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ส�านักงานสถิติáห‹งชาติ ตอºรัºäทยáลนด� 4.0 

พั²นา°าน¢ŒอมÙลน�้า¢องประเทศ ดŒวยระººจัดเก็º¢ŒอมÙล  

âครงสรŒางพ×้น°านระดัºพ×้นที่âครงสรŒางพ×้น°านระดัºพ×้นที่âครงสรŒางพ×้น°านระดัºพ×้นที่

เพ×่อการºริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้า
อย‹างยั่งย×นÏ



สารบัญ
สวสัดปีจอ เริ่มต้นศกัร�ชใหม่ ขอให้ทกุท่�น

มีก�ยพร้อมใจพร้อมทำ�ในสิ่งดี ๆ ทั้งต่อครอบครัว 
สงัคม และประเทศช�ติ

ตลอดระยะเวล� 1 ปที่ผ่�นม� สำ�นกัง�น
สถิติแห่งช�ติ ได้พัฒน�ง�นสถิติม�อย่�งต่อเนื่อง 
มุง่เน้นคณุภ�พและม�ตรฐ�นให้ทกุภ�คส่วนนำ�ไปใช้
ประกอบก�รตดัสนิใจ ว�งแผนและกำ�หนดนโยบ�ย
ด้�นต่�ง ๆ ได้อย่�งถูกต้อง เพื่อให้ประช�ชนอยู่ดี
มสีขุ ส่งผลให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยนื

ส�รสถิติฉบับนี้ ยังคงมีเรื่องร�วดี ๆ ม�
ฝ�กท่�นผู้อ่�นกันค่ะ เริ่มจ�กเปดโครงก�รระบบ
ก�รจัดเก็บข้อมูลโครงสร้�งพื้นฐ�นระดับพื้นที่ เพื่อ
ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�อย่�งยั่งยืนฯ โดยมี
ท่�นรองน�ยกรัฐมนตรี พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง 
ให้เกยีรตมิ�เป็นประธ�น ซึ่งเป็นสญัญ�ณที่ดทีี่จะมี
ก�รบรูณ�ก�รข้อมลูของหน่วยง�นภ�ครฐัที่เกี่ยวข้อง 
และดำ�เนินก�รจัดเก็บข้อมูลในส่วนที่ข�ดห�ย เพื่อ
สนับสนุนและเชื่อมโยงคลังข้อมูลนำ้�และภูมิอ�ก�ศ
แห่งช�ติ

และเรื่องที่น่�ยินดีที่อย�กจะบอกกล่�ว
กันค่ะ ศูนย์บริก�รข่�วส�รสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ต ิ
ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร
โดดเด่นผ่�นเกณฑ์ประเมินขั้นสูงจ�กสำ�นักง�น
คณะกรรมก�รข้อมลูข่�วส�รของร�ชก�ร สำ�นกัง�น
ปลดัสำ�นกัน�ยกรฐัมนตร ีได้รบัโล่ประก�ศเกยีรตคิณุ 
เป็น 1 ใน 7 หน่วยง�นส่วนกล�ง และเป็น 1 ใน 68
ศูนย์ข้อมูลข่�วส�รโดดเด่น ประจำ�ป 2560 จ�ก
ทั่วประเทศ นบัเป็นคว�มภูมใิจอย่�งยิ่ง

ในโอก�สปใหม่พุทธศักร�ช 2561 นี้ ทีม
ผูจ้ดัทำ�ส�รสถติ ิขอส่งคว�มปร�รถน�ดมี�ยงัทกุท่�น
ขออวยพรให้ทุกท่�นประสบคว�มสุขคว�มเจริญ 
มสีขุภ�พพล�น�มยัสมบรูณ์แขง็แรง พร้อมเริ่มสิ่งใหม่
ด้วยใจที่เบกิบ�นค่ะ

 แล้วพบกนัใหม่ฉบบัหน้�
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ที่ปรึกษา  : นายภุชพงค    โนดไธสง ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ
 : นายอาจิน    จิรชีพพัฒนา รองผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ

 : นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ รองผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ
 :  นายวิโรจน  เลื่อนราม รองผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ
จัดทําโดย   : กลุมประชาสัมพันธ  สํานักงานเลขานุการกรม  โทรศัพท  0 2141 7485
เผยแพรโดย  : กองสถิติพยากรณ  โทรศัพท  0 2143 1323
Website   : http://www.nso.go.th

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
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สารอวยพรปีใหม่ 
 - จากผู้อํานวยการสาํนักงานสถิติแหง่ชาติ

สืบเนื่องจากปก
 - สาํนกังานสถิติแหง่ชาติ (สสช.) ตอบรบัไทยแลนด ์4.0 พฒันา
  ฐานขอ้มูลนํา้ของประเทศ ดว้ยระบบการจดัเกบ็ขอ้มูลโครงสรา้ง
  พืน้ฐานระดบัพืน้ที ่เพือ่การบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้อยา่งยัง่ยืนฯ

 สถิติน่ารู้
 - กลุ่มเยาวชนต้องการพัฒนาขดีความสามารถมากทีส่ดุ
 - คนไทยไดร้บัสวสัดิการคา่รักษาพยาบาลเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง
 - ผู้มงีานทาํดา้น ICT สว่นใหญไ่ม่ไดส้าํเรจ็การศึกษาด้าน ICT       
  โดยตรง

 สถิติเด่น  
 - เดก็และเยาวชนไทย อ่านหนังสอืนอกเวลาเพ่ิมขึน้ 35 นาทตีอ่วนั
 - สถานการณ์พลังงานทดแทนของไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์  
 - สสช. ไดร้บัคัดเลือกเป็นศูนย์ขอ้มูลขา่วสารของราชการโดดเด่น 
  ปี 2560
 - รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเปิดโครงการระบบ
  การจดัเก็บขอ้มูลโครงสรา้งพืน้ฐานระดบัพืน้ที ่เพ่ือการบริหาร
  จัดการทรัพยากรนํา้อย่างยัง่ยืนในลุ่มนํา้ทัว่ประเทศ จํานวน 
  25 ลุม่นํา้ (โครงการระยะที ่1) 

เกร็ดความรู้  
 - กินอะไรบํารุงสายตา

แวดวง สสช.  

ข่าวจากภูมิภาค
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สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ เป็นหน่วยง�นหลักในก�รผลิตข้อมูลสถิติ ให้บริก�รข้อมูลสถิต ิ

และบรหิ�รจดัก�รระบบสถติ ิมคีว�มมุ่งมั่นในก�รจดัทำ�สถติอิย่�งมคีณุภ�พ ได้ม�ตรฐ�น อนัจะนำ�ไปสู่

ก�รตดัสนิใจในก�รว�งแผน กำ�หนดนโยบ�ยต่�ง ๆ ได้อย่�งถูกต้อง เกดิประโยชน์ และนำ�คว�มผ�สกุ

ม�สู่ประช�ชน สร้�งคว�มมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนืแก่ประเทศช�ต ิ

ในโอก�สอันเป็นมงคลศุภว�รดิถีขึ้นปใหม่ ผมขออ�ร�ธน�คุณพระศรีรัตนตรัย และ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล�ยในส�กลโลก ตลอดจนเดชะพระบ�รมีพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพล

อดลุยเดช บรมน�ถบพติร สมเดจ็พระน�งเจ้�สริกิติิ์ พระบรมร�ชนินี�ถ ในรชัก�ลที่ 9 และองค์สมเดจ็

พระเจ้�อยู่หัวมห�วชิร�ลงกรณ บดินทรเทพยวร�งกูร ได้โปรดดลบันด�ลให้ทุกท่�นพร้อมทั้งครอบครัว 

ประสบคว�มสขุ คว�มเจรญิ สมัฤทธผิลในสิ่งอนัพงึปร�รถน� ตลอดปใหม่นี้ ทกุประก�ร

ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ
เน×่องในâอกาสวัน¢Ö้นป‚ใหม‹ 2561

(น�ยภชุพงค์  โนดไธสง)

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ติ

สารอวยพรจาก
0
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สืบเนื่องจากปก

พั²นา°าน¢ŒอมÙลน�้า¢องประเทศ ดŒวยระººการจัดเก็º¢ŒอมÙลâครงสรŒางพ×้น°าน
ระดัºพ×้นที่ เพ×่อการºริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย‹างยั่งย×นÏ

เพื่อรองรับก�รพัฒน�และขับเคลื่อนประเทศด้วย
นวตักรรมและองค์คว�มรู ้สูไ่ทยแลนด์ 4.0 นั้น ที่ผ่�นม�ประเทศไทย
เผชิญกับปญห�นำ้�ท่วมและนำ้�แล้งอย่�งต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน
ก�รจัดเก็บข้อมูลพื้นฐ�นยังกระจัดกระจ�ยและไม่สอดคล้องเป็น
ม�ตรฐ�นเดียวกัน ทำ�ให้ก�รนำ�ข้อมูลไปใช้เพื่อก�รตัดสินใจและ
บรหิ�รจดัก�รนำ้�ยงัข�ดประสทิธภิ�พ สาํนกังานสถิตแิหงชาติ (สสช.) 

กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม จงึไดดาํเนินโครงการระบบ

การจัดเก็บขอมูลโครงสรางพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหาร

จดัการทรพัยากรนํา้อยางยัง่ยนืในลุมนํา้ทัว่ประเทศ จาํนวน 25 ลุมนํา้

(โครงการระยะที่ 1) โดยได้มอบหม�ยให้มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เป็นที่ปรกึษ�ในก�รดำ�เนนิก�รโครงก�ร ใช้ระยะเวล�ทั้งสิ้น 30 เดอืน 
และได้จดัก�รประชมุเปดตวัโครงก�รฯ ในวนัที่ 13 พฤศจกิ�ยน 2560 
ซึ่งมผีู้ร่วมง�น ประกอบด้วย หน่วยง�นภ�ครฐั ภ�คเอกชน สถ�บนั
ก�รศึกษ� ทั้งที่เป็นผู้ใช้ข้อมูล ผู้ผลิตข้อมูล ตลอดจนองค์กรด้�น
ก�รจัดทำ�นโยบ�ยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในก�รบริห�รจัดก�รนำ้�
ของประเทศ ได้รบัทร�บที่ม� คว�มสำ�คญั ขั้นตอนก�รดำ�เนนิง�น 
ก�รพฒัน�ดชันชีี้วดัก�รจดัก�รนำ้� ตลอดจนรบัทร�บผลก�รประเมนิ
ดชันชีี้วดัที่ค�ดว่�จะได้และแนวท�งในก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์ในก�ร
ว�งแผนจดัก�รนำ้�ในพื้นที่ระดบัต่�ง ๆ  อย่�งมปีระสทิธภิ�พ รวมทั้ง
ขอคว�มร่วมมอืสถ�นประกอบก�ร หน่วยง�น และประช�ชนทั่วไป 
ในก�รให้ข้อมลู ในระหว่�งก�รจดัเกบ็ข้อมลูทั่วประเทศ ซึ่งจะดำ�เนนิ
ก�รในระหว่�งเดอืนมถินุ�ยน – กนัย�ยน พ.ศ. 2561

นำ้�เป็นทรัพย�กรที่มีคุณค่�และสำ�คัญอย่�งม�กต่อก�ร
ดำ�รงชีวิต ก�รพัฒน�ระบบเศรษฐกิจ สังคม และก�รรักษ�ระบบ

นเิวศของประเทศไทย ห�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องมกี�รบรหิ�รจดัก�ร
ทรัพย�กรนำ้�ได้อย่�งเหม�ะสมจะส่งผลดีต่อก�รพัฒน�ประเทศ
อย่�งม�ก ในท�งตรงกนัข้�ม ห�กก�รบรหิ�รจดัก�รนำ้�ไม่เหม�ะสม 
อ�จก่อให้เกดิปญห�ภยัแล้ง คอื เกดิภ�วะข�ดแคลนนำ้� เพื่ออปุโภค
บรโิภค และนำ้�เพื่อก�รผลติในภ�คเกษตรกรรม ภ�คอตุส�หกรรม 
และภ�คก�รบรกิ�ร ซึ่งประเทศไทยได้ประสบปญห�ม�ในช่วง 2 - 3 ป
ที่ผ่�นม� หรืออ�จเกิดปญห�นำ้�ม�กจนเป็นนำ้�ท่วม ดังเช่น 
มห�อุทกภัยในป 2554 ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลเสียห�ยต่อคว�ม
เป็นอยู่ของประช�ชน ระบบเศรษฐกิจและระบบนิเวศของประเทศ
อย่�งม�กม�ยมห�ศ�ล 

คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติได้เล็งเห็นคว�มสำ�คัญ
ของปญห�เหล่�นี้ จงึได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รกำ�หนดนโยบ�ยและ
ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้� เพื่อกำ�หนดยุทธศ�สตร์ นโยบ�ย
และแผนง�นก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้� ก�รปองกันและ
แก้ปญห�อทุกภยั ภยัแล้ง และคณุภ�พนำ้�ของประเทศ เพื่อให้ก�ร
บริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�ของประเทศมีคว�มเป็นเอกภ�พ และ
เกิดก�รบูรณ�ก�รในก�รจัดทำ�แผนก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�
ในภ�พรวม  โดยประเทศมรีะบบฐ�นข้อมูลสนบัสนนุก�รตดัสนิใจ
ด้�นก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�ที่ส�ม�รถใช้ร่วมกันได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ เพื่อให้ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�บรรลุต�ม
เป�หม�ยที่ได้ว�งไว้ในแผนยทุธศ�สตร์ ก�รบรหิ�รจดัก�รทรพัย�กรนำ้� 
พ.ศ. 2558 - 2569 ที่ประกอบด้วย 6 ยทุธศ�สตร์ คอื 1. ยทุธศ�สตร์
ก�รจัดก�รนำ้�อุปโภคบริโภค 2. ยุทธศ�สตร์ก�รสร้�งคว�มมั่นคง
ของนำ้�ภ�คก�รผลติ (เกษตรและอตุส�หกรรม) 3. ยทุธศ�สตร์ก�ร

ส�านักงานสถิติáห‹งชาติ (สสช.) 
ตอºรัºäทยáลนด� 4.0 

0
4



พั²นา°าน¢ŒอมÙลน�้า¢องประเทศ ดŒวยระººการจัดเก็º¢ŒอมÙลâครงสรŒางพ×้น°าน
ระดัºพ×้นที่ เพ×่อการºริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย‹างยั่งย×นÏ

จัดก�รนำ้�ท่วมและอุทกภัย 4. ยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รคุณภ�พนำ้� 
5. ยุทธศ�สตร์ก�รอนุรักษ์ฟนฟูสภ�พป�ต้นนำ้�ที่เสื่อมโทรมและ
ปองกนัก�รพงัทล�ยของดนิ 6. ยทุธศ�สตร์ก�รบรหิ�รจดัก�ร ในวนันี้
ประเทศไทยมยีทุธศ�สตร์ก�รบรหิ�รจดัก�รทรพัย�กรนำ้�ที่พย�ย�ม
ร้อยเรียงกระบวนก�รทำ�ง�นด้�นนำ้�ให้มีก�รบูรณ�ก�ร เพื่อสร้�ง
คว�มมั่นคงด้�นนำ้� ยกระดบัคว�มเป็นอยูข่องประช�ชน รองรบัก�ร
ผลิตและพัฒน�เศรษฐกิจของประเทศ และยังคงคว�มสมดุลของ
สิ่งแวดล้อมและระบบนเิวศไว้ โครงก�รนี้ถอืเป็นกญุแจสำ�คญัอกีหนึ่ง
โครงก�รที่มีคว�มจำ�เป็นต่อก�รตัดสินใจในก�รว�งแผนบริห�ร 
จดัก�รทรพัย�กรนำ้�ของประเทศ ซึ่งจะทำ�ให้ผูท้ี่เกี่ยวข้อง ทั้งภ�ครฐั
ภ�คเอกชน ชุมชน และประช�ชนทั่วไป เข้�ใจสถ�นก�รณ์นำ้�ที่
เกดิขึ้นในระดบัพื้นที่ย่อย ระดบัจงัหวดั ระดบัลุม่นำ้�ย่อย ระดบัลุม่นำ้�
และระดับประเทศในมิติต่�ง ๆ โดยใช้ฐ�นข้อมูลสนับสนุนก�ร
ตดัสนิใจด้�นก�รบรหิ�รจดัก�รทรพัย�กรนำ้�ที่มปีระสทิธภิ�พม�กขึ้น
ร่วมกนั ส่งผลให้ประเทศไทยส�ม�รถพฒัน�ระบบเศรษฐกจิ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปต�มแผนก�รพัฒน�ประเทศ ต�มว�ระ
ก�รขบัเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ได้อย่�งมั่นคง

สำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต ิเป็นหน่วยง�นของรฐัที่ดำ�เนนิก�ร
เกี่ยวกับสถิติต�มหลักวิช�ก�ร ได้เล็งเห็นคว�มสำ�คัญของก�ร
มข้ีอมลูพื้นฐ�นท�งเศรษฐกจิและสงัคม รวมถงึข้อมลูพื้นฐ�นก�รใช้
นำ้�ในระดบัพื้นที่ย่อย ที่ครบถ้วน ถูกต้อง แม่นยำ� ไม่ซำ้�ซ้อน และ
ตรงคว�มต้องก�รของผู้ใช้ เป็นสิ่งจำ�เป็นอย่�งยิ่งในก�รว�งแผน
ก�รบรหิ�รจดัก�รทรพัย�กรนำ้�อย่�งยั่งยนืของประเทศ ดงันั้น ก�ร
ศกึษ�และสำ�รวจข้อมูลพื้นฐ�นต่�ง ๆ  เกี่ยวกบัก�รใช้นำ้� รวมถงึก�ร
บริห�รจัดก�รข้อมูลในเชิงบูรณ�ก�รให้เป็นไปในทิศท�งเดียวกัน 
เพื่อลดคว�มซำ้�ซ้อนในก�รจดัเกบ็ข้อมลู  และประเทศมสีถติทิี่สำ�คญั
สำ�หรบัใช้ในก�รวเิคร�ะห์ และจดัลำ�ดบัคว�มมั่นคงของทรพัย�กรนำ้� 
เพื่อนำ�ไปสู่ก�รจัดทำ�นโยบ�ย และแผนในก�รกำ�หนดทิศท�งก�ร
พฒัน�ประเทศ  และก�รบรหิ�รจดัก�รทรพัย�กรนำ้�อย่�งยั่งยนืใน
อน�คต รวมถึงมีข้อมูลสนับสนุนก�รตัดสินใจในก�รบริห�รจัดก�ร
นำ้�ในสถ�นก�รณ์จำ�เป็นเร่งด่วนต่�ง ๆ ของประเทศสำ�นกัง�นสถติิ
แห่งช�ติได้เสนอ “โครงก�รระบบก�รจัดเก็บข้อมูลโครงสร้�ง
พื้นฐ�นระดับพื้นที่เพื่อก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�อย่�งยั่งยืน 
ในลุม่นำ้�ทั่วประเทศจำ�นวน 25 ลุม่นำ้� (โครงก�รระยะที่ 1)” เพื่อเกบ็
รวบรวมข้อมูลโครงสร้�งพื้นฐ�นต่�ง ๆ และสร้�งดชันชีี้วดัต้นแบบ
เพื่อประเมนิก�รบรหิ�รจดัก�รทรพัย�กรนำ้�ของประเทศไทย 

โดยมีเปาหมายของโครงการ คือ มีก�รบูรณ�ก�ร
ข้อมลูของหน่วยง�นภ�ครฐัที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มอียู ่และดำ�เนนิก�รจดั
เกบ็ข้อมลูในส่วนที่ข�ดห�ย เพื่อสนบัสนนุและเชื่อมโยงคลงัข้อมูลนำ้�
และภูมอิ�ก�ศแห่งช�ต ิ และจดัทำ�ดชันชีี้วดัที่สนบัสนนุก�รบรหิ�ร
จัดก�รทรัพย�กรนำ้� เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่มีคุณภ�พประกอบก�ร
ตัดสินใจด้�นนโยบ�ยและก�รจัดก�รนำ้�ต่อไป เพื่อไปสู่เป�หม�ย
ของโครงก�ร จงึได้กำ�หนดขั้นตอนก�รดำ�เนนิง�น ดงันี้

• ก�รศึกษ�และวิเคร�ะห์ร�ยละเอียดโครงสร้�งข้อมูล
ใน “ระบบคลังข้อมูลนำ้�และภูมิอ�ก�ศแห่งช�ติ” ศึกษ�นโยบ�ย
และยทุธศ�สตร์ก�รบรหิ�รจดัก�รนำ้� รวมทั้งดชันชีี้วดัที่เกี่ยวข้องกบั
ก�รบรหิ�รจดัก�รทรพัย�กรนำ้�ของต่�งประเทศ เพื่อกำ�หนดดชันชีี้วดั
ก�รบรหิ�รจดัก�รทรพัย�กรนำ้�ของประเทศไทย 

• ก�รวเิคร�ะห์ ออกแบบกระบวนก�รเกบ็รวบรวมข้อมลู 
รวมทั้งก�รพฒัน�ระบบเพื่อก�รจดัเกบ็ข้อมลูโครงสร�้งพื้นฐ�นและ
ก�รนำ�เข้�ข้อมูลจ�กแหล่งอื่น 

• ก�รจดัประชมุ สมัมน� และก�รฝกอบรม
• ก�รเกบ็รวบรวมข้อมูล วเิคร�ะห์ข้อมูล และนำ�เสนอ

ดชันชีี้วดัก�รบรหิ�รจดัก�รทรพัย�กรนำ้�ของประเทศไทย
โครงก�รระบบก�รจดัเกบ็ข้อมูลโครงสร้�งพื้นฐ�นระดบั

พื้นที่เพื่อก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�อย่�งยั่งยืนในลุ ่มนำ้�
ทั่วประเทศ จำ�นวน 25 ลุม่นำ้� (โครงก�รระยะที่ 1) ใช้เวล�ดำ�เนนิก�ร
ทั้งสิ้น 30 เดอืน เริ่มจ�กวนัที่ 29 มนี�คม 2560 ถงึ 15 กนัย�ยน 2562
โดยจะดำ�เนินก�รศึกษ�ดัชนีชี้วัดก�รจัดก�รนำ้� รวมทั้งดำ�เนินก�ร
จดัเกบ็ข้อมลูที่ข�ดห�ยในทกุพื้นที่ของประเทศไทย ดชันชีี้วดัต้นแบบ
ในก�รบริห�รจัดก�รนำ้�ที่ได้ทำ�ก�รพัฒน�ขึ้นภ�ยใต้โครงก�รนี้ ชื่อ 
ดัชนีชี้วัดการจัดการนํ้า (Water Management Index, WMI) 

เป็นดชันชีี้วดัที่ใช้วดัระดบัก�รบรหิ�รจดัก�รนำ้�ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะ
เป็นเครื่องมอืที่เป็นประโยชน์อย่�งยิ่งในก�รตดัสนิใจกำ�หนดแนวท�ง
ในก�รบรหิ�รจดัก�รนำ้�ในอน�คต ดชันช้ีีวดัการจดัการนํา้ ประกอบ
ด้วย 8 มติ ิคอื 1. มติติ้นทนุทรพัย�กรนำ้� 2. มติกิ�รจดัก�รนำ้�เพื่อ
ก�รอปุโภคบรโิภค 3. มติคิว�มมั่นคงของนำ้�เพื่อก�รพฒัน� 4. มติิ
คว�มสมดลุของนำ้�ต้นทนุและก�รใช้นำ้� 5. มติกิ�รจดัก�รคณุภ�พ
นำ้�และสิ่งแวดล้อมนำ้� 6. มิติก�รจัดก�รภัยพิบัติที่เกิดจ�กนำ้� 
7. มติกิ�รจดัก�รและอนรุกัษ์ป�ต้นนำ้� และ 8. มติกิ�รบรหิ�รจดัก�ร
ทรพัย�กรนำ้� 

ในส่วนของผลก�รศึกษ�จ�กโครงก�รที่จะได้ ประกอบ
ด้วย 1. ผลก�รจัดเก็บข้อมูลก�รบริห�รจัดก�รนำ้�ที่ดำ�เนินก�ร
สำ�รวจทั่วประเทศ โดยสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติจะจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
ตอบสนองข้อมูลในส่วนที่ข�ดห�ยเพื่อนำ�ไปประเมินดัชนีชี้วัดก�ร
จดัก�รนำ้� (WMI) ของประเทศ รวมทั้งเป็นข้อมูลที่ไปสนบัสนนุคลงั
ข้อมลูนำ้�และภมูอิ�ก�ศแห่งช�ต ิในมติเิชงิเศรษฐกจิและสงัคม และ
2. ผลก�รประเมนิดชันชีี้วดัก�รจดัก�รนำ้� (WMI) จะเป็นเครื่องมอื
ให้หน่วยง�นภ�ครฐั ภ�คเอกชน ชมุชน และประช�ชนทั่วไป เข้�ใจ
สถ�นก�รณ์นำ้�ในระดับพื้นที่ย่อย ระดับจังหวัด ระดับลุ่มนำ้�ย่อย 
ระดับลุ่มนำ้� ระดับภ�ค และระดับประเทศ ในมิติต่�ง ๆ โดยใช้
ฐ�นข้อมลูสนบัสนนุก�รตดัสนิใจด้�นก�รบรหิ�รจดัก�รทรพัย�กรนำ้�
ที่มปีระสทิธภิ�พร่วมกนั ส่งผลให้ประเทศไทยส�ม�รถพฒัน�ระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปต�มแผนก�รพัฒน�
ประเทศ ต�มว�ระก�รขบัเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ได้อย่�งมั่นคง
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กลØ‹มเยาวชน
ตŒองการพั²นา¢ีดความสามารถมากที่สØด

ผลก�รสำ�รวจคว�มต้องก�รพฒัน�ขดีคว�มส�ม�รถของ
ประช�กร พ.ศ. 2560 พบว่� จำ�นวนประช�กรอ�ย ุ15 ปขึ้นไป มี
ประม�ณ 55.83 ล้�นคน เป็นผูต้้องก�รพฒัน�ขดีคว�มส�ม�รถ 5.03 
ล้�นคน หรอืคดิเป็นร้อยละ 9.0 ของประช�กรอ�ย ุ15 ปขึ้นไป และ
ไม่ต้องก�รพฒัน�ขดีคว�มส�ม�รถ 50.80 ล�้นคน หรอืร้อยละ 91.0 
เมื่อพิจ�รณ�ต�มเพศ พบว่� ผู้ที่ต้องก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถ
เป็นเพศช�ย 2.39 ล้�นคน หรอืคดิเป็นร้อยละ 8.9 ของประช�กร
เพศช�ยอ�ย ุ 15 ปขึ้นไป ขณะที่เพศหญงิต้องก�รพฒัน�ขดีคว�ม
ส�ม�รถ จำ�นวน 2.64 ล้�นคน หรอืคดิเป็นร้อยละ 9.1 ของประช�กร
เพศหญงิอ�ย ุ15 ปขึ้นไป

ห�กพิจ�รณ�ผู้ที่ต้องก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถใน
แต่ละภ�ค พบว่� ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ที่ต้องก�รพัฒน�
ขดีคว�มส�ม�รถม�กที่สดุ 2.33 ล้�นคน หรอืร้อยละ 15.7 รองลงม�
เป็นภ�คเหนอื 8.51 แสนคน หรอืร้อยละ 9.0 ภ�คกล�ง 8.18 แสนคน
หรือร้อยละ 4.9 ภ�คใต้ 7.18 แสนคน หรือร้อยละ 9.8 และ
กรงุเทพมห�นคร 3.06 แสนคน หรอืร้อยละ 4.0 สำ�หรบัผู้ที่ต้องก�ร
พฒัน�ขดีคว�มส�ม�รถต�มกลุ่มอ�ย ุพบว่� กลุ่มอ�ย ุ15 - 24 ป
หรือวัยเย�วชนมีคว�มต้องก�รพัฒน�ม�กที่สุด ร้อยละ 13.4 
กลุ่มอ�ย ุ25 - 34 ป ร้อยละ 11.3 กลุ่มอ�ย ุ35 - 44 ป ร้อยละ 10.9 
กลุ่มอ�ย ุ45 - 54 ป ร้อยละ 9.2 กลุ่มอ�ย ุ55 - 59 ป ร้อยละ 7.0 
และกลุ่มอ�ย ุ60 ปขึ้นไป ร้อยละ 2.1  

สถิตินารู

เมื่อพิจ�รณ�หลักสูตรที่ต้องก�รพัฒน� พบว่� มีผู้ที่
สนใจเข้�รบัก�รพฒัน�ขดีคว�มส�ม�รถม�กที่สดุ คอื ด้�นอ�ห�ร
และโภชน�ก�รม�กที่สดุ 6.62 แสนคน ด้�นก�รเพ�ะปลกูและขย�ย
พนัธุ์พชื 5.24 แสนคน เสรมิสวย 4.85 แสนคน ช่�งยนต์และก�ร
บำ�รงุรกัษ� 4.66 แสนคน ตดัเยบ็เสื้อผ้� 4.03 แสนคน ช่�งไฟฟ�
และอิเล็กทรอนิกส์ 3.28 แสนคน ก�รใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป 1.74  
แสนคน ช่�งกลโรงง�น 1.71 แสนคน ก�รประดษิฐ์ผลติภณัฑ์ 1.61 
แสนคน  และช่�งก่อสร้�ง 1.51 แสนคน ส่วนที่เหลอืกระจ�ยอยู่ใน
หลกัสตูรด้�นอื่น ๆ  เมื่อเปรยีบเทยีบข้อมูลตั้งแต่ป 2556 - 2560 พบว่�
ผู้ที่ต้องก�รพฒัน�ขดีคว�มส�ม�รถมแีนวโน้มเพิ่มขึ้น

0
7

พบกับขอมูลเพ่ิมเติมไดที่เว็บไซต www.nso.go.th
ที่มา : สํารวจความตองการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2560 สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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คนäทยäดŒรัºสวัสดิการ
ค‹ารักÉาพยาºาลเพิ่ม¢Ö้นอย‹างต‹อเน×่อง

ผลก�รสำ�รวจอน�มัยและสวัสดิก�ร พ.ศ. 2560 
โดยเก็บข้อมูลจ�กครัวเรือนตัวอย่�งประม�ณ 27,960 ครัวเรือน 
ในทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งในเขตเทศบ�ลและนอกเขตเทศบ�ล
ในเดือนมีน�คม 2560 พบว่� ประช�กรได้รับสวัสดิก�รค่�รักษ�
พย�บ�ลเพิ่มสูงขึ้นอย่�งต่อเนื่อง คอื จ�กร้อยละ 96.0 ในป 2549 
เป็นร้อยละ 99.2 ในป 2560 และประเภทสวสัดกิ�รค่�รกัษ�พย�บ�ล
ที่ได้รบัสงูสดุคอื บตัรประกนัสขุภ�พ (บตัรทอง) ร้อยละ 75.7 รองลงม�
คือ บัตรประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน 17.2 และสวัสดิก�ร
ข้�ร�ชก�ร/ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ ร้อยละ 7.1 ต�มลำ�ดบั สำ�หรบัก�ร
ประกันสุขภ�พกับบริษัทประกันซึ่งเป็นสวัสดิก�รที่ไม่ใช่จ�กภ�ครัฐ
มถีงึร้อยละ 7.1  

สำ�หรบัสถ�นก�รณ์สขุภ�พ เรื่องก�รเจบ็ปวย พบว่� มผู้ี
ปวยที่ไม่ต้องนอนพกัรกัษ�ในสถ�นพย�บ�ลระหว่�ง 1 เดอืนก่อนวนั
สมัภ�ษณ์ทั้งสิ้น 20.3 ล้�นคน (ร้อยละ 30.1) เป็นผู้ช�ย 8.8 ล้�นคน
และผู้หญิง 11.5 ล้�นคน โดยเป็นผู้มีอ�ก�รปวย/รู้สึกไม่สบ�ย 
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11.2 ล้�นคน (ร้อยละ 16.6) เป็นผู้ที่มโีรคเรื้อรงั/โรคประจำ�ตวั 12.6 
ล้�นคน (ร้อยละ 18.6) และเป็นผู้ที่ได้รบัอบุตัเิหต/ุถูกทำ�ร้�ย 1.3 ล้�นคน 
(ร้อยละ 2.0) โดยผู้หญิงมีสัดส่วนของก�รปวย/รู้สึกไม่สบ�ย และ
มีโรคเรื้อรัง/โรคประจำ�ตัวสูงกว่�ผู้ช�ยอย่�งเห็นได้ชัด โดยที่ผู้ช�ย
มสีดัส่วนของก�รเกดิอบุตัเิหต/ุถูกทำ�ร้�ยสูงกว่�ผู้หญงิ

ในขณะที่มีผู ้ป วยที่ต้องก�รนอนพักรักษ�ในสถ�น
พย�บ�ลระหว่�ง 12 เดอืนก่อนวนัสมัภ�ษณ์ จำ�นวน 3.1 ล้�นคน 
(ร้อยละ 4.6) ซึ่งในจำ�นวนนี้ พบว่� ผู้หญงิมกี�รปวยที่สูงกว่�ผู้ช�ย 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัก�รสำ�รวจที่ผ่�นม� พบว่� ผู้ปวยที่ไม่ต้องนอน
พกัรกัษ�ฯ ในระหว่�ง 1 เดอืนก่อนวนัสมัภ�ษณ์ มสีดัส่วนเพิ่มขึ้น
จ�กร้อยละ 28.2 ในป 2549 เป็นร้อยละ 30.1 ในป 2560 และเมื่อ
พิจ�รณ�ต�มลักษณะของก�รเจ็บปวย พบว่� ผู้ที่ปวยเพร�ะมี
อ�ก�รปวย/รูส้กึไม่สบ�ย มแีนวโน้มเพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ 16.3 ในป 2549
เป็นร้อยละ 16.6 ในป 2560

พบกับขอมูลเพ่ิมเติมไดที่เว็บไซต www.nso.go.th



¼ÙŒมีงานท�าดŒาน ICT 
ส‹วนใหÞ‹äม‹äดŒส�าเร็จการศÖกÉาดŒาน ICT âดยตรง

ผลก�รสำ�รวจป 2559 พบว่� ผู้มงี�นทำ�ด้�นเทคโนโลยี
ส�รสนเทศและก�รสื่อส�รหรือ ICT มีจำ�นวนทั้งสิ้น 374,934 คน 
เป็นช�ย 257,864 คน หรอืคดิเป็นร้อยละ 68.8 และหญงิ 117,070 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 31.2 ซึ่งส่วนใหญ่ทำ�ง�นในเทศบ�ลหรือเขต
เมืองร้อยละ 77.5 และที่เหลืออยู่นอกเขตเทศบ�ลร้อยละ 22.5 
เมื่อพจิ�รณ�ระดบัก�รศกึษ�ที่สำ�เรจ็ของผูท้ี่มงี�นทำ�ด้�น ICT จำ�นวน
ทั้งสิ้น 374,934 คน พบว่� ร้อยละ 54.4 เป็นผูท้ี่ไม่ได้สำ�เรจ็ก�รศกึษ�
ด้�น ICT มเีพยีงร้อยละ 45.6 ที่สำ�เรจ็ก�รศกึษ�ด้�น ICT จะเหน็ได้ว่�
ผู้ทำ�ง�นด้�น ICT ในตล�ดแรงง�นนั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่ได้สำ�เรจ็
ก�รศกึษ�ม�ท�งด้�น ICT เมื่อพจิ�รณ�เฉพ�ะผู้ที่สำ�เรจ็ก�รศกึษ�
ด้�น ICT พบว่� เป็นผู้ที่สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีร้อยละ 67.4
รองลงม�เป็นระดบัอนปุรญิญ�/ปวส. ร้อยละ 15.1 สงูกว่�ปรญิญ�ตรี
ร้อยละ 9.9 และระดบัมธัยมศกึษ�ตอนปล�ย/ปวช. ร้อยละ 7.6 

สำ�หรบักจิกรรมท�งเศรษฐกจิของผู้ที่ทำ�ง�นด้�น ICT พบว่� 
ภ�คก�รค้�และก�รบริก�รมีจำ�นวนผู้ที่ทำ�ง�นด้�น ICT ม�กที่สุด 
305,393 คน หรอืร้อยละ 81.5 และภ�คก�รผลติ 69,076 คน หรอื 

ร้อยละ 18.4 และภ�คก�รเกษตรกรรม 465 คน หรอืร้อยละ 0.1 ซึ่ง
ผู้ทำ�ง�นด้�น ICT ส่วนใหญ่มีสถ�นภ�พก�รทำ�ง�นเป็นลูกจ้�ง 
26,552 คน หรอืคดิเป็นร้อยละ 70.6 ของผูท้ี่ทำ�ง�นด้�น ICT ทั้งหมด 
โดยอยู่ในภ�คเอกชน 222,106 คน (ร้อยละ 84.0) เป็นเพศช�ย 
154,145 คน เพศหญิง 67,961 คน และภ�ครัฐบ�ล 42,446 คน 
(ร้อยละ16.0) เป็นเพศช�ย 29,014 คน และเพศหญงิ 13,432 คน 
สำ�หรบัค่�จ้�งเงนิเดอืนที่ลกูจ้�ง ICT ได้รบัเฉลี่ยเดอืนละ 23,761 บ�ท 
โดยภ�ครฐัได้รบัค่�จ้�งเดอืนละ 23,779 บ�ท และภ�คเอกชนได้รบั
ค่�จ้�งเดอืนละ 23,753 บ�ท 

ส่วนก�รกระจ�ยตัวของผู้ทำ�ง�นด้�น ICT ในภูมิภ�ค
ต่�ง ๆ  ทั่วประเทศ พบว่� กรงุเทพมห�นคร มผู้ีทำ�ง�นด้�น ICT ม�ก
ที่สดุร้อยละ 46.7 รองลงม�เป็นภ�คกล�ง ร้อยละ 28.7 ภ�คตะวนัออก
เฉียงเหนือ ร้อยละ 8.8 ภ�คเหนือ ร้อยละ 8.6 และภ�คใต้ ร้อยละ 
7.2 จ�กข้อมูลจะเห็นได้ว่� ผู้ทำ�ง�นด้�น ICT ส่วนใหญ่จะอยู่ใน
กรุงเทพมห�นคร และภ�คกล�ง เนื่องจ�กเป็นแหล่งอุตส�หกรรม
ต่�ง ๆ ซึ่งเป็นศูนย์กล�งท�งธรุกจิและก�รค้�
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ผู มีงานทําดาน ICT สวนใหญไมไดสําเร็จการศึกษาดาน ICT โดยตรง
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ขาวประชาสัมพันธ

สสช. äดŒรัºคัดเล×อกเปšน
ศÙนย�¢ŒอมÙล¢‹าวสาร¢องราชการâดดเด‹น ป‚ 2560

น�ยภุชพงค์ โนดไธสง ผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติ

แห่งช�ต ิรบัมอบโล่ประก�ศเกยีรตคิณุศูนย์ข้อมลูข่�วส�รของร�ชก�ร

โดดเด่น ป 2560 จ�ก น�ยออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำ�

สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ในพิธีเปดก�รสัมมน�ท�งวิช�ก�รประจำ�ป

ของก�รประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร 

พ.ศ. 2540 ซึ่งจัดขึ้นภ�ยใต้ชื่อง�น “ประช�รัฐโปร่งใส ขับเคลื่อน

ประเทศไทย 4.0” ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบ�ล เมื่อวันที่ 15 

กนัย�ยน 2560 

โดย พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอช� น�ยกรฐัมนตร ีมขี้อ

สั่งก�รให้ “ป 2560 เป็นปแห่งศูนย์ข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร” 

ทุกส่วนร�ชก�รและหน่วยง�นภ�ครัฐทุกแห่งมีศูนย์ข้อมูลข่�วส�ร

ของร�ชก�ร และดำ�เนินก�รเปดเผยข้อมูลต่�ง ๆ ให้ประช�ชน

รบัทร�บ ต�มพระร�ชบญัญตัขิ้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร พ.ศ. 2540 

เพื่อเป็นก�รสร้�งคว�มโปร่งใสและให้ประช�ชนได้มส่ีวนร่วมกบัก�ร

ดำ�เนนิโครงก�รต่�ง ๆ ของภ�ครฐั 

ทั้งนี้ ศูนย์บริก�รข้อมูลข่�วส�รสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ต ิ

ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�รโดดเด่น ผ่�น

เกณฑ์ก�รประเมนิขั้นสงูจ�กสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รข้อมลูข่�วส�ร

ของร�ชก�ร สำ�นกัง�นปลดัสำ�นกัน�ยกรฐัมนตร ี ได้รบัโล่ประก�ศ

เกยีรตคิณุ เป็น 1 ใน 7 หน่วยง�นส่วนกล�ง และเป็น 1 ใน 68 

ศูนย์ข้อมูลข่�วส�รโดดเด่น ประจำ�ป 2560 จ�กทั่วประเทศ โดย

ก�รตรวจประเมินเอกส�รและเว็บไซต์ รวมทั้งลงพื้นที่ตรวจประเมิน

ศูนย์บริก�รข้อมูลข่�วส�รสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ  เมื่อวันที่ 12 

กรกฎ�คม 2560 ซึ่งสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ ได้จัดตั้งศูนย์บริก�ร

ข้อมูลข่�วส�ร โดยมีหน้�ที่ให้บริก�รข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร

ต�มม�ตร� 7 และม�ตร� 9 แห่งพระร�ชบญัญตัขิ้อมูลข่�วส�รของ

ร�ชก�ร พ.ศ. 2540 ประช�ชนส�ม�รถเข้�ถงึข้อมูลข่�วส�รดงักล่�ว

ได้ ณ ห้องสมุดสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ ศูนย์บริก�รข้อมูลข่�วส�ร

สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ ชั้น 2 ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษ� อ�ค�รรฐัประศ�สนภกัด ีถนนแจ้งวฒันะ เขตหลกัสี่ กรงุเทพฯ 

10210 และเว็บไซต์ศูนย์บริก�รข้อมูลข่�วส�รฯ โดยส�ม�รถเข้�ถึง

ได้ 2 ช่องท�ง ได้แก่ 1) ผ่�นเว็บไซต์สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ต ิ

www.nso.go.th 2) ผ่�นเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่�วส�รสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รข้อมลูข่�วส�รของร�ชก�ร สำ�นกัง�นปลดัสำ�นกัน�ยก

รฐัมนตร ีhttp://www.oic.go.th/infocenter3/387
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รองนายกรั°มนตรี เปšนประ¸านการประชØม 

เป�ดâครงการระººการจัดเก็º¢ŒอมÙลâครงสรŒางพ×้น°านระดัºพ×้นที่ 
เพ×่อการºริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย‹างยั่งย×นในลØ‹มน�้าทั่วประเทศ 

จ�านวน 25 ลØ‹มน�้า

พล.อ.อ.ประจนิ จั่นตอง รองน�ยกรฐัมนตร ีเป็นประธ�น
ก�รประชุม เปดโครงก�รระบบก�รจัดเก็บข้อมูลโครงสร้�งพื้นฐ�น
ระดับพื้นที่ เพื่อก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�อย่�งยั่งยืนในลุ่มนำ้�
ทั่วประเทศ จำ�นวน 25 ลุม่นำ้� (โครงก�รระยะที่ 1) โดยม ีน�ยภชุพงค์
โนดไธสง ผู้อำ�นวยก�รสำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต ิกล่�วร�ยง�น 

ช่วงเช้�เป็นก�รบรรย�ยก�รดำ�เนินก�รบริห�รจัดก�ร
นำ้�ของประเทศไทยที่ผ่�นม� และคลังข้อมูลนำ้�และภูมิอ�ก�ศ
แห่งช�ต ิโดย น�ยธ�ด�  สขุะปณุพนัธ์ ที่ปรกึษ�กรมชลประท�น และ 
ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันส�รสนเทศทรัพย�กรนำ้�และ
ก�รเกษตร (องค์ก�รมห�ชน) และโครงก�รระบบก�รจัดเก็บข้อมูล
โครงสร้�งพื้นฐ�นระดับพื้นที่ เพื่อก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�
อย่�งยั่งยนืในลุ่มนำ้�ทั่วประเทศ จำ�นวน 25 ลุ่มนำ้� (โครงก�รระยะที่ 1) 
โดย น�ยภุชพงค์  โนดไธสง ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ
และ รศ.ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ ที่ปรึกษ�โครงก�รมห�วิทย�ลัย
ขอนแก่น 

ช่วงบ่�ยมีก�รเสวน�ในหัวข้อ ฐ�นข้อมูลก�รบริห�ร
จดัก�รทรพัย�กรนำ้� เพื่อขบัเคลื่อนประเทศไทยในยคุ Thailand 4.0  
นำ�โดย น�ยภชุพงค์ โนดไธสง  ผู้อำ�นวยก�รสำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต ิ
น�ยบญุชบุ ส่งตระกูลศกัดิ์  นกัวเิคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญ
ก�รพเิศษ  สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รพฒัน�ก�รเศรษฐกจิและสังคม
แห่งช�ติ น�ยธ�ด�  สุขะปุณพันธ์ ที่ปรึกษ�กรมชลประท�น 
น�ยส�ธิต  สื่อประเสริฐสุข ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ปองกันวิกฤตนำ้� 
กรมทรพัย�กรนำ้� น�ยจติรกร  สวุรรณเลศิ ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัสำ�รวจ
และประเมนิศกัยภ�พนำ้�บ�ด�ล กรมทรพัย�กรนำ้�บ�ด�ล ดร.สรุเจตส์
บญุญ�อรณุเนตร  ผูอ้ำ�นวยก�รฝ�ยส�รสนเทศทรพัย�กรนำ้�  สถ�บนั
ส�รสนเทศทรัพย�กรนำ้�และก�รเกษตร (องค์ก�รมห�ชน) โดยมี
ดร.โพยม สร�ภิรมย์ รักษ�ก�รแทนผู ้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัย
ทรัพย�กรนำ้�ใต้ดิน มห�วิทย�ลัยขอนแก่น เป็นผู้ดำ�เนินร�ยก�ร 
ณ โรงแรมเซน็ทร� บ�ยเซน็ท�ร�ศนูย์ร�ชก�รและคอนเวนชนัเซน็เตอร์ 
แจ้งวฒันะ กรงุเทพฯ เมื่อวนัที่ 13 พฤศจกิ�ยน 2560

 (âครงการระยะที่ 1)
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เคยสงสัยกันไหมคะว่�ทำ�ไมเวล�ม�ตรวจต� ผู้ปวย
บ�งคนได้วติ�มนิบำ�รงุส�ยต�กลบับ้�นไป บ�งคนกลบับ้�นตวัเปล่� 
ย�หยอดต�กไ็ม่ได้ อ�ยกุพ็อ ๆ  กนัแท้ ๆ  แต่ทำ�ไมถงึได้ย�ไม่เหมอืนกนั
แล้วเมื่อไหร่คุณหมอจะสั่งวิต�มินบำ�รุงส�ยต� คำ�ถ�มเหล่�นี้
อ�จเกดิขึ้นในใจหล�ย ๆ  คน ม�ดกูนัว่�ใครที่สมควรได้วติ�มนิบำ�รงุ
ส�ยต�บ้�ง

ผลวจิยัในสหรฐัอเมรกิ� พบว่� ก�รให้วติ�มนิ C วติ�มนิ E 
เบต้�แคโรทนี ธ�ตสุงักะส ีและธ�ตทุองแดง มปีระโยชน์ในก�รชะลอ
ก�รเสื่อมม�กขึ้นของผู้ปวยที่เป็นโรคจอประส�ทเสื่อม ตั้งแต่ระดับ
กล�งขึ้นไป (Moderate Age-Related Macular Degeneration) ทั้งนี้ 
ในผู้ปวยที่มีโรคจอประส�ทเสื่อมเพียงเล็กน้อยอ�จไม่ได้ประโยชน์
เท่�ไรนกัจ�กก�รรบัประท�นวติ�มนิดงักล่�ว หมอต�จะเป็นผูป้ระเมนิ
ระดับคว�มเสื่อมของจอประส�ทต�จ�กก�รขย�ยม่�นต� ดังนั้น 
ถ้�ม�ตรวจต�ไม่ได้วติ�มนิกลบัไปรบัประท�นกอ็ย่�เสียใจ นั่นแสดงว่�
จอประส�ทต�ยงัสขุภ�พดอียู่หรอืผดิปกตเิพยีงเลก็น้อยเท่�นั้น

ถ้�อย่�งนั้นเร�มีวิธีก�รบำ�รุงส�ยต�โดยก�รท�นอ�ห�ร
เสรมิได้หรอืไม่ ? จ�กก�รวจิยัของแพทย์ในสหรฐัอเมรกิ�และหล�ย
ประเทศ พบว�่ ก�รรบัประท�นอ�ห�รเสรมิที่มสี�รอ�ห�รดงัต่อไปนี้
มสี่วนช่วยในก�รบำ�รงุส�ยต�

1. วติามิน A เป็นส�รที่ช่วยในก�รทำ�ง�นของจอประส�ท
ต�และมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รมองเวล�กล�งคืน ซึ่งพบม�กในผัก
จำ�พวก ชะอม คะน้� ยอดกระถนิ ตำ�ลงึ ผกัโขม ฟกทอง

2. วิตามิน B มกี�รศกึษ�พบว่� วติ�มนิ B1 และ B12 
อ�จมบีทบ�ทในก�รชะลอก�รเกดิต้อกระจกได้ โดยแหล่งที่มวีติ�มนิ
ชนดินี้ม�ก ได้แก่ ตบั ไข่ เนื้อสตัว์ นมสด

3. วิตามิน C เป็นที่รู้จกักนัดขีองก�รชะลอคว�มแก่ของ
ร่�งก�ยด้วยคุณสมบัติต้�นอนุมูลอิสระ (antioxidant) นอกจ�กนั้น
ยงัอ�จช่วยชะลอก�รเกดิต้อกระจกได้อกีด้วย ผลไม้ที่มวีติ�มนิ C ม�ก 
ได้แก่ ฝรั่ง ส้ม สบัปะรด มะข�มปอม ส่วนผกั ได้แก่ กะหลำ่�ดอก 
บรอกโคลี่

เกร็ดความรู

กินอะäร
º�ารØงสายตา 

4. วิตามิน E กเ็ป็นวติ�มนิอกีตวัหนึ่งที่มคีณุสมบตัติ้�น
อนุมูลอิสระซึ่งมีอยู่ในเซลล์รับแสงที่จอประส�ทต� และก�รศึกษ� 
พบว่� อ�จมบีทบ�ทช่วยชะลอก�รเกดิต้อกระจกเช่นเดยีวกนั พบได้
ในนำ้�มนัธญัพชื นำ้�มนัดอกคำ�ฝอย ข้�วโพด ถั่วเหลอืง

 5. เบตาแคโรทีน (betacarotene) เป็นส�รตั้งต้นของ
วติ�มนิ A ซึ่งมบีทบ�ทในก�รต้�นอนมุลูอสิระและช่วยในก�รมองเหน็
ในเวล�กล�งคนืเช่นเดยีวกบัวติ�มนิ A พบม�กในผกัผลไม้ที่มสีเีหลอืง
ส้ม เช่น แครอท มะละกอ ข้�วโพดอ่อน หน่อไม้ฝรั่ง ผกับุ้ง ข้อควร
ระวังคือก�รรับประท�นเบต้�แคโรทีนในรูปอ�ห�รเสริมม�กไปใน
คนที่สูบบหุรี่จะเพิ่มโอก�สเกดิมะเรง็ปอดได้

 6. ลทูนี และซีแซนทิน (lutein and zeaxanthin) เป็นส่วน
ประกอบสำ�คัญที่พบในจุดรับภ�พที่จอประส�ทต�และเลนส์ต� 
มคีณุสมบตัติ้�นอนมุูลอสิระ จ�กก�รศกึษ�พบว่� มสี่วนช่วยในก�ร
ชะลอก�รเกิดต้อกระจกและโรคจอประส�ทต�เสื่อม พบม�กใน
ผกัโขม ไข่แดง ข้�วโพด บรอกโคลี่

7. ซีลีเนียม (selenium) เป็นส�รอกีตวัหนึ่งที่ต้�นอนมุูล
อสิระและอ�จช่วยชะลอก�รเกดิต้อกระจก โดยพบได้ในหอยน�งรม 
หอยล�ย ตบัไก่ เมลด็ท�นตะวนั

8. สังกะสี (zinc) มคีณุสมบตัติ้�นอนมุูลอสิระ จ�กก�ร
ศกึษ�พบว่�มส่ีวนช่วยในก�รทำ�ให้จอประส�ทต�เสื่อมที่เป็นอยูแ่ล้ว
เป็นช้�ลง โดยแหล่งที่พบสงักะส ีได้แก่ หอยน�งรม ตบั เนื้อสตัว์

 9. สารสกัดจากใบแปะกวย (Ginkgo biloba) นอกจ�ก
คุณสมบัติเพิ่มเลือดไหลเวียนไปที่สมองแล้ว ยังมีคุณสมบัติต้�น
อนมุลูอสิระเกี่ยวกบัส�ยต� พบว่� อ�จช่วยรกัษ�ล�นส�ยต�ผดิปกติ
ในต้อหนิบ�งชนดิได้

10. โอเมกา 3 (omega 3) เป็นกรดไขมันที่มีบทบ�ท
สำ�คญัในก�รรกัษ�ภ�วะต�แห้ง ซึ่งพบม�กในปล�ทะเล เช่น ปล�
แซลมอน ปล�ซ�ร์ดนี ผลไม้ที่พบได้ เช่น ผลกวีี

จะเห็นได้ว่�อ�ห�รที่มีคุณสมบัติบำ�รุงส�ยต�นั้นมีอยู่
รอบ ๆ ตัวเร� หล�ยชนิดที่ส�ม�รถปลูกเป็นพืชผักสวนครัวได้ 
ดังนั้น คุณก็ส�ม�รถถนอมส�ยต�และมีสุขภ�พดีได้โดยไม่ต้องใช้
ย�บำ�รงุใด ๆ เลยย�บำ�รงุใด ๆ เลย

ที่ม� : หนงัสอื 100 เรื่องเด่น คว�มรู้เพื่อส่งเสรมิสขุภ�พสำ�หรบัประช�ชน
โดย : สำ�นกัง�นกองทนุสนบัสนนุก�รสร้�งเสรมิสขุภ�พ (สสส.)
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พธิถีวายผา้พระกฐนิพระราชทาน ประจาํปี 2560

จติอาสาเฉพาะกจิ สสช.ทําความดถีวายในหลวง ร.๙

แวดวง สสช.

 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เป็นประธ�นถว�ยผ้�พระกฐินพระร�ชท�น 
ประจำ�ป 2560 ของกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม โดยม ีคณะผู้บรหิ�ร และหน่วยง�นในสงักดักระทรวงฯ เข้�ร่วมพธิดีงักล่�ว 
ณ วดัร�ชสงิขร พระอ�ร�มหลวง แขวงวดัพระย�ไกร เขตบ�งคอแหลม กรงุเทพมห�นคร เมื่อวนัที่ 16 ตลุ�คม 2560

การจดัทาํผงัรายการขอ้มูลสถติทิางการของผลติภณัฑท์ี่มศีกัยภาพ

 น�ยอ�จิน จิรชีพพัฒน� รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ เป็นประธ�นก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร เรื่อง “ก�รจัดทำ�ผัง
ร�ยก�รข้อมูลสถติทิ�งก�รของผลติภณัฑ์ที่มศีกัยภ�พ (Product Champion)/ประเดน็ปญห�สำ�คญั (Critical Issue)” เพื่อเตรยีมคว�มพร้อม
ในก�รสนับสนุนก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์จังหวัด และแปลงแผนแม่บทระบบสถิติ ในระดับพื้นที่ โดยมี น�งละอองด�ว คมสัน สถิติ
จงัหวดัสรุ�ษฎร์ธ�น ี กล่�วร�ยง�น บรรย�ยโดย วทิย�กรจ�กสำ�นกับรหิ�รจดัก�รระบบสถติ ิ ก�รประชมุครั้งนี้มสีถติจิงัหวดั 14 จงัหวดั
ภ�คใต้และเจ้�หน้�ที่ของสำ�นกัง�นสถติจิงัหวดัเข้�ร่วมก�รประชมุ จำ�นวน 60 คน ณ โรงแรมบรุศีรภีู บูตกิโฮเตล็ จงัหวดัสงขล� เมื่อวนัที่
19 กนัย�ยน 2560

 น�ยภชุพงค์ โนดไธสง ผู้อำ�นวยก�รสำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต ิพร้อมด้วย ข้�ร�ชก�ร พนกัง�น และเจ้�หน้�ที่  จดักจิกรรมจติอ�ส�
เฉพ�ะกจิของสำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต ิถว�ยเป็นพระร�ชกศุล พระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภูมพิลอดลุยเดช บรมน�ถบพติร ด้วยก�รทำ�
พมิเสนนำ้� ย�ดม และพดั ณ บรเิวณล�นอเนกประสงค์ ทศิเหนอื ชั้น 2 สำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต ิเพื่อนำ�ไปแจกให้ผู้เข้�ร่วมง�นพระร�ชพธิี
ถว�ยพระเพลงิพระบรมศพฯ เมื่อวนัที่ 19 ตลุ�คม 2560
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จติอาสาเฉพาะกจิ สสช.ทําความดถีวายในหลวง ร.๙

จติอาสาเฉพาะกจิ สสช.ทําความดถีวายในหลวง ร.๙

ถวายดอกไมจ้นัทนใ์นหลวงรชักาลที่ ๙

การจดัทาํขอ้มูลสถติสินิคา้ระหวา่งประเทศ

 จิตอ�ส�เฉพ�ะกิจ สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ ทำ�คว�มดีถว�ยในหลวงรัชก�ลที่ 9 โดยนำ�พิมเสนนำ้� ย�ดม และพัด มอบให้แก่
ผู้อำ�นวยก�รเขตบ�งเขน เขตบงึกุ่ม เขตจตจุกัร และเขตบ�งกอกน้อย  สำ�หรบัแจกจ่�ยให้แก่ประช�ชนต่อไป เมื่อวนัที่ 24 ตลุ�คม 2560

 น�ยอ�จิน จิรชีพพัฒน� รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ พร้อมจิตอ�ส�เฉพ�ะกิจ สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ต ิ
ทำ�คว�มดีถว�ยในหลวงรัชก�ลที่ 9 โดยนำ�พิมเสนนำ้� ย�ดม พัด และนำ้� แจกให้ประช�ชนบริเวณรอบท้องสน�มหลวง เมื่อวันที่ 25 
ตลุ�คม 2560

 น�ยอ�จิน จิรชีพพัฒน� รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ พร้อมด้วยผู้บริห�ร และข้�ร�ชก�รในหน่วยง�น ร่วมถว�ย
ดอกไม้จันทน์ในพระร�ชพิธีถว�ยพระเพลิงพระบรมศพพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช บรมน�ถบพิตร ณ ซุ้มถว�ย
ดอกไม้จนัทน์ อ�ค�รรฐัประศ�สนภกัด ีศูนย์ร�ชก�รเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษ� 5 ธนัว�คม 2550 เมื่อวนัที่ 26 ตลุ�คม 2560

 น�งนำ้�ผึ้ง เชดิชูพงษ์ ผู้อำ�นวยก�รกองสถติเิศรษฐกจิ สำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต ิเป็นประธ�นเปดก�รประชมุ เรื่อง ก�รจดัทำ�ข้อมูล
สถติสินิค้�ระหว่�งประเทศ (Meeting on International Merchandise Trade Statistics IMTS) จดัขึ้นระหว่�งวนัที่ 6 – 8 พฤศจกิ�ยน 2560 
ณ ห้องอบรม 4 กองนโยบ�ยและวชิ�ก�รสถติ ิชั้น 2 สำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ติ
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สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ� 5 ธันว�คม 2550 อ�ค�รรัฐประศ�สนภักดี (อ�ค�ร B) 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นร�ยเดือน
ใบอนุญ�ตที่ 19/2552

ไปรษณีย์ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ

มั่นใจในสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ
รัฐและร�ษฎร์จะก้�วไปอย่�งมั่นคง

จิตอาสาเฉพาะกิจ ส�านักงานสถิติจังหวัดทั่วประเทศ
ท�าความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ขา่วจากภมูภิาค


