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สารบัญ
สวัสดีท่านผู ้อ ่าน สารสถิติฉบับนี้ 

เป็นฉบบัแรกของปี 2563 ขอเปิดเลม่ดว้ยข่าว 

ที่น่ายินดี คือ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์  

ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด�ารง

ต�าแหน่งผูอ้�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ

ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป 

และอกีหนึ่งท่าน คือ นางอรวรรณ สทุธางกูร 

ได้รบัแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองผูอ้�านวยการ 

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ในโอกาสนี้จึงขอ

แสดงความยนิดกีบัทั้ง 2 ท่านด้วยค่ะ

ต่อด้วยเรื่องเล่าส�ามะโนยุคโบราณ 

ที่ได้เรยีบเรยีงมาน�าเสนอเป็นเกรด็น่ารูใ้นอดตี 

ตามต่อด้วยสถติน่ิารูท้ี่เป็นผลส�ารวจยอดขาย

รายไตรมาส 2/2562  ข้อมูลศกัยภาพพื้นฐาน

ระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า ยังมีสถิติเด่น 

ที่น่าสนใจเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 ที่ระบาด 

ไปทั่วโลกในขณะนี้  มวีธิปี้องกนัและลดการ

แพร่เชื้อได้อย่างไร โปรดตดิตาม... 

แล้วพบกนัใหม่ฉบบัหน้า

บก.ขอเขียน

ที่ปรึกษา 	 :	 นางสาววันเพ็ญ		 พูลวงษ์						 ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
	 :	 นายวิชัย	 		 ประทีปทิพย์				รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ

	 :	 นางอรวรรณ	 	 สุทธางกูร	 	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
	 :		 			 -ว่าง-	 	 	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
จัดท�าโดย			 :	 กลุ่มประชาสัมพันธ์		ส�านักงานเลขานุการกรม		โทรศัพท์		0	2141	7485
เผยแพร่โดย		 :	 กองสถิติพยากรณ์		โทรศัพท์		0	2143	1323
Website   : http://www.nso.go.th

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

จากใจผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติคนใหม่

เรื่องเล่าส�ามะโน
 - สอ่งส�ามะโนรอบโลกยุคโบราณ (2)

สถิติน่ารู้
 - ผลการส�ารวจยอดขายรายไตรมาส 2/2562
 - ผลการส�ารวจระบบโลจิสตกิสภ์าคการคา้ พ.ศ. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์  
 - แนะน�าผูอ้�านวยการส�านักงานสถิตแิหง่ชาติ
 - แนะน�ารองผูอ้�านวยการส�านักงานสถิติแหง่ชาติ
 - สสช. รว่มกิจกรรมงานกีฬาสานสัมพนัธ์
  กระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม ประจ�าปี 2563

มาดี มีเรื่องเล่า
 - ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

เกร็ดความรู้
 - โคโรนา = โควดิ-19  

แวดวง สสช.  

เราจะผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน
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จากใจผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติคนใหม่

นางสาววันเพ็ญ  พูลวงษ์
 ารก้าวสู่ “รฐับาลดจิทิลั” เป็นเป้าหมายส�าคญัอย่างหนึ่ง   

 ที่ส�านักงานสถิติแห ่งชาติจ�า เป ็นต ้องด�าเนินการ  

นั่นหมายถึงการที่ สสช. จะด�าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ให้ไปถึง 

วิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้นั้น จะต้องน�าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการด�าเนินการเพื่อ สสช. เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลดิจิทัล จาก

โจทย์ส�าคัญดังกล่าว ท�าให้พวกเราชาว สสช. จ�าเป็นต้องพัฒนา 

และปรับเปลี่ยนกระบวนการท�างานให้สามารถยืนหยัดอยู ่ใน

สถานการณ์ที่เทคโนโลยมีกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็และมบีทบาท

ส�าคญัมากต่อระบบเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ

ดฉินัจงึขอเชญิชวนให้พวกเราพี่-น้องชาว สสช. ทกุคนร่วมมอื

กันขับเคลื่อนงานของ สสช. ไปด้วยกัน ด้วยกลยุทธ์การท�างานที่ม ี

ชื่อย่อว่า BARISTA  ดงันี้

 B – Big data จะน�าข้อมลูขนาดใหญ่ในส่วน ของ Administrative 

ภาครัฐ มาสนับสนุนการผลิตข้อมูลสถิติ ทั้งการส�ารวจด้วยตัวอย่าง

และส�ามะโน เพื่อลดภาระงานและค่าใช้จ่าย รวมทั้งให้มีการศึกษา

เพื่อขยายให้ครอบคลมุไปถงึข้อมูลภาคเอกชน

 A – Analytics มีการวิเคราะห์แบบ Data Analytics  

โดยร่วมมอืกบัผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ให้เกดิเป็น Smart MIS เพื่อ

น�าไปสู่แนวทางการพัฒนาอย่างแท้จริง ส่งเสริมการน�าเสนอและ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคใหม่ๆ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม องค์กร หรอืประเทศ

 R – Response ผลงานได้รบัการตอบสนองจากหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน คือ มีการน�าข้อมูลสถิติและ

สารสนเทศที่จัดท�าไปใช้ประโยชน์ โดยด�าเนินการผ่านช่องทางต่างๆ 

เช่น การรายงาน การประชาสมัพนัธ์ การประชมุ สมัมนา เป็นต้น

 I – Integrate and International พฒันาการเชื่อมโยง

และบูรณาการข้อมูลสถติ ิเพื่อการให้บรกิาร สะดวก รวดเรว็ โดยใช้ 

ICT ที่เหมาะสม และมกีารให้บรกิารผ่านแอพพลเิคชั่นบนมอืถอื มกีาร 

บูรณาการท�างานร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

ตลอดจนสถาบันการศึกษา รวมทั้งเครือข่ายต่างๆ รวมถึงการ 

แลกเปลี่ยน เรยีนรู้ กบัองค์กรสถติทิั้งในระดบัโลก และอาเซยีน

 S – Standard เป็นต้นแบบ และสนบัสนนุการจดัท�าสถติิ

ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยเน้นหลักการจัดท�าข้อมูลสถิต ิ

ตามหลักการพื้นฐานการจัดท�าสถิติทางการ ตามแผนแม่บทระบบ 

สถติขิองประเทศไทยทั้งระดบัสาขา และพื้นที่ จดัท�ารายละเอยีดของ

ข้อมูล (Meta Data) และทะเบยีนรายการข้อมูล (Data Catalog)

ก

 T – Team, Techniques and Technology พฒันา

ทีมงานให้เป็น Smart People คือ มีความรู้ความสามารถ ทักษะ 

สามารถท�างานได้หลากหลายรอบด้าน ยืดหยุ่น ปรับตัว พร้อมรับ 

การเปลี่ยนแปลง สนับสนุนให้น�าเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการ

พฒันางาน รวมทั้งจดัหาเทคโนโลยสีมยัใหม่เพื่อรองรบัการท�างาน

 A – Adjust ให้มีการทบทวนปรับปรุง พ.ร.บ.สถิต ิ 

ให้สอดรับกับสถานการณ์ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการท�างาน 

ให้เหมาะสม

กลยทุธ์ BARISTA  นี้ ได้พจิารณาขึ้นจากการน�านโยบายและ

ข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูงประกอบกับแนวโน้มและสถานการณ์

ด้านข้อมลูของสงัคมไทยในปัจจบุนั รวมทั้งแนวโน้มสถานการณ์ระดบั

ภูมิภาคที่ประเทศต่างๆ ร่วมเป็นเครือข่ายด้านสถิติของโลก (Global 

Statistical System) มาเป็นแนวทางการด�าเนนิการ ที่จะสื่อสารให้กบั

พี่-น้องชาว สสช. ทกุคน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมภิาคได้ท�าความ

เข้าใจ เพื่อจะได้ทราบแนวทางและเป้าหมายที่ส�านกังานสถติแิห่งชาติ 

ก�าหนดไว้ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาว สสช.  

ทกุระดบัที่จะร่วมขบัเคลื่อนงานของ สสช. ให้เกดิสมัฤทธผิล โดยมุง่หวงั

ให้งานด้านสถติขิองประเทศจากผลงานของพวกเราทกุคนเป็นส่วนหนึ่ง

ของการพฒันาประเทศให้มคีวาม มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยนื
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เรื ่องเล่าสำามะโน

ส่องส�ามะโนรอบโลก
ยุคโบราณ (2)

เมื่ออาณาจักรโรมันยึดครองจูเดีย (ชื่อเดิมของอิสราเอล) ได้

เมื่อ 6 ปีก่อนครสิตกาล แม่ทพัภาคตะวนัออกควรีเีนยีสเป็นผูจ้ดัส�ารวจ

ประชากรเพื่อการเก็บภาษี โดยรู้จักกันในชื่อ ส�ามะโนแห่งควีรีเนียส  

ซึ่งหนึ่งบคุคลที่ได้ไปลงทะเบยีนครั้งนั้นกค็อื นกับญุยอแซฟ ผูเ้ดนิทาง

จากนาซาเรธในเมอืงกาลลิ ีมาเมอืงเบธเลเฮมในแคว้นยูเดยี

จักรวรรดิกาหลิบรอชิดีน - อุมัยยะห์ 
ในพื้นที่เอเชยีกลางยคุโบราณ ชาวอสิลามเรยีกอาณาจกัรตนว่า 

จกัรวรรดกิาหลบิ ซึ่งมกีารท�าส�ามะโนครั้งแรก โดย อมุรั อบินลุคอฏฏอบ 

 ผูเ้ป็น

กาหลบิที่สองแห่งรอชดินี 

(ค.ศ. 634 - ค.ศ. 644) ใน 

ภายหลงัจากนั้นจกัรวรรดิ

กาหลิบได้จัดท�าส�ามะโน

เป็นประจ�าหลังจากนั้น 

กม็แีบบแผนขึ้น  

ยุโรปยุคกลาง
มีบันทึกส�ามะโนชิ้นส�าคัญคือ บันทึกดูมสเดย์ (Domesday 

Book) ที่จัดท�าขึ้นในปี ค.ศ. 1086 ตามพระราชโองการของ 

 ารสถิติฉบับนี้ ขอน�าทุกท่านย้อนอดีตไปท่องดูส�ามะโน 

  รอบโลกตามถิ่นอารยธรรมยคุโบราณกนัต่อจากฉบบัที่แล้ว

อิสราเอล

พระเจ้าวลิเลี่ยมที่ 1 แห่งองักฤษ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจดัเกบ็ภาษี 

จากเจ้าของที่ดนิในดนิแดนที่พระองค์ปกครอง โดยดูมสเดย์ แปลว่า 

วนัที่ผู้ปกครองส�ารวจบญัชทีรพัย์สนิของผู้ใต้อาณตัปิกครอง

ในปี ค.ศ. 1183 กองทัพครูเสดได้น�าการเก็บส�ามะโนไปใช้ 

ในอาณาจักรเยรูซาเล็มเพื่อสืบหาจ�านวนประชากร และทรัพย์สิน 

ที่เป็นไปได้ว่าจะตกไปอยู่กบัซาลาดนิ สลุต่านแห่งอยีปิต์และซเีรยี

อินคา

ภาพโมเสกที่โบสถ์โคร่า กรงุคอนสแตนตโินเปิล 
ที่เล่าถงึเหตกุารณ์พระแม่มารแีละนกับญุยอแซฟ 

ขึ้นทะเบยีนส�ามะโน

ดูมสเดย์

กปีูกามายคุ - มาด ีหรอืเจ้าหน้าที่ส�ารวจส�ามะโนของอาณาจกัรอนิคา (ซ้าย) 
กปีู - ปมเชอืกบนัทกึส�ามะโนของอนิคา (ขวา)

ส

ชาวอนิคารู้จกัเกบ็ส�ามะโนตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 โดยจกัรวรรดิ

อินคา มีวิธีเก็บบันทึกส�ามะโนอันเป็นเอกลักษณ์ ชาวอินคาไม่มีภาษาเขียน 

แต่บันทึกข้อมูลส�ามะโน หรือข้อมูลตัวเลขด้วยกีปู (Quipu) กีปู 

คอื กปีูจะประกอบด้วยเชอืกหลกัหนึ่งเส้นที่ถูกผูกไว้ด้วยเชอืกหลากสี 

ที่มัดปมลักษณะแตกต่างกัน ปมเชือกเหล่านี้จะเป็นตัวบอกจ�านวน 

โดยการนบัตวัเลขจะใช้เลขฐานสบิ เช่น หากเชอืกหลกัหน่วย ม ี5 ปม 

เชอืกหลกัสบิม ี5 ปม กห็มายถงึจ�านวน 55 ผู้เกบ็รกัษากปีูที่เรยีกว่า

กีปูกามายุค (Quipu-kamayuq) จะมีหน้าที่สร้างกีปูขึ้นพร้อมกับจดจ�า 

ค�าอธบิายของกปีนูั้น ๆ  ต�าแหน่งนี้มกัสบืทอดจากพ่อสูล่กูไปพร้อมกบั

ค�าอธบิายกปีูแต่ละอนั

มาถึงยุคปัจจุบัน การจัดเก็บส�ามะโนได้จัดเก็บช่วงเวลา

เดยีวกนัทั่วโลก คอื ทกุปีที่ขึ้นเลข “0” ตามปี ค.ศ. หรอื เลข “3”  

ตามปี พ.ศ. ดงันั้น ปีนี้อนัเป็นปี ค.ศ. 2020 หรอื พ.ศ. 2563 จงึเป็น

วาระส�ารวจส�ามะโนทั่วทั้งโลกอกีครั้ง

ฮ.ศภุวฒุ ิ จนัทสาโร  เรยีบเรยีง
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ผลการส�ารวจยอดขาย
รายไตรมาส 2/2562

 ลการส�ารวจยอดขายรายไตรมาส 2/2562  

  พบว่า มูลค่าขาย/รายรับของธุรกิจการ

ขายปลกีสนิค้าและการบรกิารทั่วประเทศ มมีลูค่ารวมทั้งสิ้น ประมาณ 

1.95 ล้านล้านบาท ในจ�านวนนี้ มูลค่ารายรับส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ

การขายปลกี ประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 72.2 

รองลงมาคือ ธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องดื่ม มีมูลค่ารายรับ

ประมาณ 3.4 แสนล้านบาท หรอืร้อยละ 17.6 ส�าหรบัธรุกจิการให้เช่า

ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมการคัดเลือก 

นักแสดง ภาพยนตร์ โทรทัศน์และการแสดงอื่นๆ มีมูลค่ารายรับ 

น้อยที่สดุ ประมาณ 3,678.7 ล้านบาท หรอืร้อยละ 0.2

หากพิจารณามูลค่ารายรับต่อแห่ง จ�าแนกตามประเภทธุรกิจ 

พบว่า ธรุกจิทั่วประเทศ มมีูลค่ารายรบัในไตรมาส 2/2562 โดยเฉลี่ย

ประมาณ 1.3 ล้านบาทต่อแห่ง ซึ่งธรุกจิการผลติภาพยนตร์ วดีทิศัน์ 

และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ มีมูลค่ารายรับเฉลี่ย 

ต่อแห่งมากที่สดุประมาณ 13.1 ล้านบาท รองลงมาคอื ธรุกจิที่พกัแรม 

ประมาณ 4.4 ล้านบาท ส�าหรบั

ธุรกิจการขายปลีก และธุรกิจการ

บริการอาหารและเครื่องดื่ม มีมูลค่า

รายรบัเฉลี่ยต่อแห่ง ประมาณ 1.7 ล้านบาท 

และ 1.0 ล้านบาท ตามล�าดบั

สถิติน่ารู้

ผ
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สถิติน่ารู้

นางสาววันเพ็ญ  พูลวงษ์

ผลการส�ารวจ
ระบบโลจิสติกส์
ภาคการค้า พ.ศ. 2562

 ลการส�ารวจข้อมลูศกัยภาพพื้นฐานระบบโลจสิตกิส์ภาคการค้า 

   พ.ศ. 2562 พบว่า สถานประกอบการภาคการค้าเฉพาะ 

ที่ประกอบธรุกจิการขายส่งและการขายปลกีที่มคีนท�างานตั้งแต่ 16 คน 

ขึ้นไปทั่วประเทศ จ�านวน 17,841 แห่ง ร้อยละ 45.6 ประกอบธรุกจิการขายส่ง 

และร้อยละ 39.6 ประกอบธรุกจิการขายปลกี ส่วนสถานประกอบการ

ที่ประกอบธรุกจิการขายส่งและการขายปลกีคดิเป็นร้อยละ 14.8  

หากพิจารณาตามสถานประกอบการภาคการค้าส่วนใหญ่ 

(ร้อยละ 78.9) เป็นสถานประกอบการที่มีคนท�างาน 16 - 50 คน 

และร้อยละ 18.9 เป็นสถานประกอบการที่มคีนท�างาน 51 - 200 คน 

ส�าหรับสถานประกอบการที่มีคนท�างานมากกว่า 200 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 2.2 ส�าหรบัสถานประกอบการภาคการค้าในภาพรวมทั่วประเทศ  

มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ จ�านวน 240.6 พันคน หรือ

คดิเป็นร้อยละ 27.3 ของจ�านวนบคุลากร

ทั้งหมด (882.5 พันคน) ซึ่งใน

จ�านวนนี้กว่าร้อยละ 80 เป็น

พนักงานหรือลูกจ้างรายเดือน 

(193.3 พันคน) ที่เหลือเป็นพนักงาน

หรอืลูกจ้างรายวนั (47.3 พนัคน) 

เมื่อพิจารณาการว่าจ้างผู้ประกอบการภายนอกด�าเนินการ 

ด้านโลจิสติกส์ พบว่า กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ที่สถานประกอบการ 

ภาคการค้าว่าจ้างผู้ประกอบการภายนอกด�าเนินการมากที่สุด คือ 

การจัดส่งสินค้า (ร้อยละ 42.9) ส่วนกิจกรรมอื่น เช่น การจัดการ

สินค้าคงคลัง พิธีการศุลกากร การจัดการ

คลงัสนิค้า และการบรรจสุนิค้าจะมสีดัส่วนที่ 

ใกล้เคยีงกนั คอื ไม่เกนิร้อยละ 17.0

ผ
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ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ

นางสาววันเพ็ญ  พูลวงษ์

แนะน�า

การศึกษา
 ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรบณัฑติ (สถติ)ิ

  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

 นติศิาสตรบณัฑติ  

 มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

 ปรญิญาโท พฒันบรหิารศาสตรมหาบณัฑติ 

  (สถติปิระยกุต์) 

  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์

ประวัติการรับราชการ
 พ.ศ. 2531 นกัสถติเิศรษฐสงัคม 3  

  กองจดัเกบ็ข้อมูลสถติ ิ 

  พ.ศ. 2538 เจ้าหน้าที่บรหิารงานสถติ ิ6 

  ส�านกังานสถติจิงัหวดับรุีรมัย์

 พ.ศ. 2540 เจ้าหน้าที่บรหิารงานสถติ ิ7 

  ส�านกังานสถติจิงัหวดัแม่ฮ่องสอน

 พ.ศ. 2542 สถติจิงัหวดันครราชสมีา 

  (เจ้าหน้าที่บรหิารงานสถติ ิ7)

 พ.ศ. 2542 สถติจิงัหวดันครราชสมีา 

  (เจ้าหน้าที่บรหิารงานสถติ ิ8)

 พ.ศ. 2551 สถติจิงัหวดันครราชสมีา

  (อ�านวยการต้น)

 พ.ศ. 2554 ผู้ตรวจราชการกรม 

  (อ�านวยการสูง) ส�านกังานสถติแิห่งชาติ

 พ.ศ. 2560 รองผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ 

  (บรหิารต้น)

 พ.ศ. 2563 ผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ 

  (บรหิารสูง)

ข่าวประชาสัมพันธ์
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ข่าวประชาสัมพันธ์

นางอรวรรณ  สุทธางกูร
การศึกษา
 ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑติ (การเงนิ) 

  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

 ปรญิญาโท สงัคมศาสตรมหาบณัฑติ 

  (วจิยัประชากรและสงัคม) 

  มหาวทิยาลยัมหดิล

ประวัติการรับราชการ
 พ.ศ. 2531 นกัสถติเิศรษฐสงัคม 3  

  กองจดัเกบ็ข้อมูลสถติิ

  พ.ศ. 2536 นกัสถติเิศรษฐสงัคม 5  

  กองสถติสิงัคม

  พ.ศ. 2540 นกัสถติเิศรษฐสงัคม 6  

  กองสถติสิงัคม

 พ.ศ. 2544 นกัสถติเิศรษฐสงัคม 7  

  กองสถติสิงัคม

 พ.ศ. 2553 นกัวชิาการสถติชิ�านาญการพเิศษ  

  ส�านกัสถติสิาธารณมติ

 พ.ศ. 2558      ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ 

  (นกัวชิาการสถติ)ิ (เชี่ยวชาญ)

  ศูนย์สารสนเทศยทุธศาสตร์ภาครฐั 

 พ.ศ. 2559 ผู้ตรวจราชการกรม ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ

  (อ�านวยการสูง)

 พ.ศ. 2560 ผู้อ�านวยการกองสถติพิยากรณ์  

  (อ�านวยการสูง)

 พ.ศ. 2563 รองผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ

  (บรหิารต้น)

หลักการท�างาน
 ความตั้งใจและการทุ่มเทท�างานที่รับผิดชอบ คือการสร้าง

ศรทัธาให้กบัตนเองและองค์กร

รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถติแิห่งชาติ
แนะน�า
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สสช. ร่วมกิจกรรมงานกีฬา
สานสัมพันธ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจ�าปี 2563

 า ายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล 

  เพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ดอีเีอส) เป็นประธานเปิดงานกฬีา

สานสมัพนัธ์ กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม ประจ�าปี 2563 

ซึ่งมผีู้บรหิารและพนกังานจากหน่วยงานต่างๆ ในสงักดัของกระทรวง

ดจิทิลัฯ ได้แก่ ส�านกังานปลดักระทรวงฯ กรมอตุนุยิมวทิยา ส�านกังาน

คณะกรรมการดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิส�านกังานสถติิ

แห่งชาต ิบรษิทั ไปรษณยี์ไทย จ�ากดั บรษิทั ทโีอท ีจ�ากดั (มหาชน) 

บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน) ส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิ

ดจิทิลั ส�านกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ และกองบงัคบัการ

ปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี

(ปอท.) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท เช่น แชร์บอล 

(หญงิ)  บาสเกตบอล (ชาย) ฟตุซอล (ชาย) และฟตุซอล VIP (ผู้บรหิาร

ชายกับผู้บริหารหญิง) โดย คณะผู้บริหารส�านักงานสถิติแห่งชาต ิ 

น�าทีมโดย นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อ�านวยการส�านักงาน

สถิติแห่งชาติ ณ อาคารสนามกีฬา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด  

ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พร้อมทั้งจัดให้มีการเดินขบวนพาเหรด  

การประกวดแข่งขนักองเชยีร ์และเชยีรล์ดีเดอร ์วตัถปุระสงค์หลกัการ

จัดกิจกรรมดีๆ ครั้งนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในองค์กร โดย 

มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมเพื่อความสามัคคี ส�าหรับ 

ช่วงเย็นเป็นพิธีการมอบรางวัลให้แก่ทีมผู ้ชนะในการแข่งขันกีฬา

ประเภทต่างๆ ณ อาคาร 9 บรษิทั ทโีอท ีจ�ากดั (มหาชน) ถนนแจ้งวฒันะ 

กรงุเทพฯ เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2563

น
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อนัดับความสามารถในการแข่งขัน สะท้อนอะไร?
อนัดบัความสามารถในการแข่งขนัไมใ่ชก่ารจดัอนัดบัประเทศ

เพียงเพื่อหวังผลการแพ้ชนะแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยสะท้อนภาพรวม

ของประเทศ เพื่อให้เข้าใจสถานะการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน ท�าให้ประเทศไทยมีข้อมูล

เป็นแนวทางในการก�าหนดกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาขีดความ

สามารถในการแข่งขัน ส่งผลให้ภาครัฐเกิดการพัฒนางาน ส่งเสริม 

และสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนปัจจัยและประเด็นการพัฒนาต่างๆ 

ความสามารถในการแข่งขัน คืออะไร?
 ถาบนั IMD หรอื International Institute for Management  

  Development ได้ให้นยิามความสามารถในการแข่งขนั คอื 

ความสามารถของประเทศในการอ�านวยความสะดวกของสภาพแวดล้อม

ที่องค์กรสามารถสร้างคณุค่าที่ยั่งยนืได้ ดงันั้น การยกระดบัความสามารถ

ในการแข่งขนัจงึเป็นเรื่องขององค์รวม ไม่ใช่มติด้ิานเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

แต่รวมถงึการผลติและการบรกิารที่มคีณุภาพ การสร้างนวตักรรม และ

การสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อความยั่งยนืของประเทศ 

ส�าหรบัแผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี  (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580)  

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา  

ที่มุง่เน้นการยกระดบัศกัยภาพของประเทศในหลากหลายมติบินแนวคดิ 

3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้า 

ทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่น

ทางทรพัยากรธรรมชาตทิี่หลากหลาย (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทาง 

สู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ 

และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของ 

ผูป้ระกอบการ พฒันาคนรุน่ใหม่ รวมถงึปรบัรปูแบบธรุกจิ เพื่อตอบสนอง

ต่อความต้องการของตลาดด้วย

ความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ

ส

มาดี มีเรื ่องเล่า
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อย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดการยกอันดับความ

สามารถในการแข่งขนัของประเทศ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน ท�าให้ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งเป็นปัจจัยประกอบการ

ตดัสนิใจและช่วยเสรมิความมั่นใจให้แก่ภาคเอกชน

ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการลงทนุ

บทบาทของ สสช. ในการสนับสนุน
การจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขัน

การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน

ของสถาบนัต่างๆ มกีารใช้ข้อมูลจากรายงานสถติ ิ

(Secondary data หรอื Hard data) ทั้งจากหน่วยงาน 

ภาครฐัในประเทศและข้อมลูจากองค์กรระหว่างประเทศ 

ดังนั้น ส�านักงานสถิติแห่งชาติจึงมีบทบาทหลัก 

ในการสนับสนุนและส ่ง เสริมให ้หน ่วยงาน 

ส่งข้อมูลที่ตรงตามเกณฑ์การจัดอันดับ (Criteria) 

ของสถาบันต่างๆ เพื่อให้สะท้อนการพัฒนา 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

อย่างแท้จรงิ โดย สสช. ได้ด�าเนนิงานแล้ว ดงันี้

 พฒันาระบบข้อมลูตวัชี้วดัความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ (Competitiveness  

Data Set : CDS) ตามมตขิองคณะกรรมการพฒันา 

ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (กพข.) 

ซึ่งเป็นระบบที่น�าเสนอข้อมูลและรายละเอียด 

ตวัชี้วดัของสถาบนัจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนั 

โดยสามารถเข้าใช้ระบบได้ที่ www.nso.go.th และ 

www.nic.go.th 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและเข้าหารือ 

ร่วมกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลเกี่ยวกับ 

รายละเอยีดที่ส่งให้สถาบนัตา่งๆ เพื่อใหห้นว่ยงาน

ตระหนักถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และ 

ครบถ้วน ตามค�านยิามของสถาบนัต่างๆ 

 ศึกษาแนวทางการปรับปรุงอันดับ 

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้ดีขึ้น 

ร่วมกบัส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ

ความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ
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เกร็ดความรู้
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แวดวง สสช.

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ
สำามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 
ครั้งที่ 1/2563

นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อ�านวยการส�านักงาน
สถติแิห่งชาต ิเป็นประธานการประชมุคณะกรรมการบรหิาร
โครงการส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 
โดยมผีูแ้ทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ค�าปรกึษา
แนะน�าเกี่ยวกบัการด�าเนนิงานโครงการฯ ณ ห้องประชมุ 401 
ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเมื่อวนัที่ 20 กมุภาพนัธ์ 2563

ประชุมหารือ การจัดทำาโครงการสำามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู ้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน 
เปิดการประชมุหารอื เรื่อง การจดัท�าโครงการส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ระหว่าง
ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิและ United Nations Human Settlements Programms (UNHABITAT) ทั้งนี้ 
สสช. และ UNHABITAT ได้ร่วมหารอืในรายละเอยีดของโครงการส�ามะโนประชากรและเคหะ  
พ.ศ. 2563 ในเรื่องข้อถามที่เกี่ยวข้องกบัข้อมลูเคหะ แนวทางการน�าข้อมลูเคหะไปใช้วเิคราะห์
เพื่อการพฒันาและการพฒันาด้าน URBANIZATION และ HUMAN SECURITY ในประเทศต่างๆ 
ที่ UNHABITAT ได้เข้าไปร่วมด�าเนินการ ณ ห้องประชุม 401 ส�านักงานสถิติแห่งชาต ิ 
เมื่อวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2563

ประชุม Regional Thematic Conference on “Managing a Statistical 
Organization in Times of Change”

นางสาววันเพ็ญ  พูลวงษ์ รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม  
Regional Thematic Conference on “Managing a Statistical Organization in Times of Change” ซึ่งเป็นการประชมุผู้บรหิารระดบัสูงจากส�านกังานสถติิ
ของประเทศต่างๆ ในแถบภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิก เพื่อร่วมหารอืแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ และให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกบัประเดน็ความท้าทาย ปัญหา 
อปุสรรค ในการด�าเนนิงานด้านสถติขิองประเทศ และแนวโน้มการพฒันาองค์กรสถติใินด้านต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการจดัท�า (ร่าง) คู่มอืองค์กรด้าน
สถติ ิฉบบัที่ 4 (the 4th revision of the Handbook of Statistical Organization) (คู่มอืองค์กรด้านสถติทิี่มีเผยแพร่ปัจจบุนั เป็นฉบบัที่ 3) ซึ่งถอืเป็นคู่มอื/
แนวปฏิบัติ ส�าหรับให้ผู้บริหารองค์กรสถิติและผู้ที่เกี่ยวข้องได้น�าไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนา การประยุกต์ใช้ และการบริหารจัดการงานด้านสถิต ิ
ขององค์กร โดยในการประชมุครั้งนี้ นางสาววนัเพญ็  พลูวงษ์  ได้ท�าหนา้ที่เป็นประธานการประชมุในวาระที่ 3 “การรกัษาไว้ซึ่งคณุภาพของสารสนเทศ
สถติแิละการปรบัปรงุความเชื่อมโยงและความต่อเนื่องของข้อมลูผ่านกรอบการวเิคราะห์เชงิสถติ ิ(Securing quality of statistical information and improving  
data coherence through statistical analysis and analytical frameworks)” ระหว่างวนัที่ 12 - 14 กมุภาพนัธ์  2563  ณ ส�านกังานใหญ่ ธนาคารพฒันาเอเชยี 
(Asian Development Bank: ADB) ณ กรงุมะนลิา ประเทศฟิลปิปินส์
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กระทรวงแรงงานรว่มกบักระทรวงดจิิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 
(MOU) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์
และการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล  โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
และ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย
การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ด้านการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ข้อมูล 
ขนาดใหญ่ด้านแรงงาน ระหว่างกระทรวงแรงงานกบักระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิ
และสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในการยกระดับ
ศักยภาพแรงงานและขีดความสามารถของกระทรวงแรงงาน ในการน�าข้อมูล
เศรษฐกิจแรงงานประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายบนหลักฐานเชิงประจักษ์  
เพื่อสร้างคณุค่าในการพฒันาประเทศ โดยม ี นางสาวอจัฉรนิทร์  พฒันพนัธ์ชยั 
ปลดักระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม และ นายสทุธ ิสโุกศล ปลดักระทรวง
แรงงาน เป็นผู้แทนลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในการนี้ นายวิชัย 
ประทีปทิพย์ รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธี 
ลงนามดงักล่าว ณ ห้องประชมุจงรกั 707 ชั้น 7 ส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 
อาคารดปี้า ลาดพร้าว กรงุเทพฯ เมื่อวนัที่ 19 กมุภาพนัธ์ 2563

ตรวจราชการ จังหวัดกาญจนบุรี
นางอ�าไพ จิตรแจ่มใส หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ส�านักงาน

สถิติแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการด�าเนินงานโครงการส�ามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรค 
ในการด�าเนนิงาน โดยม ีนางนภสันนัท์  โพธิ์ศร ีสถติจิงัหวดักาญจนบรุ ี
ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ส�านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ให้การต้อนรบั ระหว่างวนัที่ 20 - 21 กมุภาพนัธ์ 2563 ณ ส�านกังาน
สถติจิงัหวดักาญจนบรุี

ร่วมประชุม Expert Group meeting on the use of Earth 
Observation data for Agricultural Census and Survey

นางสาวสพุาพร อรณุรกัษ์สมบตั ิผู้อ�านวยการกองสถติเิศรษฐกจิ 
เข้าร่วมประชมุ Expert Group meeting on the use of Earth Observation 
data for Agricultural Census and Survey และได้น�าเสนอในหวัข้อ Use of 
registry-based frame for 2023 Agriculture Census ระหว่างวนัที่ 17 - 19 
กมุภาพนัธ์ 2563 ณ Mercure Legian, Bali ประเทศอนิโดนเีซยี

ร่วมประชุม 28th session of the Asia and   
Pacific Commission on Agricultural Statistics 
(APCAS) 

นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ ผู ้อ�านวยการกองสถิติ
เศรษฐกิจ เข้าร่วมประชุม 28th session of the Asia and Pacififfiic 
Commission on Agricultural Statistics (APCAS) ณ Padma Resort 
Legian, Bali ประเทศอนิโดนเีซยี ระหว่างวนัที่ 10 - 14 กมุภาพนัธ์ 2563

สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ 14



แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการ
ของประเทศ ในปี 2563 

นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ ผู้อ�านวยการกองสถิติเศรษฐกิจ และ
เจ้าหน้าที่กองสถติเิศรษฐกจิ ได้เข้าพบหารอืร่วมกบัเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ 
ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เกี่ยวกับแนวทางจัดท�าโครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการ
จากส�ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame) 
โดยการบูรณาการฐานข้อมูลที่ได้จากการจดัท�าส�ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 
(ข้อมูลจากการนับจดสถานประกอบการ) กับฐานข้อมูลจากระบบทะเบียนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความซ�้าซ้อนของข้อมลูระหว่างหน่วยงานและจดัท�า 
รูปแบบฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน เพื่อหน่วยงานภาครัฐสามารถแลกเปลี่ยน
เชื่อมโยงข้อมูลกันได้ รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างกว้างขวางต่อไป 
เมื่อวนัที่ 13, 31 มกราคม และวนัที่ 6 กมุภาพนัธ์ 2563

การสร้างความเป็นทีมของกองบริหาร
จัดการระบบสถิติ 

นางสาววนัเพญ็  พูลวงษ์  รองผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาติ 
รกัษาราชการแทนผูอ้�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเป็นประธานเปิดการประชมุ
เชงิปฏบิตักิาร เรื่อง การสร้างความเป็นทมีของกองบรหิารจดัการระบบสถติ ิ
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความจ�าเป็นในการพัฒนาการบริหาร
จัดการระบบสถิติ และสมรรถนะที่จ�าเป็นในแต่ละภารกิจของกองบริหาร 
จดัการระบบสถติ ิส�านกังานสถติแิห่งชาต ิโดยมผีูเ้ข้าร่วมประชมุฯ ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการระบบสถิติ รวมจ�านวน 40 คน 
ระหว่างวนัที่ 3 - 4 กมุภาพนัธ์ 2563 ณ กนกรตัน์รสีอร์ท จงัหวดัสมทุรสงคราม

ต้อนรับนักเรียนทุนรัฐบาล และชี้แจงนโยบายการดำาเนินงานของกระทรวง DES
 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม หรอื ดอีเีอส จดักจิกรรมการประชมุชี้แจงแนวนโยบาย ภารกจิ และการด�าเนนิงานของกระทรวง

ดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม และส่วนราชการในสงักดั ให้แก่นกัเรยีนทนุรฐับาล โดย นายภชุพงค์  โนดไธสง รองปลดักระทรวงฯ ให้เกยีรตกิล่าว
เปิดงาน ทั้งนี้ นางสาววนัเพญ็ พูลวงษ์ รองผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิรกัษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิร่วมบรรยาย
ชี้แจงภารกจิ และการด�าเนนิงานของส�านกังานสถติแิห่งชาต ิรวมทั้งผู้บรหิารจากหน่วยงานภายใต้สงักดักระทรวงฯ ร่วมบรรยาย ได้แก่ ปลดักระทรวง
ดอีเีอส ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิกรมอตุนุยิมวทิยา ส�านกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิ
ดจิทิลั นอกจากนี้ นางสาวอจัฉรนิทร์ พฒันพนัธ์ชยั ปลดักระทรวงดอีเีอส และ ดร.รฐัศาสตร์ กรสูต รองผู้อ�านวยการใหญ่ ดปี้า ได้น�านกัเรยีนทนุ 
เยี่ยมชมบรรยากาศการท�างานภายในส�านักงานฯ ของดีป้า รวมถึงสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ หรือ GBDi  
หน่วยงานภายใต้สงักดัดปี้า ณ ส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั (DEPA) ชั้น 7 จตจุกัร กรงุเทพฯ เมื่อวนัที่ 3 กมุภาพนัธ์ 2563
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ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 19/2552

ไปรษณีย์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

มั่นใจในส�านักงานสถิติแห่งชาติ
รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

เราจะผ่านพ้น
วิกฤติไปด้วยกัน


