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บก.ขอเขียน

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

เขตหลกัสี่ กรงุเทพฯ 10210

ที่ปรกึษา : นายวบิูลย์ทตั  สุทนัธนกติติ์   ผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาติ

 : นางสาวรจันา  เนตรแสงทพิย์  นางสาววไิลลกัษณ์  ชุลวีฒันกุล
 :  นางสาวมาล ี วงศาโรจน์ รองผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาติ
จดัท�าโดย : กลุ่มประชาสมัพนัธ์  ส�านกัสถติพิยากรณ์  โทรศพัท์ 0 2143 1320
เผยแพร่โดย : ส�านกัสถติพิยากรณ์  โทรศพัท์ 0 2143 1323
Website  : http://www.nso.go.th

สวัสดีค่ะ  พบกับสารสถิติฉบับส่งท้าย 

ปี 2555 ต้อนรับปี 2556 มาเริ่มต้นด้วยสิ่งดี ๆ 

กันค่ะ ด้วยการให้ก�าลังใจตัวเอง ลองยิ้มให้กับ 

ตัวเอง มองหาข้อดีหรือสิ่งดี ๆ ที่เรามีอยู่ และที่

ส�าคัญต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ด้วยการ

ออกก�าลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทาน

อาหารที่มีประโยชน์ เพื่อเพิ่มพลังให้พร้อมทั้งกาย

และใจ ส�าหรับปีใหม่ 2556 นี้ค่ะ

สารสถิติฉบับนี้ มีรายละเอียดที่น ่ารู ้ 

เกี่ยวกับ ASEANstats ในสถิติน่ารู ้ผู ้อ่านจะได้

ทราบว่าประชาชนทราบและพึงพอใจต่อนโยบาย/

โครงการที่รัฐบาลได้ด�าเนินการมาครบ 1 ปี แค่ไหน 

และมีข้อเสนอแนะอะไร  พฤติกรรม ค่านิยม

และวัฒนธรรมของคนไทยมีแนวโน้มเป็นอย่างไร  

นวัตกรรมสมัยใหม่...ในงานสถิติ สัมภาษณ์ด้วย 

Tablet PC ใน MICS4  และที่ไม่อยากให้พลาด 

สถติเิด่น มาดกูนัค่ะว่าจงัหวดัไหนประชาชนมคีวามสขุ 

และพึงพอใจในชีวิตมากที่สุด

ในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2556  

ขออ�านวยพรให้ผูอ่้านทกุท่าน มคีวามสขุกาย สบายใจ 

ปราศจากทุกข์โศก โรคภัย ทั้งหลายทั้งปวง พบเจอ

แต่สิ่งดี ๆ ในชีวิตนะคะ

แล้วพบกันฉบับหน้า

3  มุมอาเซียน (ASEAN Corner) 
   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ASEANstats   

4  สถิติน่ารู้ 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบ 1 ปี 

6 สภาวะทางสังคม วัฒนธรรมและสุขภาพจิต

9 นวัตกรรมใหม่...ในงานสถิติ !!!

10 โจ๋ยุคใหม่...ใส่ใจเรื่องงาน

11 เกร็ดความรู้
วิธีสร้างสมาธิในการทำางาน

12 สถิติเด่น
การสำารวจความพึงพอใจในชีวิต

ของคนไทยในปี พ.ศ. 2555

13 ข่าวประชาสมัพนัธ ์
สถิติฯ ร่วมกับภาคี เผยผล

สำารวจ ”มหาอุทกภัย 2554 

บทเรียนจากประสบการณ์”

15 แวดวง สสช
16  ข่าวจากภูมิภาค
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4.	 ส่งเสรมิการจดัท�าสถติอิย่างมมีาตรฐาน	เป็นแนวทาง
เดียวกัน	 โดยการจัดท�าคู ่มือเกี่ยวกับหลักการ 
ค�านยิาม	มาตรฐานการจดัจ�าแนก	และวธิกีาร

5.	 ประสานความร่วมมือ	 และอ�านวยความสะดวก
การด�าเนินโครงการในเขตภูมิภาค	 ภายใต้กรอบ
ความร่วมมืออาเซียนด้านสถิติ	 และแผนปฏิบัติ
การด้านสถิติ	 ตามข้อเสนอแนะจากการประชุม
คณะกรรมการระบบสถิติแห่งอาเซียน	 (ASEAN	
Community	Statistical	System:	ACSS)	

ASEANstats	มผีลผลติด้านสถติทิี่หลากหลายส�าหรบั
ให้บริการ	 ไม่ว่าจะเป็นรายงาน	 เช่น	 รายงานสถิติรายปีอาเซียน	
(ASEAN	Statistical	Yearbook)	สรปุสถานการณ์ของอาเซยีน	(ASEAN	
Brief)	เป็นต้น	และการบรกิารข้อมลูออนไลน์	ได้แก่	ข้อมลูประชากร	
เศรษฐกจิมหภาค	การเงนิ	การค้าระหว่างประเทศ	การลงทนุระหว่าง
ประเทศ	การท่องเที่ยว	และตวัชี้วดัหลกัด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	และ
สิ่งแวดล้อม	 หรือฐานข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดต่าง	 ๆ	 ส�าหรับใช้ใน
การตดิตามประเมนิผล	ตลอดจนการบรกิารข้อมลูเกี่ยวกบัแผนงาน	
ความก้าวหน้าโครงการ	กลไก	กจิกรรมการด�าเนนิงานพฒันาความ
ร่วมมือด้านสถิติอาเซียน	 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาด้าน
วชิาการในภมูภิาคจากหน่วยงานสถติริะหว่างประเทศ	โดยสามารถ
เข้าเยี่ยมชม	 ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของ	 ASEANstats	 (www.
aseanstats.org)	หรอืที่	E-mail:	stats@asean.org	ได้	

 จากข้อมลูข้างต้น คงท�าให้ผูอ่้านรูจ้กั ASEANstats 

กันมากขึ้น หวังว่าในการพัฒนาประชาคมอาเซียนที่จะมาถึง

ในไม่ช้านี้ ASEANstats จะมีบทบาทเป็นที่รู้จักและได้รับการ

ยอมรับในวงกว้างมากขึ้น สามารถพัฒนาประชาคม ASEAN 

ให้เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

	ฉบบัที่แล้ว	เราได้รู้จกั	ASEAN	กนัมาบ้างแล้ว	ในฉบบันี้ 
มารู้จักหน่วยงานที่ชื่อว่า	 “ASEANstats” ASEANstats คือใคร 

ท�าหน้าทีอ่ะไร และมคีวามส�าคญัอย่างไรกบัประชาคมอาเซยีน  

วนันี้เราขอน�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกบั	ASEANstats	สกัเลก็น้อย	
ASEANstats	 คือ	 หน่วยให้บริการข้อมูลสถิติภายใต้

ส�านักงานเลขาธิการอาเซียน	 มีหน้าที่ให้บริการข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศที่ส�าคัญตามความต้องการของภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 
ภาควชิาการ	 ภาคสงัคม	 และประชาชนทั้งในภูมภิาค	 ASEAN	 และ
ประชาคมระหว่างประเทศ

เป้าหมายของ ASEANstats คือ	 การเป็นหน่วยงาน 
ที่ได้รบัความน่าเชื่อถอื	และได้รบัความไว้วางใจจากประชาคมอาเซยีน
ในการจดัท�าข้อมูลสถติทิี่สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้	ทนัต่อ
เวลา	และสามารถเปรยีบเทยีบกนัได้	รวมทั้งการสร้างองค์ความรู	้และ
การให้ความส�าคญัต่อการรกัษาความลบัของข้อมูล	

การด�าเนนิการ ASEANstats	ด�าเนนิการภายใต้กรอบ
นโยบายและจุดมุ่งหมายของกฎบัตรอาเซียน	 ตลอดจนวิสัยทัศน์
ของประชาคมอาเซียน	 ทั้งในเรื่องรูปแบบและแนวปฏิบัติ	 และใน
การจัดท�าข้อมูลสถิติและตัวชี้วัด	 จะเน้นให้สอดรับกับวัตถุประสงค์
ของอาเซียน	 ซึ่งในการจัดท�าต้องดูทิศทางนโยบายและโครงการ 
ในเขตภมูภิาคอาเซยีน	รวมทั้งยทุธศาสตร์อาเซยีนในระดบันานาชาติ
ว่าจะเดนิหน้าไปในทศิทางใด	 ทั้งนี้	 ASEANstats	 ได้น�าข้อเสนอแนะ
ขององค์การสหประชาชาตเิกี่ยวกบัหลกัการพื้นฐานของสถติทิางการ	
(Fundamental	Principles	of	Off	icial	Statistics)	มาปรบัใช้ด้วย	ซึ่งว่า
ด้วยเรื่องค่านยิมหลกัของการให้บรกิารภาครฐั	(core	values	of	public	
service)	ความมศีลีธรรมจรรยา	(integrity)	ความเป็นเลศิ	(excellence)	
จรรยาบรรณวิชาชีพ	 (professionalism)	 และความเป็นอิสระในการ
ด�าเนนิงาน	 (independence)	 รวมทั้งค�านงึถึงความต้องการของผู้ใช้
บรกิาร	(user	orientation)	และการส่งผ่านผลติภณัฑ์และบรกิารด้าน
สถติิ	(delivery	of	statistical	products	and	services)	ไปยงัผู้ใช้บรกิาร

งานหลักที่ ASEANStats รับผิดชอบ ได้แก่

1.	 พัฒนาตัวชี้วัดระดับภูมิภาคในเรื่องขอบข่ายและ
ระบบข้อมลู	ส�าหรบัใช้ในการตดิตาม	ประเมนิผลตาม
เป้าหมายประชาคมอาเซยีน	และโครงการอื่น	ๆ

2.	 จดัท�า	ประมวล	เผยแพร่	และสื่อสารร่วมกนัเกี่ยวกบั
สถิติและสารสนเทศของอาเซียน	 และสถิติในกลุ่ม
ประเทศสมาชกิ

3.	 บรกิารด้านสถติแิก่คณะกรรมาธกิารอาเซยีน	หน่วยงาน 
ภายในอาเซยีน	และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี
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การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต ่อ
นโยบายของรัฐบาล	 พ.ศ.	 2555	 มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อนโยบาย/โครงการที่รัฐบาล
ได้ด�าเนินการ	 ความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาด้านสังคม	
และเศรษฐกจิ	การได้รบัทราบรายการ	“รฐับาลยิ่งลกัษณ์พบ
ประชาชน”	 ตลอดจนข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	 ทั้งนี้	 เพื่อน�า
ข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจไปใช้เป็นแนวทางในการติดตามผล
การด�าเนนิงานของรัฐบาล	 ซึ่งในการส�ารวจโครงการนี้ปฏิบัติ
งานเกบ็รวบรวมข้อมลู	ระหว่างวนัที่	2	กรกฎาคม	-	12	สงิหาคม	 
พ.ศ.	 2555	 โดยท�าการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ
ตั้งแต่	18	ปีขึ้นไป	จ�านวนทั้งสิ้น	35,312	คน	กระจายทกุจงัหวดั	
ทั่วประเทศ	เป็นสมาชกิของครวัเรอืนในเขตเทศบาล	18,592	คน 
และนอกเขตเทศบาล	16,720	คน	สรปุผลการส�ารวจที่ส�าคญั
ได้ดงันี้

1. การติดตามการปฏิบัติงานของรัฐบาล

ผลจากการส�ารวจ	พบว่า	ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ	
67.2	ระบวุ่าตดิตามเป็นบางครั้งบางคราว	โดยมผีู้ที่ตดิตามเป็น
ประจ�า	ร้อยละ	13.9	และผู้ที่ไม่ได้ตดิตาม	ร้อยละ	18.9

2. การรับทราบและความพึงพอใจต่อนโยบาย 
       ของรัฐบาล
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นโยบายของรัฐบาลที่ประชาชนรับทราบมากที่สุด	 
5	อนัดบัแรก	คอื	 โครงการ	30	บาทรกัษาทกุโรค	ร้อยละ	95.6	
การขึ้นเบี้ยยงัชพีให้กบัผู้สูงอายแุบบมากขึ้นตามอาย	ุ(ขั้นบนัได)	 
ร้อยละ	90.9	การแก้ไขและป้องกนัปัญหายาเสพตดิ	ร้อยละ	90.8	
การขึ้นค่าจ้างขั้นต�่า	300	บาท	ร้อยละ	90.0	และการขึ้นเงนิเดอืน
ปรญิญาตรี	15,000	บาท	ร้อยละ	85.3

	ส�าหรบัประชาชนที่ทราบนโยบายของรฐับาลมคีวาม
พงึพอใจต่อการด�าเนนิการ	 5	 อนัดบัแรก	คอื	 การขึ้นเบี้ยยงัชพี
ให้กับผู้สูงอายุแบบมากขึ้นตามอายุ	 (ขั้นบันได)	 ร้อยละ	 91.2	
โครงการ	30	บาทรกัษาทกุโรค	ร้อยละ	87.8	การพกัหนี้เกษตรกร	
ร้อยละ	84.7	การแก้ไขและป้องกนัปัญหายาเสพตดิ	ร้อยละ	81.0	
และการส่งเสรมิกองทนุหมู่บ้าน	กองทนุ	SML	ร้อยละ	80.6	

3. ความสามารถของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา
   ด้านสังคมและเศรษฐกิจ

แผนภมู ิ3 ร้อยละของประชาชน จ�าแนกตามความคดิเหน็เกีย่วกบัการ 
 แก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจของรัฐบาล

ร้อยละ

การแก้ไขปัญหาทางสังคม      การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

แก้ไขได้
เป็นอย่ำงมำก 

แก้ไขได้บ้าง แก้ไขได้เพียง 
เล็กน้อย

ไม่สามารถ 
แก้ไขได้เลย

ระดับ
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	จากการสอบถามเกี่ยวกบัการแก้ไขปัญหาด้านสงัคม
และเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้น	 ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
รฐับาลสามารถแก้ไขได้บ้าง	(ร้อยละ	60.6	และ	57.2	ตามล�าดบั)	
รองลงมาคดิว่าแก้ไขได้เพยีงเลก็น้อย	(ร้อยละ	22.0	-	26.0)	และ
ประมาณร้อยละ	10.0	คดิว่าแก้ไขได้เป็นอย่างมาก	ส�าหรบัผูท้ี่คดิ
ว่ารฐับาลไม่สามารถแก้ไขได้เลย	มรี้อยละ	5.0	-	6.0

4. การรับทราบรายการ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบ 
      ประชาชน”

แผนภูมิ 4 ร้อยละของประชาชน จ�าแนกตามการรับทราบ รายการ  
 “รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน”

 
	ผลการส�ารวจ	พบว่า	ประชาชนร้อยละ	51.2	ไม่

ทราบว่ารายการ	“รฐับาลยิ่งลกัษณ์พบประชาชน”	ออกอากาศ	
ทุกเช้าวันเสาร์	 เวลา	 08.00	 น.	 ส่วนผู้ที่ทราบมีร้อยละ	 48.8	 
และระบุว่าทราบจากสื่อสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	
(ช่อง	NBT)	มากที่สดุ	(ร้อยละ	70.5)	รองลงมาจากข่าวทางทวี	ี 
(ร้อยละ	 27.0)	 จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	 
(ร้อยละ	21.8)	จากอนิเทอร์เนต็	(ร้อยละ	3.4)	จากข่าวหนงัสอืพมิพ์	 
(ร้อยละ	2.5)	และอื่น	ๆ	มรี้อยละ	0.7	ตามล�าดบั

5. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ร้อยละ	 3.3	 ของผู้ที่ตอบสัมภาษณ์ทั้งหมดให้ข้อ

เสนอแนะที่ส�าคญัต่อการบรหิารงานของรฐับาล	ได้แก่	รฐับาล
ควรท�าให้ได้ตามนโยบายที่หาเสียง	 ควรให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เป็นจรงิและทนัต่อเหตกุารณ์	เพิ่มช่องทางการประชาสมัพนัธ์
เพื่อให้ประชาชนทุกคนรับทราบอย่างทั่วถึง	 ประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง/เพิ่มเวลา	 และควรลงพื้นที่เพื่อท�าความเข้าใจ
กบัประชาชน/เข้าถงึประชาชน	เป็นต้น

อินเทอร์เน็ต 3.4%
ข่าวทางทีวี 27.0%
ข่าวทางหนังสือพิมพ์ 2.5%

อื่น ๆ 0.7%

การรับฟัง/รับชมรายการ ทรำบจำกสื่อ1/

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย (ช่อง NBT) 70.5%

สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย 21.8%

หมำยเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 ค�าตอบ

11.4 10.4

60.6 57.2

22.7 26.4

5.3 6.0

ไม่ทราบ
51.2%

ทรำบ
48.8%
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ส�านกังานสถติแิห่งชาต	ิได้ด�าเนนิการส�ารวจสภาวะ
ทางสงัคมและวฒันธรรม	พ.ศ.	2554	โดยเกบ็รวบรวมข้อมูลใน
เดอืนตลุาคม	พ.ศ.	2554	จากจ�านวนครวัเรอืนตวัอย่างประมาณ	
27,000	ครวัเรอืน	เพื่อให้ทราบถงึสภาพของสงัคมไทยเกี่ยวกบั 
พฤติกรรม	 ค่านิยม	 และวัฒนธรรมของคนไทยในปัจจุบัน	
ส�าหรบัน�าไปใช้ในการตดิตาม	ประเมนิสถานการณ์	และทศิทาง 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต	 เพื่อใช้ในการวางแผน
แก้ไขปัญหาสงัคม

การนับถือศาสนา 
ประชากรของประเทศไทยมากกว่าร้อยละ	90	นบัถอื

ศาสนาพุทธ	 (ร้อยละ	 94.6)	 รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม	 
(ร้อยละ	 4.6)	 และศาสนาคริสต์	 (ร้อยละ	 0.7)	 ที่เหลือเป็นผู้ที่
นบัถอืศาสนาอื่น	ๆ	รวมทั้งผู้ที่ไม่มศีาสนา	(ร้อยละ	0.1)

เมื่อเปรยีบเทยีบการประกอบกจิทางศาสนาระหว่างปี 
2551	และ	2554	พบว่า	ในปี	2554	พทุธศาสนกิชนตกับาตรและ
สวดมนต์มีสัดส่วนใกล้เคียงกับป	ี 2551	 ส�าหรับการรักษาศีล	 5	
และท�าสมาธิเพิ่มขึ้นจากปี	 2551	 อย่างเห็นได้ชัด	 โดยเฉพาะ
ท�าสมาธเิพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 35.6	 ในปี	 2551	 เป็นร้อยละ	 40.5	 
ในปี	2554	ส�าหรบัอสิลามกิชนท�าละหมาด	และไปท�าพธิฮีจัญ์ที่ 

ภาค
ร้อยละ

รวม พุทธ อิสลาม คริสต์ อ่ืนๆ

ทั่วราชอาณาจักร 100.0 94.6 4.6 0.7 0.1

   ในเขตเทศบาล 100.0 95.0 3.9 1.1 *

   นอกเขตเทศบาล 100.0 94.6 4.9 0.5 *

กรุงเทพมหานคร 100.0 93.2 5.5 1.3 *

กลาง 100.0 97.1 2.5 0.4 -

เหนือ 100.0 97.4 0.2 1.8 0.6

ตะวันออกเฉียงเหนือ 100.0 99.4 0.2 0.4 -

ใต้ 100.0 75.2 24.5 0.3 -

สภาวะทางสังคม 
วัฒนธรรมและสุขภาพจิต

แผนภูมิ 1 ร้อยละของประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป 
  จ�าแนกตามการนับถือศาสนา พ.ศ. 2554

พุทธ 94.6%
อิสลาม 4.6%

อื่น ๆ 
0.1%

คริสต์ 
4.6%

เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค	 พบว่า	 ประชากรใน 
ทกุภาคส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ	90	นบัถอืศาสนาพทุธ	ยกเว้น 
ภาคใต้	ซึ่งมผีูน้บัถอืศาสนาอสิลามสงูกว่าภาคอื่น	ๆ 	อย่างเหน็
ได้ชดั	(ร้อยละ	24.5)

ตาราง 1 ร้อยละของประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป จ�าแนกตามศาสนา  
  เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2554

* น้อยกว่าร้อยละ 0.1
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นครเมกกะไม่แตกต่างจากปี	2551	ในขณะที่ครสิต์ศาสนกิชนไป
โบสถ์	และสวดมนต์	ลดลงจากร้อยละ	95.4	และ	95.3	ในปี	2551	
เป็นร้อยละ	93.8	และ	92.7	ในปี	2554	ตามล�าดบั

2. ศาสนาอิสลาม 
มุสลิมมากกว ่าร ้อยละ	 96	 ท�าละหมาดและ 

ถอืศลีอด	โดยในจ�านวนนี้เป็นผูท้ี่ท�าละหมาดทกุวนัครบ	5	ครั้ง 
ร้อยละ	 55.3	 และท�าทุกวันแต่ไม่ครบ	 5	 ครั้ง	 ร้อยละ	 28.7	
ส�าหรับการถือศีลอด	 พบว่า	 ถือศีลอดครบทั้งเดือน	 ร้อยละ	
57.7	ส่วนผู้ที่บรจิาคซะกาตมรี้อยละ	37.5	และพบว่า	มสุลมิที่
เคยไปท�าพธิฮีจัญ์ที่นครเมกกะ	มเีพยีงร้อยละ	8.3	

การประกอบกิจทางศาสนา

แผนภูมิ 3 ร้อยละของพุทธศาสนิกชนอายุ 13 ปีขึ้นไป
 จ�าแนกตามการประกอบกิจทางศาสนา พ.ศ. 2554

แผนภูมิ 2 ร้อยละของประชากรอาย ุ13 ปีขึน้ไป ทีน่บัถอืศาสนาต่าง ๆ   
 จ�าแนกตามการประกอบกจิทางศาสนา พ.ศ. 2551 และ 2554

1. ศาสนาพุทธ
การประกอบกจิทางศาสนาของประชากร	 พบว่า	 ใน

รอบปีที่ผ่านมา	 พุทธศาสนกิชนมีการตักบาตร	 และสวดมนต์ 
ร้อยละ	92.7	และ	80.6	ตามล�าดบั	ส่วนการรกัษาศลี	5	(ครบทกุข้อ) 
และการท�าสมาธ	ิเป็นกจิทางศาสนาที่มผีู้ปฏบิตัติ�่ากว่าครึ่งหนึ่ง	
(ร้อยละ	 49.4	 และ	 40.5	ตามล�าดบั)	 และเมื่อพจิารณาความถี่
ของการปฏิบัติดังกล่าว	 พบว่า	 การตักบาตร	 พุทธศาสนกิชน 
ส่วนใหญ่นิยมท�าในวันพระ/ช่วงเข้าพรรษา/วันส�าคัญทางพุทธ
ศาสนา	 ร้อยละ	 37.1	 และมีการตักบาตรสม�่าเสมอทุกวันหรือ 
ทกุสปัดาห์	ร้อยละ	19.1	ส�าหรบัการสวดมนต์	พบว่า	มผีูส้วดมนต์ 
สม�่าเสมอทุกวันหรือทุกสัปดาห	์ ร้อยละ	 23.4	 และสวดมนต์ใน
วนัพระ/ช่วงเข้าพรรษา/วนัส�าคญัทางพทุธศาสนา	ร้อยละ	22.9	

แผนภูมิ 4 ร้อยละของมุสลิมอายุ 13 ปีขึ้นไป จ�าแนกตาม 
    การประกอบกิจทางศาสนา พ.ศ. 2554

พุทธ อิสลาม คริสต์

24.6

11.8

37.1

10.8

8.3

30.6

3.6

22.9

9.2

14.2

24.5

13.0

6.7
4.9

27.0

8.1
2.5

ตักบำตร สวดมนต์ รักษาศีล ท�าสมาธิ ท�าละหมาด ไปท�าพิธี
ฮัจญ์

ไปโบสถ์ สวดมนต์
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3. ศาสนาคริสต์
คริสต์ศาสนิกชนมากกว่าร้อยละ	 92	 ที่ไปโบสถ์ 

และสวดมนต์	ซึ่งในจ�านวนนี้	พบว่า	ประมาณ	3	ใน	5	ไปโบสถ์ 
ทกุสปัดาห์และสวดมนต์เป็นประจ�า	 (ร้อยละ	59.6	และ	56.2	
ตามล�าดบั)
แผนภูมิ 5 ร้อยละของคริสต์ศาสนิกชนอายุ 13 ปีขึ้นไป 
    จ�าแนกตามการประกอบกิจทางศาสนา พ.ศ. 2554

ค่านิยมของวัยรุ่นไทย
ปัจจบุนัวยัรุ่นไทย	 (อาย	ุ 13	–	24	ปี)	 ช่วยท�างาน

บ้านเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	86.7	ในปี	2551	เป็นร้อยละ	94.5	ในปี	
2554	โดยมสีดัส่วนที่ท�าเป็นประจ�าเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.2	ส�าหรบั
การพกัผ่อนหย่อนใจ	เช่น	การอ่านหนงัสอื	 เล่นกฬีา	การเข้า
ร่วมกจิกรรมเสรมิสร้างความรู	้และเล่นดนตร/ีร้องเพลง	ความถี่

ของการท�าเป็นประจ�าลดลงจากปี	 2551	 อาจเป็นเพราะวัยรุ่น 
หนัมาสนใจการเล่นเกมคอมพวิเตอร์ที่เล่นประจ�าเพิ่มขึ้นมากกว่า	
2	 เท่า	 จากร้อยละ	 5.8	 ในปี	 2551	 เป็นร้อยละ	 12.3	 ในปี 
2554	 และการสื่อสารทางอินเทอร์เนต็	 เช่น	 ทวิตเตอร์	 เฟซบุ๊ก	
เวบ็บอร์ด	มเีกอืบร้อยละ	50	ซึ่งมผีู้ที่เล่นเป็นประจ�าร้อยละ	15.2	

ส�าหรับพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงของวัยรุ่นสมัยนี้นั้น	 
พบว่า	วยัรุ่นที่นอนดกึตื่นสาย	เที่ยวเตร่	และเล่นการพนนั/หวย/
บอล	เป็นประจ�าเพิ่มขึ้นจากปี	2551	น้อยกว่าร้อยละ	2.0	ส่วน
เที่ยวกลางคนืลดลงจากปี	2551	ร้อยละ	10.0	ซึ่งแสดงให้เหน็ว่า
วัยรุ่นไทยในปัจจุบันยังมีจิตส�านกึที่ดีและไม่ท�าตัวเป็นภาระหรือ
ปัญหาของสงัคมมากนกั	

ความตระหนักและการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุ
จากการส�ารวจพบว่า	 มากกว่าร้อยละ	 90	 ของ

ประชากรอายุ	 13	 ปีขึ้นไป	 เห็นว่าผู้สูงอายุสามารถถ่ายทอด
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี	 และมีประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์แก่คนรุ่นหลงัเป็นอย่างมาก	 (ร้อยละ	 95.4	 และ	 95.0	
ตามล�าดับ)	 รองลงมาคือ	 ผู้สูงอายุสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ 
รุ่นลูกหลาน	 สามารถท�าประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและสังคมได้	
และรูจ้กัโลกดเีพราะผ่านชวีติมามาก	ร้อยละ	94.0	93.7	และ	92.5 
ตามล�าดบั	และพบว่ามากกว่าร้อยละ	70	ไม่เหน็ด้วยที่ผู้สูงอาย ุ
จะไปอยูท่ี่อื่น	เช่น	บ้านพกัคนชรา	(ร้อยละ	91.7)	หรอืเหน็ว่าผูส้งูอาย	ุ 
(60	-	79	ปี	และ	80	ปีขึ้นไป)	เป็นภาระแก่บตุรหลานหรอืครอบครวั
หรอืเป็นคนน่าเบื่อ	(ร้อยละ		83.5	77.2	และ	71.4	ตามล�าดบั)	ซึ่งแสดง 
ให้เหน็ว่าคนในสงัคมมองผู้สูงอายเุป็นผู้ที่มคีณุค่าทางสงัคม

พฤติกรรม ปี
ทำา

ไม่ทำา
รวม ประจำา บางครั้ง

ท�างานบ้าน
2551 86.7 47.2 39.5 13.3

2554 94.5 51.4 43.1 5.5

อ่านหนังสือ
2551 85.4 32.4 53.0 14.6

2554 84.0 30.2 53.8 16.0

เล่นกีฬา 
2551 78.4 25.8 52.6 21.6

2554 76.1 20.9 55.2 23.9

เข้าร่วมกิจกรรม

เสริมสร้างความรู้

2551 66.6 13.5 53.1 33.4

2554 69.2 10.5 58.7 30.8

เล่นดนตรี/ร้องเพลง
2551 57.4 9.9 47.5 42.6

2554 50.8 8.5 42.3 49.2

เล่นเกม

คอมพิวเตอร์

2551 41.3 5.8 35.5 58.7

2554 53.3 12.3 41.0 46.7

ส่ือสารทาง Internet 1/   
   เช่น Facebook/
   Web board

- - - - -

2554 49.9 15.2 34.7 50.1

นอนดึกตื่นสาย
2551 59.5 5.8 53.7 40.5

2554 63.8 7.2 56.6 36.2

เที่ยวเตร่
2551 38.1 2.1 36.0 61.9

2554 40.5 3.0 37.5 59.5

เที่ยวกลางคืน
2551 29.9 1.0 28.9 70.1

2554 19.5 1.0 18.5 80.5

เล่นการพนัน
2551 9.8 0.3 9.5 90.2

2554 11.9 0.9 11.0 88.1

ตาราง 3 ร้อยละของวัยรุ่นไทยอายุ 13 - 24 ปี จ�าแนกตาม 
  พฤติกรรม พ.ศ. 2554

1/ สื่อสารทาง Internet เป็นข้อถามที่เพิ่มขึ้นในปี 2554

ความตระหนักและการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุ รวม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ

ผู้สูงอายุถ่ายทอดวัฒนธรรม 

    ขนบธรรมเนียมประเพณี  
100.0 95.4 1.5 3.1

ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่เป็น

    ประโยชน์แก่คนรุ่นหลัง 
100.0 95.0 1.4 3.6

ผู้สูงอายุสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีแก่

    รุ่นลูกหลาน 
100.0 94.0 1.5 4.5

ผู้สูงอายุสามารถท�าประโยชน์ให้แก่

    ครอบครัวและสังคมได้
100.0 93.7 1.6 4.7

ผู้สูงอายุรู้จักโลกดีเพราะผ่านชีวิต 

    มามาก
100.0 92.5 2.7 4.8

ผู้สูงอายุมักเป็นคนตามโลกไม่ทัน  100.0 35.1 43.9 21.0

ผู้สูงอายุเอาใจยาก 100.0 28.6 48.7 22.7

ผู้สูงอายุมักเป็นคนน่าเบื่อ 100.0 11.4 71.4 17.2

ผู้สูงอายุ (80 ปีขึ้นไป) มักเป็นภาระ

    แก่บุตรหลานหรือครอบครัว
100.0 11.0 77.2 11.8

ผู้สูงอายุ (60 - 79 ปี) มักเป็นภาระ

   แก่บุตรหลานหรือครอบครัว    
100.0 6.2 83.5 10.3

ผู้สูงอายุควรไปอยู่ที่อื่น เช่น บ้านพัก

    คนชรา
100.0 2.4 91.7 5.9

34.2

59.6

93.8 92.7

36.5

56.2

ตาราง 4 ร้อยละของประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป จ�าแนกตามความ 
  ตระหนักและการเห็นคุณคา่ผูสู้งอายุ พ.ศ. 2551 และ 2554
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เกอืบครึ่งศตวรรษที่ส�านกังานสถติแิห่งชาต	ิ(สสช)	ได้
ท�าหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ทั้งทางด้าน
เศรษฐกจิ	และสงัคมทั้งในระดบัประเทศ	และระดบัจงัหวดั	ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา	สสช	ได้พฒันารปูแบบ	และกระบวนการเกบ็
ข้อมลูด้วยวธิต่ีาง	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็นการส�ารวจทาง	Internet	หรอื	การ
ใช้เครื่อง	PDA	(Personal	Digital	Assistant)	เป็นต้น	มาวนันี้ด้วย
นโยบาย	Smart	Thailand	ของ	นาวาอากาศเอก	อนดุษิฐ์	นาครทรรพ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
หรอื	กระทรวง	ICT	สสช	จงึได้น�าเทคโนโลยสีมยัใหม่	คอื	Tablet	
PC	 เข้ามาใช้แทนที่กระดาษและดินสอ	 เพื่อช่วยลดเวลาที่ใช้ใน
การบันทึกแบบ	 และยังสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เป็น
อย่างดี	ทั้งนี้	สสช	 ได้น�า	 Tablet	 PC	มาใช้อย่างเตม็รูปแบบใน
โครงการส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย	 พ.ศ.	
2555	(Multiple	Indicator	Cluster	Survey:	MICS4)	ซึ่งประเทศไทย
นับเป็นประเทศแรกที่ใช้นวัตกรรมนี้จากมากกว่า	 50	 ประเทศ
ที่ท�าการส�ารวจ	MICS4

MICS4	 เป็นการส�ารวจที่มีรูปแบบการท�างานแบบ
พหุภาคี	 เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การระหว่างประเทศ	
องค์กรอิสระ	 และองค์กรภาครัฐ	 ที่ร่วมกันสนับสนุนทั้งด้าน 
งบประมาณ	อปุกรณ์ต่าง	ๆ 	รวมทั้งด้านวชิาการ	การจดัท�าครั้งนี้ 
ถือเป็นครั้งที่	 2	 ของประเทศไทย	 หลังจากที่จัดท�าครั้งแรกในปี	
2548	-	2549	(MICS3)	ข้อมูลที่ได้สามารถน�าไปใช้ในการตดิตาม
และประเมนิผลการด�าเนนิงานเกี่ยวกบัเดก็และสตรี	โดยก�าหนด
นโยบายหรือมาตรการต่าง	 ๆ	 ในการแก้ไขปัญหาเด็กและสตร ี
ได้อย่างเหมาะสม	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพแม่และเด็ก	 
การศกึษาของเดก็ในแต่ละวยั	การส่งเสรมิการเลี้ยงลกูด้วยนมแม่	
ครอบครัวและการคุ้มครองเด็ก	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ยังสามารถ
น�าข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบสถานการณ์เด็กและสตรีกับนานา
ประเทศได้

จากการส�ารวจ	 MICS3	 ซึ่งด�าเนินการส�ารวจในปี	 
2548	 –	 2549	 แสดงให้เห็นถึงสุขภาพเด็ก	 ซึ่งพบว่าทารกใน
ประเทศไทย	1	ใน	10	คน	มนี�้าหนกัแรกคลอดต�่ากว่า	2,500	กรมั	
(ร้อยละ	 9.2)	 ซึ่งตามหลักสากล
ถือว่าเป็นน�้าหนกัขั้นต้นส�าหรับ
เดก็แรกเกดิ	ส่วนเดก็อายนุ้อย
กว่า	5	ปี	ที่มสี่วนสูงต�่ากว่า

เกณฑ์มาตรฐาน	 (เตี้ยเกินไปเมื่อเทียบกับอายุ)	 มีร้อยละ	 12	
เด็กที่มีน�้าหนกัต�่ากว่าเกณฑ์	 (ผอมเกินไปเมื่อเทียบกับอายุ)	 
มีร้อยละ	 4	 ขณะที่เด็กที่มีน�้าหนกัตัวเกินกว่าเกณฑ์หรืออ้วน	
มรี้อยละ	11

นวัตกรรมใหม่...ในงานสถิติ !!!

นอกจากนี้ภาวะโภชนาการของเด็กยังสามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงสุขภาพโดยรวมของเด็กได้	 หากพิจารณา
จากการบรโิภคเกลือไอโอดีนของครัวเรือน	 ซึ่งไอโอดีนถือเป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยให้ร่างกายเจรญิเตบิโต	 โดยเฉพาะใน
ช่วงการพัฒนาของระบบประสาทและสมองของเด็ก	 ผลการ
ส�ารวจพบว่าครวัเรอืนในประเทศไทยมกีารบรโิภคเกลอืไอโอดนี
อย่างเพยีงพอ	(ร้อยละ	47.2)	โดยกรงุเทพมหานคร	ภาคกลาง	
ภาคใต้	ภาคเหนอื	มอีตัราการบรโิภคเกลอืมากกว่าร้อยละ	50	
ยกเว้นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืที่มเีพยีงร้อยละ	22.6

ข้อมูลจากการส�ารวจ	 MICS	 ยังมีอีกหลาย	 ๆ 
ส่วนที่ส�าคัญและน่าสนใจ	 เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
ติดตามสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย	 และ
ภายในปี	 2556	 ข้อมูลจากการส�ารวจ	 MICS4	 จะแสดง 
ให้เห็นภาพความก้าวหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ของเด็กและสตรี	 โดยผลจากการส�ารวจสามารถน�าไปตอบ
โจทย์ส�าคัญ	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการติดตามความก้าวหน้าตาม 

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	
หรือ	 MDGs	 เป้าหมายของโลกที่
เหมาะสมส�าหรับเด็ก	 (A	 World	
Fit	 for	 Children:	 WFFC)	 รวมทั้ง

นโยบายของกระทรวง	 กรมต่าง	 ๆ	
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนนิงานด้านเด็ก

และสตรี

0
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จากรายงาน	World	Youth	Report	2012	ขององค์การ
สหประชาชาติ	 ซึ่งเป็นปีล่าสดุมปีระเดน็เกี่ยวกบัการท�างานของ
เยาวชนที่ถกูละเลย	และไม่ได้รบัความเป็นธรรม	รายงานดงักล่าว 
ชี้ให้เห็นถึงการได้รับผลกระทบจากการเลือกปฏิบัติเมื่อเทียบ
กับผู้ใหญ	่ โดยเยาวชนมักจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะได้เข้าสู่ตลาด
แรงงาน	 ขณะเดียวกันกลับเป็นกลุ่มแรก	 ๆ	 ที่มักจะถูกให้ออก
จากงาน	 ด้วยเหตุผลที่ว่ามีทักษะและประสบการณ์น้อยกว่า
ผู้ใหญ่นั่นเอง	 ในรายงานดังกล่าวกลุ่มเยาวชนยังเสนอความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับระบบการศึกษาที่ไม่มีการวางแผนที่เอื้อต่อการ
เข้าสู่ตลาดแรงงานของพวกเขาทั้งหลาย	 และส่วนใหญ่มักได้
ท�างานในสถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไม่มี
ระบบสวสัดกิาร	และไม่มคีวามมั่นคงเท่าที่ควร

การศึกษาเกี่ยวกับการท�างานของเยาวชนจากข้อมูล
การส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร	 (ไตรมาส	 3)	 พ.ศ.	 
2530	–	2554	ของ	สสช	พบว่า	การเข้าสูต่ลาดแรงงานของเยาวชน	
(อาย	ุ15	–	24	ปี)	ในรอบกว่า	2	ทศวรรษที่ผ่านมา	ลดลงจาก 
ร้อยละ	 71.1	 ในปี	 2530	 เหลือร้อยละ	 46.5	 ในปี	 2554	 อาจ
เนื่องจากนโยบายด้านการศึกษาของภาครัฐในการขยายการ
ศกึษาภาคบงัคบั	นโยบายเรยีนฟร	ีและการมกีองทนุให้กู้ยมืเพื่อ
การศกึษา	(กยศ.)	ผนวกกบัภาวะเศรษฐกจิและสงัคมที่แข่งขนักนั 
ค่อนข้างสูง	 ท�าให้พ่อแม่/ผู้ปกครองส่งเสริมบุตรหลานให้ได้รับ
การศึกษามากขึ้น	 เพื่อน�าไปสู่การมีงานท�าและค่าตอบแทนที่ดี
ในอนาคต

การท�างานของเยาวชนคล้ายกบัการท�างานของแรงงาน
ทั้งประเทศ	 คือ	 ส่วนใหญ่ท�างานในภาคเกษตร	 แต่ลดลงจาก 
ร้อยละ	 70.3	 ในปี	 2530	 เหลือเพียงร้อยละ	 40.5	 ในปี	 2554	 
ขณะที่การท�างานในภาคการผลติและบรกิารเพิ่มขึ้น	ซึ่งอาจเป็น
เพราะภาคนี้มีสวัสดิการคุ้มครองและมีรายได้ที่มั่นคง	 ต่างกับ 
การท�างานในภาคเกษตรที่กฎหมายแรงงานอาจยงัไม่ครอบคลมุ	
และไม่มสีวสัดกิารคุ้มครองเท่าที่ควร

จ๋

เยาวชนที่ท�างานในภาคการผลิตและบริการมีชั่วโมง
ท�างานค่อนข้างสูง	 แม้จะลดลงจาก	 53	 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในปี	
2530	เหลอืเพยีง	45	ชั่วโมงต่อสปัดาห์ในปี	2554	กต็าม	แต่กย็งั
เกินกว่าเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานก�าหนดไว้	 คือ	
35	ชั่วโมงต่อสปัดาห์	ตรงข้ามกบัค่าจ้างที่ได้รบัเพยีง	5,874	บาท	
ขณะที่แรงงานทั้งประเทศได้รบัค่าจ้างเฉลี่ย	10,340	บาทต่อเดอืน

ใส่ใจเรื่องงาน
ยุคใหม.่..โ

ที่มา : การส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร (ไตรมาส 3) 
    พ.ศ. 2530 – 2554 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ร้อยละของเยาวชนที่มีงานท�า 
จ�ำแนกตำมอุตสำหกรรม

ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าเยาวชนที่มีงานท�ายังไม่ได้
ท�างานที่มคีณุค่า	(Decent	Work)	อย่างเตม็รูปแบบ	โดยเฉพาะ
การมีชั่วโมงการท�างานที่เกินกว่ากฎหมายก�าหนด	 นอกจากนี้
อาจได้รบัค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม	ไม่มสีวสัดกิารคุ้มครอง	หรอืไม่มี
สทิธติ่อรองเกี่ยวกบัการท�างาน	ซึ่งเหล่านี้ล้วนแต่ละเมดิเงื่อนไข
ของการท�างานที่มคีณุค่าทั้งสิ้น

จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นการท�างานของ
เยาวชนทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างชดัเจน จากเดมิทีท่�างานภาค
เกษตรกรรม ไปเป็นงานภาคการผลิตและบริการมากขึ้น  
ดงันัน้ การเตรยีมความพร้อมให้กบัเยาวชนก่อนเข้าสูต่ลาด
แรงงานจงึเป็นเรือ่งส�าคญั การจดัหลกัสตูรให้สอดคล้องกบั
ความต้องการของตลาดแรงงาน หรอืเพิม่ทกัษะทีส่ามารถ
น�าไปใช้ในการท�างาน เช่น คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ 
เป็นต้น เพื่อให้เยาวชนเกิดความมั่นใจและพร้อมที่จะก้าว
เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างเต็มภาคภูมิ

จ�านวนชั่วโมงท�างานเฉลี่ยของเยาวชน

ที่มา : การส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร (ไตรมาส 3) 
     พ.ศ. 2530 – 2554 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
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วธิสีร้างสมาธใินการทำางาน

8 วิธีสร้างสมาธิในการท�างาน
1.	เลอืกงานหนิ	เลอืกงานหนิขึ้นมาหนึ่งงาน	(ควรเป็นงาน

ที่ส�าคญัที่สดุที่ต้องท�าก่อน)	แล้วตดัสนิใจว่าจะท�าให้เสรจ็ในรวดเดยีว
หรอืว่าจะจ�ากดัเวลาเป็นเวลาเท่าไหร่	(เช่น	ท�า	30	นาทแีล้วหยดุพกั)

2.	 สร้างพื้นที่การท�างาน	 ก่อนเริ่มงานก�าจัดทุกอย่างที่จะ
ดงึความสนใจจากงานตรงหน้าออกให้หมด	เช่น	ปิดหน้าจอ	ปิดมอืถอื 
เสยีด้วย

3.	เสยีงเตอืนตั้งนาฬิกาปลกุ	หรอืถ้าตั้งใจว่าจะท�าไปจนกว่า 
งานนั้นจะเสร็จ	 ก็พยายามท�าสมาธิอย่าพะวงเรื่องอื่นก่อนถึงก�าหนด
เวลา

4.	เมื่อโดนขดัจงัหวะจากงานอื่น	ถ้าเลี่ยงไม่ได้ให้จดโน้ตไว้
ก่อนแล้วค่อยกลบัมาจดัการทหีลงั

5.	เกดิวอกแวก	อยู่	ๆ	อยากเชก็อเีมลขึ้นมา	หรอือยากไป
ท�าอย่างอื่นแทน	ลองหายใจลกึ	ๆ	แล้วตั้งใจใหม่

6.	งานด่วนเข้าแทรก	เกดิมงีานด่วนกว่าเข้ามาจรงิ	ๆ	เลี่ยง
ไม่ได้ก็ควรจะพยายามจดโน้ตไว้ว่าขณะนั้นท�างานมาถึงไหน	 ตั้งใจจะ
ท�าอะไรต่อไปก่อนโดนขัดจังหวะแล้วจัดเก็บโน้ตนั้นกับงานไว้ด้วยกัน
เมื่อกลบัมาเริ่มใหม่ภายหลงัจะได้ต่อตดิ

7.	รแีลกซ์ด้วย	อย่าเครยีดมากจนเกนิไป	ถ้ารู้สกึเครยีดกบั
งานตรงหน้ามากให้หยุดพักหายใจลึก	 ๆ	 ยืดเส้นสายเสียหน่อย	 หรือ
อาจจะหยดุพกัดื่มกาแฟ	อย่าเข้มงวดกบัตวัเองเกนิไปนกั

8.	 ให้รางวลัหลงังานเสรจ็	 ให้รางวลักบัตวัเองด้วยการเชก็ 
อเีมลหรอือ่านบลอ็กที่ชอบกไ็ด้	

ใครที่อยากมีสมาธิในการท�างาน	 ลองน�าวิธีที่แนะน�าไป
ปฏบิตัติามกนัได้

ข้อมูลจากเดลินิวส์ออนไลน์

เก
ร
็ด
ค
ว
าม

ร
ู้

เคล็ดลับน่ารู้ที่เราจะมาแนะนำาคือวิธี
สร้างสมาธิในการทำางานค่ะ แน่นอนว่าการ
มีสมาธิที่ดีไม่ว่าจะทำาอะไรก็มักจะออกมาดี 
เสมอ แต่คนเราส่วนมากกม็กัจะมเีรือ่งมากมาย
ให้คิดโน่นคิดนี่จนบ่อยครั้งในการทำางานของ
ใครหลาย ๆ  คนมักจะขาดสมาธิ วันนี้ เรา 
กเ็ลยได้นำาเคลด็ลบัด ีๆ  เกีย่วกบัวธิสีร้างสมาธิ 
ในการทำางานมาฝาก เพราะสมาธิเป็นสิ่งที่มี 
ความสำาคัญมาก ๆ  ในการทำางานแทบจะทุก 
ประเภท และการมีสมาธิก็ยังช่วยให้คนเรา 
สามารถทำางานได้อย่างถกูต้องและมปีระสทิธภิาพ 
ดังนั้นคุณจึงมั่นใจว่าเคล็ดลับวิธีสร้างสมาธิ 
ในการทำางานของเราในวันนี้จะเป ็นผลดีที่ 
หลาย ๆ  คนจะไม่มองข้าม ว่าแล้วเราก็มาดู 
เคล็ดลับดี ๆ  กับ 8 วิธีสร้างสมาธิในการ
ทำางานกันเลยดีกว่าว่าเคล็ดลับนี้จะเป็นตัว
ช่วยที่สำาคัญของคุณได้สักกี่ข้อ เพียงคุณลอง 
ทำาตาม 8 เคลด็ลบัน่ารูก้บัวธิสีร้างสมาธใินการ
ทำางานที่เรานำามาแนะนำากันในวันนี้ การทำางาน
ของคณุกจ็ะออกมาดอีย่างมคีณุภาพแน่นอนค่ะ 
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ภาค/จังหวัด
ความสุขในชีวิต ความพึงพอใจในชีวิต

ภาค/จังหวัด
ความสุขในชีวิต ความพึงพอใจในชีวิต

คะแนน(เต็ม 
10 คะแนน) อันดับ คะแนน(เต็ม 10 

คะแนน) อันดับ คะแนน(เต็ม 
10 คะแนน) อันดับ คะแนน(เต็ม 10 

คะแนน) อันดับ

ทั่วประเทศ 7.7377 7.6421 ตาก 7.8939 30  7.6598 45
กรุงเทพมหานคร 7.4278 7.3189 สุโขทัย 7.5882 60 7.4387 65

กรุงเทพมหานคร 7.4278 68 7.3189 69 พิษณุโลก 7.2765 73 7.1430 74

ภาคกลาง 7.6774 7.5737 พิจิตร 8.1093 12 7.8691 23
สมุทรปราการ 7.4248 69 7.3252 68 เพชรบูรณ์ 7.8345 39 7.6359 47
นนทบุรี 7.7188 50 7.4744 63 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7.7992 7.7211

ปทุมธานี 7.9884 24 7.8304 27 นครราชสีมา 7.1512 75 7.1271 75

อยุธยา 8.2198 7 7.9416 18 บุรีรัมย์ 8.0911 14 8.1249 6

อ่างทอง 7.9897 23 7.7998 28 สุรินทร์ 7.7342 48 7.7640 36

ลพบุรี 7.6080 58 7.5310 55 ศรีสะเกษ 7.5120 64 7.4813 62

สิงห์บุรี 8.1195 10 8.0885  9 อุบลราชธานี 7.7648 44 7.7647 35

ชัยนาท 7.5825 61 7.5242 56 ยโสธร 7.7764 43 7.6523 46

สระบุรี 7.4722 67 7.5179 57 ชัยภูมิ 7.8725 33 7.7758 32

ชลบุรี 7.5496 62 7.4521 64 อ�านาจเจริญ 7.8616 36 7.7296 42

ระยอง 7.5374 63 7.3676 67 บึงกาฬ 9.1585 1 9.1558 1

จันทบุรี 7.8626 35 7.7779 31 หนองบัวล�าภู 7.9546 28 7.9299 19

ตราด 8.0319 18 8.0382 13 ขอนแก่น 8.1714 8 7.9997 15

ฉะเชิงเทรา 7.7248 49 7.6345 48 อุดรธานี 7.3542 72 7.1864 73

ปราจีนบุรี 7.9758 26 7.9497 17 เลย 7.6846 52 7.5727 51

นครนายก 7.9732 27 7.8408 26 หนองคาย 7.9267 29 7.7987 29

สระแก้ว 7.7438 47 7.8751 21 มหาสารคาม 8.3552 5 8.1236 7

ราชบุรี 7.6836 53 7.6052 49 ร้อยเอ็ด 7.8773 32 7.7649 34

กาญจนบุรี 7.6279 57 7.4971 60 กาฬสินธุ์ 7.7577 45 7.5162 58

สุพรรณบุรี 7.3622 71 7.2075 72 สกลนคร 8.2682 6 8.2639 4

นครปฐม 7.4842 66 7.4813 61 นครพนม 7.8353 38 7.7007 43

สมุทรสาคร 7.7042 51 7.5466 52 มุกดาหาร 7.7445 46 7.6910 44

สมุทรสงคราม 7.8270 40 7.7382 40 ภาคใต้ 7.9360 7.8136

เพชรบุรี 7.3754 70 7.2976 70 นครศรีธรรมราช 7.8716 34 7.7372 41
ประจวบคีรีขันธ์ 7.6821 54 7.5342 54 กระบี่ 8.0982 13 8.0627 12

ภาคเหนือ 7.7328 7.6431 พังงา 8.8554 2 8.6536 2
เชียงใหม่ 7.9998 21 7.8684 24 ภูเก็ต 7.6351 56 7.5064 59
ล�าพูน 8.0160 19 7.8532 25 สุราษฎร์ธานี 7.9952 22 7.7829 30
ล�าปาง 7.7901 42 7.7436 39 ระนอง 8.3900 3 8.3064 3
อุตรดิตถ์ 7.7911 41 7.7442 38 ชุมพร 8.1144 11 8.0666 10
แพร่ 8.0830 15 8.0660 11 สงขลา 8.0115 20 7.9249 20
น่าน 7.6455 55 7.5351 53 สตูล 8.0486 17 7.8730 22
พะเยา 8.1542 9 8.1396 5 ตรัง 8.3680 4 8.1112 8
เชียงราย 7.5981 59 7.5945 50 พัทลุง 8.0599 16 7.9628 16
แม่ฮ่องสอน 7.4979 65 7.4168 66 ปัตตานี 7.8934 31 7.7529 37
นครสวรรค์ 7.1978 74 7.2683 71 ยะลา 7.9872 25 8.0101 14
อุทัยธานี 7.1407 76 7.1270 76 นราธิวาส 6.8213 77 6.7499 77
ก�าแพงเพชร 7.8506 37 7.7748 33

การส�ารวจความพึงพอใจในชีวิตคนไทยในปี พ.ศ. 2555

1/ ผลส�ารวจความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย  
 (ส�านักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับมูลนิธินโยบายสุขภาวะ ด�าเนินการส�ารวจระหว่างวันที่ 8 – 23 มีนาคม 2555)   

คะแนนความสุขและความพึงพอใจในชีวิตของประชาชน เป็นรายจังหวัด1/
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สถิติฯ ร่วมกับภาคี เผยผลส�ารวจ
“มหาอุทกภัย 2554 บทเรียนจากประสบการณ์”

นางสาวรจันา  เนตรแสงทพิย์  รองผูอ้�านวยการส�านกังาน 

สถติแิห่งชาต ิร่วมกบัภาค ีได้แก่ ส�านกังานนโยบายสขุภาพระหว่าง 

ประเทศ (Thailand International Health Policy Program: IHPP) 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉกุเฉนิ Unicef  

และ World Health Organization ได้แถลง “ผลส�ารวจครัวเรือน 

ทีป่ระสบภยัในพืน้ทีน่�า้ท่วม”  ซึง่เป็นผลกระทบมาจากมหาอทุกภยั 

ครั้งใหญ่เมื่อปลายปี 2554  โดยท�าการส�ารวจพื้นที่ที่ถูกน�้าท่วม 

ใน 61 จังหวัด ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2554 เมื่อวันที่  

3 กันยายน 2555 ณ ห้องสุปัญญา ชั้น 4 สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข อาคารสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุข 

จากผลส�ารวจพบว่า	 มีครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
รวม	 5.3	 ล้านครวัเรอืน	หรอืมปีระชากร	 17.6	 ล้านคน	 	 ซึ่งในจ�านวนนี้ 
มคีรวัเรอืนถูกน�้าท่วมร้อยละ	73.7		เมื่อพจิารณาความรนุแรงของน�้าท่วม
จากระยะเวลาและความสูงของน�้าที่ท่วมขัง	 	 พบว่า	 น�้าท่วมขังบริเวณ
รอบ	 ๆ	 บ้านและในตวับ้านเฉลี่ย	 	 25	 –	 27	 วนั	 	 และน�้าท่วมสูงเฉลี่ย	 
87	–	88	ซม.	โดยจะเหน็ได้ว่าครวัเรอืนที่ถกูน�้าท่วมขงันานกว่า	30	วนั	และ 
น�้าท่วมสูงกว่า	120	ซม.	ส่วนใหญ่พบในกรงุเทพมหานครและภาคกลาง
มากกว่าภาคอื่น	 ทั้งนี้	 อาจเนื่องจากภาคเหนือเป็นทางไหลผ่านของน�้า
มายงักรงุเทพมหานครและภาคกลาง		โดยเฉพาะจงัหวดัปทมุธาน	ีอยธุยา	
อ่างทอง	สงิห์บรุี	และชยันาท

ผลส�ารวจยงัพบว่าครวัเรอืนที่อาศยัอยูใ่นพื้นที่น�้าท่วมมากกว่า
ครึ่ง	 (ร้อยละ	 57.1)	 	 ได้มีการเตรียมตัวรับมือกับน�้าท่วม	 เช่น	 การยก
ของขึ้นที่สูงซึ่งท�าได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายน้อย	 (ร้อยละ	 48.8)	 ส�าหรับ 
การส�ารองของกินของใช้	 	 การกั้นถุงทราย	 	 และการป้องกันพาหนะ 
เสยีหายมปีระมาณร้อยละ	17	–	30		โดยมขี้อสงัเกตว่า	ครวัเรอืนที่มกีาร 
ย้ายสวติช์ไฟ/ปลั๊กไฟขึ้นที่สูงมนี้อยมากเพยีงร้อยละ	5.5		และการตรยีม 
การด้านการเจบ็ป่วย	เช่น	การเตรยีมยาสามญัประจ�าบ้าน		อปุกรณ์การ
ปฐมพยาบาล		และยารกัษาโรคประจ�าตวั	ประมาณร้อยละ	16	จากการ
ส�ารวจพบว่า	รายได้เป็นปัจจยัหนึ่งที่ส�าคญัในการเตรยีมตวั		โดยครวัเรอืน
ที่มรีายได้สูงจะมกีารเตรยีมการมากกว่า		ซึ่งครวัเรอืนมคี่าใช้จ่ายในการ 
เตรยีมตวัเฉลี่ยในช่วงก่อนน�้าท่วม	5,904	บาท		และช่วงน�้าท่วม	8,419	บาท
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ครวัเรอืนที่อาศยัอยู่ในพื้นที่น�้าท่วมร้อยละ	72.7	ระบวุ่าได้
รบัการแจ้งข้อมลูข่าวสารเฝ้าระวงัก่อนที่น�้าจะท่วม		และในช่วงน�้าท่วม
มผีู้ที่อาศยัอยู่ในพื้นที่น�้าท่วมอพยพออกไปอยู่ที่อื่นร้อยละ	 18.0	 	 ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นการอพยพทั้งครวัเรอืน	 (ร้อยละ	 15.2)	 	 โดยอพยพออก
ไปเฉลี่ยกว่า	 1	 เดือน	 (39	 วัน)	 	 ส�าหรับผู้ที่ไม่อพยพให้เหตุผลว่ายัง
อาศยัอยู่ได้		เป็นห่วงบ้าน/ทรพัย์สนิ		คดิว่าท่วมไม่นาน/ไม่ท่วม		ไม่มี
ที่ไป/ไม่มเีงนิ		และมคีนชรา/เดก็/คนป่วย/คนพกิาร	เป็นต้น		และมขี้อ
สังเกตว่าการอพยพของครัวเรือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์น�้าท่วม	 คือ	
ถ้ามปีระสบการณ์มากจะอพยพน้อยลง

สถานการณ์น�้าท่วมครั้งนี้ท�าให้ครวัเรอืนที่อาศยัอยูใ่นพื้นที่
น�้าท่วมได้รบัผลกระทบด้านเศรษฐกจิและสงัคม	ดงันี้		

1.	 การท�างานแบบเต็มเวลาของสมาชิกในครัวเรือนหลัง 
น�้าท่วมลดลงจากก่อนน�้าท่วม		(ร้อยละ	5.8)			ขณะที่การท�างานแบบ
ไม่เตม็เวลาและการตกงานเพิ่มขึ้น		(ร้อยละ	4.1	และ	1.7	ตามล�าดบั)			
ซึ่งท�าให้รายได้เฉลี่ยของครวัเรอืนทกุภาคลดลงจากในช่วงก่อนน�้าท่วม
ประมาณร้อยละ	10		

2.	 ครัวเรือนมีการสูญเสียรายได้จากการประกอบอาชีพ
เฉลี่ย	12,230	บาท		และกจิการของครวัเรอืนเสยีหายเฉลี่ย	9,871	บาท	
ตามล�าดบั	ทั้งนี้	พบว่าครวัเรอืนที่ถูกน�้าท่วมในกรงุเทพมหานครและ
ภาคกลาง	มกีารสูญเสยีโดยเฉลี่ยมากกว่าภาคอื่นหลายเท่า		สาเหตุ
หลกัเนื่องจากการหยดุขาย/หยดุประกอบการ	 (ร้อยละ	65.2	–	 76.7)		
และสนิค้าเสยีหาย	(ร้อยละ	15.9	–	22.0)	ตามล�าดบั	

3.	 ทรัพย์สินในครัวเรือนที่ถูกน�้าท่วม	 เช่น	 ที่อยู่อาศัย	
มีมูลค่าความเสียหายเฉลี่ยต่อครัวเรือน	 12,574	 บาท	 รถยนต์/ 
รถจักรยานยนต์	 8,268	 บาท	 เครื่องใช้/สิ่งอ�านวยความสะดวก	 
5,281	บาท	และอปุกรณ์การประกอบอาชพี		3,592	บาท	โดยกรงุเทพมหานคร 
และภาคกลาง	มมีูลค่าความเสยีหายมากกว่าภาคอื่น	

4.	 มีผู้ได้รับบาดเจ็บ	 เจ็บป่วย	 หรือเสียชีวิตจากน�้าท่วม
ร้อยละ	 8.1	 	 ซึ่งในจ�านวนนี้มีผู้เสียชีวิตร้อยละ	 0.3	 ซึ่งมีสาเหตุหนึ่ง
เนื่องจากไฟฟ้าดูด/ชอ็ต	

5.	ช่วงน�้าท่วมมผีู้ไปใช้บรกิารทางการแพทย์	ร้อยละ	15.3			
โดยร้อยละ	 10.2	 ไปใช้บริการได้ตามปกติ	 	 ร้อยละ	 3.9	 ใช้บริการ 
จากหน่วยเคลื่อนที่	 และร้อยละ	 1.2	 ที่ไม่สามารถเข้ารับบริการ 
ได้ตามปกต	ิ	ซึ่งผู้ที่ไปใช้บรกิารส่วนใหญ่	(ร้อยละ	76.5)	ให้ความเหน็ 
ว่าการบริการเหมือนเดิม	 ร้อยละ	 18.3	 เห็นว่าดีกว่าปกติ	 และ 
ร้อยละ	 5.2	 เหน็ว่าแย่ลง	 โดยเฉพาะกรงุเทพมหานครเหน็ว่าแย่ลงถงึ
ร้อยละ	17.3	

6.	ครวัเรอืนประสบปัญหาการจดัการขยะมูลฝอย	ร้อยละ 
32.3		และการก�าจดัสิ่งปฏกิูล	(อจุจาระ,	ปัสสาวะ)	ร้อยละ	24.2	

บทเรียนที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยครั้งนี้	 ควรมีการเตรียมการ
เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเอาชีวิตรอดและสามารถช่วยเหลือผู้อื่น
ได้	 สมาชิกของครัวเรือนจ�าเป็นต้องมีทักษะพื้นฐานบางอย่างที่อาจ 
มองข้าม	เช่น	การว่ายน�้า		ซึ่งจากผลการส�ารวจ	พบว่า	มปีระชาชนที่
อาศยัอยูใ่นพื้นที่น�้าท่วมถงึร้อยละ	51.1	ที่ว่ายน�้าไม่เป็น	และมสีมาชกิ
เพยีงร้อยละ	18.6	ที่ว่ายน�้าได้ตามมาตรฐานสากล	(ว่ายน�้าขึ้นตลิ่งฝั่ง 
ตรงข้ามที่มีระยะทาง	 25	 เมตรได้	 ในขณะสวมใส่เสื้อผ้าตามปกติ)		
ส่วนผู้ที่ว่ายน�้าได้น้อยกว่า	 25	 เมตร	มรี้อยละ	 26.4	 (ระยะทางเฉลี่ย	
8.49	 เมตร)	 	 และมีเพียงร้อยละ	 3.7	 ที่ช่วยเหลือตัวเองได้แค่เพียง
ลอยคอ/พยงุตวัในน�้าได้	 (เวลาเฉลี่ย	 10	นาท)ี	 	 ซึ่งเป็นเรื่องที่รฐับาล
ควรให้ความส�าคัญในการเตรียมความพร้อม	 เช่น	 การจัดหลักสูตร 
ว่ายน�้าในโรงเรยีน	เป็นต้น	เพื่อลดความสูญเสยี	เพราะมขี้อสงัเกตว่า
เดก็อายนุ้อยกว่า	15	ปี	ว่ายน�้าได้น้อยมาก

สถานการณ์น�้าท่วมครั้งนี้	 ท�าให้เกิดความเสียหายและ 
ผลกระทบมากมายเกิดขึ้น	 ซึ่งทุกภาคส่วนได้มีการช่วยเหลือ	 ฟื้นฟู	
เยยีวยาผูป้ระสบภยัดงักล่าว	เช่น	ข้าวกล่อง	อาหาร	เสื้อผ้า	เครื่องนุง่ห่ม 
เป็นต้น	 	 โดยครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น�้าท่วมเห็นว่าสิ่งของที่ควร
บรรจุอยู่ในถุงยังชีพมากที่สุด	 คือ	 อาหารกระป๋อง	 (ร้อยละ	 96.1)		 
รองลงมา	ได้แก่	น�้าดื่ม	(ร้อยละ	94.6)	ข้าวสาร	(ร้อยละ	94.5)		บะหมี่ 
กึ่งส�าเร็จรูป	 (ร้อยละ	 86.9)	 	 ยาสามัญประจ�าบ้าน	 (ร้อยละ	 82.0)		 
ไฟฉาย	 (ร้อยละ	 70.3)	 นมกล่อง	 (ร้อยละ	 51.0)	 เป็นต้น	 ส่วนการ 
ด�าเนนิงานของรฐับาลในการแก้ไขปัญหาน�้าท่วม	ท�าให้ครวัเรอืนที่อาศยั
อยู่ในพื้นที่น�้าท่วมมากกว่าร้อยละ	80	มคีวามพงึพอใจในเรื่องต่าง	ๆ	 
ดงัต่อไปนี้		คอื	การป้องกนัและกูเ้ส้นทางสายหลกัเพื่อใช้ในการคมนาคม	
(ร้อยละ	 87.0)	 การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์น�้าท่วม	 
(ร้อยละ	86.5)	การใช้แรงดนัเรอื/เครื่องในการดนัน�้า	(ร้อยละ	85.8)			การ
ปรบัปรงุสาธารณปูโภค	(ร้อยละ	85.6)			การระบายน�้าออกจากพื้นที่และ 
การใช้ถุงทราย/คันกั้นน�้าชะลอการไหลของน�้าเข้าท่วมพื้นที่	 (ร้อยละ	
84.9)		และการควบคมุการเปิด	–	ปิดประตูระบายน�้า	(ร้อยละ	84.1)			
โดยในจ�านวนนี้มผีู้ที่พอใจปานกลาง	–	มาก	ร้อยละ	57.6	–	64.6

“อุทกภัยที่เกิดข้ึนในครั้งนี้ คงเป็นบทเรียน
ให้มีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอีก 
ครั้งหนึ่ง โดยใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาและข้อมูล
ข่าวสารให้เกิดประโยชน์”
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การเผยแพร่ข้อมูลสถิติทางการ
นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำานวยการ

สำานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลสถิติทางการ เพื่อ
บูรณาการแผนพัฒนาสถิติรายสาขาและโครงการจัดทำา
สารสนเทศและตัวช้ีวัดเพื่อการพัฒนาประเทศ (KNDI)  
ณ โรงแรมเอเชียชะอำา โฮเต็ล จังหวัดเพชรบุรี ระหว่าง
วันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2555

ส่งผู้เกษียณ
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมจัดงาน

เลี้ยงเกษียณอายุราชการให้แก่ นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม  

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

พร้อมทั้งผู้เกษียณอายุราชการ และข้าราชการโครงการ

เกษยีณอายรุาชการก่อนกำาหนด และร่วมใจกนัส่งผูเ้กษยีณ 

ในวันสุดท้ายของการทำางาน

มอบนโยบำย
นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวง 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชมุ
ผู้บริหาร ครั้งที่ 2 และมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ 
ผูบ้รหิารสำานกังานสถติแิห่งชาต ิเมือ่วนัที ่19 ตลุาคม 2555 
ณ สำานักงานสถิติแห่งชาติ

1
5



ส�านกังานสถติแิห่งชาต	ิศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติ	80	พรรษา	5	ธนัวาคม	2550	อาคารรฐัประศาสนภกัดี	(อาคาร	B)	

ถนนแจ้งวฒันะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลกัสี่	กรงุเทพฯ	10210

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดอืน
ใบอนญุาตที่	19/2552

ไปรษณยี์ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติ

มั่นใจในส�านกังานสถติแิห่งชาติ
รฐัและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง
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ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่
นายจริพล รอดบาง สถติจิงัหวดัเลย พร้อมด้วย 

หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ 
ร ่วมกับผู ้ว ่าราชการจังหวัดเลยและนายกเหล่ากาชาด  
ณ โรงเรยีนบ้านวงัยาว ตำาบลนาแขม อำาเภอเมอืง จงัหวดัเลย 
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555

กีฬาสถิติสัมพันธ์ ครั้งที่ 6
นางสาววันเพ็ญ พูลวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำานักงานสถิติแห่งชาติ 

เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสถิติสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ซึ่งสำานักงานสถิติจังหวัด
ยโสธรเป็นเจ้าภาพ โดยมีสำานักงานสถิติจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขัน 8 จังหวัด ได้แก่ 
สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด อำานาจเจริญ กาฬสินธุ์ และยโสธร  
ณ โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2555

สายใยรักและผูกพัน สานสัมพันธ์ Northern NSO
นางสาววนัเพญ็ พลูวงศ์ ผูต้รวจราชการกรม สำานกังานสถติแิห่งชาต ิ เป็นประธานงานเกษยีณ

อายรุาชการ ประจำาปี 2555 กลุม่จงัหวดัภาคเหนอื “สายใยรกัและผกูพนั สานสมัพนัธ์ Northern NSO”  
ณ โรงแรมแกรนด์ ฮลิล์ รสีอร์ท แอนด์ สปา อำาเภอเมอืงนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ เมือ่วนัที ่6 ตลุาคม 2555
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