
จุลสารของชาวสถิติ

สวัสดี สสช.

ปีที่ 10 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2562)



บรรณาธิการ

บท บก.

 เนือ่งจากการจัดการจัดสรรทรพัยากรน�า้ในโลก 

ไม่อาจเข้าถงึความสะอาดและปลอดภยัได้เท่าเทียมกันถงึทุกคน

ทุกถิ่น วันน�้าโลกปี 2562 จึงจัดขึ้นในหัวข้อ “Leaving No 
One Behind - ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 
 ในปีเดียวกันนี้ ส�านักงานสถิติแห่งชาติก�าลังจัด

เตรียมลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลเก่ียวกับน�้าเพ่ือการบริหารจัดการ

อย่างยั่งยืนของประเทศหรือท่ีเรียกกันว่า “โครงการน�้า“  
บก. ขอเป็นก�าลังใจให้แด่ทุกท่านในการทุ่มเทแรงกายแรงใจ

เพื่อภารกิจอันใหญ่ยิ่งนี้

 “Whoever you are, wherever 
you are, water is your human right  
 - ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร จะอยู ่ที่ไหน  
น�้าคือสิทธิมนุษยชนของทุกคน”

ค�าขวัญวันน�้าโลก 2562
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ไฮไลต์ สสช.

 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมต. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย 

ปลัดกระทรวงฯ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติ

แห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัด ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบ

วาตภยัภาคใต้ ซึง่ได้รบัผลกระทบจากพายปุาบกึ โดยม ีพล.อ.ประยทุธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบผ่านรายการถ่ายทอดสด 

“รวมน�้าใจไทย ช่วยวาตภัยใต้” ออกอากาศทาง MCOT HD 30 ณ 

ห้องส่ง 5 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)
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1. พื้นที่เขตในชลประทาน

2. พื้นที่นอกเขตชลประทาน 3. พื้นที่ในเขตเมือง

1 สร ้ า งร ะบบ
จัด เก็ บข ้ อมูล

เพื่ อการบ ริหาร
จัดการน�้ า ในร ะดับ

พื้ นที่ ย ่ อย

 ข้อมูลที่จัดเก็บ

เชื่อมโยงข้อมูล

ข้อมูลเดิมที่มีอยู่

2
+

1) ต้นทุนทรัพยากรน�้า

2) การจัดการน�้า
เพื่อการอุปโภคบริโภค

3) ความมั่นคงของน�้า
เพื่อการพัฒนา

4) ความสมดุลของน�้า
ต้นทุน และการใช้น�้า

5) การจัดการคุณภาพน�้า
และสิ่งแวดล้อมน�้า

6) การจัดการภัยพิบัติ
ที่เกิดจากน�้า

7) การจัดการและ
อนุรักษ์ป่าต้นน�้า

8) การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน�้า

สร้างดัชนี

ชี้วัด

การจัดการน�้า

3
น� า ข ้ อ มู ล ไ ป ใ ช ้
ก� า ห น ด น โ ย บ า ย 
วางแผนโดยหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง
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รู้มีรู้ใช้ ให้สมดุล มีทุนยั่งยืืน

NSO Quest
 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ได้มีการจัดท�า

โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานระดับพ้ืนท่ี 

เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างยั่่งยืน ในลุ่มน�้า

ทั่วประเทศ จ�านวน 25 ลุ่มน�้า (โครงการระยะที่ 1) เพื่อเก็บ

รวบรวมข้อมลูโครงสร้างพ้ืนฐานและข้อมลูการใช้น�า้ โดยมกีาร 

บูรณาการข้อมูลที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดเก็บไว้แล้ว และส�ารวจ

ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนท่ียังไม่มีข้อมูล ท้ังนี้ เพ่ือให้ประเทศมี

ฐานข้อมลู ท่ีสามารถน�าไปจัดท�าตวัชีว้ดัการจัดการน�า้ (Water 

Management Index, WMI) ให้ประเทศสามารถบริหาร

จดัการทรัพยากรน�้าในลุม่น�้าตา่งๆ ทัง้พืน้ทีใ่นเขตชลประทาน 

พ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน และพ้ืนท่ีในเขตเมืองอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน

 คุณมาดีจากส�านักงานสถิติแห่งชาติจะจัดเก็บข้อมูล

ทุกพื้นที่ทั่วประเทศจากประชาชนที่อยู่จริงโดยใช้ tablet เป็น

เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล

คุณมาดีชุดเหลือง 
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล  

 ช่วง พ.ค. - ก.ค. 2562  
นะ อู๊ด อู๊ด
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สแกน QR code
เข้าโฮมเพจโครงการน�้า



 ก ่ อน การลง พ้ืน ท่่ี จั ด เ ก็ บ

ข้อมูลโครงการน�้าในเดือน พ.ค. - ก.ค. 

62 สสช. ได้จัดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่

บุคลากรผู ้ลงพ้ืนท่ีจัดเก็บข้อมูลในแต่ละ

พื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจใน 

หลักการ แนวทางปฏิบัติการ และวิธีการ

เก็บข้อมูล โดยจัดอบรมขึ้น 4 ศูนย์เพื่อให้

ครอบคลุมทุกภูมิภาค ดังนี้

วันที่ 1 - 4 เม.ย. 
- ภาคกลาง ณ โรงแรมบางกอก พาเลส กทม. 

- ภาคใต้ ณ โรงแรมลีการ์เด้น สงขลา

วันที่่ 8 - 11 เม.ย. 
- ภาคอีสาน ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 

- ภาคเหนือ ณ โรงแรมล�าปางเวียงทอง 

ล�าปาง

5 6

NsO 
REPORT 

uรดน�้าอวยพรให้คณะท�างานโครงการน�้า สสช.

v-w Role play การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือเป็นตัวอย่าง

ส�าหรับบุคลากรผู้ลงพื้นที่

x -y หนึ่งในเนื้อหาการอบรมคือการใช้แท็บเล็ต 

ในการจัดเก็บข้อมูล

2 3

54

1

ผสช. ร่วมบรรยายในทุกศูนย์อบรม

สแกนเข้าดู
ห้องภาพ สสช.



สีสัน สสช.
Season NSO

wสงกรานต์กระทรวงดีอ ี- 5 เม.ย. 62

y วันเด็ก: ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 

รมต .กร ะทรวงดี อี  มอบราง วัลแก ่

เด็กๆในงานวันเด็ก โดย สสช. ได้จัด

กิจกรรม “ชวนน้องหนู เรียนรู ้สถิติ”  

- 12 ม.ค. 62

{ จัดอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 

รุ่นที่ 8 - 13 มี.ค. 62 

zประมูลมือถือ - สสช. ขายทอดตลาด

มือถือท่ีหมดอายุการใช้งาน ณ กลุ่ม

บริหารพัสดุ อาคาร BO - 28 มี.ค. 62

7

2

3

5

4

1

6 7

uร้องเพลงโครงการน�้า: ผสช. พร้อม

บุคลากร สสช. ร่วมบันทึกเสียงเพลง

ประชาสัมพันธ์ โครงการน�้า - 4 มี.ค. 62

vวันเปิดอบรมโครงการน�้า ณ โรงแรม
บางกอก พาเลส - 1 เม.ย. 62

xชาวสถิติร่วมขอพรในงานสงกรานต์ 
สานสัมพันธ์ สสช. - 5 เม.ย. 62

 สสช. มีโครงการใหญ่ 

ภาระหนักหนามาตั้งแต่ต้นปี แต่ชาว สสช.  

ต่างสู ้ล้วนมรีอยยิม้ให้เหน็เสมอไม่ว่างาน

เล็กงานใหญ่ รอยยิ้มนี้ท�าให้ชีวิตสดใส  

มีก�าลังใจงอกงามให้ท�างานจนส�าเร็จ



กิจกรรม สสช.
 ไตรมาสต้นปีนี้ ส�านักงาน

สถิติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมและ

แถลงหลายงาน โดยข้อมลูเชงิสถติไิด้มี

ส่วนช่วยให้ส่วนราชการ และหลายภาค

ส่วนก�าหนดทิศทางในการด�าเนินการ

โครงการต่างๆ ให้บรรลุตามภารกิจ

ท่ีวางไว้ รวมท้ังมีการจัดอบรมอย่าง

การอบรมสถิติระดับกลาง ที่จัดอบรม

แก่บุคลากรหลายภาคส่วน

uประชุมคณะอนุกรรมการสถิติสาขา 

เกษตร และประมง - 5 เม.ย. 62

vแถลงผล “การส�ารวจความพิการ 

พ.ศ. 2560” - 29 มี.ค. 62

wประชมุคณะกรรมการขบัเคล่ือนการ 

ด�าเนินนโยบายเพ่ือใช้ประโยชน์ข้อมูล 

ขนาดใหญ่ (Big Data) - 29 ม.ค. 62

xการอบรมสถติริะดบักลาง รุน่ท่ี 35  

- 21 ม.ค. 62
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มิตรสัมพันธ์

คณะดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
เมื่อ 24 ม.ค. 2562

คณะดูงานจากภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

ม.เกษตรศาสตร์ เมื่อ 31 ม.ค. 2562

คณะดูงานจาก ม. ขอนแก่น

เมื่อ 11 ม.ค. 2562

ต้อนรับคณะดูงานจาก ม. เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เมื่อ 30 ม.ค. 2562

 หนึ่งในหน้าท่ีของ สสช. คือการให้บริการด้าน

ข้อมูล ช่วง ม.ค. - มี.ค. 62 นี้ สสช. ได้ให้บริการข้อมูลและ

จัดรายการศึกษาดูงานแก่หน่วยงานและบุคลากรภายนอก  

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 เรา สสช. ยินดีและภูมิใจในภารกิจนี้ และหวังว่า 

โอกาสที่ได้พบเจอกันจะเป็นไมตรีอันยั่งยืนต่อไป

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ส�านักงานสถิติลาว

เมื่อ 31 ม.ค. 2562

ต้อนรับคณะดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้

เมื่อ 25 มี.ค. 2562



 ช่วงต้นปี มีเรื่องน่ายินดีส�าหรับชาว สสช. 2 เรื่อง  

เรื่องแรกคือการได้รับสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเมื่อครั้งได้ร่วม

ปฏิบัติหน้าท่ีในงานอุ่นไอรักครั้งท่ี 2 และเรื่องท่ีสองคือ รางวัล

ตอบค�าถามจากหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย อันเป็นรางวัลท่ี

จัดข้ึนภายใน สสช. ส�าหรับผู้ท่ีร่วมตอบค�าถามเก่ียวกับหนังสือ

ประวัติศาสตร์ชาติไทย

 จึงขอแสดงความยินดีแด่ทุกท่านมา ณ ที่นี้

11

รางวัลตอบค�าถาม

หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย

สิ่งของพระราชทานจิตอาสา



 ตั้งแต่ต้นปีที่่ผ่านมานี้ สสช. ได้รับ

แนวทางปฏบิตัด้ิานสิง่แวดล้อมโดยมุง่เน้นการ

บริหารจัดการขยะภายในองค์กร ด้วยเหตุนี้

จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนร่วมมือกัน “ลด” และ 

“คัดแยก” ขยะมูลฝอย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม  

เพื่อเรา เพื่อโลก

สีเขียว - ขยะเศษอาหาร
สีเหลือง - ขยะรีไซเคิล
สีน�้าเงิน - ขยะทั่วไป 
สีแดง - ขยะอันตราย

ช่วยกันแยก ช่วยกันลด หมดปัญหาขยะ

รณรงค์ลด-แยกขยะใน สสช.

12

รณรงค์ให้ใช้ถุงผ้า 
และพกขวดน�้ามาเอง

ชาวสถิติร่วมกันรณรงค์
พกขวดน�้ามาเองในงานสงกรานต์ สสช.

สสช.เล็งเห็นความส�าคัญของการบริหารจัดการขยะ
จึงจัดประชุมแนวทางลด - แยกขยะแก่บุคลากรในองค์กร

เปิดบ้าน สสช.



ตจว. ขอเล่า
 ส�านักงานสถิติแห่งชาติได้รณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะ ทางส�านักงานสถิติจังหวัด

ทุกภูมิภาคเองก็เดินหน้าผลักดันการคัดแยกขยะอย่างขะมักเขม้นเช่นกัน ขอเป็นก�าลังใจแด่ชาว 

สสช. ทุกท่าน ให้ลุล่วงภารกิจนี้ด้วยดี

 วันที่ 9 มกราคม 2562 นายบุญเลิศ สุวรรณรัตน์ สถิติจังหวัดสุรินทร์ 

พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีส�านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม 

โครงการคัดแยกขยะ เพื่อน�ากลับมาใช้ประโยชน์ โดยรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณ

ขยะ ให้หลักการใช้น้อย ใช้ซ�้า และน�ากลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตส�านึกและการมีส่วนร่วม

ในการลดขยะต้นทางของประชาชน จึงได้จัดท�าแผนการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับ

เคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย พร้อมกันทั่วประเทศ

 วันพุธท่ี 9 มกราคม 2562 เปิดโครงการ kick off เพ่ือขับเคลื่อน

กิจกรรมตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนท้ิง” ในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยในพ้ืนท่ี พร้อมท้ังจัดกิจกรรม 5 ส ภายในหน่วยงาน และน�าขยะเข้าร่วม

กิจกรรมรับซื้อขยะในโครงการ โดยมีนางคณิดเกศ คิดเหมาะ ผอ.กลุ่มปฏิบัติการ 

พร้อมด้วยนางปิยะมาต รับไทรทอง ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติฯ และเจ้าหน้าท่ีส�านักงาน

สถิติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการ ณ บริเวณสนามชัย ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

 วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัด

นครนายก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี ส�านกังานสถิตจัิงหวัดนครนายก ร่วมกัน

รณรงค์ และส่งเสริมการใช้ปิ่นโต ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก และกล่องโฟม ในกิจกรรม 

“หิ้วปิ่นโต นุ่งผ้าไทย ใช้ถุงผ้า” เพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง อันเป็นการลดปัญหาภาวะ

โลกร้อนอีกทางหนึ่ง

สุรินทร์

ภูเก็ต

นครนายก
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 (สร้อย) ข้อมูลน�้า ข้อมูลน�้า ส�าคัญเพ่ือการพัฒนา  

มาดีมีหน้าท่ีมาหา (มาดีมีหน้าท่ีมาหา) เชิญพ่ีน้องมาให้ข้อมูลจริง  

(พี่น้องมาให้ข้อมูลจริง)

 ความต้องการใช้น�้า ทุกเขตคามในประเทศไทย ไม่ว่า

อยู่แห่งหนไหน มาร่วมใจท้ังชายและหญิง บริหารน�้าในประเทศ  

ข้อมูลขอบเขตนั้นส�าคัญยิ่ง เชิญเถิดอย่าได้ประวิง ให้ข้อมูลจริง

แก่ สสช. (สร้อย)

 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีประกาศเชิญพ่ีน้องไทย  

น�้ากินน�้าอาบน�้าใช้ กอปรกิจการใดให้ข้อมูลหนอ รัฐ (ฐะ) จะได้

มีข้อมูลสร้างค่าเพ่ิมพูน ไม่ต้องรั้งรอ ข้อมูลขนาดใหญ่มากพอ  

วิเคราะห์เป็นข้อบริการประชาชน 

 ...ไม่ว่าจะเป็นน�้าท่วม...น�้าแล้ง...หรือน�้าหลาก 

 จะน�้าน้อย...น�้ามาก...น�้าดี...น�้าเสีย...น�้าใส...น�้าขุ่น

 น�้ากิน...น�้าอาบ..น�้าใช้ เราขอเรียนเชิญให้ข้อมูล 

 เราอาจจะถามกว้าง ๆ เพื่อให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

 บางท่านอาจมีค�าถามเราน�าข้อมูลไปท�าอะไร ก็น�าไปสร้าง

แผนงาน เพ่ือป้องกันและแก้ไข จัดการน�า้ท้ังระบบให้ท่ัวทิศและท่ัวไทย  

พวกเราที่มาวันนี้ไม่มีลับลมคมใน โปรดวางใจ

 เรามาดี...เรามาดี นะ 

 เรามาดี...เรามาดี นะ

 เอ้า เรามาดี...เรามาดี นะจ๊ะ....(สร้อย)

เนื้อเพลงประชาสัมพันธ์
โครงการน�้า

บก.  
บอกข่าว
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จดหมายเหตุบญัชีน�า้ฝน - สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปเรศว

ริยาลงกรณ์ (สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 8) ทรงบันทึกจ�านวนฝนตก

รายวันต่อเนื่องตลอด 45 ปี (พ.ศ. 2389 - 2433) นับเป็นบันทึก

สถิติที่ยาวนานที่สุดของไทย

ชลประทาน - ในหลวง ร. 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง 

“กรมคลอง” เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2445 เพื่อควบคุมการเก็บ

กักน�้าเพื่อการเพาะปลูก และการคมนาคมขนส่งทางน�้า

การประปา - ในหลวง ร. 5 ทรงเห็นความเจริญด้านวิทยาการผลิต

และการจ�าหน่ายน�้าจากต่างประเทศ เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรป ปี พ.ศ. 

2440 เมื่อเส็จกลับสยาม จึงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกรมสุขาภิบาลขึ้น

เพื่อจัดท�าน�้าประปาให้ประชาชนใช้

ฝนหลวง - คณะปฏิบัติการทดลองฝนหลวงได้ประสบความส�าเร็จ  

เมื่อ 20 กรกฎาคม  พ.ศ. 2512  หลังค้นคว้าอย่างยาวนาน 14 ปี   

นบัตัง้แต่ในหลวง ร.9 มพีระราชด�าร ิภายหลังเสดจ็พระราชด�าเนนิเยีย่ม

ราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร 14 จังหวัด ภาคอีสาน

วันน�้าโลก - องค์การสหประชาชาติเห็นความส�าคัญของการบริหาร

จัดการน�้า จึงประกาศให้มี “วันน�้าโลก (World Water Day)” ขึ้น 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535

สึนามิ - เกิดคลื่นยักษ ์จากแผ ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย  

โดย 6 จังหวัดฝั่งอันดามันได้รับความเสียหายอย่างหนัก จนเกิดการ

วางระบบสัญญาณเตือนภัยสึนามิในเวลาต่อมา

โครงการน�้า - ส�านักงานสถิติแห่งชาติ จัดเก็บข้อมูลทั่วประเทศ
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2554 น�้าท่วมใหญ่ - เกิดผลกระทบรุนแรงต่อลุ่มน�้าเจ้าพระยาและแม่น�้าโขง 

 เหตุการณ์ส�าคัญด้านงานน�้าในไทย ท่ีผ่านมาล้วนเป็นเรื่องท่ีมีความ

ส�าคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชน โครงการน�้าที่ชาว สสช. ก�าลังด�าเนินการอยู่

นี้ ได้สืบสานงานตามความมุ่งมั่่นที่ผ่านมาในอดีต เพื่อความผาสุกของประชา

นานา
สาระ


