
Hello NSO
จุลสารของชาวสถิติ

ปีที่  ๙ ไตรมาสที่  ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๑)



๑

บรรณาธิการ

ใฝ่ฝันถึงวันหน้า สุขประชาถ้วนดาดาษ

ข้าราชคือข้าราษฎร์ จะมุ่งมาดเพื่อชาติไทย

บ.ก.

 เข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ ไตรมาสนี้มีงานท่วมท้นกันทุกฝ่าย ไม่ว่า

งานพระราชพิธี งานจิตอาสา การปฏิญาณตน รวมทั้งงานส�าคัญของ สสช. อย่างส�ามะโน

ประชากรและเคหะทดลองปี ๒๕๖๑ เป็นต้น แต่ชาว สสช. ตระหนักถึงความหมายค�าว่า 

“ราชการ” ว่า เป็นงานรับใช้ทั้ง ราช - พระมหากษัตริย์ และ ราษฎร์ - เหล่าปวงประชา  

หน้าที่นี้จึงเป็นเกียรติที่เราชาว สสช. ทุกคนล้วนยินดีทุ่มเททั้งกายใจเพ่ือความผาสุกของ

ประเทศชาติ

 ขอให้ภมูใิจกับภารกิจท่ีลลุ่วงในปีงบนี ้และก้าวเดนิอย่างสดใสสูปี่งบหน้าท่ีมาถงึ



หกสิบหก พรรษา มหามงคล

เฉลิมพระชนม ์พระทรงยศ เกษมศานต์

พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ ์บวรกานต์

เทพประทาน พรสถิต นิมิตชัย

ขออญัเชิญ ทวยเทพ ทัง้พิภพ

มาบรรจบ ครบทุกทิศ น้อมจิตถวาย

ยี่สิบแปด กรกฎา ราษฎรร์วมใจ

ถวายพรชัย ขอพระองค ์ทรงพระเจริญ

ไฮไลท์ สสช.

๒

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผสช. พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการ สสช. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ณ ห้องส่ง ๕ อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จ�ากัด มหาชน เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ประพันธ์โดย นายภุชพงค์ โนดไธสง ผสช.

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



๓ ๔

เฉลิมพระเกียรติ

 สสช. ได้จัดกิจกรรมแสดงความภักดี

แก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินิ

นาถฯ ในรัชกาลที่ ๙ และราชวงศ์จักรีมาตลอด

 สสช. ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตแิด่สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระราชนิี

ในรชักาลท่ี ๙ ตลอดเดอืนกรกฎาคม และสงิหาคม โดยเหล่าผูบ้รหิารร่วมถวายพระพรในวนั

เฉลมิพระชนมพรรษารชักาลท่ี ๑๐ และสมเดจ็พระราชนิใีนรชักาลท่ี ๙ รวมท้ังยงัมกิีจกรรม

ที่บุคลากร สสช. ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่ว่า พิธีปฏิญาณตน การเข้าสมัครเป็นจิต

อาสาบริเวณสนามเสือป่า กิจกรรมท�าดีด้วยหัวใจ ณ วัดบางนา จ.ปทุมธานี เป็นต้น

๑

๒

๓

๔

๖

๗ ๘

๕

ภาพ ๑ - ผสช. และคณะผู้บริหารร่วม
ถวายพระพรแด่สมเดจ็พระราชนิใีนรชักาล
ที่ ๙ เมื่อ ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๑

ภาพ ๒ - ผสช. และคณะผู้บริหารร่วม
ตักบาตรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
รัชกาลที่ ๑๐ เมื่อ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๑

ภาพ ๓, ๖, ๗, ๘  - สสช. จิตอาสาร่วม
กันท�าความสะอาด ณ วัดบางนา จ.ปทุมธานี 
เมื่อ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๑

ภาพ ๔ - ชาว สสช. ร่วมลงทะเบียนสมัคร
เป็นจิตอาสาโครงการ “เราท�าดีด้วยหัวใจ” 
บริเวณสนามเสือป่า เมื่อ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๑

ภาพ ๕ - นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รสช. 
เข้าร่วมพิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย 
ร.๙ ในวันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๑



จากน้องถึงพี่

๘

๑)นายวิโรจน์ เลื่อนราม  ๒)น.ส.สุกัญญา อรัณยกานนท์  ๓)นางน�้าผึ้ง เชิดชูพงษ์  ๔)น.ส.รัชนี วงศ์รัชตนันท์ 

๕)นายสุทธิรักษ์ กรรณล้วน  ๖)นายอดุลย์ บรรจงจัด  ๗)นายเชาวลิต ทองมาก  ๘)นางนิตยา กิจสนาพิทักษ์ 

๙)นส.กอแก้ว วัฒนสินบ�ารุง  ๑๐)นางปัทมา อมรสิริสมบูรณ์  ๑๑)นางศิริวรรณ บุญศรีภิรัตน์  ๑๒)นายตระการ วัลลภาชัย

๑๓)นางสุกัญญา สุคนธา  ๑๔)นางเกณิกา ไล้หลีกพาล  ๑๕)นายสมควร โรจน์เจริญทรัพย์  ๑๖)นายณัฐวุฒิ ศรีจันทร์ 

๑๗)นางวรัญฌา ชีพทองค�า  ๑๘)นางอารยา ภัทรวงศ์ไพบูลย์  ๑๙)น.ส.มาลินี บุญวานิช  ๒๐)น.ส.วรงค์ลักษณ์ ดวงทองธนิน 

๒๑)นายเสริมชาย พรหมเทพ  ๒๒)นายถนอม ประภารัตน์  ๒๓)นายอาทร ข�าขม  ๒๔)นายประดิษฐ์ เดียวสุรินทร์ 

 เมื่อถึงกันยายน หลายท่านได้เดินทางมาถึงปลายทางชีวิต

ราชการ...เป็นวนัท่ีต้องอ�าลากัน ขอบคณุชะตาท่ีชกัน�าให้ช่วงเวลาแห่งชวีติ

ของเราแต่ละคนมาบรรจบกัน และได้ร่วมเดนิบนทางแห่งการส�ารวจข้อมลู

เพื่อความผาสุกแห่งประชา

 จะไม่ลืมช่วงเวลาใดไม่ว่าเสียงหัวเราะครื้นเครงกัน แว่วเสียง

ถอนหายใจ เสยีงพิมพ์เอกสารดงัระรวั เสยีงประชมุเจ้ือยแจ้ว แม้จะมสีขุ

ทุกข์ระคนปนเปกัน แต่ความทรงจ�านั้นดั่งอ�าพัน ยิ่งนานยิ่งล�้าค่า ความ

ทรงจ�าเหล่านี้จะเป็นมรดกที่ฝังอยู่ในหัวใจของพวกเราไม่มีวันลืม

 วนัหนึง่เสยีงเหล่านีจ้ะเพรยีกหาให้พวกเราได้พบกันอีกแน่นอน 

 ...พี่อย่าห่วงการใดคั่งค้าง น้องจะสืบสานต่อไม่ให้ตกหล่น

 ...จากไป ใช่จากลา แม้ต่างท่ี ต่างถิน่กัน เราก็ยงัต่างผกูกันด้วย

สายใยแห่ง สสช.
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กิจกรรม สสช.

๗ ๘

ส�ำมะโนประชำกรและเคหะ (สปค.)
 สสช. ได้จัดเตรียมความพร้อม

ก่อนการจัดท�า สปค. ๖๓ โดยปี ๒๕๖๑ 

ได้จัดประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ สปค. 

ส�าหรับใช้ตลอดโครงการ สปค. ๖๓ และ

ได้ด�าเนินการจัดเก็บ สปค.ทดลอง ๖๑ ใน

เดือนสิงหาคมท่ีผ่านมาจนเสร็จสิ้นด้วยดี 

ข้อมลูท่ีได้นีจ้ะน�าไปศกึษาและปรบัปรงุเพ่ือ

พัฒนาการจัดเก็บ สปค. ให้ดียิ่งขึ้น โดย

จะทดลองเก็บข้อมูลอีกครั้งในปี ๒๕๖๒ 

และจัดเก็บจริงในปี ๒๕๖๓ ต่อไป

MICS คร้ังที่ ๖
 ในปี ๒๕๖๒ จะมีโครงการส�ารวจ

สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย หรือ 

MISC ครั้งท่ี ๖ ด้วยเหตุนี้ในปี ๒๕๖๑ สสช. 

ร่วมกับยนูเิซฟจึงมกีารประชมุเชงิปฏบิตักิาร “การ

ออกแบบการส�ารวจ” เพ่ือสร้างความเข้าใจ และ

แนวทางด�าเนินงาน ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน 

จ. ชลบุรี เมื่อ ๒๐ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

โครงกำรอบรมประวัติศำสตร์ชำติไทยและบุญคุณของพระมหำกษัตริย์ไทย

 สสช. ได้รับความร่วมมือจากกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

(กอ.รมน.) จัดอบรมให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทย สร้างส�านึกและความจงรักภักดีต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจัดอบรมแก่บุคลากร สสช. ๒ ครั้งได้แก่ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ 

สงิหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมกรงุศรรีเิวอร์ จังหวดัพระนครศรอียธุยา และหว่างวนัท่ี ๓๐ – ๓๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

“ส�ำมะโนทุก ๑๐ ปี 
ตรวจนับคนทุกพื้นที่ 
ตอบค�ำถำมตำมจริงที่มี 
เพื่อให้รัฐน�ำไปพัฒนำ”

ตราสัญลักษณ์ 

โดย นายอดิศักดิ์ ม่วงคง 
กองสถิติพยากรณ์

ภาพการ์ตูนประชาสัมพันธ์ 

โดย นายณัฐพล ภู่แก้ว 
กองสถิติสังคม 

ผลงาน ผ้้ชน ะกา รปร ะกวด

สื่ อปร ะช า สัมพัน ธ์  สปค.  ๖๓ 

ค�าขวัญ
โดย น.ส.ปาริชาต สุบิน 

กองสถิติสังคม

เพลง
โดย นายเสฏฐวุฒิ วราพุฒ

ส�านักงานสถิติจังหวัดนครพนม 

https://bit.ly/2y986gQ



ตจว.ขอเล่า

๙

 ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติ

จังหวัดยะลา ได้น�าเจ้าหน้าท่ีส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน 

เกี่ยวกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ หมู่ที่ ๒ ต.พร่อน อ.เมือง 

จ.ยะลา เพ่ือรบัทราบปัญหาความต้องการไปพิจารณาวางแผนและ

ก�าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป

 ๒๗ สงิหาคม ๒๕๖๑ ส�านกังานสถติจัิงหวัดศรสีะเกษ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างทักษะด้านดิจิทัล

และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเน็ตประชารัฐ” 

ศูนย์อบรมอ�าเภออุทุมพรพิสัย ณ หอประชุมโรงเรียนก�าแพง 

อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

 ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางวรรณา ขอบอรัญ สถิติ

จังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าท่ีฯ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบ�าบัด

ทุกข์ บ�ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี” พร้อม

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน

เก่ียวกับโครงการฯ โดยใช้ Tablet ในการเก็บข้อมลู ณ โรงเรยีน

ชุมชนบ้านคลองพลู ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

 ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางกุลพรภสัร์ จิระประไพ สถติิ

จังหวัดสโุขทัย กล่าวรายงานการประชมุโครงการส�ารวจความคดิ

เห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ ๒๕๖๑ จังหวัด

สุโขทัย ณ ห้องประชุม To be number One กศน.อ�าเภอเมือง

สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

@ชลบุรี

@สุโขทัย

@ยะลา

@ศรีสะเกษ

ฉบับนี้มีข่าวสารพี่น้องชาว สสช.ส่วนภูมิภาค 

มาฝากเช่นเคย



๑๐

ค�าร้อง/ท�านอง ภุชพงค์ โนดไธสง   
           

 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ  มีบทบาทผลิตข้อมูลทันสมัย 

วางระบบสถิติประเทศไทย ตัดสินใจใช้ข้อมูล สนับสนุนบริการ

           สสช. คือนามย่อของเรานั้น  ดิจิทัลสร้างสังคมการ

สื่อสาร ปัญญาประดิษฐ์ ค้นคิดวิทยาการ น�ามาตรฐานข้อมูล 

เกื้อกูลสังคม

          *ส�ารวจ ส�ามะโน ขอบเขตโชว์ นับจด แจงนับ  

ตัวอย่างกระชับ รับวิธีที่เหมาะสม คุณมาดี ฝึกมาดีมีการอมรม 

เครือข่ายสังคม ไทยนิยม ประชารัฐพัฒนา

          ส�านักงานสถิติแห่งชาติ  สร้างโอกาสเพิ่มพูนการ

ศึกษา
 #เศรษฐกิจรุ่งเรือง เมืองรื่นรมณ์สังคมงามตา สถิติ

น�าพาเป็นเข็มทิศ พิชิตหลักชัย“ 

 (ซ�้า * 1 ครั้ง, ซ�้า # 2 ครั้ง)

  ประเทศไทยพัฒนายั่งยืนด้วย...เศรษฐกิจพอเพียง

บก.บอกข่าว

https://bit.ly/2NpB5r8

มาร ์ช สสช.

 ตอนนี ้สสช. เรามเีพลงประจ�าองค์กร
ที่ร่วมขับร้องโดยนายภุชพงค์ โนดไธสง ผสช. 
พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ
 จุลสารเล่มนี้จึงได้ท�า QR Code มา
ให้ทุกท่านสแกนฟังกัน เพลง สสช. เพื่อ สสช. 
โดย สสช.



นานาสาร ะ

 สยามเริ่มท�าส�ามะโนเป็นระบบทันสมัยอย่างฝรั่งใน

ปลายรัชกาลที่ ๕ แต่จากหลักฐานในกฎหมายตราสามดวงแห่ง

ยคุรตันโกสนิทร์ มคีวามปรากฎว่า ส�ามะโนท่ีเก่าแก่ท่ีสดุเกิดข้ึนใน

สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ (พ.ศ. ๒๐๗๐) ดังความว่า 

 “แลให้เจ้าหมู่ฝ่ายทหารพลเรือนท้ังปวงเร่งพิจารณา

หาบ่าวไพร่จงทุกหมู่ทุกกรมแล้วให้ยื่นเถบียรหางว่าวข้ึนไว้ให้แก่

พระสัสดีซ้ายขวาให้สิ้นเชิง อย่าให้หลงเหลืออยู่ได้ถ้าสืบไปเมื่อ

น่าเจ้าหมู่ใดๆเจ้ากรมใดๆเอาไพร่หมู่เอาหมายหมู่ ลูกหลานหมู่ 

มาพิจารณาถามส�ำมะโนครัว ...”
 ทว่าท่ีมาค�าว่าส�ามะโนยงัไม่อาจระบไุด้แน่ชดั บ้างว่ามท่ีีมา

จากค�าว่า “สมณครัว” อันเป็นการส�ารวจบุคคลที่อยู่อาศัยวัด ค�า

นีป้รากฎในสมยัพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. ๒๑๗๔ - ๒๒๓๑) 

แต่ส�ามะโนเป็นค�าท่ีมใีช้เก่าแก่กว่านัน้ ท้ังนีย้งัมคี�าต่างชาตท่ีิมคีวาม

หมายใกล้เคียงส�ามะโนค�าหนึ่ง คือ “มินโน” เป็นค�าจีนฮกเก้ียน

หมายถึง บัญชีราษฎร ในยุคนั้นชาวจีนเรียกไทยว่าเสียมล่อก๊ก 

หมายถึงแดนสุพรรณภูมิและละโว้ ต่อมาจึงเรียกสั้นๆว่า เสียม

ก๊ก จึงเป็นไปได้ว่าส�ามะโนอาจมาจากค�าว่า “เสียมมินโน (暹民

户)” อันหมายถึง บัญชีราษฎรเสียมก๊ก

 ไม่ว่าข้อสรุปจะเป็นเช่นไร ก็นับว่า สสช. ได้สืบสานงาน

หลวงที่มาหลายร้อยปี

กฎหมายตราสามดวงมาจากตราสามดวง 

(จากซ้ายไปขวา) ได้แก่ ตราพระราชสีห์ส�าหรับสมุหนายก ตราพระคชสีห์

ส�าหรับสมุหพระกลาโหม และตราบัวแก้วส�าหรับโกษาธิบดี (พระคลัง)


