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    และการสื่อสาร  รักษาราชการแทน    

                                                                ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
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เผยแพร่โดย :  ส�านักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2143 1323
Website  :  http://www.nso.go.th

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

วันเวลาล่วงเลยกันไปอีก 1 ปี ช่าง

รวดเร็วราวกับติดป ีก ทีมงาน 

สารสถิติต้องขอกล่าวสวัสดีปีใหม่กับทุกท่าน ใน

รอบปีที่ผ่านมา สารสถิติได้น�าเสนอเรื่องราวที่ 

น่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านมากมาย และ

สารสถิติฉบับนี้ยังคงตั้งใจมอบสิ่งดี ๆ ให้ผู้อ่านได้

รับสาระ ความรู้ ที่มีคุณค่าเช่นเคย

ในฉบบันีไ้ด้น�าเสนอภาพความประทบัใจ 

กบักจิกรรมจกัรยานเฉลมิพระเกยีรตถิวายพระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ป่ันเพือ่พ่อ Bike for Dad จาก

ส�านกังานสถติแิห่งชาตทิัง้ส่วนกลางและภมูภิาค ที่

ได้หลอมรวมใจให้เป็นหนึ่ง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 

ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวอีกมากมาย 

ทีน่่าสนใจ อาท ิ8 เรือ่งน่ารูเ้ก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของคนไทยท่ีเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนครัวเรือนไทยเป็นหนี้ลดลง รวมทั้งไปดู

สาเหตทุีท่�าให้สขุภาพจติของคนไทยดขีึน้ นอกจากนี้ 

ยังมีเกร็ดความรู้ส�าหรับคอกาแฟ ดื่มกาแฟอย่างไร

ให้ได้ประโยชน์ ฯลฯ หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าทกุเรือ่งราว

จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย

ปีใหม่นี้ ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข 

ความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดดี ท�าดี  

พบเจอแต่สิ่งดี ๆ  ตลอดปี และตลอดไป และมีพลัง

ในการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ ๆ

 แล้วพบกันฉบับหน้า
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มุมอาเซียน (ASEAN Corner)
 - 8 เรื่องพึงรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

สถิติน่ารู้ 
 - คนไทยได้รับสวัสดิการค่ารักษา

พยาบาลเพิม่ขึน้

 - ประชาชนเช่ือมัน่ ยุทธศาสตร์การ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิของ คสช. ช่วยลดสถานการณ์

แพร่ระบาดยาเสพติด

 - สัดสว่นครวัเรอืนไทยเป็นหนีล้ดลง แตจ่�านวนหนีเ้พิม่ขึน้

สถิติเด่น
 - ความรุนแรงต่อสตรีในประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์
 - แนะน�ารองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติคนใหม่

 - ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับองค์การยูนิ เซฟ 

แห่งประเทศไทย ส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 

ประจ�าปี 2558

เกร็ดความรู้
 - ดื่มกาแฟอย่างไรให้ได้ประโยชน์

แวดวง สสช.   

ข่าวจากภูมิภาค  
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เรื่องพึงรู้
เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซยีน8

ไม่ใช่ข้อบงัคบั
แค่อยากให้ท�าร่วมกนั
จากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ปี 2552  

มกีารลงนามรบัรองปฏญิญาว่าด้วยแผนงานจดัตั้งประชาคมอาเซยีน
ภายในปี 2558 กจ็รงิ แต่สิ่งที่จะท�ากนัใน “ประชาคมอาเซยีน” อย่าง
ข้อตกลงต่าง ๆ ใน 3 เสาหลกั หลาย ๆ ส่วนยงัเป็นเพยีง Blueprint 
เช่น ACE Blueprint ซึ่งหมายความว่าเป็นเพยีงข้อตกลงร่วมมอื ไม่ใช่
ข้อบังคับให้ท�าตาม เพราะฉะนั้น ถ้าประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉยีงใต้ประเทศไหน จะไม่ท�าตามข้อตกลงภายในเสาต่าง ๆ ทั้ง 3 
เสาหลกันี้กไ็ม่ผดิ และประเทศเพื่อนบ้านไม่สามารถมาลงโทษใด ๆ 
เราได้ (แต่ถ้าทุกชาติร่วมมือและมากดดันภายหลัง หรือมาตกลง 
กนัใหม่กอ็กีเรื่องนะ) เป็นอนัว่าถ้าเราจะตื่นตวัมาก ๆ กไ็ม่ใช่เพราะ
ว่าเราก�าลงัไหลตวัตามนโยบายประชาคมนี้ แต่เราต้องคอยตดิตาม
สถานการณ์บ้านเมอืงเราด้วยว่า ...ตกลงแล้ว (พี่ใหญ่ในบ้านเมอืง) 
ไทยเราจะเอาอย่างไรกนัแน่?!

ASEAN-X
ข้อตกลงเรื่องภายใต้เสาหลัก

ต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียนนี้ สามารถ
ยดืหยุน่ไดต้ามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ  
เรียกว่าท�าตามได้ก็ดี แต่ถ้าท�าตามไม่ได้ 
กไ็ม่เป็นไร ในข้อตกลงหนึ่ง ๆ จะท�ากนัเอง
กี่ประเทศก็ยังได้ (ASEAN – x อ่านว่า 
อาเซียนลบเอ็กซ์) เพียงแต่ผลที่ได้รับไม่ว่า
จะด้านลบหรือบวกเราก็จะขาดหายไป จะท�าเรื่องอะไรก็ต้องดูว่า
ขัดกฎหมายเดิมของประเทศเราไหม ถ้าอยากท�าแต่ขัดแย้ง ก็ต้อง 
แก้กฎหมายเราก่อน เช่น กรณอีาชพีสงวน กรณเีปิดเสรกีารท่องเที่ยว 
กรณีอัตราเปอร์เซ็นต์สูงสุดที่ต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในไทยได้  
เป็นต้น

ไม่ใช่เรือ่งเพิง่เกดิ 
ค่อย ๆ ท�ามานานแล้ว
เรื่องประชาคมอาเซยีน ไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่เพิ่งเกดิขึ้น แต่

เป็นเรื่องที่ค่อย ๆ ท�า ค่อย ๆ เป็นไปมานานแล้ว เรยีกว่าเป็นเรื่อง
สบืเนื่องจากความร่วมมอืแต่ครั้งก่อน ๆ  อย่างเรื่องเปิดเสรเีขตการค้า 
AFTA จนมาถึงเรื่องข้อตกลงเรื่องกฎบัตรอาเซียน เกี่ยวเนื่องกัน 
จนในที่สดุมาถงึยคุประชาคมอาเซยีนนี้

เสรอีาชพีกไ็ม่ได้
เพิง่มเีช่นกนั
การเปิดเสรีการประกอบอาชีพในระดับนานาชาติก็มีมา

นานแล้วในอาชพีวศิวกร คอื เรื่อง วศิวกรเอเปค (APEC Engineer) 
รวมถึงอาชีพบัญชี และการส�ารวจ ก็เคยมีการวางแผนจะท�าด้วย
กันในหมู่ประเทศที่มีความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก  
(Asia-Pacific Economic Cooperation : Ecoperation : APEC) ที่มกีาร

สนับสนุนให้สามารถท�างานในต่างประเทศได้  
แล้วประเทศในกลุม่เอเปค กม็ชีาตใินกลุม่อาเซยีน 
เราตั้งหลายประเทศ ไม่ใช่เรื่องใหม่แน่ ๆ แต่กย็งั
เหมือนใหม่ส�าหรับเรา เพราะสภาวิชาชีพแต่ละ
อาชีพยังคงศึกษาว่า ถ้าให้ต่างชาติเข้ามาแล้ว
จะดจีรงิไหม

ที่มา : http://www.dek-d.com/
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 ผลการส�ารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 
2558 พบว่า ประชากรได้รับสวัสดิการค่ารักษา
พยาบาลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ จากร้อยละ 
96.0 ในปี 2549 เป็นร้อยละ 98.5 ในปี 2558 โดย
ประเภทสวสัดกิารคา่รกัษาพยาบาลที่ไดร้บัสงูสดุ คอื 
บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ร้อยละ 75.3 

ส�าหรบัสถานการณ์ด้านสขุภาพ พบว่า มผีูป่้วยที่
ไม่ต้องนอนพกัรกัษาในสถานพยาบาลระหว่าง 1 เดือนก่อน
วันสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 19.4 ล้านคน (ร้อยละ 28.8) เป็นผู้ชาย 
8.5 ล้านคน และผู้หญิง 10.9 ล้านคน โดยกลุ่มอายุ 60 ปี
ขึ้นไป มีอัตราการเจ็บป่วยสูงที่สุด ร้อยละ 63.6 รองลงมา
เป็นกลุ่มอายุ 0-14 ปี ร้อยละ 20.9 และกลุ่มอายุ 15-24 ปี 
มีอัตราการเจ็บป่วยต�่าสุด ร้อยละ 15.5 นอกจากนี้ พบว่า 
ผู้หญิงมีสัดส่วนของอาการป่วย/รู้สึกไม่สบาย และมีโรค
เรื้อรัง/โรคประจ�าตัวสูงกว่าผู้ชาย ในขณะที่ผู้ชายมีสัดส่วน
ของการเกิดอุบัติเหตุ/ถูกท�าร้ายสูงกว่าผู้หญิง ส่วนผู้ป่วยที่
ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาลในระหว่าง 12 เดือน
ก่อนวันสัมภาษณ์มีจ�านวน 3.2 ล้านคน (ร้อยละ 4.7) ซึ่ง
ในจ�านวนนี ้พบว่า ผูห้ญงิมกีารป่วยทีส่งูกว่าผูช้าย และกลุ่ม
อาย ุ60 ปีขึน้ไป มอีตัราการเจบ็ป่วยทีต้่องนอนพักรักษาใน
สถานพยาบาลมากที่สุด ร้อยละ 6.9

เมือ่จ�าแนกตามกลุม่อาย ุพบว่า ในระหว่าง 12 เดอืน
ก่อนวันสัมภาษณ์ กลุ่มอายุ 0-14 ปี มีอัตราการรับบริการ 
ส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 14.2 ส่วนกลุ่มอายุอื่น ๆ จะมีอัตรา
การรับบริการส่งเสริมสุขภาพที่แปรผันมากข้ึนตามกลุ่มอายุ
ที่เพิ่มขึ้น โดยกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอัตราการรับบริการ 
ส่งเสริมสุขภาพสูงสุด (ร้อยละ 16.4)

คนไทย
ได้รับสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล

เพิ่มขึ้น

ในด้านการรับบริการส่งเสริมสุขภาพและบริการ
ทันตกรรม ในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ พบว่า 
ในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ มีผู ้ที่ไปรับบริการ 
ส่งเสรมิสขุภาพ เช่น การไปรบัวคัซนี การตรวจสขุภาพประจ�าปี 
การฝาก/ตรวจครรภ์ เป็นต้น จ�านวน 8.2 ล้านคน (ร้อยละ 
12.3) ส�าหรับผู้ไปรับบริการทันตกรรม เช่น การขูดหินปูน 
การตรวจรักษาสุขภาพในช่องปาก การอุดฟัน เป็นต้น พบว่า  
มีผู้ไปรับบริการฯ 5.4 ล้านคน (ร้อยละ 8.1) ซึ่งมีข้อสังเกตว่า
ทั้ง 2 กรณี สัดส่วนของหญิงจะมากกว่าชาย

ส�าหรับอัตราการรับบริการทันตกรรมใน
ระหว่าง 12 เดอืนก่อนวนัสมัภาษณ์ พบว่า ผูท้ีม่อีายุ 
0-14 ปี ไปรับบริการทันตกรรมสูงสุด (ร้อยละ 9.8)  
ส่วนกลุม่อายอุืน่ ๆ  จะมอีตัราการรบับรกิารทันตกรรม 
ที่แปรผันลดลงตามกลุ่มอายุที่เพิ่มขึ้น

เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่
และการด่ืมสุรา/เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ของ
ประชากร ผลการส�ารวจประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
พบว่า  ในปี 2558 มีผู้ที่สูบบุหรี่ 10.9 ล้านคน และ
มีแนวโน้มการสูบบุหรี่ลดลงจากร้อยละ 23.0 ในปี 
2547 เป็นร้อยละ 19.9 ในปี 2558 ในขณะเดยีวกัน
ผู้ท่ีด่ืมสุราหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมแีอลกอฮอล์มแีนวโน้มที่
เพิม่ขึน้ คอื จากร้อยละ 32.7 ในปี 2547 เป็นร้อยละ 
34.0 ในปี 2558 สนใจรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th
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ประชาชนเชื่อมั่น ยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของ คสช. 

ช่วยลดสถานการณ์แพร่ระบาดยาเสพติด

ผลการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด ตามยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพตดิปี 2558 ซึ่งส�านกังานสถติแิห่งชาต ิและ
ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิได้ส�ารวจ
ในเดอืนสงิหาคม 2558 (เป็นการส�ารวจภายหลงัการด�าเนนิงานตาม
แผนปฏบิตักิารฯ มาแล้ว 11 เดอืน) จากการส�ารวจ พบว่า ประชาชน
สูงถงึร้อยละ 99.8 ระบวุ่ามคีวามเชื่อมั่นต่อรฐับาล พลเอก ประยทุธ์ 
จนัทร์โอชา ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ โดยมคีะแนน
เฉลี่ยของความเชื่อมั่นฯ อยู่ที่ 7.4319 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 
คะแนน ในส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด ประชาชน 
ร้อยละ 53.5 ระบุว่า ชุมชน/หมู่บ้านไม่มีปัญหายาเสพติด ขณะที่ 
ร้อยละ 46.5 ระบวุ่ามปัีญหา โดยในชมุชน/หมูบ้่านที่มปัีญหายาเสพตดิ 
ประชาชนร้อยละ 58.2 ระบุว่าในเดือนสิงหาคม 2558 มีการแพร่
ระบาดยาเสพตดิลดลง เมื่อเทยีบกบัช่วงก่อนที่จะมคีณะรกัษาความ
สงบแห่งชาต ิ(คสช.) เมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 2557

เมื่อพิจารณาด้านผู้ค้า/ผู้ลักลอบค้ายาเสพติด และด้าน
ผู้เสพ/ผู้ตดิยาเสพตดิ พบว่า ประชาชนร้อยละ 77.3 ระบวุ่าชมุชน/
หมูบ้่านไม่มปัีญหาด้านผูค้้า/ผูล้กัลอบค้ายาเสพตดิ และร้อยละ 55.9 
ระบุว่าไม่มีปัญหาด้านผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โดยทั้งชุมชน/หมู่บ้าน 
ที่มปัีญหาด้านผูค้้าและดา้นผูเ้สพยาเสพตดิ ประชาชนระบวุ่า ได้รบั 
ความเดือดร้อนจากการลักทรัพย์/ปล้นทรัพย์/ชิงทรัพย์มากที่สุดเช่น
เดยีวกนั

ส�าหรับประเภทของยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาด 
ประชาชนร้อยละ 75.4 ระบุว่าเป็น ยาบ้า รองลงมาได้แก่  
น�้ากระท่อม (ร้อยละ 14.3) เฮโรอนี (ร้อยละ 12.5) เป็นต้น นอกจากนี้ 
ในชมุชน/หมูบ่า้นที่มปีญัหายาเสพตดิ ประชาชนรอ้ยละ 42.5 ระบุ
ว่าแหล่งมั่วสุมค้ายาเสพติด/เสพยาเสพติด ที่มีอยู่มากที่สุดคือ 
บ้าน คอนโด แฟลต หอพกั (ร้อยละ 48.1) รองลงมาได้แก่ สถานที่ 
ปลอดคน เช่น บ้านร้าง ป่าเขา ฯลฯ (ร้อยละ 42.5) ใต้สะพาน
ที่รถวิ่ง (ร้อยละ 25.3) เป็นต้น นอกจากนี้ประชาชนร้อยละ 23.7  
ระบวุ่า หาซื้อยาเสพตดิได้ง่าย

สรุปความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด�าเนิน
งานโดยรวมของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในเดอืนสงิหาคม 2558 เทยีบกบัช่วงก่อนที่จะม ีคสช. เมื่อวนัที่ 22 
พฤษภาคม 2557 พบว่า ประชาชนร้อยละ 36.9 มคีวามพงึพอใจ
เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 54.3 มคีวามพงึพอใจเท่าเดมิ ส่วนร้อยละ 6.6 
พงึพอใจลดลง และมเีพยีงร้อยละ 2.2 เท่านั้นที่ไม่พงึพอใจ โดย
ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางป้องกนั/แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
3 อันดับแรก ดังนี้ 1) การปราบปรามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
2) การใช้กฎหมายลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกบัยาเสพตดิอย่างเดด็ขาด 
และ 3) การประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกบัยาเสพตดิ สนใจ
ดูรายละเอยีดข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่เวบ็ไซต์ www.nso.go.th
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สัดส่วนครัวเรือนไทยเป็นหนี้ลดลง 
แต่จ�านวนหนี้เพิ่มขึ้น

สรุปผลเบื้องต้นการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน ในช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2558  

พบว่า ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 27,545 บาท และ
มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 21,818 บาท

เม่ือพจิารณาตามอาชพี พบว่า ครวัเรอืนลกูจ้างที่
เป็นผูจ้ดัการ/นกัวชิาการ/ผูป้ฏบิตังิานวชิาชพี มรีายได้เฉล่ีย
สูงสุดถึง 59,733 บาท ส่วนครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต�่าสุด
คอื ครวัเรอืนประมง ป่าไม้ ล่าสตัว์ 12,925 บาท นอกจากนี ้
พบว่า ครัวเรือนอาชีพใดมีรายได้สูงจะมีค่าใช้จ่ายและ
จ�านวนหนี้สินสูงเช่นเดียวกัน

ในรอบ 10 ปี ท่ีผ่านมา (ปี 2549 ถึง 2558) พบว่า 
รายได้ และค่าใช้จ่ายฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยรายได้
เพิ่มจาก 17,787 บาท ในปี 2549 เป็น 27,545 บาท ในปี 
2558 และค่าใช้จ่ายเพิ่มจาก 14,311 บาท ในปี 2549 เป็น 
21,818 บาท ในปี 2558 เมื่อพิจารณาหนี้สินต่อรายได้  
พบว่า มีแนวโน้มลดลงจาก 6.6 เท่า ในปี 2549 เป็น 5.9 
เท่าในปี 2558 มีเพียงปี 2556 เท่านั้นที่หนี้สินต่อรายได้
ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งอาจเป็นเพราะมีการก่อหนี้อย่างต่อเนื่อง 
เช่น เพื่อการซ่อมแซมหลังน�้าท่วมในปี 2554 รวมทั้งการ 
กู้เงินเพื่อซื้อบ้านหลังแรก รถยนต์คันแรกตามโครงการของ
รัฐในช่วงปี 2555 - 2556 

 เมื่อพิจารณาจ�านวนครัวเรือนที่เป็นหนี้ พบว่า ใน
จ�านวนครัวเรือนทั้งหมดมีครัวเรือนที่เป็นหนี้ร้อยละ 49.2 โดย
เป็นหนี้ในระบบร้อยละ 91.4 นอกระบบร้อยละ 5.1 และเป็น
หนี้ในระบบและนอกระบบร้อยละ 3.5 ซึ่งการก่อหนี้ส่วนใหญ่
เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือนร้อยละ 74.9 เมื่อคิดเป็นจ�านวนหนี้สิน 
เฉลี่ย 163,276 บาทต่อครัวเรือน และจ�านวนหนี้เฉลี่ยต่อ 
ครัวเรือนในระบบสูงกว่านอกระบบ 49 เท่า คือ 160,002 บาท 
และ 3,264 บาท ตามล�าดับ 

เมือ่เปรียบเทยีบหนีสิ้นเฉล่ียต่อครัวเรอืนในรอบ 10 ปี
ทีผ่่านมา (ปี 2549 - 2558) พบว่า สัดส่วนของครวัเรอืนทีเ่ป็นหนี้
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง คือ ลดลงจากร้อยละ 64.4 ในปี 
2549 เป็นร้อยละ 49.2 ในปี 2558 ในทางกลับกันจ�านวนเงินที่
เป็นหนีเ้ฉลีย่ต่อครวัเรอืนกลบัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ  โดยเพิม่
จาก 116,585 บาท ในปี 2549 เป็น 163,276 บาท ในปี 2558 

เมื่อค�านึงถึงความเหลื่อมล�้าของรายได้ พบว่า  
มีแนวโน้มลดลงคือ กลุ่มคน 20% ที่มีรายได้สูงสุดมีส่วนแบ่ง 
รายได้ลดลงจากร้อยละ 46.8 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 45.2 ใน 
ปี 2558 ในขณะท่ีสัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาคลดลง 
เช่นเดียวกัน จาก 0.367 ในปี 2556 เป็น 0.347 ในปี 2558 
สนใจรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th

สตรีสมรสอายุ 15-49 ปี

ที่ถูกสามีกระท�าความรุนแรง 365,230 คน

ความรุนแรงต่อสตรีในประเทศไทย
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แนะน�ารองผู้อ�านวยการส�านกังานสถติิแหง่ชาตคินใหม่

นายไพโรจน์  บุญลือ

นายอาจิน  จิรชีพพัฒนา

การศึกษาสงูสุด 
ปรญิญาโท  พฒันบรหิารศาสตร์มหาบณัฑติ (ทางพฒันาการเศรษฐกจิ)
 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์

ประวัติรับราชการ 
พ.ศ. 2521  นกัวชิาการสถติ ิ3 กองวชิาการสถติิ
พ.ศ. 2528  นกัสถติเิศรษฐสงัคม 4 กองจดัเกบ็ข้อมูลสถติิ
พ.ศ. 2533  นกัวชิาการสถติ ิ6 กองวชิาการสถติิ
พ.ศ. 2538  เจ้าหน้าที่บรหิารงานสถติ ิ7 ส�านกังานสถติจิงัหวดัขอนแก่น
พ.ศ. 2547  เจ้าหน้าที่บรหิารงานสถติ ิ8 (สถติจิงัหวดั) 
 ส�านกังานสถติจิงัหวดัขอนแก่น
พ.ศ. 2551  สถติจิงัหวดั (อ�านวยการต้น) ส�านกังานสถติจิงัหวดัขอนแก่น
พ.ศ. 2552  สถติจิงัหวดั (อ�านวยการต้น) ส�านกังานสถติจิงัหวดัเชยีงใหม่
พ.ศ. 2558  รองผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ(บรหิารต้น) 

หลักการท�างาน
มคีวามอดทน หนกัแน่น และพฒันาตนเองเสมอ

การศึกษาสงูสุด 
ปรญิญาเอก  Ph.D. (Computer Science) La Trobe University

ประวัติรับราชการ 
พ.ศ. 2540  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 
 ภาควชิาคณติศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
พ.ศ. 2546  นกัวชิาการคอมพวิเตอร์ 7 
 ส�านกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2549  ผู้อ�านวยการส�านกัส่งเสรมิและพฒันาการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 ส�านกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2557  ผู้อ�านวยการส�านกัป้องกนัและปราบปรามการกระท�าความผดิทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ส�านกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2558  ผู้อ�านวยการส�านกัส่งเสรมิและพฒันาการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
 ส�านกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2558  ผู้อ�านวยการส่งเสรมิและพฒันารฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์
 ส�านกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2558  รองผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ(บรหิารต้น)
 ส�านกังานสถติแิห่งชาติ

หลักการท�างาน
มุ่งมั่นท�างานอย่างถูกต้อง รวดเรว็ แม่นย�า เพื่อการก�าหนดแผนนโยบายและยทุธศาสตร์ของประเทศ
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ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย  

สำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับ 

องค์การยนูเิซฟ ส�ารวจสถานการณ์ 

เด็กและสตรใีนประเทศไทย ครัง้ที ่3  

(MICS 5) ระหว่างวนัที ่1 พฤศจกิายน 

2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อ

จดัเกบ็และวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบั

สถานการณ์เด็กและสตรี 

ข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจ 
MICS 5 จะถกูน�าไปใช้อย่างกว้างขวาง
ในการก�าหนดนโยบายต่าง ๆ  ตลอดจน
การจดัท�าโครงการ และการให้ความรู้
แก่สาธารณชนในเรื่องของสถานการณ์
เด็กและสตรีในปัจจุบัน และช ่วย
ให้รัฐบาลไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ์ และกระทรวงศึกษาธิการ 
สามารถพฒันา ตดิตาม และประเมนิ
ผลการด�าเนนิงานในระดบันโยบายของ

ประเทศ และโครงการต่างๆ เพื่อการพฒันา 
การคุ้มครอง และการดูแลสขุภาพของเดก็

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ และ
องค์การยูนิเซฟ เคยด�าเนินการส�ารวจ
สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 
มาแล้ว 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2555 
จากผลการส�ารวจที่ผ่านมา ส่งผลให้เกดิการ
ด�าเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “เรียนรู้-ร่วมสร้างโภชนาสมวัย

ในศูนย์เด็กเล็ก” โดยส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ร่วมกบักรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสุข ก่อให้เกิดการขับเคลื่อน
ระบบการจัดอาหารที่ได้มาตรฐานแก่เด็กในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กว่า 120 แห่ง 
ทั่วประเทศ รวมทั้งยังผลักดันให้รัฐบาลเพิ่มค่า
อาหารกลางวนันกัเรยีนจากวนัละ 13 บาทต่อคน 
เป็นวนัละ 20 บาทต่อคน เพื่อให้เดก็มโีภชนาการ
ที่ดมีากขึ้น 

ส�านักงานสถิติแห่งชาติจึงขอความ
ร่วมมือประชาชนให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ 
ของส�านกังานสถติแิห่งชาต ิที่ลงพื้นที่เกบ็รวบรวม 
ข้อมลูพร้อมกนัทั่วประเทศ ระหว่างวนัที่ 1 พฤศจกิายน 
2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 ข้อมูลที่ได้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการก�าหนดนโยบาย และการวางแผน
เพื่อสร้างคณุภาพชวีติที่ดใีห้แก่เดก็และสตรตี่อไป

ส�ารวจสถานการณ์
เด็กและสตรี

ในประเทศไทย 
ประจ�าปี 2558
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ู้ดื่มกาแฟอย่างไร

ให้ได้ประโยชน์

หากคุณเป ็นคนที่ชอบดื่ม

กาแฟเป็นชีวิตจิตใจ หรือจะเป็นคนที่ 

เพิง่เริม่อยากดืม่กาแฟแล้วล่ะก็ บทความนี ้

มีสิ่งดี ๆ มาแนะน�า เชื่อว่าหลายๆ คน

ชอบดื่มกาแฟอยู่แล้ว แต่ปริมาณมาก

หรอืน้อยกข็ึน้อยูก่บัความชอบของแต่ละ

บุคคล การดื่มกาแฟใช่ว่าจะมีแต่โทษที่

ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ มากมาย แต่การ

ดื่มกาแฟก็มีประโยชน์ด้วยเช่นกัน เรา

มาลองดูกันสิว่าเราดื่มกาแฟอย่างไรให้

ได้ประโยชน์

1. ช่วยลดอัตราการเสี่ยงในการ
เป็นโรคเบาหวานชนดิที่ 2 เพราะในกาแฟมี
สารต้านอนุมูลอิสระ และสารควินิน ที่ช่วย
ให้ร่างกายสามารถผลิตอินซูลินได้ดียิ่งขึ้น  
ดงันั้นคนที่เป็นเบาหวานกล็องดื่มกาแฟดู

2. ช่วยลดอัตราการเกิดภาวะ
ความจ�าเสื่อมได้ โดยการไปหยุดยั้งหรือ
ต้านการจับตัวของคอเลสเตอรอลที่เป็น 
ผลเสยีต่อร่างกาย

3. ช่วยลดอตัราการเกดิโรคหวัใจ 
โดยช่วยลดคอเลสเตอรอลในกระแสเลือด 
ป้องกันหลอดเลือดแข็งตัว ช่วยให้เลือด 
ไหลเวยีนได้ดี

4. กระตุน้การไหลเวยีนเลอืดของ
สมอง กลิ่นหอม ๆ ของกาแฟจะช่วยกระตุ้น
ให้เลอืดในสมองไหลเวยีนได้ดยีิ่งขึ้น

ยังช่วยในเรื่องของการขับปัสสาวะ ละลาย 
ไขมนัในเส้นเลอืดเพื่อไม่ให้มไีขมนัที่สงูเกนิไป 
และช่วยบรรเทาอาการแฮงค์เนื่องจากเมา
สรุาได้

10. ช่วยลดโอกาสการเป็นโรค
เกาต์ เนื่องจากคาเฟอีนมีส่วนช่วยในการ
บรรเทาอาการอักเสบของข้อ เนื่องมาจาก
กรดยูรกิที่มากเกนิขนาดอย่างได้ผล

11. ช่วยปลกุความตื่นตวั คาเฟอนี 
มคีณุสมบตัไิม่ต่างจากสารกระตุน้ด ีๆ  ชนดิหนึ่ง 
ที่สามารถปลุกความตื่นตัวให้กับร่างกายที่
อ่อนล้า หรืออ่อนเพลียได้ในระยะเวลาสั้น  
จะมรีะยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงเท่านั้น

นี่ก็เป็นประโยชน์เพียงส่วน

หนึง่เท่านัน้ทีย่กมาเป็นตวัอย่างเลก็ๆ ให้

คอกาแฟ ทีน่อกเหนอืจากโทษของกาแฟ 

อย่างไรกต็าม ควรดืม่กาแฟทีม่ส่ีวนผสม

ของน�า้ตาล นม และครมีเทยีมในปรมิาณ

ที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในการ 

เกิดผลเสียต่อร่างกาย รวมทั้ง  

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

ถกูหลกัอนามยั และออกก�าลงักาย 

อย่างสม�่าเสมอด้วยนะคะ

5.ช่วยในการท�างานของระบบ
ย่อยอาหาร คาเฟอีนจากกาแฟช่วยสร้าง 
น�้าย่อยที่กระเพาะอาหารและตับอ่อนเพิ่ม 
เพื่อเผาผลาญไขมนั

6. ช่วยละลายไขมัน โดยจะ
เข้าไปกระตุ้นให้ไขมนัแตกตวั และกลายมา
เป็นพลงังานแทน

7. เพิ่มไขมนัด ีจากการวจิยั พบว่า 
การดื่มกาแฟบ่อย ๆ จะช่วยเพิ่มปริมาณ 
ไขมนัด ี(HLD) ในร่างกายได้

8. ช่วยชะลอความเสื่อมของ
ร่างกาย เพราะการดื่มกาแฟที่มีรสชาติ 
เข้มข้น จะท�าให้ออกไซด์เกิดการแตกตัว 
จงึลดการเกดิมะเรง็ กระตุน้การเผาผลาญ
พลังงาน และช่วยให้ร่างกายท�างานได้ดี 
ยิ่งขึ้น สดใสขึ้น

9. ช่วยแก้ปวดศีรษะ 
กาแฟมีส่วนผสมของคาเฟอีนที่
ขยายหลอดเลือด ระงับอาการ

ปวดหวัได้เช่นเดยีวกบัยาแก้ปวด และ

เคล็ดลับน่ารู้.com
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ดูงาน

ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ จดัรายการศกึษาดูงาน เรื่อง การจดัท�าส�ามะโนประชากรและเคหะ และการส�ารวจระดบัชาต ิ ให้แก่ 
คณาจารย์และนกัศกึษาจากสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล ณ ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเมื่อวนัที่ 2 ตลุาคม 2558

Basic Training on Infographics

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้ตรวจราชการกรม ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิให้การต้อนรบัผู้เข้าร่วมการอบรมเรื่อง “Basic Training 
on Infographics” โดยมผีู้แทนจากประเทศสมาชกิอาเซยีน 10 ประเทศ เจ้าหน้าที่ ASEAN Secretariat เจ้าหน้าที่ ASEANstats และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวนัที่ 6 – 8 ตลุาคม 2558  ณ  ส�านกังานสถติแิห่งชาติ

Meeting of the WGDSA

นางสาววันเพ็ญ  พูลวงษ์  ผู้ตรวจราชการกรม ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ ให้การต้อนรบัผู้เข้าร่วมประชมุ “11th Meeting of 
the WGDSA” โดยมผีู้แทนจากประเทศสมาชกิอาเซยีน 10 ประเทศ เจ้าหน้าที่ ASEAN Secretariat เจ้าหน้าที่ ASEANstats และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เมื่อวนัที่ 9 ตลุาคม 2558 ณ ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ

ประชุมชี้แจงโครงการ MICS

นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อ�านวยการส�านักงาน
สถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน
โครงการส�ารวจสถานการณ์เดก็และสตรใีนประเทศไทย พ.ศ. 2558 
โดยม ีนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร รกัษาราชการแทนผู้อ�านวยการ 
ส�านกังานสถติแิหง่ชาต ิร่วมรบัฟงัการประชมุดงักล่าวด้วย เพื่อชี้แจงวตัถปุระสงค์ ระเบยีบวธิกีารปฏบิตังิานเกบ็รวบรวมข้อมลูและฝึกภาค
ปฏบิตัใินการใช้เครื่อง Tablet PC เครื่องชั่งน�้าหนกั เครื่องวดัส่วนสงู และทดสอบไอโอดนี ให้แก่เจ้าหน้าที่ผูป้ฏบิตังิาน ระหว่างวนัที่ 19 – 28 
ตลุาคม 2558 ณ โรงแรมทเีค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรงุเทพมหานคร
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ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร น�าคณะผู้บริหารกระทรวงฯ และ 
หน่วยงานในสงักดั ประกอบพธิถีวายผ้าพระกฐนิพระราชทาน ประจ�าปี พ.ศ. 2558 เพื่อน�าไปถวายพระสงฆ์จ�าพรรษากาลถ้วนไตรมาส  
ณ วดัวชริาลงกรณวรารามวรวหิาร ต�าบลหนองน�้าแดง อ�าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เมื่อวนัที่ 7  พฤศจกิายน  2558

ลงพืน้ที่ MICS

นาวาอากาศเอก สมศักด์ิ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รกัษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการ
ท�างานโครงการส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 2558 (MICS 5) เพื่อเป็นขวัญ 
และก�าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม บริเวณเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่  
4 พฤศจกิายน 2558 และบ้านวงัมะนาว ต�าบลคลองม่วง อ�าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 
เมื่อวนัที่ 7 พฤศจกิายน 2558

รบัเกียรตบิตัร
นางอารยา ภัทรวงศ์ไพบูลย์ นกัวชิาการ 

คอมพิวเตอร์ช�านาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ
รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากส�านักงานคณะ
กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ
ซึ่งได้รับการคัดเลือกเพื่อยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติ
ตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจ�าปี 2558  
ณ ห้องนนทบุรี ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนนทบุร ี
เมื่อวนัที่ 18 พฤศจกิายน 2558
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พธิถีวายสตัยป์ฏญิาณ

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ 

รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักงาน
สถิติแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนกังาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพธิถีวายสตัย์ปฏญิาณ 
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดแีละพลงัของแผ่นดนิ เนื่องใน
โอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 5 ธนัวาคม 2558 
เมื่อวนัที่ 3 ธนัวาคม 2558

เขา้รว่มการประชุม

(1) “The Fifth Session of the ASEAN Community Statistical 
System (ACSS) Commiittee” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และอภปิราย 
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการตาม ACSS Strategic Plan และ 
Multi-Year Action Plan โดยมปีระเทศสมาชกิอาเซยีน 10 ประเทศ องค์การ
ระหว่างประเทศ ประเทศคูเ่จรจาของอาเซยีนและหุน้ส่วนการพฒันารว่ม
การประชมุดงักล่าว จดัโดย Department of Statistics Malaysia (DOSM) 
และ ASEAN Secretariat (ASEANstats) ระหว่างวนัที่ 3 - 5 พฤศจกิายน 
2558 ณ Cyberjaya ประเทศมาเลเซยี

นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิและนางปัทมา อมรสิริสมบูรณ์ ผู้อ�านวยการส�านกัพฒันา 
บคุลากร เข้าร่วมการประชมุ 

Eleventh Session ณ เมอืงชบิะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวนัที่  
30 พฤศจกิายน – 1 ธนัวาคม 2558  

     (3) เข้าร่วมประชมุ  
12th Management Seminar 
for Heads of NSOs in 
As ia and the Pac i f i c  
ณ United Nations University, 
Tokyo, Japan  ระหว่างวนัที่ 
2 – 3  ธนัวาคม 2558

(2) เข้าร่วมการ 
ประชุม Governing 
Council of the Statistical 
Institute for Asia 
and the Pac i f i c , 
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นางสาวรวมพร ศิริรัตน์ตระกูล ผู้อ�านวยการส�านัก
สถิติพยากรณ์ พร้อมคณะ ร่วมไถ่ชีวิตโค เพื่อเกษตรกร ตาม 
พระราชด�าริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 5 ธนัวาคม 2558  
ณ โรงฆ่าสตัว์เทศบาลเมอืงปทมุธาน ีถนนโสภา ต�าบลบางปรอก 
อ�าเภอเมอืง จงัหวดัปทมุธาน ีเมื่อวนัที่ 27 พฤศจกิายน 2558

พัฒนาเครอืขา่ยผูใ้ช้สถติทิางการของประเทศ

นาวาอากาศเอก สมศกัดิ ์ขาวสวุรรณ์ รองปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร รกัษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ ร่วมประชมุ “การ
พัฒนาเครือข่ายผู้ใช้สถิติทางการของประเทศ” เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

สถิติทางการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถิติทางการของประเทศ ณ ห้องกิ่งเพชร  
โรงแรมเอเชยี กรงุเทพมหานคร เมื่อวนัที่ 9 พฤศจกิายน 2558

เดินขบวนงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมเดินขบวนงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  
เพื่อแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ตระหนักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์
สจุรติ และน้อมน�าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในการด�าเนนิชวีติ ณ อาคารรฐัประศาสนภกัด ี(อาคารบ)ี ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ
แจ้งวฒันะ เมื่อวนัที่ 9 ธนัวาคม 2558
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ส�านักงานสถิติจังหวัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ 
พร้อมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 

และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธนัวาคม 2558
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ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ร่วมกิจกรรม 
ป่ันเพื่อพ่อ : BIKE FOR DAD 

กิจกรรมป่ันจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
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ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 อาคารรฐัประศาสนภกัด ี(อาคาร B) 

ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี่ กรงุเทพฯ 10210

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดอืน
ใบอนญุาตที่ 19/2552

ไปรษณยี์ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติ

มั่นใจในส�านกังานสถติแิห่งชาติ
รฐัและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง
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