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การดําเนินงานของหนวยสถิติในการผลิตและการเผยแพรขอมูลสถิตินั้น สิ่งที่สําคัญประการหนึง่
คือการจัดระบบการนําเสนอขอมูลสถิติ เพื่อใหผูใชสามารถคนหาขอมูลสถิติในเรื่องที่สนใจไดสะดวก
รวดเร็ว ตรงตามความตองการ ซึ่งจะทําใหขอมูลสถิติถูกนําไปใชประโยชนอยางคุมคา และทําให
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ความถูกตองแมนยํายิ่งขึน้ แตเนื่องจากมีหนวยงานที่ทําการผลิตขอมูลเปนจํานวนมาก และรายการขอมูล
มีความหลากหลาย สํานักงานสถิตแิ หงชาติ จึงไดจดั ทําการจัดประเภทสาขาสถิติขึ้น เพื่อใหการนําเสนอ
ขอมูลสถิติเปนมาตรฐานเดียวกัน และสะดวกตอผูใ ชขอมูลมากขึ้น
ในการจัดทําการจัดประเภทสาขาสถิติ สํานักงานสถิติแหงชาติไดใช ACC Programme
Classification ของ Administrative Committee on Coordination, United Nations ในเรื่องสถิติทั่วไป
(General Statistics) ซึ่งแบงขอมูลสถิติเปน 31 สาขา แตสํานักงานฯ ไดรวมบางสาขาเขาดวยกันเพื่อ
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แตละสาขานัน้ ไมไดมกี ารกําหนดไว สํานักงานฯ จึงไดศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากหนวยงาน
ระหวางประเทศ หนวยงานสถิติทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของ และนํามาสรุปเพื่อ
ใชเปนแนวทางการจัดประเภทสาขาสถิติ แตอยางไรก็ตาม สํานักงานฯ ยังคงตองมีการปรับปรุงและ
เพิ่มเติมรายละเอียดใหมีความครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้นในโอกาสตอไป และหวังวาเอกสารฉบับนี้จะเปน
ประโยชนตอผูผลิตและผูใชขอมูลสถิติตามสมควร หากมีขอเสนอแนะประการใด โปรดแจงใหหนวยงาน
เจาของเรื่องทราบดวย
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บทนํา
(INTRODUCTION)

ระบบสถิติของประเทศไทยเปนระบบสถิติแบบกระจายงาน (Decentralized Statistical System)
จึงมีหนวยงานทั้งในสวนราชการ เอกชน และรัฐวิสาหกิจที่ทําการผลิตขอมูลสถิติ โดยมีสํานักงานสถิติ
แหงชาติเปนหนวยงานหลักในการจัดทําขอมูลสถิติพื้นฐานเชิงเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งอาจทําใหผูใชขอมูล
เกิดความสับสนในการเลือกใชขอมูลและความยุงยากในการคนหาขอมูลที่ตองการวามีขอมูลอะไรบางที่มี
ความเกีย่ วของกับเรื่องที่สนใจและสามารถหาไดจากแหลงใด ดังนัน้ จึงตองมีการจัดระบบการนําเสนอ
ขอมูลสถิติ โดยมีการจัดประเภทสาขาสถิติขึ้น เพื่อความสะดวกของผูใชขอมูล
ตั้งแตป 2517 สํานักงานสถิติแหงชาติไดใชการจัดประเภทสาขาสถิติขององคการสหประชาชาติ
ตามเอกสาร “ขอแนะนําเกีย่ วกับการเก็บรวบรวมสถิติมูลฐานของประเทศในภูมภิ าคเอเซียและตะวันออก
ไกล” จนกระทั่งในป 2544 สํานักงานฯ เห็นวาควรปรับปรุงการจัดประเภทสาขาสถิติใหม โดยนําแนวคิด
ของ ACC Programme Classification ของ Administrative Committee on Coordination, United Nations
ในเรื่องสถิติทั่วไป (General Statistics) มาเปนแนวทางในการศึกษา
ACC Programme Classification เปนการจัดประเภทสาขาสถิติที่จัดทําขึน้ เพือ่ ใชภายในหนวยงาน
ของ ACC เทานั้น และมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อประสานงานในการเก็บรวบรวมและเผยแพรขอมูลของหนวยงานระหวางประเทศที่เปน
สมาชิกของคณะอนุกรรมการ ACC ดานกิจกรรมทางสถิติ
2. เพื่อแสดงใหเห็นถึงภาพรวมของโครงการดานสถิติของหนวยงานระหวางประทเศ
3. เพื่อใหหนวยงานตางๆ รวมกันจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสมกับสาขาสถิติตางๆ
4. เพื่อใชในการประสานงานดานกิจกรรมทางสถิติของหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน
การฝกอบรมและดานวิชาการสถิติ
สํานักงานสถิติแหงชาติจึงไดนําการจัดประเภทสาขาสถิติของ ACC Programme Classification
มาเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดประเภทสาขาสถิติ เพื่อใหการจัดประเภทขอมูลสถิติเปนมาตรฐาน
เดียวกัน สําหรับใชในการเก็บรวบรวมและการเผยแพรขอมูลสถิติ
การจัดประเภทสาขาสถิติของ ACC Programme Classification ในเรื่องสถิติทั่วไป (General
Statistics) ไดแบงขอมูลสถิติเปน 3 ดาน 31 สาขา ซึ่งสํานักงานสถิติแหงชาติไดประชุมผูที่เกี่ยวของใน
สํานักงานฯ เพื่อพิจารณาและไดรวมบางสาขาเขาดวยกัน เพื่อความเหมาะสมในการใชงาน โดยจัดขอมูล
สถิติเปน 3 ดาน 23 สาขาดังนี้
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1. สถิติดานสังคมและประชากรศาสตร ประกอบดวย 8 สาขา
2. สถิติดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย 13 สาขา
3. สถิตดิ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 2 สาขา
การจัดประเภทสาขาสถิติ

Classification of statistics

สถิติดานสังคมและประชากรศาสตร 1
1. สถิติประชากรศาสตร ประชากรและเคหะ 2

Social and demographic statistics
1. Demographic, population and
housing statistics.
2. Labour statistics.
3. Education, training, religious and
culture statistics including mass
communication statistics.
4. Health statistics.
5. Social security statistics.
6. Gender statistics.
7. Statistics of household income
and expenditure and their
distribution.
8. Other social, demographic and
related statistics.

2. สถิติแรงงาน
3. สถิตกิ ารศึกษา การฝกอบรม ศาสนา
และวัฒนธรรม รวมถึงสถิติสื่อสารมวลชน
4.
5.
6.
7.

สถิติสุขภาพ
สถิติสวัสดิการสังคม
สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย
สถิติรายไดและรายจายของครัวเรือน

8. สถิติดานสังคม ประชากรศาสตร
และสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
สถิติดานเศรษฐกิจ
1. สถิติบัญชีประชาชาติ
2. สถิติการเกษตร การปาไม และการประมง

Economic statistics
1. National accounts.
2. Agricultural, forestry and fishery
statistics.

1

เปลี่ยนชื่อจาก “สถิติดานสังคม” เปน “สถิติดานสังคม และประชากรศาสตร”
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เปลี่ยนชื่อจาก “สถิติประชากรและเคหะ” เปน “สถิติประชากรศาสตร ประชากรและเคหะ”
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การจัดประเภทสาขาสถิติ

Classification of statistics

3. สถิติอุตสาหกรรม3
4. สถิตพิ ลังงาน
5. สถิตกิ ารคาสง คาปลีก และการคาระหวางประเทศ

3. Industrial statistics.
4. Energy statistics.
5. Distributive and international
trade statistics.
6. Transport statistics.
7. Communication statistics
including information and
communication technology (ICT)
statistics.
8. Tourism statistics.
9. Money, finance, insurance and
balance of payments statistics.
10. Fiscal statistics.
11. Price statistics.
12. Statistics of science, technology
and patents.
13. Other economic statistics.

6. สถิติการขนสง
7. สถิติการสื่อสาร รวมถึงสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร4

8. สถิติการทองเที่ยว
9. สถิตเิ งินตรา การเงิน การประกันภัย
และดุลการชําระเงิน 5
10. สถิติการคลัง
11. สถิติราคา
12. สถิติวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิทธิบัตร
13. สถิติดานเศรษฐกิจอื่นๆ
สถิติดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. สถิติอุตุนิยมวิทยา

Natural resources and environment
statistics
1. Natural resources and
environment statistics.
2. Meteorology statistics.

3

เปลี่ยนชื่อจาก “สถิติอุตสาหกรรมและเหมืองแร” เปน “สถิติอุตสาหกรรม”

4

เปลี่ยนชื่อจาก “สถิติการคมนาคม” เปน “สถิติการสื่อสาร รวมถึงสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”

5

เปลี่ยนชื่อจาก “สถิติการเงิน การธนาคาร การประกันภัยและดุลการชําระเงิน” เปน “สถิติเงินตรา การเงิน การประกันภัยและ
ดุลการชําระเงิน”
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สําหรับกรอบและเนื้อหารายละเอียดในแตละสาขานั้น ACC Programme Classification ไมได
กําหนดไว
ดังนั้น สํานักงานฯ จึงไดศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลแตละสาขาจากหนวยงานที่
รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ โดยตรงหรือหนวยงานที่เกี่ยวของทัง้ ในและตางประเทศ เพื่อนํามาสรุปเปนแนวทางใน
การจัดทํากรอบและเนื้อหารายละเอียดในแตละสาขา
การจัดประเภทสาขาสถิติ เปนการนําเสนอใหเห็นภาพรวมของโครงสรางขอมูลสถิติในแตละ
สาขา ดังนั้น ขอมูล 1 เรื่อง จึงอาจถูกจัดไวในสาขาสถิติไดมากกวา 1 สาขา เพื่อใหผูใชขอมูลในแตละ
สาขาทราบวามีขอมูลเรื่องใดบางที่เกี่ยวของกับสาขาสถิติที่สนใจ เพราะการจัดประเภทสาขาสถิติเปนการ
นําเสนอขอมูลเพื่อความสะดวกแกผูใช (User friendly) ซึ่งแตกตางจากการจัดจําแนกขอมูลสถิติอื่นๆ ที่
จะตองจัดประเภทขอมูลไวในรหัสที่ถูกตองเพียงรหัสเดียวเทานัน้

สถิติดานสังคม และประชากรศาสตร
SOCIAL AND DEMOGRAPHIC STATISTICS

1. สถิติประชากรศาสตร ประชากรและเคหะ
(DEMOGRAPHIC, POPULATION AND HOUSING STATISTICS)

สถิติประชากรศาสตร ประชากรและเคหะ เปนขอมูลสถิติที่นํามาใชประโยชนเพื่อศึกษาถึงภาวะ
ดานสังคมในลักษณะตางๆ และปจจัยพืน้ ฐานสําคัญที่เกีย่ วของกับดานประชากร เชน ขนาด องคประกอบ
และการเปลี่ยนแปลงของประชากร เปนตน ซึ่งขอมูลดังกลาวอาจเปนขอมูลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือกลุมบุคคล ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือชวงเวลาก็ได สถิติดานประชากรศาสตร ประชากรและเคหะ
ประกอบดวย
1.1 สถิติประชากรศาสตร (Demographic statistics) เปนการศึกษาเกี่ยวกับขนาดหรือจํานวนคนที่มี
อยูในแตละสังคม แตละภูมภิ าค และระดับโลก นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับการกระจายตัวในดาน
พื้นที่ของประชากร ตลอดจนองคประกอบตางๆ ของประชากร รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในจํานวนคน
การกระจายตัวของคน และองคประกอบตางๆ ของประชากรดวย ซึ่งขึ้นอยูกับการเจริญพันธุ
การตาย การอพยพหรือการยายถิ่น และการเคลื่อนไหวทางสังคม (ศิริพันธ ถาวรทวีวงษ, 2543 : 2)
ซึ่งขอมูลสถิติประชากรศาสตรประกอบดวย
1.1.1 อัตราการเกิด (Birth rate) เปนขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร
เชน อัตราการเกิดมีชีพ อัตราการเกิดไรชพี เปนตน
1.1.2 อัตราการตาย (Death rate) เปนขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงอัตราการลดลงของประชากร
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับอัตราการตายตามรายอายุ อัตราการตายของทารก และอัตรา
การตายของสตรีเนื่องจากการตั้งครรภและคลอดบุตร เปนตน
1.1.3 อัตราการยายถิ่น (Migration rate) เปนขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะการเคลื่อนยายของ
ประชากร
1.1.4 อัตราภาวะเจริญพันธุ (Fertility rate) เปนการศึกษาถึงองคประกอบที่เกี่ยวของกับภาวะ
เจริญพันธุ เชน อัตราการเกิด การสมรส การหยาราง รูปแบบภาวะเจริญพันธุ การแทงบุตร
การคุมกําเนิด เปนตน
เพื่อนําไปใชในการคาดประมาณประชากรตอไป เชน อัตรา
การเจริญพันธุร วม (TFR) อัตราการเจริญพันธุตามหมวดอายุ (ASFR) อัตราการเจริญพันธุ
ทดแทน (GRR) เปนตน
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1.1.5 การคาดประมาณ (Projection) แบงเปน
1.1.5.1 การคาดประมาณประชากร (Population Projection) เปนการคาดประมาณจํานวน
ประชากรและเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงประชากรในอนาคต โดยการวิเคราะห
และศึกษาแนวโนม ประมาณคาบนพื้นฐานของขอมูลอัตราการเกิด อัตราการตาย
และอัตราการยายถิ่น เชน การคาดประมาณขนาดของประชากร โครงสรางอายุ
ของประชากร เปนตน
1.1.5.2 การคาดประมาณครัวเรือน (Household Projection) เปนการคาดประมาณจํานวน
และองคประกอบของครัวเรือนและครอบครัวในอนาคต การคาดประมาณดังกลาวนี้
อยูบนพื้นฐานของการประมาณคาครัวเรือน ณ ปจจุบัน การคาดประมาณ
ประชากร และสมมติฐานที่มีตอโครงสรางของครัวเรือนและองคประกอบของ
ครอบครัวในอนาคต
1.1.6 สถิติประชากรศาสตร ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (Demographic statistics n.e.c.)
1.2 สถิติประชากร (Population statistics) เปนการวัดขนาด การกระจายตัว และการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากร รวมถึงองคประกอบที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางประชากร เชน การเกิด
การตาย และการยายถิ่น เปนตน
1.2.1 องคประกอบทางประชากร (Population composition) เปนขอมูลที่ศึกษาถึงลักษณะตางๆ
ของประชากร เชน อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา เปนตน
1.2.2 ขนาดและโครงสรางของประชากรตามอายุและเพศ (Size and structure of the population
by age and sex) เปนขอมูลในการศึกษาวาในแตละเขตพื้นที่มีจํานวนประชากรอยูเ ทาไร
และเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ซึ่งปจจัยสําคัญที่ทําใหขนาดของประชากรเปลี่ยนแปลง
คือ การเกิด การตาย และการยายถิ่น
1.2.3 การกระจายตัวของประชากร (Population distribution) เปนขอมูลเพื่อศึกษาวาเขตพื้นที่
ใดบางที่มีการอยูอาศัยของประชากรหนาแนนและเขตพืน้ ที่ใดที่มกี ารอยูอาศัยอยางเบาบาง
พรอมทั้งสาเหตุ เชน บางพื้นที่ประชากรมีการอพยพยายถิ่นเปนจํานวนมาก ในขณะที่
บางพื้นที่มีการอพยพยายถิ่นนอย
1.2.4 การเปลี่ยนแปลงทางประชากร (Population change) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับขนาดของ
ประชากรที่เพิม่ ขึ้นหรือลดลงในแตละเขตพื้นที่ ซึ่งองคประกอบที่กอใหเกิดการเปลีย่ นแปลง
ทางประชากรคือ
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1.2.4.1 การเกิด (Birth) หมายถึง จํานวนบุตรหรือประชากรที่เกิดเพิม่ ขึ้น ซึ่งเปนตัวแปร
สําคัญที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทางประชากร
1.2.4.2 ภาวะเจริญพันธุ (Fertility) หมายถึง ความสามารถของสตรีที่สามารถมีบุตร
เกิดรอดไดจริง เชน จํานวนสตรีในวัยเจริญพันธุ
1.2.4.3 การตายและอายุขัย (Death and life expectancy) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
จํานวนประชากรที่เสียชีวิตในเขตพื้นที่ตางๆ สาเหตุของการเสียชีวิตและอายุขัย
ของประชากรเนื่องจากในปจจุบันอัตราการตายของมนุษยลดลง และมีอายุขัย
เพิ่มขึ้นเนื่องจากความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีในดานการผลิต
และการรักษาโรค
1.2.4.4 การยายถิ่น (Migration) ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับจํานวนผูยายถิ่นทัง้ ในประเทศ
และระหวางประเทศ สถานที่ของการยายถิ่น สาเหตุของการยายถิน่ เปนตน
การอพยพหรือการยายถิ่นจะแตกตางจากการเกิดและการตายที่เปนเรื่องธรรมชาติ
แตการอพยพยายถิ่นเปนเรื่องที่มนุษยสามารถเลือกกระทําได
1.2.5 ครัวเรือนและครอบครัว (Households and families)
1.2.5.1 ครัวเรือน (Households) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนครัวเรือน ประเภท
ของครัวเรือน ขนาดของครัวเรือน ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของครัวเรือน
เปนตน
1.2.5.2 ครอบครัว (Families) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับประเภทครอบครัว ลักษณะ
ขององคประกอบในครอบครัว (พอ แม ลูก) เปนตน
1.2.6 กลุมประชากรที่มีความนาสนใจเปนพิเศษ (Statistic on population groups of special
interest) เปนขอมูลที่ใชในการศึกษาลักษณะทางประชากรของกลุมที่มีความนาสนใจเปน
พิเศษ เชน สถิติประชากรในกลุมผูสูงอายุ เด็ก และเยาวชน ชนกลุม นอย ผูอพยพหรือ
ผูไรที่อยูอาศัย คนพิการ เปนตน เพื่อใชในการกําหนดนโยบายเฉพาะดานสําหรับกลุม
บุคคลดังกลาวตอไป
1.2.7 ดัชนีชี้วัดดานประชากร (Population indicators)
1.2.7.1 ตัวชี้วดั ดานองคประกอบและการเปลี่ยนแปลงของประชากร
(Population
composition and change indicators) เชน ขนาดและโครงสรางของประชากร
ตามอายุและเพศ การเพิ่มขึน้ ของประชากรและองคประกอบที่เกีย่ วของ ไดแก
การเกิด การตาย และการยายถิ่น
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1.2.7.2 ตัวชี้วดั ดานครัวเรือน ครอบครัว สถานะภาพสมรส และภาวะเจริญพันธุ
(Households and families, marital status, fertility indicators)
1.2.8 สถิติประชากร ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (Population statistics n.e.c.) เชน ผลกระทบ
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่มีตอประชากร เปนตน
1.3 สถิติเคหะ (Housing statistics)
1.3.1 ลักษณะที่อยูอาศัย (Living quarters characteristics)
1.3.1.1 แหลงที่ตั้งของที่อยูอาศัย (Location of living quarters) เพื่อศึกษาถึงสถานที่ตั้ง
ของที่อยูอาศัยของแตละครัวเรือน วาตั้งอยูใ นพื้นทีภ่ ูมิศาสตรใด อยูในเขตเมือง
หรือชนบท
1.3.1.2 ประเภทของทีอ่ ยูอาศัย (Type of living quarters) เพื่อเปนขอมูลศึกษาถึง
ลักษณะความเปนอิสระหรือแบงแยกตางหากจากครัวเรือนอื่น เชน บานเดี่ยว
ทาวนเฮาส ความคงทนถาวรของวัสดุกอสราง เปนตน
1.3.1.3 สถานะของการครอบครอง (Occupancy status) เปนขอมูลที่แสดงถึงสิทธิใน
การครอบครองที่อยูอาศัย รวมถึงประเภทของการครอบครอง (เปนเจาของ
เชาซื้อ เชาหรืออยูโดยไมเสียคาเชา)
1.3.1.4 จํานวนหอง (Number of rooms) หองในที่นี้หมายถึง พืน้ ที่วางในบานหรือที่อยู
อาศัยที่มีกําแพงปดตั้งแตพนื้ จนถึงเพดาน
1.3.1.5 พื้นที่วางสําหรับใชประโยชนหรือเพื่อการอยูอาศัย (Floor space for the useful
or living)
1.3.1.6 ระบบน้ําประปา (Water supply system) เพื่อเปนขอมูลที่แสดงวาในแตละที่พัก
อาศัยมีการติดตั้งระบบประปาครบถวนหรือไม หรือถายังไมมีระบบประปาที่
ใกลที่สุดอยูหา งออกไปเทาไร
1.3.1.7 หองน้ําและระบบระบายน้ําเสีย (Toilet and sewerage) เปนขอมูลที่แสดงใหเห็น
ถึงดานสุขอนามัยในการขับถาย รวมถึงการจัดการระบบระบายน้ําเสียอยางไร
เชน ระบายสูร ะบบบําบัดน้าํ เสียสาธารณะ ระบายสูทอ น้ําที่เชื่อมตอกับระบบ
บําบัดน้ําเสีย ระบายสูแมนา้ํ ลําคลอง หรือไมมีระบบกําจัดของเสียใดๆ
1.3.1.8 สิ่งอํานวยความสะดวกในการอาบน้ํา (Bathing facilities) เชน จํานวนหอง
อาบน้ํา ลักษณะของหองอาบน้ํา (ในบานหรือนอกบาน) เปนตน
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1.3.1.9 สิ่งอํานวยความสะดวกในการประกอบอาหาร (Cooking facilities) เปนขอมูลที่
แสดงใหเห็นวาในที่อยูอาศัยดังกลาวมีพื้นที่สําหรับประกอบอาหารหรือไม มีพื้นที่
เทาไร อุปกรณที่ใชในการประกอบอาหาร และเชื้อเพลิงที่ใชในการประกอบ
อาหาร
1.3.1.10 ประเภทของอุปกรณที่ใหแสงสวางและอุปกรณไฟฟา (Type of lighting or
electricity) เพื่อเปนขอมูลที่ใชในการศึกษาถึงการเขาถึงของไฟฟาและสิ่งอํานวย
ความสะดวกจากอุปกรณไฟฟาในที่อยูอาศัย
1.3.1.11 ประเภทของการกําจัดขยะ (Type of solid waste disposal) เปนขอมูลที่แสดง
ใหเห็นถึงวิธีการกําจัดขยะของแตละที่อยูอาศัย เชน จัดเก็บโดยคนของทางการ
กําจัดขยะเอง ทิ้งในกองขยะในทองที่ เปนตน
1.3.1.12 สถิติที่อยูอาศัย ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่ (Living quarters statistics n.e.c.)
เชน จํานวนครัวเรือนที่อยูอาศัยภายในที่อยูอาศัยเดียวกัน เปนตน
1.3.2 จํานวนของที่อยูอาศัย (Living quarters stock) ปจจัยที่ทาํ ใหจํานวนที่อยูอาศัยเปลี่ยนแปลง
คือ การเพิ่มขึ้นและการลดลงของที่อยูอาศัย
1.3.2.1 การเพิ่มขึ้นของที่อยูอาศัย (Increases in the living quarters stock) เกิดจาก
- การกอสรางใหม อาจกอสรางในที่ตั้งเดิมหรือที่ตั้งใหมก็ได
- การปรับปรุงซอมแซม การทําใหดีขนึ้ โดยใชโครงสรางเดิม
- การขยายพืน้ ทีโ่ ดยขยายจากโครงสรางเดิมใหมีพื้นที่มากขึ้น
- การปรับเปลี่ยนใหม คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเดิมของอาคาร
1.3.2.2 การลดลงของที่อยูอาศัย (Decreases in the living quarters stock)
- ที่อยูอาศัยถูกรือ้ ถอนทําลายเนื่องจากไมเหมาะสมในการอยูอาศัย
- ที่อยูอาศัยยังเหมาะสมในการอยูอาศัยแตตอ งถูกทําลายเนื่องจากการขยาย
พื้นที่เขตโรงงาน การเวนคืนเพื่อทําถนน เปนตน
- ที่อยูอาศัยถูกทําลายเพราะถูกไฟไหม น้ําทวม หรือภัยอื่นๆ
- การรวมที่อยูอาศัยตั้งแต 2 แหง ใหเปน 1 แหง หรือเปลีย่ นเปนอาคารอื่นที่
ไมใชเพื่อการพักอาศัย
1.3.3 ราคาและดัชนีราคาที่พักอาศัย (Living quarters price and price indices)
1.3.3.1 ราคาที่พักอาศัย (Living quarters price) ประกอบดวยขอมูลของราคาที่พักอาศัย
ประเภทตางๆ (บานเดีย่ ว ทาวนเฮาส หองชุด ฯลฯ) ในเขตพื้นที่ตางๆ
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1.3.3.2 ดัชนีราคาที่พกั อาศัย (Living quarters price indices)
- ดัชนีราคาขายสงวัสดุกอสราง
- ดัชนีราคาตนทุนการกอสรางที่พักอาศัย ตนทุนในทีน่ ี้รวมถึงคาแรงงาน
คาวัสดุ คาธรรมเนียมสถาปนิก ฯลฯ
- ดัชนีราคาที่อยูอ าศัย
1.3.4 การจัดการดานการเงินเพื่อการเคหะ (Housing finance) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับแหลง
เงินทุนเพื่อการเคหะ การใหสินเชื่อเพื่อการเคหะ อัตราดอกเบี้ยเงินกูเ พื่อการเคหะ เปนตน
1.3.5 การใหความชวยเหลือดานเคหะ (Housing assistance)
1.3.5.1 การเคหะของภาครัฐ (Public housing) คือ ที่อยูอาศัยทีเ่ ปนเจาของหรือจัดการ
โดยหนวยงานของภาครัฐ
1.3.5.2 โครงการชวยเหลือเพื่อการซื้อบาน (Home purchase assistance projects) เปน
โครงการเพื่อการชวยเหลือใหแกครอบครัวทีม่ ีรายไดนอย-ปานกลางใหมที ี่อยูอาศัย
เปนของตนเอง
1.3.5.3 การจัดที่พักอาศัยในภาวะวิกฤต (Crisis accommodation) เปนโครงการชวยเหลือ
ที่จัดใหกับบุคลที่ไรที่อยูอาศัยอันเนื่องจากภัยตางๆ เชน น้ําทวม ไฟไหม หรือ
ประสบปญหาตางๆ เชน การถูกกระทําทารุณกรรมทางเพศ มีปญหาแตกแยก
ภายในครอบครัว เปนตน
1.3.5.4 การใหความชวยเหลือดานเคหะ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น (Housing assistance
n.e.c.)
1.3.6 สถิติเคหะ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (Housing statistics n.e.c.)
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2. สถิติแรงงาน
(LABOUR STATISTICS)

2.1 ประชากรที่ทํางานในเชิงเศรษฐกิจ (The economically active population) โดย The United
Nations system of national accounts and balances ไดใหความหมายคือ บุคคลทีม่ ีความพรอมจะเปน
กําลังแรงงานในการผลิตสินคาและบริการทางเศรษฐกิจในคาบเวลาที่กาํ หนด แบงไดเปน 2 กลุม
คือ
2.1.1 ผูมีงานทํา (Employed persons) ประกอบดวยบุคคลที่ทํางานในสถานที่ทํางานหรือชวย
ธุรกิจในครัวเรือน ถึงแมวาบุคคลดังกลาวจะไมมาทํางานในคาบเวลาอางอิงในการเก็บขอมูล
ก็ยังถือวาเปนผูมีงานทํา ทํางานโดยไดรับเงินเดือน/คาจาง
2.1.1.1 ผูมีงานทําโดยไดรับคาจาง (Paid-employed persons) คือ บุคคลที่ทํางานใน
คาบเวลาอางอิงของการเก็บขอมูล หรือผูที่ไมทํางานในคาบเวลาดังกลาว เนื่องจาก
สาเหตุตางๆ เชน ลาปวย ลาพักผอน ลาศึกษาตอ เปนตน แตยังไดรับคาจาง/
เงินเดือนอยู รวมถึงนักศึกษาฝกงานที่ไดรบั คาจางในการทํางาน
2.1.1.2 ผูมีงานทําที่ทํางานของตนเอง (Self-employed persons) คือ บุคคลที่ทํางานใน
คาบเวลาอางอิงของการเก็บขอมูลเพื่อผลกําไรของตนเองหรือครอบครัวในรูปของ
เงินสดหรือรูปแบบอื่นๆ รวมถึงบุคคลในครัวเรือนที่ไมไดรับคาจาง บุคคลที่ทํา
การผลิตสินคาและบริการทางเศรษฐกิจเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน
2.1.2 ผูวางงาน (Unemployed persons) คือ บุคคลที่นอกเหนือจากขอ 2.1.1 ซึ่งมีความพรอม
สําหรับการทํางาน ทั้งที่หางานทําและไมหางานทําในคาบเวลาอางอิงของการเก็บขอมูล
2.2 ประชากรที่ไมทํางานเชิงเศรษฐกิจ (Non-economically active population) ประกอบดวยบุคคลที่
ไมไดจดั อยูใ นประชากรที่ทํางานในเชิงเศรษฐกิจ แบงไดเปน 2 กลุมคือ
2.2.1 ประชากรที่ตามปกติไมไดทาํ งาน (The usually non-active population) คือ บุคคลที่ไมได
จัดเปนผูมีงานทํา หรือผูวางงานมาเปนเวลานาน ประกอบดวยบุคคลตอไปนี้
- นักเรียน
- คนทํางานบานของตนเอง
- ผูมีรายไดจากดอกเบี้ย พันธบัตร เงินปนผล บําเหน็จบํานาญ คาเชาสินทรัพย
- บุคคลที่ไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐหรือเอกชน
- บุคคลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุขางตน เชน เด็กที่ไมไดเขาเรียนหนังสือ

16

สถิติดานสังคม และประชากรศาสตร : SOCIAL AND DEMOGRAPHIC STATISTICS

2.2.2 ประชากรที่ในปจจุบันไมไดทํางาน (The currently non-active population) คือ บุคคลที่
ไมอยูในกําลังแรงงาน (persons not in the labour force) ประกอบดวยบุคคลตอไปนี้
- ผูเขารับการศึกษาในสถานศึกษา
- คนทํางานบานของตนเอง
- ผูสูงอายุหรือบุคคลที่เกษียณอายุ
- บุคคลที่ไมทํางานดวยเหตุผลอื่นๆ เชน ผูเจ็บปวยเรื้อรัง ผูพิการ เปนตน
2.3 ความตองการแรงงาน (Demand of labour) เปนขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงจํานวนแรงงาน สาขางาน
และตําแหนงที่ผูประกอบการตองการ ซึ่งขอมูลความตองการแรงงานในที่นี้จะจําแนกตามประเภท
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สถานประกอบการนั้นดําเนินงานอยู โดยใชการจัดประเภทอุตสาหกรรม
ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล (ISIC Rev.3.0) ในการจําแนก เชน
ความตองการแรงงานภาคการเกษตร ความตองการแรงงานภาคการผลิต เปนตน
2.4 ชั่วโมงการทํางาน (Hours of work) ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อเปนขอมูลสถิติพื้นฐาน
ในการวิเคราะหภาวะการทํางาน ศึกษาแนวโนมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ศึกษาผลิตผลของ
การทํางาน คํานวณอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และคาจางเฉลี่ยตอชั่วโมง ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
ชั่วโมงทํางานปกติในวันทํางานปกติ ชั่วโมงที่ทํางานเพิม่ จากเวลาปกติ จํานวนชัว่ โมงทั้งหมดที่อยู
ในสถานที่ทํางาน เปนตน
2.5 คาจาง (Wages) วัตถุประสงคของการจัดเก็บขอมูลสถิติเกี่ยวกับคาจาง ชั่วโมงการทํางาน และ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูลที่ใชในการวัดระดับการดํารงชีวิตของลูกจาง การวางแผนทาง
สังคม เศรษฐกิจและกําลังคน การวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ และสภาพการตลาด การกําหนด
กฎระเบียบและนโยบายคาจางและรายได รวมถึงการศึกษาเกีย่ วกับการกระจายรายได
คาจาง ประกอบดวยคาจางและเงินเดือน คาตอบแทนของการทํางานนอกเวลา เงินโบนัส
เงินรางวัล คาใชจายเกี่ยวกับบานและครอบครัวที่นายจางจายให และสวัสดิการอืน่ ๆ ที่ไดรับจาก
นายจาง
2.5.1 ขอมูลสถิติที่เปนปจจุบัน (The current statistics) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับคาจาง/
เงินเดือนเฉลี่ยที่ไดรับและอัตราคาจางแรงงาน
2.5.2 ขอมูลสถิติที่ไมเปนปจจุบัน (The non-current statistics) ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับ
โครงสรางและการกระจายของคาจาง รวมถึงขอมูลตนทุนแรงงาน
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2.6 ตนทุนแรงงาน (Labour cost) เปนขอมูลที่ใชในการวัดระดับ องคประกอบ และการประเมิน
ตนทุนแรงงานของนายจาง ซึ่งขอมูลตนทุนการดําเนินงานจะจําแนกตามมาตรฐานการจัดจําแนก
ตนทุนแรงงานสากล (International Standard Classification of Labour Cost) โดยแบงเปน 10
หมวดยอยคือ
1. คาจางและเงินเดือน (ทั้งในเวลาและนอกเวลา)
2. คาตอบแทนในชวงที่ไมมาทํางาน อันเนื่องมาจากสาเหตุตางๆ
3. เงินโบนัสและเงินรางวัล
4. คาอาหาร เครื่องดื่ม เชื้อเพลิง และคาใชจายอื่นๆ ที่ไมเปนตัวเงิน
5. ตนทุนบานพักคนงาน
6. คาใชจายดานประกันสังคม
7. ตนทุนในการฝกอบรม
8. ตนทุนคาบริการชวยเหลือพนักงาน เชน คาใชจายในดานการศึกษา วัฒนธรรม การนันทนาการ
และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของ การจัดตั้งสหกรณในสถานที่ทาํ งาน เปนตน
9. ตนทุนแรงงาน ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในทีอ่ ื่น เชน คารถรับสง คาชุดเครื่องแบบ
10. ภาษี อันเนื่องจากตนทุนแรงงาน
2.7 การบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ (Occupational injuries) เปนขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
สุขภาพในการประกอบอาชีพ รวมถึงโรคและความเจ็บปวยที่เกิดจากการประกอบอาชีพ มี
วัตถุประสงคเพื่อแสดงถึงขอมูลการบาดเจ็บที่เกิดขึน้ จากประเภทอาชีพและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เพื่อหาทางปองกันสาเหตุของการบาดเจ็บ เพื่อประมาณคาผลที่ตามมาอันเนื่องจากความบาดเจ็บ
เชน จํานวนวันทํางานที่เสียไปหรือตนทุนที่เพิ่มขึ้นจากการขาดงาน และใชในการพัฒนาการฝกอบรม
เพื่อการปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึน้
2.7.1 ขอมูลสถานประกอบการ (Information about the establishment) เชน สถานทีต่ งั้ กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ขนาดของสถานประกอบการ
2.7.2 ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลบาดเจ็บ (Information about the person injured) เชน เพศ อายุ
อาชีพ สถานภาพของการทํางาน
2.7.3 ขอมูลเกี่ยวกับการบาดเจ็บ (Information about the injury) เชน ถึงแกความตาย
หรือไมถึงแกความตาย ประเภทของการบาดเจ็บ สวนของรางการที่ไดรับบาดเจ็บ
2.7.4 ขอมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุและสถานการณของอุบัติเหตุ (Information about the accident
and its circumstances) เชน ประเภทของสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุ วันเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ
ขั้นตอนการทํางานที่กอใหเกิดการบาดเจ็บ
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2.7.5 ขอมูลที่เกี่ยวของกับการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ
ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
(Information related to the occupational injuries n.e.c.) เชน การขนสงผูบาดเจ็บไป
โรงพยาบาล เปนตน
2.8 การหยุดงานประทวง การปดโรงงาน และเหตุการณอันเนื่องมาจากการขัดแยงดานแรงงานอืน่ ๆ
(Strike, lockouts and other action due to labour dispute) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวน
ครั้งของการนัดหยุดงานประทวงและการปดโรงงาน จํานวนคนงานที่เขารวม ชวงเวลาของการหยุด
งานประทวงและการปดโรงงาน ลักษณะสําคัญที่กอใหเกิดความขัดแยงดานแรงงาน จํานวน
สถานประกอบการที่เกิดเหตุการณดังกลาวนี้ขึ้น และรูปแบบของเหตุการณความขัดแยงดานแรงงาน
2.9 การทํางานนอกระบบ (Employment in the informal sector) เนื่องจากแรงงานนอกระบบเปนสวนทีม่ ี
ความสําคัญตอการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมอยางมาก การจัดทําขอมูลสถิติดานการจางงาน
นอกระบบเพือ่ ใหมีขอมูลในการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรมหภาค การวางแผน และการกําหนด
นโยบายเพื่อรวมการจางงานนอกระบบเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในสวน
ที่กอ ใหเกิดการจางงาน การผลิต รายได การสะสมทุน และการเคลือ่ นยายทรัพยากรทางการเงิน
นอกจากนี้ยังใชในการพัฒนาสภาวะการทํางาน กฎหมายคุมครองแรงงาน รวมถึงการวิเคราะหสภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลที่อยูในกลุมของคนงานที่ทํางานนอกระบบ เชน แรงงานหญิง
แรงงานเด็ก และผูยายถิ่นจากชนบทเขาสูเมือง เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ขอมูล
สถิติการทํางานนอกระบบ ควรประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้
2.9.1 สภาวะการจางงานและการทํางาน (Employment and working condition) ประกอบดวย
ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนคนงานที่ทํางานในสถานประกอบการนอกระบบจําแนกตามเพศ อายุ
ลักษณะการยายถิ่น ระดับการศึกษาที่สําเร็จหรือสาขางานที่ไดรับการฝกอบรม ประเภท
อาชีพ ระยะเวลาที่อยูในสถานที่ทํางาน เปนตน
2.9.2 การกอใหเกิดผลผลิตและรายไดและสินทรัพยถาวร (Production, income generation and
fixed capital) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับความถี่ของการทํางาน (ตลอดป ฤดูกาล ครั้งคราว)
ปริมาณและมูลคาของผลผลิตที่ผลิตไดในชวงเวลาอางอิง ยอดขายรวม การบริโภคขั้นกลาง
การจายภาษีที่เกิดจากการผลิต ลักษณะของการกูเงินเพื่อประกอบธุรกิจ มูลคาสินทรัพยถาวร
การสะสมทุนในคาบเวลาอางอิงที่เก็บขอมูล เปนตน
2.9.3 สภาวะการดําเนินงานของธุรกิจ (Condition of business operation) ประกอบดวยขอมูล
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย ประเภทของเจาของ (ดําเนินงานคนเดียว ครัวเรือน
หรือดําเนินธุรกิจกับครัวเรือนอื่น) สถานที่ตั้ง ประเภทของสถานที่ทํางาน (เชน โรงงาน
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รานคา ตลาด แผงลอย) ประเภทและจํานวนของลูกคา สัดสวนของผลผลิตที่ขายใหกับ
ลูกคาประเภทตางๆ ระยะเวลาของการดําเนินธุรกิจ ปญหาทีเ่ กิดจากการดําเนินงาน เปนตน
2.9.4 เจาของสถานประกอบการ (Enterprise owner) ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับเพศ สถานะภาพ
สมรส การศึกษาที่สําเร็จ การไดมาซึ่งทักษะในการดําเนินธุรกิจ (การเรียน/ฝกอบรมจาก
ในหรือนอกระบบ) อาชีพ ระยะเวลาทีอ่ ยูในสถานทีท่ ํางาน แหลงที่มาของรายไดหลัก
เหตุผลของการมาทํางานนอกระบบ เปนตน รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับครอบครัวของเจาของ
สถานประกอบการ
2.9.5 ขอมูลที่เกี่ยวของกับการทํางานนอกระบบ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (Information
related to the employment in the informal sector n.e.c.)
2.10 การประกันสังคม (Social insurance)
2.10.1 กองทุนประกันสังคม (Social security funds) เปนการสรางหลักประกันและความมั่นคง
ในการดํารงชีวิตใหแกประชาชนรวมกันรับผิดชอบตอสังคมดวยการออมและเสียสละเพื่อ
สวนรวม เพื่อชวยเหลือตนเองและครอบครัวในยามที่ไมมีรายได รายไดลดลง หรือรายจาย
เพิ่มขึ้นโดยไมเปนภาระใหผอู ื่นและสังคม โดยไดรับเงินทุนสมทบเขากองทุนจากรัฐบาล
นายจาง และลูกจาง เปนการใหบริการแกลูกจางและบุคคลอื่นที่ประสบอันตราย เจ็บปวย
ทุพพลภาพ หรือตาย อันมิใชเนื่องจากการทํางาน ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวน
ผูประกันตนในระบบประกันสังคม
จํานวนผูใชบริการของผูประกันตน
จํานวน
สถานพยาบาล โครงการประกันสังคม ประเภทการลงทุนของเงินกองทุนประกันสังคม
เปนตน
2.10.2 กองทุนเงินทดแทน (Workman’s compensation funds) เปนกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึน้
เพื่อเปนทุนใหมีการจายเงินแกลูกจางแทนนายจางเมื่อลูกจางเจ็บปวยหรือประสบอันตราย
สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ ตาย หรือสูญหายจากการทํางาน หรือปองกันผลประโยชนของ
นายจาง และเจ็บปวยหรือเปนโรคจากการทํางาน ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ การประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากทํางาน ประเภทกิจการที่มีจํานวนการประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน อัตราการประสบอันตรายตอลูกจาง 1,000 ราย เปนตน
2.11 การพัฒนาบุคลากรดานแรงงาน (Development of labour personnel) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
การศึกษาตอและการฝกอบรมเพื่อพัฒนาฝมือ ทักษะ และความรูเพื่อการประกอบอาชีพ ทั้งในสวน
ของการเขาสูตลาดแรงงาน และการพัฒนาเพื่อยกระดับฝมือใหไดมาตรฐาน ประกอบดวยขอมูล
เกี่ยวกับจํานวนผูมีงานทําที่เขาศึกษาตอในระดับและสาขาวิชาตางๆ จํานวนหลักสูตรการฝกอบรม
จํานวนผูเขารับการฝกอบรมในสาขาตางๆ เปนตน
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2.12 องคกรสมาชิกดานแรงงาน (Labour membership organizations)
2.12.1 องคการทางธุรกิจและองคกรนายจาง (Business and employer’s organizations)
ประกอบดวย องคกรซึ่งสมาชิกมีความสนใจรวมกันในการพัฒนาและความเจริญรุงเรือง
ในธุรกิจหรือการคา กิจกรรมการรวมกลุมของสมาคม ซึ่งสมาชิกอยูในประเภทธุรกิจเดียวกัน
และการรวมกลุมของสมาคมทองถิ่น ซึ่งกิจกรรมขององคกรเหลานี้มีบริการหลักในการเผยแพร
ขอมูลขาวสาร เปนตัวแทนเจรจากับรัฐบาล ประชาสัมพันธและเจรจาดานแรงงาน
2.12.2 องคกรวิชาชีพ (Professional organizations) ประกอบดวยองคกรซึ่งสมาชิกมีความสนใจ
รวมกันในการดําเนินการทางดานวิชาการในแตละสาขาหรือดานวิชาชีพหรือดานเทคนิค
ซึ่งกิจกรรมขององคกรเหลานี้เปนการใหบริการเกี่ยวกับการเผยแพรขอ มูลขาวสาร
การกอตั้ง และการกํากับดูแลมาตรฐานการดําเนินงาน การเปนตัวแทนเจรจากับรัฐบาล
และการประชาสัมพันธ เชน สมาคมทนายความ สมาคมแพทยสภา เปนตน
2.12.3 สหภาพแรงงาน (Trade unions) คือ สมาคมที่มีสมาชิกสวนใหญเปนลูกจางที่สนใจใน
การเปนตัวแทนของการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการทํางานและรวมกันแสดงบทบาท
ผานทางองคกร
2.13 การจัดหาแรงงานและการสรรหาบุคคล (Labour recruitment and provision of personnel) คือ
การสรรหาบุคลากร การคัดเลือก และการบรรจุในการจางงานทุกสาขา อาจจัดใหแกนายจางหรือ
ผูสมัครงาน การกําหนดหนาที่ของงาน การทดสอบ และกลั่นกรองผูสมัครงาน เปนตน
2.13.1 การจัดหาแรงงานและการสรรหาบุคลากรที่ดําเนินงานโดยหนวยงานภาครัฐ (Labour
recruitment and provision of personnel provided by government agencies)
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมดังกลาวที่ดําเนินงานโดยกรมการจัดหางาน
2.13.2 การจัดหาแรงงานและการสรรหาบุคลากรที่ดําเนินงานโดยหนวยงานเอกชน
(Labour
recruitment and provision of personnel provided by private agencies) ประกอบดวย
ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมดังกลาวที่ดําเนินงานโดยหนวยงานเอกชน
2.14 สถิติแรงงาน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (Labour statistics n.e.c.) เชน การดําเนินการเกี่ยวกับ
กรณีพิพาทดานแรงงาน เปนตน
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3. สถิติการศึกษา การฝกอบรม ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงสถิติสื่อสารมวลชน
(EDUCATION, TRAINING, RELIGIOUS AND CULTURE STATISTICS INCLUDING
MASS COMMUNICATION STATISTICS)
3.1 สถิติการศึกษา (Education statistics)
3.1.1 การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา (ISCED 6 ระดับ 0) เปนระดับแรกของการศึกษา ที่กําหนดมา
เพื่อใหเด็กเล็กไดเริ่มรูจักสิ่งแวดลอมของโรงเรียน เด็กทีเ่ ขาเรียนควรมีอายุไมต่ํากวา 3 ป
3.1.1.1 นักเรียน ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับชั้นที่เรียน ศาสนา ลักษณะ
ทางครอบครัว จํานวนนักเรียนที่เขาเรียน จํานวนนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา
เปนตน
3.1.1.2 ครูผูสอน ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับเพศ อายุ ระดับการศึกษาที่สําเร็จ คาตอบแทน
เปนตน
3.1.1.3 สถานศึกษา ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับจํานวนสถานศึกษาในแตละเขตพื้นที่
ประเภท และลักษณะของสถานศึกษา เชน โรงเรียนภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ภาครัฐ/เอกชน เปนตน
3.1.1.4 สาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษา ประกอบดวย
ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนอาคารเรียน โตะ เกาอี้ รวมถึงสื่อการเรียนการสอนตางๆ
3.1.1.5 ปญหาและความตองการชวยเหลือดานการศึกษา ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
อุปสรรคที่มีผลกระทบตอการศึกษาและสิง่ ที่ตองการใหชวยเหลือ เชน ปญหา
ยาเสพติด การขาดแคลนทุนการศึกษา การขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน เปนตน
3.1.1.6 สถิติการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
3.1.2 การศึกษาระดับประถมศึกษา (ISCED ระดับ 1) เปนรูปแบบการศึกษาที่กําหนดใหนกั เรียน
ไดศึกษาในดานการอาน การเขียน และคณิตศาสตรเพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูว ชิ าอื่นๆ
เชน ประวัติศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศาสตร ศิลปะและดนตรี เด็กทีเ่ ขาเรียนไมควรมีอายุ
ต่ํากวา 5 ปหรือมากกวา 7 ป
6

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ไดจัดทําการจัดประเภทการศึกษาตามมาตรฐานสากล
(International Standard Classification of Education (ISCED) 1997) โดยแบงระดับการศึกษาออกเปน 7 ระดับคือ ระดับกอนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอุดมศึกษา และระดับ
การวิจัยขั้นสูง
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3.1.2.1 นักเรียน ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับชั้นที่เรียน ศาสนา ลักษณะ
ทางครอบครัว จํานวนนักเรียนที่เขาเรียน จํานวนนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา
เปนตน
3.1.2.2 ครูผูสอน ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับเพศ อายุ ระดับการศึกษาที่สําเร็จ คาตอบแทน
เปนตน
3.1.2.3 สถานศึกษา ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับจํานวนสถานศึกษาในแตละเขตพื้นที่
ประเภท และลักษณะของสถานศึกษา เชน โรงเรียนภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ประจํา โรงเรียนหญิง/ชาย โรงเรียนภาครัฐ/เอกชน เปนตน
3.1.2.4 สาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษา ประกอบดวย
ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนอาคารเรียน โตะ เกาอี้ รวมถึงสื่อการเรียนการสอนตางๆ
3.1.2.5 ปญหาและความตองการชวยเหลือดานการศึกษา ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
อุปสรรคที่มีผลกระทบตอการศึกษาและสิง่ ที่ตองการใหชวยเหลือ เชน ปญหา
ยาเสพติด การขาดแคลนทุนการศึกษา การขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน เปนตน
3.1.2.6 สถิติการศึกษาระดับประถมศึกษา ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
3.1.3 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ISCED ระดับ 2-3) เปนรูปแบบการศึกษาที่กําหนดมาเพื่อทํา
ใหความรูพนื้ ฐานทีไ่ ดจากระดับ 1 มีความสมบูรณครบถวน โดยการสรางพืน้ ฐานการเรียนรู
ชีวิตและการพัฒนามนุษยอยางเปนระบบเพื่อโอกาสทางการศึกษาในอนาคต การศึกษาใน
ระดับนี้จําเปนตองใชครูผูสอนที่มีความเชีย่ วชาญเฉพาะทางมากขึ้น ผูที่จะเรียนในระดับนี้
ตองผานการศึกษาระดับประถมศึกษามากอน การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา แบงออกเปน
ดังนี้
3.1.3.1 การศึกษาสายสามัญ เปนการศึกษาที่มุงเนนใหผูศึกษาเรียนตอในระดับการศึกษา
ที่สูงกวา โดยไมเนนหนักใหศึกษาในสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ อาจมีการสอน
ในเนื้อหาที่จะนําไปใชเพื่อเขาสูตลาดแรงงานหรือไมกไ็ ด ประกอบดวยขอมูล
เกี่ยวกับนักเรียน/นักศึกษา ครูผูสอน สถานศึกษา สาธารณูปโภคพื้นฐานและ
สิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษา ปญหาและความตองการชวยเหลือดาน
การศึกษา การศึกษาตอ/การเขาสูตลาดแรงงานของผูสําเร็จการศึกษา และขอมูล
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.1.3.2 สายอาชีวศึกษา เปนการศึกษาที่มีรูปแบบมุงเนนใหผูเรียนไดรับทักษะความรู
และความเขาใจในการปฏิบัติงานในอาชีพหรือการประกอบธุรกิจการคา ผูสําเร็จ
การศึกษาจะมุง เนนเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับนักเรียน/
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นักศึกษา ครูผูสอน สถานศึกษา สาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางการศึกษา ปญหาและความตองการชวยเหลือดานการศึกษา การศึกษา
ตอ/การเขาสูตลาดแรงงานของผูสําเร็จการศึกษา และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.1.3.3 สถิติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น เชน การศึกษาสาย
สงฆและการศึกษาสายการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เปนตน
3.1.4 การศึกษาระดับสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย (ISCED ระดับ 4) เปนรูปแบบการศึกษาที่
กําหนดมาเพื่อใหมีความพรอมสําหรับเขาศึกษาตอในระดับ 5 หรือสําหรับกรณีของผูที่
สําเร็จการศึกษาในระดับ 3 และตองการศึกษาตอในระดับ 5 อาจตองมาเรียนตอในระดับ
4 กอน เพื่อเตรียมความพรอม โดยระยะเวลาของหลักสูตรการศึกษาในระดับ 4 จะเริ่ม
ตั้งแต 6 เดือน – 2 ป การศึกษาระดับสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย แบงออกเปนดังนี้
3.1.4.1 สายอาชีวศึกษา เปนการศึกษาที่มุงเนนใหผูเรียนไดรับทักษะความรูและความ
เขาใจในการปฏิบัติงานในอาชีพหรือการประกอบธุรกิจการคา ผูสําเร็จการศึกษา
จะมุงเนนเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับนักเรียน/นักศึกษา
ครูผูสอน สถานศึกษา สาธารณูปโภคพื้นฐานและสิง่ อํานวยความสะดวกทาง
การศึกษา ปญหาและความตองการชวยเหลือดานการศึกษา การศึกษาตอ/
การเขาสูตลาดแรงงานของผูสําเร็จการศึกษา และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.1.4.2 สายการศึกษา เปนการศึกษาที่มีรูปแบบมุงเนนใหผูเรียนไดรับทักษะความรูและ
ความเขาใจในการประกอบวิชาชีพครู ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับนักเรียน/
นักศึกษา ครูผูสอน สถานศึกษา สาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางการศึกษา ปญหาและความตองการชวยเหลือดานการศึกษา การศึกษา
ตอ/การเขาสูตลาดแรงงานของผูสําเร็จการศึกษา และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.1.4.3 สถิติการศึกษาระดับสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
3.1.5 การศึกษาระดับอุดมศึกษา (ISCED ระดับ 5-6) เปนรูปแบบการศึกษาที่กําหนดใหมีเนื้อหา
ที่ละเอียดกวาในระดับ 3 และระดับ 4 โดยจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
และสถาบันการศึกษาชัน้ สูงที่คลายคลึงกัน ซึ่งผูที่จะทําการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะตอง
ผานการศึกษาในระดับ 3 หรือ 4 มากอน ประกอบดวยการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต การศึกษาในระดับอุดมศึกษาแบง
ออกเปน 22 สาขาคือ การฝกหัดครูและศึกษาศาสตร ศิลปศาสตร มนุษยศาสตร
สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร วารสารศาสตรและสารสนเทศ ธุรกิจและการบริหาร
กฎหมาย วิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรกายภาพ คณิตศาสตรและสถิติ คอมพิวเตอร
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วิศวกรรมศาสตร การผลิตและกระบวนการผลิต สถาปตยกรรมและการสรางอาคาร
การเกษตร การปาไมและการประมง สัตวแพทย สุขภาพ การบริการทางสังคม การบริการ
สวนบุคคล การบริการขนสง การคุมครองสิ่งแวดลอม การบริการดานการรักษาความปลอดภัย
3.1.5.1 นักศึกษา ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับชั้นที่เรียน ศาสนา
ลักษณะทางครอบครัว จํานวนนักศึกษาที่เขาเรียน จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษา เปนตน
3.1.5.2 อาจารยผูสอน ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษาที่สําเร็จ
คาตอบแทน เปนตน
3.1.5.3 สถานศึกษา ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับจํานวนสถานศึกษาในแตละเขตพื้นที่
ประเภท และลักษณะของสถานศึกษา เชน สถานศึกษาภาคภาษาอังกฤษ
สถานศึกษาภาครัฐ/เอกชน เปนตน
3.1.5.4 สาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษา ประกอบดวย
ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนอาคารเรียน หองปฏิบัติการ รวมถึงสื่อการเรียนการสอน
ตางๆ
3.1.5.5 ปญหาและความตองการชวยเหลือดานการศึกษา ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
อุปสรรคที่มีผลกระทบตอการศึกษาและสิง่ ที่ตองการใหชวยเหลือ เชน ปญหา
ยาเสพติด การขาดแคลนทุนการศึกษา การขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน เปนตน
3.1.5.6 การศึกษาตอ/การเขาสูตลาดแรงงานของผูสําเร็จการศึกษา ประกอบดวยขอมูล
เกี่ยวกับจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอในระดับ/สาขาอื่น จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาที่เขาสูตลาดแรงงาน เงินเดือนเริ่มตนของผูสําเร็จการศึกษาในสาขา
ตางๆ ที่เขาสูตลาดแรงงาน เปนตน
3.1.5.7 สถิติการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
3.1.6 การศึกษาอื่นๆ (Other education) ประกอบดวย การศึกษาสําหรับประชากรที่ไมไดอยู
ในระบบโรงเรียนและมหาวิทยาลัยตามปกติ ซึ่งการเรียนการสอนสามารถเรียนไดทั้งที่
สถาบันที่ทําการสอน ที่บาน ที่ทํางาน รวมถึงการเรียนทางไกลผานดาวเทียม วิทยุ
โทรทัศน และอินเตอรเน็ต และการศึกษาที่เทียบระดับไมได
3.1.6.1 การศึกษาดานการกีฬาและนันทนาการ ประกอบดวยหนวยงานที่ทาํ การสอน
ดานกีฬาและนันทนาการ (ไมรวมการสอนในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย)
เชน การสอนการเลนกีฬา การสอนเชียรลีดเดอร การสอนยิมนาสติก การสอน
ขี่มา การสอนวายน้ํา การสอนโยคะ เปนตน
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3.1.6.2 การศึกษาดานวัฒนธรรม ประกอบดวยการสอนศิลปะ ละคร และดนตรี
3.1.6.3 การศึกษาอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในทีอ่ ื่น ประกอบดวยการเรียนการสอน
และการฝกอบรมที่ไมไดอยูใ นระบบโรงเรียนและมหาวิทยาลัยตามปกติ และที่
ไมสามารถเทียบชั้นเรียนได เชน โรงเรียนสอนพิเศษ โรงเรียนสอนภาษา
โรงเรียนฝกการพูด โรงเรียนสอนขับรถ โรงเรียนสอนตัดเสื้อ เปนตน
3.1.7 บุคลากรทางการศึกษา (Education personnels)
3.1.7.1 ครูผูสอน ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับบุคลากรที่ทาํ หนาทีส่ อนนักเรียน/นักศึกษา
เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่สําเร็จ ระดับชั้นการศึกษาที่ทาํ การสอน เปนตน
3.1.7.2 เจาหนาที่ที่สนับสนุนงานดานการศึกษา ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของในโรงเรียน สถานศึกษา วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ ซึ่งเจาหนาที่ตางๆ เหลานี้ไมไดทําหนาที่สอนนักเรียน/
นักศึกษา เชน เจาหนาที่โสตทัศนศึกษา เจาหนาที่ในหองปฏิบัติการ เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป เปนตน
3.1.7.3 คาตอบแทนบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
คาจาง สวัสดิการ และผลตอบแทนที่บุคลากรทางการศึกษาไดรับทั้งจาก
หนวยงานการศึกษาของทั้งภาครัฐและเอกชน
3.1.7.4 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาความรู
ความสามารถใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน เชน การศึกษาตอในสาขาวิชาอื่นหรือการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
การฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกองคการ เปนตน
3.1.7.5 สถิติบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
3.1.8 คาใชจายการศึกษา (Education expenditure) เนื่องจากคุณภาพการศึกษาที่ดีสว นหนึ่งได
จากการไดรับเงินทุนที่นํามาใชในการพัฒนาดานการศึกษาที่เพียงพอ
3.1.8.1 คาใชจายการศึกษาของภาครัฐ ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับงบประมาณดาน
การศึกษาทีไ่ ดรับจากภาครัฐเพื่อใชในการศึกษาระดับตางๆ คาใชจายดานบุคลากร
ทางการศึกษา การใหบริการทางการศึกษา และโครงการสงเสริมการศึกษาตางๆ
3.1.8.2 คาใชจา ยการศึกษาภาคเอกชน ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับคาใชจายทีภ่ าคเอกชน
ใหการสนับสนุนดานการศึกษา
3.1.8.3 คาใชจายการศึกษาภาคครัวเรือน ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับคาใชจายเพื่อการ
บริโภคที่ครัวเรือนใชจายไปเพื่อการศึกษา
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3.1.9 ทุนการศึกษา (Scholarship) เปนขอมูลที่แสดงถึงมูลคาทุนการศึกษา จํานวนทุน สาขาที่
ทุนการศึกษาใหไปทําการศึกษา และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.1.9.1 ทุนการศึกษาที่ไดจากภาครัฐ
3.1.9.2 ทุนการศึกษาที่ไดจากภาคเอกชน
3.1.10 บริการทางการศึกษา (Education services) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ
ที่ทําหนาที่ใหบริการที่เกี่ยวของกับการศึกษาที่ไมใชการสอนและการฝกอบรม
เชน
การบริหารจัดการที่สนับสนุนระบบการศึกษา การใหคําปรึกษาดานการศึกษา บริการ
ประเมินผลการศึกษา บริการตรวจสอบการศึกษา โครงการเกีย่ วกับการแลกเปลี่ยนนักเรียน/
นักศึกษา เปนตน
3.1.11 องคกรสมาชิกที่เกี่ยวของกับการศึกษา (Education membership organization)
ประกอบดวยองคกรที่มีความสนใจรวมกันในการพัฒนาและความเจริญรุงเรืองในดาน
การศึกษา เปนตัวแทนในการแสดงความคิดเห็นและแสดงบทบาทผานทางองคกร เชน
สมาพันธนสิ ิตนักศึกษา สมาคมศิษยเกา เปนตน
3.1.12 สถิติการศึกษา ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (Education statistics n.e.c.)
3.2 สถิติการฝกอบรม (Training statistics)
3.2.1 ผูเขารับการฝกอบรม (Trainees) ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับจํานวนผูเขารับการฝกอบรม
เพศ อายุ ระดับการศึกษาทีส่ ําเร็จ สาขาวิชาที่เขารับการฝกอบรม วัตถุประสงคที่เขารับ
การฝกอบรม เปนตน
3.2.2 บุคลากรดานการฝกอบรม (Training personnel) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับบุคลากรที่
ทําหนาที่สอนในสถาบันฝกอบรมตางๆ เชน จํานวนเจาหนาที่ฝกอบรม อายุ เพศ ระดับ
การศึกษา สาขาวิชาที่ทําการฝกอบรม เปนตน
3.2.3 สถาบันฝกอบรม (Training institutes) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนสถาบันที่ทํา
การฝกอบรม สาขาวิชาที่เปดอบรม เปนตน
3.2.4 คาใชจายการฝกอบรม (Training expenditure) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายที่
องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนใชไปในการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากร
ทั้งการอบรมภายในและภายนอกองคกร เชน จํานวนพนักงานที่ไดรับการฝกอบรม
สาขาวิชาที่สงเขาฝกอบรม คาใชจายของการอบรมทั้งภายในและภายนอกองคกร
3.2.5 สถิติการฝกอบรม ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น (Training statistics n.e.c.)
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3.3 สถิติศาสนา (Religious statistics)
3.3.1 ผูนับถือศาสนา (Religious affiliation) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนผูนับถือศาสนา
ตางๆ ในแตละเขตพื้นที่ตางๆ รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับพื้นฐานของผูนับถือศาสนา เชน เพศ
อายุ เปนตน
3.3.2 ผูประกอบวิชาชีพดานศาสนา (Religious professionals) คือ ผูที่ใหบริการทางศาสนา
พิธีกรรมการบูชา การใหคําแนะนําทางศาสนา การปฏิบัติศาสนกิจ รวมถึงการเผยแพร
หลักคําสอนทางศาสนา เชน พระ นักบวช อิหมาม ผูทําพิธีทางศาสนา มรรคนายก เปนตน
3.3.3 องคกรทางศาสนา (Religious organization) คือ องคกรทางศาสนาหรือของบุคคลที่
ใหบริการโดยตรงแกผูประกอบศาสนกิจในโบสถ สุเหรา วัด หรือสถานที่อื่นๆ รวมถึง
กิจกรรมของสํานักสงฆ สํานักชี และองคกรที่คลายกันประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับ
จํานวนองคกรทางศาสนา/ศาสนสถานในแตละเขตพื้นที่ จํานวนผูเขามาประกอบศาสนกิจ
ในศาสนสถาน รายรับจากเงินสนับสนุนของภาครัฐและการบริจาค
3.3.4 การประกอบกิจกรรมทางศาสนา (Worship activities) คือ การประกอบพิธีกรรม การบูชา
สักการะ การสวดมนต และการประกอบกิจกรรมทางศาสนาอื่นๆ ทั้งในศาสนสถาน
บาน และสถานที่ตางๆ
3.3.5 คาใชจายดานศาสนา (Religious expenditure)
3.3.5.1 คาใชจายดานศาสนาของภาครัฐ (Government religious expenditure) เปนเงินที่
ภาครัฐใหการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและการกอสรางศาสนสถานตางๆ
3.3.5.2 คาใชจายดานศาสนาของภาคครัวเรือน (Household religious expenditure) เปน
เงินที่ครัวเรือนใหการบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา
3.3.6 การศึกษาดานศาสนา (Religious education) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนดานศาสนา ทั้งที่อยูในระบบและนอกระบบโรงเรียน เชน
จํานวนผูเขาเรียนการศึกษาสายสงฆในระดับตางๆ จํานวนสถานศึกษาที่เปดสอนดานศาสนา
เปนตน
3.3.7 สถิติศาสนา ซึง่ มิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น (Religious statistics n.e.c.)
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3.4 สถิติวัฒนธรรมและสื่อสารมวลชน (Culture and mass communication statistics)
3.4.1 อุตสาหกรรมวัฒนธรรม (Culture industries) คือการผลิตสินคาและบริการที่เกี่ยวของ
กับหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ สิ่งพิมพ และวรรณกรรม ดนตรี ภาพยนตร วีดิโอ
และสื่อผสม งานทัศนศิลป การแพรภาพกระจายเสียงทั้งทางวิทยุและโทรทัศน และการผลิต
สินคาเกมและอุปกรณกฬี า ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้เปนสิง่ ที่แสดงถึงรสนิยมและความสนใจ
ในการบริโภคสื่อตางๆ ในชีวติ ประจําวันของประชาชน ซึ่งบงบอกถึงวัฒนธรรมของ
ประชาชน ประกอบดวย ขอมูลเกีย่ วกับสถานประกอบการที่ดําเนินกิจกรรมดานวัฒนธรรม
จํานวนแรงงาน ผลการดําเนินงานของสถานประกอบการ จํานวนลูกคา/ผูมาใชบริการ เปนตน
3.4.1.1 การพิมพโฆษณา การพิมพ และการทําสําเนาสื่อบันทึก (Publishing, printing
and reproduction of recorded media) ประกอบดวย การผลิตหนังสือ นิตยสาร
หนังสือพิมพ งานวรรณกรรม และสิ่งพิมพตางๆ การพิมพโฆษณาลงบนสื่อ
บันทึก เชน การทําหนังสือในรูปซีดี รวมถึงการทําสําเนาสื่อบันทึกขอมูลโดย
การบันทึกลงบนแผนบันทึกเสียง เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ และเทป
บันทึกขอมูลทางคอมพิวเตอร เชน การทําสําเนาเพลง ภาพยนตร วีดโิ อลงบน
สื่อบันทึกขอมูล (ฟลอปปดิสก ซีดี เปนตน)
3.4.1.2 การผลิตอุปกรณถายภาพและกลองถายภาพยนตร รวมถึงวัสดุอื่นๆ ที่ใชในการ
ถายภาพและถายภาพยนตร (Manufacture of photographic equipment,
cinematographic cameras including photographic and cinematographic
supplies) ประกอบดวยภารผลิตกลองถายภาพนิ่ง กลองถายภาพยนตร กลอง
ทุกชนิดเพื่อใชในวัตถุประสงคตางๆ เครื่องฉายภาพนิง่ เครื่องฉายภาพยนตร
เครื่องอุปกรณที่ใชตามหองปฏิบัติการภาพถาย รวมถึง แฟลช วัสดุเคมีที่ใชใน
การถายภาพ กระดาษอัดภาพถาย ฟลมที่ใชในการถายภาพและฟลมภาพยนตร
3.4.1.3 การผลิตเครื่องรับโทรทัศนและวิทยุ เครื่องบันทึกเสียงหรือภาพ หรือเครื่อง
ซาวดรีโพรดิวซิ่ง หรือวีดิโอรีโพรดิวซิ่ง และสินคาที่เกี่ยวของ (Manufacturing
of television and radio receivers, sound or video reproducing or reproducing
apparatus, and associated goods) ประกอบดวย การผลิตเครื่องรับโทรทัศน
(รวมถึงวีดิโอมอนิเตอรและเครื่องฉายวีดิโอ) เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง เครื่อง
บันทึกเทปแมเหล็กและเครื่องอุปกรณสําหรับบันทึกเสียงอื่นๆ เครื่องบันทึกภาพ
หรือวีดิโอโพรดิวซิ่ง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องเลนเทปคาสเซ็ท ไมโครโฟน
ลําโพง เครื่องขยายเสียง และอุปกรณอนื่ ๆ ที่เกี่ยวของ
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3.4.1.4 การผลิตเครื่องดนตรี (Manufacture of musical instruments) เชน การผลิต
เครื่องสายที่มีคียบอรด เชน เปยโนและเครื่องสายอื่นๆ กลอง เครื่องดนตรีที่ใช
ไฟฟา กลองดนตรี แตร เปนตน
3.4.1.5 การผลิตเครื่องกีฬา (Manufacture of sports goods) ประกอบดวย การผลิตของ
และเครื่องอุปกรณสําหรับการเลนกีฬา เชน ลูกบอล ไมแบดมินตัน ไมกอลฟ
ของจําเปนสําหรับกีฬาตกปลา การลาสัตว ปนเขา และกิจกรรมกีฬาอื่นๆ
3.4.1.6 การผลิตของเลนเกมและของเลน รวมถึงเครื่องเลนในสวนสนุก (Manufacture
of games and toys including fairground amusements) เชน การผลิตตุกตา
ของเลนมีลอซึ่งออกแบบใหเด็กขับขี่ ของเลนเกมไฟฟา รวมถึงเครื่องเลนใน
สวนสนุก
3.4.1.7 การผลิตภาพยนตรและวีดิโอ รวมถึงการฉายภาพยนตร (Motion picture and
video production including motion picture projection) ประกอบดวย การสราง
ภาพยนตร การผลิตภาพยนตร การถายทําการแสดงที่บันทึกลงบนแผนฟลม
หรือเทปวีดิโอ การผลิตภาพยนตรเพื่อการบันเทิง การโฆษณา การศึกษา
ภาพยนตรการตูน เปนตน รวมถึงการฉายภาพยนตรหรือเทปวีดิโอในโรงภาพยนตร
ที่กลางแจง หรือสถานที่อื่นๆ
3.4.1.8 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน และการแพรภาพกระจายเสียง (Production
of radio and television program and broadcasting) ประกอบดวย การผลิต
รายการวิทยุและโทรทัศน ทั้งที่เปนรายการสดและบันทึกเทปหรือบันทึกในสื่อ
อื่นๆ
การแพรภาพกระจายเสียงรายการวิทยุและโทรทัศนโดยการถายทอด
สัญญาณทางสายเคเบิล ทางดาวเทียม หรือสื่อสัญญาณตางๆ
3.4.1.9 สํานักขาว (News agencies) ประกอบดวย การเขียนขาว ภาพขาว สารคดีไป
ยังสื่อ การบริการรายงานขาวใหแกหนังสือพิมพ นิตยสาร และการกระจาย
เสียงวิทยุและการแพรภาพทางโทรทัศน
3.4.1.10 ศิลปการแสดง (Performing art)
- ศิลปการละคร ประกอบดวย การผลิตงานแสดงละครสด ละครเวที
ละครตลก เพือ่ สาธารณชนทั่วไป
- ดนตรี ประกอบดวย การผลิตงานดนตรี การบันทึกเสียงหรือบันทึกเทป
งานเพลง การแสดงคอนเสิรต วงดุริยางค หรือวงดนตรี
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3.4.1.11 ทัศนศิลป (Visual art) ประกอบดวย การวาดภาพ เขียนภาพ การปน การแกะสลัก
และวัตถุโบราณตางๆ
3.4.1.12 หองสมุดและหอจดหมายเหตุ (Library and archives) ประกอบดวย หองสมุด
ทุกประเภท ซึ่งใหบริการแกผูใชเกีย่ วกับหองอานหนังสือ หองโสต หองฉาย/
แสดงภาพ หอจดหมายเหตุ สําหรับสาธารณชน
3.4.1.13 พิพิธภัณฑ หองแสดงผลงานศิลปะ สถานที่และอาคารที่มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร (Museums, art galleries, historical sites and buildings)
ประกอบดวย พิพธิ ภัณฑสถานทุกประเภท สถานทีแ่ ละอาคารทางประวัติศาสตร
และหองแสดงผลงานศิลปะ
3.4.1.14 สวนพฤกษศาสตร สวนสัตว พิพิธภัณฑสัตวน้ํา และการอนุรักษธรรมชาติ
(Botanical garden, zoological parks, aquariums and nature reserves)
ประกอบดวย สวนสัตวปา สวนนก สวนสัตวเลื้อยคลาน พิพิธภัณฑสัตวน้ํา
สวนผีเสื้อ อุทยานแหงชาติ เปนตน
3.4.1.15 การกีฬา (Sport) ประกอบดวย การจัดการดําเนินการเกี่ยวกับกีฬาทุกประเภท
ทั้งนักกีฬาอาชีพและสมัครเลน การดําเนินการเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการเลนกีฬา รวมถึงองคการที่เกี่ยวของกับการกีฬา เชน สโมสร/สมาคม
กีฬาตางๆ
3.4.1.16 การนันทนาการอื่นๆ (Other recreation) ประกอบดวย กิจกรรมเกี่ยวกับ
สวนสาธารณะ ชายทะเลและชายหาด การตกปลา การพนัน สวนสนุก เปนตน
3.4.2 การคาสินคาวัฒนธรรม (Cultural goods trading)
3.4.2.1 การคาสินคาวัฒนธรรมภายในประเทศ (Domestic trade in cultural goods)
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ มูลคาการคาสง-คาปลีกสินคาวัฒนธรรมชนิดตางๆ
ราคาสินคาวัฒนธรรม เชน หนังสือ หนังสือพิมพ เครื่องรับวิทยุ-โทรทัศน
เครื่องคอมพิวเตอร กลองถายรูป อุปกรณกฬี า ซีดีเพลงและภาพยนตร และ
สินคาวัฒนธรรมอื่นๆ
3.4.2.2 การคาสินคาวัฒนธรรมระหวางประเทศ (International trade in culture goods)
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับมูลคาการนําเขาและสงออกสินคาวัฒนธรรมชนิด
ตางๆ ดุลการคาสินคาวัฒนธรรม เชน หนังสือ งานวรรณกรรม โปรแกรม
คอมพิวเตอร (ซอฟตแวร) เพลงสากล ภาพยนตรตางประเทศ เปนตน
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3.4.3 การบริโภคทางวัฒนธรรม (Cultural consumption) ในปจจุบันรูปแบบการบริโภคทาง
วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปเนือ่ งจากการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ
การเชื่อมโยงทาง
โทรคมนาคม การคาทางอิเล็กทรอนิกส ลวนเปนปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการผลิต การจําหนาย และการบริโภคสินคาวัฒนธรรม
3.4.3.1 การเขารวมกิจกรรมดานวัฒนธรรม การบันเทิง และการกีฬา เชน การเขาชม
พิพิธภัณฑ หอแสดงงานศิลปะ อุทยานประวัติศาสตร และสถานที่แสดงมรดก
ทางวัฒนธรรม การเขาชมภาพยนตร การแสดงละคร การแสดงดนตรีและสื่อ
ทางวัฒนธรรมอื่น ๆ การเขาชมสวนสัตว สวนพฤษศาสตร งานแสดงสินคาและ
งานเทศกาลตาง ๆ การแสดงละครสัตว การเขารวมในการแขงขันทั้งกีฬาอาชีพ
และกีฬาสมัครเลน
3.4.3.2 การทํากิจกรรมงานอดิเรก การเลนเกม และกิจกรรมยามวางอื่น ๆ เชน การทํา
กิจกรรมงานอดิเรกเกีย่ วกับทัศนศิลป วรรณศิลป ศิลปะการแสดง การเลนเกม
คนเดียว/เปนกุลม การเลนเกมคอมพิวเตอร การเลนไพและหมากกระดาน
การเลนการพนันหรือการเสีย่ งโชค
3.4.3.3 การเลนกีฬาในรมและกีฬากลางแจง เชน เดินทางไกล วิ่งออกกําลังกาย
ขี่รถจักรยาน เลนสเก็ต เตนแอรโรบิค เลนโยคะ ฟุตบอล กีฬาทางน้าํ การตั้ง
แคมป การขี่มา เปนตน
3.4.3.4 กิจกรรมสื่อสารมวลชน เชน การอานหนังสือ วารสารและสิ่งพิมพอื่น ๆ
การรับชม/รับฟงโทรทัศนหรือวิดิโอ การฟงรายการวิทยุและสื่อทางเสียงอื่นๆ
การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่ออาน รับชม/รับฟง การทองอินเตอรเน็ต
การดาวนโหลดและการอัพโหลดขอมูล รวมถึงการใชหอ งสมุด
3.4.4 ลิขสิทธ (Copyright) หมายถึงงานหรือความคิดสรางสรรคในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม
ดนตรีกรรม งานภาพยนตร หรืองานอื่นใดในแผนกวิทยาศาสตร และลิขสิทธิ์ยังรวมถึง
- สิทธิขางเคียง (Neighbouring right) คือ การนํางานดานลิขสิทธิ์ออกแสดง เชน
นักแสดง ผูบ ันทึกเสียง และสถานีวิทยุ-โทรทัศนในการบันทึกหรือถายทอด
เสียงหรือภาพ
- โปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer programme หรือ Computer software) คือ
ชุดคําสั่งที่ใชกบั เครื่องคอมพิวเตอร เพื่อกําหนดใหเครื่องคอมพิวเตอรทาํ งาน
- งานฐานขอมูล (Database) คือ ขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมขึน้ เพื่อประโยชนดานตางๆ
ขอมูลลิขสิทธิ์ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับการจดลิขสิทธิ์ในสาขาตางๆ การละเมิด
ลิขสิทธิ์ มูลคาความเสียหายในการละเมิดลิขสิทธิ์ กรณีพพิ าทในการละเมิดลิขสิทธิ์ เปนตน
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3.4.5 การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural heritage reservation) ประกอบดวย ขอมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษวัฒนธรรมและคาใชจายในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม
3.4.5.1 มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองได (Tangible cultural heritage) เชน การอนุรักษ
วัตถุโบราณ พิพิธภัณฑ สถานที่และอาคารที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร
อุทยานแหงชาติ เปนตน
3.4.5.2 มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได (Intangible cultural heritage) เชน การอนุรักษ
ภาษา วิธีการดํารงชีวิต งานดนตรีและการแสดง งานประเพณี และงานเทศกาล
เปนตน
3.4.6 บุคลากรทางวัฒนธรรม (Cultural personnel)
3.4.6.1 บุคลากรดานวรรณศิลป ประกอบดวย บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดาน
วรรณศิลป กวีนิพนธ นวนิยาย เรื่องสั้น หัสดี
3.4.6.2 บุคลากรดานทัศนศิลป ประกอบดวย บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดาน
จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม ภาพพิมพ ศิลปะภาพถาย การออกแบบ
ประยุกตศิลป การปนแกะสลัก ศิลปะงานผา การทอผา และเครื่องถม
3.4.6.3 บุคลากรดานศิลปะสถาปตยกรรม
3.4.6.4 บุคลากรดานศิลปการแสดง ประกอบดวย บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดาน
ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพื้นบาน ผูประพันธ/แตงเพลง เพลงไทยสากลเรียบเรียง เพลงไทยสากล-ขับรอง เพลงไทยสากล นักรองเพลงลูกทุง คีตศิลป
เพลงพื้นบาน นาฏศิลป ศิลปะการละคร ผูสรางภาพยนตร นักแสดง การแสดง
พื้นบาน ตะลุง หุน กระบอก หุนละครเล็ก หมอลํา ละครชาตรี ลิเก ละครรํา
ลําตัดและโนรา
3.4.6.5 บุคลากรดานวัฒนธรรม ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อนื่ เชน ผูสื่อขาว ผูประกาศ
ขาว เปนตน
3.4.7 การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural tourism) เปนการทองเที่ยวเพื่อเขาชมศิลปะทาง
วัฒนธรรมตางๆ เชน พิพิธภัณฑ สถานที่และอาคารที่มีความสําคัญทางประวัตศิ าสตร
สวนพฤษศาสตร สวนสัตว การแสดงและสถานที่ตางๆ ที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม
3.4.8 สถิติวัฒนธรรมและสื่อสารมวลชน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (Culture and mass
communication statistics n.e.c.)
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4. สถิติสุขภาพ
(HEALTH STATISTICS)
4.1 สถานะทางสุขภาพ (Health status)
4.1.1 การเสียชีวิต (Mortality)
4.1.1.1 อายุขัย (Life expectancy) เปนขอมูลที่แสดงถึงสถานะการดูแลรักษาสุขภาพ
เนื่องจากการไดรับความรูในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนและความกาวหนา
ในวิทยาการดานการแพทยทําใหอายุขยั ของประชากรในประเทศเพิ่มมากขึ้น
4.1.1.2 สาเหตุการเสียชีวิต (Causes of mortality) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่
ทําใหเสียชีวิต เพื่อเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายเพื่อการปองกันสาเหตุดังกลาว
เชน โรค อุบตั ิเหตุ การฆาตัวตาย
4.1.1.3 การเสียชีวิตของมารดาและเด็กทารก (Maternal and infant mortality) เปนขอมูล
วัดประสิทธิภาพของการดําเนินงานดานการผดุงครรภ และความรูความเขาใจ
ของมารดาในการดูแลครรภ
4.1.2 การเจ็บปวย (Morbidity)
4.1.2.1 สุขภาพเด็กทารก (Infant health) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับน้ําหนักของเด็ก
ทารก โรคที่เกิดมาพรอมกับเด็กทารก เชน ดาวนซินโดรม ความบกพรองของ
ผนังกระดูกสันหลังปดไมสนิท เปนตน
4.1.2.2 สุขภาพฟน (Dental diseases) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับความเจ็บปวยเกีย่ วกับ
โรคในชองปาก
4.1.2.3 โรคติดตอ (Communicable diseases) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับชนิดของ
โรคติดตอตางๆ ที่เกิดขึ้น จํานวนผูปว ยที่เปนโรคติดตอ จํานวนผูเสียชีวิตที่เกิด
จากโรคติดตอ เปนตน
4.1.2.4 โรคไมติดตอ (Noncommunicable diseases) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับชนิด
ของโรคไมติดตอประเภทตางๆ จํานวนผูปว ยที่เปนโรคไมติดตอ เปนตน
4.1.2.5 การบาดเจ็บ (Injuries) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนผูปว ยที่เกิดจากการ
บาดเจ็บดวยสาเหตุตางๆ เชน จากอุบัตเิ หตุบนทองถนน อุบัติเหตุจากการทํางาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน
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4.1.3 ความพิการ/ทุพพลภาพ (Disability)
4.1.3.1 ประเภทของความพิการ (Type of disability) เชน ความพิการในดานการมองเห็น
การไดยนิ การพูดจาสื่อสารกับคนอื่น การเดิน การเรียนรู เปนตน
4.1.3.2 สาเหตุของความพิการ (Causes of disability) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับที่มา/
สาเหตุของความพิการเพื่อหาทางปองกันมิใหเกิดขึน้ หรือเกิดนอยลง เชน การเลน
การทํางาน การจราจรทางบก ถูกยิงหรือถูกทําราย ตกจากที่สูง เปนตน
4.1.3.3 ประเภทของความตองการชวยเหลือ (Type of assistance needed) ประกอบดวย
ขอมูลเกี่ยวกับความตองการที่ผูพิการ/ทุพพลภาพตองการไดรับความชวยเหลือ
รวมถึงสวัสดิการของรัฐสําหรับผูพิการ เชน การรักษาพยาบาล การศึกษา
การจัดหาอวัยวะเทียม
การจัดใหมสี ิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
เปนตน
4.2 ทรัพยากรดานสุขภาพ (Health resources)
4.2.1 กําลังคนดานสุขภาพ (Health manpower) เปนทรัพยากรหนึ่งที่สําคัญในระบบสุขภาพ
เนื่องจากบุคลากรดานสุขภาพเปนบุคคลที่ใชเทคโนโลยีดานสุขภาพเพือ่ ใชในการจัดการ
และใหบริการดานสุขภาพแกผูปวย
4.2.1.1 แพทย (Doctors) ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับจํานวนแพทยทั้งหมด จํานวน
แพทยที่มใี นเขตพื้นที่ตางๆ จํานวนแพทยที่มีในหนวยงานตางๆ จํานวนแพทย
เฉพาะทาง คาจางและคาตอบแทนของแพทย เปนตน
4.2.1.2 ทันตแพทย (Dentists) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนทันตแพทยที่มีทั้งหมด
ในเขตพืน้ ที่ตางๆ จํานวนทันตแพทยตอประชากร เปนตน
4.2.1.3 เภสัชกร (Pharmacists) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเภสัชกรที่ทํางานใน
โรงพยาบาล สถานพยาบาล และรานขายยา เปนตน
4.2.1.4 พยาบาลวิชาชีพ (Professional nurses) ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับจํานวน
พยาบาลที่ทํางานในโรงพยาบาล (ภาครัฐและเอกชน) รวมถึงสถานพยาบาล
คาตอบแทนของพยาบาล (ภาครัฐและเอกชน) เปนตน
4.2.1.5 บุคลากรดานสุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (Other related health personnel) เชน
นักรังสีวิทยา นักกายภาพบําบัด เปนตน
4.2.2 สิ่งอํานวยความสะดวกดานสุขภาพ (Health facilities)
4.2.2.1 ศูนยการรักษาพยาบาล (Medicalcare centers) ประกอบดวยขอมูลจํานวนโรงพยาบาล
ที่ใหบริการดานการรักษาและการศึกษาดานการแพทยทใี่ หบริการในเขตพื้นที่
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ตางๆ เชน โรงพยาบาลทั่วไป คลินิก โรงพยาบาล/สถาบันแพทยเฉพาะทาง
โรงพยาบาลในชุมชน ศูนยการแพทยสาธารณสุข สถานพักฟน สถานฟนฟู
สมรรถภาพ เปนตน
4.2.2.2 เตียงผูปวยใน (In patient beds) ประกอบดวยขอมูลจํานวนเตียงที่สามารถรองรับ
ผูปวยใน
4.2.2.3 อุปกรณในการดูแลรักษาผูปวย (Medical equipment) ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับ
จํานวนหองผาตัด จํานวนอุปกรณในการรักษาชนิดตางๆ เชน เครื่องถายภาพ
เอกซเรยดว ยเครื่องเทอรโมกราฟ อุปกรณที่ใชในการรักษาโดยการฉายรังสี
เครื่องฟอกไต เปนตน
4.2.2.4 สิ่งอํานวยความสะดวกดานสุขภาพ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (Health facilities
n.e.c.)
4.2.3 ยาและอุปกรณที่ใชในทางการแพทย (Drugs and medical equipments)
4.2.3.1 การผลิตยาและอุปกรณทใี่ ชในทางการแพทย (Production of drugs and medical
equipments) ประกอบดวยขอมูลการผลิตสินคาทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑที่ใช
รักษาโรค รวมถึงผลิตภัณฑที่ทําจากสมุนไพร การผลิตอุปกรณที่ใชในทาง
การแพทยและศัลยกรรม และเครื่องใชทางศัลยกรรมกระดูก เชน เครื่องอุปกรณ
ที่ใชในการผลิตรังสี หลอดเอกซเรย เตียงผาตัด ไมยันรักแร เข็มฉีดยา เปนตน
4.2.3.2 การคายาและอุปกรณที่ใชในทางการแพทย (Trade of drugs and medical equipments)
- การคายาและอุปกรณที่ใชในทางการแพทยภายในประเทศ ประกอบดวย
ขอมูลเกี่ยวกับมูลคา/ปริมาณการซื้อขายยาและอุปกรณที่ใชในทางการแพทย
ราคาขายสงและขายปลีกยาและอุปกรณทใี่ ชในทางการแพทย
- การคายาและอุปกรณที่ใชในทางการแพทยระหวางประเทศ ประกอบดวย
ขอมูลเกี่ยวกับมูลคา/ปริมาณการซื้อขายยาและอุปกรณที่ใชในทางการแพทย
ดุลการคา และดุลการชําระเงินสินคาดังกลาว
4.2.4 ทรัพยากรดานสุขภาพ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (Health resources n.e.c.) เชน ความรู
พื้นฐานดานการแพทย และความรูในการพัฒนาระบบการใหบริการทางการแพทย เปนตน
4.3 การสงเสริมสุขภาพ (Health promotion)
4.3.1 สุขภาพของมารดาและเด็ก (Maternal and child health) เชน โครงการรณรงคการฉีด
วัคซีน การใหความรูความเขาใจแกมารดาในการตั้งครรภและเลี้ยงดูเด็ก เปนตน
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4.3.2 สุขภาพของเด็กในวัยเรียน (School age children health) เชน การดูแลการเจริญเติบโต
ของเด็กในวัยเรียนและการแกปญหาเด็กมีน้ําหนัก/สวนสูงต่ํากวามาตรฐาน เปนตน
4.3.3 สุขภาพของประชากรในวัยทํางาน (Working-age population health) เชน บริการตรวจ
สุขภาพและใหคําปรึกษาดานสุขภาพ รวมถึงบริการดานสุขภาพแกหญิงวัยกอนและหลัง
หมดประจําเดือน เปนตน
 หาทางจิตในชวงที่เกิดเหตุการณ
4.3.4 สุขภาพจิต (Mental health) เชน โครงการดูแลรักษาผูมีปญ
ราย เชน ผูทถี่ ูกกระทําทารุณกรรม เด็กทีม่ ีปญหาจากครอบครัวแตกแยก เปนตน
4.3.5 การสงเสริมสุขภาพ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (Health promotion n.e.c.) เชน โครงการ
สงเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีน โครงการบริโภคเพือ่ ควบคุมน้ําหนัก โครงการบริโภค
เนื้อสัตวที่ปรุงสุก เปนตน
4.4 สุขภาพสิง่ แวดลอมและสุขภาพในการประกอบอาชีพ (Environmental and occupational health)
4.4.1 การควบคุมดูแลคุณภาพของสิ่งแวดลอม (Surveillance of environmental quality)
4.4.1.1 คุณภาพอากาศ (Air quality) การวัดความหนาแนนของฝุนละอองในอากาศเปน
ขอมูลที่สะทอนใหเห็นถึงความปลอดภัยของอากาศที่ใชหายใจ
4.4.1.2 ทรัพยากรน้ํา (Water resources) ขอมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ําดื่มและน้ําใชจาก
แหลงน้ําตางๆ คุณภาพของน้ําทะเลซึ่งเปนแหลงวัตถุดบิ ในการผลิตอาหารจาก
ทะเล
4.4.1.3 การควบคุมดูแลคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (Surveillance
of environmental quality)
4.4.2 การแกปญหาดานสุขภาพสิง่ แวดลอม (Solution of environmental health problems) เชน
การกําจัดของเสียของโรงพยาบาล การรณรงคดานสุขอนามัยในการใชหอ งน้ําในพืน้ ทีช่ นบท
เปนตน
4.4.3 การจัดหาน้ําสะอาด (Provision of clean water) เชน ขอมูลจํานวนบอน้ําบาดาล แทงคเก็บ
น้ําฝน และระบบประปาหมูบ าน เพื่อเปนขอมูลเกี่ยวกับสุขอนามัยในการบริโภคน้ํา
4.4.4 การพัฒนาดานสุขภาพในการประกอบวิชาชีพ (Occupational health development)
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพใหแกผูประกอบวิชาชีพทีอ่ ยูในกลุมเสี่ยงตอ
การเจ็บปวย เชน การตรวจหาความเขมขนของสารตะกัว่ ในเลือดของผูประกอบวิชาชีพใน
โรงงานอุตสาหกรรมเหล็กกลา การตรวจสุขภาพปอดและทางเดินหายใจของตํารวจจราจร
เปนตน
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4.5 การควบคุมและปองกันโรค (Disease control and prevention)
4.5.1 การควบคุมและปองกันโรคติดตอ (Communicable disease control and prevention)
เชน การควบคุมและปองกันการติดเชื้อ HIV/AIDS โรคพิษสุนัขบา วัณโรค การฉีดวัคซีน
เพื่อปองกันโรค การควบคุมพาหะนําโรค เชน เชื้อมาเลเรีย พยาธิ เปนตน
4.5.2 การควบคุมและปองกันโรคไมติดตอ (Noncommunicable disease control and
prevention) เชน การควบคุมและปองกันอุบัติเหตุและภัยอันตราย (เชน การรณรงคใน
โครงการเมาไมขับ การเคารพกฎจราจร การคาดเข็มขัดนิรภัย เปนตน) การติดเชื้อในหัวใจ
และหลอดเลือด โรคมะเร็ง การควบคุมและปองกันการใชยาเสพติด การรณรงคการไมสูบ
บุหรี่ เปนตน
4.6 การใหบริการดานสุขภาพ (Health services)
4.6.1 กิจกรรมดานโรงพยาบาล (Hospital activities) กิจกรรมการใหบริการของโรงพยาบาลทั่วไป
และโรงพยาบาลเฉพาะโรค สถานที่พักฟนสําหรับผูปวย ศูนยปองกันโรค โรงพยาบาล
โรคจิต ศูนยทนั ตกรรม และสถาบันดานสุขภาพอืน่ ๆ ทีใ่ หบริการสําหรับผูปวยในเปนหลัก
และทําการรักษาภายใตคําแนะนําของแพทย ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับจํานวนผูเขารับ
บริการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลดังกลาว โรคที่เขามารับการรักษา กลุมของผูปวยที่
เขามารับการรักษา เปนตน
4.6.2 กิจกรรมทางการแพทยและทันตกรรม (Medical and dental practice activities) กิจกรรม
การใหคําปรึกษาและรักษาของแพทย แพทยเฉพาะทาง และทันตแพทย ซึ่งทําการรักษา
ภายใตคําแนะนําของแพทยแตไมมีบริการสําหรับผูปวยใน เชน คลินิก รวมทั้ง
สถานพยาบาลในบริษัทหรือโรงเรียนที่ทําการรักษาภายใตคําแนะนําของแพทย
4.6.3 กิจกรรมอื่นๆ ดานสุขภาพ (Other health activities) คือ กิจกรรมทุกประเภทดานสุขภาพ
ที่ไมไดดําเนินการโดยโรงพยาบาล หรือโดยแพทย หรือโดยทันตแพทย เปนกิจกรรมที่อยู
ภายใตคําแนะนําของพยาบาลผดุงครรภ นักกายภาพบําบัด หรือผูชวยแพทยที่ปฏิบตั ิงาน
ในสายงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งพยาธิวิทยาคลินิก และกิจกรรมวินิจฉัยโรคอื่นๆ ซึ่งดําเนินการ
โดยหองปฏิบตั ิการอิสระ กิจกรรมของสภากาชาด กิจกรรมดานรถพยาบาล และศูนยสุขภาพ
ที่ไมใชโรงพยาบาล เปนตน
4.7 การพัฒนาดานสุขภาพ (Health development)
4.7.1 การพัฒนาพฤติกรรมดานสุขภาพของประชากร (Development of people’s health
disciplines) เชน การรณรงคโครงการการกินที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดี เพื่อปรับปรุงพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร โครงการสุขบัญญัติแหงชาติ เปนตน
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4.7.2 การศึกษาและการสื่อสารขอมูลดานสุขภาพ (Health information education and
communication) เปนการเผยแพรความรู ขอมูลขาวสารดานสุขภาพในสื่อตางๆ เชน วิทยุ
โทรทัศน หนังสือพิมพ และบริการขอมูลดานสุขภาพอื่นๆ เชน การใหบริการสายดวน
ฮอตไลนดานสุขภาพ เปนตน
4.7.3 การพัฒนาดานสุขภาพ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (Health development n.e.c.) เชน
การสนับสนุนบทบาทขององคการในทองถิน่ เพือ่ ใหบริการดานสุขภาพ การรวมมือระหวาง
ภาครัฐและเอกชนในการประสานงานดานสุขภาพ เปนตน
4.8 การคุมครองผูบ ริโภคในดานสุขภาพ (Consumer protection in health)
4.8.1 ผลิตภัณฑดานสุขภาพ (Health products) เชน การแกไขและการบัญญัติกฎหมายดาน
การคุมครองผูบริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหาร ยา และอุปกรณดานการแพทย การตรวจสอบ
และการพัฒนาธุรกิจที่ทําการผลิตสินคาดานสุขภาพ เชน การตรวจสอบโรงงานผลิตน้ําดื่ม
ยาพืน้ บานและยาสามัญ ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง เปนตน รวมถึงรานขายยาที่ขายผลิตภัณฑ
ดังกลาว
4.8.2 การคุม ครองผูบ ริโภคในการบริการดานสุขภาพ (Consumer protection in health services)
เชน การตรวจสอบมาตรฐานการใหบริการของโรงพยาบาลตางๆ การพัฒนามาตรฐาน
สิ่งอํานวยความสะดวกดานการแพทย การควบคุมดูแลพระราชบัญญัติใบประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย เปนตน
4.9 การผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานสุขภาพ (Production and development of human
resources for health)
4.9.1 การผลิตบุคลากรทางดานสุขภาพ (Production of health manpower)
4.9.1.1 แพทย (Doctors) ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับจํานวนนักศึกษาแพทยทกี่ ําลังศึกษา
และที่ใกลจะสําเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือโครงการอื่นๆ ที่จบออก
มาแลวประกอบอาชีพเปนแพทย
4.9.1.2 พยาบาล (Nurses) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนนักศึกษาในสาขาพยาบาล
วิชาชีพและพยาบาลเทคนิคที่กําลังศึกษาและที่ใกลจะสําเร็จการศึกษา
4.9.1.3 บุคลากรในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพอื่นๆ (Manpower in other fields of health
sciences) ทันตแพทย เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย นักรังสีวิทยา และบุคลากร
ในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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4.9.2 การพัฒนาบุคลากรทางดานสุขภาพ (Development of health personnel) เชน การพัฒนา
นักบริหารดานสุขภาพในระดับสูง ระดับกลาง และระดับลาง การศึกษาตอและฝกอบรม
วิชาการดานสุขภาพ
4.10 การวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพ (Research and development on health)
4.10.1 กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพ (Research and development on health
activities) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่ดําเนินกิจกรรมดานการวิจัย
และพัฒนาดานสุขภาพ
4.10.2 คาใชจายเพื่อการวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพ (Research and development on health
expenditure) ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับเงินทุน (ภาครัฐและเอกชน) แหลงที่มาของเงินทุน
ที่ใชไปในการวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพ
4.10.3 สิทธิบัตรดานสุขภาพ (Health patents) ประกอบดวยขอมูลการจดสิทธิบัตรดานสุขภาพ
ผลงานการคิดคนงานวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพ
4.11 คาใชจายดานสุขภาพ (Expenditure on health)
4.11.1 คาใชจายดานสุขภาพของประเทศ (National expenditure on health) ประกอบดวยขอมูล
เกี่ยวกับคาใชจายทั้งหมดดานสุขภาพ (ภาครัฐและเอกชน) คาใชจายในการดูแลสุขภาพ
ของบุคคลหรือกลุมบุคคล คาใชจายดานการปองกันและการสาธารณสุข (เชน คาใชจาย
ดานการดูแลสุขภาพของแมและเด็ก คาใชจายในการใหบริการดานสุขภาพในสถานศึกษา/
สถานประกอบการ เปนตน) คาใชจา ยดานการบริหารงานและการประกันสุขภาพ คาใชจา ย
ดานสุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (เชน คาใชจายในการวิจัยและพัฒนา คาใชจายในการควบคุม
คุณภาพอาหารและน้ําดื่ม คาใชจายดานสุขภาพสิ่งแวดลอม เปนตน)
4.11.2 คาใชจายดานการบริการทางการแพทย (Expenditure on medical services) ประกอบดวย
ขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายดานการบริการทั้งหมด (ภาครัฐและเอกชน) คาใชจายในการดูแล
รักษาผูปวยใน คาใชจายในการดูแลรักษาผูปว ยนอก คาใชจายดานบริการเสริม เชน คาตรวจ
วิเคราะห คาขนสงผูปวยฉุกเฉิน เปนตน คาใชจายดานบริการดูแลสุขภาพที่บาน เปนตน
4.11.3 ผลิตภัณฑทางการแพทยที่จัดใหกับผูป วยนอก (Medical goods dispensed to outpatients) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายทั้งหมดเกีย่ วกับผลิตภัณฑทางการแพทย
สินคาทางเภสัชกรรม และผลิตภัณฑทางการแพทยชนิดไมคงทนถาวร เชน มูลคายาที่ซื้อ
ตามใบสั่งแพทย รวมถึงผลิตภัณฑทางการแพทยอนื่ ๆ ที่ซอื้ นอกโรงพยาบาล และผลิตภัณฑ
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ทางการแพทยชนิดคงทนถาวร เชน คาใชจายเกีย่ วกับผลิตภัณฑเลนสและแวนตา ผลิตภัณฑ
ศัลยกรรมกระดูก ผลิตภัณฑแขนขาเทียม เปนตน
4.11.4 แหลงที่มาของเงินทุน (Sources of funds) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินและ
แหลงที่มาของเงินทุนดานสุขภาพ เชน ภาครัฐ กองทุนสวัสดิการสังคม ภาคเอกชน
ภาคครัวเรือน การประกันสังคมของภาคเอกชน เปนตน
4.11.5 คาใชจายดานสุขภาพ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (Expenditure on health n.e.c.) เชน
คาใชจายในการรักษาโรคตางๆ เปนตน
4.12 การประกันสุขภาพ (Health insurance) เปนการนําความเสี่ยงของแตละคนมารวมกันเปนของกลุม
แลวกระจายใหทุกคนมีสวนรวมในการแบกรับความเสีย่ งเฉลี่ยกันไป ซึ่งจะชวยลดภาระคาใชจาย
จํานวนมากของแตละคนใหอยูในระดับทีไ่ มมากนักและมีความแนนอน
4.12.1 การประกันสังคม (Social insurance) เปนการใหบริการดานการประกันสังคมแกลกู จาง
และบุคคลอื่นที่ประสบอันตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพ หรือตาย อันมิใชเนื่องจากการทํางาน
รวมถึงการคลอดบุตร การสงเคราะหบุตร และชราภาพ สําหรับกรณีของการวางงานให
หลักประกันเฉพาะลูกจาง ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนผูประกันตน จํานวน
สถานพยาบาลที่เขารวมโครงการ จํานวนผูขอใชสิทธิจากกองทุนในกรณีตางๆ จํานวน
เงินกองทุนทีไ่ ดรับการชวยเหลือจากภาครัฐ จํานวนเงินสมทบทีห่ ักจากผูประกันตน เปนตน
4.12.2 การประกันสุขภาพโดยสมัครใจ (Voluntary health insurance)
4.12.2.1 โครงการบัตรประกันสุขภาพ
เปนการใหบริการการทําประกันสุขภาพของ
ภาครัฐที่เปดใหกับประชาชนที่สนใจ
4.12.2.2 การประกันสุขภาพของภาคเอกชน เปนการใหบริการการทําประกันสุขภาพที่
ดําเนินงานโดยบริษัทเอกชน
4.12.3 หลักประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาทรักษาทุกโรค
4.12.4 การบริการรักษาพยาบาลแกขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4.12.5 การบริการรักษาพยาบาลผูมรี ายไดนอยและผูที่สังคมควรชวยเหลือเกื้อกูล เชน ผูพิการ
ทหารผานศึก พระภิกษุ ผูสูงอายุ เด็ก ผูว า งงาน และผูม ีรายไดนอย
4.13 สถิติสุขภาพ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (Health statistics n.e.c.)
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5. สถิติสวัสดิการสังคม
(SOCIAL SECURITY STATISTICS)
สวัสดิการสังคม หมายถึง การใหความชวยเหลือแกสมาชิกของประชาสังคมที่ไมมีศักยภาพ
พอที่จะเลี้ยงชีพตนเองได ไมวาจะชั่วคราวหรือตลอดชีวิต ใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดในสังคมอยางมี
ศักดิ์ศรี ดวยการพยุงฐานะ พัฒนาศักยภาพ และสรางโอกาสใหมีงานทํา (Neuhaus, 1979:10 อางถึงใน
ณรงค เพ็ชรประเสริฐ : 5)
สถิติสวัสดิการสังคมเปนขอมูลเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือ การสงเคราะห (ยกเวนการให
ความชวยเหลือดานการแพทย) การใหความคุมครองทางสังคม และคาใชจายดานสวัสดิการสังคมที่
ใหกับบุคคลตางๆ ดังนี้
- ผูสูงอายุ เปนการใหความชวยเหลือดานการเงิน เชน เงินบําเหน็จบํานาญที่จายใหกับผู
เกษียณอายุหรือผูเกษียณอายุกอนกําหนด
เงินชวยเหลือที่จายใหกับผูสูงอายุและการให
ความชวยเหลือในดานอืน่ ๆ เชน การจัดหาที่พกั ใหแกผูสูงอายุใหอยูใ นสถานที่ที่เหมาะสม
จัดหาคนดูแล จัดหาสินคาและบริการตางๆ จัดใหผสู ูงอายุมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
ยามวาง กิจกรรมทางวัฒนธรรม ทองเที่ยวหรือมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน
- ผูปวย เปนการใหความชวยเหลือดานการเงินและสิทธิประโยชนเพื่อทดแทนรายไดที่ควรจะ
ไดรับ ในชวงที่ไมสามารถทํางานไดเนื่องจากความเจ็บปวย
- ผูพิการ/ไรความสามารถ เปนการใหความชวยเหลือดานการเงินและสิทธิประโยชนแกบุคคล
ที่ไมสามารถดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือใชชีวิตตามปกติไดหรือไดแตไมสมบูรณ
อันเนือ่ งจากความบกพรองทางรางกายหรือจิตใจ การใหความชวยเหลือในรูปของเงินชดเชย
แกบุคคลที่ตองออกจากงานอันเนื่องจากความพิการหรือบกพรองทางรางกายจนไมสามารถ
ทํางานได เงินคาดูแลรักษา การจัดหาทีพ่ กั ใหแกผูพกิ าร การใหความชวยเหลือแกผพู ิการ
ในการดํารงชีวิตประจําวัน เชน การจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทาง/การขนสง
การจัดหาคนดูแลผูพิการ การฝกอบรมอาชีพใหแกผูพิการ เปนตน
- สมาชิกในครอบครัวของผูเสียชีวิต เปนการใหความชวยเหลือดานการเงิน และใหความ
ชวยเหลือแกครอบครัวผูเสียชีวิต (เชน คูสมรส บุตร หลาน ผูปกครองหรือบุคคลอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ) ไมวาจะเปนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยหรือเสียชีวิตตามอายุขัยในรูปของ
เงินชวยเหลือ คาทําศพ การจัดหาสินคาและบริการตางๆ เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวของ
ผูเสียชีวิตสามารถดําเนินชีวติ อยูไดในสังคม
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- เด็ก/สมาชิกในครอบครัวที่มีปญหา เชน หญิงมีครรภ หญิง/เด็กที่ถูกทํารายหรือถูกทํา
ทารุณกรรม เปนการใหความชวยเหลือแกครอบครัวและบุตรหลานในรูปของเงินชวยเหลือ
เชน คาทําคลอด การใหเงินทั้งหมดหรือใหเปนรายงวด เชน เงินชวยเหลือแกครอบครัว
ที่ไมมีบุตรดูแลหรือครอบครัวที่มีคนพิการ นอกจากนี้ยังใหความชวยเหลือในดานสิทธิ
ประโยชนอื่นๆ เชน จัดหาโรงเรียนสําหรับเด็กวัยกอนเรียนใหเด็กไดเรียน สถานรับเลี้ยง
เด็กออน ศูนยรับปรึกษาปญหาและวางแผนครอบครัว เปนตน
- ผูวางงาน เปนการใหความชวยเหลือดานการเงินและสิทธิประโยชนอื่นๆ แกบุคคลที่
พรอมจะทํางานแตไมสามารถหางานที่เหมาะสมทําได เชน การจายเงินชดเชยใหกับ
แรงงานที่เกษียณอายุกอนกําหนด หรือออกจากงานอันเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ การจัดการ
ฝกอบรมใหแกผวู างงานหรือผูที่มีความเสี่ยงตอการวางงานเพื่อเพิ่มศักยภาพดานแรงงาน
- ผูไรที่อยูอาศัย เปนการใหความชวยเหลือแกผูไรที่อยูอ าศัยโดยชวยเหลือในรูปของสิทธิ
ประโยชนเพื่อใหสามารถซื้อบาน/ที่อยูอาศัยไดในราคาถูก เชน ใหความชวยเหลือในดาน
เงื่อนไขการจํานองหรืออัตราดอกเบี้ยทีเ่ อื้อประโยชนตอผูซื้อ
- บุคคลที่มิไดจัดประเภทไวในที่อื่น เชน การใหความชวยเหลือดานการฝกอาชีพและการหา
รายไดใหแกผูอยูในศูนยพกั ฟน ผูติดสุราและยาเสพติด ผูอพยพ/ผูลี้ภัย เปนตน
5.1 ความตองการความชวยเหลือดานสวัสดิการสังคม
เปนขอมูลที่แสดงถึง ความชวยเหลือดานตางๆ ที่บุคคลในกลุมที่ไดรับความชวยเหลือดาน
สวัสดิการสังคมตองการในรูปแบบตางๆ ในรูปของเงินสด สิ่งของ สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน
ตางๆ
5.1.1 สุขภาพ (Heath)
5.1.2 การศึกษา (Education)
5.1.3 เคหะ (Housing)
5.1.4 การจางงาน (Employment)
5.1.5 การกีฬาและนันทนาการ (Sport and recreation)
5.1.6 ความตองการความชวยเหลือดานสวัสดิการสังคม ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
5.2 การใหความชวยเหลือดานสวัสดิการสังคมที่ดําเนินงานโดยภาครัฐ (Social security contributions
provide by government sectors)
5.2.1 ประเภทของสวัสดิการสังคมที่ดําเนินงานโดยภาครัฐ (Type of social security
contributions provide by government sector)
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5.2.1.1 การบริการสังคม (Social services) เชน การศึกษา สาธารณสุข การเคหะ การมี
งานทํา การคุมครองรายได การคุมครองชีวิตและทรัพยสิน การบริการ
ขาวสารขอมูลเพื่อสวัสดิภาพของประชาชน ดังนัน้ การบริการสังคมอาจจําแนก
เปน 3 ประเภทคือ
- การบริการพื้นฐาน เชน การศึกษา การสาธารณสุข
- การบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกและปจจัยจําเปนตอการดํารงชีวติ
เชน ที่อยูอาศัย ไฟฟา ประปา ฯลฯ
- การบริการดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เชน บริการของ
ตํารวจ ขาวสารเพื่อสวัสดิภาพของประชาชน บริการของทหารในการรักษา
ความมั่นคงของประเทศ
5.2.1.2 สังคมสงเคราะห (Social assistance) หรือ “การประชาสงเคราะห” (public
assistance) สังคมสงเคราะหโดยรวมหมายถึง การบริการชวยเหลือประชาชน
ที่มีปญหาความเดือดรอนและอยูในภาวะทีช่ วยเหลือตนเองไมได ผูใหความ
ชวยเหลือมีทั้งภาครัฐและเอกชน หลักการใหความชวยเหลือนี้มักจะมีการทดสอบ
หรือตรวจสอบใหแนชัดเสียกอนวาผูที่ตองการความชวยเหลือเปนผูเดือดรอนจริงๆ
เชน ผูที่ประสบภัยจากไฟไหม น้ําทวม พายุถลม เปนตน
5.2.1.3 การประกันสังคม (Social insurance) เปนโครงการที่รัฐเปนผูจัดระบบและ
ดําเนินงานเพือ่ คุมครองปองกันไมใหประชาชนที่มีรายไดประจําไดรับความ
เดือดรอนในการดํารงชีพ เนือ่ งจากประสบปญหาทําใหไมสามารถทํางานเลีย้ งชีพ
ไดตามปกติ โดยผูมีรายไดตอ งออกเงินสมทบ (contribution) เขากองทุนกลาง
และไดรับประโยชนทดแทน (benefits) เมื่อประสบปญหาในการเลี้ยงชีพ
ปญหาดานสุขภาพ การคลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวติ ประสบอุบัติเหตุและ
โรคภัยจากการทํางาน ชราภาพ วางงาน และการมีบุตรที่ยังเลี้ยงตนเองไมได
5.2.2 คาใชจายดานสวัสดิการสังคมของภาครัฐ (Government expenditure on social security)
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินทีภ่ าครัฐใชจายไปในดานสวัสดิการสังคมประเภท
ตางๆ หรือเงินที่ใชจายไปกับบุคคลตางๆ ในกลุมสวัสดิการสังคม เชน คาใชจายของ
ภาครัฐในดานการบริการสังคม
คาใชจายของภาครัฐในการใหความชวยเหลือดาน
สวัสดิการแกผสู ูงอายุ เปนตน
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5.3 การใหความชวยเหลือดานสวัสดิการสังคมที่ดําเนินงานโดยภาคเอกชน
(Social
security
contributions provide by private sectors) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับโครงการชวยเหลือและ
บริการสังคมที่จัดโดยเอกชน เชน โครงการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัทเอกชน การทํางาน
สาธารณกุศลของมูลนิธิเอกชน กิจกรรมชวยเหลือและพัฒนาสังคมขององคกรเอกชนที่ไมแสวงหา
กําไร รวมถึงการชวยเหลือกันเชิงวัฒนธรรมผานเครือขายของครอบครัวและญาติมิตร
5.4 สถิติสวัสดิการสังคม ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (Social security statistics n.e.c.)
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6. สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย
(GENDER STATISTICS)
เปนขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางหญิงและชายในแงมมุ ตางๆ
ซึ่งขอมูล
ดังกลาวจะถูกนํามาใชเพื่อประเมินหรือเปนตัวชีว้ ัดในการใหความชวยเหลือดานเศรษฐกิจและสังคมแก
ทั้งหญิงและชาย โดยที่ขอมูลสถิติเกี่ยวกับหญิงและชายแบงออกเปน
6.1 ประชากร ครอบครัว และครัวเรือน (Population, families and households) ประกอบดวย
6.1.1 องคประกอบทางเพศและอายุของประชากร (Age-sex composition of the population)
เปนขอมูลสถิติและตัวชี้วัดดานองคประกอบทางอายุของประชากร
ใชประเมินหา
ความตองการของประชากรทั้งหมดหรือประชากรเฉพาะกลุมอายุ เชน การใหการดูแลแก
เด็กกอนวัยเรียน การศึกษาของเด็ก การทํางานของวัยหนุมสาว และสวัสดิการที่ใหแก
ผูสูงอายุ ซึ่งสิ่งเหลานั้นยังไมมีความเทาเทียมกันระหวางหญิงและชาย หรือชวงอายุ
การเสียชีวิตของหญิงและชายที่ไมเทากัน
6.1.2 สถานะภาพสมรส (Marital status) เปนขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงปญหาการถูกทอดทิง้ และ
ปญหาความยากจนมักเกิดกับผูหญิงที่แตงงานแลวหรือเกิดปญหาการหยารางหรือแยกกัน
อยูในครอบครัว
โดยเฉพาะหญิงมายที่ไดรับผลกระทบจากครอบครัวของสามีไมให
การชวยเหลือและตองหางานทําเพื่อเพิ่มรายได
6.1.3 ภาวะเจริญพันธุ (Fertility) เปนขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงผลกระทบที่เพศหญิงไดรับจาก
ภาวะเจริญพันธุ เนื่องจากเพศหญิงจะตองมีการตั้งครรภ และมีหนาที่ตองรับผิดชอบตอ
ครอบครัวและเลี้ยงดูเด็ก รวมถึงโอกาสที่จะไดรับการศึกษานอยกวาเพศชาย จึงทําใหเปน
อุปสรรคในการทํางาน คือ มักจะถูกตัดโอกาสในการเขาทํางาน และมีแนวโนมจะตอง
ถูกพักการทํางานอันเนื่องมาจากสาเหตุดังกลาว
6.1.4 ความเปนผูนําและองคประกอบของครัวเรือน (Headship and composition of
households) ขอมูลครัวเรือนเปนพื้นฐานสําคัญในการจัดทํานโยบายเกีย่ วกับรูปแบบและ
การเปลี่ยนแปลงในครอบครัว และความเปนอยูทางเศรษฐกิจ ขอมูลเกี่ยวกับสภาพ
ความเปนผูนําในครัวเรือน ขนาดและองคประกอบของครัวเรือนจะนํามาใชเปนตัวชี้วัดถึง
ลักษณะการอยูอาศัยของครอบครัว จํานวนของผูมีรายได และลักษณะทัว่ ๆ ไปทาง
เศรษฐกิจภายในครัวเรือน
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6.2 การดําเนินชีวติ และการเปนผูนําในสังคม (Public life and leadership) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
6.2.1 การเปนผูนาํ ในกระบวนการทางนิติบัญญัติ (Leadership in legislative assemblies) เปน
ขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงการเปนผูนําของเพศหญิงในกระบวนการนิติบัญญัติหรือการปกครอง
ถึงแมวา ในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย หญิงและชายมีสิทธิทเี่ ทาเทียมกันทางการเมือง
ก็ตาม
6.2.2 การตัดสินใจของรัฐบาล (Decision-making in government) เปนขอมูลที่แสดงความเทา
เทียมกันของหนาที่การงานของหญิงและชายในรัฐบาล
ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการใช
ทรัพยากรมนุษยอยางเต็มประสิทธิภาพ เพราะหญิงมักใหความสนใจและตองการในมุมที่
แตกตางจากชาย
6.2.3 การตัดสินใจในหนวยงานภาครัฐและเอกชน (Decision-making in public and private
enterprises) เปนขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมของหญิงในการบริหารงานและ
การดํารงตําแหนงในหนาทีท่ ี่สําคัญซึ่งมีสวนในการตัดสินใจขององคกร การพัฒนาองคกร
ทั้งภาครัฐและเอกชนเปนสิ่งสําคัญในการขยายการเติบโตของประเทศ
ปจจัยสําคัญที่
เชื่อมโยงระหวางสวนตางๆ ของการพัฒนาคือ การจัดการอยางมีประสิทธิภาพเพื่อดึง
ความสามารถของทรัพยากรบุคคลทั้งหญิงและชายออกมาใหไดมากที่สดุ เชน ขอมูลรอยละ
ของผูจัดการจําแนกตามเพศและชนิดของสถานประกอบการ
6.2.4 ระเบียบและความปลอดภัยทางสังคม (Public order and safety) เนือ่ งจากบุคคลที่ทํางาน
ดานกฎหมาย เชน ผูพพิ ากษาและทนายความ ตํารวจ ผูคุมเรือนจํา และบุคคลอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ เปนสวนที่มีบทบาทสําคัญในการสรางความเทาเทียมกันระหวางหญิงและชาย
ผูพิพากษาและทนายความมีผลกระทบตอการตีความทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับเพศ ตํารวจ
และบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวของมีผลกระทบตอการดูแลเจาทุกข โดยเฉพาะอยางยิ่งผูหญิงซึ่ง
เปนเหยื่อของความรุนแรง เชน ขอมูลจํานวนประชากรที่มีอาชีพในดานการรักษาระเบียบ
และความปลอดภัยทางสังคมจําแนกตามเพศ
6.2.5 อาชญากรรมและความรุนแรง (Crime and violence) เปนขอมูลเกี่ยวกับคดีอาชญากรรม
และความรุนแรงที่เกิดขึ้นอยูท ั่วไปซึ่งเปนการจํากัดเสรีภาพสวนบุคคลในสังคม การลวง
ละเมิดซึ่งสงผลทําใหเกิดการทํารายรางกายและความตาย ซึ่งปญหาดังกลาวมีความซับซอน
เนื่องจากความรุนแรงนั้นเกิดจากบุคคลที่เปนสมาชิกในครอบครัวเดียวกันกับผูเคราะหราย
เชน จํานวนเหยื่อที่ไดรับความรุนแรง จําแนกตามเพศ อายุ และประเภทของความรุนแรง
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6.3 การศึกษาและการฝกอบรม (Education and Training)
6.3.1 การรูหนังสือ (Literacy) เปนทักษะสวนบุคคลที่สําคัญในการดํารงชีวิต และเปนปจจัยที่สําคัญ
ในการใหไดมาซึ่งการเรียนรูเพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินชีวิต สิ่งสําคัญคือ การพัฒนาการ
รูหนังสือ และการใหการศึกษาแกผูหญิงซึ่งจะมีผลกระทบอยางชัดเจนตอคุณภาพชีวิต
6.3.2 การสําเร็จการศึกษา (Educational attainment) ระดับชั้นที่สําเร็จการศึกษาของประชากร
สามารถทําใหเห็นภาพรวมการมีทักษะและความรูของประชากร และการเตรียมตัวเขาสู
ตลาดแรงงาน ความแตกตางของระดับการศึกษาที่สําเร็จเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงการแขงขัน
ระหวางเพศหญิงและเพศชายในการเขาทํางาน เชน รอยละของประชากรจําแนกตามอายุ
ระดับการศึกษาที่สําเร็จ และเพศ
6.3.3 การเขาโรงเรียน (School enrolment) ขอมูลการเขาเรียนเปนขอมูลที่ใชเปรียบเทียบจํานวน
เด็กผูหญิงและเด็กผูชายที่ลงทะเบียนเรียนในแตละป เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงทรัพยากร
ทางการศึกษาซึ่งจะนําไปสูเปาหมายทางการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั้งผูหญิงและผูชาย
เชน อัตราการเขาเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จําแนกตามเพศ
6.3.4 การศึกษาเฉพาะดานในระดับอุดมศึกษา (Specialization at the third level) การศึกษาใน
ระดับสูงเปนสิง่ ที่ชวยใหเพศหญิงไดมีโอกาสเรียนรูในสิ่งตางๆ ไดเหมือนกับทีเ่ พศชายไดรับ
ซึ่งเปนการเพิม่ โอกาสในการทํางานในสาขาที่ปกติแลวตองเปนเพศชาย เนือ่ งจากการทํางาน
ในสาขาวิทยาศาสตรและดานเทคนิค เพศหญิงมักถูกจํากัดอันเนื่องจากขนบธรรมเนียม
ประเพณีและขอจํากัดทางครอบครัว
6.3.5 ระดับชั้นของครูที่สอน (Teachers by school level) ครูที่สอนในระดับประถมศึกษามักจะเปน
ผูหญิง ประเด็นสําคัญคือตองการใหหญิงมีความเทาเทียมกันในการเขาสอนในทุกระดับชั้น
การศึกษา นอกจากนั้นครูผูหญิงมักมีบทบาทที่สําคัญคือเปนตนแบบของเด็กผูหญิงอีกดวย
6.3.6 การฝกอบรมและบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และวิชาชีพ (Scientific, technical
and professional training and personnel) ทั้งหญิงและชายมีสว นในการพัฒนาทั้งสิ้น
ถาไดรับการศึกษาและฝกอบรม
แตเนื่องจากโอกาสในการเขาศึกษาในระดับสูงและ
การฝกอบรมเฉพาะดานมักจะเปนของเพศชาย โดยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6.4 สุขภาพและการมีบุตร (Health and child-bearing)
6.4.1 อายุขัย (Life expectancy) เปนขอมูลพื้นฐานสําหรับจัดทําตัวชีว้ ดั ทางดานสุขภาพและ
ภาวะความเปนอยูของหญิงและชาย ซึ่งที่ผานมาพบวาเพศหญิงมีอายุขัยโดยเฉลี่ยมากกวา
เพศชาย
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6.4.2 การเสียชีวิตของเด็กและทารก (Infant and child mortality) อัตราการตายของเด็กและ
ทารกเปนสิ่งทีแ่ สดงใหเห็นถึงลักษณะความเปนอยูของเด็ก เชน โภชนาการที่เด็กไดรับ
ความรูดานสุขภาพของแม ระดับภูมิคุมกัน ความพรอมในการเปนแม บริการดานสุขภาพ
เด็ก รายไดและอาหารในครอบครัว รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ ที่อยูรอบตัวเด็ก
6.4.3 สาเหตุการเสียชีวิต (Causes of death) ขอมูลสาเหตุการเสียชีวิตเปนสิ่งสําคัญที่ใชในการ
วางแผนการจัดการและการประเมินการดําเนินงานดานสุขภาพ
การทําความเขาใจถึง
สาเหตุการเสียชีวิตเพื่อนํามาสูการปองกัน เปนสิ่งสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรและนํามา
หาความสมดุลระหวางการรักษาและการปองกันโรค รวมถึงสวัสดิการดานสุขภาพใหกับ
ทั้งหญิงและชาย
6.4.4 การเสียชีวิตอันเนื่องจากการมีบุตร (Maternal mortality) การเสียชีวิตอันเนื่องจากการ
คลอดบุตรเปนสาเหตุการเสียชีวิตที่สําคัญอยางหนึ่งของเพศหญิง ซึ่งตองใหความสําคัญกับ
บริการดานสุขภาพแกผูเปนแม ทั้งในดานการดูแลเบื้องตน การใหความรูในการเปนแม
6.4.5 การมีบุตรในวัยหนุมสาว (Child-bearing in adolescence) เปนขอมูลที่ใชในการกําหนด
นโยบายเกี่ยวกับการใหบริการและขอมูลแกหนุมสาว เพื่อใหความเขาใจเกี่ยวกับการมี
เพศสัมพันธ การปองกันการตั้งครรภโดยไมตั้งใจ การติดเชื้อที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ
และความเสีย่ งในการเปนหมัน
6.4.6 การตั้งครรภและการคลอดบุตร (Pregnancy and childbirth) ความเสี่ยงอันเกิดจาก
การคลอดบุตรสามารถลดลงไดจากการดูแลครรภกอนคลอดและสุขภาพทั่วไปของมารดา
การดูแลครรภที่ดีจะชวยลดโอกาสในการเกิดความเจ็บปวยและการติดเชื้อระหวางตัง้ ครรภ
เชน การฉีดภูมิคุมกันบาดทะยักและการปองกันภาวะโลหิตจาง เปนสวนหนึ่งของการลด
สาเหตุการเสียชีวิตของมารดาและเด็ก
6.4.7 การวางแผนครอบครัว (Family planning) เปนวิธีทใี่ ชควบคุมอัตราการเกิด ซึง่ ทําให
สามารถเลือกไดวาตองการมีบุตรเมื่อไร จํานวนเทาใด รวมถึงรูปแบบการคุมกําเนิด เชน
จํานวนหญิงทีใ่ ชวิธีการคุมกําเนิดจําแนกตามอายุ ลักษณะของวิธีการคุมกําเนิดที่ผูหญิงใช
จําแนกตามอายุ
6.4.8 ชวงเวลาการมีบุตร (Timing of births) ถาชวงเวลาการมีบุตรเร็วยอมสงผลกระทบตอ
สุขภาพของแม ซึ่งถาเวนชวงเวลาใหนานประมาณ 2 ป รางกายของผูหญิงจะฟน ตัวและ
พรอมสําหรับการตั้งครรภ
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6.4.9 สิ่งทําลายสุขภาพ (Threats to health) พฤติกรรมและลักษณะการดําเนินชีวิตเปนสิ่งที่
บอกถึงโรคที่อาจเกิดขึน้ ซึ่งแตกตางกันไปตามเพศ การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล ยาเสพติด ลวนเปนสิ่งที่ทําลายสุขภาพ ซึ่งปกติมักมองวาปญหาเหลานี้มกั เกิด
กับผูชาย รวมทั้งปญหาการติดเชื้อ HIV/AIDS แตในความเปนจริงพบวาอัตราการติดเชื้อ
HIV/AIDS ในหญิงมีมากกวาชาย
6.5 การเคหะ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย และสิ่งแวดลอม (Housing, human settlements and
environment) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
6.5.1 การเติบโตและการกระจายตัวของประชากรเขตเมืองและเขตชนบท (Growth and
distribution of rural and urban populations) เนื่องจากความแตกตางในคุณภาพชีวิต
ระหวางเขตเมืองและเขตชนบทยังคงมีอยูในเรื่องที่อยูอาศัย สุขภาพ และบริการทางสังคม
อื่นๆ เชน จํานวนประชากรที่อาศัยอยูในเขตเมืองและเขตชนบทจําแนกตามเพศ
6.5.2 การยายถิ่นภายในประเทศ (Internal migration) องคประกอบหลักของการเจริญเติบโต
ในเขตเมือง คือ การยายถิน่ ภายในประเทศโดยยายมาจากชนบทเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
การยายถิ่นมักเกิดจากการตองการเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิต เพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งแตกตางกันไปตามเพศและประสบการณ
6.5.3 การยายถิ่นระหวางประเทศและผูอพยพ (International migration and refugees) ซึ่ง
เหตุผลของการยายถิ่นคอนขางจะแตกตางกันไปตามเพศ เชน การยายถิ่นเนื่องจากเหตุผล
ทางครอบครัวหรือเหตุผลจากการทํางาน
6.5.4 การเขาถึงของน้ํา สุขอนามัย และไฟฟา (Access to water, sanitation and electricity)
เนื่องจากพื้นทีใ่ นเขตชนบท ยังไมไดรับการพัฒนาและยังขาดแคลนน้ํา สุขอนามัย และ
ไฟฟา ซึ่งผูหญิงมักจะตองประสบปญหาโดยตรงอันเนือ่ งมาจากความไมปลอดภัยที่เกิดขึ้น
จากการขาดแคลนสิ่งดังกลาว
6.6 การทํางานและเศรษฐกิจ (Work and the economy) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
6.6.1 การใชเวลา (Time use) การทํางานของผูหญิงมีสวนชวยใหเกิดความกินดีอยูด ีในครอบครัว
ชุมชนและประเทศ อยางไรก็ตามงานทีผ่ ูหญิงทําในครัวเรือนไมสามารถวัดออกมาไดใน
ดานเศรษฐกิจ สถิติการใชเวลาจัดทําขึ้นเพื่อประเมินความแตกตางในการทํากิจกรรมของ
หญิงและชาย
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6.6.2 การมีสวนรวมในทางเศรษฐกิจและการวางงาน (Economic participation and
unemployment) เปนขอมูลที่ใชเพื่อดูถงึ การมีสวนรวมในการผลิต ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
อัตราการมีสวนรวมของหญิงและชาย และใชเพื่อคาดประมาณขนาดกําลังแรงงานบนพืน้ ฐาน
ของขนาดและองคประกอบทางประชากรที่ไดจากการประมาณคา
6.6.3 การทํางานทีไ่ มใชเชิงเศรษฐกิจ (Non-economically active) เปนขอมูลสําหรับการกําหนด
นโยบายทางสังคมเกี่ยวกับการวางงาน การศึกษา การใหความชวยเหลือทางสังคมและ
โครงการอื่นๆ ใหเหมาะสมกับหญิงและชาย เชน จํานวนประชากรหญิงที่ไมทํางานในเชิง
เศรษฐกิจจําแนกตามอายุ
6.6.4 สถานะภาพการทํางานและสาขาของกิจกรรมอุตสาหกรรม (Status in employment and
branch of industrial activity) ขอมูลประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจใชในการศึกษา
โครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของกําลังแรงงาน สถานะภาพการทํางานเปนขอมูลพื้นฐาน
ที่ใชอธิบายถึงพฤติกรรมและสถานะภาพคนงาน
สาขาของกิจกรรมอุตสาหกรรมและ
สัดสวนของคนทํางานในเชิงเศรษฐกิจแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ
และโอกาสในการทํางานของทั้งหญิงและชาย
6.6.5 การจําแนกอาชีพ (Occupational segregation) อาชีพของหญิงและชายจะมีความแตกตางกัน
ตามเขตพื้นที่และเวลา ซึ่งในปจจุบันผูหญิงยังประกอบอาชีพในระดับลางและไดรับคาแรงต่ํา
6.6.6 คาจางและเงินเดือน (Wages and salaries) มีการพยายามใหเกิดความเทาเทียมกันระหวาง
หญิงและชายในโอกาสของการทํางาน การฝกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพเปนปจจัยสําคัญ
ในการกําหนดคาจางและเงินเดือน
6.6.7 การจางงานนอกระบบ (Informal sector employment) ผูหญิงเปนแรงงานที่สําคัญใน
การจางงานนอกระบบเนื่องจากขาดโอกาส ความรู รวมถึงหนาที่ที่ตองรับผิดชอบใน
ครอบครัว
6.6.8 เพศและความยากจน (Gender and poverty) สมมติฐาน 3 ประการที่ใชวัดความสัมพันธ
ระหวางความยากจนกับเพศ คือ
- การจัดสรรทรัพยากรในครัวเรือนที่ไมเทาเทียมกัน
- ครัวเรือนที่มีผูหญิงเปนผูนําจะยากจนกวาที่มีผูชายเปนผูน ํา
- ในครัวเรือนทีย่ ากจนจะมีผูหญิงมากกวาผูชาย
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7. สถิติรายไดและรายจายของครัวเรือน
(STATISTICS OF HOUSEHOLD INCOME AND EXPENDITURE AND THEIR
DISTRIBUTION)

ขอมูลสถิติรายไดและรายจายของครัวเรือนเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับอธิบายและวิเคราะหภาพรวม
ของภาคเศรษฐกิจ สังคม และประเด็นอื่นๆ ที่มีความสําคัญ คือ
- เพื่อประเมินระดับโครงสรางและแนวโนมสภาพความเปนอยูของครัวเรือนและของบุคคลใน
แงของการกระจายรายไดและคาใชจา ยในการบริโภคของครัวเรือนและบุคคลของกลุมประชากร
ที่สนใจศึกษา
- เพื่อเปนขอมูลสําหรับการจัดทําดัชนีราคาผูบริโภค ดัชนีตน ทุนการอยูอาศัย และดัชนีอนื่ ๆ
ที่เกี่ยวของ
- เพื่อเปนขอมูลสําหรับการจัดทําบัญชีของภาคครัวเรือน
- เพื่อใชในการจัดทํา ติดตาม และประเมินนโยบายดานเศรษฐกิจและสังคม
- เพื่อใชศึกษาหาความสัมพันธระหวางสถิตริ ายไดและคาใชจายกับลักษณะทางเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน/บุคคล
- เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
- เพื่อพัฒนาและติดตามนโยบายที่เกีย่ วของ เชน การทองเที่ยว การโภชนาการ ความปลอดภัย
ในอาหาร การเคหะ การยายถิ่น การศึกษา ตลาดแรงงาน และสุขภาพ
- เพื่อใชศึกษาความยากจน
สถิติรายไดและรายจายของครัวเรือน ประกอบดวย
7.1 ลักษณะของครัวเรือน (Household characteristics) เนื่องจากลักษณะของครัวเรือนที่ตางกันยอม
สงผลถึงระดับรายไดและคาใชจายที่ตางกัน
7.1.1 สมาชิกในครัวเรือน (Household members) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนสมาชิกที่
อาศัยอยูในครัวเรือน จําแนกตามอายุ เพศ การศึกษา สถานภาพสมรส เปนตน
7.1.2 ครัวเรือน (Household) ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับจํานวนครัวเรือน ประเภทของครัวเรือน
ขนาดของครัวเรือน ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของครัวเรือน เปนตน
7.1.3 ครอบครัว (Families) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับประเภทครอบครัว ลักษณะขององคประกอบ
ในครอบครัว (พอ แม ลูก) เปนตน
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7.1.4 การมีงานทํา (Employment) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการมีงานทําของสมาชิกใน
ครัวเรือนเพื่อวัดถึงการไดมาของรายไดในครัวเรือน ซึ่งสามารถจําแนกที่มาของรายไดใน
ครัวเรือนออกเปน 6 กลุมคือ
- รายไดจากการเปนนายจาง (รวมถึงผูที่ทํางานของตนเอง)
- รายไดจากการเปนลูกจาง
- รายไดจากสินทรัพย
- เงินบําเหน็จบํานาญ
- รายไดจากการโอน
- แหลงอื่นๆ
7.1.5 ที่อยูอาศัย (Living quarters) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับแหลงที่ตั้งของที่อยูอาศัย
ประเภทของทีอ่ ยูอาศัย สถานะการครอบครองที่อยูอาศัย เปนตน
7.2 รายไดของครัวเรือน (Household income)
7.2.1 รายไดจากการทํางาน (Income from employment)
7.2.1.1 รายไดจากการเปนลูกจาง (Employee income) ประกอบดวยรายไดจากคาจาง/
เงินเดือนที่ปฏิบัติงานทั้งในเวลาและนอกเวลา เงินโบนัส และเงินรางวัล คา
คอมมิชชัน่ รวมถึงเงินชวยเหลือดานสวัสดิการสังคมจากนายจาง และรายไดอนื่ ๆ
ที่ไดจากการทํางาน รายไดในที่นี้อาจไดรบั ในรูปของเงินสดหรือในรูปแบบอื่นๆ
ทั้งในรูปของสินคาและบริการ
7.2.1.2 รายไดจากการทํางานของตนเอง (Income from self-employment) คือ รายไดที่
ไดรับจากการดําเนินธุรกิจของตนเอง
7.2.2 รายไดจากสินทรัพย (Property income) คือ รายไดที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยที่มี
อยูในรูปของผลตอบแทนจากสินทรัพยดังกลาว ทั้งในรูปของตัวเงิน สินทรัพยทางการเงิน
(ดอกเบีย้ เงินปนผล) สินทรัพยที่ไมใชทางการเงิน (คาเชา และจากคาสัมปทาน สิทธิบัตร
หรือลิขสิทธิ์)
7.2.3 รายไดจากการใหบริการเพื่อบริโภคในครัวเรือน (Income from household production of
services for own consumption)
7.2.4 รายไดจากการโอน (Transfer incomes) การโอนในทีน่ ี้ทําไดทั้งในรูปเงินสด สินคาหรือ
บริการ เชน เงินบําเหน็จบํานาญ ผลประโยชนทางการประกันภัย สวัสดิการคารักษา
เงินชวยเหลือเพื่อการศึกษา การชวยเหลือจากองคการทีไ่ มแสวงหากําไร เปนตน
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7.3 คาใชจายของครัวเรือน (Household expenditure) เปนผลรวมของคาใชจายเพื่อการบริโภคและ
ที่ไมใชเพื่อการบริโภคของครัวเรือน
7.3.1 คาใชจายเพื่อการบริโภคของครัวเรือน (Household consumption expenditure) เปนมูลคา
ของการบริโภคสินคาและบริการที่ครัวเรือนไดมา ไดใช หรือจายไปเพื่อการซื้อสินคา
และเพื่อการผลิตสินคาและบริการเอง หรือรายไดที่ไมไดอยูในรูปตัวเงินเพื่อใหไดมาซึ่ง
ความพอใจตามความตองการของสมาชิกในครัวเรือน
7.3.2 คาใชจายที่ไมใชเพื่อการบริโภคของครัวเรือน (Household non-consumption expenditure)
คือ คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการโอนยายเงินไปสูภาครัฐ องคการที่ไมแสวงหากําไร และ
ครัวเรือนอื่นๆ โดยไมไดสินคาหรือบริการใดๆ กลับมา
7.4 การออมของครัวเรือน (Household saving) เปนแหลงขอมูลทางการเงินของการสะสมทุนของ
ประเทศที่สําคัญ ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการในสถาบันการเงิน วัตถุประสงคของ
การออม รูปแบบการออม เปนตน
7.5 หนี้สินของครัวเรือน (Household debt) ซึ่งหมายถึง มูลคาหนี้จากการกูยืม การเชาซื้อทรัพยสิน
ตางๆ เชน บาน ที่ดนิ รถ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใชในครัวเรือน รวมทั้งการซื้อเชื่อสินคาอุปโภค
บริโภคทีย่ ังไมไดชําระเงินของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน (สํานักสถิตเิ ศรษฐกิจและสังคม สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, 2546 : 5) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการมีหนี้สินของครัวเรือน มูลคาหนี้สิน
จําแนกตามแหลงเงินทุน มูลคาหนี้สินจําแนกตามอาชีพ เปนตน
7.6 การกระจายรายได (Distribution of income) เปนขอมูลที่ใชในการศึกษาถึงความเทาเทียมกันของ
จํานวนรายไดที่ครัวเรือนไดรับในแตละพืน้ ที่หรือแตละกลุมอาชีพ
7.7 ความยากจน (Poverty) เปนตัววัดความเพียงพอของทรัพยากรหรือความสามารถในการทําใหไดมา
ซึ่งสิ่งที่ตองการของครัวเรือนหรือบุคคล โดยเปรียบเทียบบนพื้นฐานของรายได การบริโภค การศึกษา
หรือลักษณะอืน่ ๆ ที่ใชในการพิจารณาถึงความยากจน
7.7.1 ภาวะความยากจน (Poverty condition) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับสัดสวนความยากจน
ของครัวเรือน สัดสวนความยากลําบากของครัวเรือน ดัชนีความรุนแรงของปญหา
ความแตกตางของความยากจน เปนตน
7.7.2 ตัวชี้วัดความยากจนที่เปนตัวเงิน (Monetary indicator of poverty) โดยใชรายไดและ
การบริโภคเปนตัววัด
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7.7.3 ตัวชี้วัดความยากจนที่ไมเปนตัวเงิน (Non-monetary indicator of poverty) การวัดความ
ยากจนไมไดวดั จากตัวเงินเพียงอยางเดียว แตยังรวมถึงเรื่องของสุขภาพ โภชนาการ การรู
หนังสือ และสิง่ ที่แสดงใหเห็นถึงความไมเพียงพอในสังคม ความไมปลอดภัย และการเคารพ
สิทธิสวนบุคคล
7.7.4 สวัสดิการและการชวยเหลือทางสังคม (Social benefit and welfare)
7.7.4.1 สวัสดิการและการชวยเหลือทางสังคมโดยหนวยงานภาครัฐ (Social benefit and
welfare provided by government agencies) ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับการให
ความชวยเหลือจากภาครัฐและองคการที่ไมแสวงหากําไรที่ดําเนินงานโดยภาครัฐ
ที่มีตอกลุมประชากรที่ยากจน เชน สวัสดิการรักษาพยาบาล เงินสงเคราะห
ผูสูงอายุ ทุนการศึกษาของรัฐ เปนตน
7.7.4.2 สวัสดิการและการชวยเหลือทางสังคมโดยหนวยงานภาคเอกชน (Social benefit
and welfare provided by private agencies) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการให
ความชวยเหลือจากภาคเอกชนและองคการที่ไมแสวงหากําไรที่ไมไดดําเนินงาน
โดยภาครัฐที่มตี อกลุมประชากรที่ยากจน
7.7.5 เสนความยากจน (Poverty Line) ประกอบดวยเสนความยากจนของแตละเขตพื้นที่
7.8 สถิติรายไดและรายจายของครัวเรือน ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น (Statistics of household
income and expenditure and their distribution n.e.c.)
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8 สถิติดานสังคม ประชากรศาสตร และสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(OTHER SOCIAL, DEMOGRAPHIC AND RELATED STATISTICS)

8.1 สถิติอาชญากรรมและศาลยุติธรรม (Crime and justice statistics)
ขอมูลสถิติดานอาชญากรรมและศาลยุติธรรมเปนขอมูลที่ใกลเคียงกับการปฏิบัติงานจริง โดยแบง
ออกเปน 5 สวนคือ
8.1.1 ตํารวจ (Police component) ประกอบดวยหนวยงานของตํารวจทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
รวมถึงหนวยงานเฉพาะดานที่เกี่ยวของ เชน งานจราจร งานดับเพลิง งานดานยาเสพติด
เปนตน
8.1.1.1 จํานวนคดี (Caseload) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเหตุการณที่ไดรับ
รายงานแจงความ จํานวนคดีที่อยูในระหวางสอบสวน จํานวนคดีที่ตองเสีย
คาปรับ จํานวนคดีที่ตองฟองรอง เปนตน
8.1.1.2 ลักษณะคดี (Case characteristics) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับความรุนแรงของ
คดี ประเภทของการฟองรอง ลักษณะของผูกระทําผิดและผูเ คราะหราย
ลักษณะของเหตุการณ เปนตน
8.1.1.3 ทรัพยากร (Resource) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนบุคลากร จํานวน
งบประมาณ เปนตน
8.1.1.4 ขอมูลอื่นๆ (Other information) เชน โครงสรางองคกร การใหบริการตางๆ
เปนตน
8.1.2 การฟองรองดําเนินคดี (Prosecution component) หนวยงานที่เกี่ยวของกับการฟองรอง
ดําเนินคดีทั้งของภาครัฐและเอกชน เชน สํานักงานอัยการ สํานักงานทนายความ เปนตน
8.1.2.1 จํานวนคดี (Caseload) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับประเภทคดีที่มีการฟองรอง
การฟองรองในศาลชั้นตน การอุทธรณในชั้นศาล ผลการตัดสินคดี คดีที่
ดําเนินการแลวเสร็จ เปนตน
8.1.2.2 ลักษณะคดี (Case characteristics) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับประเภทของ
บุคคลที่กระทําผิดในแตละคดี ลักษณะของผูกระทําผิด ประเภทของศาลที่
ดําเนินคดี เปนตน
8.1.2.3 ทรัพยากร (Resource) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนบุคลากร จํานวน
งบประมาณ เปนตน
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8.1.2.4 ขอมูลอื่นๆ (Other information) เชน โครงสรางองคกร การใหบริการตางๆ
เปนตน
8.1.3 ศาล (Court component) ประกอบดวยศาลในทองถิ่น ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และ
ศาลฎีกา รวมถึงศาลที่มีหนาที่พิจารณาเฉพาะดาน เชน ศาลเยาวชนและครอบครัว
8.1.3.1 จํานวนคดี (Caseload) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับประเภทคดี การไปปรากฏ
ตัวที่ศาล การเขารับฟงคําพิพากษา ระยะเวลาในการดําเนินคดี จํานวนคดีที่
ตัดสินวากระทําผิดจริง เปนตน
8.1.3.2 ลักษณะคดี (Case characteristics) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับประเภทของ
บุคคลที่กระทําผิดในแตละคดี ลักษณะของผูกระทําผิด วันที่รับฟงคําพิพากษา
คําตัดสินคดี เปนตน
8.1.3.3 ทรัพยากร (Resource) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนบุคลากร จํานวน
งบประมาณ เปนตน
8.1.3.4 ขอมูลอื่นๆ (Other information) เชน โครงสรางองคกร การใหบริการตางๆ
เปนตน
8.1.4 เรือนจํา (Prison component) รวมถึงสถานที่คุมขังผูกระทําผิด/ผูตองสงสัยกอนการ
พิจารณาคดีไตสวนในชัน้ ศาล เรือนจําเฉพาะดาน เชน สถานพินิจและคุมครองเด็ก
เรือนจําหญิง รวมถึงสถานที่สําหรับการทัณฑบนและศูนยบําบัดรักษาหรือพักฟนทางจิต
สําหรับผูติดยาเสพติด
8.1.4.1 จํานวนคดี (Caseload) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนบุคคลที่เขาอยูใน
เรือนจํา จํานวนผูที่ออกจากเรือนจํา เปนตน
8.1.4.2 ลักษณะคดี (Case characteristics) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับประเภทและ
ความรุนแรงของคดี ลักษณะของผูตองขัง ระยะเวลาที่ถกู คุมขัง เปนตน
8.1.4.3 ทรัพยากร (Resource) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนบุคลากร จํานวน
งบประมาณ เปนตน
8.1.4.4 ขอมูลอื่นๆ (Other information) เชน โครงสรางองคกร การใหบริการตางๆ
เปนตน
8.1.5 ผลของการตัดสินคดีโดยไมมีการคุมขัง (Non-custodial component) เชน การเปรียบเทียบ
ปรับ การรอลงอาญา หรือการเขาโครงการบําเพ็ญประโยชนเพื่อสาธารณะ เปนตน
8.1.5.1 จํานวนคดี (Caseload) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนผูกระทําผิด จํานวน
ผูที่ถูกจับแลวปลอยตัวไป เปนตน
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8.1.5.2 ลักษณะคดี (Case characteristics) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับประเภทของคดี
ลักษณะของผูกระทําผิด ระยะเวลาที่ถูกรอลงอาญา/บําเพ็ญประโยชน เปนตน
8.1.5.3 ทรัพยากร (Resource) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนบุคลากร จํานวน
งบประมาณ เปนตน
8.1.5.4 ขอมูลอื่นๆ (Other information) เชน โครงสรางองคกร การใหบริการตางๆ
เปนตน
8.2 สถิติอุบัตภิ ัย (Disaster statistics)
8.2.1 ภัยธรรมชาติ (Natural disaster) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการเกิดปรากฎการณภยั
ธรรมชาติ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน การเกิดพายุฝน การเกิดภัยแลง พายุฤดูแลง
ปรากฏการณภาวะเรือนกระจก เปนตน รวมถึงมูลคาความเสียหายในการเกิดภัยธรรมชาติ
8.2.2 อุบัติเหตุจากการขนสง (Transport accidents) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการเกิด
อุบัติเหตุ ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ
8.2.2.1 อุบัตเิ หตุทางรถไฟ
8.2.2.2 อุบัติเหตุทางบกและทางทอลําเลียง
8.2.2.3 อุบัติเหตุทางน้าํ
8.2.2.4 อุบัติเหตุทางอากาศ
8.2.3 สถิติอุบัตภิ ัย ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (Disaster statistics n.e.c.) เชน การเกิดอัคคีภยั
เปนตน
8.3 สถิติพื้นที่ภูมศิ าสตร (Geographic area statistics) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงที่ตั้งและ
พื้นที่ เขตพื้นที่ภูมศิ าสตร แผนที่ แนวเสนเขตแดน ลักษณะภูมิประเทศ ภูเขา แมน้ํา ทะเลสาบ ทะเล
พื้นที่ชายฝง และขอมูลอื่นๆ ตามลักษณะภูมิประเทศที่สนใจศึกษา
8.4 สถิติการเลือกตั้ง (Elections statistics) ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ประเภทของการเลือกตั้ง ผูไดรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งแตละประเภท คาใชจายในการเลือกตั้ง
การทุจริตการเลือกตั้ง เปนตน
8.5 ตัวชี้วัดและกรอบของตัวชี้วดั ดานสังคม (Social indicators and frameworks) เชน ตัวชี้วดั ดาน
ประชากร แรงงาน สุขภาพ การศึกษา อาชญากรรม เปนตน
8.6 การสํารวจดานสังคมเพื่อวัตถุประสงคหลายดาน (Multi-purpose social surveys) เปนการสํารวจ
ขอมูลพื้นฐานของครัวเรือนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และดานอื่นๆ ซึ่งสามารถนําสถิติและตัวชีว้ ัด
ดังกลาวมาใชรวมกัน เพื่อกําหนดนโยบาย วางแผนและติดตามผล
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8.7 ขอมูลสถิติดานสังคมและประชากรศาสตรที่ไดจากทะเบียนและการบริหารงาน (Register and
administrative records for social and demographic statistics) เปนขอมูลการทําทะเบียนและ
บันทึกจากการบริหารงานที่สามารถนํามาใชกับงานสถิติดานสังคม เชน ขอมูลทะเบียนราษฎร
ขอมูลทะเบียนคนวางงาน ขอมูลทะเบียนภาษี เปนตน
8.8 สถิติดานสังคม ประชากรศาสตรและสถิตอิ ื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (Other
social, demographic and related statistics n.e.c.)
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สถิ ติ ด า นเศรษฐกิ จ
ECONOMIC STATISTICS

1. สถิติบัญชีประชาชาติ
(NATIONAL ACCOUNTS)
เปนขอมูลบัญชีประชาชาติที่ใชหลักเกณฑของ System of National Account 1993 (SNA 1993)
ซึ่งจัดทําขึ้นเพือ่ ใชสรุปกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศอยางเปนระบบ
ระบบบัญชีประชาชาติ
ประกอบดวยบัญชีรายไดประชาชาติ บัญชีรายจายประชาชาติ บัญชีผลิตภัณฑประชาชาติ บัญชีการเงิน
งบดุลของประเทศและตาราง I/O ซึ่งสถิติบัญชีประชาชาติประกอบดวย
1.1 บัญชีรายไดประชาชาติ บัญชีรายจายประชาชาติ และบัญชีผลิตภัณฑประชาชาติ (National income,
expenditure and product accounts) เปนขอมูลที่สะทอนใหเห็นถึงการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ
เชน การผลิต การกระจายรายได การบริโภค การออมและการลงทุน นอกจากนั้นยังแสดงใหเห็น
โครงสรางทางเศรษฐกิจและรายละเอียดของกระบวนการที่กอใหเกิดการผลิตและการจําหนายภายใน
ประเทศ
1.1.1 บัญชีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product Accounts) เปนดัชนีที่
แสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตของประเทศ
1.1.2 บัญชีรายไดประชาชาติ (National income accounts) แสดงใหเห็นถึงที่มาของรายได
ประชาชาติและรายไดดังกลาวไดถูกใชไปเพื่อการบริโภคขั้นสุดทายเทาไร
1.1.3 บัญชีทนุ ประชาชาติ (National capital accounts) แสดงใหเห็นถึงการออม (ที่เกิดจากบัญชี
รายไดประชาชาติและการบริโภคสินทรัพยถาวร) ซึ่งสามารถนํามาใชในการจัดการทางการเงิน
เกี่ยวกับการสะสมสินทรัพยถาวรรวมได เชน ถาการออมและการบริโภคสินทรัพยถาวรใน
ประเทศมีไมเพียงพอกับสินทรัพยถาวรที่ตอ งใชในการผลิต ทําใหตองมีการจัดหาเพิม่ เติมจาก
ตางประเทศ
1.1.4 บัญชีตา งประเทศ (External accounts) เกิดจากการปรับบัญชีดุลการชําระเงินและบัญชีทุน
1.2 บัญชีจังหวัด (Province Accounts) เหมือนกับบัญชีประชาชาติ แตจะแสดงขอมูลรายจังหวัด เชน
ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Province Product (GPP))
1.3 ตาราง Input/output (Input/output tables)
1.3.1 โครงสรางพื้นฐาน (Basic structure) เปนสิ่งที่แสดงโครงสรางระบบการผลิตของประเทศ
ในแตละชวงเวลา (ปกติ 1 ป) แสดงชนิดสินคาและบริการที่ผลิตขึ้นในแตละอุตสาหกรรม
ซึ่งสินคาดังกลาวถูกนําไปขายใหแกผูบริโภคขั้นสุดทายหรือใชเปนวัตถุดิบในการผลิตตอไป
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1.3.2 ความสัมพันธระหวางบัญชีรายไดประชาชาติและบัญชีรายจายประชาชาติ (Relationship
to the national income and expenditure accounts) ตาราง I/O มีความสัมพันธ
โดยตรงกับบัญชี GDP เนือ่ งจากขอมูลรายไดทแี่ สดงในบัญชี GDP แสดงใหเห็นถึง
จํานวนรายไดที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจดานแรงงาน (ในรูปของคาตอบแทนของลูกจาง)
และทุน สําหรับบัญชีรายจายประชาชาติจะแสดงมูลคาสินคาและบริการที่นําไปใชเพื่อ
การบริโภคขั้นสุดทาย
1.4 บัญชีการเงิน (Financial accounts) แสดงสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของประเทศในแตละ
กลุมสถาบัน
1.5 งบดุลของประเทศ (National balance sheet) สามารถนําไปประมาณคามูลคาเพิ่มของประเทศ
ที่เกิดจากการผลิตและที่ไมไดเกิดจากการผลิตและสินทรัพยทางการเงิน หนี้สนิ และมูลคาสุทธิ
ของเศรษฐกิจทั้งหมด
1.6 สถิติบัญชีประชาชาติ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (National accounts n.e.c.)
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2. สถิติการเกษตร การปาไม และการประมง
(AGRICULTURAL, FORESTRY AND FISHERY STATISTICS)

2.1 สถิติการเกษตร (Agricultural statistics)
2.1.1 การสนับสนุนของภาคการเกษตรที่มีตอเศรษฐกิจ (The economic contribution of agriculture)
ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับมูลคาเพิ่มรวมของภาคการเกษตร (Gross value added of agricultural
sector) เชน มูลคาเพิ่มรวมของสินคาเกษตร ขอมูลจํานวนครัวเรือน/สถานประกอบการที่
ดําเนินกิจกรรมดานการเกษตร จํานวนแรงงานภาคการเกษตร (แรงงานทั้งในและนอกฤดูกาล)
ขอมูลดานการเงิน เชน มูลคาสินทรัพย กําไรจากการดําเนินงาน เปนตน
2.1.2 การผลิตพืช (Crop production) พืชในทีน่ ี้หมายถึง ธัญพืช พืชไร พืชผัก พืชสวน พืชใน
เรือนเพาะชํา ไมดอกไมประดับ ผลไม พืชที่ใชทําเครือ่ งดื่มและเครือ่ งเทศ ไมรวมปาไมและ
พันธุไมที่ไดจากปา
2.1.2.1 การเพาะปลูกพืช (Crop husbandry) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับเนื้อที่เพาะปลูกและ
วิธีการเพาะปลูกพืชชนิดตางๆ
2.1.2.2 ผลิตภัณฑที่ไดจากการเพาะปลูก (Crop products) เปนขอมูลที่แสดงชนิด จํานวน
และมูลคาของผลผลิตที่ไดจากการเพาะปลูกพืชชนิดตางๆ ผลิตภัณฑที่ไดอาจเปน
ผลผลิตที่ไดรับทางตรงและผลผลิตที่เปนผลพลอยได
2.1.2.3 การผลิตเมล็ดพันธุพืช (Seed production) ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับชนิดและ
จํานวนของเมล็ดพันธุพืช มูลคาการผลิตเมล็ดพันธุพืช เปนตน
2.1.2.4 การใชปุยและยาฆาแมลง ยาปราบศัตรูพืช (Use of fertilizer and pesticide) เปนขอมูล
เกี่ยวกับการใชปุยและยาฆาแมลง ชนิดและปริมาณที่ใช คาใชจายในการใชปยุ และ
ยาฆาแมลง การใชปุยอินทรียแทนปุย เคมี การใชสารเคมีชีวภาพในการกําจัดแมลง
เปนตน
2.1.2.5 ลักษณะทางพันธุกรรมและการเพาะพันธุ/ขยายพันธุพืช (Genetics and breeding)
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับชนิดและจํานวนสายพันธุพชื วิธีการขยายพันธุพืชทีใ่ ช
ในการเพาะปลูก การวิจัยและพัฒนาเพื่อการเพาะพันธุ/ขยายพันธุพืช การใช
เทคโนโลยีตัดแตงพันธุกรรมในการขยายพันธุพืช เปนตน
2.1.2.6 การชลประทาน (Irrigation) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับเนื้อที่การเพาะปลูกพืชที่อยู
ในเขตชลประทาน ผลผลิตที่ไดรับของพื้นที่เพาะปลูกที่อยูในเขตชลประทานเทียบกับ
พื้นที่เพาะปลูกที่อยูนอกในเขตชลประทาน เปนตน
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2.1.3 การผลิตสัตว (Animal production)
2.1.3.1 การเลี้ยงสัตว (Animal husbandry) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว เชน
จํานวนและชนิดของสัตวที่เลี้ยง เนื้อที่และวิธีการเลี้ยงสัตว การปรับปรุงคุณภาพ
การเลี้ยง เชน การใหอาหาร สถานทีเ่ ลี้ยงและการดูแลสุขภาพ รวมถึงการเลีย้ งสัตวปา
เพื่อการพาณิชย
2.1.3.2 ผลิตภัณฑที่ไดจากการเลี้ยงสัตว (Animal products) เปนขอมูลที่แสดงถึงชนิด จํานวน
และมูลคาของผลผลิตที่ไดจากการเลี้ยงสัตวชนิดตางๆ ซึ่งการเลี้ยงสัตว 1 ชนิด
สามารถกอใหเกิดผลิตภัณฑไดหลายผลิตภัณฑ เชน การเลี้ยงวัว ซึ่งกอใหเกิด
ผลิตภัณฑหลายอยาง เชน เนื้อ นม หนังและกระดูก เปนตน
2.1.3.3 อาหารสัตว (Feeding) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับแหลงทรัพยากรทีใ่ ชในการผลิต
อาหารสัตว ชนิด จํานวน และคุณคาทางอาหารที่สัตวไดรับ รวมถึงความปลอดภัย
ของอาหารที่ใชเลี้ยงสัตว
2.1.3.4 ลักษณะทางพันธุกรรมและการขยายพันธุ (Genetics and breeding) ประกอบดวย
ขอมูลเกี่ยวกับวิธีการขยายพันธุสัตว ชนิดและจํานวนสายพันธุสัตวที่เลี้ยง การพัฒนา
สายพันธุเพื่อใหไดพนั ธุที่ดี เทคโนโลยีดานพันธุกรรมทีใ่ ชในการขยายพันธุ เปนตน
2.1.3.5 สัตวหรือแมลงรบกวน (Pest) ในที่นี้คือ สัตวหรือแมลงทีม่ ารบกวนสัตวที่เลี้ยงในฟารม
และกอใหเกิดผลเสียตอสัตว เชน โรคสัตวที่เกิดจากแมลงเปนพาหะ โดยจะนําขอมูล
ที่ไดไปศึกษาหาวิธีการในการควบคุมและกําจัดแมลง โดยการลดยาฆาแมลงทีเ่ ปน
สารเคมีเปลี่ยนเปนสารชีวภาพ เนื่องจากมีผลในทางลบกับอาหารและสิ่งแวดลอม
2.1.4 สุขภาพสัตว (Animal health)
2.1.4.1 โรคที่เกิดกับสัตว (Animal diseases) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับชนิดของโรคที่เกิด
กับสัตวชนิดตางๆ สาเหตุ/พาหะของการเกิดโรค ผลกระทบของการติดเชื้อโรคที่เกิด
กับสัตว รวมถึงผลกระทบที่มีตอภาคเศรษฐกิจอืน่ ๆ ซึง่ ขอมูลดังกลาวจะนําไปใชใน
การปรับปรุงระบบการปองกันการติดตอของโรคทั้งจากสัตวสูสัตว จากสัตวสูคน
และจากคนสูคน
2.1.4.2 การบริการรักษาสัตว (Veterinary services) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวน
สถานที่ที่ใหบริการรักษาสัตวทั้งของภาครัฐและเอกชน การศึกษาและใหความรูด าน
สัตวศาสตรแกเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว และระบบควบคุมและจัดการโรคที่เกิดกับสัตว
เปนตน
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2.1.5 การแปรรูปสินคาเกษตร (Agricultural goods processing) แสดงขอมูลเกี่ยวกับชนิดและ
มูลคาสินคาเกษตรแปรรูป ซึ่งเปนสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมการผลิตตามการจัดประเภท
อุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล (ISIC Rev.3.0) ของ
องคการสหประชาชาติ ไดแบงกิจกรรมการแปรรูปสินคาเกษตรออกเปนดังนี้
- การผลิต การแปรรูป และการเก็บถนอมเนือ้ สัตว สัตวน้ํา ผลไม ผัก น้ํามันและไขมัน
- การผลิตผลิตภัณฑนม
- การผลิตผลิตภัณฑท่ไี ดจากการโม-สีธัญพืช สตารชและผลิตภัณฑจากสตารช และ
อาหารสัตวสําเร็จรูป
- การผลิตผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ
- การผลิตเครื่องดื่ม
- การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ
2.1.6 ทรัพยากรธรรมชาติดานการเกษตร (Agricultural natural resources)
2.1.6.1 ทรัพยากรเกษตร (Agricultural resources) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนพืช
และสัตว สายพันธุพืชและสัตว เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับวิเคราะหผลผลิตทาง
การเกษตรและการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทางการเกษตร
2.1.6.2 ทรัพยากรที่ดนิ และการใชทดี่ ินเพื่อการเกษตร (Agricultural land resources and land
used) ในปจจุบันที่ดินที่เหมาะสมกับการทําการเกษตรลดนอยลง เนื่องจากสภาพแวดลอม
ที่เปลี่ยนไป และผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมมนุษย เชน สภาพการเปลี่ยนเปนพืน้ ที่
แหงแลง สภาพความเสื่อมโทรมของดิน จํานวนพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทําการเกษตร
เปนตน
2.1.6.3 การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (Nature and environment conservation) เปน
ขอมูลที่ศึกษาถึงผลกระทบจากการทําการเกษตรที่มีตอสิ่งแวดลอม เชน วิธกี าร
เพาะปลูก การใชปยุ และยาฆาแมลง เนื่องจากการเกษตรเปนกิจกรรมที่ตองอาศัย
ธรรมชาติเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต ธรรมชาติที่สมดุลและเปนไปตามฤดูกาลจะ
ทําใหสามารถจัดการการดําเนินงานไดดยี ิ่งขึ้น
2.1.6.4 การจัดการทรัพยากรน้ํา (Water resource management) เนื่องจากน้ําเปนปจจัยที่สําคัญ
ในการทําการเกษตร จึงตองทราบขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําเพื่อจัดสรรใหเกิดประโยชน
สูงสุด เชน ปริมาณน้ําในแมน้ํา ลําคลอง ปริมาณน้ําใตดิน ปริมาณน้าํ ในอางเก็บน้ํา
ระบบชลประทาน เปนตน
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2.1.7 วิศวกรรมการเกษตร (Agricultural engineering) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใน
ดานเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณที่ใชทางดานการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตดานการเกษตร รวมถึงชวยลดปญหาดานมลภาวะ และผลกระทบตอสุขภาพที่เกิดจาก
สารเคมีที่ใชในการเกษตร
2.1.8 ดัชนีราคาการเกษตร (Agricultural price index) ประกอบดวยดัชนีราคาผลผลิตการเกษตร
และดัชนีราคาวัตถุดิบการเกษตร
2.1.9 สถานะภาพทางการเงินดานการเกษตร (Agricultural financial status) ประกอบดวยขอมูล
เกี่ยวกับจํานวนหนี้สินเกษตรกรและแหลงที่มาของตนทุนในภาคการเกษตร เชน ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) แหลงเงินกูนอกระบบ สหกรณการเกษตร เปนตน
2.1.10 การคาระหวางประเทศของสินคาเกษตร (Agricultural international trade)
2.1.10.1 การนําเขา (Import) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับชนิด จํานวน และมูลคาของสินคา
เกษตร (สินคาเกษตรขั้นตนและสินคาเกษตรแปรรูป) ที่มีการนําเขามาจากประเทศตางๆ
2.1.10.2 การสงออก (Export) ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับชนิด จํานวน และมูลคาของสินคา
เกษตร (สินคาเกษตรขั้นตนและสินคาเกษตรแปรรูป) ที่สงออกสูประเทศตางๆ
2.1.11 เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
2.1.11.1 เทคโนโลยีชีวภาพในดานอุตสาหกรรมการเกษตร (Agro-industrial biotechnology)
เทคโนโลยี การเกษตร คือการแปลงสภาพวัตถุดิบทางการเกษตรใหเปนผลิตภัณฑ
ที่มีมูลคาเพิ่มขึน้ ซึ่งกอใหเกิดรายได การจางงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
กระบวนการทางชีวภาพประกอบดวยการใชเอ็นไซมและสารอินทรียใน
การเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบอาหารใหเปนผลิตภัณฑ ซึ่งเขามามีบทบาทในการถนอม
อาหาร รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่นํามาเก็บถนอม
ขอมูลเกีย่ วกับเทคโนโลยีชวี ภาพในดานอุตสาหกรรมการเกษตร เชน วิธกี าร
ทางเทคโนโลยีชีวภาพที่นํามาใชในการผลิตอาหาร ชนิดของผลิตภัณฑที่ไดจาก
การใชเทคโนโลยีชีวภาพ
2.1.11.2 เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตพืช (Biotechnology in plant production)
เทคโนโลยีชีวภาพเปนเทคโนโลยีใหมทจี่ ะนํามาใชเพิ่มผลผลิตจากการปลูกพืชใน
อนาคต ซึ่งเทคโนโลยีชีวภาพที่ใชในการผลิตพืช คือ การเพาะเนื้อเยื่อ เทคโนโลยี
การถายทอดพันธุกรรม เปนตน
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ขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตพืช เชน ปริมาณผลผลิตพืชที่
ไดจากการใชเทคโนโลยีชีวภาพ วิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพที่นํามาใชในการผลิตพืช
ผลกระทบที่เกิดกับสายพันธุพืชจากการใชเทคโนโลยีชีวภาพ
2.1.11.3 เทคโนโลยีชีวภาพดานพันธุกรรมและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Genetics biotechnology
and aquaculture) เปนเทคโนโลยีที่ทําใหเกิดโอกาสในการเพิ่มการเจริญเติบโตของ
สัตวน้ํา สายพันธุที่เลี้ยงในฟารม การปรับปรุงโภชนาการในอาหารสัตว การปรับปรุง
สุขภาพสัตวนํ้า และการคุมครองสิ่งแวดลอม เพื่อเพิ่มจํานวนสายพันธุและปรับปรุง
การจัดการและการอนุรักษสัตวน้ํา
ขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพดานพันธุกรรมในการทําประมงและ
การเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา เชน จํานวนสายพันธุของสัตวน้ําที่เพิ่มขึ้นจากการใช
เทคโนโลยีชีวภาพ ชนิดของสัตวน้ําที่เลี้ยงโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณสัตวน้ํา
ที่ไดจากการเลี้ยงโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ
2.1.11.4 เทคโนโลยีชีวภาพในดานการปาไม (Biotechnology in the forest sector)
เทคโนโลยี ชีวภาพสมัยใหมที่ใชในดานการปาไมในปจจุบันมี 3 วิธีคอื
- การตัดแตงโมเลกุล
- การตัดแตงเนือ้ เยื่อ
- การตัดแตงพันธุกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพนํามาใชกบั การปาไมเพือ่ การอนุรักษสายพันธุ การเพิ่ม
ผลผลิตไมและผลิตภัณฑจากปาอื่นๆ ขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพในดานการปาไม
เชน จํานวนผลผลิตจากปาที่เพิ่มขึ้นจากการใชเทคโนโลยีชวี ภาพ ความหลากหลาย
ของสายพันธุปาไม เปนตน
2.1.11.5 เทคโนโลยีชีวภาพในดานการผลิตและสุขภาพของปศุสัตว (Biotechnology in livestock
production and health) มีวตั ถุประสงคเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตและลดการเปนโรค
ที่เกิดในปศุสัตว เทคโนโลยีชีวภาพที่นํามาใชในดานการผลิตและสุขภาพของปศุสัตว
เชน การเก็บรักษาน้ําเชื้อและตัวออน การผสมเทียมโดยใชวิธีโคลนนิ่งซึ่งเปน
เทคโนโลยีที่สําคัญในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว
ขอมูลเทคโนโลยีชีวภาพในดานการผลิตและสุขภาพของปศุสัตว เชน ผลผลิต
ปศุสัตวที่เพิ่มขึ้นจากการใชเทคโนโลยีชีวภาพตามวิธีการตางๆ การเกิดโรคของสัตว
ในฟารมที่ใชและไมใชเทคโนโลยีชีวภาพ เปนตน
2.1.12 สถิติการเกษตร ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (Agricultural statistics n.e.c.)
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2.2 สถิติการปาไม (Forestry statistics)
2.2.1 การสนับสนุนของภาคการปาไมที่มีตอเศรษฐกิจ (The economic contribution of forestry)
ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับมูลคาเพิ่มรวมของภาคปาไม (Gross value added of forestry sector)
จํานวนสถานประกอบการที่ดําเนินกิจกรรมการทําไมและกิจกรรมบริการที่เกี่ยวของ จํานวน
แรงงานภาคการปาไม ฯลฯ ซึ่งเปนขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงภาพรวมของเศรษฐกิจการปาไม
2.2.2 ผลิตภัณฑปาไม (Forest product) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับปริมาณและมูลคาผลผลิตที่ได
จากปา ซึ่งยังไมผานการแปรรูปหรือการแปรรูปอยางหยาบที่ดําเนินงานในปา ผลิตภัณฑปาไม
แบงได 2 ประเภทคือ
2.2.2.1 ผลิตภัณฑไม (Wood-product) เชน ไมซุง ไมค้ํา เสาเข็ม ไมหมอนรถไฟ ไมทาํ
เชื้อเพลิง เปนตน
2.2.2.2 ผลิตภัณฑจากปาที่ไมใชไม (Non-wood forest product) หมายถึง ของปาตางๆ เชน
ครั่ง เห็ดปา สมุนไพรจากปา ยางไม เปนตน
2.2.3 การแปรรูปผลิตภัณฑปาไม (Processing of forest product) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
ปริมาณและมูลคาของผลิตภัณฑปาไมทนี่ ํามาแปรรูป ซึ่งกิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อการแปรรูป
ผลิตภัณฑที่ไดจากปา เชน การเลื่อยไมและการไสไม การผลิตผลิตภัณฑจากไม ไมกอก
ฟาง และวัสดุถักสาน การผลิตเยื่อไมและการแปรรูปกระดาษ เปนตน
2.2.4 การจัดการปาไม (Forest management) การจัดการปาไมตามชนิดของปา (Forest management
by forest type) เนื่องจากปาไมมีหลายชนิด เชน ปาดงดิบ ปาดิบชื้น ปาเบญจพรรณ ซึ่งปา
แตละชนิดตองการสภาวะอากาศ ดิน และน้าํ ที่แตกตางกัน ดังนั้น จึงประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
ปาชนิดตางๆ วิธีการจัดการเพื่อการอนุรักษปาชนิดตางๆ รวมถึงอุปสรรคในการดําเนินงาน
เชน การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพและสายพันธุของพืชและสัตวในปา เปนตน
ซึ่งหนวยงานที่มีบทบาทในการจัดการประกอบดวยทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชน
ในทองถิ่น
2.2.5 ทรัพยากรปาไม (Forest resources)
2.2.5.1 พื้นที่ปาไม (Forest area) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ปาจําแนกตามเขตตางๆ
เชน ภาค จังหวัด หรือเขตพื้นที่อุทยาน ซึ่งพื้นที่ปาสามารถแบงไดเปน 2 กลุมคือ
- พื้นที่ปาที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ
- พื้นที่ปาที่เกิดจากการปลูกของมนุษย

80

สถิติดานเศรษฐกิจ : ECONOMIC STATISTICS

2.2.5.2 จํานวนปาไมและผลผลิตที่ไดจากปา (Forest stock) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
จํานวนและชนิดของไมที่อยูในปา อายุขยั เฉลี่ย และผลผลิตอื่นๆ ที่ไดจากปา ซึ่งจะ
แตกตางกันไปตามสภาพปา คุณภาพดิน สภาพอากาศ และภูมิประเทศ
2.2.5.3 จํานวนชนิดของสายพันธุปาไม (Forest genetics stock) เปนขอมูลที่แสดงถึงความ
อุดมสมบูรณและความหลากหลายทางชีวภาพของปา
2.2.6 ปาไมและสิง่ แวดลอม (Forest and environment)
2.2.6.1 ความหลากหลายทางชีวภาพของปาไม (Forest biodiversity) ประกอบดวยขอมูล
เกีย่ วกับจํานวนและชนิดของพืชและสัตวที่อยูใ นปา สภาพความเหมาะสมในการเติบโต
ของพืชและสัตว เนื่องจากปาเปนแหลงรวมของความหลากหลายทางชีวภาพบนผืนดิน
ที่สําคัญ ซึ่งประกอบดวยความรอน อุณหภูมิ แหลงที่อยูอาศัยของพืช สัตว และ
อินทรียวัตถุตางๆ
2.2.6.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate change) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศสงผลกระทบโดยตรงกับลักษณะของปา การอยูอาศัยของพืชและสัตวปา
2.2.6.3 ภาวะการเปลี่ยนแปลงเปนพื้นที่ทะเลทราย (Desertification) ที่มีสาเหตุจากการกระทํา
ของมนุษยและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป สงผลกระทบทําใหพนื้ ที่ปา/พื้นที่การเกษตร
ลดลง และผลกระทบที่มีตอสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
2.2.6.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากการใชประโยชนจากปาไม (Environmental
impacts of forest utilization) ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมที่เกิดกับพืชพันธุปาไม
ทรัพยากรสัตวปา และระบบนิเวศนของปา คือ สุขภาพมนุษย ผลกระทบในทางลบ
ตอสิ่งแวดลอมมีสาเหตุมาจากการนําทรัพยากรไมและไมใชไมออกมาใช การทําไม
และการขนสงทางถนน การกอสรางที่พักและกิจกรรมนันทนาการในปา รวมถึง
ผลกระทบอื่นๆ ทั้งทางดานสังคมและเศรษฐกิจ
2.2.7 สถิติการปาไม ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (Forestry statistics n.e.c.)
2.2.7.1 สัมปทานปาไม (Forestry royalties) เชน จํานวนสัมปทานที่รัฐใหแกสถาน
ประกอบการ พื้นที่เขตสัมปทานปาไม เปนตน
2.3 สถิติการประมง (Fishery statistics)
การประมงหมายถึง กิจกรรมการจับสัตวน้ําทั้งในมหาสมุทร ชายฝงทะเลหรือในแหลงน้ําจืด
การลาสัตวน้ํา การเก็บของที่อยูในทะเล การปลูกสาหราย การเลี้ยงและการเพาะพันธุสัตวน้ําชนิด
ตางๆ รวมถึงกิจกรรมบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการประมง
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2.3.1 การสนับสนุนของภาคการประมงที่มีตอเศรษฐกิจ (The economic contribution of fishery)
เปนขอมูลที่แสดงภาพรวมของการประมงที่มีตอระบบเศรษฐกิจ เชน มูลคาเพิ่มรวมของภาค
การประมง (Gross value added of fishery sector) จํานวนแรงงานภาคการประมง จํานวน
สถานประกอบการที่ทําการจับสัตวน้ําและแปรรูปผลิตภัณฑสัตวน้ํา และผลการดําเนินงาน
ของกิจกรรมการประมง
2.3.2 การจับสัตวน้ํา (Fish catching) ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับชนิด จํานวน และมูลคาสัตวน้ําที่
จับไดโดยยังไมผานกระบวนการแปรรูป รวมถึงวิธีการจับสัตวน้ํา
2.3.3 การแปรรูปสัตวน้ํา (Fish processing) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับชนิด จํานวน และมูลคาของ
ผลิตภัณฑประมงแปรรูปทั้งที่เปนสินคาขั้นกลาง (Intermediate goods) และเปนผลิตภัณฑ
ขั้นสุดทาย (Final consumption products) ที่พรอมจําหนายแกผูบริโภค
2.3.4 การคาสินคาประมง (Fisheries products trade)
2.3.4.1 การคาสินคาประมงภายในประเทศ (Domestic trade in fisheries products) ประกอบดวย
ขอมูลเกี่ยวกับมูลคา/ปริมาณการซื้อขาย ราคาซื้อขาย ดัชนีราคาสินคา เปนตน
2.3.4.2 การคาสินคาประมงระหวางประเทศ (International trade in fisheries products)
- การนําเขา (Import) ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับชนิด จํานวน และมูลคาการนําเขา
สินคาประมงทั้งที่แปรรูปและไมแปรรูปที่มีการนําเขาจากประเทศตางๆ
- การสงออก (export) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับชนิด จํานวน และมูลคาการ
สงออกสินคาประมงทั้งที่แปรรูปและไมแปรรูปที่มีการสงออกสูประเทศตางๆ
2.3.5 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Aquaculture) ประกอบดวยขอมูลของหนวยที่ทําการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ
เชน พืน้ ที่ที่ทาํ การเพาะเลีย้ ง จํานวนบอเลีย้ ง วิธีการเพาะเลี้ยง ปริมาณและราคาของสัตวน้ํา
แตละชนิด รวมถึงสภาพแวดลอมในการเลี้ยง
2.3.6 สถิติเรือประมง (Fleet statistics) ประกอบดวยจํานวนเรือประมงทีใ่ ชในการจับและแปรรูป
สัตวน้ํา ขนาดและชนิดของเรือประมง
2.3.7 ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดลอม (Fisheries resources and environment) ประกอบดวย
ขอมูลเกี่ยวกับปริมาณและชนิดของสัตวน้ําและอัตราการทดแทนของสัตวน้ําที่เกิดจากการจัดการ
ดานการประมงและปจจัยธรรมชาติที่เขามามีสวนเกีย่ วของ
2.3.8 สถิติการประมง ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (Fishery statistics n.e.c.)
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3. สถิติอุตสาหกรรม
(INDUSTRIAL STATISTICS)
3.1 สถิติการผลิต (Manufacturing statistics)
การผลิต คือ การเปลี่ยนรูปทางเคมีหรือทางภายภาพของวัตถุดิบหรือองคประกอบเพื่อเปน
ผลิตภัณฑใหม ซึ่งดําเนินงานโดยเครื่องจักรหรือโดยมือ
อุตสาหกรรมการผลิต หมายถึง สถานประกอบการที่ดําเนินกิจกรรมตามที่ไดกําหนดไวใน
หมวด D การผลิต ตามการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตาม
มาตรฐานสากล (ISIC Rev.3.0) ขององคการสหประชาชาติ
3.1.1 โครงสรางและการดําเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิต (Structure and performance of the
manufacturing industry)
3.1.1.1 การดําเนินงานของสถานประกอบการผลิต (Operation of manufacturing establishments)
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับมูลคาเพิ่มรวมของภาคอุตสาหกรรมการผลิต (Gross value
added of manufacturing industry sector) จําแนกตามหมวดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
มูลคาการผลิตสินคาแตละหมวดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทียบกับภาคการผลิตทั้งหมด
ขอมูลการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตสินคา มูลคาเพิ่มรวมของอุตสาหกรรมการ
ผลิตทั้งหมดเทียบกับมูลคา GDP เปนตน
3.1.1.2 การจางงาน (Employment) ประกอบดวยขอมูลจํานวนคนงานที่ทํางานในสถาน
ประกอบการผลิตจําแนกตามหมวดกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือตามอาชีพ รายไดและ
สวัสดิการที่ใหกับคนงาน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงจํานวนคนทํางานทีอ่ ยูในภาคการผลิต
และสามารถนําไปใชในการกําหนดนโยบายดานแรงงานตอไป
3.1.1.3 รายไดจากการขายและการบริการ (Sales and service income) เกิดจากการขายสินคา
ทั้งที่ผลิตและจางใหผูอื่นผลิต (รวมถึงสินคาที่ผลิตใหกับหนวยอืน่ โดยไดรับคาธรรมเนียม
ตอบแทน) และรายไดจากกิจกรรมบริการ ซึ่งรายไดจากการบริการจะรวมถึงรายได
จากการดําเนินงานหรือการขายที่ดําเนินงานโดยไดรับคาธรรมเนียมตอบแทน เชน
รายไดจากบริการซอมแซมและบํารุงรักษา คาบริการติดตั้งและจัดสงซึ่งคิดคาบริการ
แยกตางหากจากลูกคา เปนตน
3.1.1.4 ผลกําไรจากการดําเนินงาน (Operating profit) เปนขอมูลผลกําไรที่สถานประกอบการ
ไดรับจากการดําเนินงานจําแนกตามหมวดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
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3.1.1.5 ขนาดของสถานประกอบการ (Size of enterprises) เนื่องจากประสิทธิภาพของสถาน
ประกอบการผลิตมีความสัมพันธกับขนาดของสถานประกอบการ โดยดูจากจํานวน
คนงานในสถานประกอบการเปนสิ่งที่บอกวาสถานประกอบการนั้นมีขนาดเล็ก กลาง
หรือใหญ
3.1.1.6 คาใชจา ยสินคาทุน (Capital expenditure) เปนขอมูลทีแ่ สดงใหเห็นถึงสัดสวนการลงทุน
ในสินคาทุนของสถานประกอบการ เปนขอมูลพื้นฐานเพือ่ วัดการเพิ่มขึน้ ของการลงทุน
ในอุตสาหกรรมชนิดตางๆ
3.1.2 ชนิดสินคาทีผ่ ลิต (Manufactured commodities) แสดงขอมูลปริมาณ/มูลคาการผลิตสินคา
ชนิดตางๆ ที่ผลิตไดจากอุตสาหกรรมการผลิต สัดสวนการผลิตของสินคาเมื่อเทียบกับสินคา
ในกลุมเดียวกันหรือสัดสวนการผลิตสินคาของกลุมสินคาใดสินคาหนึ่งเมื่อเทียบกับ
อุตสาหกรรมการผลิตทั้งหมด เปนตน
3.1.3 การคาระหวางประเทศ (International trade) เปนขอมูลที่แสดงปริมาณ มูลคาการขายสินคา
และบริการที่ผลิตไดในภาคการผลิตตามชนิดสินคาหรือบริการหรือตามหมวดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ
3.1.3.5 การสงออก (Export) แสดงขอมูลปริมาณ/มูลคาการสงออกสินคาและบริการที่ผลิต
ไดในภาคการผลิตออกนอกประเทศ รอยละการเปลี่ยนแปลงมูลคาการสงออก เปนตน
3.1.3.6 การนําเขา (Import) แสดงขอมูลปริมาณ/มูลคาการนําเขาสินคาและบริการในภาค
การผลิต ซึ่งมีการนําเขาจากตางประเทศ รอยละการเปลี่ยนแปลงมูลคาการนําเขา เปนตน
3.1.4 ดัชนีอตุ สาหกรรมการผลิต (Manufacturing industries index) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
ดัชนีที่เกีย่ วของกับอุตสาหกรรมการผลิต เชน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีแรงงาน
อุตสาหกรรม ดัชนีราคาสินคาวัตถุดิบที่ใชในการผลิต ดัชนีราคาสินคาที่ผลิตได
3.1.5 การวิจัยและพัฒนาในภาคการผลิต (Research and development in manufacturing) หมายถึง
การประดิษฐหรือทดลอง รวมถึงการคิดคนใหไดมาซึ่งองคความรูใหมๆ เพื่อนํามาใชในการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ กระบวนการ เครื่องมือ บริการ หรือคิดคนสินคาและบริการชนิดใหม
ออกมา การวิจัยและพัฒนาประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายที่สถานประกอบการใชไปใน
การทําวิจยั และพัฒนา บุคลากรดานการวิจยั และพัฒนา เปนตน
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3.1.6 อุตสาหกรรมการผลิตและสิง่ แวดลอม (Manufacturing industry and environment)
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากอุตสาหกรรมการผลิตที่มีตอสิ่งแวดลอม เชน
ผลกระทบจากโรงงานผลิตกระดาษ ผลกระทบจากโรงงานฟอกหนัง ที่กอใหเกิดผลเสียตอ
สิ่งแวดลอม
3.1.7 สถิติการผลิต ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (Manufacturing statistics n.e.c.)
3.2 สถิติเหมืองแร (Mining statistics)
การทําเหมืองแร คือ การขุดแรธาตุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เชน ถานหิน แรธาตุ (โลหะและ
อโลหะ) ปโตรเลียมดิบและกาซธรรมชาติ ซึ่งกิจกรรมที่ดําเนินงานอยู ณ บริเวณเหมืองหรือใกล
กับเหมืองจะถือวาเปนสวนหนึ่งของการทําเหมืองแร บริการที่เกี่ยวของกับการทําเหมืองแร รวมถึง
การทําเหมืองหิน ทราย และดินเหนียว และการขุดเกลือ
3.2.1 การสนับสนุนของภาคอุตสาหกรรมเหมืองแรที่มีตอเศรษฐกิจ (Economic contribution of
the mining industry) ปริมาณ/มูลคาการผลิตรวมของอุตสาหกรรมเหมืองแร (Total production
of the mining industry) ในการจัดทําบัญชีประชาชาติ การสนับสนุนทางเศรษฐกิจของภาค
การผลิตจะดูจากมูลคาเพิ่มรวมของอุตสาหกรรมนั้นๆ เชน มูลคา/ปริมาณผลผลิตรวมของ
อุตสาหกรรมเหมืองแร
มูลคาเพิ่มรวมในอุตสาหกรรมเหมืองแร
มูลคาเพิ่มรวมของ
อุตสาหกรรมเหมืองแรเทียบกับภาคเศรษฐกิจ
3.2.2 ทรัพยากรแรธาตุและปโตรเลียม (Mineral and petroleum)
3.2.2.1 ทรัพยากรถานหิน ลิกไนต และพีต
3.2.2.2 ทรัพยากรน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติ
3.2.2.3 ทรัพยากรแรโลหะ
3.2.2.4 ทรัพยากรแรอโลหะ รวมถึงรัตนชาติ
3.2.2.5 ทรัพยากรหิน ทราย และดินเหนียว
3.2.2.6 ทรัพยากรที่ใชทําเกลือ
3.2.3 โครงสรางและการดําเนินงานของอุตสาหกรรมเหมืองแร (Structure and performance of
the mining industry) เชน จํานวนคนงานในเหมือง คาจางและเงินเดือน มูลคาขายสินคาและ
บริการ มูลคาสินทรัพยทางการเงินของสถานประกอบอุตสาหกรรมเหมืองแรชนิดตางๆ เปนตน
3.2.4 การวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเหมืองแร (Research and development of the mining
industry) เชน คาใชจายในการทําวิจยั และพัฒนาการทําเหมืองแร หนวยงาน/บุคลากรดาน
การวิจยั และพัฒนาในอุตสาหกรรมเหมืองแร
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3.2.5 การทําเหมืองแรและสิ่งแวดลอม (Mining and environment) เปนขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบ
ที่เกิดจากอุตสาหกรรมเหมืองแรที่มีตอสิ่งแวดลอม ซึ่งนําไปกําหนดเปนมาตรการ นโยบาย
เพื่อคุมครองและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมตอไป
3.2.6 การผลิตแร (Mineral production) แสดงถึงปริมาณผลผลิตแรธาตุชนิดตางๆ ที่ไดจากการทํา
เหมือง รวมถึงกระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษากอนนําไปใชงาน
3.2.7 การคาแรธาตุ (Mineral trade) แบงเปน
3.2.7.1 การสงออกแรธาตุ (Export of minerals) เชน มูลคา/ปริมาณการสงออกแรธาตุออก
นอกประเทศตามชนิดแรธาตุ ประเทศคูคาที่ซื้อสินคาจากประเทศ
3.2.7.2 การนําเขาแรธาตุ (Import of minerals) เชน มูลคา/ปริมาณการนําเขาแรธาตุจากนอก
ประเทศตามชนิดแรธาตุ ประเทศที่สั่งซื้อสินคาเพื่อนําเขา
3.2.8 สถิติเหมืองแร ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (Mining statistics n.e.c.) เชน สถิติสัมปทาน
เหมืองแร (Mineral royalties) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ จํานวนสัมปทานที่รัฐใหแก
สถานประกอบการ จําแนกตามชนิดของแร มูลคาสัมปทานเหมืองแรที่รฐั จัดเก็บ
3.3 สถิติกอสราง (Construction statistics)
ในภาคอุตสาหกรรม การกอสรางมีบทบาทสําคัญในเศรษฐกิจ และมีความสัมพันธเชื่อมโยง
กับสวนอื่นๆ ในทางเศรษฐกิจ เชน อุตสาหกรรมการผลิตและการคาสงและการคาปลีก สถาบัน
การเงินและการประกันภัย รวมถึงบริการดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม เปนขอมูลการกอสราง
ทั้งที่อยูระหวางการดําเนินงานและสวนที่สรางเสร็จแลวเพื่อสงมอบใหแกผูวาจาง
อุตสาหกรรมกอสราง หมายถึง สถานประกอบการที่ดําเนินกิจกรรมตามที่ไดกําหนดไวใน
การจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล (ISIC Rev.
3.0) ขององคการสหประชาชาติ ดังตอไปนี้
1. การเตรียมสถานที่กอสราง
2. การกอสรางอาคาร รวมทั้งงานวิศวกรรมโยธา
3. การติดตั้งภายในอาคาร
4. การสรางอาคารใหสมบูรณ
5. การใหเชาเครื่องอุปกรณที่ใชในงานกอสรางหรือการรื้อถอน โดยมีผูควบคุม
การดําเนินกิจกรรมการกอสรางมีทั้งหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
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3.3.1 โครงสรางและการดําเนินงานของอุตสาหกรรมกอสราง (Structure and performance of the
construction industry) เปนขอมูลที่แสดงถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมการกอสราง
3.3.1.1 การดําเนินงานของอุตสาหกรรมกอสราง (Operation of the construction industry)
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับมูลคาเพิ่มรวมของภาคอุตสาหกรรมกอสราง (Gross value
added of construction industry sector) จําแนกตามกิจกรรมการกอสราง มูลคาเพิ่ม
รวมของอุตสาหกรรมกอสรางเทียบกับมูลคา GDP จํานวนสถานประกอบการที่
ดําเนินกิจกรรมกอสราง รวมถึงแนวโนมของอุตสาหกรรมกอสรางในอนาคต
3.3.1.2 การจางงาน (Employment) ประกอบดวยขอมูลจํานวนคนงานที่ทํางานในอุตสาหกรรม
กอสราง รวมถึงรายไดและสวัสดิการที่ใหกับคนงาน
3.3.1.3 รายไดจากการดําเนินงาน (Operating income) จําแนกตามกิจกรรมทางการกอสราง
3.3.1.4 ผลกําไรจากการดําเนินงาน (Operating profit)
3.3.2 การกอสรางอาคารที่พักอาศัย (Construction of resident building) เปนขอมูลที่แสดงถึง
จํานวนที่พักอาศัย มูลคาการกอสราง ซึ่งขอมูลดังกลาวอาจไดจากการสํารวจหรือทะเบียนของ
ผูมายื่นคํารองขอสรางบานใหม รวมถึงขอมูลกิจกรรมการปรับปรุงซอมแซมที่พักอาศัย แบงเปน
3.3.2.1 บาน (Houses) ประกอบดวยบานทุกชนิด เชน บานเดี่ยว บานแฝด บานแถว เปนตน
โดยตองมีทางเขาบานเปนของตนเอง
3.3.2.2 อาคารที่พักอาศัยอื่นๆ (Other resident building) คือ สิ่งกอสรางอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก
บาน เชน แฟลต คอรท อพารทเมนท เปนตน
3.3.3 การกอสรางอาคารที่ไมใชที่พกั อาศัย (Construction of non-resident building) แบงเปน
3.3.3.1 อาคารอุตสาหกรรม (Industrial building) คือ อาคารทุกชนิดทีใ่ ชเปนสถานที่ผลิต
ประกอบ และจัดเก็บสินคาของสถานประกอบการอุตสาหกรรม
3.3.3.2 อาคารพาณิชย (Commercial building) คือ อาคารสํานักงานหรืออาคารทุกชนิดที่ใช
ประโยชนหลักเพื่อการคาสงคาปลีกและการบริการทางการคา เชน โรงแรม ภัตตาคาร
รานคา เปนตน
3.3.3.3 อาคารการศึกษา (Education building) คือ อาคารทุกชนิดที่ใชประโยชนโดยตรงเพื่อ
การเรียนการสอน เชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมถึง พิพิธภัณฑ แกลเลอรรี่
หองสมุด เปนตน
3.3.3.4 อาคารดานสุขภาพ (Health building) คือ อาคารทุกชนิดที่ใชประโยชนหลักเพื่อการ
รักษาพยาบาล เชน โรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานพักฟน เปนตน
3.3.3.5 อาคารอื่นๆ (Other building) คือ อาคารที่มิไดจัดประเภทไวในที่อนื่ เชน ศาสนสถาน
สวนสนุก สนามกีฬา เปนตน
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3.3.4 การกอสรางงานวิศวกรรมโยธา (Engineering construction) คือ การกอสรางสิ่งกอสราง
ขนาดใหญ เชน ทางหลวง ถนน สะพาน อุโมงค ทางรถไฟ สนามบิน ทาเรือ และโครงการ
ทางน้ําอื่นๆ ระบบชลประทาน ระบบทอน้ําทิ้ง เครื่องอํานวยความสะดวกดานอุตสาหกรรม
ทอสง เปนตน ขอมูลการกอสรางงานวิศวกรรมโยธา เชน มูลคาการกอสรางงานวิศวกรรม
โยธา มูลคาการกอสรางงานวิศวกรรมโยธาของภาครัฐและเอกชน
3.3.5 ดัชนีราคากอสราง (Price index for construction)
3.3.5.1 ดัชนีราคาผลผลิตของอุตสาหกรรมกอสราง (Price index for output of the building
construction)
3.3.5.2 ดัชนีราคาวัตถุดิบที่ใชในการกอสรางอาคารที่พักอาศัย (Price index of materials used
in resident building)
3.3.5.3 ดัชนีราคาวัตถุดิบที่ใชในการกอสรางอาคารที่ไมใชทพี่ ักอาศัย (Price index of materials
used in non-resident building)
3.3.6 การกอสรางและสิ่งแวดลอม (Construction and environment) เปนขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบ
จากการกอสรางที่มีตอสิ่งแวดลอม เชน ผลกระทบทีเ่ กิดจากการเปลี่ยนทิศทางน้ําจากการสราง
เขื่อนและถนน เปนตน
3.3.7 สถิติกอสราง ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (Construction statistics n.e.c.)
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4. สถิติพลังงาน
(ENERGY STATISTICS)
4.1 ทรัพยากรพลังงาน (Energy resources)
4.1.1 พลังงานที่ไมสามารถเกิดใหมได (Non-renewable energy) เชน น้ํามัน กาซธรรมชาติ ถานหิน
และพลังงานชนิดอื่นๆ ที่ไมสามารถนํากลับมาใชใหมได ซึ่งรวมถึงปริมาณทรัพยากรพลังงาน
ที่มีอยูและที่คาดวาจะคนพบ
4.1.2 พลังงานที่สามารถเกิดใหมได (Renewable energy) เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานชีวภาพ
พลังงานน้ํา พลังงานลม พลังงานความรอนจากพืน้ โลก เปนตน
4.2 การผลิตผลิตภัณฑพลังงาน (Production of energy products)
4.2.1 การผลิตผลิตภัณฑพลังงานปฐมภูมิ (Primary energy production) คือ ผลิตภัณฑที่ไดจาก
การขุดทรัพยากรพลังงานขึ้นมา อาจมีการคัดแยก ทําความสะอาดหรือไมก็ได แตสงิ่ สําคัญ
คือ พลังงานที่อยูในผลิตภัณฑดังกลาวตองยังไมเปลี่ยนสภาพ ผลิตภัณฑพลังงานขั้นปฐมภูมิ
แบงไดเปน 2 กลุมคือ
4.2.1.1 การผลิตผลิตภัณฑพลังงานปฐมภูมิที่ไมสามารถเกิดใหมได (Production of nonrenewable primary energy products) เชน ถานหินสีดาํ ถานหินสีนา้ํ ตาล น้ํามันดิบ
กาซธรรมชาติ ยูเรเนียม เปนตน
4.2.1.2 การผลิตผลิตภัณฑพลังงานปฐมภูมิที่สามารถเกิดใหมได (Production of renewable
primary energy products) เชน ไม น้ําที่ใชในการผลิตไฟฟา แสงอาทิตย เปนตน
4.2.2 การผลิตผลิตภัณฑพลังงานทุติยภูมิ (Secondary energy production) คือพลังงานที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพของพลังงานปฐมภูมิ แบงไดเปน 3 กลุมคือ
4.2.2.1 การผลิตผลิตภัณฑถานหิน (Manufacture of coal products) เกิดจากการแปรรูปถานหิน
เพื่อใหเปนผลิตภัณฑที่พรอมสําหรับนําไปผลิตเปนพลังงาน เชน ถานโคก ถานหิน
อัดกอน ผลพลอยไดที่เกิดจากถานหิน เชน น้ํามันดินจากถานหิน (โคลทาร)
4.2.2.2 การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม (Manufacture of refined petroleum
products) เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น จาระบี และผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ไดจาก
การกลั่นปโตรเลียม
4.2.2.3 การผลิตเชื้อเพลิงปรมาณู (Processing of nuclear fuel) เชน การผลิตยูเรเนียมและ
ธาตุกัมมันตรังสีอื่นๆ
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4.2 การบริการที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑพลังงาน (Related services of energy products)
4.2.1 การขายผลิตภัณฑพลังงาน (Sales of energy products) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ การขาย
สงและขายปลีกผลิตภัณฑพลังงานตางๆ เชน เชื้อเพลิงที่เปนของแข็ง ของเหลว กาซ
น้ํามันเครื่อง น้ํามันหลอลื่น จาระบี และผลิตภัณฑอนื่ ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิง
4.2.2 การบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑพลังงาน (Other related services of energy products)
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑพลังงาน เชน โรงงานบรรจุ
กาซ สถานีเก็บน้ํามัน การตรวจสอบคุณภาพน้ํามัน เปนตน
4.3 การผลิตพลังงาน (Energy production)
4.3.1 การผลิตไฟฟา (Production of electricity) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการผลิต การเก็บ และ
การจายไฟฟา ใหกับผูใชในครัวเรือน อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เชน จํานวนโรงไฟฟา
เทคโนโลยีในการผลิตไฟฟา ปริมาณการผลิตและจายไฟฟา ประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตไฟฟา
ตนทุนการผลิตไฟฟา ซึ่งขอมูลการผลิตไฟฟาสามารถแบงตามชนิดของแหลงพลังงานไดดังนี้
4.3.1.1 พลังงานที่ไมสามารถเกิดใหมได (Non-renewable energy) เชน น้ํามัน กาซธรรมชาติ
ถานหิน เปนตน
4.3.1.2 พลังงานที่สามารถเกิดใหมได (Renewable energy) เชน พลังงานความรอนใตพนื้
พิภพ พลังงานแสงอาทิตย พลังงานชีวภาพ พลังงานลม พลังงานน้ํา เปนตน
4.3.2 การผลิตกาซ (Production of gas) รวมถึงการจายเชื้อเพลิงชนิดกาซผานทอ ประกอบดวย
ขอมูลเกี่ยวกับ การผลิตเชื้อเพลิงชนิดกาซ การจายเชือ้ เพลิงชนิดกาซผานระบบทอสงไปยัง
ผูใชในครัวเรือนและอุตสาหกรรม เชน ปริมาณการผลิตเชื้อเพลิงกาซ
4.3.3 การผลิตไอน้ําและน้ํารอน (Production of steam and hot water) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
การผลิต การเก็บ และการจายไอน้ําหรือน้ํารอนสําหรับใหความรอน พลังงาน และเพื่อ
วัตถุประสงคอื่น
4.4 การใชพลังงาน (Energy use) แสดงปริมาณการใชพลังงานและสามารถนํามาเปนตัววัดถึงความ
พอเพียงของปริมาณทรัพยากรพลังงานและกําหนดนโยบายดานพลังงานตอไป
4.4.1 ปริมาณการใชพลังงานตามชนิดของผลิตภัณฑพลังงานปฐมภูมิ (Energy consumption by
type of primary energy products) เชน ปริมาณการใชน้ํามันและกาซในการผลิตไฟฟา
4.4.2 ปริมาณการใชพลังงานตามภาค (Energy consumption by sectors) เชน ปริมาณการใช
พลังงานในภาคครัวเรือน และภาคการผลิต
4.4.3 ตัวชี้วัดดานการใชพลังงาน (Energy indicators)
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4.5 การนําเขาและสงออกผลิตภัณฑพลังงาน (Import and export in energy products)
4.5.1 การนําเขาผลิตภัณฑพลังงาน คือ มูลคาและปริมาณการนําเขาพลังงานเขาสูประเทศซึ่ง
สามารถแบงชนิดของผลิตภัณฑพลังงานออกเปน 2 กลุม คือ
4.5.1.1 ผลิตภัณฑพลังงานปฐมภูมิ (Primary energy products)
4.5.1.2 ผลิตภัณฑพลังงานทุติยภูมิ (Secondary energy products)
4.5.2 การสงออกผลิตภัณฑพลังงาน คือ มูลคาและปริมาณการสงออกผลิตภัณฑพลังงานออกสู
ตางประเทศ ซึ่งสามารถแบงชนิดของผลิตภัณฑพลังงานออกเปน 2 กลุม คือ
4.5.2.1 ผลิตภัณฑพลังงานปฐมภูมิ (Primary energy products)
4.5.2.2 ผลิตภัณฑพลังงานทุติยภูมิ (Secondary energy products)
4.6 พลังงานและสิง่ แวดลอม (Energy and environment)
เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑพลังงานปฐมภูมิ เชน น้ํามัน กาซ หรือถานหิน การ
ผลิตผลิตภัณฑพลังงานทุตยิ ภูมิ และการผลิตพลังงานตางก็มีการปลอยของเสียออกสูสิ่งแวดลอม ทั้ง
ทางน้าํ ดิน และอากาศ เชน การปลอยกาซเสียสูชั้นบรรยากาศซึ่งกอใหเกิดภาวะเรือนกระจก ผลกระทบ
ที่เกิดจากโรงไฟฟาถานหิน การรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีจากโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร เปนตน
ทั้งนี้รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานพลังงานที่พฒ
ั นาขึ้นเพื่อชวยรักษาสิ่งแวดลอม
4.7 สถิติพลังงาน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (Energy statistics n.e.c.)

สถิติดานเศรษฐกิจ : ECONOMIC STATISTICS

95

เอกสารอางอิง
กองนโยบายและประสานสถิติ สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2542). การจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล.
Administrative Committee on Coordination (ACC). United Nations. (March, 1998). Revised ACC
Programme Classification. [Online]. Available : http://accsubs.unsystem.org/ccpoq. (Access
date : January, 2001)
Department of International Economic and Social Affairs United Nations. (1982). Concept and
Method in Energy Statistics, With Special Reference to Energy Accounts and Balance. A
Technical Report.
. (1991). Concept and Method of Environment Statistics of the Natural Environment.
A Technical Report.
. (2004). Energy Statistics Database. [Online]. Available : http://www.unstats.un.org/
unsd/energy/edbase.htm. (Access date : May 4, 2004)

96

สถิติดานเศรษฐกิจ : ECONOMIC STATISTICS

5. สถิติการคาสง คาปลีก และการคาระหวางประเทศ
(DISTRIBUTIVE AND INTERNATIONAL TRADE STATISTICS)
5.1 สถิติการคาสง คาปลีก (Distributive trade statistics)
5.1.1 การสนับสนุนของภาคการคาสงและคาปลีกที่มีตอเศรษฐกิจ (The economic contribution of
the wholesale and retail trade) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับยอดขายรวมของภาคการคาสง
และคาปลีก มูลคาเพิ่มรวมของภาคการคาสงและคาปลีก (Gross value added of wholesale and
retail trade sector) เมื่อเทียบกับมูลคา GDP จํานวนแรงงานในกิจกรรมการคาสงและคาปลีก
ผลกําไรจากการดําเนินงาน คาใชจายในการดําเนินงาน ขนาดของสถานประกอบการ เปนตน
5.1.2 สถิติการขาย การบํารุงรักษา และการซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนต รวมทั้งการขาย
ปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง (Sale, maintenance and repair of motor vehicles and motorcycles;
retail sale of automotive fuel statistics)
5.1.2.1 การขายยานยนต คือ การขายยานยนตโดยสารทั้งใหมและที่ใชแลว รวมถึงยานยนต
โดยสารที่ออกแบบเฉพาะ เชน รถพยาบาล รถโดยสารขนาดเล็ก และยานยนต
โดยสารอื่นๆ ที่ใชเครื่องยนตระบบ Steering mechanisms รถบรรทุก รถพวง และ
รถกึ่งพวง ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนผูประกอบการธุรกิจขายยานยนต ยอดขาย
ยานยนตชนิดตางๆ ราคาขายยานยนตชนิดตางๆ จํานวนแรงงานในธุรกิจขายยานยนต
อัตราการขยายตัวของตลาดยานยนต เปนตน
5.1.2.2 การบํารุงรักษาซอมแซมยานยนต คือ การดําเนินกิจการบํารุงรักษาและซอมแซม
ยานยนต รวมถึงการลางและการขัดเงายานยนต ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวน
ผูประกอบการที่ดําเนินกิจการบํารุงรักษา ซอมแซมยานยนต รายไดจากการดําเนินงาน
จํานวนแรงงานในธุรกิจบํารุงรักษาและซอมแซมยานยนต เปนตน
5.1.2.3 การขายอะไหลยานยนตและชิ้นสวนอุปกรณที่เกีย่ วของ ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
มูลคาของธุรกิจขายอะไหลยานยนตและชิ้นสวนอุปกรณ จํานวนผูประกอบการ เปนตน
5.1.2.4 การขาย การบํารุงรักษา และการซอมแซมรถจักรยานยนต อะไหลและชิน้ สวนอุปกรณ
ที่เกีย่ วของ ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับจํานวนผูประกอบการธุรกิจขายรถจักรยานยนต
จํานวนผูประกอบการธุรกิจซอมแซมรถจักรยานยนต ยอดขายรถจักรยานยนต อัตรา
การขยายตัวของตลาดรถจักรยานยนต เปนตน
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5.1.2.5 การขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง (เชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนต น้ํามันเบนซิน น้ํามันที่ใชกับ
รถยนต กาซปโตรเลียมเหลว) สําหรับรถยนต รถจักรยานยนต หรือน้ํามันเชื้อเพลิง
ที่ใชในเรือ ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนผูประกอบการธุรกิจขายปลีกน้ํามัน
เชื้อเพลิง จํานวนปมน้ํามันเชื้อเพลิงในเขตพื้นที่ตางๆ ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
ชนิดตางๆ อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน
5.1.3 สถิติการคาสง (Wholesale trade statistics)
การคาสง หมายถึง การขายสินคาใหมหรือสินคาใชแลวใหกับผูคาปลีก ภาคอุตสาหกรรม
การพาณิชย ผูใชที่เปนองคกร สถาบัน หรือหนวยงานวิชาชีพ หรือขายใหกับผูคาสงรายอื่น
หรือทําหนาทีต่ ัวแทนหรือนายหนาซื้อขายสินคาใหกับผูอ ื่น ผูประกอบการธุรกิจการคาสง
เชน พอคาขายสง ผูจําหนายสินคาอุตสาหกรรม เปนตน รวมถึงผูประกอบการธุรกิจขายสง
ทางอินเตอรเน็ต ซึ่งผูประกอบการธุรกิจขายสงในที่นไี้ มรวมผูสงสินคาออกและผูสั่งสินคาเขา
เนื่องจากผูประกอบการทั้ง 2 กลุม จัดอยูใ นสถิติการคาระหวางประเทศ
สถิติการคาสง คือ ขอมูลของสถานประกอบการที่ดําเนินกิจกรรมขายสง ประกอบดวย
ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนสถานประกอบการ จํานวนแรงงาน ขนาดของสถานประกอบการ
ยอดขาย รายจาย และผลสุทธิของการดําเนินงาน อัตราการขยายตัวของธุรกิจขายสงตาม
ชนิดสินคาตางๆ เปนตน ซึ่งกิจกรรมการขายสงประกอบดวย
5.1.3.1 การขายสงโดยไดรับคาธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทําสัญญาจาง คือ ตัวแทน
นายหนา และผูขายสงโดยผานการประมูลหรือผูขายสงอื่นๆ ที่ดําเนินกิจการในฐานะ
ตัวแทนหรือเพื่อผลประโยชนของผูอื่น การขายสงในที่นี้ไมจําเปนตองมีสินคาหรือ
ซื้อสินคามาเก็บไวเปนของตนเอง สามารถดําเนินงานในลักษณะของตัวแทนจําหนาย
สินคาหรือดีลเลอรได
5.1.3.2 การขายสงวัตถุดิบทางการเกษตร สัตวที่มชี ีวิต อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
5.1.3.3 การขายสงของใชในครัวเรือน ประกอบดวยการขายสงสิง่ ทอ เสื้อผา รองเทา อุปกรณ
ที่ใชในครัวเรือน เชน เฟอรนิเจอร เครือ่ งใชไฟฟา รถจักรยานสองลอ สินคาทาง
เภสัชกรรมและเวชภัณฑ อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชทางศัลยกรรม เครื่องใชทาง
ศัลยกรรมกระดูก เครื่องหอม เครื่องสําอาง สบู และสินคาอุปโภคบริโภคตางๆ
5.1.3.4 การขายสงสินคาขั้นกลางที่มิใชทางการเกษตร เศษ และของที่ใชไมได ประกอบดวย
การขายสงเชื้อเพลิงที่เปนของแข็ง ของเหลว กาซ และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ การขาย
สงโลหะและแรโลหะ การขายสงวัสดุกอสราง เครื่องโลหะ อุปกรณทใี่ ชสําหรับวาง
ทอและการทําความรอน และเครื่องมือเครื่องใชในการกอสราง การขายสงสินคา
ประเภทเคมีภณ
ั ฑทางอุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน รวมถึงรานขายของเกา

98

สถิติดานเศรษฐกิจ : ECONOMIC STATISTICS

5.1.3.5 การขายสงเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใช ประกอบดวยขอมูล
เกี่ยวกับการขายสงสินคาประเภทเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณทางการเกษตร เครื่อง
อุปกรณขนสง (ยกเวนยานยนต รถจักรยานยนต และรถจักรยานสองลอ) เครื่องจักร
และเครื่องอุปกรณการกอสรางและงานวิศวกรรมโลหะ เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ
สํานักงาน เครื่องจักรและเครือ่ งอุปกรณสําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมปาไม
และอุตสาหกรรมโลหะ ฯลฯ รวมทั้งการขายสงเครื่องมือเครื่องใชที่เกีย่ วของ
5.1.3.6 การขายสงสินคาประเภทอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
5.1.4 สถิติการคาปลีก (Retail trade statistics)
การคาปลีก หมายถึง การขายสินคาใหมหรือสินคาที่ใชแลวใหกับบุคคลทั่วไปหรือ
เพื่อการบริโภคหรือใชประโยชนในครัวเรือน เชน รานคา หางสรรพสินคา แผงลอย สถาน
ประกอบการที่รับสั่งสินคาทางไปรษณีย ผูเรขายสินคา สหกรณผูบริโภค เปนตน ผูขายปลีก
สวนมากมักดําเนินการซื้อและขายสินคาทีเ่ ปนของตนเอง แตบางรายอาจเปนตัวแทนของ
สํานักงานใหญและทําหนาที่ขายใหตามทีไ่ ดรับมอบหมายหรือขายใหโดยไดรับคาธรรมเนียม
ตอบแทน
สถิติการคาปลีก คือ ขอมูลของสถานประกอบการที่ดําเนินกิจกรรมขายปลีก
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนสถานประกอบการ จํานวนแรงงาน ขนาดของสถาน
ประกอบการ ยอดขาย รายจาย และผลสุทธิของการดําเนินงาน อัตราการขยายตัวของธุรกิจ
ขายปลีกตามชนิดสินคาตางๆ เปนตน ซึ่งกิจกรรมการขายปลีกประกอบดวย
5.1.4.1 การขายปลีกในรานคาทั่วไป
- การขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบเปนสินคาหลัก คือ รานขายปลีกที่ขาย
สินคาใหมหลายประเภท แตขายสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบเปนหลัก
เชน รานขายของชํา รานมินิมารท เปนตน
- การขายปลีกสินคาทั่วไปอื่นๆ คือ รานขายปลีกที่ขายสินคาใหมหลายประเภท
ซึ่งสินคาหลักไมใชสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบ เชน รานขายของ
เบ็ดเตล็ด รวมถึงหางสรรพสินคาตางๆ
- การขายปลีกอาหาร เครื่องดืม่ และยาสูบในรานเฉพาะอยางของสินคานั้นๆ เชน
รานขายผักสดและผลไมสด รานขายไข เปนตน
5.1.4.2 การขายสินคาใหมอื่นๆ ในรานเฉพาะอยางของสินคานั้นๆ คือ รานขายปลีกสินคาใหม
เฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง
- การขายปลีกสินคาทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ เครื่องสําอาง และเครื่องประทิน
รางกายและประเทืองโฉม
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- การขายปลีกสินคาสิ่งทอ เสื้อผา รองเทา และเครื่องหนัง
- การขายปลีกสินคาเครื่องใช สิ่งทอ และอุปกรณที่ใชในครัวเรือน เชน เฟอรนิเจอร
ภาชนะตางๆ ที่ใชในครัวเรือน เครื่องใชไฟฟา เปนตน
- การขายปลีกสินคาเครื่องโลหะ สีทา และกระจก เชน วัสดุกอสราง เปนตน
- การขายปลีกสินคาอื่นๆ ในรานเฉพาะอยางของสินคานั้นๆ เชน อุปกรณเครื่องใช
สํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอรและซอฟแวรสําเร็จรูป หนังสือและนิตยสารตางๆ
และสินคาตางๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในรานเฉพาะอยางอื่นๆ
5.1.4.3 การขายปลีกของที่ใชแลวในราน คือ รานขายปลีกของเกาและของที่ใชแลว
5.1.4.4 การขายปลีกสินคาโดยไมมีรา น
- การขายปลีกโดยสถานประกอบการที่รับสั่งสินคาทางไปรษณีย ทางโทรทัศน หรือ
อินเตอรเน็ต
- การขายปลีกตามแผงลอยและตลาดสด
- การขายปลีกสินคาอื่นๆ โดยไมมีราน เชน พนักงานขายตรงที่ขายสินคาตามบาน
หรือขายตรงแกลูกคา ขายสินคาแบบหยอดเหรียญ รวมถึง การเรขายสินคา
5.1.4.5 การซอมแซมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน ซึ่งมิใชเปนการซอมแซม
โดยโรงงานผูผลิต รานขายสง หรือรานขายปลีกที่ทําการขายสินคานั้นๆ
5.1.5 สถิติการคาสงและคาปลีก ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (Distributive trade statistics n.e.c.)
5.2 สถิติการคาระหวางประเทศ (International trade statistics) การคาระหวางประเทศประกอบดวย
การคา (นําเขาและสงออก) สินคาและบริการ ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดทําขอมูลดุลการชําระเงิน
(Balance of Payment)
5.2.1 การสนับสนุนของภาคการคาระหวางประเทศที่มีตอเศรษฐกิจ (The economic contribution
of the international trade) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับยอดขายรวมของการคาสินคาและ
บริการระหวางประเทศ มูลคาเพิ่มรวมของภาคการคาระหวางประเทศ (Gross value added of
international trade sector) เมื่อเทียบกับมูลคา GDP จํานวนแรงงานและสถานประกอบการที่
อัตราการขยายตัวของธุรกิจการคาสินคาและบริการ
ดําเนินกิจการการคาระหวางประเทศ
ระหวางประเทศ เปนตน
5.2.2 การคาสินคาระหวางประเทศ (International trade in goods) หมายถึง การนําเขาและสงออก
สินคาที่สามารถเคลื่อนยายได
5.2.2.1 มูลคาการนําเขาและสงออกสินคา จําแนกตามประเทศ/ภูมิภาค/เขตเศรษฐกิจ
5.2.2.2 สัดสวนการนําเขาและสงออกสินคา จําแนกตามประเทศ/ภูมิภาค/เขตเศรษฐกิจ

100

สถิติดานเศรษฐกิจ : ECONOMIC STATISTICS

5.2.2.3 อัตราการขยายตัวของการนําเขาและสงออกสินคา
5.2.2.4 มูลคาดุลการคาสินคา
5.2.2.5 ขอมูลการคาสินคาระหวางประเทศ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
5.2.3 ดัชนีราคาการคาระหวางประเทศ ( International trade price indexes)
5.2.3.1 ดัชนีราคาสินคานําเขา ใชวดั การเปลี่ยนแปลงราคาสินคาที่นําเขามาในประเทศ
5.2.3.2 ดัชนีราคาสินคาสงออก ใชวัดการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาที่สงออกตางประเทศ
5.2.4 การคาดานการบริการระหวางประเทศ (International trade in services) กิจกรรมดานการบริการ
ตามมาตรฐานของ Balance of payment edition ที่ 5 ซึ่งจัดทําโดย International Monetary
Fundamental (IMF) ประกอบดวย 11 กิจกรรมคือ
1. การขนสง
2. การทองเที่ยว
3. บริการคมนาคม
4. บริการกอสราง
5. บริการประกันภัย
6. บริการทางการเงิน
7. บริการคอมพิวเตอรและขอมูลขาวสาร
8. คาธรรมเนียมลิขสิทธิ์และใบอนุญาต
9. บริการธุรกิจอื่นๆ
10. บริการดานบุคลากร วัฒนธรรม และนันทนาการ
11. บริการภาครัฐ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
ขอมูลการคาดานการบริการระหวางประเทศ ประกอบดวย
5.2.4.1 มูลคาการนําเขาและสงออกดานการบริการ จําแนกตามประเทศ/ภูมิภาค/เขตเศรษฐกิจ
5.2.4.2 สัดสวนนําเขาและสงออกดานการบริการ จําแนกตามประเทศ/ภูมภิ าค/เขตเศรษฐกิจ
5.2.4.3 อัตราการขยายตัวของการนําเขาและสงออกดานการบริการ
5.2.4.4 มูลคาดุลการคาดานการบริการ
5.2.4.5 ขอมูลการคาดานการบริการระหวางประเทศ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
5.2.5 สถิติการคาระหวางประเทศ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (International trade statistics n.e.c.)
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6. สถิติการขนสง
(TRANSPORT STATISTICS)
การขนสงเปนปจจัยอยางหนึง่ ของการพัฒนาประเทศ เปนการเชื่อมโยงจากธุรกิจไปสูตลาด
และผูจัดหาวัตถุดิบ การขนสงมีผลกระทบตอทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ระบบการขนสงที่
มีประสิทธิภาพชวยใหเศรษฐกิจมีการเติบโต เชนเดียวกับดานสังคมที่เขามามีบทบาทในชุมชน การทํางาน
และที่พักอาศัย
6.1 การสนับสนุนของภาคการขนสงที่มีตอเศรษฐกิจ (The economic contribution of transport)
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับมูลคาเพิ่มรวมของภาคการขนสง (Gross value added of transport sector)
เมื่อเทียบกับมูลคา GDP คาเฉลี่ยอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมขนสง มูลคารวมของบริการใน
อุตสาหกรรมขนสง กําลังแรงงานในอุตสาหกรรมขนสง เปนตน
6.2 กิจกรรมการขนสง (Transport activities)
6.2.1 การขนสงทางบก การขนสงทางทอลําเลียง (Land transport; transport via pipelines)
6.2.1.1 การขนสงทางรถไฟ ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการขนสงสินคาและผูโดยสารที่
ดําเนินการโดยทางรถไฟ จํานวนเที่ยวในการขนสง ระยะทางในการขนสง พื้นที่ที่
ใหบริการ จํานวนผูโดยสารที่ใชบริการ ปริมาณ/ชนิดของสินคาที่ทําการขนสงทาง
รถไฟ เปนตน
6.2.1.2 การขนสงทางบกอื่นๆ
- การขนสงผูโดยสารทางถนน ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนผูประกอบการธุรกิจ
ขนสงผูโดยสารทางถนนทั้งชนิดมีตารางเวลาและไมมีตารางเวลาของทั้งภาครัฐและ
เอกชน จํานวนผูโดยสาร ปริมาณรถที่ใชรับสงผูโดยสาร เสนทางการเดินรถที่ใช
รับสงผูโดยสาร เปนตน
- การขนสงสินคาทางถนน ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนผูประกอบการธุรกิจ
ขนสงสินคาทางถนน จํานวนและชนิดของรถที่ใช ประเภทของสินคาที่ทําการขนสง
เปนตน
6.2.1.3 การขนสงทางทอลําเลียง ไดแก การขนสงกาซ ของเหลว ของผสมอื่นๆ ที่เปน
ของเหลว และสินคาอื่นๆ ที่สงตามทอ ซึ่งขอมูลในสวนนี้ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
จํานวนผูประกอบการธุรกิจขนสงทางทอลําเลียง สถานทีท่ ี่ทอลําเลียงตัดผาน ประเภท
ของสินคาที่ทําการขนสง เปนตน
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6.2.2 การขนสงทางน้ํา (Water transport) หมายถึง การขนสงผูโดยสารหรือสินคาทางน้ํา (ทางทะเล
ทะเลชายฝง และทางน้ําภายในประเทศ) ซึ่งจะมีกําหนดตารางเวลาการเดินเรือหรือไมก็ตาม
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนผูประกอบการธุรกิจขนสงทางน้ํา จํานวนผูโดยสาร ชนิด
และจํานวนของสินคาที่ทําการขนสง เปนตน
6.2.3 การขนสงทางอากาศ (Air transport) หมายถึง การขนสงผูโดยสารหรือสินคาทางอากาศหรือ
ทางอวกาศ เชน จํานวนผูประกอบการธุรกิจขนสงทางอากาศ จํานวนผูโดยสารขาเขา/ขาออก
จํานวนเที่ยวบินและสายการบิน เสนทางและเวลาการเดินทาง เปนตน
6.2.4 กิจกรรมสนับสนุนการขนสง (Support activities for transportation) หมายถึง
6.2.4.1 การขนถายสินคา หมายถึง การขนสงสินคาหรือกระเปาเดินทางของผูโดยสารขึ้น-ลง
โดยไมคํานึงถึงวิธีการขนสง เชน ปริมาณสินคาที่มีการขนถายเขาสูทาเรือ จํานวน
ผูประกอบการธุรกิจขนถายสินคา เปนตน
6.2.4.2 การเก็บสินคาและสถานที่เก็บสินคา
- การดําเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกในการเก็บสินคาทุกชนิด
เชน
เครื่องจักรเดินสายพานเพื่อยกสินคาเขาไปในคลังสินคา
- สถานที่เก็บสินคาทุกชนิดรวมถึงการเก็บสินคาในเขตการคาระหวางประเทศ
ขอมูลการเก็บสินคาและสถานที่เก็บสินคา เชน ขอมูลจํานวนผูประกอบการ
ธุรกิจคลังสินคา จํานวนผูประกอบการธุรกิจหองเย็น ปริมาณสินคาชนิดตางๆ ที่เก็บ
อยูในคลังสินคา เปนตน
6.2.4.3 กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนสง หมายถึง กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการขนสง
ผูโดยสารหรือสินคา การดําเนินการเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกที่สถานีปลายทาง
เชน สถานีรถไฟ สถานีขนถายสินคา ทาจอดเรือ ทาอากาศยาน และกิจกรรมอื่นๆ
ที่สนับสนุนการขนสง ขอมูลกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนสง เชน จํานวน
ผูประกอบการธุรกิจทาอากาศยาน จํานวนเรือที่เขามาใชบริการที่ทาเทียบเรือ จํานวน
รถที่ใชบริการทางดวนพิเศษ เปนตน
6.2.4.4 กิจกรรมตัวแทนการขนสง ยกเวน ตัวแทนการทองเที่ยว (Activities of transport
agencies (except travel agencies)) ประกอบดวยกิจกรรมเกี่ยวกับการสงใบสินคา
การจัดการหรือการจัดเตรียมการขนสงในนามของผูสงหรือผูรับ การเตรียมเอกสาร
เกี่ยวกับการขนสงสินคา ตัวแทนการขนสงสินคา ตัวแทนพิธีการศุลกากร การตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงินและการแจงอัตราคาขนสง ตัวแทนบริษัทเรือและอากาศยาน และ
กิจกรรมตัวแทนการขนสงอื่นๆ
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6.3 อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (Accidents, injuries and fatalities) เนื่องจาก
ในแตละครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตยอมเกิดความเสียหายไดทั้งกับบุคคล
อุปกรณ และสิ่งกอสรางตางๆ ขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิต
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ มูลคาความเสียหาย รวมถึงมาตรการ
ปองกันตางๆ ที่ทําขึ้นเพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิต
6.3.1 อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถไฟ
6.3.2 อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางบกและทางทอลําเลียง
6.3.3 อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้าํ
6.3.4 อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางอากาศ
6.4 สาธารณูปโภคดานการขนสง (Transport infrastructure)
6.4.1 สาธารณูปโภคทางกายภาพ (Physical infrastructure) เชน ถนน รางรถไฟ ทาเรือ และทา
อากาศยาน
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับมูลคาการกอสรางสาธารณูปโภคดานการขนสง
ระยะทางถนน/รางรถไฟที่กอสรางแลวเสร็จ เขตพื้นที่ที่ถนน/รางรถไฟเขาถึง จํานวนทาเรือ
และทาอากาศยาน เปนตน
6.4.2 อุปกรณการขนสง (Transport equipment) เชน รถยนต รถโดยสาร รถไฟ เรือและเครื่องบิน
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับชนิดและจํานวนของยานพาหนะชนิดตางๆ ขอมูลการจดทะเบียน
รถยนตใหม เปนตน
6.4.3 บุคลากรดานการขนสง (Transport people) หมายถึง บุคคลที่ไดรับใบอนุญาตใหทาํ การขับขี่
ยานพาหนะชนิดตางๆ ได เชน จํานวนผูไดรับใบอนุญาตในการขับขี่รถยนต รถโดยสาร
ประจําทาง รถบรรทุก จํานวนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบอาชีพนักบิน เปนตน
6.5 การขนสงและสิ่งแวดลอม (Transport and environment) ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับผลกระทบที่เกิด
จากกิจกรรมดานการขนสงที่กอใหเกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอม เชน ปริมาณการใชรถยนตซึ่งกอใหเกิด
กาซคารบอนไดออกไซดและกาซพิษอืน่ ๆ ที่กอใหเกิดภาวะเรือนกระจก รวมถึงขอมูลการพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
6.6 สถิติการขนสง ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (Transport statistic n.e.c.)
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7. สถิติการสื่อสาร รวมถึงสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(COMMUNICATION STATISTICS INCLUDING INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) STATISTICS)

ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับลักษณะและการดําเนินงานของอุตสาหกรรมที่มีสวนเกีย่ วของกับ
การผลิตสินคาและบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอมูลกิจกรรมอินเตอรเน็ต และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานธุรกิจ ครัวเรือน และหนวยงานภาครัฐ
7.1 สถิติการสื่อสาร (Communication statistics) ประกอบดวยกิจกรรมการบริการดานการไปรษณีย
และรับสงพัสดุภณ
ั ฑ และกิจกรรมการบริการดานโทรคมนาคม
7.1.1 การสนับสนุนของภาคอุตสาหกรรมการบริการดานการสือ่ สารที่มตี อเศรษฐกิจ (The economic
contribution of the communication services industries) อุตสาหกรรมการบริการดาน
การสื่อสารประกอบดวย การบริการดานไปรษณียและรับสงพัสดุภัณฑ และบริการดาน
โทรคมนาคม ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับมูลคาเพิ่มรวมของภาคอุตสาหกรรมการบริการดาน
การสื่อสาร (Gross value added of communication services industries sector) เมื่อเทียบกับ
มูลคา GDP จํานวนผูประกอบการธุรกิจการบริการดานการสื่อสาร จํานวนแรงงาน รายได
คาใชจาย ผลกําไร และผลการดําเนินงานสุทธิ เปนตน
7.1.2 การบริการดานไปรษณียและรับสงพัสดุภณ
ั ฑ (Postal and courier services) หมายถึง การรับ
การขนสง และการจัดสงจดหมาย หีบหอและพัสดุภัณฑทางไปรษณีย (ภายในประเทศและ
ระหวางประเทศ) การขายแสตมปและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับดานการไปรษณียและ
รับสงพัสดุภัณฑ
7.1.2.1 การใหบริการไปรษณียของรัฐ หมายถึง การดําเนินกิจกรรมบริการดานไปรษณียและ
รับสงพัสดุภณ
ั ฑที่ดําเนินงานโดยภาครัฐ คือ การสื่อสารแหงประเทศไทย ประกอบดวย
ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนผูใชบริการ จํานวนพัสดุภัณฑ ปริมาณการขายแสตมป จํานวน
ผูเชาตูไปรษณีย เปนตน
7.1.2.2 การใหบริการเยี่ยงไปรษณียท ี่ไมใชของรัฐ หมายถึง การดําเนินกิจกรรมบริการดาน
ไปรษณียและรับสงพัสดุภัณฑที่ดําเนินงานโดยภาคเอกชน
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7.1.3 การบริการดานโทรคมนาคม (Telecommunication services) หมายถึง สถานประกอบการที่
ดําเนินกิจกรรมการติดตอสื่อสารโดยการสงสัญญาณเสียง ภาพ ขอมูล หรือขาวสารทางสายเคเบิล
การกระจายเสียง การถายทอดคลื่นวิทยุ/โทรทัศน หรือถายทอดทางดาวเทียม รวมทัง้ การติดตอ
สื่อสารทางโทรศัพท โทรเลข โทรสาร และเทเล็กซ อินเตอรเน็ต รวมถึงการบํารุงรักษา
เครือขายของการสื่อสาร ในที่นี้ไมรวมสถานประกอบการที่ทําการผลิตอุปกรณโทรคมนาคม
ธุรกิจวางสายเคเบิล และกอสรางสายสงสัญญาณ
7.1.3.1 การใหบริการอินเตอรเน็ต ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับการใหบริการเพื่อเขาสูระบบ
on-line และระบบอินเตอรเน็ต เชน จํานวนผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISPs)
เทคโนโลยีที่ใหบริการ จํานวนสมาชิกผูใ ชอินเตอรเน็ต อัตราคาบริการ สิ่งอํานวย
ความสะดวกพื้นฐานของอินเตอรเน็ต เชน จํานวน internet host, website, server,
web browser, domain names เปนตน การเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการใช
อินเตอรเน็ต รวมถึงการใหบริการ E-mail
7.1.3.2 การใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่และวิทยุติดตามตัว ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
การใหบริการสื่อสารผานโทรศัพทเคลื่อนที่ เชน จํานวนผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
การพัฒนาเทคโนโลยีที่ใชในโทรศัพทเคลื่อนที่ จํานวนเลขหมายโทรศัพทที่พรอม
ใหบริการ จํานวนผูใชบริการ อัตราคาบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกพืน้ ฐาน
ของโทรศัพทเคลื่อนที่ เชน คลื่นความถี่ จํานวนสถานีรบั -สงสัญญาณ เปนตน
7.1.3.3 การใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับการใหบริการสื่อสารผาน
โทรศัพทพื้นฐาน เชน จํานวนผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน จํานวนเลขหมายที่พรอม
ใหบริการ จํานวนผูใชบริการ อัตราคาบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกพืน้ ฐาน
ของโทรศัพทพื้นฐาน เชน จํานวนคูสาย จํานวนสถานีชุมสาย เปนตน
7.1.3.4 การใหบริการเคเบิลทีวี ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการเคเบิลทีวี เชน
จํานวนผูประกอบการธุรกิจเคเบิลทีวี จํานวนสมาชิก อัตราคาบริการ และขอมูลอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับการใหบริการเคเบิลทีวี
7.1.3.5 การใหบริการดานโทรคมนาคมอื่นๆ เชน การใหบริการสื่อสารผานดาวเทียม บริการ
โทรเลข บริการโทรทัศนวงจรปด บริการ broadband เปนตน
7.1.4 สถิติการสื่อสาร ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (Communication statistics n.e.c.)
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7.2 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication technology (ICT)
statistics) ICT เปนสวนหนึ่งของภาคเศรษฐกิจที่ผลิตสินคาและบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ตามความหมายของ Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD) ไดใหความหมายของ ICT ไวตาม การจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทุกประเภทตามมาตรฐานสากล (ISIC Rev. 3.0) ดังนี้
การผลิต 7
หมูยอย 3000 การผลิตเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทําบัญชี และเครื่องคํานวณ
หมูยอย 3130 การผลิตลวดและเคเบิลที่หุมฉนวน
หมูยอย 3210 การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ
หมูยอย 3220 การผลิตเครื่องสงสัญญาณโทรทัศนและวิทยุ และเครื่องอุปกรณสําหรับ
โทรศัพทและโทรเลขแบบใชสาย
หมูยอย 3230 ผลิตเครื่องรับโทรทัศนและวิทยุ เครื่องบันทึกเสียงหรือภาพ หรือเครื่อง
ซาวนดรีโพรดิวซิ่ง หรือวีดิโอรีโพรดิวซิ่ง และสินคาที่เกีย่ วของ
หมูยอย 3312 ผลิตอุปกรณและเครื่องใชเพือ่ การวัด การตรวจสอบ การทดสอบ
การเดินเรือ/การเดินอากาศ และใชในวัตถุประสงคอื่นๆ
หมูยอย 3313 ผลิตอุปกรณควบคุมการผลิตในทางอุตสาหกรรม
การบริการ
หมูยอย 5150 8
หมูยอย 5239 9
หมูยอย 6420
หมูยอย 7123 10
หมวด

72

การขายสงเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใช
การขายปลีกสินคาอื่นๆ ในรานเฉพาะอยางของสินคานั้นๆ
โทรคมนาคม
การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณทใี่ ชในสํานักงาน (รวมทั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร)
กิจกรรมดานคอมพิวเตอรและกิจกรรมที่เกีย่ วของ

7

กิจกรรมการผลิตในหมูยอยดังกลาวไมใชกิจกรรมการผลิตสินคา ICT ทั้งหมด แตหมายถึง มีกิจกรรมการผลิตสินคา ICT ในหมูยอย
ดังกลาว

8

กิจกรรมการขายในหมูยอย 5150 ไมใชกิจกรรมที่ขายเฉพาะสินคา ICT แตหมายถึง มีกิจกรรมการขายสินคา ICT อยูในหมูยอยดังกลาว

9

ในการใหคําจํากัดความของคําวา “ICT” ในความหมายของ OECD จะไมรวมหมูยอย 5239 เนื่องจากเห็นวามีมูลคาเพียงเล็กนอย แต
เนื่องจากในประเทศไทยมูลคาทางการตลาดของการขายปลีกเครื่องคอมพิวเตอรและสิ่งที่เกี่ยวของมีมูลคาสูง และมีความสําคัญจึงบรรจุไวใน
สวนหนึ่งของความหมาย “ICT”
10

กิจกรรมการใหเชาในหมูยอย 7123 ไมใชกิจกรรมที่ใหเชาเฉพาะสินคา ICT แตหมายถึง มีกิจกรรมการใหเชาสินคา ICT อยูในหมูยอย
ดังกลาว

สถิติดานเศรษฐกิจ : ECONOMIC STATISTICS

109

7.2.1 การสนับสนุนของภาค ICT ที่มีตอเศรษฐกิจ (The economic contribution of the ICT)
7.2.1.1 ขนาดและการขยายตัวของภาค ICT ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับมูลคาเพิ่มรวมของภาค
ICT (Gross value added of ICT) เมื่อเทียบกับมูลคา GDP สัดสวนการเพิ่มขึน้ ของ
มูลคาเพิ่มของภาค ICT ในแตละป จํานวนแรงงาน และผลการดําเนินงานของภาค ICT
7.2.1.2 การลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณดา น ICT และซอฟตแวร ซึ่งก็คือ คาใชจายที่ลงทุนในดาน
ICT ที่ทําใหเกิดการเพิ่มขึน้ ของสินทรัพย การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของ ICT
และการพัฒนาการผลิตอุปกรณและซอฟตแวรจะชวยใหผลผลิตดานแรงงานเพิ่มสูงขึ้น
ขอมูลการลงทุนในดาน ICT เปนตัวชี้วัดถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรม ICT ซึ่ง
เพิ่มขึ้นสูงมากในปจจุบนั เชน มูลคาการลงทุนดาน ICT ณ ราคาปจจุบัน โดยเฉพาะ
การลงทุนในซอฟตแวร มูลคาการลงทุนในดาน ICT เมื่อเทียบกับสินทรัพยทั้งหมด
7.2.1.3 อาชีพและทักษะดาน ICT การวัดทักษะเปนเรื่องที่ทําไดยาก สิ่งที่ใชในการวัดทักษะ
ดาน ICT ตามขอกําหนดของ OECD ในปจจุบันคือ การศึกษาที่สาํ เร็จและอาชีพ
โดยพิจารณาตามการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล (ISCO-88) ซึ่งยังไม
สามารถใหขอมูลไดอยางชัดเจน สําหรับประเภทอาชีพทีเ่ กี่ยวของมีดังนี้
อาชีพที่ใชทักษะดาน ICT มาก
หมู 213 ผูประกอบวิชาชีพดานคอมพิวเตอร
รหัสอาชีพ 2131 นักออกแบบและวิเคราะหระบบงานคอมพิวเตอร
รหัสอาชีพ 2132 โปรแกรมเมอร
รหัสอาชีพ 2139 ผูประกอบวิชาชีพดานคอมพิวเตอร ซึ่งมิไดจัดประเภท
ไวในที่อื่น
หมู 311 ชางเทคนิคทางดานวิทยาศาสตรกายภาพและวิศวกรรมศาสตร
รหัสอาชีพ 3114 11 ชางเทคนิคทางดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม
หมู 312 ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
รหัสอาชีพ 3121 ผูชวยงานดานคอมพิวเตอร
รหัสอาชีพ 3122 ผูปฏิบัติการอุปกรณคอมพิวเตอร
รหัสอาชีพ 3123 ผูควบคุมหุนยนตอุตสาหกรรม

11

ตามขอกําหนดของ OECD ไมรวมรหัสอาชีพ 3114 แตคณะผูจัดทําเห็นวาเปนรหัสอาชีพที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับดาน ICT จึงบรรจุไว
ในสวนหนึ่งของอาชีพที่ใชทักษะดาน ICT มาก
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หมู 313 ผูปฏิบัติการอุปกรณที่ใชในดานทัศนศาสตรและอิเล็กทรอนิกส
รหัสอาชีพ 3131 ชางถายภาพและผูปฏิบัติการอุปกรณบันทึกภาพและเสียง
รหัสอาชีพ 3132 ผูปฏิบัติการอุปกรณการแพรภาพกระจายเสียงและ
โทรคมนาคม
อาชีพที่ใชทักษะดาน ICT นอย
หมู 724 ชางเครื่องและชางปรับทางดานอุปกรณไฟฟากําลังและอิเล็กทรอนิกส
รหัสอาชีพ 7241 ชางเครื่องและชางปรับทางดานอุปกรณไฟฟากําลัง
รหัสอาชีพ 7242 ชางปรับทางดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
รหัสอาชีพ 7243 ชางเครื่องและผูใหบริการทางดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
รหัสอาชีพ 7244 ชางติดตั้งและผูใหบริการทางดานอุปกรณโทรเลขและ
โทรศัพท
รหัสอาชีพ 7245 ชางติดตั้ง ชางซอมแซมสายสงกระแสไฟฟาและชางตอ
สายเคเบิล
ขอมูลอาชีพและทักษะดาน ICT ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับจํานวนแรงงานดาน ICT
ทั้งหมด (ทั้งผูใชทักษะดาน ICT มากและนอย) ผูเชี่ยวชาญดาน ICT จํานวนนักเรียนนักศึกษา
ที่เรียนดาน ICT (สาขาการศึกษาดาน ICT ตาม ISCED คือ รหัส 48 สาขาคอมพิวเตอร)
7.2.2 การผลิตดาน ICT (ICT Production) คือ ขอมูลการผลิตสินคา ปริมาณการผลิต อัตราการ
ขยายตัวของการผลิต ซึ่งเปนขอมูลที่แสดงถึงการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจและแรงงานใน
อุตสาหกรรมการผลิตดาน ICT
7.2.2.1 การผลิตสินคา ประกอบดวยขอมูลการผลิตสินคาตามความหมายของ OECD ที่แสดง
ขางตน
7.2.2.2 การบริการ ประกอบดวยขอมูลดานการบริการในหมูย อย 6420, 7123 และหมวด 72
ตามความหมายของ OECD ที่แสดงขางตน
7.2.3 การคาสินคา ICT (Trade in ICT product)
7.2.3.1 การคาสินคา ICT ภายในประเทศ ประกอบดวยขอมูลการขายสินคาทั้งขายสงและ
ขายปลีกใหกับผูใชภายในประเทศ เชน มูลคาการซื้อขายสินคาและอุปกรณคอมพิวเตอร
ภายในประเทศ ราคาจําหนายสินคาและอุปกรณสื่อสาร ดัชนีราคาสินคา ICT
7.2.3.2 การคาสินคา ICT ระหวางประเทศ
- การคาสินคา ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับมูลคาการนําเขาและสงออกสินคา ICT
อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม อัตราการนําเขาและสงออกสินคา ICT
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- การคาบริการ ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับมูลคาการนําเชาและสงออกบริการดาน
ICT
- ดุลการคาดาน ICT
7.2.4 การวิจัยและพัฒนาดาน ICT
7.2.4.1 การจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ดาน ICT ขอมูลสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ถูกนํามาใชเปน
ตัวชีว้ ัดถึงผลผลิตของกิจกรรมการประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ ซึ่งปจจุบันมีการคิดคน
องคความรูและสิ่งประดิษฐใหมๆ ในดาน ICT มากขึ้น ขอมูลสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
ดาน ICT ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ดาน ICT
เรื่องที่จด ผูคิดคน วันที่จด เปนตน
7.2.4.2 คาใชจายที่ใชไปในการวิจัยและพัฒนาดาน ICT ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับคาใชจา ย
ของสถานประกอบการที่ใชในการวิจัยและพัฒนาดาน ICT ซึ่งจะพบวาในประเทศที่
พัฒนาแลวจะมีคาใชจาย R&D ในดาน ICT สูงมากซึ่งเปนตัวชี้วัดหนึ่งในการพัฒนา
ดาน ICT
7.2.5 สาธารณูปโภคพื้นฐานดาน ICT (ICT infrastructure)
7.2.5.1 โครงขายและสาธารณูปโภคพื้นฐานดานโทรคมนาคม ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับ
จํานวนคูสายโทรศัพท เทคโนโลยีการสงสัญญาณ คลื่นความถี่ การพัฒนาเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ และเทคโนโลยี “broadband” เปนตน
7.2.5.2 สาธารณูปโภคพื้นฐานดานอินเตอรเน็ต ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวน internet
host จํานวน IP address จํานวน server จํานวน web site เปนตน
7.2.6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Use of information and communication
technology)
7.2.6.1 การใช ICT ในภาคธุรกิจ ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประเภทธุรกิจที่ใช PC
จํานวนคนงานที่ใช PC จํานวนประเภทธุรกิจที่มีการใชอินเตอรเน็ต สัดสวนของ
คนงานที่ใชอนิ เตอรเน็ต วัตถุประสงคของการใชงาน (เพื่อการดําเนินธุรกิจ, เพื่อ
วัตถุประสงคอื่นๆ) ความปลอดภัยในการใชอินเตอรเน็ตในการดําเนินธุรกิจ เปนตน
7.2.6.2 การใช ICT ในภาครัฐ ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนหนวยงานภาครัฐที่มีการใช
ICT จํานวนคนงานที่มีการใชอินเตอรเน็ต วัตถุประสงคการใชงาน เปนตน
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7.2.6.3 การใช ICT ในภาคครัวเรือน ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับลักษณะการใชงานของ
ครัวเรือนในการเขาใชอินเตอรเน็ต เชน อายุของผูใช ระยะเวลาการใช การศึกษา/
หนาที่การงานของผูใช รายได และวัตถุประสงคของการใชงาน
7.2.6.4 การใช ICT ในสถานศึกษา ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับการใชงานอินเตอรเน็ตของ
นักเรียน นักศึกษาเพื่อเปนขอมูลที่แสดงถึงการเขาถึงแหลงความรูและการใชงานดาน
ICT และความเพียงพอของทรัพยากรดาน ICT ในสถานศึกษา
7.2.6.5 การใช ICT ในภาคอื่นๆ เชน โรงพยาบาล หองสมุด ฯลฯ
7.2.7 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce)
เปนการทําธุรกรรมดานการพาณิชยผานทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งปจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับจํานวน
ผูประกอบการที่ทําการคาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ชนิด/ปริมาณ/มูลคา การซื้อขายสินคาผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส ระบบการรักษาความปลอดภัยในการคาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน
7.2.8 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (Information and
communication technology statistics n.e.c.)
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8. สถิติการทองเที่ยว
(TOURISM STATISTICS)
การทองเที่ยวเปนการเดินทางออกจากสถานที่ทํางานและสถานที่อยูปกติในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่ง
ตามความหมายของ World Tourism Organization (WTO) ไดใหคําจํากัดความวา “กิจกรรมการเดินทาง
ของบุคคลเพื่อไปพักในสถานที่ที่มีสภาพแวดลอมตางจากที่อยูประจําไมเกิน 1 ป เพือ่ การพักผอน ธุรกิจ
และเพือ่ วัตถุประสงคอนื่ ” ดังนั้นคําวา การทองเทีย่ วไมไดหมายความเพียงแคเดินทางไปเพื่อพักผอนเทานัน้
แตยังหมายรวมถึงเพื่อการทําธุรกิจ สุขภาพ การศึกษา ศาสนาและเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ
การทองเที่ยวประกอบดวย
- การทองเที่ยวภายในประเทศ
- การทองเที่ยวระหวางประเทศ
รวมถึงการบริโภคหรือการซื้อสินคาและบริการของนักทองเที่ยว ซึ่งจะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ
ในหลายๆ ดาน เชน ดานการขนสง ที่พักอาศัย คาเฟ ภัตตาคาร รานอาหาร และรานคาปลีก นอกจากนี้
ยังมีความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เชน เมื่อนักทองเที่ยวซื้ออาหาร ยอมมีผลตออุตสาหกรรมการ
ผลิตอาหาร อุตสาหกรรมขนสง และการผลิตไฟฟาซึ่งเปนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตอาหาร
กิจกรรมการทองเที่ยวไมเหมือนกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ซึ่งตามปกติแลวการจัดประเภท
กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะจัดจําแนกตามชนิดของสินคาและบริการที่ผลิต ในขณะที่กิจกรรมการทองเที่ยว
ตองคํานึงถึงสถานะภาพของลูกคา เชน รานอาหารที่มีลูกคาเปนนักทองเที่ยวมาใชบริการจะถือวาเปนขอมูล
การทองเที่ยว แตถาลูกคาเปนคนในทองทีไ่ มถือวาเปนขอมูลการทองเที่ยว
8.1 การสนับสนุนของภาคการทองเที่ยวที่มีตอเศรษฐกิจ (The economic contribution of tourism)
เนื่องจากธุรกิจการทองเที่ยวเปนธุรกิจหนึง่ ที่มีความสําคัญในภาคเศรษฐกิจ
8.1.1 มูลคาเพิ่มรวมของภาคการทองเที่ยว (Gross value added of tourism sector) การประมาณคา
มูลคาเพิ่มจากการทองเที่ยว จะเกีย่ วของกับสิ่งที่มีผลกระทบโดยตรงกับกิจกรรมทองเที่ยว
ซึ่งหมายความวา มูลคาเพิ่มในที่นี้มีความสัมพันธโดยตรงระหวางนักทองเที่ยวกับสินคาและ
บริการ โดยจะนําไปจัดทําบัญชีประชาชาติตอไป เชน มูลคาเพิม่ ที่เกิดจากการทองเที่ยว
จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
8.1.2 การจางงาน (Employment) การประมาณคาการจางงานจะหมายความถึงเฉพาะการจางงานที่
เกิดขึ้นในสวนที่นักทองเที่ยวมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับผูผลิตสินคาและบริการ เชน การจางงาน
จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีเ่ กีย่ วของกับการทองเที่ยว
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8.2 การทองเที่ยวภายในประเทศ (Domestic tourism) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวของประชากร
ภายในประเทศ เชน ปริมาณนักทองเที่ยวที่ทองเที่ยวภายในประเทศ คาใชจายทีใ่ ชในการทองเทีย่ ว
ระยะเวลาในการทองเที่ยว เปนตน
8.3 การทองเที่ยวระหวางประเทศ (International tourism) แบงเปน
8.3.1 การทองเที่ยวระหวางประเทศขาเขา (International inbound tourism) ประกอบดวยขอมูล
- การเดินทางเขามาทองเที่ยว เชน จํานวนนักทองเที่ยว
- ประเทศ/ภูมภิ าคของนักทองเที่ยว เชน อเมริกา ยุโรป เอเซีย
- วิธีการเดินทางเขามาทองเที่ยว เชน อากาศ รถไฟ ถนน ทะเล
- วัตถุประสงคของการทองเที่ยว เชน เพื่อพักผอนและการนันทนาการ เพื่อธุรกิจ
- สถานที่พัก เชน โรงแรม เกสตเฮาส
- แหลงทองเที่ยว เชน อุทยานแหงชาติ ทะเล ภูเขา
- คาใชจายทีน่ ักทองเที่ยวใชไปในประเทศ
- ฯลฯ
8.3.2 การทองเที่ยวระหวางประเทศขาออก (International outbound tourism)
- การเดินทางออกของทองเที่ยว เชน จํานวนนักทองเทีย่ ว
- ประเทศ/ภูมภิ าคที่ไปทองเที่ยว เชน อเมริกา ยุโรป เอเชีย
- วิธีการเดินทางออกไปทองเทีย่ ว เชน อากาศ รถไฟ ถนน ทะเล
- วัตถุประสงคของการทองเที่ยว เชน เพื่อพักผอนและการนันทนาการ เพื่อธุรกิจ
- สถานที่พัก เชน โรงแรม เกสตเฮาส
- แหลงทองเที่ยว เชน อุทยานแหงชาติ ทะเล ภูเขา
- คาใชจายทีน่ ักทองเที่ยวใชไปในตางประเทศ
- ฯลฯ
8.4 สถานที่พักอาศัยและการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว (Tourism accommodation and
other related services)
8.4.1 สถานที่พักอาศัยเพื่อการทองเที่ยว (Tourism accommodation) เชน โรงแรม รีสอรท
เกสตเฮาส
8.4.2 ภัตตาคาร บารและสถานที่จําหนายอาหารเพื่อการทองเที่ยว (Tourism restaurants, bars
and canteens) คือ สถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดืม่ ที่จัดเตรียมไวพรอมที่จะบริโภคได
ทันที เชน ภัตตาคาร คาเฟ รานขายอาหารเครื่องดื่ม
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8.4.3 การขนสงเพื่อการทองเที่ยว (Tourism transportations) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบ
และวิธีการเดินทางเพื่อการทองเที่ยว เชน การเดินทางทองเที่ยวโดยรถไฟ รถยนต เรือหรือ
เครื่องบิน รวมถึงธุรกิจการขนสงที่ทําขึ้นมาเพื่อการทองเที่ยวและนันทนาการ เชน เรือสําราญ
เปนตน
8.4.4 ตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยวและผูจัดนําเที่ยว รวมถึงการบริการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่นื (Travel agencies and tour operators; tourism related
services n.e.c.) เชน การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาขอมูลการเดินทาง บริษัททัวร บริการ
จัดหาที่พกั บริการจัดหาตัว๋ เปนตน
8.5 สถานที่ทองเที่ยว (Travel places)
8.5.1 สถานที่ทองเที่ยวภายในประเทศ (Domestic travel places) เชน ขอมูลสถานที่ทองเทีย่ วในแตละ
จังหวัด
8.5.2 สถานที่ทองเที่ยวระหวางประเทศ (International travel places) เชน ขอมูลสถานที่ทองเที่ยว
ในแตละประเทศ
8.6 การทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม (Tourism and environment) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบ
ที่เกิดจากกิจกรรมการทองเที่ยวที่มีตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งมาตรการปองกันเพื่อคุม ครองสิ่งแวดลอม
ที่อาจไดรับจากธุรกิจทองเทีย่ ว
8.7 สถิติการทองเที่ยว ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น (Tourism statistic n.e.c.) เชน ขอมูลดานการสงเสริม
การทองเที่ยว การบริหารจัดการดานนโยบายการทองเที่ยว เปนตน
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9. สถิติเงินตรา การเงิน การประกันภัย และดุลการชําระเงิน
(MONEY, FINANCE, INSURANCE AND BALANCE OF PAYMENTS STATISTICS)

9.1 สถิติเงินตรา การเงิน การประกันภัย (Money, finance and insurance statistics)
Monetary and financial statistics manual ซึ่งจัดทําโดยกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF)
ไดกําหนดการจัดจําแนกสินทรัพยทางการเงิน (Financial assets classification) ประกอบดวย
- ทองคําและสิทธิพิเศษถอนเงิน (Monetary gold and SDRs)
สิทธิพิเศษถอนเงิน คือ สินทรัพยสํารองระหวางประเทศที่ควบคุมโดย IMF และ
จัดสรรใหสมาชิกเพื่อปรับฐานเงินสํารองระหวางประเทศใหเหมาะสมกับภาวะทางเศรษฐกิจ
และการเงินของโลก
- เงินตราและเงินฝาก (Currency and deposits)
เงินตรา ประกอบดวย ธนบัตรและเหรียญกษาปณท่มี ีมูลคาเปนตัวเงินที่คงที่และออก
โดยธนาคารกลางหรือรัฐบาล ซึ่งเงินตราแบงเปน 2 ประเภทคือ เงินตราในประเทศและ
เงินตราตางประเทศที่ใชแทนหนี้ของธนาคารกลางหรือรัฐบาลตอประเทศอื่น
เงินฝาก รวมถึง สิทธิเรียกรองทุกชนิดของธนาคารกลาง รัฐบาล บริษัทรับฝากเงิน
และสถาบันอื่นๆ ซึ่งเงินฝากประกอบดวย เงินฝากชนิดเปลีย่ นมือได (Transferable
deposit) และเงินฝากชนิดอืน่ ๆ (Other deposit) เชน เงินฝากที่เบิกเงินไดทันที แตไมสามารถ
โอนเปลี่ยนมือได เงินฝากออมทรัพย และเงินฝากประจํา เปนตน
- หลักทรัพยนอกเหนือจากหุน (Securities other than shares) เชน ใบกูข องรัฐบาล พันธบัตร
รัฐบาล ใบหุน กูของบริษัท เปนตน
- เงินกูยืม (Loans) เปนสินทรัพยทางการเงินที่เกิดจากการกูยืมของลูกหนี้โดยตรงจากเจาหนี้
รวมถึงสินเชื่อเพื่อการเชาซื้อ (Hire-purchase credit) สัญญาเชาแบบการเงิน (Financial
leases) เปนตน
- หุนและสวนของผูถอื หุนอื่นๆ (Shares and other equity) เชน สวนของผูถือหุนสุทธิของ
เจาของที่มีลักษณะคลายนิตบิ ุคคล พันธบัตรหรือหุน ที่มีสิทธิจะไดรับเงินปนผลกอนใน
กรณีที่บริษัทลมละลาย
- เงินสํารองทางเทคนิคเพื่อการประกัน (Insurance technical reserves) ประกอบดวยสวนของ
ผูถือหุนสุทธิของครัวเรือนที่อยูในรูปของเงินสํารองประกันชีวิตและกองทุนบําเหน็จบํานาญ
เบี้ยประกันที่ชาํ ระลวงหนา และเงินสํารองสําหรับการเรียกรองสิทธิของผูถือกรมธรรมและ
ผูรับประโยชน
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- ตราสารอนุพันธทางการเงิน (Financial derivatives) เปนเครื่องมือทางการเงินที่นํามาใชเพื่อ
โอนความเสี่ยงจากตลาด ซึ่งไดแก ความเสี่ยงดานราคา ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบีย้ หรือ
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน ที่เกิดขึ้นจากรายการอางอิง โดยมิไดโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนจากการเปนเจาของของรายการอางอิงดังกลาว
- ลูกหนี้/เจาหนีก้ ารคาอื่นๆ (Other accounts receivable/payable) รวมถึงสินเชื่อการคาและ
การคาลวงหนาและอื่นๆ ซึ่งสินเชื่อการคาและการคาลวงหนา ประกอบดวย สินเชื่อการคา
ที่ขยายใหกับบริษัท รัฐบาล องคการที่ไมแสวงหากําไร ครัวเรือน และภาคอื่นๆ โดยตรง
สวนการคาลวงหนาเปนการจายเงินลวงหนาในการซื้อสินคาและบริการ และรวมถึงภาษี
คางจายและคาใชจายคางจาย เชน คาเชาคางจาย เงินเดือนคางจาย เปนตน
- เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ (Other financial instruments)
9.1.1 สถิติเงินตรา (Monetary statistics) เปนขอมูลของ ภาคสถาบันการเงิน (financial corporation
sector) ที่แสดงใหเห็นถึงการมีอยูและการไหล (stock and flow) ของสินทรัพยทั้งที่เปนตัวเงิน
และไมเปนตัวเงิน และหนีส้ ินที่เกิดจากการทําธุรกรรมตางๆ เชน การเพิ่มขึ้นของเงินฝาก
การใหยืมและการกูยืม การจายเงินแกผูเกษียณอายุ การจายเงินคาสินไหมทดแทนในดาน
การประกันภัย ซึ่งภาคสถาบันการเงินในระบบบัญชีประชาชาติ (SNA 1993) แบงออกเปน
9.1.1.1 ธนาคารกลาง (ธนาคารแหงประเทศไทย) (Central bank)
9.1.1.2 หนวยงานที่รบั ฝากเงินอื่นๆ (Other depository corporations) คือ หนวยงานที่รับฝาก
เงินที่นอกเหนือจากธนาคารกลาง เชน ธนาคารพาณิชย ธนาคารออมทรัพย ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห สหกรณออมทรัพย
และหนวยงานที่รับฝากเงินอื่นๆ
9.1.1.3 หนวยงานทางการเงินอื่นๆ (Other financial corporations)
- หนวยงานประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ (Insurance corporations and
pension funds) คือ หนวยงานประกันชีวิตและประกันภัย รวมถึงหนวยงานทีจ่ ัดการ
ดานกองทุนบําเหน็จบํานาญแกผูเกษียณอายุ
- ตัวกลางทางการเงินอื่นๆ ยกเวน หนวยงานประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ
(Other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds)
คือ หนวยงานทางการเงินอืน่ ๆ ที่นอกเหนือจากหนวยงานทางการเงินที่รับฝากเงิน
หนวยงานประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ และหนวยงานสนับสนุนกิจกรรม
ทางการเงิน เชน สถาบันการเงินที่ไมไดรับฝากเงิน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย
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บริษัทที่ใหบริการสัญญาเชาแบบการเงิน ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหง
ประเทศไทย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนตน
- หนวยงานสนับสนุนกิจกรรมทางการเงิน (Financial auxiliaries) คือ หนวยงาน
ทางการเงินทีด่ าํ เนินกิจกรรมที่เกีย่ วของกับตัวกลางทางการเงิน แตไมไดทํากิจกรรม
เปนตัวกลางทางการเงิน เชน ตลาดหลักทรัพย นายหนาหรือตัวแทนซื้อขาย
หลักทรัพย บริษัทรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ หนวยงานค้ําประกันดานการเงิน
หนวยงานสนับสนุนกิจกรรมดานการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ เปนตน
9.1.2 สถิติการเงิน (Financial statistics) สถิติการเงินจะมีความหมายกวางกวาสถิติเงินตราเนื่องจาก
สถิติเงินตราจะแสดงขอมูลสินทรัพยและหนี้สินเฉพาะในสวนของภาคสถาบันการเงิน แตสถิติ
การเงินจะแสดงขอมูลการมีอยูและการไหล (stock and flow) ของสินทรัพยและหนี้สินใน
ภาคเศรษฐกิจทั้งหมด (All economic sectors)
สถิติการเงินถูกพัฒนาขึ้นภายใตกรอบระบบบัญชีประชาชาติ (SNA 1993) ที่
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการผลิต การจําหนาย และการมีอยู และการไหลของตัวเงินและ
ที่ไมใชตัวเงินในภาคเศรษฐกิจทั้งหมด
แตสําหรับสถิติการเงินเปนการจัดทําระบบขอมูล
สําหรับวัดการไหลของเศรษฐกิจและจํานวนสินทรัพยทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน ซึ่งมี
ความเกีย่ วของกับ 3 บัญชี จาก 5 บัญชีหลักของระบบบัญชีประชาชาติ คือ บัญชีหมุนเวียน
(Current account) บัญชีสะสมทุน (Accumulation account) และงบดุล (Balance sheet) และ
เปนขอมูลที่ใชสําหรับจัดทําบัญชีการเงิน (Financial account) โดยตรงซึ่งบัญชีการเงินเปน
สวนหนึ่งในบัญชีสะสมทุนและยังเปนขอมูลทางออมที่ใชจัดทําบัญชีอื่นๆ เชนกัน
ขอมูลสถิติการเงิน
นอกจากจะใชแสดงขอมูลการไหลของตัวเงินภายในภาค
เศรษฐกิจเดียวกันแลว ยังใชแสดงขอมูลการไหลของตัวเงินระหวางภาคดวย ซึ่งการแบง
ภาคเศรษฐกิจในที่นี้จะสอดคลองกับระบบบัญชีประชาชาติ คือ
9.1.2.1 หนวยงานดานการเงิน (Financial corporations) ประกอบดวยหนวยงานที่ทําหนาที่
หลักเปนตัวกลางทางการเงินหรือมีสวนเกีย่ วของกับการสนับสนุนกิจกรรมทางการเงิน
- ธนาคารกลาง (ธนาคารแหงประเทศไทย) (Central bank)
- หนวยงานที่รบั ฝากเงินอื่นๆ (Other depository corporations) คือ หนวยงานที่รับ
ฝากเงินที่นอกเหนือจากธนาคารกลาง เชน ธนาคารพาณิชย ธนาคารออมทรัพย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห สหกรณ
ออมทรัพย และหนวยงานที่รับฝากเงินอื่นๆ
- หนวยงานทางการเงินอื่นๆ (Other financial corporations)
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หนวยงานประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ (Insurance corporations and
pension funds) คือ หนวยงานประกันชีวติ และประกันภัย รวมถึงหนวยงาน
ที่จัดการดานกองทุนบําเหน็จบํานาญแกผูเกษียณอายุ
• ตัวกลางทางการเงินอื่นๆ ยกเวน หนวยงานประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ
(Other financial intermediaries, except insurance corporations and pension
funds) คือ หนวยงานทางการเงินอื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนวยงานทางการเงินที่
รับฝากเงิน หนวยงานประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ และหนวยงาน
สนับสนุนกิจกรรมทางการเงิน เชน สถาบันการเงินที่ไมไดรับฝากเงิน บริษัท
เงินทุนหลักทรัพย บริษทั ที่ใหบริการสัญญาเชาแบบการเงิน ธนาคารเพื่อการสงออก
และนําเขาแหงประเทศไทย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนตน
• หนวยงานสนับสนุนกิจกรรมทางการเงิน (Financial auxiliaries) คือ หนวยงาน
ทางการเงินทีด่ ําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับตัวกลางทางการเงิน แตไมไดทํา
กิจกรรมเปนตัวกลางทางการเงิน เชน ตลาดหลักทรัพย นายหนาหรือตัวแทน
ซื้อขายหลักทรัพย
บริษัทรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ หนวยงาน
ค้ําประกันดานการเงิน หนวยงานสนับสนุนกิจกรรมดานการประกันภัยและ
กองทุนบําเหน็จบํานาญ เปนตน
หนวยงานที่ไมใชดานการเงิน (Nonfinancial corporations) คือ หนวยงานที่ทําการผลิต
สินคาและบริการที่ไมใชดานการเงิน
- หนวยงานทีไ่ มใชดานการเงินของภาครัฐ คือ หนวยงานที่ควบคุมการดําเนินงาน
โดยภาครัฐ อาจควบคุมทั้งหมดหรือถือหุนมากกวากึ่งหนึ่ง ซึ่งมีอํานาจในการกําหนด
นโยบายและควบคุมการดําเนินงาน
- หนวยงานทีไ่ มใชดานการเงินอื่นๆ คือ หนวยงานที่ควบคุมโดยภาคเอกชนหรือ
ชาวตางชาติ
หนวยงานภาครัฐทั่วไป (General government)
- การบริหารราชการสวนกลาง
- การบริหารราชการสวนจังหวัด
- การบริหารราชการสวนทองถิ่น
ครัวเรือน (Household)
องคการที่ไมแสวงหากําไรทีใ่ หความชวยเหลือครัวเรือน (Non-profit institutions
serving households)
•

9.1.2.2

9.1.2.3

9.1.2.4
9.1.2.5
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9.1.3 ตลาดการเงิน (Financial Market) เปนสวนสําคัญที่กอใหเกิดการเพิม่ ขึ้นของเงินทุน เชน
การออกหุนหรือพันธบัตร หรือการออมเพื่อการลงทุน เชน การซื้อหุนและสินทรัพย
ทางการเงินอืน่ ๆ
9.1.3.1 ตลาดสินเชื่อ (Credit market) วัตถุประสงคหลักเพื่อเปนเงินทุนใหแกการกูย ืม เชน
ขอมูลปริมาณความตองการกูเงิน ปริมาณเงินที่สถาบันการเงินตางๆ ปลอยกูใหแก
ลูกคา อัตราดอกเบี้ยในการกูยืมชนิดตางๆ เปนตน
9.1.3.2 ตลาดหุน (Stock market) เปนกลไกทีก่ อใหเกิดการคาหุน หนวยลงทุน สิทธิอนุพันธ
(option) เชน ดัชนีตลาดหลักทรัพย ปริมาณซื้อ-ขายหลักทรัพย แนวโนมและการ
เคลื่อนไหวของตลาดหุน เปนตน
9.1.3.3 ตลาดเงิน (Money market) คือ การระดมเงินฝากและการใหสินเชื่อระยะสั้นไมเกิน 1 ป
แกภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ การซื้อขายหลักทรัพย หลักทรัพยทางการเงินระยะสั้น
เชน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน ตั๋วเงินคลัง เปนตน
9.1.3.4 ตลาดพันธบัตร (Bond market) เชน ขอมูลการซื้อขายพันธบัตร การออกพันธบัตร
ของสถาบันการเงินตางๆ เปนตน
9.1.3.5 ตลาดแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ (Foreign exchange market) เชน ขอมูลการซื้อ
ขายเงินตราตางประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เปนตน
9.1.4 การใหกยู ืมโดยสถาบันการเงิน (Lending by financial institutions) กิจกรรมการใหกยู ืมเงิน
ของสถาบันการเงินไดถูกจัดกลุมตามวัตถุประสงคทางสถิติ แบงออกเปน 4 กลุมคือ
9.1.4.1 สินเชื่อเพื่อการเคหะ (Housing finance)
9.1.4.2 สินเชื่อสวนบุคคล (Personal finance) เชน หนวยงานที่มกี ารใหสินเชื่อสวนบุคคล
9.1.4.3 สินเชื่อเพื่อการพาณิชย (Commercial finance) เชน มูลคาสินเชื่อเพื่อการพาณิชยที่ให
สินเชื่อโดยสถาบันการเงินตางๆ
9.1.4.4 สินเชื่อเพื่อการเชาซื้อ (Lease finance) เปนขอมูลการใหสินเชื่อเพื่อการเชาซื้อสินคา
ชนิดตางๆ เชน มูลคาสินเชื่อเพื่อการเชาซื้อยานยนต
9.1.5 สถิติเงินตรา การเงิน การประกันภัย ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น (Money, finance and
insurance statistics n.e.c.) เชน ขอมูลปริมาณเงิน (Money supply) เปนตน
9.2 สถิติดุลการชําระเงิน (Balance of payments statistics) คือ ขอมูลที่แสดงผลสรุปของการทําธุรกรรม
ระหวางผูมีถิ่นฐานในประเทศ (resident) กับผูมีถิ่นฐานในตางประเทศ (nonresident) ธุรกรรมในที่นี้
ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงสิทธิความเปนเจาของในสินคา บริการ รายได สิทธิทางการเงิน และ
หนี้สินระหวางผูมีถิ่นฐานในประเทศกับผูมีถิ่นฐานในตางประเทศ
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9.2.1 บัญชีเดินสะพัด (Current Account) คือ ผลรวมสุทธิของดุลการคาและดุลการบริการ การบริจาค
และเงินโอน
9.2.1.1 ดุลการคา (Trade balance) เปนผลตางสุทธิระหวางสินคาออกและสินคาเขา ซึ่งแสดง
ปริมาณและมูลคาสินคาที่มีการนําเขาและสงออกนอกราชอาณาจักร
9.2.1.2 ดุลการบริการ (Service balance) เปนผลตางสุทธิที่แสดงถึงการคาระหวางประเทศ
ในดานบริการ เชน คาขนสง คาระวาง คาใชจายดานการทองเที่ยว คาบริการทาง
ธุรกิจและการเงิน คาลิขสิทธิ์ เปนตน
9.2.1.3 รายได (Income) คือ รายไดในรูปคาจาง เงินเดือน และสวัสดิการทั้งที่เปนตัวเงินและ
ไมเปนตัวเงิน และรายไดจากการลงทุน หมายถึง ผลตอบแทนที่ไดรับจากการถือครอง
ทรัพยสินการเงินในตางประเทศ
9.2.1.4 เงินโอนและบริจาค (Current transfers) หมายถึง เงินบริจาคหรือเงินชวยเหลือที่ผมู ี
ถิ่นฐานในประเทศไดรับหรือโอนใหผูมีถิ่นฐานในตางประเทศ ซึ่งเปนธุรกรรมที่
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสิทธิความเปนเจาของทางการเงิน
9.2.2 บัญชีทุน (Capital account) หมายถึง รายรับและรายจายที่เกิดจาก
9.2.2.1 การเคลื่อนยายเงินทุนทั้งในรูปตัวเงินและมิใชตัวเงิน ที่เกิดจากการซื้อขายสินทรัพย
ถาวร การโอนสิทธิ์ในสินทรัพยถาวรและการยกเลิกหนี้สนิ โดยเจาหนี้
9.2.2.2 ทรัพยสินที่ไมกอใหเกิดการผลิตและไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง การซื้อขาย
ทรัพยสินที่จับตองได เชน ที่ดิน อาคาร; และทรัพยสินที่ไมสามารถจับตองได เชน
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา สัญญาเชา เปนตน
9.2.3 บัญชีการเงิน (Financial account) หมายถึง ธุรกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สนิ ทางการเงินระหวางประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึง
9.2.3.1 การลงทุนโดยตรง (Direct investment) เปนธุรกรรมการลงทุนซึ่งมีเสถียรภาพที่ผูลงทุน
ที่มีถิ่นฐานในประเทศมีตอธุรกิจในตางประเทศ
9.2.3.2 การลงทุนในหลักทรัพย (Portfolio investment) หมายถึง ธุรกรรมการซื้อขายตราสารทุน
และตราสารหนี้ ทั้งในรูปพันธบัตร ตัว๋ เงิน เครื่องมือทางการเงิน และตราสารอนุพนั ธ
ทางการเงิน
9.2.3.3 การลงทุนอื่นๆ (Other investment) ประกอบดวยเงินกู สินเชื่อทางการคา เงินฝากและ
บัญชีลูกหนี้และเจาหนี้อื่นๆ
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9.2.3.4 หนี้ตางประเทศ (External debt) หมายถึง ยอดคงคางหนีส้ ินสวนที่ไมใชทุนเรือนหุน
ของผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศ กอขึ้นโดยมีภาระผูกพันที่ตองชําระคืนใหกับผูมีถิ่นฐาน
ในตางประเทศ
- หนี้ตางประเทศระยะยาว
- หนี้ตางประเทศระยะสั้น
- หนี้ตางประเทศภาคเอกชน
- หนี้ตางประเทศภาครัฐ
9.2.4 เงินสํารองระหวางประเทศ (Reserves assets) คือ สินทรัพยตางประเทศทีถ่ ือครองหรือ
ควบคุมโดยธนาคารกลางและสามารถนํามาใชประโยชนไดทันทีทจี่ ําเปน เชน ปริมาณทองคํา
สิทธิพิเศษถอนเงิน (Special Drawing Rights : SDR) สินทรัพยสมทบกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศและสินทรัพยในรูปเงินตราตางประเทศ
9.2.5 สถิติดุลการชําระเงิน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (Balance of payments statistics n.e.c.)
เชน อัตราสวนดุลบัญชีเดินสะพัดที่เมื่อเทียบกับ GDP อัตราสวนของหนี้สินตางประเทศ
เมื่อเทียบกับ GDP เปนตน
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10. สถิติการคลัง
(FISCAL STATISTICS)
เปนระบบขอมูลสถิติเกี่ยวกับการจัดการดานการเงินภาครัฐ (Government Financial Statistics
(GFS)) เปนขอมูลที่ใชในการจัดทํานโยบายและวิเคราะหเพื่อศึกษาการพัฒนาในการปฏิบัติงานดานการเงิน
และสภาพคลองของภาครัฐ เปนขอมูลที่ใชวัดกิจกรรมทางการเงินของภาครัฐในทุกๆ ระดับ และสะทอน
ใหเห็นถึงผลกระทบของกิจกรรมดังกลาวที่เกิดขึ้นในภาคเศรษฐกิจอืน่ ๆ
ภาคสาธารณะ (Public sector) แบงไดเปน 3 สวนคือ
1. หนวยงานภาครัฐทั่วไป (General Government) มีหนาที่ในการจัดหาสินคาและบริการที่ไมใชเพือ่
การตลาด เชน ถนน โรงพยาบาล หองสมุด โดยมีเงินทุนจากภาษีที่จัดเก็บ ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ใหแบงการบริหารราชการแผนดิน ดังนี้
1.1 การบริหารราชการสวนกลาง
1.2 การบริหารราชการสวนภูมภิ าค
1.3 การบริหารราชการสวนทองถิ่น
2. หนวยงานทีไ่ มใชดานการเงินของภาครัฐ (Public non-financial corporations) หนวยงานในกลุมนี้จะ
แตกตางจากหนวยงานภาครัฐทั่วไป คือ ตนทุนในการผลิตสินคาและบริการจะไดจากผูบริโภคมากกวา
ที่จะไดจากภาษีของรัฐ ซึ่งหนวยงานของรัฐจะมีหุนมากกวา 50% และมีอํานาจในการตัดสินใจและ
ควบคุมการดําเนินงาน เชน หนวยงานรัฐวิสาหกิจ เปนตน
3. หนวยงานดานการเงินของภาครัฐ (Public financial corporations) คือ หนวยงานที่ทําหนาที่เปน
ตัวกลางทางการเงินที่มีรัฐเปนเจาของควบคุมการบริหารงานโดยรัฐบาล เชน ธนาคาร กรุงไทย
ธนาคารออมสิน เปนตน
โครงสรางสถานะทางการเงินของ GFS แบงไดเปน 3 สวนคือ
1. สถานะการดําเนินงานของภาครัฐ (Statement of government operations) เปนขอมูลที่แสดง
รายละเอียดของธุรกรรมที่กอใหเกิดรายได คาใชจาย การไดมาซึ่งสินทรัพยที่เปนตัวเงินและไมใช
ตัวเงิน และการเกิดหนี้สินสุทธิในรอบบัญชี
2. การเปลี่ยนแปลงสถานะทางเศรษฐกิจอื่นๆ (Statement of other economic flows) คือ การเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งอื่นทีน่ อกเหนือจากธุรกรรมทีก่ อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมูลคาสินทรัพย หนีส้ ิน และสวนของ
ผูถือหุน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในที่นแี้ บงออกเปน 2 กลุม คือ
2.1 การเปลี่ยนแปลงมูลคาของสินทรัพยและหนี้สิน
2.2 การเปลี่ยนแปลงปริมาณ/จํานวนของสินทรัพยและหนี้สนิ
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การเปลี่ยนแปลงในที่นี้อาจเปนการเปลี่ยนแปลงที่สามารถรูไดลวงหนาและที่คาดไมถงึ
เชน
การเกิดเหตุการณภยั ธรรมชาติตางๆ ทําใหเกิดหนี้เสียขึน้ หรือการคนพบแหลงทรัพยากรธรรมชาติทาง
พลังงานใหม เปนตน
3. งบดุลของภาครัฐ (The government balance sheet) แสดงขอมูลสินทรัพยและหนี้สิน และสวนของผู
ถือหุน ณ เวลาที่สิ้นสุดรอบบัญชี
นอกจากสถานะทางการเงินทั้ง 3 สวน ที่แสดงไวในขางตนยังมีขอมูลสถานะของเงินหมุนเวียน
(Statement of sources and use of cash) ซึ่งเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงสภาพคลองทางการเงินของ
ภาครัฐ เงินหมุนเวียนในทีน่ ี้แบงเปน 2 ประเภทคือ
- เงินสดในมือ (Cash on hand) หมายถึง ธนบัตร เหรียญ และเงินฝากทีอ่ ยูใ นธนาคารหรือสถาบันการเงิน
- สิ่งที่มีสภาพเทียบเทาเงินสด (Cash equivalents) คือ เงินลงทุนที่มีสภาพคลองสูงสามารถเปลี่ยนเปน
เงินสดในมือไดทันที
สถิติการคลัง ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
10.1 สถิติการคลังของภาคสาธารณะโดยรวม (Fiscal statistics of total public sector) ประกอบดวย
ขอมูลที่แสดงสถานะทางการเงิน ในสวนของภาครัฐทัง้ หมดโดยรวม (หนวยงานภาครัฐทั่วไป
หนวยงานทีไ่ มใชดานการเงินของภาครัฐ และหนวยงานดานการเงินของภาครัฐ)
10.1.1 สถานะการดําเนินงานของภาครัฐ
10.1.2 การเปลี่ยนแปลงสถานะทางเศรษฐกิจอืน่ ๆ
10.1.3 งบดุลของภาครัฐ
10.1.4 สถานะของเงินหมุนเวียน
10.2 สถิติการคลังของการบริหารราชการสวนกลาง (Fiscal statistics of central government)
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินในสวนของการบริหารราชการสวนกลาง
10.2.1 สถานะการดําเนินงานของการบริหารราชการสวนกลาง
10.2.2 การเปลี่ยนแปลงสถานะทางเศรษฐกิจอืน่ ๆ ของการบริหารราชการสวนกลาง
10.2.3 งบดุลของการบริหารราชการสวนกลาง
10.2.4 สถานะของเงินหมุนเวียนของการบริหารราชการสวนกลาง
10.3 สถิติการคลังของการบริหารราชการสวนภูมิภาค (Fiscal statistics of regional government)
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินในสวนของการบริหารราชการสวนภูมิภาค
10.3.1 สถานะการดําเนินงานของการบริหารราชการสวนภูมภิ าค
10.3.2 การเปลี่ยนแปลงสถานะทางเศรษฐกิจอืน่ ๆ ของการบริหารราชการสวนภูมภิ าค
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10.3.3 งบดุลของการบริหารราชการสวนภูมภิ าค
10.3.4 สถานะของเงินหมุนเวียนของการบริหารราชการสวนภูมิภาค
10.4 สถิติการคลังของการบริหารราชการสวนทองถิ่น (Fiscal statistics of local government)
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินในสวนของการบริหารราชการสวนทองถิ่น
10.4.1 สถานะการดําเนินงานของการบริหารราชการสวนทองถิ่น
10.4.2 การเปลี่ยนแปลงสถานะทางเศรษฐกิจอืน่ ๆ ของการบริหารราชการสวนทองถิ่น
10.4.3 งบดุลของการบริหารราชการสวนทองถิ่น
10.4.4 สถานะของเงินหมุนเวียนของการบริหารราชการสวนทองถิ่น
10.5 สถิติการคลัง ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (Fiscal statistics n.e.c.)
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11. สถิติราคา
(PRICE STATISTICS)
เปนการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับราคาสินคาตางๆ เพื่อวัตถุประสงคดังนี้
- เพื่อใชเปนตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบขอมูลดานเงินเฟอระหวางประเทศ
- เพื่อใชเปนดัชนีชี้วัดในการเปรียบเทียบดานราคากับประเทศอื่นๆ
- เพื่อใชในการประมาณคา PPP (Purchasing Power Parities)
11.1 ดัชนีราคาผูบริโภค (Consumer price index (CPI)) ทําขึ้นเพื่อใชวดั อัตราเงินเฟอ วัดการเปลี่ยนแปลง

อํานาจการซื้อ หรือวัดการเปลี่ยนแปลงคาครองชีพ
11.2 ดัชนีราคาผูผลิต (Producer price index (PPI)) ทําขึ้นเพื่อใชวดั การเปลี่ยนแปลงราคาสินคาและ

บริการที่ผูผลิตตองจายเพื่อใหไดสินคาและบริการ หรือราคาสินคาและบริการทีผ่ ูผลิตไดมาจาก
สินคาและบริการ ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธของราคาสินคาและบริการที่มีผลกระทบตอธุรกิจ
เชน ราคาสินคาที่ตองใชเปนวัตถุดิบในภาคการผลิต ดัชนีราคาวัสดุกอสราง เปนตน ซึ่ง PPI จะ
ตรงกันขามกับ CPI เนื่องจาก CPI เปนตัววัดการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกที่ผูบริโภคจาย
11.2.1 ดัชนีราคาการเกษตร (Agricultural price index) เชน ดัชนีราคาสินคาเกษตร ดัชนีราคา
วัตถุดิบทางการเกษตร เปนตน
11.2.2 ดัชนีราคาการผลิต (Manufacturing price index) ประกอบดวยขอมูลดัชนีราคาผลผลิตที่
ไดจากอุตสาหกรรมการผลิต ทําขึ้นเพือ่ ใชวัดการเคลื่อนไหวของราคาสินคาที่ผลิตโดย
สถานประกอบการที่ดําเนินกิจกรรมการผลิต (หมวด C, D, E) ตามการจัดประเภท
อุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล (ISIC Rev.3.0)
รวมถึงดัชนีราคาวัตถุดิบที่ใชในอุตสาหกรรมการผลิต
11.2.3 ดัชนีราคากอสราง (Construction price index) เชน ดัชนีราคาผลผลิตที่ไดจาก
อุตสาหกรรมกอสราง ดัชนีราคาวัสดุกอสรางที่ใชในการสรางบานพักอาศัย และดัชนีราคา
วัสดุกอสรางที่ใชในการกอสรางอาคารอื่นๆ นอกเหนือจากบานพักอาศัย เปนตน
11.2.4 ดัชนีราคาอุตสาหกรรมการบริการ (Service industries price index) คือ ดัชนีราคาผูผลิตของ
ภาคการบริการ เนื่องจากดัชนีราคาอุตสาหกรรมการบริการเปนขอมูลสําคัญในการปรับปรุง
การวัดอุตสาหกรรมการบริการในประเทศ เชน ดัชนีราคาผูผลิตของหมวดการขนสงและ
สถานที่เก็บสินคา

สถิติดานเศรษฐกิจ : ECONOMIC STATISTICS

131

11.3 ดัชนีราคาการคาภายในประเทศ (Domestic trade price index)
11.3.1 ดัชนีราคาคาสง (Wholesale trade price index) ใชวดั การเปลี่ยนแปลงราคาขายสงสินคา

ภายในประเทศ
11.3.2 ดัชนีราคาคาปลีก (Retail trade price index) ใชวัดการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกสินคา
ภายในประเทศ
11.4 ดัชนีราคาการคาระหวางประเทศ (International trade price index)
11.4.1 ดัชนีราคานําเขา (Import price index) ใชวัดการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาที่นําเขามาในประเทศ
11.4.2

ดัชนีราคาสงออก (Export price index) ใชวัดการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาที่สงออกตางประเทศ

11.5 สถิติราคา ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (Price statistics n.e.c.)
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12. สถิติวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิทธิบัตร
(STATISTICS OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND PATENTS)
ในป 1960 UNESCO และ Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)
ไดกาํ หนดกรอบในการพัฒนาขอมูลสถิติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภายใตแนวคิดกวางๆ คือ กิจกรรม
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงการวิจยั และพัฒนา การศึกษาและฝกอบรมดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และบริการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งตอมาไดกาํ หนดกรอบใหกวางขึน้ ครอบคลุม
ถึงทรัพยากรทีใ่ ชไปในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งานเขียนดานวิทยาศาสตร การคาผลิตภัณฑ
ไฮเทคโนโลยี และสิ่งพิมพโฆษณาดานวิทยาศาสตร
Frascati Manual ไดจดั จําแนกหนวยงานเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยแบงเปน 5 ภาคคือ
1. ภาคธุรกิจ (Business enterprise sector) รวมถึง องคการเอกชนทีไ่ มแสวงหากําไรที่มี
วัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือหนวยงานภาคธุรกิจ
2. ภาครัฐบาล (Government sector) รวมถึงองคการเอกชนที่ไมแสวงหากําไรที่มภี าครัฐ
ควบคุมดูแลและจัดการดานการเงิน
3. ภาคองคการเอกชนที่ไมแสวงหากําไร (Private non-profit sector) ประกอบดวยองคการเอกชน
ที่ไมแสวงหากําไรที่มวี ัตถุประสงคเพื่อการชวยเหลือครัวเรือน รวมถึงบุคคลหรือครัวเรือน
4. ภาคการศึกษาระดับสูง (Higher education sector) ประกอบดวยทุกๆ มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยดานเทคโนโลยี หรือสถาบันการศึกษาที่มีระดับสูงกวามัธยมศึกษาที่มีแหลงเงินทุน
และจดทะเบียนตามกฎหมาย รวมถึงสถาบันวิจัย สถานีทดลองทีด่ ําเนินงานภายใตการควบคุม
หรือบริหารงานโดยผูที่เกีย่ วของกับสถาบันการศึกษา
5. ตางประเทศ (Abroad) ประกอบดวยองคกรหรือหนวยงานที่ตงั้ อยูตางประเทศ รวมถึง
องคการระหวางประเทศ
และไดจัดจําแนกสาขาที่เกี่ยวของกับดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ออกเปน 6 สาขา คือ
1. วิทยาศาสตรธรรมชาติ (Natural sciences) ประกอบดวยคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร ฟสิกส
เคมี ชีววิทยา และศาสตรที่เกี่ยวกับโลกและสิ่งแวดลอม เชน ธรณีวิทยา อุตนุ ิยมวิทยา
สมุทรศาสตร เปนตน
2. วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (Engineering and technology) ประกอบดวยวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมไฟฟา และวิศวกรรมอื่นๆ
3. แพทยศาสตร (Medical science) ประกอบดวยการแพทยพื้นฐาน เวชศาสตรคลินิก และ
วิทยาศาสตรสุขภาพ
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4. เกษตรศาสตร (Agricultural science) ประกอบดวยเกษตรศาสตร วนศาสตร ประมง และ
สัตวศาสตร
5. สังคมศาสตร (Social science) ประกอบดวยจิตวิทยา เศรษฐศาสตร ศึกษาศาสตร และ
สังคมศาสตรอื่นๆ
6. มนุษยศาสตร (Humanities) ประกอบดวยประวัติศาสตร ภาษาและวรรณกรรม และ
มนุษยศาสตรอื่นๆ
12.1 กิจกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Scientific and technology activities (STA)) โดย
UNESCO ไดใหความหมายของ STA ประกอบดวย
12.1.1 การวิจัยและพัฒนา (Research and development (R&D)) ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับ
การดําเนินกิจกรรมการวิจยั และพัฒนาทีด่ าํ เนินงานโดยหนวยงานตางๆ การวิจยั และพัฒนา
แบงออกเปน 3 ประเภทคือ
1. การวิจัยเบื้องตน การทดลองหรือการปฏิบัติตามทฤษฎี เพื่อหาความรูใหมๆ ตามพื้นฐาน
ของปรากฏการณและความจริงที่พบ โดยไมมีการประยุกตใชเฉพาะหรือคํานึงถึงการใช
ประโยชน
2. การวิจยั ประยุกต เปนการคนควาหาความรูใหมๆ เพื่อนําไปสูจุดหมายเฉพาะของ
ภาคปฏิบัติหรือวัตถุประสงค
3. การพัฒนาการทดลอง เปนการทํางานที่เปนระบบ โดยนําความรูที่ไดจากการวิจัยและ/
หรือประสบการณจากการปฏิบัติ มาใชในการผลิตวัสดุหรือผลิตภัณฑและอุปกรณใหมๆ
และเพื่อการจัดวางและปรับปรุงกระบวนการ ระบบ และการบริการใหม
12.1.2 การศึกษาและฝกอบรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Scientific and technical
education and training) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับบุคลากรทั้งหมดที่ทําการศึกษาและ
ฝกอบรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วิทยาศาสตรธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยี แพทยศาสตร เกษตรศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร) จํานวนนักศึกษา
ที่ศึกษาอยูใ นระดับอุดมศึกษาและสถาบันการศึกษาที่มีระดับสูงกวามัธยมศึกษา จํานวน
สถานศึกษาทัง้ ของภาครัฐและเอกชนทีใ่ หการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาธารณูปโภคพื้นฐานในการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน
12.1.3 บริการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Scientific and technical services) ประกอบดวย
ขอมูลเกี่ยวกับบริการหองสมุดและพิพิธภัณฑ การแปลและการตรวจสอบงานเขียนดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การจดทะเบียนและสิทธิบัตร เปนตน
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12.2 บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา (Research and development personnel) หมายถึง บุคคลที่
ดําเนินงานเกี่ยวกับดานการวิจัยและพัฒนาทั้งโดยตรงและโดยออม เชน ผูจัดการ เจาหนาที่บริหารงาน
และเสมียนทีด่ าํ เนินงานอยูในสวนของการวิจัยและพัฒนา
ขอมูลบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา สามารถจําแนกได 2 ดานคือ
12.2.1 อาชีพ (Occupation) โดยจะจัดจําแนกขอมูลอาชีพตามการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล
(ISCO-88) ที่จัดทําโดย ILO ซึ่งอาชีพในทีน่ ี้แบงออกเปน 3 กลุมคือ
12.2.1.1 นักวิจัย ตามความหมายของ OECD และ UNESCO หมายถึง ผูเชี่ยวชาญที่
ทําหนาที่ในการกําหนดแนวคิดหรือสรางองคความรู ผลิตภัณฑ กระบวนการ
วิธีการ และระบบใหมๆ ในการจัดการโครงการ ซึ่งนักวิจยั ISCO-88 จัดไวใน
ประเภทอาชีพที่ 2 “ผูประกอบวิชาชีพ (Professionals)” รวมถึงรหัสอาชีพ 1237
“ผูจัดการฝายวิจัยและพัฒนา” สําหรับสมาชิกในกองทัพที่ทําหนาทีว่ จิ ัยและ
พัฒนา ผูจัดการและเจาหนาที่บริหารงานที่ทําหนาที่วางแผนและจัดการงานดาน
การวิจัยและพัฒนาจะถูกรวมไวในที่นี้ดว ย สําหรับนักศึกษาในระดับปริญญาเอก
ที่มีความเกีย่ วของกับการวิจยั และพัฒนาจะถือวาเปนนักวิจัยเชนกัน
12.2.1.2 ชางเทคนิคและเจาหนาที่เทคนิค ISCO-88 จัดไวในหมวด 31 “ผูประกอบ
วิชาชีพที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรกายภาพและวิศวกรรมศาสตร” หมวด 32 “ผู
ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสุขภาพ” และ
รหัสอาชีพ 3434 “ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานสถิติ คณิตศาสตร และ
ดานอื่นๆ ที่เกีย่ วของ”
12.2.1.3 เจาหนาที่สนับสนุนอื่นๆ เชน ชางฝมือ เลขานุการ และเสมียนที่มีสวนเกี่ยวของ
กับโครงการวิจัยและพัฒนา ซึ่ง ISCO-88 จัดไวในประเภทอาชีพที่ 4 “เสมียน”
ประเภทอาชีพที่ 6 “ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและการประมง” และ
ประเภทอาชีพที่ 8 “ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผูปฏิบัติงาน
ดานการประกอบ”
12.2.2 ระดับการศึกษา (Level of education) ระดับการศึกษาในที่นี้ จะกําหนดเฉพาะระดับของ
การศึกษา โดยไมคํานึงถึงสาขาที่เรียน การจัดประเภทการศึกษาตามมาตรฐานสากล (ISCED)
ที่จัดทําโดย UNESCO ไดแบงระดับการศึกษาของบุคลากรดานวิจัยและพัฒนาออกเปน 6
ระดับคือ
12.2.2.1 การศึกษาระดับปริญญาเอก (ISCED ระดับ 6)
12.2.2.2 การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาเอก (ISCED ระดับ 5A) หมายถึง ระดับปริญญาตรี
ถึงปริญญาโท
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12.2.2.3 การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ISCED ระดับ 5B)
12.2.2.4 การศึกษาระดับอนุปริญญา (ISCED ระดับ 4) เชน ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)
12.2.2.5 การศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ISCED ระดับ 3) เชน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)
12.2.2.6 การศึกษาระดับอื่นๆ (ISCED ระดับ 0-2)
12.3 คาใชจายดานการวิจัยและพัฒนา (Research and development expenditure)
12.3.1 คาใชจายเพื่อการดําเนินงานดานการวิจัยและพัฒนาของภาคตางๆ (Expenditure for R&D
performed within a sector of the economy)
12.3.1.1 ตนทุนหมุนเวียน คือ ตนทุนจากคาแรงและตนทุนหมุนเวียนอื่นๆ ประกอบดวย
ตนทุนจากการซื้อวัตถุดิบและอุปกรณที่ใชในการวิจัยและพัฒนา เชน น้ํา เชื้อเพลิง
(กาซและไฟฟา) หนังสือ เอกสารและวารสารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วัสดุในหองทดลอง เชน สารเคมี สัตวทดลอง เปนตน
12.3.1.2 คาใชจายทุน คือ คาใชจายทั้งหมดของสินทรัพยถาวรที่ใชในการวิจยั และพัฒนา
ประกอบดวย
- ที่ดินและอาคาร
- เครื่องมือและอุปกรณ
- ซอฟตแวรคอมพิวเตอร
12.3.2 แหลงที่มาของเงินทุน (Sources of funds) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับแหลงที่มาของ
เงินทุนและจํานวนเงินที่ไดรบั เพื่อนําไปใชในการวิจัยและพัฒนา แบงเปน 5 ภาคตามที่
กลาวในขางตน
12.3.2.1 ภาคธุรกิจ
12.3.2.2 ภาครัฐบาล
12.3.2.3 ภาคองคการเอกชนที่ไมแสวงหากําไร
12.3.2.4 ภาคการศึกษาระดับสูง
12.3.2.5 ตางประเทศ
12.3.3 ผลรวมของประเทศ (National total)
12.3.3.1 คาใชจายมวลรวมภายในประเทศในการวิจัยและพัฒนา (Gross domestic expenditure
on R&D (GDERD))
12.3.3.2 คาใชจายมวลรวมประชาชาติในการวิจยั และพัฒนา (Gross national expenditure
on R&D (GNERD))
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12.4 การผลิตสินคาไฮเทคโนโลยี (High-technology production) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
สถานประกอบการที่ทํากิจกรรมการผลิต จํานวนแรงงานที่ทํางานในสถานประกอบการผลิตสินคา
ไฮเทคโนโลยี เปนตน ซึ่งสินคาไฮเทคโนโลยีตามความหมายของ OECD และ Eurostat ประกอบดวย
- ผลิตภัณฑดานอวกาศ
- คอมพิวเตอรและเครื่องจักรสํานักงาน
- ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
- ผลิตภัณฑเภสัชกรรม
- เครื่องมือวิทยาศาสตร
- เครื่องจักรชนิดใชไฟฟา
- เครื่องจักรชนิดไมใชไฟฟา
- เคมีภัณฑ (ไมรวมผลิตภัณฑเภสัชกรรม)
- อาวุธยุทโธปกรณ
12.5 การพิมพโฆษณาหนังสือ/สิง่ พิมพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Production of science and
technology publication) เปนขอมูลที่แสดงถึงผลงานและงานเขียนทางวิชาการที่เกีย่ วของกับดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับจํานวนสิ่งพิมพโฆษณาที่ผลิตออกมาใน
สาขาตางๆ ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
12.6 การคาผลิตภัณฑไฮเทคโนโลยี (Trade in high-technology products)
12.6.1 การคาผลิตภัณฑไฮเทคโนโลยีภายในประเทศ (Domestic trade in high-technology
products) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ มูลคา/ปริมาณ การขายสงและขายปลีกสินคา
ไฮเทคโนโลยี อัตราการเติบโตของธุรกิจการคาสินคาไฮเทคโนโลยี ดัชนีราคาสินคา
ไฮเทคโนโลยี เปนตน
12.6.2 การคาผลิตภัณฑไฮเทคโนโลยีระหวางประเทศ (International trade in high-technology
products) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับมูลคา/ปริมาณการนําเขาและสงออกสินคาไฮเทคโนโลยี
ดุลการคา และดุลการชําระเงินของประเทศเกี่ยวกับสินคาไฮเทคโนโลยี เปนตน
12.7 สิทธิบัตร (Patents) เปนสวนหนึ่งของทรัพยสินทางปญญา ซึ่งทรัพยสินทางปญญาแบงไดเปน 2
ประเภทคือ
1. ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม แบงเปน
- สิทธิบัตร (Patent)
- เครื่องหมายการคา (Trademark)
- ความลับทางการคา (Trade secrets)
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- ชื่อทางการคา (Trade name)
- แบบผังภูมิทางวงจรรวม (Layout-design of integrated)
- สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical indication)
2. ลิขสิทธิ์ คือ งานหรือความคิดสรางสรรคในสาขาวรรณกรรม ดนตรีกรรม ศิลปกรรม งานภาพยนตร
หรืองานอื่นใดในดานวิทยาศาสตร รวมทั้ง
- สิทธิขางเคียง คือ การนํางานดานลิขสิทธิ์ออกแสดง
- โปรแกรมคอมพิวเตอร
- งานฐานขอมูล
สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสําคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ (Innovation)
การออกแบบผลิตภัณฑ (Product design) หรือผลิตภัณฑอรรถประโยชน (Utility Model) ที่มี
ลักษณะตามทีก่ ฎหมายกําหนดไว (กรมทรัพยสินทางปญญา, 2545)
ขอมูลสิทธิบัตรเปนตัวชีว้ ดั ทีส่ ําคัญที่แสดงใหเห็นถึงการประดิษฐคิดคนและการเปลีย่ นแปลง
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนขอมูลที่ทําใหสามารถอธิบายกิจกรรมดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไดทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ขอมูลสิทธิบัตรจะไดจากทะเบียนของผูที่มาขอจด
กับกรมทรัพยสินทางปญญา
12.8 สถิติวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิทธิบัตร ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (Statistics of science,
technology and patents n.e.c.) เชน สิ่งอํานวยความสะดวกในดานการวิจัยและพัฒนา หมายถึง
จํานวนอุปกรณที่ใชในการวิจัยและพัฒนาที่ไดมาตรฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกในหองทดลอง
เนื้อที่ของหองทดลอง เอกสาร วารสารวิชาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน
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13. สถิติดานเศรษฐกิจอื่นๆ
(OTHER ECONOMIC STATISTICS)

13.1 อุตสาหกรรมการบริการ (Services industries) หมายถึง อุตสาหกรรมอื่นทีน่ อกเหนือจาก
อุตสาหกรรมการผลิต (เกษตรกรรม เหมืองแร การผลิต การไฟฟา การกอสราง และการจัดหากาซ
และน้ํา) ซึ่ง SNA 1993 ไดใหความหมายของบริการตาม ISIC Rev.3.0 ประเภท G-Q คือ
ประเภท G : การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใช
สวนบุคคล และของใชในครัวเรือน
ประเภท H : โรงแรมและภัตตาคาร
ประเภท I : การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม
ประเภท J : การเปนตัวกลางทางการเงิน
ประเภท K : กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และกิจกรรมทางธุรกิจ
ประเภท L : การบริหารราชการและการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคม
ภาคบังคับ
ประเภท M : การศึกษา
ประเภท N : งานดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห
ประเภท O : กิจกรรมดานการบริการชุมชน สังคม และการบริการสวนบุคคลอื่นๆ
ประเภท P : ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล
ประเภท Q : องคการระหวางประเทศและองคการตางประเทศอื่นๆ และสมาชิก
ขอมูลอุตสาหกรรมการบริการ เปนขอมูลที่แสดงถึงจํานวนสถานประกอบการที่ดําเนิน
กิจกรรมการบริการตางๆ จํานวนแรงงาน ขนาดของสถานประกอบการ ลักษณะของการดําเนิน
กิจการ การใหบริการในกิจกรรมที่สถานประกอบการนั้นๆ ดําเนินการอยู ผลการดําเนินงาน และ
ขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
13.1.1 การสนับสนุนของภาคอุตสาหกรรมการบริการที่มีตอเศรษฐกิจ
(The
economic
contribution of the services industries) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับมูลคาเพิ่มรวมของ
ภาคอุตสาหกรรม การบริการ (Gross value added of the services industries sector)
จํานวนแรงงานภาคอุตสาหกรรมการบริการ เปนตน
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13.1.2 การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และ
ของใชในครัวเรือน (Wholesale and retail trade : repair of motor vehicles, motorcycles
and personal and household goods) ดูรายละเอียดในสถิติดานเศรษฐกิจ : สถิติการคาสง
คาปลีก
13.1.3 โรงแรมและภัตตาคาร (Hotels and restaurants)
13.1.3.1 โรงแรม คายพัก และที่พกั ชั่วคราว (Hotels; camping sites and other provision
of short-stay) เปนกิจกรรมที่ใหบริการเกีย่ วกับการจัดหาที่พักชั่วคราว คายพัก
และสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนทัว่ ไป หรือเฉพาะสมาชิกขององคการ
โดยไดรับคาธรรมเนียมตอบแทน เชน โรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส หอพักใน
สถานศึกษา ที่พักแรมเยาวชน เปนตน
13.1.3.2 ภัตตาคาร บาร และโรงอาหาร (Restaurants, bars and canteens) เปนกิจกรรมที่
ใหบริการดานอาหารและเครือ่ งดื่มที่จัดเตรียมไวพรอมที่จะบริโภคไดทันทีใน
สถานที่ตางๆ เชน ภัตตาคาร รานอาหาร คาเฟ รานขายเครื่องดื่ม เปนตน
13.1.4 การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการสื่อสาร
13.1.4.1 การขนสงและสถานที่เก็บสินคา (Transportation and storage) ดูรายละเอียดใน
สถิติดานเศรษฐกิจ : สถิติการขนสง : กิจกรรมการขนสง
13.1.4.2 การสื่อสาร (Communication) ประกอบดวยการไปรษณียแ ละโทรคมนาคม ดู
รายละเอียดในสถิติดานเศรษฐกิจ : สถิติการสื่อสาร รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร : สถิติการสื่อสาร
13.1.5 การเปนตัวกลางทางการเงิน (Financial intermediation)
13.1.5.1 การเปนตัวกลางทางเงินตรา (Monetary intermediation) คือ สถานประกอบการ
ที่ดําเนินกิจกรรมทางเงินตราโดยมีที่มาของเงินทุนจากการรับฝากเงิน ประกอบดวย
ธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย และสถาบันการเงินที่รับฝากเงิน พรอมทั้ง
ทําธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ เชน การใหสินเชื่อ การรับซื้อลดตั๋วแลกเงิน เปนตน
ขอมูลการเปนตัวกลางทางเงินตรา
13.1.5.2 การเปนตัวกลางทางการเงินอื่นๆ (Other financial intermediation) คือ สถาน
ประกอบการที่ดําเนินกิจกรรมการเปนตัวกลางทางการเงิน โดยที่มาของเงินทุน
ตองไมไดเกิดจากการรับฝากเงิน เชน สถานประกอบการที่ดําเนินกิจกรรม
สัญญาเชาแบบการเงิน ธนาคารหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ไมไดดําเนิน
กิจการรับฝากเงิน บริษัทหลักทรัพย บริษทั เงินทุนหลักทรัพย เปนตน
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13.1.5.3 การประกันภัย (Insurance) คือ สถานประกอบการที่ดาํ เนินกิจกรรมใหบริการ
ดานการประกันภัย
- การประกันชีวติ ทั้งที่มีสวนและไมมีสวนที่เปนการออมที่เกี่ยวของกับ
การรวบรวมเงินทุนและนําเงินทุนดังกลาวไปหารายได
- การประกันวินาศภัย เชน การประกันอุบัตเิ หตุ การประกันอัคคีภัย การประกัน
สุขภาพ การประกันทรัพยสนิ การประกันภัยรถยนต การประกันภัยการขนสง
เปนตน
- กิจกรรมที่ชวยเสริมการประกันภัย คือ กิจกรรมของตัวแทนการประกันภัย
ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน นักคณิตศาสตรประกันภัย และการบริหาร
เกี่ยวกับการกูภ ัย
13.1.5.4 กองทุนบําเหน็จบํานาญ (Pension funding) คือ สถานประกอบการที่ดําเนิน
กิจกรรมการจัดเตรียมเงินไดเมื่อเกษียณอายุ กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการรวบรวม
เงินทุน และการนําเงินทุนดังกลาวไปหารายได รวมถึงกิจกรรมที่เกีย่ วเนื่องกับ
กองทุนบําเหน็จบํานาญ
13.1.5.5 กิจกรรมที่ชว ยเสริมการเปนตัวกลางทางการเงิน ยกเวนการประกันภัยและกองทุน
บําเหน็จบํานาญ (Activities auxiliary to financial intermediation, except
insurance and pension funding)
- การบริหารงานดานตลาดการเงิน คือ กิจกรรมที่ดําเนินการและตรวจสอบ
ตลาดเงินที่นอกเหนือจากอํานาจรัฐ รวมทั้งกิจกรรมตลาดหลักทรัพย และ
การซื้อขายสินคาลวงหนา เชน จํานวนสถานประกอบการที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย มูลคาการซื้อขายหลักทรัพย เปนตน
- กิจกรรมการซือ้ ขายหลักทรัพย คือ การซื้อขายหลักทรัพยในตลาดเงินในนาม
ของผูอื่น เชน นายหนา โบรกเกอรที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย และกิจกรรมที่
เกี่ยวของ
- กิจกรรมที่ชวยเสริมการเปนตัวกลางทางการเงินอื่นๆ เชน ที่ปรึกษาทางการเงิน
นายหนาในการกูยืมเงินเพื่อการซื้อขายอสังหาริมทรัพย
รานแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ เปนตน
13.1.6 กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และกิจกรรมทางธุรกิจ (Real estate, renting
and business activities)
13.1.6.1 กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย (Real estate activities) การซื้อ การขาย การใหเชา
และการดําเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยทั้งที่เปนเจาของหรือเชาจากผูอื่น เชน
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13.1.6.2

13.1.6.3

13.1.6.4
13.1.6.5
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อาคารชุด ที่พักอาศัย เปนตน การพัฒนาและการขายที่ดินและสุสาน รวมถึง
การดําเนินกิจกรรมดังกลาวโดยไดรับคาธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทําสัญญา
การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณโดยไมมีผูควบคุม
การใหเชาของใช
สวนบุคคลและของใชในครัวเรือน (Renting of machinery and equipment
without operator and of personal and household goods) ประกอบดวยกิจกรรม
การใหเชาอุปกรณการขนสงทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ การใหเชาเครือ่ งจักรและ
เครื่องอุปกรณทางการเกษตร อุปกรณที่ใชในงานกอสรางและงานวิศวกรรมโยธา
อุปกรณที่ใชในสํานักงาน เครื่องจักรและอุปกรณอื่นๆ รวมถึงของใชสวนบุคคล
และของใชในครัวเรือน
กิจกรรมดานคอมพิวเตอรและกิจกรรมที่เกี่ยวของ (Computer and related activities)
- การใหคําปรึกษาเกีย่ วกับฮารดแวร คือ การใหคําปรึกษาเกีย่ วกับชนิดและ
ลักษณะการใชงานของฮารดแวร การวิเคราะหความตองการและปญหาของ
ผูใชในดานฮารดแวร
- การใหคําปรึกษาเกีย่ วกับซอฟตแวรและการจัดหา คือ กิจกรรมที่เกีย่ วกับ
การวิเคราะห ออกแบบ และเขียนโปรแกรมของระบบงานที่พรอมใชงาน รวมถึง
การพัฒนา การผลิต การจัดหา และจัดทําเอกสารประกอบการใชซอฟตแวร
- การประมวลผลขอมูลหรือการจัดทําตารางประมวลผลขอมูลทุกชนิด จาก
ขอมูลของลูกคา รวมถึงการบันทึกขอมูล การเตรียมขอมูล การแปลงขอมูล
ซึ่งอาจดําเนินงานโดยตรงหรือผานระบบเครือขาย
- กิจกรรมดานฐานขอมูล คือ การพัฒนาฐานขอมูล การบันทึกจัดเก็บขอมูล
และการจัดทําฐานขอมูลใหพรอมใชงาน
- การบํารุงรักษาและการซอมแซมเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทําบัญชี และ
เครื่องคํานวณ เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
- กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
การวิจยั และพัฒนา (Research and development) ดูรายละเอียดในสถิติดาน
เศรษฐกิจ : สถิติวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิทธิบัตร
กิจกรรมดานธุรกิจอื่นๆ (Other business activities)
- กิจกรรมดานกฎหมาย ไดแก กิจกรรมใหคําปรึกษาและการเปนตัวแทนใน
ดานคดีแพง คดีอาญา และคดีอื่นๆ การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับขอพิพาทดาน
แรงงาน การเตรียมเอกสารทางกฎหมาย รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิทธิบัตร
และลิขสิทธิ์ และการจัดทําสัญญา พินัยกรรมตราสาร
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- กิจกรรมการบัญชี การทําบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การใหคําปรึกษา
ดานภาษี และการเปนตัวแทนดําเนินการดานภาษีใหแกลกู คา
- การวิจยั ตลาดและการสํารวจความคิดเห็น คือ การสํารวจความเปนไปไดทาง
การตลาดและลักษณะนิสัยในการซื้อของผูบริโภคเพื่อประโยชนในการสงเสริม
การขายและการพัฒนาผลิตภัณฑใหม และการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
ในประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- กิจกรรมการใหคําปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ คือ การใหคําปรึกษา แนะนํา
หรือใหความชวยเหลือในการดําเนินทางธุรกิจ กิจกรรมการประชาสัมพันธ
การวางแผน การจัดองคกร และการใหคําปรึกษาดานการจัดการรวมกับ
การปฏิบัติงานจริง
- กิจกรรมดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม และการใหคําปรึกษาดานเทคนิค
ที่เกี่ยวของประกอบดวยกิจกรรมดานสถาปตยกรรม การออกแบบสิ่งกอสราง
การวางผังเมืองและภูมิสถาปตยกรรม กิจกรรมวิศวกรรมและเทคนิค เชน
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมเคมี ฯลฯ
รวมถึงกิจกรรมธรณีวิทยาและการสํารวจแรโดยใชการวัดพื้นผิว การออกแบบ
การสังเกตเพื่อเก็บหลักฐานขอมูลดานโครงสรางของชั้นใตดิน
- การทดสอบและการวิเคราะหทางเทคนิค ประกอบดวยกิจกรรมการทดสอบ
วัสดุและผลิตภัณฑทกุ ประเภทเพื่อหาสวนประกอบและความบริสุทธิ์
การทดสอบคุณสมบัติและความนาเชื่อถือ การรับรองผลิตภัณฑ เปนตน
- การโฆษณา ประกอบดวยกิจกรรมที่ใหบริการดานโฆษณา การเปนตัวแทน
โฆษณา การวางแผนการใชสื่อโฆษณาตางๆ และการโฆษณานอกสถานที่ เชน
แผนปายโฆษณา การออกแบบตกแตงรานคา การติดปายโฆษณาในรถยนต
และรถโดยสาร รวมถึงการแจกหรือจัดสงวัสดุโฆษณาหรือสินคาตัวอยาง
- การจัดหาแรงงานและการสรรหาบุคลากร ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม
การคัดเลือกและการบรรจุในการจางงานทุกสาขา ซึ่งอาจจัดใหแกนายจาง
หรือผูสมัครงาน รวมถึงกิจกรรมการสรรหาและบรรจุบุคลากรระดับผูบริหาร
- กิจกรรมดานการสืบสวนและการรักษาความปลอดภัย ประกอบดวยกิจกรรม
การสืบสวน การรักษาความปลอดภัยและการปองกันอื่นๆ สําหรับบุคคลและ
ทรัพยสิน กิจกรรมการตรวจสอบประวัติบคุ คล การสืบหาคนหาย การสืบสวน
ขโมยและผูยกั ยอก การลาดตระเวน รวมถึงการใหคําปรึกษาดานการรักษา
ดานความปลอดภัย
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- กิจกรรมการทําความสะอาดอาคาร ประกอบดวยกิจกรรมการทําความสะอาด
อาคารทุกประเภท เชน โรงงาน รานคา สถาบัน และสถานที่ประกอบธุรกิจ
และวิชาชีพ และอาคารที่อยูอาศัย รวมทั้งการทําความสะอาดภายในตัวอาคาร
- กิจกรรมการถายภาพ ประกอบดวยกิจกรรมการผลิตภาพถายสําหรับการคาและ
ผูใชบริการทุกประเภท บริการลาง อัด และขยายภาพ ไมวาจะเปนฟลม ทั่วไป
หรือฟลมภาพยนตร รวมทัง้ กิจกรรมที่เกีย่ วกับการทําสไลด การอัดสําเนา
และซอมแซมหรือตกแตงภาพถายเกา
- กิจกรรมการบรรจุหีบหอ ประกอบดวยกิจกรรมการบรรจุหีบหอโดยไดรับ
คาธรรมเนียมหรือโดยการทําสัญญาจาง การติดฉลาก การประทับตรา
การหอวัสดุและของขวัญโดยไมคํานึงวาจะเปนระบบอัตโนมัติหรือไม
- กิจกรรมธุรกิจอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น เชน กิจกรรมการเก็บเงิน
ตามใบเสร็จ นายหนาทางธุรกิจ การประเมินทรัพยสิน กิจกรรมดานชวเลข
การทําสําเนา การพิมพดดี และกิจกรรมดานเลขานุการอื่นๆ การออกแบบ
แฟชั่นเกี่ยวกับสิ่งทอ เครื่องแตงกาย เฟอรนิเจอรและเครื่องตกแตงภายใน
การจัดนิทรรศการ การแปลเอกสาร และกิจกรรมธุรกิจอืน่ ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภท
ไวในที่อื่น
13.1.7 การบริหารราชการและการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ (Public
administration and defence; compulsory and social security)
13.1.7.1 การบริหารราชการและนโยบายทางดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
(Administration of the state and the economic social security)
- กิจกรรมดานการบริการของรัฐทั่วไป ประกอบดวยกิจกรรมเกีย่ วกับการ
บริหารงานฝายนิติบัญญัติ การบริหารและกํากับดูแลดานการเงินและการคลัง
การดําเนินงานดานการจัดเก็บภาษี การจัดการเกีย่ วกับกองทุนของรัฐและ
หนี้สาธารณะ การบริหารและดําเนินการในการวางแผนดานเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวม และการใหบริการขอมูลดานสถิติในระดับตางๆ ของรัฐ
- การกําหนดกฎเกณฑของหนวยงานในการใหบริการดานการดูแลสุขภาพ
การศึกษา วัฒนธรรม และการบริการทางสังคมอื่นๆ ยกเวนการประกันสังคม
ซึ่งกิจกรรมในสวนนี้ รวมถึงการบริหารงานดานการพิทกั ษสิ่งแวดลอมและ
การบริหารแผนงานดานที่อยูอาศัย
- การกําหนดกฎเกณฑและการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการ
ทางธุรกิจ ประกอบดวยกิจกรรมเกี่ยวกับดานโครงสรางพื้นฐาน การจัดการ

146

สถิติดานเศรษฐกิจ : ECONOMIC STATISTICS

ที่ดินเพื่อการเกษตรและการจัดการดานการผลิต การตลาด และเงินทุน
ทางการเกษตร การบริหารดานการปาไมและการประมง การบริหารเกี่ยวกับ
การทําเหมืองและทรัพยากรแร เชื้อเพลิงและพลังงาน รวมถึงการบริหารงาน
ดานไฟฟา การบริหารดานการขายสง ขายปลีก การเก็บสินคา และสถานที่
เก็บสินคา โรงแรม ภัตตาคาร การทองเที่ยว การกําหนดกฎขอบังคับ การออก
ใบอนุญาต และการตรวจสอบทางพาณิชยกรรมตางๆ การบริหารแรงงาน
การกําหนดกฎขอบังคับ และการบริหารการขนสงและการคมนาคม เปนตน
13.1.7.2 การจัดหาการบริการใหแกชมุ ชนโดยรวม (Provision of the services to the
community as a whole)
- การตางประเทศ ประกอบดวยกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารและดําเนินการ
ของกระทรวงการตางประเทศ การบริการขอมูลขาวสารและวัฒนธรรมเพื่อ
เผยแพรในตางประเทศ การพาณิชยตางประเทศ การใหความชวยเหลือดาน
เศรษฐกิจและการทหารระหวางประเทศ รวมถึงการใหความชวยเหลือดานอื่นๆ
- กิจกรรมการปองกันประเทศ โดยฝายทหารและพลเรือน การบัญชาการ
กํากับดูแล และการปฏิบัตกิ ารในการปองกันประเทศ การจัดหาเครื่องอุปกรณ
สิ่งกอสรางและสิ่งอุปกรณทางทหาร รวมถึงการดูแลสุขภาพของกําลังพลใน
สนามรบ
- กิจกรรมการรักษาระเบียบและความปลอดภัยของประชาชน ประกอบดวย
กิจกรรมเกีย่ วกับการควบคุมและรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน และ
การปองกันอัคคีภัย เชน ตํารวจ หนวยดับเพลิง เปนตน การบริหารและ
การดําเนินการของศาลแพงและศาลอาญา ศาลทหาร และระบบศาลยุตธิ รรม
การบริหารงานของเรือนจํา รวมทัง้ การจัดหาสิ่งอุปกรณเพื่อประโยชนในภาวะ
ฉุกเฉินของประเทศ
13.1.7.3 กิจกรรมการประกันสังคมภาคบังคับ (Compulsory social security activities)
ประกอบดวยกิจกรรมเกี่ยวกับการสะสมเงินทุนและการบริหารการประกันสังคม
ที่จัดใหโดยรัฐ อาจหมายรวมถึงการจายเงินชดเชยสําหรับการลดลงหรือการสูญเสีย
รายไดหรือรายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีพ ซึ่งโดยทัว่ ไปครอบคลุมถึงการประกัน
ความเจ็บปวย อุบัติเหตุ และการวางงาน
13.1.8 การศึกษา (Education) ประกอบดวยกิจกรรม การศึกษาในระดับตางๆ เชน ระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา (สายสามัญ สายเทคนิค และอาชีวะ) ระดับอุดมศึกษา รวมถึง
การศึกษาผูใหญ และการศึกษาอื่นๆ
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13.1.9 งานดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห (Health and social work)
13.1.9.1 กิจกรรมดานสุขภาพคน (Human health activities) ประกอบดวยกิจกรรมดาน
โรงพยาบาล กิจกรรมทางการแพทยและทันตกรรม รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ดาน
สุขภาพคน
13.1.9.2 กิจกรรมบริการรักษาสัตว (Veterinary activities) คือ กิจกรรมดานโรงพยาบาล
รักษาสัตว ทีใ่ หบริการภายใตการควบคุมของสัตวแพทย ผูชวยสัตวแพทย หรือ
เจาหนาที่อนื่ ๆ ที่ชวยในการรักษาสัตว
13.1.9.3 กิจกรรมดานงานสังคมสงเคราะห (Social work activities) ประกอบดวย
กิจกรรมเกีย่ วกับการใหความชวยเหลือแกเด็ก คนชรา และบุคคลประเภทพิเศษ
ที่มีความสามารถจํากัดในการดูแลตนเอง ซึ่งการใหความชวยเหลือในที่นี้อาจให
ที่พักหรือไมใหที่พักก็ได
13.1.10 กิจกรรมดานการบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคลอื่นๆ (Other community,
social and personal services activities)
13.1.10.1 กิจกรรมดานการกําจัดสิ่งปฏิกูล ขยะ การสุขาภิบาล และกิจกรรมทีค่ ลายกัน
(Sewage and refuse disposal, sanitation and similar activities) ซึ่งเปนการเก็บขยะ
ทั้งจากครัวเรือนและสถานประกอบการ การขนสงและการกําจัด และการขนถาย
สิ่งปฏิกูลของคนโดยผานทางทอระบายน้ํา ทอระบายของเสีย หรือโดยวิธีอื่นๆ
13.1.10.2 กิจกรรมขององคกรสมาชิก ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (Activities of
membership organization n.e.c.) ประกอบดวยองคกรทางธุรกิจและองคกร
นายจาง องคกรทางวิชาชีพ สหภาพแรงงาน องคกรทางศาสนา องคกรทาง
การเมือง และองคกรสมาชิกอื่นๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
13.1.10.3 กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Recreational, cultural and
sporting activities)
- กิจกรรมดานภาพยนตร วิทยุ โทรทัศน และการบันเทิงอืน่ ๆ เชน การสราง
ภาพยนตร การฉายภาพยนตร การผลิตและเผยแพรรายการวิทยุและโทรทัศน
กิจกรรมดานศิลปะการละคร ดนตรี และศิลปะอื่นๆ รวมถึงกิจกรรมดาน
ความบันเทิงอืน่ ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
- กิจกรรมสํานักขาว
- กิจกรรมหองสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และการอนุรักษ
สถานที่และอาคารทางประวัติศาสตร และกิจกรรมดานสวนพฤกษชาติและ
สวนสัตว และการอนุรักษธรรมชาติ
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- กิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ ประกอบดวยกิจกรรมการจัดการดําเนินการ
เกี่ยวกับกีฬาทุกประเภท ทั้งนักกีฬาอาชีพและสมัครเลน เชน สโมสร
กีฬาตางๆ การดําเนินการเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกในการเลนกีฬา
สนามกีฬา รวมถึงกิจกรรมการสงเสริมและการจัดการแขงขันกีฬา และ
กิจกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวของกับการนันทนาการ เชน การตกปลา
การเสี่ยงโชค และการพนัน งานแสดงสินคา การแสดงละครพื้นบาน เปนตน
13.1.10.4 กิจกรรมดานการบริการอื่นๆ (Other services activities) ประกอบดวยกิจกรรม
การบริการซักรีดและซักแหงผลิตภัณฑสิ่งทอและขนสัตว การแตงผม และ
การเสริมสวย การทําศพและกิจกรรมที่เกีย่ วของ และกิจกรรมดานการบริการ
อื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่ เชน บริการอาบ อบ นวด ซาวนา
สถานลดน้ําหนัก หองน้ําสาธารณะ บริการขัดรองเทา เปนตน
13.1.11 ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล (Private household with employed persons) ประกอบดวย
กิจกรรมของบุคคลที่เขามารับจางทํางานทุกประเภทในครัวเรือนสวนบุคคล เชน หญิงรับใช
แมครัว คนทําสวน คนซักรีดเสื้อผา เปนตน
13.1.12 องคการระหวางประเทศและองคการตางประเทศอื่นๆ และสมาชิก (Extra-territorial
organization and bodies) เชน องคการสหประชาชาติ องคการความรวมมือดาน
เศรษฐกิจและการพัฒนา องคการประเทศผูผลิตและสงออกน้ํามัน ธนาคารโลก เปนตน
13.2 ขอมูลสถิติดานเศรษฐกิจที่ไดจากทะเบียนและการบริหารงาน (Business registers and
administrative records in support of economic statistics) เปนขอมูลการทําทะเบียนและการ
บันทึกจากการบริหารงานที่สามารถนํามาใชกับงานสถิติดานเศรษฐกิจ เชน ขอมูลทะเบียนการคา
ขอมูลการประกันภัย ขอมูลทะเบียนขนสง เปนตน
13.3 สถิติดานเศรษฐกิจอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (Other economic statistics n.e.c.)
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สถิติดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT STATISTICS

1. สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT STATISTICS)
สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนขอมูลที่เก็บรวบรวมจากแหลงขอมูลตางๆ และมี
หลายรูปแบบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการกําหนดและประเมินแผนงานนโยบายทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดลอม
1.1 สถิติทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources statistics) เปนขอมูลเกี่ยวกับปริมาณ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูตามธรรมชาติทั้งที่สํารวจแลวและยังไมไดสํารวจ และที่มนุษยไดนําขึ้นมา
ใชประโยชน สถิติทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดวย
1.1.1 สถิติทรัพยากรชีวภาพ (Biological resources statistics) ปจจัยที่มผี ลตอปริมาณทรัพยากร
ชีวภาพคือ จํานวนประชากร วัฏจักรความเจริญ ความหนาแนนของประชากร และการผสมผสาน
ของสายพันธุพืชและสัตว ซึ่งเปนตัวชีว้ ัดความหลากหลายของระบบสิ่งแวดลอม
1.1.1.1 ทรัพยากรเกษตร
- จํานวนพืชและปศุสัตว เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับวิเคราะหผลผลิตทางการเกษตร
และการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทางการเกษตร นอกจากนี้ยังนํามาวิเคราะหเกี่ยวกับ
สายพันธุพืชและสัตว รวมถึงมวลชีวภาพ (Biomass) เพื่อเปนตัวชีว้ ัดถึงประสิทธิภาพ
ในการเปลี่ยนวัตถุดิบเปนพลังงาน เชน กระบวนการสังเคราะหแสง และกระบวนการ
สันดาป
- จํานวนชนิดของสายพันธุพชื และสัตว เนือ่ งจากปจจุบนั ประสบปญหาของสายพันธุ
พืชและสัตวมจี ํานวนลดนอยลง ซึ่งไดมีการทําวิจยั และพัฒนาทางดานการเกษตร
เพื่อเพาะพันธุ/ผสมพันธุพืชและสัตวในสายพันธุที่ไมเคยปรากฏมากอน
เพื่อ
ความกาวหนาในดานความรูแ ละเทคโนโลยีการเกษตร
- จํานวนสิ่งกอสราง/สิ่งอํานวยความสะดวกที่มนุษยสรางขึ้น เปนขอมูลที่ศึกษาถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่มนุษยนําไปใชในการทําเกษตรกรรม และสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม เชน การใชเครือ่ งจักรในฟารม การขยายตัวของไฟฟา
ถนน และระบบชลประทาน เปนตน
1.1.1.2 ทรัพยากรปาไม
- จํานวนปาไม ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนของปาไม ชนิดและการผสมผสาน
ของสายพันธุพืช อายุขัยเฉลี่ย และผลผลิตที่ไดจากปา ซึ่งจะแตกตางกันไปตาม
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โครงสรางขอมูลสถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สถิติทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
1. ทรัพยากรชีวภาพ
1.1 ทรัพยากรเกษตร
1.2 ทรัพยากรปาไม
1.3 ทรัพยากรสัตวน้ํา
1.4 ทรัพยากรสัตวปาและพันธุไมปา
2. ทรัพยากรที่เปนวัฎจักรและทรัพยากร

ที่ไมสามารถเกิดใหมได
2.1 ระบบน้ํา
2.2 สภาพภูมิอากาศ
2.3 ชั้นเปลือกโลก
2.4 ทรัพยากรแรธาตุ
3. ทรัพยากรพลังงาน
3.1 พลังงานที่ไมสามารถเกิดใหมได
3.2 พลังงานที่สามารถเกิดได

สถิติสิ่งแวดลอม
กิจกรรมดานสังคมและเศรษฐกิจ
และเหตุการณทางธรรมชาติ
1. การใชทรัพยากรธรรมชาติและกิจกรรมที่เกี่ยวของ
1.1 การเกษตร
1.2 การปาไม
1.3 การลาสัตวและการดักสัตว
1.4 การประมง
1.5 การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
1.6 การผลิตและการบริโภคพลังงาน
1.7 การใชน้ําในการดําเนินกิจกรรมของมนุษย
1.8 การใชที่ดินและการสรางสิ่งกอสรางถาวร
ดานสิ่งแวดลอม
2. การปลอยและการทิ้งของเสียและกระบวนการ
ทางเคมีชีวภาพ
2.1 การปลอยและการทิ้งของเสียสู
สิ่งแวดลอม
2.2 กระบวนการทางเคมีชีวภาพ
3. เหตุการณทางธรรมชาติ

ผลกระทบของกิจกรรมและ
เหตุการณตางๆ ที่มีตอสิ่งแวดลอม
1. การลดลงและเพิ่มขึ้นของทรัพยากร
1.1 ทรัพยากรชีวภาพ
1.2 ทรัพยากรที่เปนวัฏจักรและ
ทรัพยากรที่ไมสามารถเกิดใหมได
2. คุณภาพสิ่งแวดลอม
2.1 มลภาวะในชั้นบรรยากาศ
2.2 คุณภาพน้ํา
2.3 คุณภาพดิน
2.4 คุณภาพของระบบสิ่งแวดลอม
3. สุขภาพมนุษยและภัยพิบัติทาง
สิ่งแวดลอม
3.1 สุขภาพมนุษยและสิ่งปนเปอน
3.2 ผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทาง
สิ่งแวดลอม

1.

2.

3.
4.

การดําเนินงานที่มีตอผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอม
การจัดการและฟนฟูทรัพยากร
1.1 การคุมครองและอนุรักษธรรมชาติ
1.2 การจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
1.3 การฟนฟูสิ่งแวดลอม
การติดตามและควบคุมมลภาวะ
2.1 การวิจัยและควบคุมสิ่งแวดลอม
2.2 การควบคุมและการบังคับใชมาตรฐาน
2.3 การชําระลางและฟนฟูสิ่งแวดลอม
2.4 อุปกรณ/สิ่งอํานวยความสะดวกใน
การควบคุมมลภาวะ
การปองกันและการบรรเทาความรุนแรง
จากภัยธรรมชาติ
การดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม
4.1 หนวยงานรัฐบาล
4.2 หนวยงานเอกชน
4.3 หนวยครัวเรือน
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สภาวะของปา การดูแลรักษาคุณภาพดิน สภาพอากาศและลักษณะภูมิประเทศ
ปจจัยเหลานี้สามารถนํามาเปนตัวชีว้ ัดถึงความสมบูรณของปาในแงของถิ่นที่อยู
อาศัยของสัตวปา แหลงกักเก็บน้ํา และแหลงเชื้อเพลิงสําหรับใชในทองถิ่น
- จํานวนชนิดของสายพันธุปาไม เนื่องจากการขยายตัวของถิ่น ที่อยูอ าศัยของ
มนุษยและอุตสาหกรรมปาไม ทําใหตองใชวิธีการเพาะพันธุแทนวิธีการขยายพันธุ
ตามธรรมชาติ ภัยพิบัติที่ทาํ ใหลักษณะและความสมบูรณของปาเปลี่ยนแปลงไป
การลดลงของปาไมที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพปาเปนทะเลทราย
และ
ปจจัยอืน่ ๆ ลวนเปนสาเหตุทที่ ําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกับสายพันธุของปาไม
- จํานวนสิ่งกอสรางที่มนุษยสรางขึ้น เปนขอมูลที่ศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
เทคโนโลยีที่มนุษยนําไปใชกับอุตสาหกรรมปาไม เชน การใชเครือ่ งจักรตัดไม
สิ่งอํานวยความสะดวกในการชักลากไม เชน การตัดถนนเขาปา การใช
รถบรรทุก รวมถึงผลจากการพยายามปลูกปาของมนุษย
1.1.1.3 ทรัพยากรสัตวน้ํา ประกอบดวยขอมูลปริมาณและชนิดสัตวน้ํา อัตราการทดแทน
ของสัตวน้ํา ที่เกิดจากการจัดการดานการประมงและที่ตองอาศัยปจจัยธรรมชาติเขามา
มีสวนเกีย่ วของ เชน กระแสน้ําในมหาสมุทร การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ํา และ
การจับสัตวน้ําโดยไมคํานึงถึงความสมดุลทางธรรมชาติลวนสงผลกระทบตอปริมาณ
สัตวน้ําทั้งสิ้น
1.1.1.4 ทรัพยากรสัตวปาและพันธุไมปา ประกอบดวย
- จํานวนสัตวปา ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํานวน ชนิด สายพันธุและที่อยูอาศัย
ของสัตวปาชนิดตางๆ
- จํานวนพันธุไมปา ประกอบดวยขอมูลพันธุไมปา ซึ่งไมไดเกิดจากการเพาะพันธุ
ของมนุษย ชนิดและจํานวนพันธุไม อุณหภูมิที่เหมาะสม ความชืน้ ในดินและ
สภาวะทีเ่ หมาะสมกับการเติบโต
ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญตอการขยายพันธุและ
การดํารงอยูของพันธุไม การเพิ่มขึ้นของสายพันธุไมปาชนิดใหม เปนตน
1.1.2 สถิติทรัพยากรที่เปนวัฎจักรและทรัพยากรที่ไมสามารถเกิดใหมได (Cyclical and nonrenewable resources statistics)
1.1.2.1 ระบบน้ํา ประกอบดวยขอมูลสถิติเกี่ยวกับแหลงน้ํา (ทั้งที่กักเก็บไดและไมได) ระบบ
สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ําและระบบการระบายน้ํา ซึ่งการระบายน้ําเปนขอมูลที่สําคัญ
สําหรับการจัดทําขอมูลสถิติสิ่งแวดลอมของน้ํา
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- ปริมาณน้ําในแหลงน้ําจืดทีก่ ักเก็บได เชน ทะเลสาบ อางเก็บน้ํา น้าํ ใตดิน และ
ปริมาณน้ําในแหลงน้ําจืดทีก่ ักเก็บไมได เชน แมน้ํา ลําธาร ปริมาณน้ําดังกลาว
สามารถเปลี่ยนแปลงไดทั้งจากกระบวนการทางธรรมชาติและจากการกระทําของ
มนุษย โดยจะนํามาจัดทําเปนตัวชี้วดั ถึงขีดความสามารถในการผลิตน้าํ ประปาตอไป
- จํานวนสิ่งกอสรางที่มนุษยสรางขึ้น ประกอบดวยขอมูลสาธารณูปโภคเกีย่ วกับน้ํา
และผลกระทบที่เกิดจากการกอสรางซึ่งสงผลตอระบบสิ่งแวดลอม สภาวะอากาศ
การเพิ่มขึ้นของเชื้อโรคที่มากับน้ํา รวมถึงประโยชนที่ไดรับในดานเศรษฐกิจ เชน
พลังงานไฟฟา การเพิ่มขึ้นของผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ ซึ่งขอมูลเกี่ยวกับ
สาธารณูปโภคที่สําคัญแบงเปน 5 ประเภทคือ
• เขื่อนและอางเก็บน้ํา
• ระบบสงน้ํา เชน คลองชลประทาน สถานีสูบน้ํา
• การระบายน้ําและระบบปองกันน้ําทวม
• การกอสรางบริเวณชายฝงเพือ
่ การอยูอาศัยและการพาณิชย
• การใชชายฝงเพื่อการนันทนาการ
1.1.2.2 สภาพภูมิอากาศ ประกอบดวยขอมูลสถิติที่จะนํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการประเมิน
ผลผลิตที่ไดจากธรรมชาติและคุณภาพของสิ่งแวดลอม เปนขอมูลเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลง
ทางสภาวะอุณหภูมิที่สงผลกระทบตอคุณภาพอากาศและชั้นบรรยากาศ ความเสียหาย
ของผลผลิต และผลกระทบที่มีตอดานสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะทางดานการเกษตร
อันเนื่องมาจากฝนตก อุณหภูมิเปลีย่ นแปลง ฤดูกาลเพาะปลูกสั้นลง เชน ขอมูล
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย เปนตน
1.1.2.3 ชั้นเปลือกโลก คือ สวนที่แข็งบนพื้นผิวโลกประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
- ลักษณะภูมิประเทศ เชน ภูเขา หุบเขา ที่ราบ
- ขอมูลธรณีวิทยา รวมถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพของทรัพยากรดานธรณีวิทยา
- ดิน รวมถึงตัวชี้วัดความเหมาะสมของดินตอการทําเกษตรกรรม
- การใชที่ดิน
- ความเสี่ยงของการเกิดเหตุการณดานธรณีวทิ ยา
- การพังทลายของดินทั้งที่เกิดจากน้ําและลม
1.1.2.4 ทรัพยากรแรธาตุ
- ปริมาณแรธาตุชนิดตางๆ ประกอบดวยขอมูล 3 ประเภทคือ
• ปริมาณแรธาตุชนิดตางๆ ที่คนพบจากการสํารวจทางธรณีวิทยา
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ปริมาณแรธาตุชนิดตางๆ ที่คนพบและมีความเหมาะสมทั้งดานเงินทุนและ
เทคโนโลยีในการที่จะนําขึน้ มาใชประโยชน
• ปริมาณแรธาตุชนิดตางๆ ที่คาดวานาจะพบในแหลงตางๆ
- สาธารณูปโภคเกี่ยวกับเหมืองแร เปนขอมูลสําหรับวัดผลกระทบของกิจกรรม
เหมืองแรที่มีตอ สิ่งแวดลอม ประกอบดวยขอมูล 3 ประเภทคือ
• ขีดความสามารถและความแตกตางทางเทคโนโลยีในการทําเหมืองแร
เชน
เหมืองใตดนิ เหมืองขุด
• ขีดความสามารถของสาธารณูปโภคในเหมือง
เชน การขนสงและกระบวนการ
แปรรูปในเหมือง
• การกอตั้งเหมืองแร
ซึ่งเปนขอมูลสําคัญที่ศึกษาถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่
เกิดจากเหมืองแรที่มีตอประชากร
•

1.1.3 สถิติทรัพยากรพลังงาน (Energy stocks statistics) ประกอบดวย
1.1.3.1 พลังงานที่ไมสามารถเกิดใหมได ตัวชีว้ ดั ที่สําคัญดานพลังงานคือ การคาดประมาณ
ปริมาณน้ํามัน กาซ และถานหินที่มีอยู ซึ่งขอมูลดังกลาวไดจากการสํารวจทาง
ธรณีวิทยา แหลงที่ตั้งของทรัพยากรพลังงาน ซึ่งจะตองนํามาวิเคราะหและวางแผน
ในการขุด การขนสงและความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ประกอบดวย
ขอมูลเกี่ยวกับ
- ปริมาณไฮโดรคารบอนและยูเรเนียม ประกอบดวยขอมูล 3 ประเภทคือ
• ปริมาณที่คนพบจากการสํารวจทางธรณีวิทยา
• ปริมาณที่คนพบและมีความเหมาะสมทั้งดานเงินทุนและเทคโนโลยีในการที่
จะนําขึ้นมาใชประโยชน
• ปริมาณที่คาดวานาจะพบในแหลงตางๆ
- สาธารณูปโภคเกี่ยวกับพลังงาน เปนขอมูลที่สําคัญสําหรับการประเมินผลกระทบ
ที่เกิดจากการขุดเจาะพลังงาน เชน ขีดความสามารถของเครื่องขุดเจาะ ขีด
ความสามารถในการขนสงรวมถึงทอลําเลียง ขีดความสามารถในการกลั่นและ
สาธารณูปโภคอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
1.1.3.2 พลังงานที่สามารถเกิดใหมได ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับ
- ขีดความสามารถของพลังงาน แบงขอมูลเปน 3 ประเภทคือ
• พลังงานแสงอาทิตย : ระดับการแผรังสีสูพื้นโลก จํานวนชัว
่ โมงเฉลี่ยของ
แสงแดด
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พลังงานชีวภาพ : เชื้อเพลิงไม เศษหรือสวนที่เหลือของพืชผัก มูลสัตว
• ระบบหมุนเวียนตามวัฎจักร :
- ระบบน้ํา : แมน้ํา (การไหล) ทะเล (คลื่น)
- บรรยากาศ : ลม (ความเร็ว)
- พื้นผิวโลก : ความรอนจากพืน้ พิภพ (แหลงภูเขาไฟ ทางไหลของหินรอน
ใตดิน)
- สาธารณูปโภคเกี่ยวกับพลังงาน
เปนขอมูลสถิติเกี่ยวกับการดําเนินงานดาน
สาธารณูปโภคตางๆ ที่กอใหเกิดการเปลีย่ นแปลงทางธรรมชาติ เชน การสราง
เขื่อนขนาดใหญที่สงผลกระทบทําใหเกิดน้าํ ทวมและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
อยางมาก การเพิ่มกําลังสงไฟฟาในสายสง ซึ่งสงผลใหสัตวปาไมสามารถเขาไป
หากินในบริเวณดังกลาวได
•

1.1.4 สถิติทรัพยากรธรรมชาติ ซึง่ มิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น (Natural resources statistics n.e.c.)
1.2 สถิติสิ่งแวดลอม (Environment statistics)
1.2.1 กิจกรรมดานสังคมและเศรษฐกิจและเหตุการณทางธรรมชาติ (Social and economic activities
and natural events) เนื่องจากกิจกรรมของมนุษยและเหตุการณทางธรรมชาติมักกอใหเกิด
ผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอม
1.2.1.1 การใชทรัพยากรธรรมชาติและกิจกรรมที่เกี่ยวของ
- การเกษตร กิจกรรมดานการเกษตรเปนกิจกรรมที่มีความสัมพันธกับระบบนิเวศน
โดยมีวัตถุดิบทางธรรมชาติที่สําคัญ คือ แสงอาทิตย พลังงาน น้ําและสารอาหาร
ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอผลผลิตทางการเกษตร
• การผลิตพืชและปศุสัตว ขอมูลสถิติที่สําคัญคือ การผลิตสินคาเกษตร ซึ่งขึ้นอยู
กับปจจัยตางๆ เชน วิธีการเพาะปลูก การใชปุยและยาฆาแมลง
• วิธีการดําเนินงานและการใชที่ดินทางการเกษตร
เปนปจจัยที่สําคัญซึ่งสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม เชน วิธีการปลูกพืช วิธีการเลี้ยงสัตว ความรุนแรงของ
การใชที่ดินเพือ่ การเกษตร
• ตัวชี้วด
ั ดานเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ เชน มูลคาและปริมาณการขายสินคาเกษตร
ตนทุนการซื้อวัตถุดิบ เนื่องจากราคาสินคาเกษตรและภาวะทางเศรษฐกิจอื่นๆ
เปนตัวกําหนดวาควรจะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวอะไร
วิธีการเพาะปลูกและ
เทคโนโลยีที่ใชในฟารม
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- การปาไม ผลกระทบทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นพื้นที่ปาเปนพืน้ ที่การเกษตร อุตสาหกรรม
ปาไม ทําใหเกิดภาวะการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ทะเลทราย การลดลงของทรัพยากรไม
และผลกระทบอื่นๆ ที่มีตอสิ่งแวดลอม
• ผลผลิตที่ไดจากปา การตายและการเกิดใหมของปาไม ประกอบดวยขอมูล
ของผลผลิตที่ไดจากปา ทัง้ ที่ดําเนินงานในเชิงพาณิชยและเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือน การตายของตนไม ภาวะการเกิดพื้นที่ทะเลทราย การปลูกปา
ทดแทน เปนตน
• กิจกรรมปาไมอื่นๆ เปนขอมูลของกิจรรมที่มีความเกีย
่ วพันกันระหวางดานปาไม
กับดานอื่นๆ เชน การใชทดี่ ินปาเพื่อการเกษตร (การใชพื้นที่ปา เปนแหลง
อาหารของปศุสัตว) การใชที่ดินปาเพื่อการนันทนาการ เปนตน
• ตัวชี้วด
ั ดานเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ
สิ่งเชื่อมโยงระหวางทรัพยากรปาไมและ
ดานเศรษฐกิจจะพบตั้งแตกระบวนการแปรรูปจากวัตถุดบิ จนกระทั่งเปนสินคา
สําเร็จรูปพรอมสําหรับบริโภคภายในประเทศและสงออก ตัวชี้วดั ทีส่ ําคัญคือ
การผลิตไมขั้นพื้นฐานและการผลิตผลิตภัณฑไมเพื่อการสงออก
- การลาสัตวและการดักสัตว ในอดีตกิจกรรมการลาสัตวและการดักสัตวทําเพื่อเปน
อาหารและเครือ่ งนุงหม แตปจจุบันเปนการทําเพื่อการพาณิชย รวมถึง ธุรกิจ
ดานการนันทนาการและการทองเที่ยว
• การลาสัตว
การดักสัตวและการเก็บของปา การเก็บรวบรวมขอมูลทําได
คอนขางยาก เนื่องจากลักษณะของการดําเนินกิจกรรมทําอยางไมมีรูปแบบ
และไมเปนทางการ ดังนั้นขอมูลจึงถูกแบงออกเปน 2 สวนคือ
- สวนที่เปนทางการ เชน จํานวนของสัตวเลีย้ งลูกดวยนมขนาดใหญที่พบได
ในดานการพาณิชย การนันทนาการและในสวนสัตว
- สวนที่ไมเปนทางการ เชน ปริมาณของปาที่เก็บได เพื่อนํามาบริโภคเปน
อาหาร ยารักษาโรคที่ใชในครัวเรือนและทองถิ่น
• ตัวชี้วด
ั ดานเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ แบงออกเปน 3 สวน คือ
- มูลคาทางการตลาดของผลิตภัณฑ
- รายไดที่เกิดจากการทํากิจกรรมการลาสัตว การดักสัตว
- การเก็บของปา และการคาสัตวปาระหวางประเทศ
- การประมง ผลิตภัณฑประมงทะเลและประมงน้ําจืดเปนแหลงโปรตีนที่สําคัญของ
มนุษย และนํามาใชในการผลิตอาหารสัตว ปุย และอุตสาหกรรมเคมี ปญหา
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สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการทําประมง คือ การจับสัตวน้ําที่มากเกินไปและใช
วิธีการที่รุนแรง ซึ่งสงผลกระทบตอวงจรชีวิตและจํานวนสัตวน้ํา
• การจับปลา ตัวแปรที่สําคัญในการหาจํานวนประชากรของสัตวน้ํา คือ ขอมูล
สถิติการจับปลาชนิดตางๆ โดยแบงขอมูลออกเปน 2 สวนคือ
- การจับปลาเพือ่ การพาณิชย
- การจับปลาที่ไมใชเพื่อการพาณิชย เชน เพื่อการนันทนาการหรือเพือ่ เปน
อาหารในทองถิ่น
• ตัวชี้วด
ั ดานเศรษฐกิจทีเ่ กีย่ วของ เปนตัวชีว้ ัดที่แสดงใหเห็นถึงมูลคาทางการตลาด
ของสัตวน้ําภายในประเทศและที่สงออก อุปกรณและสิง่ อํานวยความสะดวก
ในการจับสัตวน้ํา เปนตน
- การทําเหมืองแรและเหมืองหิน ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
• การขุดแร มีวัตถุประสงคเพื่อหาพื้นทีแ
่ ละความหนาแนนของกิจกรรมการทํา
เหมืองแรและทําการประมาณหาปริมาณแรธาตุที่จะคนพบเพิ่มขึ้น
การวัด
ความหนาแนนของการทําเหมืองแร เชน จํานวนผูประกอบการที่ดาํ เนินการ
จํานวนแทนขุดเจาะ เปนตน
• การผลิตแร เปนขอมูลของผลผลิตที่ไดจากการทําเหมืองแร ขอมูลอนุกรมเวลา
ของผลผลิตแรที่ได เปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการวิเคราะหดานสิ่งแวดลอม
เพราะการทําเหมืองแรเปนปจจัยสําคัญตัวหนึ่งที่กอใหเกิดของเสีย เชน กากแร
และเศษหิน
• ตัวชี้วด
ั ดานเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ ตัวชี้วดั ดานการผลิตเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็น
ถึงบทบาทของทรัพยากรแรธาตุในเศรษฐกิจ เชน การผลิตแร การสงออกแรดิบ
ซึ่งกระบวนการผลิตแรตางๆ ลวนเปนที่มาที่สําคัญของมลภาวะทางอากาศ
น้ํา และดิน
- การผลิตและการบริโภคพลังงาน ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
• การคนพบ การพัฒนาและการขุดเจาะแหลงพลังงาน ซึ่งการขุดเจาะน้ํามันและ
กาซเปนกิจกรรมขนาดใหญซึ่งสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม เชน การรั่ว
ของน้ํามันขณะสง หรือการเกิดมลภาวะทางเคมีอนั เนื่องจากรังสีทเี่ กิดจาก
เหมืองแรยเู รเนียม การขุดเจาะน้ํามันและกาซ การคนพบแหลงน้าํ มันและ
กาซใหม การกอสรางสาธารณูปโภคเพื่อการขุดเจาะ เปนตน
• การผลิตพลังงาน ในที่นี้ควรแบงขอมูลออกเปน 2 สวนคือ
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- แหลงพลังงานที่ไมสามารถนํากลับมาใชใหมได เชน พลังงานไฟฟาทีผ่ ลิต
จากน้ํามันและกาซ
- แหลงพลังงานที่สามารถนํากลับมาใชใหมได เชน พลังงานชีวภาพ
พลังงานไฟฟาที่ไดจากน้ําและลม เปนตน
• การใชพลังงาน วัตถุประสงคของขอมูลเพื่อแสดงรายงานงบประมาณที่ใชใน
ดานพลังงาน โดยจําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือตามวัตถุประสงคของ
การใชงาน
• ตัวชี้วด
ั ดานเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ การอนุรักษพลังงาน การลดลงของแหลง
พลังงาน การพึ่งพาแหลงพลังงานจากภายนอกประเทศ สิ่งเหลานี้ลวนเปนตัวแปร
สําคัญทางดานเศรษฐกิจในการจัดทํานโยบายดานพลังงาน
- การใชน้ําในการดําเนินกิจกรรมของมนุษย ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับปริมาณ
การใชน้ําจากแหลงน้ําตางๆ และปริมาณการใชน้ําตามวัตถุประสงค กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับน้าํ คือ กิจกรรมที่ตองอาศัยลักษณะทางกายภาพของน้ําในการทํา
กิจกรรมของมนุษย เชน การประมง การทองเที่ยวและนันทนาการ การขนสง
การผลิตไฟฟา และการทิ้งของเสียลงน้ํา ซึ่งตองคํานึงถึงปริมาณและลักษณะทาง
กายภาพของน้าํ ที่จะรับได
- การใชที่ดินและการสรางสิ่งกอสรางถาวรดานสิ่งแวดลอม
• การเปลี่ยนแปลงสภาพการใชที่ดิน ประกอบดวยขอมูลที่แสดงถึงการใชที่ดิน
จากวัตถุประสงคหนึ่งไปเปนอีกวัตถุประสงคหนึ่ง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ขาม
กิจกรรมกัน เชน จากพืน้ ทีป่ าเปนพื้นทีก่ ารเกษตร จะเกิดการเปลี่ยนแปลงดาน
สิ่งแวดลอมมากกวาทีก่ ารเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในกิจกรรมเดียวกัน เชน
พื้นที่ปลูกพืชผักเปนพื้นทีเ่ ลี้ยงสัตว
• การสรางสิ่งกอสรางถาวรดานสิ่งแวดลอม แบงออกเปน 2 ดานคือ
- โครงการกอสรางขนาดใหญ เชน การสรางสาธารณูปโภคดานการขนสง
และพลังงาน โครงการชลประทาน และโครงการฟนฟูสภาพแวดลอม
- โครงการกอสรางขนาดเล็กแตสงผลกระทบกับสิ่งแวดลอม เชน โครงการ
ระบายน้ําขนาดเล็ก โรงเผาขยะในทองถิ่น
ซึ่งขอมูลสถิติดังกลาวสามารถเก็บรวบรวมไดจากทะเบียนที่เก็บรวบรวม
การกําหนดคุณสมบัติดานวิศวกรรม ตนทุนการดําเนินงานของโครงการตางๆ
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เชน ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ตนทุนการดําเนินงาน อุปกรณที่ใช ลักษณะ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เปนตน
• ตัวชี้วัดการใชที่ดินที่เกี่ยวของ ซึ่งแสดงถึงความรุนแรงในการใชที่ดินที่เกิดจาก
มนุษย เชน ความหนาแนนของประชากร ความหนาแนนของพื้นที่อตุ สาหกรรม
เปนตน
1.2.1.2 การปลอยและการทิ้งของเสียและกระบวนการทางเคมีชีวภาพ (Emissions and Waste
loading and application of biochemicals)
- การปลอยและการทิ้งของเสียสูสิ่งแวดลอม ชนิดของเสียที่ทิ้งสูสิ่งแวดลอม โดยดู
ตามลักษณะทางกายภาพ เชน ขยะ กาซ ของเหลว และของแข็งมากกวาทีจ่ ะดู
ตามองคประกอบทางเคมี เปนขอมูลที่ใชวัดขีดความสามารถของสิ่งแวดลอมที่
จะรับของเสียตางๆ ไวได
• การปลอยและการทิ้งลงในแหลงน้ําจืด เนื่องจากมนุษยตองใชน้ําในการชําระ
ลางของเสียที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมของมนุษย ดังนัน้ จึงเปนขอมูลที่ใชใน
การวิเคราะหระหวางกิจกรรมของมนุษยและคุณภาพน้ํา และผลกระทบที่ตามมา
เกีย่ วกับระบบสิ่งแวดลอมในน้ําและสุขภาพมนุษย เชน ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้น
จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ
• การปลอยของเสียลงสูทะเลและมหาสมุทร ที่ตองแยกขอมูลตางหากจากแหลง
น้ําจืดเนื่องจากคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีในการจัดการกับของเสียตางกัน
• การทิ้งของเสียลงในดิน
• การปลอยของเสียที่สงผลกระทบตอมลภาวะทางอากาศ
ซึ่งกอใหเกิดภาวะ
การเกิดฝนกรด ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับแหลงที่มาของของเสีย เชน จาก
ภาคอุตสาหกรรม การขนสง และที่เกิดตามธรรมชาติ เชน ไฟไหมหรือภูเขาไฟ
- กระบวนการทางเคมีชีวภาพ เปนการศึกษาถึงผลกระทบของการใชสารเคมีที่มีตอ
สิ่งแวดลอม เชน การใชปุยเคมีที่มีผลกระทบตอความชื้นในดิน และการใช
ยาฆาแมลงเพือ่ ปองกันการเกิดโรคในพืชและสัตว
1.2.1.3 เหตุการณทางธรรมชาติ (Natural events) เปนการศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดจาก
เหตุการณทางธรรมชาติที่มีตอมนุษย เชน การผลิต การบริโภค การอยูอาศัย รวมถึง
สิ่งแวดลอม ซึ่งภัยพิบตั ิทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นแบงไดเปน 4 ประเภทคือ
- การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก เชน แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ดินถลม คลื่นยักษ
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- การเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศ เชน ลม (เฮอรริเคน ทอรนาโด) พายุหิมะและ
ไฟไหม
- การเปลี่ยนแปลงของน้ํา เชน น้ําทวม
- การเปลี่ยนแปลงของประชากรทางชีววิทยา เชน การระเบิดทางประชากร
(Population explosions) การแพรระบาดของโรค
1.2.2 ผลกระทบของกิจกรรมและเหตุการณตางๆ ที่มีตอสิ่งแวดลอม (Environmental impacts of
activities and events) เปนขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบของกิจกรรมที่เกิดจากมนุษยและ
เหตุการณที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติที่มีตอสิ่งแวดลอม ซึ่งเกิดขึ้นจาก 3 ตัวแปรคือ
- การเปลี่ยนแปลงของปริมาณทรัพยากรธรรมชาติ
- การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพของสิ่งแวดลอม
- ผลกระทบที่เกิดกับสุขภาพและชีวิตความเปนอยู
1.2.2.1 การลดลงและเพิ่มขึ้นของทรัพยากร (Resource depletion and increase) ประกอบดวย
ขอมูลเกี่ยวกับ
- ทรัพยากรชีวภาพ (Biological resource)
• ทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรชีวภาพทางดานการเกษตรคือ พืชผักและปศุสัตว
ซึ่งไมเหมือนกับทรัพยากรปาไมที่ตองอาศัยวิวัฒนาการตามยุคสมัย แตในขณะ
ที่ทรัพยากรเกษตรเกิดจากการควบคุมของมนุษย วิทยาศาสตรไดกอ ใหเกิด
วิธีการเพาะปลูกและการผสมพันธุสัตวใหมๆ ซึ่งทําใหผลผลิตทางการเกษตร
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
• ทรัพยากรสัตวน้ํา
เปนตัวชี้วัดถึงการเปลี่ยนแปลงสุทธิของทรัพยากรสัตวน้ํา
โดยคํานวณจากสถิติการจับสัตวน้ํา โมเดลการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร
สัตวน้ํา ซึ่งการคํานวณจะตองใชขอมูลเกี่ยวกับสภาวะทางธรรมชาติ เชน
กระแสน้ําในมหาสมุทร อุณหภูมิน้ํา ระดับความเหมาะสมของอาหาร เชน
การเปลี่ยนแปลงของจํานวนสัตวน้ําในทะเล
• ทรัพยากรสัตวปาและพันธุไมปา การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรดังกลาวนําไปใช
เพื่อประมาณจํานวนและแหลงที่อยูอาศัย แตการประมาณจํานวนคอนขางทําไดยาก
เพราะมักซอนตัวจากการสํารวจของมนุษย เชน การเปลีย่ นแปลงถิ่นทีอ่ ยูอาศัย
และจํานวนสัตวปา การอพยพยายถิ่นของประชากรนก
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- ทรัพยากรที่เปนวัฏจักรและทรัพยากรที่ไมสามารถเกิดใหมได (Cyclical and nonrenewable resources) เปนขอมูลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของประสิทธิภาพ
ในการเกิดทรัพยากรน้ํา อากาศ ผืนดิน และทรัพยากรแรธาตุที่อยูใตดนิ
• ทรัพยากรน้ํา
เปนขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําจืดโดยดูจาก
ปริมาณการเปลี่ยนแปลงของน้ําบนผิวดิน การไหลของแมน้ําลําธาร เชน
การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของระดับน้ําบนดินและใตดิน เปนตน
• ทรัพยากรดิน เปนขอมูลเกี่ยวกับการสูญเสียดินอันเนื่องมาจากการกัดเซาะของลม
และน้ํา และการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของที่ดินอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
การใชที่ดิน ซึ่งเปนขอมูลสําหรับจัดเก็บขอมูลสถิติการใชที่ดินตอไป เชน
การลดลงของพื้นที่เกษตรเพือ่ เปนทีอ่ ยูอ าศัย เพื่อการอุตสาหกรรมและการขนสง
การลดลงของพื้นที่เกษตรเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงเปนพื้นที่ทะเลทราย เปนตน
• ทรัพยากรแรธาตุรวมถึงพลังงาน ปจจัยทีส
่ ําคัญในการประมาณจํานวนพลังงาน
ที่ไมสามารถเกิดใหมไดคือ การใชหมดไป ความไมแนนอนในปริมาณทรัพยากร
ที่ยังคงมีอยู และการเปลี่ยนแปลงกลไกทางเศรษฐกิจ เชน ราคาและเทคโนโลยี
1.2.2.2 คุณภาพสิ่งแวดลอม (Environment quality) ประกอบดวยตัวแปรที่ใชวัดการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพสิ่งแวดลอม
- มลภาวะในชัน้ บรรยากาศ สิ่งสําคัญที่กอใหเกิดมลภาวะในชั้นบรรยากาศ คือ
ผลกระทบที่เกิดจากการสะสมกรดที่เกิดจากการอยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตลงในน้ํา ดิน
การตายของปา ซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพอากาศ เกิดปรากฏการณ
เรือนกระจกและผลกระทบตอชั้นบรรยากาศโอโซน
- คุณภาพน้ํา ซึ่งหลักในการวัดคุณภาพน้ําคอนขางซับซอนมากกวาคุณภาพอากาศ
เนื่องจากคาตัวแปรของคุณภาพน้ําขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและการใชงาน โดยแบงเปน
น้ําจืดและน้ําเค็ม เนื่องจากองคประกอบทางกายภาพและทางเคมีของน้ําทั้ง 2 ชนิด
มีความแตกตางกัน เชน ขอมูลคาความเขมขนของการปนเปอนสารเคมี คา BOD
เปนตน
- คุณภาพดิน เนื่องจากคุณภาพดินเปนอีกปจจัยหนึ่งที่กําหนดผลผลิตของพืช ซึ่ง
คุณภาพดินสามารถเปลี่ยนแปลงไดอันเนื่องมาจากสภาพอากาศ และเหตุการณ
ทางธรณีวิทยา เชน การระเบิดของภูเขาไฟ รวมถึงการใชที่ดินของมนุษยซึ่งทําให
คุณภาพของดินเปลี่ยนไป
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- คุณภาพของระบบสิ่งแวดลอม
เปนขอมูลสําหรับประเมินการเปลี่ยนแปลง
การดํารงชีวิตของสัตวและพืช โดยดูจากจํานวน อายุขยั และความถี่ในการเจ็บปวย
รวมถึงการดํารงอยูของสายพันธุ เชน การสูญเสียอันเนื่องมาจากการเกิดโรคแมลง
และภัยธรรมชาติ สารพิษที่ตกคางในสิ่งแวดลอม จํานวนสายพันธุชนิดตางๆ เปนตน
1.2.2.3 สุขภาพมนุษยและภัยพิบัติทางสิ่งแวดลอม (Human health and environmental
disasters) เปนขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากสภาวะทางสิ่งแวดลอมและภัยพิบตั ิ
ที่เกิดจากธรรมชาติและจากมนุษย
- สุขภาพมนุษยและสิ่งปนเปอน เปนเรื่องยากที่จะแยกเรื่องของสุขภาพออกจาก
วิถีทางในการดําเนินชีวิต การถายทอดทางพันธุกรรมและภาวะทางสิ่งแวดลอม
เนื่องจากสภาพความรุนแรงของสิ่งแวดลอมสงผลโดยตรงตอสุขภาพของมนุษย
เชน สารเคมีตกคางในอาหารและน้ํา สารปนเปอนในเนื้อเยื่อของมนุษย การตาย
และการเจ็บปวยอันเนื่องมาจากสิ่งแวดลอม เปนตน
- ผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบตั ทิ างสิ่งแวดลอม ซึ่งสามารถแยกไดเปนภัยที่เกิดจาก
ธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย
1.2.3 การดําเนินงานที่มีตอผลกระทบทางสิ่งแวดลอม (Responses to environmental impacts)
เปนสิ่งที่มนุษยกระทําเพื่อพยายามใหเกิดสมดุลในการดํารงชีวิต เพือ่ รักษาระบบนิเวศนและมี
ทรัพยากรธรรมชาติใชอยูตอไป
1.2.3.1 การจัดการและฟนฟูทรัพยากร เพื่อใหเพียงพอตอการใชงาน
- การคุมครองและอนุรักษธรรมชาติ ขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงความพยายามในการ
ปองกันรักษาสินทรัพยทางธรรมชาติใหไดมากที่สุด ซึ่งขึ้นอยูกับกิจกรรมที่ทําใน
พื้นที่คุมครอง วัตถุประสงคของการใชทรัพยากร การใชพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว
และนันทนาการ เชน ขอมูลพื้นที่เขตอุทยานแหงชาติและพื้นทีค่ ุมครองอื่นๆ
การคุมครองสัตวปา เปนตน
- การจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เนนขอมูลดานการอนุรกั ษทรัพยากร
ที่สามารถนํากลับมาใชใหมได สําหรับทรัพยากรที่ไมสามารถนํากลับมาใชใหม
ไดจะพยายามใชประโยชนอยางคุมคาที่สุด
- การฟนฟูสิ่งแวดลอมที่เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการนําทรัพยากรออกมาใช
เปนจํานวนมากและจากกิจกรรมของมนุษย รวมถึงขอมูลการลงทุนในสิ่งกอสราง
เพื่อการฟนฟูสิ่งแวดลอม
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1.2.3.2 การติดตามและควบคุมมลภาวะ ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
- การวิจยั และควบคุมสิ่งแวดลอม เปนขอมูลเพื่อการคุมครองสิ่งแวดลอม เนื่องจาก
การวิจยั เปนขัน้ ตอนแรกในการทําความเขาใจความสัมพันธระหวางกิจกรรมของ
มนุษยและมลภาวะทางสิ่งแวดลอม
และเปนพื้นฐานสําหรับการพัฒนาระบบ
ควบคุมมาตรฐานและการคุมครองสิ่งแวดลอม เชน จํานวนสถานีตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา การตรวจสอบสิ่งปนเปอนในอาหาร เปนตน
- การควบคุมและการบังคับใชมาตรฐาน เปนขอมูลเกี่ยวกับวิธีการและคาใชจายใน
การบริหารงานและการบังคับใชกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม เชน คุณภาพของเสีย
ที่ปลอยออกมา การผลิต การขนสง การใชและการทําลายสารเคมีอนั ตราย เปนตน
- การชําระลางและฟนฟูสิ่งแวดลอม เปนขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานชําระลางซึ่ง
เปนเหตุการณที่ตองดําเนินการอยางรวดเร็ว เชน น้ํามันรั่วกระจาย อุบัติเหตุทาง
อุตสาหกรรม หรือเหตุการณที่คอยๆ เกิดจากการสะสมของมลภาวะทางสิ่งแวดลอม
เชน กองขยะ สวนการฟนฟูคือ การทําใหสภาพแวดลอมคอยๆ กลับสูสภาพเดิม
- อุปกรณ/สิ่งอํานวยความสะดวกในการควบคุมมลภาวะ เชน วิธีการบําบัดน้ําเสีย
สถานที่ในการบําบัดและกําจัดของเสีย เปนตน
1.2.3.3 การปองกันและการบรรเทาความรุนแรงจากภัยธรรมชาติ เปนขอมูลในลักษณะของ
คาใชจาย สิ่งกอสรางและพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ เชน ขอมูลที่แสดงถึงวิธีการปองกัน
น้ําทวม การดําเนินงานเพื่อการพยากรณและติดตามเหตุการณรุนแรงที่เกิดจากธรรมชาติ
1.2.3.4 การดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม คือ หนวยงานรัฐบาล เอกชนและ
ครัวเรือน เชน การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม รวมถึงรูปแบบการผลิตและ
การบริโภค
- หนวยงานรัฐบาล คือ โครงการหรือการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมที่
ดําเนินงานโดยภาครัฐ
- หนวยงานเอกชน คือ โครงการหรือการดําเนินงานทีเ่ กี่ยวของกับสิ่งแวดลอมที่
ดําเนินงานโดยภาคเอกชน
- ครัวเรือน เชน ขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรมการบริโภค
การกําจัดขยะในครัวเรือน การซื้อผลิตภัณฑที่ไมมีผลเสียตอสิ่งแวดลอม เปนตน
1.2.4 สถิติสงิ่ แวดลอม ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อนื่ (Environment statistics n.e.c.)

สถิติดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม : NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT STATISTICS

167

1.3 ขอมูลการบัญชีดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (Natural resources and environment
accounting) จัดทําขึ้นเพื่อตรวจสอบปริมาณและคุณภาพการใชทรัพยากรและเพื่อการวิเคราะห และ
กําหนดนโยบายดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมตอไป
จากการปรับปรุง The System of integrated Environmental and Economic Accounting (SEEA)
ไดแบงขอมูลออกเปน 4 ประเภทคือ
1. บัญชีสินทรัพยดานทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับปริมาณทรัพยากรธรรมชาติ
เชน แรธาตุ ปาไม สัตวน้ํา น้ํา และผืนดิน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในทรัพยากรตางๆ
เหลานี้ เพื่อดูถึงมูลคาความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดลอม การหมดไปของทรัพยากรธรรมชาติ
และตนทุนทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดจากความเสียหายดังกลาว
2. บัญชีดานมลภาวะ พลังงาน และวัตถุดิบ ประกอบดวยขอมูลของภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ
การใชพลังงานและวัสดุตางๆ
เปนวัตถุดิบในการผลิตซึ่งกอใหเกิดมลภาวะและของเสีย
ตัวชีว้ ัดดานการผลิตเหลานี้สามารถนํามาประเมินความรุนแรงที่เกิดกับสิ่งแวดลอมและใชเปน
ทางเลือกเพื่อลดความรุนแรงดังกลาว
3. บัญชีดานการคุมครองสิ่งแวดลอมและคาใชจายในการจัดการกับทรัพยากร เปนขอมูลที่
บอกถึงคาใชจา ยที่เกิดขึน้
เพื่อคุมครองสิ่งแวดลอมหรือจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติใน
ภาคตางๆ เชน ภาคการผลิต ภาครัฐและครัวเรือน เพื่อนําไปจัดทําตัวชี้วดั ถึงผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากคาใชจายและภาษีดานสิ่งแวดลอม
4. ขอมูลที่ไดรับการปรับคาดานสิ่งแวดลอม เชน ผลิตภัณฑภายในประเภทที่ไดรับการปรับคา
ดานสิ่งแวดลอมแลวจะหมายถึงขอมูล “Green GDP” เปนตน
1.4 ตัวชี้วัดดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม (Natural resources and environment indicators)
เปนตัวชีว้ ัดทีจ่ ดั ทําขึ้นเพื่อสรุปขอมูลสถิติดานสิ่งแวดลอมเพื่อใชในการวางแผน กําหนดนโยบาย
และการประเมินผล
ประกอบดวยตัวชี้วัดทางดานสิ่งแวดลอมและตัวชี้วดั ดานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขอมูลตัวชี้วัดดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน
• พื้นที่ชายฝง เชน
- พื้นที่ชายฝงทีไ่ ดรับการคุมครองจากพื้นทีช่ ายฝงทั้งหมด (%)
- อัตราการเจริญเติบโตของประชากรในพื้นที่ชายฝง
- การพังทลายของหินปะการังและปาชายเลน
• ผืนดิน/ดิน เชน
- การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน

168

สถิติดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม : NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT STATISTICS

•

•

•

•

•

•

•

•

•

- สภาพดินที่เสือ่ มลง
- การใชปุย
ปาไม
- การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปา
- พื้นที่ปาคุมครองจากพื้นที่ปา ทั้งหมด (%)
- อัตราการกลับคืนสูสภาพปา
ความหลากหลายทางชีวภาพ
- ภาวะการลดลงของสายพันธุ
- การสูญเสียหรืออันตรายที่เกิดกับถิ่นที่อยูอาศัย เชน การเกิดภัยธรรมชาติ
น้ําจืด
- การบริโภคน้ําภายในประเทศ
- คุณภาพน้ํา
- ระดับมลภาวะที่เกิดขึ้นกับแหลงน้ํา เชน การเกิดสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน
ของเสีย
- การเกิดของเสีย : ปริมาณ แหลงที่มา และชนิด
- การกําจัดของเสีย
อากาศ/สภาพภูมิอากาศ
- การปลอยมลภาวะสูอากาศ
- ความเขมขนของมลภาวะในอากาศ
ภัยธรรมชาติ
- ความถี่ในการเกิดและความสูญเสีย
พลังงาน
- การใชพลังงานชนิดตางๆ
การทองเที่ยว
- การเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
อื่นๆ

สถิติดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม : NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT STATISTICS

169

เอกสารอางอิง
Administrative Committee on Coordination (ACC). United Nations. (March, 1998). Revised ACC
Programme Classification. [Online]. Available : http://accsubs.unsystem.org/ccpoq. (Access
date : January, 2001)
Department of International Economic and Social Affairs. United Nations. (1991). Concept and
Method of Environment Statistics of the Natural Environment. A Technical Report.
San Ignacio, Belize. (August, 2000). “Proposed List of Environmental Indicators (revised-11 July
2000)”. Workshop on Environment Statistics : 44-45.
United Nation Statistics Division. United Nations. (April, 2004). Description of Activities
Environment Statistics. [Online]. Available : http://unstats.un.org/unsd/ENVIRONMENT/
activities.htm. (Access date : April 27, 2004)

170

สถิติดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม : NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT STATISTICS

2. สถิติอุตุนิยมวิทยา
(METEOROLOGY STATISTICS)

2.1 ลักษณะอากาศ (Weather) หมายถึง สภาพอากาศ ณ ที่ใดที่หนึ่งและเวลาใดเวลาหนึ่ง ประกอบดวย
ขอมูลเกี่ยวกับ อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน ความชื้นในบรรยากาศ ความเร็วลม ปริมาณเมฆ ชวงเวลา
กลางวัน/กลางคืน ระดับน้ําทะเลและแมนา้ํ เปนตน
2.2 ภูมิอากาศ (Climate) เปนความสัมพันธระหวางขอมูลลักษณะอากาศและภูมิศาสตร เนื่องจาก
ธรรมชาติทางกายภาพของผิวโลกมีอิทธิพลอยางมากตอสภาพบรรยากาศ ทําใหเกิดลมฟาอากาศใน
ลักษณะตาง ๆ ขอมูลภูมิอากาศจะไดจากการตรวจวัดและประมวลผลขอมูลลักษณะอากาศ เพือ่ หา
ผลสรุปลักษณะภูมิอากาศในเขตภูมิภาคตางๆ ในชวงเวลาที่กําหนด ซึ่งขอมูลที่ไดมักแสดงในรูป
คาเฉลี่ย คาต่ําสุด และคาสูงสุด เชน ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยของประเทศไทยป พ.ศ. 2546 เปนตน
2.3 ภัยธรรมชาติและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Natural Disaster and environment impact)
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับปรากฏการณภยั ธรรมชาติและผลกระทบที่มีตอ สิ่งแวดลอม อันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศบนโลก
2.3.1 การเกิดพายุฝน เชน ชนิดของพายุ (ไตฝุน ไซโคลน เฮอรริเคน) รายชือ่ พายุ ศูนยกลางการเกิด
พายุ การเกิดน้ําทวมและความรุนแรง
2.3.2 การเกิดภัยแลง พายุฤดูแลงและคลื่นความรอน
2.3.3 ปรากฏการณเอลนีโญและลานีญา
2.3.4 ปรากฏการณภาวะเรือนกระจกและชองวางของชั้นบรรยากาศโอโซน
2.3.5 ภัยธรรมชาติและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอื่นๆ เชน ระดับน้ําทะเลทีเ่ พิ่มขึ้น ภาวะการเพิ่มขึ้น
ของพื้นที่ทะเลทราย ความเสียหายของแนวปะการัง เปนตน
2.4 สถิติอุตุนยิ มวิทยา ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (Meteorology statistics n.e.c.) เชน แผนที่อากาศ
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ภาคผนวก
APPENDIX

ภาคผนวก ก.
เปรียบเทียบการจัดประเภทสาขาสถิติ
ระหวางสํานักงานสถิติแหงชาติ และ ACC Programme Classification
สํานักงานสถิติแหงชาติ

ACC Programme Classification

Demographic and social statistics
1. Demographic statistics
2. Population statistics
3. Housing statistics
4. Labour statistics
2. สถิติแรงงาน
5. Education and training statistics
3. สถิติการศึกษา การฝกอบรม ศาสนา และ
6. Culture statistics including mass communication
วัฒนธรรม รวมถึงสถิติสื่อสารมวลชน
9. Health statistics
4. สถิติสุขภาพ
8. Social security statistics
5. สถิติสวัสดิการสังคม
10. Gender statistics
6. สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย
7. Statistics of household income and expenditure
7. สถิติรายไดและรายจายของครัวเรือน
and their distribution
8. สถิติดานสังคม ประชากรศาสตร และสถิติอื่นๆ 11. Other social, demographic and related statistics
ที่เกี่ยวของ

สถิติดานสังคมและประชากรศาสตร
1. สถิติประชากรศาสตร ประชากรและเคหะ

สถิติดานเศรษฐกิจ
1. สถิติบัญชีประชาชาติ
2. สถิติการเกษตร การปาไม และการประมง
3. สถิติอุตสาหกรรม
4. สถิติพลังงาน

Economic statistics
1. National accounts
2. Agriculture statistics
3. Forestry and fishery statistics
4. Industrial statistics
5. Energy statistics
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สํานักงานสถิติแหงชาติ
สถิติดานเศรษฐกิจ
5. สถิติการคาสง คาปลีก และการคาระหวาง
ประเทศ

6. สถิติการขนสง
7. สถิติการสื่อสาร รวมถึงสถิติเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
8. สถิติการทองเที่ยว
9. สถิติเงินตรา การเงิน การประกันภัย และ
ดุลการชําระเงิน
10. สถิติการคลัง
11. สถิติราคา
12. สถิติวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิทธิบัตร
13. สถิติดานเศรษฐกิจอื่นๆ
สถิติดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. สถิติอุตุนิยมวิทยา

ACC Programme Classification
Economic statistics
6. Distributive trade statistics
7. International trade statistics
- Trade in goods
- Trade in services
8. Transport statistics
9. Communication statistics
10. Tourism statistics
12. Money, finance and insurance statistics
14. Balance of payments statistics
13. Fiscal statistics
15. Price statistics
16. Statistics of science, technology and patents
17. Other economic statistics
11. Statistics of services not included elsewhere
Natural resources and environment statistics
1. Natural resources and environment statistics
2. Natural resources and environment accounting
3. Meteorology statistics
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ภาคผนวก ข.
ACC Programme Classification แบงออกเปน 20 เรื่อง ประกอบดวย
010 Political affairs
011 Political and security activities
012 Peacekeeping
013 Disarmament
014 General international law
015 Trusteeship, decolonization and apartheid
016 Post-conflict stabilization
020 General Development Issues
021 Global, regional and multisectoral economic and social development strategies and
policies
022 Monetary and financial issues and policies
023 National development planning
024 Public administration and management
030 General statistics
031 Demographic and social statistics
032 Economic statistics
033 Other statistics
040 Natural resources
041 Water resource planning, development and management
042 Land use planning and development
043 Biological resources
044 Mineral resources
050 Energy
051 Energy planning, management and conservation
052 Conventional sources of energy (petroleum, coal and gas)
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060

070

080

090

100
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053 Nuclear energy
054 New and renewable sources of energy
Agriculture, forestry and fisheries
061 Policies and planning
062 Crop production and protection
063 Livestock and livestock products
064 Support services
065 Fisheries
066 Forestry
Industry
071 Policies and planning
072 Industrial support services
073 Manufacturing industries
074 Service industries
075 Product design and cleaner production processes and technologies
Transport
081 Policies and planning
082 Road transport
083 Rail transport
084 Water transport and shipping
085 Air transport
Communication
091 Postal services
092 Telecommunications
093 Information and communication technologies
094 Communication for development
095 Information infrastructure
Trade and development
101 Global trade policies
102 Trade in commodities and manufactures
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110

120

130

140

150

103 Trade in services, including tourism
104 Trade expansion, trade promotion and export development
Population
111 Population and development
112 Reproductive rights and services
113 Population information, education and communication
Human Settlements
121 Settlements
122 Housing
123 Urban development
Health
131 Health policy and health systems development
132 Protection and promotion of health
133 Family and reproductive health
134 Environmental health
135 Integrated control of disease
136 HIV/AIDS
137 Child and adolescent health
138 Nutrition and household food security
Education
141 Education system policy, planning and management
142 Education facilities and equipment
143 Education programmes
144 Curriculum, education technology, teacher training and supervision
Employment
151 Policies and planning
152 Employment promotion
153 Management development, technical and vocational training
154 Conditions of employment
155 Labour relations
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180
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160 Humanitarian assistance and disaster management
161 Protection of and assistance to refugees, returnees and displaced persons
162 Disaster prevention and preparedness
170 Social development
171 Human rights
172 Integration of social groups
173 Advancement of women
174 Social welfare and services and social security
175 Crime prevention and criminal justice
176 Drug abuse control
180 Culture
181 Preservation and development of culture
182 Protection of authors rights and neighbouring rights
190 Science and technology
191 Natural sciences
192 Social and human sciences
193 Meteorology
194 Development and transfer of technology
200 Environment
201 Policies, planning and legislation
202 Assessment and monitoring
203 Management and rehabilitation
204 Awareness and education
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การจัดประเภทสาขาสถิติของ ACC Programme Classification ในเรื่องสถิติทั่วไป (General Statistics)
ประกอบดวย
030 General statistics
031 Demographic and social statistics
1. Demographic statistics
2. Population statistics
i. Population censuses
ii. Statistics on population groups of special interest
3. Housing statistics
i. Housing censuses
ii. Other housing statistics
4. Labour statistics
5. Education and training statistics
6. Culture statistics including mass communication
7. Statistics of household income and expenditure and their distribution
8. Social security statistics
9. Health statistics
10. Gender statistics
11. Other social, demographic and related statistics
032 Economic statistics
1. National accounts
2. Agriculture statistics
3. Forestry and fishery statistics
4. Industrial statistics
5. Energy statistics
6. Distributive trade statistics
7. International trade statistics
i. Trade in goods
ii. Trade in services
8. Transport statistics
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9. Communication statistics
10. Tourism statistics
11. Statistics of services not included elsewhere
12. Money, finance and insurance statistics
13. Fiscal statistics
14. Balance of payments statistics
15. Price statistics
16. Statistics of science, technology and patents
17. Other economic statistics
033 Natural resource and environment statistics
1. Natural resource and environment statistics
2. Natural resource and environment accounting
3. Meteorology statistics

