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ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
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อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

มีผูก้ลา่วไวว้า่ มอียูส่ามสิง่ในโลกนีส้ญูเสยีไปแลว้ 

จะเรียกกลับคืนไม่ได้ นัน่ก็คือ ค�าพูด เวลา 
และโอกาส ซ่ึงในช่วงนีข้า้ราชการในหลายหนว่ยงาน 
รวมถึงส�านักงานสถิติแห่งชาติได้รู้ซ้ึงกันดีว่า 

“เวลา” ช่างเป็นสิง่ส�าคญัเหลือเกนิ เพราะเวลาจะท�า 
ให้เราต้องลาจากเพื่อนร่วมงาน เหลือไว้แต่ความ

ทรงจ�าดี ๆ และความคิดถึงทุกท่านที่เกษียณอายุ

ราชการ

สารสถิติฉบับนี้ ยังคับคั่งไปด้วยเนื้อหา

สาระดี ๆ อีกเช่นเคย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวปัญหา

การคอร์รัปชนัที่ก�าลังเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์

กันอย่างกว้างขวางใน คอร์รัปชัน...โรคร้ายที่ 

รอการรักษา และ เรื่องที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้อย่าง 

มะเร็ง...ภัยเงียบส�าหรับผู้หญิง ในสถิติน่ารู้ รวมทัง้ 

มี เรื่องของค่าใ ช้ จ่ายด้านพลังงานของแต่ละ 

ครัวเรือน นอกจากนี ้ยังมอีกีหนึง่ผลส�ารวจเกีย่วกบั

รายได้ของสตรีไทยที่ไม่พอเลีย้งชีพและค่าตอบแทน 

ภาคเอกชน รบัรองวา่สารสถติิฉบบันี ้จะไมท่�าใหท้า่น

ผู้อ่านผิดหวังอย่างแน่นอน

ส�าหรับเกร็ดความรู้ในสารสถิติฉบับนี ้ เรา

น�าเรื่องใกล้ตัวที่คนท�างานไม่ควรพลาด นัน่ก็คือ 

ศาสตร์การบ�าบัดอาการออฟฟิศซินโดรม ส่วนจะ

น่าสนใจมากแค่ไหนนัน้ ติดตามอ่านได้ภายในเล่มค่ะ

ในคราวทีก่ารเกษียณอายุราชการเวยีนมาถงึ 

ก็ขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ผู้เกษียณอายุราชการ

ทุกท่านพบแต่ความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ

ที่ดี คุณความดีตลอดจนผลงานที่ท่านได้สร้างไว ้

จะเป็นที่จดจ�าและเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อน

ข้าราชการรุ่นหลังต่อไป

แล้วพบกันฉบับหน้า      
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บก.ขอเขียน

สถิติเด่น
 พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว

 ของชาวไทย พ.ศ. 2557

เกร็ดความรู้
 ศาสตรก์ารบ�าบดัอาการออฟฟิศซินโดรม

มุมประชาสัมพันธ์
 ข้าราชการและลูกจ้างประจ�าเกษียณอายุ 

 ราชการในปีงบประมาณ 2557

แวดวง สสช

ข่าวจากภูมิภาค

สารบัญ
มุมอาเซียน (ASEAN Corner) 
 - พืน้ที่ประเทศอาเซียน

 - Hello อาเซียน

สถิติน่ารู้ 
 -  คอร์รัปชนั...โรคร้ายที่รอการรักษา

 -  ค่าใช้จ่ายพลังงาน...เรื่องใหญ่ใกล้ตัว

 -  ผลส�ารวจค่าตอบแทนภาคเอกชน

 -  ศกัยภาพระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า

 -  มะเร็ง...ภัยเงียบส�าหรับผู้หญิง

 -  ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก และบริการ ยังขาดแคลนแรงงาน
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พื้นที่
ประเทศอาเซียน

Hello อาเซียน
ภาษาและค�าทักทาย
ในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน

ค�าศัพท์ ลาว กัมพูชา พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย 
และ บรูไน

อินโดนีเซีย

อาหารเช้า อา-ฮา ปรึก เมเนะซะ เจ่า ชาน เบื๋อซ้าง มาคันปากิ

อาหารกลางวัน อา-ฮา เปล ทงัย ฉเรซะ อู่ชาน เบื๋อเจือ มาคัน สิอัง

อาหารเย็น อา-ฮา ลเงียจ ยะซะ หว่าน ฟ่าน โค่อ้นโต้ย มาคัน มาลัม

อาหารค�า่ อา-ฮา ยุป ยะซะ หว่าน ชาน เบื๋อโต้ย มาคัน มาลัม

ข้าว บาย แฮะ หมี่่ ก๋าว นาสิ

น�า้ น�า้ ตึก หยี่่ ทูบิก สุ่ย เนือ้ก แอร์ แอร์ มินัม

น�า้ชา น�า้ชา ตึก แต หยี่นุย อัง๊ จะอ้า ฉา จ่า เท เทะ

น�า้แข็ง น�า้ก้อน ตึก กอก์ หยี่เค เยโล่ ปิง ด๊า อาอิส เอส บาทู

กาแฟ กะเพ กา-เฟย์ ก่อฝ่ี อัง๊ ขะเพ่ คาเฟย ก่าเฟ โคปิ โคปิ

กาแฟเย็น กะเพเย็น กา-เฟย์ ตร็อ เจียะ ก่อฝ่ีเอ เยโล่ ขะเพ่ ปิง คาเฟย ก่าเฟด๊า โคปิ เซจุ๊ค เอส โคปิ

กาแฟร้อน กะเพฮ้อน กา-เฟย์ กเดา ก่อฝ่ีจาน มาอินิด นา ขะเพ่ เร่อ คาเฟย ก่าเฟหนอง โคปิ พานาส เพดัส โคปิ

นม นม เดาะฮ นุ่ก กาตัส ไหน่ เสือ ซูซู ซูซู

เนือ้หมู ซิน้หมู ซัจ จรูก แว้ตตา อัง๊ บาโบย จู โร่ว ฐิดเลิน่ ดาจิง บาบิ บาบิ

ที่มา : http://www.uasean.com

หน่วย : ตารางกิโลเมตร
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คอร์รัปชัน...
โรคร้ายที่รอการรักษา...?

3.0 คะแนน เป็น 3.5 คะแนน (คะแนนเตม็ 10) ซึ่ง
ในปี 2556 อยู่ในล�ำดบัที่ 102 จำก 177 ประเทศ

ทั่วโลก เป็นล�ำดับที่ 16 จำก 28 ประเทศในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก 
และจะเหน็ว่ำจำกปี 2541 อนัดบักำรคอร์รปัชนัของประเทศไทยสงูขึ้น 
เรื่อย ๆ นั่นหมำยถึงในสำยตำของคนภำยนอกคิดว่ำประเทศไทย 
มกีำรคอร์รปัชนัสูงขึ้น

ปัญหาการคอร์รัปชัน ยังเรื้อรังและ
รุนแรงที่สุดปัญหำหนึ่งของหลำย ๆ 

ประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว
หรือก�ำลังพัฒนำ ส�ำหรับประเทศไทยปัญหำ
กำรคอร์รัปชัน ยังนับว่ำเป็นปัญหำส�ำคัญใน
ล�ำดับต้น ๆ และส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำ 
ประเทศอย่ำงมำก แม้หลำย ๆ ภำคส่วนจะ 
ร่วมมือกันรณรงค์ และต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน 
กนัอย่ำงต่อเนื่อง แต่ต้องยอมรบัว่ำกำรคอร์รปัชนั 
ในปัจจบุนัมกีลวธิทีี่ซบัซ้อนมำกขึ้น และมกีำร
ท�ำงำนเป็นเครือข่ำยที่หวังผลประโยชน์ในทำงที่ผิดร่วมกัน ท�ำให้
กำรปรำบปรำมเป็นไปได้ยำกขึ้น

กำรโหมรณรงค์อย่ำงหนกัจำกทกุภำคส่วน เพื่อให้เหน็
ถงึผลกระทบที่รนุแรงจำกกำรคอร์รปัชนั แต่ข่ำวกำรคอร์รปัชนักย็งั
คงมีให้เห็นตำมสื่อต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
เองได้ด�ำเนินกำรส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับควำม
ก้ำวหน้ำของประเทศ พ.ศ. 2554 หนึ่งในประเด็นที่สอบถำม คือ 
ประเด็นที่เกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองและธรรมำภิบำล 
(กำรปกครองที่ด ี โปร่งใส และเป็นธรรม) โดยเกอืบ 2 ใน 3 ของ
ผู้ตอบสัมภำษณ์ที่เป็นตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำประเทศจะมีควำม
ก้ำวหน้ำ กำรคอร์รปัชนัหรอืฉ้อรำษฎร์บงัหลวงต้องลดลง (ร้อยละ 
61.1) และเกือบครึ่งเห็นว่ำเรื่องกำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน
กระบวนกำรก�ำหนดนโยบำยระดับชำติและระดับท้องถิ่นมีควำม
ส�ำคญัต่อควำมเจรญิก้ำวหน้ำของประเทศ (ร้อยละ 44.3) ขณะที่

จากข้อมูลดังกล่าว ถึงเวลาแล้วรึยังที่ทุกคนควร
ตระหนกั และเอาใจใส่กับปัญหาการคอร์รปัชนัให้มากขึน้ อย่า
คดิว่าเป็นเรือ่งไกลตวั จงึไม่ให้ความส�าคญัเท่าทีค่วร ประเทศจะ
เจรญิพฒันาต่อไปได้อย่างมัน่คง ถ้าทกุคนช่วยกนัสอดส่อง และ 

รักษาผลประโยชน์ของชาติ อย่าให้
ปัญหาการคอร์รัปชันกลายเป็นสิ่งที่
ยอมรับได้ในสังคม ต้องสอนลูกหลาน
ที่จะเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศใน
อนาคตให้ตระหนกัและยนืหยดัว่า “โตไป 
จะไม่โกง” ส่วนผูใ้หญ่ในวนันีก้ต้็องถาม
ตนเองว่า “ท�าได้รยึงั?????”

กว่ำ 1 ใน 3 มีควำมเห็นว่ำกลไกกำรตรวจสอบ
กำรท�ำงำนของหน่วยงำนรัฐมีควำมเป็นอิสระและ
มคีวำมเป็นกลำง (ร้อยละ 35.2)

อย่ำงไรกต็ำม จำกกำรจดัอนัดบัดชันี
ภำพลักษณ์กำรคอร์รัปชันของประเทศไทย โดย
องค์กำรเพื่อควำมโปร่งใสนำนำชำติ ที่ท�ำกำร
ส�ำรวจระดับควำมรู้สึก/กำรรับรู้ของกลุ่มตัวอย่ำง
ต่อปญัหำกำรคอรร์ปัชนัในประเทศนั้น ๆ พบว่ำ 
กว่ำทศวรรษที่ผ่ำนมำประเทศไทยมีคะแนน
ดัชนีภำพลักษณ์คอร์รัปชันสูงขึ้นเรื่อย ๆ จำก  

ที่มา : ส�ำรวจควำมคดิเหน็เกี่ยวกบัควำมก้ำวหน้ำของประเทศ พ.ศ. 2554

ความคิดเห็นของประชาชนในด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง
และธรรมาภิบาลที่มีความส�าคัญต่อความก้าวหน้าของประเทศ

ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย
(Corruption Perceptions Index : CPI)

ที่มำ : องค์กรเพื่อควำมโปร่งใสนำนำชำต ิ(Trasparency International : TI)
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รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nso.go.th 

ค่าใช้จ่ายพลังงาน...

คงปฏิเสธไม่ได้ว ่าพลังงานเป็นเรื่องใกล้ตัว 

ในแต่ละวันเราเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน

มากมาย ไม่ว่าจะเป็น น�้ามัน ไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม หรือพลังงาน

ชนิดอื่นๆ ในช่วงปี 2550 – 2556 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของ

ครัวเรือนมีแนวโน้มสูงขึ้น จำกกำรส�ำรวจล่ำสดุ พบว่ำ ครวัเรอืน
ทั่วประเทศ มค่ีำใช้จ่ำยเฉลี่ยเดอืนละ 19,061 บำท เป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำน
พลงังำน 2,084 บำท ถอืว่ำสงูเลยทเีดยีว และขณะนี้คณะรกัษำควำม
สงบแห่งชำต ิ(คสช.) ก�ำลงัด�ำเนนิกำรปฏริูปพลงังำน ซึ่งคงต้องรอดู
กนัว่ำจะมกีำรปรบัโครงสร้ำงรำคำพลงังำนอย่ำงไร

ส�ำนกังำนสถติแิหง่ชำตไิดป้ระมวลข้อมลูกำรใช้พลงังำน
ของครัวเรือน ปี 2556 ซึ่งเก็บรวบรวมจำกครัวเรือนตัวอย่ำงทั้งสิ้น 
52,000 ครัวเรือน ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบำลของทุกจังหวัด 
ทั่วประเทศ ระหว่ำงเดอืนมกรำคม – ธนัวำคม 2556 

ผลกำรส�ำรวจ พบว่ำ ครัวเรือนทั่วประเทศมีค่ำใช้จ่ำย
ทั้งสิ้นเฉลี่ยเดือนละ 19,061 บำท เป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำน  
2,084 บำท หรอืคดิเป็น ร้อยละ 10.9 ของค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด โดยเป็น 
ค่ำใช้จ่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสูงสุด รองลงมำเป็นค่ำใช้จ่ำย
พลงังำนไฟฟ้ำ ถ่ำนไม้ และฟืน 

ส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนโดยรวมของครัวเรือน 
ในภำคต่ำง ๆ ในปี 2556 พบว่ำ ครวัเรอืนในกรงุเทพมหำนคร และ  
3 จงัหวดั (นนทบรุ ีปทมุธำน ีและสมทุรปรำกำร) ใช้จ่ำยด้ำนพลงังำน
มำกที่สดุเฉลี่ยเดอืนละ 3,271 บำท รองลงมำ ได้แก่ ภำคใต้  
2,392 บำท ภำคกลำง 2,238 บำท ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
1,644 บำท และภำคเหนือ 1,558 บำท 
 ตำมล�ำดบั 

จำกผลส�ำรวจดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำ ค่ำใช้จ่ำยด้ำน
พลงังำนของครวัเรอืนที่ต้องจ่ำยเป็นประจ�ำทกุเดอืน มมีูลค่ำไม่ใช่
น้อย หำกครัวเรือนใช้พลังงำนอย่ำงไม่ประหยัด นอกจำกจะเพิ่ม
ค่ำใช้จ่ำยแล้ว ในระยะยำวอำจไม่มีพลังงำนให้รุ่นลูกรุ่นหลำน 
ได้ใช้ส�ำหรับภำครัฐเองได้รณรงค์กำรลดใช้พลังงำน เพื่อลดภำระ 
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนของรัฐด้วยเช่นกัน จึงขอให้ทุกภำคส่วน
เหน็ควำมส�ำคญัและคณุค่ำของพลงังำน ร่วมมอืร่วมใจกนัอนรุกัษ์
พลงังำนเพื่อประเทศชำตแิละลกูหลำนของเรำอย่ำงจรงิจงั ส�ำหรบั
ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้มีมำตรกำรประหยัดพลังงำนที่ด�ำเนิน 
มำอย่ำงต่อเนื่อง คอื ก�ำหนดช่วงเวลำเปิด – ปิดเครื่องปรบัอำกำศ 
ก�ำชับเจ้ำหน้ำที่ในกำรเปิดไฟส่องสว่ำงและอุปกรณ์ไฟฟ้ำเท่ำที่
จ�ำเป็น และปิดไฟในช่วงหยดุพกักลำงวนั ปิดหน้ำจอคอมพวิเตอร์
เมื่อไม่ใช้งำน เป็นต้น ซึ่งจำกกำรรณรงค์ในรอบปีที่ผ่ำนมำ ได้รบั 
ควำมร่วมมอืจำกเจ้ำหน้ำที่เป็นอย่ำงด ีท�ำให้ค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลงังำน
ลดลง

เรื่องใหญ่ใกล้ตัว

ทั่ว
ราช

อาณ
าจกัร พ.ศ. 2550 - 2556

คา่ใ
ช้จ

่ายด
้านพ

ลังงา
นเฉลี่ยต่อเดือนของครวัเรอืน
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ู้ ภาคเอกชน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนของพนักงานประจ�า  
(ของสถานประกอบการทีม่ลีกูจ้าง 101 คน ขึน้ไป ไม่รวมโรงพยาบาลเอกชน) 

จ�าแนกตามระดับต�าแหน่ง

ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิจดัท�ำผลกำรส�ำรวจค่ำตอบแทนภำคเอกชน พ.ศ. 2556 เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรพจิำรณำปรบัปรงุ
ระบบค่ำตอบแทนในภำครัฐให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับอัตรำค่ำตอบแทนในตลำดแรงงำน กำรส�ำรวจ

ครอบคลมุสถำนประกอบกำรเอกชนทั่วประเทศที่มพีนกังำนประจ�ำหรอืลูกจ้ำงตั้งแต่ 101 คนขึ้นไป โดยมสีถำนประกอบกำรตวัอย่ำงที่น�ำมำ
ประมวลผลและใช้ในกำรประมำณค่ำในครั้งนี้ 3,263 แห่ง สรปุผลที่ส�ำคญัได้ดงันี้

เมื่อพิจำรณำสวัสดิกำรที่นอกเหนือจำกสิทธิของกองทุน
เพื่อกำรประกนัสงัคม  พบว่ำ สถำนประกอบกำรที่ให้สวสัดกิำรเกี่ยวกบั 
กำรรักษำพยำบำล หรือจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลทั้งผู้ป่วยใน/ผู้ป่วย
นอกให้แก่พนกังำน มปีระมำณร้อยละ 49.3 ของสถำนประกอบกำร 
ทั้งสิ้น โดยสถำนประกอบกำรประเภทโรงพยำบำลเอกชนให้สทิธกิำร
รักษำพยำบำลให้แก่พนักงำนมำกที่สุดคือ ร้อยละ 87.1 รองลงมำ
คอื กจิกรรมเกี่ยวกบักำรเป็นตวักลำงทำงกำรเงนิและกำรประกนัภยั  
ร้อยละ 84.6 กจิกรรมกำรไฟฟ้ำ ก๊ำซ ไอน�้ำ และระบบปรบัอำกำศ  
ร้อยละ 83.3 และกจิกรรมกำรจดักำรน�้ำเสยี  กำรจดักำรของเสยี และ
สิ่งปฏกิูล ร้อยละ 82.7 ส�ำหรบักจิกรรมประเภทอื่น ๆ มกีำรให้สทิธิ
กำรรกัษำพยำบำลต�่ำกว่ำ ร้อยละ 74.0

ด้ำนกำรให้สวสัดกิำรประกนัสขุภำพ/อบุตัเิหตแุก่พนกังำน 
พบว่ำ สถำนประกอบกำรที่ให้สทิธปิระกนัสขุภำพ/อบุตัเิหตมุปีระมำณ
ร้อยละ 51.5 ของสถำนประกอบกำรทั้งสิ้น โดยกิจกรรมเกี่ยวกับ
กำรเป็นตวักลำงทำงกำรเงนิ และกำรประกนัภยัให้สทิธมิำกที่สดุคอื 
ร้อยละ 91.4 รองลงมำคอื กจิกรรมกำรไฟฟ้ำ ก๊ำช ไอน�้ำ และระบบ
ปรับอำกำศประมำณ ร้อยละ 90.0 ส�ำหรับกิจกรรมประเภทอื่น ๆ 
ให้สทิธดิ้ำนกำรประกนัสขุภำพ/ประกนัอบุตัเิหตตุ�่ำกว่ำร้อยละ 78.0

ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือน (เงินเดือน) ของพนักงานบรรจุใหม่
 (เฉพาะเงินเดือนไม่รวมเงินเพิ่มอื่น)

ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือน (เงินเดือน) ของพนักงานประจ�าโรงพยาบาลเอกชน
 (เฉพาะเงินเดือนไม่รวมเงินที่ได้รับตามผลงาน และเงินเพิ่มอื่น)

ส�ำหรับควำมช่วยเหลือที่สถำนประกอบกำรต้องกำรจำก
ภำครัฐ คือ อยำกให้ภำครัฐควรสนับสนุนและพัฒนำควำมรู้ควำม
สำมำรถของแรงงำนให้ตรงกับตลำดแรงงำน มีมำตรกำรกระตุ้น
เศรษฐกจิ ลดหย่อนภำษแีละเงนิประกนัสงัคม ให้กำรสนบัสนนุเงนิทนุ 
ดอกเบี้ยต�่ำแก่สถำนประกอบกำร และมมีำตรกำรควบคมุรำคำสนิค้ำ/
วตัถดุบิที่มคีณุภำพในรำคำที่เหมำะสม เป็นต้น

รำยละเอยีดเพิ่มเตมิที่ www.nso.go.th
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ู้

ศักยภาพ
ระบบ

โลจิสติกส์
ภาคการค้า

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

จัดท�ำกำรส�ำรวจข้อมูล
ศักยภำพพื้นฐำนระบบโลจิสติกส์ภำคกำรค้ำ 
พ.ศ. 2556  ซึ่งครอบคลมุสถำนประกอบกำร
ธรุกจิกำรค้ำที่มคีนท�ำงำนตั้งแต่ 16 คนขึ้นไป 
เฉพำะที่ประกอบธุรกิจขำยส่ง และขำยปลีก  
ระบุว ่ำ ประสิทธิภำพกำรจัดส่งสินค้ำยัง 
ไม่ดีนัก เช่น กำรจัดส่งสินค้ำไม่ตรงเวลำ 
สนิค้ำเสยีหำยและสญูหำยจำกกำรจดัส่ง รวม
ถงึควำมผดิพลำดทำงด้ำนเอกสำร 

อนึ่ง พบว่ำ มสีถำนประกอบกำร
ที่มกีำรลงทนุอปุกรณ์เครื่องมอืด้ำนโลจสิตกิส์ 
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำรจัดกำร 
โลจสิตกิส์เพยีงร้อยละ 20.2 เท่ำนั้น และยงัมี
สดัส่วนกำรลงทนุในด้ำนนี้ค่อนข้ำงน้อย โดย
มสีถำนประกอบกำร ร้อยละ 48.3 มสีดัส่วน
กำรลงทุนในอุปกรณ์เครื่องมือด้ำนโลจิสติกส์ 
น้อยกว่ำ 10%

หำกพิจำรณำกำรลงทุนในฮำร์ดแวร์ด้ำนโลจิสติกส์นั้น  
จะเหน็ได้ว่ำ สถำนประกอบกำรส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.2 มสีดัส่วนกำร
ลงทุนในเรื่องดังกล่ำวน้อยกว่ำ 10% รองลงมำ ร้อยละ 24.0 เป็น 
สถำนประกอบกำรที่มสีดัส่วนกำรลงทนุระหว่ำง 10 - 20% ส่วนที่เหลอื
อกีร้อยละ 9.8 มสีดัส่วนกำรลงทนุที่มำกกว่ำ 20%

นอกจำกนั้น สถำนประกอบกำรยงัระบวุ่ำ กำรด�ำเนนิกำร 
ด้ำนโลจิสติกส์นั้น ส่วนใหญ่เป็นกำรจ้ำงกำรจัดส่งสินค้ำ รองลงมำ 
กม็กีำรจดักำรคลงัสนิค้ำและพธิกีำรศลุกำกร

ส�าหรับความช่วยเหลือที่สถานประกอบการต้องการ 

จากภาครฐั คอื อยากให้ภาครฐัช่วยเหลอืด้านโลจสิตกิส์ โดยจัด 

ให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์แก่บุคลากร 

พฒันาระบบและอปุกรณ์ด้านโลจสิตกิส์ และจดัหาผูเ้ชีย่วชาญ

มาให้ค�าปรึกษา เป็นต้น 

รายละเอียดเพิ่มเต็มที่ www.nso.go.th

ร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้า 
จ�าแนกตามสัดส่วนการลงทุนในอุปกรณ์เครื่องมือด้านโลจิสติกส์
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ู้ เป็นที่ทรำบกันดีว ่ำประเทศไทยมีจ�ำนวนผู ้หญิง
มำกกว่ำผู้ชำย ข้อมูลจำกส�ำมะโนประชำกรและ

เคหะของส�ำนกังำนสถติแิห่งชำตคิรั้งล่ำสดุ ปี 2553 พบว่ำ มำกกว่ำ
ครึ่งของประชำกรเป็นผู้หญิง (ร้อยละ 50.9) นอกจำกนี้ผู้หญิงมี
พฤตกิรรมเสี่ยงต่อสขุภำพน้อยกว่ำผู้ชำย จงึส่งผลให้ผู้หญงิมอีำยุ
ยืนยำวมำกขึ้นท�ำให้แนวโน้มในอนำคตจะมีผู้หญิงมำกกว่ำผู้ชำย
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่ำงไรก็ดี ปัจจุบันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่ำผู้หญิงมี
บทบำทและควำมรับผิดชอบมำกขึ้นเช่นกัน ไม่ว่ำจะต้องดูแลลูก
และครอบครัวพร้อม ๆ กับท�ำงำนประจ�ำซึ่งกำรที่ผู้หญิงต้องรับ
หน้ำที่หนกัอยูต่ลอดเวลำย่อมท�ำให้ผูห้ญงิเกดิควำมเครยีดและด้วย
ภำรกจิมำกมำย จงึละเลยกำรดแูลตวัเองท�ำให้เกดิกำรเจบ็ป่วยด้วย
โรคต่ำง ๆ ได้ง่ำย

โรคส�ำคัญโรคหนึ่งที่คร่ำชีวิตผู ้หญิงทั่วโลกไปมำก 
รวมทั้งประเทศไทย กค็อื โรคมะเรง็เต้ำนม และโรคมะเรง็ปำกมดลกู 
ซึ่งถือว่ำเป็นเพชฌฆำตเงียบก็ว่ำได้ เพรำะกำรเป็นมะเร็งในระยะ
แรกจะไม่แสดงอำกำร ไม่เจ็บไม่ปวด จะปรำกฏอำกำรผิดปกติ
ให้เหน็เมื่ออยู่ในระยะที่มกีำรอกัเสบและลกุลำมไปแล้ว กำรรกัษำ
มกัไม่ได้ผล ส่วนใหญ่จะเสยีชวีติ ดงันั้น กำรป้องกนัและหมั่นดูแล
ตนเองอยู่เสมอจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพรำะหำกพบเร็วจะมีโอกำส
ที่รักษำหำยและรอดชีวิตสูง แต่จ�ำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้กลับ 
เพิ่มมำกขึ้นทุกปี ทั้งที่วิวัฒนำกำรทำงกำรแพทย์ก้ำวหน้ำขึ้น 
จงึสะท้อนถงึกำรใส่ใจกบัสขุภำพของผู้หญงิ

เนื่องจำกเวลำที่มีอยู่ส่วนใหญ่หมดไปกับภำระต่ำง ๆ 
ที่ผู ้หญิงต้องแบกรับอยู ่ จึงท�ำให้ผู ้หญิงละเลยกำรดูแลสุขภำพ 
ตวัเอง กำรตรวจสขุภำพเป็นประจ�ำจงึกลำยเป็นกำรไปตรวจกต่็อเมื่อ 
เจ็บป่วยแล้วเท่ำนั้น ซึ่งถ้ำหำกเป็นโรคอื่นอำจจะท�ำได้แต่คงไม่ใช่ 
กับโรคมะเร็งโดยเฉพำะมะเร็งเต้ำนมและมะเร็งปำกมดลูก!!!  
อย่ำงไรก็ตำม ข้อมูลจำกกำรส�ำรวจอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ พ.ศ. 
2552 ของส�ำนกังำนสถติแิห่งชำต ิพบว่ำ มำกกว่ำครึ่งของหญงิอำย ุ
30 - 59 ปี ไปรบักำรตรวจมะเรง็เต้ำนมในรอบปีที่ผ่ำนมำ (ร้อยละ 
58.1) และกว่ำร้อยละ 60 ไปรับกำรตรวจมะเร็งปำกมดลูกในรอบ  
5 ปทีี่ผ่ำนมำ ซึ่งถอืว่ำเปน็เรื่องที่ดแีละควรรณรงค์ให้ผูห้ญงิไปรบักำร
ตรวจให้มำกขึ้นกว่ำนี้ เป็นที่น่ำสงัเกตว่ำผูห้ญงิที่อยูใ่นเขตเทศบำลจะ
ตรวจมะเรง็ทั้ง 2 ชนดินี้น้อยกว่ำผูห้ญงิที่อยูน่อกเขตเทศบำลอย่ำงเหน็
ได้ชดั โดยเฉพำะกำรตรวจมะเรง็ปำกมดลกู ทั้งนี้ อำจเป็นเพรำะนอก
เขตเทศบำลสำมำรถใช้บรกิำรผ่ำนอำสำสมคัรสำธำรณสขุ หรอืหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ ซึ่งเข้ำถงึผู้หญงิได้ง่ำยกว่ำ แต่ส�ำหรบัในเขตเมอืง ผู้
หญิงต้องท�ำงำนและด�ำเนินชีวิตแบบรีบเร่ง อำจท�ำให้ละเลยและไม่
ดูแลใส่ใจไปรบักำรตรวจเท่ำที่ควร

เพือ่เป็นการรกัษาสขุภาพ ไม่เฉพาะโรคมะเรง็เท่านัน้

ที่ต้องหมั่นตรวจเช็ก การตรวจสุขภาพทั่วๆ ไปเป็นประจ�า 

ก็ส�าคัญเช่นกัน ข้อมูลจากการส�ารวจอนามัยและสวัสดิการ 

ปี 2554 พบว่า มีผู้หญิงเพียง 1 ใน 4 เท่านั้นที่ตรวจสุขภาพ

ประจ�าปี (ร้อยละ 27.4) ทั้ง ๆ ที่เรื่องสุขภาพมีความส�าคัญไม่

ยิง่หย่อนกว่าเรือ่งอืน่ ดงันัน้ ผูห้ญงิไทยในวนันี ้นอกจากจะต้อง

ดูแลครอบครัว ท�างานหาเงิน ต้องไม่ลืมว่า การดูแลสุขภาพก็

ส�าคัญไม่น้อยกว่าเรื่องอื่นๆ เลย....

มะเร็ง...ภัยเงียบ
ส�าหรับผู้หญิง

ที่มา : ส�ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์  กระทรวงสำธำรณสขุ

จ�านวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก

ร้อยละของผู้หญิงอายุ 30 - 59 ปี 
ที่ตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก พ.ศ. 2552

ที่มา : ส�ำรวจอนำมยักำรเจรญิพนัธ์ ุพ.ศ.2552 ส�ำนกังำนสถติแิห่งชำติ
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มะเรง็...ภยัเงยีบส�ำหรบัผู้หญงิ

ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก และบริการ 
ยังขาดแคลนแรงงาน

ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิจดัท�าการส�ารวจความ

ต้องการแรงงานของสถานประกอบการ 

พ.ศ. 2556 โดยเก็บข้อมูลจากสถานประกอบการที่มีคนท�างาน  

6 คนขึน้ไป ทัว่ประเทศ เพือ่ประโยชน์ต่อภาครฐัในการวางแผน และ

พัฒนาก�าลังคนของประเทศ ตลอดจนการวางแผนการลงทุน 

ของภาคเอกชน รวมทัง้การให้บรกิารของภาครฐัในการจดัหางาน 

การแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน

ทั่วไป ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

แรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศต่อไป

จำกผลกำรส�ำรวจ พบว่ำ สถำนประกอบกำรยังมีควำม
ต้องกำรแรงงำน จ�ำนวน 306,148 คน ประกอบด้วย แรงงำนจำกกจิกำร 
เกี่ยวกบักำรค้ำส่ง ค้ำปลกี และธรุกจิบรกิำร  จ�ำนวน 154,820 คน 
กำรผลติ จ�ำนวน 133,114 คน  กำรก่อสร้ำง จ�ำนวน 13,255 คน  
กำรขนส่งทำงบกฯ และโรงพยำบำล จ�ำนวน 3,486 คน และ  
1,473 คน ตำมล�ำดบั

ส�ำหรับกลุ่มอำชีพที่สถำนประกอบกำรต้องกำรรับเข้ำมำ
ท�ำงำนใหม่ เป็นผู้ปฏิบัติงำนที่มีระดับสมรรถนะสูงกว่ำอำชีพอื่น ๆ 
คอื อำชพีผู้จดักำร/ผู้บรหิำร ร้อยละ 45.9 รองลงมำเป็นผู้ประกอบ
วชิำชพีด้ำนต่ำง ๆ  ร้อยละ 41.3  ช่ำงเทคนคิ และผู้ปฏบิตังิำนด้ำน
เทคนคิ ร้อยละ 34.1 ส่วนอำชพีพนกังำนคนงำนทั่วไป มคีวำมต้องกำร
เพยีง ร้อยละ 5.7 

โดยอำชพีที่สถำนประกอบกำรต้องกำรมำก คอื ผูป้ฏบิตังิำน 
โดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่ำง ๆ ด้ำนเทคนิค (เช่น ช่ำงเครื่อง ช่ำงเชื่อม  
ช่ำงยนต์ ช่ำงซ่อมแซม ช่ำงเยบ็ผ้ำ) รองลงมำ ผูป้ฏบิตังิำนในโรงงำนฯ 
พนกังำน บรกิำร/พนกังำนขำย พนกังำนคนงำนทั่วไป ตำมล�ำดบัและ
ยงัเป็นอำชพีที่พบว่ำมกีำรขำดแคลนมำกของสถำนประกอบกำรด้วย 
อย่ำงไรกด็ ีในกลุ่มอำชพีนี้ สถำนประกอบกำร ระบวุ่ำ เป็นต�ำแหน่ง
ที่หำคนท�ำงำนยำก

จ�านวนแรงงานที่ต้องการ ขาดแคลน  
จ�าแนกตามประเภทอาชีพ

จ�านวนแรงงานที่ต้องการ และขาดแคลน
จ�าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

 

 

 ติลผราก
133,114 คน 

การ งารสอก  
13,255  คน 

การ  ฯกบงาทงสนข
3,486 คน 

โรงพยาบาล  
1,473 คน 

การ  กีลปาค งสาค  
154,820  คน 

นางงรแนวนาํจ
 รากงอตีท

306,148 คน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

40.0

50.0

60.0

70.0

มนาตเง็รเะมจวรต  กูลดมกาปง็รเะมจวรต  

58.1 
60.2 

54.6 
52.1 

59.8 
64.3 

รกัจาณาอชารวัท  

ในเขตเทศบาล

นอกเขตเทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 ุยาองิญหูผงอขะลยอร - 2552 .ศ.พ กูลดมกาปง็รเะมะลแมนาตเง็รเะมจวรตีท ป 95  

 ามีท :  2552.ศ.พ ุธนัพญิรจเรากยัมานอจวราํส ิตาชงหแิติถสนางกันาํส  

ประเภทอาชีพ :
1:  ผู้บรหิำร/ผู้จดักำร  2:  ผู้ประกอบวชิำชพีด้ำนต่ำง ๆ 
3:  ช่ำงเทคนคิและผู้ปฏบิตังิำนด้ำนเทคนคิ  4:  เสมยีน
5:  พนกังำนบรกิำร/พนกังำนขำย 6:  ผู้ปฏบิตังิำนฝีมอืด้ำนกำรเกษตร ป่ำไม้ และประมง
7:  ผู้ปฏบิตังิำนโดยใช้ฝีมอืในธรุกจิต่ำงๆ 8:  ผู้ปฏบิตังิำนในโรงงำนฯ
9:  พนกังำนคนงำนทั่วไป

0
9



กำรปรับตัวของสถำนประกอบกำรต่อสถำนภำพกำร
ขำดแคลนแรงงำน โดยให้ข้อเสนอแนะที่ส�ำคญั 5 อนัดบั คอื กำรเพิ่ม 
จ�ำนวนชั่วโมงกำรท�ำงำนล่วงเวลำ กำรเพิ่มค่ำจ้ำงเพื่อจงูใจแรงงำนใหม่  
กำรจ้ำงแรงงำน Outsource กำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวมำทดแทนกำรน�ำ
เครื่องจกัรมำทดแทนแรงงำน

ส�ำหรับควำมช่วยเหลือที่สถำนประกอบกำรต้องกำรจำก
ภำครัฐ 5 อันดับแรกคือ อยำกให้ภำครัฐลดภำษีเงินได้ของธุรกิจ 
โดยจดัให้มฝึีกอบรมและพฒันำฝีมอืแรงงำน พร้อมทั้งจดัหำแหล่งเงนิ
กู้ดอกเบี้ยต�่ำ ตลอดจนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
และลดภำษนี�ำเข้ำวตัถดุบิ เครื่องมอื เครื่องจกัรฯ 

มาตรการปรบัตวัของสถานประกอบการ
มาตรการปรับตัวต่อสถานภาพการขาดแคลน
แรงงาน ของสถานประกอบการ (5 อนัดบัแรก) 

1: เพิ่มจ�ำนวนชั่วโมงกำรท�ำงำนล่วงเวลำ
2: เพิ่มค่ำจ้ำงเพื่อจูงใจแรงงำนใหม่
3: จ้ำงแรงงำน Outsource เพิ่มขึ้น
4: จ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวมำทดแทน
5: น�ำเครื่องจกัรมำทดแทนแรงงำน รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nso.go.th

พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2557
ร้อยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ�าแนกตามการเดินทางท่องเที่ยว 

ในรอบปี 2552 -  2556

ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการปรับตัวต่อสถานภาพ
การขาดแคลนแรงงาน จ�าแนกตามล�าดับความส�าคัญ  

ของมาตรการปรับตัว 5 ล�าดับแรก

ร้อยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป  
ที่ไม่เดินทางท่องเที่ยวในรอบปี 2556  
จ�าแนกตามเหตุผลที่ไม่เดินทางท่องเที่ยว

ร้อยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เดินทางท่องเที่ยว
จ�าแนกตามเหตุผลที่ไม่เดินทางท่องเที่ยว
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ศาสตร์การบ�าบัดอาการ
ออฟฟิศซินโดรม

สาเหตุมักเกิดจาก

การใช้พฤตกิรรมหรอืรา่งกายทีไ่มถ่กูสขุลักษณะ  
หรอืมกีำรใช้งำนร่ำงกำยมำกเกนิควำมพอด ีท�ำงำนหกัโหมจนเกนิไป 
เช่น นั่งท�ำงำนนำน ๆ  ไม่เสรจ็ไม่เลกิ ขบัรถนำน ๆ  หลำยชั่วโมงตดิกนั
เป็นประจ�ำ นั่งหลงัคดหลงังอ ถงึแม้จะเมื่อยจะปวดกย็งัฝืน นั่งไขว่ห้ำง 
ยนืนำน ๆ หรอืยนืโน้มเอยีงทิ้งน�้ำหนกัไปข้ำงใดข้ำงหนึ่งนำนจนเกนิ
ไป ชอบใส่รองเท้ำส้นสูงเดนิหรอืท�ำงำนเป็นประจ�ำ  หิ้วหรอืสะพำย
กระเป๋ำหรอืสิ่งของที่หนกัไปข้ำงใดข้ำงหนึ่งตลอดเวลำ

พักผ่อนน้อยหรือนอนดึกเป็นประจ�า คนเรำนั้น
ควรพกัผ่อนให้ได้อย่ำงน้อย 6 – 8 ชม. ต่อวนั และควรเริ่มเข้ำนอน
ตั้งแต่ 2 ทุ่ม หรอืไม่ควรนอนดกึเกนิ 4 ทุ่ม ซึ่งแท้ที่จรงิแล้วในโลก
ปัจจุบันหลำยคนไม่อำจท�ำเช่นนั้นได้เลย บำงคนอำจใช้ชีวิตในกำร
นอนดึกและได้นอนน้อยจำกกำรที่ต้องท�ำงำนมำกว่ำ 10 ปีแล้ว 
อำกำรกล้ำมเนื้ออ่อนแรงจึงสำมำรถเกิดขึ้นได้กับบุคคลเหล่ำนี้มำก
พอสมควร

การอยู่ในห้องเย็น ๆ แอร์เย็น ๆ ตลอดทัง้วัน 
หรือวันละหลำยชั่วโมง และมักชอบดื่มน�้ำเย็นที่เป็นสำเหตุให้ 
กล้ำมเนื้ออ่อนแรง  เพรำะร่ำงกำยคนมอีณุหภมูภิำยในอยูท่ี่ประมำณ  
36 – 38 องศำเซลเซยีส ซึ่งถอืว่ำมอีณุหภมูใินร่ำงกำยที่ต้องกำรควำม
อบอุน่อยูต่ลอดเวลำ เมื่อเรำท�ำงำนอยูใ่นที่เยน็ ๆ  ตลอด หรอืแม้กระทั่ง 
ดื่มน�้ำเย็น ๆ จะท�ำให้ร่ำงกำยเกิดกำรปรับตัวที่เรำอำจไม่รู้เลยว่ำ
เกิดควำมเปลี่ยนแปลงและมีกำรปรับตัวปรับอุณหภูมิในร่ำงกำยอยู่  
ยิ่งสะสมมำเป็นเวลำนำนกย็ิ่งแสดงผลออกมำตอนอำยมุำกขึ้นได้

ไมไ่ดอ้อกก�าลงักาย  หรอืแทบไม่ได้บรหิำรร่ำงกำย
เลย หนุ่มสำวออฟฟิศปัจจุบันส่วนใหญ่มักไม่ค่อยใส่ใจเรื่อง 
ของกำรออกก�ำลงักำย แต่ไปสนใจเรื่องของกำรดูภำพยนตร์ เดนิ 
ชอ็ปปิ้งเลี้ยงสงัสรรค์ รบัประทำนอำหำรตำมห้ำงสรรพสนิค้ำ ฯลฯ 
จนลมืใส่ใจเรื่องของกำรออกก�ำลงักำย ซึ่งกำรออกก�ำลงักำยเป็น 
กจิจะลกัษณะนั้นจะช่วยให้กล้ำมเนื้อและเส้นเอน็ รวมถงึระบบต่ำง ๆ  
ภำยในร่ำงกำยเกิดควำมยืดหยุ่นแข็งแรง มีควำมต้ำนทำนควำม
อ่อนล้ำหรอืเมื่อยล้ำได้สงู  แต่ว่ำกำรหกัโหมเกนิไปกไ็ม่ใช่กำรออก
ก�ำลงักำยที่ถกูวธิ ีแต่จะท�ำให้กล้ำมเนื้อและเส้นเอน็เกดิควำมเมื่อย
ล้ำและอ่อนแรงได้ เอำแค่ท�ำได้วนัละ 30 - 60  นำทตี่อวนั กถ็อืว่ำ
เพยีงพอแล้วครบั จะช่วยเรื่องของกล้ำมเนื้ออ่อนแรงได้มำก

สวสัดคีรบั  วนันีผ้มมเีรือ่งของ

อาการออฟฟิศซินโดรม  จน

เป็นเหตทุ�าให้กล้ามเนือ้แขนหรอืขาอ่อนแรง 

และอาจมีอาการปวดร้าว ชา ร่วมด้วย โดย

ที่มา : คอลัมน์ รักษ์สุขภาพกับ อ.ต้น
ศาสตร์การบ�าบัดอาการออฟฟิศซินโดรม
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ข้าราชการและลูกจ้างประจำา
เกษียณอายุราชการ
ในปีงบประมาณ 2557

นางณัฏฐ์พิชา นาคสมบูรณ์ 
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักบริห�รกล�ง

นางสาวเฉลิมขวัญ เจียมประชานรากร
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักสถิติพย�กรณ์

นายสุวิทย์ ใจอารีย์
สถิติจังหวัดตรัง

นายประทีป ขวัญพร้อม
สถิติจังหวัดสระบุรี

นางสาวบุศรินทร์ ห่านศรีวิจิตร
สถิติจังหวัดนครพนม

นายนิรัตน์ รวดเรียว
สถิติจังหวัดหนองบัวลำ�ภู

นายกิตติศักดิ์ โพศรี
สถิติจังหวัดพิษณุโลก

นายสุขุม รัตนจินดา
สถิติจังหวัดพะเย�

นางสาวสุวิมล คงเศรษฐกุล
สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธย�
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นางกาญจนา ปาจริยพงษ์
สถิติจังหวัดมุกด�ห�ร

นางจิชุกร รัศมีธัญ
สถิติจังหวัดบึงก�ฬ

นายอาคม จันทร์หอม
สถิติจังหวัดกระบี่

นางสาวอุไรวรรณ สหาวุธ ณ อยุธยา 
นักวิช�ก�รสถิติชำ�น�ญก�ร 

สำ�นักสถิติส�ธ�รณมติ

นางปราณี ตุงคะสิริ
หัวหน้�ฝ่�ยวิช�ก�รสถิติและว�งแผน 
สำ�นักง�นสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

นายชุมพล มีพัฒน์
หัวหน้�ส่วนบริห�รสถิติพื้นที่ 3  
สำ�นักบริห�รจัดเก็บข้อมูลสถิติ

นายสมภพ เริ่มคิดการ
หัวหน้�ฝ่�ยปฏิบัติก�รสถิติ 

สำ�นักง�นสถิติจังหวัดเพชรบุรี

นายสมนึก สุดเอียด  
หัวหน้�ฝ่�ยปฏิบัติก�รสถิติ 
สำ�นักง�นสถิติจังหวัดพังง�

นางรภัสสรณ์ ชุณหจิรัฐิติกาล
เจ้�พนักง�นธุรก�รอ�วุโส 

สำ�นักง�นสถิติเศรษฐกิจและสังคม

นางรำาไพพรรณ ศรีทองเพิง 
เจ้�พนักง�นสถิติชำ�น�ญง�น 
สำ�นักนโยบ�ยและวิช�ก�รสถิติ

นางยุพดี โกศินานนท์
เจ้�พนักง�นสถิติชำ�น�ญง�น 
สำ�นักบริห�รจัดเก็บข้อมูลสถิติ

นางสาวนิตยา รุมรัตนะ
เจ้�พนักง�นธุรก�รชำ�น�ญง�น 

สำ�นักบริห�รกล�ง

นางกุลวีณ์ เพ็ชรพลอย
เจ้�พนักง�นธุรก�รชำ�น�ญง�น 

สำ�นักสถิติพย�กรณ์ 

นางบุญรอด สอนชัย
พนักง�นรับโทรศัพท์ 
สำ�นักสถิติพย�กรณ์
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นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ รองผู ้อ�ำนวยกำร
ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติและคณะ ร่วมลงนำมถวำยพระพรใน 
พระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช  
เจ้ำฟ้ำมหำวชริำลงกรณสยำมมกฎุรำชกมุำร ณ พระบรมมหำรำชวงั 
เมื่อวนัที่ 28 กรกฎำคม 2557

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกังำนสถติแิห่งชำต ิเป็นประธำนกำรประชมุวดีทิศัน์ทำงไกล (VDO Conference) 
เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรจัดท�ำแผนพัฒนำสถิติ จัดท�ำข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจ และกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์จังหวัด และเป็นกำร
พัฒนำกระบวนกำรสำรสนเทศให้เหมำะสมกับกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค ภำยใต้โครงกำรพัฒนำข้อมูลสถิติและสำรสนเทศ 
ระดับพื้นที่ 76/18 กลุ่มจังหวัด ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย  
เมื่อวนัที่ 3 กรกฎำคม 2557

นางสาวมาล ีวงศาโรจน์ รองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนสถติิ
แห่งชำต ิร่วมพธิถีวำยเครื่องรำชสกักำระ พระอนสุำวรย์ีจอมพลสมเดจ็
พระรำชปิตลุำ บรมพงศำภมิขุ เจ้ำฟ้ำภำณรุงัษสีว่ำงวงศ์ กรมพระยำ
ภำณุพันธุวงศ์วรเดช อธิบดีผู้ส�ำเร็จรำชกำรกรมไปรษณีย์โทรเลข
พระองค์แรก เนื่องในวันสื่อสำรแห่งชำติ เพื่อเป็นกำรน้อมร�ำลึกถึง 
พระกรณุำธคิณุของพระองค์ที่ทรงประกอบกจิที่ส�ำคญัอนัเป็นประโยชน์ 
ต่อประเทศชำต ิณ พระอนสุำวรยี์ฯ บรเิวณเกำะกลำงน�้ำ หน้ำอำคำร
บรหิำร บรษิทั กสท. โทรคมนำคม จ�ำกดั (มหำชน) ถนนแจ้งวฒันะ 
หลกัสี่ กทม. เมื่อวนัที่ 4 สงิหำคม 2557
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ถวายเครื่องราชสักการะ

ลงนามถวายพระพร

พัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่



นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เป็นประธำน
เปิดกำรประชุมกำรพัฒนำข้อมูลสถิติและสำรสนเทศของหน่วยงำนภำครัฐ 21 สำขำ ภำยใต้

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เป็นประธำนกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรก�ำหนด 
มำตรฐำนสถิติ ครั้งที่ 1/2557 เพื่อเป็นกลไกส�ำคัญในกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้ำนมำตรฐำนสถิติในกำรขับเคลื่อน 
ให้เกดิกำรบรหิำรจดักำรมำตรฐำนสถติขิองประเทศ ณ ห้องประชมุ 401 ชั้น 4 ส�ำนกังำนสถติแิห่งชำต ิเมื่อวนัที่ 1 สงิหำคม 2557

นายวิบลูย์ทตั สทุนัธนกิตติ ์ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกังำนสถติแิห่งชำต ิเป็นประธำน
กำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร เรื่อง กำรพฒันำศกัยภำพเพื่อบรหิำรข้อมูลสถติ ิ (CIO ด้ำนสถติ)ิ 
เพื่อให้เป็นไปตำมแผนกำรด�ำเนนิงำน ปีงบประมำณ 2557 โครงกำรพฒันำข้อมูลสถติแิละ
สำรสนเทศ ระดบัพื้นที่ 76 จงัหวดั/18 กลุม่จงัหวดั และเสรมิสรำ้งศกัยภำพและเตรยีมควำม
พร้อมให้แก่บคุลำกรของส�ำนกังำน ในเรื่องของกำรน�ำข้อมูล/สถติไิปใช้ประโยชน์ สำมำรถ 
จัดท�ำแผนปฏิบัติรำชกำรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์กระทรวง กรม  
รวมทั้งบริหำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มำกขึ้น ณ โรงแรมทเีค พำเลช กรงุเทพฯ เมื่อวนัที่ 18 สงิหำคม 2557

กำรบริหำรจัดกำรระบบสถิติประเทศไทย เพื่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับทรำบแนวทำงกำรติดตำมประเมินผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผน
พฒันำสถติริำยสำขำ 21 สำขำ แนวทำงกำรพฒันำข้อมูลสถติทิำงกำรของประเทศให้มมีำตรฐำนตำมหลกัสำกล และกำรจดักำรคณุภำพ
สถิติทำงกำรให้มีคุณลักษณะตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ มีคุณภำพและน่ำเชื่อถือ ณ ห้องประชุมวำยุภักดิ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรำ 
ศูนย์รำชกำรและคอนเวนชนัเซนเตอร์ กทม. เมื่อวนัที่ 16 กรกฎำคม 2557

1
5

แว
ด
ว
ง
 ส

ส
ช

ประชุมการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ๒๑ สาขา 

ประชุมคณะอนุกรรมการก�าหนดมาตรฐานสถิติ

อบรมการพัฒนาศักยภาพเพื่อบริหารข้อมูลสถิติ



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

ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี่ กรงุเทพฯ 10210

ช�ำระค่ำฝำกส่งเป็นรำยเดอืน
ใบอนญุำตที่ 19/2552

ไปรษณยี์ศูนย์รำชกำรเฉลมิพระเกยีรติ

มั่นใจในส�ำนกังำนสถติแิห่งชำติ
รฐัและรำษฎร์จะก้ำวไปอย่ำงมั่นคง

สระแก้ว พร้อมด้วยข้ำรำชกำร พนกังำนและเจ้ำหน้ำที่ ร่วมพธิที�ำบญุตกับำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง เนื่องในวนัคล้ำยวนัพระรำชสมภพ  
สมเดจ็พระบรมโอรสำธริำช เจ้ำฟ้ำมหำวชริำลงกรณสยำมมกฎุรำชกมุำร ทรงเจรญิพระชนมพรรษำ 62 พรรษำ ณ บรเิวณสนำมหน้ำ
อำคำร ศำลำกลำงจงัหวดัสระแก้ว เมื่อวนัที่ 28 กรกฎำคม 2557 

นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัฉะเชงิเทรำ เป็นประธำนในพธิเีปิดศูนย์ด�ำรงธรรม
จงัหวดัฉะเชงิเทรำ เพื่อเป็นศนูย์บรกิำรขอ้มลูขำ่วสำร กำรให้ค�ำปรกึษำ กำรรบัเรื่องรอ้งเรยีน / รอ้งทกุข์ ส่งต่อแบบเบด็เสรจ็เรื่องร้องเรยีนและ
รบัฟังข้อเสนอแนะ และปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนจงัหวดัฉะเชงิเทรำ เป็นไปตำมนโยบำยของคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิ(คสช.) ซึ่ง 
นางศรีฟ้า คุ้มวงษ์ดี สถติจิงัหวดัฉะเชงิเทรำ ได้รบัมอบหมำยตำมค�ำสั่งจงัหวดั เป็นรองผู้อ�ำนวยกำรศูนย์และหวัหน้ำส่วนงำนบรกิำรข้อมูล
ข่ำวสำร พร้อมด้วยหัวหน้ำส่วนรำชกำร และคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ฯ เข้ำร่วมในพิธีเปิดศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรำในครั้งนี้ด้วย  
ณ บรเิวณชั้น 3 ศำลำกลำงจงัหวดัฉะเชงิเทรำ (หลงัใหม่) เมื่อวนัที่ 30 กรกฎำคม 2557

นายจริพล รอดบาง สถติจิงัหวดัอตุรดติถ์  พร้อมด้วยข้ำรำชกำร 
และพนักงำนส�ำนักงำนสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมโครงกำรท�ำบุญเยี่ยมวัด 
เนื่องในเทศกำลเข้ำพรรษำ เพื่อน้อมน�ำหลกัธรรมมำปฏบิตั ิถวำยเป็นพทุธบชูำ 
ตลอดเทศกำลเข้ำพรรษำ ณ วัดธรรมำธิปไตย ต�ำบลท่ำอิฐ อ�ำเภอเมือง 
จงัหวดัอตุรดติถ์ เมื่อวนัที่ 3 สงิหำคม 2557

นางสาวจิตตานันท์ ค�าม่ิง หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรสถิติและวำงแผน ส�ำนักงำนสถิติจังหวัด
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ท�าบุญตักบาตร

ท�าบุญเยี่ยมวัด

เปิดศูนย์ด�ารงธรรม


