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สำรบัญ
กลับมาพบกันอีกเช ่นเคย กับ 

“สารสถติ”ิ เนื่องในช่วงเทศกาล
วันตรุษจีน ซึ่งถือเป็นปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสาย
จนี ขอให้ผู้อ่านทกุท่านโชคด ีร�่ารวย สิ่งไม่ดใีด ๆ 
ขอให้มันผ่านไปพร้อมกับปีเก่า เพราะสุภาษิต
จีนกล่าวเอาไว้ว่า “ผู้ไม่มีแผลเป็น คือผู้ไม่มี
ประสบการณ์” ขอให้เรื่องราวที่ได้พบเจอในชวีติ 
เป็นประสบการณ์ที่จะน�ามาสอนเราให้เข้าใจและ
ด�าเนนิชวีติได้ถูกต้องยิ่งขึ้น

ขอแสดงความยนิดกีบั ท่านวไิลลกัษณ์  
ชลุวีฒันกลุ ผูอ้�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาติ
คนใหม่ ผูท้ี่จะน�าพาองค์กรให้ก้าวไกลยิ่ง ๆ  ขึ้นไป 
ส�าหรับ “สารสถิติ” ฉบับนี้ ยังคงอัดแน่น 
ไปด้วยสาระและเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคย ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของอาเซียน พร้อมทั้งผลส�ารวจที่น่า
สนใจของเเรงงานนอกระบบ การอ่านหนงัสอืของ
เยาวชนไทย สดัส่วนหนี้สนิของครวัเรอืน ในสถติิ
น่ารู ้รวมทั้งเกรด็ความรูเ้รื่องโรคมะเรง็ โรคยอดฮติ
ที่ท�าให้คนไทยเสยีชวีติเป็นอนัดบัต้น ๆ 

และในช่วงนี้ ส�านกังานสถติแิห่งชาติ 
ก�าลงัเดนิหน้าเตรยีมงานใหญ่ “ส�ามะโนอตุสาหกรรม 
พ.ศ. 2560” แผนด�าเนนิการระหว่างปี พ.ศ. 2559 ถงึ 
2560 โดยจะเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของ
สถานประกอบการ ได้แก่ สถานที่ตั้งรูปแบบ
การจัดตั้งตามกฎหมาย/ทางเศรษฐกิจ จ�านวน
คนท�างาน จ�านวนลูกจ้าง เป็นต้น ในเดือน
พฤษภาคมนี้ ขอความร่วมมอืจากผู้ประกอบการ 
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูล 
ให้ภาครัฐและเอกชนใช้ในการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพยิ่ง ๆ 
ขึ้นไป จงึฝากถงึท่านผูป้ระกอบการขอให้มั่นใจว่า
ข้อมูลไม่รั่วไหลไม่เกี่ยวพนัข้อกฎหมาย ไม่โยงใย
เรื่องภาษแีน่นอน

 แล้วพบกนัฉบบัหน้า
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มุมอาเซียน (ASEAN Conner)

 - 8 เรื่องพึงรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ต่อ)

สืบเนื่องจากปก

 - ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ลงพืน้ที่นับจด 

  ส�ามะโนอุตสาหกรรม พฤษภาคม – ธันวาคม 2559

สถิติน่ารู้ 

 -  แรงงานนอกระบบไทย ปี 58 ลดลงต่อเนื่อง

 - ภาคกลางครองแชมป์ว่างงาน เดือน ม.ค. 59

 - เยาวชนไทยอ่านหนังสือเพิม่ขึน้

สถิติเด่น

 - วัยรุ่นครองแชมป์ ใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

 - ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติคนใหม่

เกร็ดความรู้

 - 4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก “World Cancer Day”

แวดวง สสช.   

ข่าวจากภูมิภาค    

ที่ปรึกษา 	 :			นางสาววิไลลักษณ์			ชุลีวัฒนกุล					 ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
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	 :			นางนวลนภา				 ธนศักดิ์				
													 :			นายอาจิน				 จิรชีพพัฒนา				รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
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   
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
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เรื่องพึงรู้
เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซยีน8

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

ย�้ากนัอกีท!ี จากการส�ารวจของ 
ส�านักสอนภาษามีชื่อเสียง 

รกัภาษาบ้านเกดิ
สดุหวัใจ
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แห่งหนึ่ง ที่ท�าการส�ารวจระดับทักษะภาษาอังกฤษในหมู่ประเทศ 
ที่ไม่ได้ใช้ภาษาองักฤษเป็นหลกั พบว่า ไทยแลนด์แดนสไมล์ของเรา
ได้ผลประเมนิ Very Low Proficiency อนัดบัเป็นที่ 42 ในชาตเิอเชยี 
และรองจากชาตอิาเซยีนชาตติดิ ๆ เรานี่แหละ กเ็รารกัภาษาบ้าน
เกดิสดุหวัใจ เลยพดูภาษาอื่นได้กไ็ม่แปลกใช่ไหม (ฮา) เอ้า! แต่ถ้าว่า
กนัตามจรงิ การรกัภาษาบ้านเกดิไม่เกี่ยวกบัการพฒันาตนเองนี่นะ! 

ตื่นเต้นเป็นส่วนๆ ลืม
ภาพรวม ลมืภาพกว้าง
ความส�าคัญของความร่วมมือกันระหว่างประเทศ คือ 

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิเสาหลกัเศรษฐกจิของอาเซยีนจงึมคีวาม
ส�าคญั ในประเทศเรากต็ื่นตวัเรื่องประชาคมอาเซยีนกนัมาก ๆ  เรื่อง 
AEC กต็ื่นเต้นกนั แต่การให้ความรู้กนัในโรงเรยีน ในหมู่เยาวชนยงั
เน้นเรื่องวฒันธรรม สงัคม ประชากร (เสา ASCC) ซึ่งเป็นสิ่งที่ดมีาก 
เพียงแต่ยังเน้นด้านเดียวเกินไป หากเพิ่มพูนความรู้เรื่องการเมือง 
กฎหมายและเศรษฐกจิส�าคญัเข้าไปด้วย กจ็ะยิ่งผสมผสานทั้งความรู ้
เรื่องภาษา และวฒันธรรม กบัเรื่องการเมอืง และเศรษฐกจิ จะเข้าใจ
เพื่อนบ้าน และกลยทุธ์เพื่อนบ้านมากขึ้น

ตอนนี้ชาติที่มีความหลากหลายเรื่องภาษา วัฒนธรรม 
และเน้นให้มกีารลงทนุจากต่างชาตมิากที่สดุ อย่างสงิคโปร์ถอืเป็น
หนึ่งในกลุม่อาเซยีน ที่ประชากรมคีวามเขา้ใจในเรื่องเศรษฐกจิของ
ประเทศ และสามารถผสมผสานวฒันธรรมที่หลากหลายได้ ท�างาน
ร่วมกนัได้น่าเรยีนรู้จากเขานะ 

สกุลเงนิอาเซยีนท่ียงัไม่ควรมี

ไม่ใช่ข้อบงัคบั 
แต่ถ้าท�าได้จะดกีว่าไหม?

เคยได้ยนิไหม สกลุเงนิอาเซยีน! กไ็หน ๆ เราจะเป็น
ประชาคมอาเซยีนแล้ว ท�าไมไม่มสีกลุเงนิที่จะใช้กนัได้

ทั่วทุกประเทศในกลุ่มเราล่ะ ข้อนี้ผู้รู้ตอบทันควันว่าดูตัวอย่างจาก
สหภาพยุโรปที่มีสกุลเงินยูโรเป็นหลัก การมีเงินสกุลเดียวกัน อาจ 
ท�าให้ดูใช้จ่ายง่ายก็จริง แต่ก็ล้มได้ง่ายเช่นเดียวกัน เพราะแต่ละ
ประเทศมีนโยบายการคลังต่างกัน ค่าความสามารถทางการ 
ด�าเนนิงานเศรษฐกจิกต่็างกนั กลายเป็นว่าประเทศใหญ่ต้องเอาเงนิ
ไปอุ้มประเทศที่ประสบปัญหาเรื่องเศรษฐกจิ - ค่าเงนิ ไม่งั้นจะพา
กนัล่มไปทั้งภูมภิาค แต่ถ้าอุ้มไม่ไหวล่ะ...?

ดังนั้น ถ้าจะท�าเงินสกุลเดียวกัน ก็ต้องมีนโยบาย
ทางการคลงัหรอืคนดูแลเรื่องเศรษฐกจิคนเดยีว เป็นหน่วยกลางของ
ภมูภิาค ซึ่งตอนนี้ยงัท�าไม่ได้แน่นอน เพราะความสามารถของแต่ละ
ประเทศแตกต่างกัน คงไม่น่ามีประเทศไหนอยากเสียผลประโยชน์
ร่วมกนัแน่นอน

ถงึแม้จะไม่บงัคบัให้ชาตไิหนต้องร่วมมอืกนัอย่างจรงิจงั
ในการเป็นประชาคมอาเซียน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่
สนใจเรื่องนอกบ้านเราเลย เพราะไม่ว่าสังคมวัฒนธรรม ความ
ปลอดภยั และเศรษฐกจิเราในตอนนี้ ล้วนเกี่ยวข้องกบัเศรษฐกจิโลก 
แล้วเรากต้็องค้าขายกนัในกลุม่เพื่อนบ้าน รูเ้ขา รูเ้รา รูจ้กัเพื่อนบ้าน 
และไปร่วมมือกับเขา ไปช่วยเหลือเขาบ้าง ขอความช่วยเหลือ
เขาบ้าง ย่อมดีกว่าเราโดดเดี่ยวเปล่าเปลี่ยวในโลกา ที่ส�าคัญ 
นักเศรษฐศาสตร์หลายคนบอกไว้ว่า ในทศวรรษหน้าอาเซียนจะ 
เป็นใหญ่! เราก็เป็นส่วนหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
นี้นะ จะท�าอย่างไรให้ได้ประโยชน์ และมอบประโยชน์สู่ความเป็น
ประชาคมอาเซยีนดลีะ?

ที่มา : http://www.dek-d.com
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ลงพื้นที่นับจดส�ำมะโนอุตสำหกรรม 
พฤษภาคม - ธันวาคม 2559

เนื่องจากบริบทของประเทศมีการเปล่ียนแปลงท้ังด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และการเมือง	 ท่ีส่งผลกระทบต่อภาค 
อุตสาหกรรมท�าให้โครงสร้างการด�าเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมเปลี่ยนไป	 ซ่ึงที่ผ่านมาส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 จัดท�า 
ส�ามะโนอุตสาหกรรมทุก	10	ปี	ตามข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ	จึงเปลี่ยนมาจัดท�าทุก	5	ปี	และได้ด�าเนินการ
มาแล้ว	4	ครั้ง	ในปี	2507	ปี	2540	ปี	2550	และปี	2555	ส�าหรับในปี	2560	เป็นการจัดท�าส�ามะโนอุตสาหกรรมครั้งที่	5	
โดยหน่วยงานหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศ	 ได้แก่	 ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 ส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	และกระทรวงพาณิชย์	มีความจ�าเป็นต้อง
ใช้ข้อมูลที่ทันสมัยในการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ	และภูมิภาค	ส�าหรับก�าหนดนโยบาย
และวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	 และอุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศ	 และระดับท้องถิ่น	 เพื่อเป็นกรอบให้ทุกภาคส่วน
น�าไปใช้เป็นแนวทางการด�าเนินงานขององค์กร		โดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่จะ
ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจในตลาดโลก	

ช่วงเดอืนพฤษภาคม – ธนัวาคม 2559 ท�าการ 
เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน : การนับจด (Listing)

รวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้าง
พืน้ฐานของสถานประกอบการ	เช่น	ชื่อ	สถานที่ตั้งของสถาน
ประกอบการ	หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	รูปแบบการจัด
ตั้ง	ตามกฎหมาย/ทางเศรษฐกิจ	การร่วมลงทุนหรือถือหุ้น
จากต่างประเทศ	จ�านวนคนท�างาน	จ�านวนลูกจ้าง	เป็นต้น	
จากสถานประกอบการทั่วประเทศ	 ที่ประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ	 ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม
ประเทศไทย	ปี	2552	(Thailand	Standard	 Industrial	
Classification:	TSIC-2009)	ดังนี้

				-	ธุรกิจทางการค้า	และธุรกิจทางการบริการ
				-	การผลิต	
				-	การก่อสร้าง	
				-	การขนส่งทางบก	และสถานที่เก็บสินค้า
				-	กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร		
				-	กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน

ไม่รวม : แผงลอยในตลาด แผงลอยและหาบเร่ และแผงลอยในศูนย์การค้า

n เก็บข้อมูลสถานประกอบการใดบ้าง

โดย n ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ลงพื้นที่นับจดส�ำมะโนอุตสำหกรรม 
พฤษภาคม - ธันวาคม 2559

โดย n ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

n เก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อไหร่
กรุงเทพมหานคร             
 พฤษภาคม – กันยายน 2559
เขตเทศบาลของ 76 จังหวัด           

 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559
นอกเขตเทศบาลของ 76 จังหวัด
 ตุลาคม – ธันวาคม 2559

n มีประโยชน์อย่างไร
ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ส�าหรับภาครัฐและ

เอกชนที่ส�าคัญ	ดังนี้

ภาครัฐ
1)	 ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการอุตสาหกรรม	

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้
ในภูมิภาคอาเซียน	และเวทีการค้าโลก

2)	 ใช้ในการจัดท�าดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ	
3)	 ใช้ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม	(SMEs)	ของประเทศ
4)	 เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการจดัหาโครงสร้างพืน้ฐาน	

(Infrastructure)	
5)	 ใช้ในการพฒันาระบบข้อมลูเพือ่การเตอืนภยัทาง

เศรษฐกิจและสังคม
6)	 ใช้วางแผนและก�าหนดนโยบาย	มาตรการต่าง	ๆ 	

และออกกฎหมาย
7)	 ใช้ในทางสถติเิพือ่จดัท�ากรอบตวัอย่าง	(Sampling 

Frame)	ส�าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยสถิติต่าง	ๆ

ภาคเอกชน
1)	 ใช้ส�าหรบัการวเิคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกจิ	

รวมทั้งวางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนขยายกิจการ/สาขา	
บริหารและควบคุมการด�าเนินกิจการ

2)	 ใช้เป็นฐานเพื่อเปรียบเทียบ	 (Benchmark)	 
ผลการด�าเนินงานตนกับกิจการอื่น	ๆ 	ในอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน

3)	 ใช้ในการศึกษา/วิจัย	 วิเคราะห์ต่อยอดสร้าง
นวัตกรรม	เพื่อสนับสนุนส่งเสริม	และพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศ
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n เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร

เจ้าหน้าที่ หรอื “คณุมาด”ี สวมเสื้อสแีดงเลอืดหม ู 
ซึ่งเป็นข้าราชการและลกูจ้างของส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ 
มชีื่อโครงการที่หน้าอกซ้าย จะออกไปสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ 
หรือผู้แทนที่สถานประกอบการมอบหมายให้เป็นผู้ให้
ข้อมูล

n “ประเทศพัฒนา หากทุกสถาน
ประกอบการให้ข้อมูลที่เป็นจริง”

ข้อมลูที่ได้จะมคีณุภาพมากน้อยเพยีงใด ขึ้นอยู ่
กับความร่วมมือของสถานประกอบการที่จะให้ข้อมูลที่
เป็นจริง เพื่อให้ทั้งภาครัฐและเอกชนมีข้อมูลที่ถูกต้อง
ส�าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมได้อย่าง
ตรงจดุ ซึ่งเกดิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการโดยตรงต่อไป



แรงงานนอกระบบไทย ปี 58 
ลดลงต่อเนื่อง

ผลการส�ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2558  ในจ�านวนผู้มงีานท�าประมาณ 38.3 ล้านคน พบว่า 
เป็นผูท้�างานที่ไม่ไดร้บัความคุม้ครอง หรอืไมม่หีลกัประกนัทางสงัคมจากการท�างาน เรยีกว่า แรงงาน

นอกระบบ 21.4 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 55.9 ของผู้มีงานท�าทั้งหมด โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งท�างานอยู่ในภาค 
เกษตรกรรม รองลงมาเป็นภาคการค้าและการบริโภค และภาคการผลิต ส่วนระดับการศึกษาที่ส�าเร็จของแรงงาน 
นอกระบบอยู่ในกลุ่มของผู้มกีารศกึษาไม่สูงนกั

อนึ่ง ในช่วงปี 2557-2558 รัฐบาลมีนโยบายผลักดันผู้ประกอบการและผู้ท�างานเข้าสู่ระบบการจ้างงาน 
ที่มกีารคุ้มครองและหลกัประกนัทางสงัคม ท�าให้แรงงานนอกระบบลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2556 ร้อยละ 64.3 เป็น 
ร้อยละ 57.6 และ 55.9 ในปี 2557 และปี 2558 ตามล�าดบั

ส�าหรับความช่วยเหลือที่แรงงานนอกระบบต้องการจากภาครัฐ คือ ปัญหาเกี่ยวกับค่าตอบแทน (ร้อยละ 
51.5) รองลงมาเป็นปัญหาการท�างานหนกั (ร้อยละ 18.2) และงานที่ไม่ได้รบัการจ้างอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 18.1) และ
อื่น ๆ เช่น ไม่มสีวสัดกิาร ไม่มวีนัหยดุ นอกจากนี้ยงัมปีัญหาทางสภาพแวดล้อมในการท�างาน ความไม่ปลอดภยัในที่
ท�างาน เป็นต้น สนใจรายละเอยีดข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่เวบ็ไซต์ www.nso.go.th
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ผลการส�ารวจภาวะการท�างานของ

ประชากร ประจ�าเดือนมกราคม 

2559 ว่า มีจ�านวนผู้ว่างงาน 3.47 แสนคน โดย 

ภาคกลางมีจ�านวนผู้ว่างงานสูงสุด 1.08 แสนคน  

รองลงมาเป็นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 7.6 หมืน่คน 

ภาคใต้ 6.6 หมื่นคน ภาคเหนือ 6.2 หมื่นคน และ

กรุงเทพฯ 3.5 หมื่นคน

อย่างไรก็ตาม จ�านวนการว่างงาน 3.47 
แสนคนในเดอืนนี้ คดิเป็นอตัราการว่างงานถงึร้อยละ 
0.9 ซึ่งมจี�านวนเพิ่มขึ้น 9.2 หมื่นคน จากเดอืนธนัวาคม 
2558 แต่ลดลง 5.7 หมื่นคน เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่แล้ว เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาที่
ส�าเร็จของผู้ว่างงาน พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ว่างงานเป็น 
ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1.03 แสนคน 

ภาคกลางครองแชมป์
ว่างงาน เดือน ม.ค. 59

รองลงมาเป็นผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยม 
ศกึษาตอนปลาย 7.9 หมื่นคน ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้น 7.1 หมื่นคน ระดับประถมศึกษา  
6.1 หมื่นคน และต�่ากว่าประถมศึกษาหรือไม่มี
การศกึษา 3.0 หมื่นคน สนใจรายละเอยีดข้อมูล
เพิ่มเตมิได้ที่เวบ็ไซต์ www.nso.go.th
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ผลการส�ารวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2558  ประชากร
อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ใช้เวลาอ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท�างาน
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 6 นาทตี่อวนั โดยกลุ่มเยาวชน (15-24 ปี) ใช้เวลา
อ่านมากที่สดุ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 34 นาทตี่อวนั กลุ่มวยัเดก็ (6-14 ปี) 
และวยัท�างาน (25-59 ปี) ใช้เวลาอ่านเฉลี่ยต่อวนัมากกว่า 1 ชั่วโมง
เลก็น้อย ส่วนวยัสูงอายใุช้เวลาอ่านน้อยที่สดุเฉลี่ย 44 นาทตี่อวนั

ส�าหรับผู้อ่านที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปทั้งหมด ใช้เวลา
อ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท�างานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 6 นาทีต่อวัน 
(66 นาท)ี โดยกลุ่มเยาวชนใช้เวลาอ่านมากที่สดุเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 34 
นาทตี่อวนั (94 นาท)ี กลุ่มวยัเดก็และวยัท�างานใช้เวลาอ่านเฉลี่ยต่อ
วนัมากกว่า 1 ชั่วโมงเลก็น้อย ส่วนวยัสูงอาย ุ(60 ปีขึ้นไป) ใช้เวลา
อ่านน้อยที่สดุเฉลี่ย 44 นาทต่ีอวนั เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2556 พบว่า  
ทกุวยัใช้เวลาอ่านเพิ่มขึ้น เนื่องจากปี 2558 ได้เพิ่มการอ่านข้อความ
ในสื่อสังคมออนไลน์/SMS/E-mail ด้วย โดยกลุ่มวัยเยาวชนใช้เวลา
อ่านเพิ่มขึ้นมากที่สดุถงึ 44 นาทตี่อวนั

ส�าหรบัวธิกีารรณรงค์ให้คนรกัการอ่าน พบว่า วธิกีาร
รณรงค์ที่ได้รบัการเสนอแนะมากที่สดุ 5 ล�าดบัแรก คอื ปลูกฝังให้
รกัการอ่านผ่านพ่อ แม่/ครอบครวั (ร้อยละ 31.4) รองลงมาเป็นให้
สถานศกึษามกีารรณรงค์ส่งเสรมิการอ่าน (ร้อยละ 26.9) มรีูปเล่ม/ 
เนื้อหาน่าสนใจ หรอืใช้ภาษาง่าย ๆ (ร้อยละ 25.1) ส่งเสรมิให้ม ี
ห้องสมดุ/ห้องสมดุเคลื่อนที่/มมุอ่านหนงัสอืในชมุชน/พื้นที่สาธารณะ 
(ร้อยละ 20.7) และหาซื้อได้ง่าย/เข้าถงึง่าย (ร้อยละ 20.6) สนใจ
รายละเอยีดข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่เวบ็ไซต์ www.nso.go.th

เยาวชนไทย 
อ่านหนังสือเพิ่มขึ้น

    ที่มา : ส�ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2558  
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
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หลักการท�างาน 
ความมุ่งมั่นที่จะครองตน  ครองคน ครองงาน เป็นข้าราชการที่ดี โดย

น้อมน�าพระบรมราโชวาทฯ เป็นหลกั “ข้าราชการไม่ว่าอยู่ในต�าแหน่งใด ระดบัไหน 
มหีน้าที่อย่างไร ล้วนมส่ีวนส�าคญัอยูใ่นงานของแผ่นดนิทั้งสิ้น ทกุคนจงึต้องตั้งใจปฏบิตัิ
หน้าที่โดยเตม็ความสามารถด้วยอดุมคต ิด้วยความเข้มแขง็เสยีสละ และระมดัระวงั
ใหก้ารทกุอย่างในหน้าที่เปน็ไปอย่างถกูต้องเที่ยงตรง ด้วยความระลกึรูต้วัอยูเ่สมอว่า 
ปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกข์ของประชาชน ตลอดจน 
ความเจรญิขึ้นหรอืเสื่อมลงของประเทศชาต”ิ

การศึกษา
ปรญิญาโท สถติศิาสตรมหาบณัฑติ (สถติ)ิ
 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ปรญิญาตรี ศลิปศาสตรบณัฑติ (สถติ)ิ
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ประกาศนยีบตัร หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น 2550 (วปอ.)
ประกาศนยีบตัร หลกัสูตรผู้น�าที่มวีสิยัทศัน์ รุ่นที่ 43 (นบส.)

ประวัติการรับราชการ 
พ.ศ. 2528 นกัวชิาการสถติ ิ กองวชิาการสถติิ
พ.ศ. 2543 ผู้อ�านวยการกองคลงัข้อมูลและสารสนเทศสถติิ
 (เจ้าหน้าที่บรหิารงานสถติ ิ8)
พ.ศ. 2545 ผู้อ�านวยการกองสถติปิระชามติ
พ.ศ. 2551 ผู้อ�านวยการส�านกัสถติเิศรษฐกจิและสงัคม
 (อ�านวยการสูง)
พ.ศ. 2554 ผู้อ�านวยการส�านกันโยบายและวชิาการสถติิ
พ.ศ. 2555 รองผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ
 (บรหิารต้น)
พ.ศ. 2557 ผู้ตรวจราชการกระทรวง  ส�านกังานปลดักระทรวง
 กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
 (บรหิารสูง)
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นางสาววิไลลักษณ์  ชุลีวัฒนกุล

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติคนใหม่



สำ�
 น

ั ก
 ง

 �
 น

 ส
 ถ

ิ ต
ิ แ
 ห

่ ง
 ช

 �
 ต

ิ
1
0

เก
ร
็ด
ค
ว
าม

ร
ู้

วันมะเรง็โลก “World Cancer Day”
4 กุมภาพันธ์

“โรคมะเร็ง”	ที่ใคร	ๆ 	ก็กลัว	เป็นปัญหาสาธารณสุข 
ของประชากรทัว่โลก	และจากการส�ารวจ	พบว่า	“มะเรง็”	เป็น
โรคอันดับต้น	 ๆ	 ที่คร่าชีวิตประชากรโลก	 ด้วยเหตุนี้องค์การ
อนามัยโลก	 (World	 Health	 Organization:	WHO)	 และ
สมาคมต่อต้านมะเร็งสากล	 (International	 Union	 Against	
Cancer:	 UICC)	 จึงได้ก�าหนดให้วันที่	 4	 กุมภาพันธ์ของทุกป	ี
เป็น	 “วันมะเร็งโลก”	 (World	 Cancer	 Day)	 เพื่อรณรงค์ให้
ทกุคนหนัมาให้ความส�าคญักบัโรคมะเรง็	และใส่ใจดแูลสขุภาพ
ร่างกาย	หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง

มะเร็ง 3 อันดับแรกที่พบมากที่สุดในโลก
ข้อมูลจาก	GLOBOCAN	ขององค์กรวิจัยโรคมะเร็ง

นานาชาติ	(IARC)	พบว่า	ในปี	พ.ศ.2555	โรคมะเร็ง	3	อันดับ
แรกที่พบมากที่สุดในโลกคือ

1.		มะเร็งปอด	(1.8	ล้านคน)
2.		มะเร็งเต้านม	(1.7	ล้านคน)
3.		มะเร็งล�าไส้ใหญ่	(1.4	ล้านคน)

สว่นสาเหตกุารเสยีชีวติจากโรคมะเรง็ 
3 อันดบัแรกที่พบมากที่สดุในโลกคอื

1.		มะเร็งปอด	(1.6	ล้านคน)
2.		มะเร็งตับ	(0.8	ล้านคน)
3.		มะเร็งกระเพาะอาหาร	 (0.7	

ล้านคน)

ส�าหรบัสถติใินประเทศไทย	“โรค
มะเร็ง”	 เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ	
1	 ของคนไทย	 รองลงมาคือ	 อุบัติเหตุและ
โรคหัวใจตามล�าดับ	 จากข้อมูลล่าสุดของ
กระทรวงสาธารณสุข	พบว่า	สาเหตุการเสีย
ชีวิตจากโรคมะเร็ง	5	อันดับแรก	ได้แก่

1.	มะเร็งตับและท่อน�้าดี
2.	มะเร็งปอด
3.	มะเร็งเต้านม
4.	มะเร็งล�าไส้ใหญ่และ
	 ทวารหนัก
5.	มะเร็งปากมดลูก

และในวันมะเร็งโลกปี	 2559	 นี้	 องค์การอนามัยโลก	
(WHO)	และองค์การสหภาพต่อต้านมะเรง็ระหว่างประเทศ	(UICC)	
ได้จัดแคมเปญ	“We	Can.	I	Can.”	(เราท�าได้ฉันก็ท�าได้)	โดยเชิญ
ชวนทุกคนส่งข้อความ	‘We	can.	I	can.’	ผ่านโซเชียลมีเดีย	เพื่อ
เป็นการกระตุ้นให้ทุกคนใส่ใจหันมาช่วยกันป้องกันและต่อสู้กับ
มะเร็งด้วย

คาถา 5 ไม่ 5 ท�า ท่องไว้ห่างไกลมะเร็ง
คาถา 5 ท�า
1. ออกก�าลังกายเป็นนิจ		ช่วยลดอุบัติการณ์ของการ

เกดิมะเรง็	และโรคหวัใจ	โดยมผีลไปลดความอ้วน	และความเครยีด
ในร่างกายที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็ง

2. ท�าจิตแจ่มใส  ความเครียดเป็นสาเหตุที่ท�าให ้
ภูมิต้านทานของร่างกายต�่า	และส่งเสริมการเกิดโรคมะเร็ง
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3. กินผักผลไม้ให้ได้คร่ึงหนึ่งของปริมาณอาหารใน
แต่ละมื้อ หรือประมาณ	500	กรัม	ต่อวัน	เพราะในผักผลไม้มีสาร
ต้านอนมูุลอสิระ	รวมถงึเส้นใยอาหารทีท่�าหน้าทีค่ล้ายกบัแปรงไป
กระตุน้ผนงัล�าไส้ใหญ่ให้สร้างเมือกมากขึน้	และท�าให้เพ่ิมภมูคิุม้กนั
ให้กับเยื่อบุผิวล�าไส้ใหญ่และลดความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งล�าไส้	

4. กินอาหารหลากหลาย กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ 
ไม่ซ�้าซาก	จ�าเจ	และใหม่สด	สะอาด	ปราศจากเชื้อรา	ลดอาหาร
ที่มีไขมันสูง	อาหารปิ้งย่าง	ทอดที่ไหม้เกรียม	เนื้อสัตว์สีแดง	และ
อาหารหมกัดอง	หลกีเลีย่งอาหารทีม่สีารดนิประสวิ	และโตรซามนี

5. ตรวจร่างกายเป็นประจ�า	หมั่นตรวจความผิดปกติ
ของร่างกาย	 โดยเฉพาะคนที่มีอายุ	 35	 ปีขึ้นไป	 ควรเข้ารับการ
ตรวจร่างกายเป็นประจ�าทกุปี	เพือ่ตรวจค้นหามะเรง็ระยะเริม่แรก

คาถา 5 ไม่ท�า
1. ไม่สูบบุหรี่ และหลีกเลี่ยงการสูดดมควันบุหรี่จาก

ผู้อื่น ส�าหรับผู้สูบบุหรี่	 ถ้าหยุดสูบสามารถป้องกันการเกิดโรค
มะเร็งได้	60-70%

2. ไม่มัว่เซก็ซ์ ไม่ควรมเีพศสมัพนัธ์ก่อนถงึวยัอนัควร 
สตรทีีมี่เพศสมัพนัธ์ตัง้แต่อายนุ้อยและกบัผูช้ายหลายคน	พบว่า	มี
ความเสี่ยงกับการติดเชื้อ	HPV	(Human	Papilloma	Virus)	ซึ่ง
เป็นสาเหตุส�าคัญของการเกิดมะเร็งปากมดลูก

3. ไม่มัวเมาสุรา คนดื่มสุราจะมีความเสี่ยงกับมะเร็ง
หลายชนิด (ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ชายไม่ควรดื่มเกิน	 2	 แก้วต่อวัน	 
ผู้หญิง	1	แก้วต่อวัน	เบียร์	ไม่เกิน	1	ขวดเล็ก	ไวน์	ไม่เกิน	1	แก้ว
ต่อวัน)

4. ไม่ตากแดดจ้า เพราะอาจท�าให้เกิดมะเร็งผิวหนัง	
ทางที่ดีควรใช้ครีมกันแดดที่มีเอสพีเอฟตั้งแต่	 15	 ขึ้นไป	 และใช้
อุปกรณ์ป้องกนัแสงแดดเมือ่ยามท่ีต้องออกแดด	เช่น	เสือ้แขนยาว 
ร่ม	หมวก	ฯลฯ

5. ไม่กินปลาน�้าจืดดิบ โดยเฉพาะปลาน�้าจืดดิบที่มี
เกลด็เพราะมตีวัอ่อนระยะตดิต่อของพยาธใิบไม้ตบัอยูใ่นเนือ้ปลา	
ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดมะเร็งท่อน�้าดีในตับ)

เรียบเรียงข้อมูลจาก : 
http://www.lo.moph.go.th/

http://www.lpch.go.th/
http://www.worldcancerday.org/

ภาพประกอบ : ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock



นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อ�านวยการ 
ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิพร้อมด้วยข้าราชการส�านกังาน
สถติแิห่งชาต ิแสดงความยนิดกีบั นางสาววไิลลกัษณ์ 

ชุลีวัฒนกุล ผู ้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในโอกาสเข้ารับต�าแหน่ง
ผู ้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 
ธนัวาคม 2558
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แสดงความยนิดี 

ศกึษาดงูาน

นางนวลนภา ธนศกัดิ ์รองผูอ้�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิต้อนรบัคณะเจา้หน้าที่ส�านกังานสถติแิห่งชาตสิาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว (LSB) เข้าศกึษาดูงาน เรื่อง The Statistical Capacity Building and Human Resources Development  
ณ ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิระหว่างวนัที่ 22 – 25 ธนัวาคม 2558

นางสาววไิลลกัษณ์  ชลุวีฒันกลุ ผูอ้�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิให้การต้อนรบัคณาจารย์ และนกัศกึษา มหาวทิยาลยั
ขอนแก่น เข้าศกึษาดูงาน เรื่อง กระบวนการจดัท�าข้อมูลสถติ ิณ ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเมื่อวนัที่ 14 มกราคม 2559

นายไพโรจน์ บุญลือ รองผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิให้การต้อนรบัเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  ในโอกาส
เข้าศกึษาดูงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส�านกังานสถติแิห่งชาต ิณ  ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเมื่อวนัที่ 20 มกราคม 2559

ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิจดัรายการศกึษาดูงาน เรื่อง การจดัท�าส�ามะโนและส�ารวจ ให้แก่คณาจารย์และนกัศกึษา คณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ณ  ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2559     
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ศกึษาดงูาน

นางปัทมา อมรสริสิมบรูณ์ ผูอ้�านวยการส�านกัพฒันาบคุลากร ให้การต้อนรบัแก่คณะเจา้หน้าที่สถาบนัเพื่อการสาธารณสขุ 
กระทรวงสาธารณสขุ ประเทศมาเลเซยี ในโอกาสศกึษาดงูาน เรื่อง Implementation of Multiple Indicator Cluster Survey และสงัเกตการณ์
การปฏบิตังิานเกบ็รวบรวมข้อมูลโครงการ MICS5 ในพื้นที่จงัหวดักรงุเทพมหานคร กาญจนบรุ ีและราชบรุ ีณ ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ
ระหว่างวนัที่ 18 – 22  มกราคม  2559

นางนวลนภา ธนศกัดิ ์รองผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเป็นประธานการประชมุเชงิปฏบิตักิาร  เรื่อง การเสรมิสรา้ง
ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการระบบสถติขิองประเทศ ณ โรงแรมไมด้า ทวารวด ีแกรนด์ นครปฐม ซึ่งจดัขึ้นระหว่างวนัที่ 23 – 24 ธนัวาคม 2558 

เสริมสร้างสมรรถนะ

เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ

นายไพโรจน์ บุญลือ รองผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเป็นประธานเปิดการอบรมเชงิปฏบิตักิาร  เรื่อง การเสรมิสร้าง
สมรรถนะเพื่อการบรหิารจดัการโครงการส�ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 โดยม ี นางสาววไิลลกัษณ์ ชลุวัีฒนกลุ ผูอ้�านวยการส�านกังาน
สถติแิห่งชาต ิร่วมสงัเกตการณ์การอบรมดงักล่าว ณ ชลพฤกษ์  รสีอร์ท จงัหวดันครนายก ซึ่งจดัขึ้นระหว่างวนัที่ 25 – 26  ธนัวาคม 2558  

นายอาจิน  จิรชีพพัฒนา รองผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิร่วมชมการแสดงดนตรเีฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 “พระผู้สร้างรอยยิ้ม” ณ หอประชุม 
มหดิลสทิธาคาร มหาวทิยาลยัมหดิล จงัหวดันครปฐม เมื่อวนัที่ 2 มกราคม 2559

ดนตรเีฉลมิพระเกียรตฯิ
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พัฒนานักบริหารระดับกลาง

นางนวลนภา  ธนศักดิ์ รองผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเป็นประธานเปิดการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง การพฒันา
นกับรหิารระดบักลาง ให้แก่ข้าราชการของส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเทศนาธรรมโดย พระอาจารย์พิภพ พลวฑฺฒโน (หวัหน้าพระธรรม
วทิยากรของส�านกังานค่ายธรรมะอบอุ่นพฒันาคณุภาพชวีติ วดัละหาร อ�าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรุ)ี ณ ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ 
เมื่อวนัที่ 18  มกราคม  2559

ชวนน้องหนูเรียนรู้สถิติ

นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล  
ผู ้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ มอบ
รางวัลให้แก่เด็ก ในโอกาสที่ส�านักงานสถิติ

แห่งชาตริ่วมกบั บรษิทั ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์ (ธพส.) จดังานวนัเดก็แห่งชาต ิประจ�าปี พ.ศ. 2559 ในกจิกรรม  
“ชวนน้องหนเูรยีนรูส้ถติ”ิ เพื่อใหเ้ดก็ไดเ้ลน่เกมและเรยีนรูเ้กี่ยวกบัสถติ ิณ ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ อาคาร B 
ถนนแจ้งวฒันะ กรงุเทพฯ  เมื่อวนัที่ 9 มกราคม 2559 

มอบนโยบายการปฏิบัติงาน

นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการในโอกาส 
เข้ารบัต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิณ ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเมื่อวนัที่ 14 มกราคม 2559

พัฒนาข้อมูลการส�ารวจการเปลีย่นแปลงของประชากร

นางสาววไิลลกัษณ์ ชลุวีฒันกลุ ผูอ้�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเป็นประธานเปิดการประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง โครงการ 
พัฒนาข้อมูลการส�ารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558 – 2559 (รอบการส�ารวจที่ 2 และ 3) ณ โรงแรมดวงตะวัน  
จงัหวดัเชยีงใหม่  ซึ่งจดัขึ้นระหว่างวนัที่ 18 – 20 มกราคม 2559
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งานวนัคนพกิาร

นางกอตีเย๊าะ ซีเดะ สถติจิงัหวดัปัตตาน ีเข้าร่วมประชาสมัพนัธ์ ไอซทีเีพื่อคนพกิาร ในงานวนัคนพกิารสากลจงัหวดัปัตตาน ี
“สงัคมบรูณาการด้านการเข้าถงึและการเสรมิพลงัเพื่อคนทั้งมวล” โดยม ีนายวีรพงค์  แก้วสวุรรณ ผู้ว่าราชการจงัหวดัปัตตาน ีเป็นประธาน 
ในพธิ ีเมื่อวนัที่ 11 กมุภาพนัธ์  2559 ณ สนามกฬีากลางจงัหวดัปัตตานี

สังเกตการณ์การปฏิบตัิงาน MICS5

คณะเจ้าหน้าที่สถาบนัเพื่อการสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุ ประเทศมาเลเซยี สงัเกตการณ์การปฏบิตังิานเกบ็รวบรวม 
ข้อมูลโครงการ MICS5 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (1) และราชบุรี (2) โดยมี นางอรธัญญา หุ่นดี สถิติจังหวัดกาญจนบุรี และ  
นางสาวฉลวย  สัญนิชาติ รกัษาราชการแทนสถติจิงัหวดัราชบรุ ี ให้การต้อนรบั ระหว่างวนัที่ 20 – 22  มกราคม  2559

นางสาวนิตยา จุ้ยศิริ สถติจิงัหวดั 
นครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์  
นกัเรยีน นกัศกึษา และพทุธศาสนกิชน ร่วมเดนิ 
เวยีนเทยีนเนื่องในวนัมาฆบชูา ณ วดันครสวรรค์ 
โดยมนีายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจงัหวดั 
นครสวรรค์เป็นประธาน เมื่อวนัที่ 19 กมุภาพนัธ์ 
2559 (ล่าง) ข้าราชการ พนกังาน ร่วมแต่งกาย 
ต้อนรับคณะมังกรทองและขบวนเอ็งกอใน
เทศกาลตรษุจนีปากน�้าโพ  ณ ศาลากลางจงัหวดั 
นครสวรรค์ โดยมี นายอภิสรรค์ สง่าศรี  

นายประทปี ศลิปเทศ และ นายบรรลอื สง่าจติร 

รองผู้ว่าราชการจงัหวดันครสวรรค์ ร่วมต้อนรบั 
เมื่อวนัที่ 8 กมุภาพนัธ์ 2559
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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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