รายงานการประชุมนาเสนอและรับฟังข้อคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรฐานการผลิตสถิติ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สานักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้เข้าร่วมประชุม
สานักงานสถิติแห่งชาติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์
นางอุษณี ไชยานนท์
นางกาญจนา ภู่มาลี
นางสาวอารีรัตน์ กิตติสมบูรณ์สุข
นางอุมาพร ดีบุกคา
นางสาวสุพิชชา วุฒิชาติวานิช
นางนนทลี สิริปัญญาวิทย์
นางสาวนริศรา จั่นเพชร
นางสาวชนาธิป ราชวัฒน์

รองผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ
ผู้อานวยการกลุ่มมาตรฐานสถิติ
ผู้อานวยการกลุ่มประสานสถิติระดับพื้นที่
ผู้อานวยการกลุ่มประสานสถิติด้านภารกิจ
ผู้อานวยการกลุ่มประเมินคุณภาพสถิติทางการ
นักวิชาการสถิติชานาญการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑๐. นายพีรณัฐ แดงสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานวญการพิเศษ
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑๑. นายณวัฒน์ แก้วนพรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๑๒. นางสาวสุรีย์พร ทัพภสุต

นักวิชาการแรงงานชานาญการ

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
๑๓. นางณีรญาภา ไชยพราหมณ์
๑๔. นางสาวดารารัตน์ บุญภูมิ

นักวิชาการแรงงานชานาญการ
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๕. นายอาคม ศาณศิลปิน
๑๖. นางจันทร ชิณบุตร

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๑๗. นางสาววันทนีย์ มงคลทรัพย์กุล

ผู้อานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศ

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๘. นางนพวรรณ มาดารัตน์
๑๙. นางสาวโศรดา ปัตถวัลย์

นักวิชาการสถิติชานาญการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒๐. นางสาวพัชรินี ไชยจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
๒๑. นางสาวสุภาพร ศรีชัยภูมิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒๒. นางสาวยุวันดา สุขประเสริฐ
นักพัฒนาสังคมชานาญการ
๒๓. นางสาวชุตินันท์ พุ่มกลิ่น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๔. นายเปรมชัย เกตุสาเภา
ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม
๒๕. นางเพ็ญวิภา ไตรศิริพานิช
ผู้อานวยการกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
๒๖. นายวีระยุทธ ขุนดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
๒๗. นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
๒๘. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
๒๙. นายประพันธ์ ทีคลัง
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการพิเศษ
๓๐. นายอิทธิเดโช เมตตา
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการพิเศษ
๓๑. นางพัชรีญา ถนอมจิตร
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๓๒. นางสาวสุกัญญา หมีบังเกิด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๓๓. นางสาวนภาภัณฑ์ ทัศนีย์พงษ์
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชานาญการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
๓๔. นางสมศจี ศิกษมัต

ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ายสถิติและจัดการข้อมูล

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
๓๕. นายปิยะ สาชาติ
เศรษฐกรชานาญการพิเศษ
สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓๖. นางสาวอัญชลี มานิชพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
๓๗. นางสาวลักษณี พูลภักตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
๓๘. นางสาวชญาภา ทิพย์กุมาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓๙. นายอริยวัตร เสนาคุณ
นักพัฒนานโยบาย
๔๐. นายศักรพงษ์ บรรณวัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบาย

สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔๑. นางสาวนลินี แก้วรุ่งฟ้าไทย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
๔๒. นางสาวจิราพร ตั้งพูลเจริญ
ผู้ชานาญการส่วนงานดัชนีฯ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๔๓. นางสาวสิริรัตน์ อุ่นศิริ
๔๔. นายวิสุทธิ์ มารุตเสถียร

เจ้าหน้าที่วิชาการอาวุโส
เจ้าหน้าที่วิชาการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ (รองผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ) กล่าวเปิดประชุม และ
ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ (รองผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
ภารกิจของสานักงานสถิติแห่งชาติ ที่น อกเหนือจากการผลิตและให้ บริการข้อมูลสถิติแล้ว ยังมีอีกหนึ่งภารกิจที่
สาคัญคือ บริหารจัดการระบบสถิติของประเทศตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย โดยมีงานด้านมาตรฐาน
สถิติที่ช่วยขับเคลื่อนให้ข้อมูลสถิติสามารถบูรณาการ เชื่อมโยง และเปรียบเทียบกันได้ทั้งในและระหว่างประเทศ
ดังนั้ น จึ งมีการจั ดตั้ งคณะทางานภายในส านั กงานสถิติ แห่ งชาติ เพื่ อจัดท าร่างมาตรฐานการผลิ ตสถิติ 5 เรื่อ ง
ประกอบด้วย เพศ อายุ ประเทศ สถานภาพการทางาน และ อุตสาหกรรม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรฐานสถิติ จากหน่วยงานทั้งผู้ใช้และผู้ผลิตสถิติที่สาคัญของประเทศ เพื่อ
นาไปกาหนดเป็นมาตรฐานต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ
นางกาญจนา ภู่มาลี (ผู้อานวยการกลุ่มมาตรฐานสถิติ) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
การประชุมในวันนี้เป็นการนาเสนอและรับฟังข้อคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรฐานการผลิตสถิติ ซึ่ง
สาระสาคัญของการได้มาซึ่งมาตรฐานคือ จาเป็นต้องจัดทาขึ้นจากการเห็นพ้องต้องกันและได้รับความเห็นชอบจาก
องค์ กรอั น เป็ น ที่ ย อมรั บ กัน ทั่ ว ไป จึ งเป็ น ที่ ม าของการประชุ มในวัน นี้ โดยกรอบงานมาตรฐานการผลิ ต สถิ ติ
ประกอบด้วย 3 ส่วนงาน คือ
1) กระบวนการผลิตสถิติ เป็นกระบวนการผลิตสถิติด้วยวิธีการต่างๆ เช่น สถิติจากการสารวจ
สถิติจากงานทะเบียนหรือการบริหารงาน สถิติจากการสารวจประชามติ และสถิติจากวิธีการอื่นๆ เช่น Big Data
2) แนวคิดสาหรับการผลิตสถิติ เป็นหลักการและแนวคิดในการจัดทาข้อมูลสถิติ ในส่วนของ
ตัวแปรหรือรายการข้อมูลที่ได้จากการจัดทาสถิติ เช่น คานิยาม หน่วยที่ใช้ในการผลิตสถิติ (Statistical Units)
การจัดจาแนกข้อมูล ข้อคาถาม ชื่อตัวแปร ซึ่งเป็นส่วนที่จะให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น
3) การเผยแพร่สถิติ เช่น การใช้สัญญลักษณ์ในการนาเสนอข้อมูลสถิติ การนาเสนอรายงานสถิติ
มาตรฐานรายการ Metadata

มาตรฐานการผลิตสถิติ เป็นข้อกาหนด/แนวทางที่ตกลงเห็นพ้องร่วมกัน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่
ดีในการผลิตสถิติให้มีคุณภาพ เป็นยุทธศาสตร์สาคัญของแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย และเป็น ๑ ใน ๑๐
ของหลักการพื้นฐานสถิติทางการที่คณะกรรมาธิการสถิติแห่งสหประชาชาติให้การรับรอง คือ “การผลิตสถิติที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล” นอกจากนี้ยังเป็น ๑ ใน ๙ หลักปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศ
ไทยในแง่ความสอดคล้องของข้อมูลที่ผลิตขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน (Coherence) และความสามารถในการ
เปรียบเทียบสถิติแม้ว่าจะเป็นผลิตจากหน่วยงานที่แตกต่างกัน ทั้งในและระหว่างประเทศ (Comparability) เพื่อ
นาไปสู่การบู รณาการและใช้ป ระโยชน์ ร่ว มกัน ช่วยลดความซ้าซ้อนและงบประมาณในการจัดทาข้อมูล โดย
มาตรฐานการผลิ ตสถิติ ในที่นี้ไม่ใช่ข้อบั งคับทางกฎหมาย แต่เป็นข้อกาหนดหรือแนวทางซึ่งเกิดจากการตกลง
ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีลั กษณะเป็นกลางให้หน่วยงานต่างๆ สามารถนาไปปรับใช้ได้ หากหน่วยงานใด
สามารถปรับใช้ตามมาตรฐานได้ควรปรับตาม หากไม่สามารถควรจัดทาตารางเปรียบเทียบกับมาตรฐานเพื่อให้
ข้อมูลเกิดประโยชน์สูงสุด โดยกระบวนการในการจัดทามาตรฐานการผลิตสถิติของประเทศ แสดงดังภาพ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

รับทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา
นางกาญจนา ภู่มาลี (ผู้อานวยการกลุ่มมาตรฐานสถิติ) ได้นาเสนอร่างมาตรฐานการผลิต
สถิติให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
(ร่าง) มาตรฐานการผลิตสถิติ “เพศ”
เพศ เป็นตัวแปรพื้นฐานในการกาหนดคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ และนาเสนอ
ข้อมูลให้เห็น ถึงความแตกต่างในเชิงเปรียบเทียบสถานการณ์ ระหว่างเพศ ชาย และ หญิง ในแง่มุมต่างๆ เช่น
ติดตามการพัฒ นาความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย การสร้างความเป็นธรรมในสังคม การไม่ เลือกปฏิบัติต่อ
เพศ ซึ ่ง ในการจัด ท าร่า งได้อ ้า งอิง รหัส การจัด จ าแนกจากมาตรฐานสากล International Standard
ISO/IEC5218 - Codes for the representation of human sexes ขององค์ก ารมาตรฐานสากล (ISO)

และฝ่ายเลขาฯ ได้ชี้แจงองค์ประกอบเอกสารและเนื้อหาของ (ร่าง) มาตรฐานเพศ โดยที่ประชุมมีการหารือและให้
ข้อเสนอแนะเนื้อหาในส่วนต่างๆ สรุปได้ดังนี้คือ
ตามคานิยามที่กาหนด เพศ (Sex) หมายถึง เพศที่กาเนิดตามธรรมชาติที่เป็นลักษณะทาง
กายภาพที่ ถู กก าหนดจากชี ววิ ทยา โดยที่ ประชุ มได้ มี การหารื อและน าเสนอว่ าควรมี การพิ จารณา เพศสภาพ
(Gender) ไปพร้อมๆ กันด้วย เนื่องจากปัจจุบันผู้ใช้ข้อมูลไม่ได้สนใจเฉพาะเพศโดยกาเนิดเพียงอย่างเดียว เห็นได้จาก
การจัดทาข้อมูลเพื่อศึกษาและวิจัยด้านสังคม รวมถึงพฤติกรรมของประชากรโดยเฉพาะในกลุ่มของเพศทางเลือกที่
พบว่าการศึกษาเพศกาเนิดเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์จาเป็นต้องทราบข้อมูลเพศสภาพด้วย
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นว่าควรแยกมาตรฐานเพศ (Sex) และมาตรฐานเพศสภาพ (Gender) ออก
จากเป็นคนละตัวแปร แต่เนื่องด้วยปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานในระดับสากลที่ได้กาหนด
มาตรฐานเพศสภาพไว้ มีเพียงบางประเทศที่จัดทาแล้ว เช่น นิวซีแลนด์ โดยให้ฝ่าย
เลขาฯ ไปศึกษามาตรฐานเพศสภาพเพิ่มเติมเพื่อนามาพิจารณาควบคู่ไปกับมาตรฐาน
เพศ รวมถึ ง ศึ ก ษาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจดทะเบี ย นคู่ ชี วิ ต ของบุ ค คลที่ มี ค วาม
หลากหลายทางเพศ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
(ร่าง) มาตรฐานการผลิตสถิติ “อายุ”

อายุ เป็นตัวแปรสาคัญที่ใช้กาหนดคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประชากร เป็น
ข้อมูลเฉพาะบุ คคลที่มีการเก็บรวบรวมและนาเสนอรายงานบ่อยครั้งที่สุด ถึงแม้ว่าจะมีการใช้ข้อมูลอายุอย่าง
กว้างขวาง แต่การเปรียบเทียบข้อมูลเป็นเรื่องที่ทาได้ยากทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เนื่องจากจากขาด
ความสอดคล้องในการจัดกลุ่มอายุ โดยเฉพาะในกรณีที่แหล่งที่มาของข้อมูลต่างกัน โดยร่างมาตรฐานอายุนี้จัดทา
ขึ ้น โ ด ย อ ้า ง อ ิง ร ห ัส ก า ร จ ัด จ า แ น ก จ า ก Provisional guidelines on standard international age
classification, UN และฝ่า ยเลขาฯ ได้ชี้แ จงองค์ประกอบเอกสารและเนื้อหาของ (ร่าง) มาตรฐานอายุ โดยที่
ประชุมมีการหารือและให้ข้อเสนอแนะเนื้อหาในส่วนต่างๆ สรุปได้ดังนี้คือ
- ตามคานิยามที่กาหนด อายุ หมายถึง ช่วงเวลาที่บุคคลมีชีวิตอยู่โดยนับเป็นจานวนปี
เต็ มปี บ ริ บู ร ณ์ นั บ ตั้ งแต่ วัน เกิ ด จนถึ งวั น ที่ อ้างอิงตามปี ป ฏิ ทิ น สุ ริยคติ ดั งนั้ น เพื่ อ
ป้องกันความผิดพลาดหรือสับสนในส่วนของมาตรฐานการเก็บรวบรวมข้อมูล ควร
เขียนให้ชัดเจนว่า เศษของเดือนและวันที่เกินมาให้ปัดทิ้ง เพื่อป้องกันความผิดพลาด
- การกาหนดกลุ่มอายุเพื่อจัดทาเป็นมาตรฐานช่วงวัย เช่น เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ ทาได้
ยากเนื่องจาก เมื่อพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกาหนดอายุในแต่ละช่วงวัย
แล้ ว พบว่ า ยั ง ไม่ มี ข้ อ ก าหนดตรงกั น เนื่ อ งจาก ยั ง มี ก ารก าหนดช่ ว งวั ย ตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน ซึ่งต้องใช้เวลาในการศึกษาและหาข้อตกลงร่วมกันต่อไป
- แก้ไขมาตรฐานชื่อตัวแปร คือ ไม่ต้องมี “_” เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการตั้งชื่อตัวแปร
ตามมาตรฐาน TH e-GIF
มติที่ประชุม

เห็นชอบร่างมาตรฐานอายุ และให้ฝ่ายเลขาฯ แก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นที่ที่ประชุมให้
ข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

๑

รายงานการประชุมนาเสนอและรับฟังข้อคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรฐานการผลิตสถิติ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สานักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้เข้าร่วมประชุม
สานักงานสถิติแห่งชาติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์
นางอุษณี ไชยานนท์
นางหทัยชนก พรรคเจริญ
นางกาญจนา ภู่มาลี
นางสาวอารีรัตน์ กิตติสมบูรณ์สุข
นางนนทลี สิริปัญญาวิทย์
นางเพชรธิดา ตรีภพนารถ
นายอาทิตย์ กระออมแก้ว
นางสาวนริศรา จั่นเพชร
นายวีระวัฒน์ ดาริชาติ
นางสาวชนาธิป ราชวัฒน์

รองผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ
ผู้อานวยการกองบริหารจัดการระบบสถิติ
ผู้อานวยการกลุ่มมาตรฐานสถิติ
ผู้อานวยการกลุ่มประสานสถิติระดับพื้นที่
นักวิชาการสถิติชานาญการ
นักวิชาการสถิติชานาญการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑๒. นายพีรณัฐ แดงสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
๑๓. นางสาวมัทธนีย์ ภูมิไกล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑๔. นายณวัฒน์ แก้วนพรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๑๕. นางสาวสุรีย์พร ทัพภสุต
๑๖. นางสาวศิริขวัญ สุขศรี

นักวิชาการแรงงานชานาญการ
นักวิชาการแรงงานชานาญการ

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
๑๗. นางณีรญาภา ไชยพราหมณ์
๑๘. นางสาวดารารัตน์ บุญภูมิ

นักวิชาการแรงงานชานาญการ
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๑๙. นางสาววันทนีย์ มงคลทรัพย์กุล ผู้อานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒๐. นางสาวพัชรินี ไชยจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
๒๑. นางสาวสุภาพร ศรีชัยภูมิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๒

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒๒. นางสาวสุการดา ศรีเจริญชัยกุล นักพัฒนาสังคมชานาญการ
๒๓. นางสาวยุวันดา สุขประเสริฐ
นักพัฒนาสังคมชานาญการ
๒๔. นางสาวภิญญพัชญ์ ชมภูนุช
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๕. นางสาวยุพา ลิ้มสวัสดิ์
ผู้อานวยการส่วนสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
๒๖. นางสาวเพียงใจ ไชยรังสินันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
๒๗. นายประพันธ์ ทีคลัง
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการพิเศษ
๒๘. นายนิกร มากเขียว
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
๒๙. นางสาวพัชรี สาราญพิศ
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๓๐. นายสุเมธ วนาลีสุขสัตน์
๓๑. นายธนพร รัญดร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๓๒. นางสาวนัดดา ศิริปะชะนะ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
๓๓. นางสมศจี ศิกษมัต

ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ายสถิติและจัดการข้อมูล

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
๓๔. นายธรรมฤทธิ์ คุณหิรัญ
เศรษฐกรชานาญการ
สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓๕. นางสาววิภาดา ปิ่นเกษร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
๓๖. นางสาวชญาภา ทิพย์กุมาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓๗. นายอริยวัตร เสนาคุณ
นักพัฒนานโยบาย
๓๘. นายศักรพงษ์ บรรณวัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบาย
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓๙. นางสาววเรวรรณ รอดราวี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
๔๐. นางสาวเหมวรรณ ไกรนุกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
๔๑. นายชาติชาย สุทธาเวศ
รองผู้อานวยการสานักงานฯ
๔๒. นางสาวจิราพร ตั้งพูลเจริญ
ผู้ชานาญการส่วนงานดัชนีและสารวจ

๓

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๔๓. นางสาวสิริรัตน์ อุ่นศิริ
๔๔. นายวิสุทธิ์ มารุตเสถียร

เจ้าหน้าที่วิชาการอาวุโส
เจ้าหน้าที่วิชาการ

สานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
๔๕. นายณัฐวุฒิ อินทร์เนตร
นักวิชาการยุติธรรมชานาญการ
๔๖. นางสาวธัญราณินทร์ วีระณรงค์ นักวิชาการยุติธรรม
สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๔๗. นายเกียรติชัย ชุ่มมงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ (รองผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ) กล่าวเปิดประชุม และ
ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ (รองผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
จากการประชุมครั้งที่ ๑ ที่ประชุมได้พิจาณาร่างมาตรฐานการผลิตสถิติ ๒ เรื่อง ได้แก่ อายุและเพศ สาหรับการ
ประชุมครั้งนี้จะพิจารณาร่างมาตรฐานการผลิตสถิติ ต่ออีก ๓ เรื่อง ได้แก่ ประเทศ สถานภาพการทางาน และ
อุตสาหกรรม พร้อมทั้งนาเสนอผลการศึกษามาตรฐานการผลิตสถิติ “เพศสภาพ” ให้ที่ประชุมได้พิจารณา
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นางกาญจนา ภู่มาลี (ผอ.กลุ่มมาตรฐานสถิติ) ได้สรุปรายงานการประชุม นาเสนอและรับฟัง
ข้อคิดเห็นทีมีต่อร่างมาตรฐานการผลิตสถิติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
นางกาญจนา ภู่มาลี (ผอ.กลุ่มมาตรฐานสถิติ) ได้นาเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับงานมาตรฐานสถิติ
สรุปได้ดังนี้
มาตรฐานสถิติเป็น ๑ ใน ๑๐ ของหลักการพื้นฐานของสถิติทางการ ที่คณะกรรมาธิการสถิติ
แห่งสหประชาชาติให้การรับรอง คือ “มีการผลิตสถิติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล” ดังนั้น หน่วยสถิติของรัฐ
ต้องประสานและใช้แนวคิด การจัดหมวดหมู่ และวิธีการที่เป็นมาตรฐานตามสากล โดยช่วยส่งเสริมผลผลิตสถิติใน
ทุกระดับให้มีคุณภาพ นอกจากนี้มาตรฐานสถิติยังเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทระบบสถิติ ฉบับที่ ๒ คือ
การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพสถิติ โดยเน้นการจัดทามาตรฐานสถิติของประเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
การส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถิติ และการพัฒ นาคุณภาพสถิติ ดังนั้น จากกรอบงานมาตรฐานการผลิตสถิติ ที่
ประกอบด้วยมาตรฐานกระบวนการผลิตสถิติ มาตรฐานแนวคิด และมาตรฐานการเผยแพร่สถิติจึงมัก อ้างอิงตาม
มาตรฐานสากล โดยสามารถนามาตรฐานสากลมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ ลักษณะและความต้องการของประเทศ
โดยยังคงสามารถเปรียบเทียบกับสากลได้

๔

นายวีระวัฒน์ ดาริชาติ (นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ) ได้เสนอผลการศึกษามาตรฐานการผลิต
สถิติ “เพศสภาพ” สรุปได้ดังนี้
- สถานการณ์เกี่ยวกับเพศและเพศสภาพ ว่าด้วยหลักการของสิทธิมนุษยชน คือ มนุษย์
ทุกคนมีสิ ทธิได้รั บ การปฏิบั ติเท่าเทีย มกัน โดยไม่แบ่ งแยกเนื่ องจาก เชื้อชาติ สี ผิว เพศ ศาสนา ความคิดเห็ น
ทางการเมือง หรือสถานะอื่นๆ โดยมีหลักการสาคัญคือ หลักการยอกยาการ์ตา (The Yogyakarta Principles)
ที่ว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ในประเด็นวิถีทางเพศ (Sexual Orientation) และอัต
ลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity) ซึ่งหลักสิทธิมนุษยชนสากลเปรียบเหมือนกฎหมายแม่บทหรือรัฐธรรมนูญ
ส่วนหลักการยอกยาการ์ตาเปรียบเหมือนกฎหมายลูก สาหรับประเทศไทยได้บัญ ญั ติเรื่องสิทธิมนุษยชนไว้ใน
รัฐธรรมนูญและมีแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเป็นประเทศที่ให้การยอมรับผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็น
ลาดับต้นๆ ของเอเชีย ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต เพื่อเป็นการรับรอง
การใช้ชีวิตคู่ของคู่รักเพศเดียวกันให้ถือเสมือนอยู่ในฐานะคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
- คานิยามเกี่ยวกับเพศและเพศสภาพ จากผลการศึกษาคานิยามจากหน่วยงานที่สาคัญ
ทั้งในและต่างประเทศสามารถให้ความหมายโดยสรุปคือ เพศ (Sex) หมายถึงการจาแนกบุคคลออกเป็นเพศชาย
หรือเพศหญิงโดยกาหนดจากลักษณะทางชีวภาพ ในขณะที่เพศสภาพ (Gender) หมายถึง ลักษณะความเป็นหญิง
และความเป็น ชายที่ระบุ จากความรู้สึกภายในของแต่ละบุคคลที่แสดงออกในสังคม ดังนั้น เพศสภาพสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาและบริบททางวัฒนธรรม และอาจสอดคล้องหรือตรงข้ามกับเพศโดยกาเนิดก็ได้
- ค าถามที่ เกี่ยวข้ องกับ เพศและเพศสภาพ หากมีการเพิ่ม คาถามเกี่ยวกับ เพศสภาพ
หรืออัตลักษณ์ทางเพศนั้นจะกระทบต่อ คาถามสถานภาพสมรส กล่าวคือ จากเดิมที่มีเพียงตัวเลือกสาหรับคู่ครอง
เพศตรงข้าม จะต้องเพิ่มตัวเลือกเกี่ยวกับคู่ครองเพศเดียวกัน เช่น อยู่กินกับคู่ครองเพศเดียวกัน จดทะเบียนคู่ชีวิต
เป็ น ต้น และคาถามความสัมพันธ์กับหั วหน้าครัวเรือน กล่ าวคือ จากเดิมที่มีเพียงสามีภรรยาหรือยู่กินฉันสามี
ภรรยา จะต้องเพิ่มตัวเลือกเกี่ยวกับคู่ครองเพศเดียวกัน เช่น คู่ครองเพศเดียวกันของหัวหน้าครัวเรือน เป็นต้น
- การจั ด จ าแนกเพศและเพศสภาพของต่างประเทศ โดยนาเสนอผลการศึกษาของ
ประเทศออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์ สรุปได้ว่า การจัดจาแนกเพศแบ่งเป็น ๓ รหัส คือ ชาย หญิง และ
เพศกากวม1 แต่ในการใช้งานทั่วไปแนะนาให้ใช้เพียง ๒ เพศ คือ ชายและหญิง ส่วนเพศกากวมจะใช้ก็ต่อเมื่อใช้ใน
การศึกษาวิจัยทางด้านการแพทย์เป็นหลัก สาหรับเพศสภาพแบ่งเป็น ๓ รหัสคือ ชาย หญิง และเพศทางเลือก
หรืออาจจัดเก็บข้อมูลในอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้ควบคู่กับการเก็บข้อมูลเพศ คือ แบ่งเป็น ๒ รหัส คือ เพศสภาพตรงกับ
เพศกาเนิด และเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกาเนิด เพื่อนามาประมวลผลเป็นเพศสภาพต่อไป
- ข้อเสนอแนะจากจัดจาแนกเพศและเพศสภาพ
สานักงานสถิติออสเตรเลีย ให้ข้อเสนอแนะว่า มาตรฐานการจัดจาแนกอัตลักษณ์ทางเพศ
ที่จัดทาขึ้นไม่ได้ใช้สาหรับวัตถุประสงค์ทางการศึกษาทางสังคมในเชิงลึกเกี่ยวกับเพศและความหลากหลายทางเพศ
เนื่องจากแนวคิดและคานิยามค่อนข้างมีความซับซ้อนและทาให้เกิดความสับสนแก่ประชาชนทั่วไป หากต้องการ
ศึกษาทางสังคมในเชิงลึกต้องมีการตั้งคาถามหลายข้อ เพื่อให้สามารถระบุกลุ่มย่อยประชากรและ/หรือติดตาม
กระบวนการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องเพศและเพศสภาพได้
สานักงานสถิตินิวซีแลนด์ ได้ทดสอบคาถามเพศ (Sex) กับประชาชนทั่วไปโดยเพิ่มตัวเลือก
“เพศกากวม (intersex)” พบว่า ข้อมู ล มีคุ ณ ภาพต่ามากและคาตอบไม่ต รงกับ ข้อเท็ จจริง ส่ ว นการทดสอบ
คาถามอัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity) กับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเพศทางเลือก พบว่า คาตอบมีความผัน
1

เพศหรืออวัยวะเพศที่ปรากฏออกมานั้นไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิง อาจมีทั้ง ๒ เพศอยู่ในที่เดียวกัน

๕

ผวนในกลุ่มผู้ตอบที่เป็นเพศทางเลือก เนื่องจากอัตลักษณ์ทางเพศสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและมีการ
แสดงออกที่หลากหลาย จึงเป็นเรื่องยากที่จะสร้างรูปแบบคาถามง่ายๆ สาหรับรวมรวบประเด็นเหล่านี้
สานักงานสถิติของสหราชอาณาจักร ให้ข้อเสนอแนะว่า ข้อถามเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศ
นั้ น เป็ น เรื่ องที่ล ะเอีย ดอ่อนอย่ างยิ่ งและต้องผ่ านการยอมรับจากประชาชนทั่ว ไป ซึ่งจากรายงาน The 2021
Census Assessment of initial user requirements on content for England and Wales Gender
identity topic report ได้นาเสนอผลการประเมินความต้องการของผู้ใช้และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น พบว่า ค่า
คะแนนถ่ ว งน้ าหนั ก การประเมิ น ความต้ อ งการของผู้ ใช้ ต่อ ข้ อ มู ล Gender identity อยู่ร ะดั บ กลาง ส่ ว นการ
ประเมินด้านผลกระทบ แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน คือ ๑. ด้านคุณภาพของข้อมูล ได้รับผลกระทบในระดับสูง ๒. ด้าน
การยอมรับจากประชาชนทั่วไปได้รับผลกระทบในระดับสูง ๓. ด้านความยากลาบากของผู้ตอบได้รับผลกระทบใน
ระดับสูง ๔. ด้านงบประมาณผลกระทบในระดับกลาง และ ๕. ด้านรูปแบบคาถามผลกระทบในระดับต่า
ผลจากการศึกษาในภาพรวมพบว่า แนวคิดการจัดจาแนกเพศสภาพและอัตลักษณ์ทางเพศ
มีความซับซ้อนและอาจทาให้เกิดความสับสนแก่ประชาชนทั่วไป สานักงานสถิติในบางประเทศมีการจัดเก็บข้อมูลผู้
มีความหลากหลายทางเพศโดยวิธีการเพิ่มตัวเลือกในคาถามอื่นๆ เช่น ออสเตรเลียและแคนาดา ใช้วิธี การเพิ่ม
ตัวเลือก คู่ครองเพศเดียวกันในข้อถามความสัมพันธ์กับหัวหน้าครัวเรือนแทนที่จะถามเพศสภาพตรงๆ
มติที่ประชุม

รับทราบ และเห็นชอบให้ เสนอมาตรฐานเพศเพื่อประกาศใช้งานก่อน ส่วนมาตรฐานเพศสภาพ
สสช. จะรับไปดาเนินการจัดทาโดยต้องผ่านกระบวนการรับฟังข้อคิดเห็นและการยอมรับจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องก่อนเนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
นางกาญจนา ภู่ มาลี (ผอ.กลุ่ มมาตรฐานสถิติ ) ได้นาเสนอร่างมาตรฐานการผลิ ตสถิติให้ ที่
ประชุมพิจารณา สรุปได้ดังนี้
(ร่าง) มาตรฐานการผลิตสถิติ “ประเทศ”
ประเทศ เป็ น ตั ว แปรส าคั ญ ที่ ใช้ ร ะบุ ข้ อ มู ล ทั้ ง สถิ ติ ด้ านสั งคม เศรษฐกิ จ และทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ เพื่อดูการแบ่งเขตภูมิศาสตร์ในระดับประเทศ ระดับ
ทวีป และการจัดกลุ่มประเทศตามเศรษฐกิจ โดยร่างมาตรฐานประเทศนี้จัดทาขึ้นโดยอ้างอิงรหัสการจัดจาแนก
จาก Standard Country or Area Codes for Statistical Use (M49), Revision 4, UNSD และ ISO 3166
Country Codes ขององค์การมาตรฐานสากล (ISO)
ประเทศ หมายถึง ชื่อที่ใช้เรียกประเทศ รวมถึงดินแดนภายใต้การปกครองของประเทศและ
เขตปกครองพิเศษทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นชื่อที่เรียกกันทั่วไปหรือชื่อทางการ นอกจากนี้ยังสามารถนาประเทศ
มาจัดกลุ่มเพื่อนาเสนอในมิติต่างๆ
การกาหนดคาถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประเทศนั้น ขึ้นอยู่กับสิ่งที่สนใจศึกษา โดยมีรูปแบบ
ของคาถามที่แนะนาให้ใช้คือ คาถามปลายเปิดโดยให้ผู้ตอบระบุชื่อประเทศ แต่หากสามารถกาหนดรายชื่อประเทศ
ที่คาดว่าผู้ตอบจะตอบเป็นส่วนใหญ่ได้ ควรใช้คาถามแบบที่มีคาตอบให้เลือกตอบ (Tick-box) โดยชื่อประเทศส่วน
ใหญ่มักใช้ชื่อที่เรียกกันทั่วไปไม่จาเป็นต้องเป็นชื่อทางการเพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถจัดเก็บในรูปของรหัสได้ 3 แบบคือ
1. รหัสประเทศและเขตภูมิศาสตร์ที่แทนด้วยตัวเลข 3 หลัก เป็นมาตรฐานที่จัดทาโดย UNSD
เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงสถิติ และสามารถนาเสนอในมิติเขตภูมิศาสตร์ได้ และสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 3166-1

๖

numeric-3
ซึ่งเป็นรูปแบบที่แนะนาให้ใช้เนื่องจากเป็นระบบที่อิสระจากตัวอักษร
ที่อาจทาให้ผู้ที่ไม่ได้ใช้
ภาษาอังกฤษไม่สะดวกในการใช้งาน และลดความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลด้วยตัวอักษร
2. รหัสประเทศที่แทนด้วยตัวอักษร 2 ตัว ตามมาตรฐาน ISO 3166-1 alpha-2
3. รหัสประเทศที่แทนด้วยตัวอักษร 3 ตัว ตามมาตรฐาน ISO 3166-1 alpha-3
มติที่ประชุม

เห็นชอบร่างมาตรฐานประเทศ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
- เพิ่มเติมการจั ดกลุ่มประเทศที่มีการใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในประเทศไทย เช่น
อาเซียน+๓ อาเซียน+๖ เป็นต้น โดยให้รวบรวมข้อมูลการใช้งานการจัดกลุ่มประเทศ
จากหน่วยงานต่างๆ และหาข้อมูลเพิ่มเติมจากกระทรวงการต่างประเทศ
- มาตรฐานชื่อตัวแปร ไม่ต้องมี “_” เพื่อให้สอดคล้องกับการตั้งชื่อตัวแปรตามมาตรฐาน
Th e-GIF
(ร่าง) มาตรฐานการผลิตสถิติ “สถานภาพการทางาน”

สถานภาพการทางาน เป็น ตัวแปรส าคัญ ที่นามาใช้ศึกษาและวิเคราะห์ เกี่ยวกับภาวะการ
ทางานของบุคคล ชั่วโมงการทางาน อาชีพ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ จานวนคนทางาน ต้นทุนการทางานและข้อมูล
อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยร่ า งมาตรฐานสถานภาพการท างานนี้ จั ด ท าขึ้ น โดยอ้ า งอิ ง รหั ส การจั ด จ าแนกจาก
International Classification of Status in Employment (ICSE-93) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
สถานภาพการทางาน คือ การจัดประเภทของงานที่ทาโดยบุคคล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยที่
งานจะถูกจัดจาแนกตามชนิดของสัญญาจ้าง ของบุคคลที่มีต่อบุคคลอื่นหรือมีต่อองค์กร ซึ่งก่อนที่จะสามารถจัด
จาแนกประเภทสถานภาพการทางานต้องจัดจาแนกประเภทของงานให้ได้ก่อน
แนวคิดที่ใช้ในการจัดจาแนกประเภทของงานคือ พิจารณาจากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ และ
อานาจหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงานมีต่อธุรกิจและต่อคนทางานอื่น ภายใต้แนวคิดดังกล่าวสามารถจัดประเภทของงานออกเป็น
2 กลุ่มคือ 1. งานที่ได้รับค่าจ้าง (Paid employment jobs) 2. งานส่วนตัว (Self-employment jobs) เพื่อนามา
จัดประเภทสถานภาพการงานได้ดังนี้

มติที่ประชุม

เห็นชอบร่างมาตรฐานสถานภาพการทางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
- แก้ไขภาษาอังกฤษให้ตรงกับขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
- ปัจจุบัน ILO อยู่ระหว่างการปรับปรุง ICSE-93 เป็น ICSE-18 ดังนั้นมาตรฐานที่ประเทศ
ไทยจะประกาศใช้ยังคงต้องเป็นมาตรฐานที่อ้างอิง ICSE-93 แต่ขอให้ สสช. ศึกษา ICSE18 เพื่อเตรียมการปรับปรุงในอนาคต

๗

- มาตรฐานชื่อตัวแปร ไม่ต้องมี “_” เพื่อให้สอดคล้องกับการตั้งชื่อตัวแปรตามมาตรฐาน
Th e-GIF
(ร่าง) มาตรฐานการผลิตสถิติ “อุตสาหกรรม”
อุตสาหกรรม เป็ น ตั วแปรส าคัญ ในการเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมู ล สถิ ติ
อุตสาหกรรมทั้งในสถิติประชากร สถิติการผลิต สถิติแรงงาน และสถิติด้านเศรษฐกิจอื่นๆ รวมถึงการจัดทาระบบ
บัญชีประชาชาติ (System of National Account: SNA)
อุตสาหกรรม (Industry) หมายถึง กลุ่มของหน่วยงาน (สถานประกอบการ, วิสาหกิจ, ฯลฯ)
ที่ดาเนิน กิจกรรมทางเศรษฐกิจในส่วนที่เป็ นกิจกรรมหลักที่เหมือนหรือคล้ ายกัน โดยที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
(Economic Activity) คือ กิจกรรมที่ดาเนินงานโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง (สถานประกอบการ, วิสาหกิจ ,
ฯลฯ) ที่ก่อให้เกิดผลผลิต (สินค้าและบริการ)
เนื่ อ งด้ ว ยการจั ด ประเภทมาตรฐานอุ ต สาหกรรมประเทศไทย (Thailand Standard
Industrial Classification: TSIC) เป็ น ภารกิ จของกรมการจัด หางาน กระทรวงแรงงาน ดังนั้ น ส านั ก งานสถิ ติ
แห่งชาติในฐานะหน่วยงานที่ดูแลมาตรฐานสถิติของประเทศจะประสานไปยังกรมการจัดหางานเพื่อขอใช้การจัด
ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทยเป็นมาตรฐานการผลิตสถิติ “อุตสาหกรรม” ของประเทศต่อไป โดยการ
จัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย(TSIC) นั้นจัดทาขึ้นโดยอ้างอิงมาตรฐานสากลคือ International
Standard Industrial Classification of All Economic Activities: ISIC, Revision ๔ , UNSD แ ล ะอ้ างอิ ง
มาตรฐานอุ ต สาหกรรมที่ จั ด ท าขึ้ น ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นอี ก ๒ ฉบั บ คื อ ASEAN Common Industrial
Classification (ACIC) และ East Asia Manufacturing Industrial Classification (EAMIC) Ver.๑
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในฐานข้อมูลควรมีการเก็บทั้งรหัสการจัดจาแนกและคาอธิบาย
รายละเอียดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ควบคู่กัน ซึ่งรหัสที่จัดเก็บในฐานข้อมูลนั้นควรจัดเก็บที่ระดับ ๔ หลัก (หมู่
ย่อย) เป็ น อย่างน้ อย หรือหากทาได้ควรจัดเก็บในระดับที่มีความละเอียดสู งสุดคือ ๕ หลั ก (ตัวอุตสาหกรรม)
เนื่องจากยิ่งลงรหัสได้ละเอียดยิ่งทาให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้น
การน าเสนอข้ อ มู ล สถิ ติ อุ ต สาหกรรมในกรณี ที่ เป็ น การน าเสนอข้ อ มู ล ในภาพรวม ควร
นาเสนอในระดับ ๒ หลัก (หมวดย่อย) เป็นอย่างน้อยหากทาได้ แต่หากสามารถนาเสนอได้ในระดับที่ละเอียดกว่า
๒ หลัก จะเป็ นประโยชน์ต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ระดับในการนาเสนอดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้
ขึ้นกับวัตถุประสงค์
มติที่ประชุม
เห็นชอบร่างมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยมีประเด็นซักถามเกี่ยวกับความแตกต่างของรหัส
TSIC กั บ ISIC Rev.๔ ซึ่ งเกิด จากรหั ส ที่ อ้างอิ งจาก ACIC และ EAMIC ซึ่ งยั งคงสามารถ
เปรียบเทียบกับ ISIC Rev.๔ ได้ทั้งหมด ซึ่ง สสช. จะส่งรายละเอียดของทั้งสองมาตรฐาน
ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

