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Editor’s Note

ดูเสมือนว่าระยะเวลาจะผ่านไปอย่างรวดเร็ว จนบัดนีเ้ ราก้าวเข้าสูไ่ ตรมาสสุดท้ายของปี 2561 แล้ว แต่ทางราชการกลับถือว่าเวลานีเ้ ป็นการก้าวเข้าสูป่ งี บประมาณใหม่
เป็นเวลาแห่งการจุดไฟแห่งความกระตือรือร้นในการริเริม่ ด�ำเนินการโครงการใหม่ๆ ตามเป้าหมายทีว่ างไว้ และพวกเราส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าก็พร้อม
ทีผ่ ลักดันนโยบายใหม่ๆ เพือ่ เป็นก�ำลังในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศให้เข้าสูย่ คุ ไทยแลนด์ 4.0
คอลัมน์ Special Talk ฉบับนีจ้ งึ จะกล่าวถึงการขับเคลือ่ นภาคบริการยุคใหม่ หรือ Service 4.0 ซึง่ เป็นยุคแห่งการปฏิวตั ภิ าคบริการด้วยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ทีเ่ น้นการบริการทีส่ ามารถอ�ำนวยความสะดวกอย่างรวดเร็วในทุกทีท่ กุ เวลา และสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผูบ้ ริโภคได้เป็นอย่างดี หนึง่ ในบริการทีไ่ ม่ควรมองข้าม
และอยูใ่ นกลุม่ S-Curve ของไทย คือ “ดิจทิ ลั คอนเทนต์” ทีเ่ ชือ่ มโยงกับผูบ้ ริโภคตลอดเวลา ซึง่ มีแนวโน้มเติบโตขึน้ ทุกปี และ “การบริการสุขภาพ” ซึง่ มีหวั ใจส�ำคัญ
คือ “ฐานข้อมูลบริการสุขภาพ” ซึง่ เนือ้ หาทัง้ หมดได้บรรจุอยูใ่ น Special Report ฉบับนีแ้ ล้ว
และเช่นเคย TPSO Journal ได้อพั เดทภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทย และสถานการณ์การส่งออกน�ำเข้า ซึง่ ช่วงเวลาทีผ่ า่ นมาถือว่าประเทศไทยได้ฝา่ กระแส
ความผันผวนจากสงครามการค้าโลกมาได้เป็นอย่างดี เห็นได้จากภาคการส่งออกทีข่ ยายตัวอย่างต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 18 และยังคงมีแนวโน้มขยายตัวได้ดใี นตลาดส�ำคัญ
ทัง้ อาเซียน CLMV และเอเชียใต้ ส่วนการท่องเทีย่ วของไทยก็ได้รบั ข่าวดีจากการทีก่ รุงเทพฯ ได้ครองแชมป์ตอ่ เนือ่ งเป็นปีที่ 3 ในฐานะเมืองสุดยอดจุดหมายปลายทาง
อันดับหนึง่ ของโลกทีน่ กั ท่องเทีย่ วต้องการมาเยือนและพักแรม โดยมีภเู ก็ตเป็นอันดับ 12 และพัทยาเป็นอันดับ 18 (Mastercard Global Destination Cities Index:
GDCI 2018) ไทยซึง่ เป็นครัวของโลกควรจะเสริมจุดแข็งตรงนีไ้ ด้อย่างไร ติดตามต่อใน Global News ในหัวข้อ Food Adventure Tourism
สุดท้ายนีห้ วังเป็นอย่างยิง่ ว่า TPSO Journal ฉบับนีจ้ ะให้ความรูแ้ ละมุมมองใหม่ๆ แก่ผอู้ า่ นทุกท่าน
															
											กองบรรณาธิการวารสาร สนค.
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ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ และ
กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม จัดงาน “การประชุมวิชาการนานาชาติดา้ นดัชนีเศรษฐกิจการค้า”
(CLMVT Conference on Economic and Trade Indices : CLMVT-CETI)
ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ โดยได้รบั เกียรติจาก
ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวฒ
ั นา ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธเี ปิด
การประชุมวิชาการนานาชาติดงั กล่าว เป็นเวทีส�ำหรับการน�ำเสนอผลงานวิชาการด้านการจัดท�ำ
เครือ่ งชีว้ ดั เศรษฐกิจการค้า อาทิ ดัชนีราคา (Price Index) ดัชนีผลผลิต (Production Index) ดัชนี
ความเชือ่ มัน่ (Confidence Index) และดัชนีอนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ
ของภาครัฐ และสถาบันการศึกษา กว่า 100 คน จากกลุม่ ประเทศ CLMVT และประเทศในภูมภิ าคเอเชีย
จ�ำนวน 17 ประเทศ เพือ่ แลกเปลีย่ นองค์ความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคการจัดท�ำ ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข อันจะส่งผลให้การจัดท�ำเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้าของภูมิภาคมีประสิทธิภาพ และ
ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนเชือ่ มโยงข้อมูลเครือ่ งชีว้ ดั เศรษฐกิจการค้า และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านวิชาการระหว่างกัน
การประชุมวิชาการด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้าในครัง้ นี้ จะเป็นจุดเริม่ ต้นทีด่ ขี องการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านวิชาการในการพัฒนาการจัดท�ำดัชนีเศรษฐกิจทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ตามกรอบมาตรฐานสากล
มีความถูกต้อง แม่นย�ำ และทันสมัย สามารถสะท้อนภาวะเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง และรองรับการเติบโต
ของเศรษฐกิจภูมภิ าค CLMVT และประเทศในภูมภิ าคเอเชียในอนาคตต่อไป
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โดย : นางสาวประภาพร กิตติเสนาชัย นักวิชาการพาณิชย์ชำ� นาญการ กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า

การขับเคลือ
่ นภาคบริการยุคใหม่ (Service 4.0)
ปัจจุบนั เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในภาคบริการของไทยเพิม่ มากขึน้ ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคของโลกเกิดขึน้ อย่างรวดเร็วในหลายมิติ โดยเฉพาะในภาคบริการ มีการปรับเปลีย่ น
รูปแบบการใช้จา่ ยจากสินค้าจ�ำเป็นมาสูก่ ารบริโภคบริการมากขึน้ เช่น ท่องเทีย่ ว ธุรกิจบันเทิง รวมถึงการใช้จา่ ยด้านสุขภาพ
และการรักษาพยาบาล (health) ทีม่ แี นวโน้มเติบโตควบคูก่ บั ความต้องการการกินดีอยูด่ ี (wellness) ทัง้ นี้ นอกจากการ
ปรับเปลีย่ นรูปแบบการใช้จา่ ยดังกล่าวแล้ว แนวโน้มการบริโภคทีน่ า่ จับตามองคือ ผูบ้ ริโภคยุคใหม่ตอ้ งการความแตกต่าง
ความมีเอกลักษณ์ ต้องการการบริการที่สามารถปรับแต่งได้ตามความพึงพอใจ และต้องการเสพประสบการณ์ใหม่ๆ
โดยผูบ้ ริโภคยอมจ่ายเงินเพิม่ ขึน้ เพือ่ ให้ได้สนิ ค้าและบริการทีต่ อบโจทย์กบั ความต้องการมากทีส่ ดุ ดังนัน้ เพือ่ สร้างความส�ำเร็จ
ในการบริการลูกค้าแบบเติบโตอย่างยั่งยืน กุญแจส�ำคัญของการบริการจึงอยู่ที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจบริการอย่าง
ครบวงจร (Services Ecosystem) ไม่วา่ จะเป็น บุคลากรทีใ่ ห้บริการมีประสิทธิภาพสูง การจัดวางองค์ประกอบของ
การให้บริการด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีท่ นั สมัย ซึง่ จะเป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้การบริโภคยุคใหม่เข้าสูย่ คุ Service 4.0 ซึง่ เป็น
ยุคแห่งการปฏิวตั ภิ าคบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

THE ROAD TO SERVICE 4.0

•
•
•
•
•

1.0

2.0

3.0

4.0

(Basics)

(Structure)

(Efficiency)

(Customer Experience)

มีจำ� นวนพนักงานบริการ
จ�ำนวนมาก
ผูใ้ ห้บริการเป็นรายเล็ก
ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง
ผ่านทางโทรศัพท์
มีจติ ใจในการให้บริการ
(Service Mind)
คุณภาพตัวบุคคล
หรือพนักงานเป็นปัจจัยส�ำคัญ

•
•
•
•

หน่วยงานบริการลูกค้า
(Customer Service)
ผูกขาดโดยผูบ้ ริการรายใหญ่
เข้าสูย่ คุ โทรศัพท์มอื ถือ
SMS Fax คอมพิวเตอร์
Email ในการให้บริการ
ลูกค้ามีความส�ำคัญ
(Customer First)

•
•
•
•
•

มีเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์
ทีส่ ลับซับซ้อน เชือ่ มต่อลูกค้า
ออนไลน์แบบเรียลไทม์
มีการจัดกลุม่ ความส�ำคัญลูกค้า
(Priority Customers)
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service)
จ�ำนวนพนักงานในการบริการ
มีจำ� นวนลดลง
พัฒนาเทคโนโลยีรปู แบบใหม่ๆ

•
•
•
•
•

บุคลากรมีประสิทธิภาพสูง
ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีท่ นั สมัย
(Internet of Thing)
ข้อมูลมีขนาดใหญ่ (Big Data)
นวัตกรรมการบริการเข้าถึงได้
ทุกทีท่ กุ เวลา มีความสะดวก
รวดเร็ว
ลูกค้าเปลีย่ นใจง่ายถ้าค้นพบ
ประสบการณ์ทดี่ กี ว่า

ทีม่ า: เสน่ห์ ศรีสวุ รรณ สถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ และ trueAct Software (2561) รวบรวมโดยส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
การก้าวเข้าสูย่ คุ service 4.0 ข้อมูลภาคบริการซึง่ นับวันจะมีขนาดใหญ่มากขึน้ เรือ่ ยๆ จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลือ่ นความส�ำเร็จดังกล่าว เนือ่ งจาก
ผูบ้ ริโภคในยุคเศรษฐกิจใหม่มคี วามต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพือ่ ประกอบการตัดสินใจก่อนการเลือกบริโภคหรือรับบริการใดบริการหนึง่ เช่นเดียวกับการเลือกซือ้
สินค้า ดังนัน้ การจัดเก็บรวบรวม การบูรณาการ และเชือ่ มโยงข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับภาคบริการ จึงเป็นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถละเลยได้ และทวีความส�ำคัญมากขึน้ เช่นเดียวกัน
เพราะจะท�ำให้ผปู้ ระกอบการ และภาครัฐสามารถน�ำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ และก�ำหนดแผนการด�ำเนินงาน เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือธุรกิจภาคบริการ
ได้อย่างฉับไว และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามาแทรกแซงทุกกระบวนการ
ในชีวติ ประจ�ำวันของทัง้ ผูบ้ ริโภคและผูป้ ระกอบการ จึงท�ำให้รปู แบบการบริโภคทัง้ สินค้าและบริการเปลีย่ นไปในทิศทางทีส่ ะดวกและรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ พร้อมทัง้
ท�ำให้มบี ริการดิจทิ ลั ใหม่ๆ เกิดขึน้ มากมาย โดยเฉพาะบริการดิจทิ ลั คอนเทนต์ทเี่ ข้ามามีสว่ นเกีย่ วข้องกับผูบ้ ริโภคตลอดเวลา ทัง้ ในแง่ของการอ�ำนวยความสะดวก
ในชีวติ ประจ�ำวันและการท�ำงาน หรือการสร้างความบันเทิงในยามพักผ่อน ดังนัน้ ในยุค Service 4.0 นอกจากการมีฐานข้อมูลภาคบริการทีค่ รบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
การเรียนรูบ้ ริการใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จึงเป็นสิง่ ทีผ่ บู้ ริโภคต้องให้ความส�ำคัญ เพือ่ ใช้ประโยชน์จากบริการดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน ตรงกับความต้องการ โดยจะมี
ภาครัฐคอยท�ำหน้าทีอ่ ำ� นวยความสะดวกให้กบั ผูป้ ระกอบการในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคยุคใหม่ทเี่ ปลีย่ นแปลง
อยูเ่ สมอ เพือ่ ให้ธรุ กิจบริการของไทยตอบสนองความต้องการทัง้ ภายในประเทศ เป็นปัจจัยสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย และยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันให้กบั ผูป้ ระกอบการในเวทีระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

04

Special Report

โดย : นางสาวชนิดา อินปา นักวิชาการพาณิชย์ช�ำนาญการพิเศษ กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า

รูจ
้ ก
ั ดิจท
ิ ล
ั คอนเทนต์
บริการ (ไม่) ใหม่ ในยุค
Thailand 4.0
ดิจทิ ลั คอนเทนต์ หนึง่ ในห้าของ New S - Curve อุตสาหกรรมและ
ธุรกิจบริการแห่งอนาคต ทีถ่ อื ได้วา่ เติบโตอย่างรวดเร็วภายใต้การเปลีย่ นแปลง
ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีปจั จัยสนับสนุน
หลักคือพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคยุคใหม่ทตี่ า่ งยอมรับให้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การเรียน
การท�ำงาน หรือการพักผ่อน
เรียนรูร้ ะบบนิเวศของดิจท
ิ ล
ั คอนเทนต์
(Digital Content Ecosystem)
ดิจทิ ลั คอนเทนต์ (Digital Content)1 ตามนิยามของส�ำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็น
อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิต เผยแพร่ จ�ำหน่าย และให้บริการด้านดิจทิ ลั
คอนเทนต์ เช่น แอนิเมชัน คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์
การบันทึกเสียงลงบนสือ่ และการพิมพ์จำ� หน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี เกมดิจทิ ลั
ดิจทิ ลั คอนเทนต์เพือ่ การศึกษา สือ่ ใหม่ๆ ในรูปแบบ AR/ VR/ MR การ์ตนู และ
คาแรคเตอร์รวมไปถึง E-book
ภายใต้ค�ำว่า “ดิจิทัลคอนเทนต์” เรารู้หรือไม่ว่า ระบบนิเวศ และ
สภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องเชือ่ มโยงกันนัน้ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?
จากนิยามของดิจิทัลคอนเทนต์ดังกล่าวข้างต้น จึงถือเป็นอุตสาหกรรม
และธุรกิจบริการหนึง่ ในระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)
ทีอ่ าศัยทักษะจากความคิดสร้างสรรค์ และทักษะด้านเทคโนโลยีในการผลิตสือ่
ในรูปแบบดิจทิ ลั ออกมา ซึง่ ประกอบไปด้วยหลายกิจกรรม ดังนัน้ ในการประเมิน
ระบบนิเวศของดิจทิ ลั คอนเทนต์ เราต้องตระหนักถึงปัจจัยส�ำคัญ 3 ประการ
คือ โครงสร้างพื้นฐานที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดดิจิทัลคอนเทนต์ อุปกรณ์ที่มี
ส่วนเกีย่ วข้อง และภาษาทีใ่ ช้ เนือ่ งจากเนือ้ หาหรือผลงานจากการผลิตดิจทิ ลั
คอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพจะไม่สามารถพัฒนาได้ตรงความต้องการของ
ผู้บริโภค หากปราศจากโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ดี การมีอุปกรณ์และ
ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อชนิดและ
ลักษณะของเนื้อหาดิจิทัลที่ถูกใช้ รวมทั้งภาษาและการแสดงผลตัวอักษรที่มี
ความสอดคล้องกับแต่ละอุปกรณ์ และแพลตฟอร์มทีน่ ำ� เสนอ
จากมุมมองของผูบ้ ริโภค2 ระบบนิเวศของดิจทิ ลั คอนเทนต์ ประกอบด้วย
6 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) กลุม่ ความบันเทิง 2) กลุม่ ข้อมูล 3) กลุม่ สาธารณูปโภค
4) กลุม่ บริการทางธุรกิจ 5) กลุม่ แพลตฟอร์มทีใ่ ช้รว่ มกัน และ 6) กลุม่ การสือ่ สาร
โดยมี 4 ผูเ้ ล่นหลักทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการพัฒนาระบบนิเวศดิจทิ ลั คอนเทนต์
ดังกล่าว ได้แก่ 1) รัฐบาล (Government) 2) ตราสินค้า (Brands) 3) ผูด้ ำ� เนินการ
(Operators) และ 4) ผูพ้ ฒ
ั นาเนือ้ หา (Content developers)
1 แผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั (พ.ศ. 2561 - 2564)
2 The Global Information Technology Report 2015, WEF forum 2015
3 สรุปผลการส�ำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมแอนิเมชัน เกม และคาแรคเตอร์ ปี 2559
และคาดการณ์ปี 2560 - 2561, พฤศจิกายน 2560

TPSO Journal

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาในฝั่งของผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์
ตามการแบ่งประเภทของส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั (DEPA)3 กระทรวง
ดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม สามารถแบ่งกลุม่ อุตสาหกรรมดิจทิ ลั คอนเทนต์
ในประเทศไทยออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ อุตสาหกรรมแอนิเมชัน อุตสาหกรรม
คาแรคเตอร์ และอุตสาหกรรมเกม โดยมีผู้ประกอบการจ�ำแนกตามประเภท
ธุรกิจเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ผลิตงานโดยมีทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง
(IP Owner) ผูร้ บั จ้างผลิตงาน (Outsourced Service Provider) ผูจ้ ำ� หน่าย
น�ำเข้า และตัวแทนจ�ำหน่าย (Distributor, Importer, and Licensing Agent)
ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ดังกล่าวของประเทศไทย มีแนวโน้ม
เติบโตมากขึ้นตามการพัฒนาเทคโนโลยี และการด�ำเนินชีวิตที่น�ำเอาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาใช้ในชีวติ ประจ�ำวันมากขึน้
ธุรกิจดิจท
ิ ล
ั คอนเทนต์ไทย เติบโตอย่างต่อเนือ
่ งและ
มีแนวโน้มทีส
่ ดใส
ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั (DEPA) กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม รายงานผลส�ำรวจมูลค่าดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศไทยปี 2559
ซึ่งครอบคลุม 3 สาขาหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมแอนิเมชัน อุตสาหกรรม
คาแรคเตอร์ และอุตสาหกรรมเกม โดยผลส�ำรวจระบุว่าทั้ง 3 อุตสาหกรรม
มีมลู ค่ารวมกันประมาณ 21,981 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่ารวมของอุตสาหกรรม
แอนิเมชันจ�ำนวน 3,965 ล้านบาท มีอตั ราการเติบโตลดลงร้อยละ 1.6 เมือ่
เทียบกับปี 2558 ขณะที่อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์มีมูลค่า 1,687 ล้านบาท
มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 และอุตสาหกรรมเกมมีมูลค่ารวม
16,328 ล้านบาท มีอตั ราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 14.8
ส�ำหรับแนวโน้มการเติบโตในปี 2560 มูลค่าดิจทิ ลั คอนเทนต์ในไทยคาดว่า
จะขยายตัวสูงขึน้ และมีมลู ค่ากว่า 24,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มขยับตัวสูงถึง
กว่า 26,000 ล้านบาทในปี 2561 โดยสาขาอุตสาหกรรมแอนิเมชันถูกคาดการณ์
ว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 1.8 และเติบโตเป็นร้อยละ 10 ในปี 2561 ขณะที่
สาขาอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 9.6 ในปี 2560 และเติบโต
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ร้อยละ 8.1 ในปี 2561 ส�ำหรับสาขาเกมคาดการณ์วา่ จะเติบโตถึงร้อยละ 12.2
ในปี 2560 และร้อยละ 12 ในปี 2561 ทัง้ นี้ ตัวเลขการคาดการณ์ดงั กล่าวนีเ้ ป็น
ไปตามการประเมินจากปริมาณงานทีผ่ ปู้ ระกอบการก�ำลังผลิต รวมทัง้ แนวโน้ม
และปัจจัยบวกต่างๆ ของตลาดทีค่ าดว่าจะส่งผลต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรม
เมือ่ พิจารณามูลค่าการค้าระหว่างประเทศ พบว่า ธุรกิจดิจทิ ลั คอนเทนต์
ในไทยถูกขับเคลื่อนด้วยการน�ำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก โดยปี 2559
ผู้จัดจ�ำหน่ายและน�ำเข้าแอนิเมชันมีส่วนแบ่งการตลาดกว่าร้อยละ 50 ของ
มูลค่าแอนิเมชันทัง้ หมด ขณะทีผ่ จู้ ดั จ�ำหน่าย ผูน้ ำ� เข้าและดูแลสิทธิคาแรคเตอร์
มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 93 ส่วนผู้จัดจ�ำหน่ายและน�ำเข้าเกมมีส่วนแบ่ง
การตลาดมากกว่าร้อยละ 96 ของมูลค่าตลาดเกมทั้งหมด ในขณะที่มูลค่า
การผลิตและส่งออกงานแอนิเมชัน คาแรคเตอร์และเกม โดยมีมลู ค่ารวมกันอยูท่ ี่
1,235.3 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตเทียบกับปีก่อนหน้าร้อยละ 6.2 โดย
อุตสาหกรรมสาขาแอนิเมชันมีมลู ค่าการส่งออก 787.1 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก
ปี 2558 ร้อยละ 7.6 ซึง่ ประเทศทีเ่ ป็นผูว้ า่ จ้างผลิตหลัก ได้แก่ จีน ญีป่ นุ่ เกาหลี
ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ขณะทีส่ าขาคาแรคเตอร์มมี ลู ค่าการส่งออกรวมเพียง
13.7 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.2 ส�ำหรับสาขาเกมมีมลู ค่าการส่งออก 434.4
ล้านบาท ขยายตัวเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยร้อยละ 3.5
จากผลการส�ำรวจดังกล่าว จะเห็นได้วา่ ธุรกิจดิจทิ ลั คอนเทนต์ของไทย
ยังคงพึง่ พาตลาดต่างประเทศเป็นส�ำคัญ แม้วา่ ผูป้ ระกอบการไทยและผูผ้ ลิต
เนือ้ หาของไทยจะมีฝมี อื และมีศกั ยภาพได้รบั การยอมรับจากทัว่ โลก จากผลงาน
ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะและมีทรัพย์สนิ ทางปัญญาเป็นของตัวเองมากขึน้ ทัง้ ในเรือ่ ง
ของแอนิเมชัน เกม และคาแรคเตอร์ ซึง่ การเป็นผูผ้ ลิตจะช่วยส่งเสริมการพัฒนา
ดิจทิ ลั คอนเทนต์ของไทยให้เป็นทีต่ อ้ งการ และส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้
มากขึน้ ซึง่ ปัจจุบนั ประเทศไทยก็มหี น่วยงานทีส่ ง่ เสริมและสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมดิจทิ ลั คอนเทนต์เป็นการเฉพาะอยูแ่ ล้ว นัน่ ก็คอื ส�ำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจทิ ลั หรือ DEPA ซึง่ มีภารกิจหลักในการยกระดับคุณภาพการพัฒนา
คอนเทนต์ให้แก่ผปู้ ระกอบการ ให้สามารถแข่งขันและเติบโตทัดเทียมกับผูผ้ ลิต
คอนเทนต์ในระดับนานาชาติ รวมทั้งพัฒนาตลาดเพื่อส่งเสริมการส่งออก
การสนับสนุนแหล่งเงินทุน การสนับสนุนผูป้ ระกอบการธุรกิจดิจทิ ลั คอนเทนต์
รุ่นใหม่ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุน Co-Creation Space เพื่อเป็น
สถานที่ให้ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตคอนเทนต์มาพบปะ แลกเปลี่ยน และ
ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ ให้เกิดร่วมมือและเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในการ
ขับเคลือ่ นธุรกิจดิจทิ ลั คอนเทนต์ของไทย
การมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักทีช่ ว่ ยอ�ำนวยความสะดวก และสนับสนุน
การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ จะเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อน
การต่อยอดธุรกิจบริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งและพัฒนาธุรกิจบริการของไทยให้กา้ วหน้า
เป็นทีย่ อมรับในเวทีโลกได้อย่างแน่นอน

บทบาทของกระทรวงพาณิชย์กับการพัฒนาธุรกิจ
ดิจท
ิ ล
ั คอนเทนต์
จากผลงานสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อาจกล่าว
ได้วา่ ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ ศี กั ยภาพ และความพร้อมทัง้ ในด้านบุคลากร
ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคและ
ฝีมอื การผลิตและพัฒนาดิจทิ ลั คอนเทนต์ ประกอบกับมีหน่วยงานทีม่ บี ทบาท
หน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีในมิติต่างๆ
เป็นการเฉพาะ จึงถือได้วา่ ธุรกิจดิจทิ ลั คอนเทนต์ของไทยมีความเข้มแข็งจากภายใน
มากพอสมควร อย่างไรก็ตาม โอกาสในการค้าการลงทุนระหว่างประเทศก็เป็น
สิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการไทยต้องการได้รบั การสนับสนุนเพือ่ ยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขัน และเป็นช่องทางในการต่อยอดการพัฒนาคอนเทนต์ให้มคี วามทันสมัย
และตอบสนองต่อความต้องการในเศรษฐกิจยุคใหม่ ตลอดจนสามารถต่อยอด
ธุรกิจเพือ่ เพิม่ มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ และการก้าวสูต่ ลาดดิจทิ ลั คอนเทนต์
ระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึง่ บทบาทและหน้าทีด่ งั กล่าวจะเป็น
ใครไปไม่ได้ นอกจากกระทรวงพาณิชย์ ทีม่ พี นั ธกิจหลักส�ำคัญประการหนึง่ คือ
การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการค้า โดยส่งเสริมการสร้างมูลค่า
ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจภาคการค้าและบริการให้กบั ผูป้ ระกอบการ
ในทุกระดับอย่างครบวงจร
กระทรวงพาณิชย์มีหน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจบริการทั้ง
ภาพรวมและรายสาขาหลายหน่วยงาน โดยสามารถแบ่งตามภารกิจได้ 3 ด้าน
ได้แก่ 1) การก�ำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ 2) พัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถของผูป้ ระกอบการ และ 3) การส่งเสริมการตลาดและโอกาสทาง
การค้ า โดยปั จ จุ บั น กระทรวงพาณิ ช ย์ จั ด กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล คอนเทนต์
อยูภ่ ายใต้บริการสร้างสรรค์ หรือ Creative Services โดยมีกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและยกระดับผูป้ ระกอบการ
สูส่ ากล และส่งเสริมการพัฒนาช่องทางตลาดในต่างประเทศ โดยมุง่ เน้นการ
ส่งเสริมการรวมกลุม่ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าเพือ่ ขยายตลาด
ไปยังต่างประเทศ การพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการให้สามารถแข่งขันได้ใน
เวทีโลก รวมทัง้ ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรอย่างส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจทิ ลั สมาคมทางด้านดิจทิ ลั คอนเทนต์ไทย และส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในการจัดงาน Bangkok International Digital
Content Festival ขึน้ เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ยกระดับ ชูศกั ยภาพ และผลักดัน
ดิจิทัลคอนเทนต์ไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมดิจิทัลในภูมิภาค
อาเซียน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดิจิทัลพัฒนาคุณภาพ และเปิดโอกาสให้
ผูป้ ระกอบการ พบปะ เจรจาทางธุรกิจกับคูค่ า้ ทัง้ ในและต่างประเทศ เป็นพลังหนุน
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ขานรับนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 และ
ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด คื อ เพื่ อ การผลั ก ดั น ให้ ผู ้ ป ระกอบการที่ มี ก ารเริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์เกิดความเข้มแข็ง เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรม
ในระดับชาติได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนต่อไป
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Special Report

โดย : กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า และกองนโยบายระบบการค้า

“ฐานข้อมูลบริการสุขภาพ จุดเริม
่ ต้นฐานข้อมูลบริการไทย”
โครงการจัดท�ำฐานข้อมูลบริการสุขภาพ
พันธกิจทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ของส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์ คือ การเป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
โดยมีการวิเคราะห์และประมวลข้อมูลเป็นสารสนเทศเชิงลึกของประเทศ และ
สร้างเครือข่ายแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ และสอดคล้องกับความประสงค์ของรัฐบาลที่จะสนับสนุน
อุตสาหกรรม “การบริการสุขภาพ” (Health Services Industry) โดยได้
ก�ำหนดนโยบายกระตุน้ การเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าวไว้ทงั้ ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)
ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2569) รวมทัง้ กรอบยุทธศาสตร์อนื่ ๆ อันแสดงให้เห็น
ถึงความส�ำคัญของอุตสาหกรรมการบริการสุขภาพ และศักยภาพในการเป็น
อุตสาหกรรมส่งออก การมีข้อมูลบริการสุขภาพที่จัดวางอย่างเป็นระบบและ
มีรายละเอียดเพียงพอจึงมีความส�ำคัญ เพราะจะท�ำให้รฐั บาลสามารถก�ำหนด
ทิศทางของนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับ
(Evidence-Based Policy-Making)
“โครงการจั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล บริ ก ารสุ ข ภาพ” จึงถูกจัดท�ำขึ้น โดย
ความร่วมมือระหว่างส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าและคณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) การก�ำหนด
โครงร่างชุดข้อมูล (Data Template) ทีเ่ หมาะสมต่อการวิเคราะห์ตลาดการให้บริการ
สุขภาพและการก�ำหนดนโยบายเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานในตลาดการให้บริการ
สุขภาพ (2) การรวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ให้บริการสุขภาพภายใต้โครงร่างทีก่ ำ� หนด และ (3) การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีร่ วบรวม
ได้ในเบื้องต้น เพื่อชี้ให้เห็นถึงช่องว่างของการเก็บรวบรวมข้อมูลในปัจจุบัน
และให้ขอ้ เสนอแนะในการเก็บข้อมูลของตลาดการให้บริการสุขภาพในอนาคต
โครงสร้างฐานข้อมูลทีพ
่ ง
ึ ประสงค์
การจัดท�ำโครงร่างชุดข้อมูล (Data Template) ที่เหมาะสมกับธุรกิจ
บริ ก ารสุ ข ภาพภายใต้ โ ครงการนี้ ใ ช้ วิ ธี ก ารหลายวิ ธี ป ระกอบกั น ได้ แ ก่
(1) การอ้างอิงทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ (Health Economics)

เพือ่ ก�ำหนดกรอบแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับตลาดการให้บริการสุขภาพ อันจะส่งผล
ถึงความเข้าใจร่วมกัน (Common Understanding) ต่อความต้องการชุดข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วกับบริการสุขภาพของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย (2) การอ้างอิงต้นแบบ
โครงร่างชุดข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพในระดับนานาชาติ (พิจารณาฐานข้อมูล
OECD Health Statistics (OCED Health Data) อันประกอบไปด้วยข้อมูล
สุขภาพของประเทศในกลุม่ OECD และนอกกลุม่ OECD บางส่วน รวมทัง้ สิน้
44 ประเทศ) (3) การก�ำหนดอุตสาหกรรมการให้บริการทางสุขภาพที่ส�ำคัญ
(อ้างอิงถึงการแบ่งประเภทบริการสุขภาพตามรหัสอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ TSIC
2009 NAICS 2017 และ CPC Version 2.1) และ (4) การพิจารณาชุดข้อมูลทุตยิ ภูมิ
(Secondary Data) ทีม่ กี ารรวบรวมอยูแ่ ล้วตามหน่วยงานต่างๆ ในปัจจุบนั
สรุปลักษณะของฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลภายใต้โครงการนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลอนุกรมเวลาระดับ
ประเทศ (Country-level Time Series) มีตวั แปรรวมทัง้ สิน้ 1,511 ตัวแปร
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2503 ถึง พ.ศ. 2560 มาจากฐาน/ชุดข้อมูล 21 ฐาน/ชุด จาก
หน่วยงานทัง้ สิน้ 8 หน่วยงาน ข้อมูลทัง้ หมดถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบแนวกว้าง
(Wide Format) นอกจากนี้ โครงการนีย้ งั ได้เติมเต็มฐานข้อมูลด้วยการประสานงาน
กับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเพือ่ ให้เชือ่ มโยงข้อมูลในอนาคตได้โดยตรงทัง้ สิน้ 5 หน่วยงาน
ข้อมูลในฐานข้อมูลนีแ้ บ่งเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ (1) ข้อมูลบริบท (Contextual
Variables) คือ ข้อมูลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับบริการทางสุขภาพโดยตรง แต่สะท้อน
สภาพแวดล้อมของการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของตลาดบริการทาง
สุขภาพ ข้อมูลในกลุม่ นี้ ได้แก่ ตัวแปรระดับมหภาคทีแ่ ทน “ภาพรวมในระดับ
ประเทศ” และตัวแปรทีแ่ สดงให้เห็นถึง “ตลาดบริการสุขภาพในภาพรวม” แต่ไม่ได้
เจาะจงตลาด และ (2) ข้อมูลรายตลาด/รายอุตสาหกรรม (Industry-Specific
Variables) โดยภายใต้โครงการนี้ อุตสาหกรรม/ตลาดการบริการสุขภาพ
ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 4 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ การบริการสุขภาพที่มีการ
รักษาพยาบาล การบริการส่งเสริมสุขภาพ เช่น สปา หรือ นวด การบริการดูแล
ผูส้ งู อายุระยะยาว และการประกันสุขภาพ

แผนภาพที่ 1: กรอบการด�ำเนินโครงการและกระบวนการก�ำหนด Template
การปริทศ
ั น์วรรณกรรม

การจัดท�ำฐานข้อมูล

การเติมเต็มฐานข้อมูล

- กรอบทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับตลาดบริการ
ทางสุขภาพ
- ปริทศั น์งานวิจยั เชิงประจักษ์ทงั้ สิน้ 31 ชิน้
- OECD Health Data – 1,359 Variables
- ศึกษาระบบ รหัสอุตสาหกรรม 3 ระบบ
ได้แก่ ISIC Version 4 HS 2017 และ
CPC 2.1

- 8 องค์กร 21 ฐาน 1,511 ตัวแปร
- ขาดไป 194 ตั ว แปรเมื่ อ เที ย บ
OECD/Theory
- ตรวจสอบเพิม่ เติมให้อกี 24 ฐาน

- รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ
บริการสุขภาพ 5 หน่วยงาน ได้แก่
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/ กรมกิจการ
ผูส้ งู อายุ/ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน/
คปภ./ BOI

•
•
•
•

อุปสงค์
อุปทาน
ตลาดภายในประเทศ
การค้าระหว่างประเทศ
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• โครงร่างชุดข้อมูล
• การรวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมิ
จากแหล่งข้อมูลทีส่ บื ค้นได้บนเว็บไซต์

• การรวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมิ จาก
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

07
โครงร่างข้อมูล
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

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

การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
การใช้ประโยชน์ของข้อมูลจากฐานข้อมูลของโครงการ จาก
การพิจารณาข้อมูลทั้งหมดและการปริทัศน์วรรณกรรมเพิ่มเติม
พบว่า ข้อมูลอนุกรมเวลาในฐานข้อมูลนัน้ สามารถใช้วเิ คราะห์ได้
ในหลายรูปแบบ ดังนี้
• การจั ด ท� ำ แนวโน้ ม (Trend) ของอุ ป สงค์ ข องตลาด
		 บริการสุขภาพ
• การจั ด ท� ำ แนวโน้ ม (Trend) ของอุ ป ทานของตลาด
		 บริการสุขภาพ
• การประมาณการล่วงหน้า (Forecasting) ของตัวแปรต่างๆ
		 อย่างง่าย
• การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดบริการสุขภาพ
		 กับตัวแปรบริบทในมิตติ า่ งๆ และ
• การศึกษาอัตราการเติบโตของก�ำไร รายได้ ทรัพย์สิน
		 หมุนเวียน หรือหนี้สินโดยเฉลี่ยของสถานประกอบการ
		 ในอุตสาหกรรมทีส่ นใจ
ตัวอย่างประโยชน์เชิงนโยบาย 2 ตัวอย่าง ได้แก่

หมวดหมู่ข้อมูล

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)
การค้าบริการสุขภาพระหว่างประเทศ Mode 3
- Trade in Health Services - Mode 3
(Commercial Presence)
การค้าบริการสุขภาพระหว่างประเทศ Mode 4
- Trade in Health Services - Mode 4
(Movement of Natural Persons

สินค้าและบริการ/อุตสาหกรรม
ทางสุขภาพ

หมวดหมู่ข้อมูล

ตลาดบริการส่งเสริมสุขภาพ ตัวอย่าง
เช่น ธาราบ�ำบัด การนวดเพื่อบ�ำบัดโรค
การบ�ำบัดด้วยกลิ่นหอม
ตลาดบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
รวมถึงสถานบริการด้านการพยาบาลที่
ให้ที่พัก + การดูแลที่ให้ที่พักแก่
ผู้สูงอายุที่ไม่มีการรักษาพยาบาลหรือ
มีเล็กน้อย
ตลาดประกันสุขภาพ

การบริการส่งเสริมสุขภาพ สปา นวด - Health
Promotion - Spa/ Massage
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและทรัพยากรที่ใช้ใน
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว - Long-Term Care

ประกันสุขภาพ/ การปกป้องทางสังคม Health Insurance/ Social Protection

1. การวิเคราะห์แนวโน้มของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์/
Medical Tourism (Mode 2 ของการค้าบริการระหว่างประเทศ)
และ
2. การวิเคราะห์ทศิ ทางการเติบโตของตลาดบริการสุขภาพโดย
พิจารณาตัวแปรทีส่ ะท้อนสถานะทางการเงิน (Financial Health)
หรือผลประกอบการของบริษทั /สถานประกอบการในอุตสาหกรรม
ทั้ง 4 อุตสาหกรรมที่สนใจ ได้แก่ บริการทางสุขภาพที่มีการ
รักษาพยาบาล บริการส่งเสริมสุขภาพ (สปาหรือนวด) การให้การ
ดูแลระยะยาวผูส้ งู อายุ และการประกันสุขภาพ โดยจะใช้ขอ้ มูล
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นหลัก
ข้อเสนอแนะ
• ฐานข้อมูลสามารถน�ำไปใช้วิเคราะห์ทางสถิติต่อเพื่อน�ำไปสู่
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากภาครัฐโดยอยูบ่ นพืน้ ฐานเชิงประจักษ์
ในแต่ละอุตสาหกรรมได้
• แนวทางในการเก็บข้อมูล/ จัดการกับฐานข้อมูลในอนาคต
o การเติมเต็มฐานข้อมูลในมีความสมบูรณ์มากขึน้
o ติดตามเฉพาะตัวแปรทีส่ ำ� คัญบางตัว
o การเชือ่ มฐานข้อมูลกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (stakeholders)
o แนวทางส�ำหรับกระทรวงพาณิชย์โดยเฉพาะ
• เพือ่ ประโยชน์ในการเชือ่ มต่อฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานและ
เพือ่ ความถูกต้องในการวิเคราะห์ขอ้ มูลของแต่ละภาคอุตสาหกรรม
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องพึงพิจารณา
o กฎหมาย/ ระเบียบ/ classification ของบริการในแต่ละตลาด
o รูปแบบ (Format) ของข้อมูลทีจ่ ะท�ำการเชือ่ มโยง
o รหัสอุตสาหกรรมของหน่วยข้อมูล
• ควรสนับสนุนการจัดท�ำฐานข้อมูลให้เป็นประโยชน์ตอ่ การท�ำ
มาตรฐานหรือการพัฒนาระดับคุณภาพของสถานประกอบการ
• ควรสนับสนุนการจัดท�ำฐานข้อมูลให้เป็นประโยชน์ตอ่ การท�ำ
Human Resource Planning
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โดย : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ภาพรวมเศรษฐกิจเดือนกันยายน 2561
ภาพรวมเศรษฐกิจยังอยูใ่ นเกณฑ์ขยายตัวต่อเนือ่ งในอัตราทีช่ ะลอตัว สะท้อนจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินเฟ้อในอัตราทีช่ ะลอตัว สอดคล้องกับการ
ชะลอตัวของดัชนีราคาผูผ้ ลิตและดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างทีข่ ยายตัวในอัตราทีล่ ดลง โดยสาเหตุสำ� คัญมาจากการลดลงของราคาในหมวดผลผลิต
เกษตรกรรมและการชะลอตัวของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ซึง่ เป็นปัจจัยระยะสัน้ ทีเ่ ป็นผลมาจากอุปทานทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเป็น
ส�ำคัญ ในขณะทีป่ จั จัยด้านอุปสงค์ (ความต้องการ) ยังคงมีเสถียรภาพอย่างต่อเนือ่ ง จากการเร่งด� ำเนินโครงการก่อสร้างด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ของรัฐ และการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงต้นปีงบประมาณใหม่ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ที่ส่งผลดีต่อการส่งออกที่มีแนวโน้ม
ดีมาตลอดทั้งปี
ดัชนีชวี้ ด
ั เศรษฐกิจทีส
่ ำ� คัญ

อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปและพืน
้ ฐาน เดือนกันยายน 2561
อัตราเงินเฟ้อเดือน กันยายน 2561
ดัชนี = 102.57
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
(Headline Inflation)
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน
(Core Inflation)

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไป) เดือนกันยายน 2561
ดัชนีเท่ากับ 102.57 เทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2560 เพิ่มขึ้นใน
ลักษณะชะลอตัวร้อยละ 1.33 (YoY) จากร้อยละ 1.62 ในเดือนก่อน
และเป็นการสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 15 ติดต่อกัน โดยมีสาเหตุ
ส�ำคัญจากราคาในหมวดพลังงานที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 22
ที่ร้อยละ 8.10 ในขณะที่ราคาในหมวดอาหารสดลดลงร้อยละ -1.16
ตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศและการปรับเปลี่ยนแผนการ
เพาะปลูกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ซงึ่ เมือ่ หักอาหารสดและพลังงาน
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�ำคัญของการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวของ
เงินเฟ้อในเดือนนี้ มาจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่
1.ปัจจัยเร่ง มาจากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดย
Contribution to percent change (CPC) ของหมวดพลังงาน
สูงถึง 0.93 ตามการสูงขึ้นของราคาน�้ำมันดิบดูไบที่ปรับตัวสูงขึ้นถึง
ร้อยละ 45.10 (YoY) ซึ่งเมื่อหักพลังงานออก จะท�ำให้เงินเฟ้อเดือนนี้
อยู่ที่ร้อยละ 0.40 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 ที่ร้อยละ 0.60
(ในเงินเฟ้อร้อยละ 1.33 เป็นพลังงาน 0.93 หักพลังงานแล้วเหลือ 0.40
เป็นเงินเฟ้อจากด้านอื่นๆ ที่มิใช่พลังงาน)

%MOM

%AOA

1.33

0.29

1.14

0.80

0.14

0.72

2. ปัจจัยทอน มาจาก
- ผลผลิตของกลุ่มอาหารสดที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้ราคาหดตัวร้อยละ -1.16
โดยเฉพาะผักสดและผลไม้ทอี่ อกสูต่ ลาดมากกว่าปกติ เป็นผลจากทัง้ สภาพอากาศ
และการปรับเปลีย่ นแผนการเพาะปลูก ส่งผลให้ราคาผักสดและผลไม้ลดลงต่อเนือ่ ง
เป็นเดือนที่ 5 สอดคล้องกับดัชนีราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ลดลง ร้อยละ -6.02*
- อุปสงค์ชะลอตัวลงเล็กน้อย จากมูลค่า VAT ในเดือน ส.ค. 61 ชะลอตัว
จากร้อยละ 10.3 ในเดือน ก.ค. มาอยูท่ รี่ อ้ ยละ 8.7 (ไม่นบั การโอนทรัพย์สนิ ปตท.)
รวมทั้งรายได้เกษตรกรที่แม้ยังขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 แต่ชะลอตัวลงจาก
ร้อยละ 4.8 ในเดือนก่อน มาอยู่ที่ร้อยละ 2.28* ในเดือนนี้ (ก.ย. 61)

อัตราเงินเฟ้อประเทศต่างๆ (เฉลี่ย ม.ค. - ส.ค. 2561)

เมือ่ เทียบกับ CPI ของประเทศต่างๆ เฉลีย่ 8 เดือน (ม.ค. - ส.ค. 61 เท่ากับ 1.12)
พบว่า CPI ของไทยยังอยู่ในระดับต�่ำ เป็นล�ำดับที่ 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)
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* ประมาณการจากส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ดัชนีราคาผู้ผลิต

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต เดือนกันยายน 2561
เท่ากับ 103.3 ชะลอตัวลงร้อยละ 1.3 (YoY) จากร้อยละ 1.8 ในเดือนก่อน แต่ยัง
ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 โดยมีสาเหตุส�ำคัญ ดังนี้
• หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ -1.2 หลังจากสูงขึ้นต่อเนื่องนาน
3 เดือน ตามการลดลงของราคาสินค้าส�ำคัญ อาทิ ผลปาล์มสด มะพร้าวผล ยางพารา
พืชผัก กลุ่มผลไม้ ปลาและสัตว์น�้ำ
• หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึน้ ร้อยละ 12.0 สูงขึน้ ตามราคาน�ำ้ มันปิโตรเลียมดิบ
และก๊าซธรรมชาติ ตามภาวะตลาดโลก
• หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 1.2 ตามราคาสินค้าส�ำคัญ เช่น
กลุม่ ผลิตภัณฑ์อาหาร จากราคาวัตถุดบิ ทีป่ รับสูงขึน้ กลุม่ น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง จากการปรับลด
ก�ำลังการผลิตของประเทศผู้ผลิตน�้ำมัน กลุ่มสินค้าเคมีภัณฑ์ จากราคาน�้ำมันซึ่งเป็น
สินค้าเกี่ยวเนื่อง กลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น เหล็กเส้น) และ
กลุ่มเครื่องจักร (เครื่องสูบน�้ำ คอมเพรสเซอร์ รถไถนา)
- เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (MoM)
- เฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค.- ก.ย.) สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (AoA)

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) เดือนกันยายน 2561 ปรับตัว
ดีขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2561 ที่ระดับ 37.6 มาอยู่ที่ระดับ 38.0
ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน จากความเชื่อมั่นในอนาคต
ขณะที่ความเชื่อมั่นในปัจจุบันทรงตัว ส่วนการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้า
อุปโภค-บริโภคในปัจจุบัน ลดลง
• ดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั อยูใ่ นระดับเดิมจากเดือน
ที่ผ่านมา 30.9 โดยผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อภาวะเศรษฐกิจลดลง
จากระดับ 37.4 มาอยู่ที่ระดับ 35.4 ขณะที่การหางานท�ำในปัจจุบัน
ปรับตัวดีขึ้นระดับ 24.4 มาอยู่ที่ระดับ 26.5
• ดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคในอนาคต ปรับตัวดีขนึ้ จากเดือนก่อนหน้า
ที่ระดับ 42.1 มาอยู่ที่ 42.7 โดยภาวะเศรษฐกิจ รายได้ในอนาคต และ
การหางานท�ำอีก 3 เดือนข้างหน้า จากระดับ 47.8 48.6 และ 29.7
มาอยู่ที่ระดับ 47.7 48.3 และ 32.2 ตามล�ำดับ
• ระดับความเชื่อมั่นด้านต่าง ๆ
- การใช้จา่ ยเพือ่ ซือ้ สินค้าอุปโภค-บริโภคทีจ่ ำ� เป็นต่อการครองชีพ
ในเดือนนี้ เทียบกับเดือนที่ผ่านมา ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ
53.9 มาอยู่ที่ 53.0 แต่ยังคงสูงกว่าระดับ 50 ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี
- การใช้จา่ ยเพือ่ ซือ้ สินค้าอุปโภค-บริโภคทีจ่ ำ� เป็นต่อการครองชีพ
ในเดือนนี้เทียบกับ 3 เดือนที่ผ่านมา ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า
ที่ระดับ 48.9 มาอยู่ที่ระดับ 50.2
- แผนการซื้อรถยนต์ และสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ปรับตัวดีขึ้นจาก
เดือนก่อนหน้าที่ระดับ 14.5 และ 22.5 มาอยู่ที่ระดับ 15.6 และ 22.7
ตามล�ำดับ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เดือนกันยายน 2561 เท่ากับ 108.9 ชะลอตัวร้อยละ 1.5 (YoY)
จากร้อยละ 3.3 ในเดือนก่อน แต่ยงั ขยายตัวต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 15 เนือ่ งจากฐานสูงของ
ราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเดือนเดียวกันของปีกอ่ น ประกอบกับการน�ำเข้าเหล็ก
ส�ำเร็จรูปของไทยในเดือนสิงหาคม 2561 มีมากถึง 1.2 ล้านตัน ท�ำให้อปุ ทานมีมากส่งผลต่อ
การชะลอตัวของราคา สอดคล้องกับราคาเหล็กในภูมภิ าคเอเชียทีล่ ดลงในเกือบทุกผลิตภัณฑ์
• หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ชะลอตัวร้อยละ 2.7 เทียบกับเดือนทีแ่ ล้วทีข่ ยายตัว
ร้อยละ 9.1 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ–ผิวข้ออ้อย เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็กรางน�ำ้
ลวดเหล็กเสริมคอนกรีต-อัดแรง ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กกลวงเคลือบ
สังกะสี ท่อเหล็กด�ำ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ตะปู) สอดคล้องปริมาณการจ�ำหน่ายเหล็ก
ที่ลดลงในช่วงฤดูฝน
• หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พื้นคอนกรีต
ส�ำเร็จรูปอัดแรง 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)

แนวโน้มเงินเฟ้อ
เงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาได้รับอิทธิพลส�ำคัญจากการเพิ่มขึ้นของ
ทัง้ ความต้องการและราคาพลังงาน โดยราคาพลังงานมีแนวโน้มผันผวน
และมีโอกาสเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปี ในขณะที่ค่าเงินบาทมีโอกาส
อ่อนค่าตามแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของหลายประเทศ
ซึง่ อาจส่งผลสุทธิตอ่ ดุลการช�ำระเงิน ส�ำหรับราคาสินค้าเกษตรยังคงลดลง
แต่รายได้เกษตรกรและอัตราค่าจ้างเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเริ่มมี
สัญญาณการขยายตัวในอัตราที่สูงกว่าเงินเฟ้อ ในขณะที่ความเชื่อมั่น
ผูบ้ ริโภคยังมีแนวโน้มทีด่ ขี นึ้ ส่งผลดีตอ่ ความต้องการในระยะต่อไป ท�ำให้
คาดว่า เงินเฟ้อในระยะต่อไปจะเพิม่ ขึน้ แบบค่อยเป็นค่อยไป โดยอัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบคาดการณ์ของกระทรวง
พาณิชย์ทรี่ อ้ ยละ 0.8 - 1.6 และอยูใ่ นกรอบเป้าหมายนโยบายการเงิน
ระยะปานกลางทีร่ ฐั บาลก�ำหนดไว้ทรี่ อ้ ยละ 2.5 ± 1.5 ได้
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การค้าระหว่างประเทศของไทย
: สิงหาคม 2561
การส่งออก

การส่งออกของไทยในเดือนสิงหาคม 2561 ขยายตัวสูงขึน้ ทีร่ อ้ ยละ 6.7
เติบโตต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 18 หรือคิดเป็นมูลค่า 22,794 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
การส่งออกขยายตัวในระดับสูงในภูมภิ าคอาเซียน (ASEAN-5 และ CLMV)
เอเชียใต้ (อินเดีย) นอกจากนี้ตลาดส่งออกหลักและตลาดศักยภาพสูงอื่นๆ
ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ดี ส�ำหรับการส่งออกสินค้ากลุม่ อุตสาหกรรม ขยายตัวที่
ร้อยละ 5.8 ต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 18 สินค้าทีม่ กี ารขยายตัวในระดับสูง ได้แก่ รถยนต์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครือ่ งส�ำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รกั ษาผิว เครือ่ งจักรกล
และส่วนประกอบ เครือ่ งปรับอากาศและส่วนประกอบ ขณะทีก่ ารส่งออกสินค้า
กลุม่ เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 4.1 สินค้าทีข่ ยายตัวได้ดี
ได้แก่ ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง เครือ่ งดืม่
และข้าว แนวโน้มการส่งออกในปี 2561 ยังมีสญ
ั ญาณเป็นบวก เศรษฐกิจโลกและ
ภูมภิ าคต่างๆ ขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งจากปัจจัยพืน้ ฐานของเศรษฐกิจ นอกจากนี้
ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออก และดัชนีคาดการณ์ความสามารถในการ
แข่งขัน ไตรมาส 4/2561 ยังสูงกว่าระดับ 50 สะท้อนว่าผูส้ ง่ ออกมีความเชือ่ มัน่
ว่าการส่งออกจะยังขยายตัวแม้มีความกังวลต่อเสถียรภาพนโยบายการค้า
ของประเทศมหาอ�ำนาจ และความผันผวนจากอัตราแลกเปลีย่ นอยูบ่ า้ งก็ตาม
ทัง้ นี้ การส่งออกของไทยทีม่ กี ารกระจายตัวในตลาดใหม่ๆ และศักยภาพในการ
ขยายตลาดที่มากขึ้นในอนาคต จะช่วยลดทอนความเสี่ยงและผลกระทบจาก
ปัจจัยดังกล่าว และสนับสนุนให้การส่งออกไทยขยายตัวได้ตามเป้าหมายของ
กระทรวงพาณิชย์ทรี่ อ้ ยละ 8
การส่งออกไปตลาดส�ำคัญๆ ยังขยายตัวดี โดยเฉพาะการส่งออกไป
ตลาดศักยภาพสูงทีข่ ยายตัวร้อยละ 19.2 ซึง่ การส่งออกไปตลาดอาเซียน-5
และตลาด CLMV ขยายตัวสูงสุดในรอบ 85 และ 78 เดือนตามล�ำดับ นอกจากนี้
การส่งออกไปอินเดียและเอเชียใต้ยงั ขยายตัวสูงในระดับ 2 หลักอย่างต่อเนือ่ ง
ส่วนการส่งออกไปจีนขยายตัวชะลอลงเล็กน้อยทีร่ อ้ ยละ 2.3 ขณะที่การส่งออกไป
ยังตลาดหลักขยายตัวร้อยละ 3.2 ซึง่ การส่งออกไปญีป่ นุ่ ขยายตัวเร่งขึน้ จากเดือน
ก่อนหน้า ด้านสหรัฐฯ กลับมาขยายตัวหลังจากหดตัวในเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม
ตลาดสหภาพยุโรป (15) หดตัวครัง้ แรกในรอบ 16 เดือน แต่คาดว่าจะเป็นการหดตัว
ในระยะสั้นๆ ด้านตลาดศักยภาพระดับรอง ขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 5.1 โดยการ
ส่งออกไปลาตินอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย และกลุม่ ประเทศ CIS ขยายตัวร้อยละ
6.6 10.1 และ 78.6 ตามล�ำดับ ส่วนตะวันออกกลางยังหดตัวต่อเนือ่ งทีร่ อ้ ยละ 6.7
ในภาพรวม กระทรวงพาณิชย์ยังคาดว่าการส่งออกในปี 2561
จะสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายร้อยละ 8 และผูป้ ระกอบการส่งออกยัง
เชือ่ มัน่ ว่าการส่งออกมีแนวโน้มเติบโต สะท้อนจากดัชนีภาวะธุรกิจส่งออกเดือน
ก.ย. 2561 ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออกไตรมาส 4/2561 และดัชนีคาดการณ์
ความสามารถในการแข่งขัน ไตรมาส 4/2561 เท่ากับ 50.6 64.8 และ 61.4
ตามล�ำดับ ซึง่ ยังสูงกว่าระดับ 50
ปัจจัยสนับสนุนที่ส�ำคัญต่อการส่งออกในช่วงที่เหลือของปี 2561 คือ
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศคูค่ า้ มีการเติบโตบนพืน้ ฐานทีด่ ี โดยเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ และจีน มีสญ
ั ญาณการขยายตัวต่อเนือ่ งทัง้ ภาคการผลิตและการบริโภค
ขยายตัวแข็งแกร่ง อีกทั้งการส่งออกของจีนยังคงขยายตัวได้ดีเช่นเดียวกัน
สะท้อนให้เห็นว่าท่ามกลางแรงกดดันจากสงครามการค้าส่งผลกระทบใน
ระดับจ�ำกัดและน้อยกว่าตลาดคาดการณ์ เศรษฐกิจกลุม่ ประเทศยูโรโซน และญีป่ นุ่
ยังขยายตัวต่อไปได้ แม้วา่ มีความกังวลในประเด็นการคลังและการเงินอยูบ่ า้ ง
นอกจากนี้ สถานการณ์การเงินในกลุม่ ประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets)
อาจสร้างความกังวลต่อตลาดในระยะสั้น แต่หลายประเทศยังมีพื้นฐานและ
เสถียรภาพทางการเงินทีด่ ี
การน�ำเข้า

เดือนสิงหาคม 2561 มีมลู ค่า 23,383 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ
22.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการขยายตัวของ
เครื่ อ งเพชรพลอย อั ญ มณี เงิ น แท่ ง และทองค� ำ (+197.4%) น�้ ำ มั น ดิ บ
(+37.1%) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (+11.3%) และเคมีภัณฑ์
(+17.7%) ขณะที่ เ ครื่ อ งจั ก รกลและส่ ว นประกอบหดตั ว (-2.2%)
แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+13.4%) ญีป่ นุ่ (+9.2%)
สหรัฐอเมริกา (+22.7%) สวิตเซอร์แลนด์ (120.7%) และ มาเลเซีย (+4.9%)
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การค้าระหว่างประเทศของไทย

สิงหาคม 61
มูลค่าล้านเหรียญ (%YoY)
22,794
6.7
23,383
22.8
-588

ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

ม.ค. - ส.ค. 2561
มูลค่าล้านเหรียญ
(%YoY)
169,030
10.0
166,679
15.9
2,351

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ส.ค. 61

มูลค่า
Δ สัดส่วน
มูลค่า
Δ
สัดส่วน
ประเทศ
(ล้าน USD) (%YoY) (%)
(ล้าน USD) (%YoY) (%)

สินค้า
รถยนต์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ
ผลิตภัณฑ์ยาง
เม็ดพลาสติก
น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป

2,729

19.0

12.0

จีน

2,753

2.3

12.1

1,779

4.1

7.8

สหรัฐ
อเมริกา

2,427

0.6

10.7

971
950
887

8.6
20.8
38.3

4.3 ญี่ปุ่น
4.2 มาเลเซีย
3.9 เวียดนาม

2,167
1,280
1,223

14.6
38.5
18.5

9.5
5.6
5.4

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน ส.ค. 61

สินค้า
เครือ่ งเพชรพลอย
อัญมณี เงินแท่งและ
ทองค�ำ
น�ำ้ มันดิบ
เครือ่ งจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ
เครือ่ งจักรกลและ
ส่วนประกอบ
เคมีภณ
ั ฑ์

มูลค่า
Δ สัดส่วน ประเทศ มูลค่า
Δ
สัดส่วน
(ล้านUSD) (%YoY) (%)
(ล้าน USD) (%YoY) (%)
2,734 197.4
2,229

37.1

1,798

11.3

1,768

-2.2

1,508

17.7

11.7

จีน

9.5

ญี่ปุ่น
สหรัฐ
7.7 อเมริ
กา
ตเซอร์
7.6 สวิแลนด์
6.5 มาเลเซีย

4,482

13.4

19.2

3,034

9.2

13.0

1,366

22.7

5.8

1,286

120.7

5.5

1,128

4.9

4.8

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า

ดัชนีราคา

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ส่งออก

มิ.ย. 61
-0.3

ก.ค. 61
-0.3

ส.ค. 61
0.0

ส.ค. 61
3.0

ม.ค. - ส.ค. 61
4.4

น�ำเข้า

0.0

-0.5

0.1

6.0

6.8

ดุลการค้า

เดือนสิงหาคม 2561 ขาดดุลการค า้ มูลค่า 588 ล า้ นเหรียญสหรัฐฯ ภาพรวม
ดุลการค า้ 2561 (ม.ค.-ส.ค.) เกินดุลการค า้ มูลค่า 2,351 ล า้ นเหรียญสหรัฐฯ
ราคาสินค้าส่งออก-น�ำเข้า

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนสิงหาคม 2561 อยูท่ ี่ 100.6 (ปี2555=100) สูงขึน้
ร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคา
ส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรม เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.3 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 2.1 และหมวดสินค้าแร่และเชือ้ เพลิง เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 32.0 ขณะทีห่ มวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร หดตัวร้อยละ 1.8
ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนสิงหาคม 2561 อยูท่ ี่ 93.3 (ปี 2555=100) ขยายตัว
ร้อยละ 6.0 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น จากการเพิม่ ขึน้ ของดัชนีราคาน�ำเข้า
หมวดสินค้าเชือ้ เพลิงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ +34.5 หมวดสินค้าทุนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ +1.0 สินค้า
วัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูปเพิม่ ขึน้ ร้อยละ +2.9 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
+0.8 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง เพิม่ ขึน้ ร้อยละ +0.7
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สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�ำ้ มัน อัตราแลกเปลีย
่ น และราคาสินค้าเกษตร
กันยายน 2561

ราคาทองค�ำเฉลีย
่ รายเดือน

ราคาทองค�ำ

ราคาน�ำ้ มันเฉลีย
่ รายเดือน

ราคาน�้ำมัน

ราคาทองค�ำเดือนกันยายน 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 18,457.5 บาท ลดลงร้อยละ
1.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และต�่ำสุดในรอบ 33 เดือน อย่างไรก็ตาม
ราคาทองค�ำในตลาดโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า อยู่ที่
1,198 ดอลลาร์ สรอ. ต่อทรอยออนซ์ ส่วนค่าเฉลี่ย 9 เดือนแรกของปี อยู่ที่
1,263 ดอลลาร์ สรอ. ต่อทรอยออนซ์ โดยภาพรวมแล้วราคาทองค�ำยังมีทิศทาง
ลดลงเนื่องจากมุมมองเชิงลบต่อราคาทองค�ำ (Price expectation) ท�ำให้ความ
ต้องการลงทุนในทองค�ำยังอยู่ในระดับต�่ำ ประกอบกับนักลงทุนให้ความส�ำคัญ
กับการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง (Search for Yield) โดยเฉพาะ
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และเงินดอลลาร์ สรอ. เป็นต้น ส่วนราคาทองค�ำใน
ตลาดโลกปี 2561 ยังมีแนวโน้มลดลง โดยคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ
เฉลี่ยที่ 1,100 - 1,200 ดอลลาร์ สรอ. ต่อทรอยออนซ์
ราคาน�้ำมันดิบเดือนกันยายน 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า โดยราคาน�้ำมันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 70.1 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
เนื่องจากความกังวลที่สหรัฐฯ คว�่ำบาตรอิหร่านจะส่งผลกระทบต่อปริมาณ
น�้ำมันดิบมากกว่าที่คาดการณ์ โดยเฉพาะความสามารถของการผลิตน�้ำมันของ
ประเทศสมาชิกโอเปคอื่นๆ อาจจะไม่เพียงพอต่อการชดเชยปริมาณน�้ำมันดิบที่
ลดลงของอิหร่าน นอกจากนี้ ผู้น�ำเข้าน�้ำมันดิบรายใหญ่จากอิหร่าน เช่น อินเดีย
และจีน ส่งสัญญาณปรับลดการน�ำเข้าน�้ำมันดิบจากอิหร่านอีกด้วย ทั้งนี้คาดว่า
ราคาน�ำ้ มันดิบ (Dubai) ในช่วงทีเ่ หลือของปี 2561 อาจจะเพิม่ สูงกว่าทีค่ าดการณ์
เดิมที่ระดับ 65.0-75.0 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล เนื่องจากผลกระทบของการ
ลดลงปริมาณน�้ำมันดิบจากอิหร่านหลังจากถูกสหรัฐฯ คว�่ำบาตร
อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทเดือนกันยายน 2561 เฉลีย่ อยูท่ ี่ 32.6 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่า
ต่อเนือ่ งทีร่ อ้ ยละ 1.2 จากเดือนก่อนหน้า เนือ่ งจากดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่า หลังจาก
ความไม่แน่นอนของการเมืองภายในประเทศสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้น ประกอบกับ
ค่าเงินประเทศก�ำลังพัฒนาหลายประเทศมีการอ่อนค่าอย่างรุนแรง ท�ำให้นกั ลงทุน
มีความต้องการถือเงินบาทเพิม่ ขึน้ ขณะที่ 9 เดือนแรกของปี 2561 ค่าเงินเฉลีย่ อยูท่ ี่
32.1 และในช่วงทีเ่ หลือมีแนวโน้มเคลือ่ นไหวอยูท่ ี่ 31.5 - 33.5 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
แต่มคี วามเสีย่ งจะผันผวนเนือ่ งจากความกังวลวิกฤติคา่ เงินในประเทศก�ำลังพัฒนา
หลายประเทศเพิ่มขึ้น ทั้ง ตุรกี เวเนซุเอลา และอาร์เจนตินา เป็นต้น

อัตราแลกเปลีย
่ นเฉลีย
่ รายเดือน

ข้าว

ราคาสินค้ารายเดือน

สินค้า

เดือน ส.ค.-61

ก.ย.-61

%∆
(MOM)

ก.ย.-60

ก.ย.-61

%∆
(YOY)

ข้าว : (Baht/100Kg)
ข้าวขาว 5% (ใหม่)
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2
ยางพารา : (Baht/Kg)
แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b)
ยางแท่ง STR20 (f.o.b)
ทองค�ำ
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.)
ไทย (THB/Baht)
น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)
WTI
อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD

1,179.55
3,347.27

1,175.00
3,315.00

-0.39
-0.96

1,176.90
2,871.19

1,175.00
3,315.00

-0.16
15.46

48.97
44.93

47.13
44.45

-3.76
-1.07

61.52
53.92

47.13
44.45

-23.39
-17.56

1,149.0
18,758.7

1,198.5
18,457.5

4.3
-1.6

1,315.0
20,576.2

1,198.5
18,457.5

-8.9
-10.3

67.8

70.1

3.3

49.8

70.1

40.8

33.0

32.6

-1.2

33.2

32.6

-1.6

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�ำให้มีปริมาณข้าวเปลือกทยอยเข้าสู่ท้องตลาด ขณะที่
ผู้ซื้อในต่างประเทศชะลอการซื้อ
ยางพารา

ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย ณ
ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนกันยายน 2561 เฉลีย่ อยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ
47.13 บาท และ 44.45 บาท ตามล�ำดับ โดยราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ลดลง
จากเดือนสิงหาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 3.76 และราคายางแท่ง STR 20
ลดลงร้อยละ 1.07 ราคายางพาราปรับตัวลดลงเนื่องจากได้รับปัจจัยกดดัน
จากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และเป็นผลจากการที่
นักลงทุนมีความกังวลต่อสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ท�ำให้
กระทบต่อการซือ้ ขายในตลาดล่วงหน้า รวมถึงปริมาณสต็อกยางพารายังคงอยูใ่ น
ระดับสูง
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Global News

โดย : ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ

Food Adventure Tourism
มิตใิ หม่การท่องเทีย
่ วไทย
ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมากที่แสวงหาการท่องเที่ยวที่แปลกใหม่
ทัง้ นี้ Food Adventure Tourism ก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่ ทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มมากขึน้
เป็นล�ำดับ โดยได้มีการจัดท�ำลายแทงความอร่อยขึ้นโดยหลายค่าย อาทิเช่น
Michelin Star ทีส่ ง่ ผลให้ขา้ วผัดปูแสนธรรมดาของไทยกลายเป็นอาหารขายดี
ระดับโลกขึน้ ทันตาในชัว่ ข้ามคืน ส่วนนักท่องเทีย่ ว “ถนนข้าวสาร” จ�ำนวนมาก
ก็เจาะจงต้องมาชิม “ผัดไทยถนนข้าวสาร” ให้ได้ และล่าสุดกระทรวงพาณิชย์
ก็เปิดตัว “Thai SELECT” และ App. “Thai SELECT” ชี้เป้าร้านอร่อย
เพือ่ กระตุน้ Food Adventure Tourism ประเทศไทยเป็นการเฉพาะ
นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการท่องเทีย่ ว
และกีฬา กล่าวถึงสถานการณ์การท่องเทีย่ วของไทยว่า ยังมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนือ่ ง และเป็นทีน่ า่ ยินดีวา่ ตัง้ แต่ในช่วงครึง่ ปีแรกมีจำ� นวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
เข้ามายังประเทศไทยแล้วถึง 19.44 ล้านคน ขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12 เมือ่
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีผา่ นมา โดยกลุม่ นักท่องเทีย่ วจากประเทศจีนยังเป็น
กลุม่ ทีม่ กี ารเติบโตสูงสุดประมาณร้อยละ 26 หรือ ประมาณ 5.9 ล้านคน ซึง่ รายได้
จากการท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งรายได้ส�ำคัญของประเทศเพราะในปีที่ผ่านมา
(2560) รายได้จากการท่องเทีย่ วมีสดั ส่วนถึงร้อยละ 20 ของ จีดพี ี (GDP) หรือ
ประมาณ 2.76 ล้านล้านบาท ทัง้ นีเ้ กิดขึน้ จากนโยบายส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ทีก่ ระทรวงฯ ได้วางไว้ ทัง้ การท่องเทีย่ วเมืองหลักและเมืองรอง
และมุง่ เน้นตลาดเฉพาะกลุม่ มากขึน้ (ทีม่ า : http://www.
bangkokbiznews.com/news/detail/812341)
ประเทศไทยถื อ เป็ น จุ ด หมายส� ำ คั ญ
ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยในปี 2560
ประเทศไทยมี นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ
35.38 ล้านคน สร้างรายได้รวม 2.76
ล้านล้านบาท สะท้อนจากการเติบโตของ
ภาคการท่องเทีย่ วในช่วงทีผ่ า่ นมา การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมกิจกรรม
ท่องเทีย่ วจากทางภาครัฐถือว่ามีสว่ นส�ำคัญ
ในการดึงดูดนักท่องเทีย่ วจากทัว่ โลก ไม่วา่
จะเป็นการเจาะตลาดความสนใจเฉพาะกลุม่
เช่น นักท่องเที่ยวผู้หญิง ทัวร์แต่งงานและ
ฮันนีมนู การสร้างความแปลกใหม่ในการท่องเทีย่ ว
ด้วยวัฒนธรรมท้องถิน่ ก็เป็นอีกแนวทางหนึง่ ทีช่ ว่ ย
กระตุน้ การท่องเทีย่ ว เช่น การจัดแข่งเรือยาวประเพณี
ประจ�ำจังหวัด รวมถึงการท่องเทีย่ วเชิงกีฬา นอกจากนัน้ ยังมี
การจัดเทศกาล “บุฟเฟ่ตท์ เุ รียน” และเทศกาลอาหารไทยโดยจังหวัดต่างๆ
(Cr.สุรวี ลั ย์ อินพุม่ )
ความส�ำเร็จหนึ่งที่เห็นได้ชัดเกี่ยวกับ Food Adventure Tourism
ก็คือการจัด Thailand Festival Tokyo ขึ้นทุกปีที่กรุงโตเกียว ส่งผลให้
เกิ ด ความกระแสนิ ย มอาหารไทยเป็ น อย่ า งมาก โดยเห็ น ได้ จ ากการที่
คนญีป่ นุ่ เองหันมาเปิดร้านอาหารไทยกันมากมาย และมีคนญีป่ นุ่ จ�ำนวนมาก

ก็หนั มาเทีย่ วเมืองไทยเพือ่ ชิมอาหารไทยแท้ๆ
ด้วยตนเอง โดยเฉพาะสิง่ ทีน่ กั ท่องเทีย่ วญีป่ นุ่
นิยมเป็นพิเศษรองจากการชิมอาหารคือการ
ช้อปปิง้ อาหาร/ขนมอร่อยๆ เพือ่ เป็นของฝาก
(คนญี่ปุ่นไม่นิยมซื้อของแต่งบ้านเป็นของ
ทีร่ ะลึก) นอกจากนัน้ ในภาพรวม เมือ่ พิจารณา
จากการใช้จา่ ยของนักท่องเทีย่ วแล้ว ก็พบว่า
นักท่องเทีย่ วมีการใช้จา่ ยด้านอาหารสูงเป็น
อันดับ 3 (20 %) รองจากค่าใช้จา่ ยด้านช้อปปิง้
(30%) และทีพ่ กั (23%) ตามล�ำดับ แสดง
ให้เห็นถึงความส�ำคัญของ Food Adventure
ต่อการท่องเทีย่ วของไทย
ทัง้ นี้ ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การท่องเที่ยวต่อการสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก กระทรวงพาณิชย์จึงได้เปิดตัว “Thai SELECT”
และ App “Thai SELECT” ชีเ้ ป้าร้านอร่อย ภายใต้แนวคิด “ส�ำรับไทย
ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ แ ผ่ น ดิ น สยาม” ซึ่ ง ได้ มี ก ารมอบป้ายตราสัญลักษณ์
Thai SECECT เป็นครัง้ แรกให้แก่รา้ นอาหารไทยในประเทศไทย
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ�ำนวน 579 ร้านทั่วประเทศ
เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึง “ร้านอาหารไทยที่ได้
มาตรฐาน” แก่นักท่องเที่ยวที่มาจากทั่วโลก
พร้อมทัง้ สร้างความแปลกใหม่แก่นกั ท่องเทีย่ ว
สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง แก่ “อาหารไทย”
และ “Brand - Thai SELECT” ให้ประทับ
อยู ่ ใ นความทรงจ� ำ ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ทั้ ง นี้ ยั ง ส่ ง ผลดี ต ่ อ ร้ า นอาหารไทยใน
ต่างประเทศที่ได้รับป้ายตราสัญลักษณ์
Thai SELECT ไปก่อนหน้านี้แล้วด้วย
ดั ง นั้ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะมั่ น ใจได้ ว ่ า
จะได้ ชิ ม อาหารไทยกว่ า 2 หมื่ น แห่ ง
ทั่ ว โลกด้ ว ยมาตรฐานเดี ย วกั น ซึ่ ง ในงาน
ดังกล่าวยังได้มีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต
ประเทศต่ า งๆ ที่ เ ป็ น ตลาดท่ อ งเที่ ย วส� ำ คั ญ
ของไทยมาร่ ว มงานด้ ว ย เช่ น ญี่ ปุ ่ น จี น สหรั ฐ ฯ
และรั ส เซี ย ซึ่ ง เป็ น การช่ ว ยประชาสั ม พั น ธ์ แ บรนด์
Thai Select ให้ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก กว้ า งขวางมากยิ่ ง ขึ้ น เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้
หม่ อ มหลวงภาสั น ต์ สวั ส ดิ วั ต น์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญในการท� ำ อาหาร
เจ้าของนามปากกา ปิ่นโตเถาเล็ก (Cr.Thaipost) เห็นว่า “พวกเราควร
มองโลกในแง่ดีและใช้ตราสัญลักษณ์ “Thai SELECT” ให้เกิดประโยชน์
มากที่ สุ ด โดยเฉพาะในด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ยกระดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ
ให้ไปถึงในระดับเดียวกันกับมิชลินสตาร์”
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