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ปีที่ 32  ฉบับที่ 3  เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564

“ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

เป็นหน่วยงานที่สำาคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศอย่ำงยิ่ง 

เพรำะในปัจจุบันกำรน�ำข้อมูล
จำกหลำกหลำยแหล่งมำวิเครำะห์ 

เพื่อออกนโยบายที่รวดเร็ว 

ทันต่อเหตุการณ์ 
เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นต่อกำรช่วยเหลือ

ประชำชนได้อย่ำงทั่วถึง” 

สำรสถิติ

โมบำยแอปพลิเคชัน

ทั้งในระบบ Android และ iOS

พร้อมเปิดให้ดำวน์โหลดแล้ว

ชัยวุฒิ  ธนำคมำนุสรณ์ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)



สารบัญ
ในโอกาสครบรอบ 58 ปี ส�านักงาน

สถติแิห่งชาต ิ(สสช.) กบับทบาทผู้ผลติข้อมูล
สถิติของประเทศ ที่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนางาน
สถิติอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศ แต่ทั้งนี้ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 นบัเป็น
อกีหนึ่งความท้าทายที่ส�านกังานสถติแิห่งชาติ
ต้องเร่งปรับตัวทั้งแนวคิดและวิธีการ เพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพ ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ทกุภาคส่วน 

วันคล้ายวันสถาปนาในปีนี้ สสช.  
งดจดักจิกรรมแสดงความยนิด ีณ สถานที่ตั้ง  
โดยได้เชิญหน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ 
ร ่วมแสดงความยินดีผ ่านระบบออนไลน์  
ทางเวบ็ไซต์ www.nso.go.th สสช. จงึขอขอบคณุ
หน่วยงานและทกุท่าน ที่ร่วมแสดงความยนิดี
และส่งค�าอวยพรในโอกาสดงักล่าว

และในระหว่างนี้ สสช. เดินหน้า 
เก็บข้อมูลส�ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2565 (การนับจด) ระหว่างเดือน  
พ.ค. - ส.ค. 64 โดยเป็นการเกบ็รวบรวมข้อมลู
พื้นฐาน จากสถานประกอบการธุรกิจทาง 
การค้า ธรุกจิทางการบรกิาร และอตุสาหกรรม
การผลิต ทั้งที่อยู ่ ในระบบทะเบียนและ 
นอกทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศ  จึงขอ 
ความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการ 
ให้ข้อมูลกบั “คณุมาด”ี

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
 - นายชยัวุฒ ิธนาคมานุสรณ ์รฐัมนตรวีา่การกระทรวง   
  ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม ตรวจเยีย่มและมอบ
   นโยบายการบริหารงานใหกั้บส�านกังานสถติแิหง่ชาติ
 - สารอวยพรเนือ่งในโอกาสวนัคลา้ยวนัสถาปนา         
     ครบรอบ 58 ปี ส�านักงานสถิตแิหง่ชาติ 
  23 พฤษภาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 – ส�านกังานสถติแิหง่ชาต ิเดนิหน้าเกบ็ข้อมูลส�ามะโนธุรกจิ
  และอุตสาหกรรม พลกิฟ้ืนเศรษฐกิจของประเทศ
 - แนวทางการจดัท�าส�ามะโน/ส�ารวจตัวอยา่งภายใตบ้ริบท  
  สถานการณโ์ควดิ-19

สถิติน่ารู้
 - อยากรูไ้หมวา่ครวัเรอืนในประเทศไทยมคีา่ใช้จ่ายเฉล่ีย
  ตอ่เดอืนเทา่ไหร?่ มาดมีีค�าตอบ

มาดี...มีเรื่องเล่า
 - รูห้รอืไม ่ขอ้มูลจากการส�ามะโน/ส�ารวจตวัอย่างของ
   ส�านกังานสถติิแหง่ชาต ิถกูน�าไปใช้ในการศึกษาเชิงลกึ/
  เชิงประเดน็ในเรือ่งอะไรบา้ง

แวดวง สสช.
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เพิ่มเพื่อน	Line	Official	Account
@nsoofthailand
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พบกบั...คณุมาด ีมาท�าส�ามะโนธุรกจิ
และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การนบัจด)



สืบเนื่องจากปก

 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

ได้ต้อนรบั นายชยัวฒุ ิธนาคมานสุรณ์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงดจิทิลั 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในโอกาสเข้ามาตรวจเยี่ยมและมอบ 

นโยบายการบรหิารงานให้กบัส�านกังานสถติแิหง่ชาต ิและในโอกาสนี้ 

ผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิรองผู้อ�านวยการส�านกังานสถติิ

แห่งชาติ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อ�านวยการศูนย์/กอง สถิติจังหวัด 

พร้อมเจ้าหน้าที่ของส�านกังานสถติแิห่งชาตทิี่เกี่ยวข้อง ไดร่้วมต้อนรบั

และเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมส�านักงานสถิติ 

แห่งชาติ โดยส�านักงานสถิติจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ได้ร่วมรับทราบ

นโยบายฯ ผ่านระบบ Video conference ด้วย

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู ้อ�านวยการส�านักงานสถิติ 

แห่งชาต ิได้น�าเสนอบทบาท ภารกจิของส�านกังานสถติแิห่งชาต ิให้ท่าน

รัฐมนตรีฯ รับทราบ ได้แก่ ภารกิจด้านการผลิตสถิติ ภารกิจด้าน 

การบริหารจัดการระบบสถิติ และภารกิจด้านการบริการสถิติ ตลอดจน

โครงการส�าคัญในปี 2564 ซึ่งอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิด 

ผลส�าเรจ็ตามเป้าหมาย ผลการด�าเนนิงานที่ผ่านมา และความก้าวหน้า

ของงานสถติใินยคุดจิทิลั เช่น การบรูณาการโครงการส�ามะโน/ส�ารวจ 

(Redesign/One Census) การน�าข้อมลูจากแหล่งอื่นมาสนบัสนนุการจดัท�า 

สถติ ิ(Registered-Based, Innovative Data Source) การปรบัเปลี่ยนรปูแบบ

การให้บริการ API เป็นต้น ซึ่งส�านักงานฯ มีความพยายามที่จะปรับ

องค์กรเป็นดจิทิลัให้มากขึ้น เพื่อให้สอดรบักบัการเปลี่ยนแปลงในยคุ  

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารงาน
ให้กับส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
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Big Data ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ ได้น�าเสนอเพิ่มเติม 

เกี่ยวกบัโครงการส�าคญั ซึ่งเป็นการร่วมมอืกนัระหว่าง สสช. ส�านกังาน

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ GBDi ในการสนับสนุนให้หน่วยงาน 

ภาครัฐจัดท�าบัญชีข้อมูลของตนเองและน�ามาขึ้นระบบ ที่เรียกว่า 

ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ หรือ Government Data Catalog ซึ่งการ 

ที่ประเทศสามารถพัฒนาข้อมูลให้อยู่ในระบบดิจิทัลได้ จนน�าไปสู่

การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data) เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการ

สร้างธรรมาภบิาลข้อมูลภาครฐั (Data Governance for Government) 

ให้เกดิขึ้นต่อไป นอกจากนี้ ผู้อ�านวยการฯ ได้น�าเสนอบทบาทภารกจิ

ของส�านักงานสถิติจังหวัดด้วย ซึ่งถือว่าเป็นผู ้ขับเคลื่อนภารกิจ 

ในระดับพื้นที่ที่มีความส�าคัญ ไม่ว ่าจะเป็นการขับเคลื่อนงาน 

ตามภารกิจหลักของส�านักงานฯ ภารกิจของผู ้ว่าราชการจังหวัด  

และภารกจิของกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกจิและสงัคม กล่าวว่า ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเป็นหน่วยงาน 

ที่ส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง เพราะในปัจจุบันการน�า

ข้อมูลจากหลากหลายแหล่งมาวิเคราะห์ เพื่อออกนโยบายที่รวดเร็ว 

ทันต่อเหตุการณ์ เป็นสิ่งที่จ�าเป็นต่อการช่วยเหลือประชาชนได ้

อย่างทั่วถงึ โดยส�านกังานสถติแิห่งชาตมิหีลกัวชิาการด้านข้อมูลที่เป็น

มาตรฐาน และได้บูรณาการร่วมกบัสถาบนัส่งเสรมิการวเิคราะห์และ

บรหิารข้อมลูขนาดใหญ่ภาครฐั (GBDi) รวมถงึส�านกังานพฒันารฐับาล

ดจิทิลั (DGA) เพื่อจดัท�า Government Data Catalog ที่มปีระสทิธภิาพ 

เชื่อมโยงกบัหน่วยงานต่าง ๆ  สามารถน�าเทคโนโลยทีั้งด้าน Big Data, 

Data Science และอื่น ๆ  มาประยกุต์ใช้เพื่อน�าไปสู่การพฒันาประเทศได้

อย่างยั่งยนื ท่านรฐัมนตรฯี ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการด�าเนนิงาน

ของส�านกังานสถติแิห่งชาตเิพิ่มเตมิว่า ปัจจบุนัการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  

ต้องมีการด�าเนินการอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

ควรปรับเปลี่ยนการด�าเนินงานให้ทันต่อยุคสมัย เพื่อให้ได้ข้อมูล 

ที่เรว็ขึ้น ด�าเนนิการอย่างรวดเรว็เพื่อให้รฐับาลสามารถน�าข้อมลูไปใช้

ในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ตอบสนองการพัฒนาประเทศได้

อย่างทนัต่อสถานการณ์ โดยมเีป้าหมายในการเป็นองค์กรที่สามารถ

ตอบสนองความต้องการเรื่องข้อมูลให้กบัทกุภาคส่วน และต้องนกึถงึ

ส�านกังานสถติแิห่งชาตเิป็นหน่วยงานแรก

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่าการแก้ไขหรือปรับปรุง

กฎหมายด้านสถิตินั้น เป็นสิ่งส�าคัญที่ต้อง

เร่งรัด เนื่องจากจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ท�าให้

การด�าเนนิงานของส�านกังานสถติแิห่งชาตเิกดิ

ความคล่องตัวมากขึ้น ส�าหรับการขับเคลื่อน

งานในภาพรวมของกระทรวงดิจิทัลฯ ขณะนี้

ต้องเร่งขับเคลื่อนงานในทุกมิติของกระทรวง 

เช่น เรื่องการกระท�าผิดทางคอมพิวเตอร์  

ให้ค�าแนะน�าด้านการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ

สารสนเทศ และงานด้านอื่น ๆ  ในมติเิศรษฐกจิ

และสงัคมให้สอดคล้องกบับรบิทของสงัคมไทย 

ซึ่งหากมีผู้แทนในระดับจังหวัดและได้ท�างาน

ร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ในจงัหวดั จะสามารถ

ผลักดันและขับเคลื่อนงานในระดับภูมิภาค 

ได้ดยีิ่งขึ้น 

สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ 4
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ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
เดินหน้าเก็บข้อมูล
ส�ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 
พลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ

ส�ำมะโน  ธุรกิจ  อุตสำหกรรม
คุณค่ำล�้ำ  น�ำส่องทำง  วำงชี้ทิศ

ทั่วประเทศ  ทุกเขตคำม  เฝ้ำตำมติด
ภำคผลิต  ภำคกำรค้ำ  บริกำร

ในทะเบียน  นอกทะเบียน  เพียรค้นหำ
Big Data น�ำมำวำง สร้ำงเป็นฐำน

ยังคงอยู่  หรือเปลี่ยนไป  ได้สอบทำน
บริหำร  ไปได้สวย  ด้วยข้อมูล

บทประพันธ์       

    ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

ภาคการค้า การบริการ และอุตสาหกรรมการผลิตเป็น 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความส�าคัญและรับบทบาทเป็นหัวจักร 

ส�าคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ ทั้งในแง่มูลค่าผลผลิตที่ในแต่ละปีสร้างมูลค่ามากกว่า 

ร้อยละ 50 ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และก่อให้เกดิ

การจ้างงานโดยเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 10 ล้านคน อย่างไงกด็ ีในสถานการณ์

ปัจจบุนัและอนาคตผูป้ระกอบการมแีนวโน้มที่จะต้องเผชญิกบักระแส

ความท้าทายที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น อาทิ ความขัดแย้งทางการค้าโลก 

และการแพร่ระบาดของโรคไวรสัโควดิ-19 เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้โครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก  

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งปรับตัว และร่วมมือกันแก้ปัญหา 

โดยมีความจ�าเป็นที่จะต้องปรับกฎระเบียบ ปรับโครงสร้างแรงจูงใจ 

และปรับนโยบายการแข่งขันทางการค้า เพื่อท�าให้ผู้ประกอบการ 

ไทยมีความสามารถในการแข่งขันเท ่าเทียมต่างประเทศและ 

เติบโตได้ ดังนั้น ข้อมูลสถิติจากส�ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมจึงมี

ความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ประเทศมีโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านข้อมูลทางเศรษฐกิจส�าหรับภาครัฐ และภาคเอกชนใช้เป็น 

เครื่องมือในการสนับสนุนการก�าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา

เศรษฐกจิของประเทศทั้งในระดบัประเทศและระดบัท้องถิ่น ตลอดจน

ยกระดบัศกัยภาพการเตบิโตของเศรษฐกจิไทยได้ในระยะยาว 

ส�านักงานสถิติแห่งชาติให้ความส�าคัญในการจัดท�าข้อมูล 

ทางด้านเศรษฐกจิมาอย่างยาวนาน โดยได้จดัท�าส�ามะโนอตุสาหกรรม

มาแล้ว 5 ครั้ง ในปี 2507 ปี 2540 ปี 2550 ปี 2555 และปี 2560 และ

จดัท�าส�ามะโนธรุกจิทางการค้าและธรุกจิทางการบรกิารมาแล้ว 4 ครั้ง 

ในปี 2509 ปี 2531 ปี 2545 และปี 2555  ส�าหรบัในครั้งนี้ ส�านกังาน

สถิติแห่งชาติได้บูรณาการ 2 ส�ามะโนเข้าด้วยกัน โดยใช้ชื่อว่า 

“ส�ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565” มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้างและการกระจายตัว

ของสถานประกอบการประเภทต่าง ๆ และรวบรวมรายละเอียด 

การด�าเนินงานของสถานประกอบการเกี่ยวกับจ�านวนและขนาดของ

สถานประกอบการ ประเภทธรุกจิและอตุสาหกรรม จ�านวนคนท�างาน 

ลูกจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิตและด�าเนินงาน 

มลูค่าขายผลผลติและรายรบั ส่วนเปลี่ยนแปลงของวตัถดุบิและสนิค้า

คงเหลอื มูลค่าของสนิทรพัย์ถาวรของสถานประกอบการ เป็นต้น

ส�าหรับการจัดท�าโครงการส�ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม  

พ.ศ. 2565 ส�านักงานสถิติแห่งชาติได้ก�าหนดแผนการด�าเนินงาน 

เป็นระยะเวลา 3 ปี ดงันี้

ข่าวประชาสัมพันธ์
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ปี 2564 

1) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและข้อปัญหา พร้อมทั้งวางแผน 

การปฏบิตังิานทกุขั้นตอน

2) วางแผนเตรยีมงานเกบ็รวบรวมข้อมูล เช่น การบูรณาการ

ข้อมูลจากระบบทะเบียนกับข้อมูลสถานประกอบการของส�านักงาน

สถิติแห่งชาติ การออกแบบสอบถาม การอบรม/ประชุมชี้แจงการ

ปฏบิตังิาน เป็นต้น

3) เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการทั่วประเทศ 

(การนบัจด) โดยใช้ Tablet ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล

4) ประมวลผลข้อมูลพื้นฐาน (การนบัจด) ระดบัจงัหวดั

ปี 2565   

1) ประมวลผลข้อมูลพื้นฐาน (การนับจด) ระดับภาค และ 

ทั่วประเทศ

2) น�าเสนอผล โดยจดัท�ารายงานข้อมูลพื้นฐาน (การนบัจด)  

ระดบัจงัหวดั ระดบัภาค และทั่วประเทศ

3) เกบ็รวบรวมข้อมลูรายละเอยีด (การแจงนบั) สถานประกอบการ 

ธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต  

ทั่วประเทศ 

ปี 2566 

1) ประมวลผลข้อมูลรายละเอยีด (การแจงนบั) ระดบัจงัหวดั 

ระดบัภาค และทั่วประเทศ 

2) น�าเสนอผลโดยจดัท�ารายงานข้อมลูรายละเอยีด (การแจงนบั) 

ระดบัจงัหวดั ระดบัภาค และทั่วประเทศ

 - ข้อมูลสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า และธุรกิจ

ทางการบรกิาร

 - ข้อมูลสถานประกอบการอตุสาหกรรมการผลติ 

บูรณาการข้อมูล Big Data ภาครัฐ เพื่อความยั่งยืนในการ 

จัดท�าข้อมูลสถิติ

เนื่องจากประเทศไทยมีระบบสถิติแบบกระจายงาน หรือ 

Decentralized Statistical System ท�าให้แต่ละหน่วยงานภาครัฐมีการ 

จดัเกบ็ข้อมลูสถติเิพื่อใช้ในการด�าเนนิงานตามภารกจิของตนเอง ข้อมลู 

ทางด้านสถานประกอบการกเ็ป็นอกีชดุข้อมลูหนึ่งที่มหีน่วยงานภาครฐั

หลายแห่งได้ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมตามจดุประสงค์ของตนเอง เช่น

• ข้อมูลทะเบียนนิติบุคคล ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด บริษัท

จ�ากดั บรษิทัจ�ากดัมหาชน ที่จดัเกบ็โดยกรมพฒันาธรุกจิการค้า 

• ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม ที่จัดเก็บโดยกรมโรงงาน

อตุสาหกรรม

• ข้อมูลวสิาหกจิชมุชน ที่จดัเกบ็โดยกรมส่งเสรมิการเกษตร

ส�านกังานสถติแิห่งชาตใิห้ความส�าคญัในการจดัเกบ็ข้อมลูสถติิ

ที่ถูกต้อง ทนัสมยั และยั่งยนื จงึได้บรูณาการฐานข้อมลูสถานประกอบการ
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จากหน่วยงานข้างต้นกับฐานข้อมูลสถานประกอบการที่ได้จากการ

เกบ็รวบรวมภายใต้โครงการส�ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 น�ามา

จัดท�าเป็นฐานข้อมูลกลาง ก่อนที่จะน�าฐานข้อมูลดังกล่าว ลงพื้นที่ 

ไปเพื่ออปัเดตสถานะให้เป็นปัจจบุนัมากที่สดุ ซึ่งหากสถานประกอบการใด 

ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โรงงานอุตสาหกรรม และวิสาหกิจ 

ชุมชน หรือเคยให้ข้อมูลไว้กับส�านักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี 2560 

แล้ว ข้อมลูดงักล่าวของท่านจะถกูน�ามาอปัเดตหรอืในกรณทีี่ท่านเป็น 

สถานประกอบการใหม่ หรือไม่เคยจดทะเบียนกับหน่วยงานข้างต้น 

ข้อมูลของท่านจะได้รับการบันทึกเพิ่มเติมเข้าไปในฐานข้อมูลของ

ส�านกังานสถติแิห่งชาติ

ส�ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การนับจด) ในครั้งนี ้ 

เก็บข้อมูลผู้ประกอบการประเภทใดบ้าง

ส�ามะโนธรุกจิและอตุสาหกรรม พ.ศ. 2565  (การนบัจด) จะเกบ็

รวบรวมข้อมลูพื้นฐานของสถานประกอบการ ทั้งที่อยูใ่นระบบทะเบยีน 

นอกระบบทะเบยีน มหีน้าร้าน หรอืไม่มหีน้าร้านทั่วประเทศ โดยเกบ็

รวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการ 12 ประเภท ได้แก่

1. การผลติ เช่น โรงงานต่าง ๆ กลุ่มแม่บ้าน วสิาหกจิชมุชน

แปรรูปผลผลติทางการเกษตร

2. การจัดหา การจัดการ และการบ�าบัดน�้าเสีย ของเสีย 

สิ่งปฏกิูล เช่น บรษิทัรบัก�าจดัขยะ/ของเสยี

3. การก่อสร้างที่อยู ่อาศัย สิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย  

และการตดิตั้งภายในสิ่งก่อสร้าง

4. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และ

จักรยานยนต์ เช่น ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า โชว์รูมขายรถ  

อู่ซ่อมรถ

5. กจิการคลงัสนิค้าและกจิการที่สนบัสนนุการขนส่ง เช่น โกดงั

สนิค้า บรษิทัขนส่งสนิค้า

6. ที่พักและบริการด้านอาหาร เช่น โรงแรม ร้านอาหาร 

ภตัตาคาร

7. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร เช่น ส�านกัพมิพ์ ช่องข่าว

8. กจิกรรมอสงัหารมิทรพัย์ เช่น บรษิทัอสงัหารมิทรพัย์

9. กจิกรรมทางวชิาชพี วทิยาศาสตร์ และเทคนคิ เช่น ส�านกั

ทนายความ บรษิทัสถาปนกิ

10. กจิกรรมการบรหิาร และการบรกิารสนบัสนนุ เช่น บรษิทั

จดัหางาน ตวัแทนธรุกจิท่องเที่ยว

11. ศลิปะ ความบนัเทงิ และนนัทนาการ เช่น นกัเขยีน ลเิก 

หมอล�า การขายลอตเตอรี่

12. กจิกรรมการบรกิารด้านอื่น ๆ  เช่น ร้านตดัผม ร้านซกัอบรดี

ทั้งนี้การเก็บข้อมูลจะไม่รวมผู้ประกอบการประเภทหาบเร่ 

แผงลอยในตลาด แผงลอยในศูนย์การค้าหรือ kiosk รวมไปถึงรถเร่ 

หรอืสถานประกอบการที่มลีกัษณะไม่มทีี่ตั้งที่แน่นอน 

ส�ามะโนธรุกจิและอตุสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การนับจด) จัดเก็บ

ข้อมูลใดบ้าง  

การจัดท�าส�ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565  

(การนับจด) จะจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการที่แสดง 

ให้เห็นถึงโครงสร้าง การกระจายตัว และลักษณะการด�าเนินกิจการ 

ของสถานประกอบการ โดยด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมูล ดงันี้  

• ชื่อผู้ประกอบการ หรอืชื่อสถานประกอบการ

• สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ

• ประเภทของธรุกจิที่ด�าเนนิกจิการ

• รปูแบบการจดัตั้งตามกฎหมาย เช่น ส่วนบคุคล ห้างหุน้ส่วน

จ�ากดั บรษิทั มูลนธิ ิเป็นต้น

• รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ เช่น ส�านักงานแห่งเดียว 

ส�านกังานใหญ่ ส�านกังานสาขา เป็นต้น

• เลขประจ�าตวัประชาชนของผูป้ระกอบการ หรอืเลขทะเบยีน

นติบิคุคลของสถานประกอบการ

• จ�านวนลูกจ้าง

• ระยะเวลาการประกอบธรุกจิ

• การขายสนิค้าหรอืบรกิารทางอนิเทอร์เนต็ (e-commerce)

• หมายเลขโทรศพัท์/อเีมล

• ผลกระทบของสถานประกอบการ จาก Covid-19
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ประโยชน์ของข้อมูลโครงการส�ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2565

จากที่ได้แจ้งถึงรายละเอียดโครงการส�ามะโนธุรกิจและ

อตุสาหกรรม พ.ศ. 2565 ธรุกจิที่จะต้องเกบ็ข้อมลู วธิใีนการเกบ็ข้อมลู 

และช่วงเวลาในการเกบ็ข้อมูล ตอนนี้อยากแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลจาก

โครงการฯ นี้เป็นประโยชน์ต่อหลายภาคส่วน ดงันี้

ภาครัฐ 

• ใช้ในการวางแผนและก�าหนดนโยบายการพฒันาเศรษฐกจิ

ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ

ผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียน และเวท ี

การค้าโลก 

• ใช้ในการจัดท�าดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและภาวการณ ์

การด�าเนนิกจิการ เช่น ผลติภณัฑ์มวลรวม ตารางปัจจยัการผลติ และ

ผลผลิตของประเทศ สัดส่วนแรงงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

เป็นต้น 

• ใช้ในการจัดท�าแผนวิเคราะห์สถานการณ์ในการส่งเสริม

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของประเทศ

• ใช้ประกอบการพิจารณาก�าหนดนโยบาย ออกกฎหมาย 

และมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสรมิและก�าหนดทศิทางของภาคเอกชน 

ให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่ก�าหนดไว้

• เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน 

(Infrastructure) เพื่อสนบัสนนุผู้ประกอบการ 

• ใช้ในการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนเตือนภัย 

ทางเศรษฐกจิและสงัคม 

• ใช้ประโยชน์ในทางสถติเิพื่อจดัท�ากรอบตวัอย่าง (Sampling 

Frame) ส�าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการของ

หน่วยสถติติ่าง ๆ 

ภาคเอกชน

• ผู้ประกอบการใช้ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการด�าเนนิกจิการ

เป็นเครื่องมือส�าหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ รวมทั้ง

การวางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนขยายกิจการ/สาขา บริหาร

และควบคมุการด�าเนนิกจิการในด้านต่าง ๆ ให้มปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น 

• ใช้ข้อมูลเป็นฐานเพื่อเปรียบเทียบ (Benchmark) ผลการ

ด�าเนนิงานของตนเองกบักจิการอื่น ๆ ในธรุกจิประเภทเดยีวกนั 

• ส�าหรับนักวิชาการ นักวิจัย และสถาบันการศึกษา น�าไป

ศึกษาวิเคราะห์ต่อยอดสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และ

พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมที่อยู่ในความสนใจ และเรื่องต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง 

ภาคประชาชน  

• ได้รบัการส่งเสรมิและพฒันาจากภาครฐัอย่างตรงจดุ 

• เพิ่มโอกาสในการประกอบกิจการ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน

จากภาครฐั
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ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ คณะกรรมการเศรษฐกิจ

และสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (ESCAP) จัด 

เสวนาไฮบริด "แนวทางการท�าส�ามะโน/ส�ารวจตัวอย่างภายใต้บริบท

สถานการณ์โควิด-19" ดึงองค์กรสถิตินานาชาติและหน่วยงานภาครัฐ

ของไทยร่วมแบ่งปันประสบการณ์และมุมมองการท�าส�ามะโน/ส�ารวจ

ตัวอย่างภายใต้บริบทสังคมที่เปลี่ยนไป เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564  

ณ โรงแรมคาร์ลตนั กรงุเทพฯ แบ่งเป็น 2 ช่วง โดยการเสวนาช่วงที่ 1 

ด�าเนนิรายการโดย Ms. Gemma Van Halderen ผู้อ�านวยการแผนกสถติ ิ

ESCAP ร่วมด้วยวิทยากรจากส�านักงานสถิติในต่างประเทศ ได้แก่ 

ส�านักงานสถิติแห่งชาติมาเลเซีย ส�านักงานสถิติแห่งชาติอินโดนีเซีย 

ส�านักงานสถิติแห่งชาตินิวซีแลนด์ องค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ 

กองทนุประชากรแห่งสหประชาชาต ิ(The United Nations Population Fund:  

UNFPA) และส�านกังานสถติแิห่งสหประชาชาต ิ(The United Nations Statistics 

Division: UNSD) การเสวนาช่วงที่ 2 ได้รบัเกยีรตจิากวทิยากรหน่วยงาน 

ภาครัฐ ได้แก่ ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณชิย์ และส�านกังานสถติแิห่งชาต ิร่วมแสดงทรรศนะและ

ข้อคดิเหน็ในหวัข้อ “ระบบสถติกิ้าวไกล สร้างอนาคตไทยด้วยข้อมูล”

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู ้อ�านวยการส�านักงานสถิต ิ

แห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดการเสวนา โดยกล่าวว่า 

“การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ส่งผลกระทบไปทั่วโลก และได้เปลี่ยน

วิถีชีวิตของผู้คนไปอย่างสิ้นเชิง ทั้งในด้านการด�ารงชีวิตประจ�าวัน 

ของประชาชน การด�าเนินธุรกิจของภาคเอกชนและการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานภาครฐั ที่ต้องมกีารปรบัตวัและปรบัเปลี่ยนวธิกีาร เพื่อ 

ให้เท่าทันสถานการณ์และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพทนัท่วงท”ี

“นอกจากความท้าทายในการจัดเก็บข้อมูลที่ด�าเนินการได้ 

ยากขึ้น โดยเฉพาะในชมุชนเมอืงซึ่งลกัษณะความเป็นอยูข่องประชากร

แนวทางการจัดท�าส�ำมะโน/ส�ำรวจตัวอย่ำง
ภายใต้บริบทสถานการณ์โควิด-19
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เปลี่ยนแปลงไป และการให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลน้อยลง  

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับเป็นอีกหนึ่งความท้าทาย 

และตัวเร่งให้ส�านักงานสถิติแห่งชาติยิ่งต้องปรับตัว ทั้งแนวคิดและ

วธิดี�าเนนิการ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มคีณุภาพไปประมวลผล ส่งผล 

ให้ประเทศมีข้อมูลสถิติที่แม่นย�า สามารถน�าไปใช้ในการพัฒนา

ประเทศในทกุระดบัและทกุมติ"ิ

การประกอบธุรกิจที่เปล่ียนไปตามสถานการณ์โควิด-19 ท�าให้

การเก็บข้อมูลสถิติมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น

นายโกมล นมรักษ์ ผอ.กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจ 

การค้า กล่าวว่า ในยคุนี้ เทคโนโลยนีวตักรรมมกีารเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การประกอบธรุกจิกเ็ปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ยิ่งยคุโควดิ มกีารท�า

ธรุกจิออนไลน์มากขึ้น จากข้อมูลส�านกังานสถติแิห่งชาต ิกรมพฒันา 

ธุรกิจการค้าก็น�ามาก�าหนดทิศทางส่งเสริมธุรกิจได้ อันนี้ถือว่าเป็น

ประโยชน์อย่างมาก แต่การเก็บข้อมูลสถิติของธุรกิจออนไลน์ ก็มี

ปัญหาเยอะ ซึ่งไม่ใช่แค่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมเดียวที่พยายาม

จัดเก็บอยู่ การเก็บข้อมูลสถิติธุรกิจออนไลน์ใน facebook และ line 

ถือว่าท้าทายมาก และผมคิดว่าความท้าทายจริง ๆ เป็นเรื่องของ 

การบูรณาการข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ท�าอย่างไรให้มีข้อมูลมาใช้

ร่วมกนัได้มากที่สดุ

สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างไรต่อการเกบ็ข้อมลูสถติิ 

และส�านักงานสถิติแห่งชาติมีแนวทางในการปรับตัวอย่างไร

นางหทยัชนก ชนิอปุราวัฒน์ ผอ.กองสถติพิยากรณ์ ส�านกังาน 

สถติแิห่งชาต ิ กล่าวว่า จากหวัข้อ “ระบบสถติกิ้าวไกลสร้างอนาคต

ไทยด้วยข้อมูล” ข้อมูลมแีหล่งที่มาจากหลายแหล่ง หน่วยงานที่มาไม่ว่า

จะเป็นกรมการปกครองหรอืว่ากรมพฒันาธรุกจิการค้า ทั้ง 2 หน่วย 

ผลติข้อมลูที่เรยีกว่า admin data หรอื register data คอื ข้อมลูที่เกดิจาก 

ทะเบียน คือ ข้อมูลที่คนเดินเข้าไปจดทะเบียน เช่น ทะเบียนเกิด 

ทะเบยีนตาย อกีแหล่งคอื การเกบ็ข้อมูลด้วยวธิกีารส�ารวจ หรอืที่เรยีกว่า  

Survey แบ่งเป็น 2 ส่วนหลกั ๆ  คอื Census เป็นการเกบ็ข้อมลูทกุหน่วย

ที่เกี่ยวข้องที่เราสนใจศึกษา และ Sample Survey หรือการส�ารวจ

ตวัอย่าง เป็นการเลอืกตวัอย่างขึ้นมาแล้วไปสอบถามรายละเอยีด 

ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลทุกวิธีล้วนประสบปัญหา เช่น วิธีที่เก็บ

จากข้อมูลทะเบียน จะมีปัญหาข้อมูลที่ได้อาจจะต�่ากว่าความเป็น

จริง เพราะบางหน่วยธุรกิจก็ไม่ได้เข้าไปจดทะเบียน เนื่องจากมีการ

ขายเลก็ ๆ น้อย ๆ ทางออนไลน์ ปัจจบุนัสถานการณ์โลกเปลี่ยนไป

เป็น Gig economy คอื สามารถท�างานได้หลายอย่าง เพราะฉะนั้น 

การเก็บข้อมูลของประเทศที่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย ทุกประเทศ 

มปีระเดน็ปัญหาเหมอืนกนัหมด คอืข้อมูลที่เกบ็จากทะเบยีนไม่น่าจะ 

มมีาก เนื่องจากคนไม่เข้าไปจด เพราะอาจจะกลวัภาษกีลวัอะไรต่าง ๆ  

ส่วนข้อมูลทะเบยีนของกรมการปกครอง ข้อมูลอาจ Under บางอย่าง 

เช่น แจ้งเกิดช้าหรือเป็นคนผิดกฎหมาย ท�าให้ต้องมีการส�ารวจ  

อย่างเรื่องของ Survey คือ การส�ารวจที่จะต้องเดินไปหาเจ้าหน้าที่ 

ของภาครัฐ ต้องเดินเข้าไปเก็บข้อมูลที่หน่วยนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นคน  

เป็นครัวเรือน หรือเป็นสถานประกอบการ ซึ่งปัญหาที่พบไม่ใช่

พบเฉพาะสถานการณ์โควิด-19 เท่านั้น เราพบมาก่อนหน้านี้แล้ว  

เพียงแต่ว่าโควิด-19 มาเร่งให้เราพบปัญหาเร็วมากยิ่งขึ้น ปัญหา

หลกั ๆ คอื การเข้าไม่ถงึแหล่งข้อมูล เช่น อาคารสูง หรอืบ้านจดัสรร 

ราคาแพง เราเดนิเข้าไปไม่ได้แน่นอน อาคารสูงพวกคอนโดในกรงุเทพฯ 

หรือในเมืองใหญ่ ๆ เราไม่ได้ข้อมูล อีกประเด็นหนึ่งก็คือการปฏิเสธ 

แม้ว่าเราจะเข้าถึงได้ แต่เขาก็ไม่ให้ข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่ต�่ากว่า 

ความเป็นจริง หรือปฏิเสธเพราะเกรงเรื่องภาษี โดยเฉพาะประเทศ

ก�าลังพัฒนาอย่างเรา ถึงแม้ว่าเราจะใกล้เข้าสู่ประเทศพัฒนาแล้ว  

แต่ยงัมคีวามเข้าใจว่าการเกบ็ข้อมลูของภาครฐัจะไปเกี่ยวโยงกบัภาษ ี

การที่ไม่บอกความเป็นจรงิทั้งหมด เรื่องรายได้ เรื่องอะไรต่าง ๆ  ท�าให้

ข้อมูลที่ได้อาจจะ Under หรอื Over สิ่งที่เป็นจรงิ 

อีกประเด็นหนึ่งที่พบล่าสุดของประเทศอินโดนีเซีย ที่บอกว่า

ถูกตดังบประมาณไป 70% งบประมาณที่เราได้ในหน่วยสถติทิั่วโลก

เหมือนกันหมด โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด-19 คือตัดออกเพื่อ 

เอาไปใช้ในด้านของสาธารณสขุทั้งหมด และจรงิ ๆ  ถกูตดัมานานแล้ว 
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ผู้บริหารในแต่ละประเทศอาจมองว่า ท�าไมยังต้องเดินออกไป ท�าไม

ต้องท�า survey? Big Data ใช้ได้ไหม? ข้อมูล admin ใช้ได้หรอืเปล่า? 

อนันี้คอืประเดน็ที่หน่วยงานสถติทิั่วโลกต้องคยุกนั UNSD กด็�าเนนิการ

ในเรื่องของการม ีmethodology ม ีGuideline แนะน�าว่าประเทศควรจะ

ท�าอย่างไร แนวทางแก้ไขปัญหาของระบบข้อมูลไทย โดยเฉพาะเรื่อง

ของการส�ารวจส�านกังานสถติแิห่งชาตไิม่ว่าจะไทยหรอืทั่วโลก เราจะ 

ต้องปรบัเปลี่ยนวธิจีาก Traditional หรอืวธิดีั้งเดมิ คอืเดนิออกไป จะใช้ 

กระดาษหรอืจะใช้ Tablet หรอืจะใช้ device ที่เป็น Smart Phone ในการ

สมัภาษณ์ ต้องม ีMulti Mode ขึ้นมาอาจจะต้องใช้โทรศพัท์ใช้อเีมล 

แบบสอบถาม หรอืไปทอดแบบไว้แล้วเกบ็กลบั หรอืจะเป็น e-survey 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องร่วมกันพัฒนา และ 

อีกส่วนหนึ่งที่เราควรจะต้องท�าคือการใช้ new data sources คือ

ข้อมูลจาก Admin data ข้อมูลจาก Register มาช่วยเติมเต็มข้อมูล

จากการส�ารวจ หรอืใช้ Big Data ข้อมูลสถติทิี่แบ่งหลกั ๆ เป็นด้าน

สงัคม เศรษฐกจิ และสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้น Big Data ที่เป็น Earth 

observation ทั้งหมดจะใช้กบัสถติด้ิานสิ่งแวดล้อม เช่น เราจะดูฝุน่ หรอื

ควัน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถได้มาจากการส�ารวจ ต้องใช้ข้อมูล

จาก Big Data มาช่วย นี่คอืสิ่งเพยีรพยายามที่จะบรูณาการข้อมลูของ

ทะเบียนกับข้อมูลของการส�ารวจ ยกตัวอย่างเช่น เราต้องการข้อมูล

ประชากร สิ่งที่เราได้จากส�านักงานทะเบียนราษฎร์ เราจะได้ข้อมูล 

อาย ุเพศ การเกดิ แต่ข้อมลูจาก admin อาจจะไม่ได้ครอบคลมุทั้งหมด 

อย่างเรื่องรายได้ เรื่องพฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการสูบบุหรี่  

ดื่มสุรา ภาวะโรคไม่ติดต่อ ทั้งหมดไม่สามารถได้จากข้อมูล admin 

เพราะฉะนั้นข้อมูล admin และข้อมูล survey ต้องคยุกนัเพื่อที่จะได้

ไปพฒันาให้ได้ข้อมูลของประเทศ 

การสนับสนุนการบูรณาการข้อมูลจากกรมการปกครอง 

นางสาวสชุาดา ค�าวงษ์ นกัวชิาการคอมพวิเตอร์ช�านาญการ 

พิเศษ กรมการปกครอง กล่าวว่า กรมการปกครองและส�านักงาน

สถติแิห่งชาต ิมกีารได้มาของข้อมูลคนละรูปแบบกนั ส�านกังานสถติ ิ

แห่งชาติคือการท�าส�ามะโนประชากรและเคหะ แต่กรมการปกครอง

จะเป็นข้อมูลทะเบียน และเรามีข้อมูลถึงระดับหมู่บ้าน ซึ่งเราพร้อม

สนบัสนนุข้อมูลส่วนนี้ให้กบัส�านกังานสถติแิห่งชาติ

ความส�าคัญของการบูรณาการข้อมูล เพื่อการพัฒนานโยบาย

ด้านเศรษฐกิจและสังคม

นางสาวดวงกมล วิมลกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนารายได้

และการกระจายรายได้ ส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ กล่าวว่า ข้อมูลสถิติส�าคัญมากในกระบวนการวางแผน  

ยกตัวอย่างในกรณีของการคาดการณ์ประชากรซึ่งเราน�ามาจากการ

ท�าส�ามะโนประชากรและเคหะ สามารถน�ามาชี้ประเด็นในเรื่องของ

สงัคมสงูวยั ซึ่งเป็นข้อมลูที่ชดัเจนที่ชี้ให้เหน็การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ประชากร กจ็ะน�าไปสูก่ารวางแผนนโยบายและเตรยีมความพร้อมเรื่อง

ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ทิศทางของนโยบายเรามีแนวทางที่จะพัฒนา

มุ่งสู่ตัวบุคคลเพิ่มมากขึ้น เราจะเห็นได้จากกรณีของการจดทะเบียน 

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรืออื่น ๆ เนื่องจากเทคโนโลยีก้าวหน้า 

ในหลาย ๆ หน่วยก็จะมีการท�าข้อมูล เช่น แอปพลิเคชัน เป๋าตัง 

ที่รัฐบาลด�าเนินการ เราสามารถที่จะใช ้ข ้อมูลในลักษณะนี้ 

สร้างเป็นข้อมูลบุคคล น�ามาใช้ในการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น เราเลย

มองว่าการเชื่อมโยงลักษณะข้อมูลประเภทนี้มันมีความส�าคัญ  

เพียงแต่ว่าในกระบวนการในความเป็นจริงจะท�าอย่างไรเราคาด

หวังว่าข้อมูลในอนาคตซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

เพิ่มขึ้น ซึ่งเราใช้ข้อมูลค่อนข้างเยอะ เช่น สถิติของด้านสุขภาพ 

หรือว่าด้านการศึกษา เป็นข้อหนึ่งที่ท�าให้เราต้องกลับไปกลับมา 

ระหว่างการใช้ข้อมูลสถิติ เพราะฉะนั้นถ้ามีการปรับปรุงหรือว่า 

มีการเชื่อมโยง สมมุติทางด้านการศึกษามีหน่วยของศึกษาที่จะ 

บรูณาการข้อมลูทางด้านการศกึษาให้รวมในทกุผูร้บัผดิชอบที่มข้ีอมลู  

เรากจ็ะได้ข้อมูล Admin ที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์
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พบกับข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซด์ www.nso.go.th

สถิติน่ารู้
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ประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน 
ครั้งที่ 1/2564

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติ
ประเทศไทย 3 ด้าน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชมุ Think Big ชั้น 20 ส�านกังานพฒันา
ธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ (สพธอ.) และผ่านสื่ออเิลก็ทรอนกิส์ (Webex) โดยม ีนายชยัวฒุ ิ 
ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) 
เป็นประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนแม่บทระบบสถิติ
ประเทศไทย ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2565) ฉบบัปรบัปรงุ ก่อนน�าเสนอ ครม. ประกาศใช้ 
และการเสนอ ครม. เพื่อมมีตใิห้หน่วยงานให้ความร่วมมอืในการลงทะเบยีนระบบบญัชี
ข้อมูลภาครฐั (GD Catalog) โดยนางสาววนัเพญ็  พูลวงษ์ ผู้อ�านวยการส�านกังานสถติิ
แห่งชาต ิและผู้บรหิาร เข้าร่วมประชมุดงักล่าวด้วย เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564

ประชุมการประเมินและเสริมความ 
เข้มแข็งแก่ระบบนิ เวศข้อมูลแบบ 
บูรณาการ ( Integrated Data  
Ecosystem and Strengthening : 
IDEAS)

นางสาววันเพ็ญ  พูลวงษ์ ผู ้อ�านวยการ
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ให้เกียรติกล่าวแบ่งปัน
ประสบการณ์ในการร่วมด�าเนินโครงการการประเมิน 
และเสริมความเข้มแข็งแก่ระบบนิเวศข้อมูลแบบ 
บูรณาการ (Integrated Data Ecosystem and 
Strengthening : IDEAS) ในรูปแบบ video message 
ในการประชมุทางไกล เรื่อง “Closing the Data Gaps 
to Protect Migrant and Displaced Children” จดัโดย
องค์การทนุเพื่อเดก็แห่งสหประชาชาต ิ(UNICEF) เพื่อ
แลกเปลี่ยนแนวคิดและแผนการด�าเนินงานของปี  
2564 - 2566 ในการประชมุดงักล่าว Mr. Mark Hereward, 
Associate Director for Data and Analytics, UNICEF 
กล่าวว่า “ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั 
COVID-19 ข้อมูลมีความส�าคัญมาก เราไม่มีทางรู้ว่า 
ทุกคนปลอดภัยถ้าเราไม่สามารถ count everyone”  
เมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม 2564

แวดวง สสช.
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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

ร่วมสร้างอนาคตไทย  ร่วมใจให้ข้อมูล

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดตามได้ที่ www.nso.go.th บริการข้อมูล 0 2141 7500-03


