCI จะอยู่ที่  51.98 แต่มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับ
ช่วง 20 ปีที่แล้ว ที่ค่า TCI อยู่ที่ 38.62 
จากผลการศึกษาดังกล่าว เมื่อพิจารณาใน
ระดับประเทศ ในส่วนของการส่งออก

สินค้าอุตสาหกรรม ตลาดส่งออกในกลุ่มที่ 2 และ 3 ทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
อินโดนีเซีย อินเดีย ญี่ปุ่น และ ฟิลิปปินส์ เป็นตลาดที่ไทยสามารถเจรจาเพ่ือหาความตกลงเพ่ือเพ่ิมพูนการค้า
ระหว่างกันได้ เพราะตลาดเหล่าน้ีมีการนําเข้าสินค้าที่ไทยส่งออกอยู่แล้วในสัดส่วนที่สูง หรือกล่าวในอีกมุมหน่ึง
ได้ว่า ส่วนใหญ่สินค้าอุตสาหกรรมที่ไทยส่งออกตรงกับความต้องการนําเข้าของประเทศเหล่าน้ี  

                                                        
2

 ตลาดส่งออกท่ีสาํคญัของสินคา้อุตสาหกรรม 10 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) จีน 2) สหรัฐอเมริกา 3) ญ่ีปุ่น 4) ฮ่องกง 5) เวยีดนาม 6) มาเลเซีย 7) ออสเตรเลีย 8) สิงคโปร์ 9) อินโดนีเซีย และ 10) อินเดีย แต่เน่ืองจาก Global Trade 

Atlas  ไม่สามารถหาขอ้มูลของประเทศเวยีดนามได ้จึงทาํการศึกษาตลาดอนัดบัท่ี 11 คือ ฟิลิปปินส์ แทน 

TCI ในตลาดส่งออกสนิคา้อุตสาหกรรมภาพรวม 

ที่มา : Global Trade Atlas คํานวณโดยผู้ศึกษา 



 

 

6 

 

ในระดับต่อมาได้ทําการวิเคราะห์ในระดับสาขาอุตสาหกรรมที่สําคัญที่มีมูลค่าสูง 5 อันดับแรก ตาม
ระบบฮาร์โมไนซ์ ระดับ 2 หลัก ได้แก่ 1) เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักรฯ 2) เครื่องจักรไฟฟ้า 
เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าฯ 3) ยานพาหนะ 4) ยางและของที่ทําด้วยยาง 5) พลาสติกและของที่ทําด้วยพลาสติก โดย
อันดับที่ 1 และ 2 น้ัน จัดรวมอยู่ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยศึกษากับตลาดส่งออก 5 อันดับ
แรกในแต่ละอุตสาหกรรม ผลการศึกษา พบว่า ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ HS 84 และ HS 
85 ตลาดที่ไทยสามารถเจรจาเพ่ือหาความตกลงเพ่ือเพ่ิมพูนการค้าระหว่างกันได้ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และ
ญี่ปุ่น (ค่า TCI ในปัจจุบัน โดยเฉล่ียอยู่ในช่วง 65-75) ในอุตสาหกรรมยานยนต์ หรือ HS 87 ตลาดส่งออก 5 
อันดับแรกทุกตลาด ได้แก่ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เป็นตลาดที่ไทยสามารถ
เพ่ิมพูนการค้าระหว่างกันได้ (ค่า TCI ในปัจจุบัน โดยเฉล่ียอยู่ในช่วง 67-80) สะท้อนให้เห็นว่า สินค้าที่ส่งออก
โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยไปยังตลาดทั้ง 5 ประเทศสามารถตอบสนองความต้องการ

ที่มา : Global Trade Atlas คํานวณโดยผู้ศึกษา 
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ของผู้นําเข้าใน 5 ประเทศดังกล่าวได้เป็นอย่างดี โดยตลาดมาเลเซียเป็นตลาดที่มีค่า TCI สูงที่สุดอยู่ที่ 79.68 
เช่นเดียวกันกับในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง (HS 40) ที่ตลาดส่งออก 5 อันดับแรกทุกตลาดเป็นตลาด
ที่สามารถผลักดันเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการส่งออกได้ ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย ญี่ปุ่น และอินเดีย (ค่า TCI ใน
ปัจจุบัน โดยเฉล่ียอยู่ในช่วง 57-80) และกลุ่มอุตสาหกรรมสุดท้าย คือ อุตสาหกรรมพลาสติก (HS 39) หาก
ต้องการเพ่ิมมูลค่าการส่งออกในอุตสาหกรรมน้ี ตลาดที่ไทยมีโอกาสเติบโต ได้แก่ อินโดนีเซีย จีน ญี่ปุ่น และ
อินเดีย (ค่า TCI ในปัจจุบัน โดยเฉล่ียอยู่ในช่วง 65-80) ทั้งน้ีในส่วนของประเทศอินเดียแม้ค่า TCI จะมีแนวโน้ม
ลดลง แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับสูง โดยล่าสุดในปี 2018 ค่า TCI อยู่ที่ 70.75 

 กล่าวโดยสรุป จากสถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทยที่อาจจะเรียกได้ว่าอยู่ใน
ภาวะ “กะพร่องกะแพร่ง” ในบางช่วงยังสามารถขยายตัวได้ แต่อัตราการขยายตัวอยู่ในระดับตํ่า หรือบางช่วง
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมก็หดตัว ทั้งที่ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกไม่ได้มีวิกฤตเศรษฐกิจที่มีนัยสําคัญ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียงในภูมิภาค
อาเซียนและเอเชียตะวันออก รวมถึง 
ต้ังแต่ช่วงต้นปี 2561 ที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบันสถานการณ์การค้าโลกได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์สงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ทั้งหมดน้ีย่อม
ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศ
ไทยไม่มากก็น้อย ดังน้ัน ในระยะสั้น 
หากสงครามการค้ายังไม่ได้ข้อสรุป และหากผู้ส่งออกไทยต้องการเพ่ิมมูลค่าการส่งออก การมองหาตลาด
ส่งออกที่ไทย “ผลิตสินค้าได้อยู่แล้ว” และตรงกับความต้องการของประเทศผู้นําเข้ารวมทั้งส่งออกสิ่งที่ประเทศ
เหล่าน้ันต้องการได้ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมควรจะนํามาพิจารณา โดยเม่ือ
พิจารณาจาก Trade Complementarity Index  หรือ TCI ตลาดส่งออกที่ควรผลักดันเพื่อเพิ่มมูลค่า
การส่งออกได้ในภาพรวม ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย อินเดีย ญี่ปุ่น และ ฟิลิปปินส์ 
สําหรับรายสาขาอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ตลาดสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น 
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ ตลาดออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในอุตสาหกรรม
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ได้แก่ ตลาดจีน สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย ญี่ปุ่น และอินเดีย และในอุตสาหกรรมพลาสติก 
ได้แก่ ตลาดอินโดนีเซีย จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย แต่อย่างไรก็ตามควรต้องพิจารณาแนวโน้มทางเศรษฐกิจของ
ประเทศเหล่าน้ีควบคู่กันไปด้วย ทั้งน้ี ในระยะต่อไปหากมีการศึกษาในระดับที่มีความละเอียดมากขึ้นก็จะทําให้
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ทราบถึงตลาดที่มีความเฉพาะเจาะจงกับสินค้าได้มากย่ิงขึ้น ท้ายที่สุด ในระยะยาว ผู้ประกอบการไทยควรจับ
ตาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและเทคโนโลยีที่อาจทําให้สินค้าบางประเภทเป็นที่ต้องการน้อยลง 
เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างการผลิตให้เกิดสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าเพ่ิมที่สูงขึ้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของโลกที่ไม่หยุดน่ิงได้อย่างทันท่วงที 

แหล่งที่มาของข้อมูล 
 https://www.gtis.com/gta/  
 http://www2.ops3.moc.go.th/ 
 http://www.tpso.moc.go.th/sites/default/files/2247-img_21.pdf 
 https://tdri.or.th/wp-content/uploads/2013/04/fta.pdf 
 https://www.unescap.org/sites/default/files/3.Session2-

Trade%20indicators%20for%20evaluating%20the%20potential%20impacts.pdf 

 https://vi.unctad.org/tpa/web/docs/vol1/ch1.pdf 

 https://wits.worldbank.org/WITS/WITS/WITSHELP/Content/Utilities/e1.trade_indicators.
htm 


