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“...เด็กและสตรี ถือเป็นกลุ่มประชากร
ที่มีความเปราะบาง ที่ประเทศให้ความส�าคัญ 

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้ร่วมมือ 
กับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย  

จัดท�าโครงการส�ารวจสถานการณ์
เด็กและสตรีในประเทศไทย 

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูล  
น�าไปใช้ในการก�าหนดนโยบาย  

ติดตามสถานการณ์การพัฒนาเด็ก  สตรี
และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น...”

นางสาววันเพ็ญ  พูลวงษ์
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

Statistical Newsletter

ปีที่ 32  ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม - มีนาคม 2564
สารสถิติ

โมบายแอปพลิเคชัน

ทั้งในระบบ Android และ iOS

พร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว



สารบัญ
ก้าวเข้าสู่ปีที่ 32 ของสารสถิติ ขอกล่าว

สวสัดปีีใหม่กบัทกุท่าน ในรอบปีที่ผ่านมา สารสถติิ

ได้น�าเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์

แก่ผู้อ่านมากมาย และยังคงตั้งใจมอบสิ่งดี ๆ ที่มี

คณุค่าเช่นเคย

สารสถิติฉบับนี้ มาพร้อมกับการสัมมนา 

ผลการส�ารวจโครงการส�ารวจสถานการณ์เดก็และสตรี

ในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS 6) ซึ่งส�านกังาน

สถติแิห่งชาตร่ิวมมอืกบัองค์การยูนเิซฟประเทศไทย  

โดย นางสาววนัเพญ็  พูลวงษ์ ผู้อ�านวยการส�านกังาน

สถิติแห่งชาติ ได้กล่าวถึงความเป็นมาและความ 

ส�าคญัของโครงการ และบทสมัภาษณ์ในมมุมองของ

ผู้ก�าหนดนโยบายและผู้ใช้ข้อมูล ตามต่อด้วยสถิติ 

น่ารู้ ได้เผยความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เด็ก

และสตรทีี่น่าสนใจในหลายประเดน็

นอกจากนี้ มาด ีมเีรื่องเล่า พบกบัคอลมัน์

ความรู้เพื่อการพัฒนาสถิติ จากโรคระบาดไวรัส

โคโรนา (COVID-19) ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

จะมแีนวทางการส�ารวจอย่างไร  

ในโอกาสสารสถิติฉบับต้อนรับปีใหม่นี้  

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ทั้งหลาย อวยพรปีใหม่แก่ทุกท่านให้มีความสวัสดิ

มงคล และขอสวสัดปีีใหม่ 2564 มา ณ โอกาสนี้

แล้วพบกนัใหม่ฉบบัหน้า

บก.ขอเขียน

ที่ปรึกษา 	 :	 นางสาววันเพ็ญ		 พูลวงษ์						 ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
	 :	 นางอรวรรณ	 	 สุทธางกูร	 	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ

	 :		 นางสาวกฤษณา		 จิรวัฒน์สถิตย์		 รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
จัดท�าโดย			 :	 กลุ่มประชาสัมพันธ์		ส�านักงานเลขานุการกรม		โทรศัพท์		0	2141	7485
เผยแพร่โดย		 :	 กองสถิติพยากรณ์		โทรศัพท์		0	2143	1323
Website   : http://www.nso.go.th

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

สืบเนื่องจากปก
 - การสัมมนาผลการส�ารวจโครงการส�ารวจสถานการณ์เด็ก 
  และสตรใีนประเทศไทย พ.ศ. 2562 (Multiple Indicator Cluster  
  Survey: MICS)
 - ประโยชนแ์ละความส�าคญัของโครงการส�ารวจสถานการณ์เดก็   
  และสตรใีนประเทศไทย  พ.ศ. 2562 (Multiple Indicator Cluster  
  Survey: MICS) จากมุมมองของผู้ก�าหนดนโยบาย และผู้ใช้ขอ้มูล

สถิติน่ารู้
 - การส�ารวจสถานการณเ์ดก็และสตรใีนประเทศไทย พ.ศ. 2562  
  (Multiple Indicator Cluster Survey: MICS) 
 - สถานการณน์�า้อุปโภคบรโิภค 2561
 - ผลกระทบจากการท�าประมง ทีม่ตีอ่สตัวท์ะเลหายากในไทย

มาดี มีเรื่องเล่า  
 - คอลมันค์วามรูเ้พือ่การพฒันาสถติิ

ข่าวประชาสัมพันธ์  
 - การปรบัปรุงแผนแมบ่ทระบบสถติิประเทศไทย ฉบับที ่2
  (พ.ศ. 2559 – 2564)

แวดวง สสช.  

มาดกัีบบทบาท อาสาสมัครดจิทิลั

3

6

10

12

13

เพิ่มเพื่อน	Line	Official	Account
@nsoofthailand

16

การสัมมนา
ผลการส�ารวจโครงการส�ารวจ

สถานการณ์เด็กและสตรี
ในประเทศไทย พ.ศ. 2562

(Multiple Indicator Cluster Survey: MICS)
ความเป็นมาและความส�าคัญของโครงการฯ



 นการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 ในบริบทของประเทศไทย รวมถึงการติดตามประเมินผล

การขบัเคลื่อนพฒันาประเทศนั้น จ�าเป็นต้องมขี้อมูลสถติทิี่มคีณุภาพ  

ทันต่อเหตุการณ์ที่จะสนับสนุนการก�าหนดนโยบาย การวางแผน 

และการตดัสนิใจในประเดน็ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และตรงต่อความ

ต้องการของประเทศ โดยเฉพาะข้อมูลด้านเดก็และสตร ีถอืเป็นกลุ่ม

ประชากรที่มคีวามเปราะบางที่ประเทศให้ความส�าคญั ส�านกังานสถติิ

แห่งชาต ิจงึได้ร่วมมอืกบัองคก์ารยนูเิซฟประเทศไทย  จดัท�าโครงการ

ส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย เพื่อให้หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่จะน�าไปใช้ในการก�าหนดนโยบาย ติดตาม

สถานการณ์การพฒันาเดก็ สตร ีและแก้ไขปัญหาได้ตรงจดุมากขึ้น

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ เราได้ด�าเนินการส�ารวจโครงการ 

MICS มาแล้ว 4 ครั้ง โดยครั้งแรกด�าเนนิการในปี พ.ศ. 2548 - 2549 

ครั้งที่ 2 ด�าเนินการในปี พ.ศ. 2555  ครั้งที่ 3 ด�าเนินการในปี  

พ.ศ. 2558 - 2559 และครั้งที่ 4 ด�าเนนิการส�ารวจในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ 

ด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว จะได้มีการน�าผลส�ารวจมาแถลงให้ 

ทุกภาคส่วนได้รับทราบพร้อมกัน เพื่อจะได้น�าข้อมูลไปใช้ประโยชน ์

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ใ

โดย
นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์

ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ก้าวต่อไปของ MICS

อนาคตเราคาดว่าอาจจะมกีารขยายผลให้สามารถน�าเสนอได้

ในระดบัจงัหวดัให้ครบทั้งประเทศ อย่างไรกต็าม อนันี้เป็นสิ่งที่ท้าทาย

อย่างยิ่งส�าหรบัส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเพราะเนื่องจากโครงการ MICS 

เป็นโครงการที่ต้องใช้ทรัพยากรอย่างมากในการด�าเนินการ ไม่ว่าจะ

เป็นงบประมาณ บคุลากร เครื่องมอืต่าง ๆ จ�าเป็นจะต้องได้รบัการ

สนับสนุนจากหลายภาคส่วนด้วยกัน เพราะฉะนั้นส�านักงานสถิติ 

แห่งชาตเิองกต็้องมกีารหารอืในแนวทางต่าง ๆ ร่วมกบัภาคเีครอืข่าย

ต่อไป

ขอบคุณในความร่วมมือ

ท้ายที่สุดนี้ ส�านักงานสถิติแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

ชดุข้อมูลเดก็และสตรจีากโครงการ MICS ผู้ใช้ข้อมูลทกุท่านน�าไปใช้

ประโยชน์ในการวางแผนนโยบายในด้านต่าง ๆ อย่างมปีระสทิธภิาพ

ส�านักงานสถิติแห่งชาติขอขอบคุณทางยูนิเซฟประเทศไทย  

ที่ให้การสนับสนุนทั้งในเรื่ององค์ความรู้ และงบประมาณบางส่วน  

ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ 

ถูกต้องตามความเป็นจริง รวมถึงขอขอบคุณไปยังทุกภาคส่วนที่ให้

ความร่วมมือสนับสนุนการด�าเนินงานของส�านักงานสถิติแห่งชาต ิ

ด้วยดีเสมอมา ส�านักงานสถิติแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่าน 

จะได้น�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อไป

การสัมมนา
ผลการส�ารวจโครงการส�ารวจ

สถานการณ์เด็กและสตรี
ในประเทศไทย พ.ศ. 2562

(Multiple Indicator Cluster Survey: MICS)
ความเป็นมาและความส�าคัญของโครงการฯ

สืบเนื่องจากปก
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ประโยชน์และความส�าคัญ
ของโครงการส�ารวจสถานการณ์

เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562
(Multiple Indicator Cluster Survey: MICS)
จากมุมมองของผู้ก�าหนดนโยบาย และผู้ใช้ข้อมูล

 ารส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย หรือ  

 MICS (Multiple Indicator Cluster Survey) จดัท�าขึ้นทกุ 

3 ปี โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ในระดบันานาชาต ิ(MICS 6) และนบัเป็น

ครั้งที่ 4 ของประเทศไทย มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับเด็กและสตรี 

ในด้านต่าง ๆ  เช่น สขุภาพ พฒันาการ การศกึษา และการคุม้ครองเดก็ 

จากครวัเรอืน 40,660 ครวัเรอืนทั่วประเทศ ระหว่างเดอืนพฤษภาคม 

ถงึพฤศจกิายน 2562 และถอืเป็นการส�ารวจระดบัประเทศที่ครอบคลมุ

กลุ่มตวัอย่างประชากรเดก็และสตรทีี่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทย

ในประเทศไทยมาโดยตลอดหลายปี เช่น ภาวะโภชนาการของเด็ก 

นอกจากนี้ ผลส�ารวจยังแสดงถึงความเหลื่อมล�้าที่ชัดเจนในกลุ่มเด็ก 

ที่เปราะบางซึ่งถูกซ�้าเติมจากผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 ข้อมูล 

เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผูก้�าหนดนโยบายควรให้ความสนใจเพิ่มขึ้น และกระตุน้

ให้เราทุกคนต้องท�างานมากขึ้นและท�าให้เร็วกว่าเดิม เพื่อพัฒนา 

ความเป็นอยู่ของเดก็ทกุคนในประเทศไทยอย่างยั่งยนื”

ก

นายโธมัส  ดาวิน  
ผู้แทนองค์การยูนเิซฟประเทศไทย

นางสาวจินางค์กูร  โรจนนันต์  
รองเลขาธกิารสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

นายโธมสั   ดาวนิ  ผูแ้ทนองค์การยนูเิซฟประเทศไทย กล่าวว่า 

“แม้ความเป็นอยู่ของเด็กและสตรีในประเทศไทยจะได้รับการพัฒนา

อย่างมากในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา แต่ผลส�ารวจครั้งนี้สะท้อน 

ให้เห็นว ่าปัญหาหลายด้านที่ยังคงคุกคามพัฒนาการของเด็ก 

ท�าไมถึงได้เลือกใช้ข้อมูล MICS เป็นแหล่งข้อมูลหลักในการ

วิเคราะห์ความยากจนหลายมิติในเด็ก?

ได้ร่วมกบัผู้เชี่ยวชาญในหลาย ๆ ด้าน ในเรื่องของการพฒันา

แล้วเขาก็มีความเห็นตรงกันว่าชุดของข้อมูลที่มีความครอบคลุม 

มิติของการพัฒนาและก็มีการเก็บมาอย่างต่อเนื่องที่สุด ขณะนี้ที่เรา 

มีอยู่ก็คือ MICS ซึ่งนอกจากจะมีความครอบคลุมมิติการพัฒนาแล้ว 

สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ 4



หน่วยงานต่าง ๆ สามารถน�าข้อมูลของ MICS ไปใช้ประโยชน์

อย่างไรบ้าง?

เมื่อมกีารวเิคราะห์ข้อมลูจาก MICS แล้ว จะน�าไปใช้ประโยชน์

ในทางนโยบายหรือทางวิจัยใด ๆ ก็แล้วแต่ ขอให้ผู้ใช้ประโยชน ์

กล่าวถงึที่มา ที่ไปของข้อมูลที่มาใช้เสมอว่าเป็นข้อมูลที่มาจาก MICS  

ซึ่งจุดนี้จะยกระดับให้คนทั่วไปรู้ว่ามีข้อมูลนี้อยู่ เป็นข้อมูลที่ส�าคัญ  

ที่รัฐบาลหรือคนที่ก�าหนดงบประมาณก็จะให้การสนับสนุนในเรื่อง 

ของงบประมาณที่จะใช้ในการส�ารวจรอบต่อ ๆ ไป

ในเรื่องของการจดัเกบ็ค่อนข้างจะมคีวามเป็นมาตรฐานสากล สามารถ

จะน�าไปเปรยีบเทยีบกบัประเทศอื่น ๆ ได้ นอกจากนั้น สามารถที่จะ

อธิบายภาพได้ทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค ทั้งในเขต  

นอกเขตเทศบาลด้วยแล้ว ที่พเิศษอกีอนัหนึ่งคอื การเกบ็ข้อมลูเป็นการ

เกบ็แบบรายบคุคล เพราะฉะนั้น สามารถที่จะบอกได้ว่าในแต่ละช่วง

อายปุระเดน็อะไรบ้างที่เป็นปัญหา ตวัหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นประโยชน์

มาก ๆ เลยก็คือในเรื่องของการเรียนรู้ ซึ่งจะมีข้อถามเกี่ยวกับเด็ก  

อายุ 0 ถึง 5 ปี ซึ่งเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างหายาก แล้วเราก็ทราบกัน 

ดวี่าการพฒันาของเดก็อาย ุ0 ถงึ 5 ปี เป็นช่วงอายทุี่ส�าคญั ซึ่งเรา 

สามารถที่จะหยิบมาเพื่อใช้พัฒนาเป็นนโยบายอย่างเหมาะสม 

ต่อไปด้วย 

สภาพฒัน์และหน่วยงานต่าง ๆ  สามารถน�าข้อมลูของ MICS ไปใช้ 

ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง?

ในปี 2564 ทางสภาพฒัน์เองมแีผนอยูแ่ล้วว่าจะจดักลุม่ข้อมลู

ของ Child MPI ให้เป็นปัจจบุนัมากขึ้น โดยใช้ข้อมูล MICS 6 

หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นกระทรวง

ศึกษาธิการ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนษุย์ ซึ่งกลุม่เป้าหมายนี้ต้องครอบคลมุเดก็อยู่แล้ว เพราะฉะนั้น

ถ้าสามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปใช้ได้ จะท�าให้เหน็ประโยชน์จรงิ ๆ ของ

ปัญหาคอือะไร การแก้ไขปัญหาคอือะไร และสามารถที่จะแก้ปัญหา

ได้ตรงจดุ ขอเชญิชวนทกุท่านให้มาใช้ข้อมูล MICS มาเป็นแนวทาง 

ในการแก้ปัญหาร่วมกัน ท้ายที่สุดแล้ว เราก็คาดหวังว่าเด็กของเรา

หรอืว่าในกลุ่มเป้าหมายสตรขีองเราเช่นกนั จะได้รบัการพฒันาโดยที่ 

มีฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้แล้วก็สามารถเปรียบเทียบกับต่างประเทศ 

ได้ด้วย

ดร.สมชัย  จิตสุชน
ผู้อ�านวยการวจิยัด้านการพฒันาอย่างทั่วถงึ

สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย

นายแพทย์บัญชา  ค้าของ
รองอธบิดกีรมอนามยั

ความส�าคัญของข้อมูลโครงการ MICS ในการน�าไปใช้ก�าหนด

นโยบาย

MICS มีความส�าคัญมากในการก�าหนดนโยบาย เพราะว่า 

นโยบายที่น�ามาใช้ในการก�าหนดจะเป็นนโยบายเรื่องเดก็ โดยเฉพาะ

เดก็ที่อายไุม่ถงึ 6 ขวบ เป็นช่วงวยัที่เรารู้ว่ามรีะดบัการพฒันา เพราะ

ฉะนั้น เราต้องการนโยบายที่ถูกต้อง นโยบายที่สามารถน�าไปใช้ได้จรงิ 

นโยบายที่มกีารวเิคราะห์มาแล้วว่าจะต้องอย่างไร

การใช้ประโยชน์ MICS ของกรมอนามัย

จริง ๆ ตัวหลักที่คิดว่าน่าจะใช้ถึงขนาดเป็นเป้าหมายในการ

ก�าหนดนโยบายกค็อื เรื่องโภชนาการ ซึ่งในรายละเอยีดที่ส�ารวจไว้ใน 

MICS พบว่า มคี่าเป้าหมายที่กรมอนามยัออกมาเป็นพื้นฐานในการ

ก�าหนดว่า ในพยากรณ์คนไทยควรจะมีเรื่องของพฤติกรรมอย่างไร 

ตัวอย่างเช่น ที่รับภารกิจหนักเป็นพิเศษคือ การพัฒนาเด็กของเรา 

ให้สูงดี สมส่วน ตัวเลขที่เป็นเรื่องของแคระ เตี้ย หรืออ้วน อันนี้ 

จะเป็นส่วนส�าคญัที่จะเป็นค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแผนยทุธศาสตร์  

แต่ในขณะเดยีวกนั กจ็ะมเีรื่องของอนามยัเจรญิพนัธุ์  จรงิ ๆ เราใช้ 

เป็นข้อมูลคู่ขนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่เราได้ส�ารวจไว้ใน MICS   

ในเรื่องของการคลอดมีชีพของเด็กวัยรุ่น หรือการคุมก�าเนิดก็ตาม  

สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อการน�าไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลที่เรา 

จดัท�าไว้แล้วด้วย

อนาคตของการจัดท�า MICS

แนวคิดใหม่ ผมคิดว่าอาจจะต้องเริ่มขยับไปที่ฐานข้อมูล

ประชาชน ไปยงัเจ้าของ การจดัการตนเอง วเิคราะห์ตวัเอง และปรบัขึ้น

เงินตนเอง เพราะประชาชนมีความรู้ มีสมรรถนะที่จะดูแลตัวเองได ้

โดยรัฐสนับสนุนในกรณีที่เกินความสามารถของประชาชน ฉะนั้น  

ตรงนี้อาจจะเป็นมมุความคดิใหม่ส�าหรบั MICS 

วันนี้เราอยู่ใน Transform Nation Period ซึ่งต้องอาศัยว่า

ทุกหน่วยต้องใช้ MICS กับข้อมูลของเดิมที่มีอยู ่ในการเคลื่อน 

แผนยทุธศาสตร์ แต่ในยคุถดัไปคงต้องท�าเป็น Digitalization เพื่อให้

ประชาชนมีข้อมูลของตัวเอง จัดการตัวเอง รัฐจะไปช่วยก็ต่อเมื่อ 

เกนิความสามารถประชาชนแล้ว
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มาดี มีเรื ่องเล่า

ค อลัมน์ความรู้เพื่อการพัฒนาสถิติ ในสารสถิติฉบับนี้  

 ขอน�าเสนอสาระส�าคัญตอนหนึ่งที่ได ้จากการอ่าน

บทความ “การส�ารวจในสถานการณ์ Lockdown: บทเรียนจาก 

โรคระบาด (Surveys under Lockdown: a pandemic lesson)” ซึ่งเขยีนโดย 

Mr. Arman Bidabakhtania นกัวชิาการสถติ ิจากแผนกสถติขิอง ESCAP 

ซึ่งได้เผยแพร่ในวารสาร Stats Brief ฉบบัที่ 23 เดอืนเมษายน 2563  

โรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท�าให้เกดิการระบาดใหญ่

ไปทั่วโลก ท�าให้ชุมชนสถิติจะต้องคิดและตัดสินใจเพื่อให้สามารถ

เปลี่ยนแปลงการด�าเนินงานทางสถิติได้ในอนาคต คอลัมน์ความรู้

เพื่อการพัฒนาสถิติในฉบับนี้เลยจะขอแนะน�าแนวทางการส�ารวจ

ของส�านกังานสถติแิห่งชาต ิในช่วงที่มกีารกกัตวั (lockdown) ตามข้อ

แนะน�าของ ESCAP ที่ได้เสนอแนวคิดการออกแบบการส�ารวจภาวะ

วิกฤตในช่วงที่ประเทศต่าง ๆ ได้ออกมาตรการให้ประชาชนกักตัว

อยู่ในบ้านพัก ว่าจะท�าอย่างไรให้ข้อมูลที่จัดเก็บได้ส่งผลกระทบต่อ

คณุภาพน้อยที่สดุ 

ในช่วงที่รัฐมีค�าสั่งให้ประชาชนกักตัวนั้น ส่งผลกระทบต่อ

กระบวนการรวบรวมข้อมูลในระดับที่แตกต่างกัน จากแผนภาพที่ 1 

แสดงให้เหน็แหล่งที่มาของข้อมูลใน 4 แหล่ง และผลกระทบในระดบั

สูงสดุอนัเกดิจากสถานการณ์กกัตวั และในแต่ละสถานการณ์ผู้เขยีน

กไ็ด้แนะน�าวธิกีารที่ส�านกังานสถติขิองประเทศต่าง ๆ ควรใช้รบัมอื

คอลัมน์ความรู้
เพื่อการพัฒนาสถิติ

 การส�ารวจ (Surveys) เมื่อการส�ารวจด้วยตัวอย่าง

ยังด�าเนินการผ่านการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว ผลกระทบสูงสุด

ของช่วงที่ทุกคนต้องกักตัวคือ การหยุดการปฏิบัติงานสนามโดย 

สิ้นเชงิ ส�านกังานสถติแิห่งชาตอิาจเลื่อนโครงการส�ารวจออกไปจนกว่า 

การระบาดจะสิ้นสดุลง โดยไม่ควรเว้นระยะนานเกนิไป เนื่องจากอาจ

ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของข้อมูล และความเป็น time series 

ของข้อมูล แต่หากเป็นโครงการที่มีการวัดตัวแปรทางเศรษฐกิจและ

สังคมระยะสั้น และมีการออกรายงานรายไตรมาส ยกตัวอย่างเช่น  

การส�ารวจแรงงาน การส�ารวจรายได้รายจ่าย หรือโครงการส�ารวจ

ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน หรือ SES ของบ้านเรา ซึ่ง

ออกตัวเลขที่มีความส�าคัญต่อการตัดสินใจในระดับประเทศ การ

เลื่อนการด�าเนินการส�ารวจจึงอาจไม่ใช่ทางเลือกแรกเนื่องจากด้วย

สถานการณ์โควดิ การส�ารวจนี้จะยิ่งทวคีวามส�าคญัในการช่วยรฐับาล

ตดัสนิใจนโยบายเพื่อรบัมอืกบัสถานการณ์การแพร่ระบาด เพราะการ

ออกนโยบายฉบัพลนัทนัทใีนช่วงสถานการณ์โควดิโดยที่ไม่มขี้อมูล ก็

ไม่ต่างจากการงมเขม็ในมหาสมทุร นอกจากนี้ รฐัยงัสามารถใช้ข้อมูล

ดงักล่าวในการออกนโยบายเพื่อฟ้ืนฟปูระเทศภายหลงัโควดิได้อกีด้วย  

จากบทบาทที่ส�าคญัของการส�ารวจเหล่านี้ ส�านกังานสถติจิงึ

จ�าเป็นต้องปรบัปรงุ (re-design) โครงการส�ารวจทนัท ีโดยใช้ช่วงเวลา

กกัตวันี้ให้เป็นประโยชน์ ผนวกกบัการใช้วธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมลูแบบ
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ใหม่ ๆ หรือใช้หลายวิธีประกอบกัน เช่น การเปลี่ยนวิธีการเป็นการ

ส�ารวจทางโทรศพัท์ ในกรณทีี่ส�านกังานสถติมิกีรอบตวัอย่าง (frame) 

แล้ว หรอืการใช้วธิสี�ารวจแบบออนไลน์ (Online survey) หรอืจดัเกบ็

ข้อมูลทางไปรษณยี์ เพื่อสร้างโอกาสในการรวบรวมข้อมูลแบบใหม่ ๆ  

เกี่ยวกบัความต้องการและพฤตกิรรมของประชาชน ธรุกจิ และสถาน

ประกอบการ ในช่วงที่มกีารกกัตวั เพื่อให้ได้ข้อมลูตั้งต้นในการตอบสนอง

นโยบายอย่างรวดเรว็ รวมถงึการวเิคราะห์สถานการณ์ในอนาคต

 ส�ามะโน ยงัคงเป็นการด�าเนนิการทางสถติทิี่เสยีค่าใช้จ่าย

มากที่สุดของส�านักงานสถิติ ซึ่งผู้เขียนได้คาดคะเนว่ารัฐบาลของ

ประเทศต่าง ๆ จะต้องระดมสรรพก�าลงั และจดัสรรงบประมาณเพื่อ

ไปต่อสู้กบัสถานการณ์โควดิ-19 จงึมแีนวโน้มที่จะเรยีกคนืงบประมาณ

ที่ใช้ในการท�าส�ามะโน และกนังบประมาณส่วนหนึ่งส�าหรบัการแก้ไข

ปัญหาภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ 

ระบาดอกีด้วย 

การวางแผนและเตรียมงานโครงการ

ส�ามะโนประชากร เมื่อด�าเนนิการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ ไม่ว่าจะด�าเนินการ 

ในรูปแบบใด ๆ จะใช้เวลาในการเตรยีมการ 

นานกว่าโครงการส�ารวจแบบอื่น ๆ ดังนั้น

จึงเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ และในเชิง

ประสิทธิภาพที่จะปรับปรุง (re-design) 

โครงการส�ามะโนประชากร ระหว่างการ 

แพร่ระบาด เว้นเสยีแต่ว่าประเทศนั้น ๆ ไม่ได้เกบ็รวบรวมข้อมูลแบบ 

face-to-face จึงท�าให้ส�านักงานสถิติไม่มีทางเลือกอื่น นอกเสียจาก

เลื่อนโครงการส�ามะโนประชากรในปี 2563 และโครงการส�ามะโน 

อื่น ๆ ออกไป

 ข้อมลูเพือ่การบรหิารงาน (Administrative Data): ผลกระทบ 

ของโควดิ-19 ต่อข้อมลูเพื่อการบรหิารงานนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชงิจาก

ส�ามะโนประชากรและเคหะ และการส�ารวจ เช่น การรายงานผลหรอื

การบนัทกึข้อมูลที่ต�่ากว่าระดบัความเป็นจรงิ (Under-reporting) อกีทั้ง

นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ดูแลระบบข้อมูลมีแนวโน้มที่จะกรอกหรือ

บันทึกข้อมูลผิดประเภท ซึ่งอาจเกิดจากความหวาดกลัวโรคระบาด 

การสูญเสียญาติพี่น้องจากโรคระบาด และภาระงานที่มากขึ้นแบบ

ทวคีูณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน sector สขุภาพ ยกตวัอย่างเช่น  การ

บนัทกึสาเหตขุองการเสยีชวีติของประชากรในการบนัทกึสถติชิพี หรอื 

vital statistics ในสถานการณ์เช่นนี้อาจตกหล่น ไม่ครบถ้วน ฉะนั้น  

ผูด้แูลข้อมลูด้านเทคนคิ (Data Custodian) และส�านกังานสถติใินฐานะ

ผู้ประสานงานของระบบสถิติของประเทศ จ�าเป็นต้องกระชับการ 

ตรวจสอบคุณภาพให้รัดกุม ประเมินและสื่อสารให้มีการควบคุม

คุณภาพของข้อมูล ทั้งข้อมูลเพื่อการบริหารงานและข้อมูลทะเบียน 

แก่ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ 

 ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data): ในสถานการณ์โรคระบาด

เช่นนี้ ยังเหลือวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดถึง

ไม่มีความเสี่ยงเลย เนื่องจากข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การศึกษา  

การท�างาน การชอปปิง สขุภาพและอารมณ์ความรูส้กึของคนส่วนใหญ่

ในปัจจบุนัถูกบนัทกึไว้ในโลกออนไลน์ เช่น ในบญัช ี social network 

นอกจากนี้ ยงัมข้ีอมลูพกิดัต�าแหน่งที่ใช้ในปัจจบุนั ซึ่งสามารถน�ามาใช้

เพื่อช่วยให้ผู้คนหลกีเลี่ยงการเข้าพื้นที่ที่มคีวามเสี่ยงสูง และสามารถ

น�าไปใช้เพื่อเข้าถงึกลุ่มที่มคีวามเปราะบาง เช่น ผู้พกิาร หรอืผู้สงูอาย ุ

ในสถานการณ์นี้จึงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการ

ใช้ข้อมูลที่เกดิขึ้นแบบ “เรยีลไทม์” ในการแก้ไขปัญหา มากกว่าการ

ใช้ “สถติ”ิ  

หากผู้อ่านสนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสืบค้น

ได้จาก ลิงก์ https://www.unescap.org/sites/default/files/Stats_Brief_

Issue23_Apr2020_Surveys_Under_Lockdown.pdf88         

แผนภาพที่ 1
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ข่าวประชาสัมพันธ์

  นักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัย 
  เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) จัดการ
ประชมุเสวนารบัฟังความคดิเหน็ “การปรบัปรงุแผนแม่บทระบบสถติิ
ประเทศไทยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยทุธศาสตร์ชาต”ิ เมื่อวนัที่ 29 กนัยายน 2563 ณ ศูนย์การประชมุ  
อมิแพค็ ฟอรั่ม จงัหวดันนทบรุ ีเพื่อน�าเสนอผลการศกึษา และรบัฟัง 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแผนแม่บทระบบสถิติ
ประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2564) โดยได้รับเกียรติจาก 
นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู ้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ  
เป็นประธานและวิทยากร เสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาข้อมูล 
และสถิติประเทศไทยในยุคดิจิทัล” ร่วมกับ ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม 
ผู้อ�านวยการฝ่ายมาตรฐานดจิทิลั ผูแ้ทนส�านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั 
(องค์การมหาชน) และนายสุวัชชัย ใจข้อ ผู้อ�านวยการส�านักสถิติ
เศรษฐกจิ ฝ่ายเศรษฐกจิมหภาค ผูแ้ทนธนาคารแห่งประเทศไทย โดยม ี
ดร.สมชยั  จติสชุน ผูอ้�านวยการวจิยัด้านการพฒันาอย่างทั่วถงึ ทดีอีาร์ไอ  
เป็นวิทยากรด�าเนินรายการ เพื่อน�าเสนอมุมมองการพัฒนาข้อมูล 
และสถติขิองประเทศให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในยคุดจิทิลั

การปรับปรุง
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย 
   ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2564)

โดยการด�าเนนิการดงักล่าวเป็นไปตามมตคิณะรฐัมนตร ี เมื่อ
วนัที่ 12 มนีาคม 2563 ที่ให้หน่วยงานปรบัปรงุแผนของส่วนราชการและ
หน่วยงานของรฐัต่าง ๆ  (แผนระดบั 3) ให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาต ิ
โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างมาก เช่น จาก
สถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 เหน็ควรให้มี
ชดุข้อมลูที่ดแีละเพยีงพอต่อสถานการณ์เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นข้อมลู 
ประกอบการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา บทบาทการด�าเนินงาน 
ด้าน Big Data ที่ไม่ชดัเจน  หรอืการส่งเสรมิการจดัท�าและใช้ประโยชน์
จากข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ซึ่งส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
จะน�าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงแผนแม่บทระบบสถิติฯ ให้มี
ความเหมาะสมกบัสถานการณ์ และการด�าเนนิงานให้มปีระสทิธภิาพ
ยิ่งขึ้นต่อไป

ยทุธศาสตร์การพฒันายทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี

ยทุธศาสตร์การพฒันาดจิทิลั
เพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

  ยทุธศาสตร์การพฒันา
แผนแม่บทระบบสถติปิระเทศไทย 

ส�ำ
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเอส เตรียมประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน
เพื่อยกระดับระบบข้อมูลสถิติภาครัฐ

นายพทุธพิงษ์  ปณุณกนัต์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ดอีเีอส) ประธานคณะกรรมการจดัระบบสถติปิระเทศไทย 
3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกจิ ด้านสงัคม และด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ได้เตรยีมให้มกีารประชมุคณะกรรมการฯ เพื่อปรบัปรงุ
แผนแม่บทระบบสถติปิระเทศไทย ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2564) ให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาต ิแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิและสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยแผนแม่บทสถิติฯ จัดท�าขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนางานด้านสถิติของประเทศร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้มีสถิติที่ส�าคัญ 
จ�าเป็น มีมาตรฐาน คุณภาพ สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติเพื่อใช้ในการวางแผน และประเมินผลการพัฒนาในทุกระดับ  
ณ ห้องประชมุ 401 ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเมื่อวนัที่ 22 กนัยายน 2563

ผู้อำานวยการสำานักงานสถิติแห่งชาติเข้ารับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น
 นางสาววันเพ็ญ  พูลวงษ์ ผู ้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ครบรอบ 49 ปี  

เพื่อร�าลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย และในโอกาสนี้ ได้เข้ารับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น ที่อุทิศตนท�าประโยชน์ต่อสังคม  
ณ บรเิวณลานพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช เมื่อวนัที่ 26 พฤศจกิายน 2563

แวดวง สสช.

Statistical Newsletter13



สำามะโนประชากรและเคหะ 2563 การปฏิบัติงานในพื้นที่ต้นแบบ 
นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน  

เปิดการประชุมชี้แจงการจัดท�าส�ามะโนประชากรและเคหะในพื้นที่ต้นแบบ ภายใต้แผน 
การปฏิบัติงานโครงการส�ามะโนประชากรและเคหะ ประจ�าปีงบประมาณ 2564 ระดับ 
เจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ โดยมี นางวรรณา ขอบอรัญ สถิติจังหวัดชลบุร ี 
พร้อมดว้ยเจา้หน้าที่สถติจิงัหวดัชลบรุใีห้การต้อนรบั โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาแนวทาง 
หรือวิธีการในการจัดท�าส�ามะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียนต่าง ๆ  
(Register-based census) รวมทั้งการพัฒนากรอบแนวคิด (โมเดล) เพื่อเป็นต้นแบบ 
ในการจัดท�าส�ามะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census)  
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมประชากรของประเทศ โดยใช้แท็บเล็ตในการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผูป้ฏบิตังิานสนาม (พนกังานแจงนบั) มคีวามรู ้ความเข้าใจ 
ในขั้นตอนและหลกัเกณฑ์การปฏบิตังิาน การประชมุจดัขึ้นระหว่างวนัที่ 23 - 25 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2563 ณ ศาลาอ่าวอดุม อ�าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ีเมื่อวนัที่ 25 พฤศจกิายน 2563

สำามะโนประชากรและเคหะ 2563 
การปฏิบัติงานในพื้นที่ต้นแบบ 

นางอรวรรณ สทุธางกูร รองผู้อ�านวยการส�านกังาน
สถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการ 
ปฏิบัติงานโครงการส�ามะโนประชากรและเคหะในพื้นที่
ต้นแบบ (ภายใต้แผนการปฏิบัติงานโครงการส�ามะโน
ประชากรและเคหะ ประจ�าปีงบประมาณ 2564) ระดับ 
เจ้าหน้าที่วชิาการและพนกังานแจงนบั โดยม ี นางนาตยา 
เมฆอรณุ สถติจิงัหวดัฉะเชงิเทรา กล่าวรายงาน การประชมุ
ดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2563  
ณ ห้องประชมุชั้น 4 ศูนย์การเรยีนรู้เมอืงฉะเชงิเทรา (KCC)  
อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 25 
พฤศจกิายน 2563

ดีอีเอส จับมือมูลนิธิพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ จัด Digital Run 2020 
หนุนคนไทยสุขภาพดี นำารายได้มอบมูลนิธิคนพิการไทย

นางสาวอจัฉรนิทร์  พฒันพนัธ์ชยั ปลดักระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม เป็นประธานในพธิเีปิดงาน เดนิ วิ่งการกศุล Digital Run 2020 
จดัขึ้นโดยกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม ร่วมกบัมลูนธิพิฒันานวตักรรมสขุภาพ เพื่อส่งเสรมิให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาให้เกดิประโยชน์ 
ด้วยการออกก�าลงักาย ในการจดักจิกรรมครั้งนี้ ยงัน�าเงนิรายได้ส่วนหนึ่งสนบัสนนุกจิกรรมของมลูนธิคินพกิารไทย โดยม ีคณะผูบ้รหิารกระทรวงดจิทิลัฯ  
และนางสาววันเพ็ญ  พูลวงษ์ ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนนักวิ่ง เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวนมาก  
ณ ลานอเนกประสงค์ (หน้าอาคารส�านกังานใหญ่) บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน) แจ้งวฒันะ เมื่อวนัที่ 15 พฤศจกิายน 2563
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ตรวจราชการ
 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู ้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย  

นางสาวศิริญาพร  รุ่งสุข เลขานุการกรม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการการด�าเนินงาน
โครงการของส�านกังานสถติจิงัหวดันครราชสมีา ส�านกังานสถติจิงัหวดับรุรีมัย์  ส�านกังานสถติิ 
จังหวัดสุรินทร์ ส�านักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ส�านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่าง
วันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2563 โดยมี นางขนิษฐา วรรณภักดี สถิติจังหวัดนครราชสีมา  
นางมณฑา  เอี่ยมวจิารณ์ สถติจิงัหวดับรุรีมัย์ นายสถาพร  ภู่พนัธ์เจรญิสขุ สถติจิงัหวดัสรุนิทร์   
นางสาวอบุล  หนเูจรญิ สถติจิงัหวดัอบุลราชธาน ีพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส�านกังาน
สถติจิงัหวดั ให้การต้อนรบั

ประชุมชี้แจงโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog)
นางอรวรรณ   สทุธางกรู  รองผูอ้�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเป็นประธานการประชมุชี้แจงโครงการการศกึษาและพฒันาต้นแบบระบบ

บญัชขี้อมูลภาครฐั (Government Data Catalog) และระบบนามานกุรม (Directory Services) ณ ห้องประชมุ 401 และ 402 ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ 
เมื่อวนัที่ 13 พฤศจกิายน 2563

ประชุมร่างมาตรฐานการนำาเสนอสถิติและการผลิตสถิติ 
ครั้งที่ 1/2563

นางอรวรรณ  สุทธางกูร รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ เป็น
ประธานการประชมุ น�าเสนอและรบัฟังข้อคดิเหน็ที่มต่ีอร่างมาตรฐานการน�าเสนอสถติิ 
และการผลติสถติ ิครั้งที่ 1/2563 ร่วมกบัหน่วยงาน 26 หน่วยงาน เพื่อน�าเสนอผลการ 
ด�าเนนิงานที่ผ่านมาด้านมาตรฐานสถติ ิ และรบัฟังความคดิเหน็ที่มตี่อร่างมาตรฐาน
การน�าเสนอสถิติ (แนวทางการจัดท�ารายงานสถิติและสัญลักษณ์ในตารางสถิติ)  
และร่างมาตรฐานการผลิตสถิติ (เขตพื้นที่ภูมิศาสตร์ ศาสนา และสกุลเงิน)  
ณ ห้องประชมุ 401 ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเมื่อวนัที่ 11 พฤศจกิายน 2563
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ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 19/2552

ไปรษณีย์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

มั่นใจในส�านักงานสถิติแห่งชาติ
รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง


