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สารสถิติฉบับเริ่มต้นศักราชใหม่ ขอเป็น
ก�ำลังใจให้ทุกท่านมีพลังกาย พลังใจ ในการด�ำเนิน
ชีวิต คิดสิ่งใดก็ขอให้ส�ำเร็จ พร้อมก้าวผ่านอุปสรรค
ทั้งหลายทั้งปวงไปด้วยดี
ฉบับนีเ้ นือ้ หาภายในเล่มเต็มไปด้วยสาระ
ดี ๆ เริ่มจากมุมอาเซียน “กฎบัตรอาเซียน” คือ
อะไร มีบทบัญญัติที่ส�ำคัญอะไรบ้าง จากนั้นเป็น
ไฮไลต์ในปีนี้ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติเลยก็ว่าได้
กับการจัดท�ำส�ำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 ซึ่ง
จะได้ฐานข้อมูลด้านการเกษตร ที่น�ำไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ และใน
คอลัมน์สถิติน่ารู้ เรื่องของสุขภาพเด็กไทยก็ยังน่า
เป็นห่วงในเรื่องของการรับประทานอาหารที่ไม่มี
ประโยชน์ รวมถึงมีการออกก�ำลังกายน้อย และมา
ดูกันซิว่าในปี 2556 ประชาชนต้องการให้รัฐบาล
ช่วยเหลือในเรื่องใดกันบ้าง และสิ่งที่อยากฝากให้
ทุกท่านเป็นข้อคิดว่า ในการท�ำงานให้ประสบความ
ส�ำเร็จได้นนั้ นอกจากต้องมีความรูค้ วามสามารถแล้ว
ยังต้องมีอิทธิบาท 4 ธรรมแห่งความส�ำเร็จ อ่าน
รายละเอียดได้ภายในเล่ม

สำ� นั ก ง า น ส ถิ ติ แ ห่ ง ช า ติ

แล้วพบกันฉบับหน้า

มุมอาเซียน
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- ประชาชนต้องการอะไรในปี 2556
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- อิทธิบาท 4 ธรรมะที่ใช้ในการท�ำงานสู่ความส�ำเร็จ
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กฎบัตรอาเซียน

(ASEAN Charter)

บทที่ 1 เป้าหมายและหลักการ (Purposes and

Principles) ระบุเป้าหมายของอาเซียนและหลักการด�ำเนินความ
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�ำนาจอธิปไตย การไม่
แทรกแซงกิจการภายในหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล และการเคารพ
ความแตกต่าง เป็นต้น
บทที่ 2 สถานะบุคคล (Legal Personality) ให้อาเซียน

มีสถานะบุคคล

บทที่ 4 องค์กรของอาเซียน (Organs) ประกอบด้วย

1. ทีป่ ระชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) เป็นองค์กร
สูงสุดในการก�ำหนดนโยบายและมีการประชุมปีละ 2 ครั้ง
2. คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating
Council) ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ท�ำหน้าที่เตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน
ประสานงานระหว่าง 3 เสาหลัก เพื่อความเป็นบูรณาการในการด�ำเนิน
งานของอาเซียน และแต่งตั้งรองเลขาธิการอาเซียน
3. คณะมนตรีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community
Council) ส�ำหรับ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยผูแ้ ทนที่
แต่ละประเทศสมาชิกแต่งตั้งเพื่อท�ำหน้าที่ประสานงานและติดตามการ
ด�ำเนินงานตามแนวนโยบายของผู้น�ำทั้งในเรื่องที่อยู่ภายใต้เสาหลัก
ของตน และเรื่องที่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายเสาหลัก และเสนอ
รายงานและข้อเสนอแนะในเรื่องที่อยู่ภายใต้การดูแลของตนต่อผู้น�ำ
4. องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา (ASEAN
Sectoral Ministerial Bodies) จัดตั้งโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
5. ส�ำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) อยูภ่ ายใต้
บังคับบัญชาของเลขาธิการอาเซียน (Secretary General of ASEAN)
6. คณะผู้แทนถาวรประจ�ำอาเซียน (Committee of
Permanent Representatives (CPR) to ASEAN) ที่กรุงจาการ์ตา
โดยประเทศสมาชิกจะแต่งตั้งผู้แทนระดับเอกอัครราชทูตเพื่อท�ำหน้าที่
เป็นคณะผู้แทนถาวรประจ�ำอาเซียนที่กรุงจาการ์ตา
7. ส�ำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ (ASEAN National
Secretariat) จัดตั้งโดยประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ
8. องค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน (ASEAN Human
Rights Body - AHRB) มีหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนใน
ภูมิภาค
9. มูลนิธอิ าเซียน (ASEAN Foundation) มีหน้าทีส่ นับสนุน
เลขาธิการอาเซียนและประสานงานกับองค์กรอื่น ๆ ของอาเซียน
ติดตามต่อในฉบับหน้า

บทที่ 3 สมาชิกภาพ (Membership) ก�ำหนดกฎเกณฑ์

และกระบวนการในการรับสมาชิกใหม่ เช่น ต้องเป็นประเทศที่อยู่ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้รับการรับรองจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนและต้องยินยอมผูกพันตามกฎบัตรอาเซียนและสามารถ
ปฏิบัติตามพันธกรณีของรัฐสมาชิก รวมทั้งก�ำหนดสิทธิและหน้าที่ของ
รัฐสมาชิกไว้กว้าง ๆ คือ รัฐสมาชิกจะมีสิทธิและหน้าที่ตามที่ก�ำหนดไว้
ในกฎบัตรอาเซียนและความตกลงต่าง ๆ ของอาเซียน รวมถึงหน้าที่ใน
การออกกฎหมายภายในเพื่อรองรับพันธกรณีด้วย

ที่มา : หนังสือประเทศไทยกับอาเซียน
ส�ำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ \ กรมประชาสัมพันธ์

มุมอาเซียน (ASEAN Corner)

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 เมื่อปี 2550
ที่ ป ระเทศสิ ง คโปร์ ผู ้ น� ำ อาเซี ย นได้ ล งนามในกฎบั ต รอาเซี ย น
ซึ่งเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมายและ
โครงสร้างองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการด�ำเนินการ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 ตามที่ผู้น�ำอาเซียนได้
ตกลงกันไว้ โดยวัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียนคือ ท�ำให้อาเซียนเป็น
องค์การทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและเคารพกฎกติกา
ในการท�ำงานมากขึน้ นอกจากนี้ กฎบัตรอาเซียนจะเป็นสถานะนิตบิ คุ คล
แก่อาเซียนในฐานะทีเ่ ป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล (Intergovernmental
Organization)
จุดเด่นประการหนึ่งของกฎบัตรอาเซียน คือ การที่ข้อบท
ต่าง ๆ ถูกก�ำหนดขึ้นเพื่อให้อาเซียนเป็นองค์กรที่ประชาชนเข้าถึง และ
เอือ้ ประโยชน์ตอ่ ประชาชนในประเทศสมาชิกมากยิง่ ขึน้ กฎบัตรอาเซียน
ประกอบด้วยบทบัญญัติ 13 บท รวม 55 ข้อย่อย อาจสรุปบทบัญญัติที่
ส�ำคัญของกฎบัตรอาเซียนได้ ดังนี้

0
3

สืบเนื่องจากปก

0
4

ส�ำมะโนการเกษตร
พ.ศ. 2556

สำ� นั ก ง า น ส ถิ ติ แ ห่ ง ช า ติ

ฐานข้อมูลส�ำคัญเพื่อพัฒนาการเกษตร
ส�ำมะโนการเกษตรคืออะไร

ส�ำมะโนการเกษตร คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการเกษตร โดยการสอบถามจากผู้ถือครองท�ำการ
เกษตรทุกคนทั่วประเทศ

มีความเป็นมาอย่างไร

ประเทศไทยมีการจัดท�ำส�ำมะโนการเกษตรมาแล้ว
5 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2493 ครั้งที่สองเมื่อ พ.ศ. 2506 ครั้ง
ที่สามเมื่อ พ.ศ. 2521 ครั้งที่สี่เมื่อ พ.ศ. 2536 และครั้งล่าสุด
เมื่อ พ.ศ. 2546 ทั้งนี้เพื่อให้มีข้อมูลสถิติเกี่ยวกับโครงสร้าง
พืน้ ฐานทางการเกษตร เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา
การเกษตรของประเทศ สามารถน�ำไปใช้ในการก�ำหนด นโยบาย
ติดตาม และประเมินผลโครงการพัฒนาด้านการเกษตรได้
อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ทีแ่ นะน�ำ
ให้ทุกประเทศจัดท�ำส�ำมะโนการเกษตรทุก 10 ปี ส�ำนักงาน
สถิตแิ ห่งชาติซงึ่ มีอำ� นาจหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตสิ ถิติ พ.ศ.
2550 ในการจัดท�ำโครงการส�ำมะโนทุกด้าน จึงได้ก�ำหนดทีจ่ ะ
จัดท�ำส�ำมะโนการเกษตรครั้งที่ 6 ขึ้นในปี 2556

โดยการท�ำส�ำมะโนการเกษตรครั้งนี้ได้ขยายขอบข่าย
การท�ำการเกษตรครอบคลุมถึงการท�ำนาเกลือสมุทรตามมติ
คณะรัฐมนตรี 1 / และได้ผนวกข้อถามการท�ำประมงน�้ำจืด การ
ท�ำประมงทะเล และเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำชายฝั่ง (รวมเพาะพันธุ์)
ไว้ในแบบนับจดด้วย

มีวัตถุประสงค์อย่างไร

1) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการ
เกษตร ได้แก่ จ�ำนวนผู้ถือครอง และเนื้อที่ถือครองท�ำการ
เกษตร การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ในพืน้ ทีน่ ำ�้ จืด การท�ำนาเกลือสมุทร
1/

ตามมติคณะรัฐมนตรี 1 มีนาคม 2554 เรือ่ งการเกษตรกรรมให้รวมถึง
การท�ำนาเกลือสมุทร

การใช้ประโยชน์ในทีถ่ อื ครอง การถือครองทีด่ นิ เนือ้ ทีเ่ พาะปลูกพืช
เนือ้ ทีท่ ำ� นาเกลือสมุทร และเนือ้ ทีเ่ พาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ในพืน้ ทีน่ ำ�้ จืด
จ�ำนวนการเลีย้ งปศุสตั ว์ การใช้ปยุ๋ การใช้เครือ่ งจักรเครือ่ งมือเพือ่
การเกษตร และก�ำลังแรงงานที่ใช้ในการเกษตร เป็นต้น
2) เพือ่ ให้มขี อ้ มูลดังกล่าวทัง้ ในระดับประเทศและระดั
บท้องถิน่ ส�ำหรับใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาในระดับประเทศ
และระดับท้องถิ่นต่อไป
3) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตรในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
4) เพื่อหาครัวเรือนประมงน�้ำจืด ครัวเรือนประมง
ทะเล และครัวเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำชายฝั่ง (รวมเพาะพันธุ์)

ข้อมูลด้านการเกษตร
1) ใช้ ใ นการวางแผนก� ำ หนดนโยบายพั ฒ นา
เศรษฐกิจด้านการเกษตรในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น
และใช้ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศในช่วงที่
ผ่านมา
2) ใช้ในการวิเคราะห์ศึกษาแนวโน้มและทิศทาง
การเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตร และการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ
3) ใช้ ศึ ก ษาและประกอบการพิ จ ารณาในการ
ก�ำหนดนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรด้านที่ดินท�ำกิน
4) ใช้ ก� ำ หนดนโยบายการใช้ ที่ ดิ น ให้ เหมาะสม
แก่การเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด ในสภาพของแต่ละท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
ใครได้ประโยชน์
5) ข้อมูลของเกษตรกร เช่น เพศ อายุ ลักษณะ
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการจั ด ท� ำ ส� ำ มะโนการเกษตรนี้
หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา รวมทัง้ การท�ำงาน รายได้และหนี้สินทางการเกษตร การศึก ษา
ของผู้ถือครอง สามารถใช้วิเคราะห์โครงสร้างทางประชากร
องค์กรระหว่างประเทศสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้
ของเกษตรกรและฐานะของครัวเรือน การพึ่งพิงรายได้ เพื่อ
ก� ำ หนดนโยบายช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกร
รายย่อยผู้ยากจน
6) ข้อมูลด้านแรงงานในภาคเกษตรสามารถใช้
ศึกษาการใช้แรงงาน และการย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมือง
7) ข้อมูลที่ได้ส ามารถใช้เป็นกรอบในการเลือก
ตัวอย่าง (Sampling Frame) ส�ำหรับการส�ำรวจในรายละเอียด
เกี่ยวกับการเกษตรต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8) ใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับการจัดท�ำบัญชีประชาชาติ
สาขาการเกษตร
9) เป็นข้อมูลส�ำหรับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่
สนใจน�ำไปศึกษาวิเคราะห์วิจัยด้ านการเกษตร และด้ าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลด้านการประมงน�ำ้ จืด ประมงทะเล
และเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำชายฝั่ง (รวม
เพาะพันธุ์)

สามารถใช้เป็นข้อมูลเบือ้ งต้นในการ
จั ด ท� ำ กรอบส� ำ หรั บ การเลื อ กตั ว อย่ า ง
(Sampling Frame) เพื่ อ ส� ำ รวจข้ อ มู ล ใน
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การท� ำ ประมงน�้ ำ จื ด
ประมงทะเล และการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำชายฝั่ง
(รวมเพาะพันธุ์) ต่อไป
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มีขอบข่ายและคุ้มรวมแค่ไหน

ขอบข่าย

การท�ำการเกษตร หมายถึง การเพาะปลูกพืช
การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำในพื้นที่น�้ำจืด และการ
ท�ำนาเกลือสมุทร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขายดังต่อไปนี้
1) การเพาะปลู ก พื ช ได้ แ ก่ ข้ า ว ยางพารา
พืชยืนต้น/ไม้ผลและสวนป่า พืชไร่ พืชผัก/สมุนไพร และไม้ดอก
ไม้ประดับ ทุง่ หญ้าเลีย้ งสัตว์ การเพาะช�ำพันธุไ์ ม้ การเพาะเห็ด
และการเพาะเชื้อเห็ด
(รวมการเพาะปลูกข้าวเพื่อบริโภค)
2) การเลี้ ย งปศุ สั ต ว์ (รวมการเพาะพั นธุ ์ สั ต ว์ )
ได้แก่ วัว ควาย หมู แพะ แกะ ไก่ เป็ด ห่าน และไหม
(รวมการเลี้ยงวัว/ควายเพื่อใช้งานเกษตร)
3) การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำในพื้นที่น�้ำจืด (รวมการ
เพาะฟัก และ/หรืออนุบาลสัตว์น�้ำในพื้นที่น�้ำจืด) ได้แก่
สัตว์น�้ำจืดจ�ำพวกปลา รวมปลาและสัตว์น�้ำสวยงามอื่น ๆ
กุ้ง และสัตว์น�้ำอื่นๆ เช่น กบ ตะพาบน�้ำ จระเข้น�้ำจืด และ
ปลาสวยงาม เป็นต้น
(รวมสัตว์น�้ำกร่อยที่น�ำมาเลี้ยงในพื้นที่น�้ำจืด
ด้วย เช่น กุ้งกุลาด�ำ ปลากะพง เป็นต้น)
4) การท�ำนาเกลือสมุทร (7 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และ
ปัตตานี)
ไม่ ร วม 1) การท� ำ การเกษตรเพื่ อ การศึ ก ษา
ทดลอง การแข่งขัน การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ
2) การบริการทางการเกษตร เช่น การ
รับจ้างไถด้วยรถแทรกเตอร์ รับจ้างขุดบ่อ รับจ้างฟักไข่
รับจ้างผสมพันธุ์สัตว์ เป็นต้น

สำ� นั ก ง า น ส ถิ ติ แ ห่ ง ช า ติ

คุ้มรวม

ส�ำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 คุ้มรวมผู้ถือครอง
ท�ำการเกษตรทุกคนในทุกท้องทีท่ วั่ ประเทศทัง้ ในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาล

มีขั้นตอนการเก็บข้อมูลอย่างไร

เนื่องจากการจัดท�ำส�ำมะโนเป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทุกหน่วย (Complete Enumeration) ที่อยู่ในขอบข่าย
ซึ่งต้องใช้งบประมาณ เวลา และผู้ปฏิบัติงานจ�ำนวนมาก
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติจึงปรับแผนการด�ำเนินงานส�ำมะโน
การเกษตร พ.ศ. 2556 โดยในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
พื้นฐาน หรือที่เรียกว่าการนับจด (Listing) นั้น จะเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบการเกษตร การท�ำประมงทะเล/
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำชายฝั่ง (รวมเพาะพันธุ์) จากทุกครัวเรือน
ทั่ ว ประเทศ ส่ ว นขั้ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล รายละเอีี ย ด
หรือที่เรียกว่าการแจงนับ (Enumeration)
ได้น�ำระเบียบวิธีการส�ำรวจด้วยตัวอย่าง
มาใช้โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของ
ครัวเรือนผู้ถือครองท�ำการเกษตร : การนับจด (Listing)

- เก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของผู้ถือครอง
ท� ำ การเกษตร เช่ น ชื่ อ สถานที่ ตั้ ง ของบ้ า นหรื อ อาคาร
ชื่อผู้ถือครอง หัวหน้าครัวเรือน บริษัท ฯลฯ การท�ำการเกษตร
ของผู้ท�ำการเกษตร การเพาะปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/เพาะเลี้ยง
สัตว์น�้ำในพื้นที่น�้ำจืด การท�ำนาเกลือสมุทร เนื้อที่ถือครอง
ท�ำการเกษตร การท�ำประมงน�้ำจืด เป็นต้น
- เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางการ
ประมงทะเล เช่น จ�ำนวนครัวเรือน ซึ่งท�ำการประมงทะเล/
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำชายฝั่ง (รวมเพาะพันธุ์) จ�ำนวนเรือประมง
ประเภทของสัตว์นำ�้ ทีเ่ พาะเลีย้ ง เนือ้ ทีเ่ พาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ชายฝั่ง
(รวมเพาะพันธุ์) เป็นต้น
ขัน
้ ตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด :
การแจงนับ (Enumeration)

การท�ำส�ำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 ใช้ระเบียบ
วิธีที่เรียกว่าการแจงนับโดยครบถ้วน รวมกับการแจงนับโดยวิธี
ตัวอย่าง (Complete and Sample Enumeration) โดยแบ่งข้อถาม
ที่ใช้สัมภาษณ์ผู้ถือครองท�ำการเกษตรออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1 เป็นข้อถามเกีย่ วกับข้อมูลโครงสร้างพืน้ ฐาน
หลักทางการเกษตร ใช้สมั ภาษณ์ผถู้ อื ครอง ท�ำการเกษตรทุกคน
ส่วนที่ 2 เป็นข้อถามเกีย่ วกับข้อมูลโครงสร้างทางการ
เกษตรอืน่ ๆ ใช้สมั ภาษณ์ผถู้ อื ครองท�ำการเกษตรตัวอย่างร้อยละ
25 โดยสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้
1) ลั ก ษณะการด� ำ เนิ น งานและสถานภาพของ
ผู้ถือครอง
2) เนื้อที่ถือครองท�ำการเกษตร จ�ำแนกตามการ
ใช้ประโยชน์ การถือครองและที่ตั้งของผืนที่ดิน
3) การเลี้ยงปศุสัตว์
4) ข้าว
5) ยางพารา
6) พืชยืนต้น ไม้ผล และสวนป่า
7) พืชผัก สมุนไพร และไม้ดอกไม้ประดับ
8) พืชไร่
9) การท�ำนาเกลือสมุทร
10) การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำในพื้นที่น�้ำจืด
11) เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การขนส่งเพื่อ
การเกษตร
12) ปุ๋ยและการป้องกัน/ก�ำจัดศัตรูพืช
13) ลูกจ้างท�ำงานเกษตร
14) สมาชิกในครัวเรือนผู้ถือครองและลักษณะการ
ท�ำงาน
15) การศึ ก ษาและการเป็ น สมาชิ ก องค์ ก รด้ า น
การเกษตรของผู้ถือครอง
16) รายได้และหนี้สินทางการเกษตรของครัวเรือน
ผู้ถือครอง
หมายเหตุ : ข้อ 1) - 10) ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
หลักทางการเกษตร (สัมภาษณ์ผู้ถือครองทุกคน)
ข้อ 11) - 16) ข้อมูลโครงสร้างทางการ
เกษตรอื่น (สัมภาษณ์ผู้ถือครองร้อยละ 25)

มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร

การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จะด� ำ เนินการพร้ อ มกั น
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยส่งเจ้าหน้าที่ประมาณ 20,000 คน
ซึ่งประกอบด้วยพนักงานแจงนับ 17,000 คน และเจ้าหน้าที่
วิชาการ 3,000 คน ออกไปสัมภาษณ์ผถู้ อื ครองท�ำการเกษตร/
หัวหน้าครัวเรือนทุกครัวเรือน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับการประกอบการเกษตร การท�ำประมงน�้ำจืด การ
ท�ำประมงทะเล/เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำชายฝั่ง (รวมเพาะพันธุ์)
(การนับจด) ส�ำหรับการเก็บข้อมูลครั้งนีจ้ ะบันทึกข้อมูล
ด้วยเครื่อง Tablet ข้อมูลดังกล่าวจะน�ำมาใช้ในการเลือก
ผู้ถือครองท�ำการเกษตรที่เข้าข่ายตามคุ้มรวม และท�ำการ
สัมภาษณ์รายละเอียดที่เข้าข่าย (การแจงนับ) ซึ่งมีประมาณ
7.0 ล้านราย

เก็บข้อมูลเมื่อไหร่

ระหว่าง 1 - 31 พฤษภาคม 2556

ออกรายงานผลเมื่อไหร่

• รายงานผลเบื้องต้น สิงหาคม 2556
• รายงานผลล่วงหน้า (ประมวลผลข้อมูล 1%)
ตุลาคม 2556
• รายงานผลฉบับสมบูรณ์ พฤศจิกายน 2556
ถึงกันยายน 2557
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แนะน�ำ รองผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติคนใหม่

นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล

สำ� นั ก ง า น ส ถิ ติ แ ห่ ง ช า ติ

การศึกษา
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
			 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท
สถิติศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติ)
			 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2528
นักวิชาการสถิติ กองวิชาการสถิติ
พ.ศ. 2543		 ผู้อ�ำนวยการกองคลังข้อมูลและสนเทศสถิติ
			 (เจ้าหน้าที่บริหารงานสถิติ 8)
พ.ศ. 2545
ผู้อ�ำนวยการกองสถิติประชามติ
พ.ศ. 2551
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม
			 (ผู้อ�ำนวยการสูง)
พ.ศ. 2554
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและวิชาการสถิติ
พ.ศ. 2555
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
			 (นักบริหารต้น)

นางสาวมาลี วงศาโรจน์
การศึกษา
ปริญญาตรี
			
ปริญญาโท 		
		
ปริญญาเอก
			

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Informatics
Vrije Universiteit Brussel (เบลเยียม)
Informatics
Vrije Universiteit Brussel (เบลเยียม)

ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2527 		 นักวิชาการสถิติ กองวิชาการสถิติ
พ.ศ. 2543 		 ผู้อ�ำนวยการกองวิชาการประมวลผลข้อมูล
			 (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8 วช)
พ.ศ. 2551 		 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
			 (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 9 วช)
พ.ศ. 2554 		 ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
			 (ผู้อ�ำนวยการสูง)
พ.ศ. 2555 		 ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ
			 (ผูอ้ ำ� นวยการเฉพาะด้าน (คอมพิวเตอร์))
พ.ศ. 2555 		 รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ (นักบริหารต้น)

สุขภาพเด็กไทย...
ใส่ ใจกันสักนิด

สถิติน่ารู้

ในเดื อ นมกราคมซึ่ ง ตรงกั บ วั น เด็ ก แห่ ง ชาติ
จึงอยากชวนคิดเกีย่ วกับสุขภาพของเด็กไทย เป็นทีท่ ราบกันว่า
คนเราจะมีสขุ ภาพทีด่ ไี ด้นนั้ ต้องสัง่ สมต้นทุนสุขภาพกันตัง้ แต่วยั เด็ก
แม้ฐานะทางเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยพืน้ ฐานอย่างหนึง่ ของการบรรลุ
ถึงเป้าหมายด้านสุขภาพ แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่า คนร�ำ่ รวยเท่านัน้
ที่จะมีสุขภาพดี หรือคนยากจนแล้วจะมีสุขภาพย�่ำแย่เสมอไป
ทีจ่ ริงแล้วการรู้จกั ดูแลรักษาสุขภาพต่างหากทีถ่ อื เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ต่อการสร้างเสริมต้นทุนสุขภาพ ยิง่ คนทีเ่ ป็นพ่อเป็นแม่ของลูกทีอ่ ยู่
ในวัยเด็กด้วยแล้ว การปลูกฝังให้ลูกมีการกินการอยู่ที่เหมาะสม
ถือเป็นการสร้างต้นทุนที่ดีต่อสุขภาวะของเด็กโดยตรง ซึ่งจะส่ง
ผลดีต่อคุณภาพของประชากรของประเทศในอนาคต
จากข้อมูลการส�ำรวจพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ประชากรของส� ำ นัก งานสถิ ติ แห่ ง ชาติ พบประเด็ นที่ น ่ า สนใจ
เกี่ยวกับการกินอาหารของเด็กอายุ 6 - 14 ปี ว่าในแต่ละวันเด็กกิน
อาหารมือ้ หลักครบทัง้ 3 มือ้ ในสัดส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ แต่ขณะเดียวกันเด็ก
ทีก่ นิ อาหารมากกว่า 3 มือ้ ก็เพิม่ ขึน้ เกือบ 2 เท่าเช่นกัน แม้จะดูเหมือน
เป็นเรือ่ งทีด่ ี แต่หากพิจารณาถึงกลุม่ อาหารทีเ่ สีย่ งต่อปัญหาสุขภาพ
ของเด็กจะพบว่า เด็กกินอาหารในกลุ่มขนมทานเล่นและขนม
กรุบกรอบสูงสุดถึงร้อยละ 96.0 ตามมาด้วยกลุ่มอาหารประเภท
ไขมั น สู ง ร้ อ ยละ 94.6 และเครื่ อ งดื่ ม ประเภทน�้ ำ อั ด ลมและ
เครื่องดื่มที่มีรสหวาน ร้อยละ 68.7

พฤติกรรมการทานอาหารมือ้ หลักของเด็กอายุ 6 - 14 ปี

ที่มา : การส�ำรวจพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2548 และ 2552
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

การบริโภคอาหารทีเ่ สีย่ งต่อสุขภาพของเด็กอายุ 6 - 14 ปี

ที่มา : การส�ำรวจพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2552
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

การออกก�ำลังกายของเด็กอายุ 11 - 14 ปี

ที่มา : การส�ำรวจการออกก�ำลังกายของประชากร พ.ศ. 2550 และ 2554
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
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นอกจากนี้ ข้อมูลจากการส�ำรวจพฤติกรรมการ
ออกก�ำลังกายยังพบว่าเด็กไทยออกก�ำลังกายลดลง แม้ที่ผ่าน
มาหลายภาคส่วนได้มีการรณรงค์ให้มีการออกก�ำลังกายเพื่อ
สุขภาพกันอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่ก็ยังพบว่าในปี 2554 มี
เด็กเพียงร้อยละ 60.1 เท่านัน้ ที่ออกก�ำลังกาย เป็นตัวเลขที่
ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับผลส�ำรวจเมื่อปี 2550 ที่พบว่ามี
เด็กออกก�ำลังกายถึงร้อยละ 73.1
จากข้อมูลดังกล่าว ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยที่
พ่อแม่และผู้ปกครองของเด็กยุคใหม่ต้องหันมาให้ความส�ำคัญ
กับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของเด็กให้มากขึ้น เพื่อสั่งสม
ต้นทุนสุขภาพที่ดีให้แก่ลูกหลานให้เติบโตอย่ างมีคุณภาพ
ต่อไป...

1
0

ประชาชนต้องการอะไรในปี 2556
ตามที่รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความทุกข์ และความเดือดร้อนของ
ประชาชนอย่างยั่งยืน โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อสะท้อนปัญหา
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และความเดือดร้อนที่ต้องการให้รัฐบาลด�ำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ส� ำ นัก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ได้ ท� ำ การส� ำ รวจความ
ต้องการของประชาชนเพือ่ ให้รฐั บาลเข้ามาช่วยเหลือและแก้ปญ
ั หา
รวมทั้งเป็นช่องทางให้ประชาชนได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�ำไปใช้เป็น
แนวทางในการวางแผน และก�ำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง การส�ำรวจนี้ใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบ
Stratified Three - Stage Sampling โดยส่งเจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติไปสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
ทัว่ ประเทศ ครัวเรือนละ 1 ราย ได้ตวั อย่างทัง้ สิน้ จ�ำนวน 23,120 ราย
ระหว่างวันที่ 1 - 12 ตุลาคม 2555 โดยมีผู้ตอบสัมภาษณ์เป็นชาย
ร้อยละ 47.5 เป็นหญิงร้อยละ 52.5 มีอายุ 18 – 29 ปี ร้อยละ 23.3
อายุ 30 – 39 ปี ร้อยละ 20.8 อายุ 40 – 49 ปี ร้อยละ 23.1
อายุ 50 ปีขึ้นไปร้อยละ 32.8 การศึกษาต�่ำกว่าระดับปริญญาตรี
ร้อยละ 71.9 ปริญญาตรีขึ้นไปร้อยละ 26.1 ที่เหลือร้อยละ 2.0
ไม่ได้รับการศึกษา การท�ำงานเป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างรัฐ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 8.1 พนักงานลูกจ้างเอกชน ร้อยละ
26.4 ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 24.2 เกษตรกร ร้อยละ
4.6 รับจ้างทัว่ ไป/กรรมกร ร้อยละ 6.5 นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 8.6
ว่างงาน/ไม่มีงานท�ำ ร้อยละ 2.7 แม่บ้าน/พ่อบ้าน (อยู่บ้านเฉยๆ)
ร้อยละ 14.2 และขับรถรับจ้าง (มอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถตู้ แท็กซี่)
ร้อยละ 4.7 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนต�่ำกว่า 15,001 บาท
ร้อยละ 41.8 รายได้ 15,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 32.9 รายได้
30,001 - 50,000 บาท ร้อยละ 18.5 และรายได้ 50,001 บาทขึ้นไป
ร้อยละ 6.8 ส�ำหรับทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็นบ้านเดีย่ ว ร้อยละ 35.9 ทาวน์เฮาส์/
บ้านแฝด/ทาวน์โฮม ร้อยละ 22.6 ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว
ร้อยละ 30.0 และตึกสูง เช่น คอนโดมิเนียม/แมนชั่น แฟลต ฯลฯ
ร้อยละ 6.6 และชุมชนแออัด ร้อยละ 4.9 ซึง่ สรุปผลการส�ำรวจได้ ดังนี้
1. ความเดือดร้อนที่ชุมชน/หมู่บ้านได้รับในรอบปี
พ.ศ. 2555
ในรอบปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา ประชาชนร้อยละ 34.2
ระบุว่า ชุมชน/หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติด
มากที่สุด

34.2
26.8
25.6
22.4
18.6
1/

ร้อยละ

ตอบได้มากกว่า 1 ค�ำตอบ

2. ความต้องการให้รัฐบาลด�ำเนินการในปี พ.ศ. 2556
ในปี พ.ศ. 2556 ประชาชนเกือบครึ่ง (ร้อยละ 40.9)
ต้องการให้รัฐบาลด�ำเนินการแก้ปัญหาของแพงมากที่สุด ซึ่งเป็น
เรื่องที่ใกล้ตัวประชาชน

40.9
24.2
23.1
18.1
18.0
1/

ตอบได้มากกว่า 1 ค�ำตอบ

ร้อยละ

ส� ำ หรั บ เรื่ อ งเร่ ง ด่ ว นที่ ต ้ อ งการให้ รั ฐ บาล
ด�ำเนินการช่วยเหลือเพือ่ เป็นของขวัญปีใหม่ในปี พ.ศ. 2556
ใน 3 อันดับแรก คือ การแก้ปัญหายาเสพติด (ร้อยละ
28.6) แก้ปัญหาน�้ำท่วม (ร้อยละ 20.9) และแก้ปัญหา
หนี้สิน (ร้อยละ 18.5)

ตารางร้ อ ยละของประชาชน จ� ำ แนกตามความเดื อ ดร้ อ น ที่ ชุ ม ชน/
หมู ่ บ ้ า นได้ รั บ ความต้ อ งการให้ รั ฐ บาลด� ำ เนิ น การ และเรื่ อ งเร่ ง ด่ ว น
ที่ต้องด�ำเนินการ ในปี พ.ศ. 2556 ใน 3 อันดับแรก รายภาค
ความเดื อ ดร้ อ นที่
ชุมชน/หมู่บ้านได้รับ1/
ในรอบปี พ.ศ. 2555
ทั่วประเทศ
1. ยาเสพติด 34.2

28.6

26.8
2. น�้ำท่วม
25.6
3. ความไม่
ปลอดภั ย ใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
กทม.
1. ยาเสพติด 34.3

20.9
18.5
16.8
15.4
0
1/
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ร้อยละ

ตอบได้มากกว่า 1 ค�ำตอบ

30.4

60 20.4

30.4
20.5

31.1
10.3

29.2
8.3

22.3

36.2

7.6

ไม่แน่ใจ
23.3

40
20 49.2 49.1
0

ทั่ว
กทม.
ประเทศ

58.6

62.5

70.1

40.5

กลาง

เหนือ

ต.อ.น.

ใต้

ไม่เชื่อมั่น
เชื่อมั่น

กทม.
40.8
1. แก้ปัญหา
ของแพง
2. แก้ปญ
ั หาหนีส้ นิ 24.2
3. แก้ปัญหา
23.1
ยาเสพติด

กทม.
1. แก้ปัญหา
28.6
ยาเสพติด
2. แก้ปัญหาน�้ำท่วม 21.0
3. แก้ปัญหาหนี้สิน 18.4

เหนือ
เหนือ
36.2 1. แก้ปัญหา
1. ผลผลิต
การเกษตร
ของแพง
ราคาตกต�่ำ
33.1 2. แก้ปัญหา
2. หนี้สิน
ราคาผลผลิต
เกษตรตกต�่ำ
ั หาหนีส้ นิ
3. ยาเสพติด 27.1 3. แก้ปญ
ต.อ.น.
ต.อ.น.
37.1 1. แก้ปัญหา
1. หนี้สิน
ของแพง
2. ผลผลิต
35.0 2. แก้ปัญหา
การเกษตร
ราคาผลผลิต
ราคาตกต�่ำ
เกษตรตกต�่ำ
ั หาหนีส้ นิ
3. ของแพง 25.3 3. แก้ปญ
ใต้
ใต้
1. ผลผลิต
44.0 1. แก้ปัญหา
การเกษตร
ของแพง
ราคาตกต�่ำ
2. ยาเสพติด 34.2 2. แก้ปัญหา
ราคาผลผลิต
เกษตรตกต�่ำ
20.8 3. แก้ปัญหา
3. น�้ำท่วม
ยาเสพติด

3.ความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาลในการช่วยเหลือ/
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน/พัฒนาประเทศ
ประชาชนร้อยละ 49.2 มีความเชือ่ มัน่ ต่อรัฐบาล
ในการช่ ว ยเหลื อ /แก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ น/พั ฒ นา
ประเทศให้ดีขึ้น และร้อยละ 20.4 ที่ระบุว่ าไม่เชื่อมั่น
ขณะที่มีประชาชนอีกร้อยละ 30.4 ที่ยังไม่แน่ใจ
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เรือ่ งเร่งด่วนทีต่ อ้ งด�
ำเนินการ
ในปี พ.ศ. 2556 1/

27.0
2. น�้ำท่วม
3. ความ
25.8
ไม่ปลอดภัย
ในชีวิต
และทรัพย์สนิ
กลาง
กลาง
1. ยาเสพติด 35.3 1. แก้ปญ
49.9
ั หา
ของแพง
26.2
27.8 2. แก้ปัญหา
2. หนี้สิน
ยาเสพติด
23.6 3. แก้ปญ
ั หาหนีส้ นิ 22.7
3. น�้ำท่วม

เมือ่ พิจารณาเป็นรายภาค ปรากฏว่าแต่ละภาค
มี ป ั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นและความต้ อ งการให้ รั ฐ บาล
ช่วยเหลือในปี พ.ศ. 2556 แตกต่างกัน รวมทั้งเรื่องเร่งด่วน
ที่ รั ฐ บาลต้ อ งด� ำ เนินการเพื่ อ เป็ นของขวั ญ ปี ใหม่ ให้ กั บ
ประชาชน ในปี พ.ศ. 2556 ปรากฏตามตาราง

100

ความต้องการให้รัฐบาล
ด� ำ เนิ น1/การ ในปี พ.ศ.
2556
ทั่วประเทศ
1. แก้ปัญหา
40.9
ของแพง
2. แก้ปญ
ั หาหนีส้ นิ 24.2
23.1
3. แก้ปัญหา
ยาเสพติด

1/

ตอบได้มากกว่า 1 ค�ำตอบ

ทั่วประเทศ
1. แก้ปัญหา
28.6
ยาเสพติด
2. แก้ปัญหาน�้ำท่วม 20.9
3. แก้ปัญหาหนี้สิน 18.5

กลาง
1. แก้ปัญหา
ยาเสพติด
2. แก้ปัญหาหนี้สิน

34.1
23.8

3. แก้ปัญหาน�้ำท่วม 15.8

45.3

เหนือ
1. แก้ปัญหาหนี้สิน

32.1

28.3

2. ปัญหายาเสพติด

29.4

23.6
41.5

3. แก้ปัญหาของแพง 28.7
ต.อ.น.
1. แก้ปัญหาหนี้สิน 32.9

36.5

2. แก้ปัญหาของแพง 23.2

34.2

38.7

3. ปัญหายาเสพติด 22.7
ใต้
1. ประกัน
39.2
ราคาผลผลิต
การเกษตร
2. ปัญหายาเสพติด 29.6

23.6

3. แก้ปัญหาของแพง 21.4

49.1

1
1

1
2

ผลการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2555
ผู้มีงานท�ำและผู้ว่างงาน เป็นรายจังหวัด
ภาค/จังหวัด

สำ� นั ก ง า น ส ถิ ติ แ ห่ ง ช า ติ

สถิติเด่น

ทั่วประเทศ

หน่วย : คน

ผู้มีงานท�ำ
39,578,344

ผู้ว่างงาน
230,815

ภาค/จังหวัด
ตาก
สุโขทัย
พิษณุโลก
พิจิตร
เพชรบูรณ์

กรุงเทพมหานคร

3,871,545

25,739

ภาคกลาง
สมุทรปราการ
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
สระบุรี
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา

9,562,794
767,192
537,220
467,787
438,510
161,098
483,157
138,060
217,329
363,155
726,475
369,226
330,189
1 51,516
421,368

62,265
5,378
1,448
4,229 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5,197
นครราชสีมา
3,1 1 2
บุรีรัมย์
1,398
สุรินทร์
1,327
ศรีสะเกษ
1,230
อุบลราชธานี
2,479
ยโสธร
3,038
ชัยภูมิ
2,777
อานาจเจริ
ญ
ํ
2,477
บึงกาฬ
362
หนองบัวล�ำภู
3,374
ขอนแก่น

ปราจีนบุรี
นครนายก
สระแก้ว
ราชบุรี
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
นครปฐม
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์

272,836
153,892
335,836
509,698
496,429
557,756
585,621
359,685
129,499
281,748
307,509

ภาคเหนือ
เชียงใหม่
ล�ำพูน
ล�ำปาง
อุตรดิตถ์
แพร่
น่าน
พะเยา
เชียงราย
แม่ฮ่องสอน
นครสวรรค์
อุทัยธานี
ก�ำแพงเพชร

7,382,872
987,581
278,581
491,256
280,988
309,570
308,949
316,815
745,148
158,349
702,199
196,983
429,882

2,000
อุดรธานี
2,163
เลย
6,233
หนองคาย
2,892
มหาสารคาม
1,467
ร้อยเอ็ด
1,866
กาฬสินธุ์
1,548
สกลนคร
2,709
นครพนม
มุกดาหาร
201
2,372 ภาคใต้
988
นครศรีธรรมราช
กระบี่
41,603
4,447
พังงา
1,375
3,181
2,313
290
1 ,1 41
503
4,655
447
3,363
262
2,764

ภูเก็ต
สุราษฎร์ธานี
ระนอง
ชุมพร
สงขลา
สตูล
ตรัง
พัทลุง
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส

ผู้มีงานท�ำ

ผู้ว่างงาน

317,278
393,924
495,097
359,050
61 1,223

2,639
2,347
4,934
1,870
5,070

13,278,374
1,603,168
846,370
822,917
921,973
1,115,482
388,428
712,167
243,941
254,465
303,552
1,072,824

62,371
14,537
4,056
1,815
4,062
138
1,805
1,734
665
630

930,153
416,895
297,543
601,793
810,580
604,573
649,248
459,831
222,471

1,1 71
3,431
744
3,366
10,090
1,640
2,724
3,684
4,149
1,933

5,482,760
1,049,035
244,803

38,838
7,388
765

1 51 ,373
162,796
587,366
110,227
310,456
842,026
173,764
424,336
363,760
364,644
267,973
430,201

790
843
4,110
316
758
7,158
1,375
627
334
7,221
4,048
3,105

อิทธิบาท 4 ธรรมะทีใ่ ช้ในการท�ำงานสูค่ วามส�ำเร็จ

ฉันทะ : ความรักงาน - พอใจกับงานที่ท�ำอยู่
อันดับแรกต้องส�ำรวจตนเองว่า มีความชอบหรือศรัทธา
งานด้านใด แล้วมุ่งไปในเส้นทางนัน้ อาจเริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการตั้ง
ค�ำถามกับตัวเอง ฉันท�ำงานเพื่ออะไร ฉันมีความสุขหรือไม่หากงาน
ที่ท�ำอยู่ไม่ใช่งานที่รักเสียทีเดียว เผื่อเราจะได้มีเวลาค้นหาและปรับ
เปลี่ยนตัวเอง หรือปรับศรัทธาของตัวเองให้เข้ากับงานที่ท�ำอยู่
อย่างไรก็ตาม เชื่อเถอะว่างานแต่ละอย่างนัน้ ไม่มีทาง
ที่ใครจะชื่นชอบไปทั้งหมดทุกกระบวนการ ดังนั้น ถ้าคุณพอใจที่
จะท�ำและมีความสุขกับงาน เชือ่ ว่างานทีค่ ณ
ุ ท�ำอยูต่ อ้ งออกมาดีแน่ ๆ
วิริยะ : ขยันหมั่นเพียรกับงานที่มี
งานทุกอย่างจะส�ำเร็จได้ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียร
ความวิรยิ ะจึงเป็นเครือ่ งมืออีกอย่างหนึง่ ทีจ่ ะน�ำคุณไปสูค่ วามส�ำเร็จได้
ยิง่ คุณขยันเท่าไรผลตอบแทนทีค่ ณ
ุ จะได้รบั มันก็มมี ากเท่านัน้ ทีส่ ำ� คัญ
ความวิริยะจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความรักในงานจากฉันทะนัน่ เอง และ
ความวิริยะไม่ใช่การท�ำงานแบบเอาเป็นเอาตาย แต่เป็นการหมั่น
ฝึกฝนตนเองต่างหาก
ทั้งนี้ มีข้อน่าสังเกตส�ำหรับคนท�ำงานร่วมกันคือ จะต้อง
ขยันด้วยกันทั้งหัวหน้าและลูกน้อง ยิ่งผู้เป็นหัวหน้ายิ่งส�ำคัญมาก
ถ้าเป็นคนเกียจคร้าน คิดกินแรงอย่างเดียว ลูกน้องก็มักขยันไปได้
ไม่กนี่ ำ�้ เดีย๋ วก็รามือกันหมด แต่ถา้ หัวหน้าเอาการเอางาน ก็จะสามารถ
ดึงลูกน้องให้ขยันขันแข็งขึ้นด้วย

จิตตะ : เอาใจใส่รับผิดชอบกับงานที่ท�ำ
จิตใจทีจ่ ดจ่อกับงานล้วนเกิดผลดีตอ่ งานทีท่ ำ� จิตตะ
เป็นธรรมะที่แสดงถึงสติ ความรอบคอบและความรับผิดชอบ
ที่จะตามมา ซึ่งในสังคมการท�ำงานปัจจุบันนี้ มุ่งเน้นแย่งชิง
ต�ำแหน่งกัน และขัดขาจนลืมคิดไปว่างานที่ตนเองต้อง
รับผิดชอบนัน้ คือสิ่งใดกันแน่ จิตตะจึงมีความส�ำคัญในการ
ท�ำงานโดยไม่วอกแวกออกไปนอกลู่นอกทาง ดังนัน้ เมื่อคุณ
มีทั้งฉันทะและวิริยะแล้ว จิตตะจะเป็นเสมือนรั้วของเส้นทาง
ที่ไม่ให้ไขว้เขวออกนอกทางสู่ความส�ำเร็จได้
อย่างไรก็ดี ปกติคนที่โตเป็นผู้ใหญ่รู้จักผิดชอบ
มักจะใส่ใจกับงานอยูแ่ ล้ว เพราะธรรมชาติจะท�ำให้หยุดคิดยาก
แต่เสียอยู่อย่างเดียวคือ ชอบคิดเจ้ากี้เจ้าการแต่เรื่องงาน
ของคนอื่ น คอยติ คอยสอดแทรก คอยวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์
ในขณะที่ธุระของตัวกลับไม่คิดไม่ดู ซึ่งไม่ส่งผลให้งานของเรา
ดีขึ้น พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เป็นนักตรวจตรางาน คือให้มี
จิตตะ แล้วก็ทรงให้โอวาทส�ำทับไว้ดว้ ยว่า “ควรตรวจตรางานของ
ตัวเองทั้งที่ท�ำแล้วและยังไม่ได้ท�ำ”
วิมังสา : การพินิจพิเคราะห์และใช้ปัญญาตรวจ
สอบงาน
สุ ด ยอดของวิ ธี ท� ำ งานให้ ส� ำ เร็ จ อยู ่ ในอิ ท ธิ บ าท
ข้อสุดท้ายนี้ วิมงั สา แปลว่า การพินจิ พิเคราะห์ หมายความว่า
ท�ำงานด้วยปัญญา ด้วยสมองคิด ไม่ใช่สักแต่ว่าท�ำ คนเราแม้
จะรักงานแค่ไหน บากบั่นเพียงใด หรือเอาใจจดจ่ออยู่ตลอด
เวลา แต่ถ้าขาดการใช้ปัญญาพิจารณางานด้วยแล้ว ผลที่สุด
งานก็คั่งค้างและผิดพลาดจนได้
เราอาจลองทบทวนตัวเองนิง่ ๆ ว่าวันนีท้ ั้งวันเรา
ท�ำอะไรบ้าง สรุปกับตัวเองว่าท�ำเพื่ออะไร เราจะได้มีก�ำลังใจ
ต่อในวันต่อ ๆ ไป และไม่ทำ� ผิดซ�ำ้ ซากอีกเช่นเดิม พร้อมกันนัน้
เราจะสามารถเห็นหนทางได้วา่ เส้นทางไหนทีจ่ ะน�ำเราสูค่ วาม
ส�ำเร็จได้จริง ๆ
จะเห็นได้วา่ หลักธรรมะทีใ่ ช้ในการท�ำงาน เป็นเรือ่ ง
ง่าย ๆ ใกล้ตัว หากเราน�ำอิทธิบาท 4 มาปรับใช้ในการท�ำงาน
รักงานที่ท�ำ ขยันท�ำงาน รับผิดชอบงาน และรู้จักไตร่ตรองให้
ถี่ถ้วน ทางแห่งความส�ำเร็จคงไม่เกินเอื้อม...เชื่อเถอะ คุณก็
ท�ำได้ ทุกอย่างอยู่ที่ “ใจ”
ที่มา : หนังสือมงคล 38

เกร็ดความรู้

ในโลกของการท�ำงาน คนรุน่ ใหม่ไฟแรงทัง้ หลายต่างก็เฝ้า
หาทฤษฎีแห่งความส�ำเร็จมากมาย มาใช้แก้ปัญหาและหาหนทาง
เจริญก้าวหน้า แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะท�ำได้ และเจอประตูสู่ความส�ำเร็จ
งั้นลองมาดูธรรมะที่ใช้ในการท�ำงาน เพื่อให้คุณประสบความส�ำเร็จ
ในการท�ำงาน ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ นัน่ คือ อิทธิบาท 4
ธรรมแห่งความส�ำเร็จ
อิทธิบาท 4 ธรรมะที่ใช้ในการท�ำงานประกอบด้วย...
1. ฉันทะ คือ ความรักงาน - พอใจกับงานที่ท�ำอยู่
2. วิริยะ คือ ขยันหมั่นเพียรกับงาน
3. จิตตะ คือ ความเอาใจใส่รับผิดชอบงาน
4. วิมังสา คือ การพินจิ พิเคราะห์ หรือความเข้าใจ

1
3

แวดวง สสช

1
4

ถวายสัตย์ปฏญ
ิ าณ

นายวิ บู ล ย์ ทั ต สุ ทั นธนกิ ต ติ์ ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งาน
สถิ ติ แห่ ง ชาติ เป็ น ประธานถวายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณเพื่ อ เป็ น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ ห้องโถงกลาง
ชั้น 2 กลุ่มประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555

สำ� นั ก ง า น ส ถิ ติ แ ห่ ง ช า ติ

ิ งาน
นำำเสนอผล การดำำเนน

ส� ำ นัก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ โดย นางสาวรั จ นา เนตรแสงทิ พ ย์
รองผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นัก งานสถิ ติ แห่ ง ชาติ ร่ ว มกั บ ส� ำ นัก งาน
เศรษฐกิจการเกษตร จัดสัมมนาการน�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน
“Food Security Assessment in Thailand 2005 - 2011” ซึ่ง
เป็นโครงการความร่วมมือภายใต้การสนับสนุนขององค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เพื่อชี้แจงและรับฟังข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555

ุ เชิงปฏบ
ปร ะ ช ม
ิ ต
ั ิการ

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม
เชิงปฏิบัติการ “การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่
พ.ศ. 2556” ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่าง
วันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2555

Big Cleaning Week
นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
เป็นประธานเปิดตัวกิจกรรม Big Cleaning Week เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ ห้องโถงกลาง
ส�ำนักบริหารกลาง ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555

เฮฮาปาร์ตี้ สสช

นายวิบลู ย์ทตั สุทนั ธนกิตติ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ เป็นประธาน
เปิดงาน “เฮฮาปาร์ตี้ สุขสันต์ สุขี สวัสดีปีมะเส็ง ชาว...สสช เฮง เฮง
เฮง รับปี 56” เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ในงานจัดให้มีการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสามัคคีของข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องอาหาร
ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555

็ ดี กบั (ค
ั เดก
วน
ุ ) ม า ดี
ณ
ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี
2556 ในชือ่ “วันเด็กดี กับ (คุณ) มาดี” ภายในงานมีกจิ กรรมต่าง ๆ
มากมาย เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของเด็กและเยาวชน
ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว กับกิจกรรมตอบ
ค�ำถามชิงรางวัล และซุ้มวาดฝันที่ให้น้อง ๆ ร่วมสนุกกับกิจกรรม
ระบายสีกันอย่างสนุกสนาน ณ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการ
กรุงเทพ-มหานคร เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556

1
5

ท�ำบุญ
ทอดผ้าป่า
สามัคคี

1
6
ข่าวจากภูมิภาค

นายวิ บู ล ย์ ทั ต สุ ทั นธนกิ ต ติ์ ผู ้ อ� ำ นวยการ
ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ พร้อมผูบ้ ริหาร สถิตจิ งั หวัด
ทั่ ว ประเทศ ข้ า ราชการ พนัก งาน ร่ ว มท� ำ บุ ญ
ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดกุดชมภู ต�ำบลกุดชมภู
อ�ำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อ
สมทบทุนสร้างหลังคาศาลาหลังใหม่ ส�ำหรับใช้
เป็นสถานที่ในการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์
และพุทธศาสนิกชน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556
รวมยอดเงินท�ำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี จ�ำนวนทัง้ สิน้
470,099 บาท

มั่นใจในส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

ช�ำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 19/2552
ไปรษณีย์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

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

