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อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

พบกับสารสถิติฉบับส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 
กับวันเวลา 365 วันที่ผันผ่านไปอย่างรวดเร็ว 

สิง่ใดที่เคยเป็นความผดิพลาด บกพรอ่ง ไมถ่กูต้อง
ในการด�าเนินชีวิตในรอบปีที่ผ่านมา ก็ขอให้ใช้สต ิ

พิจารณาหาวิธีลด ละ เลิก แล้วน�าเอาสิ่งดีงาม 
เข้ามาปรับเปลี่ยนชีวิต เอาชนะใจตนเองให้ได้ 

ดังพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวตอนหนึ่ง ความว่า “ในการด�าเนิน
ชีวิตของเรา เราต้องข่มใจไม่กระท�าสิ่งใดๆ ที่เรา
รู้สึกด้วยใจจริงว่าชัว่ว่าเสื่อม เราต้องฝืนต้องต้าน
ความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัด
กับธรรมะ เราต้องกล้าและบากบัน่ที่จะกระท�าสิ่งที่

เราทราบว่าเป็นความดี เป็นความถูกต้อง และเป็น
ธรรม ถ้าเราร่วมกันท�าเช่นนี ้ให้ได้จริงๆ ให้ผลของ
ความดีบังเกิดมากขึน้ๆ ก็จะช่วยค�า้จุนส่วนรวมไว้ 

มใิหเ้สือ่มลงไป และจะช่วยใหฟ้ื้นคนืดขีึน้ไดเ้ป็นล�าดบั” 
อย่าลืมน้อมน�าไปปฏิบัติกันนะคะ แล้วปีใหม่นีชี้วิต
ท่านก็จะพบเจอแต่ความสุขค่ะ

สารสถิติฉบับนี ้ ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจ
มาให้อ่านเช่นเคย เริ่มจากความรู้เกี่ยวกับการใช้
ภาษาอังกฤษของประเทศในอาเซียน รวมทัง้ไปดูกัน
ว่าคนภาคใดครองแชมป์ใช้เทคโนโลยีมากสุดในผล
ส�ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในครัวเรือน 2557 นอกจากนียั้งมีผลการ
ส�ารวจแรงงานนอกระบบและสาระน่ารู้ในเรื่องของ
ความถนัดของคนแต่ละคน 

ในวารดถีิขึน้ปีใหมน่ี ้ขอใหท้า่นร�า่รวยไปดว้ย 

สุขภาพที่แข็งแรง และมีความสุขอย่างล้นเหลือ  

ขอให้มีจิตใจที่แข็งแกร่ง รวมทัง้ความอุดมสมบูรณ์
แก่ท่านและครอบครัว สวัสดีปีใหม่ค่ะ...

แล้วพบกันฉบับหน้า

บก.ขอเขียน สารบัญ
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3  สืบเนื่องจากปก 
  ไอซีทีจับมือมหาดไทย บูรณาการข้อมูลเชิงพืน้ที่

ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดมุ่งแก้ไข
ปัญหาเชิงพืน้ที่อย่างจริงจัง

5 สถิติน่ารู้ 
 - คนกรุงเทพฯ ครองแชมป์ ใ ช้คอมพิวเตอร์ 

อินเทอร์เน็ต และ โทรศพัท์มือถือ
 - ปี 57 แรงงานนอกระบบลดลง
 - ขอ้มูลพืน้ที่การกอ่สรา้งในไตรมาส 2/2557 เพิม่ขึน้

8 สถิติเด่น
  รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนีส้ินของครัวเรือน

9 ข่าวประชาสัมพันธ์
   -  ขอแสดงความยินดใีนโอกาสรองผู้อ�านวยการ 

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ได้รับแต่งตัง้ให้
ด�ารงต�าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 -  ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ประจ�าปี 2557

 - โครงการส�ารวจปีงบประมาณ 2558

11 มุมอาเซียน (ASEAN Corner) 
 - ความรูภ้าษาองักฤษของคนไทยสว่นใหญ่

ยังไม่พร้อมรับ AEC
 -  “ที่สุด” ในอาเซียน
 - Hello  อาเซียน

12 เกร็ดความรู้
 คนแบบไหน

13 แวดวง สสช.
15 ข่าวจากภูมิภาค



ไอซีที โดย ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
จับมือ มหาดไทย บูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ 
ตอบโจทยยุ์ทธศาสตรพั์ฒนาจงัหวดั มุง่แกไ้ขปัญหาเชิงพืน้ที่อยา่งจรงิจงั

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร โดยส�ำนกังำน 
สถิติแห่งชำติ ร่วมกับ กระทรวงมหำดไทย จัดสัมมนำเรื่อง 

“การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/

18 กลุ่มจังหวัด” เพื่อน�ำเสนอชุดข้อมูลที่สนับสนุนกำรตัดสินใจ 
ในพื้นที่ทั้ง 3 ด้ำน คือ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่ งแวดล ้อม ซึ่ งมีกำร เชื่อมโยงกับตัวชี้ วัดกำรพัฒนำ
จังหวัดและกลุ ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 โดยข้อมูลเหล่ำนี้สำมำรถน�ำมำ 
วำงแผน/ประเมินโครงกำร/แผนงำน/กิจกรรมต่ำงๆ เพื่อให้งำน 
เหล่ำนั้นสำมำรถสนองตอบควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชน  
ผู้เข้ำร่วมสัมมนำประกอบด้วย สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำต ิ 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด สถิติจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องประมำณ 300 คน  
ณ โรงแรมเซ็นทำรำ แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลำซำ ลำดพร้ำว 
กรงุเทพฯ เมื่อวนัที่ 20  ตลุำคม  2557

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กล่ำวว่ำ จำกข้อมูลและ 
รำยละเอียดในกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ที่ได้
ด�ำเนนิกำรจดัท�ำโครงกำร
กำรพัฒนำข ้อมูลสถิติ
และสำรสนเทศระดับ
พื้นที่ โดยมีกำรด�ำเนิน
กำรใน 76 จงัหวดั (ยกเว้น
กรุงเทพมหำนคร)  และ 
18 กลุม่จงัหวดั ซึ่งผลลพัธ์
ที่ ได ้คือชุดข ้อมูล เพื่อ
สนับสนุนกำรตัดสินใจ 
ในระดบัพื้นที่ใน 3 ด้ำน คอื เศรษฐกจิ สงัคม ทรพัยำกรธรรมชำตแิละ
สิ่งแวดล้อม และชุดข้อมูลดังกล่ำวยังมีควำมเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด 
กำรพัฒนำจังหวัด และกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิฉบบัที่ 11และเป็นเครื่องมอืส�ำคญัที่
ให้ผูบ้รหิำรในทกุระดบัใช้ในกำรตดิตำมแผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม 
ตำมภำรกจิของหน่วยงำน รวมทั้งกระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร จะต้องน�ำไปใช้ในกำรวำงแผน ก�ำหนดนโยบำย 
ภำรกิจและพื้นที่ ตลอดจนกำรมีข้อมูลที่น�ำไปใช้ในกำรจัดล�ำดับ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศ ที่สถำบนัเพื่อพฒันำกำร
จดักำรหรอื International Institute for Management Development 
(IMD) น�ำไปใช้ในกำรจดัล�ำดบั นอกจำกนั้นยงัเกดิกำรท�ำงำนอย่ำง 
บูรณำกำรของหน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทำง 
กำรบูรณำกำรกำรใช้งบประมำณให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดที่ 
เน้นกำรท�ำงำนร่วมกนัของหน่วยงำน โดยครอบคลมุเป้ำหมำยกำร
ด�ำเนนิงำนระดบักระทรวงตั้งแต่ 2 กระทรวงขึ้นไป และตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่อย่ำงแท้จริง มีหน่วยงำนที่ 
รบัผดิชอบที่ชดัเจน ไม่เกดิกำรท�ำงำนซ�้ำซ้อนระหว่ำงหน่วยงำน
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พลเอก อนพุงษ์ เผ่าจนิดา รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวง
มหำดไทย กล่ำวว่ำ โครงกำรนี้เป็นตวัอย่ำงของสิ่งที่รฐับำลปัจจบุนั
ให้ควำมส�ำคญั กล่ำวคอืรฐับำลให้ควำมส�ำคญักบักำรบรูณำกำร
งบประมำณและควำมพร้อมในกำรด�ำเนินงำนเพื่อขับเคลื่อน
นโยบำยให้เกดิผลเป็นรปูธรรม  รฐับำลอยำกเหน็กำรท�ำงำนร่วมกนั 
ของหน่วยงำนระหว่ำงกระทรวง  และในระดับพื้นที่ก็อยำกเห็น 
กำรบรูณำกำรงำนตำมยทุธศำสตร์พื้นที่ที่ตอบสนองควำมต้องกำร
ในพื้นที่และนโยบำยส�ำคญัของรฐับำล เช่น เรื่องกำรดูแลเกษตรกร
ให้มรีำยได้ที่เหมำะสม  กำรปรบัโครงสร้ำงกำรผลติสนิค้ำเกษตร  
กำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรน�้ำทั้งเชงิปรมิำณและคณุภำพ แสดง
ให้เหน็จดุเริ่มต้นที่ดใีน 2 มติ ิคอื มติกิำรท�ำงำนที่ให้ควำมส�ำคญั
กบัข้อมลูสถติแิละสำรสนเทศ กำรวเิครำะห์ปัญหำและโอกำสของ
พื้นที่  กำรน�ำนโยบำยและยทุธศำสตร์มำใช้  และกำรมส่ีวนร่วมไม่
อำจจะน�ำไปสูก่ำรตดัสนิใจที่ถกูต้องเหมำะสม หำกปรำศจำกสถติิ
และสำรสนเทศที่ทกุฝ่ำยเข้ำถงึและเข้ำใจ ซึ่งหำกมอีงค์ประกอบ
เหล่ำนี้ครบถ้วน ก็จะเกิดควำมโปร่งใส เอื้ออ�ำนวยให้มีกำรใช้
ดุลยพินิจตัดสินใจที่ถูกต้องเหมำะสม และมีธรรมำภิบำล และ 
มติทิี่สองคอื กำรท�ำงำนแบบบูรณำกำร ท�ำให้เกดิกำร “ประสำน
ข้อมลูสถติแิละสำรสนเทศ” ซึ่งเป็นเรื่องที่ส�ำคญัมำกที่จะสนบัสนนุ
กำรประสำนอื่นๆ ให้ถูกทศิทำงและมปีระสทิธภิำพ และที่ส�ำคญั
มำกคอืโครงกำรนี้ท�ำให้เกดิกำรประสำนข้อมลูสถติแิละสำรสนเทศ
ในกรอบของยทุธศำสตร์

นายวบิลูย์ทตั  สทุนัธนกติติ ์ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำน
สถติแิห่งชำต ิกล่ำวว่ำ ส�ำนกังำนสถติแิห่งชำตไิด้เริ่มด�ำเนนิกำร
พฒันำข้อมูลสถติแิละสำรสนเทศ ตั้งแต่วนัที่ 28 ธนัวำคม 2553 
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย 
พ.ศ. 2554 – 2558 และคณะรฐัมนตรมีมีตริบัทรำบกำรแปลงแผน
แม่บทระบบสถติปิระเทศสู่กำรปฏบิตั ิเมื่อวนัที่ 4 เมษำยน 2554  
โดยขับเคลื่อนโครงกำรฯ ดังกล่ำวในรูปแบบของคณะกรรมกำร
จดัระบบสถติปิระเทศไทย 3 ด้ำน (เศรษฐกจิ สงัคม ทรพัยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) มีกำรด�ำเนินกำรใน 3 มิติไป 
พร้อม ๆ กนัคอื 

มิติที่ 1 มติภิำรกจิ (Function) ที่มกีำรด�ำเนนิกำรใน 21 
สำขำ ผลลพัธ์ที่ได้ในปัจจบุนัคอื ผงัสถติทิำงกำร 21 สำขำ มรีำยกำร
สถติทิำงกำรประมำณ 3,800 รำยกำร

มิติที่ 2 มิติพื้นที่ ส�ำนักงำนฯ ได้ลงนำมในข้อตกลงว่ำ
ด้วยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย  
ส�ำนักงำน ก.พ.ร. เพื่อด�ำเนินกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ในประเด็นด้ำนเศรษฐกิจ หรือประเด็นปัญหำที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
สนใจ โดยในปี 2555 - 2556 น�ำร่องใน 10 จงัหวดัคอื ก�ำแพงเพชร 
นครสวรรค์ อทุยัธำน ี ลพบรุ ี สงิห์บรุ ี ชยันำท อ่ำงทอง ปรำจนีบรุ ี 
นครนำยก และพระนครศรอียธุยำ และเพื่อขยำยผลกำรเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจในระดับพื้นที่ น�ำร่องใน 2 กลุ่ม
จงัหวดัคอื กลุ่มจงัหวดัภำคกลำงตอนบน 2 (ลพบรุ ีชยันำท อ่ำงทอง 
สงิห์บรุ)ี และภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน 2 (สกลนคร มกุดำหำร 
นครพนม) ส�ำหรบัในป ี2557 ที่ผ่ำนมำ ได้ด�ำเนนิกำรในทกุจงัหวดั 76 
จงัหวดั (ยกเว้นกรงุเทพมหำนคร) และ 18 กลุ่มจงัหวดั

มติทิี ่3 นโยบำยที่ส�ำคญั (Agenda) ส�ำนกังำนฯ ได้ประสำน 
เพื่อขอประเดน็ที่ส�ำคญัจำกสภำพฒันฯ ซึ่งได้มำจ�ำนวน 11 ประเดน็ 
ยกตัวอย่ำงเช่น กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม นโยบำยรำคำ 
ข้ำว ฯลฯ ผลลพัธ์ที่ได้นี้ยงัสำมำรถน�ำมำจดัท�ำ โครงกำร Ã แผนงำน   

Ã กจิกรรม Ã ตวัชี้วดั Ã รำยกำรข้อมูล ที่สอดคล้องกบัพื้นที่ และ 
ตอบสนองควำมต้องกำรที่แท้จรงิของประชำชน 

ในปี 2558 มีแผนงำนที่จะด�ำเนินกำรจัดท�ำชุดข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรน�้ำโดยมีพื้นที่เป้ำหมำย ในจังหวัด
บรเิวณในทุ่งเจ้ำพระยำ ซึ่งได้แก่ ชยันำท ลพบรุ ี สงิห์บรุ ี อ่ำงทอง  
พระนครศรีอยุธยำ ปทุมธำนี นนทบุรี สมุทรปรำกำร สุพรรณบุร ี
นครปฐม และสมทุรสำคร รวมถงึกรงุเทพมหำนคร เป็นต้น เพื่อจดั
ท�ำชุดข้อมูลควำมอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่และจะเกี่ยวข้องกับกำรใช้
อรรถประโยชน์ของดนิและน�้ำ ทั้งน�้ำด ีน�้ำเสยีในครวัเรอืน ภำคเกษตร 
ภำคอตุสำหกรรม ส�ำหรบัในจงัหวดัอื่นๆ กม็แีผนที่จะรวบรวมข้อมลูที่
ยงัขำดหำยและด�ำเนนิกำรจดัท�ำชดุข้อมลูใหม่ ตำมควำมต้องกำรของ 
ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัต่อไป
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คนกรุงเทพฯ 
ครองแชมป์

ส�ำนกังำนสถติแิหง่ชำต ิจดัท�ำกำรส�ำรวจกำร
มกีำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำรในครวัเรอืน 
พ.ศ. 2557 โดยเกบ็รวบรวมข้อมลูจำกประชำกรที่มอีำย ุ6 
ปีขึ้นไป เพื่อให้ภำครฐัน�ำขอ้มลูมำใช้ส�ำหรบักำรวำงแผน 
ก�ำหนดนโยบำย และปรบัปรงุมำตรกำรต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
ให้เหมำะสม และท�ำให้ทรำบถงึปัญหำและควำมต้องกำร
ของประชำชน สำมำรถให้บรกิำรประชำชนได้ดขีึ้น และ
ตรงตำมควำมต้องกำร

ผลกำรส�ำรวจ พบว่ำ มีผู ้ใช้คอมพิวเตอร์ 
จ�ำนวน 23.8 ล้ำนคน (ร้อยละ 38.2) ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
จ�ำนวน 21.7 ล้ำนคน (ร้อยละ 34.9) และผู้ใช้โทรศพัท์
มือถือ จ�ำนวน 48.1 ล้ำนคน (ร้อยละ 77.2) กำรใช้
อินเทอร์เน็ตของเพศชำยและเพศหญิงมีสัดส่วนเท่ำกัน 
คอื ร้อยละ 34.9

เมื่อพจิำรณำรำยภำค พบว่ำ กำรใช้คอมพวิเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ กรุงเทพฯ ใช้มำก
ที่สดุ รองลงมำคอื ภำคกลำง ภำคใต้ ภำคเหนอื (จะมี
เพียงกำรใช้โทรศัพท์มือถือเท่ำนั้นที่ภำคเหนือมีมำกกว่ำ 
ภำคใต้เพยีงเลก็น้อย) และน้อยที่สดุคอื ภำคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื 

ส่วนกำรใช้อินเทอร์เน็ตตำมกลุ่มอำยุต่ำง ๆ 
พบว่ำ กลุ่มอำย ุ15 – 24 ปี มสีดัส่วนกำรใช้อนิเทอร์เนต็
สูงสดุ ร้อยละ 69.7 รองลงมำ คอื กลุ่มอำย ุ6 – 14 ปี 
ร้อยละ 58.2 กลุ่มอำย ุ25 – 34 ปี ร้อยละ 48.5 กลุ่มอำย ุ
35 – 49 ปี ร้อยละ 25.9 และต�่ำสดุในกลุม่อำย ุ50 ปีขึ้นไป 
ร้อยละ 8.4

แม้ว่ำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรของประชำกรมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง แต่

ใช้คอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต 
และโทรศัพท์มือถือ

ยงัมชีอ่งว่ำงในกำรใชข้องผูท้ี่อยูใ่นเขตเทศบำลและนอกเขตเทศบำล ในปี 2553 
ถงึ 2557 ผูใ้ช้คอมพวิเตอร์ที่อยูใ่นเขตเทศบำล มสีดัส่วนเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 43.4 
เป็นร้อยละ 47.8 ส่วนผูใ้ช้คอมพวิเตอร์ที่อยูน่อกเขตเทศบำลเพิ่มขึ้นจำก ร้อยละ 
25.2 เป็น ร้อยละ 30.4 ในขณะที่ผู้ใช้อนิเทอร์เนต็ที่อยู่ในเขตเทศบำลมสีดัส่วน
เพิ่มขึ้นจำก ร้อยละ 35.1 เป็นร้อยละ 44.9 ส่วนผู้ใช้อนิเทอร์เนต็ที่อยู่นอกเขต
เทศบำล เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 16.5 เป็น ร้อยละ 26.9 และผูใ้ช้โทรศพัท์มอืถอืที่อยู่
ในเขตเทศบำลมสีดัส่วนเพิ่มขึ้น จำกร้อยละ 72.2 เป็นร้อยละ 83.9 ในขณะที่ผูใ้ช้
โทรศพัท์มอืถอืที่อยู่นอกเขตเทศบำลเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 57.0 เป็น ร้อยละ 71.8

ส�ำหรบัสถำนที่ใช้อนิเทอร์เนต็ ส่วนใหญ่ใช้ที่บ้ำน/ที่พกัอำศยั รองลงมำ 
คอื ใช้ตำมสถำนที่ต่ำง ๆ  ผ่ำนโทรศพัท์มอืถอื สถำนศกึษำ และที่ท�ำงำน ซึ่งกจิกรรม 

ส่วนใหญ่ใช้ดำวน์โหลด ดูหนงั ฟังเพลง 
วทิย ุ รองลงมำใช้ Social Network เช่น 
Facebook, Twitter, Hi5, GooglePlus, 
Line, Instagram รวมถงึกำรเล่นเกมหรอื
ดำวน์โหลดเกม ติดตำมข่ำวสำร อ่ำน
หนงัสอื หรอืดำวน์โหลด E-Book เป็นต้น
สนใจรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เวบ็ไซต์ www.nso.go.th 
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ปี57
แรงงานนอกระบบ

ลดลง

ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ จัดท�ำกำรส�ำรวจแรงงำนนอก
ระบบ พ.ศ. 2557 โดยเกบ็รวบรวมจำกผู้มอีำย ุ15 ปีขึ้นไป พบว่ำ 
ในจ�ำนวนผู้มงีำนท�ำทั้งหมด 38.4 ล้ำนคน เป็นแรงงำนนอกระบบ 
ซึ่งเป็นผูท้ี่ท�ำงำนแต่ไม่ได้รบัควำมคุม้ครอง หรอืไม่มหีลกัประกนัทำง
สงัคมจำกกำรท�ำงำนถงึร้อยละ 57.6 ของผู้ท�ำงำนทั้งหมด 

ส�ำหรบัในปี 2557 มแีรงงำนนอกระบบลดลง เนื่องจำก
ในช่วงปี 2557 ที่ผ่ำนมำ แนวนโยบำยของภำครฐัที่ต้องกำรผลกัดนั 
ผู้ท�ำงำนในตลำดแรงงำนจำกผู้ท�ำงำนที่เป็นแรงงำนนอกระบบให ้
เข้ำสูใ่นระบบ ซึ่งจะท�ำให้แรงงำนเหล่ำนี้สำมำรถเข้ำถงึสวสัดกิำรและ 
ผลตอบแทนที่ดกีว่ำจำกภำครฐัได้ง่ำยกว่ำกำรเป็นแรงงำนนอกระบบ

เมื่อพิจำรณำถึงประเภทกำรประกอบกิจกรรมทำง
เศรษฐกจิ พบว่ำ ตั้งแต่ ปี 2552 – 2556 แรงงำนนอกระบบมำกกว่ำ
ครึ่งหนึ่งท�ำงำนอยูใ่นภำคเกษตรกรรม รองลงมำเป็นภำคกำรบรกิำร
และกำรค้ำ และภำคกำรผลิต แต่เป็นที่น่ำสังเกตว่ำ ในปี 2557 
แรงงำนนอกระบบที่ท�ำงำนอยูใ่นภำคเกษตรกรรมลดลง แต่ภำคกำร
บรกิำรและกำรค้ำเพิ่มขึ้น จงึท�ำให้สดัส่วนแรงงำนนอกระบบที่อยูใ่น
ภำคเกษตรกรรมและนอกภำคเกษตรกรรมใกล้เคยีงกนั

ส�ำหรับระดับกำรศึกษำที่ส�ำเร็จของแรงงำนนอกระบบ
ในช่วง 6 ปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำ แรงงำนนอกระบบส่วนใหญ่ยงัเป็นผู้ที่
ไม่มกีำรศกึษำและต�่ำกว่ำประถมศกึษำ รองลงมำเป็น แรงงำนนอก
ระบบที่ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ  มัธยมศึกษำตอนต้น 
มธัยมศกึษำตอนปลำย และอดุมศกึษำ ตำมล�ำดบั

อนึ่ง เป็นที่น่ำสงัเกตว่ำในช่วงปี 2552 ถงึปี 2557 แรงงำน
นอกระบบที่ส�ำเร็จกำรศึกษำตั้งแต่ระดับประถมศึกษำเป็นต้นไป  
มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น แต่อย่ำงไรก็ตำมระดับกำรศึกษำของแรงงำน

นอกระบบในช่วง 6 ปีที่ผ่ำนมำยังอยู่ในกลุ่มของผู้มีกำรศึกษำ 
ไม่สูงนกั

 ส�ำหรับควำมช่วยเหลือที่แรงงำนนอกระบบต้องกำร
จำกภำครฐั คอื ปัญหำเกี่ยวกบัค่ำตอบแทนร้อยละ 52.6 รองลงมำ
เปน็กำรท�ำงำนหนกัรอ้ยละ 20.2 และงำนที่ท�ำไมไ่ด้รบักำรจ้ำงอย่ำง
ต่อเนื่องร้อยละ 15.5  ที่เหลอืเป็นอื่นๆ เช่น  ไม่มสีวสัดกิำร ไม่ม ี
วันหยุด เป็นต้น ปัญหำสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนที่แรงงำน
นอกระบบประสบมำกที่สดุ คอื อริยิำบถในกำรท�ำงำน (ไม่ค่อยได้
เปลี่ยนลกัษณะท่ำทำงในกำรท�ำงำน) ร้อยละ 39.5 มฝีุ่น ควนั กลิ่น  
ร้อยละ 25.6 และมีแสงสว่ำงไม่พอ ร้อยละ 15.1 ส่วนปัญหำ 
ควำมไม่ปลอดภยัในกำรท�ำงำน ที่แรงงำน 
นอกระบบประสบเป็นส่วนใหญ่ คอื ได้รบั
สำรเคมีเป็นพิษร้อยละ 62.7 เครื่องจักร 
เครื่องมอืที่เป็นอนัตรำยร้อยละ 17.2  และ 
ท�ำงำนในที่สูง/ใต้น�้ำ/ใต้ดิน ร้อยละ 6.0 
สนใจรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เวบ็ไซต์ www.nso.go.th 
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ข้อมลูพื้นที่การก่อสร้าง 
ในไตรมาส 2/2557 เพิ่มขึ้น

ในส่วนของสิ่งก่อสร้ำงที่มิใช่อำคำรโรงเรือน มีเอกชน
ที่ได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำง 5,336 รำย ส่วนใหญ่ร้อยละ 99.5  
ได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำงใหม่ และร้อยละ 0.5 ได้รับอนุญำตให้
ต่อเตมิหรอืดดัแปลง โดยเป็นสิ่งก่อสร้ำงประเภทท่อ/ทำงระบำยน�้ำ 
ถนน รั้ว/ก�ำแพง สะพำน เขื่อน/คนัดนิ ฯลฯ มคีวำมยำวก่อสร้ำง 
รวมทั้งสิ้น 570,903 เมตร และกำรก่อสร้ำงประเภทลำนจอดรถ 
สนำมกฬีำ ป๊ัมน�้ำมนั ป้ำยโฆษณำ สระว่ำยน�้ำ ฯลฯ มพีื้นที่ก่อสร้ำง 
รวมทั้งสิ้น 431,324 ตร.ม. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำสที่ผ่ำนมำ 
พบว่ำ จ�ำนวนผู้ที่ได้รบัอนญุำตให้ก่อสร้ำงเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 และ
มพีื้นที่ของสิ่งก่อสร้ำงในส่วนที่คดิเป็นควำมยำวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 
และส่วนที่คิดเป็นพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6  เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมำสเดียวกันของปี 2556 พบว่ำจ�ำนวนผู้ที่ได้รับอนุญำตให้
ก่อสร้ำงเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.2 และควำมยำวของสิ่งก่อสร้ำงเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 29.1 แต่ส่วนที่เป็นพื้นที่ลดลงร้อยละ 2.9

ส�ำหรับสิ่งก่อสร้ำงที่เป็นอำคำรโรงเรือน  ส่วนใหญ่
เป็นกำรก่อสร้ำงอำคำรเพื่อที่อยู่อำศยัร้อยละ 66.6 รองลงมำ เพื่อ
กำรพำณิชย์และส�ำนักงำน ร้อยละ 18.5  เพื่อกำรอุตสำหกรรม
และโรงงำน ร้อยละ 9.2  โรงแรม ร้อยละ 1.3 และเพื่อกำรศกึษำ
และสำธำรณสขุ ร้อยละ 0.9 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมำสที่ผ่ำนมำ  

 

 

 

 

ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ จัดท�ำกำรประมวลข้อมูลพื้นที่
กำรก่อสร้ำงไตรมำสที่ 2/2557 โดยเกบ็รวบรวมข้อมูลของสิ่งก่อสร้ำง
ทุกประเภทที่เอกชนได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำงใหม่ และต่อเติมหรือ
ดดัแปลงเกี่ยวกบัจ�ำนวนผูไ้ด้รบัอนญุำตให้ก่อสร้ำง จ�ำนวนสิ่งก่อสร้ำง 
และพื้นที่สิ่งก่อสร้ำง เพื่อให้ภำครัฐน�ำไปใช้ในกำรก�ำหนดนโยบำย
ทำงเศรษฐกิจของประเทศ ส�ำหรับเอกชนน�ำไปจัดท�ำตัวชี้วัดด้ำน 
ที่อยู่อำศยั ตดิตำมภำวะเศรษฐกจิด้ำนอสงัหำรมิทรพัย์ กำรส่งเสรมิ
กำรขำยและกำรลงทนุ

จำกกำรประมวลข้อมูลฯ พบว่ำ มจี�ำนวนผู้ได้รบัอนญุำต
ให้ก่อสร้ำงอำคำรโรงเรือนและสิ่งก่อสร้ำงที่มิใช่อำคำรโรงเรือน 
จ�ำนวน 42,245 รำย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.0 จำกไตรมำสที่ผ่ำนมำ ในขณะที่ 
พื้นที่ของสิ่งก่อสร้ำงมจี�ำนวน 17.58 ล้ำน ตร.ม. ส่วนใหญ่ ร้อยละ 
98.5 ได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำงใหม่ และร้อยละ 1.5 ได้รับอนุญำต
ให้ต่อเตมิหรอืดดัแปลง เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมำสที่ผ่ำนมำ พบว่ำ 
จ�ำนวนผูท้ี่ได้รบัอนญุำตให้ก่อสร้ำงอำคำรโรงเรอืน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 
และพื้นที่ของสิ่งก่อสร้ำงที่ได้รบัอนญุำตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 และเมื่อ
พจิำรณำเปรยีบเทยีบกบัไตรมำสเดยีวกนักบัปี 2556 พบว่ำ จ�ำนวน
ผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำงเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 และมีพื้นที่ของ 
สิ่งก่อสร้ำงที่ได้รบัอนญุำตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 

พบว่ำ  มีพื้นที่ของอำคำรโรงเรือนที่ได้
รับอนุญำตให้ก่อสร้ำงโดยรวมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.3 โดยเฉพำะกำรก่อสร้ำงเพื่อ
อำคำรโรงแรมลดลงร้อยละ 70.7  เพื่อกำร
อตุสำหกรรมและโรงงำนได้รบัอนญุำตให้
ก่อสร้ำงลดลงร้อยละ 19.1 กำรก่อสร้ำง
เพื่อกำรศึกษำและสำธำรณสุขลดลง 
ร้อยละ 11.9 ส่วนอำคำรเพื่อกำรพำณชิย์
และส�ำนักงำนได ้รับอนุญำตเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 19.8  ส่วนกำรก่อสร้ำงเพื่อที่อยู่
อำศัยมีพื้นที่กำรก่อสร้ำงเพิ่มขึ้นร้อยละ 
10.1 หำกเปรยีบเทยีบกบัไตรมำสเดยีวกนั
ของปี 2556 พบว่ำ พื้นที่ของอำคำร 
โรงเรือนที่ได ้รับอนุญำตให้ก ่อสร ้ำง 
โดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4

ร้อยละ และพื้นที่ของอาคารโรงเรือนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ 
และต่อเติม-ดัดแปลง  จ�าแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้าง
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ส
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่น รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือน

สิ่งก่อสร้ำงที่มใิช่อำคำรโรงเรอืนที่ก่อสร้ำง 
ตำมควำมยำว ส่วนใหญ่เป็นสิ่งก่อสร้ำงประเภทท่อ/ 
ทำงระบำยน�้ำ ร้อยละ 62.6 ถนน ร้อยละ 15 รั้ว/
ก�ำแพง ร้อยละ 17.3 และเป็นกำรก่อสร้ำงอื่น ๆ 
เช่น สะพำน เขื่อน/คนัดนิ ฯลฯ ร้อยละ 5.2 ส�ำหรบั 
สิ่งก่อสร้ำงที่คดิเป็นพื้นที่ ส่วนใหญ่สร้ำงลำนจอดรถ 
ร้อยละ 55.3  ปั๊มน�้ำมนั ร้อยละ 7.0  ป้ำยโฆษณำ 
ร้อยละ 6.7  สนำมกฬีำ ร้อยละ 2.0 และอื่น ๆ เช่น 
สระว่ำยน�้ำ ท่ำเรอื ฯลฯ ร้อยละ 29.1 เมื่อเปรยีบ
เทยีบกบัไตรมำสที่ผ่ำนมำ พบว่ำ  ควำมยำวของ
สิ่งก่อสร้ำงที่มิใช่อำคำรโรงเรือนที่ได้รับอนุญำต
โดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 และเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ไตรมำสเดยีวกนัของปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.1    

อย่างไรกต็าม จากการประมวลข้อมลูท่ีได้รบัอนญุาตให้ก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือนในไตรมาส 2/2557 ในภาพรวมจ�านวน 

ผู้ได้รบัอนญุาตให้ก่อสร้างเพิม่ขึน้ และพืน้ทีข่องสิง่ก่อสร้างมจี�านวนเพิม่ข้ึน 

เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และไตรมาสเดียวกันของปี 2556 สนใจ 

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th
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รายได้และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการยังชีพเฉลี่ยต่อเดือน  
และหน้ีสินต่อรายได้ของครัวเรือน  (ปี 2547 - 2556) 

1/ 
  ร้อยละของครัวเรือนที่มีหน้ี และจ านวนหน้ีสินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น 
                            (ปี 2547 - 2556) 

หมายเหตุ	 :	 1/	 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่จ�าเป็นต้องใช้ในการยังชีพ	 โดยไม่รวม 
	 	 	 ค่าใช้จ่ายในการสะสมทุน	เช่นการซื้อบ้าน/ที่ดิน	เป็นต้น
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ขอแสดงความยินดี ในโอกาส
รองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนสถติแิหง่ชำต ิไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้�ำรงต�ำแหนง่ผูต้รวจรำชกำร

กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

นางสาวรัจนา  เนตรแสงทิพย์

นางสาววิไลลักษณ์  ชุลีวัฒนกุล นางสาวมาลี  วงศาโรจน์
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สารสถิติฉบับน้ี มีคนดี 
ข อ ง ส� ำ นั ก ง ำ น ส ถิ ต ิ

แห่งชำติที่ ได้รับกำรยกย่อง 
จำก ส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร ำ บป ร ำ ม
กำรทุจริตแห่งชำติว่ำ เ ป็น 
ผูป้ระพฤตปิฏบิตัตินชอบดว้ย
ควำมซ่ือสัตย์สุจริต ประจ�ำปี 2557 คือ นางนันทนา บุญสร้าง  
นักวิชำกำรสถิติช� ำนำญกำร ส�ำนักงำนสถิติจังหวัดปรำจีนบุรี  
ต้องขอช่ืนชมในควำมดีงำม สังคมยังต้องกำรคนดีและคนเก่ง
ควบคู่กันไป
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โครงการส�ารวจปีงบประมาณ 2558
ที่ งาน/โครงการ เก็บรวบรวมข้อมูล

1 ส�ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2557/2558 ต.ค. 57 – ก.ย. 58

2 ส�ำรวจภำวะกำรท�ำงำนของประชำกร พ.ศ. 2557/2558 ต.ค. 57 – ก.ย. 58

3 ส�ำรวจกำรย้ำยถิ่นของประชำกร พ.ศ. 2557 ต.ค. – ธ.ค. 57

4 ส�ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของประชำกร พ.ศ. 2558 ม.ค. – มี.ค. 58

5 ส�ำรวจแรงงำนนอกระบบ พ.ศ. 2558 ก.ค. – ก.ย. 58

6 ส�ำรวจกำรใช้เวลำของประชำกร พ.ศ. 2557 ต.ค. 57 – มิ.ย. 58

7 ส�ำรวจข้อมูลพื้นฐำนของครัวเรือน พ.ศ. 2558 ต.ค. – ธ.ค. 57

8 ส�ำรวจภำวะทำงสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2557 ต.ค. 57

9 ส�ำรวจเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในครัวเรือน พ.ศ. 2558 ม.ค. – มี.ค. 58

10 ส�ำรวจพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวของชำวไทย พ.ศ. 2558 ม.ค. – มี.ค. 58

11 ส�ำรวจอนำมัยและสวัสดิกำร พ.ศ. 2558 มี.ค. 58

12 ส�ำรวจพฤติกรรมกำรเล่นกีฬำหรือออกก�ำลังกำย พ.ศ. 2558 มี.ค. 58

13 ส�ำรวจกำรอ่ำนหนังสือของประชำกร พ.ศ. 2558 พ.ค. – มิ.ย. 58

14 ส�ำรวจกำรเปลี่ยนแปลงของประชำกร พ.ศ. 2558 – 2559 ก.ค. 58

15 ส�ำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 ส.ค. – ก.ย. 58

16 ส�ำรวจยอดขำยรำยไตรมำส พ.ศ. 2557/2558 ต.ค. 57 ม.ค. 58  
เม.ย. 58 ก.ค. 58

17 ส�ำรวจเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในสถำนประกอบกำร พ.ศ. 2558 มี.ค. – พ.ค. 58

18 ส�ำรวจข้อมูลศักยภำพพื้นฐำนโลจิสติกส์ภำคกำรค้ำ พ.ศ. 2558 พ.ค. – ก.ค. 58

19 ประมวลข้อมูลพื้นที่กำรก่อสร้ำง พ.ศ. 2557/2558 ต.ค. 57 – ก.ย. 58
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คำาศัพท์ ลาว กัมพูชา พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย และ 
บูรไน

อินโดเนีย
เซีย

นอนหลับ
ฝันดี

นอนหลับ
ฝันดี เกล็วสุบันลอ อิม แม่เก๊า  

แม่บ่าเสะ

มาทูลอก  
นัง มาบูติ 

(matulog nang 
mabuti)

หวาน อัน จุ๊กหงูงอน
มิมปิ๊  มานิส 
(mimpi 
manis)

มิมพิ ยัง  
อินดา

เชิญ เล่าแนเด้อ อ็อญ-เจิญ ดี เน ยา มา แมค อันยาย่า
(mag-anyaya) ฮวน หยิง จ่าวหมึ่ง เม็นเย็มพุด

(menjemput) สิลาคาน

ใช่ แม่นแล้ว แมน โฮ๊ะ เด โอ้โอ 
(oo) ชื่อ เวิง ยา

(ya) ยา เบอร์ทูล

ไม่ใช่ บ่แม่น มีน แมน มาโฮ๊ะบู ฮินดี้
(hindi) บู๋ชื่อ คง ทีแด๊ก

(tidak) บูคัน

อากาศดีจัง อากาด
สบายจัง

อะกะสะเทียด 
ละออ ยาดิอุตุเกาแน่

มากันดัง
พานาฮอน

(masyadong
panahon)

เทียน ชี เหิ่น 
ห่าว แด็ปเจิ่ย บาอิค คอค่า

(baik cauca) ดินกิน  เซกาลิ

อากาศร้อน
มาก

อากาด
ฮ้อน
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ควำมรูภ้าษาอังกฤษ
ของคนไทยส่วนใหญ่
ยังไม่พร้อมรับAEC

จำกกำรส�ำรวจดชันวีดัระดบัควำมรู้ทำงภำษำองักฤษของสถำบนั Education First สถำบนัสอนภำษำที่มเีครอืข่ำยใหญ่ที่สดุใน
โลกในปี 2012 ประเทศไทยอยู่ในล�ำดบัที่ 53 จำก 54 ประเทศที่มกีำรส�ำรวจ และอยู่ในกลุ่มประเทศที่มคีวำมรู้ภำษำองักฤษ

ต�่ำมำก (Very low proficiency) ขณะที่ประเทศอำเซยีนที่ใช้ภำษำองักฤษเป็นภำษำทำงกำรอย่ำงสงิคโปร์และมำเลเซยีอยู่ในล�ำดบัที่ 
12 และ 13 ในกลุ่มที่มคีวำมรู้ ภำษำองักฤษสูง (High proficiency) และประเทศเวยีดนำม ซึ่งเป็นประเทศอำเซยีนที่ใช้ภำษำองักฤษ
เป็นภำษำที่ 2 เช่นเดยีวกบัไทย อยู่ในล�ำดบัที่ 31 ในกลุ่มควำมรู้ภำษำองักฤษต�่ำ (Low proficiency)

“ที่สุด” ในอาเซียน
• สิงคโปร์  มรีำยได้เฉลี่ยต่อคนมำกที่สดุในกลุ่มสมำชกิอำเซยีน คอื 50,180 ดอลลำร์สหรฐัฯ ต่อปี และจดัเป็นหนึ่ง 

ในประเทศที่น่ำลงทนุที่สดุในโลก
• อนิโดนเีซีย  มปีระชำกรมำกที่สดุในอำเซยีน และมำกเป็นอนัดบั 4 ของโลก คอื 240 ล้ำนคน และมปีระชำกรชำวมสุลมิ 

มำกที่สดุในโลก
• บรูไน  มปีระชำกรน้อยที่สุดในอำเซียน คอื ประมำณ 4 แสนคนเท่ำนั้น แต่เป็นประเทศที่มปีริมำณส�ำรองน�้ำมัน   

เป็นอนัดบั 4 ของอำเซยีน และรำยได้เฉลี่ยต่อคนมำกเป็นอนัดบั 2 รองจำกสงิคโปร์
• กัมพูชา  ค่ำจ้ำงแรงงำนต�่ำที่สดุในอำเซยีน คอื ประมำณ 1.6 ดอลลำร์สหรฐัฯ ต่อวนั

Hello อาเซียน
ภาษาและค�าทักทาย
ในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน

ที่มา : ทรูปลูกปัญญา
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เคยเป็นไหมครับ  บรรยากาศแบบว่าไม่อยากมาท�างาน  เช้า
วนัจันทร์ทไีรเบือ่ทกุท ี แต่พอเยน็วนัศกุร์เรงิร่าสดุ ๆ   สาเหตุ

ง่าย ๆ  น่าจะเกิดจาก 2 ประการ  1. ท�างานที่ถนัดแต่ไม่มี
ประสิทธิภาพ และ  2. ท�างานในสายที่ไม่ถนัดเลยแต่ฝืนทน
ท�าอยู่  

ส�ำหรบัประกำรแรก  เรำต้องหำโอกำสอบรมควำมรูพ้ฒันำ
ทักษะเหมือนเป็นกำรติดอำวุธให้ตัวเองเพิ่มเติม ส่วนประกำรหลังนี้
เรำอำจต้องประเมนิบคุลกิภำพของตวัเองใหม่ ว่ำเหมำะกบังำนที่เรำ
ท�ำจรงิหรอืไม่

จอห์น แอล ฮอลแลนด์ กล่ำวถงึบคุลกิภำพไว้ 6 แบบ
1. แบบจริงจัง ไม่คิดฝัน

เหมำะกบักจิกรรมที่ใช้พละก�ำลงั ท�ำงำนกลำงแจ้งไม่ค่อย
ชอบสังคม เป็นคนที่บำกบั่นอดทน อำชีพที่เหมำะสม เช่น วิศวกร 
นกับนิ สตัวแพทย์ ทหำร ช่ำงต่ำง ๆ ครูสอนพลศกึษำ ประมง ป่ำไม้
2. แบบใช้เชาวน์ปัญญาและความคิด

ชอบสงัเกต คดิวเิครำะห์ แก้ปัญหำแบบมหีลกักำร เชื่อมั่น 
ในตนเอง มคีวำมคดิเหน็รนุแรง อทุศิให้กบังำนเตม็ตวั อำชพีที่เหมำะ 
เช่น แพทย์ เภสัชกร นักวิทยำศำสตร์  นักคณิตศำสตร์ นักเคม ี
นกัจติวทิยำ นกัสงัคม นกัโบรำณคดี
3. แบบมีศิลปะ

ชอบกจิกรรมที่เป็นนำมธรรม รกัอสิระ มคีวำมเป็นตวัเอง
สูง ชอบท�ำตำมใจปรำรถนำ รกัศลิปะ มกัเกบ็ตวั อำชพีที่เหมำะสม 
เช่น สถำปนิก มัณฑนำกร จิตรกร นักหนังสือพิมพ์ นักแสดง 
บรรณำรกัษ์ ประชำสมัพนัธ์ 
4. แบบชอบสังคม

ชอบติดต่อ พูดคุยให้ควำมรู้ ร ่ำเริง หลีกเลี่ยงงำน
เครื่องยนต์ หรือวิทยำศำสตร์ อำชีพที่เหมำะสม เช่น นักรัฐศำสตร์ 
พฒันำกร ต�ำรวจ นกัแนะแนว พยำบำล ฝ่ำยบคุคล ผู้จดักำรโรงแรม
5. แบบกล้าคิดกล้าท�า

เป็นผู้น�ำ คิดริเริ่ม เชื่อมั่นในตนเอง ชอบใช้ปัญญำ 
ร่ำเริงสนุกสนำน ท�ำตำมอำรมณ์ อำชีพที่เหมำะสม เช่น นักธุรกิจ  
นำยธนำคำร นำยหน้ำประกนั นกักำรเมอืง ข้ำรำชกำร ผู้พพิำกษำ 
ทนำยควำม แอร์โฮสเตส
6. แบบระเบียบแบบแผน

ชอบท�ำกิจกรรมรูปธรรม กิจกรรมทำงภำษำ ยึดถือ
ประเพณ ีรบัผดิชอบ กล้ำแสดงผลงำน ชอบพึ่งพำผูอ้ื่น อำชพีที่เหมำะ 
เช่น เลขำนุกำร สมุห์บัญชี เจ้ำหน้ำที่รำชทัณฑ์ พนักงำนต้อนรับ 
พนกังำนพมิพ์ดดี

แต่ถ้าแบ่งใหม่ตามวัยและอายุ ลองดูตามนี้
1. กลุ่มลายคราม

เกดิก่อนปี 2488 มกัเป็นกรรมกำรที่ปรกึษำ หรอืพนกังำน
วยัเกษยีณ เป็นคนที่รู้จกัคณุค่ำของเงนิ มคีนนบัหน้ำถอืตำมำกมำย 
และภักดีต่อองค์กร ท�ำงำนกับกลุ่มนี้ต้องให้เกียรติและเคำรพแม้เขำ
จะมตี�ำแหน่งงำนที่ด้อยกว่ำคณุ ชื่นชมกำรท�ำงำน รบัฟังประสบกำรณ์
ที่ถ่ำยทอด
2. Baby Boomer

เกดิระหว่ำงปี 2489 - 2507 โตมำหลงัสงครำมโลก ในยคุ 
กำรแข่งขนั จงึท�ำงำนหนกัเพื่อสร้ำงเนื้อสร้ำงตวั ทุ่มเทให้องค์กรมำก
ไม่ค่อยเปลี่ยนงำนบ่อย ท�ำงำนกับกลุ่มนี้ต้องนับถือ รับฟัง เรียนรู้
จำกประสบกำรณ์ของเขำอย่ำแสดงออกว่ำต้องท�ำงำนหนัก หรือถูก
เอำเปรียบ เพรำะ Baby Boomer ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรทุ่มเทและ
วฒันธรรมองค์กร

3. Generation X
เกิดระหว่ำงปี 2508 - 2522 ชอบท�ำอะไรง่ำย ๆ ไม่เป็น

ทำงกำร แต่ให้ควำมส�ำคญักบัสมดลุชวีติและกำรท�ำงำน รู้ทกุอย่ำงท�ำ
ทุกอย่ำงได้เพียงล�ำพังไม่พึ่งพำใคร แต่ก็เปิดกว้ำงทำงควำมคิด ชอบ
รับฟังควำมคิดเห็นเพื่อพัฒนำตนเอง รู้จักเทคโนโลยีเป็นอย่ำงดีแต่ไม่
ตดิหนบึทั้งวนั ท�ำงำนกบักลุ่มนี้ต้องพูดให้กระชบั ชดัเจน ไม่อ้อมค้อม 
ตรงไปตรงมำ พูดต่อหน้ำ เพรำะไม่ชอบถูกบงกำรเลิกคำดหวังให้เขำ
ท�ำงำนหนกัโดยไม่มวีนัหยดุ เพรำะเขำมสีมดลุในงำนและชวีติ สื่อสำร
ด้วยอเีมลได้
4. Generation Y/Millennium 

เกิดระหว่ำงปี 2523 - 2543 โตมำพร้อมคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี เป็นคนชอบแสดงออก เป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบอยู่ใน
กรอบ ชดัเจนต่อกำรท�ำงำน ตวัเองและหน่วยงำน ท�ำงำนหลำยอย่ำง
ได้ในเวลำเดียวกัน ใช้เทคโนโลยีได้ดีเยี่ยมท�ำงำนเกี่ยวกับกำรติดต่อ 
สื่อสำรได้ ท�ำงำนกับกลุ่มนี้ต้องท้ำทำยพวกเขำด้วยภำรกิจใหม่ ๆ  
เพรำะชอบเป็นคนส�ำคัญ ให้เขำได้แสดงควำมคิดเห็นและยอมรับ
ฟังควำมคิดเห็นของเขำเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในทีม ถนัดกำรท�ำงำน
หลำยอย่ำงพร้อมกัน อำจมอบหมำยให้ท�ำงำนนอกสถำนที่ด้วยกำร 
ใช้เทคโนโลยทีี่ท�ำได้ถนดั

เหน็ไหมครบั ต่ำงคนต่ำงถนดั ต้องกำรกนัคนละแบบ แต่
ผมเชื่อว่ำถ้ำเป็นด้ำนกำรดูแลสขุภำพแบบองค์รวม ไม่พึ่งยำ ไม่ผ่ำตดั 
หรือรักษำโรคที่เรื้อรังแล้วหำยยำกผมก็ถนัดไม่เป็นรองใคร ไม่เชื่อลอง
มำปรกึษำกนัได้ที่ ไลน์ dr.golfsittha2 ครบั

ที่มา : หนงัสอื Work & Life
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นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล และ นางสาวมาลี วงศาโรจน์ รองผู้อ�ำนวยกำร
ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ พร้อมคณะ ได้ร่วมแสดงควำมยินดีเนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
ครบรอบ 12 ปี ในโอกำสนี้ ได้ร่วมบรจิำคเงนิแก่กองทนุส่งเสรมิประสทิธภิำพฯ เพื่อน�ำไปสนบัสนนุกำรปฏบิตัริำชกำรของกระทรวงฯ ต่อไป  
ณ อำคำรรฐัประศำสนภกัด ีและบรเิวณหน้ำห้องประชมุ MICT ชั้น 9 กระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร เมื่อวนัที่ 3 ตลุำคม 2557

12 ปี ICT

นายพรชัย  รุจิประภา  รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำร น�ำทีมผู้บริหำรเข้ำตรวจเยี่ยมส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ โดยม ี 
นายวิบูลย์ทัต  สุทันธนกิตติ์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติพร้อมคณะ 
ให้กำรต้อนรบั ณ  ส�ำนกังำนสถติแิห่งชำต ิ เมื่อวนัที่ 15 ตลุำคม 2557
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ลงนามถวายพระพร

นายพรชัย  รุจิประภา รัฐมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร น�ำคณะผูบ้รหิำรหน่วยงำนในสงักดักระทรวง 
เข้ำทลูเกล้ำฯ ถวำยแจกนัดอกไม้และลงนำมถวำย
พระพร หน้ำพระบรมสำทสิลกัษณ์พระบำทสมเดจ็
พระเจ้ำอยูห่วั ณ ศำลำ 100 ปี โรงพยำบำลศริริำช  
เมื่อวนัที่ 10 ตลุำคม 2557

 ตรวจเยี่ยม สสช



นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกังำนสถติแิห่งชำต ิ
ให้กำรต้อนรบัคณะเจ้ำหน้ำที่จำกสำธำรณรฐัอสิลำมอฟักำนสิถำน เข้ำศกึษำดงูำน 
เรื่อง “Statistical Methodology” (ระเบยีบวธิสีถติใินกำรเกบ็รวบรวม กำรประมวลผล 
และกำรเผยแพร่ข้อมลู กำรบรหิำรจดักำรโครงกำรด้ำนสถติ)ิ ระหว่ำงวนัที่ 13 ถงึ 
17 ตลุำคม 2557 ณ ส�ำนกัพฒันำบคุลำกร ส�ำนกังำนสถติแิห่งชำต ิ

นางสาวมาลี  วงศาโรจน์ รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกังำนสถติแิห่งชำต ิเป็นประธำนกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร หลกัสูตรกำรพฒันำ
ศกัยภำพกำรวเิครำะห์และกำรสื่อสำรข้อมลูสถติ ิเพื่อสนบัสนนุโครงกำรเชื่อมโยงและบรูณำกำรข้อมลูสถติ ิร่วมกบั PMOC-MOC-DOC-POC 
อย่ำงมมีำตรฐำน รุ่นที่ 2 จดัขึ้นระหว่ำงวนัที่ 29 กนัยำยน - 3  ตลุำคม พ.ศ. 2557  ณ โรงแรม ทเีค พำเลซ กรงุเทพมหำนคร

นางปัทมา  อมรสิริสมบูรณ์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำบุคลำกร ให้กำรต้อนรับคณำจำรย์และนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต  
จำกวิทยำลัยประชำกรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เข้ำศึกษำดูงำน เรื่อง กำรส�ำรวจและส�ำมะโนเกี่ยวกับข้อมูลทำงประชำกร  
ณ ห้องอบรม ส�ำนกัพฒันำบคุลำกร ส�ำนกังำนสถติแิห่งชำต ิเมื่อวนัที่ 14 พฤศจกิำยน 2557

ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรระดมควำมคิดเห็นเพื่อกำรจัดท�ำแผนแม่บทระบบ 
สถติปิระเทศไทย ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2559 – 2563) ณ ห้องประชมุวำยภุกัษ์ 6  โรงแรม
เซ็นทรำศูนย์รำชกำรและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่  
19  พฤศจกิำยน  2557

นายวบิลูย์ทตั  สทุนัธนกติติ ์ ผูอ้�ำนวยกำร 
ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เป็นประธำนเปิดกำร
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ศึกษาดูงาน

สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานเข้าศึกษาดูงาน

ประชุมระดมความคิดเห็น

อบรมเชิงปฏิบัติการ



นางสาวทิพยรัตน์  ตันสิริวัณณะ สถิติจังหวัดตรัง  
น�ำข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ ร่วมกจิกรรมพธิปีลกู “มเหสกัข์ – สกัสยำมนิทร์” 
เฉลิมพระเกียรติฯ ณ สวนพฤกษศำสตร์ทุ่งค่ำย อ�ำเภอย่ำนตำขำว  
จงัหวดัตรงั  เมื่อวนัที่ 11 พฤศจกิำยน 2557

นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลำ พร้อมด้วย
ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ ออกปฏิบัติงำนโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่  
“หน่วยบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน” และ 
ส่งเจ้ำหน้ำที่ออกส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนที่เข้ำร่วมงำน 
ณ โรงเรยีนบ้ำนนบิง หมูท่ี่ 2 ต�ำบลกำบงั อ�ำเภอกำบงั จงัหวดัยะลำ  
เมื่อวนัที่ 13 พฤศจกิำยน 2557

ในสังกัด ถวำยสัตย์ปฏิญำณเพื่อเป็นข้ำรำชกำรที่ดีและพลังของแผ่นดิน และแสดงควำมจงรักภักดี ส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ  
โดยปฏิบัติหน้ำที่ตำมรอยพระยุคลบำทในฐำนะข้ำของแผ่นดิน เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 ธันวำคม 2557 ณ บริเวณ 
หน้ำห้องประชุม MICT 1 ชั้น 9 กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2557 และในวันดังกล่ำว  
นายวิบลูย์ทตั  สุทันธนกติติ ์ ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนสถติแิห่งชำต ิพร้อมคณะ ร่วมพธิถีวำยสตัย์ปฏญิำณ  ณ  ตกึสนัตไิมตร ี ท�ำเนยีบรฐับำล 

นายบรสิทุธิ ์ หริญัวรรณ  สถติจิงัหวดัระยอง พร้อมด้วย 
ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ ร่วมโครงกำรปลกูต้นไม้ในวนัต้นไม้ประจ�ำ
ปีของชำต ิณ บรเิวณวดัหนองสะพำน อ�ำเภอบ้ำนค่ำย จงัหวดัระยอง 
เมื่อวนัที่ 23 ตลุำคม 2557

นางทศันย์ี  เพญ็แสง สถติจิงัหวดัสระแก้ว พร้อมด้วย
ข้ำรำชกำร พนกังำน และเจ้ำหน้ำที่ ออกหน่วยบรกิำร “หน่วยบ�ำบดั
ทกุข์ บ�ำรงุสขุ สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน” และโครงกำร “สระแก้ว 
ผูกใจประสำน ให้บรกิำรประชำชน” จงัหวดัสระแก้ว ครั้งที่ 11 
ณ ลำนอเนกประสงค์หมู่บ้ำนหนองปรือ  อ�ำเภอตำพระยำ  
จงัหวดัสระแก้ว  เมื่อวนัที่ 14 พฤศจกิำยน 2557

นายพรชยั  รจุปิระภา รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร น�ำคณะผูบ้รหิำร และข้ำรำชกำร หน่วยงำน 
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 พิธีปลูก  
“มเหสักข์-สักสยามินทร์” วันต้นไม้ประจ�าปีของชาติ

ออกหน่วยเคลื่อนที่

 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
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ส�ำนกังำนสถติแิห่งชำต ิศูนย์รำชกำรเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2550 อำคำรรฐัประศำสนภกัด ี(อำคำร B) 

ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี่ กรงุเทพฯ 10210

ช�ำระค่ำฝำกส่งเป็นรำยเดอืน
ใบอนญุำตที่ 19/2552

ไปรษณยี์ศูนย์รำชกำรเฉลมิพระเกยีรติ

มั่นใจในส�ำนกังำนสถติแิห่งชำติ
รฐัและรำษฎร์จะก้ำวไปอย่ำงมั่นคง

นางอรอนงค์ พัฒนสุชัย สถิติ
จังหวัดชุมพร ร่วมบันทึกเทปรำยกำรพิเศษ 
“ถวำยพระพร 5 ธันวำมหำรำช” ประจ�ำปี 
2557 ณ ห้องแสดงใหญ่สถำนีวิทยุโทรทัศน ์
แห่งประเทศไทย จงัหวดัสรุำษฎร์ธำน ีเมื่อวนัที่  
7 พฤศจกิำยน  2557 

นางทศันย์ี  เพญ็แสง สถติจิงัหวดั
สระแก้ว น�ำข้ำรำชกำร พนกังำน และเจ้ำหน้ำที่  
ร่วมพธิเีปิดงำนโครงกำร “เมอืงสะอำด คนใน
ชำติมีสุข” เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิม
พระชนมพรรษำ 87 พรรษำ และร่วมปรบัปรงุทศันยีภำพบรเิวณสวนหย่อมด้ำนหน้ำ
อำคำรศำลำกลำงจงัหวดัสระแก้ว เพื่อให้เกดิภำพลกัษณ์ สิ่งแวดล้อมที่ด ีเป็นระเบยีบ
เรยีบร้อยภำยในสถำนที่รำชกำร รวมถงึกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดใีห้แก่ชมุชนต่ำง ๆ น�ำ
ไปปฏิบัติ และรณรงค์ให้เกิดกระแสกำรรักษำควำมสะอำดในสถำนที่รำชกำรและ
สำธำรณะ ณ บรเิวณด้ำนหลงัศนูย์รำชกำรจงัหวดัสระแก้ว  เมื่อวนัที่ 4 พฤศจกิำยน 2557

นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร  
พร้อมด้วยข้ำรำชกำร พนักงำน และเจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนสถิติ
จังหวัดยโสธรร่วมกิจกรรม ณ บริเวณศำลำกลำง จังหวัดยโสธร  
เมื่อวนัที่  4 พฤศจกิำยน 2557

นายจิรวัฒน์ ธรรมรักษ์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วย
ข้ำรำชกำร พนักงำน และเจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนสถิติจังหวัดเลย  
ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้ำโรงพยำบำลเมืองเลย จังหวัดเลย   
เมื่อวนัที่ 4  พฤศจกิำยน  2557
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6 ถวายพระพร

โครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”


