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“การวิเคราะหVและสร5างเครือขายด5านสถิติภาคการค5าบริการของประเทศสมาชิกเอเปค” และเพื่อพัฒนาความ
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เวลา 9.00 - 09.10 น. โดย Mr. Syafrudin Yahya, Secretary Directorate General of International
Trade Cooperation, Ministry of Trade, Government of Indonesia
Mr. Syafrudin กลาวเป ดการประชุ ม ฯ วา การจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารด5 า นสถิ ติ
การค5าบริการในครั้งนี้ เพื่อสร5างความตระหนักและความเข5าใจถึงความสําคัญของภาคการค5าบริการ และการใช5
ประโยชนVจากสถิติการค5าบริการในปhจจุบัน และหวังวาการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ จะชวยเสริมสร5างประสบการณV
และสงเสริมความรวมมือด5านสถิติการค5าบริการระหวางประเทศสมาชิกเอเปคตอไป
1. การบรรยายเรื่อง “ Introduction to the Concepts and Importance of
Services Trade” โดย Dr. Sherry Stephenson, Service Expert, USAID Consultant, APEC Technical
Assistance and Training Facility
Dr. Sherry กลาวถึ ง ความสํ าคัญของภาคการค5าบริ การวา ศตวรรษที่ 21 นั บเปl น
ยุคทองเศรษฐกิจการค5าบริการ ปhจจุบันการค5าบริการคิดเปlนร5อยละ 66 ของผลผลิตมวลรวม ร5อยละ 66 ของ
ภาคการจ5างงาน ร5อยละ 60 ของการลงทุนทางตรงจากตางประเทศ และคิดเปlนมูลคาเกือบร5อยละ 50 ของ
มูลคาการค5าโลกทั้งหมด โดยมูลคาของการจัดตั้งธุรกิจในเครือของธุรกิจการค5าบริการ (Foreign Affiliates
Trade in Services: FATS) ในปp 2551 นั้น มีมูลคาสูงเทากับมูลคาการสงออกจากภาคบริการทั้งหมด
ทั้ ง นี้ นิ ย ามของคํ า วาการบริ การ คื อ ผลผลิ ตที่ ไ มสามารถจั บ ต5 อ งและเก็ บรั ก ษาได5
หากแตเปl น การให5 ต างตอบแทนระหวางผู5 ให5 บ ริ ก าร (Supplier) และผู5 รั บ บริ ก าร (Consumer) แบงได5 เ ปl น
2 ประเภท คือ 1) การให5บริการแบบเปลี่ยนแปลงสถานะ (Change Effecting Services) และ 2) การให5บริการ

-๒แบบเพิ่มผลกําไร (Margin Services) ในปhจจุบันมูลคาเพิ่มจากภาคการค5าบริการ (Valued-Added in Services)
คิดเปlนร5อยละ 45 ของมูลคาการค5าโลก (จากร5อยละ 23 ของมูลคาที่ไมได5รวม Valued-Added) โดยมูลคาเพิ่ม
จากภาคการค5าบริการ หมายถึงมูลคาของภาคการค5าบริการที่แฝงตัวอยูในภาคการผลิตทั้งหมด ซึ่งโดยทั่วไป
ผู5ประกอบการมักไมได5แยกมูลคาภาคการบริการออกมาจากภาคการผลิตอยางชั ดเจน อยางไรก็ตาม เห็นวา
การค5าบริการในปhจจุบันได5ทวีความซับซ5อนมากขึ้น ผานการเคลื่อนย5ายของรูปแบบการให5บริการ เงินทุน และ
รวมถึงการแฝงตัวของภาคการค5าบริการกับภาคการผลิต
นอกจากนี้ ความสํ า คั ญ ของรู ปแบบการให5 บ ริ ก าร สามารถแบงได5 ดั ง นี้ Mode 1
การบริ การข5า มพรมแดน (Cross-border Supply) คิ ดเปl นร5อ ยละ 35, Mode 2 การบริ โ ภคในตางประเทศ
(Consumption Abroad) คิดเปlนร5อยละ 10-15, Mode 3 การจัดตั้งธุรกิจเพื่อให5บริการ (Commercial
Presence) คิดเปlนร5อยละ 45, และ Mode 4 การให5บริการโดยบุคคลธรรมดา (Presence of Natural
Person) คิดเปlนร5อยละ 1-2 ทั้งนี้ สาเหตุที่ Mode 1 และ Mode 2 มีมูลคาต่ํา เนื่องจากการรวบรวมข5อมูลที่ไม
ครอบคลุมและทั่วถึง นอกจากนี้ การค5าบริการยังแตกตาง และซับซ5อนกวาภาคการค5าสินค5า เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของรูปแบบการให5บริการทั้ง 4 Modes และความยุงยากของเก็บรวบรวมและวิเคราะหVมูลคาของแตละ Mode
ตามหลักการของการค5าบริการใน WTO ตลาดบริการสามารถแบงออกเปlนสาขายอย
12 สาขา ได5แก 1) บริการธุรกิจ อาทิ การบริการวิชาชีพ วิจัยและพัฒนา และอสังหาริมทรัพยV 2) บริการด5าน
การสื่อสาร 3) บริการด5านการกอสร5าง 4) บริการจัดจําหนาย 5) บริการด5านการศึกษา 6) บริการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล5อม 7) บริการด5านการเงิน 8) บริการด5านสุขภาพและสังคม 9) บริการเกี่ยวกับการเดินทางและ
ทองเที่ยว 10) บริการนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา 11) บริการด5านการขนสง และ 12) บริการอื่นๆ
ที่ไมอยูใน 11 สาขาดังกลาวข5างต5น
สําหรับการจัดเก็บรวบรวมข5อมูลการค5าบริการ ปhจจุบันยังเต็มไปด5วยความคลุมเครือ
เนื่องจากนิยาม สาขา และต5นทุนการจัดทําข5อมูลด5านการค5าบริการ โดยองคVกรที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข5อมูล
จําเปlนต5องพิจารณาความสําคัญระหวางความต5องการแท5จริงของผู5ใช5 และต5นทุนในการจัดเก็บข5อมูล
ทั้งนี้ ปhจจุบันได5มีการริเริ่มการใช5คู:มือสถิติการคTาบริการระหว:างประเทศ (Manual of Statistics on
International Trade in Services: MSITS) ซึ่งพัฒนาโดยองคVการระหวางประเทศ ได5แก องคVการ
สหประชาชาติ (UN), กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF), องคVการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development – OECD), ธนาคารโลก
(World Bank), องคVการประชุมสหประชาชาติวาด5วยการค5าและการพัฒนา (UNCTAD), และองคVการ
การทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization) ทั้งนี้ คูมือ MSITS ได5พัฒนาขึ้นสําหรับทุกประเทศทั่วโลก
เพื่อสงเสริมการใช5ประโยชนVจากข5อมูลสถิติการค5าบริการในสาขาตางๆ ซึ่งประกอบด5วย 1.) BPM6 (Mode1,2),
2.) BPM6 Extension (Mode1,2), 3.) Foreign Affiliates Statistics (FATS) (Mode3), และ 4.) Statistical
Approach on Measuring the Presence of Natural Persons (Mode4)

-๓ในปp 2553 มูลคาของการค5าบริการในเอเปค คิดเปlนร5อยละ 67 ของ GDP และคิด
เปlนร5อยละ 45 ของการจ5างงานทั้งหมด โดยภาคการเงิน ประกันภัย การบริการสาธารณะ และการขนสง มีอัตรา
การเติ บ โตสู ง สุ ด ขณะที่ ภ าคอุ ต สาหกรรมคิ ด เปl น ร5 อ ยละ 29.33 และภาคกสิ กรรมคิ ด เปl น ร5 อ ยละ 3.73
ตามลําดับ สําหรับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) ภาคการค5าบริการยังมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด
ในภูมิภาคเชนกัน ทั้งนี้ มีข5อสังเกตวา มูลคาเพิ่มจากภาคการค5าบริการของประเทศสมาชิกเอเปคยังแตกตางกัน
มากในแตละประเทศ อาทิ ฮองกงมีมูลคาเพิ่มจากภาคบริการสูง ขณะที่อินโดนีเซียยังมีมูลคาต่ํา หรือ มูลคาเพิ่ม
จากภาคบริการจากตางประเทศมีมูลคาสูงในฮองกง แตยังมีมูลคาต่ําที่ญี่ปุ•น เปlนต5น อยางไรก็ตาม มูลคาการ
สงออกจากมู ล คาเพิ่ ม ของภาคการค5 า บริ การในเอเปค ยั ง มี มู ลคาเฉลี่ ย เพี ย งร5อ ยละ 20 ซึ่ ง แสดงให5 เ ห็ น วา
ภาคการค5าบริการยังมีโอกาสเติบโตได5อีกมากในภูมิภาค ทั้งนี้ มีประเทศสมาชิกเอเปคจํานวน 8 ประเทศ ถูกจัด
อยูในประเทศ 20 อันดับแรกที่นาลงทุนสําหรับธุรกิจการค5าบริการ ได5แก จีน มาเลเซีย เม็กซิโก ไทย เวียดนาม
ฟลิปปนสV ชิลี และสหรัฐฯ ตามลําดับ
จากมูลคาภาคการค5าบริการที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในปhจจุบัน การจัดทําสถิติ
ข5อมูลการค5าบริ การจึงมีสวนสํ าคัญอยางยิ่งสําหรับ นักบริหาร และนัก สถิติในการเข5 าใจทิ ศทางการค5าบริการ
เพื่อที่จะสามารถกําหนดทิศทางนโยบายทางการค5าของประเทศได5อยางถูกต5องและแมนยํา ทั้งนี้ เห็นควรให5
สนับสนุนการสร5าง และขยายเครือขายระหวางประเทศสมาชิกเอเปค เพื่ออํานวยความสะดวกการจัดทํา และ
รวบรวมข5อมูลด5านสถิติการค5าบริการในภูมิภาคได5อยางเปlนระบบและทันตอเหตุการณV
2. เรื่อง “ Methodological and Administrative Challenges of Collection
of Services Trade Statistics – Focus on “ Big Picture Perspective of Challenges” โดย
Ms. Anne Flatness, Economist, Bureau of Economic Analysis, Balance of Payments Division, US
Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis
Ms. Anne กลาววา วัตถุประสงคVหลักของการจัดทําข5อมูลสถิติการค5าบริการนั้น เพื่อ
ประมวลและจัดระเบียบข5อมูล และกิจกรรมของภาคการค5าบริการ โดยรวบรวมข5อมูลจากแหลงตางๆ อาทิ ภาค
ธุรกิจการค5าบริการ การขนสง การทองเที่ยว การใช5ประโยชนVทางทรัพยVสินทางปhญญา การค5าบริการในสวนของ
กระบวนการภาคการผลิต และการจัดตั้งธุรกิจในเครือของธุรกิจการค5าบริการ (FATS/Mode 3) ทั้งนี้ เห็นวา
ปhจจุบันการค5าบริการได5ทวีความสําคัญและขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยในสหรัฐฯ มูลคาของการค5าบริการคิดเปlน
1,092 พันล5านเหรียญสหรัฐ จากมูลคาการค5ารวม 4,956 พันล5านเหรียญสหรัฐ (การค5าสินค5าคิดเปlน 3,864
พันล5านเหรียญสหรัฐ) อยางไรก็ตาม การจัดทําข5อมูลเพื่ออํานวยความสะดวกแกผู5ใช5ในภาคธุรกิจการค5าบริการ
ยังขาดความชัดเจนและทันตอเหตุการณV โดยปhจจุบันมีเพียง 35 ประเทศที่ได5จัดทําข5อมูลสถิติภาคการค5าบริการ
(จาก 234 ประเทศของภาคการค5าสินค5า) และข5อมูลที่ได5ยังลาช5า เนื่องจากขาดศูนยVกลางการจัดเก็บข5อมูล
ความจับต5องไมได5 ความหลากหลายของชองทางธุรกิจ การไมสามารถระบุบริษัทนําเข5า/สงออก และความสับสน
ของการรวมธุรกิจภาคบริการเข5ากับภาคการผลิต เปlนต5น

-๔อยางไรก็ ตาม เห็ นวาปh จ จุ บั นวิ ธีก ารจัด เก็ บ ข5 อ มู ลภาคการค5 า บริ ก ารมี ห ลากหลาย
ชองทาง อาทิ 1.) การออกแบบสํารวจ (ข5อดี: สามารถเลือกกลุมเป‚าหมายได5 /ข5อเสีย: สิ้นเปลืองงบประมาณด5าน
บุคลากรและไมสามารถระบุข5อมูลการโอนเงินระหวางประเทศโดยเฉพาะภาคการนําเข5า) 2.) การเก็บข5อมูลจาก
การโอนเงิ นระหวางประเทศ (ข5 อ ดี : สามารถเก็ บข5อ มูล ณ จุ ดเดี ย วและมี ความแมนยํ า / ข5 อ เสี ย: ขาดความ
ครอบคลุมและความหลากหลายของข5อมูล 3.) การเก็บข5อมูลโดยความรวมมือขององคVกรระหวางประเทศ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน (ข5อดี: สามารถเปlนเจ5าของข5อมูล/ ข5อเสีย: ขาดอํานาจการควบคุม และมีต5นทุนสูง)
และ 4.) การใช5 Model (ข5อดี: สามารถบริหารควบคุม และพัฒนาข5อมูล/ ข5อเสีย: มีความลาช5า) ทั้งนี้ ในเบื้องต5น
การจัดทําข5อมูลสถิติควรพิจารณาถึงความเหมาะสมระหวางความต5องการของผู5ใช5 การเข5าถึงแหลงข5อมูล รวมถึง
ความเหมาะสมของระยะเวลาด5 ว ย เชน สาขาการบริก ารด5 า นการศึ กษาและการแพทยV การเก็ บ ข5 อมู ลจาก
International Transactions Reporting System: ITRs เพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอ อาจจําเปlนต5องใช5
ข5อมูลรวบรวมจากภาคอุตสาหกรรมอื่นเสริมด5วย หรือการค5าบริการด5านการขนสง ซึ่งอาจจําเปlนต5องใช5ข5อมูลทั้ง
การสํารวจ ITRs และการเก็บข5อมูลจากกรมศุลกากร หรือการจัดเก็บข5อมูล FATS – Foreign Affiliates Trade
in Services (Mode 3) ที่ จํ า เปl น ต5 อ งแยกเก็ บ ตางหากจากข5 อ มู ล FDI ที่ ไ ด5 จั ด เก็ บ ไปแล5 ว เพื่ อ ไมให5 เ กิ ด
ความซ้ําซ5อน เปlนต5น
3. เรื่อง “ Statistics of International Trade in Services – International
Trade Centre Contributions” โดย Mr. Christophe Durand, Market Analysis and Research
Section
Mr. Christophe กลาวถึ ง การรวบรวมสถิ ติ ด5า นการค5 า บริ ก ารวา ปh จ จุ บันการเก็ บ
ข5 อ มู ล ภาคการค5 า บริ ก ารและการลงทุ น ผานระบบอิ น เตอรV เ น็ ต ยั ง มี จํ า กั ด โดยปh จ จุ บั น ศู น ยZ ก ารคT า โลก
(International Trade Centre: ITC) คือหนวยงานกลางในการจัดทําข5อมูลด5านการค5าและการลงทุน ผานการ
รวบรวมข5อมูลจากแหลงตางๆ อาทิ IMF, UNSD1, UNCTAD, WTO และ OECD เปlนต5น โดยข5อมูลทั้งภาค
การค5 า สิ นค5 า และภาคการค5 า บริ ก ารที่ ห นวยงาน ITC จั ด เก็ บ นั้ น ผู5 ใช5 บริ การสามารถสื บค5 นได5 ทางเว็ บไซตV
http://www.intracen.org/marketanalysis และ www.trademap.org ซึ่งมีข5อมูลตั้งแตปp 2543 จนถึง
ปhจ จุ บัน ในรู ปแบบ BPM 5 และ EBOPS ของ 190 ประเทศ ข5 อ มู ล การค5 า ทวิ ภ าคี ของ 50 ประเทศ และ
สามารถสืบค5นได5ทั้งแบบรายประเทศและภูมิภาค นอกจากนี้ เว็บไซตVยังบริการข5อมูล FDI ของภาคธุรกิจบริการ
จาก ๒๐๐ ประเทศทั่วโลก โดยแยกเปlนข5อมูลบริษัทในเครือของธุรกิจการค5าบริการตางๆ (FATS) ทั้งนี้ เห็นวา
ข5อมูล FDI อาจเปlนเพียงข5อมูลทางสถิติที่สําคัญของภาคการค5าบริการ Mode 3 จากทั้งหมด 4 โหมด
4. เรื่อง “ MSITS an International “ Framework” for Services Trade
Statistics” โดย Mr. Mark Pollard, Statistics and Business Consultant
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-๕Mr. Pollard กลาวถึงความสําคัญของ คู:มือสถิติการคTาบริการระหว:างประเทศ
(Manual of Statistics on International Trade in Services: MSITS) วา MSITS เริ่มใช5ครั้งแรกเมื่อปp
2545 โดย The Interagency Task Force on Statistics of International Trade in Services (TFSITS)
เพื่อตอบสนองความต5องการคณะกรรมการด5านสถิติสําหรับความตกลงทั่วไปวาด5วยภาษีศุลกากรและการค5า
(GATT) และการประชุมสหประชาชาติวาด5วยการค5าและการพัฒนา (UNCTAD) โดยปhจจุบัน MSITS 2010 รุน
ลาสุดถูกนํามาใช5ในฐานะเปlนคูมือสถิติภาคการค5าบริการสําหรับการใช5ประโยชนVแกทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
ได5แก นักนโยบายและนักเจรจาการค5า ผู5ประกอบการ และผู5สนใจทั่วไป
ทั้ ง นี้ ปh จ จุ บั น MSITS 2010 คือ คู มื อ สถิ ติ รุ นลาสุ ด ที่ ไ ด5 พั ฒ นาขอบเขต แนวทาง
การจัดเก็บข5อมูลโดย IMF, UNSD และ WTO ซึ่งปhจจุบันมีประเทศสมาชิกกวา 100 ประเทศทั่วโลกที่ได5ให5
ความรวมมือในการจัดทําข5อมูลสถิติ และใช5ประโยชนVจาก MSITS
5. APEC Member Economy Experiences with Collection of Services
Trade Statistics
5.1) เรื่อง “ Collecting Statistics on Trade in Services” The United
States โดย Ms. Anne Flatness, US Development of Commerce, Bureau of Economic Analysis
Ms. Anne กลาววา การรวบรวมสถิติข5อมูลทางการค5าสินค5า บริการ และลงทุน
ของสหรัฐฯในปhจจุบัน อยูภายใต5การดําเนินงานของกระทรวงพาณิชยVสหรัฐ โดยสวนใหญมีการจัดเก็บข5อมูลโดย
การออกแบบสํารวจ ซึ่งเห็นวามีข5อดี คือสามารถเก็บข5อมูลจําเพาะได5 ในขณะที่ข5อเสีย คือไมสามารถเก็บข5อมูล
จากภาคการนํ า เข5 า ได5 ทั่ ว ถึ ง และข5 อ มู ล มี จํ า นวนมาก ทั้ ง นี้ ผู5 ใ ช5 บ ริ ก ารสามารถค5 น ข5 อ มู ล ได5 ท างเว็ บ ไซตV
www.bea.gov/scb/index.htm ซึ่งข5อมูลการค5าบริการที่จัดเก็บจะแยกยอยตามสาขาธุรกิจบริการ 31 สาขา
และใช5มาตรฐาน BPM 6 ตามคูมือสถิติ MSITS
5.2) เรื่อง “ Collecting Statistics on Trade in Services” : Japan โดย
Professor Hikari Ishido, Chiba University
Mr. Ishido กลาววา สําหรับการเก็บรวบรวมสถิติข5อมูลทางการค5าบริการของ
ญี่ปุ•น อยูภายใต5ความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง และดําเนินการวิเคราะหVโดยธนาคารแหงชาติญี่ปุ•น ทั้งนี้
ข5อมูลสถิติได5จัดเก็บโดยแยกตามสาขาของธุรกิจบริการที่สําคัญ อาทิ ภาคการขนสง ซึ่งจัดเก็บจากรายรับและ
รายจายของผู5ประกอบการ และภาคการทองเที่ยว ซึ่งจัดเก็บข5อมูลจากภาครัฐจากจํานวนนักทองเที่ยวที่เดิน
ทางเข5 า ออกประเทศและมู ลคาจากรายได5 ทั้ งหมด เปl นต5 น สํ า หรั บสาขาอื่นๆ อาทิ การสื่อ สาร การกอสร5 า ง
ประกันภัย การบริการด5านการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการภาครัฐ ได5ดําเนินการจัดเก็บข5อมูลผาน
รายได5และรายรับ และมูลคาการโอนเงินระหวางประเทศของแตละสาขา ทั้งนี้ หากไมสามารถจัดเก็บข5อมูลผาน
ชองทางดังกลาว จะดําเนินการเก็บข5อมูลผานการออกแบบสํารวจ

-๖นอกจากนี้ Mr. Ishido ชี้ แจงวาหากเปรี ย บเที ยบข5 อ มู ลที่ ไ ด5 รับ จากการจั ด เก็ บ
ข5อมูลสถิติการค5าบริการของญี่ปุ•นอาจมีมูลคาที่คลาดเคลื่อนเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับมูลคาจากการจัดเก็บของ
สหรัฐฯ อาทิ ข5อมูลมูลคาการสงออกของญี่ปุ•นไปสหรัฐฯ กับข5อมูลนําเข5าจากญี่ปุ•นของสหรัฐฯ อาจไมตรงกัน
เนื่องจากตัวแปรสําคัญ คือ ความผันผวนของคาเงิ นของทั้ งสองประเทศ ณ เวลาที่รวบรวมและจัดเก็บข5อมูล
นอกจากนี้ ได5 ก ลาวถึ ง ปh ญ หาการจั ด เก็ บ ข5 อ มู ล Mode 3 และ Mode 4 ซึ่ ง ยั ง มี ค วามยุ งยากและซั บ ซ5 อ น
เนื่องจากการตีความภายใต5การเก็บข5อมูลสถิติแบบ Balance of Payments ที่ได5จัดมูลคาการให5บริการ Mode
3 ให5อยูในสวนที่เปlนข5อมูลนิติบุคคลในประเทศ (Local resident) สงผลให5มูลคาการค5าไมได5จัดอยูภายใต5หมวด
การค5าบริการ (Mode 3) ยกเว5นการตั้งบริษัทในระยะสั้น เชนโครงการสัมปทานรับเหมาตางๆ ซึ่งอนุโลมให5อยู
ใน Mode 3 และ Mode 4 อยางไรก็ตาม เห็นวาการจัดเก็บข5อมูล Mode 3 ในญี่ปุ•นยังเปlนประเด็นที่สับสน
และคลุ มเครื อ รวมถึ งนิ ย ามการค5 า บริการ Mode ตางๆ ที่ยั งไมมีค วามชั ดเจนนั ก ซึ่ งเห็ นควรให5มี การจั ด หา
แนวทางเพื่อกําหนดนิยาม และจัดเก็บข5อมูลให5มีมาตรฐานรวมกันในภูมิภาคตอไป
5.3) เรื่อง “ Collecting Statistics on Trade in Services” : New
Zealand โดย Mr. Wido Vanlijf, Balance of Payments, Statistics New Zealand
Mr. Wido ให5ความเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บข5อมูลสถิติภาคการค5าบริการของ
นิวซีแลนดV โดยยกตัวอยางธุรกิจบริการสาขาการประกันภัย และการทองเที่ยว โดยสาขาการประกันภัยได5จัดเก็บ
ข5อมูลผานแบบสํารวจ และใช5 Model ตามมาตรฐาน BPM6 สําหรับสาขาการทองเที่ยว ได5จัดเก็บข5อมูลผาน
แบบสํารวจและสัมภาษณVนักทองเที่ยวตางชาติ (International Visitors Survey: IVS) ทั้งนี้ เห็นวาการเก็บ
ข5อมูล IVS ยังประสบปhญหาการเก็บข5อมูลที่ไมครอบคลุม และปhญหาต5นทุนของการสัมภาษณV ซึ่งภายหลังได5ปรับ
รูปแบบการสํารวจ IVS เปlนแบบ Online Survey และเห็นวามีผลดีตอทั้งการเพิ่มปริมาณผู5ตอบแบบสํารวจ และ
การลดต5นทุนโดยรวม ทั้งนี้ Mr. Wido กลาวเพิ่มเติมวา การจัดเก็บข5อมูลของนิวซีแลนดV ปhจจุบันได5จัดเก็บข5อมูล
ตาม Mode of Supply ตามคูมือสถิติ MSITS แล5ว แตเห็นวาการเก็บข5อมูลรูปแบบ Mode ได5กอให5เกิดความ
สับสนในการจัดเก็บข5อมูล เนื่องจากนิยาม และความเข5าใจที่ไมตรงกัน โดยเฉพาะ Mode 2 และ Mode 4
ภายใต5 นิยาม “Temporary aboard” จึ ง เสนอแนะว า ในการจั ด ทํ า แบบสอบถาม (Questionnaire) ควรมี
รูปแบบที่สามารถสื่อให5ผู5กรอกแบบสอบถามสามารถเข5าใจถึง Mode การให5บริการของแตละสาขาด5วย
5.4) เรื่อง “ Collecting Statistics on Trade in Services” : Columbia
โดย Mr. Andres Cardenas Munoz, Economic Analyst, Ministry of Commerce, Industry and
Tourism
Mr. Andres กลาววา การค5าบริการในปhจจุบันได5ทวีความสําคัญมากขึ้น และมี
มูลคาสูง กวาภาคการผลิต เกษตรกรรมและอื่นๆ ทั้ง นี้ มู ลคาการค5าและการจ5า งงานภาคบริการ ในประเทศ
โคลัมเบียในปp 2554 มีมูลคาสูงถึงร5อยละ 61 และ ร5อยละ 66 ตามลําดับ ปhจจุบัน โคลัมเบียมีนโยบายเกี่ยวกับ
การค5าบริการที่สําคัญ อาทิ การพัฒนามาตรฐานกฎระเบียบ และการจัดเก็บภาษีบริการ พัฒนาศักยภาพแรงงาน

-๗และการวิจัยในประเทศ รวมถึงมีการจัดเก็บข5อมูลสถิติอยางเปlนเครือขายและเปlนระบบ โดยการจัดเก็บรวบรวม
ข5อมูลได5มีการเชื่อมโยงหนวยงานตางๆ ในประเทศ อาทิ ธนาคารกลาง และกระทรวงตางๆ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ
ฐานข5อมูลรวมกันภายใต5หลักการใช5คูมือสถิติ MSITS 2012 และจัดเก็บแบบ Balance of Payments ของ
ธนาคารกลาง การออกแบบสํารวจ และการจัดเก็บแยกตามโหมดบริการ ทั้งนี้ เพื่อใช5ข5อมูลดังกลาวในการกําหนด
ทิศทางการค5า และสร5างความตกลงระหวางประเทศ
5.5) เรื่อง “ Collecting Statistics on Trade in Services” : Chile โดย
Ms. Andrea Sanchez Yanez, Economic Analyst, Central Bank of Chile
Ms. Andrea ให5ความเห็นวา ปhจจุบันประเทศชิลีได5จัดเก็บข5อมูลสถิติการค5า
บริการภายใต5 MSITS รูปแบบ BPM 6 โดยเริ่มใช5ตั้งแตต5นปp 2555 ทั้งนี้ การจัดเก็บข5อมูลภาคการค5าบริการ
สามารถแบงตามสาขาหลักๆ ได5แก 1) สาขาการทองเที่ยว ซึ่งจัดเก็บข5อมูลตามจํานวนนักทองเที่ยวผานดาน
ศุลกากร และการจัดทําแบบสํารวจ 2) สาขาการขนสง ซึ่งจัดเก็บข5อมูลจากจํานวนผู5โดยสารระหวางประเทศ
และ 3) สาขาอื่นๆ อาทิ บริการโทรคมนาคม ประกันภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงินและการธนาคาร และ
การบริการภาครัฐ ซึ่งจัดเก็บข5อมูลผานการโอนเงินระหวางประเทศ ออกแบบสํารวจ และรายงานจากหนวยงานที่
เกี่ยวข5อง เปlนต5น ทั้งนี้ การเก็บข5อมูลได5จัดเก็บเปlนรายไตรมาสและรายปp โดยในอนาคตจะมีการรวบรวมข5อมูล
เพิ่มของสาขาทรัพยVสินทางปhญญา การประกันภัย และ Courier ในสาขาการขนสง
5.6) เรื่อง “ Collecting Statistics on Trade in Services” : Mexico โดย
Mr. Andres Zetina Gutierrez, Deputy Manager External Sector Analysis Subdivision, Bank of
Mexico
Mr. Andres กลาววา ประเทศเม็กซิโกได5จัดเก็บข5อมูลตามหลักคูมือ MSITS
รูปแบบ BPM 5 โดยเห็นวา แม5การค5าบริการมีความสําคัญสูงในปhจจุบัน แตการจัดเก็บสถิติข5อมูลภาคบริการยัง
ไมครอบคลุ มและทั่วถึ งโดยเฉพาะภาคการนํ า เข5า เนื่อ งจากขาดหนวยงานกลางในการประสานและควบคุ ม
รวมถึงความไมชัดเจนของนิยาม Mode บริการแตละสาขา ทั้งนี้ การจัดเก็บข5อมูลได5แยกลงรายสาขาที่สําคัญ
ได5แก สาขาขนสง ทองเที่ยว ประกันภัย การใช5สิทธิทางทรัพยVสินทางปhญญา และอื่นๆ โดยได5ดําเนินการจัดเก็บ
ผานแบบสอบถาม และจากรายงานข5อมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวข5องในแตละสาขา อาทิ กรมศุลกากรสําหรับข5อมูล
ภาค การสงออก เปlนต5น
5.7) เรื่อง “ Collecting Statistics on Trade in Services” : Hong Kong,
China โดย Mr. Desmond Sam, Statistician (Trade in Services), Census and Statistics, Department
of the Hong Kong Special Administrative Region Government
Mr. Desmond กลาววา การจัดเก็บข5อมูลการค5าบริการของฮองกงโดยปรกติ
รวบรวมผานแบบสอบถามของการนําเข5าการค5าบริการ และจากรายงานของหนวยงานที่เกี่ยวข5อง ปhจจุบันได5
จัดเก็บข5อมูลในรูปแบบ EBOPS 2010 (Extended Balance of Payments Classification) และได5พัฒนา

-๘ปรับเปลี่ยนการจัดเก็บและวิเคราะหVเปlนรูปแบบ Change of Ownership Principle ซึ่งแบงความเปlนเจ5าของ
ธุรกรรมเปlน 2 รูปแบบ ได5แก “Merchanting” หมายถึง การดําเนินการการซื้อขายกับประเทศคูค5านอกประเทศ
ทั้งหมด โดยไมผานประเทศของบริษัทต5นสังกัด และ “Goods sent aboard for processing” หมายถึง การ
ดําเนินการจัดจ5างผลิตนอกประเทศ โดยผานประเทศของบริษัทต5นสังกัดเพียงไมมาก ทั้งนี้ เห็นวาวิธีดังกลาวทําให5
การจัดเก็บข5อมูลครอบคลุมมากขึ้น และสงผลให5มูลคาจากภาคการค5าบริการสูงขึ้น
5.8) เรื่อง “ Collecting Statistics on Trade in Services” : Indonesia
โดย Mr. Oki Hermawan and Ms. Eni Lestariningsih, BPS-Statistics Indonesia
Mr. Oki และ Ms.Eni กลาววา ปhจจุบันอินโดนีเซียจัดเก็บข5อมูลสถิติการค5า
บริการผานแบบสอบถาม โดยสวนใหญรวบรวมจากภาคการนําเข5าและสงออกของการค5าบริการ อยางไรก็ตาม
ได5ประสบปhญหาในการจัดเก็บข5อมูล อาทิ ความไมเข5าใจ หรือการตีความที่ผิดของรูปแบบการค5าบริการของ
หนวยงานที่ได5จัดเก็บข5อมูล รวมถึงความลาช5าในการจัดเก็บข5อมูลในแตละสาขาที่มีความยุงยากและซับซ5อนกวา
ภาคการค5าสินค5า โดยเห็นวาหากมีหนวยงานกลางในการจัดฝ•กอบรมด5านบริการการจัดเก็บข5อมูลอยางครอบคลุม
และเปlนระบบ ก็จะเปlนประโยชนVอยางสูงตอภูมิภาคในการกําหนดทิศทางการค5าบริการรวมกัน
5.9) เรื่อง “ Collecting Statistics on Trade in Services” : Malaysia
โดย Mr. Hidzir Hamzah, Statistician, Strategic Planing Division, Ministry of International Trade and
Industry (MITI)
Mr. Hidzir กลาววาในไตรมาสแรกของปp 2556 มูลคาภาคการค5าบริการสูงกวา
ภาคอื่นโดยรวม โดยภาคการสงออกมีมูลคา 29.8 และนําเข5ามีมูลคา 33.2 ล5านเหรียญริงกิต ซึ่งแสดงให5เห็นถึง
ความสําคัญของภาคการค5าบริการตอเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ สําหรับการจัดเก็บข5อมูล ในขั้น ปฐมภู
มิได5จัดทําผานแบบสอบถาม (ITS Survey) และขั้นทุติยภูมิจากรายงานข5อมูลสถิติของหนวยงานที่เกี่ยวข5องตางๆ
อาทิ ข5อมูลการโอนเงินระหวางประเทศ (International Transaction Reporting System: ITRS) และสถิติด5าน
การทองเที่ยว ทั้งนี้ ในอนาคตจะมีการจัดเก็บข5อมูลแยกตาม Mode บริการ 4 สาขา โดยจะเรงสร5างความรู5ความ
เข5าใจเกี่ยวกับคําจํากัดความของการค5าบริการ และธุรกิจบริการทั้ง 4 สาขา ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิผลของการจัดเก็บ
ข5อมูล และเพื่อการใช5ประโยชนVทั้งในสวนของนักสถิติและผู5ใช5บริการข5อมูล
5.10) เรื่อง “ Collecting Statistics on Trade in Services” : Singapore
โดย Mr. Justin Tai, Senior Assistant Director, Economic Accounts Division, Singapore Department
of Statistics
Mr. Justin กลาววา การเก็ บ สถิ ติ ภ าคการค5 า บริ ก ารของสิ ง คโปรV – The
International Trade in Service Survey (TIS Survey) เริ่มดําเนินการมาตั้งแตปp 2539 โดยใช5รวมกับข5อมูล
Balance of Payments และสถิติข5อมูลการค5าบริการด5านอื่นๆ ทั้งนี้ ได5เริ่มใช5รูปแบบ BPM 5 เมื่อปp 2551
และ BPM 6 เมื่อปp 2555 ตามลําดับ โดยได5จัดเก็บข5อมูลผานแบบสอบถามและจากหนวยงานที่เกี่ยวข5องตางๆ

-๙นอกจากนี้ ยั ง ได5 จั ด เก็ บ ข5 อ มู ล แยกตาม Mode ภายใต5 คู มื อ MSITS แล5 ว โดยในอนาคตจะมี ก ารเก็ บ ข5 อ มู ล ให5
ครอบคลุ ม สาขาการประกั น ภั ย ซึ่ ง ผู5 ใ ช5 บ ริ ก ารสามารถเข5 า สื บ ค5 น ข5 อ มู ล สถิ ติ ก ารค5 า บริ ก ารได5 ที่ เ ว็ บ ไซตV
http://www.singstat.gov.sg/
6. สรุ ป การประชุ มปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง “ Strengthening APEC Member
Economies’ Capacity to Collect and Report Services Trade Statistics”
ที่ประชุมได5ให5ข5อสรุปเกี่ยวกับการดําเนินการจัดเก็บข5อมูล ดังนี้
๑) ควรมีหนวยงานกลางสําหรับกําหนดแนวทาง และพัฒนาเครือขายด5านสถิติภาค
การค5าบริการของประเทศสมาชิก APEC
๒) ควรเรงเสริ ม สร5 า งความรู5 ค วามเข5 า ใจด5 า นเทคนิ ค การจั ด เก็ บ ข5 อ มู ล สถิ ติ แ ก
ประเทศสมาชิก เพื่อลดชองวาง พัฒนามาตรฐานและความเข5าใจรวมกัน อาทิ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาความรู5 และแบงปhนประสบการณVการดําเนินการจัดเก็บข5อมูลของประเทศสมาชิกอยางสม่ําเสมอ
๓) ควรนิยามคําจํากัดที่ชัดเจนของรูปแบบการให5บริการทั้ง 4 Modes โดยเฉพาะ
คําจํากัดความของ Mode 2 และ Mode 4 รวมถึง Mode 3 เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนทั้งแกผู5จัดเก็บและ
ผู5ใช5บริการข5อมูล
๔) ควรสนั บ สนุ น การใช5 ป ระโยชนV จ ากคู มื อ สถิ ติ ก ารค5 า บริ ก ารระหวางประเทศ
(Manual of Statistics on International Trade in Services: MSITS) เพื่อให5ประเทศสมาชิกมีมาตรฐาน
เดียวกันในการจัดเก็บข5อมูลสถิติการค5าบริการตอไป
-----------------------------กรมเจรจาการค5าระหวางประเทศ
กรกฎาคม 2556

