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บก.ขอเขียน
บรรยากาศไอดินกลิ่นฝนกลับมาอีกครั้ง
ในช่วงฤดูฝนทุกพื้นที่ทั่วไทยเริ่มชุ่มฉ�่ำพร้อมกับ
การผลิใบสีเขียวขจีของต้นไม้ใบหญ้า ต้อนรับ
สารสถิติฉบับนี้ ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความ
ชื่นมื่นในโอกาสที่ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เวียน
มาบรรจบครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ ปีที่ 52 แห่งการเป็นองค์กรหลัก
ทีผ่ ลิตข้อมูลสถิตขิ องประเทศ เพือ่ ให้ภาคส่วนต่าง ๆ
ได้น�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ วางแผน ก�ำหนด
นโยบายเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
สารสถิติฉบับนี้ ยังคงมีเรื่องราวดี ๆ ที่
คัดสรรมาฝากท่านผู้อ่านเช่นเคย เริ่มจากเรื่อง
ใกล้ตวั ค่าใช้จา่ ยของครัวเรือนไทย ปี 57 มาดูกนั ว่า
แนวโน้มการศึกษาของสตรีไทยที่ส�ำเร็จการศึกษา
สูงขึ้น ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไร รวมทั้งปัญหา
ของแรงงานในประเทศไทย ปี 2557 ทีท่ กุ ภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องต้องหันกลับมาดูเพื่อแก้ไขปัญหาให้
เบาบางลง และเกร็ดความรู้ดี ๆ ที่น�ำมาฝากกัน
น�้ำกับระบบภายในร่างกายสัมพันธ์กันอย่างไร
ตลอดระยะเวลา 52 ปี ส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ ไม่ได้ดำ� เนินงานโดยล�ำพัง มีเครือข่ายความ
ร่วมมือมากมายที่ให้การสนับสนุน ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชน
ต้องขอขอบคุณมา ณ ทีน่ ี้ และเราจะมุง่ มัน่ พัฒนางาน
ด้านสถิติให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป
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สืบเนื่องจากปก
- ครบรอบวันคล้ายวันก่อตัง้ ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี ท่ี 52
- 52 ปี ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)
- การจัดสร้างพระกริง่ ไพรีพนิ าศ วัดบวรนิเวศวิหาร รุน่ 52 ปี สสช.

สถิติน่ารู้

- ค่าใช้ จ่ายของครัวเรือนไทย ปี 57
- สตรีไทยมีการศึ กษาสูงขึน้

สถิติเด่น
- ปั ญหาของแรงงานในประเทศไทย ปี 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข้าราชการดีเด่น ประจ�ำปี 2557
- ข้าราชการทีไ่ ด้รบั การยกย่องให้เป็นผู ป้ ระพฤติปฏิบตั ติ นชอบ
		 ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจ�ำปี 2558

เกร็ดความรู้
- น�ำ้ กับระบบภายในร่างกาย

แวดวง สสช.

ข่าวจากภูมิภาค

แล้วพบกันฉบับหน้า

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

ที่ปรึกษา

: นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์    ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
: นางนวลนภา ธนศักดิ์
นายอุดม
ภิญโญ
นายประเสริฐ ศรีพนารัตนกุล รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
จัดท�ำโดย : กลุ่มประชาสัมพันธ์  ส�ำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2141 7485
เผยแพร่โดย : ส�ำนักสถิติพยากรณ์  โทรศัพท์ 0 2143 1323
Website : http://www.nso.go.th

0
3
ปีที่

ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะองค์ท้าว
มหาพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมถวายปัจจัยเครื่องไทยธรรม
และภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ปีที่ 52 วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 เพื่อ
เป็นสิริมงคลแก่ส�ำนักงานฯ และบุคลากร โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ
เข้าร่วมแสดงความยินดี
ในโอกาสนี้ นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ได้มอบโล่
และใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ�ำปี
2557 และผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจ�ำปี 2558 ทั้งนี้ ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ และหน่วยงานที่
ร่วมแสดงความยินดี บริจาคเงินเข้าโครงการธรรมรักษ์นิเวศ (วัดพระบาทน�้ำพุ) บ้านพักผู้ป่วยระยะสุดท้าย
เป็นจ�ำนวนเงิน 132,510 บาท เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 4
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วันคล้ายวันก่อตั้ง
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ปี
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
(สสช.)

พ

ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “กรมสถิติพยากรณ์”
ขึ้นในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 31 วันที่ 14 มีนาคม
2457 โดยมีพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดี ท�ำหน้าที่รวบรวม
หัวข้อทะเบียน และรายงานของกระทรวง ทบวง กรม เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และพยากรณ์
ภาวการณ์ล่วงหน้า โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเป็นที่ปรึกษา หลังจากนั้น กรมสถิติพยากรณ์ได้มี
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ และสังกัดอีกหลายครั้ง
ในปี พ.ศ.2479 ได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการสถิติ
ออกใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
การสถิติพยากรณ์ พุทธศักราช 2479” ซึ่งได้ก�ำหนดหน้าที่ใน
การบริหารราชการสถิติของประเทศ และหน้าที่ของประชาชน
ที่พึงปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2485
ได้โอนกองประมวลสถิติพยากรณ์ ไปสังกัดกรมการสนเทศ
กระทรวงพาณิชย์ และในเดือนพฤษภาคม 2486 ได้โอนกอง
ประมวลสถิ ติ พ ยากรณ์ กลั บ มาสั ง กั ด กรมเลขาธิ ก ารคณะ
รัฐมนตรี ส�ำนักนายกรัฐมนตรีตามเดิม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2493
มีการโอนกองประมวลสถิติพยากรณ์ ไปสังกัดสภาเศรษฐกิจ
แห่ ง ชาติ ซึ่ ง ในขณะนั้ น เป็ น ทบวงการเมื อ งอิ ส ระ มี ฐ านะ

เทียบเท่ากรม ต่อมาได้มีการจัดตั้ง “ส�ำนักงานสถิติกลาง (Central
Statistical Office)” ขึน้ ในสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ เมือ่ เดือนธันวาคม
2493 โดยมี ห ม่ อ มเจ้ า อธิ พ รพงศ์ เกษมศรี เป็ น ผู ้ อ� ำ นวยการ
ส�ำนักงานสถิตกิ ลางคนแรก หลังจากนัน้ มีการประกาศใช้ “พระราช
บัญญัติสถิติ 2495” ซึ่งท�ำให้ส�ำนักงานสถิติกลาง มีอ�ำนาจหน้าที่
อย่างสมบูรณ์ ทั้งในด้านการบริหารกิจการสถิติของรัฐ การส่งเสริม
และประสานงานสถิติ การท�ำส�ำมะโน ส�ำรวจการศึกษาอบรมวิชา
สถิติ ตลอดจนการวิจัยในด้านวิชาการสถิติ เมื่อรัฐบาลได้จัดตั้ง
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติขนึ้ ในส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ในเดือนกันยายน 2502 เป็นผลให้ส�ำนักงานสถิติกลางได้รับการ
ปรับปรุงและขยายงาน

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

ส�ำนักงานสถิติกลาง ได้แยกส่วนราชการออกจากสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ และได้ยกฐานะเป็น “ส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ” มีฐานะเป็นกรม สังกัดอยูใ่ นส�ำนักนายกรัฐมนตรี เมือ่ วันที่
23 พฤษภาคม 2506 ซึ่งถือว่าเป็นวันก่อตั้งส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
โดยมีนายบัณฑิต กันตะบุตร เป็นเลขาธิการสถิติแห่งชาติคนแรก
และปัจจุบันย้ายมาสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
ความส�ำคัญของงานสถิติ คือ ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง
ซึ่งในยุคดิจิทัลที่มีข้อมูลจ�ำนวนมหาศาล (Big Data) จ�ำเป็นต้อง
ดึงข้อมูลเหล่านี้มาใช้กับงานสถิติ เพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม สสช. ในฐานะหน่วยงานกลางในการผลิต
และบริหารจัดการข้อมูลสถิติของประเทศ จึงต้องพัฒนาเรื่องการ
จัดเก็บข้อมูลอยู่เสมอจากอดีตสู่ปัจจุบัน เราเริ่มต้นด้วยการจัดเก็บ

ข้อมูลพื้นฐาน เพศ อายุ การศึกษา เป็นต้น และมาจัดเก็บข้อมูล
ในมิติต่าง ๆ จนถึงเก็บข้อมูลที่สะท้อนปัญหาสังคม เช่น เรื่อง
ยาเสพติด หมู่บ้านรักษาศีล 5 ข้อมูลที่เราไปเก็บไม่ใช่ตัวเลขเพื่อ
ไปสนับสนุนความคิดของตัวเองล่วงหน้าไปทางใดทางหนึ่ง ไม่ได้
เก็บที่อยากจะเห็น หรืออยากจะให้เป็น แต่เป็นการเก็บข้อมูล
ตามสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เพื่อหาตัวเลขเพื่อส่องหา
ความจริงเท่านั้น ดังค�ำกล่าวของ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอฯ
กรมหมืน่ นราธิปพงศ์ประพันธ์ กล่าวไว้ในพิธสี ถาปนาส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ พ.ศ.2506 ซึ่งยกค�ำพูดของนายแอนดรูว์ แลง ที่ว่า
“เขาใช้สถิติเหมือนคนเมาใช้เสาไฟฟ้า คือ เป็นที่ค�้ำจุนยิ่งกว่า
เป็นที่ส่องสว่าง” เรายึดความถูกต้องมากกว่าเพื่อสนองความ
ต้องการของกลุ่มใด ซึ่งในปัจจุบัน สสช. มีโครงการที่ต้องท�ำการ
ส�ำรวจปีละมากกว่า 30 โครงการ
ตลอดระยะเวลา 52 ปีทผี่ า่ นมา ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ได้พัฒนาการเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน และจัดท�ำดัชนีชี้วัด
การพัฒ นามาอย่า งต่ อเนื่อ ง เพื่ อ ให้ทั น กั บ การเปลี่ย นแปลง
ของเศรษฐกิจและสังคม มาตั้งแต่ประเทศไทยส่วนใหญ่ท�ำ
เกษตรกรรมและเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรม การค้า และบริการ
จนมาถึงยุคดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุที่มีผลให้
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือเปลี่ยนโครงสร้างภาค
การเกษตรเป็นอุตสาหกรรม หรือการท�ำเกษตรแบบพึง่ พาแรงงาน
สสช. ต้องหาตัวเลขตรงนี้มาอธิบายตอบสังคมได้ ในการท�ำงาน
เก็บข้อมูลจากส�ำมะโนประชากร พ.ศ. 2503 ที่เคยสอบถาม
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บูรณาการการท�ำงานกับ
ส่วนราชการทั่วประเทศ
เพื่อก้าวสู่การส�ำรวจ “ออนไลน์”
ด้วยมาตรฐานของข้อมูล
ที่พร้อมเชื่อมโยงกับ
นานาชาติ
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ภายใต้งบประมาณและทรัพยากร
ที่จ�ำกัด ในการท�ำงานบริหารสถิติ
รายสาขาได้จัดกลไกการมีส่วนร่วม
ระหว่างกระทรวง 20 กระทรวง โดย
ให้ปลัดกระทรวงเป็นประธานคณะ
กรรมการสถิติแต่ละสาขา ซึ่งแบ่ง
เป็น 21 สาขา ประกอบด้วย ด้าน
เศรษฐกิจ 11 สาขา ด้านสังคม 9
สาขา และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอีก 1 สาขา ปัจจุบัน
คณะกรรมการสถิ ติ ร ายสาขาได้ จั ด
ท�ำผังรายการข้อมูลสถิติทางการแล้ว
จ�ำนวน 3,800 รายการ ที่มีผู้รับผิดชอบรายการข้อมูลแล้ว ปัญหา
ที่เกิดคือ ความพร้อมในการขับเคลื่อนของ 200 กรม มีไม่เท่ากัน
ในแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2 จะต้องพยายามเชือ่ มโยงเข้ากับแผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน รวมทัง้ น�ำดัชนีชวี้ ดั นานาชาติ SDGs (Sustainable
Development Goals) และดัชนีชวี้ ดั ของประเทศเข้ามาด้วย เพือ่
วัดสมรรถนะการแข่งขันของเรา และมีการพัฒนาการน�ำเสนอข้อมูล
เป็น Visualization มากขึ้น ท�ำให้ผู้บริหารเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของ
แต่ละเรื่อง ซึ่งจะได้เข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
ในอนาคตเราจะส�ำรวจข้อมูลออนไลน์ รวมถึงการจัดหา
ข้อมูลที่มีมหาศาลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์มากขึ้น แต่ต้อง
ระมัดระวังในการน�ำข้อมูลมาใช้ ความถูกต้องของข้อมูล สสช.
ต้องใช้กระบวนการผลิตสถิติและตรวจสอบข้อมูลอย่างไร เป็นสิ่งที่
สสช. ต้องวางแผนการด�ำเนินงานต่อไป
ปัญหาของ สสช. ในอีก 3 ปีข้างหน้า คือ ปัญหาการ
เกษียณอายุราชการของพนักงานจัดเก็บข้อมูล ข้าราชการเหล่านี้
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า คนเหล่านี้มีทักษะ ต้องใช้ศิลปะในการ
ท�ำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล การเดินเข้าบ้านคนแล้วเขาให้ข้อมูล
กับเราไม่ใช่เรื่องง่าย เราจะพัฒนาพนักงานราชการให้มาทดแทน
ได้อย่างไร และเมื่อพวกเขามีความช�ำนาญแล้ว ท�ำอย่างไรที่จะให้
เขาท�ำงานให้กับ สสช. ดังนั้นเป็นภารกิจใหญ่ของผู้บริหารต่อไปที่
ต้องให้ความส�ำคัญ

คนทัว่ ประเทศ 26 ล้านคน จนถึงส�ำมะโนประชากรในปี 2553 ล่าสุด
ต้องสอบถามคนทัว่ ประเทศ 65 ล้านคน ให้เสร็จครบถ้วนทุกพืน้ ที่
ในระยะเวลาจ�ำกัด ข้อมูลรายละเอียดของประชากรที่จัดเก็บ
มากขึ้น สสช. จึงต้องพัฒนาการท�ำงาน โดยการน�ำเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในกระบวนงาน เริ่มตั้งแต่จัดท�ำเขตส�ำรวจทั่วประเทศ
130,000 เขตส�ำรวจ ให้อยูใ่ นรูปแบบดิจทิ ลั เพือ่ ให้การเดินท�ำงาน
ง่ายขึ้น สามารถควบคุมการท�ำงาน และตรวจสอบความถูกต้อง
จากพืน้ ทีไ่ ด้ทนั ที ซึง่ คาดว่าจะเสร็จในปี 2558 ส่วนการเก็บข้อมูล
โดยใช้กระดาษและดินสอ ได้พัฒนามาใช้เป็น Tablet ท�ำให้การ
ท�ำส�ำมะโนใช้เวลาเพียงปีเศษ จากที่เคยใช้ 3 ปี จึงจะทราบผล
สิ่งเหล่านี้ คือ ความพยายามของ สสช. ในการพัฒนางานโดยใช้
เทคโนโลยี แ ละพั ฒ นาศั ก ยภาพ บุ ค ลากร ควบคู ่ กั น ไปให้ มี
ความพร้อมทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัตสิ ถิติ พ.ศ.2495, 2508
และ 2550 ให้อ�ำนาจ สสช. เข้าไปดูแลข้อมูลส่วนราชการที่เป็น
ข้อมูลงานทะเบียน ซึง่ ถือว่าเป็นข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ ค่าน�ำมาใช้ประโยชน์
ได้เลย แม้ในตอนต้น สสช.ยังไม่ได้ปฏิบตั ติ ามอ�ำนาจหน้าทีท่ มี่ อี ยู่
เพราะในช่วงแรกมุ่งไปที่งานการผลิตข้อมูลส�ำรวจส�ำมะโน และ
สร้างคนในพื้นที่แต่ได้เข้ามาศึกษาข้อมูลอย่างจริงจังเมื่อ 5 ปีที่
แล้ว ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาระบบสถิติของประเทศไทย
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2553 - 2558 โดยน�ำข้อมูลงานทะเบียนและข้อมูล
“นักสถิติจะต้องเป็นผู้ที่มองทันความเปลี่ยนแปลง
จากการส�ำรวจมาบูรณาการ ตรวจสอบความซ�ำ้ ซ้อน และวิเคราะห์
เป็นสารสนเทศเพื่อใช้ส�ำหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่ง สสช. ของเศรษฐกิจและสังคม งานสถิตไิ ม่มวี นั หมด แต่จะสลับซับซ้อน
เห็ น ความส� ำ คั ญ ของการมี ข ้ อ มู ล ที่ เ พี ย งพอ ในการตั ด สิ น ใจ ยิง่ ขึน้ แต่เราจะท�ำความซับซ้อนให้เข้าใจง่ายได้อย่างไร เป็นเรือ่ งที่
สามารถท�ำให้การบริหารและแก้ไขปัญหาของผู้บริหาร 3 ระดับ ท้าทายต่องานสถิติ”
ได้แก่ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ผูว้ า่ ราชการจังหวัด และ
นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดสร้างพระกริ่งไพรีพินาศ
วัดบวรนิเวศวิหาร รุ่น 52 ปี สสช.

ส�ำหรับประจ�ำส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ วันที่ 23 พฤษภาคม 2558

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง

1. เพือ่ เป็นอนุสรณ์วตั ถุมงคล ทีร่ ะลึกในโอกาสครบรอบ
52 ปี วันคล้ายวันก่อตัง้ ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ 23 พฤษภาคม 2558
2. เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ  พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว ปัจจุบัน และอดีตข้าราชการของส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ เครือข่ายความร่วมมือ และผู้มีอุปการคุณแก่ส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ ได้น�ำไปสักการบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลสืบไป

ประวัติพระไพรีพินาศ

พระไพรี พิ น าศ เป็ น พระพุ ท ธรู ป ศิ ล าขนาดย่ อ ม
มีขนาดหน้าพระเพลา 33 เซนติเมตร เป็นพระพุทธรูปแบบ
ธยานิพุทธเจ้าปางประทานพรสมัยศรีวิชัย แต่นักสังเกตบางคน
สงสัยว่า “พระพุทธรูปสมัยศรีวชิ ยั มีเพียงเกตุมาลา เป็นจอมคล้าย
สมัยทวารวดีเป็นพื้น” พระพุทธรูปองค์นี้มีผู้น�ำมาถวายพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าฯ เมื่อครั้งยังทรงผนวชอยู่ราว พ.ศ. 2391 ได้
ถวายพระนามว่า “พระไพรีพินาศ”
ในต�ำนานวัดมีกล่าวว่า “พระไพรีพินาศ” ใคร่ครวญ
ตามพระนามน่าจะได้เชิญประดิษฐานไว้ในเก๋งน้อยที่สร้างใหม่
ณ ทักษิณชัน้ บนแห่งพระเจดียใ์ นครัง้ นัน้ เมือ่ พ.ศ. 2391 ทีเ่ ป็นการ
สิ้นเสี้ยนศัตรูครั้งแรก
พระไพรีพนิ าศในสาส์นสมเด็จ เล่ม 2 หน้า 85 – 90 116 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทูลสมเด็จกรม
พระยาด�ำรงราชานุภาพว่า สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ตั้งปัญหาถาม
กระหม่อมว่า พระไพรีพินาศนั้นเป็นพระอะไร มาแต่ไหน ท�ำไม
จึงมาอยู่วัดบวรนิเวศ เหตุใดจึงชื่อพระไพรีพินาศ เกล้ากระหม่อม
หงายท้ อ งไม่ ส ามารถตอบได้ อยากรู ้ เ หมื อ นกั น เคยทู ล ถาม
ฝ่าพระบาทก็ไม่ทรงทราบเหมือนกัน หันไปหันมาเห็นกรมหมืน่ พงศา
จึงลองเข้าจดทูลถามดู ตรัสบอกว่า ใครก็ทรงจ�ำชือ่ ไม่ได้เสียแล้ว เป็น
ผู้น�ำมาถวายทูลกระหม่อมเมื่อครั้งยังทรงผนวชอยู่ เป็นเวลาติดต่อ
กับทีห่ ม่อมไกรสรถูกส�ำเร็จโทษ จึงโปรดตัง้ พระนามว่า “พระไพรีพนิ าศ”

ท�ำให้เข้าถึงแหล่งข้อมูล ด้ว ยความล�ำบาก และมีห น่ ว ยงาน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าเก็บข้อมูลในพื้นที่ เกิดความลังเล
และไม่มั่นใจในการให้ข้อมูล ขณะเดียวกันในด้านการบริหาร
จัดการระบบสถิตติ อ้ งสร้างความเข้าใจในการแบ่งปัน และร่วมใช้
ข้อมูล และการมีส่วนในการบริหารจัดการข้อมูล อันเป็นการ
เริ่มต้น วิวัฒนาการใช้ข้อมูล ซึ่งต้องฟันฝ่าอุปสรรคอย่างมาก
ดังนัน้ หากท�ำเหรียญวัตถุมงคล ควรพิจารณาจากพระพุทธลักษณ์
ปางต่าง ๆ 66 ปาง (แผนกโบราณคดี กรมศิลปากร) เมือ่ พิจารณา
66 ปาง จากเว็บไซต์ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ
เห็นพ้องต้องกันว่า ควรพิจารณาปางที่ 48 ปางประทานพร
เป็นด้านหน้าของเหรียญ พระพุทธรูปนี้มี 2 แบบ คือ
การเลือกพระไพรีพินาศมาจัดท�ำเป็นเหรียญที่ระลึก
แบบทีห่ นึง่ อยูใ่ นพระอิรยิ าบถนัง่ สมาธิ และพระหัตถ์
ขณะนีส้ ถานการณ์ดา้ นจัดเก็บข้อมูลมีความยากล�ำบาก
เป็นอย่างยิ่ง เพราะความเจริญของเมือง ประชาชนต้องใช้เวลา ซ้ายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาแบฝ่าพระหัตถ์ ยื่นออกไป
ส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพอย่างเร่งด่วน การมีโลกส่วนตัวสูง วางที่พระชานุ
ที่มา : เว็บไซต์วัดบวรนิเวศวิหาร (http://www.watbowon.com/home.html)
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พระกริ่งไพรีพินาศ
วัดบวรนิเวศวิหาร
แบบทีส่ อง อยูใ่ นพระอิรยิ าบถยืน ยกพระหัตถ์ซา้ ยขึน้
เสมอพระอุระ หงายฝ่าพระหัตถ์ออกไปข้างนอกบ้าง ยกขึ้นเสมอ
พระอังสะถือชายจีวรบ้าง พระหัตถ์ขวาห้อยหันฝ่าพระหัตถ์ออก
ไปข้างหน้า เป็นกิริยาประทาน
คณะท� ำ งานพิ จ ารณาแล้ ว ขอน� ำ พระพุ ท ธรู ป ปาง
ประทานพร ในพระอิริยาบถนั่งสมาธิเป็นด้านหน้าของเหรียญ
ที่ระลึก ใช้ในความหมายของการให้พรและการอนุญาต ซึ่งอยู่ใน
ความนิยมของการสร้าง
สืบเนือ่ งจากการจัดท�ำโครงการจัดท�ำเหรียญทีร่ ะลึกนี้
เพิ่งมีระยะเวลาห่างจากวันก่อตั้งเพียง 133 วัน เพื่อให้มีความ
เป็นไปได้ที่จะสัมฤทธิผล เห็นว่าพระไพรีพินาศแห่งวัดบวรฯ เป็น
พระพุทธรูปปางประทานพร ซึง่ นิยมแบบทีม่ แี บบพิมพ์ และบล็อก
ส�ำเร็จรูปได้ จะเป็นการประหยัดเวลาด�ำเนินการได้มาก โดยรักษา
พุทธลักษณะของพระไพรีพินาศรุ่นแรก ปี 2495 เป็นหลัก แล้ว
เพิม่ เติมค�ำว่า 52 ปี สสช. หรือ ครบรอบ 52 ปี ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ

รูปแบบการจัดสร้างพระไพรีพินาศ

รูปแบบการสร้างพระกริ่งไพรีพินาศและเหรียญพระ
ไพรีพินาศเป็นรูปแบบของวัดบวรนิเวศวิหาร ปี พ.ศ. 2495
ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น การระลึ ก ถึ ง วั น คล้ า ยวั น ก่ อ ตั้ ง ส� ำ นั ก งานสถิ ติ
แห่งชาติ จึงยึดรูปแบบเดิมในการจัดสร้างครัง้ แรกมาเป็นต้นแบบ
ในการจัดสร้างทั้งหมด
จากการเข้าเฝ้าเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผูร้ กั ษาการ
แทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ให้เพิม่ การจัดสร้างพระไพรีพนิ าศ

เหรียญพระกริ่งไพรีพินาศ
วัดบวรนิเวศวิหาร
เนือ้ ทองค�ำ  และลดจ�ำนวนการจัดสร้างพระไพรีพนิ าศเนือ้ ทองทิพย์
โดยได้ รั บ อนุ ญ าตผ่ า นความเห็ น ชอบจากเจ้ า ประคุ ณ สมเด็ จ ฯ
ให้จัดสร้างพระไพรีพินาศครั้งแรก ดังนี้

1. เนื้อทองค�ำ จ�ำนวน 251 องค์
		
1.1 พระกริ่งไพรีพินาศ

ขนาด 3.3 ซม.
จ�ำนวน 68 องค์
1.2 เหรียญพระไพรีพินาศ
ขนาด 3.1 ซม.
จ�ำนวน 78 องค์
1.3 เหรียญพระไพรีพินาศ
ขนาด 1.8 ซม.
จ�ำนวน 105 องค์

2. เนื้อทองทิพย์ จ�ำนวน 10,156 องค์
		
2.1 พระกริ่งไพรีพินาศ
ขนาด 3.3 ซม.
จ�ำนวน 2,052 องค์
2.2 เหรียญพระไพรีพินาศ
ขนาด 3.1 ซม.
จ�ำนวน 4,052 องค์
2.3 เหรียญพระไพรีพินาศ
ขนาด 1.8 ซม.
จ�ำนวน 4,052 องค์

พิธีพุทธาภิเษก

พระกริง่ ไพรีพนิ าศและเหรียญไพรีพนิ าศ ครบรอบ 52 ปี
วันคล้ายวันก่อตั้งส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยพระเถระคณาจารย์
ชื่ อ ดั ง อธิ ษ ฐานจิ ต และพระสงฆ์ ร ่ ว มสวดพิ ธี พุ ท ธาภิ เ ษก
ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2558
1. พระเถระคณาจารย์ 6 รูป นั่งปรกอธิษฐานจิตเจริญ
บริกรรมภาวนา
2. พระสวดมหานาค 4 รูป จากวัดบวรนิเวศวิหาร

3. พระสวดพระพุทธมนต์ 10 รูป
4. ประธานจุ ด เที ย นชั ย ท่ า นเจ้ า ประคุ ณ สมเด็ จ
พระวันรัต รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
5. ประธานดับเทียนชัย พระเทพสารเวที วัดบวรนิเวศ
วิหาร
6. ประธานฝ่ายฆราวาส นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

พระเถระคณาจารย์ ที่ นิ ม นต์ นั่ ง ปรกอธิ ษ ฐานจิ ต เจริ ญ
บริกรรมภาวนา
- พระธรรมกวี วัดราชาธิวาส
- พระเทพสารเวที วัดบวรนิเวศวิหาร
- พระเทพปริยตั ิมงคล โอภาส โอภาโส
เจ้าอาวาสวัดจองค�ำ จังหวัดล�ำปาง
- ดร.พระครูไพศาลชัยกิจ (หลวงปู่ฤาษีตาไฟ)
เจ้าอาวาสวัดเทพหิรัณย์ จังหวัดชัยนาท
- พระครูวินัยธร สุริยันต์ โฆสปัญโญ
เจ้าอาวาสวัดป่าวังน�้ำเย็น จังหวัดมหาสารคาม
- พระครูวินัยธร ชัยยะ โอภาโส
เจ้าอาวาสวัดไร่บางตาวา จังหวัดปัตตานี

พิธีพุทธาภิเษกพระไพรีพินาศ

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.09 น.
ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สีบเนื่องจากปก

		 ทัง้ นี้ ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติได้ให้ขา้ ราชการ ลูกจ้างประจ�ำ
พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และผู้มีอุปการคุณแจ้งความ
ประสงค์ในการร่วมสมทบทุนจัดสร้างวัตถุมงคลดังกล่าว โดยมี
ช่วงเวลารับแจ้งระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2558 และปิดการรับแจ้ง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 โดยผู้สมทบทุนจะได้รับวัตถุมงคลตาม
รายการที่แจ้งยอดแต่ละประเภทของวัตถุมงคล และคณะท�ำงาน
ร่วมกับคุณพิศาล วณิชชัยอาภรณ์ ประธานบริษทั พี.เอส.โฟรตี-้ นายน์
จ�ำกัด ได้จัดท�ำโครงการมอบเหรียญที่ระลึกพระไพรีพินาศพร้อม
จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กก�ำพร้าในสังกัดกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ

0
9

สำ� นั ก ง า น ส ถิ ติ แ ห่ ง ช า ติ

สถิติน่ารู้

1
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ค่ของครัาใช้วเรืจอนไทย่ายปี 57
ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติได้สำ� รวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2557
ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล ระหว่างเดือน
มกราคม – ธันวาคม 2557 โดยมีจ�ำนวนครัวเรือน
ตัวอย่างทั้งสิ้น 52,000 ครัวเรือน
ผลการส� ำ รวจ พบว่ า ครั ว เรื อ น
ทั่วประเทศ ในปี 2557 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ
20,892 บาท (ไม่รวมการสะสมทุน เช่น ซื้อบ้าน/
ที่ ดิ น และเงิ น ออม) ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ค่ า อาหาร
เครื่องดื่มและยาสูบ ร้อยละ 33.9 (ซึ่งในจ�ำนวน
นี้มีค่าเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ ร้อยละ 1.1)
รองลงมาเป็นค่าทีอ่ ยูอ่ าศัยและเครือ่ งใช้ภายในบ้าน
ร้อยละ 20.0 การเดินทางและยานพาหนะ ร้อยละ
19.5 และของใช้สว่ นบุคคล/เครือ่ งนุง่ ห่ม/รองเท้า
การสือ่ สาร/การศึกษา/การบันเทิง/การจัดงานพิธี
เวชภัณฑ์/รักษาพยาบาล และกิจกรรมทางศาสนา
ร้อยละ 14.5 ตามล�ำดับ ส�ำหรับค่าใช้จ่ายที่
ไม่ เ กี่ ย วกั บ การอุ ป โภคบริ โ ภค เช่ น ค่ า ภาษี
ของขวัญ เบี้ยประกันภัย ซื้อสลากกินแบ่ง/หวย
ดอกเบี้ย มีร้อยละ 12.1
เมือ่ เปรียบเทียบค่าใช้จา่ ยของครัวเรือน
ทั่วประเทศ ปี 2555 - 2557 พบว่า ค่าใช้จ่าย
เกีย่ วกับการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนลดลง ได้แก่
ค่าอาหารเครื่องดื่มและยาสูบจากร้อยละ 34.1
ในปี 2555 เป็น 33.9 ในปี 2557 ส�ำหรับการ
ใช้จา่ ยเกีย่ วกับทีอ่ ยูอ่ าศัยและเครือ่ งใช้ภายในบ้าน
มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19.2 ในปี 2556
เป็นร้อยละ 20.0 ในปี 2557 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
1/

ยานพาหนะและการเดินทางในปี 2556 มีค่าใช้จ่าย คือร้อยละ 20.0 และปรับตัวลดลงใน
ปี 2557 เป็น 19.5 ส�ำหรับค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับของใช้สว่ นบุคคล/เครือ่ งนุง่ ห่ม/รองเท้า และกิจกรรม
ทางศาสนาในปี 2557 จะเท่ากับปี 2556 คือ ร้อยละ 5.5 และร้อยละ 1.1 ตามล�ำดับ
ส�ำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค (ดอกเบี้ย ซื้อสลากกินแบ่ง ภาษี ฯลฯ)
มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี โดยในแต่ละปีเพิ่มขึ้นในอัตรา
ที่เท่ากันคือ ร้อยละ 0.2
ส�ำหรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของครัวเรือนเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ พบว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
บริโภคที่บ้าน ร้อยละ 72.1 ซึ่งสูงกว่าการบริโภคอาหารดังกล่าวนอกบ้านถึง 3.2 เท่า และมี
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกั100.0
บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 3.3 และยาสูบ ร้อยละ 1.9
90.0
อย่างไรก็ตาม 34.1
ในปี 2557 พบว่
33.9 อ่ มล�ำ้ ในด้านค่าใช้จา่ ยเพือ่ การอุปโภค
34.4 า ความเหลื
80.0
บริโภคของกลุ่มคนที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุด มีส่วนแบ่งของการใช้จ่ายลดลงจากปี 2556 ร้อยละ
0.5 เช่นเดียวกับ70.0
กลุ่มคนจนมีส่วนแบ่งของการใช้จ่ายลดลง ร้อยละ 0.2 ในขณะกลุ่มที่มีการ
60.0ส่วนแบ่20.0
ใช้จ่ายปานกลางมี
งของการใช้19.2
จ่ายเพิ่มขึ้น20.0
เมื่อพิจารณาความไม่เสมอภาคระหว่าง
กลุ่มคนรวยและกลุ
และ 255719.5จะเห็นได้ว่าความไม่เสมอภาคระหว่าง
50.0่มคนจนในปี
19.3 255620.0
กลุ่มคนรวยและกลุ
0.258 เป็น5.50.254 หรืออาจกล่าวได้ว่าในปี 2557
40.0่มคนจนลดลงจาก
5.4
5.5
ความเหลือ่ มล�ำ้ ระหว่
า
งคนรวยและคนจนลดลงจากปี
3.22556 เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ รายละเอียด
3.1
3.1
30.0
1.
1.7
1.7
ข้อมูลเพิ่มเติมได้20.0
ที่เว็บไซต์ 1.8
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1.6
1.

ร้อยละของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน
จ�ำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย (ปี 2555 - 2557)
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1.1
ค่า11.9
ใช้จ่ายต่อเดื
อนของครัวเรือน
12.1
2556
2557าใช้จ่าย (พ.ศ. 2557)
2555 จ�ำแนกตามประเภทค่

6
1.
11.7

12.1

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่จําเป็นต้องใช้ในการยังชีพ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายประเภทสะสมทุน เช่น การซื้อบ้าน/ที่ดิน เป็นต้น

ข้อ

มูลจากผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร
พ.ศ. 2557 พบแรงงานสตรีสำ� เร็จการศึกษาสูงขึน้

ร้อยละ
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มีการศึกษาสูงขึ้น

ส�ำหรับระดับการศึกษาทีส่ ำ� เร็จ พบว่า แรงงานสตรีสว่ นใหญ่
ไม่มกี ารศึกษาหรือต�ำ่ กว่าประถมศึกษา มีรอ้ ยละ 27 แต่หากพิจารณา
เปรียบเทียบตั้งแต่ พ.ศ. 2553 - 2557 พบว่า แรงงานสตรีส�ำเร็จการ
ศึกษาในระดับทีส่ งู ขึน้ โดยมีทงั้ ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
และสูงกว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ต�ำ่ กว่าประถมศึกษา และไม่มกี ารศึกษามีแนวโน้มลดลง
ส่วนสถานภาพสมรสของสตรีที่ท�ำงาน พบว่า มากกว่าร้อยละ 70
เป็นผูท้ สี่ มรส รองลงมาเป็นโสด หม้าย แยกกันอยู่ และหย่า ตามล�ำดับ  
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th

100

จากข้อมูลปี 2557 พบว่า ประเทศไทยมีกำ� ลังแรงงานทัง้ สิน้ 38.58 ล้านคน เป็นผูม้ งี านท�ำ 38.08
ล้านคน หรือร้อยละ 98.7 ทั้งนี้ แรงงานในประเทศไทยประสบปัญหาต่าง ๆ ในการท�ำงาน 3 ด้าน
หลัก ๆ ดังนี้

ปัญหาในการท�ำงาน

Thailand

เรื่องค่าตอบแทน ร้อยละ 52.6
การท�ำงานหนักเกินไป ร้อยละ 18.0
É การท�ำงานที่ขาดความต่อเนื่อง ร้อยละ 13.0
É ไม่มีสวัสดิการในการท�ำงาน ร้อยละ 6.4
É การท�ำงานไม่ตรงเวลาปกติ ร้อยละ 2.4
É การท�ำงานที่ไม่มีวันหยุด ร้อยละ 2.0
É ชั่วโมงท�ำงานมากเกินไป ร้อยละ 2.0
É ที่เหลือเป็นอื่น ๆ
É

ปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
(4.78 ล้านคน)
É

É

É
É
É
É
É
É

ต้องท�ำงานในพืน้ ทีแ่ คบ ๆ หรือในลักษณะเดิม ๆ
ร้อยละ 33.3
ฝุน่ ละออง/ควัน/กลิน่ จากการท�ำงาน ร้อยละ 32.3
แสงสว่างไม่เพียงพอในการท�ำงาน ร้อยละ 10.8
สถานที่ท�ำงานไม่สะอาด ร้อยละ 8.1
ที่ท�ำงานมีเสียงดัง ร้อยละ 4.1
ที่ท�ำงานอากาศไม่ถ่ายเท ร้อยละ 1.7
ที่เหลือเป็นอื่น ๆ

ปัญหาที่เกิดจากความไม่ปลอดภัยในการท�ำงาน
(3.96 ล้านคน)
É
É
É
É
É
É

การท�ำงานที่เกี่ยวกับสารเคมี ร้อยละ 47.5
การใช้เครื่องมือที่เป็นอันตราย ร้อยละ 25.4
ความไม่ปลอดภัยทางหู/สายตา ร้อยละ 6.3
ท�ำงานในที่สูง/ใต้น�้ำ/ใต้ดิน ร้อยละ 6.2
ท� ำ งานในพื้ น ที่ ก ่ อ ความไม่ ส งบ/ก่ อการร้ า ย
ร้อยละ 4.9
ที่เหลือเป็นอื่น ๆ

สถิติเด่น

ปัญหาของแรงงานในประเทศไทย ปี 2557

ปัญหาที่เกิดจากการท�ำงาน
(6.97 ล้านคน)

สถิติน่ารู้

จากการส�ำรวจ พบว่า สตรีที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีจ�ำนวน
28.31 ล้านคน โดยอยูใ่ นก�ำลังแรงงานประมาณ 17.54 ล้านคน ส�ำหรับ
อาชีพของสตรีที่ท�ำงาน พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพผู้ปฏิบัติงานที่
มีฝีมือในด้านการเกษตรและประมงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ลดลง
จากร้อยละ 37.2 เป็นร้อยละ 30.7 ในขณะที่พนักงานบริการ พนักงาน
ในร้านค้าและตลาด เสมียน อาชีพขัน้ พืน้ ฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและ
บริการ  ผูป้ ฏิบตั กิ ารโรงงานและเครือ่ งจักร ผูป้ ระกอบวิชาชีพช่างเทคนิค
สาขาต่าง ๆ ผูป้ ฏิบตั งิ าน ความสามารถทางฝีมอื และผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ด้านต่าง ๆ มีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

สตรีไทย
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ความภาคภูมใิ จของข้าราชการทุกคน นอกจากจะได้ทำ� งานเพือ่ สนองใต้เบือ้ งพระยุคลบาทแล้ว การได้รบั การยกย่องให้เป็น
ข้าราชการดีเด่นเป็นอีก 1 สิง่ ทีจ่ ะท�ำให้ขา้ ราชการดีเด่นเหล่านัน้ มีกำ� ลังใจในการปฏิบตั งิ าน เป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั เพือ่ นข้าราชการด้วยกัน
ข้าราชการที่ไม่ได้รับรางวัลใช่ว่าจะไม่ใช่ข้าราชการที่ดี แต่เหนือสิ่งอื่นใด เราทุกคนคือข้าของพระราชาด้วยกันทั้งสิ้น ในโอกาสนี้
ขอชืน่ ชมและยินดีกบั ข้าราชการดีเด่น ประจ�ำปี 2557 และข้าราชการทีไ่ ด้รบั การยกย่องให้เป็นผูป้ ระพฤติปฏิบตั ติ นชอบด้วยความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริต ประจ�ำปี 2558 ซึง่ ทุกท่านเป็นผูท้ ปี่ ฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการด้วยความอุตสาหะ ทุม่ เท และเสียสละ สมควรได้รบั การยกย่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
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รดีเด่น ประจจำ

นางสาวพัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล
สถิติจังหวัด (อ�ำนวยการต้น)
ส�ำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

นางวิลาวัลย์ ธรรมนาม
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ
ส�ำนักบริหารกลาง

นางสุวรรณี เนตรลือชา
เจ้าพนักงานธุรการช�ำนาญงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ตั ติ นชารทไี่ ดร้ บั การยกย่องใหเ้ ปน็ ผปู้ ปี 2558
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จจำ
วามซือ่ สัตย์สจุ รติ ประ

สำ� นั ก ง า น ส ถิ ติ แ ห่ ง ช า ติ

นางอารยา ภัทรวงศ์ไพบูลย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ น�ำคณะผู้บริหาร
ร่วมลงนามถวายพระพร เนือ่ งในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ศาลาสหทัยสมาคม

ประชุม (KICK PROJECT)
นายวิบลู ย์ทตั สุทนั ธนกิตติ์ ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเริม่ ด�ำเนินงาน (KICK PROJECT) โครงการศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ทุ่งราบเจ้าพระยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำเสนอรายละเอียดแนวทางการด�ำเนินงานโครงการ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ทุ่งราบเจ้าพระยา ณ ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558

สงกรานต์ สุขสันต์ ผู กสัมพันธ์ สสช.
ชาวส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมรดน�้ำขอพร นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร
เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 4 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557

สสช. แบ่งปั นสิ่งดี ๆ เพื่อน้อง
นางสาวรวมพร ศิริรัตน์ตระกูล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสถิติพยากรณ์ น�ำชาว
ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ มอบเงินเข้าโครงการอาหารมือ้ เช้าให้นอ้ งอิม่ หนังสือเรียน
หนังสืออ่านเล่น หนังสือส�ำหรับเด็กเติมเต็มห้องสมุด และอุปกรณ์การเรียน
แก่เด็กนักเรียนในกิจกรรม สสช. แบ่งปันสิ่งดี ๆ เพื่อน้อง เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก ต�ำบลแก้มอ้น
อ�ำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

แวดวง สสช
สสช.

ลงนามถวายพระพร
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แวดวง สสช.

สสช. มอบก�ำลังใจให้ผู้สูงอายุ

นางสาวรวมพร ศิริรัตน์ตระกูล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสถิติพยากรณ์ พร้อมด้วย
ข้ า ราชการ และเจ้ า หน้ า ที่ข องส�ำ นัก งานสถิติแ ห่ ง ชาติ มอบสิ่ง ของและเลี้ย ง
อาหารกลางวันผู้สูงอายุ ในกิจกรรม สสช. มอบก�ำลังใจให้ผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2558 ณ สถานสงเคราะห์คนชรา
เฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

สำ� นั ก ง า น ส ถิ ติ แ ห่ ง ช า ติ

แถลงผลงาน
นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะ
ผู ้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานในสั ง กั ด แถลงผลงานตาม
นโยบายรัฐบาลรอบ 6 เดือน ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี นายวิบูลย์ทัต
สุทนั ธนกิตติ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ร่วมแถลงผลงาน พร้อมน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานภายใต้โครงการศึกษา และพัฒนาต้นแบบระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขต
การแจงนับ เพื่อสนับสนุนการจัดท�ำขอบเขตการส�ำรวจของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ชั้น 1 อาคาร 9 บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

กิจกรรม ปันรัก ปันสุข
นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ น�ำคณะจัดกิจกรรม ปันรัก ปันสุข เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ปีที่ 52 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 โดยเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของเครื่องใช้ที่จ�ำเป็น ณ สถานสงเคราะห์
เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558

ส�ำนักงานสถิติจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
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ข่าวจากภูมิภาค
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ข่าวจากภูมิภาค

หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันก่อตัง้ ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ปีที่

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

