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

สถิติประชากรศาสตร ประชากรและเคหะ เปนขอมูลสถิติที่นํ ามาใชประโยชนเพื่อศึกษาถึงภาวะ
ดานสงัคมในลกัษณะตางๆ  และปจจยัพืน้ฐานส ําคญัทีเ่กีย่วของกบัดานประชากร  เชน  ขนาด องคประกอบ
และการเปลี่ยนแปลงของประชากร  เปนตน  ซึ่งขอมูลดังกลาวอาจเปนขอมูลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือกลุมบุคคล  ณ  เวลาใดเวลาหนึ่งหรือชวงเวลาก็ได  สถิติดานประชากรศาสตร ประชากรและเคหะ
ประกอบดวย

1.1 สถิติประชากรศาสตร (Demographic statistics)  เปนการศึกษาเกี่ยวกับขนาดหรือจํ านวนคนที่มี
อยูในแตละสังคม  แตละภูมิภาค  และระดับโลก  นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับการกระจายตัวในดาน
พืน้ทีข่องประชากร  ตลอดจนองคประกอบตางๆ ของประชากร  รวมทัง้การเปลีย่นแปลงในจ ํานวนคน
การกระจายตัวของคน  และองคประกอบตางๆ ของประชากรดวย  ซึ่งขึ้นอยูกับการเจริญพันธุ
การตาย  การอพยพหรือการยายถิ่น  และการเคลื่อนไหวทางสังคม (ศิริพันธ ถาวรทวีวงษ, 2543 : 2)
ซึ่งขอมูลสถิติประชากรศาสตรประกอบดวย
1.1.1 อัตราการเกิด (Birth rate)  เปนขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร

เชน อัตราการเกิดมีชีพ อัตราการเกิดไรชีพ 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
เจริญพนัธุ  เชน  อัตราการเกดิ  การสมรส  การหยาราง  รูปแบบภาวะเจรญิพนัธุ  การแทงบตุร
การคุมกํ าเนิด  เปนตน        เพื่อนํ าไปใชในการคาดประมาณประชากรตอไป   เชน  อัตรา
การเจริญพันธุรวม (TFR) อัตราการเจริญพนัธุตามหมวดอายุ (ASFR) อัตราการเจริญพันธุ
ทดแทน (GRR)  เปนตน
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1.1.5 การคาดประมาณ (Projection) แบงเปน
1.1.1.1 การคาดประมาณประชากร (Population Projection) เปนการคาดประมาณจํ านวน

ประชากรและเหตผุลของการเปลีย่นแปลงประชากรในอนาคต โดยการวิเคราะห
และศกึษาแนวโนม ประมาณคาบนพืน้ฐานของขอมลูอัตราการเกิด อัตราการตาย
และอัตราการยายถิ่น เชน การคาดประมาณขนาดของประชากร โครงสรางอายุ
ของประชากร  เปนตน

1.1.1.2 การคาดประมาณครวัเรือน (Household Projection) เปนการคาดประมาณจ ํานวน
และองคประกอบของครวัเรือนและครอบครวัในอนาคต การคาดประมาณดงักลาวนี้
อยูบนพื้นฐานของการประมาณคาครัวเรือน ณ ปจจุบัน การคาดประมาณประชา
กร และสมมตฐิานทีม่ตีอโครงสรางของครัวเรือนและองคประกอบของครอบครวั
ในอนาคต

1.1.6 สถิติประชากรศาสตร ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในท่ีอื่น (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

1.1.2 ขนาดและโครงสรางของประชากรตามอายุและเพศ (Size and structure of the population
by age and sex) เปนขอมูลในการศึกษาวาในแตละเขตพื้นที่มีจํ านวนประชากรอยูเทาไร
และเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ซึ่งปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหขนาดของประชากรเปลี่ยนแปลง
คือ  การเกิด  การตาย  และการยายถิ่น

1.1.3 การกระจายตัวของประชากร (Population distribution)  เปนขอมูลเพื่อศึกษาวาเขตพื้นที่
ใดบางที่มีการอยูอาศัยของประชากรหนาแนนและเขตพื้นที่ใดที่มีการอยูอาศัยอยางเบาบาง
พรอมทั้งสาเหตุ  เชน  บางพื้นที่ประชากรมีการอพยพยายถิ่นเปนจํ านวนมาก  ในขณะที่
บางพื้นที่มีการอพยพยายถิ่นนอย

1.1.4 การเปลีย่นแปลงทางประชากร (Population change) ประกอบดวยขอมลูเกีย่วกับขนาดของ
ประชากรทีเ่พิม่ขึน้หรือลดลงในแตละเขตพืน้ที ่ ซึง่องคประกอบทีก่อใหเกดิการเปลีย่นแปลง
ทางประชากรคือ
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1.1.4.1 การเกดิ (Birth)  หมายถงึ  จํ านวนบตุรหรือประชากรทีเ่กดิเพิม่ขึน้  ซึง่เปนตัวแปร
สํ าคัญที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทางประชากร

1.1.4.2 ภาวะเจริญพันธุ (Fertility)  หมายถึง  ความสามารถของสตรีที่สามารถมีบุตร
เกิดรอดไดจริง  เชน  จํ านวนสตรีในวัยเจริญพันธุ

1.1.4.3 การตายและอายุขัย (Death and life expectancy) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
จํ านวนประชากรที่เสียชีวิตในเขตพื้นที่ตางๆ สาเหตุของการเสียชีวิตและอายุขัย
ของประชากรเนื่องจากในปจจุบันอัตราการตายของมนุษยลดลง และมีอายุขัย
เพิ่มขึ้นเนื่องจากความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีในดานการผลิต
และการรักษาโรค

1.1.4.4 การยายถิน่ (Migration) ประกอบดวยขอมลูเกีย่วกบัจ ํานวนผูยายถิน่ทัง้ในประเทศ
และระหวางประเทศ สถานที่ของการยายถิ่น สาเหตุของการยายถิ่น เปนตน
การอพยพหรือการยายถิน่จะแตกตางจากการเกดิและการตายที่เปนเร่ืองธรรมชาติ  
แตการอพยพยายถิ่นเปนเร่ืองที่มนุษยสามารถเลือกกระทํ าได

1.1.5 ครัวเรือนและครอบครัว (Households and families)
1.1.1.1 ครัวเรือน (Households)  ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํ านวนครัวเรือน  ประเภท

ของครัวเรือน  ขนาดของครัวเรือน  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของครัวเรือน
เปนตน

1.1.1.2 ครอบครัว (Families) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับประเภทครอบครัว ลักษณะ
ขององคประกอบในครอบครัว (พอ แม ลูก)  เปนตน

1.1.6 กลุมประชากรท่ีมีความนาสนใจเปนพิเศษ (Statistic on population groups of special
interest) เปนขอมูลที่ใชในการศึกษาลักษณะทางประชากรของกลุมที่มีความนาสนใจเปน
พิเศษ  เชน  สถิติประชากรในกลุมผูสูงอายุ  เด็ก  และเยาวชน   ชนกลุมนอย   ผูอพยพหรือ
ผูไรที่อยูอาศัย คนพิการ เปนตน เพื่อใชในการกํ าหนดนโยบายเฉพาะดานสํ าหรับกลุม
บุคคลดังกลาวตอไป

1.1.7 ดัชนีชี้วัดดานประชากร (Population indicators)
1.1.7.1 ตัวชี้วัดดานองคประกอบและการเปลี่ยนแปลงของประชากร  (Population

composition and change indicators) เชน ขนาดและโครงสรางของประชากร
ตามอายุและเพศ  การเพิ่มขึ้นของประชากรและองคประกอบที่เกี่ยวของ  ไดแก
การเกิด  การตาย  และการยายถิ่น
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1.1.7.2 ตัวชี้วัดดานครัวเรือน ครอบครัว สถานะภาพสมรส และภาวะเจริญพันธุ
(Households and families, marital status, fertility indicators)

1.1.8 สถิติประชากร ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในท่ีอื่น (Population statistics n.e.c.) เชน ผลกระทบ
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่มีตอประชากร  เปนตน

1.3 สถิติเคหะ (Housing statistics)
1.3.1 ลักษณะท่ีอยูอาศัย (Living quarters characteristics)

1.3.1.1 แหลงที่ต้ังของที่อยูอาศัย (Location of living quarters) เพื่อศึกษาถึงสถานที่ต้ัง
ของที่อยูอาศัยของแตละครัวเรือน วาต้ังอยูในพื้นที่ภูมิศาสตรใด อยูในเขตเมือง
หรือชนบท

1.3.1.2 ประเภทของที่อยูอาศัย (Type of living quarters)  เพื่อเปนขอมูลศึกษาถึง
ลักษณะความเปนอิสระหรือแบงแยกตางหากจากครัวเรือนอ่ืน  เชน  บานเดี่ยว
ทาวนเฮาส   ความคงทนถาวรของวัสดุกอสราง  เปนตน

1.3.1.3 สถานะของการครอบครอง (Occupancy status) เปนขอมูลที่แสดงถึงสิทธิใน
การครอบครองที่อยูอาศัย  รวมถึงประเภทของการครอบครอง  (เปนเจาของ
เชาซื้อ  เชาหรืออยูโดยไมเสียคาเชา)

1.3.1.4 จํ านวนหอง (Number of rooms) หองในที่น้ีหมายถึง พื้นที่วางในบานหรือที่อยู
อาศัยที่มีกํ าแพงปดต้ังแตพื้นจนถึงเพดาน

1.3.1.5 พื้นที่วางสํ าหรับใชประโยชนหรือเพื่อการอยูอาศัย (Floor space for the useful
or living)

1.3.1.6 ระบบนํ ้าประปา (Water supply system)  เพือ่เปนขอมลูทีแ่สดงวาในแตละที่พัก
อาศัยมีการติดต้ังระบบประปาครบถวนหรือไม  หรือถายังไมมีระบบประปาที่
ใกลที่สุดอยูหางออกไปเทาไร

1.3.1.7 หองนํ้ าและระบบระบายนํ้ าเสีย (Toilet and sewerage) เปนขอมูลที่แสดงใหเห็น
ถึงดานสุขอนามัยในการขับถาย รวมถึงการจัดการระบบระบายนํ้ าเสียอยางไร
เชน ระบายสูระบบบํ าบัดนํ้ าเสียสาธารณะ ระบายสูทอน้ํ าที่เชื่อมตอกับระบบ
บํ าบัดนํ้ าเสีย  ระบายสูแมน้ํ าลํ าคลอง  หรือไมมีระบบกํ าจัดของเสียใดๆ

1.3.1.8 สิ่งอํ านวยความสะดวกในการอาบนํ้ า  (Bathing facilities)  เชน  จํ านวนหอง
อาบนํ้ า  ลักษณะของหองอาบนํ้ า (ในบานหรือนอกบาน)  เปนตน
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1.3.1.9 สิง่อํ านวยความสะดวกในการประกอบอาหาร (Cooking facilities)  เปนขอมูลที่
แสดงใหเหน็วาในทีอ่ยูอาศยัดังกลาวมพีืน้ทีส่ ําหรับประกอบอาหารหรอืไม   มพีืน้ที่
เทาไร  อุปกรณที่ใชในการประกอบอาหาร  และเชื้อเพลิงที่ใชในการประกอบ
อาหาร

1.3.1.10 ประเภทของอุปกรณที่ใหแสงสวางและอุปกรณไฟฟา (Type of lighting or
electricity) เพือ่เปนขอมลูทีใ่ชในการศกึษาถงึการเขาถงึของไฟฟาและสิ่งอํ านวย
ความสะดวกจากอุปกรณไฟฟาในที่อยูอาศัย

1.3.1.11 ประเภทของการกํ าจัดขยะ (Type of solid waste disposal)   เปนขอมูลที่แสดง
ใหเห็นถึงวิธีการกํ าจัดขยะของแตละที่อยูอาศัย  เชน  จัดเก็บโดยคนของทางการ
กํ าจัดขยะเอง  ทิ้งในกองขยะในทองที่  เปนตน

1.3.1.12 สถิติที่อยูอาศัย ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน (Living quarters statistics n.e.c.)
เชน  จํ านวนครัวเรือนที่อยูอาศัยภายในที่อยูอาศัยเดียวกัน  เปนตน   

1.3.2 จ ํานวนของท่ีอยูอาศัย (Living quarters stock) ปจจยัทีท่ ําใหจํ านวนทีอ่ยูอาศยัเปลีย่นแปลง
คือ การเพิ่มขึ้นและการลดลงของที่อยูอาศัย
1.3.2.1 การเพิ่มขึ้นของที่อยูอาศัย (Increases in the living quarters stock) เกิดจาก

- การกอสรางใหม อาจกอสรางในที่ต้ังเดิมหรือที่ต้ังใหมก็ได
- การปรับปรุงซอมแซม การทํ าใหดีขึ้นโดยใชโครงสรางเดิม
- การขยายพื้นที่โดยขยายจากโครงสรางเดิมใหมีพื้นที่มากขึ้น
- การปรับเปลี่ยนใหม คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเดิมของอาคาร

1.3.2.2 การลดลงของที่อยูอาศัย (Decreases in the living quarters stock)
- ที่อยูอาศัยถูกร้ือถอนทํ าลายเนื่องจากไมเหมาะสมในการอยูอาศัย
- ที่อยูอาศัยยังเหมาะสมในการอยูอาศัยแตตองถูกทํ าลายเนื่องจากการขยาย

พื้นที่เขตโรงงาน การเวนคืนเพื่อทํ าถนน เปนตน
- ที่อยูอาศัยถูกทํ าลายเพราะถูกไฟไหม น้ํ าทวม หรือภัยอ่ืนๆ
- การรวมที่อยูอาศัยต้ังแต 2 แหง ใหเปน 1 แหง หรือเปลี่ยนเปนอาคารอื่นที่

ไมใชเพื่อการพักอาศัย

1.3.3 ราคาและดัชนีราคาท่ีพักอาศัย (Living quarters price and price indices)
1.3.3.1 ราคาที่พักอาศัย (Living quarters price) ประกอบดวยขอมูลของราคาที่พักอาศัย

ประเภทตางๆ (บานเดี่ยว ทาวนเฮาส หองชุด ฯลฯ) ในเขตพื้นที่ตางๆ
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1.3.3.2 ดัชนีราคาที่พักอาศัย (Living quarters price indices)
- ดัชนีราคาขายสงวัสดุกอสราง
- ดัชนีราคาตนทุนการกอสรางที่พักอาศัย  ตนทุนในที่น้ีรวมถึงคาแรงงาน

คาวัสดุ  คาธรรมเนียมสถาปนิก  ฯลฯ
- ดัชนีราคาที่อยูอาศัย

1.3.4 การจัดการดานการเงินเพื่อการเคหะ (Housing finance) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับแหลง
เงินทุนเพื่อการเคหะ  การใหสินเชื่อเพื่อการเคหะ  อัตราดอกเบี้ยเงินกูเพื่อการเคหะ เปนตน

1.3.5 การใหความชวยเหลือดานเคหะ (Housing assistance)
1.3.5.1 การเคหะของภาครัฐ (Public housing) คือ ที่อยูอาศัยที่เปนเจาของหรือจัดการ

โดยหนวยงานของภาครัฐ
1.3.5.2 โครงการชวยเหลือเพื่อการซื้อบาน (Home purchase assistance projects) เปน

โครงการเพือ่การชวยเหลอืใหแกครอบครัวทีม่รีายไดนอย-ปานกลางใหมทีีอ่ยูอาศยั
เปนของตนเอง

1.3.5.3 การจดัทีพ่กัอาศยัในภาวะวกิฤต (Crisis accommodation) เปนโครงการชวยเหลือ
ที่จัดใหกับบุคลที่ไรที่อยูอาศัยอันเนื่องจากภัยตางๆ เชน น้ํ าทวม ไฟไหม หรือ
ประสบปญหาตางๆ  เชน  การถูกกระทํ าทารุณกรรมทางเพศ  มีปญหาแตกแยก
ภายในครอบครัว  เปนตน

1.1.1.4 การใหความชวยเหลอืดานเคหะ ซึง่มไิดจัดประเภทไวในทีอ่ื่น (Housing assistance
n.e.c.)    

1.1.6 สถิติเคหะ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในท่ีอื่น (Housing statistics n.e.c.)   
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2. สถิติแรงงาน
     (LABOUR STATISTICS)

2.1 ประชากรท่ีทํ างานในเชิงเศรษฐกิจ (The economically active population) โดย The United
Nations system of national accounts and balances  ไดใหความหมายคอื  บคุคลทีม่คีวามพรอมจะเปน
กํ าลังแรงงานในการผลิตสินคาและบริการทางเศรษฐกิจในคาบเวลาที่กํ าหนด  แบงไดเปน  2  กลุม
คือ
2.1.1 ผูมีงานทํ า (Employed persons) ประกอบดวยบุคคลที่ทํ างานในสถานที่ทํ างานหรือชวย

ธรุกจิในครวัเรือน  ถงึแมวาบคุคลดงักลาวจะไมมาท ํางานในคาบเวลาอางอิงในการเกบ็ขอมลู
ก็ยังถือวาเปนผูมีงานทํ า  ทํ างานโดยไดรับเงินเดือน/คาจาง
2.1.1.1 ผูมีงานทํ าโดยไดรับคาจาง (Paid-employed persons) คือ บุคคลที่ทํ างานในคาบ

เวลาอางอิงของการเกบ็ขอมลู  หรือผูทีไ่มท ํางานในคาบเวลาดงักลาว  เนือ่งจาก
สาเหตุตางๆ  เชน  ลาปวย  ลาพักผอน  ลาศึกษาตอ  เปนตน  แตยังไดรับคาจาง/
เงินเดือนอยู  รวมถึงนักศึกษาฝกงานที่ไดรับคาจางในการทํ างาน

2.1.1.2 ผูมีงานทํ าที่ทํ างานของตนเอง (Self-employed persons)  คือ  บุคคลที่ทํ างานใน
คาบเวลาอางอิงของการเกบ็ขอมลูเพือ่ผลก ําไรของตนเองหรอืครอบครัวในรูปของ
เงินสดหรือรูปแบบอื่นๆ รวมถึงบุคคลในครัวเรือนที่ไมไดรับคาจาง บุคคลที่ทํ า
การผลิตสินคาและบริการทางเศรษฐกิจเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน

2.1.2 ผูวางงาน (Unemployed persons) คือ บุคคลที่นอกเหนือจากขอ 2.1.1 ซึ่งมีความพรอม
สํ าหรับการทํ างาน  ทั้งที่หางานทํ าและไมหางานทํ าในคาบเวลาอางอิงของการเก็บขอมูล

2.2 ประชากรท่ีไมทํ างานเชิงเศรษฐกิจ (Non-economically active population) ประกอบดวยบุคคลที่
ไมไดจัดอยูในประชากรที่ทํ างานในเชิงเศรษฐกิจ แบงไดเปน  2  กลุมคือ
2.2.1 ประชากรที่ตามปกติไมไดทํ างาน (The usually non-active population) คือ บุคคลที่ไมได

จัดเปนผูมีงานทํ า หรือผูวางงานมาเปนเวลานาน ประกอบดวยบุคคลตอไปนี้
- นักเรียน
- คนทํ างานบานของตนเอง
- ผูมีรายไดจากดอกเบี้ย พันธบัตร เงินปนผล บํ าเหน็จบํ านาญ คาเชาสินทรัพย
- บุคคลที่ไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐหรือเอกชน
- บุคคลอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุขางตน เชน เด็กที่ไมไดเขาเรียนหนังสือ



สถติิดานสังคม และประชากรศาสตร : SOCIAL AND DEMOGRAPHIC STATISTICS

  กลุมมาตรฐานสถิติ  ส ํานักนโยบายและวิชาการสถิติ

16

2.1.2 ประชากรท่ีในปจจุบันไมไดทํ างาน (The currently non-active population) คือ บุคคลที่
ไมอยูในกํ าลังแรงงาน (persons not in the labour force) ประกอบดวยบุคคลตอไปนี้

- ผูเขารับการศึกษาในสถานศึกษา
- คนทํ างานบานของตนเอง
- ผูสูงอายุหรือบุคคลที่เกษียณอายุ
- บุคคลที่ไมทํ างานดวยเหตุผลอ่ืนๆ เชน ผูเจ็บปวยเร้ือรัง ผูพิการ เปนตน

2.3 ความตองการแรงงาน (Demand of labour)  เปนขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงจํ านวนแรงงาน  สาขางาน
และตํ าแหนงที่ผูประกอบการตองการ ซึ่งขอมูลความตองการแรงงานในที่น้ีจะจํ าแนกตามประเภท
ของกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีส่ถานประกอบการนัน้ด ําเนนิงานอยู โดยใชการจัดประเภทอุตสาหกรรม
ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล (ISIC Rev.3.0)  ในการจํ าแนก  เชน
ความตองการแรงงานภาคการเกษตร  ความตองการแรงงานภาคการผลิต  เปนตน

2.4 ชั่วโมงการทํ างาน (Hours of work) ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อเปนขอมูลสถิติพื้นฐาน
ในการวิเคราะหภาวะการทํ างาน    ศึกษาแนวโนมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ    ศึกษาผลิตผลของ
การทํ างาน  คํ านวณอัตราการเกิดอุบัติเหตุ  และคาจางเฉลี่ยตอชั่วโมง  ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
ชั่วโมงทํ างานปกติในวันทํ างานปกติ  ชั่วโมงที่ทํ างานเพิ่มจากเวลาปกติ  จํ านวนชั่วโมงทั้งหมดที่อยู
ในสถานที่ทํ างาน  เปนตน

2.5 คาจาง (Wages) วัตถุประสงคของการจัดเก็บขอมูลสถิติเกี่ยวกับคาจาง  ชั่วโมงการทํ างาน  และ
เร่ืองอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  เพื่อเปนขอมูลที่ใชในการวัดระดับการดํ ารงชีวิตของลูกจาง  การวางแผนทาง
สังคม เศรษฐกิจและกํ าลังคน การวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ และสภาพการตลาด การกํ าหนดกฎ
ระเบียบและนโยบายคาจางและรายได  รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับการกระจายรายได

คาจาง ประกอบดวยคาจางและเงินเดือน คาตอบแทนของการทํ างานนอกเวลา เงินโบนัส
เงินรางวัล   คาใชจายเกี่ยวกับบานและครอบครัวที่นายจางจายให   และสวัสดิการอ่ืนๆ ที่ไดรับจาก
นายจาง
2.5.1 ขอมูลสถิติท่ีเปนปจจุบัน (The current statistics) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับคาจาง/เงิน

เดือนเฉลี่ยที่ไดรับและอัตราคาจางแรงงาน

2.5.2 ขอมูลสถิติท่ีไมเปนปจจุบัน (The non-current statistics)   ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
โครงสรางและการกระจายของคาจาง  รวมถึงขอมูลตนทุนแรงงาน
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2.6 ตนทุนแรงงาน (Labour cost)   เปนขอมูลที่ใชในการวัดระดับ   องคประกอบ   และการประเมิน
ตนทุนแรงงานของนายจาง  ซึ่งขอมูลตนทุนการดํ าเนินงานจะจํ าแนกตามมาตรฐานการจัดจํ าแนก
ตนทุนแรงงานสากล  (International Standard Classification of Labour Cost)  โดยแบงเปน  10
หมวดยอยคือ

1. คาจางและเงินเดือน (ทั้งในเวลาและนอกเวลา)
2. คาตอบแทนในชวงที่ไมมาทํ างาน อันเนื่องมาจากสาเหตุตางๆ
3. เงินโบนัสและเงินรางวัล
4. คาอาหาร เคร่ืองดื่ม เชื้อเพลิง และคาใชจายอ่ืนๆ ที่ไมเปนตัวเงิน
5. ตนทุนบานพักคนงาน
6. คาใชจายดานประกันสังคม
7. ตนทุนในการฝกอบรม
8. ตนทนุคาบริการชวยเหลอืพนักงาน  เชน  คาใชจายในดานการศกึษา  วัฒนธรรม  การนนัทนาการ

และสิ่งอํ านวยความสะดวกที่เกี่ยวของ  การจัดต้ังสหกรณในสถานที่ทํ างาน  เปนตน
9. ตนทุนแรงงาน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน  เชน  คารถรับสง  คาชุดเคร่ืองแบบ
10. ภาษี อันเนื่องจากตนทุนแรงงาน

2.7 การบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ (Occupational injuries) เปนขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
สุขภาพในการประกอบอาชีพ  รวมถึงโรคและความเจ็บปวยที่เกิดจากการประกอบอาชีพ  มีวัตถุ
ประสงคเพื่อแสดงถึงขอมูลการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากประเภทอาชีพและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อ
หาทางปองกันสาเหตุของการบาดเจ็บ เพื่อประมาณคาผลที่ตามมาอันเนื่องจากความบาดเจ็บ เชน
จํ านวนวนัท ํางานทีเ่สยีไปหรือตนทนุทีเ่พิม่ขึน้จากการขาดงาน และใชในการพฒันาการฝกอบรมเพื่อ
การปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
2.1.1 ขอมลูสถานประกอบการ (Information about the establishment)  เชน  สถานทีต้ั่ง  กจิกรรม

ทางเศรษฐกิจ  ขนาดของสถานประกอบการ

2.1.2 ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลบาดเจ็บ (Information about the person injured) เชน เพศ  อายุ
อาชีพ  สถานภาพของการทํ างาน

2.1.3 ขอมูลเกี่ยวกับการบาดเจ็บ (Information about the injury)   เชน   ถึงแกความตายหรือ
ไมถึงแกความตาย  ประเภทของการบาดเจ็บ  สวนของรางการที่ไดรับบาดเจ็บ

2.1.4 ขอมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุและสถานการณของอุบัติเหตุ (Information about the accident
and its circumstances)  เชน  ประเภทของสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุ  วันเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ
ขั้นตอนการทํ างานที่กอใหเกิดการบาดเจ็บ
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2.1.5 ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในท่ีอื่น
(Information related to the occupational injuries n.e.c.)  เชน   การขนสงผูบาดเจ็บไป
โรงพยาบาล  เปนตน

2.8 การหยุดงานประทวง การปดโรงงาน และเหตุการณอันเนื่องมาจากการขัดแยงดานแรงงานอื่นๆ
(Strike, lockouts and other action due to labour dispute) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํ านวน
คร้ังของการนดัหยดุงานประทวงและการปดโรงงาน  จํ านวนคนงานที่เขารวม  ชวงเวลาของการหยุด
งานประทวงและการปดโรงงาน   ลักษณะสํ าคัญที่กอใหเกิดความขัดแยงดานแรงงาน   จํ านวน
สถานประกอบการทีเ่กดิเหตกุารณดังกลาวนีข้ึน้  และรูปแบบของเหตกุารณความขัดแยงดานแรงงาน

2.9 การทํ างานนอกระบบ (Employment in the informal sector)  เนือ่งจากแรงงานนอกระบบเปนสวนทีม่ี
ความส ําคญัตอการพฒันาทัง้ดานเศรษฐกจิและสงัคมอยางมาก  การจัดทํ าขอมูลสถิติดานการจางงาน
นอกระบบเพื่อใหมีขอมูลในการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรมหภาค การวางแผน และการกํ าหนด
นโยบายเพือ่รวมการจางงานนอกระบบเปนสวนหนึง่ของการพฒันาดานเศรษฐกจิและสงัคม  ทัง้ในสวนที่
กอใหเกิดการจางงาน การผลิต รายได การสะสมทุน และการเคลื่อนยายทรัพยากรทางการเงิน นอก
จากนีย้งัใชในการพฒันาสภาวะการท ํางาน กฎหมายคุมครองแรงงาน รวมถึงการวิเคราะหสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมของบุคคลที่อยูในกลุมของคนงานที่ทํ างานนอกระบบ  เชน  แรงงานหญิง  แรง
งานเด็ก  และผูยายถิ่นจากชนบทเขาสูเมือง  เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กํ าหนดไว  ขอมูล
สถิติการทํ างานนอกระบบ  ควรประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้
2.9.1 สภาวะการจางงานและการทํ างาน (Employment and working condition) ประกอบดวย

ขอมูลเกี่ยวกับจํ านวนคนงานที่ทํ างานในสถานประกอบการนอกระบบจํ าแนกตามเพศ อายุ
ลักษณะการยายถิ่น ระดับการศึกษาที่สํ าเร็จหรือสาขางานที่ไดรับการฝกอบรม ประเภท
อาชีพ  ระยะเวลาที่อยูในสถานที่ทํ างาน เปนตน

2.9.2 การกอใหเกิดผลผลิตและรายไดและสินทรัพยถาวร (Production, income generation and
fixed capital)  ประกอบดวยขอมลูเกีย่วกบัความถีข่องการท ํางาน (ตลอดป  ฤดูกาล  คร้ังคราว)
ปริมาณและมลูคาของผลผลติทีผ่ลติไดในชวงเวลาอางอิง  ยอดขายรวม  การบริโภคขัน้กลาง
การจายภาษทีีเ่กดิจากการผลติ  ลกัษณะของการกูเงนิเพือ่ประกอบธรุกจิ  มลูคาสนิทรัพยถาวร
การสะสมทุนในคาบเวลาอางอิงที่เก็บขอมูล  เปนตน

2.9.3 สภาวะการดํ าเนินงานของธุรกจิ (Condition of business operation) ประกอบดวยขอมูล
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย ประเภทของเจาของ (ดํ าเนินงานคนเดียว ครัวเรือน
หรือดํ าเนินธุรกิจกับครัวเรือนอ่ืน) สถานที่ต้ัง ประเภทของสถานที่ทํ างาน (เชน โรงงาน
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รานคา ตลาด แผงลอย) ประเภทและจํ านวนของลูกคา สัดสวนของผลผลิตที่ขายใหกับลกู
คาประเภทตางๆ  ระยะเวลาของการด ําเนนิธรุกจิ  ปญหาทีเ่กดิจากการด ําเนนิงาน  เปนตน

2.9.4 เจาของสถานประกอบการ (Enterprise owner) ประกอบดวยขอมลูเกีย่วกบัเพศ  สถานะภาพ
สมรส  การศึกษาที่สํ าเร็จ  การไดมาซึ่งทักษะในการดํ าเนินธุรกิจ (การเรียน/ฝกอบรมจาก
ในหรือนอกระบบ)  อาชีพ  ระยะเวลาที่อยูในสถานที่ทํ างาน  แหลงที่มาของรายไดหลัก
เหตุผลของการมาทํ างานนอกระบบ  เปนตน  รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับครอบครัวของเจาของ
สถานประกอบการ

2.9.5 ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการทํ างานนอกระบบ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในท่ีอื่น (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

ในการดํ ารงชีวิตใหแกประชาชนรวมกันรับผิดชอบตอสังคมดวยการออมและเสียสละเพื่อ
สวนรวม เพื่อชวยเหลือตนเองและครอบครัวในยามที่ไมมีรายได รายไดลดลง หรือรายจาย
เพิ่มขึ้นโดยไมเปนภาระใหผูอ่ืนและสังคม โดยไดรับเงินทุนสมทบเขากองทุนจากรัฐบาล
นายจาง และลูกจาง เปนการใหบริการแกลูกจางและบุคคลอ่ืนที่ประสบอันตราย เจ็บปวย
ทุพพลภาพ หรือตาย อันมิใชเนื่องจากการทํ างาน ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํ านวนผู
ประกันตนในระบบประกันสังคม จํ านวนผูใชบริการของผูประกันตน จํ านวนสถาน
พยาบาล  โครงการประกันสังคม  ประเภทการลงทุนของเงินกองทุนประกันสังคม เปนตน

2.1.2 กองทุนเงินทดแทน (Workman’s compensation funds) เปนกองทุนที่รัฐบาลจัดต้ังขึ้น
เพื่อเปนทุนใหมีการจายเงินแกลูกจางแทนนายจางเมื่อลูกจางเจ็บปวยหรือประสบอันตราย 
สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ ตาย หรือสูญหายจากการทํ างาน หรือปองกันผลประโยชนของ
นายจาง และเจ็บปวยหรือเปนโรคจากการทํ างาน ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ การประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากทํ างาน ประเภทกิจการที่มีจํ านวนการประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยเนื่องจากการทํ างาน อัตราการประสบอันตรายตอลูกจาง 1,000 ราย เปนตน

2.11 การพัฒนาบุคลากรดานแรงงาน (Development of labour personnel) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
การศึกษาตอและการฝกอบรมเพื่อพัฒนาฝมือ ทักษะ และความรูเพื่อการประกอบอาชีพ ทั้งในสวน
ของการเขาสูตลาดแรงงาน และการพัฒนาเพื่อยกระดับฝมือใหไดมาตรฐาน ประกอบดวยขอมูล
เกี่ยวกับจํ านวนผูมีงานทํ าที่เขาศึกษาตอในระดับและสาขาวิชาตางๆ   จํ านวนหลักสูตรการฝกอบรม
จํ านวนผูเขารับการฝกอบรมในสาขาตางๆ  เปนตน
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2.12 องคกรสมาชิกดานแรงงาน (Labour membership organizations)
2.12.1 องคการทางธุรกิจและองคกรนายจาง (Business and employer’s organizations)

ประกอบดวย  องคกรซึ่งสมาชิกมีความสนใจรวมกันในการพัฒนาและความเจริญรุงเรือง
ในธรุกจิหรือการคา กจิกรรมการรวมกลุมของสมาคม ซึง่สมาชกิอยูในประเภทธรุกจิเดยีวกนั
และการรวมกลุมของสมาคมทองถิน่  ซึง่กจิกรรมขององคกรเหลานีม้บีริการหลกัในการเผยแพร
ขอมูลขาวสาร  เปนตัวแทนเจรจากับรัฐบาล  ประชาสัมพันธและเจรจาดานแรงงาน

2.1.2 องคกรวชิาชีพ (Professional organizations)   ประกอบดวยองคกรซึง่สมาชกิมคีวามสนใจ
รวมกันในการดํ าเนินการทางดานวิชาการในแตละสาขาหรือดานวิชาชีพหรือดานเทคนิค 
ซึ่งกิจกรรมขององคกรเหลานี้เปนการใหบริการเกี่ยวกับการเผยแพรขอมูลขาวสาร         
การกอต้ัง  และการกํ ากับดูแลมาตรฐานการดํ าเนินงาน  การเปนตัวแทนเจรจากับรัฐบาล
และการประชาสัมพันธ  เชน  สมาคมทนายความ  สมาคมแพทยสภา  เปนตน

2.1.3 สหภาพแรงงาน (Trade unions)  คือ  สมาคมที่มีสมาชิกสวนใหญเปนลูกจางที่สนใจใน
การเปนตัวแทนของการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพการท ํางานและรวมกนัแสดงบทบาท
ผานทางองคกร

2.13 การจัดหาแรงงานและการสรรหาบุคคล (Labour recruitment and provision of personnel)  คือ
การสรรหาบุคลากร  การคัดเลือก  และการบรรจุในการจางงานทุกสาขา  อาจจัดใหแกนายจางหรือ
ผูสมัครงาน  การก ําหนดหนาที่ของงาน  การทดสอบ  และกลั่นกรองผูสมัครงาน  เปนตน
2.13.1 การจัดหาแรงงานและการสรรหาบุคลากรท่ีดํ าเนินงานโดยหนวยงานภาครัฐ (Labour

recruitment and provision of personnel provided by government agencies)  ประกอบ
ดวยขอมูลเกี่ยวกับการดํ าเนินกิจกรรมดังกลาวที่ดํ าเนินงานโดยกรมการจัดหางาน

2.13.2 การจัดหาแรงงานและการสรรหาบุคลากรท่ีดํ าเนินงานโดยหนวยงานเอกชน (Labour
recruitment and provision of personnel provided by private agencies)  ประกอบดวย
ขอมูลเกี่ยวกับการดํ าเนินกิจกรรมดังกลาวที่ดํ าเนินงานโดยหนวยงานเอกชน

2.14 สถิติแรงงาน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในท่ีอื่น (Labour statistics n.e.c.) เชน การดํ าเนินการเกี่ยวกับ
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 การศึกษาระดบักอนประถมศึกษา (ISCED 6 ระดบั 0) เปนระดับแรกของการศกึษา ทีก่ ําหนดมา

เพื่อใหเด็กเล็กไดเร่ิมรูจักสิ่งแวดลอมของโรงเรียน  เด็กที่เขาเรียนควรมีอายุไมต่ํ ากวา  3  ป
3.1.1.1 นักเรียน ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับชั้นที่เรียน ศาสนา ลักษณะ

ทางครอบครัว  จํ านวนนักเรียนที่เขาเรียน  จํ านวนนักเรียนที่สํ าเร็จการศึกษา
เปนตน

3.1.1.2 ครูผูสอน ประกอบดวยขอมลูเกีย่วกบัเพศ  อาย ุ ระดบัการศกึษาทีส่ ําเร็จ  คาตอบแทน
เปนตน

3.1.1.3 สถานศึกษา ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํ านวนสถานศึกษาในแตละเขตพื้นที่
ประเภท และลักษณะของสถานศึกษา เชน โรงเรียนภาคภาษาอังกฤษ  โรงเรียน
ภาครัฐ/เอกชน  เปนตน

3.1.1.4 สาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งอํ านวยความสะดวกทางการศึกษา ประกอบดวย
ขอมูลเกี่ยวกับจํ านวนอาคารเรียน  โตะ  เกาอ้ี  รวมถึงสื่อการเรียนการสอนตางๆ

3.1.1.5 ปญหาและความตองการชวยเหลือดานการศึกษา ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
อุปสรรคที่มีผลกระทบตอการศึกษาและสิ่งที่ตองการใหชวยเหลือ  เชน  ปญหา
ยาเสพตดิ  การขาดแคลนทนุการศกึษา  การขาดแคลนสือ่การเรยีนการสอน  เปนตน

3.1.1.6 สถิติการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน

3.1.2 การศกึษาระดบัประถมศึกษา (ISCED ระดบั 1)  เปนรูปแบบการศกึษาทีก่ ําหนดใหนักเรียน
ไดศึกษาในดานการอาน การเขียน และคณิตศาสตรเพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูวิชาอ่ืนๆ
เชน ประวัติศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศาสตร ศิลปะและดนตรี เด็กที่เขาเรียนไมควรมีอายุ
ต่ํ ากวา  5  ปหรือมากกวา  7  ป

                                                
6 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ไดจัดทํ าการจัดประเภทการศึกษาตามมาตรฐานสากล
(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 ประกอบดวยขอมลูเกีย่วกบัเพศ  อาย ุ ระดบัชั้นที่เรียน  ศาสนา  ลักษณะ
ทางครอบครัว  จํ านวนนักเรียนที่เขาเรียน  จํ านวนนักเรียนที่สํ าเร็จการศึกษา
เปนตน

3.1.2.2 ครูผูสอน ประกอบดวยขอมลูเกีย่วกบัเพศ  อาย ุ ระดบัการศกึษาทีส่ ําเร็จ  คาตอบแทน
เปนตน

3.1.2.3 สถานศึกษา ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํ านวนสถานศึกษาในแตละเขตพื้นที่
ประเภท  และลกัษณะของสถานศกึษา  เชน  โรงเรียนภาคภาษาอังกฤษ  โรงเรียน
ประจํ า  โรงเรียนหญิง/ชาย  โรงเรียนภาครัฐ/เอกชน  เปนตน

3.1.2.4 สาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งอํ านวยความสะดวกทางการศึกษา ประกอบดวย
ขอมูลเกี่ยวกับจํ านวนอาคารเรียน  โตะ  เกาอ้ี  รวมถึงสื่อการเรียนการสอนตางๆ

3.1.2.5 ปญหาและความตองการชวยเหลือดานการศึกษา ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
อุปสรรคที่มีผลกระทบตอการศึกษาและสิ่งที่ตองการใหชวยเหลือ เชน ปญหา
ยาเสพตดิ  การขาดแคลนทนุการศกึษา  การขาดแคลนสือ่การเรยีนการสอน  เปนตน

3.1.2.6 สถิติการศึกษาระดับประถมศึกษา  ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน

3.1.3 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ISCED ระดับ 2-3) เปนรูปแบบการศึกษาที่กํ าหนดมาเพื่อทํ า
ใหความรูพืน้ฐานทีไ่ดจากระดบั 1 มคีวามสมบรูณครบถวน  โดยการสรางพืน้ฐานการเรยีนรู
ชีวิตและการพัฒนามนุษยอยางเปนระบบเพื่อโอกาสทางการศึกษาในอนาคต  การศึกษาใน
ระดับนี้จํ าเปนตองใชครูผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้น ผูที่จะเรียนในระดับนี้
ตองผานการศึกษาระดับประถมศึกษามากอน  การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา แบงออกเปน
ดังนี้
3.1.3.1 การศกึษาสายสามญั เปนการศกึษาทีมุ่งเนนใหผูศกึษาเรยีนตอในระดับการศึกษา

ทีส่งูกวา โดยไมเนนหนกัใหศกึษาในสาขาใดสาขาหนึง่โดยเฉพาะ อาจมกีารสอน
ในเนื้อหาที่จะนํ าไปใชเพื่อเขาสูตลาดแรงงานหรือไมก็ได ประกอบดวยขอมูล
เกี่ยวกับนักเรียน/นักศึกษา  ครูผูสอน  สถานศึกษา  สาธารณูปโภคพื้นฐานและ
สิ่งอํ านวยความสะดวกทางการศึกษา  ปญหาและความตองการชวยเหลือดาน
การศกึษา  การศกึษาตอ/การเขาสูตลาดแรงงานของผูสํ าเร็จการศึกษา  และขอมูล
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ

3.1.3.2 สายอาชีวศึกษา เปนการศึกษาที่มีรูปแบบมุงเนนใหผูเรียนไดรับทักษะความรู
และความเขาใจในการปฏบิติังานในอาชพีหรือการประกอบธรุกจิการคา  ผูส ําเร็จ
การศึกษาจะมุงเนนเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับนักเรียน/
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นักศึกษา  ครูผูสอน  สถานศึกษา  สาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งอํ านวยความ
สะดวกทางการศกึษา ปญหาและความตองการชวยเหลอืดานการศกึษา การศกึษา
ตอ/การเขาสูตลาดแรงงานของผูสํ าเร็จการศึกษา  และขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ

3.1.3.3 สถติิการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา  ซึง่มไิดจัดประเภทไวในทีอ่ื่น  เชน  การศกึษาสาย
สงฆและการศกึษาสายการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  เปนตน

3.1.4 การศึกษาระดับสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย (ISCED ระดับ 4) เปนรูปแบบการศึกษาที่
กํ าหนดมาเพื่อใหมีความพรอมสํ าหรับเขาศึกษาตอในระดับ 5 หรือสํ าหรับกรณีของผูที่
สํ าเร็จการศึกษาในระดับ 3  และตองการศึกษาตอในระดับ 5   อาจตองมาเรียนตอในระดับ
4  กอน  เพื่อเตรียมความพรอม  โดยระยะเวลาของหลักสูตรการศึกษาในระดับ 4  จะเริ่ม
ต้ังแต 6 เดือน – 2 ป  การศึกษาระดับสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย แบงออกเปนดังนี้
3.1.1.1 สายอาชีวศึกษา เปนการศึกษาที่มุงเนนใหผูเรียนไดรับทักษะความรูและความ

เขาใจในการปฏบิติังานในอาชพีหรือการประกอบธรุกจิการคา ผูส ําเร็จการศกึษา
จะมุงเนนเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับนักเรียน/นักศึกษา
ครูผูสอน  สถานศึกษา  สาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งอํ านวยความสะดวกทาง
การศึกษา   ปญหาและความตองการชวยเหลือดานการศึกษา   การศึกษาตอ/
การเขาสูตลาดแรงงานของผูสํ าเร็จการศึกษา  และขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ

3.1.1.2 สายการศึกษา เปนการศึกษาที่มีรูปแบบมุงเนนใหผูเรียนไดรับทักษะความรูและ
ความเขาใจในการประกอบวิชาชีพครู  ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับนักเรียน/
นักศึกษา  ครูผูสอน  สถานศึกษา  สาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งอํ านวยความ
สะดวกทางการศกึษา  ปญหาและความตองการชวยเหลอืดานการศกึษา  การศกึษา
ตอ/การเขาสูตลาดแรงงานของผูสํ าเร็จการศึกษา  และขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ

3.1.1.3 สถิติการศึกษาระดับสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน

3.1.5 การศึกษาระดับอุดมศึกษา (ISCED ระดับ 5-6) เปนรูปแบบการศึกษาที่กํ าหนดใหมีเนื้อหา
ที่ละเอียดกวาในระดับ 3 และระดับ 4 โดยจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
และสถาบนัการศกึษาชัน้สงูทีค่ลายคลงึกนั  ซึง่ผูทีจ่ะท ําการศกึษาในระดบัอุดมศกึษาจะตอง
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  สตัวแพทย  สขุภาพ  การบริการทางสงัคม  การบริการ
สวนบคุคล  การบริการขนสง  การคุมครองสิง่แวดลอม  การบริการดานการรักษาความปลอดภยั
3.1.5.1 นักศึกษา ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับเพศ  อายุ  ระดับชั้นที่เรียน ศาสนา

ลักษณะทางครอบครัว  จํ านวนนักศึกษาที่เขาเรียน  จํ านวนนักศึกษาที่สํ าเร็จการ
ศึกษา  เปนตน

3.1.5.2 อาจารยผูสอน  ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับเพศ  อายุ  ระดับการศึกษาที่สํ าเร็จ
คาตอบแทน   เปนตน

3.1.5.3 สถานศึกษา ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํ านวนสถานศึกษาในแตละเขตพื้นที่
ประเภท และลักษณะของสถานศึกษา เชน สถานศึกษาภาคภาษาอังกฤษ  สถาน
ศึกษาภาครัฐ/เอกชน  เปนตน

3.1.5.4 สาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งอํ านวยความสะดวกทางการศึกษา ประกอบดวย
ขอมูลเกี่ยวกับจํ านวนอาคารเรียน  หองปฏิบัติการ  รวมถึงสื่อการเรียนการสอน
ตางๆ

3.1.5.5 ปญหาและความตองการชวยเหลือดานการศึกษา ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
อุปสรรคที่มีผลกระทบตอการศึกษาและสิ่งที่ตองการใหชวยเหลือ เชน ปญหา
ยาเสพตดิ  การขาดแคลนทนุการศกึษา  การขาดแคลนสือ่การเรยีนการสอน  เปนตน

3.1.5.6 การศึกษาตอ/การเขาสูตลาดแรงงานของผูสํ าเร็จการศึกษา ประกอบดวยขอมูล
เกี่ยวกับจํ านวนผูสํ าเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอในระดับ/สาขาอื่น จํ านวนผูสํ าเร็จ
การศึกษาที่เขาสูตลาดแรงงาน เงินเดือนเร่ิมตนของผูสํ าเร็จการศึกษาในสาขา
ตางๆ ที่เขาสูตลาดแรงงาน เปนตน

3.1.5.7 สถิติการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน

3.1.6 การศึกษาอื่นๆ (Other education)  ประกอบดวย  การศึกษาสํ าหรับประชากรที่ไมไดอยู
ในระบบโรงเรียนและมหาวิทยาลัยตามปกติ ซึ่งการเรียนการสอนสามารถเรียนไดทั้งที่
สถาบันที่ทํ าการสอน ที่บาน ที่ทํ างาน รวมถึงการเรียนทางไกลผานดาวเทียม วิทยุ โทร
ทัศน และอินเตอรเน็ต  และการศึกษาที่เทียบระดับไมได
3.1.1.1 การศึกษาดานการกีฬาและนันทนาการ ประกอบดวยหนวยงานที่ทํ าการสอน

ดานกีฬาและนันทนาการ (ไมรวมการสอนในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย)
เชน การสอนการเลนกีฬา  การสอนเชียรลีดเดอร  การสอนยิมนาสติก  การสอน
ขี่มา  การสอนวายนํ้ า  การสอนโยคะ  เปนตน
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3.1.1.2 การศึกษาดานวัฒนธรรม ประกอบดวยการสอนศิลปะ ละคร และดนตรี
3.1.1.3 การศึกษาอ่ืนๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน ประกอบดวยการเรียนการสอน

และการฝกอบรมที่ไมไดอยูในระบบโรงเรียนและมหาวิทยาลัยตามปกติ และที่
ไมสามารถเทียบชั้นเรียนได  เชน  โรงเรียนสอนพิเศษ  โรงเรียนสอนภาษา โรง
เรียนฝกการพูด  โรงเรียนสอนขับรถ  โรงเรียนสอนตัดเสื้อ  เปนตน

3.1.7 บุคลากรทางการศึกษา (Education personnels)
3.1.7.1 ครูผูสอน ประกอบดวยขอมลูเกีย่วกบับคุลากรทีท่ ําหนาทีส่อนนกัเรียน/นักศกึษา

เชน  เพศ  อาย ุ ระดบัการศกึษาทีส่ ําเร็จ  ระดบัชัน้การศกึษาทีท่ ําการสอน  เปนตน
3.1.7.2 เจาหนาที่ที่สนับสนุนงานดานการศึกษา  ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับเจาหนาที่

ที่เกี่ยวของในโรงเรียน  สถานศึกษา  วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  หรือสถาบันการ
ศึกษาอื่นๆ ซึ่งเจาหนาที่ตางๆ เหลานี้ไมไดทํ าหนาที่สอนนักเรียน/นักศึกษา เชน
เจาหนาที่โสตทัศนศึกษา  เจาหนาที่ในหองปฏิบัติการ  เจาหนาที่บริหารงานทั่ว
ไป  เปนตน

3.1.7.3 คาตอบแทนบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
คาจาง สวัสดิการ และผลตอบแทนที่บุคลากรทางการศึกษาไดรับทั้งจากหนวย
งานการศึกษาของทั้งภาครัฐและเอกชน

3.1.7.4 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาความรู
ความสามารถใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํ างาน เชน การศึกษาตอในสาขาวิชาอ่ืนหรือการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
การฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกองคการ เปนตน

3.1.7.5 สถิติบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน

3.1.8 คาใชจายการศึกษา (Education expenditure) เนื่องจากคุณภาพการศึกษาที่ดีสวนหนึ่งได
จากการไดรับเงินทุนที่นํ ามาใชในการพัฒนาดานการศึกษาที่เพียงพอ
3.1.8.1 คาใชจายการศึกษาของภาครัฐ ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณดานการ

ศกึษาทีไ่ดรับจากภาครฐัเพือ่ใชในการศกึษาระดบัตางๆ คาใชจายดานบคุลากรทาง
การศึกษา การใหบริการทางการศึกษา และโครงการสงเสริมการศึกษาตางๆ

3.1.8.2 คาใชจายการศกึษาภาคเอกชน  ประกอบดวยขอมลูเกีย่วกบัคาใชจายทีภ่าคเอกชน
ใหการสนับสนุนดานการศึกษา

3.1.1.3 คาใชจายการศึกษาภาคครัวเรือน  ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายเพื่อการ
บริโภคที่ครัวเรือนใชจายไปเพื่อการศึกษา
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3.1.9 ทุนการศึกษา (Scholarship) เปนขอมูลที่แสดงถึงมูลคาทุนการศึกษา  จํ านวนทุน  สาขาที่
ทุนการศึกษาใหไปทํ าการศึกษา และขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ
3.1.9.1 ทุนการศึกษาที่ไดจากภาครัฐ
3.1.9.2 ทุนการศึกษาที่ไดจากภาคเอกชน

3.1.10 บริการทางการศึกษา (Education services) ประกอบดวยขอมลูเกีย่วกบัสถานประกอบการ
ที่ทํ าหนาที่ใหบริการที่เกี่ยวของกับการศึกษาที่ไมใชการสอนและการฝกอบรม  เชน
การบริหารจัดการที่สนับสนุนระบบการศึกษา  การใหคํ าปรึกษาดานการศึกษา  บริการ
ประเมนิผลการศกึษา  บริการตรวจสอบการศกึษา  โครงการเกีย่วกบัการแลกเปลีย่นนกัเรียน/
นักศึกษา  เปนตน

3.1.11 องคกรสมาชิกท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา (Education membership organization) ประกอบ
ดวยองคกรที่มีความสนใจรวมกันในการพัฒนาและความเจริญรุงเรืองในดานการศึกษา 
เปนตัวแทนในการแสดงความคิดเห็นและแสดงบทบาทผานทางองคกร เชน สมาพันธ
นิสิตนักศึกษา สมาคมศิษยเกา เปนตน

3.1.12 สถิติการศึกษา ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในท่ีอื่น (Education statistics n.e.c.)
3.2 สถิติการฝกอบรม (Training statistics)

3.2.1 ผูเขารับการฝกอบรม (Trainees) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํ านวนผูเขารับการฝกอบรม
เพศ  อายุ  ระดับการศึกษาที่สํ าเร็จ  สาขาวิชาที่เขารับการฝกอบรม  วัตถุประสงคที่เขารับ
การฝกอบรม  เปนตน

3.2.2 บุคลากรดานการฝกอบรม (Training personnel) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับบุคลากรที่
ทํ าหนาที่สอนในสถาบันฝกอบรมตางๆ เชน จํ านวนเจาหนาที่ฝกอบรม อายุ เพศ ระดับการ
ศึกษา  สาขาวิชาที่ทํ าการฝกอบรม  เปนตน

3.2.3 สถาบันฝกอบรม (Training institutes) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํ านวนสถาบันที่ทํ า
การฝกอบรม  สาขาวิชาที่เปดอบรม  เปนตน

3.2.4 คาใชจายการฝกอบรม (Training expenditure) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายที่
องคกรทัง้ภาครัฐและเอกชนใชไปในการฝกอบรมเพือ่พฒันาความรู ความสามารถของบคุลากร
ทั้งการอบรมภายในและภายนอกองคกร เชน จํ านวนพนักงานที่ไดรับการฝกอบรม สาขา
วิชาที่สงเขาฝกอบรม  คาใชจายของการอบรมทั้งภายในและภายนอกองคกร

3.2.5 สถิติการฝกอบรม ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในท่ีอื่น (Training statistics n.e.c.)
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3.3 สถิติศาสนา (Religious statistics)
3.3.1 ผูนับถือศาสนา (Religious affiliation) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํ านวนผูนับถือศาสนา

ตางๆ ในแตละเขตพื้นที่ตางๆ รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับพื้นฐานของผูนับถือศาสนา เชน เพศ
อายุ  เปนตน

3.1.2 ผูประกอบวิชาชีพดานศาสนา (Religious professionals)  คือ  ผูที่ใหบริการทางศาสนา
พิธีกรรมการบูชา  การใหคํ าแนะนํ าทางศาสนา  การปฏิบัติศาสนกิจ  รวมถึงการเผยแพร
หลกัค ําสอนทางศาสนา  เชน  พระ นักบวช  อิหมาม  ผูท ําพธิทีางศาสนา  มรรคนายก  เปนตน

3.1.3 องคกรทางศาสนา (Religious organization) คือ องคกรทางศาสนาหรือของบุคคลที่ให
บริการโดยตรงแกผูประกอบศาสนกิจในโบสถ สุเหรา วัด หรือสถานที่อ่ืนๆ รวมถึงกิจ
กรรมของสํ านักสงฆ  สํ านักชี  และองคกรที่คลายกันประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํ านวน
องคกรทางศาสนา/ศาสนสถานในแตละเขตพื้นที่  จํ านวนผูเขามาประกอบศาสนกจิในศา
สนสถาน  รายรับจากเงินสนับสนุนของภาครัฐและการบริจาค

3.1.4 การประกอบกิจกรรมทางศาสนา (Worship activities) คือ การประกอบพิธีกรรม การบูชา
สักการะ  การสวดมนต  และการประกอบกิจกรรมทางศาสนาอื่นๆ ทั้งในศาสนสถาน
บาน  และสถานที่ตางๆ

3.1.5 คาใชจายดานศาสนา (Religious expenditure)
3.1.5.1 คาใชจายดานศาสนาของภาครัฐ (Government religious expenditure) เปนเงินที่

ภาครัฐใหการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและการกอสรางศาสนสถานตางๆ
3.1.1.2 คาใชจายดานศาสนาของภาคครัวเรือน (Household religious expenditure) เปน

เงินที่ครัวเรือนใหการบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา

3.1.6 การศึกษาดานศาสนา (Religious education) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการดํ าเนินกิจ
กรรมการเรียนการสอนดานศาสนา ทั้งที่อยูในระบบและนอกระบบโรงเรียน เชน จํ านวนผู
เขาเรียนการศกึษาสายสงฆในระดบัตางๆ จํ านวนสถานศกึษาทีเ่ปดสอนดานศาสนา เปนตน

3.1.7 สถิติศาสนา ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในท่ีอื่น (Religious statistics n.e.c.)

3.4 สถิติวัฒนธรรมและสื่อสารมวลชน (Culture and mass communication statistics)
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3.4.1 อุตสาหกรรมวัฒนธรรม (Culture industries)  คือการผลิตสินคาและบริการที่เกี่ยวของ
กับหนังสือ  นิตยสาร  หนังสือพิมพ  สิ่งพิมพ  และวรรณกรรม  ดนตรี  ภาพยนตร  วีดิโอ
และสือ่ผสม  งานทศันศลิป  การแพรภาพกระจายเสยีงทัง้ทางวทิยแุละโทรทศัน  และการผลติ
สินคาเกมและอุปกรณกีฬา   ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้เปนสิ่งที่แสดงถึงรสนิยมและความสนใจ
ในการบริโภคสื่อตางๆ ในชีวิตประจํ าวันของประชาชน  ซึ่งบงบอกถึงวัฒนธรรมของ
ประชาชน  ประกอบดวย  ขอมลูเกีย่วกบัสถานประกอบการทีดํ่ าเนนิกจิกรรมดานวฒันธรรม
จํ านวนแรงงาน  ผลการด ําเนนิงานของสถานประกอบการ  จํ านวนลกูคา/ผูมาใชบริการ  เปนตน
3.4.1.1 การพิมพโฆษณา  การพิมพ  และการทํ าสํ าเนาสื่อบันทึก (Publishing, printing

and reproduction of recorded media)  ประกอบดวย  การผลิตหนังสือ  นิตยสาร
หนังสือพิมพ  งานวรรณกรรม  และสิ่งพิมพตางๆ  การพิมพโฆษณาลงบนสื่อ
บันทึก  เชน  การทํ าหนังสือในรูปซีดี  รวมถึงการทํ าสํ าเนาสื่อบันทึกขอมูลโดย
การบันทึกลงบนแผนบันทึกเสียง  เทปบันทึกเสียง  เทปบันทึกภาพ  และเทป
บันทึกขอมูลทางคอมพิวเตอร  เชน  การทํ าสํ าเนาเพลง  ภาพยนตร  วีดิโอลงบน
สื่อบันทึกขอมูล (ฟลอปปดิสก  ซีดี  เปนตน)

3.4.1.2 การผลิตอุปกรณถายภาพและกลองถายภาพยนตร  รวมถึงวัสดุอ่ืนๆ ที่ใชในการ
ถายภาพและถายภาพยนตร (Manufacture of photographic equipment,
cinematographic cameras including photographic and cinematographic
supplies)  ประกอบดวยภารผลิตกลองถายภาพนิ่ง  กลองถายภาพยนตร  กลอง
ทุกชนิดเพื่อใชในวัตถุประสงคตางๆ  เคร่ืองฉายภาพนิ่ง  เคร่ืองฉายภาพยนตร
เคร่ืองอุปกรณที่ใชตามหองปฏิบัติการภาพถาย  รวมถึง  แฟลช  วัสดุเคมีที่ใชใน
การถายภาพ  กระดาษอัดภาพถาย  ฟลมที่ใชในการถายภาพและฟลมภาพยนตร

3.4.1.3 การผลิตเคร่ืองรับโทรทัศนและวิทยุ  เคร่ืองบันทึกเสียงหรือภาพ  หรือเคร่ือง
ซาวดรีโพรดิวซิ่ง  หรือวีดิโอรีโพรดิวซิ่ง  และสินคาที่เกี่ยวของ (Manufacturing
of television and radio receivers, sound or video reproducing or reproducing
apparatus, and associated goods)  ประกอบดวย  การผลิตเคร่ืองรับโทรทัศน
(รวมถึงวีดิโอมอนิเตอรและเครื่องฉายวีดิโอ)  เคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียง  เคร่ือง
บนัทกึเทปแมเหลก็และเครือ่งอุปกรณส ําหรับบนัทกึเสยีงอ่ืนๆ  เคร่ืองบนัทกึภาพ
หรือวีดิโอโพรดิวซิ่ง  เคร่ืองเลนแผนเสียง  เคร่ืองเลนเทปคาสเซ็ท  ไมโครโฟน
ลํ าโพง  เคร่ืองขยายเสียง  และอุปกรณอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ
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3.4.1.4 การผลิตเคร่ืองดนตรี (Manufacture of musical instruments)  เชน  การผลิต
เคร่ืองสายทีม่คียีบอรด  เชน  เปยโนและเครือ่งสายอ่ืนๆ  กลอง  เคร่ืองดนตรีที่ใช
ไฟฟา  กลองดนตรี  แตร  เปนตน

3.4.1.5 การผลิตเคร่ืองกีฬา (Manufacture of sports goods)  ประกอบดวย  การผลิตของ
และเครื่องอุปกรณสํ าหรับการเลนกีฬา  เชน  ลูกบอล  ไมแบดมินตัน  ไมกอลฟ
ของจํ าเปนสํ าหรับกีฬาตกปลา  การลาสัตว  ปนเขา  และกิจกรรมกีฬาอ่ืนๆ

3.1.1.6 การผลิตของเลนเกมและของเลน  รวมถึงเคร่ืองเลนในสวนสนุก (Manufacture
of games and toys including fairground amusements)  เชน  การผลิตตุกตา
ของเลนมีลอซึ่งออกแบบใหเด็กขับขี่  ของเลนเกมไฟฟา  รวมถึงเคร่ืองเลนใน
สวนสนุก

3.1.1.7 การผลิตภาพยนตรและวีดิโอ  รวมถึงการฉายภาพยนตร (Motion picture and
video production including motion picture projection)  ประกอบดวย  การสราง
ภาพยนตร  การผลิตภาพยนตร  การถายทํ าการแสดงที่บันทึกลงบนแผนฟลม
หรือเทปวีดิโอ  การผลิตภาพยนตรเพื่อการบันเทิง  การโฆษณา  การศึกษาภาพ
ยนตรการตูน  เปนตน  รวมถงึการฉายภาพยนตรหรือเทปวดิีโอในโรงภาพยนตร  ที่
กลางแจง  หรือสถานที่อ่ืนๆ

3.1.1.8 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน และการแพรภาพกระจายเสียง (Production
of radio and television program and broadcasting)  ประกอบดวย  การผลิตราย
การวิทยุและโทรทัศน  ทั้งที่เปนรายการสดและบันทึกเทปหรือบันทึกในสื่อ
อ่ืนๆ  การแพรภาพกระจายเสียงรายการวิทยุและโทรทัศนโดยการถายทอด
สัญญาณทางสายเคเบิล  ทางดาวเทียม  หรือสื่อสัญญาณตางๆ

3.1.1.9 สํ านักขาว (News agencies)  ประกอบดวย  การเขียนขาว  ภาพขาว  สารคดีไป
ยังสื่อ  การบริการรายงานขาวใหแกหนังสือพิมพ  นิตยสาร  และการกระจาย
เสียงวิทยุและการแพรภาพทางโทรทัศน

3.1.1.10 ศิลปการแสดง (Performing art)
- ศิลปการละคร  ประกอบดวย   การผลิตงานแสดงละครสด   ละครเวที

ละครตลก   เพื่อสาธารณชนทั่วไป
- ดนตรี  ประกอบดวย  การผลิตงานดนตรี  การบันทึกเสียงหรือบันทึกเทป

งานเพลง  การแสดงคอนเสิรต  วงดุริยางค  หรือวงดนตรี
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3.1.1.11 ทศันศลิป (Visual art)  ประกอบดวย  การวาดภาพ  เขยีนภาพ  การปน  การแกะสลกั
และวัตถุโบราณตางๆ

3.1.1.12 หองสมุดและหอจดหมายเหตุ (Library and archives)  ประกอบดวย  หองสมุด
ทุกประเภท  ซึ่งใหบริการแกผูใชเกี่ยวกับหองอานหนังสือ  หองโสต  หองฉาย/
แสดงภาพ  หอจดหมายเหตุ  สํ าหรับสาธารณชน

3.1.1.13 พิพิธภัณฑ  หองแสดงผลงานศิลปะ  สถานที่และอาคารที่มีความสํ าคัญทาง
ประวัติศาสตร (Museums, art galleries, historical sites and buildings)
ประกอบดวย  พพิธิภณัฑสถานทกุประเภท  สถานทีแ่ละอาคารทางประวติัศาสตร
และหองแสดงผลงานศิลปะ

3.1.1.14 สวนพฤกษศาสตร  สวนสัตว  พิพิธภัณฑสัตวน้ํ า  และการอนุรักษธรรมชาติ
(Botanical garden, zoological parks, aquariums and nature reserves)  ประกอบ
ดวย  สวนสัตวปา  สวนนก  สวนสัตวเลื้อยคลาน  พิพิธภัณฑสัตวน้ํ า  สวนผีเสื้อ
อุทยานแหงชาติ  เปนตน

3.1.1.15 การกีฬา (Sport)  ประกอบดวย  การจัดการดํ าเนินการเกี่ยวกับกีฬาทุกประเภท
ทั้งนักกีฬาอาชพีและสมัครเลน  การดํ าเนินการเกี่ยวกับสิ่งอํ านวยความสะดวก
ในการเลนกีฬา  รวมถึงองคการที่เกี่ยวของกับการกีฬา  เชน  สโมสร/สมาคม
กีฬาตางๆ

3.1.1.16 การนันทนาการอื่นๆ (Other recreation)  ประกอบดวย  กิจกรรมเกี่ยวกับสวน
สาธารณะ  ชายทะเลและชายหาด  การตกปลา  การพนัน  สวนสนุก  เปนตน

3.1.2 การคาสินคาวัฒนธรรม (Cultural goods trading)
3.1.2.1 การคาสินคาวัฒนธรรมภายในประเทศ (Domestic trade in cultural goods)

ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ มูลคาการคาสง-คาปลีกสินคาวัฒนธรรมชนิดตางๆ
ราคาสินคาวัฒนธรรม เชน หนังสือ หนังสือพิมพ เคร่ืองรับวิทยุ-โทรทัศน
เคร่ืองคอมพิวเตอร กลองถายรูป อุปกรณกีฬา ซีดีเพลงและภาพยนตร และสิน
คาวัฒนธรรมอื่นๆ

3.1.2.2 การคาสินคาวัฒนธรรมระหวางประเทศ (International trade in culture goods)
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับมูลคาการนํ าเขาและสงออกสินคาวัฒนธรรมชนิด
ตางๆ ดุลการคาสินคาวัฒนธรรม เชน หนังสือ งานวรรณกรรม โปรแกรม
คอมพิวเตอร (ซอฟตแวร)  เพลงสากล  ภาพยนตรตางประเทศ  เปนตน
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3.1.3 การบริโภคทางวัฒนธรรม (Cultural consumption)  ในปจจุบันรูปแบบการบริโภคทาง
วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ  การเชื่อมโยงทางโทร
คมนาคม  การคาทางอิเล็กทรอนิกส  ลวนเปนปจจัยที่ทํ าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การผลิต  การจํ าหนาย  และการบริโภคสินคาวัฒนธรรม
3.1.3.1 การเขารวมกิจกรรมดานวัฒนธรรม การบันเทิง และการกีฬา เชน การเขาชม

พิพิธภัณฑ หอแสดงงานศิลปะ อุทยานประวัติศาสตร และสถานที่แสดงมรดก
ทางวัฒนธรรม การเขาชมภาพยนตร การแสดงละคร การแสดงดนตรีและสื่อ
ทางวัฒนธรรมอื่น ๆ การเขาชมสวนสัตว สวนพฤษศาสตร งานแสดงสินคาและ
งานเทศกาลตาง ๆ การแสดงละครสัตว การเขารวมในการแขงขันทั้งกีฬาอาชีพ
และกีฬาสมัครเลน

3.1.3.2 การทํ ากิจกรรมงานอดิเรก การเลนเกม และกิจกรรมยามวางอ่ืน ๆ เชน การทํ า
กิจกรรมงานอดิเรกเกี่ยวกับทัศนศิลป วรรณศิลป ศิลปะการแสดง การเลนเกม
คนเดียว/เปนกุลม  การเลนเกมคอมพิวเตอร  การเลนไพและหมากกระดาน
การเลนการพนันหรือการเสี่ยงโชค

3.1.3.3 การเลนกีฬาในรมและกีฬากลางแจง  เชน  เดินทางไกล  ว่ิงออกกํ าลังกาย
ขี่รถจักรยาน  เลนสเก็ต  เตนแอรโรบิค  เลนโยคะ  ฟุตบอล  กีฬาทางนํ้ า  การตั้ง
แคมป  การขี่มา  เปนตน

3.1.3.4 กิจกรรมสื่อสารมวลชน  เชน  การอานหนังสือ  วารสารและสิ่งพิมพอ่ืน ๆ
การรับชม/รับฟงโทรทัศนหรือวิดิโอ การฟงรายการวิทยุและสื่อทางเสียงอ่ืนๆ
การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่ออาน  รับชม/รับฟง  การทองอินเตอรเน็ต
การดาวนโหลดและการอัพโหลดขอมูล  รวมถึงการใชหองสมุด

3.1.4 ลขิสทิธ (Copyright)  หมายถงึงานหรอืความคดิสรางสรรคในสาขาวรรณกรรม  ศิลปกรรม
ดนตรีกรรม  งานภาพยนตร  หรืองานอ่ืนใดในแผนกวิทยาศาสตร  และลิขสิทธิ์ยังรวมถึง

- สิทธิขางเคียง (Neighbouring right) คือ การนํ างานดานลิขสิทธิ์ออกแสดง เชน
นักแสดง ผูบนัทึกเสียง และสถานีวิทยุ-โทรทัศนในการบันทึกหรือถายทอด
เสียงหรือภาพ

- โปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer programme หรือ Computer software) คือ
ชุดคํ าสั่งที่ใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอร เพื่อกํ าหนดใหเคร่ืองคอมพิวเตอรทํ างาน

- งานฐานขอมลู (Database) คอื  ขอมลูทีไ่ดเกบ็รวบรวมขึน้เพือ่ประโยชนดานตางๆ
ขอมลูลขิสทิธิป์ระกอบดวยขอมลูเกีย่วกบัการจดลขิสทิธิใ์นสาขาตางๆ การละเมดิ

ลขิสทิธิ์  มลูคาความเสยีหายในการละเมดิลขิสทิธิ ์ กรณพีพิาทในการละเมดิลขิสทิธิ ์ เปนตน
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3.1.5 การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural heritage reservation)  ประกอบดวย  ขอมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษวัฒนธรรมและคาใชจายในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม
3.1.1.1 มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองได (Tangible cultural heritage) เชน การอนุรักษ

วัตถุโบราณ พิพิธภัณฑ สถานที่และอาคารที่มีความสํ าคัญทางประวัติศาสตร
อุทยานแหงชาติ เปนตน

3.1.1.2 มรดกทางวฒันธรรมทีจั่บตองไมได (Intangible cultural heritage)  เชน  การอนรัุกษ
ภาษา วิธีการดํ ารงชีวิต งานดนตรีและการแสดง งานประเพณี และงานเทศกาล
เปนตน

3.1.6 บุคลากรทางวัฒนธรรม (Cultural personnel)
3.1.6.1 บุคลากรดานวรรณศิลป ประกอบดวย บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดาน

วรรณศิลป กวีนิพนธ นวนิยาย เร่ืองสั้น หัสดี
3.1.6.2 บุคลากรดานทัศนศิลป ประกอบดวย บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดาน

จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม ภาพพิมพ ศิลปะภาพถาย การออกแบบ
ประยุกตศิลป การปนแกะสลัก ศิลปะงานผา การทอผา และเครื่องถม

3.1.6.3 บุคลากรดานศิลปะสถาปตยกรรม
3.1.6.4 บุคลากรดานศิลปการแสดง ประกอบดวย บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดาน

ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพื้นบาน ผูประพันธ/แตงเพลง เพลงไทยสากล-
เรียบเรียง เพลงไทยสากล-ขับรอง เพลงไทยสากล นักรองเพลงลูกทุง คีตศิลป
เพลงพื้นบาน นาฏศิลป ศิลปะการละคร ผูสรางภาพยนตร นักแสดง การแสดง
พื้นบาน  ตะลุง  หุนกระบอก  หุนละครเล็ก  หมอลํ า  ละครชาตรี  ลิเก  ละครรํ า
ลํ าตัดและโนรา

3.1.6.5 บคุลากรดานวฒันธรรม  ซึง่มไิดจัดประเภทไวในทีอ่ื่น  เชน  ผูสือ่ขาว  ผูประกาศ
ขาว  เปนตน

3.1.7 การทองเท่ียวทางวัฒนธรรม (Cultural tourism)  เปนการทองเที่ยวเพื่อเขาชมศิลปะทาง
วัฒนธรรมตางๆ  เชน  พิพิธภัณฑ สถานที่และอาคารที่มีความสํ าคัญทางประวัติศาสตร
สวนพฤษศาสตร สวนสัตว การแสดงและสถานที่ตางๆ ที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม

3.1.8 สถิติวัฒนธรรมและสื่อสารมวลชน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในท่ีอื่น (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
เนือ่งจากการไดรับความรูในการดแูลรักษาสขุภาพของประชาชนและความกาวหนา
ในวิทยาการดานการแพทยทํ าใหอายุขัยของประชากรในประเทศเพิ่มมากขึ้น

4.1.1.2 สาเหตุการเสียชีวิต (Causes of mortality) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่
ท ําใหเสยีชวิีต เพือ่เปนขอมลูในการก ําหนดนโยบายเพือ่การปองกนัสาเหตดัุงกลาว
เชน  โรค  อุบัติเหตุ  การฆาตัวตาย

4.1.1.3 การเสียชีวิตของมารดาและเด็กทารก (Maternal and infant mortality) เปนขอมูล
วัดประสิทธิภาพของการดํ าเนินงานดานการผดุงครรภ และความรูความเขาใจ
ของมารดาในการดูแลครรภ

4.1.2 การเจ็บปวย (Morbidity)
4.1.2.1 สุขภาพเด็กทารก (Infant health) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับนํ้ าหนักของเด็ก

ทารก  โรคที่เกิดมาพรอมกับเด็กทารก  เชน  ดาวนซินโดรม  ความบกพรองของ
ผนังกระดูกสันหลังปดไมสนิท  เปนตน

4.1.2.2 สุขภาพฟน (Dental diseases) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับความเจ็บปวยเกี่ยวกับ
โรคในชองปาก

4.1.2.3 โรคติดตอ (Communicable diseases) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับชนิดของโรค
ติดตอตางๆ ที่เกิดขึ้น จํ านวนผูปวยที่เปนโรคติดตอ จํ านวนผูเสียชีวิตที่เกิดจาก
โรคติดตอ เปนตน

4.1.2.4 โรคไมติดตอ (Noncommunicable diseases) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับชนิด
ของโรคไมติดตอประเภทตางๆ  จํ านวนผูปวยที่เปนโรคไมติดตอ เปนตน

4.1.2.5 การบาดเจ็บ (Injuries) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํ านวนผูปวยที่เกิดจากการ
บาดเจ็บดวยสาเหตุตางๆ เชน จากอุบัติเหตุบนทองถนน อุบัติเหตุจากการทํ างาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน
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4.1.3 ความพิการ/ทุพพลภาพ (Disability)
4.1.3.1 ประเภทของความพกิาร (Type of disability)  เชน  ความพกิารในดานการมองเหน็

การไดยิน  การพูดจาสื่อสารกับคนอื่น  การเดิน  การเรียนรู  เปนตน
4.1.3.2 สาเหตุของความพิการ (Causes of disability)  ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับที่มา/

สาเหตขุองความพกิารเพือ่หาทางปองกนัมใิหเกดิขึน้หรือเกดินอยลง  เชน  การเลน
การทํ างาน  การจราจรทางบก  ถูกยิงหรือถูกทํ าราย  ตกจากที่สูง  เปนตน

4.1.1.3 ประเภทของความตองการชวยเหลือ (Type of assistance needed)  ประกอบดวย
ขอมูลเกี่ยวกับความตองการที่ผูพิการ/ทุพพลภาพตองการไดรับความชวยเหลือ 
รวมถึงสวัสดิการของรัฐสํ าหรับผูพิการ  เชน  การรักษาพยาบาล  การศึกษา
การจัดหาอวัยวะเทียม   การจัดใหมีสิ่งอํ านวยความสะดวกสํ าหรับคนพิการ
เปนตน

4.2 ทรัพยากรดานสุขภาพ (Health resources)
4.2.1 กํ าลังคนดานสุขภาพ (Health manpower) เปนทรัพยากรหนึ่งที่สํ าคัญในระบบสุขภาพ

เนื่องจากบุคลากรดานสุขภาพเปนบุคคลที่ใชเทคโนโลยีดานสุขภาพเพื่อใชในการจัดการ
และใหบริการดานสุขภาพแกผูปวย
4.2.1.1 แพทย (Doctors) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํ านวนแพทยทั้งหมด จํ านวน

แพทยที่มีในเขตพื้นที่ตางๆ จํ านวนแพทยที่มีในหนวยงานตางๆ จํ านวนแพทย
เฉพาะทาง คาจางและคาตอบแทนของแพทย เปนตน

4.2.1.2 ทนัตแพทย (Dentists) ประกอบดวยขอมลูเกีย่วกบัจ ํานวนทันตแพทยที่มีทั้งหมด
ในเขตพื้นที่ตางๆ จํ านวนทันตแพทยตอประชากร เปนตน

4.2.1.3 เภสัชกร (Pharmacists) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํ านวนเภสัชกรที่ทํ างานใน
โรงพยาบาล  สถานพยาบาล  และรานขายยา เปนตน

4.2.1.4 พยาบาลวิชาชีพ (Professional nurses) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํ านวน
พยาบาลที่ทํ างานในโรงพยาบาล (ภาครัฐและเอกชน)  รวมถึงสถานพยาบาล
คาตอบแทนของพยาบาล (ภาครัฐและเอกชน)  เปนตน

4.2.1.5 บุคลากรดานสุขภาพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ (Other related health personnel)  เชน
นักรังสีวิทยา  นักกายภาพบํ าบัด  เปนตน

4.2.2 สิ่งอํ านวยความสะดวกดานสุขภาพ (Health facilities)
4.2.2.1 ศนูยการรักษาพยาบาล (Medicalcare centers) ประกอบดวยขอมลูจํ านวนโรงพยาบาล

ที่ใหบริการดานการรักษาและการศึกษาดานการแพทยที่ใหบริการในเขตพื้นที่
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ตางๆ  เชน  โรงพยาบาลทั่วไป คลินิก โรงพยาบาล/สถาบันแพทยเฉพาะทาง
โรงพยาบาลในชุมชน  ศูนยการแพทยสาธารณสุข  สถานพักฟน  สถานฟนฟู
สมรรถภาพ  เปนตน

4.2.2.2 เตียงผูปวยใน (In patient beds) ประกอบดวยขอมลูจํ านวนเตียงที่สามารถรองรับ
ผูปวยใน

4.2.2.3 อุปกรณในการดแูลรักษาผูปวย (Medical equipment) ประกอบดวยขอมลูเกีย่วกบั
จํ านวนหองผาตัด จํ านวนอุปกรณในการรักษาชนิดตางๆ เชน เคร่ืองถายภาพ
เอกซเรยดวยเคร่ืองเทอรโมกราฟ อุปกรณที่ใชในการรักษาโดยการฉายรังสี
เคร่ืองฟอกไต  เปนตน

4.2.2.4 สิง่อํ านวยความสะดวกดานสขุภาพ ซึง่มไิดจัดประเภทไวในทีอ่ื่น (Health facilities
n.e.c.)

4.2.3 ยาและอุปกรณท่ีใชในทางการแพทย (Drugs and medical equipments)
4.1.1.1 การผลิตยาและอุปกรณที่ใชในทางการแพทย (Production of drugs and medical

equipments) ประกอบดวยขอมูลการผลิตสินคาทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑที่ใช
รักษาโรค   รวมถึงผลิตภัณฑที่ทํ าจากสมุนไพร   การผลิตอุปกรณที่ใชในทาง
การแพทยและศัลยกรรม และเครื่องใชทางศัลยกรรมกระดูก เชน เคร่ืองอุปกรณ
ที่ใชในการผลิตรังสี  หลอดเอกซเรย  เตียงผาตัด ไมยันรักแร  เข็มฉีดยา  เปนตน

4.1.1.2 การคายาและอปุกรณทีใ่ชในทางการแพทย (Trade of drugs and medical equipments)
- การคายาและอุปกรณที่ใชในทางการแพทยภายในประเทศ  ประกอบดวย

ขอมลูเกีย่วกบัมลูคา/ปริมาณการซื้อขายยาและอุปกรณที่ใชในทางการแพทย
ราคาขายสงและขายปลีกยาและอุปกรณที่ใชในทางการแพทย

- การคายาและอุปกรณที่ใชในทางการแพทยระหวางประเทศ ประกอบดวย
ขอมลูเกีย่วกบัมลูคา/ปริมาณการซื้อขายยาและอุปกรณที่ใชในทางการแพทย 
ดุลการคา  และดุลการชํ าระเงินสินคาดังกลาว

4.1.4 ทรัพยากรดานสขุภาพ ซึง่มไิดจดัประเภทไวในท่ีอืน่ (Health resources n.e.c.)  เชน  ความรู
พืน้ฐานดานการแพทย และความรูในการพฒันาระบบการใหบริการทางการแพทย  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
ของเด็กในวัยเรียนและการแกปญหาเด็กมีน้ํ าหนัก/สวนสูงต่ํ ากวามาตรฐาน  เปนตน

4.3.3 สุขภาพของประชากรในวัยทํ างาน (Working-age population health) เชน  บริการตรวจ
สุขภาพและใหคํ าปรึกษาดานสุขภาพ รวมถึงบริการดานสุขภาพแกหญิงวัยกอนและหลัง
หมดประจํ าเดือน  เปนตน

4.3.4 สขุภาพจติ (Mental health)  เชน  โครงการดแูลรักษาผูมปีญหาทางจติในชวงทีเ่กดิเหตกุารณ
ราย  เชน  ผูที่ถูกกระทํ าทารุณกรรม  เด็กที่มีปญหาจากครอบครัวแตกแยก  เปนตน

4.3.5 การสงเสริมสขุภาพ ซึง่มไิดจดัประเภทไวในท่ีอื่น (Health promotion n.e.c.) เชน โครงการ
สงเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีน โครงการบริโภคเพื่อควบคุมนํ้ าหนัก โครงการบริโภค
เนื้อสัตวที่ปรุงสุก  เปนตน

4.4 สุขภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพในการประกอบอาชีพ (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 ทรัพยากรนํ้ า (Water resources) ขอมูลการตรวจวัดคุณภาพนํ้ าดื่มและนํ้ าใชจาก
แหลงนํ้ าตางๆ คุณภาพของนํ้ าทะเลซึ่งเปนแหลงวัตถุดิบในการผลิตอาหารจาก
ทะเล

4.1.1.3 การควบคมุดแูลคณุภาพสิง่แวดลอม ซึง่มไิดจัดประเภทไวในที่อ่ืน (Surveillance
of environmental quality)

4.1.2 การแกปญหาดานสุขภาพสิ่งแวดลอม (Solution of environmental health problems) เชน
การก ําจดัของเสยีของโรงพยาบาล  การรณรงคดานสขุอนามยัในการใชหองนํ ้าในพืน้ทีช่นบท
เปนตน

4.1.3 การจัดหานํ้ าสะอาด (Provision of clean water) เชน ขอมูลจํ านวนบอน้ํ าบาดาล แทงคเก็บ
น้ํ าฝน  และระบบประปาหมูบาน เพื่อเปนขอมูลเกี่ยวกับสุขอนามัยในการบริโภคน้ํ า

4.1.4 การพัฒนาดานสุขภาพในการประกอบวิชาชีพ (Occupational health development)
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพใหแกผูประกอบวิชาชีพที่อยูในกลุมเสี่ยงตอ
การเจ็บปวย เชน การตรวจหาความเขมขนของสารตะกั่วในเลือดของผูประกอบวิชาชีพใน
โรงงานอุตสาหกรรมเหล็กกลา การตรวจสุขภาพปอดและทางเดินหายใจของตํ ารวจจราจร
เปนตน
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4.5 การควบคุมและปองกันโรค (Disease control and prevention)
4.1.1 การควบคุมและปองกันโรคติดตอ (Communicable disease control and prevention)

เชน การควบคุมและปองกันการติดเชื้อ HIV/AIDS โรคพิษสุนัขบา วัณโรค การฉีดวัคซีน
เพื่อปองกันโรค การควบคุมพาหะนํ าโรค เชน เชื้อมาเลเรีย พยาธิ เปนตน

4.1.2 การควบคุมและปองกันโรคไมติดตอ (Noncommunicable disease control and
prevention) เชน การควบคุมและปองกันอุบัติเหตุและภัยอันตราย (เชน การรณรงคใน
โครงการเมาไมขับ การเคารพกฎจราจร การคาดเข็มขัดนิรภัย เปนตน) การติดเชื้อในหัวใจ
และหลอดเลือด โรคมะเร็ง การควบคุมและปองกันการใชยาเสพติด การรณรงคการไมสูบ
บุหร่ี เปนตน

4.6 การใหบริการดานสุขภาพ (Health services)
4.1.1 กจิกรรมดานโรงพยาบาล (Hospital activities) กจิกรรมการใหบริการของโรงพยาบาลทัว่ไป

และโรงพยาบาลเฉพาะโรค  สถานที่พักฟนสํ าหรับผูปวย  ศูนยปองกันโรค  โรงพยาบาล
โรคจติ  ศนูยทนัตกรรม  และสถาบนัดานสขุภาพอ่ืนๆ  ทีใ่หบริการส ําหรับผูปวยในเปนหลกั
และทํ าการรักษาภายใตคํ าแนะนํ าของแพทย ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํ านวนผูเขารับ
บริการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลดังกลาว  โรคที่เขามารับการรักษา  กลุมของผูปวยที่
เขามารับการรักษา  เปนตน

4.1.2 กจิกรรมทางการแพทยและทันตกรรม (Medical and dental practice activities)  กจิกรรม
การใหคํ าปรึกษาและรักษาของแพทย  แพทยเฉพาะทาง  และทันตแพทย  ซึ่งทํ าการรักษา
ภายใตคํ าแนะนํ าของแพทยแตไมมีบริการสํ าหรับผูปวยใน เชน คลินิก รวมทั้งสถาน
พยาบาลในบริษัทหรือโรงเรียนที่ทํ าการรักษาภายใตคํ าแนะนํ าของแพทย

4.1.3 กิจกรรมอื่นๆ ดานสุขภาพ (Other health activities) คือ กิจกรรมทุกประเภทดานสุขภาพ
ที่ไมไดดํ าเนินการโดยโรงพยาบาล หรือโดยแพทย หรือโดยทันตแพทย เปนกิจกรรมที่อยู
ภายใตคํ าแนะนํ าของพยาบาลผดุงครรภ  นักกายภาพบํ าบัด  หรือผูชวยแพทยที่ปฏิบัติงาน
ในสายงานทีเ่กีย่วของ รวมทัง้พยาธวิิทยาคลนิิก และกจิกรรมวนิิจฉยัโรคอ่ืนๆ ซึ่งดํ าเนินการ
โดยหองปฏบิติัการอิสระ  กจิกรรมของสภากาชาด  กจิกรรมดานรถพยาบาล  และศนูยสขุภาพ
ที่ไมใชโรงพยาบาล  เปนตน

4.7 การพัฒนาดานสุขภาพ (Health development)
4.1.1 การพัฒนาพฤติกรรมดานสุขภาพของประชากร (Development of people’s health

disciplines)  เชน  การรณรงคโครงการการกนิทีดี่เพือ่สขุภาพที่ดี  เพื่อปรับปรุงพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร โครงการสุขบัญญัติแหงชาติ เปนตน



สถติิดานสังคม และประชากรศาสตร : SOCIAL AND DEMOGRAPHIC STATISTICS

  กลุมมาตรฐานสถิติ  ส ํานักนโยบายและวิชาการสถิติ

42

4.1.2 การศึกษาและการสื่อสารขอมูลดานสุขภาพ (Health information education and
communication) เปนการเผยแพรความรู ขอมูลขาวสารดานสุขภาพในสื่อตางๆ เชน วิทยุ
โทรทัศน  หนังสือพิมพ  และบริการขอมูลดานสุขภาพอ่ืนๆ เชน การใหบริการสาย
ดวนฮอตไลนดานสุขภาพ  เปนตน

4.1.3 การพัฒนาดานสุขภาพ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในท่ีอื่น (Health development n.e.c.) เชน
การสนบัสนนุบทบาทขององคการในทองถิน่เพือ่ใหบริการดานสขุภาพ  การรวมมอืระหวาง
ภาครัฐและเอกชนในการประสานงานดานสุขภาพ เปนตน

4.8 การคุมครองผูบริโภคในดานสุขภาพ (Consumer protection in health)
4.8.1 ผลิตภัณฑดานสุขภาพ (Health products)  เชน  การแกไขและการบัญญัติกฎหมายดาน

การคุมครองผูบริโภคเกีย่วกบัผลติภณัฑอาหาร  ยา  และอุปกรณดานการแพทย  การตรวจสอบ
และการพัฒนาธุรกิจที่ทํ าการผลิตสินคาดานสุขภาพ เชน การตรวจสอบโรงงานผลิตนํ้ าดื่ม
ยาพืน้บานและยาสามญั  ผลติภณัฑเคร่ืองส ําอาง  เปนตน  รวมถงึรานขายยาทีข่ายผลติภณัฑ
ดังกลาว

4.8.2 การคุมครองผูบริโภคในการบรกิารดานสขุภาพ (Consumer protection in health services)
เชน   การตรวจสอบมาตรฐานการใหบริการของโรงพยาบาลตางๆ   การพัฒนามาตรฐาน
สิ่งอํ านวยความสะดวกดานการแพทย 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) ประกอบดวยขอมลูเกีย่วกบัจ ํานวนนกัศกึษาแพทยทีก่ ําลงัศกึษา
และที่ใกลจะสํ าเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือโครงการอื่นๆ ที่จบออก
มาแลวประกอบอาชีพเปนแพทย

4.9.1.2 พยาบาล (Nurses) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํ านวนนักศึกษาในสาขาพยาบาล
วิชาชีพและพยาบาลเทคนิคที่กํ าลังศึกษาและที่ใกลจะสํ าเร็จการศึกษา

4.9.1.3 บุคลากรในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพอ่ืนๆ (Manpower in other fields of health
sciences) ทันตแพทย เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย นักรังสีวิทยา และบุคลากร
ในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพอ่ืนๆ 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) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่ดํ าเนินกิจกรรมดานการวิจัย
และพัฒนาดานสุขภาพ

4.10.2 คาใชจายเพื่อการวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพ (Research and development on health
expenditure) ประกอบดวยขอมลูเกีย่วกบัเงนิทนุ (ภาครัฐและเอกชน) แหลงทีม่าของเงนิทนุที่
ใชไปในการวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพ

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)  คาใชจายดานการบรหิารงานและการประกนัสขุภาพ  คาใชจาย
ดานสขุภาพอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วของ  (เชน  คาใชจายในการวจัิยและพัฒนา  คาใชจายในการควบคุม
คุณภาพอาหารและนํ้ าดื่ม  คาใชจายดานสุขภาพสิ่งแวดลอม  เปนตน)

4.11.2 คาใชจายดานการบริการทางการแพทย (Expenditure on medical services) ประกอบดวย
ขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายดานการบริการทั้งหมด (ภาครัฐและเอกชน) คาใชจายในการดูแล
รักษาผูปวยใน  คาใชจายในการดแูลรักษาผูปวยนอก  คาใชจายดานบริการเสริม  เชน  คาตรวจ
วิเคราะห  คาขนสงผูปวยฉุกเฉิน  เปนตน  คาใชจายดานบริการดูแลสุขภาพที่บาน  เปนตน

4.11.3 ผลิตภัณฑทางการแพทยท่ีจัดใหกับผูปวยนอก (Medical goods dispensed to out-
patients) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑทางการแพทย
สินคาทางเภสัชกรรม  และผลิตภัณฑทางการแพทยชนิดไมคงทนถาวร  เชน  มูลคายาที่ซือ้
ตามใบสัง่แพทย  รวมถงึผลติภณัฑทางการแพทยอ่ืนๆ ทีซ่ือ้นอกโรงพยาบาล  และผลติภณัฑ
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ทางการแพทยชนิดคงทนถาวร เชน คาใชจายเกีย่วกบัผลติภณัฑเลนสและแวนตา  ผลติภณัฑ
ศัลยกรรมกระดูก  ผลิตภัณฑแขนขาเทียม  เปนตน

4.11.4 แหลงท่ีมาของเงินทุน (Sources of funds) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํ านวนเงินและ
แหลงที่มาของเงินทุนดานสุขภาพ  เชน  ภาครัฐ  กองทุนสวัสดิการสังคม  ภาคเอกชน
ภาคครัวเรือน การประกันสังคมของภาคเอกชน  เปนตน

4.11.5 คาใชจายดานสุขภาพ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในท่ีอื่น (Expenditure on health n.e.c.) เชน
คาใชจายในการรักษาโรคตางๆ  เปนตน

4.12 การประกันสุขภาพ (Health insurance) เปนการนํ าความเสี่ยงของแตละคนมารวมกันเปนของกลุม
แลวกระจายใหทุกคนมีสวนรวมในการแบกรับความเสี่ยงเฉลี่ยกันไป ซึ่งจะชวยลดภาระคาใชจาย
จํ านวนมากของแตละคนใหอยูในระดับที่ไมมากนักและมีความแนนอน
4.1.1 การประกันสังคม (Social insurance) เปนการใหบริการดานการประกันสังคมแกลูกจาง

และบุคคลอ่ืนที่ประสบอันตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพ หรือตาย อันมิใชเนื่องจากการทํ างาน
รวมถึงการคลอดบุตร  การสงเคราะหบุตร  และชราภาพ  สํ าหรับกรณีของการวางงานให
หลักประกันเฉพาะลูกจาง ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํ านวนผูประกันตน จํ านวนสถาน
พยาบาลที่เขารวมโครงการ  จํ านวนผูขอใชสิทธิจากกองทุนในกรณีตางๆ  จํ านวนเงนิกอง
ทนุทีไ่ดรับการชวยเหลอืจากภาครัฐ  จํ านวนเงนิสมทบทีหั่กจากผูประกนัตน  เปนตน

4.1.2 การประกันสุขภาพโดยสมัครใจ (Voluntary health insurance)
4.1.2.1 โครงการบัตรประกันสุขภาพ เปนการใหบริการการทํ าประกันสุขภาพของภาค

รัฐที่เปดใหกับประชาชนที่สนใจ
4.1.2.2 การประกันสุขภาพของภาคเอกชน เปนการใหบริการการทํ าประกันสุขภาพที่

ดํ าเนินงานโดยบริษัทเอกชน

4.1.3 หลักประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาทรักษาทุกโรค
4.1.4 การบริการรักษาพยาบาลแกขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4.1.5 การบริการรักษาพยาบาลผูมีรายไดนอยและผูท่ีสังคมควรชวยเหลือเกื้อกูล  เชน  ผูพิการ

ทหารผานศึก  พระภิกษุ  ผูสูงอายุ  เด็ก  ผูวางงาน  และผูมีรายไดนอย

4.13 สถิติสุขภาพ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในท่ีอื่น (Health statistics n.e.c.)
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5. สถิติสวัสดิการสังคม
       (SOCIAL SECURITY STATISTICS)

สวัสดิการสังคม หมายถึง การใหความชวยเหลือแกสมาชิกของประชาสังคมที่ไมมีศักยภาพพอ
ที่จะเลี้ยงชีพตนเองได ไมวาจะชั่วคราวหรือตลอดชีวิต ใหสามารถดํ ารงชีวิตอยูไดในสังคมอยางมีศักดิ์ศรี
ดวยการพยุงฐานะ พัฒนาศักยภาพ และสรางโอกาสใหมีงานทํ า (Neuhaus, 1979:10 อางถึงใน ณรงค  เพ็
ชรประเสริฐ : 5)

สถิติสวัสดิการสังคมเปนขอมูลเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือ การสงเคราะห (ยกเวนการให
ความชวยเหลือดานการแพทย)  การใหความคุมครองทางสังคม  และคาใชจายดานสวัสดิการสังคมที่ให
กับบุคคลตางๆ ดังนี้

- ผูสูงอายุ  เปนการใหความชวยเหลือดานการเงิน  เชน  เงินบํ าเหน็จบํ านาญที่จายใหกับผู
เกษียณอายุหรือผูเกษียณอายุกอนกํ าหนด  เงินชวยเหลือที่จายใหกับผูสูงอายุและการให
ความชวยเหลือในดานอ่ืนๆ เชน การจัดหาที่พักใหแกผูสูงอายุใหอยูในสถานที่ที่เหมาะสม
จัดหาคนดูแล  จัดหาสินคาและบริการตางๆ  จัดใหผูสูงอายุมีสวนรวมในการทํ ากิจกรรม
ยามวาง  กิจกรรมทางวัฒนธรรม  ทองเที่ยวหรือมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน

- ผูปวย  เปนการใหความชวยเหลอืดานการเงนิและสทิธปิระโยชนเพื่อทดแทนรายไดที่ควรจะ
ไดรับ ในชวงที่ไมสามารถทํ างานไดเนื่องจากความเจ็บปวย

- ผูพกิาร/ไรความสามารถ  เปนการใหความชวยเหลอืดานการเงนิและสทิธปิระโยชนแกบคุคล
ที่ไมสามารถดํ าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือใชชีวิตตามปกติไดหรือไดแตไมสมบูรณ 
อันเนือ่งจากความบกพรองทางรางกายหรอืจิตใจ  การใหความชวยเหลอืในรูปของเงนิชดเชย
แกบคุคลทีต่องออกจากงานอันเนื่องจากความพิการหรือบกพรองทางรางกายจนไมสามารถ
ทํ างานได  เงินคาดูแลรักษา  การจัดหาที่พักใหแกผูพิการ  การใหความชวยเหลือแกผูพิการ
ในการด ํารงชวิีตประจํ าวัน  เชน  การจดัหาสิง่อํ านวยความสะดวกในการเดินทาง/การขนสง
การจัดหาคนดูแลผูพิการ  การฝกอบรมอาชีพใหแกผูพิการ  เปนตน

- สมาชิกในครอบครัวของผูเสียชีวิต  เปนการใหความชวยเหลือดานการเงิน และใหความ
ชวยเหลือแกครอบครัวผูเสียชีวิต (เชน  คูสมรส  บุตร  หลาน  ผูปกครองหรือบุคคลอ่ืนๆ ที่
เกีย่วของ)  ไมวาจะเปนการเสยีชวิีตจากอบุติัเหตุ  อุบติัภัยหรือเสียชีวิตตามอายุขัยในรูปของ
เงินชวยเหลือ  คาทํ าศพ  การจัดหาสินคาและบริการตางๆ เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวของ
ผูเสียชีวิตสามารถดํ าเนินชีวิตอยูไดในสังคม
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- เด็ก/สมาชิกในครอบครัวท่ีมีปญหา  เชน  หญิงมีครรภ  หญิง/เด็กที่ถูกทํ ารายหรือถูกทํ า
ทารุณกรรม เปนการใหความชวยเหลอืแกครอบครัวและบตุรหลานในรูปของเงินชวยเหลือ
เชน  คาทํ าคลอด  การใหเงินทั้งหมดหรือใหเปนรายงวด   เชน  เงินชวยเหลือแกครอบครัว
ที่ไมมีบุตรดูแลหรือครอบครัวที่มีคนพิการ  นอกจากนี้ยังใหความชวยเหลือในดานสิทธิ
ประโยชนอ่ืนๆ เชน จัดหาโรงเรียนสํ าหรับเด็กวัยกอนเรียนใหเด็กไดเรียน  สถานรับเลี้ยง
เด็กออน  ศูนยรับปรึกษาปญหาและวางแผนครอบครัว  เปนตน

- ผูวางงาน  เปนการใหความชวยเหลือดานการเงินและสิทธิประโยชนอ่ืนๆ แกบุคคลที่
พรอมจะทํ างานแตไมสามารถหางานที่เหมาะสมทํ าได  เชน  การจายเงินชดเชยใหกับแรง
งานที่เกษียณอายุกอนกํ าหนด หรือออกจากงานอันเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ  การจัดการฝก
อบรมใหแกผูวางงานหรือผูที่มีความเสี่ยงตอการวางงานเพื่อเพิ่มศักยภาพดานแรงงาน

- ผูไรท่ีอยูอาศัย เปนการใหความชวยเหลือแกผูไรที่อยูอาศัยโดยชวยเหลือในรูปของสิทธิ
ประโยชนเพื่อใหสามารถซื้อบาน/ที่อยูอาศัยไดในราคาถูก  เชน ใหความชวยเหลือในดาน
เงื่อนไขการจํ านองหรืออัตราดอกเบี้ยที่เอ้ือประโยชนตอผูซื้อ

- บคุคลท่ีมไิดจดัประเภทไวในท่ีอื่น   เชน  การใหความชวยเหลอืดานการฝกอาชีพและการหา
รายไดใหแกผูอยูในศูนยพักฟน  ผูติดสุราและยาเสพติด  ผูอพยพ/ผูลี้ภัย  เปนตน

5.1  ความตองการความชวยเหลือดานสวัสดิการสังคม
เปนขอมูลที่แสดงถึง ความชวยเหลือดานตางๆ ที่บุคคลในกลุมที่ไดรับความชวยเหลือ

ดานสวัสดิการสังคมตองการในรูปแบบตางๆ ในรูปของเงินสด สิ่งของ สวัสดิการ หรือสิทธิ
ประโยชนตางๆ
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 ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในท่ีอื่น

5.2 การใหความชวยเหลือดานสวัสดิการสังคมท่ีดํ าเนินงานโดยภาครัฐ (Social security contributions
provide by government sectors)
5.1.1 ประเภทของสวัสดิการสังคมท่ีดํ าเนินงานโดยภาครัฐ (Type of social security

contributions provide by government sector)
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5.1.1.1 การบริการสงัคม (Social services)  เชน  การศกึษา  สาธารณสขุ  การเคหะ  การมี
งานทํ า  การคุมครองรายได  การคุมครองชีวิตและทรัพยสิน  การบริการขาว
สารขอมูลเพื่อสวัสดิภาพของประชาชน ดังนั้น การบริการสังคมอาจจํ าแนกเปน
3  ประเภทคือ
- การบริการพื้นฐาน  เชน  การศึกษา  การสาธารณสุข
- การบริการดานสิ่งอํ านวยความสะดวกและปจจัยจํ าเปนตอการดํ ารงชีวิต 

เชน  ที่อยูอาศัย  ไฟฟา  ประปา ฯลฯ
- การบริการดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เชน บริการของ

ตํ ารวจ  ขาวสารเพือ่สวสัดภิาพของประชาชน  บริการของทหารในการรักษา
ความมั่นคงของประเทศ

5.1.1.2 สังคมสงเคราะห (Social assistance) หรือ “การประชาสงเคราะห” (public
assistance)  สังคมสงเคราะหโดยรวมหมายถึง  การบริการชวยเหลือประชาชน
ที่มีปญหาความเดือดรอนและอยูในภาวะที่ชวยเหลือตนเองไมได  ผูใหความ
ชวยเหลอืมทีัง้ภาครัฐและเอกชน  หลกัการใหความชวยเหลอืน้ีมกัจะมกีารทดสอบ
หรือตรวจสอบใหแนชดัเสยีกอนวาผูทีต่องการความชวยเหลอืเปนผูเดอืดรอนจริงๆ  
เชน  ผูที่ประสบภัยจากไฟไหม  น้ํ าทวม  พายุถลม  เปนตน

5.1.1.3 การประกันสังคม (Social insurance) เปนโครงการที่รัฐเปนผูจัดระบบและ
ดํ าเนินงานเพื่อคุมครองปองกันไมใหประชาชนที่มีรายไดประจํ าไดรับความ
เดอืดรอนในการด ํารงชพี  เนือ่งจากประสบปญหาท ําใหไมสามารถท ํางานเลีย้งชพี
ไดตามปกติ โดยผูมีรายไดตองออกเงินสมทบ (contribution) เขากองทุนกลาง
และไดรับประโยชนทดแทน (benefits) เมื่อประสบปญหาในการเลี้ยงชีพ
ปญหาดานสุขภาพ การคลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต ประสบอุบัติเหตุและ
โรคภัยจากการทํ างาน  ชราภาพ  วางงาน  และการมีบุตรที่ยังเลี้ยงตนเองไมได

5.1.2 คาใชจายดานสวัสดิการสังคมของภาครัฐ (Government expenditure on social security)
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํ านวนเงินที่ภาครัฐใชจายไปในดานสวัสดิการสังคมประเภท
ตางๆ หรือเงินที่ใชจายไปกับบุคคลตางๆ ในกลุมสวัสดิการสังคม เชน คาใชจายของภาค
รัฐในดานการบริการสังคม คาใชจายของภาครัฐในการใหความชวยเหลือดานสวัสดิการ
แกผูสูงอายุ เปนตน
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5.3 การใหความชวยเหลือดานสวัสดิการสังคมท่ีดํ าเนินงานโดยภาคเอกชน (Social security
contributions provide by private sectors) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับโครงการชวยเหลือและ
บริการสังคมที่จัดโดยเอกชน  เชน  โครงการกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพของบริษัทเอกชน  การทํ างาน
สาธารณกุศลของมูลนิธิเอกชน กิจกรรมชวยเหลือและพัฒนาสังคมขององคกรเอกชนที่ไมแสวงหา
กํ าไร รวมถึงการชวยเหลือกันเชิงวัฒนธรรมผานเครือขายของครอบครัวและญาติมิตร

5.4 สถิติสวัสดิการสังคม ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในท่ีอื่น (Social security statistics n.e.c.)
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6. สถิติเก่ียวกับหญิงและชาย
(GENDER STATISTICS)

เปนขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางหญิงและชายในแงมุมตางๆ ซึ่งขอมูลดังกลา
วจะถูกนํ ามาใชเพื่อประเมินหรือเปนตัวชี้วัดในการใหความชวยเหลือดานเศรษฐกิจและสังคมแกทั้งหญิง
และชาย 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  การทํ างานของวัยหนุมสาว  และสวัสดิการที่ใหแกผู
สูงอายุ  ซึ่งสิ่งเหลานั้นยังไมมีความเทาเทียมกันระหวางหญิงและชาย  หรือชวงอายุ  การ
เสียชีวิตของหญิงและชายที่ไมเทากัน

6.1.2 สถานะภาพสมรส (Marital status) เปนขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงปญหาการถูกทอดทิ้งและ
ปญหาความยากจนมักเกิดกับผูหญิงที่แตงงานแลวหรือเกิดปญหาการหยารางหรือแยกกัน
อยูในครอบครัว  โดยเฉพาะหญิงมายที่ไดรับผลกระทบจากครอบครัวของสามีไมให
การชวยเหลือและตองหางานทํ าเพื่อเพิ่มรายได

6.1.3 ภาวะเจริญพันธุ (Fertility) เปนขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงผลกระทบที่เพศหญิงไดรับจาก
ภาวะเจริญพันธุ  เนื่องจากเพศหญิงจะตองมีการตั้งครรภ  และมีหนาที่ตองรับผิดชอบตอ
ครอบครัวและเลี้ยงดูเด็ก รวมถึงโอกาสที่จะไดรับการศึกษานอยกวาเพศชาย จึงทํ าใหเปน
อุปสรรคในการทํ างาน  คือ  มักจะถูกตัดโอกาสในการเขาทํ างาน  และมีแนวโนมจะตอง
ถูกพักการทํ างานอันเนื่องมาจากสาเหตุดังกลาว

6.1.4 ความเปนผูนํ าและองคประกอบของครัวเรือน (Headship and composition of
households) ขอมูลครัวเรือนเปนพื้นฐานสํ าคัญในการจัดทํ านโยบายเกี่ยวกับรูปแบบและ
การเปลี่ยนแปลงในครอบครัว   และความเปนอยูทางเศรษฐกิจ   ขอมูลเกี่ยวกับสภาพ
ความเปนผูนํ าในครัวเรือน  ขนาดและองคประกอบของครัวเรือนจะนํ ามาใชเปนตัวชี้วัดถึง
ลักษณะการอยูอาศัยของครอบครัว จํ านวนของผูมีรายได และลักษณะทั่วๆ ไปทาง
เศรษฐกิจภายในครัวเรือน
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6.2 การดํ าเนินชีวิตและการเปนผูนํ าในสังคม (Public life and leadership) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
6.2.1 การเปนผูนํ าในกระบวนการทางนิติบัญญัติ (Leadership in legislative assemblies)  เปน

ขอมลูทีแ่สดงใหเหน็ถงึการเปนผูนํ าของเพศหญงิในกระบวนการนติิบญัญัติหรือการปกครอง
ถงึแมวาในระบบการเมอืงแบบประชาธปิไตย หญิงและชายมสีทิธทิีเ่ทาเทยีมกนัทางการเมอืง
กต็าม

6.2.2 การตัดสินใจของรัฐบาล (Decision-making in government)  เปนขอมูลที่แสดงความเทา
เทียมกันของหนาที่การงานของหญิงและชายในรัฐบาล ซึ่งเปนสิ่งสํ าคัญในการใช
ทรัพยากรมนุษยอยางเต็มประสิทธิภาพ   เพราะหญิงมักใหความสนใจและตองการในมุมที่
แตกตางจากชาย

6.2.3 การตัดสินใจในหนวยงานภาครัฐและเอกชน (Decision-making in public and private
enterprises)  เปนขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมของหญิงในการบริหารงานและ
การดํ ารงตํ าแหนงในหนาที่ที่สํ าคัญซึ่งมีสวนในการตัดสินใจขององคกร การพัฒนาองคกร
ทั้งภาครัฐและเอกชนเปนสิ่งสํ าคัญในการขยายการเติบโตของประเทศ  ปจจัยสํ าคัญที่เชื่อม
โยงระหวางสวนตางๆ ของการพัฒนาคือ  การจัดการอยางมีประสิทธิภาพเพื่อดึงความ
สามารถของทรพัยากรบคุคลทัง้หญิงและชายออกมาใหไดมากทีส่ดุ เชน  ขอมลูรอยละของผู
จัดการจํ าแนกตามเพศและชนิดของสถานประกอบการ

6.2.4 ระเบียบและความปลอดภัยทางสังคม (Public order and safety) เนื่องจากบุคคลที่ทํ างาน
ดานกฎหมาย เชน ผูพิพากษาและทนายความ ตํ ารวจ ผูคุมเรือนจํ า และบคุคลอ่ืนๆ ที่เกี่ยว
ของ  เปนสวนที่มีบทบาทสํ าคัญในการสรางความเทาเทียมกันระหวางหญิงและชาย  ผู
พพิากษาและทนายความมผีลกระทบตอการตคีวามทางกฎหมายทีเ่กีย่วของกับเพศ  ตํ ารวจ
และบุคลากรอื่นๆ  ที่เกี่ยวของมีผลกระทบตอการดูแลเจาทุกข โดยเฉพาะอยางยิ่งผูหญิงซึ่ง
เปนเหยื่อของความรุนแรง เชน ขอมูลจํ านวนประชากรที่มีอาชีพในดานการรักษาระเบียบ
และความปลอดภัยทางสังคมจํ าแนกตามเพศ

6.2.5 อาชญากรรมและความรุนแรง (Crime and violence) เปนขอมูลเกี่ยวกับคดีอาชญากรรม
และความรุนแรงที่เกิดขึ้นอยูทั่วไปซึ่งเปนการจํ ากัดเสรีภาพสวนบุคคลในสังคม การลวง
ละเมดิซึง่สงผลท ําใหเกดิการท ํารายรางกายและความตาย  ซึง่ปญหาดังกลาวมีความซับซอน
เนื่องจากความรุนแรงนั้นเกิดจากบุคคลที่เปนสมาชิกในครอบครัวเดียวกันกับผูเคราะหราย 
เชน  จํ านวนเหยื่อที่ไดรับความรุนแรง  จํ าแนกตามเพศ  อายุ และประเภทของความรุนแรง
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6.3 การศึกษาและการฝกอบรม (Education and Training)
6.3.1 การรูหนงัสอื (Literacy) เปนทกัษะสวนบคุคลทีส่ ําคญัในการด ํารงชวิีต และเปนปจจยัทีส่ ําคญัใน

การใหไดมาซึง่การเรยีนรูเพือ่นํ ามาปรับปรุงการด ําเนินชีวิต  สิ่งสํ าคัญคือ  การพัฒนาการรู
หนังสือ  และการใหการศึกษาแกผูหญิงซึ่งจะมีผลกระทบอยางชัดเจนตอคุณภาพชีวิต

6.3.2 การสํ าเร็จการศึกษา (Educational attainment) ระดับชั้นที่สํ าเร็จการศึกษาของประชากร
สามารถทํ าใหเห็นภาพรวมการมีทักษะและความรูของประชากร และการเตรียมตัวเขาสู
ตลาดแรงงาน    ความแตกตางของระดบัการศกึษาทีส่ ําเร็จเปนสิง่ทีแ่สดงใหเหน็ถงึการแขงขนั
ระหวางเพศหญิงและเพศชายในการเขาทํ างาน เชน  รอยละของประชากรจํ าแนกตามอายุ
ระดับการศึกษาที่สํ าเร็จ  และเพศ

6.3.3 การเขาโรงเรยีน (School enrolment) ขอมูลการเขาเรียนเปนขอมูลที่ใชเปรียบเทียบจํ านวน
เด็กผูหญิงและเด็กผูชายที่ลงทะเบียนเรียนในแตละป เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงทรัพยากร
ทางการศกึษาซึง่จะนํ าไปสูเปาหมายทางการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั้งผูหญิงและผูชาย  
เชน  อัตราการเขาเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  จํ าแนกตามเพศ

6.3.4 การศึกษาเฉพาะดานในระดับอุดมศึกษา (Specialization at the third level)  การศึกษาใน
ระดบัสงูเปนสิง่ทีช่วยใหเพศหญิงไดมโีอกาสเรยีนรูในสิง่ตางๆ ไดเหมอืนกบัทีเ่พศชายไดรับ
ซึง่เปนการเพิม่โอกาสในการท ํางานในสาขาทีป่กตแิลวตองเปนเพศชาย  เนือ่งจากการท ํางาน
ในสาขาวิทยาศาสตรและดานเทคนิค  เพศหญิงมักถูกจํ ากัดอันเนื่องจากขนบธรรมเนียม
ประเพณีและขอจํ ากัดทางครอบครัว

6.3.5 ระดบัชัน้ของครูท่ีสอน (Teachers by school level) ครูทีส่อนในระดบัประถมศกึษามกัจะเปนผู
หญิง ประเดน็ส ําคญัคอืตองการใหหญิงมคีวามเทาเทยีมกนัในการเขาสอนในทกุระดบัชัน้การ
ศึกษา  นอกจากนั้นครูผูหญิงมักมีบทบาทที่สํ าคัญคือเปนตนแบบของเด็กผูหญิงอีกดวย

6.3.6 การฝกอบรมและบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และวิชาชีพ (Scientific, technical
and professional training and personnel)  ทั้งหญิงและชายมีสวนในการพัฒนาทั้งสิ้น
ถาไดรับการศึกษาและฝกอบรม  แตเนื่องจากโอกาสในการเขาศึกษาในระดับสูงและ
การฝกอบรมเฉพาะดานมกัจะเปนของเพศชาย  โดยเฉพาะทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

6.4 สุขภาพและการมีบุตร (Health and child-bearing)
6.4.1 อายุขัย (Life expectancy) เปนขอมูลพื้นฐานสํ าหรับจัดทํ าตัวชี้วัดทางดานสุขภาพและ

ภาวะความเปนอยูของหญิงและชาย  ซึ่งที่ผานมาพบวาเพศหญิงมีอายุขัยโดยเฉลี่ยมากกวา
เพศชาย
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6.4.2 การเสียชีวิตของเด็กและทารก (Infant and child mortality) อัตราการตายของเด็กและ
ทารกเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะความเปนอยูของเด็ก เชน โภชนาการที่เด็กไดรับ
ความรูดานสุขภาพของแม  ระดับภูมิคุมกัน  ความพรอมในการเปนแม  บริการดานสุขภาพ
เด็ก  รายไดและอาหารในครอบครัว  รวมถึงสภาพแวดลอมอ่ืนๆ ที่อยูรอบตัวเด็ก

6.4.3 สาเหตุการเสียชีวิต (Causes of death)   ขอมูลสาเหตุการเสียชีวิตเปนสิ่งสํ าคัญที่ใชในการ
วางแผนการจัดการและการประเมินการดํ าเนินงานดานสุขภาพ การทํ าความเขาใจถึง
สาเหตุการเสียชีวิตเพื่อนํ ามาสูการปองกัน  เปนสิ่งสํ าคัญในการจัดสรรทรัพยากรและนํ ามา
หาความสมดุลระหวางการรักษาและการปองกันโรค รวมถึงสวัสดิการดานสุขภาพใหกับ
ทั้งหญิงและชาย

6.4.4 การเสียชีวิตอันเนื่องจากการมีบุตร (Maternal mortality)  การเสียชีวิตอันเนื่องจากการ
คลอดบุตรเปนสาเหตุการเสียชีวิตที่สํ าคัญอยางหนึ่งของเพศหญิง ซึ่งตองใหความสํ าคัญกับ
บริการดานสุขภาพแกผูเปนแม ทั้งในดานการดูแลเบื้องตน การใหความรูในการเปนแม

6.4.5 การมีบุตรในวัยหนุมสาว (Child-bearing in adolescence) เปนขอมูลที่ใชในการกํ าหนด
นโยบายเกี่ยวกับการใหบริการและขอมูลแกหนุมสาว  เพื่อใหความเขาใจเกี่ยวกับการมีเพศ
สัมพันธ  การปองกันการตั้งครรภโดยไมต้ังใจ  การติดเชื้อที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธและ
ความเสี่ยงในการเปนหมัน

6.4.6 การตั้งครรภและการคลอดบุตร  (Pregnancy and childbirth)     ความเสี่ยงอันเกิดจาก
การคลอดบุตรสามารถลดลงไดจากการดูแลครรภกอนคลอดและสุขภาพทั่วไปของมารดา 
การดูแลครรภที่ดีจะชวยลดโอกาสในการเกิดความเจ็บปวยและการติดเชื้อระหวางตั้งครรภ 
เชน  การฉีดภูมิคุมกันบาดทะยักและการปองกันภาวะโลหิตจาง  เปนสวนหนึ่งของการลด
สาเหตุการเสียชีวิตของมารดาและเด็ก

6.4.7 การวางแผนครอบครัว (Family planning)   เปนวิธีที่ใชควบคุมอัตราการเกิด   ซึ่งทํ าให
สามารถเลือกไดวาตองการมีบุตรเมื่อไร  จํ านวนเทาใด  รวมถึงรูปแบบการคุมกํ าเนิด  เชน
จํ านวนหญิงที่ใชวิธีการคุมกํ าเนิดจํ าแนกตามอายุ   ลักษณะของวิธีการคุมกํ าเนิดที่ผูหญิงใช
จํ าแนกตามอายุ

6.4.8 ชวงเวลาการมีบุตร (Timing of births) ถาชวงเวลาการมีบุตรเร็วยอมสงผลกระทบตอสุข
ภาพของแม ซึ่งถาเวนชวงเวลาใหนานประมาณ  2  ป  รางกายของผูหญิงจะฟนตัวและ
พรอมสํ าหรับการตั้งครรภ
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6.4.9 สิ่งทํ าลายสุขภาพ (Threats to health)   พฤติกรรมและลักษณะการดํ าเนินชีวิตเปนสิ่งที่
บอกถึงโรคที่อาจเกิดขึ้นซึ่งแตกตางกันไปตามเพศ  การสูบบุหร่ี  การดื่มเคร่ืองดื่มที่มี
แอลกอฮอล  ยาเสพติด  ลวนเปนสิ่งที่ทํ าลายสุขภาพ ซึ่งปกติมักมองวาปญหาเหลานี้มักเกิด
กับผูชาย รวมทั้งปญหาการติดเชื้อ HIV/AIDS แตในความเปนจริงพบวาอัตราการติดเชื้อ
HIV/AIDS ในหญิงมีมากกวาชาย

6.5 การเคหะ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย และสิ่งแวดลอม (Housing, human settlements and
environment) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
6.1.1 การเติบโตและการกระจายตัวของประชากรเขตเมืองและเขตชนบท (Growth and

distribution of rural and urban populations)  เนื่องจากความแตกตางในคุณภาพชีวิต
ระหวางเขตเมืองและเขตชนบทยังคงมีอยูในเรื่องที่อยูอาศัย สุขภาพ และบริการทางสังคม
อ่ืนๆ  เชน  จํ านวนประชากรที่อาศัยอยูในเขตเมืองและเขตชนบทจํ าแนกตามเพศ

6.1.2 การยายถิ่นภายในประเทศ (Internal migration) องคประกอบหลักของการเจริญเติบโต
ในเขตเมือง คือ การยายถิ่นภายในประเทศโดยยายมาจากชนบทเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
การยายถิน่มกัเกดิจากการตองการเปลีย่นแปลงสภาพชวิีต เพือ่เพิม่โอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคม  ซึ่งแตกตางกันไปตามเพศและประสบการณ

6.1.3 การยายถิ่นระหวางประเทศและผูอพยพ (International migration and refugees) ซึ่งเหตุ
ผลของการยายถิ่นคอนขางจะแตกตางกันไปตามเพศ เชน การยายถิ่นเนื่องจากเหตุผลทาง
ครอบครัวหรือเหตุผลจากการทํ างาน

6.1.4 การเขาถึงของนํ้ า สุขอนามัย และไฟฟา (Access to water, sanitation and electricity)
เนื่องจากพื้นที่ในเขตชนบท ยังไมไดรับการพัฒนาและยังขาดแคลนนํ้ า สุขอนามัย และไฟ
ฟา ซึ่งผูหญิงมักจะตองประสบปญหาโดยตรงอันเนื่องมาจากความไมปลอดภัยที่เกิดขึ้น
จากการขาดแคลนสิ่งดังกลาว

6.6 การทํ างานและเศรษฐกิจ (Work and the economy) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
6.1.1 การใชเวลา (Time use) การทํ างานของผูหญิงมีสวนชวยใหเกิดความกินดีอยูดีในครอบครัว

ชุมชนและประเทศ อยางไรก็ตามงานที่ผูหญิงทํ าในครัวเรือนไมสามารถวัดออกมาไดใน
ดานเศรษฐกิจ   สถิติการใชเวลาจัดทํ าขึ้นเพื่อประเมินความแตกตางในการทํ ากิจกรรมของ
หญิงและชาย
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6.1.2 การมีสวนรวมในทางเศรษฐกิจและการวางงาน (Economic participation and
unemployment) เปนขอมูลที่ใชเพื่อดูถึงการมีสวนรวมในการผลิต ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
อัตราการมสีวนรวมของหญงิและชาย  และใชเพือ่คาดประมาณขนาดก ําลงัแรงงานบนพืน้ฐาน
ของขนาดและองคประกอบทางประชากรที่ไดจากการประมาณคา

6.1.3 การทํ างานที่ไมใชเชิงเศรษฐกิจ (Non-economically active) เปนขอมูลสํ าหรับการกํ าหนด
นโยบายทางสังคมเกี่ยวกับการวางงาน การศึกษา การใหความชวยเหลือทางสังคมและ
โครงการอื่นๆ ใหเหมาะสมกับหญิงและชาย เชน จํ านวนประชากรหญิงที่ไมทํ างานในเชิง
เศรษฐกิจจํ าแนกตามอายุ

6.1.4 สถานะภาพการทํ างานและสาขาของกิจกรรมอุตสาหกรรม (Status in employment and
branch of industrial activity) ขอมูลประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจใชในการศึกษา
โครงสรางทางเศรษฐกจิและสงัคมของก ําลงัแรงงาน สถานะภาพการท ํางานเปนขอมลูพืน้ฐานที่
ใชอธิบายถึงพฤติกรรมและสถานะภาพคนงาน  สาขาของกิจกรรมอุตสาหกรรมและสดั
สวนของคนท ํางานในเชงิเศรษฐกจิแสดงใหเหน็การเปลีย่นแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจและ
โอกาสในการทํ างานของทั้งหญิงและชาย

6.1.5 การจ ําแนกอาชพี (Occupational segregation)  อาชพีของหญงิและชายจะมคีวามแตกตางกนั
ตามเขตพืน้ทีแ่ละเวลา  ซึง่ในปจจบุนัผูหญิงยงัประกอบอาชพีในระดบัลางและไดรับคาแรงตํ ่า

6.1.6 คาจางและเงินเดือน (Wages and salaries) มีการพยายามใหเกิดความเทาเทียมกันระหวาง
หญิงและชายในโอกาสของการทํ างาน การฝกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพเปนปจจัยสํ าคัญ
ในการกํ าหนดคาจางและเงินเดือน

6.1.7 การจางงานนอกระบบ  (Informal sector employment)   ผูหญิงเปนแรงงานที่สํ าคัญใน
การจางงานนอกระบบเนื่องจากขาดโอกาส ความรู รวมถึงหนาที่ที่ตองรับผิดชอบในครอบ
ครัว

6.1.8 เพศและความยากจน (Gender and poverty) สมมติฐาน 3 ประการที่ใชวัดความสัมพันธ
ระหวางความยากจนกับเพศ คือ
- การจัดสรรทรัพยากรในครัวเรือนที่ไมเทาเทียมกัน
- ครัวเรือนที่มีผูหญิงเปนผูนํ าจะยากจนกวาที่มีผูชายเปนผูนํ า
- ในครัวเรือนที่ยากจนจะมีผูหญิงมากกวาผูชาย
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7. สถติิรายไดและรายจายของครัวเรือน
(STATISTICS OF HOUSEHOLD INCOME AND EXPENDITURE AND THEIR
DISTRIBUTION)

ขอมูลสถิติรายไดและรายจายของครัวเรือนเปนขอมูลพื้นฐานสํ าหรับอธิบายและวิเคราะหภาพรวม
ของภาคเศรษฐกิจ  สังคม  และประเด็นอ่ืนๆ ที่มีความสํ าคัญ  คือ

- เพื่อประเมินระดับโครงสรางและแนวโนมสภาพความเปนอยูของครัวเรือนและของบุคคลใน
แงของการกระจายรายไดและคาใชจายในการบรโิภคของครวัเรือนและบคุคลของกลุมประชากรที่
สนใจศึกษา

- เพื่อเปนขอมูลสํ าหรับการจัดทํ าดัชนีราคาผูบริโภค ดัชนีตนทุนการอยูอาศัย และดัชนีอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวของ

- เพื่อเปนขอมูลสํ าหรับการจัดทํ าบัญชีของภาคครัวเรือน
- เพื่อใชในการจัดทํ า  ติดตาม  และประเมินนโยบายดานเศรษฐกิจและสังคม
- เพื่อใชศึกษาหาความสัมพันธระหวางสถิติรายไดและคาใชจายกับลักษณะทางเศรษฐกิจและ

สังคมของครัวเรือน/บุคคล
- เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
- เพื่อพัฒนาและติดตามนโยบายที่เกี่ยวของ  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) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํ านวนสมาชิกที่

อาศัยอยูในครัวเรือน  จํ าแนกตามอายุ  เพศ  การศึกษา  สถานภาพสมรส  เปนตน

7.1.2 ครัวเรือน (Household) ประกอบดวยขอมลูเกีย่วกบัจ ํานวนครัวเรือน ประเภทของครวัเรือน
ขนาดของครัวเรือน  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของครัวเรือน  เปนตน

7.1.3 ครอบครัว (Families)  ประกอบดวยขอมลูเกีย่วกบัประเภทครอบครวั  ลกัษณะขององคประกอบ
ในครอบครัว (พอ แม ลูก)  เปนตน
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7.1.4 การมีงานทํ า (Employment) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการมีงานทํ าของสมาชิกในครัว
เรือนเพื่อวัดถึงการไดมาของรายไดในครัวเรือน ซึ่งสามารถจํ าแนกที่มาของรายไดในครัว
เรือนออกเปน  6  กลุมคือ
- รายไดจากการเปนนายจาง (รวมถึงผูที่ทํ างานของตนเอง)
- รายไดจากการเปนลูกจาง
- รายไดจากสินทรัพย
- เงินบํ าเหน็จบํ านาญ
- รายไดจากการโอน
- แหลงอ่ืนๆ

7.1.5 ท่ีอยูอาศัย (Living quarters) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับแหลงที่ต้ังของที่อยูอาศัย
ประเภทของที่อยูอาศัย  สถานะการครอบครองที่อยูอาศัย  เปนตน

7.2 รายไดของครัวเรือน (Household income)
7.2.1 รายไดจากการทํ างาน (Income from employment)

7.2.1.1 รายไดจากการเปนลูกจาง (Employee income) ประกอบดวยรายไดจากคาจาง/
เงินเดือนที่ปฏิบัติงานทั้งในเวลาและนอกเวลา เงินโบนัส และเงินรางวัล คาคอม
มชิชัน่ รวมถงึเงนิชวยเหลอืดานสวสัดกิารสงัคมจากนายจาง และรายไดอ่ืนๆ ทีไ่ด
จากการท ํางาน  รายไดในทีน้ี่อาจไดรับในรปูของเงนิสดหรือในรูปแบบอืน่ๆ  ทั้ง
ในรูปของสินคาและบริการ

7.2.1.2 รายไดจากการทํ างานของตนเอง (Income from self-employment) คือ รายไดที่
ไดรับจากการดํ าเนินธุรกิจของตนเอง

7.2.2 รายไดจากสินทรัพย (Property income) คือ รายไดที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยที่มี
อยูในรูปของผลตอบแทนจากสินทรัพยดังกลาว ทั้งในรูปของตัวเงิน สินทรัพยทางการเงิน
(ดอกเบี้ย  เงินปนผล)  สินทรัพยที่ไมใชทางการเงิน (คาเชา และจากคาสัมปทาน สิทธิบัตร
หรือลิขสิทธิ์)

7.1.3 รายไดจากการใหบริการเพื่อบริโภคในครัวเรือน (Income from household production of
services for own consumption)

7.1.4 รายไดจากการโอน (Transfer incomes) การโอนในที่น้ีทํ าไดทั้งในรูปเงินสด สินคาหรือ
บริการ  เชน  เงินบํ าเหน็จบํ านาญ  ผลประโยชนทางการประกันภัย  สวัสดิการคารักษา
เงินชวยเหลือเพื่อการศึกษา  การชวยเหลือจากองคการที่ไมแสวงหากํ าไร  เปนตน
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7.3 คาใชจายของครัวเรือน  (Household expenditure)    เปนผลรวมของคาใชจายเพื่อการบริโภคและ
ที่ไมใชเพื่อการบริโภคของครัวเรือน
7.3.1 คาใชจายเพื่อการบริโภคของครัวเรือน (Household consumption expenditure) เปนมูลคา

ของการบริโภคสินคาและบริการที่ครัวเรือนไดมา  ไดใช  หรือจายไปเพื่อการซื้อสินคา
และเพือ่การผลติสนิคาและบรกิารเอง  หรือรายไดทีไ่มไดอยูในรูปตัวเงินเพื่อใหไดมาซึ่ง
ความพอใจตามความตองการของสมาชิกในครัวเรือน

7.1.2 คาใชจายท่ีไมใชเพือ่การบริโภคของครัวเรือน  (Household non-consumption
expenditure) คือ  คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการโอนยายเงินไปสูภาครัฐ  องคการที่ไมแสวง
หากํ าไร  และครัวเรือนอ่ืนๆ  โดยไมไดสินคาหรือบริการใดๆ กลับมา

7.4 การออมของครัวเรือน (Household saving) เปนแหลงขอมูลทางการเงินของการสะสมทุนของ
ประเทศที่สํ าคัญ  ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการในสถาบันการเงิน  วัตถุประสงคของ
การออม  รูปแบบการออม  เปนตน

7.5 หนี้สินของครัวเรือน (Household debt)  ซึ่งหมายถึง  มูลคาหนี้จากการกูยืม  การเชาซื้อทรัพยสิน
ตางๆ  เชน  บาน  ที่ดิน  รถ  ตลอดจนสิ่งของเครื่องใชในครัวเรือน  รวมทั้งการซื้อเชื่อสินคาอุปโภค
บริโภคทีย่งัไมไดช ําระเงนิของสมาชกิทกุคนในครวัเรือน  (ส ํานกัสถติิเศรษฐกจิและสงัคม  ส ํานกังาน
สถิติแหงชาติ, 2546 : 5) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการมีหน้ีสินของครัวเรือน  มูลคาหนี้สิน
จํ าแนกตามแหลงเงินทุน  มูลคาหนี้สินจํ าแนกตามอาชีพ  เปนตน

7.6 การกระจายรายได (Distribution of income) เปนขอมูลที่ใชในการศึกษาถึงความเทาเทียมกันของ
จํ านวนรายไดที่ครัวเรือนไดรับในแตละพื้นที่หรือแตละกลุมอาชีพ

7.7 ความยากจน (Poverty) เปนตัววัดความเพียงพอของทรัพยากรหรือความสามารถในการทํ าใหไดมา
ซึง่สิง่ทีต่องการของครวัเรือนหรือบคุคล  โดยเปรียบเทยีบบนพืน้ฐานของรายได  การบริโภค  การศกึษา
หรือลักษณะอื่นๆ  ที่ใชในการพิจารณาถึงความยากจน
7.7.1 ภาวะความยากจน (Poverty condition)  ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับสัดสวนความยากจน

ของครัวเรือน   สัดสวนความยากลํ าบากของครัวเรือน   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
ยากจนไมไดวัดจากตัวเงินเพียงอยางเดียว  แตยังรวมถึงเร่ืองของสุขภาพ  โภชนาการ  การรู
หนังสอื  และสิง่ทีแ่สดงใหเหน็ถงึความไมเพยีงพอในสงัคม  ความไมปลอดภยั  และการเคารพ
สิทธิสวนบุคคล

7.7.4 สวัสดิการและการชวยเหลือทางสังคม (Social benefit and welfare)
7.7.4.1 สวสัดกิารและการชวยเหลอืทางสงัคมโดยหนวยงานภาครัฐ  (Social benefit and

welfare provided by government agencies) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการให
ความชวยเหลอืจากภาครัฐและองคการที่ไมแสวงหากํ าไรที่ดํ าเนินงานโดยภาครัฐ
ที่มีตอกลุมประชากรที่ยากจน  เชน  สวัสดิการรักษาพยาบาล  เงินสงเคราะหผู
สูงอายุ  ทุนการศึกษาของรัฐ  เปนตน

7.7.4.2 สวสัดกิารและการชวยเหลอืทางสงัคมโดยหนวยงานภาคเอกชน  (Social benefit
and welfare provided by private agencies) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการให
ความชวยเหลือจากภาคเอกชนและองคการที่ไมแสวงหากํ าไรที่ไมไดดํ าเนินงาน
โดยภาครัฐที่มีตอกลุมประชากรที่ยากจน

7.7.5 เสนความยากจน  (Poverty Line) ประกอบดวยเสนความยากจนของแตละเขตพื้นที่   

7.8 สถิติรายไดและรายจายของครัวเรือน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในท่ีอื่น (Statistics of household
income and expenditure and their distribution n.e.c.)
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8 สถิติดานสังคม ประชากรศาสตร และสถิติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
(OTHER SOCIAL, DEMOGRAPHIC AND RELATED STATISTICS)

8.1 สถิติอาชญากรรมและศาลยุติธรรม (Crime and justice statistics)
ขอมลูสถติิดานอาชญากรรมและศาลยติุธรรมเปนขอมลูทีใ่กลเคียงกับการปฏิบัติงานจริง  โดยแบง

ออกเปน  5  สวนคือ
8.1.1 ต ํารวจ (Police component)  ประกอบดวยหนวยงานของต ํารวจทัง้สวนกลางและสวนภมูภิาค

รวมถึงหนวยงานเฉพาะดานที่เกี่ยวของ  เชน  งานจราจร  งานดับเพลิง  งานดานยาเสพติด
เปนตน
8.1.1.1 จํ านวนคดี (Caseload) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํ านวนเหตุการณที่ไดรับราย

งานแจงความ  จํ านวนคดีที่อยูในระหวางสอบสวน  จํ านวนคดีที่ตองเสียคาปรับ
จํ านวนคดีที่ตองฟองรอง  เปนตน

8.1.1.2 ลักษณะคดี (Case characteristics) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับความรุนแรงของ
คดี  ประเภทของการฟองรอง  ลักษณะของผูกระทํ าผิดและผูเคราะหราย
ลักษณะของเหตุการณ  เปนตน

8.1.1.3 ทรัพยากร (Resource) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํ านวนบุคลากร  จํ านวนงบ
ประมาณ  เปนตน

8.1.1.4 ขอมูลอ่ืนๆ (Other information) เชน โครงสรางองคกร  การใหบริการตางๆ
เปนตน

8.1.2 การฟองรองดํ าเนินคดี (Prosecution component) หนวยงานที่เกี่ยวของกับการฟองรอง
ดํ าเนินคดีทั้งของภาครัฐและเอกชน  เชน  สํ านักงานอัยการ  สํ านักงานทนายความ  เปนตน
8.1.2.1 จํ านวนคดี (Caseload) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับประเภทคดีที่มีการฟองรอง

การฟองรองในศาลชั้นตน  การอุทธรณในชั้นศาล  ผลการตัดสินคดี  คดีที่
ดํ าเนินการแลวเสร็จ  เปนตน

8.1.2.2 ลักษณะคดี (Case characteristics) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับประเภทของ
บุคคลที่กระทํ าผิดในแตละคดี  ลักษณะของผูกระทํ าผิด  ประเภทของศาลที่
ดํ าเนินคดี  เปนตน

8.1.2.3 ทรัพยากร (Resource) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํ านวนบุคลากร  จํ านวนงบ
ประมาณ  เปนตน
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8.1.2.4 ขอมูลอ่ืนๆ (Other information) เชน โครงสรางองคกร  การใหบริการตางๆ
เปนตน

8.1.3 ศาล  (Court component)  ประกอบดวยศาลในทองถิ่น  ศาลชั้นตน  ศาลอุทธรณ  และ
ศาลฎีกา  รวมถึงศาลที่มีหนาที่พิจารณาเฉพาะดาน  เชน  ศาลเยาวชนและครอบครัว
8.1.3.1 จํ านวนคดี (Caseload) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับประเภทคดี  การไปปรากฏ

ตัวที่ศาล  การเขารับฟงคํ าพิพากษา  ระยะเวลาในการดํ าเนินคดี  จํ านวนคดีที่ตัด
สินวากระทํ าผิดจริง  เปนตน

8.1.3.2 ลักษณะคดี (Case characteristics) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับประเภทของ
บุคคลที่กระทํ าผิดในแตละคดี  ลักษณะของผูกระทํ าผิด  วันที่รับฟงคํ าพิพากษา
คํ าตัดสินคดี  เปนตน

8.1.3.3 ทรัพยากร (Resource) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํ านวนบุคลากร  จํ านวนงบ
ประมาณ  เปนตน

8.1.3.4 ขอมูลอ่ืนๆ (Other information) เชน โครงสรางองคกร  การใหบริการตางๆ
เปนตน

7.1.4 เรือนจํ า (Prison component) รวมถึงสถานที่คุมขังผูกระทํ าผิด/ผูตองสงสัยกอนการ
พิจารณาคดีไตสวนในชั้นศาล  เรือนจํ าเฉพาะดาน  เชน  สถานพินิจและคุมครองเด็ก  เรือน
จํ าหญิง  รวมถึงสถานที่สํ าหรับการทัณฑบนและศูนยบํ าบัดรักษาหรือพักฟนทางจิต
สํ าหรับผูติดยาเสพติด
7.1.1.1 จํ านวนคดี (Caseload) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํ านวนบุคคลที่เขาอยูใน

เรือนจํ า  จํ านวนผูที่ออกจากเรือนจํ า  เปนตน
7.1.1.2 ลักษณะคดี (Case characteristics) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับประเภทและ

ความรุนแรงของคดี  ลักษณะของผูตองขัง  ระยะเวลาที่ถูกคุมขัง  เปนตน
7.1.1.3 ทรัพยากร (Resource) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํ านวนบุคลากร  จํ านวนงบ

ประมาณ  เปนตน
7.1.1.4 ขอมูลอ่ืนๆ (Other information) เชน โครงสรางองคกร  การใหบริการตางๆ

เปนตน

7.1.5 ผลของการตดัสนิคดโีดยไมมกีารคุมขัง (Non-custodial component)  เชน  การเปรียบเทียบ
ปรับ  การรอลงอาญา  หรือการเขาโครงการบํ าเพ็ญประโยชนเพื่อสาธารณะ  เปนตน
7.1.5.1 จํ านวนคดี (Caseload)  ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํ านวนผูกระทํ าผิด  จํ านวน

ผูที่ถูกจับแลวปลอยตัวไป  เปนตน
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7.1.5.2 ลักษณะคดี (Case characteristics)  ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับประเภทของคดี
ลักษณะของผูกระทํ าผิด  ระยะเวลาที่ถูกรอลงอาญา/บํ าเพ็ญประโยชน  เปนตน

7.1.5.3 ทรัพยากร (Resource)  ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํ านวนบุคลากร  จํ านวนงบ
ประมาณ  เปนตน

7.1.5.4 ขอมูลอ่ืนๆ (Other information) เชน โครงสรางองคกร  การใหบริการตางๆ
เปนตน

7.2 สถิติอุบัติภัย (Disaster statistics)
7.1.1 ภัยธรรมชาติ (Natural disaster) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการเกิดปรากฎการณภัย

ธรรมชาติ  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  เชน  การเกิดพายุฝน  การเกิดภัยแลง  พายุฤดูแลง
ปรากฏการณภาวะเรือนกระจก  เปนตน  รวมถึงมูลคาความเสียหายในการเกิดภัยธรรมชาติ

7.1.2 อุบัติเหตุจากการขนสง (Transport accidents) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการเกิดอุบัติ
เหตุ  ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ  ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ
7.1.1.1 อุบัติเหตุทางรถไฟ
7.1.1.2 อุบัติเหตุทางบกและทางทอลํ าเลียง
7.1.1.3 อุบัติเหตุทางนํ้ า
7.1.1.4 อุบัติเหตุทางอากาศ

7.1.3 สถิติอุบัติภัย ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในท่ีอื่น (Disaster statistics n.e.c.) เชน  การเกิดอัคคีภัย
เปนตน

7.3 สถิติพื้นท่ีภูมิศาสตร (Geographic area statistics) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับตํ าแหนงที่ต้ังและ
พื้นที่ เขตพื้นที่ภูมิศาสตร แผนที่ แนวเสนเขตแดน ลักษณะภูมิประเทศ ภูเขา แมน้ํ า ทะเลสาบ ทะเล
พื้นที่ชายฝง และขอมูลอ่ืนๆ ตามลักษณะภูมิประเทศที่สนใจศึกษา

7.4 สถิติการเลือกตั้ง (Elections statistics) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับจํ านวนผูมีสิทธิเลือกต้ัง
ประเภทของการเลือกต้ัง  ผูไดรับเลือกต้ังในการเลือกต้ังแตละประเภท  คาใชจายในการเลือกต้ัง
การทุจริตการเลือกต้ัง  เปนตน

7.5 ตัวชี้วัดและกรอบของตัวชี้วัดดานสังคม (Social indicators and frameworks)  เชน  ตัวชี้วัดดาน
ประชากร  แรงงาน  สุขภาพ  การศึกษา  อาชญากรรม  เปนตน

7.6 การสํ ารวจดานสังคมเพื่อวัตถุประสงคหลายดาน (Multi-purpose social surveys)  เปนการสํ ารวจ
ขอมูลพื้นฐานของครัวเรือนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และดานอ่ืนๆ ซึ่งสามารถนํ าสถิติและตัวชี้วัด
ดังกลาวมาใชรวมกัน เพื่อกํ าหนดนโยบาย วางแผนและติดตามผล
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7.7 ขอมูลสถิติดานสังคมและประชากรศาสตรท่ีไดจากทะเบียนและการบริหารงาน (Register and
administrative records for social and demographic statistics) เปนขอมูลการทํ าทะเบียนและ
บันทึกจากการบริหารงานที่สามารถนํ ามาใชกับงานสถิติดานสังคม  เชน  ขอมูลทะเบียนราษฎร
ขอมูลทะเบียนคนวางงาน  ขอมูลทะเบียนภาษี  เปนตน

7.8 สถิติดานสังคม ประชากรศาสตรและสถิติอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในท่ีอื่น (Other
social, demographic and related statistics n.e.c.)
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