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ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ



สารบัญ
ย่างเข้าสู่ปีที่ 54 ของส�านักงานสถิติ

แห่งชาต ิกบับทบาทด้านสถติทิี่มส่ีวน
ส�าคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และ
เสรมิสร้างศกัยภาพการแข่งขนัในระดบันานาชาต ิ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส�านกังานสถติแิห่งชาติ 
ได้มีการพัฒนางานมาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการสถิติ เทคโนโลยี และ
บุคลากรสถิติ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเรว็ในโลกดจิทิลั

ในปีนี้มภีารกจิส�าคญัที่เพิ่งเปิดโครงการ 
อยา่งเป็นทางการไปแล้ว เมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม 
2559 นั่นกค็อื ส�ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2559 - 2560 
โดยได้รบัเกยีรตจิากท่าน ดร.อตุตม สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มาเป็นประธานในพธิส่ีงสญัญาณ 
มาดีลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
ทั่วประเทศ  ฝากถงึท่านผูป้ระกอบการทั้งหลาย 
ร่วมให้ข้อมูล เพื่อประเทศจะได้มขี้อมูลโครงสร้าง
พื้นฐานด้านอตุสาหกรรม ส�าหรบัใช้ในการวางแผน 
พฒันาประเทศด้านอตุสาหกรรมได้อย่างยั่งยนื

ต้องขอขอบคณุทกุภาคส่วนทั้งภาครฐั 
ภาคเอกชน สื่อมวลชน ประชาชน ฯลฯ ที่มี
ส่วนสนับสนุนการด�าเนินงานของส�านักงานสถิติ 
แห่งชาติ ด้วยดีมาโดยตลอด  ส�านักงานสถิติ 
แห่งชาตพิร้อมก้าวเดนิสู่ปีที่ 54 ด้วยความมุ่งมั่น 
ที่จะพัฒนางานสถิติให้ทัดเทียมอารยประเทศ  
และทุกภาคส่วนใช้ข้อมูลสถิติ ในการวางแผน
พฒันาด้านต่าง ๆ ส่งผลให้ประเทศมคีวามมั่งคั่ง 
ยั่งยนื

แล้วพบกันฉบับหน้า
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สืบเนื่องจากปก
 - 53 ปี ส�านักงานสถิติแห่งชาติ กับบทบาทผู้ผลิต
  ข้อมูลสถิติของประเทศ 
 - ครบรอบ 53 ปี ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

สถิติเด่น
 - คนไทย “อยู่คนเดียว” มากขึน้ !!
 - คนไกลถิน่...ส่งเงินกลับบ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์
 - เปิดโครงการ...ส�ามะโนอุตสาหกรรม
 - เสวนา ส�ามะโนอุตสาหกรรม...ใครได้ประโยชน์?

เกร็ดความรู้
 อาหาร 9 ชนิด ฟ้ืนฟูรา่งกาย ท�าความสะอาดเลอืด

แวดวง สสช. 

ข่าวจากภูมิภาค

ที่ปรึกษา 	 :	 นางสาววิไลลักษณ์			ชุลีวัฒนกุล					 ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
													 :	 นายไพโรจน์			 บุญลือ			 รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
	 :	 นางนวลนภา				 ธนศักดิ์					 รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
													 :	 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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กับบทบาทผู้ผลิตข้อมูลสถิติของประเทศ

ปี
ส�ำนกังำนสถติแิห่งชำติ
53

ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิก่อตั้งเมื่อวนัที่ 23 พฤษภาคม 
2506 สังกัดอยู ่ในส�านักนายกรัฐมนตรี ต่อมาหลังจากการ
ปฏิรูประบบราชการ เมื่อปี 2545 ได้ย้ายมาสังกัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จวบจนปัจจุบัน ในวันที่ 
23 พฤษภาคม 2559  ส�านักงานสถิติแห่งชาติด�าเนินงานมา 
ครบรอบ 53 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มกีารพฒันางาน
สถติอิย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านวชิาการสถติ ิเทคโนโลย ีและบคุลากร
สถิติเพื่อให้งานด้านสถิติก้าวหน้ามีความพร้อมผลิตข้อมูลสถิต ิ
ที่ได้มาตรฐานสากล

ในแต่ละปี  ส�านกังานสถติแิห่งชาตผิลติข้อมูลสถติ ิ
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านเศรษฐกจิ เช่น  สถติเิกี่ยวกบัการเกษตร 
อุตสาหกรรม ธุรกิจทางการค้าและบริการ รายได้รายจ่ายของ 
ครัวเรือน การก่อสร้างและขนส่ง  เป็นต้น  ข้อมูลด้านสังคม  
เช่น สถติปิระชากร แรงงาน การศกึษา สาธารณสขุ อนามยั
และสวสัดกิาร เป็นต้น และข้อมลูด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร เช่น การใช้โทรศพัท์มอืถอื การใช้คอมพวิเตอร์ การ
ใช้อนิเทอร์เนต็ เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ
ยงัด�าเนนิงานด้านส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชนเกี่ยวกบัการ
ด�าเนินนโยบายที่ส�าคัญของรัฐบาล เพื่อสะท้อนความคิดเห็น/
ทัศนคติ/มุมมองของภาคประชาชนไปยังรัฐบาลและภาคส่วน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มองเห็นทิศทางการแก้ปัญหาที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจดุ นอกจาก 
ภารกจิด้านระบบสถติปิระเทศไทย ซึ่งมเีป้าหมายที่ส�าคญั คอื
ร่วมกับทุกหน่วยงานของภาครัฐในการขับเคลื่อนการจัดเก็บ
ข้อมูลด้วยวธิสี�ามะโนและส�ารวจตวัอย่างแล้ว  ส�านกังานสถติิ
แห่งชาต ิยงัมภีารกจิด้านการบรหิารจดัการระบบสถติ ิโดยได้จดั
ท�าแผนแม่บทการน�าข้อมลูสถติทิี่ส�าคญัมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยน 
และพฒันาคณุภาพสถติใิห้ได้มาตรฐานสากล เพื่อใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาประเทศร่วมกัน นอกจากนั้น ยังให้ความส�าคัญ/ 

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนและข้อมูลที่เกิดขึ้นจาก
ระบบ Online เช่น Internet Social Media มาศกึษา/วเิคราะห์ เพื่อให้
เกดิสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพฒันาประเทศชาตติ่อไป

จะเห็นได้ว่าบทบาทภารกิจของส�านักงานสถิติแห่งชาต ิ
ตลอดระยะเวลา 53 ปี มส่ีวนส�าคญัในการสนบัสนนุการพฒันาประเทศ 
และเสรมิสร้างศกัยภาพการแข่งขนัในระดบันานาชาต ิเพราะข้อมลูสถติิ
มคีวามส�าคญัและจ�าเป็นต่อทกุภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครฐั
ที่น�าข้อมูลไปใช้ก�าหนดนโยบายหรอืวางแผนการพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมของประเทศ  ภาคเอกชนกน็�าข้อมลูไปใช้ในการตดัสนิใจเชงิธรุกจิ 
เช่น การขยาย/ยบุกจิการ เพิ่มยอดขาย วางแผนด้านการตลาด เป็นต้น 
รวมถึงนักวิจัย นักศึกษา สามารถน�าข้อมูลมาศึกษา วิเคราะห์/วิจัย 
ต่อยอดสร้างนวตักรรมต่าง ๆ ได้ หรอืแม้แต่ภาคประชาชนกส็ามารถ
น�าข้อมูลมาช่วยตดัสนิใจในชวีติประจ�าวนัได้

  นางสาววไิลลกัษณ์ ชลุวีฒันกุล
  ผูอ้�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาติ

ที่ปรึกษา 	 :	 นางสาววิไลลักษณ์			ชุลีวัฒนกุล					 ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
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จัดท�าโดย			 :	 กลุ่มประชาสัมพันธ์		ส�านักสถิติพยากรณ์		โทรศัพท์		0	2141	7485
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ครบรอบ 53 ปี
ส�ำนกังำนสถติแิห่งชำติ

นางสาววไิลลกัษณ์ ชลุวีฒันกลุ ผูอ้�านวยการส�านกังาน 

สถติแิห่งชาต ิพร้อมด้วยข้าราชการ พนกังาน และเจ้าหน้าที่ส�านกังาน

สถิติแห่งชาติ ร่วมประกอบพิธีสักการะศาลพระพรหม และพิธี 

ทางศาสนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปี ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ 

ในโอกาสนี้มหีน่วยงานต่าง ๆ  เข้าร่วมแสดงความยนิดแีละร่วมบรจิาค

เงนิสมทบทนุมูลนธิริามาธบิดฯี โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยั

มหดิล และในวนัเดยีวกนันี้ได้มพีธิมีอบโล่และประกาศเกยีรตคิณุแก่ 

ข้าราชการพลเรอืนดเีด่นประจ�าปี พ.ศ. 2558 นายธนกฤต เผ่าปานด�ารง 

เจ้าพนกังานสถติอิาวโุส ส�านกัภูมสิารสนเทศสถติ ิและ นางสมพร 

พงษ์สมโภช เจ้าพนกังานสถติชิ�านาญงาน ส�านกับรหิารจดัการระบบ

สถติ ิและผู้ประพฤตปิฏบิตัตินชอบด้วยความซื่อสตัย์สจุรติ ประจ�าปี 

พ.ศ. 2559 นายก�าชัย เงินศรีสิทธิ์ นติกิรปฏบิตักิาร ส�านกับรหิารกลาง 

เมื่อวนัที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ บรเิวณลานอเนกประสงค์ ส�านกังาน

สถติแิห่งชาติ

นายไพโรจน์ บุญลือ รองผู้อ�านวยการ 

ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิพร้อมคณะ เป็นตวัแทน

มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ ซึ่งได้

รับบริจาคจากบุคลากร สสช. และหน่วยงาน 

ต่าง ๆ ที่เข้าแสดงความยนิด ีในโอกาสครบรอบ 

53 ปี ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิวนัที่ 23 พฤษภาคม 

2559 เป็นจ�านวนเงนิ 138,072 บาท ณ ห้องรบัรอง 

มลูนธิริามาธบิดฯี ชั้น 4 อาคารสมเดจ็พระเทพรตัน์สำ�
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คนไทย “อยู่คนเดียว” มากขึ้น!!

คนไกลถิ่น...ส่งเงินกลับบ้าน
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ส�ำมะโน
อุตสำหกรรม

เปิดโครงการ...

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปดิโครงการ

ส�ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (นับจด) ภายในงานมีการ

เสวนา เรื่อง “ส�ามะโนอุตสาหกรรม...ใครได้ประโยชน์?”  

น�าโดย นางสาววไิลลกัษณ์ ชลุวีฒันกลุ ผูอ้�านวยการส�านกังาน

สถติแิห่งชาต ิร่วมด้วย นางพลาริน แย้มจินดา ผู้อ�านวยการ 

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช  

รองเลขาธกิารสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอตุสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย นางเพ็ญวิภา ไตรศิริพานิช ผู้อ�านวยการ

ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส�านักงานเศรษฐกิจ

อตุสาหกรรม นางสาวเบญจรตัน์ มรรยาทอ่อน ผูอ้�านวยการ 

กลุ่มฐานข้อมูลการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ 

นายวิโรจน์ นรารักษ์ ผู้อ�านวยการส�านักบัญชีประชาชาต ิ

ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

เมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชมุออดทิอเรยีม ชั้น 2 

โรงแรมเซน็ทราศนูย์ราชการและคอนเวนชั่นเซน็เตอร์ แจ้งวฒันะ
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ข้อมลูภาคอตุสาหกรรม ภาคการผลติ จากผูป้ระกอบการ 
วนันี้ มคีวามจ�าเป็นและเป็นหวัใจส�าคญัที่จะช่วยในการ 

ขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่รัฐบาลก�าลัง 
ด�าเนินการอยู่ ประเทศไทยมีความจ�าเป็นที่จะต้องปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจทั้งหมดให้เกิดความสมดุล ทั้งการค้าภายนอกประเทศ
กบัการเจรญิเตบิโตภายในประเทศ เราต้องร่วมกนัปรบัเปลี่ยนให้ได้
โครงสร้างเศรษฐกจิที่มพีลงัได้อย่างยั่งยนืมากกว่าที่ผ่านมา ไม่ใช่ว่า
เมื่อโลกภายนอกมผีลกระทบ เรากถ็กูกระทบค่อนข้างมาก เพราะเรา 
พึ่งการค้าภายนอกเป็นสัดส่วนค่อนข้างสูง เราจึงควรหันมาปรับ
โครงสร้างให้สามารถพึ่งพาก�าลังจากในประเทศให้มากขึ้น นั่นคือ
ภาคอตุสาหกรรม ภาคการผลติโดยเฉพาะภาค SME ซึ่งที่จรงิแล้ว
ควรจะมีบทบาทมากกว่าที่เป็นอยู ่ในปัจจุบันในการท�าส�ามะโน
อตุสาหกรรม กจ็ะช่วยในการให้ข้อมูลรฐับาลชดุนี้และต่อ ๆ ไป น�า
ไปใช้ในการก�าหนดนโยบายและมาตรการที่ชดัเจนยิ่งขึ้น

เพราะฉะนั้น จากนี้ไปในการด�าเนินนโยบายภาครัฐโดย
เฉพาะนโยบายเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม ต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน
และถูกต้อง ชัดเจน ถึงจะออกนโยบายได้ตรงจุดมากที่สุด และมี
ประสิทธิภาพสูงที่สุด ทั้งทางด้านผลสัมฤทธิ์และทางด้านต้นทุนจึง
จะขบัเคลื่อนเศรษฐกจิต่อไปได้ วนันี้ถ้าเศรษฐกจิปรบัตวัดขีึ้น ตวัเลข 
GDP ชี้ภาคอุตสาหกรรมอย่างไร ก็ต้องเป็นตัวน�าในด้านการผลิต  
ที่จะสามารถก�าหนดการใช้ก�าลังการผลิตได้ดียิ่งขึ้น รัฐบาลวาง
แนวยุทธศาสตร์ ที่มุ่งจะสร้างอุตสาหกรรมใหม่หวังพึ่ง SME กลุ่ม 
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างมาก เพราะฉะนั้น
ข้อมูลที่เกี่ยวกบักลุ่มผู้ประกอบการนี้จงึจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ในส่วนของส�านักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงไอซีที 
มีภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งนี้ 

ในเรื่องของโลกดิจิทัล โดยรัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
คือ การเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
พัฒนาประเทศและสังคมในทุกมิติ เทคโนโลยีเหล่านี้จะเพิ่มพูน
และเพิ่มศกัยภาพขึ้นเรื่อย ๆ ท�าอย่างไรถงึจะน�าศกัยภาพเหล่านี้
มาบูรณาการกนัให้เกดิพลงัขบัเคลื่อน ยกระดบัชวีติคนไทย เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันก็ต้องมีแผนมียุทธศาสตร์ชาต ิ
ที่ชดัเจน ส�าหรบักระทรวงไอซที ีมโีครงการน�าร่อง 20 กว่าโครงการ 
ซึ่งส�านักงานสถิติแห่งชาติมีบทบาทพอสมควรในโครงการหลัก 
ที่เกี่ยวกบัข้อมลู เช่น โครงการยกระดบัโครงข่ายพื้นฐานอนิเทอร์เนต็ 
ความเร็วสูงให้เข้าถึงทุกพื้นที่ในประเทศ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
จะมีบทบาทในการช่วยเก็บข้อมูล รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในแผนยุทธศาสตร์ดิจิทัล
ของรัฐบาลยังมีองค์ประกอบส�าคัญคือการปรับเปลี่ยนกลไก
ของรัฐบาลไปสู่รัฐบาลดิจิทัล คือ รัฐบาลสามารถใช้ดิจิทัลเพื่อ 
บรกิารประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพสะดวกสบายมากขึ้น และ
สามารถแบ่งปันการใช้ข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่วนข้อมูลส�ามะโนอุตสาหกรรมเป็นฐานข้อมูลที่มีความแม่นย�า
ถูกต้อง ผู้ที่ท�าและเกี่ยวข้องควรมกีารแบ่งปันข้อมูลระหว่างกนัได้

ผมขอให้โครงการนี้ประสบความส�าเรจ็เป็นก้าวส�าคญั
ของส�ามะโนอุตสาหกรรม วันนี้เวลานี้เป็นวันเวลาพิเศษที่ข้อมูล
เช่นนี้ถือได้ว่าเป็นก้าวใหม่ที่มีบทบาทส�าคัญ ฝากให้ช่วยร่วมมือ
กนัด้วย ขอบคณุครบั 

การท�าส�ามะโนอุตสาหกรรม
จะช่วยในการให้ข้อมูลรัฐบาล
ชุดนี้และต่อ ๆ ไป น�าไปใช้ในการ
ก�าหนดนโยบายและมาตรการ
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

เราพึ่งการค้าภายนอก 
เป็นสัดส่วนค่อนข้างสูง 
เราจึงควรหันมาปรับโครงสร้าง
ให้สามารถพึ่งพาก�าลัง
จากในประเทศให้มากขึ้น  
นั่นคือภาอุตสาหกรรม 
ภาคการผลิต โดยเฉพาะ
ภาค SME

ดร.อุตตม สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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บริบทของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม ท�าให้โครงสร้าง
การด�าเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะภาค
อุตสาหกรรมการผลิตนับเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขาหนึ่งที่มี
ความส�าคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ท�าให้หน่วยงานหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ 
ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ จ�าเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ทันสมัย
ในการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ
และภูมิภาค ส�าหรับก�าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น 
ส�านกังานสถติแิห่งชาตจิงึได้จดัท�าส�ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2559  
ถงึ 2560

ในส่วนของผลจากการท�าส�ามะโนอุตสาหกรรม เป็น
ประโยชน์ต่อภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ภาครัฐ ใช้ในการวางแผนและ
ก�าหนดนโยบายการพฒันาเศรษฐกจิด้านอตุสาหกรรมการผลติ ทั้งใน
ระดบัประเทศและระดบัท้องถิ่น เพื่อเสรมิสร้างศกัยภาพอตุสาหกรรม
ให้สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียนและเวทีการค้าโลก และใช้
ในการวางแผนจัดหาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม

ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ จัดเสวนำเรื่อง 
“ส�ำมะโนอุตสำหกรรม...ใครไดป้ระโยชน?์” ในงำน
เปิดโครงกำรส�ำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560 
(นับจด) ผู้ร่วมเสวนำได้แสดงให้เห็นถึงควำม
ส�ำคัญของกำรท�ำส�ำมะโนอุตสำหกรรม ที่ต่ำง
ก็เห็นถึงประโยชน์ในแง่มุมต่ำง ๆ ที่ควรยกมำ 

กล่ำวอ้ำง ดังนี้

เสวนำ ส�ำมะโนอุตสำหกรรม...

นำงสำววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ผู้อ�านวยการ 
ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิกล่าวว่า ส�ามะโนอตุสาหกรรม เป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจ�านวน ลักษณะ และการด�าเนินการ 
ของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ในสถานที่ตั้ง 
ที่แน่นอนทุกหน่วย ภายในท้องที่ที่ก�าหนดทั่วประเทศ จาก

ใครได้ประโยชน์?
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การผลิตของประเทศ เอกชน เป็นเครื่องมือส�าหรับการวิเคราะห์
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งวางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ลงทนุขยายกจิการ/สาขา บรหิารและควบคมุการด�าเนนิกจิการ

ส�าหรับการด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น แบ่งออก
เป็น 2 ช่วง คอื ปี 2559 เดอืนพฤษภาคม - ธนัวาคม 2559 เป็นการ
เก็บข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ เช่น ลักษณะและการ
ด�าเนนิการของสถานประกอบการ สถานที่ตั้ง รปูแบบการจดัตั้ง การ
ร่วมลงทนุ จ�านวนคนท�างาน จ�านวนลูกจ้าง เป็นต้น ปี 2560 เดอืน
เมษายน – กรกฎาคม 2560 เป็นการเกบ็ข้อมูลรายละเอยีดเฉพาะ
ของสถานประกอบการอตุสาหกรรมการผลติ เช่น มลูค่าซื้อวตัถดุบิ 
วัสดุประกอบในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของสถาน
ประกอบการ มูลค่าขายผลผลิต รายรับของสถานประกอบการ 
ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบคงเหลือ และมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของ 
สถานประกอบการ เป็นต้น

ส�านักงานสถิติแห่งชาติส่งเจ้าหน้าที่ หรือเรียกว่า  
“คุณมาดี” ลงพื้นที่โดยสวมใส่เสื้อสีแดงเลือดหมู มีชื่อโครงการ
ที่หน้าอกซ้าย ซึ่งได้รับการอบรมและมีบัตรประจ�าตัวพนักงาน
ที่ออกให้โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ ไปพบผู้ประกอบการเพื่อ 
ขอสมัภาษณ์ โดยคณุมาด ีจะมบีคุลกิภาพเป็นมติร สภุาพ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกนัเอง ขอความร่วมมอืท่านผูป้ระกอบการให้ข้อมลู
ที่เป็นจรงิแก่เจ้าหน้าที่ หรอื “คณุมาด”ี ที่ลงพื้นที่เกบ็รวบรวมข้อมลู 
และขอให้ท่านผูป้ระกอบการมั่นใจไดเ้ลยว่าข้อมลูที่ส�านกังานสถติิ
แห่งชาตจิดัเกบ็นั้นไม่เกี่ยวกบัการจดัเกบ็ภาษอีย่างแน่นอน แต่จะ
น�ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรมร่วมกัน
ของทกุภาคส่วนเท่านั้น

นางเพ็ญวภิา ไตรศิริพานชิ ผูอ้�านวยการ
ศนูย์สารสนเทศเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ส�านกังานเศรษฐกจิ
อตุสาหกรรม กล่าวว่า ข้อมลูที่ได้จากส�ามะโนอตุสาหกรรม 
ท�าให้ทราบถงึอตุสาหกรรมที่มคีวามโดดเด่นและมกีารผลติ
ค่อนข้างสูง ได้แก่ ยานยนต์ พลาสตกิ และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ข้อมลูนี้สามารถบ่งบอกได้ว่าการผลติของภาคอตุสาหกรรม
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร โดยใช้ข้อมูลจากส�ามะโน
อุตสาหกรรมเป็นกรอบประชากรของอุตสาหกรรมทั้งหมด 
เกี่ยวกบัจ�านวนของสถานประกอบการ แล้วน�ามาค�านวณ
กบัตวัอย่างที่สุ่มในแต่ละเดอืน โดยใช้ค่าถ่วงน�้าหนกั เพื่อ
ให้สามารถสะท้อนภาพของอตุสาหกรรมในแต่ละเดอืนได้

มีการเตรียมปรับปรุงดัชนีให้สอดคล้องกับการ
ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มากที่สุด โดยใช้ข้อมูลจาก
ส�ามะโนอุตสาหกรรม 2560 จึงขอให้ทุกภาคส่วนให้ความ
ร่วมมือ เพื่อให้การจัดท�าข้อมูลส�ามะโนครั้งนี้เป็นไปตาม
แผนงาน เพราะถ้าล่าช้าจะส่งผลกระทบต่อการท�างานของ
หน่วยงานด้วยเช่นกนั นอกจากนั้นภารกจิของเรา คอื การ
จัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับภาครัฐ โดยด�าเนิน
การร่วมกบักระทรวงอตุสาหกรรม เสนอคณะรฐัมนตรเีรื่อง
การพัฒนาอุตสาหกรรม ส�าหรับการส�ารวจคลัสเตอร์ที่ 
สสช.ก�าลังจัดท�า เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการ
พัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อก�าหนดทิศทางการพัฒนา ถ้ามี
ข้อมูลเกี่ยวกบั Supply Chain ของแต่ละอตุสาหกรรม ท�าให้
สามารถก�าหนดเกี่ยวกบัเรื่องต่าง ๆ  ได้ เช่น สถานที่ตั้งของ
อตุสาหกรรม Logistic ฐานของการผลติ 
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นำงสำวเบญจรัตน์ มรรยำทอ่อน ผู้อ�านวยการ 
กลุ่มฐานข้อมูลการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า 
ททท. มีหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว และมีการตั้งเป้ารายได้ของ
ประเทศจากการท่องเที่ยว ทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ  
ปี 2558 ได้รายได้ 2.23 ล้านล้านบาท และในปี 2559 ตั้งเป้าว่าจะเพิ่ม 
รายได้ขึ้นอกี 8% เป็น 2.4 ล้านล้านบาท การเผยแพร่ภาพของประเทศไทย 
ทั้งเรื่องของแหล่งท่องเที่ยว รวมถงึกจิกรรมที่ชกัน�าให้เกดิการท่องเที่ยว 
เช่น สปา ร้านขายของฝาก โดยใช้ข้อมูลจากส�ามะโนอุตสาหกรรม 
เพื่อวางกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้ และข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักท่องเที่ยว 
สาเหตทุี่มาท่องเที่ยว และสถานที่พกัแรม ซึ่งเป็นข้อมูลด้าน Demand 
นอกจากนั้น ททท. ยงัคงต้องการข้อมลูด้าน Supply ด้วย เพื่อวางแผน
แต่ละพื้นที่ไม่ให้เกดิ Over Supply เพื่อประมาณการนกัท่องเที่ยวให้
เพยีงพอกบัที่พกั ดูการกระจายตวัของที่พกัในแต่ละพื้นที่ และท�าให้
สามารถวางแผนเพื่อชี้น�าให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้ข้อมูลจ�านวน
นักท่องเที่ยว สามารถน�าไปใช้ดูทิศทางนักท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่  
ปี 2552 ททท.เริ่มท�างานร่วมกบั สสช. และในปี 2558 ได้มกีารท�า
บนัทกึข้อตกลงในการท�างานร่วมกนั

นำงพลำริน แย้มจินดำ ผู้อ�านวยการกลุ่ม
งานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวว่า SME ได้ข้อมูลจาก
ส�ามะโนอุตสาหกรรมเป็นข้อมูลตั้งต้น แล้วผสมผสาน
กับข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เพื่อใช้วิเคราะห์สถานภาพการ
ประกอบธรุกจิ SME วเิคราะห์โครงสร้าง SME พบว่า มกีาร
เปลี่ยนแปลง โดยอยูใ่นภาคการบรกิารมากขึ้น นอกจากนั้น 
น�าข้อมูลส�ามะโนอุตสาหกรรม วิเคราะห์คู่กับข้อมูล GDP 
ที่ได้จากสภาพัฒน์ ท�าให้ทราบว่า สาขาการค้าและการ
บรกิารมจี�านวนการจ้างงานค่อนข้างสูง แต่ GDP น้อยที่สดุ 
เนื่องจาก Modern Trade เข้ามาในประเทศไทย และน�า
ข้อมูลไปวิเคราะห์ร่วมกับการน�าเข้าส่งออก พบว่า มูลค่า
การส่งออกประมาณ 27% ส่วนใหญ่เป็นผลติภณัฑ์พลาสตกิ 
เครื่องประดับ อัญมณี และอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเข้ามาแทน
ยางพารา ข้อมูลเหล่านี้น�ามาวิเคราะห์เพื่อวางแผนเชิง
นโยบาย ในเรื่องการตดิตาม ประมวลผล เพื่อส่งเสรมิ SME

ข้อมลูด้านที่พกัแรม ต้องการเพื่อเป็นข้อมลูพื้นฐานทั่วประเทศ และสามารถน�าข้อมลูพื้นฐานนี้ไปด�าเนนิการต่อ
ไปได้อกี ซึ่ง ททท. ต้องการฐานข้อมลูทกุปี แต่จะเป็นงานใหญ่ของ สสช. หรอืถ้าเป็นไปได้อาจเป็นทกุ 3 ปีกไ็ด้ นอกจากนั้น 
ยงัต้องการข้อมูลด้านอื่น ๆ เพิ่มเตมิ เช่น ร้านค้า ร้านขายของช�า ร้านขายของที่ระลกึ ร้านอาหาร สปา ฯลฯ ซึ่งถอืว่า
เป็นข้อมูลที่ส�าคญัสามารถน�าไปใช้พฒันาอตุสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวต่อไปได้ แต่ ททท. เข้าใจถงึความยากล�าบาก
ในการเข้าไปเกบ็ข้อมูลสำ�
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นำยสุวิทย์ ธรณินทร์พำนิช รองเลขาธิการสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
กล่าวว่า ส�าหรับรัฐบาลจะเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ จะ
สนบัสนนุอย่างไร จ�าเป็นต้องมขี้อมูลพื้นฐานของกลุ่มนี้ ส�าหรบักรณี
สสช.ปรบัการส�ามะโนอตุสาหกรรมเป็นทกุ 5 ปี กเ็หน็ด้วย และถ้าเรว็
กว่านั้นเป็น 2 ปีครึ่งจะดมีาก เนื่องจากเทคโนโลยมีกีารเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเรว็ ส�าหรบัข้อมูลเชงิลกึเป็นข้อมูลที่ต้องการมาก เช่น การ
ใช้พลงังาน การใช้วตัถดุบิในแต่ละอตุสาหกรรม จะช่วย สสช. เป็น 
กระบอกเสยีงในการประชมุประธานกลุม่บรษิทัต่าง ๆ  ทั้งหมด 45 กลุม่ 
ซึ่งเป็นการประชมุทกุเดอืน

นำยวิโรจน์ นรำรักษ์ ผู้อ�านวยการส�านกับญัชี
ประชาชาต ิ ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิกล่าวว่า สภาพฒัน์ใช้ข้อมลูส�ามะโนอตุสาหกรรม
เป็นข้อมลูตั้งต้น เพื่อน�าไปใช้ในการจดัท�าแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิซึ่งก�าลงัด�าเนนิการจดัท�าฉบบัที่ 12 เริ่มใช้  
1 ตุลาคม 2559 จากเดิมส�ามะโนอุตสาหกรรมท�าทุก 10 ปี  
ซึ่งถือว่าไกลเกินไป เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง
รวดเร็ว และใช้ข้อมูลส�ามะโนอุตสาหกรรมในการประเมินแผน 
ใช้ข้อมลูจดัท�า GDP ส�าหรบัต้นทนุการผลติในแต่ละอตุสาหกรรม 
ใช้ข้อมลูจากส�ามะโนอตุสาหกรรมปี 2544 และปี 2555 โดยน�ามา 
ปรบัเพื่อให้สะท้อนภาพความเป็นจรงิ จะเหน็ได้ว่า การส�ารวจ 
ณ ตอนนี้อาจเป็นอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม แต่รัฐบาลมอง
ยทุธศาสตร์ 20 ปี New S-Curve ดงันั้น เพื่อให้เศรษฐกจิขยายตวั 
ได้ จึงต้องให้ความส�าคัญกับ Smart electronic อุตสาหกรรม 
ที่ก่อให้เกดิมลูค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกจิ อตุสาหกรรมการเกษตร
ที่เป็นเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูป อุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยว อตุสาหกรรมหุ่นยนต์ เนื่องจากสงัคมไทยในอนาคต
เป็นสังคมผู้สูงอายุ โดยที่ สสช.สามารถน�ามาเป็นประเด็น  
เพื่อท�าการวเิคราะห์เพิ่มเตมิได้

สภาพฒัน์เหน็ใจ สสช. เนื่องจากได้เป็นคณะท�างาน 
และเข้าร ่วมประชุมกับ สสช. ในการออกแบบสอบถาม  
ซึ่งพบว่ามี Demand มาก แต่ผู้ให้ข้อมูลไม่ให้ความร่วมมือ
ตอบแบบสอบถาม เนื่องจากภาคเอกชนเวลาส่วนใหญ่เป็นเงนิ 
เป็นทอง จงึต้องการให้คณุสวุทิย์ประชาสมัพนัธ์ให้กบั  สสช.ด้วย 
เนื่องจากข้อมลูจากการส�ามะโนอตุสาหกรรมเป็นจดุเริ่มแรกของ
ข้อมลูที่ต้องน�ามาใช้ในเชงิลกึ ดงันั้น งานส�ามะโน จงึต้องใช้เวลา
ในการตอบแบบสอบถามมาก และข้อมูลที่เป็นจุดเริ่มต้นนั้น  
ถ้าเป็นข้อมลูเริ่มต้นที่ผดิ จะท�าให้การก�าหนดทศิทางของประเทศ
ผดิไปด้วย การตอบข้อมลูจงึต้องตอบรายละเอยีดให้มากขึ้น เช่น 
เรื่องวัตถุดิบ การใช้น�้ามัน ถ้าสามารถแยกประเภทน�้ามันได้ 
การวางนโยบายก็แตกต่างกัน ส�าหรับสภาพัฒน์ในฐานะ 
ผู้ใช้ข้อมูลมคีวามต้องการข้อมูลในเชงิลกึ แต่เมื่อดูรายละเอยีด 
แล้วพบว่า ไม่มข้ีอมลูตามที่ต้องการ ซึ่งข้อมลูเชงิลกึนี้เป็นประโยชน์ 

ในการวางนโยบาย ท�าให้มองภาพอนาคตหรือก�าหนดทิศทาง
ได้ชัดเจนขึ้น เมื่อรัฐบาลก�าหนดนโยบายแล้ว ภาคเอกชนก็ต้อง
ด�าเนนิการให้สอดคล้องกนั ซึ่งจะท�าให้ด�าเนนิการไปได้เรว็ขึ้น โดย
เฉพาะอุตสาหกรรมในอีก 20 ปีข้างหน้า ก็ต้องอาศัยฐานข้อมูล
จากปัจจบุนั เพื่อดู Supply chain และ Cluster ของอตุสาหกรรม
แต่ละประเภท ข้อมูลจ�านวนจงึไม่สามารถน�าไปใช้ได้ จ�าเป็นต้อง
ใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อมาตอบโจทย์ เช่น การใช้วัตถุดิบ โลจิสติกส์ 
การขนส่ง เป็นต้น การจัดการแข่งขันของแต่ละประเทศ พบว่า  
ต้นทนุโลจสิตกิส์อยู่ที่ 13 - 14% ต่อ GDP เพื่อดูว่าสามารถแข่งขนั 
กับต่างประเทศได้หรือไม่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถน�ามาใช้
ประโยชน์ในเชิงลึกได้ การที่แบบสอบถามมีข้อถามจ�านวนมาก 
เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีความต้องการใช้ข้อมูลที่แตกต่างกัน 
เช่น ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  
ก็จะเน้นเรื่องของอุตสาหกรรม ททท. ก็จะเน้นเรื่องของการ 
ท่องเที่ยว เพื่อน�าไปสร้างกรอบกลยทุธ์การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
ปัจจบุนัเป็นอย่างไร อนาคตจะไปในทศิทางใด ด้านที่พกัพอเพยีง
หรือไม่ ดังนั้น จึงฝากภาคเอกชนให้ข้อมูลให้ครบถ้วน และเป็น
ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจรงิ



นำงสำววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ กล่าวว่า ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ
พยายามสอบถามข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน กรณทีี่ไม่ได้ข้อมูล/ไปไม่พบ จะให้พนกังานเข้าไปที่สถานประกอบการนั้น
อย่างน้อย 3 ครั้ง ส�าหรับข้อถามในแบบสอบถามพยายามคัดเลือกข้อถามที่ส�าคัญมากที่สุด ค�าถามกระชับ เพื่อไม่ให้เป็น
ภาระกบัผู้ประกอบการ และจากการที่เปลี่ยนส�ามะโนเป็นทกุ 5 ปี อาจท�าให้จ�านวนลดลง เพราะประเทศไทยก�าลงัก้าวเข้า
สู่เศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั เพราะฉะนั้นโครงสร้างการประกอบธรุกจิและการผลติจะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ส�าหรบัสิ่งที่ 
ส�านกังานสถติแิห่งชาตจิะขอคอื ต้องการให้ผู้ใช้ข้อมูลอ้างถงึแหล่งข้อมูลที่ใช้ เช่น การได้ข้อมูลมาท�าดชันขีองประเทศครั้งนี้ 
ต้องใช้ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน หรือกรอบตั้งต้นในเรื่องนั้น ๆ ของประเทศมาจากแหล่งใด เนื่องจากประเทศมีภารกิจมาก  
แต่เงนิมจี�ากดั ส�านกังบประมาณจงึจ�าเป็นต้องน�าไปใช้ในหลาย ๆ เรื่อง จงึเหน็ว่าข้อมลูที่ส�านกังานสถติแิห่งชาตทิ�า บางหน่วยงาน 
ก็ท�าอยู่แล้ว ซึ่งท�าให้เกิดความซ�้าซ้อนและใช้งบประมาณจ�านวนมาก ส�าหรับด้านผู้ประกอบการ ส�านักงานสถิติแห่งชาต ิ
ให้ความมั่นใจว่า ข้อมลูที่ให้จะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการและส่วนรวมอย่างไร ตลอดจนม ีพ.ร.บ.คุม้ครองข้อมลู โดยข้อมลู 
ที่ให้มาจะเป็นความลับ ไม่ถูกเปิดเผย ไม่น�าไปเชื่อมโยงในการเก็บภาษี หลังจากที่ส�านักงานสถิติแห่งชาติได้ข้อมูลมาแล้ว 
จะตดัส่วนที่อ้างถงึผู้ประกอบการออก ข้อมูลดบิ (Raw Data) ที่น�าไปใช้จงึไม่รู้ว่าเป็นใคร แล้วน�ามาประมวลผลทางสถติิ

นอกจากหน่วยงานที่เป็นตัวแทนเสวนาเป็นผู้ใช้ข้อมูลแล้ว ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ และ 
กรมต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงพาณชิย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่งคงของมนษุย์ ใช้ข้อมูลด้าน
ส�ามะโนประชากรเป็นส่วนใหญ่ กระทรวงแรงงาน ภาคเอกชน ได้แก่ สภาอตุสาหกรรม หอการค้า และผู้ประกอบการ เพื่อดู
การกระจายตวัของธรุกจิ คู่แข่งขนั และหาพื้นที่ในการเพิ่มสาขา นกัศกึษาน�าข้อมูลไปใช้ส�าหรบัวจิยั เพื่อให้ข้อเสนอแนะกบั
หน่วยงานต่าง ๆ
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ข้าวโอ๊ต 
ป้องกนัโรคหวัใจ ช่วย 

ลดคอเลสเตอรอล อุดมไปด้วย
วิตามิน E และช่วยในการลด
ความเข้มข้นของคอเลสเตอรอล

ถัว่ชนิดต่าง ๆ 
ช่วยในการลดความ

เข้มข้นของคอเลสเตอรอล เปลอืก 
หุ ้มเมล็ดแบ่งได้เป็นสองชนิด 
คือชนิดไม่ละลายในน�้า จะช่วย
เพิ่มกากใยและอุ ้มน�้า ท�าให้
อุจจาระนิ่มและขับถ่ายเป็นปกติ และชนิดละลายในน�้า ช่วยลด
คอเลสเตอรอลในเลอืด

ถัว่เหลือง 
สรรพคุณช่วยป้องกัน 

การอุดตันของไขมันในเส้นเลือด  
ซึ่งกรดไขมันไม่อิ่มตัวในถั่วเหลือง 
สามารถช่วยลดระดบัคอเลสเตอรอล
ได้

ถัว่เขียว
อุดมไปด้วยวิตามินอ ี

ซึ่งเป็นสารต่อต้านอนมุลูอสิระ ที่
ช่วยรกัษาและสร้างความแขง็แรง 
ให้กบัเซลล์ผวิหนงั ช่วยเพิ่มความ 
ชุม่ชื้นให้แก่ผวิ และยงัช่วยปกป้อง 
ผวิจากความเสยีหายที่เกดิจากมลภาวะอกีด้วย

มะเขือเทศ
ม ี“ไลโคปีน” เป็นสาร

ส�าคัญที่พบได้ในผลมะเขือเทศ 
ช่วยป้องกนัการแขง็ตวัของหลอด
เลอืด รกัษาโรคความดนัโลหติสูง 
และลดความเสี่ยงในการเกิด
โรคหวัใจ

ลูกเดือย 
ช่วยในเรื่องการลด

ระดบัน�้าตาลในเลอืด ช่วยระบบ
การเผาผลาญ มสีรรพคณุทางด้าน 
ขับปัสสาวะ ลดอาการบวมน�้า 
และมแีคลอรี่ต�่า ไม่ท�าให้อ้วน และ 

ยงัช่วยเรื่องการขบัถ่าย ช่วยขบัสารพษิออกจากร่างกาย

กระเทียม ขิง 
มีสรรพคุณในการ

ต่อต้านมะเร็ง และยังช่วยลด
ระดบัคอเลสเตอรอล และน�้าตาล
ในเลือด ช่วยป้องกันการเกิด
เส้นเลอืดอดุตนัอกีด้วย

บร็อกโคลี 
เป็นผกัที่มแีคลเซยีมสงู 

เหมาะกบัผู้ที่มคีอเลสเตอรอลสูง 
และยังช่วยป้องกันการเกิดโรค
มะเร็งต่าง ๆ และวิธีการเก็บ
วิตามิน แร่ธาตุหลากหลายใน 
บร็อกโคลีให้ยังคงอยู่ คือเลือก

ใช้วิธีการเด็ดผัก ไม่ควรใช้วิธีการหั่น และหลีกเลี่ยงการต้มผักเป็น
เวลานาน

แครอท 
อุดมไปด้วยวิตามิน

และแร่ธาตทุี่มปีระโยชน์ และยงัมี
สารส�าคญัคอืสาร “ฟอลคารนิอล” 
ซึ่งช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็ง ช่วย
ลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบ 
ไหลเวยีนของเลอืด มสีารต่อต้านอนมุลูอสิระ ซึ่งมส่ีวนช่วยในการชะลอ
วยั และการเกดิริ้วรอยแห่งวยัอกีด้วย
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ท�าความสะอาดเลือด

ชนิด9
ฟื้นฟูร่างกาย

 ทานอาหารให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายที่สุด จ�าเป็น

ต้องรู้ว่าอาหารชนิดนั้นมีผลอย่างไรต่อร่างกายเรา ครั้งนี้ขอ

แนะน�าอาหารทีช่่วยฟ้ืนฟรู่างกาย และท�าความสะอาดเลอืดค่ะ
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. ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิจดัการประชมุเชงิปฏบิตักิาร โครงการส�ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2559 - 2560  งานนบัจด 2559 :  

ระดับสถิติจังหวัด โดยมี นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมรับฟังและบรรยายพิเศษ  
พร้อมด้วย นายไพโรจน์ บญุลอื และ นายอาจนิ จริชพีพฒันา รองผูอ้�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิระหว่างวนัที่ 2 - 4 เมษายน 2559  
ณ โรงแรมเดอะไทด์ รสีอร์ท บางแสน จงัหวดัชลบรุี

 ข้าราชการ พนักงาน 
ราชการ และเจ้าหน้าที่ส�านกังาน 
สถิติแห่งชาติ ร่วมรดน�้าขอพร 
ผูบ้รหิารส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ
ในโอกาสวันสงกรานต์ ประจ�า
ปี 2559 ในงาน “สสช.รื่นเริง 

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต  

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน
เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ
ส�ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 ถึง 
2560 งานนบัจดปี 2559 : ระดบัเจ้าหนา้ที่ 
ผูอ้บรม (ภาคกลาง ปรมิณฑล และภาคใต้) 
โดยม ีนางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล  

ผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิร่วม
รับฟังและบรรยายพิเศษ จัดขึ้นระหว่าง 
วนัที่ 20 - 22 เมษายน 2559 ณ โรงแรม
โกลเด้น ซติี้ จงัหวดัระยอง

นางสาววไิลลกัษณ์ ชลุวีฒันกลุ ผูอ้�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเป็นประธานการประชมุชี้แจงระเบยีบวธิกีารปฏบิตังิาน 
โครงการส�ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560  : งานนับจดปี 2559 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสนามกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่างวันที่  
25 – 27 เมษายน 11 – 13 พฤษภาคม และ 1 – 3 มถินุายน 2559  ณ โรงแรมเซน็ทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซน็เตอร์  แจ้งวฒันะ

ประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการ สอ.60

สสช. รืน่เรงิ ช่ืนบำน สงกรำนตไ์ทย 59

ประชมุเชงิปฏบิตักิาร โครงการ สอ. 60

ชี้แจงระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน โครงการ สอ.60

ชื่นบาน สงกรานต์ไทย 59” ณ บริเวณลานอเนกประสงค์  ส�านักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่  
12 เมษายน 2559
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นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ
ส�ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 – 2560 งานนับจด 2559 : ระดับเจ้าหน้าที่ผู้อบรม (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 
ส�านกับรหิารจดัเกบ็ข้อมูลสถติ)ิ โดยม ีนายไพโรจน์ บุญลือ รองผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิร่วมบรรยายพเิศษ จดัขึ้นระหว่าง
วนัที่ 28 - 30 มนีาคม 2559 ณ ศูนย์ประชมุจงัหวดัพระนครศรอียธุยา โรงแรมกรงุศรรีเิวอร์

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ ร่วมกับส�านักงาน 
สถิติแห่งชาติ จัดงานแถลงข่าวผลส�ารวจการอ่านของ
ประชากร พ.ศ. 2558 และเสวนาหัวข้อ “ผลส�ารวจ 
การอ่านหนังสือกับแนวโน้มพฤติกรรมการอ่านของ 
คนไทย” โดยม ีนางปัทมา อมรสริสิมบรูณ์ ผูอ้�านวยการ 
ส�านกัสถติสิงัคม เข้าร่วมแถลงข่าว ณ ศูนย์การประชมุ
แห่งชาตสิริกิติิ์ เมื่อวนัที่ 30 มนีาคม 2559

นายอาจนิ จริชพีพฒันา รองผูอ้�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ
พร้อมคณะ ร่วมบรจิาคสิ่งของและมอบก�าลงัใจให้ผู้สูงอาย ุในโครงการ สสช.
ปันรกั ปันสขุ กจิกรรม มอบก�าลงัใจให้ผู้สูงอาย ุเนื่องในวนัผู้สูงอาย ุประจ�าปี 
2559 ณ ชุมชนบ้านครัวเหนือ ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  
เมื่อวนัที่ 21 เมษายน  2559

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ สอ. 60

แถลงขำ่ว

มอบก�าลังใจให้ผู้สูงอายุ

นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อ�านวยการ 
ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ พร้อมด้วย นางสาวรวมพร  

ศิริรัตน์ตระกูล ผู้อ�านวยการส�านักสถิติพยากรณ์ 
นายสมชาย พลฤทธิ์ สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม 
นายสถิตย์ กระต่ายอินทร์ สถิติจังหวัดเพชรบุร ี
นางสาวมัทวรรณ ไชยสุวรรณ หัวหน้าฝ่าย 
วชิาการสถติ ิจงัหวดัสมทุรสาคร นางสาวนวลจนัทร์ 

มาลยัศร ีนกัวชิาการสถติชิ�านาญการ จงัหวดัราชบรุี
และคณะ  ร่วมกจิกรรม รกัษ์ป่าชายเลนเฉลมิพระเกยีรต ิ 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เนื่องในโอกาสมหามงคล 
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 
2559 ณ บ้านบางบ่อล่าง ต�าบลบางแก้ว อ�าเภอเมอืง 
จงัหวดัสมทุรสงคราม เมื่อวนัที่ 9 มถินุายน 2559

ปลกูป่ำเฉลมิพระเกยีรติ



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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มาดี...ลงพื้นที่เก็บข้อมูลส�ามะโนอุตสาหกรรม


