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สารสถิติฉบับเริ่มต้นศักราชใหม่ ขอเป็น

ก�าลังใจให้ทุกท่านมีพลังกาย พลังใจ ในการด�าเนิน

ชีวิต คิดสิ่งใดก็ขอให้ส�าเร็จ พร้อมก้าวผ่านอุปสรรค

ทั้งหลายทั้งปวงไปด้วยดี

ฉบบันีเ้นือ้หาภายในเล่มเตม็ไปด้วยสาระ

ดี ๆ เริ่มจากมุมอาเซียน “กฎบัตรอาเซียน” คือ

อะไร มีบทบัญญัติที่ส�าคัญอะไรบ้าง จากนั้นเป็น

ไฮไลต์ในปีนี้ของส�านักงานสถิติแห่งชาติเลยก็ว่าได้

กับการจัดท�าส�ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 ซึ่ง

จะได้ฐานข้อมูลด้านการเกษตร ที่น�าไปใช้ในการ

วางแผนพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ และใน

คอลัมน์สถิติน่ารู้  เรื่องของสุขภาพเด็กไทยก็ยังน่า

เป็นห่วงในเรื่องของการรับประทานอาหารที่ไม่มี

ประโยชน์ รวมถึงมีการออกก�าลังกายน้อย และมา

ดูกันซิว่าในปี 2556 ประชาชนต้องการให้รัฐบาล

ช่วยเหลือในเรื่องใดกันบ้าง  และสิ่งที่อยากฝากให้

ทุกท่านเป็นข้อคิดว่า ในการท�างานให้ประสบความ

ส�าเรจ็ได้นัน้ นอกจากต้องมคีวามรูค้วามสามารถแล้ว  

ยังต้องมีอิทธิบาท 4 ธรรมแห่งความส�าเร็จ อ่าน 

รายละเอียดได้ภายในเล่ม

แล้วพบกันฉบับหน้า
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เกร็ดความรู้
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กฎบัตรอาเซียน
    (ASEAN Charter)

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 เมื่อปี 2550  
ที่ประเทศสิงคโปร์ ผู ้น�าอาเซียนได้ลงนามในกฎบัตรอาเซียน  
ซึ่งเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมายและ
โครงสร้างองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการด�าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 ตามที่ผู้น�าอาเซียนได้
ตกลงกันไว้ โดยวัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียนคือ ท�าให้อาเซียนเป็น
องค์การทีม่ปีระสทิธภิาพ มปีระชาชนเป็นศนูย์กลางและเคารพกฎกตกิา
ในการท�างานมากขึน้ นอกจากนี ้กฎบตัรอาเซยีนจะเป็นสถานะนติบิคุคล
แก่อาเซยีนในฐานะทีเ่ป็นองค์กรระหว่างรฐับาล (Intergovernmental 
Organization)

จุดเด่นประการหนึ่งของกฎบัตรอาเซียน คือ การที่ข้อบท
ต่าง ๆ ถูกก�าหนดขึ้นเพื่อให้อาเซียนเป็นองค์กรที่ประชาชนเข้าถึง และ
เอือ้ประโยชน์ต่อประชาชนในประเทศสมาชกิมากยิง่ขึน้ กฎบตัรอาเซยีน
ประกอบด้วยบทบัญญัติ 13 บท รวม 55 ข้อย่อย อาจสรุปบทบัญญัติที่
ส�าคัญของกฎบัตรอาเซียนได้ ดังนี้

บทที่ 1 เป้าหมายและหลักการ (Purposes and 
Principles) ระบุเป้าหมายของอาเซียนและหลักการด�าเนินความ
สัมพันธ์ระหว่างรัฐสมาชิก ได้แก่ เป้าหมายการส่งเสริมสันติภาพ 
เสถียรภาพ ความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค ความกินดีอยู่ดี 
ของประชาชน ความมั่นคงของมนุษย์ การส่งเสริมความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม การลดช่องว่างของการ
พัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย การเคารพสิทธิมนุษยชน การพัฒนา
อย่างยั่งยืน สิ่งแวดล้อม การศึกษา ยาเสพติด การสร้างอัตลักษณ์ 
อาเซียน เป็นต้น ส่วนหลักการ ได้แก่ เรื่องอ�านาจอธิปไตย การไม่
แทรกแซงกิจการภายในหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล และการเคารพ
ความแตกต่าง เป็นต้น

บทที ่2 สถานะบคุคล (Legal Personality) ให้อาเซยีน
มีสถานะบุคคล

บทที ่3 สมาชกิภาพ (Membership) ก�าหนดกฎเกณฑ์ 
และกระบวนการในการรับสมาชิกใหม่ เช่น ต้องเป็นประเทศที่อยู่ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้รับการรับรองจากประเทศ
สมาชกิอาเซยีนและต้องยนิยอมผกูพนัตามกฎบตัรอาเซยีนและสามารถ
ปฏิบัติตามพันธกรณีของรัฐสมาชิก รวมทั้งก�าหนดสิทธิและหน้าที่ของ
รัฐสมาชิกไว้กว้าง ๆ คือ รัฐสมาชิกจะมีสิทธิและหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้
ในกฎบัตรอาเซียนและความตกลงต่าง ๆ ของอาเซียน รวมถึงหน้าที่ใน
การออกกฎหมายภายในเพื่อรองรับพันธกรณีด้วย 

บทที่ 4 องค์กรของอาเซียน (Organs) ประกอบด้วย
1. ทีป่ระชมุสดุยอดอาเซยีน (ASEAN Summit) เป็นองค์กร

สูงสุดในการก�าหนดนโยบายและมีการประชุมปีละ 2 ครั้ง
2. คณะมนตรปีระสานงานอาเซยีน (ASEAN Coordinating 

Council) ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ท�าหน้าที่เตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ประสานงานระหว่าง 3 เสาหลัก เพื่อความเป็นบูรณาการในการด�าเนิน
งานของอาเซียน และแต่งตั้งรองเลขาธิการอาเซียน

3. คณะมนตรีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community 
Council) ส�าหรบั 3 เสาหลกัของประชาคมอาเซยีน ประกอบด้วยผูแ้ทนที่ 
แต่ละประเทศสมาชิกแต่งตั้งเพื่อท�าหน้าที่ประสานงานและติดตามการ
ด�าเนินงานตามแนวนโยบายของผู้น�าทั้งในเรื่องที่อยู่ภายใต้เสาหลัก
ของตน และเรื่องที่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายเสาหลัก และเสนอ
รายงานและข้อเสนอแนะในเรื่องที่อยู่ภายใต้การดูแลของตนต่อผู้น�า

4. องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา (ASEAN 
Sectoral Ministerial Bodies) จัดตั้งโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน

5. ส�านกัเลขาธกิารอาเซยีน (ASEAN Secretariat) อยูภ่ายใต้ 
บังคับบัญชาของเลขาธิการอาเซียน (Secretary General of ASEAN)

6. คณะผู้แทนถาวรประจ�าอาเซียน (Committee of 
Permanent Representatives (CPR) to ASEAN) ที่กรุงจาการ์ตา 
โดยประเทศสมาชิกจะแต่งตั้งผู้แทนระดับเอกอัครราชทูตเพื่อท�าหน้าที่
เป็นคณะผู้แทนถาวรประจ�าอาเซียนที่กรุงจาการ์ตา

7. ส�านักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ (ASEAN National 
Secretariat) จัดตั้งโดยประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ

8. องค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน (ASEAN Human 
Rights Body - AHRB) มีหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนใน
ภูมิภาค

9. มลูนธิอิาเซยีน (ASEAN Foundation) มหีน้าทีส่นบัสนนุ
เลขาธิการอาเซียนและประสานงานกับองค์กรอื่น ๆ ของอาเซียน

ที่มา : หนังสือประเทศไทยกับอาเซียน

 ส�านักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ \ กรมประชาสัมพันธ์

ติดตามต่อในฉบับหน้า
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สำ�มะโนก�รเกษตร  
ฐานข้อมูลส�าคัญเพื่อพัฒนาการเกษตร

พ.ศ. 2556

ส�ามะโนการเกษตรคืออะไร
ส�ำมะโนกำรเกษตร คือ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

เกี่ยวกับกำรเกษตร โดยกำรสอบถำมจำกผู้ถือครองท�ำกำร
เกษตรทกุคนทั่วประเทศ

มีความเป็นมาอย่างไร
 ประเทศไทยมกีำรจดัท�ำส�ำมะโนกำรเกษตรมำแล้ว 

5 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2493 ครั้งที่สองเมื่อ พ.ศ. 2506 ครั้ง
ที่สำมเมื่อ พ.ศ. 2521 ครั้งที่สี่เมื่อ พ.ศ. 2536 และครั้งล่ำสดุ 
เมื่อ พ.ศ. 2546 ทั้งนี้เพื่อให้มีข้อมูลสถิติเกี่ยวกับโครงสร้ำง 
พื้นฐำนทำงกำรเกษตร เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนพฒันำ 
กำรเกษตรของประเทศ สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรก�ำหนด นโยบำย 
ติดตำม และประเมินผลโครงกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรได้
อย่ำงต่อเนื่อง และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ
องค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำต ิ(FAO) ที่แนะน�ำ
ให้ทุกประเทศจัดท�ำส�ำมะโนกำรเกษตรทุก 10 ปี ส�ำนกังำน
สถติแิห่งชำตซิึ่งมอี�ำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบญัญตัสิถติ ิพ.ศ. 
2550 ในกำรจดัท�ำโครงกำรส�ำมะโนทกุดำ้น จงึได้ก�ำหนดที่จะ
จดัท�ำส�ำมะโนกำรเกษตรครั้งที่ 6 ขึ้นในปี 2556 

โดยกำรท�ำส�ำมะโนกำรเกษตรครั้งนี้ได้ขยำยขอบข่ำย
กำรท�ำกำรเกษตรครอบคลุมถึงกำรท�ำนำเกลือสมุทรตำมมต ิ
คณะรฐัมนตร ี 1 / และได้ผนวกข้อถำมกำรท�ำประมงน�้ำจดื กำร
ท�ำประมงทะเล และเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำชำยฝั่ง (รวมเพำะพันธุ์) 
ไว้ในแบบนบัจดด้วย

มีวัตถุประสงค์อย่างไร
1) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำร

เกษตร ได้แก่ จ�ำนวนผู้ถือครอง และเนื้อที่ถือครองท�ำกำร
เกษตร กำรเพำะเลี้ยงสตัว์น�้ำในพื้นที่น�้ำจดื กำรท�ำนำเกลอืสมทุร  

1/ ตำมมตคิณะรฐัมนตร ี1 มนีำคม 2554 เรื่องกำรเกษตรกรรมให้รวมถงึ 
 กำรท�ำนำเกลอืสมทุร
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กำรใช้ประโยชน์ในที่ถอืครอง กำรถอืครองที่ดนิ เนื้อที่เพำะปลกูพชื  
เนื้อที่ท�ำนำเกลอืสมทุร และเนื้อที่เพำะเลี้ยงสตัว์น�้ำในพื้นที่น�้ำจดื 
จ�ำนวนกำรเลี้ยงปศสุตัว์ กำรใช้ปุย๋ กำรใช้เครื่องจกัรเครื่องมอืเพื่อ
กำรเกษตร และก�ำลงัแรงงำนที่ใช้ในกำรเกษตร เป็นต้น

2) เพื่อให้มข้ีอมลูดงักล่ำวทั้งในระดบัประเทศและระดั
บท้องถิ่น ส�ำหรบัใช้ประกอบกำรวำงแผนพฒันำในระดบัประเทศ
และระดบัท้องถิ่นต่อไป

3) เพื่อศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงพื้นฐำนทำง
กำรเกษตรในรอบ 10 ปีที่ผ่ำนมำ

4) เพื่อหำครัวเรือนประมงน�้ำจืด ครัวเรือนประมง
ทะเล และครวัเรอืนเพำะเลี้ยงสตัว์น�้ำชำยฝั่ง (รวมเพำะพนัธุ์)

ใครได้ประโยชน์
ข ้อมูลที่ได ้จำกกำรจัดท�ำส�ำมะโนกำรเกษตรนี้ 

หน่วยงำนต่ำง ๆ  ทั้งภำครฐัและเอกชน สถำบนักำรศกึษำ รวมทั้ง
องค์กรระหว่ำงประเทศสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ ดงันี้

ข้อมูลด้านการเกษตร
1) ใช ้ในกำรวำงแผนก�ำหนดนโยบำยพัฒนำ

เศรษฐกิจด้ำนกำรเกษตรในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น 
และใช้ในกำรติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำประเทศในช่วงที่
ผ่ำนมำ

2) ใช้ในกำรวิเครำะห์ศึกษำแนวโน้มและทิศทำง
กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรเกษตร และกำรเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกจิของประเทศ

3) ใช้ศึกษำและประกอบกำรพิจำรณำในกำร
ก�ำหนดนโยบำยช่วยเหลอืเกษตรกรด้ำนที่ดนิท�ำกนิ

4) ใช้ก�ำหนดนโยบำยกำรใช้ที่ดินให้เหมำะสม 
แก่กำรเพำะปลูกพืชแต่ละชนดิ ในสภำพของแต่ละท้องถิ่น  
ให้มปีระสทิธภิำพเกดิประโยชน์สูงสดุ

5) ข้อมูลของเกษตรกร เช่น เพศ อำยุ ลักษณะ
กำรท�ำงำน รำยได้และหนี้สินทำงกำรเกษตร กำรศึกษำ 
ของผู้ถือครอง สำมำรถใช้วิเครำะห์โครงสร้ำงทำงประชำกร
ของเกษตรกรและฐำนะของครัวเรือน กำรพึ่งพิงรำยได้ เพื่อ
ก�ำหนดนโยบำยช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพำะเกษตรกร 
รำยย่อยผู้ยำกจน

6) ข้อมูลด้ำนแรงงำนในภำคเกษตรสำมำรถใช้
ศกึษำกำรใช้แรงงำน และกำรย้ำยถิ่นจำกชนบทสู่เมอืง

7) ข้อมูลที่ได้สำมำรถใช้เป็นกรอบในกำรเลือก
ตวัอย่ำง (Sampling Frame) ส�ำหรบักำรส�ำรวจในรำยละเอยีด
เกี่ยวกับกำรเกษตรต่ำง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร และหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8) ใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับกำรจัดท�ำบัญชีประชำชำต ิ
สำขำกำรเกษตร

9) เป็นข้อมูลส�ำหรับนกัวิชำกำร นกัวิจัย และผู้ที่ 
สนใจน�ำไปศึกษำวิเครำะห์วิจัยด้ำนกำรเกษตร และด้ำน 
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมลูด้านการประมงน�า้จดื ประมงทะเล 
และเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่ง (รวม
เพาะพันธุ์)

สำมำรถใช้เป็นข้อมลูเบื้องต้นในกำร 
จัดท� ำกรอบส� ำหรับกำร เลือกตั วอย ่ ำง 
(Sampling Frame) เพื่อส�ำรวจข้อมูลใน 
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรท�ำประมงน�้ำจืด 

ประมงทะเล และกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำชำยฝั่ง 
(รวมเพำะพนัธุ์) ต่อไป
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มีขอบข่ายและคุ้มรวมแค่ไหน
ขอบข่าย
กำรท�ำกำรเกษตร หมำยถึง กำรเพำะปลูกพืช 

กำรเลี้ยงสัตว์ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำในพื้นที่น�้ำจืด และกำร 
ท�ำนำเกลอืสมทุร โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อขำยดงัต่อไปนี้

1) กำรเพำะปลูกพืช ได้แก่ ข้ำว ยำงพำรำ  
พชืยนืต้น/ไม้ผลและสวนป่ำ พชืไร่ พชืผกั/สมนุไพร และไม้ดอก 
ไม้ประดบั ทุง่หญ้ำเลี้ยงสตัว์ กำรเพำะช�ำพนัธุไ์ม้ กำรเพำะเหด็ 
และกำรเพำะเชื้อเหด็ 

 (รวมกำรเพำะปลูกข้ำวเพื่อบรโิภค)
2) กำรเลี้ยงปศุสัตว์ (รวมกำรเพำะพันธุ ์สัตว์) 

ได้แก่ ววั ควำย หมู แพะ แกะ ไก่ เป็ด ห่ำน และไหม 
  (รวมกำรเลี้ยงววั/ควำยเพื่อใช้งำนเกษตร)
3) กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำในพื้นที่น�้ำจืด (รวมกำร 

เพำะฟัก และ/หรืออนุบำลสัตว์น�้ำในพื้นที่น�้ำจืด) ได้แก่  
สัตว์น�้ำจืดจ�ำพวกปลำ รวมปลำและสัตว์น�้ำสวยงำมอื่น ๆ 
กุ้ง และสตัว์น�้ำอื่นๆ เช่น กบ ตะพำบน�้ำ จระเข้น�้ำจดื และ
ปลำสวยงำม เป็นต้น 

 (รวมสัตว์น�้ำกร่อยที่น�ำมำเลี้ยงในพื้นที่น�้ำจืด
ด้วย เช่น กุ้งกลุำด�ำ ปลำกะพง เป็นต้น)

4) กำรท�ำนำเกลอืสมทุร (7 จงัหวดั ได้แก่ ชลบรุ ี
จนัทบรุ ีฉะเชงิเทรำ เพชรบรุ ีสมทุรสำคร สมทุรสงครำม และ
ปัตตำน)ี

ไม่รวม 1) กำรท�ำกำรเกษตรเพื่อกำรศึกษำ 
ทดลอง กำรแข่งขนั กำรกฬีำ  กำรพกัผ่อนหย่อนใจ

   2) กำรบรกิำรทำงกำรเกษตร เช่น กำร
รับจ้ำงไถด้วยรถแทรกเตอร์ รับจ้ำงขุดบ่อ รับจ้ำงฟักไข่  
รบัจ้ำงผสมพนัธุ์สตัว์ เป็นต้น

คุ้มรวม 
ส�ำมะโนกำรเกษตร พ.ศ. 2556 คุ้มรวมผู้ถอืครอง

ท�ำกำรเกษตรทกุคนในทกุท้องที่ทั่วประเทศทั้งในเขตเทศบำล
และนอกเขตเทศบำล 

มีขั้นตอนการเก็บข้อมูลอย่างไร
เนื่องจำกกำรจัดท�ำส�ำมะโนเป็นกำรเก็บรวบรวม

ข้อมูลทุกหน่วย (Complete Enumeration) ที่อยู่ในขอบข่ำย 
ซึ่งต้องใช้งบประมำณ เวลำ และผู้ปฏิบัติงำนจ�ำนวนมำก 
ส�ำนกังำนสถิติแห่งชำติจึงปรับแผนกำรด�ำเนนิงำนส�ำมะโน
กำรเกษตร พ.ศ. 2556 โดยในขั้นตอนกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
พื้นฐำน หรือที่เรียกว่ำกำรนับจด (Listing) นั้น จะเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรประกอบกำรเกษตร กำรท�ำประมงทะเล/ 
เพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำชำยฝั่ง (รวมเพำะพันธุ์) จำกทุกครัวเรือน 
ทั่วประเทศ ส่วนขั้นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลรำยละเอีียด  
หรือที่เรียกว่ำกำรแจงนับ (Enumeration)  
ได้น�ำระเบียบวิธีกำรส�ำรวจด้วยตัวอย่ำง 
มำใช้โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของ
ครัวเรือนผู้ถือครองท�าการเกษตร : การนับจด (Listing)

- เกบ็รวบรวมข้อมูลโครงสร้ำงพื้นฐำนของผู้ถอืครอง 
ท�ำกำรเกษตร เช่น ชื่อ สถำนที่ตั้งของบ้ำนหรืออำคำร  
ชื่อผู้ถอืครอง หวัหน้ำครวัเรอืน บรษิทั ฯลฯ กำรท�ำกำรเกษตร 
ของผู้ท�ำกำรเกษตร กำรเพำะปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/เพำะเลี้ยง 
สัตว์น�้ำในพื้นที่น�้ำจืด กำรท�ำนำเกลือสมุทร เนื้อที่ถือครอง 
ท�ำกำรเกษตร กำรท�ำประมงน�้ำจดื เป็นต้น

- เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำร
ประมงทะเล เช่น จ�ำนวนครัวเรือน ซึ่งท�ำกำรประมงทะเล/ 
เพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำชำยฝั่ง (รวมเพำะพันธุ์) จ�ำนวนเรือประมง 
ประเภทของสตัว์น�้ำ ที่เพำะเลี้ยง เนื้อที่เพำะเลี้ยงสตัว์น�้ำชำยฝ่ัง 
(รวมเพำะพนัธุ์) เป็นต้น

ขัน้ตอนที ่2 การเกบ็รวบรวมข้อมลูรายละเอยีด : 
การแจงนับ (Enumeration)

กำรท�ำส�ำมะโนกำรเกษตร พ.ศ. 2556 ใช้ระเบียบ
วธิทีี่เรยีกว่ำกำรแจงนบัโดยครบถ้วน รวมกบักำรแจงนบัโดยวธิี
ตวัอย่ำง (Complete and Sample Enumeration) โดยแบ่งข้อถำม
ที่ใช้สมัภำษณ์ผู้ถอืครองท�ำกำรเกษตรออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้
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มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจะด�ำเนินกำรพร้อมกัน 

ทกุจงัหวดัทั่วประเทศ โดยส่งเจ้ำหน้ำที่ประมำณ 20,000 คน 
ซึ่งประกอบด้วยพนกังำนแจงนบั 17,000 คน และเจ้ำหน้ำที่
วชิำกำร 3,000 คน ออกไปสมัภำษณ์ผูถ้อืครองท�ำกำรเกษตร/
หวัหน้ำครวัเรอืนทกุครวัเรอืน เพื่อเกบ็รวบรวมข้อมูลพื้นฐำน
เกี่ยวกับกำรประกอบกำรเกษตร กำรท�ำประมงน�้ำจืด กำร
ท�ำประมงทะเล/เพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำชำยฝั่ง (รวมเพำะพันธุ์) 
(กำรนบัจด) ส�าหรับการเก็บข้อมูลครั้งนีจ้ะบันทึกข้อมูล
ด้วยเครื่อง Tablet ข้อมูลดังกล่ำวจะน�ำมำใช้ในกำรเลือก
ผู้ถือครองท�ำกำรเกษตรที่เข้ำข่ำยตำมคุ้มรวม และท�ำกำร
สมัภำษณ์รำยละเอยีดที่เข้ำข่ำย (กำรแจงนบั) ซึ่งมปีระมำณ 
7.0 ล้ำนรำย

เก็บข้อมูลเมื่อไหร่
ระหว่ำง 1 - 31 พฤษภำคม 2556  

ออกรายงานผลเมื่อไหร่
• รำยงำนผลเบื้องต้น สงิหำคม 2556
• รำยงำนผลล่วงหน้ำ (ประมวลผลข้อมูล 1%)

ตลุำคม 2556
• รำยงำนผลฉบบัสมบูรณ์  พฤศจกิำยน 2556 

ถงึกนัยำยน  2557

ส่วนที ่1 เป็นข้อถำมเกี่ยวกบัข้อมลูโครงสร้ำงพื้นฐำน
หลกัทำงกำรเกษตร ใช้สมัภำษณ์ผูถ้อืครอง ท�ำกำรเกษตรทกุคน

ส่วนที ่2 เป็นข้อถำมเกี่ยวกบัข้อมลูโครงสร้ำงทำงกำร
เกษตรอื่น ๆ  ใช้สมัภำษณ์ผูถ้อืครองท�ำกำรเกษตรตวัอย่ำงร้อยละ 
25 โดยสุ่มตวัอย่ำงด้วยวธิกีำรสุ่มแบบมรีะบบ 

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้
1) ลักษณะกำรด�ำเนินงำนและสถำนภำพของ 

 ผู้ถอืครอง
2)  เนื้อที่ถือครองท�ำกำรเกษตร จ�ำแนกตำมกำร 

 ใช้ประโยชน์ กำรถอืครองและที่ตั้งของผนืที่ดนิ
3)  กำรเลี้ยงปศสุตัว์
4)  ข้ำว
5)  ยำงพำรำ
6)  พชืยนืต้น ไม้ผล และสวนป่ำ
7)  พชืผกั สมนุไพร และไม้ดอกไม้ประดบั
8)  พชืไร่
9)  กำรท�ำนำเกลอืสมทุร
10)  กำรเพำะเลี้ยงสตัว์น�้ำในพื้นที่น�้ำจดื
11)  เครื่องจกัร เครื่องมอื และอปุกรณ์กำรขนส่งเพื่อ 

 กำรเกษตร
12)  ปุ๋ยและกำรป้องกนั/ก�ำจดัศตัรูพชื
13)  ลูกจ้ำงท�ำงำนเกษตร
14)  สมำชิกในครัวเรือนผู้ถือครองและลักษณะกำร 

 ท�ำงำน
15) กำรศึกษำและกำรเป ็นสมำชิกองค ์กรด ้ำน 

 กำรเกษตรของผู้ถอืครอง
16) รำยได้และหนี้สินทำงกำรเกษตรของครัวเรือน 

 ผู้ถอืครอง

หมายเหตุ : ข้อ 1) - 10) ข้อมูลโครงสร้ำงพื้นฐำน
หลกัทำงกำรเกษตร (สมัภำษณ์ผู้ถอืครองทกุคน)

 ข้อ 11) - 16) ข้อมูลโครงสร้ำงทำงกำร
เกษตรอื่น (สมัภำษณ์ผู้ถอืครองร้อยละ 25)
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นางสาววิไลลักษณ์  ชุลีวัฒนกุล
การศึกษา
 ปริญญาตรี   ศลิปศำสตรบณัฑติ (สถติ)ิ
   มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์
 ปริญญาโท   สถติศิำสตรมหำบณัฑติ (สถติ)ิ
   จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

นางสาวมาลี   วงศาโรจน์
การศึกษา
 ปรญิญำตร ี  วทิยำศำสตรบณัฑติ (สถติ)ิ
   มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่
 ปรญิญำโท   Informatics 
    Vrije Universiteit Brussel (เบลเยยีม)
 ปรญิญำเอก Informatics 
   Vrije Universiteit Brussel (เบลเยยีม)

ประวัติการรับราชการ
 พ.ศ. 2528   นกัวชิำกำรสถติ ิ กองวชิำกำรสถติิ
 พ.ศ. 2543  ผู้อ�ำนวยกำรกองคลงัข้อมูลและสนเทศสถติิ
   (เจ้ำหน้ำที่บรหิำรงำนสถติ ิ8)
 พ.ศ. 2545  ผู้อ�ำนวยกำรกองสถติปิระชำมติ
 พ.ศ. 2551   ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกัสถติเิศรษฐกจิและสงัคม
   (ผู้อ�ำนวยกำรสูง)
 พ.ศ. 2554   ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกันโยบำยและวชิำกำรสถติิ
 พ.ศ. 2555   รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกังำนสถติแิห่งชำติ
   (นกับรหิำรต้น)

ประวัติการรับราชการ
 พ.ศ. 2527    นกัวชิำกำรสถติ ิ กองวชิำกำรสถติิ
 พ.ศ. 2543    ผู้อ�ำนวยกำรกองวชิำกำรประมวลผลข้อมูล
   (นกัวชิำกำรคอมพวิเตอร์ 8 วช)
 พ.ศ. 2551    ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร
   (นกัวชิำกำรคอมพวิเตอร์ 9 วช)
 พ.ศ. 2554    ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
   (ผู้อ�ำนวยกำรสูง)
 พ.ศ. 2555    ผูอ้�ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศยทุธศำสตร์ภำครฐั 
   (ผูอ้�ำนวยกำรเฉพำะด้ำน (คอมพวิเตอร์))
 พ.ศ. 2555    รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกังำนสถติแิห่งชำต ิ(นกับรหิำรต้น)
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รองผู้อำ�นวยก�รแนะน�า
    ส�านักงานสถิติแห่งชาติคนใหม่



ใสใจกันสักนดิ
สุขภ�พเด็กไทย...

 ในเดือนมกราคมซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติ  
จงึอยากชวนคดิเกีย่วกบัสขุภาพของเดก็ไทย เป็นที่ทรำบกนัว่ำ
คนเรำจะมสีขุภำพที่ดไีด้นั้นต้องสั่งสมต้นทนุสขุภำพกนัตั้งแต่วยัเดก็ 
แม้ฐำนะทำงเศรษฐกจิจะเป็นปัจจยัพื้นฐำนอย่ำงหนึ่งของกำรบรรลุ
ถงึเป้ำหมำยด้ำนสขุภำพ แต่กไ็ม่ได้หมำยควำมว่ำ คนร�่ำรวยเท่ำนั้น
ที่จะมีสุขภำพดี หรือคนยำกจนแล้วจะมีสุขภำพย�่ำแย่เสมอไป  
ที่จรงิแล้วกำรรูจ้กัดแูลรกัษำสขุภำพต่ำงหำกที่ถอืเป็นปัจจยัส�ำคญั
ต่อกำรสร้ำงเสรมิต้นทนุสขุภำพ ยิ่งคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของลกูที่อยู่
ในวัยเด็กด้วยแล้ว กำรปลูกฝังให้ลูกมีกำรกินกำรอยู่ที่เหมำะสม  
ถือเป็นกำรสร้ำงต้นทุนที่ดีต่อสุขภำวะของเด็กโดยตรง ซึ่งจะส่ง 
ผลดตี่อคณุภำพของประชำกรของประเทศในอนำคต

 จำกข้อมูลกำรส�ำรวจพฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพของ 
ประชำกรของส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ พบประเด็นที่น่ำสนใจ 
เกี่ยวกบักำรกนิอำหำรของเดก็อำย ุ6 - 14 ปี ว่ำในแต่ละวนัเดก็กนิ
อำหำรมื้อหลกัครบทั้ง 3 มื้อ ในสดัส่วนที่เพิ่มขึ้น แต่ขณะเดยีวกนัเดก็
ที่กนิอำหำรมำกกว่ำ 3 มื้อ กเ็พิ่มขึ้นเกอืบ 2 เท่ำเช่นกนั แม้จะดเูหมอืน
เป็นเรื่องที่ด ีแต่หำกพจิำรณำถงึกลุม่อำหำรที่เสี่ยงต่อปัญหำสขุภำพ
ของเด็กจะพบว่ำ เด็กกินอำหำรในกลุ่มขนมทำนเล่นและขนม 
กรุบกรอบสูงสุดถึงร้อยละ 96.0 ตำมมำด้วยกลุ่มอำหำรประเภท 
ไขมันสูง ร้อยละ 94.6 และเครื่องดื่มประเภทน�้ำอัดลมและ 
เครื่องดื่มที่มรีสหวำน ร้อยละ 68.7 

 นอกจำกนี้ ข้อมูลจำกกำรส�ำรวจพฤติกรรมกำร
ออกก�ำลงักำยยงัพบว่ำเดก็ไทยออกก�ำลงักำยลดลง แม้ที่ผ่ำน
มำหลำยภำคส่วนได้มีกำรรณรงค์ให้มีกำรออกก�ำลังกำยเพื่อ
สุขภำพกันอย่ำงต่อเนื่องก็ตำม แต่ก็ยังพบว่ำในปี 2554 มี
เด็กเพียงร้อยละ 60.1 เท่ำนั้นที่ออกก�ำลังกำย เป็นตัวเลขที่ 
ลดลงอย่ำงมำกเมื่อเทียบกับผลส�ำรวจเมื่อปี 2550 ที่พบว่ำมี
เดก็ออกก�ำลงักำยถงึร้อยละ 73.1 

จำกข้อมูลดังกล่ำว ถือเป็นสัญญำณเตือนภัยที่ 
พ่อแม่และผูป้กครองของเดก็ยคุใหม่ต้องหนัมำให้ควำมส�ำคญั
กับกำรดูแลและส่งเสริมสุขภำพของเด็กให้มำกขึ้น เพื่อสั่งสม
ต้นทุนสุขภำพที่ดีให้แก่ลูกหลำนให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ 
ต่อไป...

พฤตกิรรมการทานอาหารมือ้หลกัของเดก็อาย ุ6 - 14 ปี

การบรโิภคอาหารทีเ่สีย่งต่อสขุภาพของเดก็อาย ุ6 - 14 ปี

การออกก�าลังกายของเด็กอายุ 11 - 14 ปี

ที่มำ : กำรส�ำรวจพฤตกิรรมกำรดูแลสขุภำพของประชำกร พ.ศ. 2552 
 ส�ำนกังำนสถติแิห่งชำติ

ที่มำ : กำรส�ำรวจกำรออกก�ำลงักำยของประชำกร พ.ศ. 2550 และ 2554 
 ส�ำนกังำนสถติแิห่งชำติ

ที่มำ : กำรส�ำรวจพฤตกิรรมกำรดูแลสขุภำพของประชำกร พ.ศ. 2548 และ 2552 
 ส�ำนกังำนสถติแิห่งชำติ
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ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ท�ำกำรส�ำรวจควำม
ต้องกำรของประชำชนเพื่อให้รฐับำลเข้ำมำช่วยเหลอืและแก้ปัญหำ 
รวมทั้งเป็นช่องทำงให้ประชำชนได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบำลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน�ำไปใช้เป็น
แนวทำงในกำรวำงแผน และก�ำหนดนโยบำยแก้ไขปัญหำให้กับ
ประชำชนได้อย่ำงแท้จรงิ กำรส�ำรวจนี้ใช้แผนกำรสุ่มตวัอย่ำงแบบ 
Stratified Three - Stage Sampling โดยส่งเจ้ำหน้ำที่ของส�ำนกังำนสถติ ิ
แห่งชำติไปสัมภำษณ์สมำชิกในครัวเรือนที่มีอำยุ 18 ปีขึ้นไป 
ทั่วประเทศ ครวัเรอืนละ 1 รำย ได้ตวัอย่ำงทั้งสิ้นจ�ำนวน 23,120 รำย 
ระหว่ำงวนัที่ 1 - 12 ตลุำคม 2555 โดยมผีู้ตอบสมัภำษณ์เป็นชำย
ร้อยละ 47.5 เป็นหญงิร้อยละ 52.5 มอีำย ุ18 – 29 ปี ร้อยละ 23.3 
อำย ุ 30 – 39 ปี ร้อยละ 20.8 อำย ุ 40 – 49 ปี ร้อยละ 23.1  
อำย ุ 50 ปีขึ้นไปร้อยละ 32.8 กำรศกึษำต�่ำกว่ำระดบัปรญิญำตร ี
ร้อยละ 71.9 ปริญญำตรีขึ้นไปร้อยละ 26.1 ที่เหลือร้อยละ 2.0  
ไม่ได้รบักำรศกึษำ กำรท�ำงำนเป็นข้ำรำชกำร พนกังำน ลูกจ้ำงรฐั/
พนกังำนรฐัวสิำหกจิ ร้อยละ 8.1 พนกังำนลูกจ้ำงเอกชน ร้อยละ 
26.4 ค้ำขำย/ประกอบธรุกจิส่วนตวั ร้อยละ 24.2 เกษตรกร ร้อยละ 
4.6 รบัจ้ำงทั่วไป/กรรมกร ร้อยละ 6.5 นกัเรยีน/นกัศกึษำ ร้อยละ 8.6  
ว่ำงงำน/ไม่มงีำนท�ำ ร้อยละ 2.7 แม่บ้ำน/พ่อบ้ำน (อยู่บ้ำนเฉยๆ)  
ร้อยละ 14.2 และขบัรถรบัจ้ำง (มอเตอร์ไซค์รบัจ้ำง รถตู้ แทก็ซี่)  
ร้อยละ 4.7 รำยได้เฉลี่ยต่อเดอืนของครวัเรอืนต�่ำกว่ำ 15,001 บำท 
ร้อยละ 41.8 รำยได้ 15,001 - 30,000 บำท ร้อยละ 32.9 รำยได้  
30,001 - 50,000 บำท ร้อยละ 18.5 และรำยได้ 50,001 บำทขึ้นไป 
ร้อยละ 6.8 ส�ำหรบัที่อยูอ่ำศยัเป็นบ้ำนเดี่ยว ร้อยละ 35.9 ทำวน์เฮำส์/ 
บ้ำนแฝด/ทำวน์โฮม ร้อยละ 22.6 ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว  
ร้อยละ 30.0 และตกึสูง เช่น คอนโดมเินยีม/แมนชั่น แฟลต ฯลฯ  
ร้อยละ 6.6 และชมุชนแออดั ร้อยละ 4.9 ซึ่งสรปุผลกำรส�ำรวจได้ ดงันี้

1. ความเดือดร้อนที่ชุมชน/หมู่บ้านได้รับในรอบปี 
 พ.ศ. 2555 

ในรอบปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่ำนมำ ประชำชนร้อยละ 34.2 
ระบุว่ำ ชุมชน/หมู่บ้ำนได้รับควำมเดือดร้อนจำกปัญหำยำเสพติด 
มำกที่สดุ 

ตามที่รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความทุกข์ และความเดือดร้อนของ

ประชาชนอย่างยั่งยืน โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อสะท้อนปัญหา

และความเดือดร้อนที่ต้องการให้รัฐบาลด�าเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

2. ความต้องการให้รัฐบาลด�าเนินการในปี พ.ศ. 2556 
ในปี พ.ศ. 2556 ประชำชนเกือบครึ่ง (ร้อยละ 40.9)

ต้องกำรให้รัฐบำลด�ำเนนิกำรแก้ปัญหำของแพงมำกที่สุด ซึ่งเป็น
เรื่องที่ใกล้ตวัประชำชน 

ประช�ชนต้องก�รอะไรในปี 2556

1/ ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค�ำตอบ

1/ ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค�ำตอบ

34.2

26.8

25.6

22.4

18.6
ร้อยละ

ร้อยละ

40.9

24.2

23.1

18.1

18.0
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ส�ำหรับเรื่องเร่งด่วนที่ต้องกำรให้รัฐบำล 
ด�ำเนนิกำรช่วยเหลอืเพื่อเป็นของขวญัปีใหม่ในปี พ.ศ. 2556  
ใน 3 อันดับแรก คือ กำรแก้ปัญหำยำเสพติด (ร้อยละ 
28.6) แก้ปัญหำน�้ำท่วม (ร้อยละ 20.9) และแก้ปัญหำ 
หนี้สนิ (ร้อยละ 18.5)

ความเดื อดร ้ อนที่
ชุมชน/หมู่บ้านได้รับ
ในรอบปี พ.ศ. 2555 1/

ความต้องการให้รัฐบาล
ด�าเนินการ ในปี พ.ศ. 
2556 1/

เรือ่งเร่งด่วนทีต้่องด�าเนนิการ 
ในปี พ.ศ. 2556 1/

ทั่วประเทศ ทั่วประเทศ ทั่วประเทศ

1. ยาเสพติด 34.2 1. แก้ปัญหา 
  ของแพง

40.9 1. แก้ปัญหา 
   ยาเสพติด

28.6

2. น�้าท่วม 26.8 2. แก้ปัญหาหนีส้นิ 24.2 2. แก้ปัญหาน�้าท่วม 20.9
3. ความไม่
 ปลอดภัยใน 
 ชีวิตและ
 ทรัพย์สิน

25.6 3. แก้ปัญหา 
   ยาเสพติด

23.1 3. แก้ปัญหาหนี้สิน 18.5

กทม. กทม. กทม.
1. ยาเสพติด 34.3 1. แก้ปัญหา 

   ของแพง
40.8 1. แก้ปัญหา 

   ยาเสพติด
28.6

2. น�้าท่วม 27.0 2. แก้ปัญหาหนีส้นิ 24.2 2. แก้ปัญหาน�้าท่วม 21.0
3. ความ
 ไม่ปลอดภัย 
 ในชีวิต
 และทรพัย์สนิ

25.8 3. แก้ปัญหา 
   ยาเสพติด

23.1 3. แก้ปัญหาหนี้สิน 18.4

กลาง กลาง กลาง
1. ยาเสพติด 35.3 1. แก้ปัญหา 

   ของแพง
49.9 1. แก้ปัญหา 

  ยาเสพติด
34.1

2. หนี้สิน 27.8 2. แก้ปัญหา 
   ยาเสพติด

26.2 2. แก้ปัญหาหนี้สิน 23.8

3. น�้าท่วม 23.6 3. แก้ปัญหาหนีส้นิ 22.7 3. แก้ปัญหาน�้าท่วม 15.8

เหนือ เหนือ เหนือ
1. ผลผลิต
 การเกษตร
 ราคาตกต�่า

36.2 1. แก้ปัญหา 
   ของแพง

45.3 1. แก้ปัญหาหนี้สิน 32.1

2. หนี้สิน 33.1 2. แก้ปัญหา
   ราคาผลผลิต
   เกษตรตกต�่า

28.3 2. ปัญหายาเสพติด 29.4

3. ยาเสพติด 27.1 3. แก้ปัญหาหนีส้นิ 23.6 3. แก้ปัญหาของแพง 28.7
ต.อ.น. ต.อ.น. ต.อ.น.
1. หนี้สิน 37.1 1. แก้ปัญหา

   ของแพง
41.5 1. แก้ปัญหาหนี้สิน 32.9

2. ผลผลิต
 การเกษตร
  ราคาตกต�่า

35.0 2. แก้ปัญหา
   ราคาผลผลิต
   เกษตรตกต�่า

36.5 2. แก้ปัญหาของแพง 23.2

3. ของแพง 25.3 3. แก้ปัญหาหนีส้นิ 34.2 3. ปัญหายาเสพติด 22.7

ใต้ ใต้ ใต้

1. ผลผลิต
  การเกษตร
  ราคาตกต�่า

44.0 1. แก้ปัญหา
   ของแพง

49.1 1. ประกัน
   ราคาผลผลิต
   การเกษตร

39.2

2. ยาเสพติด 34.2 2. แก้ปัญหา
   ราคาผลผลิต
   เกษตรตกต�่า

38.7 2. ปัญหายาเสพติด 29.6

3. น�้าท่วม 20.8 3. แก้ปัญหา 
   ยาเสพติด

23.6 3. แก้ปัญหาของแพง 21.4

1/ ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค�ำตอบ

ตารางร้อยละของประชาชน จ�าแนกตามความเดือดร้อน ที่ชุมชน/ 
หมู ่บ้านได้รับ ความต้องการให้รัฐบาลด�าเนินการ และเรื่องเร่งด่วน 
ที่ต้องด�าเนินการ ในปี พ.ศ. 2556 ใน 3 อันดับแรก รายภาค

เมื่อพจิำรณำเป็นรำยภำค ปรำกฏว่ำแต่ละภำค 
มีปัญหำควำมเดือดร้อนและควำมต้องกำรให้รัฐบำล 
ช่วยเหลอืในปี พ.ศ. 2556 แตกต่ำงกนั รวมทั้งเรื่องเร่งด่วน 
ที่รัฐบำลต้องด�ำเนินกำรเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ
ประชำชน ในปี พ.ศ. 2556 ปรำกฏตำมตำรำง 

3.ความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาลในการช่วยเหลือ/ 
 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน/พัฒนาประเทศ

ประชำชนร้อยละ 49.2 มคีวำมเชื่อมั่นต่อรฐับำล
ในกำรช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน/พัฒนำ 
ประเทศให้ดีขึ้น และร้อยละ 20.4 ที่ระบุว่ำไม่เชื่อมั่น  
ขณะที่มปีระชำชนอกีร้อยละ 30.4 ที่ยงัไม่แน่ใจ 

1/ ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค�ำตอบ

ทั่ว
ประเทศ

กทม. กลำง เหนอื ต.อ.น. ใต้

28.6

20.9

18.5

16.8

15.4
ร้อยละ

30.4 30.4 31.1 29.2 22.3 36.2

20.4 20.5 10.3 8.3
7.6

23.3

49.2 49.1 58.6 62.5 70.1 40.5

ไม่แน่ใจ

ไม่เชื่อมั่น

เชื่อมั่น
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ผู้มีงานท�าและผู้ว่างงาน เป็นรายจังหวัด                                                                                                      หน่วย : คน

ภาค/จังหวัด ผู้มีงานท�า ผู้ว่างงาน ภาค/จังหวัด ผู้มีงานท�า ผู้ว่างงาน

ทั่วประเทศ   39,578,344 230,815   ตาก                              317,278 2,639

กรุงเทพมหานคร 3,871,545 25,739   สุโขทัย                          393,924 2,347

ภาคกลาง                          9,562,794 62,265   พิษณุโลก                         495,097 4,934

  สมุทรปราการ                      767,192 5,378   พิจิตร                           359,050 1,870

  นนทบุรี                          537,220 1,448   เพชรบูรณ์                        61 1,223 5,070

  ปทุมธานี                         467,787 4,229 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13,278,374 62,371

  พระนครศรีอยุธยา                  438,510 5,197   นครราชสีมา                       1,603,168 14,537

  อ่างทอง                          161,098 3,1 12   บุรีรัมย์                        846,370 4,056

  ลพบุรี                           483,157 1,398   สุรินทร์                         822,917 1 , 8 15

  สิงห์บุรี                        138,060 1,327   ศรีสะเกษ                         921,973 4,062

  ชัยนาท                           217,329 1,230   อุบลราชธานี                      1,115,482 138

  สระบุรี                          363,155 2,479   ยโสธร                            388,428 -

  ชลบุรี                           726,475 3,038   ชัยภูมิ                          712,167 1,805

  ระยอง                            369,226 2,777   อานาจเจริญ                       243,941 1,734

  จันทบุรี                         330,189 2,477   บึงกาฬ 254,465 665

  ตราด                             1 51,516 362   หนองบัวล�าภู                      303,552 630

  ฉะเชิงเทรา                       421,368 3,374   ขอนแก่น                          1,072,824 1,171

  ปราจีนบุรี                       272,836 2,000   อุดรธานี                         930,153 3,431

  นครนายก                          153,892 2,163   เลย                              416,895 744

  สระแก้ว                          335,836 6,233   หนองคาย                          297,543 3,366

  ราชบุรี                          509,698 2,892   มหาสารคาม                        601,793 10,090

  กาญจนบุรี                        496,429 1,467   ร้อยเอ็ด                         810,580 1,640

  สุพรรณบุรี                       557,756 1,866   กาฬสินธุ์                        604,573 2,724

  นครปฐม                           585,621 1,548   สกลนคร                           649,248 3,684

  สมุทรสาคร                        359,685 2,709   นครพนม                           459,831 4,149

  สมุทรสงคราม                      129,499 201   มุกดาหาร                         222,471 1,933

  เพชรบุรี                         281 ,748 2,372 ภาคใต้ 5,482,760 38,838

  ประจวบคีรีขันธ์                  307,509 988   นครศรีธรรมราช                    1,049,035 7,388

ภาคเหนือ 7,382,872 41,603   กระบี่                           244,803 765

  เชียงใหม่                        987,581 4,447   พังงา                            1 51 ,373 790

  ล�าพูน                            278,581 1,375   ภูเก็ต                           162,796 843

  ล�าปาง                            491,256 3,181   สุราษฎร์ธานี                     587,366 4,110

  อุตรดิตถ์                        280,988 2,313   ระนอง                            110,227 316

  แพร่                             309,570 290   ชุมพร                            310,456 758

  น่าน                             308,949 1 ,141   สงขลา                            842,026 7,158

  พะเยา                            316,815 503   สตูล                             173,764 1,375

  เชียงราย                         745,148 4,655   ตรัง                             424,336 627

  แม่ฮ่องสอน                       158,349 447   พัทลุง                           363,760 334

  นครสวรรค์                        702,199 3,363   ปัตตานี                          364,644 7,221

  อุทัยธานี                        196,983 262   ยะลา                             267,973 4,048

  ก�าแพงเพชร                        429,882 2,764   นราธิวาส                         430,201 3,105

ผลการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2555
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ในโลกของกำรท�ำงำน คนรุน่ใหม่ไฟแรงทั้งหลำยต่ำงกเ็ฝ้ำ
หำทฤษฎีแห่งควำมส�ำเร็จมำกมำย มำใช้แก้ปัญหำและหำหนทำง
เจรญิก้ำวหน้ำ แต่กใ็ช่ว่ำทกุคนจะท�ำได้ และเจอประตูสู่ควำมส�ำเรจ็ 
งั้นลองมำดูธรรมะที่ใช้ในกำรท�ำงำน เพื่อให้คุณประสบควำมส�ำเร็จ
ในกำรท�ำงำน ดงัที่พระสมัมำสมัพทุธเจ้ำตรสัไว้ นั่นคอื อทิธบิำท 4 
ธรรมแห่งควำมส�ำเรจ็ 

อิทธิบาท 4 ธรรมะที่ใช้ในการท�างานประกอบด้วย... 
1. ฉนัทะ คอื ควำมรกังำน - พอใจกบังำนที่ท�ำอยู่
2. วิริยะ คอื ขยนัหมั่นเพยีรกบังำน
3. จิตตะ  คอื ควำมเอำใจใส่รบัผดิชอบงำน
4. วิมังสา คอื กำรพนิจิพเิครำะห์ หรอืควำมเข้ำใจ

ฉันทะ : ความรักงาน - พอใจกับงานที่ท�าอยู่
อันดับแรกต้องส�ำรวจตนเองวำ่ มีควำมชอบหรือศรัทธำ

งำนด้ำนใด แล้วมุ่งไปในเส้นทำงนั้น อำจเริ่มต้นง่ำย ๆ ด้วยกำรตั้ง
ค�ำถำมกับตัวเอง ฉนัท�ำงำนเพื่ออะไร ฉนัมีควำมสุขหรือไม่หำกงำน
ที่ท�ำอยู่ไม่ใช่งำนที่รักเสียทีเดียว เผื่อเรำจะได้มีเวลำค้นหำและปรับ
เปลี่ยนตวัเอง หรอืปรบัศรทัธำของตวัเองให้เข้ำกบังำนที่ท�ำอยู่

อย่ำงไรก็ตำม เชื่อเถอะว่ำงำนแต่ละอย่ำงนั้น ไม่มีทำง
ที่ใครจะชื่นชอบไปทั้งหมดทุกกระบวนกำร ดังนั้น ถ้ำคุณพอใจที่ 
จะท�ำและมคีวำมสขุกบังำน เชื่อว่ำงำนที่คณุท�ำอยูต้่องออกมำดแีน่ ๆ

วิริยะ : ขยันหมั่นเพียรกับงานที่มี
งำนทุกอย่ำงจะส�ำเร็จได้ต้องอำศัยควำมขยันหมั่นเพียร 

ควำมวริยิะจงึเป็นเครื่องมอือกีอย่ำงหนึ่งที่จะน�ำคณุไปสูค่วำมส�ำเรจ็ได้ 
ยิ่งคณุขยนัเท่ำไรผลตอบแทนที่คณุจะได้รบัมนักม็มีำกเท่ำนั้น ที่ส�ำคญั
ควำมวิริยะจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยควำมรักในงำนจำกฉนัทะนั่นเอง และ
ควำมวิริยะไม่ใช่กำรท�ำงำนแบบเอำเป็นเอำตำย แต่เป็นกำรหมั่น
ฝึกฝนตนเองต่ำงหำก

ทั้งนี้ มีข้อนำ่สังเกตส�ำหรับคนท�ำงำนร่วมกันคือ จะต้อง
ขยันด้วยกันทั้งหัวหน้ำและลูกน้อง ยิ่งผู้เป็นหัวหน้ำยิ่งส�ำคัญมำก  
ถ้ำเป็นคนเกียจคร้ำน คิดกินแรงอย่ำงเดียว ลูกน้องก็มักขยันไปได้ 
ไม่กี่น�้ำ เดี๋ยวกร็ำมอืกนัหมด แต่ถ้ำหวัหน้ำเอำกำรเอำงำน กจ็ะสำมำรถ 
ดงึลูกน้องให้ขยนัขนัแขง็ขึ้นด้วย

จิตตะ : เอาใจใส่รับผิดชอบกับงานที่ท�า
จติใจที่จดจ่อกบังำนล้วนเกดิผลดต่ีองำนที่ท�ำ จติตะ 

เป็นธรรมะที่แสดงถึงสติ ควำมรอบคอบและควำมรับผิดชอบ
ที่จะตำมมำ ซึ่งในสังคมกำรท�ำงำนปัจจุบันนี้ มุ่งเน้นแย่งชิง 
ต�ำแหน่งกัน และขัดขำจนลืมคิดไปว่ำงำนที่ตนเองต้อง 
รับผิดชอบนั้นคือสิ่งใดกันแน่ จิตตะจึงมีควำมส�ำคัญในกำร
ท�ำงำนโดยไม่วอกแวกออกไปนอกลู่นอกทำง ดังนั้น เมื่อคุณ
มีทั้งฉนัทะและวิริยะแล้ว จิตตะจะเป็นเสมือนรั้วของเส้นทำง
ที่ไม่ให้ไขว้เขวออกนอกทำงสู่ควำมส�ำเรจ็ได้

อย่ำงไรก็ดี ปกติคนที่โตเป็นผู้ใหญ่รู ้จักผิดชอบ  
มกัจะใส่ใจกบังำนอยูแ่ล้ว เพรำะธรรมชำตจิะท�ำให้หยดุคดิยำก 
แต่เสียอยู่อย่ำงเดียวคือ ชอบคิดเจ้ำกี้เจ้ำกำรแต่เรื่องงำน
ของคนอื่น คอยติ คอยสอดแทรก คอยวิพำกษ์วิจำรณ์  
ในขณะที่ธรุะของตวักลบัไม่คดิไม่ดู ซึ่งไม่ส่งผลให้งำนของเรำ 
ดขีึ้น พระพทุธเจ้ำจงึทรงสอนให้เป็นนกัตรวจตรำงำน คอืให้ม ี
จติตะ แล้วกท็รงให้โอวำทส�ำทบัไว้ด้วยว่ำ “ควรตรวจตรำงำนของ 
ตวัเองทั้งที่ท�ำแล้วและยงัไม่ได้ท�ำ”

วิมังสา : การพินิจพิเคราะห์และใช้ปัญญาตรวจ 
 สอบงาน

สุดยอดของวิธีท�ำงำนให้ส�ำเร็จอยู ่ในอิทธิบำท 
ข้อสดุท้ำยนี้ วมิงัสำ แปลว่ำ กำรพนิจิพเิครำะห์ หมำยควำมว่ำ 
ท�ำงำนด้วยปัญญำ ด้วยสมองคดิ ไม่ใช่สกัแต่ว่ำท�ำ คนเรำแม้
จะรักงำนแค่ไหน บำกบั่นเพียงใด หรือเอำใจจดจ่ออยู่ตลอด
เวลำ แต่ถ้ำขำดกำรใช้ปัญญำพจิำรณำงำนด้วยแล้ว ผลที่สดุ
งำนกค็ั่งค้ำงและผดิพลำดจนได้

เรำอำจลองทบทวนตัวเองนิ่ง ๆ ว่ำวันนี้ทั้งวันเรำ 
ท�ำอะไรบ้ำง สรปุกบัตวัเองว่ำท�ำเพื่ออะไร เรำจะได้มกี�ำลงัใจ
ต่อในวนัต่อ ๆ  ไป และไม่ท�ำผดิซ�้ำซำกอกีเช่นเดมิ พร้อมกนันั้น 
เรำจะสำมำรถเหน็หนทำงได้ว่ำ เส้นทำงไหนที่จะน�ำเรำสูค่วำม
ส�ำเรจ็ได้จรงิ ๆ

จะเหน็ได้ว่ำ หลกัธรรมะที่ใช้ในกำรท�ำงำน เป็นเรื่อง
ง่ำย ๆ ใกล้ตวั หำกเรำน�ำอทิธบิำท 4 มำปรบัใช้ในกำรท�ำงำน 
รกังำนที่ท�ำ ขยนัท�ำงำน รบัผดิชอบงำน และรู้จกัไตร่ตรองให้
ถี่ถ้วน ทำงแห่งควำมส�ำเร็จคงไม่เกินเอื้อม...เชื่อเถอะ คุณก็
ท�ำได้ ทกุอย่ำงอยู่ที่ “ใจ”

อทิธบิาท 4 ธรรมะทีใ่ช้ในการท�างานสูค่วามส�าเรจ็

ที่มา : หนังสือมงคล 38
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ถวายสัตย์ปฏญิาณ

นำ เสนอผลการดำ เนนิงาน

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน 
สถิติแห่งชำติ เป็นประธำนถวำยสัตย์ปฏิญำณเพื่อเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดแีละพลงัของแผ่นดนิ เนื่องในโอกำสมหำมงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษำ 5 ธันวำคม 2555 ณ ห้องโถงกลำง  
ชั้น 2 กลุ่มประชำสมัพนัธ์ เมื่อวนัที่ 3 ธนัวำคม 2555

ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ โดย นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์  

รองผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ร่วมกับ ส�ำนักงำน 
เศรษฐกิจกำรเกษตร จัดสัมมนำกำรน�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำน 
“Food Security Assessment in Thailand 2005 - 2011” ซึ่ง
เป็นโครงกำรควำมร่วมมือภำยใต้กำรสนับสนนุขององค์กำรอำหำร
และเกษตรแห่งสหประชำชำต ิ(FAO) เพื่อชี้แจงและรบัฟังข้อคดิเหน็
เกี่ยวกบักำรด�ำเนนิงำนโครงกำรดงักล่ำว ณ โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์ 
กรงุเทพฯ เมื่อวนัที่ 18 ธนัวำคม 2555

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกังำนสถติแิห่งชำต ิเป็นประธำนกำรประชมุ
เชิงปฏิบัติกำร “การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ 

พ.ศ. 2556” ณ โรงแรมบดัดี้ โอเรยีนทอล รเิวอร์ไซด์ ปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี ระหว่ำง 
วนัที่ 22 – 24 ธนัวำคม 2555

ประชมุเชิงปฏบิตัิการ

เฮฮาปาร์ต ี้ สสช
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Big Cleaning Week

วนัเดก็ดี กบั (คณุ) มาด ี

นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ 
เป็นประธำนเปิดตวักจิกรรม Big Cleaning Week เพื่อถวำยเป็นพระรำชกศุล 
ในโอกำสมหำมงคลเฉลมิพระชนมพรรษำ 5 ธนัวำคม 2555 ณ ห้องโถงกลำง 
ส�ำนกับรหิำรกลำง ส�ำนกังำนสถติแิห่งชำต ิเมื่อวนัที่ 17 ธนัวำคม 2555

นายวบิลูย์ทตั  สทุนัธนกติติ ์ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนสถติแิห่งชำต ิเป็นประธำน 
เปิดงำน “เฮฮาปาร์ตี้ สุขสันต์ สุขี สวัสดีปีมะเส็ง ชาว...สสช เฮง เฮง 

เฮง รับปี 56” เนื่องในโอกำสวันขึ้นปีใหม่ ในงำนจัดให้มีกำรแข่งขันกีฬำ
เชื่อมควำมสำมคัคขีองข้ำรำชกำร พนกังำน และเจ้ำหน้ำที่ ณ ห้องอำหำร
ชั้น 1 ศูนย์รำชกำรเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษำ เมื่อวนัที่ 27 ธนัวำคม 2555

ส�านกังานสถติแิห่งชาติ ร่วมจดักจิกรรมวนัเดก็แห่งชำต ิประจ�ำปี 
2556 ในชื่อ “วนัเดก็ด ีกบั (คณุ) มาด”ี ภำยในงำนมกีจิกรรมต่ำง ๆ  
มำกมำย เพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของเด็กและเยำวชน  
ตลอดจนสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว กับกิจกรรมตอบ 
ค�ำถำมชงิรำงวลั และซุ้มวำดฝันที่ให้น้อง ๆ ร่วมสนกุกบักจิกรรม
ระบำยสีกันอย่ำงสนกุสนำน ณ ลำนคนเมือง หน้ำศำลำว่ำกำร
กรงุเทพ-มหำนคร เมื่อวนัที่ 12 มกรำคม 2556

ประชมุเชิงปฏบิตัิการ

เฮฮาปาร์ต ี ้สสช
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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
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นายวิบูลย์ทัต  สุทันธนกิตติ์ ผู ้อ�ำนวยกำร 
ส�ำนกังำนสถติแิห่งชำต ิ พร้อมผูบ้รหิำร สถติจิงัหวดั  
ทั่วประเทศ ข้ำรำชกำร พนักงำน ร่วมท�ำบุญ 
ทอดผ้ำป่ำสำมัคคี ณ วัดกุดชมภู ต�ำบลกุดชมภู 
อ�ำเภอพิบูลมังสำหำร จังหวัดอุบลรำชธำนี เพื่อ
สมทบทุนสร้ำงหลังคำศำลำหลังใหม่ ส�ำหรับใช้
เป็นสถำนที่ในกำรปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์
และพทุธศำสนกิชน เมื่อวนัที่ 2 กมุภำพนัธ์ 2556 
รวมยอดเงนิท�ำบญุทอดผ้ำป่ำสำมคัค ีจ�ำนวนทั้งสิ้น 
470,099 บำท

ท�าบุญ
ทอดผ้าป่า
สามัคคี
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