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ส ส ช ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

ติดตามเรื่องราว สาระน่าอ่านภายในเล่ม

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

สุขสันต์...วันสงกรานต์



สารบัญ
มุมอาเซียน (ASEAN Corner) 
 - รู้หรือไม่

สถิติน่ารู้ 
 - คนไทยสูบบุหรี่และดื่มสุราเพิม่ขึน้

 - โรงพยาบาลเอกชนใช้คอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์นต็มากสดุ

 - พืน้ที่ก่อสร้างเพิม่ขึน้ ไตรมาส 3/2557

 - ทิศทางธุรกิจ e-commerce ไทย

 - ปี 57 ผู้สูงอายุไทยเพิม่ขึน้

สถิติเด่น
 - การว่างงานในประเทศไทย ปี 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์
 - แนะน�ารองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ

เกร็ดความรู้
 - ใจสุข ก็สุขใจ

แวดวง สสช                        

ข่าวจากภูมิภาค    

ที่ปรึกษา : นายวิบูลย์ทัต	 สุทันธนกิตติ์				 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

	 : นางนวลนภา	 ธนศักดิ์	
	 	 นายอุดม	 ภิญโญ
	 	 นายประเสริฐ	 ศรีพนารัตนกุล	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

จัดท�าโดย : กลุ่มประชาสัมพันธ์		ส�านักสถิติพยากรณ์		โทรศัพท์	0	2141	7485
เผยแพร่โดย : ส�านักสถิติพยากรณ์		โทรศัพท์	0	2143	1323
Website  : http://www.nso.go.th

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ธรรมดาของชีวิตมนุษย์ที่ต้องเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลง	 ซึ่งอาจเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
หรือแย่ลง	 	 แต่ส�าคัญอยู่ที่มุมมองที่เรามองชีวิต	
ต่างหาก	ว่าเราจะมองให้เป็นบวกหรือลบ	มองลบ
ชีวิตก็ทุกข์		มองบวกชีวิตก็สุข	และพร้อมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลง

สารสถิติฉบับน้ี	 	 ได้คัดสรรเรื่องราว	
ของการเปลี่ยนแปลงในหลาย	ๆ	ด้าน	เพื่อให้ท่าน	
ผู ้อ่านได้น�าความรู้ความเข้าใจไปปรับใช้ในชีวิต	
และปรับตัวต่อสภาพสังคมปัจจุบัน	 ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องราวของการสูบบุหรี่ของคนไทยท่ีเพิ่มสูงข้ึน	
ครอบครวั	ตลอดจนภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องต้องหนัมา
ใส่ใจอย่างจริงจงั		ทศิทางธรุกจิ	e-commerce	ไทย
ก�าลงัไปได้สวย	และไปดกูนัว่าผูส้งูอายไุทยทีน่บัวนั
จะเพิ่มขึ้น	เขาด�ารงชีพกันอย่างไร	นอกจากนี้		ยังมี
เร่ืองราวในการสร้างความสขุให้ชวีติ	ในเกรด็ความรู	้
“ใจสุข	ก็สุขใจ” ทุกอย่างตั้งต้นที่ใจค่ะ

และมารู ้ จั กกับรองผู ้ อ� านวยการ
ส�านักงานสถิติแห่งชาติที่ได้รับการแต่งตั้งหมาด	 ๆ	
พร้อมกัน	 3	 ท่าน	 ที่จะมาร่วมผนึกก�าลังน�าพา
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 ให้ก้าวไกลยิ่งๆ	 ข้ึนไป		
รวมทั้งเรื่องราวความเคลื่อนไหวใน	 สสช	 กับ	
“แวดวง	สสช”	

ย่างเข้าสูฤ่ดรู้อนแล้ว	กายร้อนไม่เป็นไรค่ะ	
ขอเพยีงใจไม่ร้อนกพ็อแล้ว	ขอให้ทกุท่านมคีวามสขุ	
สนุกกับวันสงกรานต์	 และท่ีส�าคัญอย่าลืมใส่ใจ	
ผู้สูงวัย	กันด้วยนะคะ

แล้วพบกันฉบับหน้ำ

เป็น
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ที่มา : ประมวลควำมรู้จำกนิทรรศกำรพิพิธอำเซียน ภำค 4...  A Journey Through ASEAN part 4  ตอน AEC Express 2015: สูตรลัดเออีซี...เรื่องนี้ต้องรู้)

D ธนบัตรชนิดราคา 10,000 ดอลลาร์บรูไน 
เป็นธนบัตรท่ีมีมูลค่าสูงท่ีสุดในโลก

D มาเลเซยีมจี�านวน
นกัทอ่งเทีย่วมากเปน็

อันดับ 1 ของอาเซียน คือ ประมาณ 
24.7 ล้านคน

D  กัมพูชามีสถานี
โทรทัศน์แบบฟรีทีวี   
7 สถานี ในจ�านวนนั้น
มี 3 สถานีที่นักธุรกิจ
ไทยเข้าไปลงทุน

D เมื่อโครงการ “นิคมอุตสาหกรรมทวาย” 
เสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2563 จะท�าให้
เมียนมาร์ กลายเป็น

D สปป.ลาว เป็น
ประเทศทีม่อีตัราการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจสูงที่สุดใน
เอเชียในปี 2555

D ประชากรฟิลิปปินส์
มีความรู้ภาษาอังกฤษดี 
จึงเป็นข้อได้เปรียบทั้ง 

ในด้านการเข้ามาลงทุนของต่างชาติและ
การเดินทางไปท�างานต่าง
ประเทศของชาวฟิลิปปินส์

ศูนย์กลางระบบ Logistics และการ
ค้าขนาดใหญ่ของภูมิภาค

อาเซยีน คอื 1,310 บาทตอ่วนั และมีคา่
ดัชนคีวามสขุเปน็อนัดบั 1 ของอาเซยีน

D เวียดนามได้ลงมือสร้าง “ศูนย์อวกาศ 
แห่งชาติ” ในกรุงฮานอยแล้ว เม่ือเดือน

กันยายน 2555 เมือ่แล้วเสรจ็จะท�าให้เวยีดนามเปน็ประเทศ
ที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีอวกาศมากที่สุดในอาเซียน

D กรงุเทพฯ ได้
รับรางวัลเมือง 

ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก  
4 ปีซ้อน ต้ังแต่ พ.ศ. 2553 
ถึง 2556

D ชาวสิงคโปร์ได้รับ
ค่าแรงเฉลี่ยสูงที่สุดใน

D อินโดนีเซียมีประชากรสูงเป็น 
อันดับ 4 ของโลก คือ 242 ล้านคน 
จึงเป็นตลาดขนาดใหญ่ของสินค้า
ทั่วไป และตลาดขนาดใหญ่ยักษ์ของ
สินค้าฮาลาล
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ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ด�าเนินการส�ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร  
พ.ศ. 2557 พบว่า จ�านวนประชากรทีม่อีาย ุ15 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไปทัง้ส้ินจ�านวน 54.8 ล้านคน เป็นผูท้ีสู่บบหุรี่ 
11.4 ล้านคน (ร้อยละ 20.7) โดยเป็นผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจ�า 10 ล้านคน (ร้อยละ 18.2) และเป็นผู้ที่สูบบุหรี่
นาน ๆ ครั้ง 1.4 ล้านคน (ร้อยละ 2.5) และเมื่อแยกพิจารณาเป็นผู้ดื่มสุรา 17.7 ล้านคน (ร้อยละ 32.3)

จากผลการส�ารวจ	พบว่า	 มีการสูบบุหรี่มากที่สุด	 ในกลุ่มวัยท�างาน	 (25	 -	 59	ปี)		
ร้อยละ	23.5	รองลงมาคอื	กลุม่ผูส้งูอาย	ุ(60	ปีขึน้ไป)	ร้อยละ	16.6	และกลุ่มเยาวชน	
(15	-	24	ปี)	ร้อยละ	14.7	โดยผู้ชายมีการสูบบุหรี่มากกว่าผู้หญิง	18.4	เท่า	อีกทั้ง	
นอกเขตเทศบาลมีการสูบบุหรี่สูงกว่าในเขตเทศบาล	 1.3	 เท่า	 และในปี	 2557		
มีการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น	 ร้อยละ	 20.7	 จากร้อยละ	 19.9	 ในปี	 2556	นอกจากนี้ยังมี	
แนวโน้มว่าเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ในอายุที่น้อยลง	และยังมีค่าใช้จ่ายประจ�าเพื่อซื้อบุหรี่	
โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ	423	บาท
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อาฬุเฉลีฬ่ทีเ่ริม่สบูบุหรีค่รัง้แรก  
จ าแนกตามกลุม่อาฬุ  อ.ศ. 2544-2557 

 
          

            
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

คนไทยสูบบุหรี่และดื่มสุราเพิม่ขึ้น                           

 ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ด าเนินการส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการด่ืมสุราของประชากร พ.ศ. 2557 พบว่า 
จ านวนประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปท้ังส้ินจ านวน 54.8 ล้านคน เป็นผู้ท่ีสูบบุหรี่ 11.4 ล้านคน (ร้อยละ 20.7) 
โดยเป็นผู้ท่ีสูบบุหรี่เป็นประจ า 10 ล้านคน (ร้อยละ 18.2) และเป็นผู้ท่ีสูบบุหรี่นาน ๆ ครั้ง 1.4 ล้านคน (ร้อยละ 2.5) 
และเมื่อแยกพิจารณาเป็นผู้ด่ืมสุรา 17.7 ล้านคน (ร้อยละ 32.3) 

จากผลการส ารวจ พบว่า มีการสูบบุหรี่มากท่ีสุด     ในกลุ่มวัยท างาน (25-59 ปี) ร้อยละ 23.5 รองลงมาคือ 
กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีข้ึนไป) ร้อยละ 16.6 และกลุ่มเยาวชน (15-24 ปี) ร้อยละ 14.7 โดยผู้ชายมีการสูบบุหรี่มากกว่า
ผู้หญิง 18.4 เท่า อีกท้ังนอกเขตเทศบาลมีการสูบบุหรี่สูงกว่าในเขตเทศบาล 1.3 เท่า และในปี 2557  มีการสูบบุหรี่
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 20.7 จากร้อยละ 19.9 ในปี 2556 นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มว่าเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ในอายุท่ีน้อยลง 
และยังมีค่าใช้จ่ายประจ าเพื่อซื้อบุหรี่ โดยเฉล่ียประมาณเดือนละ 423 บาท 

  จากการสอบถามถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในตัวบ้านของสมาชิกท่ีอยู่อาศัยในครัวเรือน พบว่า 3 ใน 5 ของผู้ตอบฯ 
ตอบว่าไม่มีการสูบบุหรี่ภายในตัวบ้าน ร้อยละ 59.4 2 ใน 5 ตอบว่ามีการสูบบุหรี่ภายในตัวบ้าน ร้อยละ 39.5 และ 
ที่เหลือร้อยละ 1.1 ตอบว่าไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ และเมื่อถามถึงความบ่อยครั้งของการสูบบุหรี่ในตัวบ้าน พบว่า  มีการ 
สูบบุหรี่ในตัวบ้านทุกวัน ร้อยละ 27.8 และมีการสูบบุหรี่ในบ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ร้อยละ 7.1 จากผลการส ารวจ
นี้ช้ีให้เห็นว่ายังมีผู้สูบบุหรี่อีกจ านวนมากท่ีนอกจากจะไม่ใส่ใจในสุขภาพของตนเองแล้ว ยังไม่ค านึงถึงสุขภาพร่างกาย

ส าหรับประเภทของบุหรี่ท่ีสูบ พบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ท่ีสูบบุหรี่เป็นประจ านิยมสูบบุหรี่มวนท่ีผลิตจาก
โรงงาน ร้อยละ 61.7 รองลงมาสูบบุหรี่มวนเอง ร้อยละ 55.4 ผู้ที่สูบซิกการ์หรือไปปม์เีพียงร้อยละ 1.3 และมสัีดส่วน
ของผู้ท่ีสูบบุหรี่ท่ีสูบผ่านน้ า เช่น บารากู่/ฮุกก้า/ชิชา และบุหรี่ไฟฟ้าแบบแท่ง ร้อยละ 0.8 โดยกลุ่มผู้สูงวัยมีสัดส่วนของ
การสูบบุหรี่มวนเองสูงกว่ากลุ่มวัยอื่น ร้อยละ 80.6 ผู้ท่ีอยู่นอกเขตเทศบาลสูบบุหรี่มวนเองมากกว่าผู้ท่ีอยู่ในเขตเทศบาล
เกือบสองเท่า ร้อยละ 68.4 และ 35.0 ตามล าดับ ผู้ท่ีอยู่ในเขตเทศบาลสูบบุหรี่มวนท่ีผลิตจากโรงงานสูงกว่าผู้ท่ีอยู่
นอกเขตเทศบาล ร้อยละ 75.9 และ 52.7ตามล าดับ เยาวชนที่อยูใ่นกรุงเทพมหานครนิยมสูบยาสูบที่สูบผ่านน้ า เช่น 
บารากู่/ฮุกก้า/ชิชา 
 

ส�าหรับประเภทของบุหรี่ที่สูบ	 พบว่า	 มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่สูบบุหรี่เป็น
ประจ�านิยมสูบบุหรี่มวนที่ผลิตจากโรงงาน	 ร้อยละ	 61.7	 รองลงมาสูบบุหรี่มวนเอง		
ร้อยละ	 55.4	 ผู้ที่สูบซิการ์หรือไปป์มีเพียงร้อยละ	 1.3	 และมีสัดส่วนของผู้ที่สูบยาสูบ	
ที่สูบผ่านน�้า	 เช่น	 บารากู่/ฮุกก้า/ชิชา	 และบุหรี่ไฟฟ้าแบบแท่ง	 ร้อยละ	 0.8	 โดยกลุ่ม	
ผู้สูงวัยมีสัดส่วนของการสูบบุหรี่มวนเองสูงกว่ากลุ่มวัยอื่น	ร้อยละ	80.6	ผู้ที่อยู่นอกเขต
เทศบาลสบูบุหรีม่วนเองมากกว่าผูท่ี้อยูใ่นเขตเทศบาลเกอืบสองเท่า	ร้อยละ	68.4	และ	35.0		
ตามล�าดับ	 ผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลสูบบุหรี่มวนที่ผลิตจากโรงงานสูงกว่าผู้ที่อยู่นอกเขต
เทศบาล	 ร้อยละ	 75.9	 และ	 52.7	 ตามล�าดับ	 เยาวชนท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานครนิยม	
สูบยาสูบที่สูบผ่านน�้า	เช่น	บารากู่/ฮุกก้า/ชิชา

จากการสอบถามถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในตัวบ้านของสมาชิกที่อยู่อาศัย
ในครัวเรือน	พบว่า	3	ใน	5	ของผู้ตอบฯ	ตอบว่าไม่มีการสูบบุหรี่ภายในตัวบ้าน	ร้อยละ	
59.4	 2	 ใน	 5	 ตอบว่ามีการสูบบุหรี่ภายในตัวบ้าน	 ร้อยละ	 39.5	 และที่เหลือร้อยละ	
1.1	 ตอบว่าไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	 และเมื่อถามถึงความบ่อยครั้งของการสูบบุหรี่ในตัวบ้าน		
พบว่า	มีการสูบบุหรี่ในตัวบ้านทุกวัน	ร้อยละ	27.8	และมีการสูบบุหรี่ในบ้านอย่างน้อย

สูบบุหรี่
และดื่มสุรำเพ่ิมขึ้น
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สัปดาห์ละครั้ง	 ร้อยละ	 7.1	 จากผลการส�ารวจนี้ชี้ให้เห็นว่า	
ยงัมีผูส้บูบหุรีอ่กีจ�านวนมากทีน่อกจากจะไม่ใส่ใจในสขุภาพของ
ตนเองแล้ว	 ยังไม่ค�านึงถึงสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตของ
สมาชิกคนอื่นๆ	ที่อยู่ร่วมบ้านเดียวกัน	

ส�าหรบัการดืม่สรุาหรอืเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์		พบว่า	
ผู้ชายมีการดื่มสุราฯ	 มากกว่าผู้หญิงประมาณ	 4	 เท่า	 โดย
กลุ่มวัยท�างาน	(25	-	59	ปี)	ดื่มสุราฯ	สูงกว่ากลุ่มอื่น	ร้อยละ	
38.2	และกลุ่มผู้สูงวัยที่ยังดื่มสุราฯ	มีมากถึงร้อยละ	18.4	ทั้งนี้	
สาเหตหุลกั	ๆ 	ในการดืม่สรุาฯ		3	อนัดบัแรก	ได้แก่	อนัดบัหนึง่คอื	
เพ่ือเข้าสังคม/การสังสรรค์	 ร้อยละ	 41.9	 อันดับสองคือ	 ตาม

อย่างเพื่อน/เพื่อนชวนดื่ม	 ร้อยละ	 27.3	 อันดับสาม	
คือ	อยากทดลองดื่ม	ร้อยละ	24.4	ส่วนอายุที่เริ่มดื่มสุราฯ	
คร้ังแรก	 โดยเฉล่ียมีอายุ	 20.8	 ปี	 ผู้ชายจะเร่ิมด่ืมเร็วกว่า
ผู้หญิง	 หรืออาจกล่าวได้ว่าเพศชายเร่ิมทดลองด่ืมครั้งแรก
ตั้งแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	

เมื่อเปรียบเทียบอัตราการดื่มของประชากรที่
มีอายุต้ังแต่	 15	 ปีขึ้นไป	 พบว่า	 ในช่วงปี	 2547	 -	 2550	
อัตราการดื่มสุราฯ	มีแนวโน้มลดลง	จากร้อยละ	32.7	เป็น
ร้อยละ	 30.0	 ในปี	 2552	 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ	 32.0	 และ	
ลดลงเหลือร้อยละ	31.5	ในปี	2554		ล่าสุดปี	2557	อัตรา
การดื่มเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	32.3

การเคยด่ืมสุราฯ	หนกัในคร้ังเดียว	พบว่า	ร้อยละ	
43.2	ของผู้ที่ดื่มสุราฯ	ใน	12	เดือนที่แล้ว	เป็นผู้ที่ดื่มหนัก	
สัดส่วนของเพศชายท่ีด่ืมหนักในคร้ังเดียวสูงกว่าหญิง	
ถึง	2	เท่า	ร้อยละ	48.3	และ	23.8	ตามล�าดับ	เมื่อพิจารณา
ถึงความบ่อยครั้งของการดื่มหนักในครั้งเดียว	 พบว่า	
ร ้อยละ	 4.0	 ของผู ้ที่ เคยดื่มหนักเป็นผู ้ที่ เคยดื่มหนัก	
ทุกวันหรือเกือบทุกวัน	 สัดส่วนของเพศชายที่เคยดื่มหนัก
ทุกวันหรือเกือบทุกวันสูงกว่าหญิงเกือบ	6	เท่า	ร้อยละ	4.7	
และ	0.8	ตามล�าดับ	สนใจรายละเอียดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์	www.nso.go.th	
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ส�าหรบัการใช้คอมพวิเตอร์ในสถานประกอบการ	
มีจ�านวนคอมพิวเตอร์	ประมาณ	2.5	ล้านเครื่อง	หรือเฉลี่ย
ประมาณ	4.4	เคร่ืองต่อกจิการทีใ่ช้เคร่ืองคอมพวิเตอร์	และ
มีบุคลากรที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานเป็น
ประจ�าประมาณ	2.3	ล้านคน	หรือเฉลี่ยประมาณ	4.2	คน
ต่อกจิการ	ส่วนบคุลากรทีใ่ช้อนิเทอร์เนต็ในการปฏบิตังิาน
เป็นประจ�า	(เฉลี่ยอย่างน้อยสัปดาห์ละ	1	ครั้ง)	ประมาณ	
1.9	ล้านคน	หรือเฉลี่ยประมาณ	4.1	คนต่อกิจการ

นอกจากนั้น	 สถานประกอบการยังระบุว่า	 การใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับขนาดของสถาน
ประกอบการ	 โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ่
จะใช้ทั้งคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูง	 ซึ่งพบ
ในสถานประกอบการที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนมีการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสูงสุด	ส่วนการผลิตมีการใช้
น้อยที่สุด	 โดยสถานประกอบการเป็นเจ้าของเว็บไซต์เอง		
ร้อยละ	 77.9	 ฝากข้อมูลไว้กับเว็บไซต์ของที่อื่น	 ร้อยละ	
20.3	 เป็นเจ้าของเว็บไซต์และฝากข้อมูลไว้กับเว็บไซต์ของ
ที่อื่น	 ร้อยละ	 1.8	 ซึ่งจ�านวนของการมีเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับ
ขนาดของสถานประกอบการเช่นเดียวกัน

 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ จัดท�าการส�ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2557 พบว่า ส่วนใหญ่ด�าเนินธุรกิจ
ทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ และมีขนาดเล็ก ด้วยสาเหตุนี้ จึงท�าให้ภาพรวม
การมีการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในสถานประกอบการของประเทศไทยมีไม่
สูงมากนัก และมีแนวโน้มของการใช้เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย

   

 
ส� าหรับการสั่ งซื้ อ /ขาย

สนิค้าหรอืการบรกิารทางอนิเทอร์เนต็
มีการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการทาง
อินเทอร์เน็ต	 เพียงร้อยละ	 3.1	 ใน
ขณะที่มีการขายสินค้าหรือบริการ
ทางอนิเทอร์เนต็	ประมาณร้อยละ	1.7	
ของสถานประกอบการทั้งส้ิน	 สนใจ
รายละเอียดดูข ้อมูลเพิ่มเติมได ้ที่
เว็บไซต์	www.nso.go.th

   

 

การสั่งซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต
จ�าแนกขนาดของสถานประกอบการ

โรงพยาบาลเอกชน
ใช้คอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ตมากสุด
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ส�านักงานสถิติแห่งชาติ จัดท�าการส�ารวจการ
ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ไตรมาสที่ 3/2557 
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของสิ่งก่อสร้างทุกประเภท
ที่เอกชนได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และต่อเติมหรือ
ดัดแปลง เพื่อให้ภาครัฐน�าไปใช้ในการก�าหนดนโยบายทาง 
เศรษฐกิจของประเทศ ส�าหรับเอกชนน�าไปจัดท�าตัวชี้วัด
ด้านที่อยู่อาศัย ติดตามภาวะเศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ 
การส่งเสริมการขายและการลงทุน ในไตรมาส 3/2557 มี
เอกชนท่ีได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ ต่อเติมหรือดัดแปลง
จ�านวนทั้งสิ้น 41,601 ราย เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง 
สิ่งก่อสร้างท่ีเป็นอาคารโรงเรือน 35,655 ราย และที่มิใช่
อาคารโรงเรือน  5,946  ราย

จากการประมวลข้อมูลฯ	 พบว่า	 อาคารโรงเรือน
ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างในไตรมาส	 3/2557	 ส่วนใหญ่
เป็นอาคารเพื่ออยู่อาศัยโดยมีพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง	 ร้อยละ	
63.9	เพื่อการพาณิชย์และส�านักงาน	ร้อยละ	17.9	เพื่อการ
อุตสาหกรรม	 และโรงงาน	 ร้อยละ	 12.5	 โรงแรม	 ร้อยละ	
1.7	 และเพื่อการศึกษาและสาธารณสุข	 ร้อยละ	 1.3	 เม่ือ
เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสทีผ่่านมา	มพีืน้ทีข่องอาคารโรงเรอืน	
ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ	 8.0	
โดยเฉพาะการก่อสร้างเพื่อการศึกษาและสาธารณสุข
เพิ่มขึ้นร้อยละ	 49.8	 เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน	
ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ	 46.5	 การก่อสร้าง
เพื่ออาคารโรงแรมเพิ่มขึ้นร้อยละ	 43.0	 อาคารเพ่ือการ
พาณิชย์และส�านักงานได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นร้อยละ	 4.5	
การก่อสร้างเพื่อที่อยู ่อาศัยมีพื้นที่การก่อสร้างเพ่ิมข้ึน	
ร้อยละ	 3.5	 	 หากเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี	
2556	 พบว่า	 พื้นที่ของอาคารโรงเรือนที่ได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้างโดยรวมลดลงร้อยละ	14.2

ส�าหรับสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน	 ที่ก่อสร้าง
ตามความยาว	 ส่วนใหญ่เป็นสิ่งก่อสร้างประเภทท่อ/	
ทางระบายน�้าร้อยละ	 54.5	 ถนนร้อยละ	 19.5	 รั้ว/ก�าแพง
ร้อยละ	 20.3	 และเป็นการก่อสร้างอื่น	 ๆ	 เช่น	 สะพาน/	

เข่ือน/คันดิน	 ฯลฯ	 ร้อยละ	 5.8	 ส�าหรับสิ่งก่อสร้าง	
ที่คิดเป็นพ้ืนที่	 ส่วนใหญ่อนุญาตให้ก่อสร้างลาน	
จอดรถ	 พ้ืนที่	 330,526	 ตร.ม.	 หรือร้อยละ	 39.5		
ปั๊มน�้ามัน	 พ้ืนที่	 33,254	 ตร.ม.	 หรือร้อยละ	 4.0		
ป้ายโฆษณา	 พ้ืนที่	 19,893	 ตร.ม.	 หรือร้อยละ	 2.4		
สนามกีฬา	พื้นที่	17,214	ตร.ม.	หรือร้อยละ	2.1	และ
อื่น	ๆ 	เช่น	สระว่ายน�้า	ท่าเรือ	ฯลฯ	พื้นที่	435.5	ตร.ม.	
หรอืร้อยละ	52.1	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสทีผ่่านมา		
พบว่า	 พ้ืนที่ของสิ่งก่อสร้างได้รับอนุญาตเพ่ิมขึ้น	
ร้อยละ	93.9		และเมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนั
ของปี	2556	เพิ่มขึ้นร้อยละ	9.4

จากการประมวลข้อมูลที่ได ้ รับอนุญาต
ให้ก่อสร้าง	 	 สิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือนใน
ไตรมาส	 3/2557	 ในภาพรวมจ�านวนผู้ได้รับอนุญาต
ให้ก่อสร้างลดลง	 แต่พ้ืนที่ของสิ่งก่อสร้างมีจ�านวน
เพ่ิมข้ึน	 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา	 แต่ลดลง
จากไตรมาสเดียวกันของปี	 2556	 สนใจรายละเอียด	
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์	www.nso.go.th

เปรียบเทียบพื้นที่ของอาคารโรงเรือน 
ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และต่อเติม-ดัดแปลง  

จ�าแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้าง
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ทิศทางธุรกิจ
                    ไทยe-commerce

ส�านักงานสถติแิห่งชาต ิจดัท�าการส�ารวจสถานภาพ 
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 
โดยการส�ารวจครอบคลุมสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีที่ตั้งแน่นอนหรือมีการจดทะเบียน
พาณิชย์

จากผลการส�ารวจ	พบว่า	ธรุกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์	
ส่วนใหญ่เป็นผู ้ประกอบการประเภทขายให้กับผู ้บริโภค		
ร้อยละ	 80.4	 รองลงมาเป็นผู้ประกอบการประเภทขายให้
กับธุรกิจ	 ร้อยละ	 18.2	 ส่วนผู้ประกอบการประเภทขายให้
กับภาครัฐนั้น	(ไม่รวมงานจัดซื้อจัดจ้างโดยการ	e-Auction)	
จะมีเพียง	ร้อยละ	1.4	และในภาพรวมของธุรกิจส่วนใหญ่อยู่
ในกลุม่อตุสาหกรรมแฟชัน่	เครือ่งแต่งกาย	อญัมณ	ีและเครือ่ง
ประดับ	 รองลงมาเป็นกลุ่มท่องเที่ยว	 โรงแรม	 และรีสอร์ท		
กลุ่มคอมพิวเตอร์	 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 และอินเทอร์เน็ต	
กลุ่มสินค้าประเภทอื่น	 ๆ	 กลุ่มธุรกิจบริการ	 กลุ่มสิ่งพิมพ์/
เครื่องใช้

หากพิจารณาการด�าเนินการธุรกิจพาณิชย ์
อิเล็กทรอนิกส์	 ส่วนใหญ่จะขายสินค้าและบริการผ่าน
อิเล็กทรอนิกส์และมีการขายหน้าร้านด้วย	ร้อยละ	61.6	ส่วนที่
ขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียว	 ร้อยละ	 37.7	 และขายผ่าน
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการขายในลักษณะอื่น	 เช่น	 ส่งพนักงาน
ออกไปขายตรง	หรือฝากขาย	ร้อยละ	0.7

ทั้งนี้ในรอบปี	2556	ที่ผ่านมา	มียอดขาย
ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นประมาณ	768,014	
ล้านบาท	ในจ�านวนนีเ้ป็นยอดขายของผูป้ระกอบการ	
ธุรกิจขายให้กับธุรกิจ	ประมาณ	238,486	ล้านบาท	
(ร้อยละ	31.1)	 ผูป้ระกอบการธรุกจิขายให้กบัผูบ้รโิภค	
ประมาณ	 182,033	 ล้านบาท	 (ร้อยละ	 23.7)	 และ
ผู ้ประกอบการธุรกิจขายให้กับภาครัฐ	 ประมาณ	
347,495	 ล้านบาท	 (ร้อยละ	 45.2)	 ส่วนตลาด	
ของธุรกิจ	(ไม่รวมการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ)	เป็น
ตลาดที่ขายในประเทศ	ร้อยละ	84.8	ของมูลค่าขาย
ทั้งสิ้น	 และขายตลาดต่างประเทศ	 ร้อยละ	 15.2	 สนใจ	
รายละเอยีดดขู้อมลูเพิม่เตมิได้ทีเ่วบ็ไซต์	www.nso.go.th
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ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิจดัท�าการส�ารวจประชากร
สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้ท่ีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เกี่ยวกับลักษณะทาง
ประชากร เศรษฐกจิ สงัคม ภาวะสขุภาพ ตลอดจนลักษณะ
การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ พบว่า มีจ�านวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น 
10,014,699 คน เป็นชาย 4,514,812 คน (ร้อยละ 45.1) 
และหญิง 5,499,887 คน (ร้อยละ 54.9)

จากผลการส�ารวจ	 พบว่า	 ประเทศไทยมีจ�านวนและ
สัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง	 โดยในปี	
2537	 มีสัดส่วนผู้สูงอายุ	 ร้อยละ	 6.8	 ของประชากรทั้งประเทศ	
ปี	 2545	 ร้อยละ	 9.4	 ปี	 2550	 ร้อยละ	 10.7	 ปี	 2554	 ร้อยละ	
12.2	 และในปี	 2557	 มีจ�านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	 14.9	
โดยส่วนใหญ่แล้วผู ้สูงอายุของประเทศไทยจะมีอายุอยู ่ในช่วง	
วัยต้นถึงร้อยละ	56.5	 (อายุ	60	-	69	ปี)	นอกจากนี้	มีผู้สูงอายุอยู่
คนเดียวตามล�าพังเพิ่มขึ้นร้อยละ	 10.4	 และไม่ได้อยู่คนเดียวตาม
ล�าพัง	ร้อยละ	89.6

ส�าหรับแหล่งรายได้หลักในการด�ารงชีวิตของผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่	ร้อยละ	35.7	คือ	บุตร	รองลงมาเป็นรายได้จากการท�างาน	
ร้อยละ	34.3	เบี้ยยังชีพจากทางราชการ	ร้อยละ	15.3	จากคู่สมรส	
ร้อยละ	4.6	จากเงินบ�าเหน็จ/บ�านาญ	ร้อยละ	4.5	และจากดอกเบี้ย
เงินออมที่ผู ้สูงอายุได้เก็บออม/เงินออม/การขายทรัพย์สินที่มีอยู	่	
ร้อยละ	3.8

เมื่อพิจารณาความเพียงพอของรายได้ที่ผู้สูงอายุได้รับ
จากทุกแหล่งต่อการด�ารงชีพ	 โดยให้ผู้สูงอายุตอบจากการประเมิน
ความรู้สึกของตนเอง	 โดยไม่ได้น�าจ�านวนเงินรายได้มาใช้เป็นเกณฑ์
ในการวัดความเพียงพอของรายได้	 พบว่า	 เกินครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ	
59.4	 ของผู้สูงอายุตอบว่ามีรายได้เพียงพอ	 ร้อยละ	 21.6	 เพียงพอ	
เป็นบางครั้ง	 ร ้อยละ	 17.0	 มีรายได้ไม่เพียงพอ	 และมีเพียง	

ร้อยละ	2.0	ที่มีรายได้เกินเพียงพอ	หากพิจารณาตามกลุ่มช่วงวัย	
พบว่า	 ผู้สูงอายุทุกกลุ่มช่วงวัยเกินครึ่งหนึ่งรู้สึกว่าตนมีรายได้	
เพยีงพอต่อการด�ารงชพี	ผูส้งูอายวุยักลาง	(70	–	79	ปี)	มรีายได้ไม่	
เพียงพอ	 ร้อยละ	 19.5	 สูงกว่าผู้สูงอายุวัยปลาย	 (80	 ปีขึ้นไป)		
ร้อยละ	18.8	และผู้สูงอายุวัยต้น	(60	–	69	ปี)	ร้อยละ	15.2

ทั้งนี้	 ผู ้สูงอายุส่วนใหญ่	 (ร้อยละ	 62.9)	 เป็นผู ้ที่
สมรส	 ในจ�านวนนี้เป็นผู ้ที่มีคู ่สมรสอยู ่ด ้วยกันในครัวเรือน	
ร้อยละ	 60.4	 ไม่มีคู ่สมรสอยู่ด้วยกัน	 ร้อยละ	 2.5	 ผู ้สูงอายุ
ท่ีเป็นหม้าย	 หย่า	 แยกกันอยู่	 ร้อยละ	 33.4	 และเป็นโสด		
ร้อยละ	3.7		ส่วนระดบัการศกึษาทีส่�าเรจ็และการอ่านออกเขยีนได้	
พบว่า	 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาและ
ต�่ากว่าประถมศึกษา	ร้อยละ	75.8	จบสูงกว่าระดับประถมศึกษา	
ร้อยละ	12.6	ผู้สูงอายุท่ีไม่ได้รบัการศกึษาหรอืไม่เคยเรยีนหนงัสอื	
ร้อยละ	11.6	นอกจากนี้ผู้สูงอายุในปัจจุบันยังมีแนวโน้มที่จะเข้า
มามีส่วนร่วมในก�าลังแรงงานเพิ่มมากข้ึน	 โดยในปี	 2557	 พบว่า		
ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในก�าลังแรงงานเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ	 39.5	 โดยเป็น	
ผู้สูงอายุชาย	 ร้อยละ	 50.2	 และผู้สูงอายุหญิงร้อยละ	 30.7		
ตามล�าดับ

ปี 57
ผู้สูงอายุไทยเพิ่มขึ้น

รู้หรือไม่ ?
ปัจจุบันผู้สงูอายุ

ยังคงท�างานอยู่  ถึงร้อยละ 39.5



จ�านวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงาน 
จ�าแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2557

ร้อยละของผู้ว่างงานที่หางานท�า จ�าแนกตาม   
วิธีการหางาน หรือสมัครงาน  ปี 2557

อนึ่ง เมื่อพิจารณาการกระจายตัว
ของผู้สูงอายุตามเขตการปกครองหรือเขตที่อยู่
อาศยัและภาค พบว่า ผู้สูงอายอุาศยัอยู่ในเขต
เทศบาล ร้อยละ 40.9 และนอกเขตเทศบาล  
ร้อยละ 59.1 โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
จ�านวนผูส้งูอายมุากที่สดุ รองลงมาคอื ภาคกลาง 
ภาคเหนือ และภาคใต้ ส�าหรับกรุงเทพฯ มี 
ผูส้งูอายนุ้อยสดุ สนใจรายละเอยีดดขู้อมูลเพิ่มเตมิ 
ได้ที่เวบ็ไซต์ www.nso.go.th

ร้อยละของผูว่้างงาน จ�าแนกตามประสบการณ์การท�างาน
และอุตสาหกรรม ปี 2557

จ�านวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงาน  
จ�าแนกตามภาค  ปี 2557

การว่างงานในประเทศไทย ปี 2557
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รองผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
นางนวลนภา  ธนศักดิ์
การศึกษา
 ปรญิญาตร ี วทิยาศาสตรบณัฑติ (สถติ)ิ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
 ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (บรหิารธรุกจิ)  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ประวัติการรับราชการ
 พ.ศ. 2521 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพวิเตอร์ กองประมวลผลสถติิ
 พ.ศ. 2551 ผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศยทุธศาสตร์ภาครฐั (อ�านวยการต้น)
 พ.ศ. 2552 ผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศยทุธศาสตร์ภาครฐั (อ�านวยการสูง)
 พ.ศ. 2555 ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (อ�านวยการสูง)
 พ.ศ. 2558 รองผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ(นกับรหิารต้น)

แนวคิดการท�างาน	 :	 ปรบัภารกจิและกระบวนงานโดยน�าเทคโนโลยมีาช่วยในทกุขัน้ตอน	
	 	 	 การจัดท�าสถิติ	เพื่อก้าวสู่สังคมยุคดิจิทัล

แนะน �ำ

นายประเสริฐ  ศรีพนารัตนกุล
การศึกษา 
 ปรญิญาตร ี นติศิาสตรบณัฑติ  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง
 ปรญิญาโท สงัคมศาสตรมหาบณัฑติ (วจิยัประชากรและสงัคม) มหาวทิยาลยัมหดิล 
ประวัติการรับราชการ	                   
 พ.ศ. 2522 เจ้าพนกังานปกครอง (ปลดัอ�าเภอน�้าปาด จงัหวดัอตุรดติถ์) 
 พ.ศ. 2546 ผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการบรหิารพฒันางานปกครอง (อ�านวยการต้น)     
 พ.ศ. 2555 นายอ�าเภอเมอืงนครนายก (อ�านวยการสูง)
 พ.ศ. 2556 ผู้อ�านวยการส�านกัส่งเสรมิและพฒันาการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
                     และการสื่อสาร (อ�านวยการสูง)                  
 พ.ศ. 2557 ผู้อ�านวยการส�านกัส่งเสรมิและพฒันารฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์ (อ�านวยการสูง)
 พ.ศ. 2558 รองผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ(นกับรหิารต้น)

แนวคิดการท�างาน	 :	 ท�างานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดภายใต้ความคิดสร้างสรรค์	 กระชับ	
	 	 	 และรวดเร็ว

นายอุดม  ภิญโญ
การศึกษา	
 ปรญิญาตร ี ศลิปศาสตรบณัฑติ (เศรษฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
 ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ (รฐัประศาสนศาสตร์) 
      สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
ประวัติการรับราชการ
 พ.ศ. 2522 นกัสถติเิศรษฐสงัคม กองจดัเกบ็ข้อมูลสถติิ
 พ.ศ. 2547 สถติจิงัหวดัเชยีงใหม่ (เจ้าหน้าที่บรหิารงานสถติ ิ8)
 พ.ศ. 2552 ผู้อ�านวยการส�านกับรหิารกลาง (อ�านวยการสูง)
 พ.ศ. 2554 ผู้อ�านวยการส�านกัสถติสิาธารณมต ิ(อ�านวยการสูง)
 พ.ศ. 2558 รองผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ(นกับรหิารต้น)

แนวคิดการท�างาน	 :	 ให้คดิเสมอว่าเมือ่เรามภีารกจิอะไร	พยายามท�าให้ได้และให้ถงึเป้าหมาย		
	 	 	 มคีวามคดิไม่หยดุนิง่	เพือ่ให้องค์กรเกดิความคดิทีห่ลากหลาย	เกดิการพัฒนา		
	 	 	 และความเจริญในองค์กร
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การเปล่ียนตัวเองเป็นคนใหม่ต้องตั้งต้นที่ 
ใจของเราด้วยค่ะ ปรับใจให้พร้อมเปิดรับความสุขรอบ ๆ  
ตัว แม้ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม ถ้าสิ่งนั้นท�าให้รู ้สึก 
เป็นสุขแล้วละก็ เก็บเกี่ยวไว้อย่าให้ตกหล่นเชียวนะคะ  
ก็ความสุขเป็นของมีค่าที่นับวันจะหายากขึ้นทุกที

งดเร่ืองร้ายเริ่มต้นวันใหม่และก่อนนอนด้วย 
เรื่องดี ๆ : เปิดเพลงเพราะ	ๆ	สร้างบรรยากาศสดชื่นตอน	
ตืน่นอนเช้าข้ึนมาอย่าเพ่ิงพดูเรือ่งเจบ็	ป่วย	ตาย	หรอืปัญหา
ซีเรียส	 อย่าเพ่ิงตั้งหน้าตั้งตาอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ท่ีมักจะ	
มีข่าวร้ายแรง	 แค่กวาดตามองแล้วค่อยอ่านช่วงสาย	 ๆ		
ก่อนนอนควรอ่านหนงัสอืเบา	ๆ 	สบายใจ	ดภูาพสวย	ๆ 	ฟังเพลง	
ไม่ขบคิดถึงปัญหาหรือดูหนังสยองขวัญ  

เปลี่ยนจากติเป็นชม  : บางคนช่างติ		โน่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่	
สบอารมณ์		มองเหน็ข้อบกพร่องของทกุสิง่และทกุคนรอบข้าง		
เปลี่ยนเถอะแล้วอารมณ์จะดีขึ้น	 ไม่ก่อมลพิษให้คนอื่นด้วย		
หาข้อด	ีๆ 	ของสิง่ทีค่ณุเคยต	ิหรอืจบัผดิบ้าง	แล้วกช็ืน่ชมมัน
บ่อย	ๆ	ขอบคุณอีกหน่อยที่ท�าให้ได้พบเห็นสิ่งดี	ๆ	มากมาย
รอบตัว

เฉยบ้างแทนทีจ่ะใส่อารมณ์ : ใครพดูผดิหกูโ็กรธ		โดน
แซงคิวก็โกรธ	 คนบนรถไฟฟ้าไม่มีมารยาทก็หงุดหงิด	 ฯลฯ	
มนักน่็าอยูห่รอกนะคะ		ความจรงิกค็อื	เรามกัตัง้ป้อมหงดุหงดิ	
กับเหตุการณ์ประจ�าวัน	 	 ซ�้าซาก	 ไหนลองเฉย	 ๆ	 ดูบ้าง		
เลิกใช้อารมณ์ก�ากับทุกเรื่อง	 ผดุงความยุติธรรมตลอด		
24	ชั่วโมง	ปล่อยให้เป็นหน้าที่แบทแมนเค้า

สมาธิคลายเครียดแทนของอร่อย : การกินช่วย
คลายเครียดได้แบบหลอก	ๆ	 เครียดมากกินมากก็อ้วนมาก	
ได้น�้าตาลและไขมันเกิน	 อาหารทั้งสองประเภทจะเพิ่ม
ความเครียดและโรคภัยไข้เจ็บให้เรา	รู้สึกเครียดเมื่อไรให้นั่ง	
นิ่ง	 ๆ	 ปิดไฟ	 หายใจเข้า-ออกช้า	 ๆ	 ท�าสมาธิสัก	 5	 นาที		
ถ้าได้ผลให้ท�าบ่อยขึ้น

โยคะแทนเฟซบุ๊กหรือไลน์ : เฟซบุ๊กหรือไลน์สนุก	
จนติดหนึบ	 เวลาคนอื่นโพสต์เรื่องเลวร้าย	 ป่าวประกาศ	
มหากาพย์รักขม	 หรือชาวบ้านไปหลั่นล้าเมืองนอกขณะที่
เจ้านายจอมโหดคณุไม่เคยให้ลาเกนิ	3	วนั	ในเม่ือมันไม่สนกุ
เสมอไปแล้วท�าจติตกด้วยซ�า้	แบ่งเวลาสกัครึง่ชัว่โมงท�าโยคะ
ที่บ้านดีกว่า	สุขภาพดีหุ่นเฟิร์ม	แล้วยังฝึกสมาธิและสติช่วย
ให้อารมณ์ปลอดโปร่งขึ้นด้วย

เลิกเสื้อผ้าสีทึม ๆ เปลี่ยนเป็นสีสดใส : คุณอาจชอบ		
สีเทา	 ด�า	 น�้าตาล	 น�้าเงิน	 ขรึมขลังมาก	 เปลี่ยนหน่อยก็ดีค่ะ		
ถ้ารู้สึกซึมเบื่อหน่าย	 สีสันสดใสจะสร้างอารมณ์ให้สดใส	
เจิดจ้าตาม	ลองเสื้อผ้าสีสดลายแซบสะใจดูบ้าง	หรือเสื้อผ้า
สีเดิม	 ๆ	 แล้วใช้กระเป๋ากับรองเท้าหรือเครื่องประดับสีสด
ชิ้นโตแทน

แค่เปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตประจ�าวันก็จะมีเรื่องดีๆ
ที่มา : นิตยสารเวล

ก็สุขใจ
ใจสุข
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ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	ร่วมออกบูธกิจกรรมวันเด็กกับ	
บรษิทั	ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์	(ธพส.)	เพือ่ให้เดก็ๆ	ได้เรยีนรูเ้กีย่วกบั	
สถิติ	 ในชื่อกิจกรรม	 “ชวนน้องหนูเรียนรู้สถิติ”	 และร่วมเล่นเกม	
รบัของรางวลั	ณ	ลานอเนกประสงค์	ชัน้	2	อาคารรฐัประศาสนภกัดี	
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	เมื่อวันที่	10	มกราคม	
2558

นางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
น�าคณะผู้บริหาร	 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ	 ร่วมอวยพรปีใหม่	 พุทธศักราช	 2558	 แก่		
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	ณ	ห้องสีม่วง	ตึกไทยคู่ฟ้า	ท�าเนียบรัฐบาล	
เมื่อวันที่	30	ธันวาคม	2557

รว่มอวยพร

ข้าราชการส�านักงานสถิติแห่งชาติร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่	 พุทธศักราช	 2558	ณ	พระบรมมหาราชวัง	
เมื่อวันที่	1	มกราคม	2558

ลงนามถวายพระพร

กิจกรรมวันเด็ก
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นายวิบูลย์ทัต		สุทันธนกิตติ์	ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ	น�าข้าราชการ
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 ร่วมพิธีรับมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนย่ิงชีพ	ณ	 ห้องมัฆวาน
รังสรรค์	โซน	AB	(ชั้น	3)	สโมสรทหารบก	กรุงเทพมหานคร		เมื่อวันที่	10	กุมภาพันธ์	2558

พัฒนาต้นแบบระบบการบริหารจัดการแผนที่

พัฒนานักสถิติยุคใหม่

รับมอบเครื่องหมาย

นางปัทมา	 อมรสิริสมบูรณ์	 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาบุคลากร	 เป็นประธาน	
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 หลักสูตร	 การพัฒนานักสถิติยุคใหม่	 แก่ข้าราชการ	
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา	 เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพในการท�างาน	 ตามภารกิจของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 ในเรื่องการบริหาร
จัดการข้อมูลในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ซึ่งการอบรมในรุ่นท่ี	 3	 จัดขึ้นระหว่าง	
วันที่	8	–	9	มกราคม	2558	และรุ่นที่	4	จัดขึ้นระหว่างวันที่	 	29	–	30	มกราคม	2558			
ณ		โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท		จังหวัดนครนายก

นายวิบูลย์ทัต	 	 สุทันธนกิตติ์	 ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการศึกษาและพัฒนา
ต้นแบบระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ	 ระดับสถิติจังหวัด	 76	 จังหวัด	 และผู้เกี่ยวข้องในส่วนกลาง	 การสัมมนา	
ดงักล่าวจดัข้ึนระหว่างวนัที	่	22	–	23	มกราคม	2558		ณ	ห้องออดทิอเรีย่ม	ชัน้	3	อาคาร	Software	Park			ถนนแจ้งวฒันะ	จงัหวดันนทบรุ	ี
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นายวบิลูย์ทตั		สทุนัธนกติติ	์	ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ	พร้อมคณะ	
เดินทางไปตรวจเยี่ยมส�านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท	เพื่อติดตามการด�าเนินงานโครงการ
ของจังหวัด	โดยมี	นางมณฑา	เอีย่มวจิารณ์	สถิติจังหวัดชัยนาท	พร้อมคณะให้การต้อนรับ	
ณ	ส�านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท	เมื่อวันที่	5	กุมภาพันธ์	2558

นายจรพุล		วรวทิยกจิ	สถติิจงัหวดัร้อยเอด็	จดัการประชมุ
คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด	 ครั้งที่	 1/2558	 ตามโครงการ	

ต้อนรับ World Bank

ตรวจราชการ

นายวิบูลย์ทัต	 	 สุทันธนกิตติ์	 ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 พร้อมด้วย	 นางนวลนภา	 ธนศักดิ์	 	 ผู้อ�านวยการ	
ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร		รกัษาราชการแทนรองผูอ้�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต	ิ	ให้การต้อนรบัและมอบของ	
ที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่จาก	World	Bank	ในโอกาสที่เข้ามาให้การอบรมเรื่อง	“Workshop	on	Survey	Solutions	World	Bank	
developed	CAPI	software”	แก่บคุลากรของส�านกังานสถติแิห่งชาติ			ณ	ชัน้	4	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	เมือ่วนัท่ี	6	กมุภาพนัธ์	2558

นายวบิลูย์ทัต	 	 สุทันธนกติต์ิ	 	 ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ	พร้อมคณะ		
เดนิทางไปตรวจเย่ียมส�านักงานสถิติจงัหวดัมหาสารคาม	และจงัหวดัขอนแก่น	เพือ่ติดตาม	
การด�าเนินงานโครงการในแต่ละจังหวัด	เมื่อวันที่	2	กุมภาพันธ์	2558

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

การแปลงแผนแม่บทระบบสถติปิระเทศไทย	สูก่ารปฏบิตัเิชงิพืน้ที	่โดยม	ีนายสมศกัดิ	์จงัตระกลู		ผูว่้าราชการจงัหวดัร้อยเอด็	
เป็นประธาน	ณ	ห้องประชุมพระเวสสันดร	ชั้น	3	ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด	เมื่อวันที่	12	กุมภาพันธ์	2558



ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 อาคารรฐัประศาสนภกัด ี(อาคาร B) 

ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี่ กรงุเทพฯ 10210

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดอืน
ใบอนญุาตที่ 19/2552

ไปรษณยี์ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติ

มั่นใจในส�านกังานสถติแิห่งชาติ
รฐัและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง
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นางสาวรัชนี	 วงศ ์รัชตนันท	์		
สถิตจิังหวัดลพบุรี		ร่วมวางพานพุ่มในพิธี	
เทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนารายณ์มหาราช	
ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช		
ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2558	 โดยมีข ้าราชการ	
พนักงาน	 และเจ้าหน้าท่ี	 แต่งกายชุดไทย
ร่วมในพิธี	เมื่อวันที่	16	กุมภาพันธ์	2558

นายพิพัฒน ์ 	 เพ็ชรกระจ ่ าง		
สถิติจังหวัดหนองคาย	 ให ้การต ้อนรับ	
พล.ต.วชิยั	 	 แซจอหอ	 รอง	 มภท.	 2	 (รอง
เเม่ทัพภาคท่ี	 2)	 ในการตรวจเยี่ยมศูนย์
ด�ารงธรรมจังหวัดหนองคาย	 เมื่อวันที่	 13	
กุมภาพันธ์	2558

นายสมศกัดิ	์ พรีะชยัรตัน์	หัวหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ	
ส�านักงานสถติจิงัหวดัสระแก้ว	 	พร้อมพนักงานราชการ	 และ
ลูกจ้าง	 ร่วมงานบุญเทศน์มหาชาติ	 ณ	 ส�านักปฏิบัติธรรมป่า
ลัดกะสัง	หมู่	2	ต�าบลสระขวัญ	อ�าเภอเมืองสระแก้ว	จังหวัด
สระแก้ว	เมื่อวันที่	20	กุมภาพันธ์		2558

ตรวจเยี่ยม

ส�านักงานสถิติจังหวัดยโสธร	 จัดประชุม	
คณะท�างานสถิติด้านเศรษฐกิจ	ครั้งที่	1/2558	เรื่อง
การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพ้ืนที่	
ภายใต้โครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติสู ่

คณะท�างานสถิติด้านเศรษฐกิจ

วางพานพุ่ม

การปฏบิตักิารเชงิพืน้ที	่ โดยม	ี นายจรรยา	 สคุนธ์คนัธชาต	ิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร		
เป็นประธาน	 และนายวัชรินทร์	 	 เจิมประไพ	 สถิติจังหวัดยโสธร	 พร้อมด้วยข้าราชการ	
พนักงานส�านักงานสถิติจังหวัดยโสธร	 ร่วมการประชุมดังกล่าว	 ณ	 ห้องประชุมหมอนขิด	
ศาลากลาง	ชั้น	2	จังหวัดยโสธร		เมื่อวันที่	13	กุมภาพันธ์	2558	

ร่วมงานบุญ


