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 รูจ้กัดจิทิลัคอนเทนต์

บรกิาร (ไม่) ใหม่ ในยคุ Thailand 4.0
ฐานข้อมลูบรกิารสุขภาพ 

จดุเริม่ต้นฐานข้อมูลบริการไทย



ดเูสมอืนว่าระยะเวลาจะผ่านไปอย่างรวดเรว็ จนบดันีเ้ราก้าวเข้าสูไ่ตรมาสสดุท้ายของปี 2561 แล้ว แต่ทางราชการกลบัถอืว่าเวลานีเ้ป็นการก้าวเข้าสูปี่งบประมาณใหม่ 
เป็นเวลาแห่งการจุดไฟแห่งความกระตอืรอืร้นในการรเิริม่ด�าเนนิการโครงการใหม่ๆ ตามเป้าหมายทีว่างไว้ และพวกเราส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้ากพ็ร้อม
ทีผ่ลกัดนันโยบายใหม่ๆ เพือ่เป็นก�าลงัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศให้เข้าสูย่คุไทยแลนด์ 4.0 

คอลมัน์ Special Talk ฉบบันีจ้งึจะกล่าวถงึการขบัเคลือ่นภาคบริการยคุใหม่ หรอื Service 4.0 ซึง่เป็นยคุแห่งการปฏวัิติภาคบริการด้วยเทคโนโลยหีรอืนวตักรรม 
ทีเ่น้นการบรกิารทีส่ามารถอ�านวยความสะดวกอย่างรวดเรว็ในทกุทีท่กุเวลา และสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผูบ้รโิภคได้เป็นอย่างด ีหนึง่ในบรกิารทีไ่ม่ควรมองข้าม
และอยูใ่นกลุม่ S-Curve ของไทย คอื “ดจิทัิลคอนเทนต์” ทีเ่ชือ่มโยงกบัผูบ้รโิภคตลอดเวลา ซึง่มแีนวโน้มเตบิโตขึน้ทกุปี และ “การบรกิารสขุภาพ” ซ่ึงมหัีวใจส�าคัญ
คอื “ฐานข้อมลูบรกิารสขุภาพ” ซ่ึงเนือ้หาทัง้หมดได้บรรจอุยูใ่น Special Report ฉบบันีแ้ล้ว

และเช่นเคย TPSO Journal ได้อพัเดทภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทย และสถานการณ์การส่งออกน�าเข้า ซึง่ช่วงเวลาท่ีผ่านมาถือว่าประเทศไทยได้ฝ่ากระแส 
ความผนัผวนจากสงครามการค้าโลกมาได้เป็นอย่างด ีเหน็ได้จากภาคการส่งออกทีข่ยายตวัอย่างต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่18 และยงัคงมแีนวโน้มขยายตวัได้ดใีนตลาดส�าคัญ
ทัง้อาเซยีน CLMV และเอเชยีใต้ ส่วนการท่องเทีย่วของไทยกไ็ด้รบัข่าวดจีากการทีก่รงุเทพฯ ได้ครองแชมป์ต่อเนือ่งเป็นปีที ่3 ในฐานะเมอืงสดุยอดจดุหมายปลายทาง
อันดบัหนึง่ของโลกทีน่กัท่องเทีย่วต้องการมาเยอืนและพกัแรม โดยมภีเูกต็เป็นอนัดบั 12 และพทัยาเป็นอนัดบั 18 (Mastercard Global Destination Cities Index: 
GDCI 2018) ไทยซึง่เป็นครวัของโลกควรจะเสรมิจดุแขง็ตรงนีไ้ด้อย่างไร ตดิตามต่อใน Global News ในหวัข้อ Food Adventure Tourism 

สดุท้ายนีห้วงัเป็นอย่างยิง่ว่า TPSO Journal ฉบบันีจ้ะให้ความรูแ้ละมมุมองใหม่ๆ แก่ผูอ่้านทกุท่าน
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ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณชิย์ ร่วมกบั ส�านักงานสถติแิห่งชาต ิและ
กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม จดังาน “การประชมุวชิาการนานาชาตด้ิานดชันีเศรษฐกจิการค้า” 
(CLMVT Conference on Economic and Trade Indices : CLMVT-CETI)  
ระหว่างวนัที ่5 - 7 กนัยายน 2561 ณ ห้องประชมุบุรฉตัรไชยากร กระทรวงพาณชิย์ โดยได้รบัเกียรตจิาก 
ศ.ดร.สกนธ์ วรญัญวูฒันา ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�ากระทรวงพาณชิย์ เป็นประธานในพิธีเปิด 

การประชมุวชิาการนานาชาตดิงักล่าว เป็นเวทีส�าหรบัการน�าเสนอผลงานวชิาการด้านการจดัท�า
เครือ่งชีว้ดัเศรษฐกจิการค้า อาทิ ดชันรีาคา (Price Index) ดชันผีลผลติ (Production Index) ดชัน ี
ความเชือ่มัน่ (Confidence Index) และดชันอีืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้อง โดยมผีูเ้ข้าร่วมประชมุจากหน่วยงานต่างๆ 
ของภาครฐั และสถาบนัการศึกษา กว่า 100 คน จากกลุ่มประเทศ CLMVT และประเทศในภมิูภาคเอเชยี 
จ�านวน 17 ประเทศ เพือ่แลกเปล่ียนองค์ความรู ้ ประสบการณ์ เทคนคิการจดัท�า ปัญหาอปุสรรค และ 
แนวทางแก้ไข อันจะส่งผลให้การจัดท�าเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้าของภูมิภาคมีประสิทธิภาพ และ 
ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนเชือ่มโยงข้อมลูเครือ่งชีว้ดัเศรษฐกจิการค้า และสร้างเครอืข่ายความร่วมมือ
ด้านวชิาการระหว่างกนั 

การประชุมวชิาการด้านดชันเีศรษฐกจิการค้าในครัง้นี ้ จะเป็นจดุเริม่ต้นทีด่ขีองการสร้างเครอืข่าย
ความร่วมมือด้านวชิาการในการพฒันาการจดัท�าดชันเีศรษฐกจิทีม่ปีระสทิธภิาพ ตามกรอบมาตรฐานสากล 
มคีวามถกูต้อง แม่นย�า และทันสมยั สามารถสะท้อนภาวะเศรษฐกจิได้อย่างแท้จรงิ และรองรบัการเตบิโต
ของเศรษฐกจิภมูภิาค CLMVT และประเทศในภูมภิาคเอเชยีในอนาคตต่อไป



Special Talk
โดย : นางสาวประภาพร กติตเิสนาชยั นักวชิำกำรพำณชิย์ช�ำนำญกำร กองนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ทำงกำรค้ำ

03

ปัจจุบันเทคโนโลยแีละนวตักรรมได้เข้ามามบีทบาทส�าคญัในภาคบรกิารของไทยเพิม่มากขึน้ ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา
การปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมการบรโิภคของโลกเกดิขึน้อย่างรวดเรว็ในหลายมติ ิโดยเฉพาะในภาคบรกิาร มกีารปรบัเปลีย่น 
รปูแบบการใช้จ่ายจากสนิค้าจ�าเป็นมาสู่การบริโภคบริการมากข้ึน เช่น ท่องเทีย่ว ธรุกจิบนัเทงิ รวมถงึการใช้จ่ายด้านสขุภาพ
และการรกัษาพยาบาล (health) ทีม่แีนวโน้มเตบิโตควบคูก่บัความต้องการการกนิดอียูด่ ี(wellness) ทัง้นี ้นอกจากการ
ปรบัเปลีย่นรปูแบบการใช้จ่ายดงักล่าวแล้ว แนวโน้มการบรโิภคทีน่่าจบัตามองคอื ผูบ้รโิภคยคุใหม่ต้องการความแตกต่าง 
ความมีเอกลักษณ์ ต้องการการบริการที่สามารถปรับแต่งได้ตามความพึงพอใจ และต้องการเสพประสบการณ์ใหม่ๆ  
โดยผูบ้รโิภคยอมจ่ายเงนิเพิม่ขึน้เพ่ือให้ได้สนิค้าและบริการทีต่อบโจทย์กบัความต้องการมากทีส่ดุ ดงันัน้เพือ่สร้างความส�าเรจ็ 
ในการบริการลูกค้าแบบเติบโตอย่างยั่งยืน กุญแจส�าคัญของการบริการจึงอยู่ที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจบริการอย่าง 
ครบวงจร (Services Ecosystem) ไม่ว่าจะเป็น บคุลากรทีใ่ห้บรกิารมปีระสทิธภิาพสงู การจดัวางองค์ประกอบของ 
การให้บรกิารด้วยเทคโนโลยดีจิทิลัทีท่นัสมยั ซึง่จะเป็นปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้การบรโิภคยคุใหม่เข้าสูย่คุ Service 4.0 ซึง่เป็น  
ยคุแห่งการปฏวัิตภิาคบรกิารด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

การขบัเคลือ่นภาคบรกิารยคุใหม่ (Service 4.0)

ทีม่า: เสน่ห์ ศรสุีวรรณ สถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาต ิและ trueAct Software (2561) รวบรวมโดยส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณชิย์

THE ROAD TO SERVICE 4.0

การก้าวเข้าสูย่คุ service 4.0 ข้อมลูภาคบรกิารซึง่นบัวนัจะมขีนาดใหญ่มากขึน้เร่ือยๆ จึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการขบัเคล่ือนความส�าเร็จดงักล่าว เนือ่งจาก 
ผูบ้รโิภคในยคุเศรษฐกจิใหม่มคีวามต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมลู เพือ่ประกอบการตดัสนิใจก่อนการเลอืกบรโิภคหรอืรบับรกิารใดบรกิารหนึง่เช่นเดยีวกบัการเลอืกซ้ือ
สนิค้า ดังนัน้ การจดัเกบ็รวบรวม การบูรณาการ และเชือ่มโยงข้อมลูท่ีเกีย่วข้องกบัภาคบรกิาร จงึเป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถละเลยได้ และทวคีวามส�าคญัมากขึน้เช่นเดยีวกนั 
เพราะจะท�าให้ผูป้ระกอบการ และภาครฐัสามารถน�าข้อมลูดังกล่าวไปวเิคราะห์ และก�าหนดแผนการด�าเนนิงาน เพือ่ส่งเสริม สนบัสนนุ และช่วยเหลอืธรุกจิภาคบรกิาร 
ได้อย่างฉับไว และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามาแทรกแซงทุกกระบวนการ 
ในชวีติประจ�าวนัของทัง้ผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบการ จงึท�าให้รปูแบบการบรโิภคทัง้สนิค้าและบรกิารเปลีย่นไปในทศิทางทีส่ะดวกและรวดเรว็มากยิง่ขึน้ พร้อมทัง้
ท�าให้มบีรกิารดจิทิลัใหม่ๆ เกดิขึน้มากมาย โดยเฉพาะบรกิารดจิทิลัคอนเทนต์ท่ีเข้ามามีส่วนเกีย่วข้องกบัผู้บริโภคตลอดเวลา ท้ังในแง่ของการอ�านวยความสะดวก 
ในชวีติประจ�าวนัและการท�างาน หรอืการสร้างความบนัเทงิในยามพักผ่อน ดงันัน้ ในยคุ Service 4.0 นอกจากการมีฐานข้อมูลภาคบริการท่ีครบถ้วนสมบรูณ์แล้ว  
การเรยีนรูบ้รกิารใหม่ๆ ทีเ่กิดขึน้จงึเป็นส่ิงท่ีผู้บรโิภคต้องให้ความส�าคญั เพือ่ใช้ประโยชน์จากบริการดงักล่าวได้อย่างครบถ้วน ตรงกบัความต้องการ โดยจะม ี
ภาครฐัคอยท�าหน้าทีอ่�านวยความสะดวกให้กบัผูป้ระกอบการในการพฒันานวัตกรรมและเทคโนโลย ีให้สอดคล้องกบัพฤตกิรรมของผู้บริโภคยคุใหม่ทีเ่ปลีย่นแปลง
อยูเ่สมอ เพือ่ให้ธรุกจิบรกิารของไทยตอบสนองความต้องการทัง้ภายในประเทศ เป็นปัจจยัสนบัสนนุการเจริญเตบิโตของเศรษฐกจิไทย และยกระดบัความสามารถ
ในการแข่งขนัให้กบัผูป้ระกอบการในเวทรีะหว่างประเทศได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

• มจี�านวนพนกังานบรกิาร
 จ�านวนมาก
• ผูใ้ห้บรกิารเป็นรายเล็ก
• ตดิต่อกบัลูกค้าโดยตรง
 ผ่านทางโทรศัพท์
• มจิีตใจในการให้บรกิาร 
 (Service Mind)
• คณุภาพตวับุคคล
 หรอืพนกังานเป็นปัจจัยส�าคญั

• หน่วยงานบรกิารลกูค้า 
 (Customer Service)
• ผกูขาดโดยผูบ้รกิารรายใหญ่
• เข้าสูย่คุ โทรศพัท์มอืถอื 
 SMS Fax คอมพวิเตอร์ 
 Email ในการให้บรกิาร 
• ลกูค้ามคีวามส�าคญั 
 (Customer First)

• มเีทคโนโลยแีละซอฟต์แวร์
 ทีส่ลบัซบัซ้อน เชือ่มต่อลกูค้า
 ออนไลน์แบบเรยีลไทม์
• มกีารจดักลุม่ความส�าคญัลกูค้า 
 (Priority Customers)
• การบรกิารแบบเบด็เสรจ็ 
 (One Stop Service)
• จ�านวนพนกังานในการบรกิาร
 มจี�านวนลดลง
• พฒันาเทคโนโลยรีปูแบบใหม่ๆ

• บคุลากรมปีระสทิธภิาพสงู
• ใช้เทคโนโลยดีจิทิลัทีท่นัสมยั 
 (Internet of Thing)
• ข้อมลูมขีนาดใหญ่ (Big Data)
• นวตักรรมการบรกิารเข้าถงึได้
 ทกุทีท่กุเวลา มคีวามสะดวก
 รวดเรว็
• ลกูค้าเปลีย่นใจง่ายถ้าค้นพบ
 ประสบการณ์ทีด่กีว่า

1.0 2.0 3.0 4.0
 (Basics)  (Structure)  (Efficiency)   (Customer Experience)
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 โดย : นางสาวชนิดา อินปา นักวิชำกำรพำณิชย์ช�ำนำญกำรพิเศษ กองนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรค้ำ

รู้จกัดจิทิลัคอนเทนต์
บรกิาร (ไม่) ใหม่ ในยคุ
Thailand 4.0

ดจิทิลัคอนเทนต์ หนึง่ในห้าของ New S - Curve อุตสาหกรรมและ 
ธรุกจิบรกิารแห่งอนาคต ท่ีถอืได้ว่าเตบิโตอย่างรวดเรว็ภายใต้การเปลีย่นแปลง
ของเทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีพฒันาขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยมปัีจจัยสนบัสนนุ
หลกัคอืพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคยคุใหม่ทีต่่างยอมรบัให้เทคโนโลยดีจิทิลัเข้ามา
เป็นส่วนหน่ึงในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การเรียน  
การท�างาน หรอืการพกัผ่อน

เรยีนรูร้ะบบนเิวศของดิจทัิลคอนเทนต์ 
(Digital Content Ecosystem) 

ดจิทัิลคอนเทนต์ (Digital Content)1 ตามนยิามของส�านกังานส่งเสรมิ 
เศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็น
อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการผลติ เผยแพร่ จ�าหน่าย และให้บรกิารด้านดจิทิลั
คอนเทนต์ เช่น แอนิเมชัน คอมพวิเตอร์กราฟฟิก ภาพยนตร์และรายการโทรทศัน์ 
การบนัทึกเสียงลงบนส่ือ และการพมิพ์จ�าหน่ายหรอืเผยแพร่ดนตร ี เกมดจิทิลั 
ดจิทิลัคอนเทนต์เพือ่การศกึษา ส่ือใหม่ๆ ในรปูแบบ AR/ VR/ MR การ์ตนูและ
คาแรคเตอร์รวมไปถงึ E-book

ภายใต้ค�าว่า “ดิจิทัลคอนเทนต์” เรารู้หรือไม่ว่า ระบบนิเวศ และ 
สภาพแวดล้อมทีเ่กีย่วข้องเช่ือมโยงกนันัน้ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง? 

จากนิยามของดิจิทัลคอนเทนต์ดังกล่าวข้างต้น จึงถือเป็นอุตสาหกรรม
และธรุกจิบรกิารหนึง่ในระบบเศรษฐกจิเชงิสร้างสรรค์ (Creative Economy)  
ทีอ่าศยัทักษะจากความคดิสร้างสรรค์ และทกัษะด้านเทคโนโลยใีนการผลติสือ่ 
ในรปูแบบดจิทิลัออกมา ซึง่ประกอบไปด้วยหลายกจิกรรม ดงันัน้ ในการประเมิน
ระบบนเิวศของดจิทิลัคอนเทนต์ เราต้องตระหนกัถงึปัจจยัส�าคญั 3 ประการ 
คือ โครงสร้างพื้นฐานที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดดิจิทัลคอนเทนต์ อุปกรณ์ที่มี 
ส่วนเกีย่วข้อง และภาษาทีใ่ช้ เนือ่งจากเนือ้หาหรอืผลงานจากการผลติดจิทิลั
คอนเทนต์ท่ีมีประสิทธิภาพจะไม่สามารถพัฒนาได้ตรงความต้องการของ 
ผู้บริโภค หากปราศจากโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลท่ีดี การมีอุปกรณ์และ 
ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อชนิดและ
ลักษณะของเน้ือหาดิจิทัลท่ีถูกใช้ รวมทั้งภาษาและการแสดงผลตัวอักษรที่มี
ความสอดคล้องกบัแต่ละอปุกรณ์ และแพลตฟอร์มท่ีน�าเสนอ

จากมมุมองของผูบ้รโิภค2 ระบบนเิวศของดจิิทลัคอนเทนต์ ประกอบด้วย  
6 ประเภทหลกั ได้แก่ 1) กลุม่ความบันเทิง 2) กลุ่มข้อมลู 3) กลุ่มสาธารณปูโภค 
4) กลุม่บรกิารทางธรุกจิ 5) กลุม่แพลตฟอร์มทีใ่ช้ร่วมกนั และ 6) กลุม่การส่ือสาร 
โดยม ี 4 ผูเ้ล่นหลกัท่ีมบีทบาทส�าคญัในการพฒันาระบบนเิวศดจิทิลัคอนเทนต์ 
ดงักล่าว ได้แก่ 1) รัฐบาล (Government) 2) ตราสนิค้า (Brands) 3) ผูด้�าเนนิการ 
(Operators) และ 4) ผูพ้ฒันาเนือ้หา (Content developers) 

1 แผนส่งเสริมเศรษฐกจิดจิิทลั (พ.ศ. 2561 - 2564) 
2 The Global Information Technology Report 2015, WEF forum 2015
3 สรปุผลการส�ารวจข้อมลูอตุสาหกรรมแอนเิมชนั เกม และคาแรคเตอร์ ปี 2559 
และคาดการณ์ปี 2560 - 2561, พฤศจกิายน 2560

อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณาในฝั่งของผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์  
ตามการแบ่งประเภทของส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจดจิทิลั (DEPA)3 กระทรวง
ดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม สามารถแบ่งกลุม่อตุสาหกรรมดจิทิลัคอนเทนต์
ในประเทศไทยออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ อตุสาหกรรมแอนเิมชนั อตุสาหกรรม
คาแรคเตอร์ และอุตสาหกรรมเกม โดยมีผู้ประกอบการจ�าแนกตามประเภท
ธุรกิจเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ผลิตงานโดยมีทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง  
(IP Owner) ผูร้บัจ้างผลติงาน (Outsourced Service Provider) ผูจ้�าหน่าย  
น�าเข้า และตวัแทนจ�าหน่าย (Distributor, Importer, and Licensing Agent)  
ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ดังกล่าวของประเทศไทย มีแนวโน้ม
เติบโตมากขึ้นตามการพัฒนาเทคโนโลยี และการด�าเนินชีวิตที่น�าเอาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาใช้ในชวิีตประจ�าวันมากข้ึน 

ธรุกจิดจิทิลัคอนเทนต์ไทย เตบิโตอย่างต่อเนือ่งและ
มแีนวโน้มทีส่ดใส

 ส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจดจิทิลั (DEPA) กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม รายงานผลส�ารวจมูลค่าดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศไทยปี 2559  
ซึ่งครอบคลุม 3 สาขาหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมแอนิเมชัน อุตสาหกรรม
คาแรคเตอร์ และอุตสาหกรรมเกม โดยผลส�ารวจระบุว่าทั้ง 3 อุตสาหกรรม 
มีมูลค่ารวมกันประมาณ 21,981 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่ารวมของอตุสาหกรรม
แอนเิมชนัจ�านวน 3,965 ล้านบาท มอีตัราการเตบิโตลดลงร้อยละ 1.6 เมือ่ 
เทียบกับปี 2558 ขณะที่อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์มีมูลค่า 1,687 ล้านบาท  
มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 และอุตสาหกรรมเกมมีมูลค่ารวม  
16,328 ล้านบาท มีอตัราการเตบิโตสงูถึงร้อยละ 14.8 

ส�าหรบัแนวโน้มการเตบิโตในปี 2560 มูลค่าดจิิทลัคอนเทนต์ในไทยคาดว่า
จะขยายตวัสงูข้ึนและมีมูลค่ากว่า 24,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มขยบัตวัสงูถงึ
กว่า 26,000 ล้านบาทในปี 2561 โดยสาขาอตุสาหกรรมแอนเิมชนัถกูคาดการณ์
ว่าจะเตบิโตประมาณร้อยละ 1.8 และเตบิโตเป็นร้อยละ 10 ในปี 2561 ขณะที่
สาขาอตุสาหกรรมคาแรคเตอร์คาดว่าจะเตบิโตร้อยละ 9.6 ในปี 2560 และเตบิโต
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ร้อยละ 8.1 ในปี 2561 ส�าหรับสาขาเกมคาดการณ์ว่าจะเตบิโตถงึร้อยละ 12.2 
ในปี 2560 และร้อยละ 12 ในปี 2561 ท้ังนี ้ตวัเลขการคาดการณ์ดงักล่าวนีเ้ป็น
ไปตามการประเมินจากปรมิาณงานทีผู่ป้ระกอบการก�าลงัผลติ รวมทัง้แนวโน้ม
และปัจจยับวกต่างๆ ของตลาดทีค่าดว่าจะส่งผลต่อการขยายตวัของอตุสาหกรรม

เมือ่พจิารณามลูค่าการค้าระหว่างประเทศ พบว่า ธรุกจิดิจิทลัคอนเทนต์
ในไทยถูกขับเคล่ือนด้วยการน�าเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก โดยปี 2559  
ผู้จัดจ�าหน่ายและน�าเข้าแอนิเมชันมีส่วนแบ่งการตลาดกว่าร้อยละ 50 ของ 
มลูค่าแอนเิมชนัทัง้หมด ขณะท่ีผู้จัดจ�าหน่าย ผู้น�าเข้าและดแูลสิทธคิาแรคเตอร์
มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 93 ส่วนผู้จัดจ�าหน่ายและน�าเข้าเกมมีส่วนแบ่ง 
การตลาดมากกว่าร้อยละ 96 ของมูลค่าตลาดเกมทั้งหมด ในขณะที่มูลค่า 
การผลติและส่งออกงานแอนิเมชนั คาแรคเตอร์และเกม โดยมมีลูค่ารวมกนัอยูท่ี่ 
1,235.3 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตเทียบกับปีก่อนหน้าร้อยละ 6.2 โดย
อตุสาหกรรมสาขาแอนิเมชันมมีลูค่าการส่งออก 787.1 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก
ปี 2558 ร้อยละ 7.6 ซึง่ประเทศท่ีเป็นผู้ว่าจ้างผลิตหลัก ได้แก่ จีน ญ่ีปุน่ เกาหลี 
ยโุรป และสหรัฐอเมริกา ขณะทีส่าขาคาแรคเตอร์มมีลูค่าการส่งออกรวมเพยีง 
13.7 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 13.2 ส�าหรบัสาขาเกมมมีลูค่าการส่งออก 434.4 
ล้านบาท ขยายตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อยร้อยละ 3.5 

จากผลการส�ารวจดังกล่าว จะเหน็ได้ว่า ธรุกจิดิจทิลัคอนเทนต์ของไทย
ยงัคงพึง่พาตลาดต่างประเทศเป็นส�าคัญ แม้ว่าผูป้ระกอบการไทยและผูผ้ลติ
เนือ้หาของไทยจะมฝีีมอืและมศีกัยภาพได้รบัการยอมรบัจากทัว่โลก จากผลงาน
ทีม่ลีกัษณะเฉพาะและมีทรัพย์สนิทางปัญญาเป็นของตวัเองมากขึน้ ทัง้ในเรือ่ง
ของแอนเิมชนั เกม และคาแรคเตอร์ ซึง่การเป็นผู้ผลิตจะช่วยส่งเสรมิการพัฒนา
ดจิทิลัคอนเทนต์ของไทยให้เป็นท่ีต้องการ และส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศได้
มากขึน้ ซึง่ปัจจบุนัประเทศไทยกม็หีน่วยงานท่ีส่งเสรมิและสนบัสนนุการพัฒนา
อตุสาหกรรมดจิทิลัคอนเทนต์เป็นการเฉพาะอยูแ่ล้ว นัน่กค็อื ส�านกังานส่งเสรมิ
เศรษฐกจิดจิทิลั หรอื DEPA ซ่ึงมภีารกจิหลักในการยกระดบัคณุภาพการพัฒนา
คอนเทนต์ให้แก่ผูป้ระกอบการ ให้สามารถแข่งขนัและเตบิโตทดัเทยีมกบัผูผ้ลติ 
คอนเทนต์ในระดับนานาชาติ รวมท้ังพัฒนาตลาดเพื่อส่งเสริมการส่งออก  
การสนบัสนุนแหล่งเงินทุน การสนบัสนนุผูป้ระกอบการธรุกจิดจิิทลัคอนเทนต์ 
รุ่นใหม่ รวมท้ังการส่งเสริมและสนับสนุน Co-Creation Space เพ่ือเป็น
สถานที่ให้ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตคอนเทนต์มาพบปะ แลกเปลี่ยน และ
ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ ให้เกิดร่วมมือและเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในการ 
ขบัเคลือ่นธรุกจิดจิทิลัคอนเทนต์ของไทย 

 การมหีน่วยงานรบัผดิชอบหลักท่ีช่วยอ�านวยความสะดวก และสนบัสนนุ
การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ จะเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อน 
การต่อยอดธรุกจิบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่งและพฒันาธรุกจิบรกิารของไทยให้ก้าวหน้า
เป็นทีย่อมรบัในเวทโีลกได้อย่างแน่นอน

บทบาทของกระทรวงพาณิชย์กับการพัฒนาธุรกิจ
ดจิิทลัคอนเทนต์

 จากผลงานสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อาจกล่าว 
ได้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศทีมี่ศักยภาพ และความพร้อมทัง้ในด้านบคุลากร
ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคและ
ฝีมือการผลิตและพัฒนาดจิิทลัคอนเทนต์ ประกอบกับมีหน่วยงานทีม่บีทบาท
หน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีในมิติต่างๆ  
เป็นการเฉพาะ จงึถอืได้ว่าธุรกิจดจิทิลัคอนเทนต์ของไทยมคีวามเข้มแขง็จากภายใน
มากพอสมควร อย่างไรกต็าม โอกาสในการค้าการลงทนุระหว่างประเทศกเ็ป็น 
สิง่ทีผู่ป้ระกอบการไทยต้องการได้รบัการสนบัสนนุเพือ่ยกระดบัขดีความสามารถใน
การแข่งขนั และเป็นช่องทางในการต่อยอดการพฒันาคอนเทนต์ให้มคีวามทนัสมยั 
และตอบสนองต่อความต้องการในเศรษฐกจิยคุใหม่ ตลอดจนสามารถต่อยอด
ธรุกจิเพือ่เพิม่มลูค่าการค้าระหว่างประเทศ และการก้าวสูต่ลาดดจิทัิลคอนเทนต์
ระดบัสากลได้อย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป ซึง่บทบาทและหน้าทีด่งักล่าวจะเป็น
ใครไปไม่ได้ นอกจากกระทรวงพาณชิย์ ทีม่พีนัธกิจหลกัส�าคญัประการหนึง่คอื  
การยกระดบัความสามารถในการแข่งขันทางการค้า โดยส่งเสรมิการสร้างมลูค่า
ด้วยนวตักรรม เทคโนโลย ีและเศรษฐกจิภาคการค้าและบรกิารให้กบัผูป้ระกอบการ
ในทกุระดบัอย่างครบวงจร 

กระทรวงพาณิชย์มีหน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจบริการทั้ง
ภาพรวมและรายสาขาหลายหน่วยงาน โดยสามารถแบ่งตามภารกจิได้ 3 ด้าน 
ได้แก่ 1) การก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ 2) พัฒนาและยกระดับขีด 
ความสามารถของผูป้ระกอบการ และ 3) การส่งเสรมิการตลาดและโอกาสทาง 
การค้า โดยปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์จัดกลุ ่มธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต ์
อยู่ภายใต้บรกิารสร้างสรรค์ หรอื Creative Services โดยมกีรมส่งเสรมิการค้า
ระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลกัในการพฒันาและยกระดบัผูป้ระกอบการ
สูส่ากล และส่งเสรมิการพฒันาช่องทางตลาดในต่างประเทศ โดยมุง่เน้นการ 
ส่งเสรมิการรวมกลุม่ การสร้างเครอืข่ายพนัธมติรทางการค้าเพือ่ขยายตลาด
ไปยังต่างประเทศ การพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการให้สามารถแข่งขนัได้ใน 
เวทโีลก รวมทัง้ร่วมมอืกับหน่วยงานพนัธมติรอย่างส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิ
ดจิทิลั สมาคมทางด้านดจิทิลัคอนเทนต์ไทย และส�านกังานส่งเสรมิการจดัประชมุ
และนทิรรศการ (องค์การมหาชน) ในการจดังาน Bangkok International Digital 
Content Festival ข้ึนเป็นประจ�าทกุปี เพ่ือยกระดบั ชศัูกยภาพ และผลกัดนั 
ดิจิทัลคอนเทนต์ไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมดิจิทัลในภูมิภาค 
อาเซียน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดิจิทัลพัฒนาคุณภาพ และเปิดโอกาสให ้
ผู้ประกอบการ พบปะ เจรจาทางธุรกิจกับคู่ค้าทัง้ในและต่างประเทศ เป็นพลงัหนนุ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ขานรับนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 และ 
ที่ส�าคัญที่สุดคือเพื่อการผลักดันให้ผู ้ประกอบการที่มีการเริ่มต้นธุรกิจ
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์เกิดความเข้มแข็ง เพ่ือก้าวสู ่อุตสาหกรรม 
ในระดบัชาตไิด้อย่างม่ันคงและย่ังยืนต่อไป
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โดย : กองนโยบายการสร้างความเข้มแขง็ทางการค้า และกองนโยบายระบบการค้า

โครงการจดัท�าฐานข้อมลูบริการสขุภาพ
 พนัธกจิทีส่�าคญัประการหนึง่ของส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า 

กระทรวงพาณิชย์ คือ การเป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้า 
โดยมกีารวเิคราะห์และประมวลข้อมลูเป็นสารสนเทศเชงิลกึของประเทศ และ
สร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนข้อมลูระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน ทัง้ในประเทศ 
และต่างประเทศ และสอดคล้องกับความประสงค์ของรัฐบาลที่จะสนับสนุน
อุตสาหกรรม “การบริการสุขภาพ” (Health Services Industry) โดยได้
ก�าหนดนโยบายกระตุ้นการเตบิโตของอตุสาหกรรมดงักล่าวไว้ทัง้ในแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และยทุธศาสตร์
การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) 
ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2569) รวมท้ังกรอบยทุธศาสตร์อ่ืนๆ อันแสดงให้เหน็ 
ถึงความส�าคัญของอุตสาหกรรมการบริการสุขภาพ และศักยภาพในการเป็น
อุตสาหกรรมส่งออก การมีข้อมูลบริการสุขภาพที่จัดวางอย่างเป็นระบบและ 
มรีายละเอียดเพียงพอจงึมีความส�าคญั เพราะจะท�าให้รฐับาลสามารถก�าหนด
ทศิทางของนโยบายได้อย่างมปีระสิทธภิาพและมหีลักฐานเชงิประจักษ์รองรบั 
(Evidence-Based Policy-Making)

“โครงการจัดท�าฐานข้อมูลบริการสุขภาพ” จึงถูกจัดท�าขึ้น โดย 
ความร่วมมอืระหว่างส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้าและคณะเศรษฐศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยมวีตัถปุระสงค์หลกั 3 ประการ ได้แก่ (1) การก�าหนด
โครงร่างชดุข้อมลู (Data Template) ทีเ่หมาะสมต่อการวเิคราะห์ตลาดการให้บรกิาร
สขุภาพและการก�าหนดนโยบายเพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานในตลาดการให้บรกิาร
สขุภาพ (2) การรวบรวมข้อมลูทตุยิภมู ิ (Secondary Data) ทีเ่กีย่วข้องกบัการ 
ให้บรกิารสขุภาพภายใต้โครงร่างทีก่�าหนด และ (3) การวเิคราะห์ข้อมลูท่ีรวบรวม 
ได้ในเบื้องต้น เพื่อชี้ให้เห็นถึงช่องว่างของการเก็บรวบรวมข้อมูลในปัจจุบัน  
และให้ข้อเสนอแนะในการเกบ็ข้อมลูของตลาดการให้บรกิารสุขภาพในอนาคต 

โครงสร้างฐานข้อมูลท่ีพึงประสงค์
การจัดท�าโครงร่างชุดข้อมูล (Data Template) ที่เหมาะสมกับธุรกิจ 

บริการสุขภาพภายใต้โครงการนี้ใช้วิธีการหลายวิธีประกอบกัน ได้แก่  
(1) การอ้างอิงทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ (Health Economics)  

เพ่ือก�าหนดกรอบแนวคิดทีเ่ก่ียวข้องกับตลาดการให้บรกิารสขุภาพ อนัจะส่งผล
ถึงความเข้าใจร่วมกัน (Common Understanding) ต่อความต้องการชดุข้อมลู
ทีเ่กีย่วกบับรกิารสขุภาพของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่าย (2) การอ้างอิงต้นแบบ
โครงร่างชดุข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัสขุภาพในระดบันานาชาต ิ (พจิารณาฐานข้อมลู 
OECD Health Statistics (OCED Health Data) อนัประกอบไปด้วยข้อมลู
สขุภาพของประเทศในกลุม่ OECD และนอกกลุม่ OECD บางส่วน รวมทัง้สิน้  
44 ประเทศ) (3) การก�าหนดอุตสาหกรรมการให้บริการทางสุขภาพท่ีส�าคัญ 
(อ้างองิถึงการแบ่งประเภทบรกิารสุขภาพตามรหสัอตุสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ TSIC 
2009 NAICS 2017 และ CPC Version 2.1) และ (4) การพจิารณาชดุข้อมลูทตุยิภมู ิ
(Secondary Data) ทีมี่การรวบรวมอยู่แล้วตามหน่วยงานต่างๆ ในปัจจบุนั 

สรปุลักษณะของฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลภายใต้โครงการนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลอนุกรมเวลาระดับ

ประเทศ (Country-level Time Series) มตีวัแปรรวมทัง้สิน้ 1,511 ตวัแปร 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2503 ถึง  พ.ศ. 2560 มาจากฐาน/ชดุข้อมูล 21 ฐาน/ชดุ จาก 
หน่วยงานทัง้สิน้ 8 หน่วยงาน ข้อมลูทัง้หมดถกูจดัเกบ็ไว้ในรปูแบบแนวกว้าง  
(Wide Format) นอกจากนี ้โครงการนียั้งได้เตมิเตม็ฐานข้อมลูด้วยการประสานงาน 
กับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเพือ่ให้เชือ่มโยงข้อมลูในอนาคตได้โดยตรงทัง้สิน้ 5 หน่วยงาน

ข้อมูลในฐานข้อมูลนีแ้บ่งเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ (1) ข้อมูลบรบิท (Contextual 
Variables) คอื ข้อมลูทีไ่ม่เกีย่วข้องกบับรกิารทางสขุภาพโดยตรง แต่สะท้อน
สภาพแวดล้อมของการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของตลาดบริการทาง
สขุภาพ ข้อมลูในกลุม่นี ้ ได้แก่ ตวัแปรระดบัมหภาคทีแ่ทน “ภาพรวมในระดบั 
ประเทศ” และตวัแปรทีแ่สดงให้เหน็ถงึ “ตลาดบรกิารสขุภาพในภาพรวม” แต่ไม่ได้ 
เจาะจงตลาด และ (2) ข้อมูลรายตลาด/รายอตุสาหกรรม (Industry-Specific 
Variables) โดยภายใต้โครงการนี้ อุตสาหกรรม/ตลาดการบริการสุขภาพ 
ที่เก่ียวข้อง แบ่งเป็น 4 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ การบริการสุขภาพที่มีการ 
รกัษาพยาบาล การบรกิารส่งเสรมิสขุภาพ เช่น สปา หรอื นวด การบรกิารดแูล
ผูส้งูอายุระยะยาว และการประกันสขุภาพ

“ฐานข้อมลูบรกิารสขุภาพ จดุเริม่ต้นฐานข้อมลูบรกิารไทย”

แผนภาพที ่1: กรอบการด�าเนนิโครงการและกระบวนการก�าหนด Template

การปรทิศัน์วรรณกรรม
• อปุสงค์
• อปุทาน
• ตลาดภายในประเทศ 
• การค้าระหว่างประเทศ

- กรอบทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัตลาดบรกิาร
ทางสขุภาพ 
-  ปรทิศัน์งานวจิยัเชงิประจกัษ์ทัง้สิน้ 31 ชิน้
-  OECD Health Data – 1,359 Variables
-  ศึกษาระบบ รหสัอตุสาหกรรม 3 ระบบ 
ได้แก่ ISIC Version 4 HS 2017 และ  
CPC 2.1

การจดัท�าฐานข้อมูล
• โครงร่างชดุข้อมลู 
• การรวบรวมข้อมลูทตุยิภมูิ 
จากแหล่งข้อมลูทีส่บืค้นได้บนเวบ็ไซต์ 

-  8 องค์กร 21 ฐาน 1,511 ตวัแปร 
- ขาดไป 194 ตัวแปรเมื่อเทียบ 
OECD/Theory 
- ตรวจสอบเพิม่เตมิให้อกี 24 ฐาน

การเตมิเตม็ฐานข้อมูล
• การรวบรวมข้อมลูทตุยิภมู ิจาก
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 

- รายช่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ
บริการสุขภาพ 5 หน่วยงาน ได้แก่  
กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ/ กรมกจิการ 
ผู้สูงอายุ/ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน/ 
คปภ./ BOI
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การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
 การใช้ประโยชน์ของข้อมลูจากฐานข้อมลูของโครงการ จาก
การพิจารณาข้อมูลทั้งหมดและการปริทัศน์วรรณกรรมเพิ่มเติม 
พบว่า ข้อมลูอนกุรมเวลาในฐานข้อมลูนัน้สามารถใช้วิเคราะห์ได้
ในหลายรปูแบบ ดงันี้
 • การจัดท�าแนวโน้ม (Trend) ของอุปสงค์ของตลาด 
  บรกิารสขุภาพ 
 • การจัดท�าแนวโน้ม (Trend) ของอุปทานของตลาด 
  บรกิารสขุภาพ 
 • การประมาณการล่วงหน้า (Forecasting) ของตวัแปรต่างๆ  
  อย่างง่าย
 • การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดบริการสุขภาพ 
  กับตวัแปรบรบิทในมิตต่ิางๆ และ
 • การศึกษาอัตราการเติบโตของก�าไร รายได้ ทรัพย์สิน 
  หมุนเวียน หรือหนี้สินโดยเฉลี่ยของสถานประกอบการ 
  ในอตุสาหกรรมทีส่นใจ

ตวัอย่างประโยชน์เชงินโยบาย 2 ตวัอย่าง ได้แก่
  1. การวิเคราะห์แนวโน้มของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์/
Medical Tourism (Mode 2 ของการค้าบรกิารระหว่างประเทศ) 
และ 
 2. การวเิคราะห์ทศิทางการเตบิโตของตลาดบรกิารสขุภาพโดย
พจิารณาตวัแปรทีส่ะท้อนสถานะทางการเงนิ (Financial Health) 
หรอืผลประกอบการของบรษิทั/สถานประกอบการในอุตสาหกรรม
ทั้ง 4 อุตสาหกรรมที่สนใจ ได้แก่ บริการทางสุขภาพที่มีการ 
รกัษาพยาบาล บรกิารส่งเสรมิสขุภาพ (สปาหรอืนวด) การให้การ
ดแูลระยะยาวผูส้งูอายุ และการประกันสขุภาพ โดยจะใช้ข้อมลู 
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์ เป็นหลกั

ข้อเสนอแนะ
• ฐานข้อมูลสามารถน�าไปใช้วิเคราะห์ทางสถิติต่อเพื่อน�าไปสู่ 
ข้อเสนอแนะเชงินโยบายจากภาครฐัโดยอยูบ่นพืน้ฐานเชงิประจกัษ์
ในแต่ละอตุสาหกรรมได้
• แนวทางในการเก็บข้อมูล/ จดัการกับฐานข้อมลูในอนาคต
 o การเตมิเตม็ฐานข้อมูลในมีความสมบรูณ์มากขึน้ 
 o ตดิตามเฉพาะตวัแปรทีส่�าคัญบางตวั
 o การเชือ่มฐานข้อมูลกับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี (stakeholders) 
 o แนวทางส�าหรบักระทรวงพาณชิย์โดยเฉพาะ
• เพือ่ประโยชน์ในการเชือ่มต่อฐานข้อมลูระหว่างหน่วยงานและ
เพือ่ความถกูต้องในการวเิคราะห์ข้อมลูของแต่ละภาคอตุสาหกรรม 
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องพึงพิจารณา
 o กฎหมาย/ ระเบยีบ/ classification ของบรกิารในแต่ละตลาด
 o รปูแบบ (Format) ของข้อมูลทีจ่ะท�าการเชือ่มโยง 
 o รหสัอตุสาหกรรมของหน่วยข้อมูล
• ควรสนบัสนนุการจดัท�าฐานข้อมลูให้เป็นประโยชน์ต่อการท�า
มาตรฐานหรอืการพัฒนาระดบัคุณภาพของสถานประกอบการ 
• ควรสนบัสนนุการจดัท�าฐานข้อมลูให้เป็นประโยชน์ต่อการท�า 
Human Resource Planning

โครงร่างข้อมลู

สินค้าและบริการ/อุตสาหกรรม
ทางสุขภาพ หมวดหมู่ข้อมูล

ภาพรวมระดับประเทศ ประชากร - Demographic References 

ภาพรวมระดับประเทศ เศรษฐกิจมหภาค - Economic References

ภาพรวมระดับประเทศ การค้าระหว่างประเทศ - International Trade

ภาพรวมระดับประเทศ การศึกษา - Education

ตลาดบริการสุขภาพในภาพรวม ค่าใช้จ่ายและการเงินการคลังทางด้านสุขภาพ - 
Health Expenditure and Financing

ตลาดบริการสุขภาพในภาพรวม สถานะทางสุขภาพ - Health Indicators

ตลาดบริการสุขภาพในภาพรวม ปัจจัยอันส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่ไม่ใช่
ปัจจัยทางการแพทย์ - Non-Medical 
Determinants of Health

สินค้าและบริการ/อุตสาหกรรม
ทางสุขภาพ หมวดหมู่ข้อมูล

ตลาดการให้บริการสุขภาพ รวมถึง
กิจกรรมโรงพยาบาล 
(ยกเว้นโรงพยาบาลเฉพาะทาง)
กิจกรรมโรงพยาบาลเฉพาะทาง
กิจกรรมคลินิกโรคทั่วไป
กิจกรรมคลินิกโรคเฉพาะทาง
กิจกรรมทางทันตกรรม
กิจกรรมด้านการพยาบาลและ
ผดุงครรภ์
กิจกรรมด้านกายภาพบ�าบัด
กิจกรรมของห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย์
 
 
 
 

ทรัพยากร หรือ อุปทานของการให้บริการทาง
สุขภาพ - Health Care Supply/ Health 
Care Resources

การรับบริการทางสุขภาพ - Health Utilization

การค้าบริการสุขภาพระหว่างประเทศ Mode 1  
- Trade in Health Services - Mode 1 
(Cross-Border Supply) 
การค้าบริการสุขภาพระหว่างประเทศ Mode 2 
- Trade in Health Services - Mode 2 
(Consumption Abroad)  

การค้าบรกิารสขุภาพระหว่างประเทศ Mode 3 
- Trade in Health Services - Mode 3 
(Commercial Presence)  

การค้าบรกิารสขุภาพระหว่างประเทศ Mode 4 
- Trade in Health Services - Mode 4 
(Movement of Natural Persons 

สินค้าและบริการ/อุตสาหกรรม
ทางสุขภาพ หมวดหมู่ข้อมูล

ตลาดบริการส่งเสริมสุขภาพ ตัวอย่าง
เช่น ธาราบ�าบัด การนวดเพื่อบ�าบัดโรค 
การบ�าบัดด้วยกลิ่นหอม

การบริการส่งเสริมสุขภาพ สปา นวด - Health 
Promotion - Spa/ Massage

ตลาดบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
รวมถึงสถานบริการด้านการพยาบาลที่
ให้ที่พัก + การดูแลที่ให้ที่พักแก่
ผู้สูงอายุที่ไม่มีการรักษาพยาบาลหรือ
มีเล็กน้อย

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและทรัพยากรที่ใช้ใน
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว - Long-Term Care

ตลาดประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพ/ การปกป้องทางสังคม - 
Health Insurance/ Social Protection
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ภาพรวมเศรษฐกจิยงัอยูใ่นเกณฑ์ขยายตวัต่อเนือ่งในอัตราทีช่ะลอตวั สะท้อนจากการเพิม่ขึน้ของเงนิเฟ้อในอตัราทีช่ะลอตวั สอดคล้องกบัการ
ชะลอตวัของดชันรีาคาผูผ้ลติและดชันรีาคาวัสดกุ่อสร้างทีข่ยายตัวในอตัราทีล่ดลง โดยสาเหตุส�าคญัมาจากการลดลงของราคาในหมวดผลผลติ
เกษตรกรรมและการชะลอตวัของหมวดเหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็ ซึง่เป็นปัจจยัระยะสัน้ทีเ่ป็นผลมาจากอปุทานทัง้ในประเทศและต่างประเทศเป็น 
ส�าคญั ในขณะทีปั่จจยัด้านอปุสงค์ (ความต้องการ) ยงัคงมเีสถยีรภาพอย่างต่อเนือ่ง จากการเร่งด�าเนนิโครงการก่อสร้างด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ของรฐั และการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงต้นปีงบประมาณใหม่ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ที่ส่งผลดีต่อการส่งออกที่มีแนวโน้ม 
ดีมาตลอดทั้งปี

อัตราเงินเฟ้อเดือน กันยายน 2561

ดัชนี = 102.57 %YOY  %MOM %AOA

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
(Headline Inflation) 1.33 0.29 1.14

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน
(Core Inflation) 0.80 0.14 0.72

ภาพรวมเศรษฐกจิเดอืนกนัยายน 2561

อตัราเงนิเฟ้อท่ัวไปและพืน้ฐาน เดอืนกนัยายน 2561

ดชันชีีวั้ดเศรษฐกจิทีส่�าคญั

ดชันีราคาผู้บริโภค (อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไป) เดอืนกนัยายน 2561 
ดัชนีเท่ากับ 102.57 เทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2560 เพิ่มขึ้นใน
ลักษณะชะลอตัวร้อยละ 1.33 (YoY) จากร้อยละ 1.62 ในเดือนก่อน 
และเป็นการสงูขึน้อย่างต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่15 ตดิต่อกนั โดยมสีาเหตุ
ส�าคัญจากราคาในหมวดพลังงานที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 22  
ที่ร้อยละ 8.10 ในขณะที่ราคาในหมวดอาหารสดลดลงร้อยละ -1.16 
ตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศและการปรับเปลี่ยนแผนการ
เพาะปลกูให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ซึง่เมือ่หกัอาหารสดและพลงังาน
ออกแล้ว อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.80                 
 - เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.29 (MoM)
 - เฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค. - ก.ย.) ปี 2561 เงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้น 
ร้อยละ 1.14 (AoA) และเงินเฟ้อพื้นฐานสูงขึ้นร้อยละ 0.72 (AoA) 

ปัจจัยส�าคัญของการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวของ
เงินเฟ้อในเดือนนี้ มาจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 

1.ปัจจัยเร่ง มาจากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดย 
Contribution to percent change (CPC) ของหมวดพลังงาน 
สูงถึง 0.93 ตามการสูงขึ้นของราคาน�้ามันดิบดูไบที่ปรับตัวสูงขึ้นถึง 
ร้อยละ 45.10 (YoY) ซึ่งเมื่อหักพลังงานออก จะท�าให้เงินเฟ้อเดือนนี ้
อยู่ที่ร้อยละ 0.40 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 ที่ร้อยละ 0.60  
(ในเงนิเฟ้อร้อยละ 1.33 เป็นพลังงาน 0.93 หกัพลังงานแล้วเหลือ 0.40 
เป็นเงินเฟ้อจากด้านอื่นๆ ที่มิใช่พลังงาน)

2. ปัจจัยทอน มาจาก
- ผลผลิตของกลุ่มอาหารสดที่เพิ่มขึ้น ท�าให้ราคาหดตัวร้อยละ -1.16          

โดยเฉพาะผกัสดและผลไม้ทีอ่อกสูต่ลาดมากกว่าปกต ิเป็นผลจากทัง้สภาพอากาศ 
และการปรบัเปล่ียนแผนการเพาะปลูก ส่งผลให้ราคาผักสดและผลไม้ลดลงต่อเนือ่ง 
เป็นเดือนที่ 5 สอดคล้องกับดัชนีราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ลดลง ร้อยละ -6.02*

- อุปสงค์ชะลอตัวลงเล็กน้อย จากมูลค่า VAT ในเดือน ส.ค. 61 ชะลอตัว
จากร้อยละ 10.3 ในเดอืน ก.ค. มาอยูท่ีร้่อยละ 8.7 (ไม่นบัการโอนทรพัย์สนิ ปตท.) 
รวมทั้งรายได้เกษตรกรที่แม้ยังขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 แต่ชะลอตัวลงจาก
ร้อยละ 4.8 ในเดือนก่อน มาอยู่ที่ร้อยละ 2.28* ในเดือนนี้ (ก.ย. 61)

เมือ่เทยีบกับ CPI ของประเทศต่างๆ เฉลีย่ 8 เดอืน (ม.ค. - ส.ค. 61 เท่ากบั 1.12) 
พบว่า CPI ของไทยยังอยู่ในระดับต�่า เป็นล�าดับที่ 2 รองจากสิงคโปร์ (0.34)  
เทียบกับกลุ่มอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย (1.31) อินโดนีเซีย (3.25) เวียดนาม (3.52) 
ฟิลิปปินส์ (4.74) และกลุ่มอื่นๆ เช่น อินเดีย (4.30) ฮ่องกง (2.31) จีน (2.05) 
ไต้หวัน (1.61) และเกาหลีใต้ (1.40)

           * ประมาณการจากส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

อัตราเงินเฟ้อประเทศต่างๆ (เฉลี่ย ม.ค. - ส.ค. 2561) 
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ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต เดือนกันยายน 2561 
เท่ากับ 103.3 ชะลอตัวลงร้อยละ 1.3 (YoY) จากร้อยละ 1.8 ในเดือนก่อน แต่ยัง 
ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 โดยมีสาเหตุส�าคัญ ดังนี้
•  หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ -1.2 หลังจากสูงขึ้นต่อเนื่องนาน  
3 เดือน ตามการลดลงของราคาสินค้าส�าคัญ อาทิ ผลปาล์มสด มะพร้าวผล ยางพารา 
พืชผัก กลุ่มผลไม้ ปลาและสัตว์น�้า
•  หมวดผลติภณัฑ์จากเหมือง สูงขึน้ร้อยละ 12.0 สูงขึน้ตามราคาน�า้มันปิโตรเลยีมดบิ 
และก๊าซธรรมชาติ ตามภาวะตลาดโลก
•  หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 1.2  ตามราคาสินค้าส�าคัญ เช่น  
กลุม่ผลติภณัฑ์อาหาร จากราคาวตัถดุบิทีป่รบัสงูขึน้ กลุม่น�า้มนัเชือ้เพลงิ จากการปรบัลด 
ก�าลังการผลิตของประเทศผู้ผลิตน�้ามัน กลุ่มสินค้าเคมีภัณฑ์ จากราคาน�้ามันซึ่งเป็น
สินค้าเกี่ยวเนื่อง กลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น เหล็กเส้น) และ 
กลุ่มเครื่องจักร (เครื่องสูบน�้า คอมเพรสเซอร์ รถไถนา)
 - เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (MoM)
 - เฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค.- ก.ย.) สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (AoA)  

 ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง เดอืนกนัยายน 2561 เท่ากบั 108.9 ชะลอตวัร้อยละ 1.5 (YoY)  
จากร้อยละ 3.3 ในเดอืนก่อน แต่ยงัขยายตวัต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่ 15 เนือ่งจากฐานสงูของ
ราคาหมวดเหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็เดอืนเดยีวกนัของปีก่อน ประกอบกบัการน�าเข้าเหลก็
ส�าเรจ็รปูของไทยในเดอืนสงิหาคม 2561 มมีากถงึ 1.2 ล้านตนั ท�าให้อปุทานมมีากส่งผลต่อ 
การชะลอตวัของราคา สอดคล้องกบัราคาเหลก็ในภมูภิาคเอเชยีทีล่ดลงในเกอืบทกุผลติภณัฑ์ 

•  หมวดเหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็ ชะลอตวัร้อยละ 2.7 เทยีบกบัเดอืนทีแ่ล้วทีข่ยายตวั
ร้อยละ 9.1 (เหลก็เส้นกลมผวิเรยีบ–ผวิข้ออ้อย เหลก็ฉาก เหลก็ตวั I เหลก็ตวั H เหลก็รางน�า้ 
ลวดเหลก็เสรมิคอนกรตี-อดัแรง ลวดผกูเหลก็ ท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ีท่อเหลก็กลวงเคลอืบ
สังกะสี ท่อเหล็กด�า เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ตะปู) สอดคล้องปริมาณการจ�าหน่ายเหล็ก 
ที่ลดลงในช่วงฤดูฝน

•  หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พื้นคอนกรีต
ส�าเร็จรูปอัดแรง คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ ชีทไพล์คอนกรีต) 

•  หมวดซีเมนต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์
ขาว) ความต้องการใช้ของการก่อสร้างในช่วงหน้าฝนชะลอตัว 
 - เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 ลดลงร้อยละ -0.3 (MoM)
 - เฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค. - ก.ย.) สูงขึ้นร้อยละ 3.2 (AoA)

 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) เดือนกันยายน 2561 ปรับตัว 
ดีขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2561 ที่ระดับ 37.6 มาอยู่ที่ระดับ 38.0  
ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน จากความเชื่อมั่นในอนาคต 
ขณะท่ีความเช่ือม่ันในปัจจุบันทรงตัว ส่วนการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้า
อุปโภค-บริโภคในปัจจุบัน ลดลง

•  ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคในปัจจบุนั อยูใ่นระดบัเดมิจากเดอืน
ท่ีผ่านมา 30.9 โดยผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อภาวะเศรษฐกิจลดลง 
จากระดับ 37.4 มาอยู่ที่ระดับ 35.4 ขณะที่การหางานท�าในปัจจุบัน 
ปรับตัวดีขึ้นระดับ 24.4 มาอยู่ที่ระดับ 26.5

•  ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคในอนาคต ปรบัตวัดขีึน้จากเดือนก่อนหน้า 
ที่ระดับ 42.1 มาอยู่ที่ 42.7 โดยภาวะเศรษฐกิจ รายได้ในอนาคต และ
การหางานท�าอีก 3 เดือนข้างหน้า จากระดับ 47.8 48.6 และ 29.7  
มาอยู่ที่ระดับ 47.7  48.3 และ 32.2 ตามล�าดับ

•  ระดับความเชื่อมั่นด้านต่าง ๆ  
 - การใช้จ่ายเพือ่ซือ้สนิค้าอปุโภค-บรโิภคทีจ่�าเป็นต่อการครองชีพ 
ในเดือนน้ี เทียบกับเดือนท่ีผ่านมา ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 
53.9 มาอยู่ที่ 53.0 แต่ยังคงสูงกว่าระดับ 50 ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี 
 - การใช้จ่ายเพือ่ซือ้สนิค้าอปุโภค-บรโิภคทีจ่�าเป็นต่อการครองชีพ 
ในเดือนน้ีเทียบกับ 3 เดือนท่ีผ่านมา ปรับตัวดีข้ึนจากเดือนก่อนหน้า 
ที่ระดับ 48.9 มาอยู่ที่ระดับ 50.2
  - แผนการซื้อรถยนต์ และสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ปรับตัวดีขึ้นจาก
เดือนก่อนหน้าที่ระดับ 14.5 และ 22.5  มาอยู่ที่ระดับ 15.6 และ 22.7 
ตามล�าดับ

ดัชนีราคาผู้ผลิต ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

แนวโน้มเงนิเฟ้อ
เงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาได้รับอิทธิพลส�าคัญจากการเพ่ิมขึ้นของ 

ทัง้ความต้องการและราคาพลงังาน โดยราคาพลงังานมแีนวโน้มผนัผวน
และมีโอกาสเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปี ในขณะที่ค่าเงินบาทมีโอกาส 
อ่อนค่าตามแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของหลายประเทศ  
ซึง่อาจส่งผลสทุธต่ิอดลุการช�าระเงนิ ส�าหรบัราคาสนิค้าเกษตรยงัคงลดลง  
แต่รายได้เกษตรกรและอัตราค่าจ้างเฉลี่ยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและเร่ิมมี
สัญญาณการขยายตัวในอัตราที่สูงกว่าเงินเฟ้อ ในขณะที่ความเชื่อมั่น 
ผูบ้รโิภคยงัมแีนวโน้มทีด่ขีึน้ ส่งผลดต่ีอความต้องการในระยะต่อไป  ท�าให้
คาดว่า เงนิเฟ้อในระยะต่อไปจะเพิม่ขึน้แบบค่อยเป็นค่อยไป โดยอตัรา
เงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบคาดการณ์ของกระทรวง
พาณิชย์ทีร้่อยละ 0.8 - 1.6 และอยูใ่นกรอบเป้าหมายนโยบายการเงนิ
ระยะปานกลางทีร่ฐับาลก�าหนดไว้ทีร้่อยละ 2.5 ± 1.5 ได้



ดลุการค้า            
เดอืนสงิหาคม 2561 ขาดดลุการคา้มลูคา่ 588 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ภาพรวม

ดลุการคา้ 2561 (ม.ค.-ส.ค.)  เกนิดลุการคา้มลูคา่ 2,351 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ

ราคาสินค้าส่งออก-น�าเข้า
ดชันรีาคาสนิค้าส่งออกเดอืนสงิหาคม 2561 อยูท่ี ่100.6 (ปี2555=100) สงูขึน้ 

ร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคา 
ส่งออกหมวดสนิค้าเกษตรกรรม เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.3 หมวดสนิค้าอตุสาหกรรม เพิม่ขึน้
ร้อยละ  2.1 และหมวดสนิค้าแร่และเชือ้เพลงิ เพิม่ขึน้ร้อยละ 32.0 ขณะทีห่มวดสนิค้า
อตุสาหกรรมการเกษตร หดตวัร้อยละ 1.8

ดชันรีาคาสนิค้าน�าเข้าเดอืนสงิหาคม  2561 อยูท่ี ่93.3 (ปี 2555=100) ขยายตวั
ร้อยละ 6.0 เมือ่เทยีบกับเดอืนเดยีวกันของปีก่อน จากการเพิม่ขึน้ของดชันรีาคาน�าเข้า
หมวดสนิค้าเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้ร้อยละ +34.5 หมวดสนิค้าทนุเพิม่ขึน้ร้อยละ +1.0 สนิค้า
วตัถุดบิและก่ึงส�าเรจ็รปูเพิม่ขึน้ร้อยละ +2.9 หมวดสนิค้าอปุโภคบรโิภค เพิม่ขึน้ร้อยละ 
+0.8 และหมวดยานพาหนะและอปุกรณ์การขนส่ง เพิม่ขึน้ร้อยละ +0.7
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การค้าระหว่างประเทศของไทย

การส่งออก
การส่งออกของไทยในเดอืนสงิหาคม 2561 ขยายตวัสงูขึน้ทีร้่อยละ 6.7 

เตบิโตต่อเนือ่งเป็นเดือนที ่18 หรอืคดิเป็นมลูค่า 22,794 ล้านดอลลาร์สหรฐั  
การส่งออกขยายตัวในระดบัสงูในภมูภิาคอาเซยีน (ASEAN-5 และ CLMV)  
เอเชียใต้ (อนิเดยี) นอกจากนี้ตลาดส่งออกหลักและตลาดศักยภาพสูงอื่นๆ  
ยงัมแีนวโน้มขยายตวัได้ด ีส�าหรับการส่งออกสนิค้ากลุม่อตุสาหกรรม ขยายตวัที ่
ร้อยละ 5.8 ต่อเน่ืองเป็นเดอืนที ่18 สนิค้าทีม่กีารขยายตวัในระดบัสงู ได้แก่ รถยนต์ 
อปุกรณ์และส่วนประกอบ เครือ่งส�าอาง สบู ่และผลติภณัฑ์รักษาผวิ เคร่ืองจกัรกล
และส่วนประกอบ เครือ่งปรบัอากาศและส่วนประกอบ ขณะทีก่ารส่งออกสนิค้า
กลุ่มเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร ขยายตวัทีร้่อยละ 4.1 สนิค้าทีข่ยายตวัได้ดี 
ได้แก่ ผกั ผลไม้สด แช่แขง็ กระป๋องและแปรรูป ผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงั เครือ่งดืม่ 
และข้าว แนวโน้มการส่งออกในปี 2561 ยงัมสีญัญาณเป็นบวก เศรษฐกจิโลกและ
ภูมภิาคต่างๆ ขยายตวัอย่างต่อเนือ่งจากปัจจยัพ้ืนฐานของเศรษฐกจิ นอกจากนี้ 
ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออก และดัชนีคาดการณ์ความสามารถในการ
แข่งขนั ไตรมาส 4/2561 ยงัสงูกว่าระดบั 50 สะท้อนว่าผูส่้งออกมคีวามเช่ือมัน่ 
ว่าการส่งออกจะยังขยายตัวแม้มีความกังวลต่อเสถียรภาพนโยบายการค้า
ของประเทศมหาอ�านาจ และความผนัผวนจากอตัราแลกเปลีย่นอยูบ้่างกต็าม  
ทัง้นี ้การส่งออกของไทยทีม่กีารกระจายตวัในตลาดใหม่ๆ และศกัยภาพในการ
ขยายตลาดที่มากขึ้นในอนาคต จะช่วยลดทอนความเสี่ยงและผลกระทบจาก
ปัจจัยดังกล่าว และสนับสนุนให้การส่งออกไทยขยายตัวได้ตามเป้าหมายของ
กระทรวงพาณิชย์ทีร้่อยละ 8

การส่งออกไปตลาดส�าคัญๆ ยังขยายตัวดี โดยเฉพาะการส่งออกไป
ตลาดศกัยภาพสงูทีข่ยายตัวร้อยละ 19.2 ซึง่การส่งออกไปตลาดอาเซยีน-5 
และตลาด CLMV ขยายตวัสงูสดุในรอบ 85 และ 78 เดอืนตามล�าดบั นอกจากนี้ 
การส่งออกไปอนิเดยีและเอเชยีใต้ยงัขยายตวัสงูในระดบั 2 หลกัอย่างต่อเนือ่ง 
ส่วนการส่งออกไปจนีขยายตวัชะลอลงเลก็น้อยทีร้่อยละ 2.3 ขณะที่การส่งออกไป
ยงัตลาดหลกัขยายตวัร้อยละ 3.2 ซึง่การส่งออกไปญีปุ่น่ขยายตวัเร่งขึน้จากเดอืน
ก่อนหน้า ด้านสหรฐัฯ กลบัมาขยายตวัหลงัจากหดตวัในเดอืนก่อน อย่างไรกต็าม 
ตลาดสหภาพยโุรป (15) หดตวัครัง้แรกในรอบ 16 เดอืน แต่คาดว่าจะเป็นการหดตวั 
ในระยะสั้นๆ ด้านตลาดศักยภาพระดบัรอง ขยายตวัทีร้่อยละ 5.1 โดยการ 
ส่งออกไปลาตนิอเมริกา ทวีปออสเตรเลยี และกลุม่ประเทศ CIS ขยายตวัร้อยละ 
6.6 10.1 และ 78.6 ตามล�าดบั ส่วนตะวนัออกกลางยงัหดตวัต่อเนือ่งทีร้่อยละ 6.7

ในภาพรวม กระทรวงพาณิชย์ยังคาดว่าการส่งออกในปี 2561  
จะสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายร้อยละ 8 และผูป้ระกอบการส่งออกยงั
เชือ่มัน่ว่าการส่งออกมีแนวโน้มเตบิโต สะท้อนจากดชันภีาวะธรุกจิส่งออกเดอืน 
ก.ย. 2561 ดชันีคาดการณ์ภาวะธรุกจิส่งออกไตรมาส 4/2561 และดชันคีาดการณ์ 
ความสามารถในการแข่งขนั ไตรมาส 4/2561 เท่ากบั 50.6 64.8 และ 61.4  
ตามล�าดบั ซึง่ยงัสงูกว่าระดบั 50 

ปัจจัยสนับสนุนที่ส�าคัญต่อการส่งออกในช่วงที่เหลือของปี 2561 คือ 
เศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิประเทศคูค้่ามกีารเตบิโตบนพ้ืนฐานทีด่ ีโดยเศรษฐกิจ
สหรฐัฯ และจนี มสีญัญาณการขยายตวัต่อเนือ่งทัง้ภาคการผลติและการบรโิภค
ขยายตัวแข็งแกร่ง อีกทั้งการส่งออกของจีนยังคงขยายตัวได้ดีเช่นเดียวกัน 
สะท้อนให้เห็นว่าท่ามกลางแรงกดดันจากสงครามการค้าส่งผลกระทบใน 
ระดบัจ�ากดัและน้อยกว่าตลาดคาดการณ์ เศรษฐกจิกลุม่ประเทศยโูรโซน และญีปุ่น่ 
ยงัขยายตวัต่อไปได้ แม้ว่ามคีวามกงัวลในประเดน็การคลงัและการเงนิอยูบ้่าง 
นอกจากนี ้ สถานการณ์การเงนิในกลุม่ประเทศเกดิใหม่ (Emerging Markets)  
อาจสร้างความกังวลต่อตลาดในระยะสั้น แต่หลายประเทศยังมีพื้นฐานและ
เสถยีรภาพทางการเงนิทีด่ี

                                                                                                                
การน�าเข้า

เดอืนสงิหาคม 2561 มมีลูค่า 23,383 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ขยายตวัร้อยละ 
22.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการขยายตัวของ 
เคร่ืองเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค�า (+197.4%) น�้ามันดิบ 
(+37.1%) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (+11.3%) และเคมีภัณฑ์ 
(+17.7%) ขณะท่ีเค ร่ืองจักรกลและส ่วนประกอบหดตัว ( -2.2%)  
แหล่งน�าเข้าส�าคญัของไทย 5 อนัดบัแรก ได้แก่ จนี (+13.4%) ญีปุ่น่ (+9.2%) 
สหรฐัอเมรกิา (+22.7%) สวติเซอร์แลนด์ (120.7%) และ มาเลเซยี (+4.9%) 

International Trade Focus

ดชันรีาคาส่งออก-น�าเข้า

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อนัดบัแรก เดอืน ส.ค. 61

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อนัดบัแรก เดอืน ส.ค. 61

 สิงหาคม 61 ม.ค. - ส.ค. 2561

 มูลค่าล้านเหรยีญ (%YoY) มูลค่าล้านเหรยีญ (%YoY)

ส่งออก 22,794 6.7 169,030 10.0

น�าเข้า 23,383 22.8 166,679 15.9

ดลุการค้า -588 2,351

  
สินค้า

 

มูลค่า Δ สัดส่วน
ประเทศ

มูลค่า Δ สดัส่วน

(ล้าน USD) (%YoY) (%) (ล้าน USD) (%YoY) (%)

รถยนต์ อปุกรณ์
และส่วนประกอบ

2,729 19.0 12.0 จีน 2,753 2.3 12.1

เครือ่งคอมพวิเตอร์ 
อปุกรณ์และ 
ส่วนประกอบ

1,779 4.1 7.8
สหรัฐ

อเมริกา
2,427 0.6 10.7

ผลติภณัฑ์ยาง 971 8.6 4.3 ญี่ปุ่น 2,167 14.6 9.5

เมด็พลาสตกิ 950 20.8 4.2 มาเลเซีย 1,280 38.5 5.6

น�า้มนัส�าเรจ็รปู 887 38.3 3.9 เวียดนาม 1,223 18.5 5.4

สินค้า
มูลค่า Δ สัดส่วน ประเทศ มูลค่า Δ สัดส่วน

(ล้านUSD) (%YoY) (%)  (ล้าน USD) (%YoY) (%)

เคร่ืองเพชรพลอย 
อญัมณ ีเงนิแท่งและ
ทองค�า

2,734 197.4 11.7 จีน 4,482 13.4 19.2

น�า้มนัดบิ 2,229 37.1 9.5 ญี่ปุ่น 3,034 9.2 13.0

เคร่ืองจกัรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ

1,798 11.3 7.7
สหรัฐ

อเมริกา
1,366 22.7 5.8

เคร่ืองจกัรกลและ
ส่วนประกอบ

1,768 -2.2 7.6
สวิตเซอร์

แลนด์
1,286 120.7 5.5

เคมภีณัฑ์ 1,508 17.7 6.5 มาเลเซีย 1,128 4.9 4.8

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ส.ค. 61 ม.ค. - ส.ค. 61

ส่งออก -0.3 -0.3 0.0 3.0 4.4

น�าเข้า 0.0 -0.5 0.1 6.0 6.8

การค้าระหว่างประเทศของไทย 
: สงิหาคม 2561
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ราคาทองค�าเฉลีย่รายเดอืน

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่รายเดอืน

ราคาน�า้มันเฉลีย่รายเดอืน

ราคาสนิค้ารายเดอืน 

ราคาทองค�า 
ราคาทองค�าเดือนกันยายน 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 18,457.5 บาท ลดลงร้อยละ 

1.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และต�่าสุดในรอบ 33 เดือน อย่างไรก็ตาม 
ราคาทองค�าในตลาดโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า อยู่ที่ 
1,198 ดอลลาร์ สรอ. ต่อทรอยออนซ์ ส่วนค่าเฉลี่ย 9 เดือนแรกของปี อยู่ที่ 
1,263 ดอลลาร์ สรอ. ต่อทรอยออนซ์ โดยภาพรวมแล้วราคาทองค�ายังมีทิศทาง
ลดลงเนื่องจากมุมมองเชิงลบต่อราคาทองค�า (Price expectation) ท�าให้ความ
ต้องการลงทุนในทองค�ายังอยู่ในระดับต�่า ประกอบกับนักลงทุนให้ความส�าคัญ
กับการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง (Search for Yield) โดยเฉพาะ
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และเงินดอลลาร์ สรอ. เป็นต้น ส่วนราคาทองค�าใน 
ตลาดโลกปี 2561 ยังมีแนวโน้มลดลง โดยคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ 
เฉลี่ยที่ 1,100 - 1,200 ดอลลาร์ สรอ. ต่อทรอยออนซ์

ราคาน�้ามัน
ราคาน�้ามันดิบเดือนกันยายน 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับเดือน

ก่อนหน้า โดยราคาน�้ามันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 70.1 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล 
เนื่องจากความกังวลที่สหรัฐฯ คว�่าบาตรอิหร่านจะส่งผลกระทบต่อปริมาณ 
น�้ามันดิบมากกว่าที่คาดการณ์ โดยเฉพาะความสามารถของการผลิตน�้ามันของ
ประเทศสมาชิกโอเปคอื่นๆ อาจจะไม่เพียงพอต่อการชดเชยปริมาณน�้ามันดิบที ่
ลดลงของอิหร่าน นอกจากนี้ ผู้น�าเข้าน�้ามันดิบรายใหญ่จากอิหร่าน เช่น อินเดีย
และจีน ส่งสัญญาณปรับลดการน�าเข้าน�้ามันดิบจากอิหร่านอีกด้วย ทั้งนี้คาดว่า
ราคาน�า้มนัดบิ (Dubai) ในช่วงทีเ่หลอืของปี 2561 อาจจะเพิม่สงูกว่าทีค่าดการณ์
เดิมที่ระดับ 65.0-75.0 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล เนื่องจากผลกระทบของการ
ลดลงปริมาณน�้ามันดิบจากอิหร่านหลังจากถูกสหรัฐฯ คว�่าบาตร 

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงนิบาทเดอืนกนัยายน 2561 เฉลีย่อยูท่ี ่32.6 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แขง็ค่า 

ต่อเนือ่งทีร้่อยละ 1.2 จากเดอืนก่อนหน้า เนือ่งจากดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่า หลังจาก 
ความไม่แน่นอนของการเมืองภายในประเทศสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้น ประกอบกับ 
ค่าเงนิประเทศก�าลงัพฒันาหลายประเทศมกีารอ่อนค่าอย่างรนุแรง ท�าให้นกัลงทนุ
มคีวามต้องการถือเงนิบาทเพิม่ข้ึน ขณะที ่9 เดอืนแรกของปี 2561 ค่าเงนิเฉล่ียอยูท่ี่  
32.1 และในช่วงทีเ่หลอืมแีนวโน้มเคลือ่นไหวอยูท่ี ่31.5 - 33.5 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. 
แต่มคีวามเสีย่งจะผนัผวนเนือ่งจากความกงัวลวกิฤตค่ิาเงนิในประเทศก�าลังพฒันา
หลายประเทศเพิ่มขึ้น ทั้ง ตุรกี เวเนซุเอลา และอาร์เจนตินา เป็นต้น

ข้าว 
ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนกันยายน 2561 ปรับตัวลดลง

จากเดือนสิงหาคม 2561 จากราคา 1,179.55 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,175.00 
บาท/100 กิโลกรัม เช่นเดียวกับราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 
(ใหม่) ที่ปรับตัวลดลงจาก 3,347.27 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 3,315.00 บาท/
100 กิโลกรัม ทั้งนี้ราคาข้าวในตลาดมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากอยู่ในช่วงการ 
เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว ท�าให้มีปริมาณข้าวเปลือกทยอยเข้าสู่ท้องตลาด ขณะที ่
ผู้ซื้อในต่างประเทศชะลอการซื้อ

ยางพารา
ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย ณ 

ท่าเรอืกรงุเทพฯ และท่าเรอืสงขลา) เดอืนกันยายน 2561 เฉลีย่อยูท่ีก่โิลกรมัละ 
47.13 บาท และ 44.45 บาท ตามล�าดับ โดยราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ลดลง 
จากเดือนสิงหาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 3.76 และราคายางแท่ง STR 20  
ลดลงร้อยละ 1.07 ราคายางพาราปรับตัวลดลงเนื่องจากได้รับปัจจัยกดดัน
จากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และเป็นผลจากการที ่
นักลงทุนมีความกังวลต่อสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ท�าให้
กระทบต่อการซือ้ขายในตลาดล่วงหน้า รวมถงึปรมิาณสตอ็กยางพารายงัคงอยูใ่น 
ระดับสูง

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้มัน อัตราแลกเปลีย่น และราคาสนิค้าเกษตร

เดือน
สินค้า ส.ค.-61 ก.ย.-61 %Δ

(MOM) ก.ย.-60 ก.ย.-61 %Δ
(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)       

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,179.55 1,175.00 -0.39 1,176.90 1,175.00 -0.16

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 3,347.27 3,315.00 -0.96 2,871.19 3,315.00 15.46

ยางพารา : (Baht/Kg)       

แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b) 48.97 47.13 -3.76 61.52 47.13 -23.39

ยางแท่ง STR20 (f.o.b) 44.93 44.45 -1.07 53.92 44.45 -17.56

ทองค�า       

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,149.0 1,198.5 4.3 1,315.0 1,198.5 -8.9

ไทย (THB/Baht) 18,758.7 18,457.5 -1.6 20,576.2 18,457.5 -10.3

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)

WTI 67.8 70.1 3.3 49.8 70.1 40.8

อัตราแลกเปลี่ยน

THB/USD 33.0 32.6 -1.2 33.2 32.6 -1.6

กนัยายน 2561
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 โดย : ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ

Global News

ศนูย์ ข้อมลู ข่าวสาร ของราชการพบกบั

ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจ�านวนมากที่แสวงหาการท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ 
ทัง้นี ้ Food Adventure Tourism กเ็ป็นอกีรปูแบบหนึง่ทีเ่ป็นทีน่ยิมมากขึน้
เป็นล�าดับ โดยได้มีการจัดท�าลายแทงความอร่อยขึ้นโดยหลายค่าย อาทิเช่น 
Michelin Star ท่ีส่งผลให้ข้าวผดัปแูสนธรรมดาของไทยกลายเป็นอาหารขายดี
ระดบัโลกข้ึนทันตาในช่ัวข้ามคนื ส่วนนกัท่องเทีย่ว “ถนนข้าวสาร” จ�านวนมาก
กเ็จาะจงต้องมาชิม “ผัดไทยถนนข้าวสาร” ให้ได้ และล่าสดุกระทรวงพาณชิย์ 
ก็เปิดตัว “Thai SELECT” และ App. “Thai SELECT” ชี้เป้าร้านอร่อย  
เพือ่กระตุน้ Food Adventure Tourism ประเทศไทยเป็นการเฉพาะ

นายอภิชาต ิจรีะพนัธุ ์ทีป่รกึษารฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการท่องเทีย่ว
และกฬีา กล่าวถงึสถานการณ์การท่องเทีย่วของไทยว่า ยงัมกีารเตบิโตอย่าง 
ต่อเนือ่ง และเป็นทีน่่ายนิดว่ีาตัง้แต่ในช่วงคร่ึงปีแรกมจี�านวนนักท่องเทีย่วต่างชาติ
เข้ามายงัประเทศไทยแล้วถึง 19.44 ล้านคน ขยายตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 12 เมือ่
เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีผ่านมา โดยกลุม่นกัท่องเทีย่วจากประเทศจนียงัเป็น 
กลุม่ทีม่กีารเตบิโตสูงสุดประมาณร้อยละ 26 หรือ ประมาณ 5.9 ล้านคน ซึง่รายได้ 
จากการท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งรายได้ส�าคัญของประเทศเพราะในปีที่ผ่านมา 
(2560) รายได้จากการท่องเทีย่วมสีดัส่วนถงึร้อยละ 20 ของ จดีพี ี(GDP) หรอื
ประมาณ 2.76 ล้านล้านบาท ทัง้นีเ้กดิขึน้จากนโยบายส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
ทีก่ระทรวงฯ ได้วางไว้ ทัง้การท่องเทีย่วเมอืงหลกัและเมอืงรอง 
และมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่มมากขึน้ (ทีม่า : http://www.
bangkokbiznews.com/news/detail/812341)

ประเทศไทยถือ เป ็นจุดหมายส� าคัญ
ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยในปี 2560  
ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ  
35.38 ล้านคน สร้างรายได้รวม 2.76  
ล้านล้านบาท สะท้อนจากการเตบิโตของ
ภาคการท่องเทีย่วในช่วงทีผ่่านมา การพฒันา
แหล่งท่องเท่ียวและการส่งเสริมกิจกรรม 
ท่องเทีย่วจากทางภาครฐัถอืว่ามส่ีวนส�าคญั
ในการดงึดดูนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก ไม่ว่า 
จะเป็นการเจาะตลาดความสนใจเฉพาะกลุ่ม  
เช่น นักท่องเที่ยวผู้หญิง ทัวร์แต่งงานและ 
ฮนันมีนู การสร้างความแปลกใหม่ในการท่องเทีย่ว
ด้วยวฒันธรรมท้องถิน่กเ็ป็นอกีแนวทางหนึง่ทีช่่วย
กระตุน้การท่องเทีย่ว เช่น การจดัแข่งเรอืยาวประเพณี
ประจ�าจงัหวัด รวมถึงการท่องเทีย่วเชงิกฬีา นอกจากนัน้ยงัมี
การจดัเทศกาล “บุฟเฟ่ต์ทเุรยีน” และเทศกาลอาหารไทยโดยจงัหวดัต่างๆ 
(Cr.สรุวีลัย์ อนิพุม่)

ความส�าเร็จหนึ่งที่เห็นได้ชัดเก่ียวกับ Food Adventure Tourism 
ก็คือการจัด Thailand Festival Tokyo ขึ้นทุกปีที่กรุงโตเกียว ส่งผลให้ 
เกิดความกระแสนิยมอาหารไทยเป็นอย่างมาก โดยเห็นได้จากการที่ 
คนญีปุ่น่เองหนัมาเปิดร้านอาหารไทยกนัมากมาย และมคีนญีปุ่น่จ�านวนมาก 

Food Adventure Tourism
มติใิหม่การท่องเทีย่วไทย

กห็นัมาเทีย่วเมอืงไทยเพือ่ชมิอาหารไทยแท้ๆ 
ด้วยตนเอง โดยเฉพาะสิง่ทีน่กัท่องเทีย่วญีปุ่น่
นยิมเป็นพเิศษรองจากการชมิอาหารคอืการ
ช้อปป้ิงอาหาร/ขนมอร่อยๆ เพือ่เป็นของฝาก 
(คนญ่ีปุ่นไม่นิยมซื้อของแต่งบ้านเป็นของ 
ทีร่ะลกึ) นอกจากนัน้ในภาพรวม เมือ่พจิารณา
จากการใช้จ่ายของนกัท่องเทีย่วแล้ว กพ็บว่า
นกัท่องเทีย่วมกีารใช้จ่ายด้านอาหารสงูเป็น 
อนัดบั 3 (20 %) รองจากค่าใช้จ่ายด้านช้อปป้ิง 
(30%) และทีพ่กั (23%) ตามล�าดบั แสดง 
ให้เหน็ถงึความส�าคญัของ Food Adventure 
ต่อการท่องเทีย่วของไทย

ทัง้นี ้ ด้วยตระหนกัถงึความส�าคญัของ 
การท่องเที่ยวต่อการสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก กระทรวงพาณิชย์จึงได้เปิดตัว “Thai SELECT” 
และ App “Thai SELECT” ชีเ้ป้าร้านอร่อย ภายใต้แนวคดิ “ส�ารบัไทย 
ศาสตร์และศิลป์แผ่นดินสยาม” ซึ่งได้มีการมอบป้ายตราสัญลักษณ์  

Thai SECECT เป็นครัง้แรกให้แก่ร้านอาหารไทยในประเทศไทย
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ�านวน 579 ร้านท่ัวประเทศ 

เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึง “ร้านอาหารไทยท่ีได้ 
มาตรฐาน” แก่นักท่องเที่ยวที่มาจากท่ัวโลก 

พร้อมทัง้สร้างความแปลกใหม่แก่นกัท่องเทีย่ว 
สร้างความแข็งแกร่งแก่ “อาหารไทย” 
และ “Brand - Thai SELECT” ให้ประทบั
อยู ่ ในความทรงจ�าของนักท ่องเ ท่ียว  
ทั้งนี้ยังส ่งผลดีต ่อร ้านอาหารไทยใน 
ต่างประเทศที่ได้รับป้ายตราสัญลักษณ์ 
Thai SELECT ไปก่อนหน้าน้ีแล้วด้วย 
ดั งนั้น  นักท ่อง เที่ ยวจะมั่นใจได ้ว ่ า 

จะได ้ชิมอาหารไทยกว่า 2 หม่ืนแห่ง 
ทั่วโลกด้วยมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งในงาน 

ดงักล่าวยงัได้มีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต 
ประเทศต ่างๆ ที่ เป ็นตลาดท่องเท่ียวส�าคัญ 

ของไทยมาร่วมงานด้วย เช่น ญี่ปุ ่น จีน สหรัฐฯ  
และรัส เซีย  ซึ่ ง เป ็นการช ่ วยประชาสัมพันธ ์แบรนด ์  

Thai Select ให้เป็นที่รู ้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกี่ยวกับเรื่องน้ี 
หม ่อมหลวงภาสันต ์  สวัสดิวัตน ์  ผู ้ เชี่ ยวชาญในการท�าอาหาร 
เจ้าของนามปากกา ปิ่นโตเถาเล็ก (Cr.Thaipost) เห็นว่า “พวกเราควร
มองโลกในแง่ดีและใช้ตราสัญลักษณ์ “Thai SELECT” ให้เกิดประโยชน์
มากท่ีสุด โดยเฉพาะในด้านการท่องเท่ียว ยกระดับความน่าเช่ือถือ 
ให้ไปถึงในระดับเดียวกันกับมิชลินสตาร์” 

ได้ทีช่ัน้
13สนค.
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