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สารบัญ
สารสถิติฉบับนี้เปนฉบับสงทายป 2561 

ในตลอดปนี้ สํานักงานสถิติแห งชาติ (สสช.) 

ไดดําเนินการพัฒนางานสถิติอยางตอเนื่อง ฉบับนี้

จึงมีสาระดีๆ มากมาย เริ่มตนวาดวยเปาหมาย

ที่ตั้งใจใหบรรลุใน 1 ปของ สสช. กับบทความ 

“สสช. ตั้งเปา 1 ป เหน็ Offiffiicial Statistics” ตามตอ

ดวยสถิตินารู ที่เปนผลสํารวจเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว

ไมว าการใชเทคโนโลยีการสื่อสารในครัวเรือน 

ขอมูลนารู ด านโรงพยาบาลและสถานพยาบาล

เอกชน ขอมูลสุขภาพจิตที่เกี่ยวของกับสภาวะ

ทางสังคม วัฒนธรรม ยังมีสถิติ เด นน าสนใจ

เกี่ยวกับสาธารณูปโภคพื้นฐานอยางทางดวนพิเศษ

ไทย คุณภาพนํ้าในไทย และมีเรื่องทันยุค 4.0 

อยางตลาดออนไลนไทยดวย e-Commerce

ในโอกาสปใหม พุทธศักราช 2562 นี้ 

ทีมผูจัดทําสารสถิติ ขอสงความปรารถนาดีมายัง

ทกุทาน มสีขุภาพสมบรูณแขง็แรง สมหวงัในทกุเรื่อง 

พบความสขุสดชื่นตลอดป 

แลวพบกนัใหมฉบบัหนา
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ที่ปรึกษา  : นายภุชพงค    โนดไธสง ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ
 : นายอาจิน    จิรชีพพัฒนา รองผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ

 : นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ รองผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ
 :  นายวิชัย  ประทีปทิพย 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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สืบเนื่องจากปก
 - สสช. ตัง้เป้า 1 ปี เหน็ “Official Statistics”

สถิติน่ารู้
 - ผลสาํรวจการมกีารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

  และการส่ือสารในครวัเรอืน

 - ผลสาํรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน

 - ผลสาํรวจสภาวะทางสังคม วฒันธรรม และสุขภาพจิต

สถิติเด่น
 - ทางดว่นพิเศษไทย...ใน 1 วัน

 -  นํา้ดใีนไทย...หายไปไหน?

 -  เปิดตลาดออนไลนไ์ทย ดว้ย e-Commerce

ข่าวประชาสัมพันธ์
 - Digital Thailand Big Bang 2018

  Thailand Big Data “โลกเปิด เราปรบั ประเทศเปลีย่น”

 - แนะนาํรองผูอ้าํนวยการสาํนักงานสถิตแิหง่ชาติ

เกร็ดความรู้
 - วถิชีีวติประจาํวนัท่ีมผีลตอ่หมอนรองกระดกู  

แวดวง สสช.
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ภายใตสภาพแวดลอมของยคุที่โลกเกดิการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ

อนัเนื่องมาจากเทคโนโลยดีจิทิลั  ยคุ Big Data ที่มขีอมูลปรมิาณมหาศาล

เกิดขึ้นในโลก ยุคที่รัฐบาลตองการขับเคลื่อนประเทศเพื่อใหกาวพนจาก

กบัดกัประเทศรายไดปานกลาง ยคุของการพฒันาประเทศดวยเศรษฐกจิ

ดจิทิลั ยคุ Thailand 4.0  ไปจนถงึการขบัเคลื่อนนโยบายเพื่อใชประโยชน

จากขอมูลขนาดใหญ (Big Data)  ดงันั้น คงหลกีเลี่ยงไมไดที่สาํนกังาน

สถิติแหงชาติ (สสช.) ในฐานะที่เปนหนวยงานหลักทางดานขอมูลสถิติ

ของประเทศจะไดรบัผลกระทบโดยตรงจากเรื่องดงักลาว

นายภชุพงค  โนดไธสง ผูอาํนวยการสาํนกังานสถติแิหงชาติ

ไดเล็งเห็นวา สสช. แมจะมีจุดแข็งของความเปนหนวยงานกลาง

ดานวชิาการสถติขิองประเทศมาอยางยาวนาน  แตดวยสภาพแวดลอม

ปจจุบันทําใหจําเปนตองปรับกระบวนทัศนขนานใหญเพื่อใหสามารถ

ปรับตัวรับมือและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง 

รวมถงึความคาดหวงัจากรฐับาลและหนวยงานตางๆ ที่ตองการใชขอมูล

เพื่อใชในการตดัสนิใจและกาํหนดนโยบายไดอยางถกูตอง ที่จรงิแลวการ

ที่รัฐบาลชุดนี้ใหความสําคัญกับการใชขอมูลเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ

ตองถอืวาเปนโอกาสสาํคญัของ สสช. ในการพฒันาและปรบักระบวนทศัน

การทํางาน ซึ่งทิศทางการพัฒนาในรูปแบบนี้ไมไดเกิดขึ้นเพียงแค

ประเทศไทยเทานั้น แตเปนสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งองคการสหประชาชาติ

หรอื UN เองไดใหความสาํคญักบัเรื่องนี้จนเกดิคาํวา “Data Revolution” 

หรอืการปฏวิตัขิอมูลขึ้น ที่ตองการใหสาํนกังานสถติขิองประเทศตางๆ หรอื

หนวยงานดานขอมูลของทั่วโลกใช “Offiffiicial Statistics หรอืสถติทิางการ” 

เปนเครื่องชี้เพื่อนาํไปสูการพฒันา ซึ่งมตีวัอยางที่เหน็ไดชดัคอื เปาหมาย

เพื่อการพฒันาอยางยั่งยนื หรอื Sustainable Development Goals: SDGs 

ที่ใชข อมูลเปนเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่เปนทั้ง

เครื่องมอืเพื่อเปนตวัชี้วดัและตดิตาม เพื่อใหทกุภาคสวนไดรวมกนัพฒันา

และแกไขปญหาบนพื้นฐานของขอมูล

ดังนั้น สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดเรงตอบรับนโยบายและ

ทิศทางการพัฒนาดานขอมูลเพื่อตอบสนองความตองการใชขอมูลทั้ง

ของรฐับาล ภาคเอกชน และประชาชน โดย Upgrade หรอืยกระดบัองคกร

ใหเปนศูนยกลางขอมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ 

โดยตั้งเปา “1 ป สสช. สู Offiffiicial Statistics” ที่จะผลติขอมลูสาํคญัสาํหรบั

ทําตัวชี้วัดของประเทศ และผลักดันการสรางมาตรฐานของขอมูลเพื่อให

เกดิการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมลูสถติไิด ซึ่งจะชวยแกปญหาปจจบุนั

ที่ขอมลูภาครฐัไมไดจดัทาํและจดัเกบ็บนมาตรฐานเดยีวกนั จงึทาํใหแมแต

จะเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกนัเองระหวางภาครฐัยงัทาํไดยาก

Upgrade เปน “ศูนยขอมลูสถิติจังหวัด” โดยพฒันาขอมลู

ตั้งแต “พื้นที่” สู “ประเทศ” โดยหนาที่ตาม พ.ร.บ. สถติ ิกาํหนดให สสช. 

ตองทาํหนาที่ทั้งผลติ ใหบรกิาร และบรหิารจดัการระบบสถติขิองประเทศ 

ซึ่งที่ผานมายังคงใหนํ้าหนักของการทํางานที่เนนดานการผลิต ตอจาก

นี้ตองถายนํ้าหนักลงมาที่การใหบริการและการบริหารจัดการระบบสถิติ

สืบเนื่องจากปก

“ใชขอมูลเปนตัวชี้ใหเห็นความเหลื่อมลํ้า

เพ่ือนํามาสู การพัฒนาอยางยั่งยืน

ใหเกิดความเทาเทียม”
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มากขึ้น เพื่อใหผูใชไดเขาถงึและใชขอมลู Offiffiicial Statistics ผานเทคโนโลยี

ที่ตอบโจทย Life Style ไมวาจะผานเวบ็ไซต หรอืผาน Smart Device เชน 

THAI STAT Application ที่ไดเปดตัวไปเมื่อปลายปที่แลว รวมถึงการให

บรกิารผาน API ที่อยูระหวางการพฒันา โดยไดเนนยํ้าวาตองพฒันาขอมูล

ตั้งแตระดับพื้นที่ ซึ่งเดิมจัดเก็บอยูแลวแตอยูในรูปของสมุดสถิติจังหวัด 

จึงให Upgrade เปน “ศูนยขอมูลสถิติจังหวัด” ที่จัดเก็บและใหบริการ

ในรูปแบบที่สามารถนําไปประมวลผลตอได โดยใหใชกลไกการพัฒนา

ขอมูลในระดับพื้นที่ผานการทํางานแบบเครือขายสถิติที่ไดสรางขึ้นใหมที่

เรยีกวา “สถติอิาํเภอ” เพื่อทาํหนาที่เปนพี่เลี้ยงคณุมาดใีนการประสานงาน

ขอมูลในพื้นที่และผนวกรวมกับเครือขายเดิมคือ คณะกรรมการสถิติ

จังหวัดที่มีทานผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน โดยใหสํานักงานสถิติ

จังหวัดเปนหนวยงานหลักในการผลักดันใหเกิดการพัฒนาขอมูลที่ตอบ

โจทยความตองการของแตละจงัหวดัและแตละพื้นที่มากขึ้น ตั้งเปาปหนา

แตละจงัหวดัตองมอียางนอย 1 ฐานขอมูลที่สมบูรณ

Upgrade เปน “e-Survey” ลดการสงพนกังานสนามออก

จัดเก็บขอมูล นําเทคโนโลยีมาใชในการสํารวจขอมูลมากขึ้นในรูปแบบ 

e-Survey ผานเครือขายคุณมาดีที่สรางไวแลวครบทุกหมูบาน เพื่อคอย

กระตุนและใหความรูเหมือนเปนพี่เลี้ยงใหกับคนในชุมชนเพื่อใหขอมูล

ผาน e-Survey ซึ่งเปนการตอยอดการใชประโยชนจากโครงการเนต็ประชารฐั

ไดอยางด ีรวมถงึสามารถลดขั้นตอนและเวลาในการประมวลผลไปไดมาก 

ทาํใหผูใชไดใชขอมูลที่ทนัสมยัขึ้นอกีดวย

Upgrade การบรหิารจัดการขอมลูผานรหสัมาตรฐานและ Data 

Catalogue ดวยประเทศไทยมรีะบบสถติแิบบกระจายงาน คอืหนวยงาน

ภาครัฐตางก็จัดทําขอมูลสถิติตามการใชประโยชนและภารกิจของตนเอง 

ในขณะที่รัฐบาลตองการใชประโยชนจากขอมูลผานการบูรณาการขอมูล
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รวมกัน ซึ่งทําไดยากเนื่องจากแตละหนวยงานตางกําหนดรหัสในการ

จัดทําขอมูลที่แตกตางกัน รหัสมาตรฐานจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการ

พัฒนาขอมูลใหสามารถบูรณาการและใชประโยชนรวมกันได เพราะแค

รหัสเพศชาย ก็มีตั้งแต “0” “1” “M” ซึ่งขณะนี้ สสช. ไดดําเนินการ

ในเรื่องดังกลาวไประดับหนึ่งแลวและเตรียมรอเสนอ ครม. เพื่อประกาศ

ใชตอไป สวน Data Catalogue หรือ Data Directory จะเปนฐานขอมูล

ที่รวบรวมรายการขอมูลสถติทิี่สาํคญัและบงชี้วาอยูในการดูแลของหนวย

งานใด เพราะปจจบุนัขอมลูตางกก็ระจายไปอยูตามที่ตางๆ ซึ่งหากสาํเรจ็

แลวจะชวยใหผูใชรูสกึวาขอมูลไมไดหายากอกีตอไป

Unlock “ขอมูลภาครัฐ” เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการ 

ดวยอํานาจหนาที่ของ สสช. ที่เปนหนวยงานกลางของรัฐเกี่ยวกับสถิติ

ตามหลักวิชาการ ตองประสานกับหนวยงานในการสรางเครือขายสถิติ

เพื่อใหไดฐานขอมูลสถิติที่สําคัญและเปนปจจุบันของประเทศ ดังนั้น

การขบัเคลื่อนนโยบายของรฐับาลในดานขอมลู ไมวาจะเปน Big Data หรอื

การบรูณาการและเชื่อมโยงขอมลูเพื่อใหไดมาซึ่ง “ฐานขอมลูสถติทิี่สาํคญั

และเปนปจจุบันของประเทศ” จําเปนตองปลดล็อคโดยแกไขกฎหมาย

เพื่อใหแตละหนวยงานยินยอมสงขอมูลตามที่ สสช. รองขอ ซึ่งขณะนี้

อยูระหวางศึกษาและเตรียมเสนอใหแกไข พ.ร.บ. สถิติ เพื่อใหแตละ

หนวยงานรวมมอืในการสงขอมูลและบูรณาการที่ใชงานไดจรงิ

นอกจากนี้ สสช. ยังมีโครงการอื่นที่สําคัญ เชน การใช 

Big data เพื่อพัฒนาขอมูล Offiffiicial Statistics การพัฒนาการใหบริการ

แบบ SMART Services การพฒันาระบบภูมสิารสนเทศสถติ ิ (NSO-GIS)  

โครงการระบบการจัดเก็บขอมูลโครงสรางพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการ

บรหิารจดัการทรพัยากรนํ้าอยางยั่งยนืในลุมนํ้าทั่วประเทศ และโครงการ

สาํมะโนประชากรและเคหะที่จะถงึในป 2563 นี้ ซึ่งลวนแลวแตจะตองเรง

ผลกัดนัเพื่อ Upgrade หรอืหาวธิกีารใหมๆ ภายใตยคุดจิทิลันี้เพื่อผลกัดนั

สูการปฏวิตัขิอมูลภาครฐัตอไป
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¼ÅÊํÒÃÇ¨
¡ÒÃÁÕ¡ÒÃãªŒà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È

áÅÐ¡ÒÃÊ×่ÍÊÒÃã¹¤ÃÑÇàÃ×Í¹
ผลการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 พบวา ประชากรอายุ 6 ป 
ขึ้นไป ประมาณ 63.3 ลานคน มีผูใชคอมพิวเตอร 17.9 ลานคน 
(รอยละ 28.3) ผูใชอนิเทอรเนต็ 36.0 ลานคน (รอยละ 56.8) และ
ผูใชโทรศพัทมอืถอื 56.7 ลานคน (รอยละ 89.6) เมื่อพจิารณาการมี
อปุกรณเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในครวัเรอืนในระหวาง
ป 2557 - 2561 พบวา ครวัเรอืนที่มโีทรศพัทพื้นฐานมแีนวโนมลดลง
จากรอยละ 14.4 ในป 2557 เปนรอยละ 7.2 ในป 2561 ครวัเรอืน
ที่มคีรื่องโทรสารลดลงจากรอยละ 2.2 ในป 2557 เปนรอยละ 0.9 
ในป 2561 ครัวเรือนที่มีเครื่องคอมพิวเตอรลดลงจากรอยละ 33.9 
ในป 2557 เปนรอยละ 20.9 ในป 2561 สําหรับครัวเรือนที่มี
การเชื่อมตออินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้นจากรอยละ 34.7 ในป 2557 เปน
รอยละ 67.7 ในป 2561 โดยครัวเรือนมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
แบบไรสายเคลื่อนที่โทรศัพทมือถือ 3G ขึ้นไป (WCDMA,EV-DO) 

สูงที่สุดรอยละ 73.9 รองลงมาเปนประเภท FIxed broadband 
รอยละ 21.0 Narrowband แบบไรสายเคลื่อนที่โทรศัพทมือถือ 
(2G, 2.5G เชน GSM, CDMA, GPRS) รอยละ 3.2 และแบบ Analogue, 
modem, ISDN มเีพยีงรอยละ 1.0 

สถิตินารู0
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เปนเจาหนาที่บริการโรงพยาบาล 41,033 คน หรือรอยละ 22.8 
เปนเจาหนาที่บริการทางการแพทย 18,450 คน หรือรอยละ 10.2 
และเปนเจาหนาที่ระดับบริหาร 10,563 คน หรือรอยละ 5.7 
ในดานผลการดําเนินกิจการในป 2559 พบวา การดําเนินกิจการ

ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน กอใหเกิดมูลคาเพิ่ม
ในระบบเศรษฐกิจของประเทศถึง 99,427.0 ลานบาท ซึ่งมาจาก
มูลคารายรับจากการดําเนินกิจการ 234,327.2 ลานบาท หักดวย
คาใชจายขั้นกลางในการดาํเนนิกจิการ 134,900.2 ลานบาท  

ผลการสํารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน 
พ.ศ. 2560 พบวา โรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ
ทั้งสิ้น 347 แหง เปนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนที่มขีนาด
นอยกวา 31 เตยีง มจีาํนวน 83 แหง หรอืรอยละ 23.9 ขนาด 31 - 50 เตยีง 
มจีาํนวน 46 แหง หรอืรอยละ 13.3 ขนาด 51 - 100 เตยีง มจีาํนวน
100 แหง หรือรอยละ 28.8 และที่มีขนาดมากกวา 100 เตียง 
มีจํานวน 118 แหง หรือรอยละ 34.0 ของจํานวนโรงพยาบาล
และสถานพยาบาลเอกชนทั้งสิ้น ผู ปวยที่เขามารับการรักษา
ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศทั้งสิ้นมจีาํนวน 
61.64 ลานราย เปนผูรบับรกิารผูปวยนอก 58.84 ลานราย หรอืรอยละ
95.5 และเปนผูรบับรกิารผูปวยใน 2.80 ลานราย หรอืรอยละ 4.5
สําหรับจํานวนผูปวยโดยเฉลี่ยตอกิจการ มีประมาณ 177,642 ราย
ตอกิจการ ในจํานวนนี้เปนผูปวยนอก 169,562 รายตอกิจการ
และผูปวยใน 8,080 รายตอกจิการ ผูปวยชาวตางประเทศที่เขามา
รับบริการ มีจํานวนทั้งสิ้น 4.23 ลานราย ในจํานวนนี้เปนผูมา
รบับรกิารที่เปนผูปวยนอกชาวตางประเทศ รอยละ 95.6 และผูมา
รบับรกิารเปนผูปวยในชาวตางประเทศ รอยละ 4.4 

สําหรับจํานวนบุคลากรที่ทํางานในโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลเอกชนรวมทั้งสิ้น 179,966 คน สวนใหญเปน
เจาหนาที่รักษาพยาบาล คือ 109,920 คน หรือรอยละ 61.1 

¼ÅÊํÒÃÇ¨âÃ§¾ÂÒºÒÅ
áÅÐÊ¶Ò¹¾ÂÒºÒÅàÍ¡ª¹
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ผลการสาํรวจสภาวะทางสงัคม วฒันธรรม และสขุภาพจติ
ป 2561 จากครวัเรอืนตวัอยาง 27,960 ครวัเรอืน พบวา ประชากร
ของประเทศไทยรอยละ 93.5 เปนผูที่นบัถอืศาสนาพทุธ รองลงมา
นบัถอืศาสนาอสิลาม (รอยละ 5.4) และศาสนาครสิต (รอยละ 1.1) 
ที่เหลือเปนผูที่นับถือศาสนาอื่นๆ รวมทั้งผูที่ไมมีศาสนา (นอยกวา
รอยละ 0.1) สวนการยอมรบัพฤตกิรรมทางสงัคม ในป 2561 ประชากร
อาย ุ13 ปขึ้นไป รูสกึรบัไมคอยไดกบัการแสดงพฤตกิรรมที่ไมสภุาพ
ในที่สาธารณะ เชน สงเสียงดัง ใชวาจาไมสุภาพ มีผูที่รับไมได
เพิ่มขึ้นสูงอยางเห็นไดชัดเจน จากรอยละ 42.3 ในป 2551 
เปนรอยละ 53.2 ในป 2561 ในขณะที่มีความรูสึกรับไดลดลง 
ซึ่งแสดงใหเหน็วาประชากรอาย ุ13 ปขึ้นไป ยงัรบัไมไดกบัพฤตกิรรม
ตางๆ เหลานี้ สาํหรบัพฤตกิรรมการแสดงออกทางเพศอยางเปดเผย
มีผูรับไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก รอยละ 7.5 ในป 2551 เปน
รอยละ 12.3 ในป 2561 และสําหรับพฤติกรรมการที่ชาย หญิง 
อยูดวยกนัโดยไมแตงงาน จากการสาํรวจในป 2561 พบวา ประชากร
อาย ุ13 ปขึ้นไป เกอืบครึ่งหนึ่ง (รอยละ 41.2) ยอมรบัไดและสดัสวน
ที่พบสูงกวาปที่สํารวจมากอนหนานี้อยางมาก ในขณะที่กลุมที่รับ
ไมคอยไดกบักลุมที่รบัไมไดเลย กลบัมแีนวโนมลดลงอยางพอสมควร

สาํหรบัในดานสขุภาพจติ พบวา กลุมวยัรุน (15 - 24 ป) 
มีคะแนนสุขภาพจิตตํ่าสุด (31.22 คะแนน) และกลุมวัยทํางาน 

(25 - 59 ป) กบัวยัสงูอาย ุ(60 ปขึ้นไป) มคีะแนนไมแตกตางกนั (31.60 และ 
31.71 คะแนนตามลาํดบั) เมื่อจาํแนกตามระดบัคะแนนสขุภาพจติ
พบวา เกนิกวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ 63.1) เปนผูที่มสีขุภาพจติเทากบั
คนทั่วไป รอยละ 21.1 มีสุขภาพจิตสูงกวาคนทั่วไป ที่เหลือ
รอยละ 15.8 มีสุขภาพจิตตํ่ากวาคนทั่วไป และเมื่อพิจารณา
ตามเพศและกลุมอาย ุ พบวา สดัสวนของระดบัคะแนนสขุภาพจติ
ไมมคีวามแตกตางกนัมาก

¼ÅÊํÒÃÇ¨ÊÀÒÇÐ·Ò§ÊÑ§¤Á 
ÇÑ²¹¸ÃÃÁ áÅÐÊØ¢ÀÒ¾¨Ôµ 
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Digital Thailand Big Bang 2018
Thailand Big Data “âÅ¡à»�´ àÃÒ»ÃÑº »ÃÐà·Èà»ÅÕ่Â¹”

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธาน
เปดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 
2018” ภายใตแนวคดิ “Thailand Big Data” ซึ่งเปนงานมหกรรมการแสดง
นิทรรศการและการประชุมดานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใหญที่สุดแหงภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการเปน
ศูนยกลางขอมูลของภูมิภาค สรางความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนจาก
นานาประเทศ สรางความตระหนักดานดิจิทัลเทคโนโลยีและศักยภาพ
ของขอมูลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเดินหนาประเทศสูไทยแลนด 4.0 
อยางมั่นคงและยั่งยนื ในโอกาสนี้ นายภชุพงค โนดไธสง ผูอาํนวยการ
สํานักงานสถิติแหงชาติ พรอมคณะ ไดเขารวมชมนิทรรศการดังกลาว 
ซึ่งสาํนกังานสถติแิหงชาต ิรวมจดัแสดงนทิรรศการ “สถติแิละสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เปนการ
นําเสนอความรูตางๆ ทั้งดานวิชาการและขอมูลสารสนเทศในรูปแบบ
ตางๆ และความสําคัญของการดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการเนต็ประชารฐั โดยจดัขึ้นระหวางวนัที่ 19 - 23 กนัยายน 2561 
ณ ศูนยแสดงสนิคาและการประชมุอมิแพค็ เมอืงทองธานี

ในงานดังกลาว สํานักงานสถิติแหงชาติ รวมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จัดสัมมนาเรื่อง 
“สานพลงัขบัเคลื่อนขอมูลขนาดใหญ : Big Data! Go Together#” โดยม ีนายภชุพงค โนดไธสง ผูอาํนวยการสาํนกังานสถติแิหงชาติ
นายยุทธศาสตร นิธิไพจิตร ผูชวยผูจัดการฝายเทคโนโลยีศูนยขอมูล บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และ
นายวชัระ เสอืด ีผูอาํนวยการศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมเสวนา
ในหวัขอเรื่อง “Big Data and Digital Transformation for Public Sector” ดาํเนนิรายการโดย นางหทยัชนก พรรคเจรญิ ผูอาํนวยการ
กองบรหิารจดัการระบบสถติ ิณ หองประชมุ Jupiter 4 อมิแพค็ เมอืงทองธาน ีเมื่อวนัที่ 20 กนัยายน 2561

ขาวประชาสัมพันธ1
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เกร็ดความรู

 ÍÒ¡ÒÃ»Ç´ÃŒÒÇá»Å�ºæ àÇÅÒÅØ¡¹Ñ่§ ºŒÒ§¡็ÁÕÍÒ¡ÒÃ¢ÒªÒÍ‹Í¹áÃ§ ¤Ø³ÍÒ¨¨Ðà»š¹âÃ¤
à¡Õ่ÂÇ¡Ñº¡ÃÐ´Ù¡ÊÑ¹ËÅÑ§ ÍÂ‹ÒªÐÅ‹Òã¨à¾ÃÒÐÍÒ¡ÒÃàËÅ‹Ò¹Õ้ÍÒ¨·ํÒãËŒà¡Ô´ÀÒÇÐËÁÍ¹ÃÍ§

¡ÃÐ´Ù¡ÊÑ¹ËÅÑ§à¤Å×่Í¹Ê‹Ç¹àÍÇ ËÃ×ÍÀÒÇÐª‹Í§¡ÃÐ´Ù¡ÊÑ¹ËÅÑ§á¤ºÊ‹Ç¹àÍÇä´Œ

ÇÔ¶ÕªÕÇÔµ»ÃÐ¨ํÒÇÑ¹·Õ่ÁÕ¼Åµ‹Í
ËÁÍ¹ÃÍ§¡ÃÐ´Ù¡

1. ความอวน คนที่มีนํ้าหนักตัวมากจะมีแรงกระทําที่
หมอนรองกระดกูสนัหลงัสวนเอวมากกวาปกต ิซึ่งสงผลใหความดนั
โดยเฉลี่ยในหมอนรองกระดกูสนัหลงัในทาทางตางๆ เพิ่มขึ้นตามไป
ดวย

2. ทองผูก ภาวะทองผูกทาํใหเกดิแรงเบงและเพิ่มความดนั
ภายในหมอนรองกระดูกสวนเอวอยางตอเนื่อง เปนกลไกในการ
ทาํใหเกดิภาวะหมอนรองกระดูกสนัหลงัเคลื่อนสวนเอวเพิ่มสูงขึ้น

3. การสูบบุหรี่ ทําใหเกิดการทําลายและการเสื่อม
สภาพของหมอนรองกระดกูและมผีลกบัการเกดิอาการภาวะหมอน
รองกระดูกสนัหลงัเคลื่อนสวนเอวไดเรว็ขึ้นกวาปกติ

4. นั่งกับพื้น การนั่งกับพื้นเปนประจําในชีวิตอาจเพิ่ม
ความเสี่ยงตอหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม เพราะการลุกนั่งกับ
พื้นตองกมหลัง จึงไปเพิ่มแรงดันในหมอนรองกระดูกสันหลังและ
เกดิภาวะหมอนรองกระดูกสนัหลงัเสื่อมได

5. ประกอบอาชีพ ที่ตองกมหลังยกของบอยๆ การ
กมหลงัยกของหนกัเปนประจาํจะเกดิการเสื่อมของหมอนรองกระดกู

สันหลังสวนเอวไดเร็วกวาคนทั่วไป และมีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆ 
ตามความแขง็แรงของหมอนรองกระดกูที่ลดลง อกีทั้งหากกมผดิทา
กจ็ะมผีลทาํใหเกดิการบาดเจบ็ของหมอนรองกระดูกได

6. อยูในที่มีฝุนมาก อาจทาํใหผูปวยเปนโรคทางเดนิ
หายใจและเกิดอาการไอเรื้อรัง ที่ทําใหความดันภายในหมอนรอง
กระดูกสนัหลงัสวนเอวเพิ่มสูงขึ้น

7.  การออกกําลังกายบางทา เชน การซติอพั การยก
นํ้าหนกั ฯลฯ

8. นั่งเลนโทรศัพทมือถือเปนเวลานานๆ การไม
เปลี่ยนทาก็อาจเกิดแรงกระทําตอหมอนรองกระดูกสันหลังอยาง
ตอเนื่อง

9. ทาํงานในทีท่ีม่กีารสัน่สะเทอืนเปนประจาํ จะสง
ผลใหเกดิการเสื่อมของหมอนรองกระดูกสนัหลงัสวนเอวลงเรื่อยๆผลใหเกดิการเสื่อมของหมอนรองกระดูกสนัหลงัสวนเอวลงเรื่อยๆ

 ÍÒ¡ÒÃ»Ç´ÃŒÒÇá»Å�ºæ àÇÅÒÅØ¡¹Ñ่§ ºŒÒ§¡็ÁÕÍÒ¡ÒÃ¢ÒªÒÍ‹Í¹áÃ§ ¤Ø³ÍÒ¨¨Ðà»š¹âÃ¤
à¡Õ่ÂÇ¡Ñº¡ÃÐ´Ù¡ÊÑ¹ËÅÑ§ ÍÂ‹ÒªÐÅ‹Òã¨à¾ÃÒÐÍÒ¡ÒÃàËÅ‹Ò¹Õ้ÍÒ¨·ํÒãËŒà¡Ô´ÀÒÇÐËÁÍ¹ÃÍ§
 ÍÒ¡ÒÃ»Ç´ÃŒÒÇá»Å�ºæ àÇÅÒÅØ¡¹Ñ่§ ºŒÒ§¡็ÁÕÍÒ¡ÒÃ¢ÒªÒÍ‹Í¹áÃ§ ¤Ø³ÍÒ¨¨Ðà»š¹âÃ¤
à¡Õ่ÂÇ¡Ñº¡ÃÐ´Ù¡ÊÑ¹ËÅÑ§ ÍÂ‹ÒªÐÅ‹Òã¨à¾ÃÒÐÍÒ¡ÒÃàËÅ‹Ò¹Õ้ÍÒ¨·ํÒãËŒà¡Ô´ÀÒÇÐËÁÍ¹ÃÍ§
 ÍÒ¡ÒÃ»Ç´ÃŒÒÇá»Å�ºæ àÇÅÒÅØ¡¹Ñ่§ ºŒÒ§¡็ÁÕÍÒ¡ÒÃ¢ÒªÒÍ‹Í¹áÃ§ ¤Ø³ÍÒ¨¨Ðà»š¹âÃ¤

¡ÃÐ´Ù¡ÊÑ¹ËÅÑ§à¤Å×่Í¹Ê‹Ç¹àÍÇ ËÃ×ÍÀÒÇÐª‹Í§¡ÃÐ´Ù¡ÊÑ¹ËÅÑ§á¤ºÊ‹Ç¹àÍÇä´Œ

การศึกษา  
ปรญิญาตร ี   วทิยาศาสตรบณัฑติ (ภูมศิาสตร) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
ปรญิญาโท รฐัศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

ประวัติการรับราชการ

พ.ศ. 2531 นกัสถติเิศรษฐสงัคม 3 กองจดัเกบ็ขอมูลสถติิ
พ.ศ. 2538    นกัสถติเิศรษฐสงัคม 5 สาํนกังานสถติจิงัหวดัเชยีงใหม
พ.ศ. 2543    สถติจิงัหวดัลาํปาง   (เจาหนาที่บรหิารงานสถติ ิ7) 
พ.ศ. 2548    สถติจิงัหวดัลาํปาง   (เจาหนาที่บรหิารงานสถติ ิ8)
พ.ศ. 2551    สถติจิงัหวดัลาํปาง  (อาํนวยการตน)
พ.ศ. 2559    สถติจิงัหวดัเชยีงใหม  (อาํนวยการสูง)
พ.ศ. 2561    รองผูอาํนวยการสาํนกังานสถติแิหงชาต ิ(นกับรหิารตน)

หลักการทํางาน

 ทาํงานแบบมสีวนรวมและเปนทมี เพื่อผลสาํเรจ็ขององคกร

¹ÒÂÇÔªÑÂ  »ÃÐ·Õ»·Ô¾Â�

แนะนํา  

รองผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ

ที่มา : http://www.thaihealth.or.th
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แถลงขาว วิสัยทัศน สสช. สู Offi cial Statistics
นายภุชพงค  โนดไธสง ผู อํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ แถลงขาว 

“วสิยัทศัน สสช. สู Offiffiicial Statistics” เรงตอบรบันโยบายและทศิทางการพฒันาดานขอมูล
เพื่อตอบสนองความตองการใชขอมูลทั้งภาครฐั เอกชน และประชาชน โดย Upgrade หรอื
ยกระดบัองคกรใหเปนศนูยกลางขอมลูสถติแิละสารสนเทศเพื่อการตดัสนิใจของประเทศ โดย
ตั้งเปา 1 ป สสช. สู Offiffiicial Statistics ที่จะผลติขอมูลสาํคญัสาํหรบัทาํตวัชี้วดัของประเทศ 
และผลกัดนัการสรางมาตรฐานของขอมลูเพื่อใหเกดิการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมลูสถติิ
ได รวมถงึโครงการอื่นๆ ที่สาํคญัของสาํนกังานสถติแิหงชาต ิเชน การใช Big Data เพื่อพฒันา
ชดุขอมูล Offiffiicial Statistics การพฒันาการใหบรกิารแบบ Smart Service การพฒันาระบบ
ภูมสิารสนเทศสถติ ิ(NSO-GIS) โครงการระบบการจดัเกบ็ขอมลูโครงสรางพื้นฐานระดบัพื้นที่
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอยางยั่งยืนใน
ลุมนํ้าทั่วประเทศ และโครงการสาํมะโนประชากร
และเคหะที่จะถึงในป 2563 ซึ่งลวนแลวแตจะ
ตองเรง upgrade หรือหาวิธีการใหมๆ ภายใตยุค
ดิจิทัลเพื่อผลักดันสูการปฏิวัติขอมูลภาครัฐตอไป 
ณ บรเิวณลานอเนกประสงค ชั้น 4 สาํนกังานสถติิ
แหงชาต ิเมื่อวนัที่ 5 พฤศจกิายน 2561

พิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน
ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พรอมดวยคณะผูบริหาร และ
หนวยงานในสังกัด รวมพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน
กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม ประจาํปพทุธศกัราช 2561 

ณ วดัวเิวกวายพุดั พระอารามหลวง ตาํบลคลองจกิ อาํเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา เมื่อวนัที่ 9 พฤศจกิายน 2561

อบรม “Introduction to R Programming”
นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู อํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาต ิ

เปนประธานการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง “Introduction to R Programming” ซึ่งเปน
โครงการความรวมมอืดานวชิาการระหวางสาํนกังานสถติแิหงชาต ิและธนาคารพฒันา
เอเชยี (Asia Development Bank : ADB) “การศกึษาการใชประโยชน Big Data เพื่อ
จัดทําขอมูลตัวชี้วัด SDGs ในระดับจัดจําแนกยอย” จัดขึ้นระหวางวันที่ 29 - 30 
ตลุาคม 2561 ณ โรงแรม Courtyard by Marriott ถนนราชดาํร ิกรงุเทพฯ

รับประกาศเกียรติคุณ
นายภุชพงค  โนดไธสง ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ รับประกาศ

เกยีรตคิณุจากสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในฐานะหนวยงาน
ที่ไดรับการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certi fif fi ied FL) 
ฉบบัที่ 2 ประจาํป พ.ศ. 2561 ณ หองจตรุทศิ โรงแรมโกลเดน ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ กรงุเทพฯ
เมื่อวนัที่ 12 ธนัวาคม 2561

แวดวง สสช.1
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การประชุมคณะกรรมการดานสถิติภายใตเอสแคป สมัยที่ 6
คณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิและสงัคมแหงสหประชาชาตสิาํหรบัเอเชยีและ

แปซิฟก (เอสแคป) ไดเชิญผูแทนระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสของหนวยงาน
ที่รับผิดชอบดานการจัดทําขอมูลสถิติเขารวมการประชุมคณะกรรมการดานสถิติ
ของเอสแคป สมัยที่ 6 เพื่ออภิปรายความสําคัญของกลยุทธการพัฒนางานสถิต ิ
สงเสริมความรวมมือในภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับประเทศและภูมิภาค 
ใหสอดคลองกบัการพฒันาระดบัโลก อกีทั้งจะมกีารรบัรองรางปฏญิญารฐัมนตรหีวัขอ 
“Navigating policy with data to leave no one behind” ในการนี้ นายภชุพงค  โนดไธสง 
ผูอาํนวยการสาํนกังานสถติแิหงชาต ิ(ผสช.) พรอมดวยบคุลากรสาํนกังานสถติแิหงชาติ
เขารวมประชุมฯ จํานวน 18 คน โดย ผสช. ไดกลาวเปดการประชุมรวมกับ 
นางสาวเกมมา ฟาน ฮลัเดเรน (Ms. Gemma Van Halderen) ผูอาํนวยการแผนกสถติิ
ของ เอสแคป และนายเคคคุ ซูฮารยีนัโต (Mr.Kecuk Suhariyanto) ประธานการประชมุ
คณะกรรมการดานสถติภิายใตเอสแคป สมยัที่ 5 โดยการประชมุครั้งนี้ จดัขึ้นระหวาง
วนัที่ 16 - 19 ตลุาคม 2561 ณ ศูนยประชมุสหประชาชาต ิกรงุเทพฯ

รับรางวัล Recognition of Excellence Award
นางสาววนัเพญ็  พลูวงษ รองผูอาํนวยการสาํนกังาน

สถติแิหงชาต ิ เขารบัรางวลั Recognition of Excellence Award 
ในงาน Thailand Open GOV Leadership Forum 2018 โดยรางวลั
ดงักลาวทาง CIO Network Pte LTD. มอบใหหนวยงานภาครฐั
ที่นาํเทคโนโลยมีาใชรวมกบัการบรกิาร ณ โรงแรมอมาร ีวอเตอรเกท 
กรงุเทพฯ เมื่อวนัที่ 18 ตลุาคม 2561

ประชุมผูบริหาร
ดร.พเิชฐ  ดรุงคเวโรจน รฐัมนตรวีาการกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม เปนประธานการประชมุ ผูบรหิารกระทรวง

ดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม ครั้งที่ 26/2561 ณ หองประชมุ 401 สาํนกังานสถติแิหงชาต ิเมื่อวนัที่ 17 ตลุาคม 2561

ถวายพวงมาลา
นายภุชพงค  โนดไธสง ผู อํานวยการสํานักงานสถิติ

แหงชาต ิพรอมดวย นายอาจนิ  จริชพีพฒันา รองผูอาํนวยการสาํนกังาน
สถิติแหงชาติ รวมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
(ร.9) ณ ลานพธิทีองสนามหลวง เมื่อวนัที่ 13 ตลุาคม 2561 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 

ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 19/2552

ไปรษณียศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ

มั่นใจในสํานักงานสถิติแหงชาติ
รัฐและราษฎรจะกาวไปอยางมั่นคง

จังหวัดระยองจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 
ประจําปงบประมาณ 2562

พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพชัรกติยิาภา ทรงเปนองคประธานเปดโครงการ “หนวยบาํบดัทกุข 
บาํรงุสขุ สรางรอยยิ้ม คนืความสขุใหประชาชน” จงัหวดัระยอง ครั้งที่ 1 ประจาํปงบประมาณ 2562
ในวนัพธุที่ 24 ตลุาคม 2561 ณ เทศบาลตาํบลบานฉาง หมูที่ 4 ตาํบลบานฉาง อาํเภอบานฉาง จงัหวดั
ระยอง โดยนางเยาวลกัษณ  โมสกิมาศ สถติจิงัหวดัระยอง มอบหมายใหนางสาวหทยัรตัน วสิทุธแิพทย 
ผูอาํนวยการกลุมวชิาการสถติแิละวางแผน พรอมดวยเจาหนาที่สาํนกังานสถติจิงัหวดัระยอง รวมออก
หนวยบรกิาร เพื่อสรางการรบัรูความเขาใจกบัประชาชนในพื้นที่ประชาสมัพนัธงานโครงการสาํรวจตางๆ 
บรกิารงานดานสถติแิละบรกิารขอมูลสถติทิี่สาํคญั

ติดตามและประเมินผลโครงการเน็ตประชารัฐ
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์  ขาวสุวรรณ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สงัคม พรอมดวยคณะทาํงาน ลงพื้นที่ตดิตามและประเมนิผลการดาํเนนิงานโครงการเนต็ประชารฐั
ณ จดุตดิตั้งเนต็ประชารฐัของจงัหวดัลาํพูน หมูที่ 6 บานพระบาท ตาํบลมะกอก และหมูที่ 4 
บานปางกอตนั ตาํบลนครเจดยี อาํเภอปาซาง จงัหวดัลาํพูน ในการนี้ นางเกื้อพร รตันคาํ สถติิ
จงัหวดัลาํพูน พรอมดวยนายคเชนทร อึ่งสกลุ ผูอาํนวยการกลุมวชิาการสถติแิละวางแผน และ
ขาราชการสาํนกังานสถติจิงัหวดัลาํพูน ไดรวมลงพื้นที่ดงักลาวดวย เมื่อวนัที่ 26 ตลุาคม 2561

จังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 
ประจําปงบประมาณ 2562

นายจรีะเกยีรต ิ ภูมสิวสัดิ์  ผูวาราชการจงัหวดักาญจนบรุ ีเปนประธานเปดงานโครงการ
จงัหวดัเคลื่อนที่ และโครงการคลนิกิมหาดไทย จงัหวดักาญจนบรุ ีครั้งที่ 1 ประจาํปงบประมาณ 2562 
ในการนี้ นางสาวสทุธยิา ทองสาย สถติจิงัหวดักาญจนบรุ ีพรอมดวยพนกังานสถติเิขารวมโครงการ 
ณ เทศบาลตําบลสมเด็จเจริญ หมูที่ 5 บานบารมี ตําบลสมเด็จเจริญ อําเภอเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี เพื่อประชาสัมพันธภารกิจ หนาที่และการดําเนินงานโครงการตางๆ ของสํานักงานสถิติ
จงัหวดักาญจนบรุ ีใหประชาชนที่มารวมงานไดทราบโดยทั่วกนั เมื่อวนัที่ 26 ตลุาคม 2561

ขาวภูมิภาค


