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คํานํา
รายงานเรื่อง “พัฒนาการ การจัดทําทะเบียนราษฎรและสํามะโนประชากรในประเทศ
ไทย” ไดดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อทบทวนการจัดทําทะเบียนราษฎร และสํามะโนประชากร ตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน ความเหมือนและความแตกตางของขอมูลทั้งสองแหลง และความเปนไปไดในการใช
ประโยชนจากการทะเบียนราษฎรเพื่อการทําสํามะโนประชากร โดยนําเสนอตัวอยางของการใช
ประโยชนของตางประเทศ
สํามะโนประชากร และทะเบียนราษฎร เปนแหลงขอมูลหลักดานประชากรที่นํามาใช
เพื่อทําการวิจัย และใชในการวางแผนดานนโยบายของประเทศไทย ดังนั้นสถาบันฯ หวังวา
รายงานฉบั บ นี้ จะสามารถนํ ามาใช ประโยชน ในการปรั บปรุ งคุ ณภาพของการทํ าสํ ามะโน
ประชากร และการทะเบียนราษฎร และเปนขอมูลตั้งตน เพื่อใชศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียด
และการอภิปรายในวงกวางเกี่ยวกับความเหมาะสมหรือความเปนไปไดในการเชื่อมโยง และ
การใชประโยชนจากทะเบียนราษฎรเพื่อการทําสํามะโนประชากรของประเทศไทยในอนาคต
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ขอขอบคุณ คุณจินตนา เพชรานนท อดีตรอง
เลขาธิการสถิติแหงชาติ คุณประเสริฐ ศรีพนารัตนกุล ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและพัฒนางานปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ รองศาสตราจารย
ดร. วรชัย ทองไทย อาจารยประจําสถาบันฯ ที่ไดอานทบทวนรายงานฉบับนี้ และขอขอบคุณ
รองศาสตราจารย ดร. วาสนา อิ่มเอม ผูชวยผูแทนกองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ
ประเทศไทย ที่ชวยใหรายงานฉบับนี้สามารถจัดทําขึ้นไดโดยผาน Special Service Agreement
(SSA) และ Mr. G. Giridhar ผูแทนกองทุนประชากรแหงสหประชาชาติประเทศไทย ซึ่งให
การสนับสนุนการศึกษาครั้งนี้

รองศาสตราจารย ดร. สุรียพ ร พันพึ่ง
ผูอํานวยการสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

ก
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อารัมภบท
ประเทศไทยเป น ประเทศหนึ่ ง ในโลก ที่ จั ด ทํ า สํ า มะโนประชากรทุ ก 10 ป ใ นป
คริสตศักราชที่ลงทายดวย “0” ตามขอเสนอแนะขององคการสหประชาชาติ ซึ่งสํานักงานสถิติ
แหงชาติจะทําสํามะโนประชากรแบบเต็มรูปแบบ (Full census, Traditional census) ในครั้ง
ตอไปในป พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)
ประเทศไทยยังมีแหลงขอมูลประชากรที่สําคัญอีกแหลงหนึ่งคือ การทะเบียนราษฎร ซึ่ง
อยู ในความรั บผิ ดชอบของกระทรวงมหาดไทย บางประเทศในทวีปยุ โรป และเอเซี ยที่ มีระบบ
การจดทะเบียนประชากรที่มีคุณภาพดี ไดใชทะเบียนราษฎรเปนฐานในการทําสํามะโนประชากร ซึ่ง
เปนการลดคาใชจาย และลดภาระของผูตอบคําถาม ในขณะที่ขอมูลที่ไดมีคุณภาพดีกวา หรือไม
แตกตางจากการทําสํามะโนเต็มรูปแบบ
รายงานฉบับนี้อภิปรายเกี่ยวกับประวัติของการจัดทําทะเบียนราษฎร และสํามะโน
ประชากร ซึ่งยอนอดีตกลับไปจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และได
อภิปรายถึงความเหมื อ นและความแตกตา งของการทะเบี ย นราษฎร และสํา มะโนประชากร
นอกจากนี้ไดนําเสนอตัวอยางประเทศที่ใชประโยชนจากขอมูลจากการทะเบียนราษฎรเปนฐาน
เพื่อการทําสํามะโนประชากร (Register-based census) ประสบการณตางๆ เหลานั้นอาจนํามา
ประยุกตใชกับประเทศไทยได
รายงานฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.
2551 รวมระยะเวลาสี่เดือน อยางไรก็ตาม การทําสํามะโนประชากรโดยใชทะเบียนราษฎรเปนฐาน
ไมไดทําไดโดยงาย ดังนั้นตองทําการศึกษาในรายละเอียด ซึ่งตองใชเวลาในการศึกษานานมากขึ้น
กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ ประเทศไทย หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะได
มีการนําไปใชสําหรับการศึกษาตอยอด และอภิปรายเกี่ยวกับความเปนไปไดของการใชประโยชน
จากทะเบียนราษฎรในการทําสํามะโนประชากรในประเทศไทย ในระยะยาว และหวังวาจะกระตุนให
เกิดการศึกษาในลักษณะที่คลายคลึงกันในประเทศอื่นๆ ที่มีทั้งระบบทะเบียนราษฎรและสํามะโน
ประชากร
รองศาสตราจารย ดร. วาสนา อิ่มเอม
ผูชวยผูแทนกองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ ประเทศไทย
ค

ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การศึกษานี้ นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของทะเบียนราษฎรและสํามะโน
ประชากรในประเทศไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน การใชประโยชนจากระบบทะเบียนราษฎร
เพื่อการทําสํามะโนประชากรในตางประเทศ และความเปนไปไดของการใชประโยชนจาก
ทะเบียนราษฎรเพื่อการทําสํามะโนประชากรในประเทศไทย การศึกษานี้ใชวิธีการทบทวน
วิเคราะหขอมูลจากเอกสาร และขอคิดเห็นจากการประชุมผูเชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานทะเบียน
ราษฎรและสํามะโนประชากรโดยตรง รวมทั้ง ผูใ ชขอมู ลจากทั้ งสองแหลง ดังกล าว ได แ ก
มหาวิทยาลัย และหนวยงานกําหนดนโยบายและวางแผน รวมทั้งองคการระหวางประเทศ
ไดแก กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ (UNFPA) และกองทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ
(UNICEF)
สํามะโนประชากรและทะเบียนราษฎรมีจุดเริ่มตนเดียวกัน กลาวคือราวป พ.ศ.
2440 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งทรงไดนํา
ประเทศไทยเขาสูความทันสมัยเจริญกาวหนาในดานตางๆ มากมาย รวมถึงการสํารวจพลเมือง
ของประเทศสําหรับการทําทะเบียนประชากรโดยกระทรวงมหาดไทย เพื่อใชประโยชนในการ
บริ ห ารราชการแผ น ดิ น ทํ า นุ บํ า รุ ง สุ ข ของราษฎร แต ก ารสํ า รวจนั้ น ไม ป ระสบผลสํ า เร็ จ
เนื่องจากกํานันและผูใหญบานสวนใหญซึ่งเปนผูกรอกขอมูลเขียนหนังสือไมได ไมสามารถ
กรอกขอมูลตามแบบพิมพที่ทางราชการกําหนดไวได ตอมาป พ.ศ.2446 ไดมีความพยายาม
จัดทําสํามะโนอีกครั้งหนึ่ง แตก็ยังไมครอบคลุมครบถวน เนื่องจากการแบงเขตการปกครอง
ทองที่ในบางมณฑลที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยยังไมเรียบรอย และไมไดดําเนินการในมณฑล
กรุงเทพฯ ซึ่งสังกัดกระทรวงนครบาล
การเก็บขอมูลที่ถือวาเปนการทําสํามะโนประชากรครั้งแรกของประเทศไทย คือใน
ป พ.ศ. 2452 และสํามะโนประชากรไดดําเนินการตอมา ในป พ.ศ. 2462 และ 2472 เพื่อ
เป น การทํ า ทะเบี ย นให ทั น สมั ย และหลั ง การเปลี่ ย นแปลงการปกครอง ได จั ดทํ าสํ ามะโน
ประชากร ในป พ.ศ. 2480 เพื่อประโยชนในการเลือกตั้งดวย กระทรวงมหาดไทยไดจัดทํา
สํามะโนประชากรอีกครั้งหนึ่ง ในป พ.ศ. 2490 การจัดทําสํามะโนทุกครั้งที่ผานมา ถือไดวาเปน
การปรับปรุงขอมูลทะเบียนใหทันสมัยดวยการเก็บขอมูลประชากรใหมทั้งหมดทุกครั้ง

จ

ในป พ.ศ. 2494 กระทรวงมหาดไทยไดเริ่มใหเลขหมายประจําบาน ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของ
การจัดทําทะเบียนบาน และฐานขอมูลบาน
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2499 ถือไดวาเปนการวางรากฐานการตรวจสอบ
จํานวนประชากรแตละบานใหทันสมัย โดยการใชขอมูลจากการจดทะเบียนเกิด ตาย ยายที่อยู
มาปรับแก โดยไมตองมีการเก็บขอมูลใหมทั้งหมดเหมือนอดีต
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เปนกฎหมายการทะเบียนราษฎรฉบับแรก
ที่มีบทบัญญัติรองรับการปฏิบัติในเรื่องการจัดเก็บ บันทึก และประมวลผลขอมูล ตลอดจน
การเชื่อมโยงขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอร และเปนกฎหมายที่ใชเปน
หลักในการทํางานของทะเบียนราษฎรในปจจุบัน
ทะเบียนราษฎรไดมีการปรับปรุงทั้งในดานการใหบริการประชาชน และคุณภาพของ
ขอมูลใหถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่งตั้งแตป พ.ศ. 2541 เปนตนมา ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ.2534 กระทรวงมหาดไทยจะตองประกาศจํานวนประชากรของประเทศไทยในเดือน
มีนาคมของทุกป โดยจํานวนประชากรนั้นอางถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปที่ผานมา
ในสวนของการทําสํามะโนประชากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งเปนจุดเริ่มตน
ของการทํ า สํ า มะโนในความหมายป จ จุ บั น ที่ แ นะนํ า ไว โ ดยองค ก ารสหประชาชาติ นั้ น
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตั้ง
สํานักงานสถิติแหงชาติขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2458 เพื่อรวบรวมสถิติที่ไดจากการบริหารของหนวยราชการตางๆ
มาไวเปนสวนกลาง โดยใชชื่อเมื่อเริ่มตั้งวา กรมสถิติพยากรณ สังกัดกระทรวงพระคลังมหา
สมบัติ ในป พ.ศ. 2495 รัฐบาลจึงไดตราพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2495 ขึ้นโดยกําหนดให
สํานักงานสถิติแหงชาติ เปนหนวยงานแหงเดียวรับผิดชอบในการจัดทําสํามะโนของประเทศ
ในปจจุบันการทะเบียนราษฎรสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ
สํามะโนประชากรดําเนินการภายใตสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ ได จั ด ทํ า สํ า มะโนประชากรเป น ครั้ ง แรก ในป
พ.ศ. 2503 และตอๆ มาในป พ.ศ. 2513, 2523, 2533 และ 2543 โดยในป พ.ศ. 2513
ได เ ริ่ ม ทํ า สํ า มะโนเคหะพร อ มกั น ไปด ว ย ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ข อ เสนอแนะขององค ก าร
สหประชาชาติที่ตองการใหประเทศตางๆ เก็บรวบรวมขอมูลสถิติเกี่ยวกับลักษณะตางๆ ของ
ประชากร ตลอดจนสภาพการอยูอาศัยของประชากรในประเทศอยางนอยทุกระยะ 10 ป ใน
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ปคริสตศักราชที่ลงทายดวย “0" ทั้งนี้เพื่อใหขอมูลจากการสํามะโนของแตละประเทศสามารถ
เปรียบเทียบกันได สํานักงานสถิติแหงชาติจะทําสํามะโนประชากรและเคหะในป พ.ศ. 2553
นับเปนสํามะโนประชากรครั้งที่ 11 และเปนการทําสํามะโนเคหะครั้งที่ 5 ของประเทศไทย
ประเทศส ว นใหญ ใ นโลก รวมทั้ง ประเทศไทยใช ก ารทํ าสํ า มะโนเต็ ม รู ป แบบ(full
census) หรือที่เรียกวาแบบดั้งเดิม (traditional census) สวนการใชประโยชนจากขอมูลระบบ
ทะเบียนราษฎร เพื่อการทําสํามะโนประชากร องคการสหประชาชาติไดแนะนําวาสามารถใช
ประโยชนรวมกันได และพบวาไดมีการดําเนินการอยูแลวในหลายประเทศที่มีระบบทะเบียนที่
มีคุณภาพดีและครบถวน โดยแบงเปน 3 รูปแบบคือ (1) register-based census คือ
การเลื อ กตั ว อย า งจากข อ มู ล ระบบทะเบี ย น ณ วั น สํ า มะโนแล ว สอบถามข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม
นอกเหนือจากที่มีในระบบทะเบียน แทนการทําสํามะโนประชากรเต็มรูปแบบ ประเทศที่ใช
รูปแบบนี้ ไดแก ประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย คือ เดนมารค ฟนแลนด นอรเวย สวีเดน
และไอสแลนด สําหรับในทวีปเอเซีย คือประเทศสิงคโปร สวนประเทศเยอรมนีมีแผนที่จะใช
วิธีนี้ ในการทําสํามะโนป ค.ศ. 2011 (2) วิธีผสม (mixed forms) ใชการปรับระบบทะเบียน
ดวยวิธีการสํารวจตัวอยาง โดยการนําขอมูลจากระบบทะเบียนมาใชเปนแบบสอบถาม และให
แตละบุคคลตรวจสอบความถูกตอง ประเทศที่ใชรูปแบบนี้ ไดแก สเปน เบลเยียม สวิสเซอรแลนด
และเนเธอรแลนด และ (3) ใชขอมูลจากทะเบียนราษฎรที่อางถึง ณ วันสํามะโน โดยใหพนักงาน
สนามใชประกอบการสัมภาษณ เพื่อการเก็บขอมูลสํามะโนใหครบถวน ประเทศที่ใชรูปแบบนี้
คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน
สํ า มะโนประชากรและทะเบี ย นราษฎรในประเทศไทย มี คุ ม รวมประชากรที่
คลายคลึงกันมาก และขอมูลจากทะเบียนราษฎรก็สามารถอางถึงวันสํามะโนได แตถาจะใชวิธี
register-based census ในการทําสํามะโนประชากรป พ.ศ. 2553 แลว ก็จะใชไดผลดีเฉพาะ
ระดับประเทศเทานั้น โดยความคลาดเคลื่อนในระดับจังหวัดนาจะมีสูง ทั้งนี้เพราะประชากร
ไทยไม ไ ด มีสถานที่ อยู ตามที่ป รากฏในทะเบี ย นบ านอยู เ ป นจํานวนมาก นอกจากนี้ การให
พนักงานสนามมีขอมูลเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก และรายละเอียดขอมูลสวนตัวของ
บุคคลนั้น จะตองพิจารณาอีกวาสามารถทําไดตามกฎหมายหรือไม ยิ่งกวานั้นอาจไมเปนที่
พอใจของประชาชน โดยเฉพาะในเขตเมือง สวนเลขประจําตัว 13 หลัก จากประสบการณ
งานสนามของสํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ พบว า ประชาชนไทยโดยทั่ ว ไปไม ส ามารถจํ า เลข
ประจําตัว 13 หลักได
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ในการทําสํามะโนประชากรป พ.ศ.2553 แผนงานที่นาจะเปนไปไดที่สุดขอสํานักงาน
สถิติแหงชาติคือ การทําสํามะโนเต็มรูปแบบ และใชจํานวนบานและจํานวนประชากรจาก
ทะเบียนราษฎรรวมกับขอมูลอื่นๆ รวมทั้งปรับความคลาดเคลื่อนทางสถิติ เพื่อใชควบคุมการ
ปฏิบัติงานสนามของพนักงานใหแจงนับไดครบถวน
สํ านั ก งานสถิ ติแ ห งชาติ ค วรต อ งมี ก ารประชาสัม พัน ธ อย างเข ม ข นและต อเนื่อ ง
เพื่อใหประชาชนทั่ว ไปมีความเขาใจถึงความแตกตางของสํามะโนประชากรและทะเบีย น
ราษฎร เนื่ อ งจากประชาชนทั่ ว ไปจะคุ น เคยกั บ ทะเบี ย นราษฎร จึ ง มั ก มี คํ า ถามว า เมื่ อ มี
ทะเบียนราษฎรอยูแลว เหตุใดจึงตองทําสํามะโนประชากรอีก
อยางไรก็ตาม ประเทศไทยมีฐานขอมูลอยูแลวหลายฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับ
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎรไดดวยเลขประจําตัว 13 หลัก เชน ฐานขอมูลระบบประกันสังคม
และฐานข อ มู ล ระบบประกั น สุ ข ภาพ เป น ต น ถ า นํ า มาเชื่ อ มโยงกั น ได ก็ จ ะสามารถได
คลัง ข อมูล เบื้ อ งตน ที่ มีขอมู ลที่ เ ป น ประโยชน มาก นอกจากนี้ สํ านั ก บริ หารการทะเบีย นก็ มี
โครงการรณรงคใหบุคคลแจงยายเขาบานตามที่อยูจริงอยูแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งเขตที่มี
แรงงานยายถิ่นเขามาทํางานเปนจํานวนมาก ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการจัดสรรงบประมาณของ
รัฐบาลเขาสูทองถิ่นนั้นๆ ในอนาคตประเทศไทยควรพิจารณาใชการทําสํามะโนแบบ registerbased census อันจะเปนการประหยัดงบประมาณและลดภาระของผูตอบขอมูล อยางไรก็
ตาม จําเป นตองมีการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนราษฎรใหถูกตอง ทันสมัย และทดสอบ
register-based census ลวงหนากอนการปฏิบัติจริงดวย
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Executive summary
This study presents history of population registration and population
census in Thailand as well as the utilization of population registration for
population census abroad. It also discusses the possibilities of using population
registration to carry out population census in Thailand. The methods of study
include document reviews and an expert group meeting. Experts are from the
Bureau of Registration Administration, the National Statistical Office (NSO), and
data users from universities, planning agencies and international organizations
(UNFPA and UNICEF).
The Thai population registration and population census started at the
same time. The first attempt in collecting data from every individual in the kingdom
was in 1897 during the Reign of King Chulalongkorn (King Rama V), which is a
period of the most profound significance of modern Thailand. This data collection
was under the responsibility of the Ministry of Interior with the sole aim for
administrative purposes. However, it was not successful due to the inability to write
of most field workers, who were village headmen or district officers. They did not
understand the structured enumeration forms and could not complete the forms. The
second unsuccessful attempt was in 1903. The failure was due to the fact that the
drawing of administrative boundary of the Ministry of Interior was not yet
completed and Bangkok was under other administrative jurisdiction, the Ministry of
the Capital.
The first successful population census was carried out in 1909. The
second and third population censuses were in 1919 and 1929, in which the latter
had aimed to update population registration as well. After the change from
absolute monarchy to democracy with constitutional monarchy, the population
census in 1937 and 1947 were carried out not only for updating population
registration but also for election purpose.
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In 1951, Ministry of Interior implemented a number to each house. This
brought about the inception of household registration that later became household
database.
The 1956 Population Registration Act is regarded as an initial step in
using population registration (birth, death, and migration) to update number of
population. Hence, it was no longer necessary to carry out a census in order to
update population registration anymore.
The 1991 Population Registration Act is the first act that includes
regulations on data collection, data entry, data processing and linking of
individuals’ information using computer technologies. It is essential for updating
population registration using information technology. Population registration has
been improved in terms of public services and data quality, particularly since
1998. According to the 1991 Act, it is the responsibility of Bureau of Registration
Administration to announce number of population annually in March, in which the
population figures refer to 31st December of the previous year.
Current population censuses using the methodology recommended by the
UN has been carried out by the NSO since 1960. The NSO was established in
1915 during the Reign of King Vajiravudh (King Rama VI) in order to compile
administrative data from government organizations. At first, the NSO was under the
Ministry of Finance. In 1952, the Statistical Act was issued and stated that the
NSO was the only organization responsible for conducting all kinds of census.
Nowadays, population registration is under the responsibility of Bureau of
Registration Administration, Department of Public Administration, Ministry of Interior
while population census is under the responsibility of NSO, Ministry of Information,
Communication and Technology. The NSO conducted its first population census in
1960, and later in 1970, 1980, 1990 and 2000. This is in line with the United
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Nations (UN) to designate the year ending in “0” as census year for the purpose
of international comparison. The first housing census was conducted in 1970, at
the same time as population census. The next population and housing census will
be conducted in 2010, which will be the eleventh population census and the fifth
housing census in Thailand.
Most countries in the world carry out so called “full census” or
“traditional census”. Some countries with good population registration systems have
made use of their registration for population census. The UN also recommends
making use of registration for population census. There are 3 types of this kind of
census. The first type is register-based census. It begins by sampling a proportion
of population registration as of the census date. Then, information that is not
available from population registration will be asked to the sampled population.
The countries using this method are Denmark, Finland, Norway, Sweden, Iceland,
and Singapore. Meanwhile, Germany is expecting to carry out register-based
census in 2011. The second type is mixed forms. In Spain, Belgium and
Switzerland, population registration is in part adjusted occasionally by traditional
surveys. This means that the information taken from registration is printed on the
questionnaire and verified by the citizens concerned. The third type is taking
information from population registration referring to the census date for the field
workers in order to control population count. This method is used in China.
In Thailand, population coverage from population census and population
registration is very similar, and population registration can refer to the census date.
However, for the population census in 2010, registered-based census can be
applied only at the national level since many Thais do not live in their registered
houses. Moreover, using 13 digits citizen identification number (ID) and personal
information from population registration system may be illegal. Nevertheless, urban
residents are more concern of privacy issues than their rural counterparts.
Furthermore, fieldwork experiences of the NSO reveal that Thai people normally
cannot remember their ID numbers.
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The NSO will adopt a full census for 2010. A possible plan for
utilization of population registration is using number of housing and population
from registration and other sources, including adjustment for statistical errors, to
control for the housing and population counts.
The NSO needs to educate general public on the differences between
population census and population registration. This is because people are already
familiar with population registration, which raises a question of why Thailand
needs population census.
However, there are many databases that can be linked with population
registration using citizen ID number such as social insurance database and health
insurance database. If they are linked with population registration database,
Thailand will have a very useful data bank. Moreover, the Bureau of Registration
Administration has launched a campaign to persuade people to register where
they live. The local administration will have the benefit since the government
budget is allocated according to the number of registered population. The targets
for campaign are areas where there are a lot of labor migrants. In the long run
Thailand should consider adopting register-based census since the budget will be
reduced substantially and the burden of population will be low. Updating
population and household registration prior to the census and a pilot test are
essential to guarantee that the register-based census can be utilized.
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บทที่ 1
บทนํา
ในปจจุบันแหลงขอมูลที่สําคัญดานประชากรทั้งหมดที่อาศัยอยูในประเทศไทยมีอยู
สองแหลงคือ ทะเบียนราษฎร และสํามะโนประชากร ซึ่งมีการดําเนินงานที่แยกจากกัน
การทะเบียนราษฎรอยูภายใตกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสํามะโนประชากร
ดําเนินการภายใตสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อยางไร ก็ตาม ขอมูลประชากรจากแหลงขอมูลทั้งสองแหงดังกลาว มักจะมีจํานวนไมเทากัน
ซึ่งทําใหเกิดขอสงสัยวาเพราะเหตุไรจึงเปนเชนนั้น เพื่อไมใหเกิดความสับสน ประเทศไทย
สามารถมีแหลงขอมูลจํานวนประชากรเพียงแหลงเดียวไดหรือไม เชน เมื่อมีระบบทะเบียน
ราษฎรอยู แ ล ว และเสนอผลได ทุ ก ป จํ า เป น หรื อ ไม ที่ จ ะต อ งจั ด ทํ า สํ า มะโนประชากรที่ ใ ช
ทรัพยากรและงบประมาณสูงมาก และจัดทําทุก 10 ป อยางไรก็ตาม องคการสหประชาชาติไดแนะนํา
ใหมีการเก็บขอมูลในทั้งสองระบบ ซึ่งมีความแตกตางกัน และสามารถใชประโยชนรวมกันได

1.1 สํามะโนประชากร (Population census)
ตามความหมายที่องคการสหประชาชาติใหไว หรือสํามะโนประชากรในความหมาย
ป จ จุ บั น คื อ กระบวนการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากประชากรทุ ก คน เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะทาง
ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ในประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากประชากรทุกคนในขอบเขตที่กําหนด โดยขอมูลอางถึง ณ เวลาที่กําหนดไว ซึ่ง
รวมถึงกระบวนการวิเคราะห และนําเสนอผลดวย ซึ่งในความหมายนี้ใชกับสํามะโนเคหะ
(Housing census) ดวยเชนเดียวกัน แตเปลี่ยนจากประชากรทุกคน เปนที่อยูอาศัยทุกครัวเรือนแทน
(United Nations 1997)
ลักษณะทีส่ ําคัญของสํามะโนประชากรและเคหะมี 4 ขอคือ
1. ตองแจงนับรายบุคคล (Individual enumeration) ทุกคนหรือรายครัวเรือนทุก
ครัวเรือน ทั้งนี้ไมไดหามการสุมตัวอยาง เพื่อใชสําหรับถามคุณลักษณะบาง
ประการของประชากร แตขนาดตัวอยางควรจะตองมีขนาดใหญพอที่จะเสนอ
ผลเปนตารางไขวในรายละเอียดได
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2. การกําหนดคุมรวมและขอบขาย (Universality within a defined territory) ตอง
มีการกําหนดที่ชัดเจนวา บุคคลใดที่จะตองถูกแจงนับบาง ภายในพื้นที่ที่กําหนด
3. เก็ บ ข อ มู ล พร อ มกั น (Simultaneity) ข อ มู ล ที่ จั ด เก็ บ จะต อ งมี ก ารอ า งถึ ง วั น ที่
กํ าหนด ส ว นใหญ คือวัน สํ ามะโน แต เ วลาที่ อา งถึ ง ไม จํ าเป น ต อ งเป นเวลา
เดียวกันหมด สําหรับขอมูลคุณลักษณะตางๆ โดยอาจเปนชวงเวลากอนวัน
สํามะโนก็ได1 สําหรับชวงเวลาการเก็บขอมูลสํามะโนประชากรและเคหะ
จะตองเปนเวลาเดียวกัน หรือใกลเคียงกันมากที่สุด
4. ความถี่ของการจัดทําสํามะโน (Defined periodicity) ควรจะมีการกําหนดความถี่
ของการจัดทําสํามะโนไวเปนที่แนชัด และสม่ําเสมอ อยางนอยที่สุดควรทําทุก
10 ป ในป ค.ศ.ที่ ล งท า ยด ว ยเลข 0 หรื อ ป ที่ ใ กล เ คี ย งที่ สุ ด เพื่ อ ให ข อ มู ล ที่
จัดเก็บเปรียบเทียบกันไดระหวางประเทศ

1.2 ทะเบียนประชากร หรือทะเบียนราษฎร
(Population registration or civil registration)
องคการสหประชาชาติ (United Nations 2001a) ไดใหความหมายของทะเบียน
ประชากรไววา เปนกระบวนการการจดบันทึก (record) อยางตอเนื่องของคุณลักษณะบาง
ประการของประชากรที่อาศัยอยูในประเทศหนึ่งๆ หรือในพื้นที่หนึ่งๆ และมีผลทางกฎหมาย
คุณลักษณะของประชากรที่บันทึก เชน วัน เดือน ปเกิด เพศ สถานภาพสมรส สถานที่เกิด
สัญชาติ และภาษา และมีการกําหนดใหเลขประจําตัวประชาชนของแตละบุคคลที่ไมซ้ํากัน
เพื่อทําใหทราบวาขอมูลรายการนั้นเปนของบุคคลใด ขอมูลทะเบียนประชากรสามารถปรับให
ทั นสมั ย ณ เวลาที่ อางถึ งตลอดเวลา โดยการนํ าข อมู ลการจดทะเบี ยน การเกิ ด การตาย การแต งงาน
การหยา และการยายที่อยู ซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบทะเบียนราษฎร (Civil registration) มา
ใช ไมวาการจดทะเบียนเหตุการณเหลานั้นจะเกิดขึ้นในพื้นที่ใดก็ตาม
ประโยชนจากขอมูลทะเบียนราษฎรมีมากมาย ดังแสดงรายละเอียดไวในบทที่ 2
สํ า หรั บ ในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การทํ า สํ า มะโนประชากรนั้ น ได แ ก การประมาณค า ประชากร
การวางแผนการทําสํามะโน ใชเปนกรอบตัวอยาง การประเมินผลความถูกตองของการทํา
1

เชน อาชีพในรอบป หรือ อาชีพในรอบ 7 วันกอนวันสํามะโน
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สํามะโนหรือการทะเบียนโดยเปรียบเทียบในภาพรวม (aggregates compiled) หรือการเทียบ
คูเปนรายบุคคล (one-to-one matching of the corresponding records of the individuals)

1.3 รูปแบบการทําสํามะโน
การจัดเก็บขอมูลจากประชากรทุกคน ตามคุณลักษณะที่กลาวมาแลวทั้งสี่ขอ ใน
ปจจุบันเรียกวา สํามะโนเต็มรูปแบบ (Full census) หรือ สํามะโนแบบดั้งเดิม (Traditional
census)
ซึ่งประเทศสวนใหญในโลกยังจัดทําแบบนี้อยู อยางไรก็ตามไดมีหลายประเทศ
ปรับเปลี่ย นรูปแบบไป โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศในแถบยุโรป ที่ มีระบบการจดทะเบีย น
ประชากรที่มีคุณภาพดี ซึ่งไดใชประโยชนจากขอมูลทะเบียนประชากร โดยการสุมตัวอยางจาก
ขอมูลระบบทะเบียน ณ วันที่อางถึง แลวสอบถามขอมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มีในระบบ
ทะเบียน แทนการทําสํามะโนประชากรเต็มรูปแบบ ไดแก ประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย คือ
เดนมารค ฟนแลนด นอรเวย สวีเดน และไอสแลนด เรียกวิธีการนี้วา Registered-based
census และประเทศเยอรมนี มีแผนที่จะใชวิธีนี้ในการทําสํามะโนป ค.ศ. 2011
บางประเทศใชวิธีการผสม (Mixed forms) ไดแก สเปน เบลเยียม และสวิสเซอรแลนด
ใชการปรับระบบทะเบียน ดวยวิธีการสํารวจดวยตัวอยาง โดยการนําขอมูลจากระบบทะเบียน
มาใชเปนแบบสอบถาม และใหแตละบุคคลตรวจสอบความถูกตอง ประเทศเนเธอรแลนดใช
วิธีประเมินผลความถูกตองของระบบทะเบียน สําหรับขอมูลบางเรื่อง และบางเรื่องใชวิธีการ
สํารวจดวยตัวอยาง (Federal Statistical Office and the statistical Offices of the Länder 2007)
สําหรับประเทศฝรั่งเศส ใชวิธีการทําสํามะโนแบบหมุนเวียน (Rolling census) หรือ
สํามะโนบางสวน (Partial census) หรือสํามะโนแบบเลือกตัวอยาง (Sample census) กลาวคือ
ขอมูลจะถูกเก็บจากประชากรบางสว นทุกป และทุกรอบหาป โดยจะทําสํามะโนอยางเต็ม
รูปแบบในเขตที่มีประชากรนอยกวา 10,000 คน แตถาเขตใดมีประชากรมากกวา 10,000
คน จะใชวิธีสํารวจดวยตัวอยาง ซึ่งมีประมาณรอยละ 40 ของเขตทั้งหมด อยางไรก็ตาม
ประเทศ กรีซ อิตาลี โปรตุเกส ไอรแลนด สหราชอาณาจักร (ยุโรปตะวันตก) ยังคงใชการทํา
สํามะโนเต็มรูปแบบ แตการเก็บขอมูลใชหลายวิธี ไมใชวิธีสัมภาษณอยางเดียว เชน ทาง
ไปรษณีย หรือทาง internet
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สําหรับประเทศในแถบเอเซียสวนใหญใชวิธีการทําสํามะโนเต็มรูปแบบ แตก็มีบาง
ประเทศที่นําระบบทะเบียนประชากรมาใชในการทําสํามะโน เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
สิงคโปร (Leow and Koh 2001; Lavely 2001)
การทําสํามะโนไมเต็มรูปแบบ ไมวาจะเปนแบบใดก็ตาม ถาคุณภาพของขอมูลที่ได
ไมแตกตางกับสํามะโนเต็มรูปแบบหรือดีกวาแลว ยอมไดประโยชนทั้งสิ้น ไดแก ลดคาใชจาย
ของรัฐ และลดภาระในการตอบแบบสอบถามของประชากร
แผนภาพ การใชวิธีการทําสํามะโนประชากรรูปแบบตางๆ ของประเทศในยุโรป

ที่มา : Federal Statistical Office and the statistical Offices of the Länder (2007)

สําหรับประเทศไทยนั้นทําสํามะโนประชากรและเคหะทุก 10 ป และในครั้งสุดทาย
เมื่อป พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ซึ่งนับเปนการทําสํามะโนประชากรครั้งที่ 10 และสํามะโน
เคหะครั้งที่ 4 โดยใชวิธีการทําสํามะโนเต็มรูปแบบเหมือนเชนที่ผานมา และสํานักงานสถิติ
แหงชาติไดมีแผนการทําสํามะโนครั้งตอไปในป พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)
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1.4 วัตถุประสงค วิธีการศึกษา และเนื้อหา
ประเทศไทยมีขอมูลทะเบียนประชากรจากระบบทะเบียนราษฎร ที่ไดถูกนํามาใช
ประโยชนอยางกวางขวาง และเปนที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพ เนื่องจากมีการปรับปรุงตลอดมา
ทั้งในดานความถูกต อง และการนําเทคโนโลยี มาใช แตยังไม เคยมีการนํามาใชประโยชน
รวมกับการทําสํามะโนประชากรอยางเปนทางการ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคหลัก
เพื่ อศึ กษาความเป นไปได ที่จะใชประโยชนจากระบบทะเบี ย นราษฎร เพื่อการทําสํามะโน
ประชากรใน ประเทศไทย โดยการทบทวนจากเอกสารระหวางเดือนตุลาคม 2550 – มกราคม
2551
และไดมีการนําเสนอผลที่ไดจากการทบทวนตอผูเชี่ยวชาญทั้งจากสํานักบริหาร
การทะเบียน สํานักงานสถิติแหงชาติ และผูใชขอมูลทะเบียนราษฎร และสํามะโนประชากร
จากมหาวิทยาลัย หนวยงานที่กําหนดนโยบายและวางแผน ตลอดจนองคกรระหวางประเทศ
ในประเด็ น เรื่ อง “การใช ป ระโยชน จ ากระบบข อมู ลประชากรจากทะเบี ย นราษฎรสํ าหรั บ
การจัดทําสํามะโนประชากรในประเทศไทย” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2551 ผลที่ได
จากการประชุมไดนํามาใชปรับปรุงใหรายงานนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ในบทที่ 2 และ 3 เปนการนําเสนอพัฒนาการของการจัดทําทะเบียนราษฎร และ
สํามะโนประชากรและเคหะตามลําดับ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ในบทที่ 4 เปนการศึกษาถึง
การใชประโยชนจากทะเบียนประชากร เพื่อการทําสํามะโนประชากรในตางประเทศ และใน
บทที่ 5 ซึ่งเปนบทสุดทาย เปนการวิเคราะหความเหมือนและความแตกตางระหวางขอมูลจาก
ทั้งสองแหลง รวมทั้งใหขอเสนอแนะถึงความเปนไปได เกี่ยวกับการใชประโยชนจากทะเบียน
ราษฎรเพื่อการทําสํามะโนประชากรในประเทศไทย โดยไดผนวกขอคิดเห็นที่เกี่ยวของของ
ผูเชี่ยวชาญจากการประชุมดังกลาวขางตนไวดวย สําหรับรายชื่อผูเชี่ยวชาญไดนําเสนอไวใน
ภาคผนวก ก
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บทที่ 2
พัฒนาการของการจัดทําทะเบียนราษฎร
การทะเบียนราษฎรและสํามะโนประชากรในประเทศไทย มีกําเนิดมาจากจุดเริ่มตน
เดียวกัน โดยอาจยอนไปไดถึงการจดทะเบียนชายฉกรรจเพื่อไวใชในราชการสงคราม ซึ่งมีมา
ตั้งแตกอนสมัยสุโขทัย และไดมีการพัฒนาการการเก็บขอมูลประชากรเรื่อยมา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ในป พ.ศ. 2452
ไดมีการแจงนับประชากรทั่วราชอาณาจักรที่ถือวาเปนการทําสํามะโนประชากรครั้งแรก และ
ไดมีการทําสํามะโนประชากรตอมาในป พ.ศ. 2462, 2472, 2480 และ 2490 ซึ่งทั้งหาครั้งนี้
ถือวาเปนการเก็บขอมูลเพื่อจัดทําทะเบียนประชากร จนถึงประมาณป พ.ศ. 2495 จึงไดเริ่ม
แยกการทําสํามะโนประชากร ออกจากการทะเบียนราษฎรอยางชัดเจน โดยมีการทําสํามะโน
ประชากรในความหมายปจจุบันเปนครั้งแรก ในป พ.ศ. 2503 และตอมาใน พ.ศ. 2513, 2523, 2533
และ 2543 สวนการทะเบียนราษฎรก็ไดมีการพัฒนาตอเนื่องโดยปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย
ดวยขอมูลจากการจดทะเบียนการเกิด การตาย และการแจงยายเขา ยายออก แทนการแจง
นับประชากรใหมทุก 10 ปเหมือนในอดีต
การศึกษาครั้งนี้ แบงการพัฒนาการของการจัดทําทะเบียนราษฎรออกเปน 5 ยุค
ตามเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นดังนี้
ยุคที่ 1: ยุคริเริ่มการเก็บขอมูลประชากร (รัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2411 - 2453) เปนชวง
ที่มีการริเริ่มเก็บขอมูลประชากรอยางเปนระบบ การเก็บขอมูลที่ถือวา
เปนการทําสํามะโนประชากรครั้งแรกเพื่อจัดทําทะเบียน ไดดําเนินการใน
ป พ.ศ. 2452
ยุคที่ 2: ยุคขยายงานสถิติ (รัชกาลที่ 6 พ.ศ. 2453 – กอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง)
นอกจากเปนชวงที่มีการปรับปรุงงานทะเบียนราษฎรแลว ยังมีการขยาย
งานสถิติใหครอบคลุมดานอื่นๆ ดวย เชน ดานการพาณิชย โดยมีการจาง
ผูเชี่ยวชาญตางประเทศเขามาเปนที่ปรึกษา
ยุคที่ 3: ยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475 - 2499) ใชวิธีการทําให
ขอมูลทันสมัยโดยไมตองใชวิธีการแจงนับประชากรทั้งหมดใหม แตใชวิธี
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ปรับดวยขอมูลการเกิด การตาย และการแจงยายเขา ยายออก ที่ไดจาก
การจดทะเบียน
ยุคที่ 4: ยุคการใชคอมพิวเตอร (พ.ศ. 2500 - 2533) เปนชวงที่มีการเริ่มใช
คอมพิวเตอรมาใชในการบันทึกและประมวลผลขอมูล
ยุคที่ 5: ยุคปจจุบัน (พ.ศ. 2534 - 2550) เริ่มจากการมีพระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2534 ซึ่งใชเปนรากฐานของงานทะเบียนราษฎรในปจจุบัน
โดยในบทนี้จะเปนการบรรยายถึงพัฒนาการที่สําคัญของงานทะเบียนราษฎรในแตละยุค

2.1 ยุคที่ 1: ยุคริเริ่มการเก็บขอมูลประชากร (รัชกาลที่ 5: พ.ศ. 2411 - 2453)
จุดเริ่มตนของการเก็บรวบรวมขอมูลประชากร1
ไมมีหลักฐานแนชัดวาการทะเบียนราษฎรของไทยเริ่มเมื่อใด แตมีขอสันนิษฐานวา
จุดเริ่มตนนาจะมาจากการจดทะเบียนชายฉกรรจเพื่อไวใชในราชการสงคราม ซึ่งเรียกวา
การจดทะเบียนบัญชีพลเมืองหรือสารบัญชี การเกณฑชายฉกรรจเพื่อเขารับราชการทหารนั้น
มีมาตั้งแตสมัยสุโขทัยหรือกอนสุโขทัย จนมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยามีการจดทะเบียนพลเมืองที่
ใชการสักขอมือ หลังมือ หรือการสักเลข เพื่อใชประโยชนในการเกณฑทหารและเก็บภาษีอากร
(สวนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 2540)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงนําประเทศไทยเขาสูความเปน
สมัย ใหม รุดหน าด านวิท ยาการตางๆ นํ ามาซึ่ งความเจริ ญทัดเที ยมกับชาติตะวั นตก และ
การบริหารราชการแผนดิน ทําใหประเทศไทยรอดพนจากการเปนอาณานิคมของชาติทางยุโรป
ในพระราชภารกิ จของพระองคนั้ น ถือได วาพระอนุ ช าของพระองค ทรงเป น กําลั ง สําคั ญ

1

ชาวบาบิโลเนีย ไดทําการนับจดทางสถิติเมื่อ 3000 หรืออาจถึง 4500 ป กอนคริสตศักราช ประเทศจีนทําเมื่อ 3000 ป กอน
คริสตศักราช และชาวอียิปตโบราณเริ่มกระทําเมื่อ 2500 ปกอนคริสตศักราช ในคัมภีรไบเบิลไดกลาวถึงการที่พระเจาแผนดินอียิปต
(ไอยคุปต) ไดบังคับใหโมเสสนับจดจํานวนชาวยิว เพื่อจะเก็บภาษีรัชชูปการ คําสั่งนี้ออกเมื่อ ประมาณป 1491 กอนคริศต
ศาสนา …… อาณาจักรโรมันไดทําการนับจดประชากร (จะทั่วไปหรือเฉพาะผูชายอายุหนึ่งก็ไมทราบ) เพื่อประโยชนในทางเกณฑ
ทหารและทางการเก็บเงินรัชชูปการ เมื่อ พ.ศ. 108 และกระทําตอมาจนถึง พ.ศ. 953 ซึ่งเปนปที่อาณาจักรโรมันถลมทลายลง
(อิทธิ สวรรคทัต มปป)
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว (รัชกาลที่ 5)
การทําสํามะโนประชากร เพือ่ ใชในการวางแผนบริหารราชการแผนดิน
และทํานุบาํ รุงสุขของราษฎร เกิดขึ้นเปนครัง้ แรกในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห
 วั
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ในการสืบสานพระราชประสงคในการพัฒนาประเทศ ในสวนที่เกี่ยวกับขอมูลจํานวนประชากร
ที่สําคัญสามพระองคคือ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ จอมพลสมเด็จพระราชปตุลา
บรมพงศาภิมุข เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ กรมพระยาภานุพันธุวงศวรเดช (พระยศสุดทาย
กอนเสด็จทิวงคต) หรือ “สมเด็จวังบูรพา“ และ พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนเรศวรฤทธิ์
(พระองคเจากฤษดาภินิหาร)
ในการดําเนินการสํารวจขอมูลประชากรทั่วราชอาณาจักรนั้น เกี่ยวของกับการปฏิรูป
การปกครองทองถิ่นที่ตองใหเสร็จเรียบรอยกอน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ทรงมีพระราชดําริวา การปฏิรูปการปกครองทองถิ่นเปนหนทางหนึ่งที่จะทําใหหลุดพนจากการเปน
อาณานิคมของตะวันตก ดังปรากฏใน พระนิพนธของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และ
พระยาราชเสนา (2503) วา พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 ทรงสนับสนุนใหสมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ ซึ่งทรงเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ใหรีบจัดระเบียบการปกครองสวน
ทองถิ่น ถาปลอยใหอยูในสภาพยุงเหยิงตอไป ประเทศชาติก็จะตกอยูในอันตราย อาจจะตอง
สูญเสียเอกราชในที่สุด
แนวคิดการจัดทําบัญชีสํามะโนครัว (การจดทะเบียนคนที่อาศัยอยูในแตละบาน)
และการเปลี่ ยนแปลงจํานวน และองคประกอบของประชากร เนื่องมาจากการเกิด และ
การตาย (การจดทะเบียนคนเกิด คนตาย) การยายถิ่น (การจดทะเบียนยายเขา ยายออก) ได
เริ่มขึ้นอยางชัดเจนในสมัยรัชกาลที่ 5 และพบวาในระยะแรกของการทําสํามะโนประชากรมี
อุปสรรค มีความไมพรอมในดานการแบงเขตการปกครอง และกําลังคนไมพอในการจัดทํา
บัญชีสํามะโนครัว (ปราโมทย ประสาทกุล และ ศุทธิดา ชวนวัน 2550)
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สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงเปนผูรับผิดชอบใน
การจัดระเบียบการปกครองสวนทองถิ่น ซึง่ ตองทําใหเสร็จกอนการทําสํามะโนประชากร
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จอมพล สมเด็จพระราชปตุลาบรมพงศาภิมุข

เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช
ทรงใชเวลาสวนใหญในการพัฒนากองทัพแหงพระราชอาณาจักรสยาม
สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รวมถึงแนวคิด
การทําบัญชีสํามะโนครัว และบัญชีคนเกิด คนตายเพือ่ ประโยชนทางการทหาร
ที่มา : ภาพจาก อาทิตยอุทัย The Rising Prince เสี้ยวหนึง่ ของพระชนมสมเด็จวังบูรพา. สัจจธรรม
เรียเรียง. พ.ศ. 2551. บริษัทไพบูลย ออฟเซต จํากัด.
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สมเด็จเจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช
และพระองคเจานิพันธภาณุพงศ พระโอรส ทรงฉายพระรูปที่ประเทศอังกฤษ
ที่มา : ภาพจากหอจดหมายเหตุแหงชาติ
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กรมหลวงนเรศรวรฤทธิ์ (พระยศในขณะนั้น) เจากรมพระนครบาล
ผูถวายความเห็นในการทําบัญชีสํามะโนครัว และบัญชีคนเกิด คนตาย

กรมพระนเรศวรฤทธิ์
(เวลานั้นเปนกรมหมื่น ลําดับที่ 3 จากซายมือ) อัครราชทูต ที่นิวยอรค พ.ศ. 2427
ที่มา: ภาพจากสําเนารายงาน พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนเรศวรฤทธิ์ เสด็จประเทศอเมริกา พ.ศ. 2427
พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดเทพศิรินทร เมื่อปขาล พ.ศ. 2469
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จากเอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล2 เรื่องความเห็นที่
จะจัดการทําบัญชีคนเกิด คนตายในพระราชอาณาเขตสยาม จ.ศ. 12513 (พ.ศ. 2432) ได
ระบุถึงหนาที่การจดทะเบียน คนเกิด คนตาย วาเปนหนาที่ของกรมพระสุรัสวดี4 แตยังไมได
เริ่มทําเนื่องจากตามความเห็นของกรมหลวงนเรศวรฤทธิ์ ซึ่งเปนเจากรมพระนครบาลใน
ขณะนั้น เห็นวางานในดานการแบงเขตปกครองของกระทรวงนครบาลยังไมเรียบรอย
“---------- ดวยในที่ประชุมเสนาบดีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคมนั้น ทรงพระราชปรารพดวย
การจัดการทหารสมเด็จพระเจานองยาเธอเจาฟาภาณุรังษีสวางวงษกรมพระภาณุ
พันธวงษวรเดชกราบบังคมทูลพระกรุณาวา การจัดทหารตองอาไศรยเหตุเรื่องการทํา
บาญชีสัมมโนครัวแลบาญชีคนเกิด คนตาย ใหมีกอนจึงจะดําริจัดการได
ขาพระพุทธเจาจึงคิดดวยเกลาฯวาการทําบาญชีสัมมโนครัวแลการทําบาญชีคนเกิด
คนตายนั้น ก็เปนการควรจัดเพื่อประโยชนแหงการอื่นๆอีกหลายอยาง-------------”
ดังนั้นการที่จะจัดทําบัญชีสํามะโนครัว และบัญชีคนเกิดคนตายจะเปนการเพิ่มงาน
มากขึ้น จึงเห็นควรงดรอไวกอน เมื่อเสร็จกิจเดิมแลวจึงจะถวายความเห็นในเรื่องดังกลาว
หลังจากนั้นในวันที่ 7 ตุลาคม ร.ศ. 1105 (พ.ศ. 2434) กรมหลวงนเรศวรฤทธิ์ไดถวาย
ความเห็นเกี่ยวกับการทําบัญชีสํามะโนครัว และความเห็นจัดการทําบัญชีคนเกิดตาย ดวย
เหตุผลที่วาจะเปนประโยชนตอการจัดการดานการทหารตามคําเสนอของพระเจานองยาเธอ
เจาฟาภาณุรังสีสวางวงศ กรมพระภาณุพันธวงษวรเดช (มีการสะกดพระนามตางกัน ระหวาง

2

3

4

5

ในรัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาลมีหนาที่ดูแลรักษาพระนคร และพิจารณาความนครบาล และทํานุบํารุงทองที่ในมณฑลกรุงเทพฯ
ไดแก พระนครและธนบุรี นนทบุรี ปทุมธานี และเขตรเขื่อนขันธ ตอมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2465 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6) ทรงมีพระบรมราชโองการใหรวมราชการกระทรวงนครบาลเขากับกระทรวงมหาดไทย (หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ.เอกสารเย็บเลมกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย ร.6.มท.เลม 14) นครเขื่อนขันธปจจุบันคือ อําเภอ
พระประแดง ตามคําเสนอของกรมพระยาดํารงราชานุภาพ (หอจดหมายเหตุแหงชาติ ไมโครฟลม ม.ร.6ม. เอกสารรัชกาลที่ 6
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2453 - 2468)
จุลศักราช (จ.ศ.) เปนศักราชที่เริ่มเมื่อป พ.ศ. 1811 (ค.ศ. 638) นับรอบปตั้งแต 16 เมษายน ถึง 15 เมษายน กําหนดใชในสมัย
พระเจาปราสาททอง ในสมัยอยุธยา จุลศักราชใชอยางแพรหลายในอาณาจักร ลานนา สุโขทัยและอยุธยา การแปลง จ.ศ. เปน พ.ศ.
ตองนําตัวเลข จ.ศ. บวกกับ 1811 จึงจะเทากับ พ.ศ.
กรมสุ รัสวดี เปนกรมที่ทําหนาที่รั บผิด ชอบจั ดขึ้นทะเบีย นไพร พลทั่ วทั้ง ประเทศ รวมทั้ง เกณฑไพรพลเพื่อจัดกองทัพ ขึ้นตรงต อ
พระมหากษัตริย และในป พ.ศ. 2439 ยายไปขึ้นกับกระทรวงกลาโหมเมื่อมีการปรับปรุงกิจการทหารในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน “กรมสัสดี” ในปพ.ศ. 2441 (กรมสัสดี 2550)
รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) เปนตัวเลขบอกปชนิดหนึ่ง เริ่มตั้งแตปที่กอตั้งกรุงรัตนโกสินทรเปนปแรก จะนอยกวาพุทธศักราชอยู 2324 ป
โดยในสมัยรัชกาลที่ 6 ไดประกาศยกเลิกการใชตั้งแต ร.ศ. 131 โดยเปลี่ยนใชพุทธศักราชแทน ดังนั้นการแปลง ร.ศ. เปน พ.ศ.
ตองนําตัวเลข ร.ศ. บวกกับ 2324 จึงจะเทากับ พ.ศ. (วิกิพีเดีย 2550ก)

15
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ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร 5น.30/1. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล
เรื่องความเห็นจัดการทําบาญชีคนเกิดคนตายในพระราชอาณาเขตรสยาม (จ.ศ. 1251)
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“ษ” และ “ศ”) อีกทั้งในปตอไปคือ ร.ศ. 111 นั้น เหมาะแกการทําสํามะโนครัว
เพราะตองทําทุก 10 ป เหมือนเชนประเทศทั้งปวงที่ทํากันในคริสตศักราชที่เปนเศษหนึ่ง6 7
ตอมาเมื่อมีการแบงการปกครองทองที่ และกําหนดผูดูแลแตละทองที่แลว จึงมี
การจัดทําบัญชีสํามะโนครัว กลาวคือในป พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ไดโปรดใหตราพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองที่ ร.ศ. 116 ขึ้น เพื่อเปน
แบบแผนที่จะจัดใหมีนายอําเภอ กํานัน และผูใหญบาน รักษาการตามทองที่ทั้งปวง โดยได
กําหนดเขตแบงทองที่ที่สมควรตั้งเปนหมูบาน ตําบล และอําเภอ และกําหนดผูดูแลในแตละ
ทองที่คือ ผูใหญบาน กํานัน และนายอําเภอใหมีหนาที่ดูแลบําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกประชาชน
ในพืน้ ที่รับผิดชอบของตน ในสวนที่เกี่ยวกับบัญชีสํามะโนครัวนั้นไดทําขึ้นโดยใหผูใหญบาน
กํานัน และนายอําเภอ เปนผูรักษาบัญชีสํามะโนครัว และคอยแกไขใหถูกตองตามจํานวนคนที่
มีอยูใหตรงกัน7 (สวนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 2540)
เมื่อจัดแบบแผนการปกครองเรียบรอยแลว ก็กําหนดใหมีการสํารวจตรวจนับจํานวน
พลเมืองในมณฑล หรือทองที่นั้นๆ เปนลักษณะบัญชีสํารวจ แสดงจํานวนคนในบานโดยจําแนก
ตามวัย และใหตอบวาบานหนึ่งๆ มีคนในวัยใดเทาไร โดยแบงเปนวัยตางๆ 6 กลุม ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6

7

วัยอุม คือเด็กออนที่มีอายุตั้งแต 1 ป ลงมา
วัยจูง คือเด็กเล็กๆ ที่มีอายุระหวาง 2-3 ป
วัยแลน คือเด็กกําลังโตที่มีอายุระหวาง 4-10 ป
วัยรุน คือคนทีม่ ีอายุระหวาง 11-17 ป
วัยสกรรจ คือคนที่มีอายุ 18-49 ป เปนผูใหญเต็มตัวทั้งหญิงชาย
วัยชะรา คือคนที่มีอายุ 50 ป ขึ้นไป

คาดวานาจะทําคลายกับประเทศสิงคโปรในสมัยนั้น เพราะการทําสํามะโนของประเทศสิงคโปรทําทุก 10 ป เริ่มตั้งแต ค.ศ. 1871
โดยเปนสวนหนึ่งของการสํามะโนการตั้งถิ่นฐานแถบชองแคบระหวางสุมาตรากับสิงคโปร (Straits Settlement Census) หรือเขตการ
ปกครองพิเศษของอังกฤษ และพบหลักฐานวามีหนังสือชื่อ STRAITS SETTLEMENTS GOVERNMENT GAZETTE PUBLISHED
BY AUTHORITY NO. 59 SINGAPORE, FRIDAY, OCTOBER 13, 1905 VOL. XL. (13 ธ.ค. 124) ในเอกสารชุดเดียวกัน
ตามที่อางอิงใน 7
หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร 5 น.30/1 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล เรื่องความเห็นจัดการทําบาญชี
สํามโนครัวในพระราชอาณาจักรสยาม (7 ตุลาคม ร.ศ. 110)
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เริ่มแรกนั้นไดจัดทําบัญชีสํามะโนครัวโดยละเอียด คือใหมีรายชื่อทุกตัวคน โดย
ทดลองทําแบบตารางพิมพแจกกํานัน ผูใหญบาน ใหไปกรอกบัญชีคนซึ่งอยูในปกครองของตน
มาสง ปรากฏวาไมเปนผลสําเร็จ เพราะถึงแมวากํานัน ผูใหญบานสวนมากอานหนังสือได แต
มีสวนนอยที่เขียนหนังสือเปนและเขาใจเขียนตารางพิมพ และกรอกขอมูลใหถูกตองได เปน
เหตุใหการทําสํามะโนครัวครั้งนี้ไมสามารถสําเร็จลงได8
ตอมาในป พ.ศ. 2446 เริ่มมีการทําสํามะโนครัวใหมอีกครั้ง แตไมสามารถรวบรวม
ขอมู ลประชากรทั่ว ราชอาณาจั ก รได คื อดํ าเนิ น การได เ ฉพาะมณฑลหัว เมือ งที่มี ก ารแบง
การปกครองท อ งที่ เ สร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว และที่ อ ยู ภ ายใต ง านการบั ง คั บ บั ญ ชาของ
กระทรวงมหาดไทยเท า นั้ น แต ยั ง ไม ไ ด ดํ า เนิ น การในมณฑลกรุ ง เทพฯ ที่ อ ยู ภ ายใต ง าน
การบังคับบัญชาของกระทรวงนครบาล ดังนั้นการทําสํามะโนครั้งนี้จึงยังไมสามารถเรียกวา
เปนการทําสํามะโนประชากรได แตอยางไรก็ตาม การแจงนับครั้งนี้นับวาเปนความพยายาม
ครั้งแรกที่จัดใหมีการสืบสวนทางสถิติ ดวยวิธีสอบถามจากประชาชนโดยตรง
การทําสํามะโนครัว พ.ศ. 2446 กระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดใหปลัดอําเภอและ
เสมียนอําเภอเปนพนักงานออกไปทําสํามะโนครัวหรือแจงนับ โดยชี้แจงใหคนเหลานี้เขาใจวิธี
จด และใหถือสมุดออกไปตามทองที่ เพื่อจัดทําสํามะโนครัวทุกบานจนกวาจะครบในอําเภอ
นั้นๆ สวนคนปาคนดอยที่อยูตามยอดเขาก็ไมตองทําเพราะตรวจนับยาก เมื่อทําบัญชีการสํามะโน
สําเร็จในรอบแรกแลว ตอมาอีกประมาณ 2 - 3 เดือน ก็ใหมีการสํารวจซ้ําโดยเจาพนักงาน
เพื่อตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง การทําบัญชีสํามะโนในครั้งนี้ ใชเวลาประมาณ 5
เดือนจึงสําเร็จ โดยการสํารวจครั้งนั้นสํารวจไดเพียง 12 มณฑลจากทั้งสิ้น 18 มณฑล กับ
2 เมือง ในราชอาณาจักร คือ 1) มณฑลนครศรีธรรมราช 2) มณฑลราชสีมา 3) มณฑล
นครสวรรค 4) มณฑลกรุงเกา 5) มณฑลชุมพร 6) มณฑลราชบุรี 7) มณฑลนครไชยศรี
8) มณฑลพิษณุโลก 9) มณฑลปราจีนบุรี 10) มณฑลภูเก็ต 11) มณฑลจันทบุรี และ
12) มณฑลเพชรบูรณ สวนอีก 6 มณฑล ที่ยังทําไมสําเร็จคือ 1) มณฑลกรุงเทพฯ เพราะ
ไมไดขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย แตเปนกระทรวงนครบาล สวนที่เหลือคือ 2) มณฑลพายัพ

8

หอจดหมายเหตุแหงชาติ.ม.ร.5ม.30/2 ไมโครฟลม รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย เรื่องทูลเกลาถวายฯ บาญชีสํามะโนครัวพลเมือง
ซึ่งไดสํารวจเมื่อ ศก 123 (22 พฤศจิกายน ร.ศ. 124)
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3) มณฑลอุดร 4) มณฑลอิสาน 5) มณฑลบูรพานั้น การปกครองทองที่ยังไมเรียบรอยทํา
ใหไมสามารถสํารวจได ในขณะที่ 6) มณฑลไทรบุรี และอีก 2 เมืองคือ เมืองกลันตัน และ
เมืองตรังกานูใชการปกครองทองที่แบบมลายู พนักงานในพื้นที่นั้นไมสามารถทําไดจึงไมไดทํา
การสํารวจ8, 9
ขอมูลที่ไดจากการทําสํามะโนประชากร พ.ศ. 2446 มีดังตอไปนี้
1. จํานวนพลเมืองแยกตามเพศ
2. ชาติและภาษา แยกเปน ไทย จีน แขก (อินเดีย) แขกจาม แขกเทศ แขกชวา
มาลายู เขมร มอญ กะเหรี่ยง ญวน พมา ทวาย ฝรั่ง และชาติอื่นๆ (ถือตาม
ลักษณะการแตงกายและภาษาที่ใชพูด)
3. บรรพชิต แยกเปน ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาอื่นๆ
4. หลังคาเรือน
5. สัตวพาหนะ แยกเปน ชาง มา โค กระบือ
6. ยานพาหนะ แยกเปน เกวียน และเรือ เปนตน
ดังไดกลาวแลววา ในการทําสํามะโนครัวในป พ.ศ. 2446 ยังไมไดทําทั่วราชอาณาจักรไทย
การแจงนับประชากรทั่วราชอาณาจักรที่นับวาเปนการสํามะโนประชากรครั้งแรกไดดําเนินการ
ในป พ.ศ. 2452 และในป นี้ไ ดเ ริ่ มจดทะเบีย นเกิด ตาย และยายที่อยูใ นมณฑลกรุงเทพฯ
ดวย10 11
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชดําริเห็นวา สมควรจัดทํา
บัญชีคนในพระราชอาณาเขต เพื่อทราบความแนนอนวามีคนอยูเทาใด และเพื่อประโยชนที่จะ
บํารุงสุขและรักษาการแผนดินใหเหมือนกับประเทศสวนใหญ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาให

9

หอจดหมายเหตุแหงชาติ ม.ร.5.ม.30/2 ไมโครฟลมรัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย เรื่องสงบาญชีคนเกิดคนตาย
(13 พฤศจิกายน ร.ศ. 128)
10
หอจดหมายเหตุแหงชาติ.ร5น.30/1 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล เรื่องประกาศกระทรวงนครบาลฉบับที่ 7
(8 กุมภาพันธุ ร.ศ. 125)
11
หอจดหมายเหตุแหงชาติ.ร5น.2/116เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล เรื่องพระราชบัญญัติจดทําเบียนคนตาย
รัตนโกสินทรศก 125 (ร.ศ.125)
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ตราพระราชบัญญัติสําหรับทําบาญชีคนในพระราชอาณาจักร ร.ศ. 128 ขึ้น โดยกําหนดหลักการที่
จะตองดําเนินการตามกฎหมาย 3 ประการดวยกัน คือ ประการแรก ใหจัดทําบัญชีสํามะโนครัว ประการที่
สอง ใหจัดทําบัญชีคนเกิด และ คนตาย ประการที่สาม ใหจัดทําบัญชีคนเขา - ออกขึ้น12
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ใหเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงนครบาล
เปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ และมีอํานาจออกกฎขอบังคับสําหรับทําบัญชีที่กลาวนี้
เมื่อกฎนั้นไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ก็ใหใชเหมือนเปนสวนหนึ่งของพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้12 หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ เสนาบดีทั้งสองกระทรวงตางออกกฎขอบังคับการสํามะโนครัว
ของตนเอง (สวนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 2540)
การแจงนับประชากรทั่วราชอาณาจักรในครั้งนั้น กระทรวงมหาดไทยเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการแจงนับในมณฑลหัวเมือง มีปลัดอําเภอและเสมียนอําเภอเปนพนักงานแจงนับ ตั้งแต
ระดับหมูบานตําบล อําเภอ มณฑล และจังหวัด แตไมไดทําพรอมกันทั่วราชอาณาจักร ยกเวน
มณฑลกรุงเทพฯ ที่อยูภายใตกระทรวงนครบาล
การทําสํามะโนประชากรในมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งแรก
หลังจากที่ไดประกาศใชพระราชบัญญัติสําหรับทําบัญชีคนในพระราชอาณาจักร ร.
ศ. 128 ขึ้นแลวปรากฏวา เสนาบดีกระทรวงนครบาลไดออกกฎตางๆ เพิ่มขึ้นอีกดังนี้คือ
1. กฎเสนาบดีวาดวยการทําสํามะโนครัวในมณฑลกรุงเทพฯ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม
ร.ศ. 12813
2. กฎเสนาบดีวาดวยการจดทะเบียน คนเกิด คนตาย ลงวันที่ 13 สิงหาคม
ร.ศ. 12814
3. กฎเสนาบดีวาดวยการจดทะเบียน คนยายตําบลในมณฑลกรุงเทพฯ

12

13
14

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.5ม.30/2 ไมโครฟลมรัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย เรื่อง พระราชบัญญัติสําหรับทําบาญชีคนใน
พระราชอาณาจักร รัตนโกสินทรศก 128 (ร.ศ. 125)
หอจดหมายเหตุแหงชาติ ร.5น.30/10 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล เรื่องจัดการทําสํามะโนครัวใน
กรุงเทพฯ (ร.ศ.128)
หอจดหมายเหตุแหงชาติ ม.ร.5ม.30/2 ไมโครฟลม รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย เรื่องกฎเสนาบดีวาดวยเรื่อง การจดทะเบียนคนเกิด
คนตาย (ร.ศ. 128)
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กฎตางๆ เหลานี้ออกมาบังคับใชเฉพาะในมณฑลกรุงเทพฯ เทานั้น เนื่องจากการทํา
สํามะโนในหัวเมืองตางๆ ไดดําเนินการไปกอนแลว การจัดทําสํามโนครัวในมณฑลกรุงเทพฯ
นั้น ไดรับความรวมมือจากกลุมครูและนักเรียนชั้นสูงเปนพนักงานแจงนับ โดยที่เจาคุณวิสุทธิ์
ไดจัดเตรียมไว ดังใจความที่เจาพระยายมราชไดกลาวดังนี้
“มี ค วามยิ น ดี ที่ ไ ด ม าพบกั บ ครู แ ลนั ก เรี ย นชั้ น สู ง ซึ่ ง เจ า คุ ณ วิ สุ ท ธิ์ ไ ด
ตระเตรี ย มสํ า หรั บ จะทํ า สํ า มโนครั ว ในมณฑลกรุ ง เทพฯ เป น การช ว ย
ราชการกระทรวงนครบาลเปนพิเสศ เมื่อจะกลาวตามความจริงแลว การที่
นับพลเมืองใหทราบไววามีเทาไรนั้นเปนหลักฐานที่จะจัดราชการบานเมือง
ตอไปภายนาเปนอันมาก ประเทศอื่นๆ เขาทราบกันหมด ที่สุดแตหัวเมือง
ชั้นนอก ก็ดีสํามโนครัวตลอดแลว เวนเสียแตตัวกรุงเทพฯ เทานั้น ไมมีใคร
สามารถบอกไดวามีเทาไร ทานทั้งหลายที่มาประชุมกันอยูในเวลาวันนี้ก็
ลวนแตเปนผูไดเลาเรียนมีความรูอยางสูงทั้งนั้น นาอายเขาฤาไมที่เราไม
ทราบวา พลเมืองของเราเทาไร เทากับวาเปนบริสัททําการใหญโต แตไมรู
วามีตนทุนเทาไร และไดมาเทาไร จายไป เทาไรก็ไมรูดวย เพราะฉะนั้น
จึงเปนการจําเปนอยางยิ่งที่จะตองรูตนทุน รูรายได รายจาย กลาวคือตอง
ทําสํามโนครัวและตองรูคนเกิดคนตายคนเขา คนออกอยูเสมอ ทําสํามโน
ครัวแลวใครตายตองมาบอกนายทะเบียฬ การทํานี้ไดวางแบบลงไววา เมื่อ
นับ คนเสร็จ แล วตอไปใครเกิด ตอ งนั บภายใน ๑๕ วั น ใครตายตอ งบอก
ภายใน ๒๔ ชั่วโมง แลตองไดใบอนุญาตดวย จึงจะฝงแลเผาได สวนคนที่
เขามาในพระราชอาณาเขตร อยางเชนพวกจีน เมื่อเขามาแลออกไปเทาไร
โรงภาษีจะใหเบอรบาญชีเสมอทุกๆ เที่ยวเรือ เมื่อไดเชนนี้แลวก็เสมอวา
เรารูตนทุน รายไดรายจาย อาจทําการอะไร สําเร็จได” 13

23

แบบสํามะโนครัวที่กรอกแลว ร.ศ. 128
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บานที่.......................หมูบานที่.......................ชื่อเจาบาน............................................
ตําบล............................................................รวมคน..................................................
อําเภอ...........................................................วันสํารวจ.............................................
ครัวที่

ชื่อ
ชาย

ปเกิด สังกัด

ชื่อ
ปเกิด
หญิง

เปนอะไร
จดหมาย
ใน
ชาติ ศาสนา
เหตุ
ครัวเรือน

ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.5น.30/8. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล
เรื่อง สําเนาแบบการทําสํามะโนครัวเมืองนนทบุรี (ร.ศ.125).
หมายเหตุ : นนทบุรีรวมอยูในมณฑลกรุงเทพฯ

เสนาบดีกระทรวงนครบาลไดออกกฎหมายวาดวยการจดทะเบียนคนเกิดและคน
ตาย ลงวันที่ 13 สิงหาคม ร.ศ. 128 โดยใหใชบังคับสําหรับมณฑลกรุงเทพฯ แตเฉพาะในเขต
ตําบล 25 ตําบล คือ 1) ทาเตียน 2) พาหุรัด 3) สําราญราษฎร 4) วัดชนะสงคราม 5) วัด
จักรวรรดิ 6) สามยอด 7) นางเลิ้ง 8) บางขุนพรหม 9) วัดสัมพันธวงศ 10) ปอมปราบศัตรูพาย
11) สามเสน 12) ดุสิต 13) พญาไท 14) ประแจจีน 15) สามแยก 16) บางรัก 17) สาธร
18) บานทวาย 19) บางพลัด 20) อมรินทร 21) วัดหงส 22) วัดราชคฤห 23) วัดบุปผาราม
24) บุคคโล และ 25) สระปทุม สวนทองที่อื่นๆ นอกจากที่ไดกลาวไวนี้ จะใชบังคับ ณ ที่ใด ก็
ใหเสนาบดีกระทรวงนครบาลประกาศใหทราบตอไป และใหมีนายทะเบียนตําบลเปนผูมีหนาที่
สําหรับจดทะเบียนเกิด คนตาย และออกใบอนุญาตใหฝงหรือเผาศพเฉพาะในเขตทองที่นั้นๆ
โดยมีนายทะเบียนใหญคอยควบคุมและตรวจตรารายงานใหเสนาบดีกระทรวงนครบาลทราบ
อีกชั้นหนึ่ง สําหรับผูมีหนาที่แจงความ คือบิดา หรือมารดา หรือเจาบานเปนผูแจง สวนใน
กรณีศพไมมีญาติ ใหเปนหนาที่ของกํานันหรือผูใหญบาน หรือเจาของทองที่เปนผูดําเนินการ
นอกจากนี้เสนาบดีกระทรวงนครบาล ยังไดออกกฎเสนาบดีวาดวยการจดทะเบียน
คนยายตําบลในมณฑลกรุงเทพฯ ลงวันที่ 13 สิงหาคม ร.ศ. 128 ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการเกณฑ
คนเขารับราชการทหารและเพื่อเก็บเงินสวย ดังขอความที่เขียนถวายรางกฎเสนาบดีของ
เจาพระยายมราชที่วา
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“เรื่องคนเกิดคนตายคงไมมีปญหาอันใดคงเห็นชอบพรอมกันทั้งหมดทั้งไทย
แลฝรั่ ง แต ใ นเรื่ อ งการย า ยท อ งที่ ค งเป น เรื่ อ งรั ง เกี ย จทั้ ง ไทยแลฝรั่ ง
เหมื อ นกั น แต พ อเอ ย ขึ้ น ก็ ทั ก กั น แส ว า คงทํ า ไปไม ต ลอดโดยที่ ไ ม เ ห็ น
ความในใจของเจาพนักงาน แตขาพระพุทธเจาไดลองปรึกษากันดูในหมูเจา
พนักงาน ที่จะทําก็เห็นดวยเกลาฯวาทําได ไมผิดอันใดกับเรื่องจดคนเกิดคน
ตาย ถาไมแข็งใจทําใหลุลวงไปเสียในคราวนี้ คงลําบากตอไปขางหนาไม
มีที่สุด แลตองตั้งใจเสียวาการทําสํามโนครัวก็ตาม การจดคนยายทองที่ก็
ตาม การจดคนเกิดตายคนเขาออกก็ตาม ที่จะไมใหตกหลนบางคงไมไดอยู
เองแตคงจะเปนการใกลกับความจริง ดีกวาไมไดทําเลย
ขอสําคัญที่ขาพระพุทธเจาวิตกอยางยิ่งที่จะลําบากตอไปภายนาในเรื่องที่
จะไมไดออกกฎเสนาบดีสําหรับคนยายทองที่นั้นก็คือ ๑ การเก็บเงินสรวย
๒ เรื่องเรียกคนเขารับราชการทหาร ถาไมมีเรื่องยายแลวเปนการลําบาก
ที่ สุ ด อนึ่ ง การเก็ บ สร ว ยที่ ไ ด ตั้ ง เก็ บ อยู ใ นเวลานี้ ยั ง มี เ งาการผูก ป
ตามหลัง อยู  เปน แตผอ นผัน พอใหเ บากวา เกา ก็แ ลเห็น เปน เย็น แล
เรีย บรอ ย แตแทที่จริงถาหากวาตั้งตนเก็บทั่วไปในศก ๑๒๙ แลวจะซ้ํา
อยางนี้อีกไมได ที่ขาพระพุทธเจากราบบังคมทูลวาซ้ําอีกไมไดก็คือวิธีเก็บ
เจาพนักงานไมทราบเกลาวาใครอยูที่ไหนตอไหนไปตั้งดานดักเก็บอยูทุก
หนทุกแหง แลไมทราบเกลาดวยวาใครเสียแลวหรือยัง ถาใครเคราะห
รายเดินผานถูกเจาพนักงานก็ยึดตัวถามร่ําไป คนหนึ่งถูกยึดตัวถามเชนนี้ไม
ต่ํากวา ๙ ครั้ง ๑๐ ครั้ง เปนชองโตที่มีผูรองไดวาไดความเดือดรอน ซึ่ง
เราจะปฏิเสธไมไดเลยทีเดียว” 15

15

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล เรื่องที่ (10) 3 สวน ทะเบียฬ เรื่องจัดการทํา
สํามโนครัวในกรุงเทพฯ (1 กันยายน ศก 128)

26

ดังนั้นจึงไดคิดออกกฎเสนาบดีวาดวยการจดทะเบียนคนยายตําบลขึ้น เพื่อสะดวก
ในการจัดเก็บเงิน ทั้งนี้เวลาจะเก็บก็เก็บตามบัญชีที่มีอยูโดยประกาศใหราษฎรทราบ และมา
เสียเงินตามกําหนด ไมตองไปตั้งดานเก็บอีกตอไป
การนับคนทั่วราชอาณาจักรครั้งนี้พบวา ประเทศไทยมีประชากร 8,149,487 คน
ขอมูลจากการแจงนับครั้งนี้เปนขอมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ การรูหนังสือ อาชีพ และจํานวนสัตว
พาหนะ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับอายุนั้น ไดมีการจัดชวงอายุออกเปนหมวดหมูดังนี้คือ อายุ
ต่ํากวา 14 ป 15–17 ป 18-20 ป 21-25 ป 26-35 ป 36-40 ป 41-60 ป และ 61 ปขึ้นไป
การจัดแบงกลุมอายุในลักษณะดังกลาว เพื่อประโยชนในการบริหารงานราชการแผนดินเปน
สําคัญ (ยรรยง ศุนาลัย 2507)
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ยอดบาญชีพลเมืองของ ๑๗ มณฑลซึ่งขึ้นอยูในกระทรวงมหาดไทย สําหรับป ร.ศ.๑๒๙

ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ม.ร.6น.27/4 ไมโครฟลม รัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล
เรื่อง ยอดบาญชีพลเมืองของ 17 มณฑลที่ขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย (ร.ศ. 129).
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บาญชีจาํ นวนพลเมือง ชาย แลหญิง ในเขตร ๒๕ ตําบลในมณฑลกรุงเทพ ซึ่งได
สํารวจใน ศก ๑๓๑

ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ม.ร.6น.27/4ไมโครฟลม รัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล
เรื่อง บาญชีชายหญิงในเขต 25 ตําบล

29

2.2 ยุคที่ 2: ยุคขยายงานสถิติ (รัชกาลที่ 6: พ.ศ. 2453-2468)
ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ไดมีการพัฒนา
การจัดทําสํามะโนครัวใหเหมาะสมกับการบริหารราชการแผนดินที่เปลี่ยนไป และไดมีการ
ขยายงานสถิติ และปรับปรุงระบบสถิติของประเทศ โดยทรงเห็นความสําคัญของงานสถิติที่
ตองมีความครบถวนทุกดาน โดยมีการนําสถิติเรื่องตางๆ ที่รัฐไดจดทะเบียน และที่ไดจาก
รายงานของทางราชการ มาเก็บรวบรวมไวเปนสวนกลาง เพื่อใชในการวิเคราะหและพยากรณ
ภาวการณตางๆ ลวงหนา เพื่อประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน จากพระราชกิจจา
นุเบกษาเลมที่ 31 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2457 ไดตีพิมพประกาศพระบรมราชโองการ
อันนับเปนจุดเริ่มตนของราชการสถิติสวนกลางของประเทศไทย ดังตอไปนี้
“มีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาฯ สั่งวาการสําแดงสถิติของบานเมือง
โดยวิธีรวบรวมหัวขอแหงบรรดาทะเบียนและรายงานของกระทรวงทบวงการ
ขึ้นเปนพยากรณสําหรับทั่วไปนั้ น บั ด นี้ ถึง เวลาแล ว ที่ค วรจั ด ขึ้ น จึ ง ได
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ ใหเรียกผูชํานาญการสถิติพยากรณ (General
Statistics) จากประเทศไอยคุปต16 เขามาเริ่มการและแนะนําเจาหนาที่ใน
กระทรวงทบวงการในแบบระเบียบที่ควรปฏิบัติ บัดนี้ ผูชํานาญไดเขารับหนาที่
เริ่มทําการแลว”
และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตงั้ กรมสถิตพิ ยากรณ มีหนาทีก่ ระทํากิจการ
ดังกลาวมาแลวนี้ขนึ้ ในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2458 เปน
ตนไป (สํานักงานสถิติแหงชาติ มปปก)

16

ไอยคุปต เปนคําศัพทที่คนไทยใชเรียก อียิปตสมัยโบราณ ไมปรากฏหลักฐานวามีการใชคํา"ไอยคุปต" ในภาษาไทยมาชานานเพียงใด
แตที่แนชัดคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดแสดงพระราชนิยมเกี่ยวกับการใชคําศัพทเรียกชื่อทางภูมิศาสตรเมื่อราว
พ.ศ. 2465 ดังนี้ “นามประเทศ อิยิปต รักใหเรียก ไอยคุปต ตามแบบหนังสือสันสกฤต” (วิกิพีเดีย 2550ข)

30

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั (รัชกาลที่ 6)
การปรับปรุงระบบสถิติของประเทศ ใหมคี วามครบถวนทุกดาน
เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
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กรมสถิติพยากรณที่สถาปนาขึ้นมีฐานะเปนกรมนอย คือ มีผูบังคับบัญชาชั้นเจากรม
แตอีก 5 เดือนตอมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6) ไดทรงพระราชดําริเห็นสมควร
ขยายขอบเขตหน า ที่ ข องกรมออกไปทางด า นการพาณิ ช ย ด ว ย ดั ง ปรากฏตามกระแส
พระราชดําริ ในประกาศเพิ่มเติมนามกรมสถิติพยากรณวา
“การบํารุงรักษาการคาขายของบานเมือง ไดเคยมีพระราชปรารภมาแตเดิม
วาจะจัดใหมีเจาหนาที่สําหรับดูแลรับผิดชอบใหการดําเนินไปโดยสะดวก จึง
ได ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ ให ตั้ ง กรมสถิ ติ พ ยากรณ ขึ้ น ในกระทรวง
พระคลั ง มหาสมบั ติ ............เพื่ อ จะได เ ก็ บ รวบรวมความรู ต า งๆ ที่ จ ะมา
ประกอบความดําริหตอไป บัดนี้ท รงพระดําริ หเห็นวาทางการในกรมสถิติ
พยากรณไดลงมือทําการมามากแลว สมควรจะเพิ่มการพาณิชยไดอีกสวน
หนึ่ง จะไดวางรูปการที่จะดูแลการคาขายดวย”
โดยผลของพระบรมราชโองการที่กลาวขางตนซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม
32 ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2458 กรมสถิติพยากรณ จึงไดเปลี่ยนนามเปน “กรมพาณิชยและสถิติ
พยากรณ” และมีฐานะเปนกรมชั้นอธิบดี ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2458 แตก็ยังคงสังกัด
อยูในกระทรวงพระคลั งมหาสมบัติตามเดิ ม กรมพาณิช ย แ ละสถิติพยากรณ ทําหนาที่เ ป น
ศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติตางๆ ตลอดมา และไดจัดพิมพรายงานสถิติประจําป
พ.ศ. 2459 อันนับเปนสมุดสถิติรายป ฉบับแรกของประเทศไทยออกเผยแพรเปนภาษาอังกฤษ
และสมุ ด สถิ ติ ร ายป ก็ ยั ง คงมี อ ยู จ นถึ ง ป จ จุ บั น สํ า หรั บ กรมสถิ ติ พ ยากรณ นั้ น ได มี ก าร
เปลี่ยนแปลงสถานภาพและสังกัดอีกหลายครั้งหลายหน (สํานักงานสถิติแหงชาติ มปปก)แต
การปฏิบัติราชการสถิติยังคงดําเนินการอยางตอเนื่องตอไปโดยมิไดหยุดยั้ง และในปจจุบันนี้คือ
สํานักงานสถิติแหงชาติ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร
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สมุดสถิตริ ายปฉบับแรกของประเทศไทย หรือราชอาณาจักรสยามในสมัยนั้น
ซึ่งรวบรวมขอมูลสถิติประชากร และสถิติดานอื่นๆ มีเฉพาะฉบับภาษาอังกฤษเทานั้น
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คํานําของสมุดสถิตริ ายปฉบับแรกของประเทศไทย

34

สําหรับการพัฒนาการจัดทําสํามะโนครัวนั้น ในป พ.ศ. 2457 พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ทรงดําริเห็นวา พระราชบัญญัติการปกครองทองที่ ร.ศ.
116 นั้น สมควรที่จะแกไขใหตรงกับวิธีการปกครองที่เปนอยูทุกวันนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา
ใหแกไขพระราชบัญญัติดังกลาวโดยกําหนดวา กรณีที่แหงใดยังใชไดใหคงไว แหงใดที่เกาเกิน
กวาวิธีปกครองทุกวันนี้ ก็แกไขใหตรงกับเวลา และรวบรวมตราเปนพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองที่พุทธศักราช 2457 ขึ้น ซึ่งไดมีสวนที่เกี่ยวของกับการจัดทําทะเบียนสํามโนครัว
ในหนาที่ของผูใหญบาน กํานัน และ อําเภอ โดยตองแกไขใหถูกตองเสมอตามเหตุการณที่
เปลี่ยนไปดังนี้
“เปนหนาที่ข องผูใ หญบานที่จ ะจัด ทํา บัญ ชีสํา มโนครัว ในหมูบา นของ
ตนแลคอยแกไขใหถูกตองอยูเสมอ กํานันตองรักษาบาญชีสํามโนครัว
แลทะเบี ย นบาญชี ข องรั ฐ บาลในตํ าบลนั้ น และคอยแก ไ ขเพิ่ม เติ ม ให
ถูกตองกับบาญชีของผูใหญบาน และหนาที่ของกรมการอําเภอในการทํา
ทะเบียนบาญชี นั่นคือทําบัญชีสํามโนครัวและทะเบียนทุกๆอยาง บรรดา
ที่ตองการใชในราชการ…..”
ตอมาในป พ.ศ.2458
พระองคทรงพระราชดําริเห็นวา ตามที่ไดโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติการทําบัญชีคนในพระราชอาณาจักรขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2452 แลว บัดนี้
การปกครองทองที่ไดจัดเปนหลักฐานมั่นคงแลวจึงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีการจดทะเบียน
คนเกิด คนตาย ตามหัวเมืองพุทธศักราช 2459 ซึ่งใหเริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2459
เปนตนไป โดยใหใชกฎนี้ในหัวเมืองทุกมณฑล นอกจากมณฑลกรุงเทพฯ พรอมกันนี้ไดออก
ระเบียบวาดวยการแจงความ และจดทะเบียนคนเกิด คนตายในหัวเมืองดวย
อยางไรก็ดี กฎการจดทะเบียนคนเกิดคนตายหัวเมืองนี้ มิไดเหมือนกันกับกฎการจด
ทะเบียนคนเกิดคนตายในมณฑลกรุงเทพฯ ทั้งนี้ไดปรากฏเหตุผลซึ่งอยูในรายงานการประชุม
ขาหลวงเทศาภิบาล แผนกกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงธรรมการวา
“....ไดพิจารณาเห็นวา การออกกฎเสนาบดีเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ทําบัญชีคน ร.ศ.128 นี้จะทําอยางเดียวกับมณฑลกรุงเทพฯ ไมได เพราะ
หัวเมืองมณฑลอื่นมีทองที่กวางขวาง แตเจาพนักงานฝายปกครองมีนอย
ราชการทั้งปวงตองอาศัย กํานัน ผูใหญบาน เปนกําลัง กํานัน ผูใหญบานที่
จะมีความรูพอทําทะเบียนบัญชีใหถูกตองแบบแผนไดโดยลําพังเองมีนอย ทั้ง
35

ทางที่ จ ะไปมาก็ ห างไกลไม ส ะดวกเหมื อ นในกรุ งเทพฯ เพราะฉะนั้ น กฎ
เสนาบดีสําหรับการทําสํามโนและบอกบัญชีคนเกิด คนตายไปมาหัวเมือง
ตองผอนผันใหงายกวาวิธีในมณฑลกรุงเทพฯ...”
ตอมาไดเริ่มมีการตรวจสอบความถูกตองของบัญชีสํามะโนครัวในป พ.ศ. 2460
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริเห็นวา การทําบัญชีสํามะโนครัว
ไดเริ่มทําตามพระราชบัญญัติสําหรับทําบัญชีคนในพระราชอาณาจักร ร.ศ. 128 ถึงแมจะไดมี
การแกไขการเกิด การตาย และการยายก็ตาม แตเวลานี้จํานวนพลเมืองและรายการตางๆ
เพิ่มมากขึ้น ก็อาจจะคลาดเคลื่อนไปจากจํานวนที่เปนจริงไดมาก จึงเห็นควรใหวางระเบียบ
การตรวจสอบสํามะโนครัวขึ้นไว เพื่อจะไดแกไขบัญชีใหถูกตองใกลกับความเปนจริงไดเสมอ
อี ก ประการหนึ่ ง การจั ด ทะเบี ย นคนเกิ ด คนตาย และคนย า ยตํ า บล ซึ่ ง เป น หลั ก ฐานใน
การแกไขบัญชีสํามะโนครัวใหถูกตองใกลเคียงกับความเปนจริงนั้น ยังไมไดมีการจดบันทึกเก็บ
ไว เ ป น หลั ก ฐานแต อ ย า งใด จึ ง ได ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ ให ต ราพระราชบั ญ ญั ติ
การตรวจสอบบัญชีสํามโนครัวและการจดทะเบียนคนเกิด คนตาย คนยายตําบลพุทธศักราช
2460 ซึ่งกฎหมายนี้บัญญัติใหบังคับใชเฉพาะมณฑลกรุงเทพฯ เดิม ไดแก จังหวัดพระนคร
ธนบุรี สมุทรปราการ และนนทบุรี สวนหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อเห็นสมควรจะใหใช
ในทองที่ใดก็ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเฉพาะ และใหยกเลิกพระราชบัญญัติทําบัญชี
คนในพระราชอาณาจักร ร.ศ. 128 ภายในทองที่ที่มณฑลนั้นมีการใชพระราชบัญญัติฉบับ
ดังกลาว ซึ่งปรากฏวาตั้งแตประกาศใชกฎหมายฉบับนี้มา ยังไมเคยมีประกาศใชที่ไหนเลย
นอกจากในมณฑลกรุงเทพฯ เทานั้น (สวนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน
กรมการปกครอง 2540)
เพื่อที่จะดํ าเนินการตามพระราชบัญ ญัติการตรวจสอบบั ญชีสํามโนครั ว การจด
ทะเบียน คนเกิด คนตาย คนยายตําบล พ.ศ. 2460 นี้ เสนาบดีกระทรวงนครบาลไดออก
กฎหมายเสนาบดีกระทรวงนครบาลประกอบพระราชบัญญัติ การตรวจสอบบัญชีสํามะโนครัว
และการจดทะเบียน คนเกิด คนตาย คนยายตําบล พ.ศ. 2460 ซึ่งไดกลาวถึงวิธีการตางๆ ที่
จะตองแจงใหพนักงานทราบ คือ การแจงรื้อบาน การใหคืนหมายเลขบาน และการปลูกบาน
ใหมตองขอเลขบาน การนําศพขามเขตตองไดรับอนุญาตกอน การเพิ่มเงินรางวัลใหกับผูมา
แจงความวา ผูมีหนาที่แจงเกิด ตาย ยาย ละเลยไมมาแจงดวยประการใดๆ ก็ตาม ใหปรับราย
ละ 8 บาท กับผูมาแจงความใหทราบ โดยใหกรรมการนครบาลและนครบาลจังหวัดเปน
ผูจายเงินรางวัล ตอมาไดประกาศแกไขกฎเสนาบดีกระทรวงนครบาลประกอบการตรวจสอบ
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บัญชีสํามโนครัว และการจดทะเบียน คนเกิด คนตาย คนยายตําบล ลงวันที่ 12 มิถุนายน
พ.ศ. 2460 ไดแกไขใหผูวาราชการจังหวัดในมณฑลกรุงเทพฯ เปนผูจายเงินรางวัลใหแทน
ในป พ.ศ. 2462 ไดมีการทําสํามะโนประชากร ครั้งที่ 2 แตก็ไมอาจทําพรอมกันได
ทั่วประเทศ แตทยอยทําโดยกําหนดใหมณฑลกรุงเทพฯ สํารวจในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2463
เฉพาะอําเภอชั้นใน สวนอําเภอชั้นนอกสํารวจในป พ.ศ. 2464 ไดยอดจํานวนประชากร
9.207 ลานคน การทําสํามะโนครั้งนี้ก็เชนเดียวกับ พ.ศ. 2452 ที่ขอมูลไดมาจากการสํารวจ
ซึ่งไมใชเวลาเดียวกัน จึงไมไดเปนสํามะโนประชากรที่สมบูรณตามความหมายที่ใชในปจจุบัน
(อิทธิ สวรรคทัต มปป)
สํามะโนประชากร ครั้งที่ 3 ไดดําเนินการในป พ.ศ. 2472 แตการแจงนับแยก
กรุงเทพฯ และหัวเมืองออกจากกัน การแจงนับในกรุงเทพฯ ใชครูและลูกเสือเปนพนักงานแจงนับ
ส ว นหั ว เมื อ งใช กํ า นั น และบางตํ า บลใช ค รู นั ก เรี ย นเข า ช ว ยสํ า รวจด ว ย ข อ มู ล ที่ แ จงนั บ
ประกอบดวย
1. ภูมิประเทศ แสดงจํานวนมณฑล จังหวัด อําเภอ กิ่งอําเภอ ตําบล หมูบ าน
หลังคาเรือน วัดพุทธ สํานักสงฆ วัดจีน วัดแขก วัดฝรั่ง ศาลเจา
2. พลเมื อง แยกเป น คฤหั ส ถและบรรพชิ ต สํ าหรั บคฤหั ส ถ แ ยกเพศกับ การถื อ
ศาสนา ส ว นบรรพชิ ต แยกเป น ภิ ก ษุ สามเณร นั ก บวชจี น นั ก บวชญวน
นักบวชแขก นักบวชฝรั่ง
3. เชื้อชาติ แยกเปน ไทย จีน ญี่ปุน เขมร ญวน พมา แขก เตอรกี ฝรั่ง เงี้ยว และ
ชาติอื่นๆ
4. อายุแยกเปนหมวด คือ 6 ป และต่าํ กวา 7-15 ป 16-17 ป 18-20 ป 21-22 ป
23-30 ป 31-40 ป 41-46 ป 47-54 ป 55-60 ป 61 ปขึ้นไป และไมปรากฏอายุ
5. การปลูกฝปองกันไขทรพิษ แยกเปน ออกฝแลว ปลูกใหมภายใน 5 ป ยังไมได
ปลูกและปลูกแลวเกิน 5 ป
6. การหาเลี้ยงชีพ รวม 64 ประเภท คิดเปนจํานวนแรงงาน ไมใชจํานวนคน
7. พาหนะและอาวุธ (อิทธิ สวรรคทัต มปป)
สํามะโนครัวทั้ง 3 ครั้งที่ทํามา คือป พ.ศ. 2452, 2462 และ 2472 มีหลักการเพื่อ
ทําเปนทะเบียน เรียกวาทะเบียนสํามะโนครัว ซึ่งคัดลอกจากแบบสํารวจ และเก็บรักษาไว ณ
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ที่วาการอําเภอ ในป พ.ศ.2479 ไดมีการเปลี่ยนแปลงหลักการทําทะเบียนสํามะโนครัวเพราะมี
เทศบาลขึ้ น และจั ด ระบบทะเบี ย นใหม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารทะเบี ย นราษฎรในเขต
เทศบาล พ.ศ.2479 บัญญัติใหมีการแจงความ คนเกิด คนตาย และคนยายที่อยูภายในเขต
เทศบาล (อิทธิ สวรรคทัต มปป; สํานักงานสถิติแหงชาติ มปปข)

2.3 ยุคที่ 3: ยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475 - 2499)
หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
มาเปนระบอบประชาธิปไตย ก็ไดมีการยกเลิกมณฑลในป พ.ศ. 2476 ทั้งนี้ โดยพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบบริหารแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ไดจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค
เปนจังหวัดและอําเภอ และในปนี้ก็ไดประกาศใชพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 รัฐบาล
ไดเริ่มวางรากฐานระบบการปกครองท องถิ่นทั่วประเทศ เจตนารมณของพระราชบัญญั ติ
ดังกลาว ซึ่งตองการใหมีการกระจายอํานาจการปกครองจากรัฐบาลกลางไปใหทองถิ่น ให
ท อ งถิ่ น มี อํ า นาจหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด บริ ก ารสาธารณู ป โภค และ
สาธารณูปการตางๆ ที่กฎหมายกําหนดใหทองถิ่นดําเนินการไดเอง เพื่อสนองความตองการ
ของประชาชนในชุมชนหรือทองถิ่นนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลกลาง จึงได
มีการตราพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาลขึ้นในป พ.ศ. 2479 สําหรับใชบังคับ
ในทองถิ่นซึ่งมีฐานะเปนเทศบาลเมื่อพนกําหนด 6 เดือน หลังจากไดประกาศพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ในราชกิจจานุเบกษา และในทองถิ่นซึ่งประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวใหเลิกใช
พระราชบัญญัติ และกฎเสนาบดีดังนี้
1. พระราชบัญญัติสําหรับทําบัญชีคนในพระราชอาณาจักร ร.ศ. 128
2. พระราชบัญญัติการตรวจสอบบัญชีสํามะโนครัว และการจดทะเบียนคนเกิด
คนตาย คนยายตําบล พ.ศ. 2460
3. กฎเสนาบดี และขอบังคับอื่นๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกลาว
ฉะนั้นเมื่อไดประกาศใชพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาล พ.ศ.
2479 แล ว การจดทะเบี ย นราษฎรในท อ งที่ ต างๆ จึง แตกต างกั น ดัง นี้คื อ ในเขตเทศบาล
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาล พ.ศ. 2479 ในเขตทองที่
มณฑลกรุงเทพฯ ที่อยูนอกเขตเทศบาล ดําเนินการตามการตรวจสอบบัญชีสํามโนครัว และ
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การจดทะเบียน คนเกิด คนตาย คนยายตําบล พ.ศ. 2460 และในเขตทองที่นอกเขตมณฑล
กรุ ง เทพฯ และนอกเขตเทศบาลให ดํ าเนิ นการตาม พระราชบั ญญั ติ สํ าหรั บทํ าบั ญชี คนในพระราช
อาณาจักร ร.ศ. 128
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาล พ.ศ. 2479
จึงไดออกกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรในเขต
เทศบาล พ.ศ. 2479 ซึ่งไดมีการจัดตั้งสํานักทะเบียนทองถิ่นขึ้น ใหมีนายทะเบียนหนึ่งคนและ
ผูทําการแทนนายทะเบียนหนึ่งคน และใหจัดทําการทะเบียนตามวิธีการและจํานวนที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงดังนี้
ก. ทะเบียนสํามะโนครัว
ค. ทะเบียนคนตาย
จ. ทะเบียนบาน

ข. ทะเบียนคนเกิด
ง. ทะเบียนทารกตายคลอด

ซึ่งทะเบียนตางๆ นี้ใหจัดทําตามแบบกระทรวงมหาดไทย และเมื่อมีการแจงความ
คนเกิ ด คนตาย คนย ายที่ อยู ให น ายทะเบี ย นท อ งถิ่ น หมายเหตุ เ พิ่ ม เติ ม หรื อจํ า หน ายใน
ทะเบียนสํามะโนครัวแหงบานนั้นดวย17
ในป พ.ศ. 2480
ทางราชการไดจัดทําสํามะโนประชากร ครั้งที่ 4 ขึ้น เพื่อทราบจํานวน
ประชากรตามเขตปกครองทองที่ตางๆ เพื่อประโยชนในการจัดทําทะเบียนสําหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในป พ.ศ. 2481 ซึ่งกําหนดใหราษฎรจํานวน 150,000 คน ตอ
ผูแทนราษฎรจํานวน 1 คน การทําสํามะโนครั้งนี้ไดสรางใบแบบหรือใบกําหนดขอถามขึ้นตาม
แบบอยางในตางประเทศ โดยมีกระทรวงมหาดไทยเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ และ
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจึ ง ได ต รากฎหมายพิ เ ศษขึ้ น เรี ย กว า
พระราชบัญญัติการสํามะโนครัว พ.ศ. 2479 กําหนดวันที่ 23 พฤษภาคม 248018 เปนวันแจงนับ
(คือวันสํามะโนตามความหมายในปจจุบัน) กําหนดใหพนักงานแจงนับ 1 คน ตอประชากร
1,500 คน คาบการแจงนับกําหนดไวในระยะเวลา 15 วัน แตทองที่ทุรกันดารกําหนดใหแจง
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หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มท.5.16.18/2.เอกสารกระทรวงมหาดไทย เรื่องการทะเบียนราษฎร (พ.ศ. 2479 - 2480)
หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มท.5.16.18/1.เอกสารกระทรวงมหาดไทย เรื่องการสํารวจราษฎรในเขตเทศบาล (พ.ศ. 2479 - 2480)
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นับใหเสร็จภายใน 30 วัน พนักงานแจงนับไดคัดเลือกจากคนในทองถิ่นอันไดแก ครูประชาบาล
กํ านั น หรื อผู ใหญ บ าน นอกจากการแจงนั บจํ านวนประชากรแล ว การทํ าสํ ามะโนฯ
ครั้งนี้ ยังมีขอถามเกี่ยวกับการเกษตรดวย ในการทําสํามะโนประชากร ป พ.ศ. 2480 นี้เปน
ครั้งแรกที่มีการประมวลผลดวยเครื่องจักรทําตารางโดยใชระบบเจาะบัตรชนิด 45 - 90 สดมภ
(สํานักงานสถิติแหงชาติ 2544ก)
ในป พ.ศ. 2486 ไดมีการตราพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชนขึ้น โดยที่
สภาผูแทนราษฎรในสมัยนั้นลงมติวา สมควรมีกฎหมายกําหนดใหประชาชนมีบัตรประจําตัว
เพื่อเปนหลักฐานในการแสดงตน โดยกําหนดใหบุคคลที่มีอายุตั้งแตสิบหกปบริบูรณขึ้นไปถึงสิบเจ็ดป
บริบูรณ ตองเริ่มทําบัตรประชาชน และใหตออายุบัตรทุกๆ 10 ป (กองทะเบียนสวนการทะเบียนและ
เลือกตั้ง กรมมหาดไทย 2504) อยางไรก็ดีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนที่ออกให ไมมีสวน
เกี่ยวของกับทะเบียนสํามะโนครัวเหมือนดังเชนในปจจุบัน เนื่องจากเปนเลขที่ออกตามลําดับ
และเรียงตามปที่ออกในแตละทองที่
ตอมาในป พ.ศ. 2490 กระทรวงมหาดไทยไดจัดทําสํามะโนประชากร ครั้งที่ 5 ขึ้น
ในป พ.ศ. 2490 ไดโปรดใหตราพระราชบัญญัติการสํารวจสํามะโนครัว พ.ศ. 2490 ขึ้น ใช
บังคับและใหกระทรวงมหาดไทยประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา กําหนดวันสํารวจขึ้น ซึ่ง
พนักงานสํารวจมีอํานาจทําการสํารวจไดตั้งแตระยะเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก โดย
แบงทองที่อําเภอออกเปนเขตสํารวจ โดยอนุมัติของคณะกรรมการจังหวัด และใหประกาศ
กําหนดเขตสํารวจไวไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันสํารวจ โดยมีระเบียบวิธีดําเนินการตางๆ
เชนเดียวกับสํามะโนประชากร พ.ศ. 2480 แตมีอุปสรรคในการประมวลผลเพราะสงครามโลก
ครั้งที่ 2 เพิ่งสงบลงไมถึง 2 ป และขณะนั้นไมมีเครื่องจักรประมวลผลในประเทศไทย ตองสั่ง
มาจากตางประเทศ การประมวลผลจึงลาชาไปกวา 4
ป ถึงแมวาสํามะโนประชากรป พ.ศ. 2480
และป พ.ศ. 2490 มีการนับจํานวนเกี่ยวกับการเกษตรดวย แตการพิมพรายงานก็ไมมีตาราง
ความสัมพันธระหวางลักษณะตางๆ ของขอมูลการเกษตร ดังนั้นกระทรวงเกษตราธิการ (ชื่อใน
ขณะนั้น) จึงไดจัดทําสํามะโนเกษตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2493 ขึ้น แตปรากฏวา
งานสนามลาชา ทําใหการประมวลผลลาชาออกไปดวย (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2544ก)
ในป พ.ศ. 2494 ไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการติดเลขหมายประจํา
บานในเขตเทศบาล พ.ศ. 2494 ซึ่งไดวางระเบียบเกี่ยวกับการติดเลขหมายประจําบาน ในเขต
บ า นทุ ก แห ง ทั่ ว ราชอาณาจั ก รให เ ป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ย และต อ มาก็ ไ ด อ อกระเบี ย บ
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กระทรวงมหาดไทย วางระเบียบเกี่ยวกับการคิดเลขหมายประจําบานในอําเภอชั้นใน ลงวันที่
24 มิถุนายน พ.ศ. 2496 ทั้งนี้เพื่อสะดวกแกการตรวจสอบสํามะโนครัว
ในป พ.ศ. 2495 รัฐบาลจึงไดตราพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2495 ขึ้นโดยกําหนด
ใหสํานักงานสถิติกลาง (ปจจุบันคือสํานักงานสถิติแหงชาติ) แหงเดียวรับผิดชอบในการจัดทํา
สํามะโนของประเทศ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการทําสํามะโนประชากรในความหมายปจจุบัน
สําหรับการทําทะเบียนราษฎรนั้น ไดมีการตราพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2499
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2499 ไดวางรากฐานในการที่จะรูสถิติประชากร
ที่แนนอน เพราะกฎหมายฉบับนี้มีฐานจากการสํารวจตรวจสอบจํานวนราษฎรแตละบาน และ
จํานวนบานที่มีอยูโดยใหหมายเลขไวแลว และไดวางตัวเจาหนาที่ไวในทุกจุดทั่วราชอาณาจักร
ทํ าให ทราบความเคลื่ อนไหวของประชาชน เกี่ ยวกั บ การเกิ ด การตาย การย ายที่ อยู แล วรวบรวม
ความเคลื่อนไหวดังกลาวมายังจุดรวม เพื่อหักลบ การเกิด การตาย และหักโอนการยายที่อยู
โดยเชื่อวาเมื่อทําไดเชนนี้แลว ยอดประชากรก็จะทราบไดอยูตลอดเวลา โดยมิตองทําการ
สํารวจสํามะโนครัวใหเปนการสิ้นเปลือง
เมื่อการสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเสร็จสิ้นแลว จึงไดมีการจัดทําทะเบียน
บานของแตละบานขึ้น โดยคัดลอกรายการคนที่อยูในบานจากแบบสํารวจตรวจสอบ หรือ
ทะเบียนสํามะโนครัวที่จัดทําไวกอนนั้นแลว และนับจากวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2499 เปนตน
มา จึงไดมีการใชหลักฐาน “ทะเบียนบาน” เพื่อเปนทะเบียนประจําบานอยางเปนทางการ โดย
เรียกทะเบียนบานฉบับแรกนี้วา “ทะเบียนบานฉบับป 2499”
อยางไรก็ตาม พบวางานดานทะเบียนราษฎรในชวง พ.ศ. 2499 – 2507 ยังไมสามารถทําให
ครบถวนได เนื่องจากขาดแคลนเจาหนาที่ และการยายออกจากพื้นที่โดยไมแจงยายตอนาย
ทะเบียนก็เปนปญหามาก (พนัส จุฑานนท 2513)

2.4 ยุคที่ 4: ยุคการใชคอมพิวเตอร (พ.ศ. 2500 - 2533)
ตอมาในป พ.ศ. 2515 ไดมีการประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 234 ลงวันที่ 31 ตุลาคม
2515 แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2499 บาง
มาตรา เพื่อใหขอกฎหมายบางเรื่องมีความชัดเจนและเหมาะสมกับระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง
ไป และในปนี้เองไดมีการกําหนดรูปแบบทะเบียนบานขึ้นใหม โดยปรับปรุงแกไขชองบันทึก
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รายการบุคคลในบานใหมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น เชน ชองรายการบิดาและมารดาผูใหกําเนิด
เปนตน โดยเรียกทะเบียนบานฉบับนี้วา “ทะเบียนบานฉบับป 2515” (กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย 2518; สวนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
2540, 2547; สํานักงานกลางทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง 2536ก)
ในช ว งระยะเวลาดั ง กล า ว การเก็ บ ข อ มู ล ด า นการทะเบี ย นราษฎรยั ง เป น ไปใน
รูปแบบที่สํานักทะเบียนตางๆ ทั่วประเทศตางจัดเก็บกันเอง ไมมีการรวบรวมจัดเก็บไวใน
สวนกลาง เนื่องจากปญหาดานเอกสารที่มีเปนจํานวนมาก อยางไรก็ดีเมื่อเทคโนโลยีในระบบ
คอมพิ ว เตอร มี ค วามก า วหน า มากขึ้ น จึ ง ได มี ก ารศึ ก ษาความเปน ไปไดใ นการนํ า ระบบ
คอมพิวเตอรมาใชในการจัดเก็บขอมูลทะเบียนราษฎรและจัดสรางไวในลักษณะฐานขอมูล
ประชากรกลาง (Central Population Data Base : CPD) ในชวงกลางป พ.ศ. 2525 และในป พ.ศ.
2527 ไดเริ่มจัดเก็บขอมูลดานการทะเบียนราษฎรทั้งประเทศไวในระบบคอมพิวเตอร โดยมี
การกําหนดแบบพิมพทะเบียนบานใหม โดยเพิ่มชองตารางกําหนดเลขประจําตัวประชาชน
เลขรหัสประจําบาน และเลขรหัสกํากับรายการตางๆ ของบุคคลในบาน เพื่อประโยชนในการ
บั น ทึ ก และประมวลข อ มู ล การทะเบี ย นราษฎรด ว ยระบบคอมพิ ว เตอร ทํ า ให ส ามารถ
ประมวลผล คนหา ตรวจสอบ และรวบรวมเปนสถิติในรูปแบบตางๆ ไดอยางรวดเร็ว
ทั้งนี้ โครงการจั ดเก็ บ ข อมูลด านทะเบี ยนราษฎรด วยระบบคอมพิ ว เตอรดังกล าว
ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลใหดําเนินการไดในป พ.ศ. 2526 และเปนระบบคอมพิวเตอรออนไลน
ทั้งหมด ตั้งแตป พ.ศ. 2547 และสําหรับแบบพิมพทะเบียนบานที่กําหนดขึ้นใหมนี้เรียกวา
“ทะเบียนบานฉบับป 2526” (สวนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน กรม
การปกครอง 2540)
ป พ.ศ. 2531 ไดมีการปรับปรุงรูปแบบทะเบียนบานฉบับป 2526 อีกครั้ง โดยเปลี่ยนแปลง
ขนาดและชนิดของกระดาษพิมพใหสอดคลองกับระบบการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร
เพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรสามารถพิมพรายการตางๆ ในทะเบียนบานที่กําหนดใหมนี้ไดโดย
อัตโนมัติ สวนชองรายการตางๆ คงรูปแบบเดียวกับฉบับป 2526 และเรียกทะเบียนบานที่
กําหนดใหมในปนี้วา “ทะเบียนบานฉบับคอมพิวเตอร”

42

ในการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร ตามโครงการจัดทําเลขประจําตัวประชาชน
ผูอํานวยการทะเบียนกลางไดอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2499
แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 234 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2515 ขอ 2 วางระเบียบรองรับ
ในการปฏิบัติงาน เรียกวา “ระเบียบสํานักงานทะเบียนกลางทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง
วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร สําหรับสํานักทะเบียนในเขตปฏิบัติการตามโครงการจัดทํา
เลขประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2528”
โดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมการปกครองในฐานะ
ผูอํานวยการทะเบียนกลางไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 (1) กําหนดแบบพิมพทะเบียนบานขึ้นใหม
เรียกวา “ทะเบียนบานฉบับสมุดพก” มีลักษณะคลายสมุดเงินฝากธนาคาร นับเปนการปฏิวัติ
รูปแบบทะเบียนบานที่เคยมีมาอยางสิ้นเชิง
ทั้ งนี้ ประกาศใชท ะเบี ย นบ า นฉบั บสมุ ดพก เริ่ มในเขตพื้ น ที่อํา เภอเมือง จั งหวั ด
ปทุมธานีเปนแหงแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2538 เพื่อถวายเปนราชสักการะ
แดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และตอมาก็
ประกาศใชในทุกเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ. 2539
ดังนั้นสามารถสรุปลําดับความเปนมาของทะเบียนบานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดังนี้
-

กอนการใชทะเบียนบาน
ทะเบียนบานฉบับแรก
ทะเบียนบานฉบับที่สอง
ทะเบียนบานฉบับที่สาม
ทะเบียนบานฉบับที่สี่
ทะเบียนบานฉบับที่หา

:
:
:
:
:
:

ทะเบียนสํามะโนครัวใชกอน พ.ศ. 2499
ทะเบียนบานฉบับป 2499
ทะเบียนบานฉบับป 2515
ทะเบียนบานฉบับป 2526
ทะเบียนบานฉบับคอมพิวเตอร
ทะเบียนบานฉบับสมุดพก

นอกเหนือจากเอกสาร “ทะเบียนบาน” ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรฉบับตางๆ
ขางต นแลว ยั งมีก ารกําหนดให จัดทําหลักฐานเอกสารสํ าคัญ อื่นๆ ดว ย ที่ สําคัญควบคู กั บ
ทะเบียนบาน คือ รายงานการเกิด ทะเบียนคนเกิด สูติบัตร ใบแจงความยายที่อยู ใบแจง
การยายที่อยู รายงานคนตาย ทะเบียนคนตายและมรณะบัตร เปนตน เอกสารการทะเบียน
ราษฎรตางๆ ดังกลาว ไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหมตามยุคสมัย ที่สําคัญคือ
เอกสารเหลานี้ที่ไดจัดทําใหแกบุคคลใดๆ แลว แมวาระยะเวลาจะผานพนไปนานเทาใดก็ตาม
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ก็สามารถนํามาอางอิง พิสูจน หรือตรวจสอบตัวบุคคล อันกอใหเกิดผลทางกฎหมายไดทั้งสิ้น
(สวนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 2540)

2.5 ยุคที่ 5: การทะเบียนราษฎรยุคปจจุบัน (พ.ศ. 2534 - 2550)
การทะเบียนราษฎรไดมีพัฒนาการมาอยางยาวนานกวาหนึ่งรอยป การทะเบียน
ราษฎรยุคปจจุบัน นาจะเริ่มจากการถือกําเนิดของพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.
2534 โดยยกเลิกกฎหมายการทะเบียนราษฎรเดิมทั้งหมด แลวใชพระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2534 เพียงฉบับเดียว มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 22 มีนาคม 2535 เปนตนมา
จนถึงปจจุบัน นับเปนกฎหมายการทะเบียนราษฎรฉบับแรกที่มีบทบัญญัติรองรับการปฏิบัติใน
เรื่องการจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลขอมูล ตลอดจนการเชื่อมโยงขอมูลทะเบียนประวัติ
ราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอร
การศึ ก ษาทะเบี ย นราษฎรในยุ ค ป จ จุ บั น ประกอบด ว ย วั ต ถุ ป ระสงค คุ ม รวม
ประชากร ช วงเวลาในการรายงานสถิติที่เ ก็บรวบรวมได ตอป วิธี การจั ดเก็บขอมูล ระบบ
การบันทึก และการประมวลผลขอมูล รายละเอียดขอมูลที่จัดเก็บ ความลับของขอมูลในระบบ
ทะเบียนราษฎร การปรับปรุงขอมูลของทะเบียนราษฎร ระหวาง ป พ.ศ. 2541 - 2547 และ
ประโยชนของขอมูลทะเบียนราษฎร
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2.5.1 วัตถุประสงค
ในการจัดเก็บขอมูลประชากรของทะเบียนราษฎรในปจจุบัน มีวัตถุประสงคหลาย
ประการ ดังนี้
1. เปนฐานขอมูลประชากรกลางที่รวบรวมจํานวนประชากรทั่วประเทศไวเปน
ภาพรวม ณ จุ ด ศู น ย ก ลาง ซึ่ ง สามารถประมวลผลงานด า นสถิ ติ ป ระชากรต า งๆ ตามที่
หนวยงานของรัฐตองการใชงาน
2. สามารถออกเอกสารรับรองรายการตางๆ ที่ถูกจัดเก็บไวในระบบคอมพิวเตอร
ใหแกประชาชนโดยทั่วไป ไดแก สําเนาเอกสารทะเบียนประวัติบุคคลสูติบัตร มรณบัตร เปนตน
3. จัดทําบัญชีผูมีสิทธิเลือกตั้งใหแกบุคคลโดยประมวลผลจากฐานขอมูลทะเบียน
กลาง โดยจะเลือกขอมูลรายการของบุคคลที่เขาเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด จัดพิมพเปนเอกสาร
แยกรายละเอียด ตามหนวยเลือกตั้ง ตําบล อําเภอ และจังหวัด
4. เปนฐานขอมูลทะเบียนกลาง ที่ใหสํานักทะเบียนที่เปดใหบริการทําบัตรประจําตัว
ประชาชนดวยระบบคอมพิวเตอรแลว ไดตรวจสอบรายละเอียดรายการบุคคล กอนพิจารณา
จัดทําบัตรฯ ให โดยดําเนินการได ณ สํานักทะเบียนที่ใชคอมพิวเตอรในการออกบัตรฯ ซึ่งใช
เวลาเพียง 7 นาทีเทานั้น
5. เปนฐานขอมูลทะเบียนกลาง สําหรับการประมวลผลขอมูลในเชิงสถิติประชากร
ตามรูปแบบตางๆ ตามที่ตองการ เชน ประชากรรายพื้นที่ เพศ กลุมอายุ ฯลฯ เปนตน (ประเสริฐ
ศรีพนารัตนกุล 2546, 2550)
2.5.2 คุมรวมประชากร
ประชากรคุมรวมในระบบทะเบียนราษฎร เปนประชากรที่มีรายชื่ออยูในทะเบียน
บานและทะเบียนบานกลาง19 รวมชาวไทยและชาวตางชาติที่อยูในราชอาณาจักร ไมรวม
บุคคลที่ไดรับการยกเวนตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง (ศุภลักษณ ปรีติเขมรัตน 2550; สวน
การทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 2548)

19

“ทะเบียนบานกลาง” หมายความวา ทะเบียนซึ่งผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดใหจัดทําขึ้นสําหรับลงรายการบุคคลที่ไมอาจมีชื่อใน
ทะเบียนบาน (มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534)
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2.5.3 ชวงเวลาในการประกาศรายงานสถิติที่เก็บรวบรวมไดตอ ป
กระทรวงมหาดไทยจํานวนประชากรอยางเปนทางการภายในเดือนมีนาคมของทุกป
โดยจํานวนประชากรอางถึง วันที่ 31 ธันวาคม ของปที่ผานมา เชน ภายในเดือนมีนาคมป
พ.ศ. 2551 จะประกาศจํานวนประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยที่ทั้งนี้เปนไปตาม
กฎหมายในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 45 (สํานักงานกลางทะเบียน
ราษฎร กรมการปกครอง 2536ข) ระบุวา
“ให ผู อํ า นวยการทะเบี ย นกลางรวบรวมรายงานยอดจํ า นวนราษฎรทั่ ว
ราชอาณาจักรที่มีอยู ในวันที่ 31 ธันวาคม ของปที่ลวงมา และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาภายในเดือนมีนาคมของทุกป
การประกาศยอดจํ า นวนราษฎรตามความในวรรคหนึ่ ง ให เ ป น ไปตาม
ระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด”
(สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2550)
2.5.4 วิธกี ารจัดเก็บขอมูล
หนวยงานทีจ่ ดั เก็บ
ในการดํ า เนิ นการจั ด เก็ บ ข อ มูล ทางทะเบี ย นราษฎรดั งกลา ว รั ฐ บาลได อ อก
กฎหมายดานการทะเบียนราษฎร ในป พ.ศ. 2534 โดยกําหนดใหมีหนวยงานซึ่งอยูภายใต
กระทรวงมหาดไทยเพื่อปฏิบัติงาน ดังนี้ (ประเสริฐ ศรีพนารัตนกุล 2550; สวนการทะเบียน
ราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 2540, 2548; สํานักทะเบียนกลาง 2544)
1. ใหมีสาํ นักทะเบียนและนายทะเบียนสําหรับปฏิบัตหิ นาที่ ดังนี้
1.1 สํ า นั ก ทะเบี ย นกลาง มี ผู อํ า นวยการทะเบี ย นกลางเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบ
มีอํานาจในการออกระเบียบและหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติ รวมทั้งกําหนด
แบบพิ ม พ ต า งๆ ตลอดจนทํ า หน า ที่ ใ นการควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง าน
การทะเบียนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ใหปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
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1.2 สํานักทะเบียนจังหวัด มีนายทะเบียนจังหวัดเปนผูรับผิดชอบ มีหนาที่ใน
การควบคุมการปฏิบัติราชการทะเบียนราษฎรในจัง หวัด ตามที่ สํานั ก
ทะเบียนกลางกําหนด
1.3 สํานักทะเบียนอําเภอ มีนายทะเบียนอําเภอเปนผูรับผิดชอบ มีหนาที่ใน
การจดทะเบียนการเกิดและการตาย ในเขตทองถิ่น
2. ประเทศไทยไดจัดแบงสํานักทะเบียนที่ทําหนาที่ในการรับแจงการจดทะเบียน
ราษฎร ดังนี้
2.1 สํานักทะเบียนอําเภอ ตั้งอยูบนที่วาการอําเภอทัว่ ประเทศ มีจํานวน 877 แหง
ทําหนาทีใ่ นการจดทะเบียนราษฎรในเขตพืน้ ที่ปกครอง ไดแก หมูบ าน ตําบล
2.2 สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาล มีที่ตั้งอยูบนสํานักงานทองถิ่นเทศบาล
จํานวน 1,180 แหง ทําหนาที่ในการรับแจงการจดทะเบียนราษฎรในเขต
พื้นที่ปกครองของทองถิ่น
2.3 หนวยรับแจงเหตุการณเบื้องตนที่ประจํา ณ ที่ทําการผูใหญบาน ซึ่งมีอยู
จํานวน 72,831 หมูบานทั่วประเทศ เพื่อใหบริการแกประชาชนที่อยูในชนบท
หางไกล
2.4 ในส ว นของโรงพยาบาลจะทํ า หน า ที่ ในการรั บ แจ งการเกิ ด เหตุ ก ารณ
เฉพาะในส ว นของการรั บ แจ ง การเกิ ด และรั บ แจ ง การตายที่ แ พทย
เปนผูทําการรักษา โดยทั่วประเทศมีโรงพยาบาลอยู 1,200 แหง โดยประมาณ
2.5 สํานักทะเบียนสวนแยกที่ตั้งอยู ณ โรงพยาบาลที่กําหนด สามารถรับแจง
การเกิด การตาย ออกเอกสาร สูติบัตร มรณบัตร รวมถึงออกใบยายสําหรับ
ทารกที่คลอดในโรงพยาบาลไดทันที โดยไมตองไปดําเนินการ ณ ทีว่ าการ
อําเภออีก
จํานวนประชากรโดยเฉลี่ยของสํานักทะเบียนตางๆ มีจํานวนเทาใด ขึ้นอยูกับเขต
แดนของอําเภอ หรือทองถิ่นเทศบาลนั้นๆ วามีประชากรอยูเทาใดที่อาศัยอยูในเขตแดนที่ตน
ปกครองอยู โดยสํานักทะเบียนที่มีจํานวนประชากรนอยที่สุดมีประมาณ 800 คน แตอยางไรก็
ดี เพื่อแกปญหาในการใหบริการที่อาจเกิดขึ้นไดในชนบทหางไกล จึงไดกําหนดใหที่ทําการของ
ผูใหญบานทุกแหง ทําหนาที่ในการรับแจงการเกิดเหตุการณในเบื้องตนไดอีกทางหนึ่ง โดยเมื่อ
รับแจงจากประชาชนแลว ผูใหญบานจะตองรายงานการจดทะเบียนดังกลาวใหสํานักทะเบียน
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ทราบเพื่อจดทะเบียนราษฎรตามกฎหมายและปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน ซึ่งจํานวนหมูบาน
ที่ทําหนาที่ในการรับแจงนี้ มีจํานวน 72,831 หมูบาน
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานบนสํานักทะเบียนอําเภอหรือเทศบาลนั้น จะมีจํานวนมากนอย
ไม เท ากั น ขึ้ นอยู กั บจํ านวนประชากรที่ ต องให บริ การว ามี อยู เท าใด ในสํ านั กทะเบี ยนขนาดเล็ กจะมี
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน จํานวน 1 – 3 คน ในขณะที่สํานักทะเบียนขนาดกลางจะมีเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
จํานวน 3 – 7 คน และขนาดใหญจะมีจํานวน 7 – 20 คน ตามลําดับ โดยจะมีชวงเวลาใน
การปฏิบัติงานระหวาง เวลา 08.30 – 16.30น. ทุกวันจันทรถึงวันศุกร โดยในวันเสารไดกําหนด
ใหมีเวรในการรับแจงการจดทะเบียนราษฎรไวดว ย สําหรับวัน อาทิตยเปนวั นหยุด ดังนั้ น
การจดทะเบียนราษฎรจะเริ่มดําเนินการอีกครั้งในวันจันทร อยางไรก็ดี สําหรับหนวยรับแจงที่
เปนที่ทําการของผูใหญบาน จะเปดรับการแจงจดทะเบียนราษฎรทุกวัน เนื่องจากที่ทําการ
ตั้งอยูในหมูบานนั้นๆ อยูแลว
จํานวนความเคลื่อนไหวในการจดทะเบียนราษฎร ในเรื่องของการรับแจงการเกิดและ
การตายนั้น ในปจจุบันประเทศไทยมีจํานวนการเกิดอยูท ปี่ ระมาณ 850,000 รายตอป และตาย
อยูที่ 350,000 รายตอป ดังนั้น การจดทะเบียนราษฎรในแตละสํานักทะเบียนจะมากหรือนอย
ขึ้นจึงอยูกับสถานทีเ่ กิดเหตุการณ เนื่องจากกฎหมายไทยกําหนดวาการเกิดหรือการตายเหตุเกิด
ที่ใดใหแจงที่นนั่ ปจจุบันไดมีการปรับปรุงขอกฎหมายใหสามารถนําใบรับรองการเกิดของเด็กที่
คลอดในโรงพยาบาลไปแจงการเกิด เพื่อออกสูติบัตร ณ ภูมิลําเนาของบิดา หรือมารดาไดแลว
การจดทะเบียนราษฎรในประเทศไทยนั้น มีกฎหมายกําหนดใหดําเนินการในรูปแบบ
เดียวกันทั่วประเทศ ทั้งแบบพิมพที่ใชรวมถึงวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน โดยกําหนด
ไววาในการจดทะเบียนราษฎรนั้น ใหเปนหนาที่ของเจาบานหรือญาติผูใกลชิดมาแจงเหตุการณ
เกิดหรือตาย ตอนายทะเบียนผูรับแจง ณ สํานักทะเบียนตางๆ ที่เกิดเหตุการณนั้นขึ้น หรือใน
กรณีของผูที่อยูหางไกลก็ใหแจงตอกํานันหรือผูใหญบานแหงทองที่ที่เกิดเหตุการณได กรณี
การเกิดตองแจงภายใน 15 วัน นับแตมีการเกิด สวนการแจงการตายตองแจงภายใน 24 ชั่วโมง
นับแตมีการตายหรือมีการพบศพ สําหรับการตายของทารกในครรภ (Fetal Death) นั้น
ปจจุบันกฎหมายมิไดกําหนดใหตองแจงการจดทะเบียนราษฎรในสวนนี้ สําหรับรหัสมาตรฐาน
ที่ใชในสาเหตุการตายนั้น ใชรหัสมาตรฐาน ICD10 ขององคการอนามัยโลก (WHO) ในการ
กําหนดสาเหตุการตาย (ประเสริฐ ศรีพนารัตนกุล 2550; สํานักทะเบียนกลาง 2544) ในสวน
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ที่เกี่ยวกับการแจงยายเขาออก ใหเจาบานแจงการยายที่อยูตอนายทะเบียนผูรับแจง เมื่อผูอยู
ในบานยายที่อยูออกจากบาน ใหแจงการยายออกภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูอยูในบานยายออก
และเมื่อมีผูยายที่อยูเขาอยูในบาน ใหแจงการยายเขาภายใน 15 วัน นับแตวันที่ยายเขาอยูใน
บา นเชน กัน นอกจากนี้ ผูยายที่อ ยูจ ะเปน ผูแ จง การยา ยออกและยา ยเขา โดยไปแจง ตอ
นายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่ไปอยูใหมภายใน 15 วัน นับแตวันยายออกก็ได โดยใหนํา
สําเนาทะเบียนบาน พรอมดวยคํายินยอมเปนหนังสือของเจาบานที่เขาไปอยูใหมไปแสดงตอ
นายทะเบียนผูรับแจง และเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง การแจงยายตาม
มาตรานี้ ให แ จ ง ตามแบบพิ ม พ ใ บแจ ง ย า ยที่ อ ยู ที่ ผู อํ า นวยการทะเบี ย นกลางกํ า หนด20
(สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2550)
2.5.5 ระบบการบันทึก และการประมวลผลขอมูล
การจดบันทึกขอมูลทะเบียนราษฎรปจจุบัน เปนระบบคอมพิวเตอรออนไลนทั้งหมด
(ตั้งแตป พ.ศ. 2547) การจดทะเบียนราษฎรและการปรับฐานขอมูล มีขั้นตอน ดังนี้
กรณีการจดทะเบียนการเกิด-การตาย
กรณีการเกิด – การตายในสถานพยาบาล แพทยผูทําการรักษาจะเปนผูออกหนังสือ
รั บ รองการเกิ ด เหตุ ก ารณ ณ โรงพยาบาล ไม ว า เกิ ด หรื อ ตาย แล ว ให ญ าติ นํ า ไปส ง ให
นายทะเบียนเพื่อจดทะเบียนราษฎร และออกเอกสารสูติบัตรหรือมรณบัตรใหตอไป สวน
นายทะเบียนจะทําการปรับปรุ งฐานขอมูลทะเบี ยนที่รับแจง แลว สงให ทะเบี ยนกลางปรั บ
ฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน
กรณีการเกิด – การตายนอกสถานพยาบาล ผูทําหนาที่ในการรายงานเหตุการณตางๆ ใหแก
นายทะเบียนทราบ คือ ผูใหญบาน หรือเจาหนาที่ปกครองที่ปฏิบัติบนสํานักทะเบียนที่กฎหมาย
แตงตั้งใหทําหนาที่ผูรับแจงเหตุ ซึ่งผูแจงเหตุการณเบื้องตน ไดแก บิดา มารดา ญาติ หรือผูพบ
ศพ โดยจะตองแจงเหตุการณนั้นๆ ใหแกผูใหญบาน หรือเจาหนาที่ปกครองที่ไดรับแตงตั้ง
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ซึ่งผูใหญบานจะตองสอบสวนใหไดขอเท็จจริงแนชัดวา
การเกิด – การตายนั้น มีขอมูลที่เกี่ยวของกับบุคคลนั้นๆ อยางไร แลวจึงออกเอกสารเปนหนังสือ

20

มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
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รับแจงการเกิด – การตายใหแกประชาชน เพื่อนํามายื่นตอนายทะเบียน เพื่อดําเนินการจดทะเบียน
ราษฎรและออกเอกสารสูติบัตรหรือมรณบัตร ขอมูลที่ไดรับจากการแจงและจดทะเบียนแลว
จะถูกปรับปรุงฐานขอมูล ณ สํานักทะเบียนของตน แลวถูกสงเขามาปรับปรุงฐานขอมูลกลาง
ใหเปนปจจุบันเชนเดียวกัน
การจัดเก็บเอกสารกรณีการเกิดและการตาย จะถูกจัดเก็บไวในระบบของเครื่อง
คอมพิวเตอร (ประเสริฐ ศรีพนารัตนกุล 2550)
กฎหมายมีขอบังคับวา การแจงการเกิด ตองดําเนินการภายใน 15 วัน นับแตเกิด21
และตองแจงตายภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากการตายหรือเมื่อพบศพ22 สําหรับการแจงการจด
ทะเบียนที่ลาชานั้น มีบทลงโทษตามกฎหมาย คือเจาหนาที่จะปรับเพียงใดก็ได โดยตองไมเกิน
1,000 บาท (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2550)
สํานักทะเบียนกลาง ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการเก็บขอมูลดานประชากรหลัก
จํานวนทั้งสิ้น 63
ลานรายการบุคคล และ 15 ลานครัวเรือน (พ.ศ.2550) ไวในระบบ
คอมพิวเตอร โดยขอมูลที่ถูกจัดเก็บไว จะมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยใน
กรณีที่เกิดเหตุการณใดๆ ที่จะตองจดทะเบียนในสํานักทะเบียนตางๆ ที่กระจายอยูทั่วประเทศ
เมื่อดําเนินการในระดับสํานักทะเบียนเสร็จสิ้นแลว ขอมูลจะถูกสงเขามาปรับปรุงฐานขอมูล
ประชากรกลางในสวนกลาง ขอมูลดังกลาวมีอยูดวยกัน 3 ระดับ มีรายละเอียดของขอมูล
ถูกตองตรงกัน ไดแก ขอมูล ณ สํานักทะเบียนอําเภอหรือทองถิ่น ขอมูล ณ ศูนยขอมูลทะเบียน
ภาค และขอมูล ณ สํานักทะเบียนกลาง ซึ่งหากขอมูลในระดับใดถูกทําลายหรือมีปญหาใน
ระบบฐานขอมูล ก็สามารถที่จะใชขอมูลที่ยังสมบูรณ ซึ่งสํารองไวมาใชงานแทนกันไดทันที
สํ านั ก ทะเบี ย นกลาง เมื่ อ บั นทึ ก ข อมู ลให ฐานข อมู ลการมีความเป น ป จ จุ บัน แล ว
จะประมวลผลออกเปนประกาศจํานวนราษฎรในทุกสิ้นปตามที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนการเกิด – ตาย ที่ถูกเก็บไวในระบบคอมพิวเตอร จะถูก

21
22

มาตรา 18 (1) แหงพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
มาตรา 21 (1) แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
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จัดสงใหกระทรวงสาธารณสุข ดวยการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร เพื่อการจัดทําสถิติตางๆ
ทางสาธารณสุขดวย
2.5.6 รายละเอียดขอมูลที่จัดเก็บ
ขอมู ลที่ จัดเก็ บ แบงเป น สองรายการ คื อ รายการที่เ กี่ ย วกั บบ าน และรายการที่
เกี่ยวกับบุคคลในบาน
รายการเกี่ยวกับบาน
เลขรหัสประจําบาน มี 11 หลัก จจ ออ มมมม ลล ต
จจ
หมายถึง จังหวัด
ออ
หมายถึง อําเภอ
มมมม หมายถึง ลําดับของกลุมบาน
ลล
หมายถึง ลําดับของบาน
ต
หมายถึง เลขตรวจสอบ (Check digit)
สํานักทะเบียน (ทองที่ทที่ ําการจดทะเบียน)
รายการที่อยู ไดแก เลขที่บา น เลขหมูบาน ซอย ตําบล อําเภอ และจังหวัดที่
บานตั้งอยู
ชื่อหมูบาน
ชื่อบาน
ประเภทบาน
ลักษณะบาน เชน บาน อาคาร
วันเดือนปที่กําหนดบานเลขที่
รายการบุคคลในบาน
ชื่อ-สกุล
สัญชาติ
เพศ
เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
สถานภาพ เชน เจาบาน ผูอาศัย
วัน เดือน ปเกิด
ชื่อบิดาผูใหกําเนิด และสัญชาติของบิดา
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-

ชื่อมารดาผูใหกําเนิดและสัญชาติของมารดา
วัน เดือน ป ทีเ่ ขามาอยูในบาน
การเปลีย่ นชื่อและสกุลของบุคคล
การยายเขา (มาจาก) หรือออกจากทะเบียนบาน

ตามกฎหมายกําหนดใหประชาชนมีเลขประจําตัวคนละ 1 หมายเลข ตั้งแตเกิดจน
ตาย (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2550) ทั้งนี้เพราะเลขประจําตัวประชาชน จะเปน
ตัวชวยตรวจสอบความถูกตองของรายการบุคคลวาเปนเลขรหัสของบุคคลตามแบบพิมพหรือ
แบบรายงานหรื อ ไม นอกจากนี้ ยั ง เพื่ อ ความสะดวกในการคุ ม ทะเบี ย นราษฎรด ว ยระบบ
คอมพิวเตอรอีกดวย เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก แบงออกเปน 5 สวน ตามระเบียบ
สํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 มีความหมายดังนี้ (กลุม
ไชยานุภาพ สํานักงานกลางทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง 2534)
23

สวนที่ 1 มี 1 หลัก เปนเลขลําดับที่ 1 หมายถึง ประเภทของบุคคล ซึ่งมี 8
ประเภท
สวนที่ 2 มี 4 หลัก เปนเลขลําดับที่ 2-5 หมายถึง สํานักทะเบียนที่ออกเลข
ประจําตัวใหกับประชาชน ซึ่งก็คือรหัสของจังหวัดและสํานักทะเบียน
สวนที่ 3 มี 5 หลัก เปนเลขลําดับที่ 6-10 หมายถึง ลําดับของกลุมบุคลในแต
ละประเภทของแตละสํานักทะเบียน
สวนที่ 4 มี 2 หลัก เปนเลขลําดับที่ 11-12 หมายถึง ลําดับที่ของบุคคลในแต
ละกลุมของแตละสํานักทะเบียน
สวนที่ 5 มี 1 หลัก เปนเลขลําดับที่ 13 หมายถึง ตัวเลขที่ใชในการตรวจสอบ
เลขประจําตัวประชาชนทั้งหมดวาถูกตองหรือไม
ประเภทของบุคคลในทะเบียนราษฎร แบงออกเปน 8 ประเภท
ประเภทที่ 1 ไดแก คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ไดแจงการเกิดภายในเวลาที่
กฎหมายกําหนด

23

มาตรา 16 แหง พระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
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ประเภทที่ 2 ได แ ก คนที่ เ กิ ด และมี สั ญ ชาติ ไ ทย ได แ จ ง การเกิ ด เกิ น
กําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนด
ประเภทที่ 3 ไดแก คนไทยและคนตางดาวที่ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว ซึ่ง
มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบาน กอนวันที่ 31 พฤษภาคม
2527
ประเภทที่ 4 ไดแก คนไทยและคนตางดาวที่ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
และได มี ก ารย า ยเข า ในทะเบี ย นบ า นขณะยั ง มี เ ลขประจํ า ตั ว
ประชาชน (ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม
2527)
ประเภทที่ 5 ไดแก คนไทยและคนตางดาวที่ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว ที่
ไดรับอนุมัติใหเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน
ประเภทที่ 6 ไดแก คนตางดาวที่เขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายในลักษณะ
ชั่วคราว และคนตางดาวที่เขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ประเภทที่ 7 ไดแก บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซึ่งเกิดในประเทศไทย
ประเภทที่ 8 ไดแก บุคคลตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
หรือบุคคลที่ไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมาย24 (กฤตยา อาชวนิจกุล
และ ศิรินันท กิตติสุขสถิต 2548; สํานักทะเบียนกลาง 2544)
2.5.7 ความลับของขอมูลในระบบทะเบียนราษฎร
การเปดเผยขอมูลประวัติบุคคลจากทะเบียนราษฎร ถือวามีความผิดตามบทบัญญัติ
มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 กลาววา
“ขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรตองถือเปนความลับ และใหนายทะเบียน
เปนผูเก็บรักษาและใชเพื่อการปฏิบัติตามที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
เทานั้น หามมิใหผูใดเปดเผยขอความหรือตัวเลขนั้นแกบุคคลใดๆ ซึ่งไมมี

24

ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 สวนที่ 7 การจัดทําและควบคุมทะเบียนราษฎรของสํานัก
ทะเบียนกลาง ตอนที่ 1 บททั่วไป ขอ 152
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หนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือแกสาธารณชน เวนแตผูมีสวน
ไดเสีย ขอทราบเกี่ยวกับสถานภาพทางครอบครัวของผูที่ตนจะมีนิติสัมพันธ
ดวย หรือเมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนแกการสถิติ หรือเพื่อประโยชน
แกการรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือการดําเนินคดีและการพิจารณาคดี
หรือการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายและไมวาในกรณีใดจะนําขอมูลทะเบียน
ประวัติราษฎรไปใชเปนหลักฐานที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของ
ขอมูลมิได”
(สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2550)
และในมาตรา 49 ระบุวา
“ผูใดฝาฝนมาตรา 17 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณี ที่ ผู ก ระทํ า ความผิ ด ตามมาตรานี้ เ ป น นิ ติ บุ ค คล กรรมการหรื อ
ผูจัดการหรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษ
ตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรู
เห็นเปนใจในการกระทําความผิดนั้น หรือไดจัดการตามสมควรเพื่อปองกัน
มิใหเกิดความผิดนั้นแลว”
(สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2550)
ในการจัดทําระบบทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอร มีมาตรการในการปองกัน
ความลับของขอมูลอยางเครงครัด โดยมีการกําหนดอํานาจหนาที่อยางเหมาะสมแกเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานทุกระดับ จัดใหมีการลงทะเบียนผูใชงาน และกําหนดรหัสประจําตัวของแตละ
บุคคลที่ติดตอกับเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งเปนรหัสลับเฉพาะผูใชงานเทานั้น ดังนั้น การเขาถึง
ขอมูลจึงมีเพียงเฉพาะเจาหนาที่ ซึ่งไดกําหนดใหปฏิบัติงานตามลําดับขั้นเทานั้น ยิ่งกวานั้น
จะไมอนุญาตใหแกไขหรือปรับปรุงขอมูลได โดยไมมีเอกสารแสดงการอนุญาตใหดําเนินการใน
ลักษณะนั้นๆ
2.5.8 การปรับปรุงขอมูลของทะเบียนราษฎร ระหวาง ป พ.ศ. 2541 – 2547
สํานักบริหารการทะเบียนไดพยายามทําการปรับปรุงขอมูล เพื่อใหถูกตองและมี
ความเปนปจจุบันมากที่สุด จึงไดทําโครงการตางๆ ไดแก
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1. โครงการตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลรายการทะเบียนราษฎร ป 2541
ในทะเบียนบานกลาง ไดมีการดําเนินการดังนี้
- จําหนายรายการบุคคลในเขตศูนยภาค 9 ศูนยภาคและอําเภอเมืองปทุมธานี
- จํ า หน า ยรายการบุ ค คลอายุ ม ากกว า 100ป ตามหนั ง สื อ ที่ มท 0310.5/
ว.3333 ว.30 พ.ย. 2541 (18,757 ราย)
- จําหนายรายการบุคคลที่มี วัน เดือน ปทางจันทรคติ ตามหนังสือที่ มท
0310.5/ว.3425 ลว. 9 ธ.ค. 2541 (158,294 ราย)
- จําหนายรายการบุคคลที่ไมมีรายการ ชื่อตัว หรือ ชื่อสกุลในทะเบียนบานกลาง
วิธีการคือใชการจําหนายดวยระบบคอมพิวเตอร และหมายเหตุไววา ไมถูกนับ
รวมเปนประชากร และชื่อดังกลาวในทางทะเบียนก็ไมสามารถทําอะไรไดอีก เชน ไมสามารถ
ติดตอยายหรือทําอยางอื่นๆ ได แตหลักฐานเหลานี้ยังถูกเก็บไวเพื่อเปนฐานขอมูล ไมไดมีการ
ทําลายทิ้ง ตามหนังสือที่ มท 0310.5/ว.2426 ลว. 9 ธ.ค. 2541 (22,380 ราย) (ประเสริฐ
ศรีพนารัตนกุล 2550)
2. โครงการตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล รายการทะเบี ย นราษฎร ป 2542
(ทะเบียนบานกลาง) ตามหนังสือที่ มท 0310.5/ว 9 ลว 5 ม.ค. 2542
- จําหนายรายการบุคคลในทะเบียนบานกลางที่มีการแจงเกิด ซ้ําซอน ในเขต
จังหวัดศูนยภาค 9 และอําเภอเมืองปทุมธานี ตามหนังสือที่ มท 0310.5/
ว 698 ลว 24 มี.ค. 2542 (29,641 ราย)
- จําหนายรายการบุคคลในทะเบียนบานกลาง ซึ่งดําเนินการจําหนายรายการ
เชนเดียวกับป 2541
3. โครงการตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลรายการทะเบียนราษฎร กรณีซ้ําซอน
ป 2544 ตามหนังสือที่ มท 0310.5/ว 3867 ลว 20 ส.ค. 2544
- ใหจําหนายรายการบุคคลในทะเบียนบานกลางที่มีการแจงเกิดซ้ําซอน ทุก
สํานักทะเบียนที่เปดใหบริการดานระบบคอมพิวเตอร (112,743 ราย)
- การยกเลิกใบสูติบัตรที่พบวามีการซ้ําซอน
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4. โครงการปรับปรุงแกไขและจําหนายรายการบุคคลในทะเบียนบานกลางทั่ว
ราชอาณาจักร ป 2547
- จํ า หน า ยรายการบุ ค คลในทะเบี ย นบ า นกลางที่ ไ ม มี ค วามเคลื่ อ นไหวทาง
ทะเบียนราษฎรเปนเวลานาน (1,221,972 ราย) ตามหนังสือที่ มท 0309.1/
ว 5 ลว 2 ก.พ. 2547
ตอมาในป 2547 ตามหนังสือที่ มท 0309.1/ว 21 ลว.1 เม.ย. 2547 ไดทาํ การ
- จําหนายรายการบุคคลตามโครงการสํารวจและปรับปรุงรายการทะเบียน
ราษฎร (112,743 ราย)
- จําหนายบุคคลอายุมากกวา 90 ป ใหตรวจสอบเพื่อจําหนาย (71,429 ราย)
- จําหนายบุคคลประเภท 6 – 7 ซ้ําซอน (150,000 ราย)
5. โครงการปรับปรุงและจําหนายบุคคลในทะเบียนบาน เพื่อสนับสนุนการจัดทํา
ประชามติ ป 2550
ตามหนังสือที่ มท 0309.1/ว 13 ลว 26 เม.ย. 2550 เพื่อเปนการสนับสนุน
การเลือกตั้งใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการแกไขปรับปรุงขอมูลทะเบียนราษฎร
ให มี ค วามถู ก ต อ งสมบู ร ณ ม ากที่ สุ ด จึ ง จะให ดํ าเนิ น การตรวจสอบแก ไ ขปรั บ ปรุ ง รายการ
ทะเบียนราษฎร ไดแก
- การดําเนินการกับบุคคลที่มี ว.ด.ป. เกิดทางจันทรคติ (ยกเวนบานกลาง)
- การดําเนินการเกีย่ วกับบานที่มีคนอาศัยอยูตั้งแต 30 คนขึ้นไป
(คายทหาร โรงพยาบาล เรือนจํา สถานสงเคราะห สถานศึกษา และวัด)
หลังจากไดทํ าการปรับปรุ งขอมูลแลวจะเห็นไดวา จํานวนประชากรที่อยูใ น
ทะเบียนราษฎรลดลงถึงกวาเกือบสิบลานคน ทําใหฐานขอมูลประชากรทะเบียนราษฎรของ
ประเทศไทยในป พ.ศ.2546
ลดลงใกลเคียงกับความเปนจริงมากขึ้นในป พ.ศ.2547
(ประเสริฐ ศรีพนารัตนกุล 2550)
2.5.9 ประโยชนของขอมูลทะเบียนราษฎร
1. การพิทักษสิทธิประโยชนตางๆ ที่มีตามกฎหมายของประเทศ

56

ขอมูลรายการบุคคลที่จดทะเบียนราษฎรไวนั้นจะเปนขอมูลที่ใชในการพิสูจนยืนยัน
ตัว บุคคล โดยเจาของข อมูลจะไดรั บการพิทั กษ สิ ทธิป ระโยชน ตางๆ ที่ มีตามกฎหมายของ
ประเทศ เชน สิทธิในดานการรักษาพยาบาล สิทธิเลือกตั้ง และการดําเนินการทางนิติกรรม
ตางๆ ที่กฎหมายกําหนดไว เมื่อมีการติดตอกับราชการหรือหนวยงานตางๆ รวมทั้งภาคเอกชน
เอกสารที่ รั ฐ ออกให อาทิ เ ช น สู ติ บั ต ร มรณบั ต ร และบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน จะเป น
เครื่องมือที่พิสูจนใหหนวยงานนั้นๆ ไดทราบวาผูถือเอกสารเปนใคร อาศัยอยู ณ ที่แหงใด เพื่อ
ประกอบการพิจารณาที่ประชาชนจะขอรับบริการจากภาครัฐหรือภาคเอกชน ไดตามกฎเกณฑ
ที่กําหนด (อเนก ปริยานนท 2515)
2. เปนฐานขอมูลประชากรกลาง
เปนที่รวบรวมรายการบานและรายการบุคคลของประชากรทุกคนที่อาศัยอยูใน
ประเทศไทย ดังนั้นการประมวลผลเพื่อประโยชนในการใชงาน นอกจากในเรื่องสวนบุคคล
แลวการประมวลผลในรูปแบบอื่นๆ ก็สามารถที่จะสนองตอบตอสวนรวมของสังคมไดตางๆ
เชน
ดานสาธารณสุข ใชเปนฐานขอมูลในการจัดทําตารางชีพ การจัดประชากรตาม
กลุ ม อายุ ข องประชากรแยกเพศ รายจั ง หวั ด อํ า เภอ เพื่ อ การวางแผนด า นสาธารณสุ ข
กระทรวงสาธารณสุขจะไดรับขอมูลการเกิดและการตาย โดยกระทรวงมหาดไทยจะสงใหผาน
การเชื่อมโยงระบบอิเล็คทรอนิกส ในทุก 3 เดือน เพื่อการประมวลผลจัดทําสถิติชีพเปนประจํา
ทุ ก ป โดยไม มี ข อ บั ง คั บ ตามกฎหมายให ต อ งดํ า เนิ น การ แต เ ป น การนํ า เสนอข อ มู ล เพื่ อ
การบริหารงานดานการสาธารณสุขภายในประเทศเทานั้น
ด า นการเลื อ กตั้ ง ใช เ ป น ฐานข อ มู ล ในการจั ด ทํ าบั ญ ชี รายชื่ อผูมี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
สําหรับผูมีสิทธิทั่วประเทศประมาณ 40 ลานคน โดยแยกเปนรายหนวยเลือกตั้ง
3. การเมืองการปกครอง
รัฐบาลจะใชขอมูลจากฐานขอมูลประชากรกลางในการวางแผนงานดานจัดสรร
งบประมาณเพื่ อ การพั ฒ นาประเทศ การจั ด อั ต รากํ า ลั ง เจ า หน า ที่ การคํ า นวณจํ า นวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอจังหวัดในการเลือกตั้งตางๆ
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4. การบริการขอมูลใหกับประชาชนทั่วไป
โดยทั่วไปไดจัดทําการเผยแพรโดยผานการเชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งขอมูล
การทะเบียนราษฎรเปนขอมูลที่มีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา แตขอมูลจะไดรับการทําให
ทันสมัย (Update) ทุก 15 วินาที หลังจากไดมีการลงบันทึกขอมูลในระบบคอมพิวเตอรของ
ทองที่ที่ทําการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล และมีการรายงานเพื่อทําใหขอมูลเปนปจจุบันในชวง
สิ้นวันทําการทุกวัน ขอมูลที่ใหบริการแกประชาชนและหนวยงานอื่นๆ ไดแก
- ขอมูลประชากร ไดแก ขอมูลการเกิด ขอมูลการตาย จํานวนการยายเขา
ข อ มู ล การย า ยออก จํ า นวนประชากรประจํ าป จํ า นวนประชากรและบ า น
ณ ฐานขอมูลปจจุบัน
- บริการตรวจสอบขอมูล ไดแก ตรวจสอบประวัติสมรส หยา บริการตรวจสอบ
รายชื่อบุคคลทะเบียนบานกลาง ตรวจสอบรายการทะเบียนชื่อสกุล ขั้นตอน
แรกตองขอ pin code ที่สํานักทะเบียนราษฎร จะมีเอกสารมาใหคลายกับการ
ขอรหัส ATM ของธนาคาร หลังจากนั้น เขาเว็บไซต Khonthai.com เขาสูเมนู
ประตูสูบริการภาครัฐ พิมพเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ในชอง user
name และ ใส pin code ที่ไดรับ (สามารถเปลี่ยนรหัส pin code ของตนได)
(ศุภลักษณ ปรีติเขมรัตน 2550)
- บริการ Download ขอมูล ไดแก Download จํานวนประชากร Download
ทําเนียบทองที่ Download ขอมูลประชากร [แยกตามอายุ]
- ขอมูลกํานันผูใหญบาน ขอมูลจังหวัด/อําเภอ ขอมูลกําลังพล อส.
- ขอมูลโรงแรมทั่วประเทศขอมูลที่เชื่อมโยงอื่นๆ เชน ขอมูลการสมรสหยา งาน
ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนพินัยกรรม ทะเบียนชื่อสกุล งานทะเบียนนิติกรรม
งานทะเบี ยนสั ตว พาหนะ สถิติทะเบี ยนเกาะ สถิติจํา นวนสุ สานและฌาปน
สถาน ศาลเจ าและมัสยิ ด งานการฌาปนกิจ สงเคราะห ขาราชการกรมการ
ปกครอง งานการฌาปนกิจสงเคราะหกํานัน ผูใหญบานแพทยประจําตําบล
สารวัตรกํานัน กรมการปกครอง เว็บไซตกรมการปกครองที่ใชเพื่อสืบคนขอมูล
ดังกลาวขางตน คือ http://www.dopa.go.th

58

สรุปเหตุการณสําคัญของการจัดทําทะเบียนสํามะโนครัว/ประชากร
(ระบบทะเบียนราษฎร) โดย กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2440 - 2550)
รัชกาล
รัชกาลที่ 5
พ.ศ. 2441 - 2453

ชวงเวลา
พ.ศ. 2440

เหตุการณสําคัญ
การจั ด ทํ า บั ญ ชี สํ า มะโนครั ว แต ยั ง ไม ป ระสบผลสํ า เร็ จ เพราะกํ า นั น
ผูใหญบานสวนใหญซึ่งมีหนาที่กรอกขอมูลตามแบบพิมพ ไมเขาใจแบบพิมพ
เขียนหนังสือไมเปน จึงไมสามารถกรอกขอมูลได

พ.ศ. 2446

พ.ศ. 2462
พ.ศ. 2472

การจัดทําบัญชีสํามะโนครัว แตยังไมสามารถเก็บขอมูลทั่วราชอาณาจักร
ได เนื่ อ งจากการแบ งเขตการปกครองท องที่ยั ง ไม เรี ย บร อย
 ตรา“พระราชบัญญัติสําหรับทําบาญชีคนในพระราชอาณาจักร
รัตนโกสินทรศก 128”
 การจัดทําบัญชีสาํ มะโนครัวทั่วราชอาณาจักร ทีถ่ อื วาเปนการทํา
สํามะโนประชากรครั้งแรกไดแตไมไดดําเนินการพรอมกัน
ทั่วประเทศ มณฑลกรุงเทพฯ ดําเนินการทีหลัง
 เริ่มการจดทะเบียนเกิด ตาย และการยายเขตในมณฑลกรุงเทพฯ
 จัดตั้งกรมสถิติพยากรณ (ปจจุบันคือสํานักงานสถิติแหงชาติ)
เพื่อรวบรวมสถิติดานตางๆ จากกระทรวง ทบวง กรม ไวเปนสวนกลาง
 จุดเริ่มตนของสมุดสถิติรายปเลมแรก ค.ศ. 1916 (มีเฉพาะฉบับ
ภาษาอังกฤษ)
 เริ่มการจดทะเบียนเกิด ตาย ตามหัวเมือง
 พระราชบัญญัติการตรวจสอบบัญชีสํามะโนครัว และการจดทะเบียน
คนเกิด คนตาย คนยายตําบลพุทธศักราช 2460
 วางระเบียบการตรวจสอบความถูกตองของสํามะโนครัว การจดทะเบียน
เกิด ตาย และการยายเขตในมณฑลกรุงเทพฯ
 การทําสํามะโนประชากรครั้งที่ 2 แตไมไดทําทุกพื้นที่ในเวลาเดียวกัน
 การทําสํามะโนประชากรครั้งที่ 3

พ.ศ. 2476

 ยกเลิกการปกครองแบบมณฑล

พ.ศ. 2479

 ตรา “พระราชบัญญัติการสํามะโนครัว พ.ศ. 2479”

พ.ศ. 2452

รัชกาลที่ 6
พ.ศ. 2453 - 2468

พ.ศ. 2458
พ.ศ. 2459

พ.ศ. 2460

รัชกาลที่ 7
พ.ศ. 2468 - 2477
หลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ.
2475
รัชกาลที่ 8
พ.ศ. 2477 - 2489
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รัชกาล

รัชกาลที่ 9
พ.ศ. 2489
เปนตนไป

ชวงเวลา
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2490
พ.ศ. 2494
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2499

เหตุการณสําคัญ
 การทําสํามะโนประชากรครั้งที่ 4 เพื่อประโยชนในการทําทะเบียนประชากร
สําหรับการเลือกตั้ง
 ตรา “พระราชบัญญัติการสํามะโนครัว พ.ศ. 2490”
 การทําสํามะโนประชากรครั้งที่ 5
ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการติดหมายเลขประจําบานใหเปนระเบียบ
เรียบรอย
ตรา “ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2495” กําหนดใหสํานักงานสถิติกลาง (ปจจุบัน
คือสํานักงานสถิติแหงชาติ) แหงเดียวรับผิดชอบในการทําสํามะโนของประเทศ
 ตรา “ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2499”
 การทําใหขอมูลทันสมัยโดยไมตองจัดทําสํามะโนประชากรใหม แตใช
การตรวจสอบขอมูลจากฐานประชากรเดิม และการจดทะเบียนเกิด ตาย และ
การยายเขต
 ทะเบียนบานฉบับป 2499

พ.ศ. 2515

 ทะเบียนบานฉบับป 2515 (มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น)

พ.ศ. 2526

 ทะเบียนบานฉบับป 2526 (เริ่มใชคอมพิวเตอร)

พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2534

 ทะเบียนบานฉบับคอมพิวเตอร
 ทะเบียนบานฉบับสมุดพก
 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 รากฐานงานทะเบียนราษฎร
ปจจุบัน
 ใชระบบคอมพิวเตอรออนไลนทั้งหมดทั่วประเทศ
 การปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนราษฎรใหถูกตอง
 โครงการตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลรายการทะเบียนราษฎร ป 2541
(ทะเบียนบานกลาง)
 โครงการตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลรายการทะเบียนราษฎร ป 2542
(ทะเบียนบานกลาง)
 โครงการตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลรายการทะเบียนราษฎร กรณีซ้ําซอน ป
2544
 โครงการปรับปรุงแกไขและจําหนายรายการบุคคลในทะเบียนบานกลางทั่ว
ราชอาณาจักร ป 2547
 โครงการปรับปรุงและจําหนายบุคคลในทะเบียนบานเพื่อสนับสนุนการจัดทํา
ประชามติ ป 2550

พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2541 2550
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2.5.10 คําจํากัดความ
ตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 4 มีดังนี้
(สวนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 2549ก, 2549ข;
สํานักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา 2550)
“การทะเบียนราษฎร” หมายความวา งานทะเบียนตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
รวมทั้งการจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร
“ขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร” หมายความวา ขอมูลตัวบุคคลเกี่ยวกับ ชื่อ ชื่อสกุล
เพศ วันเดือนปเกิดและตาย สัญชาติ ศาสนา ภูมิลําเนา สถานะภาพสมรส วุฒิการศึกษา ชื่อ
บิ ด ามารดาหรื อ ผู รั บ บุ ต รบุ ญ ธรรม ชื่ อ คู ส มรส และชื่ อ บุ ต ร และข อ มู ล อื่ น ที่ จํ า เป น เพื่ อ
การดําเนินงานทะเบียนตางๆ ในพระราชบัญญัตินี้
“บาน” หมายความวา โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางสําหรับใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งมี
เจาบานครอบครองและใหหมายความรวมถึงแพ หรือเรือซึ่งจอดเปนประจําและใชเปนที่อยู
ประจําหรือสถานที่ หรือยานพาหนะอื่นซึ่งใชเปนที่อยูอาศัยประจําไดดวย
“ทะเบียนบาน” หมายความวา ทะเบียนประจําบานแตละบานซึ่งแสดงเลขประจํา
บาน และรายการของคนทั้งหมดผูอยูในบาน
“ทะเบียนคนเกิด” หมายความวา ทะเบียนซึ่งแสดงรายการคนเกิด
“ทะเบียนคนตาย” หมายความวา ทะเบียนซึ่งแสดงรายการคนตาย
“ทะเบี ย นบ า นกลาง”หมายความว า ทะเบี ย นซึ่ ง ผู อํ า นวยการทะเบี ย นกลาง
กําหนดใหจัดทําขึ้นสําหรับลงรายการบุคคลที่ไมอาจมีชื่อในทะเบียนบาน
“เจาบาน” หมายความวา ผูซึ่งเปนหัวหนาครอบครองบานในฐานะเปนเจาของ
ผูเชาหรือในฐานะอื่นใดก็ตาม ในกรณีที่ไมปรากฏเจาบานหรือเจาบานไมอยู ตาย สูญหาย
สาบสูญหรือไมสามารถปฏิบัติกิจการได ใหถือวาผูมีหนาที่ดูแลบานในขณะนั้นเปนเจาบาน
“ผูอยูในบาน” หมายความวา ผูซึ่งมีชื่ออยูใ นทะเบียนบาน
“อําเภอ” ใหหมายความรวมถึงกิ่งอําเภอ
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“ทองถิ่น” หมายความวา กรุงเทพมหานคร เทศบาล เมืองพัทยา และหนวย
การปกครองทองถิ่นอื่น ที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางโดยอนุมัติรัฐมนตรี กําหนดใหเปนทองถิ่น
ตามพระราชบัญญัตินี้
“นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกลาง นาย
ทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนจังหวัด
นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนอําเภอ นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนทองถิ่น นาย
ทะเบียนประจําสํานักทะเบียนสาขา นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนเฉพาะกิจ และนาย
ทะเบียนผูรับแจงและใหหมายความรวมถึง ผูซึ่งไดรับมอบอํานาจจากนายทะเบียนหรือผูชวย
นายทะเบียน
“นายทะเบียนผูรับแจง” หมายความวา นายทะเบียนอําเภอ นายทะเบียนทองถิ่น
และผูซึ่งผูอํานวยการทะเบียนกลางไดกําหนด ใหมีหนาที่เกี่ยวกับการแจงการเกิด การตาย
การยายที่อยู การสรางบานใหม การรื้อบาน และการกําหนดเลขประจําบาน โดยไดกําหนด
ขอบเขตหนาที่ดงั กลาวไว
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในที่นี้ไดแก
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทยและรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการต า งประเทศ 25 26
(สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2550)

25

มาตรา 4 แหง พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534

26

มาตรา 28 แหง พระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ใหกงสุลไทยหรือขาราชการสถานทูตไทยที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศแตงตั้งใหเปนนายทะเบียนมีหนาที่ในการรับจดทะเบียนคนเกิดและคนตายที่มีขึ้นนอกราชอาณาจักรสําหรับคนสัญชาติ
ไทยและคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง

62

บทที่ 3
พัฒนาการของการจัดทําสํามะโนประชากร
ดังไดกลาวในบทที่ผานมาวา การทําสํามะโนประชากรในปจจุบันและการทะเบียน
ราษฎรมีจุดเริ่มตนเดียวกัน กลาวคือในป พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว มีพระราชประสงคที่จะเก็บรวบรวมขอมูล จัดทําเปนทะเบียนประชากรแสดงจํานวน
ประชากรตามเขตปกครองทองที่ตางๆ ที่อาศัยอยูในพระราชอาณาจักร (ปจจุบันคือทะเบียน
ราษฎร) เพื่อประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน และไดมีการเก็บขอมูลที่ถือวาเปนการทํา
สํามะโนประชากรครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2452 และตอมาในป พ.ศ. 2462, 2472, 2480 และ
2490 ซึ่งทั้ง 5 ครั้งนี้ จัดทําโดยกระทรวงมหาดไทย (เดิมเรียกวากรมมหาดไทย) ตอมา
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในป พ.ศ. 2480 ไดใชประโยชนในการเลือกตั้งดวย
การทะเบียนราษฎรไดมีการพัฒนาปรับปรุงเรื่อยมาจนถึงป พ.ศ. 2495 จึงไดมีการตรา
พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2495 กําหนดใหสํานักงานสถิติกลาง1 แหงเดียวรับผิดชอบในการทํา
สํามะโนของประเทศ และในป พ.ศ. 2499 ประกาศพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.
2499 ทําใหไมตองรอปรับขอมูลประชากรจากสํามะโนถึงสิบป เพื่อปรับปรุงใหทันสมัย แต
สามารถใชวิธีนําความเคลื่อนไหวของประชากรที่ไดจากการจดทะเบียนเกิด ตาย และยายที่อยู
มาปรับจํานวนประชากรแทน
ในบทนี้ เปนการศึกษาถึงพัฒนาการของการจัดทําสํามะโนประชากรในความหมาย
ปจจุบันโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งดําเนินการมาแลวหาครั้ง คือป พ.ศ. 2503, 2513,
2523, 2533 และ 2543 โดยในป พ.ศ. 2513 ไดเริ่มทําสํามะโนเคหะพรอมกันไปดวย
ในการจัดทําสํามะโนประชากรนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให เลขาธิการสถิติแหงชาติและ
คณะ เฝาทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลสัมภาษณขอความโครงการสํามะโนประชากร
1

สํานักงานสถิติกลาง เมื่อแรกตั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ใน พ.ศ. 2457 ไดชื่อวา กรมสถิติพยากรณ
สังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ไดมีการเปลี่ยนชื่อและยายสังกัดหลายครั้ง ปจจุบันคือสํานักงานสถิติแหงชาติ สังกัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนการเทศและการสื่อสาร
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และเคหะ ในป พ.ศ. 2523, 2533 และ 2543 ในป พ.ศ. 2543 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดํารัสแสดงความเปนหวงหลักฐานขอมูลเกาดวย (สํานักงาน
สถิติแหงชาติ 2533, 2544ข)
ในการทํ า สํ า มะโนประชากรในความหมายป จ จุ บั น ดํ า เนิ น การสอดคล อ งกั บ
ขอเสนอแนะขององคการสหประชาชาติ ที่ตองการใหประเทศตางๆ เก็บรวบรวมขอมูลสถิติ
เกี่ยวกับลักษณะตางๆ ของประชากร ตลอดจนสภาพการอยูอาศัยของประชากรในประเทศ
อยางนอยทุกระยะ 10 ป ในปคริสตศักราชที่ลงทายดวย “0” ทั้งนี้เพื่อใหขอมูลจากการสํามะโน
ของแตล ะประเทศ สามารถเปรี ย บเที ย บกั นได ผลที่ ไดจ ะนํ ามาสังเคราะห รว มกับ การทํ า
ทะเบียนราษฎรในบทตอไป เพื่อพิจารณาความเหมือน และความแตกตางของแหลงขอมูลทั้ง
สองแหลงนี้ สําหรับประกอบการพิจารณาวา จะสามารถนําทะเบียนราษฎรไปใชประโยชนใน
การจัดทําสํามะโนประชากรและเคหะครั้งตอไปในป พ.ศ. 2553 ไดหรือไม อยางไร ซึ่งการทํา
สํามะโนประชากรและเคหะในป พ.ศ. 2553 นับเปนสํามะโนประชากรครั้งที่ 11 และเปน
การทําสํามะโนเคหะครั้งที่ 5 ของประเทศไทย

3.1 วัตถุประสงค
การทําสํามะโนประชากรครั้งหนึ่งๆ นั้น ก็เปรียบเสมือนการถายภาพนิ่งหลายมิติ
(multi-dimensional picture) ของประชากรที่แนนอนไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้เพราะเปนที่ทราบ
กันดีวา ทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของประเทศก็คือ ทรัพยากรมนุษย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเพราะ
การเกิด การตาย การยายถิ่นอยูตลอดเวลา รัฐจึงจําเปนตองมีขอมูลที่แนนอนเกี่ยวกับปริมาณ
และการกระจายตัวของประชากร ซึ่งเปนทั้งผูผลิตและผูบริโภคทรัพยากร ทั้งนี้เพื่อประโยชน
ในการวางแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อความกินดีอยูดีของประชาชน
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในการนี้จําตองอาศัยขอมูลประชากรเปนสําคัญ

3.2 ประโยชนในการจัดทําสํามะโนประชากร จําแนกไดดังนี้
1. ขอมูลที่ไดสามารถนํามาประกอบการพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห ง ชาติ ประเมิ น และติ ด ตามผลงานโครงการต า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และ
เอกชน
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2. ใช เ ป น แนวทางกํ า หนดนโยบายหรื อแก ไ ขป ญ หาที่ สํ า คั ญ ๆ ด า นประชากร
เศรษฐกิ จ และสั ง คม เช น การมี งานทํ า การศึ ก ษา สวั ส ดิ ก ารของผูสู ง อายุ
การย า ยถิ่ น ของประชากร ภาวะเจริ ญ พั น ธุ ที่ อ ยู อ าศั ย ของประชากรและ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนวางแผนปรับปรุงสาธารณูปโภคและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน
3. ใช เ ป น ฐานในการคาดประมาณประชากรในอนาคต เพื่ อ ใช ใ นการวาง
แผนงานตางๆ
4. ใชในการศึกษาวิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับประชากรและเคหะ ในวงการสถาบันการศึกษา
และสถาบันวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ
5. ใชเปนกรอบตัวอยาง เพื่อการจัดทําโครงการสํารวจตางๆ ทั้งของสํานักงานสถิติ
แหงชาติและของหนวยงานอื่น
6. ใชในการวางแผนหรือกําหนดนโยบายในระดับทองถิ่น

3.3 คุมรวมประชากร
คุมรวม คือ การแสดงขอบขายของการทําสํามะโนที่วางไว เพื่อกําหนดประเภท
ของประชากรวา ประชากรประเภทใดบางที่จะตองถูกแจงนับ
ขอบขายของประชากรป พ.ศ. 2452 ที่ถือวาเปนการจัดทําสํามะโนประชากรครั้ง
แรกไดมีการนิยามผูอยูอาศัยในครัวเรือนวา
“ผูที่เคยหลับนอนอยูเรือนเวลากลางคืนเปนธรรมดา คนที่อยูในเรือนแหง
หนึ่ง แตไปทําการในที่อื่น ตองจดบาญชี สํามโนครัวในเรือนที่ตนอยู ไมให
จดบาญชี ใ นที่ ๆ ทํ า การตามสถานที่ ต า งๆ ซึ่ ง มี ผู ม าฉเพาะทํ า การ เช น
ศาลาวาการ โรงสีไฟ โรงเครื่องจักร เครื่องกลตางๆ ที่ทําการคาขายเปน
ต น ให จ ดบาญชี สํ า มโนครั ว แต ฉเพาะผู ที่ ไ ด ห ลั บ นอนในที่ เ หล า นั้ น
กลาวคือ

65

ผูเปนหัวนาในที่นั้น กับครอบครัวแลคนใช หรือผูรักษาสถานที่แลคนยาม
กุ ลี คนงาน ซึ่ ง ได กิ น อยู ห ลั บ นอนในที่ นั้ น ๆ ส ว นผู ทํ า การ เช น เสมี ย น
คนงานหรือกุลีที่มาทําการชั่ววันหนึ่งแลวกลับไปนั้น ใหจดบาญชีสํามโน
ครัวในเรือนที่คนเหลานั้นหลับนอน”2
ตอมาในการจัดทําสํามะโนประชากรในป พ.ศ. 2490 ไดนิยามไววา
“บุคคลผูตองสํารวจ คือบุคคลซึ่งตามปกติสํานักอยูในบานนี้ แมไปอยูที่อื่น
ชั่วครั้งคราวก็ตองกรอก เวนแตผูที่ไปศึกษาหรือประจําอยูตางประเทศไป
บวชหรือยูวัด เปนนักเรียนกินนอนที่โรงเรียน เปนทหาร ตํารวจถูกจําคุก
หรือสงไปตางจังหวัดตามคําพิพากษา (คดีจะถึงที่สุดหรือไมก็ตาม) ไมถือวา
เปนผูอยูในบานนี้ ผูซึ่งไมมีสํานักอยูบานใดในราชอาณาจักร แตมาอาศัย
ชั่วคราวในบานหรือสถานที่ ที่กรอกแบบนี้ เชน นักทองเที่ยว ผูเที่ยวคา
หรือผูที่ไมมีที่อยูเปนหลักแหลงก็ใหกรอกขอความเรื่องผูนั้นไว ตามความจริง
ที่เปนอยูในขณะนั้นแลวแตกรณี สวนผูซึ่งตามปกติมีสํานักอยูในบานอื่น
แตมาพักอยูในบานที่กรอกแบบนี้ชั่วครั้งคราว ไมนับวาเปน ผูอยูในบานที่มา
พักนั้น ไมตองกรอกขอความลงในแบบสํารวจนี้ บานในที่นี้ หมายถึง บาน
เดี่ยว สวนของบานหรือหลายบานถาอยูในความควบคุมของคนๆ หนึ่งโดย
อิสระ ก็ใหถือวาเปนบานหนึ่ง” 3
ขอบขายของประชากรที่เก็บรวบรวมขอมูลในป พ.ศ. 2503 นิยามไววา
“บุ ค คลที่ ต อ งแจงนั บ คื อ บุ ค คลทุ ก คนที่ พํ า นั ก อยู ใ นประเทศไทยในวั น
สํามะโน จะตองถูกแจงนับทั้งสิ้น รวมทั้งบรรดาขาราชการฝายทหารและ
พลเรื อ น ฑู ต ของประเทศไทยพร อ มทั้ ง ครอบครั ว ซึ่ ง มี สํ า นั ก งานใน
ตางประเทศ ชาวเรือที่มีสถานที่อยูปกติในประเทศไทย แตในวันสํามะโน

2

3

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ม.ร.6น./254 ไมโครฟลม รัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล เรื่อง คําสั่งอธิบายการสํารวจสํามโนครัว (1 สิงหาคม
ร.ศ.128).
หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มท.0201.2.1.20./2 เอกสารกองกลาง กระทรวงมหาดไทย เรื่องขอสงแบบพิมพขอถามสําหรับเก็บขอมูล
สถิติและวิธีการจัดเก็บขอมูลสถิติ (6 กุมภาพันธ 2491).
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กําลังอยูในทะเลหลวง บุคคลที่พํานักในตางประเทศในวันสํามะโน ไมรวม
เผาชนชาวดอย ชาวน้ํา (ชาวเล) และชาวปาซึ่งอยูอาศัยไมเปนที่ นักการ
ฑู ตและการทหารของต างประเทศและครอบครั ว อาคั น ตุ ก ะผู เ ปน ชาว
ตางประเทศ”
(สํานักงานสถิติกลาง มปป)
จากนั้น ตั้งแตป พ.ศ. 2513 เปนตนมา ไดมีการปรับใหมใหมีความชัดเจน และ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยมีใจความดังตอไปนี้ (สํานักงานสถิติแหงชาติ มปปค, มปปง, มปปจ,
2545)
ประชากรที่อยูในคุมรวม ไดแก
1. คนไทยทุกคนที่อาศัยอยูในประเทศไทยในวันสํามะโน
2. บุคคลพลเรือนตางดาวที่มีสถานที่อยูปกติในประเทศไทย หรือบุคคลพลเรือน
ตางดาวที่เขามาอยูในประเทศไทยชั่วคราว เปนระยะเวลาตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป
กอนวันสํามะโน
3. บุคคลที่มีสถานที่อยูปกติในประเทศไทย แตในวันสํามะโนไดไปศึกษา ฝกภาค
ซอมรบเดินเรือทะเลหรือไปตางประเทศชั่วคราว
4. ขาราชการฝายทหาร พลเรือน และรวมทั้งคณะทูตของประเทศไทย พรอมทั้ง
ครอบครัว ซึ่งมีสํานักงานอยูในตางประเทศ
ประชากรที่ไมอยูในคุมรวม ไดแก
1. ชาวเขาที่มที ี่อยูอาศัยไมเปนที่ (แตถาตั้งเปนหมูบานแลว ก็อยูในคุมรวมดวย)
2. คณะเจ า หน าที่ ฝ า ยทหารและการฑู ตต า งประเทศพร อ มทั้ ง ครอบครั ว ซึ่ ง มี
สํานักงานอยูในประเทศไทย
3. บุคคลพลเรือนตางดาว ซึ่งเขามาอยูในประเทศไทยชั่วคราวเปนระยะเวลาไม
ถึง 3 เดือน กอนวันสํามะโน
4. ผูอพยพหรือผูหลบหนีเขาเมือง ซึ่งอยูในคายอพยพที่รัฐบาลกําหนดขึ้น
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3.4 เวลาที่อางถึง (วันสํามะโน)
ดังไดกลาวแลววา การทําสํามะโนเปรียบเสมือนการฉายภาพนิ่งของประชากร ณ
วันสํามะโน ตั้งแตการทําสํามะโนในป พ.ศ. 2513 เปนตนมาไดกําหนดใหวันสํามะโน คือวันที่
1 เมษายน (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2544ก)

3.5 ระเบียบวิธีการสุมตัวอยาง
จากการสืบคนเอกสารเกี่ยวกับระเบียบวิธีการเลือกตัวอยาง ของการจัดทําสํามะโน
ประชากรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนั้น ในชวงแรกยังไมพบวามีรายงานระบุถึงระเบียบวิธีการ
เลือกตัวอยางในการจัดทําสํามะโนประชากร จนกระทั่งในชวงหลังๆ ตั้งแตการจัดทําสํามะโน
ประชากรในครั้ง 7 ในป พ.ศ. 2523 เปนตนมา จึงไดมีการระบุถึงระเบียบวิธีการเลือก
ตัว อยา ง ซึ่ ง ขึ้ น อยู กั บ ประเภทของครั ว เรื อ น วา เป นครัว เรื อ นส ว นบุ คคล หรื อ กลุ ม บุ ค คล
(ความหมายของครัวเรือนประเภทตางๆ ไดนําเสนอไวในหัวขอที่ 3.15) (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ มปปง) และครัวเรือนนั้นตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร หรือเขตเทศบาลอื่นๆ หรือ
นอกเขตเทศบาล
ครัวเรือนทั้งหมดใชแบบสอบถามขอมูลพื้นฐาน ที่จัดเก็บจากประชากรทุกคนใน
ครัวเรือนนั้นๆ เรียกวา “แบบสั้น” สวนครัวเรือนที่ถูกเลือกตัวอยาง ใชแบบสอบถามที่มีขอมูล
พื้นฐาน และขอมูลรายละเอียดตางๆ ดวย หรือที่เรียกวา “แบบยาว” และแบบขอถาม
เคหะ (รายละเอียดของขอมูลแบบสั้น และแบบยาว และขอถามเคหะ จะไดนําเสนอไวใน
หัวขอที่ 3.8)
3.5.1 สํามะโนประชากรและเคหะ 2523
ในการทําสํามะโนประชากรและเคหะครั้งนี้ ไดทําการนับจดและบันทึกรายการ
พื้นฐาน (แบบสั้น) ของทุกคนในทุกครัวเรือน แตในการแจงนับรายละเอียดเพิ่มเติมนั้น ใช
การสุมตัวอยางในบางพื้นที่ ดังนี้ ในเขตเทศบาลของจังหวัดอื่นๆ ยกเวน กทม. ไมมีการสุม
ตัวอยาง กลาวคือแจงนับหมดทุกครัวเรือนทั้งกลุมบุคคลและสวนบุคคล สวนนอกเขตเทศบาล
และกรุ ง เทพมหานคร ไม มี ก ารสุ ม ตั ว อย า งสํ า หรั บ ครั ว เรื อ นกลุ ม บุ ค คล กล า วคื อ แจงนั บ
ครัวเรือนกลุม บุคคลทั้งหมด สําหรับครัว เรือนสวนบุคคล สุม ตัว อยางรอยละ 20 สําหรับ
การแจงนับ
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3.5.2 สํามะโนประชากรและเคหะ 2533
ครัวเรือนสวนบุคคล ในกรุงเทพมหานคร และนอกเขตเทศบาล ทําการนับจด
จํานวนครัวเรือนและประชากรพรอมกับแจงนับไปดวย กลาวคือ ทําการแจงนับเฉพาะขอมูล
พื้นฐานประชากรทุก ครัว เรือน และเลือกครัว เรือนตัวอยางรอยละ 20 เพื่อแจงนับข อมู ล
รายละเอียดของประชากรและเคหะไปพรอมกัน
ครั ว เรื อ นส ว นบุ ค คล ในเขตเทศบาล (ยกเว น กรุ ง เทพมหานคร) ทํ า การนั บ จด
ครัวเรือนและประชากร และทําการแจงนับขอมูลพื้นฐานและขอมูลรายละเอียดของประชากร
และเคหะทุกครัวเรือนไปพรอมๆ กันโดยไมมีการเลือกตัวอยาง
ครัวเรือนกลุมบุคคล ทําการนับจดและแจงนับครัวเรือน แตทําการแจงนับเฉพาะ
ข อ มู ล พื้ น ฐาน และข อ มู ล รายละเอี ย ดของประชากร และไม ต อ งแจงนั บ ข อ ถามเคหะ
(สํานักงานสถิติแหงชาติ มปปจ)
3.5.3 สํามะโนประชากรและเคหะ 2543
ครัวเรือนสวนบุคคล ในกรุงเทพมหานคร ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ทํา
การนับจดจํานวนครัวเรือนและประชากรพรอมกับแจงนับไปดวย กลาวคือ ทําการแจงนับ
เฉพาะขอมูลพื้นฐานประชากรทุกครัวเรือน และเลือกครัวเรือนตัวอยางรอยละ 20 เพื่อแจง
นับขอมูลรายละเอียดของประชากรและเคหะ ไปพรอมกัน
ครัวเรือนกลุมบุคคล ทําการนับจดและแจงนับครัวเรือน แตทําการแจงนับเฉพาะ
ข อ มู ล พื้ น ฐาน และข อ มู ล รายละเอี ย ดของประชากร และไม ต อ งแจงนั บ ข อ ถามเคหะ
(สํานักงานสถิติแหงชาติ 2545)

3.6 วิธีการเก็บขอมูล
สํามะโนประชากรทุกครั้งใชวิธีสัมภาษณ แตในสํามะโนระยะหลังมีการใหกรอก
แบบเองและส ง กลั บ ให สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ ท างไปรษณี ย ในกรณี ที่ ไ ม ส ามารถใช วิ ธี
สัมภาษณได เชน ผูที่อยูอาศัยในคอนโดมีเนียม ซึ่งเรียกวา การทอดแบบ ในการสัมภาษณที่
ตองใชพนักงานสัมภาษณนี้ มีความแตกตางกันของพนักงานสัมภาษณในแตละสํามะโนดังนี้
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สํามะโนประชากร พ.ศ. 2503 นับเปนการทําสํามะโนครั้งที่ 6 ของประเทศไทย
และเปนครั้งแรกที่สํานักงานสถิติกลางมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการ แตการปฏิบัติงาน
สนามสวนใหญ คงอยูภายใตการควบคุมดูแลของพนักงานฝายปกครอง กระทรวงมหาดไทย
เพราะสํ า นั ก งานสถิ ติ ก ลางไม มี กํ า ลั ง เจ า หน า ที่ ส ว นภู มิ ภ าคเพี ย งพอที่ จ ะรั บ ผิ ด ชอบ
การปฏิบัติงานสนามได
สํามะโนประชากรครั้งที่ 7 และสํามะโนเคหะครั้งที่ 1 ไดจัดทําในป พ.ศ. 2513 มี
ครูเปนพนักงานแจงนับ การปฏิบัติงานสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523 ซึ่งเปนการทํา
สํามะโนประชากรครั้งที่ 8 และสํามะโนเคหะครั้งที่ 2 มีครูเปนพนักงานแจงนับเชนเดียวกับ
เมื่อป พ.ศ. 2513
สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2533 ซึ่งเปนการทําสํามะโนประชากรครั้งที่ 9
และทําสํามะโนเคหะครั้งที่ 3 ของประเทศไทย เปลี่ยนผูปฏิบัติงานสนามจากขาราชการครู มา
เป น ลู ก จ า งชั่ ว คราวที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทํ า หน า ที่ เ ป น เจ า หน า ที่ วิ ช าการ
(ผูควบคุมแนะนําพนักงานแจงนับ) และระดับ ม.ศ. 3 เปนพนักงานแจงนับ (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ 2544ข)
สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 ซึ่งเปนการทําสํามะโนประชากรครั้งที่ 10
และทําสํา มะโนเคหะครั้ง ที่ 4
เจา หนาที่วิช าการเปน ขาราชการครูสัง กัด สํานัก งาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ หรือลูกจางชั่วคราวระดับปริญญาตรี ในสวนของ
พนักงานแจงนับนั้น เปนขาราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ
หรือลูกจางชั่วคราวระดับประกาศนียบัตรขึ้นไป (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2545)

3.7 หลักเกณฑในการแจงนับ
การแจงนับประชากร เปนการแจงนับประชากร ณ สถานที่อยูปกติในวันสํามะโน
(De facto) ยกเวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา ซึ่งแจงนับ ณ ที่ซึ่งปรากฏตัวในวันสํามะโน
(De Jure) สําหรับขาราชการประจําสํานักงานในตางประเทศและครอบครัวนั้น ไดสงแบบ
ข อ ถามไปยั ง หน ว ยราชการต น สั ง กั ด ให ข า ราชการเหล า นั้ น บั น ทึ ก รายละเอี ย ดส ง คื น มา
(สํานักงานสถิติแหงชาติ มปปค, มปปง, มปปจ, มปปฉ)
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การแจงนับเคหะ เปนการแจงนับที่อยูอาศัยของครัวเรือนสวนบุคคล ซึ่งอาจอาศัย
อยูเปนเอกเทศหรือรวมกับครัวเรือนสวนบุคคลอื่นๆ ในบานเดียวกันก็ได สําหรับครัวเรือนกลุม
บุคคล ไมวาจะอยูในเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาลไมมีการแจงนับขอถามเคหะ (สํานักงาน
สถิติแหงชาติ มปปง, มปปจ, มปปฉ)

3.8 เนื้อหาขอมูลที่เก็บรวบรวม
เนื้อหาขอมูลในการเก็บรวบรวมประกอบดวยขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะประชากร
และขอมูลเกี่ยวกับเคหะ ในสวนของการสอบถามเกี่ยวกับเคหะนั้น ไดเริ่มมีการสอบถามในป
พ.ศ. 2513 และไดมีการปรับปรุงแกไขขอถามใหสมบูรณ และเหมาะกับยุคสมัยมากขึ้น โดย
พยายามใชแนวคิดและคํานิยามที่ใกลเคียงกับที่ใชอยูในระหวางประเทศ ตามคําแนะนําของ
องคการสหประชาชาติ เพื่อประโยชนในการศึกษาเปรียบเทียบขอมูลระหวางประเทศดวย
เปรียบเทียบรายการขอถามโครงการสํามะโนประชากร พ.ศ. 2452 - 2490
รายการขอถามประชากร
ชื่อ- สกุล
เพศ
ความเกี่ยวพันกับหัวหนาครัวเรือน
วัน เดือน ปเกิด
อายุ
ศาสนา
สัญชาติ
เชื้อชาติ
การปลูกไขทรพิษ
สถานที่อยูอาศัย (อยูแหงใด
เมืองไหน)
สถานที่เกิด

2452








2462









พ.ศ.
2472








-

-

-

-
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2480








-

2490








-

-



เปรียบเทียบรายการขอถามโครงการสํามะโนประชากร พ.ศ. 2452 – 2490 (ตอ)
รายการขอถามประชากร

2452
-

สถานภาพสมรส
ภาษาที่ ใ ช พู ด หากพู ด ภาษาไทย
ไมได
การศึกษา
การอานออกเขียนได
อานเขียนหนังสืออื่นไดหรือไม
สําเร็จการศึกษาชั้นใด
อาชีพ
อาชีพที่ทํา

ประเภทของสถานที่ประกอบ
อาชีพ
สถานภาพการทํางาน
ในสัปดาหกอ นวันสํารวจไดประกอบ อาชีพหรือไม
บิดา / มารดา ชื่ออะไร

2462
-

พ.ศ.
2472
-

2480
-

2490



-

-

-






-


-


-




-

-

-






-

-

-

แหลงที่มา :
1) สํามะโนประชากร พ.ศ. 2452 สืบคนจาก หอจดหมายเหตุแหงชาติ.ม.ร.6น./254.ไมโครฟลม รัชกาลที่ 6
กระทรวงนครบาล เรื่องคําสั่งอธิบายการสํารวจสํามโนครัว (1 สิงหาคม ร.ศ.128).
2) สํามะโนประชากร พ.ศ. 2462 สืบคนจาก หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ม.ร.6 น/260/1. เอกสารกรมราช
เลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล เรื่องขอแกชื่อ อายุ ชาติ เติมชื่อเพศ หรือแกชาติในฐะเบียร
(26 พฤษภาคม 2461– 20 กรกฎาคม 2470).
3) สํามะโนประชากร พ.ศ. 2472 สืบคนจาก อิทธิ สวรรคทัต. มปป. “ประวัติการทําสํามะโนประชากรแหง
ประเทศไทย”. สถิติ ฉบับคลายวัน สถาปนา 23 พ.ศ. 2511.
4) สํามะโนประชากร พ.ศ. 2480 สืบคนจาก หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มท.5.16.18/4. เอกสารกองกลาง
กระทรวงมหาดไทย เรื่องแบบพิมพที่ใชในการทะเบียนราษฎร ในเขตเทศบาล พ.ศ. 2480 (พ.ศ. 2480).
5) สํามะโนประชากร พ.ศ. 2490 สืบคนจาก หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มท.0201.2.1.20./2. เอกสาร
กองกลาง กระทรวงมหาดไทย เรื่องขอใหสงแบบพิมพขอถามสําหรับเก็บขอมูลสถิติและวิธีการจัดเก็บขอมูล
สถิติ (6 กุมภาพันธ 2491).
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เปรียบเทียบรายการขอถามโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2503 – 2543
รายการ
ขอถามประชากร
ชื่อตัว ชื่อสกุล
เพศ
ความเกี่ยวพันกับหัวหนาครัวเรือน
เดือน ปเกิด
อายุ
ศาสนา
สัญชาติ
ลักษณะการอยูอาศัย
ลักษณะความพิการ
ลําดับที่ของมารดา
สถานที่เกิด
ระยะเวลาการที่อาศัยในที่อยูปจจุบัน
การศึกษา
การอานออกเขียนได
ชั้นที่กําลังเรียน
ชั้นสูงสุดที่เรียนจบ
งานในรอบสัปดาห
การหางานทําและความพรอมใน
การทํางาน
อาชีพหลักในรอบ 7 วัน
อุตสาหกรรมในรอบ 7 วัน
สถานภาพการทํางานในรอบ 7 วัน
เหตุผลที่ไมหางานทําในรอบ 7 วัน
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2503

2513

พ.ศ.
2523






















*
*
*
*
*

*
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*
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*
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2533

2543

เปรียบเทียบรายการขอถามโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2503 – 2543 (ตอ)
รายการ

พ.ศ.
2503

2513

2523

2533

2543

-








*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

-

-








-

-

-

-









-

-








-













-



















งานในรอบป
อาชีพหลักในรอบปทแี่ ลว
อุตสาหกรรมในรอบปที่แลว
สถานภาพการทํางานในรอบปทแี่ ลว
สถานภาพสมรส
ภาวะเจริญพันธุ
อายุเมื่อแตงงานครั้งแรก
จํานวนบุตรเกิดรอดทั้งสิ้น
จํานวนบุตรเกิดรอดที่ยังมีชีวติ อยู
จํานวนบุตรเกิดรอดในครัวเรือน
จํานวนบุตรเกิดรอดที่อยูทอี่ ื่น
จํานวนบุตรเกิดรอดที่ตาย
จํานวนบุตรเกิดรอดใหมในรอบปที่แลว
การคุมกําเนิด
การยายถิ่น
สถานที่อยูอาศัยสุดทายกอนยายมาที่อยูปจจุบัน
ยายมาจากไหน (เฉพาะผูยายถิ่น
ภายในประเทศ)
ขอถามครัวเรือน/เคหะ
ภาษาที่ใชพูดในครัวเรือน
ประเภทครัวเรือน
ลักษณะของที่อยูอาศัย
การใชที่อยูอาศัยประกอบธุรกิจ
ประเภทของที่อยูอาศัย
การครอบครองที่อยูอ าศัย (ไมรวมที่ดิน)

-


-

-
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-

-




เปรียบเทียบรายการขอถามโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2503 – 2543 (ตอ)
รายการ

พ.ศ.
2503
-

2513


2523


2533


2543
-

เงินกินเปลา

-

-





-

การถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน

-









อายุของที่อยูอาศัย

-



-

-

-

จํานวนหองนอนและหองอื่นๆ ที่ใชนอน

-







-

การใชสวม

-









สถานที่ประกอบอาหาร

-

-





-

การใชเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร

-









การใชแสงสวาง

-







-

แหลงที่มาของน้ําใช

-









แหลงที่มาของน้ําดื่ม

-

-







สถานที่อาบน้ํา

-

-



-

-

วิทยุ

-









โทรทัศน

-









วิดีโอ

-

-

-



-

พัดลม

-

-







เครื่องปรับอากาศ

-

-







ตูเย็น ตูแช

-









เครื่องซักผา

-

-

-





จักรเย็บผา

-



-



-

เครื่องดูดฝุน

-

-

-



-

เตารีดไฟฟา

-

-

-



-

คาเชาที่อยูอาศัย

เครื่องใชประเภทถาวรที่มีในครอบครอง
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เปรียบเทียบรายการขอถามโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2503 – 2543 (ตอ)
รายการ
หมอหุงขาวไฟฟา
โทรศัพท
รถจักรยานสองลอ
รถจักรยานยนต
รถยนต
เรือยนต
เครื่องจักร
(ที่ใชในการเกษตร)
รถอีแตน รถไอตอย
หมายเหตุ :

2503
-

2513






พ.ศ.
2523







-

-

-

2533








2543










* เปนรายการขอถาม “แบบสั้น”  เปนรายการขอถาม “แบบยาว” (แบบยาว = แบบสั้นและขอถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม)

3.9 การจัดทําแผนที่ และบัญชีเขตสํามะโน เพื่อใชในการปฏิบัติงานสนาม
ในการปฏิบัติงานสนามนั้น เพื่อใหพนักงานแจงนับสามารถเก็บขอมูลไดถูกตองและ
ครบถวน จะตองมีการจัดทําแผนที่เขตการปฏิบัติงาน เพื่อแสดงที่ตั้งและขอบเขตที่ชัดเจน
แนนอน โดยใชขอบเขตที่ถาวร เช น ถนน ซอย คลอง ลําน้ํา หรือสถานที่สําคัญ เปนต น
นอกจากนั้นแผนที่ยังตองแสดงรายละเอียดทางภูมิศาสตรอื่นๆ รวมถึงที่ตั้งของอาคารสิ่งปลูก
สรางดวย เพื่อใหพนักงานแจงนับทราบขอบเขตการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งจะทําให
พนักงานแจงนับปฏิบัติงานไดถูกตอง ไมทําใหการปฏิบัติงานตกหรือซ้ํากัน
การจัดทําแผนที่
การจั ด ทํ า แผนที่ ไ ด นํ า เอาข อ มู ล จากประกาศการตั้ ง และเปลี่ ย นแปลงเขต
การปกครองระดับตางๆ จากพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ประกาศจั ง หวั ด และหนั ง สื อ ประมวลข อ มู ล ที่ ท างฝ า ยแผนที่ ส ถิ ติ จั ด ทํ า ไว เ ป น หลั ก ใน
การพิจารณาปรับปรุง เพื่อใหไดขอมูลเขตการปกครองที่ทันสมัยเปนปจจุบัน จากนั้นทําการ
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ปรับปรุงรายละเอียดในแผนที่ใหทันสมัยเปนปจจุบัน ทําการสําเนาแผนที่ที่ไดดําเนินการจัดทํา/
ปรับปรุงแกไขรายละเอียด มาทําการคัดลอกเพื่อจัดทําแผนที่แมแบบ (สํานักงานสถิติแหงชาติ
2544ก)
การแบงเขตสํามะโน (ENUMERATION DISTRICT - ED)
ภายหลังจากการจัดทํา/ปรับปรุงรายละเอียดในแผนที่ และจัดทําแผนที่แมแบบ
เรี ย บร อ ยแล ว ก็ ไ ด นํ า มากํ า หนดขอบเขตและแบ ง พื้ น ที่ สํ า หรั บ มอบหมายให พ นั ก งาน
รับผิดชอบ ไปปฏิบัติงานในคาบเวลาที่กําหนด พื้นที่ที่ทําการแบงเปนสว นๆ เรียกวา เขต
สํามะโน ENUMERATION DISTRICT (ED) นอกจากนั้นยังมีการแบงพื้นที่ยอยภายในเขต
สํามะโน ซึ่งแตละสวนยอยเรียกวา ชุมรุมอาคาร (BLOCK - BLK) โดยใน 1 เขตสํามะโน (ED)
จะประกอบดวยจํานวน ชุมรุมอาคาร (BLK) อยางมากที่สุด 3 ชุมรุมอาคาร ซึ่งหลักเกณฑการ
แบงเขตสํามะโนจะเปนดังนี้ (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2544ก)
1. ทําการแบงพื้นที่เขตสํามะโน (ED) โดยในแตละตําบลดําเนินการอยางอิสระ ตอกัน
2. กําหนดขนาดเขตสํามะโน (ED) และชุมรุมอาคาร (BLK)
2.1 กรุงเทพมหานคร และในเขตเทศบาลของจังหวัดอื่น
- 1เขตสํามะโน (ED) ประกอบดวย จํานวนบาน/ครัวเรือน อยูระหวาง
350 – 450 บาน/ครัวเรือน
- 1ชุ ม รุ ม อาคาร (BLK) ประกอบด ว ย จํ า นวนบ า น/ครั ว เรื อ น อยู
ระหวาง 100 – 200 บาน/ครัวเรือน
- ในกรณีเทศบาลตําบลที่ไดรับการยกฐานะจากสุขาภิบาลกําหนดให
1ชุมรุมอาคาร (BLK) คือ 1 หมู
2.2 นอกเขตเทศบาล
ในแผนที่อําเภอ ใหทําการคัดลอกขอมูลหมูบาน เกี่ยวกับจํานวนครัวเรือน
ของโครงการสํารวจขอมูลระดับหมูบานลงในที่ตําแหนงหมูบาน เพื่อใชในการพิจารณารวม
หมูบานเปนเขตสํามะโน (ED) โดย
- 1เขตสํามะโน (ED) ประกอบดวย จํานวนบาน/ครัวเรือนอยูระหวาง
350 – 450 บาน/ครัวเรือน และมีจํานวนบานอยูระหวาง 1-6
หมูบาน
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- 1เขตสํามะโน (ED) ประกอบดวย บางสวนของหมูบาน นั่นคือ
หมูบานนั้นมีขนาดใหญกวาขนาดของเขตสํามะโน (ED)
3. ขอบเขตของเขตสํามะโน (ED) และชุมรุมอาคาร (BLK)
3.1 กรุงเทพมหานครและในเขตเทศบาลของจังหวัดอื่น กําหนดใหใชแนวเขต
ที่ชัดเจนถาวร เชน ถนน คู คลอง แมน้ํา เขตตําบล เขตหมูบาน เปนตน
ยกเวนในบางพื้นที่ที่ไมสามารถหาแนวเขตที่ชัดเจนได อาจกําหนดใหใช
ทางเดิน รั้วบาน แทนที่เปนที่วางใหใชเสนประแสดงแนวเขต เทศบาล
ตําบลที่ไดรับการยกฐานะจากสุขาภิบาล ใหใชขอบเขตของหมูบานแทน
3.2 นอกเขตเทศบาล กําหนดใหใชขอบเขตของหมูบานโดยไมมีแผนที่
3.3 กรณีพื้นที่มีครัวเรือนกลุมบุคคลประเภทสถาบันอยู เชน เขตทหาร สถานที่
กักกันของเรือนจํา เปนตน ในการแบงเขตสํามะโน (ED) กําหนดใหพื้นที่
สวนนี้ท้งั หมดเปน 1 เขตสํามะโน (ED)

3.10 ระบบการตรวจสอบคุณภาพของขอมูล
การสํารวจภายหลังการแจงนับ (Post Enumeration Survey - PES)
โครงการสํามะโนประชากร เปนโครงการที่มีขอบขายการปฏิบัติงานกวางขวางทั่ว
ประเทศ ในการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวจึงจําเปนตองใชผูปฏิบัติงานจํานวนมาก ผนวกกับ
ผูปฏิบัติงานสนามสวนใหญ ไมเคยมีประสบการณในการเก็บขอมูลมากอน ดังนั้นขอมูลที่ไดมา
อาจมีความคลาดเคลื่อน ดวยเหตุนี้ จึงมีการตรวจสอบขอมูลเพื่อประเมินคุณภาพของขอมูล
โดยใชวิธีการสํารวจภายหลังการแจงนับ (Post Enumeration Survey - PES) เพื่อใหผูใชขอมูล
สามารถวินิจฉัยระดับคุณภาพของขอมูลได
วิธีการดังกลาวมีหลักการคือ ทําการเลือกพื้นที่ตัวอยางจํานวนหนึ่ง แลวสงพนักงาน
(เปนพนักงานคนละชุดกับชุดที่ปฏิบัติงานสํามะโนประชากร) ไปทําการนับจดและแจงนับ
รายละเอียดของประชากรบางรายการที่สําคัญ ที่ไดเลือกขึ้นมาจากรายงานที่แจงนับในสํามะโน
ที่ไดปฏิบัติงานสนามไปแลว โดยพยายามใหการนับจดและแจงนับซ้ําครั้งนี้ เปนอิสระตอผล
การปฏิบัติงานนับจดและแจงนับที่ทําไปแลวใหมากที่สุด จากนั้นจึงนําแบบขอถามที่ไดจาก
การทําสํามะโนและการทํา PES มาทําการสอบเทียบ (Matching) และวิเคราะหเพื่อวัด
ความครบถวนของขอมูลที่ไดจากการทําสํามะโน หรือความคลาดเคลื่อนของขอมูล ตลอดจน
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สาเหตุของความคลาดเคลื่อน (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2544ก) สรุปไดวาการทํา PES นี้ เปน
การสํารวจซ้ําในเขตปฏิบัติงานที่เลือกเปนตัวอยาง จากเขตปฏิบัติงานที่มีการปฏิบัติงานจริง
เพื่อประเมินความคลาดเคลื่อนของขอมูลดังนี้
1. ความคลาดเคลื่อนของคุมรวม (Coverage Error) หมายถึง ความคลาดเคลื่อน
ในยอดรวมของประชากร ซึ่งเกิดจากการนับขาด นับเกิน หรือนับซ้ํา
2. ความคลาดเคลื่อนของรายละเอียด (Content Error) หมายถึง ความคลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับรายละเอียดของประชากร เชน ความคลาดเคลื่อนของอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
เปนตน
อยางไรก็ตาม สําหรับผลความคลาดเคลื่อนนี้ สํานักงานสถิติแหงชาติไมไดนําเสนอ
อยางเปนทางการ

3.11 การประมวลผลขอมูล
การทําสํามะโนประชากรและเคหะในป พ.ศ. 2513 เปนครั้งแรกที่มีการประมวลผล
ดวยเครื่องจักร คือเครื่องคอมพิวเตอร IBM 1401 และ IBM S360 สําหรับการบันทึกขอมูล
(data
entry)ใชพนักงานบันทึกขอมูล จนถึงการทําสํามะโนประชากรและเคหะในป
พ.ศ. 2543 ที่เริ่มบันทึกขอมูลดวยเครื่อง ICR (Intelligent Character Recognition) แทน
การบันทึกขอมูลดวยมือ
ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยพนั ก งานแจงนั บ นี้ ได นํ า มาทํ า การ
บรรณาธิกร (ตรวจสอบ) และลงรหัสโดยพนักงานที่สํานักงานสถิติจังหวัด แลวสงแบบมาที่
สวนกลาง (กทม.) เพื่อบันทึกขอมูลดวยเครื่อง ICR และตรวจสอบความถูกตองดวยเครื่อง
คอมพิวเตอรอีกครั้ง กอนจัดทําตารางรายงานผล

3.12 การเผยแพรขอมูล
ถึงแมวาในแบบสอบถามสํามะโนประชากรและเคหะ จะกําหนดใหกรอกชื่อสกุล
และที่ อ ยู ข องข อ มู ล ของแต ล ะบุ ค คล แต ก็ ไ ม มี ก ารบั น ทึ ก ข อ มู ล ในส ว นนี้ โดยได ใ ห ร หั ส
ประจําตัวที่ไมซ้ํากันแทน ดังนั้นผูใชขอมูลจะไมทราบวาเปนของใคร สําหรับการนําเสนอผล
นั้นจะนําเสนอในภาพรวม ไมนําเสนอรายบุคคล
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รหัสที่สามารถแสดงไดถึงตัวบุคคล สําหรับขอมูลในการจัดทําสํามะโนประชากร
ประกอบดวยเลขทั้งหมด 18 หลัก ดังรายละเอียดตอไปนี้
หลักที่
1
2-3
4-5
6-7
8
9 – 11
12 – 13
14
15 - 17
18

ความหมาย
ภาค
จังหวัด
อําเภอ/เขต
ตําบล/แขวง
เขตการปกครอง
เขตสํามะโน
ชุมรุมอาคาร/หมู
ประเภทของครัวเรือน
ลําดับที่ของครัวเรือน
ลําดับที่ของบุคคล

สําหรับรหัส ภาค จังหวัด อําเภอ/เขต ตําบล/แขวง นั้น ไดใชรหัสใหเปนมาตรฐาน
เดียวกันกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แตในสวนของรหัส เขตสํามะโน ชุมรุม
อาคาร/หมู ประเภทของครัวเรือน รวมถึงลําดับที่ของครัวเรือนและบุคคล สํานักงานสถิติ
แหงชาติ ไดกําหนดขึ้นมาเอง เพื่อความสะดวกในการแจงนับขอมูล
ขอมูลจุลภาค (Micro data) ที่สํานักงานสถิติแหงชาติใหบริการตอผูใชขอมูล
ประกอบดวย 3 ชุดหลักๆ คือ
1. ขอมูลจากการเลือกครัวเรือนตัวอยางประมาณรอยละ 1 มาประมวลผลกอน
เพื่อใหผูใชไดใชขอมูลสํามะโนอยางรวดเร็ว หรือที่เรียกวา microcensus บางประเทศในยุโรป
ใชวิธี microcensus แทนการทําสํามะโนประชากร
2. ขอมูลจากแบบสั้น ที่ใชถามทุกคน หรือเรียกวา ขอมูล 100 เปอรเซ็นต
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3. ขอมูลแบบยาว (แบบสั้น+แบบรายละเอียดเฉพาะเรื่อง) ที่ใชถามประชากรที่ตก
เปนตัวอยางจากครัวเรือนที่ถูกเลือกรอยละ 20 ของครัวเรือนทั้งหมด หรือ เรียกวา ขอมูล
20 เปอรเซ็นต
ดังนี้

การเผยแพรขอมูลสํามะโนนั้น ผลที่ไดจากการทําสํามะโน ไดมีการใหบริการตอผูใช

1. หนังสือรายงานและสิ่งพิมพตางๆ (Publications)
2. ขอมูลจุลภาค (Micro data) ที่ประกอบดวย 3 ชุดหลักดังกลาวขางตน
3. ขอมูลมหภาค (Macro data) ขอมูลที่อยูในรูปตารางสถิติซึ่งคัดเลือกใหบริการ
ทาง Internet และผูใชขอใหประมวลผลเปนพิเศษ
4. เอกสารประกอบการประมวลผล (metadata) ไดแกรายละเอียดตาง ๆ เพื่อใช
ประกอบการประมวลผล และการแปลผลของผูใชขอมูลจุลภาค เชน แนวคิด คํานิยาม และ
ความหมายของรหัสตางๆ
โดยที่การเผยแพรดังกลาว ไดเก็บไวในคลังขอมูลสถิติ (Statistical Data Warehouse)
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ และมีบริการในรูป CD Rom

3.13 กฎหมายรองรับ
ในป พ.ศ. 2495 รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2495 ขึ้น โดยกําหนดให
สํานักงานสถิติกลางแหงเดียวรับผิดชอบในการจัดทําสํามะโนของประเทศ ตรงกับการจัดทําสํา
มะโนประชากร พ.ศ. 2503 สําหรับการจัดทําสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2513, 2523,
2533 และ 2543 ดําเนินการโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําโดยอาศัยอํานาจและ
หนาที่ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2508 ซึ่งในพระราชบัญญัตินี้ในมาตรา 5 ไดกําหนด
อํานาจหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ใหเปนหนวยงานที่จัดวางผังสํามะโนและจัดทํา
สํามะโน
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ปจจุบันไดมีการรางพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ขึ้นมาใหม ดวยเหตุผลที่วา
พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2508 ไดใชบังคับมานาน และมีบทบัญญัติบางประการไมสอดคลอง
กับสภาวการณปจจุบัน อันมีผลทําใหการดําเนินการของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในฐานะ
หนวยงานกลางดานงานสถิติของรัฐไมมีความชัดเจน รวมทั้งหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหไดมาซึ่งสถิติไมมีความคลองตัว เพราะขั้นตอนกอนเริ่มดําเนินการใช
ระยะเวลานาน ทําใหไดขอมูลที่ไมทันตอเหตุการณปจจุบัน ประกอบกับขอมูลทางสถิติที่จัดทํา
ขึ้นนั้น มีประโยชนตอการนําไปใชในการพัฒนา หรือแกไขปญหาในการบริหารงานของรัฐดาน
ตางๆ ซึ่งควรจะมีการกําหนดวิธีการดําเนินการดานสถิติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อ
ความเปนเอกภาพของสถิติ
นอกจากนี้ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองตามความเปนจริง และเปนหลักประกันมิใหเกิด
ความเสียหายแกผูซึ่งตองใหขอมูล จึงตองกําหนดมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ที่ไดจาก
การเก็บรวบรวมขอมูล โดยตองถือเปนความลับอยางเครงครัด และกําหนดโทษสําหรับผูซึ่ง
ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน
ดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2550ก)

3.14 การเปนความลับของขอมูล
ขอมู ลที่ ไ ด จั ด เก็บมาจะถู ก นํ าไปประมวลผลเป นยอดรวม และนําเสนอเป นราย
จังหวัด รายภาค และทั่วราชอาณาจักร หามมิใหเปดเผยขอมูลเปนรายบุคคล หรือเปดเผย
ขอความหรือตัวเลขแก บุคคลใดๆ โดยยึดขอปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถิติ ซึ่งขอปฏิบัตินี้ได
กระทํากันมาตั้งแตในอดีต ดังจะเห็นไดจาก “พระราชบัญญัติการสถิติพยากรณ พ.ศ. 2479”
มาตรา 15 ระบุถึงขอปฏิบัติ และมาตรา 16 ระบุถึงบทกําหนดโทษ หากฝาฝนในมาตรา 15
ดังมีรายละเอียดดังนี้
“มาตรา 15 แบบพิมพฉะเพาะรายบุคคลหนึ่งๆ อันมีรายการขอความจํานวนซึ่ง
บุคคลนั้นไดแสดงไวตามคําขอของหัวหนากองประมวลสถิติพยากรณนั้น ตองรักษาไวเปน
ความลับอยางที่สุด หามมิใหนํารายการขอความจํานวนของบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะราย
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รายงานสํามะโนประชากร ป พ.ศ. 2503 ที่จัดทําเปนครั้งที่ 6 ของประเทศไทย และครั้งแรก
โดย สํานักงานสถิตกิ ลาง (ปจจุบันคือสํานักงานสถิติแหงชาติ)
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รายงานสํามะโนประชากร และเคหะ ป พ.ศ. 2543
เปนการจัดทําสํามะโนประชากรครั้งที่ 10 ของประเทศไทย
และครั้งที่ 5 ที่ดําเนินการโดย สํานักงานสถิตแิ หงชาติ
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(ก) ออกเปดเผยนอกวงงานของกองประมวลสถิติพยากรณเวนไวแตจะไดรับ
ความยินยอมเปนหนังสือจากบุคคลนั้น หรือที่ตองเปดเผยเพราะเหตุที่ไดมีคดีฟองรองยังศาล
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
(ข) ออกโฆษณาดวยประการใดๆ ในสมุดรายงานสถิติพยากรณ หรือรายงานสถิติ
ยอที่เขียนหรือพิมพออกแจกจายหรือขาย หรือกระทําโดยวิธีอื่นใดซึ่งอาจทําใหผูหนึ่งผูใดทราบ
ไดวารายการขอความจํานวนใดที่ไดโฆษณานั้นเกี่ยวแกบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยฉะเพาะรายเวน
แตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากบุคคลนั้น
มาตรา 16 ผูใดกระทําการฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 15 ผูนั้นมีความผิดตองระวาง
โทษจํ าคุ ก ไม เกิ นหนึ่ งป ห รื อปรั บ ไมเ กิน ห ารอยบาท ถ าบุ คคลซึ่งได กระทํ าความผิดนั้ นเป น
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหเพิ่มโทษขึ้นอีกหนึ่งในสาม” (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ 2550ข)
จากนั้ น ได มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น มาใหม แ ทน “พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสถิ ติ
พยากรณ พ.ศ.2479” คือ พระราชบัญ ญัต ิส ถิต ิ พ.ศ.2495 โดยมีข อ กํ า หนดเกี ่ย วกับ
ความเปนความลับของขอมูลที่ไดทําการจัดเก็บมา รวมถึงบทกําหนดโทษหากทําการฝาฝน
ดังรายละเอียดตอไปนี้
“มาตรา 19 บรรดาขอรายงานที่ไดกรอกแจงในแบบเฉพาะตัวตามคําเรียกรองของ
ผูอํานวยราชการสถิตินั้น ตองถือเปนความลับโดยเครงครัด หามมิใหผูใดนําขอความหรือ
ตั ว เลขใดๆ ที่ มี แ สดงไว ใ นข อ รายงานเฉพาะตั ว หรื อ ที่ เ กี่ ย วแก บุ ค คลเฉพาะราย หรื อ
หางหุนสวนที่มไิ ดจดทะเบียนเฉพาะราย
(1)
ออกเปดเผยนอกวงเขตอํานาจปฏิบัติการของสํานักงานสถิติกลางตาม
พระราชบั ญญั ตินี้ เว นแต ข อความหรื อตั ว เลขที่ นํา ออกเปดเผยนั้ นมี ลัก ษณะเป น ทะเบี ย น
สาธารณะ หรือไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูใหขอรายงานนั้น หรือที่จําเปนตองเปดเผย
เพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือพิจารณาคดี ซึ่งมีผูตองหาหรือจําเลยในการกระทําผิดตอ
พระราชบัญญัตินี้ หรือ
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(2) ออกพิมพโฆษณาดวยประการใดๆ เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือ
จากผูใหขอรายงาน นั้น
มาตรา 22 ผูใดฝาฝนมาตรา 19 มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา” (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2550ค)
สําหรับการจัดทําสํามะโนประชากรครั้งลาสุดในป พ.ศ. 2543 ขอปฏิบัติที่วาดวย
การเปนความลับของขอมูลนั้น ไดกําหนดอยูใน พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2508 มาตรา 21
และระบุถึงบทกําหนดโทษ หากฝาฝนในมาตรา 21 ไว ในมาตรา 24 ดังมีรายละเอียดดังนี้
“มาตรา 21 บรรดาขอความ หรือตัวเลขเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายที่ไดกรอกใน
ใบแบบ หรือใบกําหนดขอถามนั้น ตองถือเปนความลับโดยเครงครัด หามมิใหผูซึ่งมีหนาที่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้เปดเผยขอความหรือตัวเลขนั้นแกบุคคลใดๆ ซึ่งไมมีหนาที่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่
บุคคลนั้น ตองหาวากระทําความผิดตอพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 24 ผูใดฝาฝนมาตรา 21 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไม
เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ” (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2550ง)
เชนเดียวกันในการจัดทําสํามะโนประชากรครั้งที่ 11 ซึ่งจะดําเนินการในป พ.ศ.
2553 นั้น ไดมีการตราพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ขึ้นมาใหมแทนพระราชบัญญัติสถิติ
พ.ศ. 2508 โดยมีใจความและเนื้อหาที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
“มาตรา 15 บรรดาขอมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายที่ไดมาตามพระราชบัญญัตินี้
ตองถือเปนความลับโดยเครงครัด หามมิใหผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้หรือผูมี
หนาที่เก็บรักษา เปดเผยขอมูลนั้นแกบุคคลใดซึ่งไมมีหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแต
(1) เปนการเปดเผยเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ตองหาวา
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(2) เปนการเปดเผยตอหนวยงานเพื่อใชประโยชนในการจัดทําสถิติ วิเคราะหหรือ
วิจัย ทั้งนี้เทาที่ไมกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของขอมูล และตองไมระบุหรือเปดเผยถึง
เจาของขอมูล
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มาตรา 16 ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 ผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในหนวยงาน
หรือสํานักงานสถิติแหงชาติตองไมนําบรรดาขอมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายที่เจาของขอมูล
ไดใ หไ วห รือกรอกแบบสอบถามไปใชในกิ จการอื่ นนอกเหนือ จากการจัดทําสถิติ วิเ คราะห
หรือวิจัย
มาตรา 20 ผูใดฝาฝนมาตรา 15 หรือมาตรา 16 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2550ก)
สรุปเหตุการณสําคัญการจัดทําสํามะโนประชากร
โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ (2457-2553)
รัชกาล
รัชกาลที่ 6
พ.ศ. 2453 2468
รัชกาลที่ 9

ชวงเวลา
เหตุการณสาํ คัญ
พ.ศ. 2457 จัดตั้งกรมสถิติพยากรณ
(ปจจุบันคือสํานักงานสถิติ
แหงชาติ) เพื่อรวบรวมสถิติจากกระทรวงตางๆ ไวเปน
สวนกลาง
พ.ศ. 2495 ตราพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2495 กําหนดใหสํานักงาน
สถิตกิ ลาง (ปจจุบันคือสํานักงานสถิติแหงชาติ) แหงเดียว
รับผิดชอบในการทําสํามะโนของประเทศ
พ.ศ. 2503 สํามะโนประชากรครั้งที่ 6
พ.ศ. 2508 ตราพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2508
พ.ศ. 2513 สํามะโนประชากรครั้งที่ 7 และเคหะครั้งที่ 1
พ.ศ. 2523 สํามะโนประชากรครั้งที่ 8 และเคหะครั้งที่ 2
พ.ศ. 2533 สํามะโนประชากรครั้งที่ 9 และเคหะครั้งที่ 3
พ.ศ. 2543 สํามะโนประชากรครั้งที่ 10 และเคหะครั้งที่ 4
พ.ศ. 2550 ตราพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2553 สํามะโนประชากรครั้งที่ 11 และเคหะครั้งที่ 5

87

3.15 คําจํากัดความ
ครัวเรือน
ครัวเรือน หมายถึง บุคคลคนเดียวหรือหลายคนอาศัยอยูในบานหรือสถานที่อยู
เดียวกัน
และจัดหาหรือใชสิ่งอุปโภค บริโภค อันจําเปนแกการครองชีพรวมกัน ทั้งนี้ไม
คํานึงถึงวาบุคคลเหลานั้น จะมีความสัมพันธฉันญาติพี่นองหรือไมก็ตาม
สถานที่อยูแหงหนึ่งหรือบานหลังหนึ่งๆ อาจประกอบดวยครัวเรือนเดียวหรือหลาย
ครัวเรือนก็ได หรือครัวเรือนหนึ่งสมาชิกในครัวเรือน อาจอาศัยอยูในบานหลายหลังหรือหลาย
หองก็ได แตจะตองอยูในบริเวณเดียวกันหรือเปนหองติดตอกัน (สํานักงานสถิติแหงชาติ
มปปฉ)
ประเภทครัวเรือน
ไดเปน 2 ประเภท คือ ครัวเรือนสวนบุคคลและครัวเรือนกลุมบุคคล
1. ครัวเรือนสวนบุคคล หมายถึง ครัวเรือนที่ประกอบขึ้นดวยบุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนอาศั ย อยู ใ นบ า นหรื อ ที่ อ ยู อ าศั ย เดี ย วกั น และจั ด หาหรื อ ใช สิ่ ง อุ ป โภค บริ โ ภค
อันจําเปนแกการครองชีพรวมกัน บุคคลเหลานี้อาจเปนญาติหรือไมเปนญาติกันก็ได สําหรับ
ครัวเรือนที่ไมไดเปนญาติกัน จะตองมีจํานวนสมาชิกไมเกิน 5 คน
2. ครัวเรือนกลุมบุคคล หมายถึง ครัวเรือนซึ่งบุคคลหลายคนอยูรวมกัน โดยมีกฎ
หรือระเบียบขอบังคับอยางใดอยางหนึ่งระบุไววาใหมาอยูรวมกัน หรือจําเปนตองมาอยูรวมกัน
เพื่อผลประโยชนของตนเอง ครัวเรือนกลุมบุคคลจําแนกออกเปน 2 ชนิด คือ
2.1 ครัวเรือนสถาบัน หมายถึง ครัวเรือนซึ่งบุคคลหลายคนอยูรวมกัน โดยมีกฎ
หรือระเบียบขอบังคับระบุไวใหมาอยูรวมกัน ไดแก พระสงฆ สามเณร และลูกศิษยที่อาศัยอยู
ในวัด สํานักสงฆ คนไขที่พักรักษาตัวอยูในโรงพยาบาลตั้งแต 3
เดือนขึ้นไป (ยกเวน
โรงพยาบาลโรคจิต เขาพักรักษาตัวเมื่อใด ใหนับเปนสมาชิกครัวเรือนสถาบัน) นักเรียนประจํา
ในโรงเรี ย นกิ น นอน และครู อ าจารย ซึ่ง อยู ป ระจํ า รวมกั น หอพั ก นั ก ศึ ก ษาแพทย หอพั ก
นักศึกษาพยาบาล ผูรับการสงเคราะหในสถานสงเคราะห รวมทั้งผูดูแลที่ไมไดอยูเปนสัดสวน
ตางหาก นักโทษภายในเรือนจํา หรือทัณฑสถาน ทหารหรือตํารวจที่อยูในคายกรมกองทหาร
หรือกรมกองตํารวจ รวมทั้งนักเรียนทหารหรือตํารวจดวย บุคคลที่มาเชาประจําหรือมาเชา
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ชั่วคราวตั้งแต 3 เดือนขึ้นไปในโรงแรม หรือในเกสตเฮาส ผูอยูประจําในโรงเจ หรือมาถือศีล
ชั่วคราวตั้งแต 3 เดือนขึ้นไปในโรงเจ
2.2 ครัวเรือนพิเศษ หมายถึง ครัวเรือนซึ่งบุคคลหลายคนอยูรวมกันในสถานที่อยู
แหงหนึ่งเพื่อผลประโยชนของตนเอง ไดแก
2.2.1 ครัวเรือนพิเศษประเภทหอพัก ไดแก บุคคลทั่วไปซึ่งเชาอาศัยในหอพัก
และไมไ ดแยกอยู เฉพาะครัว เรือน ทั้ งนี้ไ มนับรวมหอพั กนัก เรีย นใน
โรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย
2.2.2 ครั ว เรื อ นพิ เ ศษประเภทคนงาน ได แ ก คนงานตั้ ง แต 6 คนขึ้ น ไป
(ไมนับครอบครัวของเจาของ) ที่อยูอาศัยเปนประจําในบริเวณที่ทํางาน
หรื อ ที่ โ รงงาน หรื อ ที่ ส ถานประกอบการจั ด ให อ ยู แ ละไม ไ ด แ ยกอยู
เฉพาะครัวเรือน สําหรับคนงานที่อาศัยอยูในสถานที่ที่โรงงาน หรือ
สถานประกอบการจัดใหอยูและไดแยกอยูเฉพาะครัวเรือน (อาจเปน
หองหรือบานเปนหลัง) ตางหากจากคนงานอื่น โดยมีญาติหรือบุคคล
อื่นที่ไมไดเปนคนงานอาศัยรวมอยูดวยใหถือเปนครัวเรือนสวนบุคคล
2.2.3 ครัวเรือนพิเศษประเภทอื่นๆ ไดแก บุคคลซึ่งกินอยูรวมกันตั้งแต 6 คน
ขึ้ น ไป โดยบุ ค คลเหล า นั้ น ไม มี ค วามสั ม พั น ธ ฉั น ญาติ หรื อ มี
ความสั ม พั น ธ ฉัน ญาติ ไ ม เ กิ น 3คน และทุ ก คนที่มาอยู ร วมกั นต างก็
ชวยกันออกคาใชจายตามที่ตกลงกัน (สํานักงานสถิติแหงชาติ มปปฉ)
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บทที่ 4
การใชประโยชนจากระบบทะเบียนประชากร
เพื่อการทําสํามะโนประชากรในตางประเทศ
ในบทนี้ ศึกษาถึงตัวอยางประเทศจีนและประเทศสิงคโปร ที่ไดเคยใชประโยชนจาก
ทะเบียนประชากรเพื่อการทําสํามะโนประชากรในครั้งสุดทายในป ค.ศ. 2000 และประเทศ
เยอรมนี ซึ่ง มี แ ผนที่ จ ะใช ป ระโยชน จ ากระบบทะเบี ย น เพื่ อการทํ าสํ ามะโนประชากรในป
ค.ศ. 2011 และไดมีการทดลองในป ค.ศ. 2001 และ ค.ศ. 2003 พบวา ประสบผลสําเร็จ
อยางดียิ่ง

4.1 ประเทศสิงคโปร
ประเทศสิงคโปรทําสํามะโนประชากรครั้งแรกในป ค.ศ. 1871 โดยเปนสวนหนึ่งของ
การสํามะโนการตั้งถิ่นฐานของพื้นที่ปกครองพิเศษแถบชองแคบระหวางสุมาตรากับสิงคโปร
(Straits Settlement Census) และทําทุกๆ 10 ปจนถึง ป ค.ศ. 1931 หลังชวงเวลาดังกลาว
เปนชวงของสงครามโลกทําใหการจัดทําสํามะโนในประเทศสิงคโปรลาชา มาถึงป ค.ศ. 1947
และทําอีกครั้งในป ค.ศ. 1957 หลังจากที่ไดรับเอกราชจากประเทศอังกฤษ ประเทศสิงคโปรได
ทําสํามะโนเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1970 ซึ่งเปนปที่องคการสหประชาชาติแนะนําใหทําสํามะโน
ในปที่ลงทาย ดวย “0” ดังนั้นการทําสํามะโนในครั้งตอมาคือป ค.ศ. 1980 1990 และ 2000
(Leow and Chan 2001; Leow and Koh 2001; Leow 2002)
ในการทําสํามะโนในป ค.ศ. 1990 เปนครั้งแรกที่มีการใชฐานขอมูลในการทํา
สํามะโน โดยเชื่อมโยงขอมูลจากฐานตางๆ โดยใชเลขประจําตัวบุคคล นําขอมูลมาพิมพใหอยู
ในรูปของแบบสํามะโน แลวตรวจสอบความถูกตองโดยประชากรเจาของรายการขอมูลนั้นๆ
และพบวาขอมูลลักษณะทั่วไปของประชากร ไมไดแตกตางกันระหวางการทะเบียนและการทํา
สํามะโน
จากการทํ า สํ า มะโนในครั้ ง นี้ ทํ า ให สิ ง คโปร จั ดตั้ ง ฐานข อ มู ล ทะเบี ย นครั ว เรื อ น
(Household registration database - HRD) และฐานขอมูลนี้มีการทําใหทันสมัย (update)
เปนประจําโดยใชขอมูลจากทะเบียนจากหลายๆ แหลง
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นอกจากนี้ประเทศสิงคโปรยังมีฐานขอมูลของชาติเกี่ยวกับที่อยูอาศัย (National
Database on Dwelling - NDD) ซึ่งไดจัดทําขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1983 โดยใชขอมูลการบันทึก
เกี่ยวกับครัวเรือนที่ไดจากการทําสํามะโน ในป ค.ศ. 1980 และไดมีการปรับขอมูลใหเปน
ปจจุบันเสมอ ทั้ง NDD และ HRD สามารถบอกลักษณะที่ตั้งทางกายภาพของครัวเรือนทุก
ครัวเรือนในประเทศสิงคโปร ฐานขอมูลครัวเรือน (Household registration database)
ประกอบดวยฐานขอมูลหลักและฐานขอมูลรอง
ฐานขอมูลหลัก ไดแก
- เลขประจําตัว
- สถานภาพการอยูอาศัย
- เลขที่บาน (Household indicator) - ชือ่ นามสกุล
- เพศ
- วัน เดือน ปเกิด
- สถานภาพการสมรส
- เชื้อชาติ
- ภาษาถิ่นที่ใช
- ประเทศที่เกิด
- สัญชาติ
ฐานขอมูลรอง ไดแก
- ประเภทของที่พักอาศัย มี 6 ชนิด ไดแก บานเดี่ยว (detached bungalows)
กึ่งบานเดี่ยว (semi-detached bungalows) บานตางระดับ (terrace house)
อาคารทั่วไป อาคารของทางราชการ คอนโดมิเนียมสวนบุคคล และอาคารที่
พักสวนบุคคล
- คุณวุฒิการศึกษาที่ไดรับ และวันที่ไดรับ
- การเขารับการศึกษา และวันที่เขารับการศึกษา (Education attending and
Date attending)
- สาขาที่เรียน
- วันที่มรณะ
ฐานขอมูลนี้จะมีการปรับปรุงใหทันสมัยทุก 3
เดือน หรือทุกป โดยใชขอมูล
จดทะเบียนจากแหลงตางๆ ขอมูลที่มีการปรับปรุงทุก 3 เดือน ไดแก การเกิดมีชีพ การตาย
การสมรส การยายที่อยู การสรางครัวเรือน และการยายออกนอกประเทศ สวนขอมูลที่มี
การปรับใหทันสมัยเปนรายป ไดแก
การหยาราง และการเขารับการศึกษา/คุณวุ ฒิ
(Statistical Resources 2007; United Nation 2001b)
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ฐานขอมูลที่อยูอาศัยแหงชาติ (National Database on Dwelling - NDD)
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับประเภทของที่อยูอาศัย (ประเภทที่อยูอาศัยระบุชนิด
เชน เปนบานเดี่ยว อาคาร เปนตน) และที่อยู (ประกอบดวยบานเลขที่ ตามที่จดทะเบียน ที่ตั้ง
เชน ถนน เขต ในรูปแบบของหนวยที่อยูอาศัย) และในป ค.ศ. 1998 ไดเพิ่มขอมูลครัวเรือน
อาทิ เชน อัตราภาษีทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินในแตละป ขอมูลการใชน้ํา และไฟฟา การเปน
เจ า ของยานพาหนะ ค า โทรศั พ ท และการสื่ อ สารอื่ น ๆ ข อ มู ล ที่ ไ ด เ พิ่ ม เติ ม นี้ จ ะใช ใ น
การปรับปรุงการรวมระบบฐานขอมูลตางๆ ของรัฐ ฐานขอมูลนี้ไดมีการปรับใหเปนปจจุบัน
ตามขอมูลที่หนวยงานตางๆ ของรัฐบันทึกไวทุกเดือน และไดมีเก็บขอมูลภาคสนามเพิ่มเติม
เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับขอมูลที่บันทึกไว
สํามะโนประชากรและเคหะ 2000
การทําสํามะโนในป ค.ศ. 2000 ไดใชฐานขอมูลการจดทะเบียนที่ไดจาก NDD
และ HRD คือ ขอมูลพื้นฐานประชากรจํานวน 8 รายการ จากจํานวนทั้งสิ้น 54 รายการ
โดยเปนรายการที่อางถึง ณ วันสํามะโน สวนรายการที่เหลือ ใชวิธีการเก็บรวบรวมจากกลุม
ตัวอยางรอยละ 20 ขอมูลจากกลุมตัวอยางนี้สามารถประมาณไปถึงขนาดประชากรจริง ซึ่ง
สามารถใหรายละเอียดที่เพียงพอในการทําการศึกษาเชิงลึก และกลุมผูใชขอมูลสวนใหญ
สามารถนําไปใชได ซึ่งการทําสํามะโนนี้ เรียกวา “Register-based census” (ESCAP 1999;
Leow and Chan 2001; Leow and Koh 2001)
ประเด็นที่ศึกษากอนการตัดสินใจใช Register-based census
ประเทศสิงคโปรไดศึกษาประเด็นหลักที่สําคัญ 3 ประเด็น กอนที่จะตัดสินใจใช
วิธีการทําสํามะโนโดยใชขอมูลทะเบียนราษฎรเปนฐาน ประเด็นเหลานี้ ไดแก
1. คุณภาพของขอมูลทะเบียนประชากรตองสูงพอ ที่จะสามารถผลิตขอมูลที่ถูกตอง
แมนยํา ในการนับจํานวนประชากรและลักษณะพื้นฐานของประชากร
2. การพัฒนาขีดความสามารถของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในชวงกลางป
ค.ศ. 1980 ทําใหมีการบูรณาการระบบฐานขอมูลตางๆ เพื่อใชเปนฐานขอมูลประชากร เพื่อ
การทําสํามะโนในป ค.ศ. 2000 ซึ่งสามารถทําได เนื่องจากคนสิงคโปรทุกคนมีเลขประจําตัว
ที่ไมซ้ํากัน (Unique identification number - UIN) ขณะที่ชาวตางชาติที่อยูในประเทศ
สิงคโปรจะไดรับเลขประจําตัวเชนกัน (Foreign identification number - FIN) โดยเลข
ประจําตัวนี้ ใชเปนเลขที่เชื่อมโยงสูฐานขอมูลประชากรในทะเบียนประชากรของแตละคน
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3. กรอบแหงกฎหมายและปฏิบัติดานการรักษาความลับในขอมูลของประเทศ
สิงคโปร อนุญาตใหมีการใชขอมูลทะเบียนราษฎรรวมกับขอมูลจากฐานขอมูลอื่นๆ
4. สามารถประหยั ดค า ใช จ ายได จ ริ ง ถ าเลื อ กใชวิ ธี สํา มะโนแบบนี้ โดยคาดว า
คาใชจายในการทําสํามะโน ที่ใชฐานขอมูลทะเบียนรวมกับการสํารวจเพิ่มเติม ดวยการเลือก
ตัวอยางจากฐานขอมูลประชากรทะเบียนราษฎรนั้น จะเสียคาใชจายเพียงรอยละ 40 ของ
การทําสํามะโนเต็มรูปแบบ
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากระเบียบวิธีการแจงนับ
การใชวิธีทําสํามะโนโดยใชขอมูลทะเบียนเปนฐาน นํามาซึ่งแนวคิดในการสํามะโน
จากการแจงนับตามจริงหรือพฤตินัย (de facto) มาเปนแบบนิตินัยหรือตามกฎหมาย
(de jure) ถามีชาวสิงคโปรไปทํางาน เรียน หรือหยุดพักผอนไปตางประเทศเปนจํานวนมาก หรือ
ถามี ชาวต างชาติที่ ทํางานอยู ใ นสิงคโปร เ ปนเวลานาน ข อมู ลที่ได อาจเบี่ย งเบน เนื่ องจาก
การไมไดใชวิธีการนับประชากรที่อยูอาศัยตามจริง โดยเฉพาะในประเทศเล็กๆ อยางสิงคโปร
อยางไรก็ตามผลการเปรียบเทียบ พบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

4.2 ประเทศจีน
ประเทศจีนทําสํามะโนประชากรครั้งแรกในป ค.ศ. 1949 หลังจากนั้นไดทําสํามะโน
ตอมาอีก 4 ครั้ง คือในป ค.ศ. 1964 1982 และ 1990 โดยหลังจากป ค.ศ. 1990 รัฐบาล
จีนไดประกาศวาจะทําสํามะโนทุกๆ10 ป โดยครั้งสุดทายไดทําในป ค.ศ. 2000 (Fang 2001;
Li 1985) การทําสํามะโนประชากรของประเทศจีน เปนการทําสํามะโนเต็มรูปแบบ Quasi
de jure คือนับประชากรตามที่อยูอาศัยตามกฎหมาย ถาสมาชิกในครัวเรือนจากไปนอยกวา 6
เดือน สํามะโนป ค.ศ. 2000 มีทั้งแบบสั้นและแบบยาว โดยแบบสั้นถามทุกคน แตแบบยาว
เลือกถามจากครัวเรือนรอยละ 10 สํามะโนประชากรของจีนมีการใชประโยชนจากระบบ
ทะเบียนประชากร (hukou) ดวย (Demographics Now China 2006)
ระบบทะเบียนประชากรของประเทศจีน ประกอบดวยขอมูลรายบุคคลของทุกๆ
ครั ว เรื อ นในเขตการปกครอง ข อ มู ล จากระบบการจดทะเบี ย นสามารถแสดงถึ ง
การเปลี่ยนแปลงองคประกอบประชากรของครัวเรือน ที่เกิดจากการเกิด การตาย การแตงงาน
และการยายถิ่น (Meng et al 2002; National Bureau of Statistics 2000)
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ในช ว งก อ นการทํ า สํ า มะโนประชากร ได มี ก ารตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล
ครัวเรือนจากระบบทะเบียนใหทันสมัย พนักงานแจงนับจะไดรับขอมูลจากระบบทะเบียน
ประชากร ประกอบการปฏิบัติงานสนามเก็บขอมูลในเขตสํามะโนที่ตนเองรับผิดชอบ ขอมูลนี้
ประกอบดวย รายชื่อและที่อยูของหัวหนาครัวเรือน จํานวนสมาชิกที่จดทะเบียนในครัวเรือน
จํานวนคนเกิด คนตายในครัว เรื อนในรอบป ที่ผานมา และจํานวนสมาชิกที่จดทะเบียนใน
ครัวเรือนที่ยายที่อยูนอยกวา 6 เดือน และมากกวา 6 เดือน (Lavely 2001; Li and Yu
2004)
คุณภาพขอมูล
ประเทศจีนเคยภาคภูมิใจกับขอมูลสํามะโนที่ถูกตองเที่ยงตรงในอดีต ที่ใชประโยชน
จากการทะเบียนประชากร แตในปจจุบันคุณภาพของขอมูลจากระบบทะเบียนไมดีเหมือนใน
อดีต ถึงแมจะมีกระบวนการตรวจสอบความถูกตองแลว การรายงานที่เที่ยงตรงแกเจาหนาที่
รัฐมีนอยมาก ซึ่งมีผลตอคุณภาพของขอมูลสํามะโน เชน ไมมีการแจงการตาย หรือไมแจง
การเกิดเนื่องมาจากนโยบายใหมีลูกเพียงหนึ่งคน (one-child policy) กระแสการยายถิ่นจาก
ชนบทสูเมืองเปนจํานวนมาก ทําใหไมไดมีการแจงยายถิ่นที่อยู

4.3 ประเทศเยอรมนี
ประเทศเยอรมนีดทําสํามะโนประชากรเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1895
ตอมา
ความพยายามในการทําสํามะโนประชากรในชวงป ค.ศ. 1980 ไดถูกตอตาน เนื่องจากมี
ขอถามที่เปนเรื่องสวนตัวมากเกินไป และศาลไดมีคําสั่งใหหยุดทําสํามะโนประชากรในป ค.ศ.
1980 และ 1983 สํามะโนประชากรครั้งสุดทายไดจัดทําในป ค.ศ. 1987 และมีแผนที่จะ
จัดทําสํามะโนครั้งตอๆ ไปพรอมกับประเทศในเครือสหภาพยุโรป (EU) ในป ค.ศ. 2011 โดย
ใชวิธี Register-based census และไดมีการทดลองแลวในป ค.ศ. 2001 และ 2003 และ
พบวาประสบผลสําเร็จอยางดี บนหลักการสามขอคือ 1) ผลนาเชื่อถือ 2) ไมเปนภาระตอ
ผูตอบ 3) ใชงบประมาณนอยลง
Register-based census ของประเทศเยอรมนี จะใชประโยชนขอมูลประชากรจาก
ระบบทะเบียนที่มีการจัดเก็บอยูแลว คือทะเบียนประชากร (population registers) และ
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ทะเบียนการทํางาน (registers of Federal Employment Agency) เปนหลัก (Federal
Statistical Office and the statistical Offices of the Länder 2007)
สําหรับที่อยูอาศัยนั้น เนื่องจากไมมีขอมูลจากระบบทะเบียนที่สมบูรณ ดังนั้นจะมี
การทําสํามะโนอาคารและที่อยูอาศัย (building and dwelling census)
ขอถามอยางอื่นเชน การศึกษา และการฝกอบรม หรือ การทํางานสวนตัว (self
employed) ใหใชการสํารวจดวยตัวอยาง ที่มีขนาดใหญพอที่จะเปนตัวแทนได คือประมาณ
รอยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ
ทะเบียนประชากร
ในประเทศเยอรมนีไมมีสํานักทะเบียนกลาง แตละเทศบาล (municipality) จะทํา
หนาที่ดูแลการจดทะเบียนในเขตของตน ในวันสํามะโนสํานักทะเบียนจะสงขอมูลจากระบบ
ทะเบียนใหสํานักงานสถิติ เพื่อตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลที่สํานักงานสถิติตองการ โดย
ทํางานรวมกับสํานักทะเบียนทองถิ่น และมีการตรวจสอบความซ้ําซอนของการจดทะเบียน
กระบวนการตรงนี้มีความซับซอนและใชเวลานานประมาณสามเดือน (ประมาณ 80 ลาน
record) หลังจากนั้น ขอมูลประชากรจดทะเบียนที่มีการปรับแกแลวจะถูกรวม (merge) เขา
กับฐานขอมูลการทํางานของ Federal Employment Agency
ในวั น สํ ามะโนการสํ า รวจด ว ยตั ว อย า งจะเริ่ ม ขึ้ น พร อ มกั น โดยใช วิ ธี สั ม ภาษณ
ประชาชนประมาณรอยละ 10 ของประชากรทั้งหมด
สํามะโนอาคารและบานเรือน (Census of Building and Dwelling)
ใชวิธีสงแบบสอบถามไปยังเจาของบานเรือนและอาคารที่อยูอาศัยทางไปรษณีย
ประมาณสองอาทิตยกอนวันสํามะโน แตมีขอสั่งใหผูกรอกขอมูลอางถึงวันสํามะโน ขั้นตอน
การตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และการประมวลผล ใชเวลา 14 เดือน
การจั ด คนลงในครั ว เรื อ นและให ค วามสั ม พั น ธ ใ นครั ว เรื อ น (Household
generating procedure and completion)
ขั้ น ตอนนี้ ใ ช ข อ มู ลจากข อ มู ล ประชากรจากระบบทะเบี ย นที่ ป รั บ แล ว (adjusted
population registered) รวมกับสํามะโนอาคารและบานเรือน (Census of Building and
Housing)
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ในทายที่สุด ทุกคนจะมีขอมูลจากเรื่องตางๆ มา merge รวมกัน ไดแก ขอมูลจาก
ทะเบียนประชากรจากทะเบียนการทํางาน จากสํามะโนเคหะ และจากการสํารวจดวยตัวอยาง
(register municipalities+ Federal Employment Agency + Census of Building and
Housing + survey) สําหรับความคลาดเคลื่อนจากการจดทะเบียน ใชเปนการปรับคาทางสถิติ
ไดเปนคาจํานวนประชากรสุดทาย กระบวนการนี้จะใชเวลาประมาณ 10
เดือน รวม
ระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 24 เดือน สําหรับการประมาณผลประชากรขั้นสุดทาย

สรุป
บทเรียนของการทําสํามะโนประชากรและเคหะ ที่ใชประโยชนจากระบบทะเบียน
ของประเทศต างๆ ไมวาจะเปนประเทศที่ มีประชากรขนาดเล็ ก เชน ประเทศสิงคโปรที่ มี
ประชากรในป พ.ศ. 2550 ประมาณ 4 ลาน 6 แสนคน ประเทศเยอรมนีที่มีประชากร
ประมาณ 80 ลานคน และประเทศจีนที่มีประชากรมากที่สุดในโลกประมาณ 1,320 ลานคน
แบงออกไดเปน 2 แบบ คือ
1) การเลือกตัวอยางจากฐานขอมูลประชากรและ/หรือครัวเรือน โดยไมมีการทํา
สํามะโนประชากรแบบเต็มรูปแบบ เชน ประเทศสิงคโปร และประเทศเยอรมนี
2) การทําสํามะโนประชากรแบบเต็มรูปแบบ แตใชขอมูลจากทะเบียนเปนขอมูล
พื้นฐานชวยตรวจสอบความถูกตองในสนาม เชน ประเทศจีน
การใชประโยชนจากฐานขอมูลทะเบียนประชากรสําหรับการทําสํามะโนประชากร
จะตองประกอบดวย ฐานขอมูลอยางนอยสองฐานที่มีคุณภาพดี ทั้งความถูกตองและครบถวน
คือฐานขอมูลประชากร และฐานขอมูลบานหรือที่อยูอาศัยที่สามารถเชื่อมตอ (link) กับขอมูล
ประชากรไดวาในที่อยูอาศัยนั้น มีใครเปนสมาชิกบาง และแตละคนมีความสัมพันธกันอยางไร
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บทที่ 5
การใชประโยชนจากระบบทะเบียนราษฎร
เพื่อการทําสํามะโนประชากรในประเทศไทย
ในการที่ตองการศึกษาวา ประเทศไทยสามารถใชประโยชนจากระบบทะเบียน
ราษฎร เพื่อการทําสํามะโนประชากรไดหรือไมอยางไรนั้น ตองมีการวิเคราะหวา ขอมูลจาก
ระบบทะเบียนราษฎรในปจจุบัน และการทําสํามะโนประชากรและเคหะ มีความเหมือนหรือ
แตกตางกันอยางไร แนวคิดที่จะใชประโยชนรวมกันนี้ ไมใชแนวคิดใหมแตอยางใด สํานักงาน
สถิติแหงชาติไดเคยมีความพยายามใชประโยชนจากทะเบียนราษฎร เพื่อทําการเก็บขอมูล
โครงการสํารวจตางๆ และบทเรียนจากการทํางานดังกลาว
ในบทนี้ จ ะสรุ ป ถึ ง ความเหมื อ นและความแตกต า งของทั้ ง สองแหล ง ข อ มู ล
ประสบการณการทํางาน และบทเรียนของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในการใชประโยชนจาก
ทะเบี ย นราษฎรในการเก็ บ ข อ มูล ของสํา นั ก งานสถิติ แ ห ง ชาติ และความเปน ไปได ที่ จ ะใช
ประโยชนจากทะเบียน เพื่อการทําสํามะโนประชากรและเคหะ ทั้งนี้ไดผนวกความคิดเห็นที่
เกี่ยวของจากการประชุมผูเชี่ยวชาญไวดวย

5.1 ความแตกตางระหวางทะเบียนราษฎรและสํามะโนประชากรและเคหะ
แมวาการทะเบียนราษฎรและการทําสํามะโน จะมีจุดเริ่มตนเดียวกันเมื่อกวาหนึ่ง
รอยปมาแลว จากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหั ว ตองการทราบจํานวน
ประชากรและคุณลักษณะของประชากร เพื่อการจัดทําทะเบียนสําหรับบริหารราชการแผนดิน
และทํานุบํารุงสุขราษฎร ทะเบียนราษฎรและสํามะโนไดมีพัฒนาการเรื่อยมา ดังรายละเอียด
ในบทที่ 2 และ 3 ในปจจุบันพบวา มีความแตกตาง และความคลายคลึงกัน สรุปไดดังนี้
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รายการ
วัตถุประสงค

ทะเบียนราษฎร
เพื่อจัดทําทะเบียนประชากรที่อาศัย
อยูในราชอาณาจักรไทย

ประโยชน

ขอมูลจากระบบทะเบียนราษฎร
สามารถทําใหทันสมัยไดทุกวันจาก
ระบบคอมพิวเตอรออนไลนทั่ว
ประเทศ จึงสามารถแสดงผลไดทุก
ชวงเวลา
มีประโยชนดังนี้
1. การพิทักษสิทธิประโยชนตา งๆที่
มีตามกฎหมายของประเทศ
ขอมูลรายการบุคคลที่จดทะเบียน
ราษฎรไวนั้นจะเปนขอมูล ที่ใชใน
การพิสูจนยืนยัน ตัวบุคคล โดย
เจาของขอมูลจะไดรับการพิทักษ
สิทธิประโยชนตางๆ ที่มีตาม
กฎหมายของประเทศ เชน สิทธิใน
ดานการรักษาพยาบาล สิทธิ
เลือกตั้ง และการดําเนินการทาง
นิติกรรมตางๆ ที่กฎหมายกําหนด
ไว เมื่อมีการติดตอกับราชการหรือ
หนวยงานตางๆ รวมทั้งภาคเอกชน
2. เปนฐานขอมูลประชากรกลาง
เปนที่รวบรวมรายการบานและ
รายการบุคคลของประชากรทุกคน
ที่อาศัยอยูในประเทศไทย ดังนั้น
การประมวลผล เพื่อประโยชนใน
การใชงาน นอกจากในเรื่องสวน
บุคคลแลวการประมวลผลใน
รูปแบบอื่นๆ ก็สามารถที่จะ
สนองตอบตอสวนรวมของสังคมได
ตางๆ อาทิ
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สํามะโนประชากร
เพื่อจัดทําขอมูลประชากรในภาพรวม ใน
ระดับตางๆ ตั้งแตระดับชาติ จนถึงระดับ
ทองถิ่น
การทําสํามะโนประชากรครั้งหนึ่งๆ นั้น
ก็เปรียบเสมือนการถายภาพนิ่งหลายมิติ
(multi-dimensional picture) ของประชากรที่
แนนอนไวเปนหลักฐาน ณ วัน สํามะโน
(1 เมษายน)
มีประโยชนดังนี้
1. การจัดทําแผนพัฒนาประเทศ ขอมูลที่ได
สามารถนํามาประกอบการพิจารณาจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ประเมินและติดตามผลงานโครงการตาง ๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. ใชเปนแนวทางกําหนดนโยบายหรือแกไข
ปญหา ทางดานประชากร เศรษฐกิจและ
สังคม เชน การมีงานทํา การศึกษา
สวัสดิการของผูสูงอายุ การยายถิ่นของ
ประชากร ภาวะเจริญพันธุ ที่อยูอาศัยของ
ประชากรและสิ่งแวดลอม ตลอดจน
วางแผนปรับปรุงสาธารณูปโภคและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน
3. การคาดประมาณประชากร ใชเปนฐานใน
การคาดประมาณประชากรในอนาคต
เพื่อใชในการวางแผนงานตางๆ
4. ใชในการศึกษาวิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับ
ประชากรและเคหะในวงการ
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ

รายการ
ประโยชน

ทะเบียนราษฎร
สํามะโนประชากร
ดานสาธารณสุข ใชเปนฐานขอมูลใน
5. ใชเปนกรอบตัวอยาง เพื่อ
การจัดทําตารางชีพ กระทรวงสาธารณสุข
การจัดทําโครงการสํารวจตางๆ
จะไดรับขอมูลการเกิดและการตาย โดย
ทั้งของสํานักงานสถิติแหงชาติ
กระทรวงมหาดไทยจะสงใหผานการ
และของหนวยงานอื่น
เชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส ในทุก 1
6. กําหนดนโยบายในระดับ
เดือน เพื่อการประมวลผลจัดทําสถิติชีพ
ทองถิ่น ใชในการวางแผนหรือ
เปนประจําทุกปโดยไมมีขอ บังคับตาม
กําหนดนโยบายในระดับทองถิ่น
กฎหมายใหตองดําเนินการ
ดานการเลือกตัง้ ใชเปนฐานขอมูลใน
การจัดทําบัญชีรายชื่อ ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
สําหรับผูมีสทิ ธิ ทั่วประเทศประมาณ
40 ลานคน โดยแยกเปนรายหนวย
เลือกตั้ง
3. การเมืองการปกครอง
รัฐบาลจะใชขอ มูลจากฐานขอมูล
ประชากรกลางในการวางแผนงานดาน
จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา
ประเทศ การจัดอัตรากําลังเจาหนาที่
การคํานวณจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรตอจังหวัดในการเลือกตัง้ ตางๆ
4. การบริการขอมูลใหกบั ประชาชน
ทั่วไป โดยทั่วไปไดจดั ทําการเผยแพร
โดยผานการเชือ่ มโยงระบบ
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งขอมูลการทะเบียน
ราษฎรเปนขอมูลที่มีการเคลือ่ นไหวอยู
ตลอดเวลาแตขอ มูลจะไดรับการทําให
ทันสมัย (Update) ทุก 15 วินาที
หลังจากไดมีการลงบันทึกขอมูลใน
ระบบคอมพิวเตอรของทองทีท่ ี่ทําการ
เปลี่ยนแปลง แกไขขอมูล และมี
การรายงานเพื่อทําใหขอมูลเปน
ปจจุบันในชวงสิ้นวันทําการทุกวัน
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รายการ
คุมรวม
(ใครบางที่อยู
ในระบบ)

ID
วิธีการจัดเก็บ
รายละเอียด
ขอมูลที่จัดเก็บ

1

ทะเบียนราษฎร
สํามะโนประชากร
ประชากรที่มีรายชือ่ อยูในทะเบียน 1. คนไทยทุกคนที่อาศัยอยูใ นประเทศไทยในวัน
บานและทะเบียนบานกลาง1 รวม
สํามะโน
ชาวไทยและชาวตางชาติทอี่ ยูใ น
2. บุคคลพลเรือนตางดาวที่มสี ถานที่อยูป กติใน
ราชอาณาจักรโดยชอบดวยกฎหมาย
ประเทศไทย หรือบุคคลพลเรือน ตางดาวที่
ไมรวมบุคคลทีไ่ ดรบั การยกเวนตาม
เขามาอยูใ นประเทศไทยชั่วคราว เปน
กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
ระยะเวลาตัง้ แต 3 เดือนขึ้นไปกอนวัน
สํามะโน
3. บุคคลทีม่ สี ถานที่อยูป กติในประเทศไทย แต
ในวันสํามะโนไดไปศึกษา ฝกภาคซอมรบ
เดินเรือทะเลหรือไปตางประเทศชั่วคราว
4. ขาราชการฝายทหาร พลเรือน และรวมทั้ง
คณะทูตของประเทศไทย พรอมทั้ง
ครอบครัว ซึ่งมีสํานักงานอยูในตางประเทศ
ไมซ้ํากันของแตละบุคคล เปนเพียงใหทราบ
เลข 13 หลัก ไมซ้ํากันของแตละ
วาบุคคลนั้นอาศัยอยูในครัวเรือนใด หมูบาน
บุคคล
อําเภอ ตําบล จังหวัดใด
จากการแจงจดทะเบียน
สวนใหญเปนการสัมภาษณ
รายการบุคคลในบาน
มีรายละเอียดมากกวา เชน การศึกษา อาชีพ
การเจริญพันธุ แตผูใชขอ มูลจะไมทราบชือ่ สกุล
- ชื่อ-สกุล /สัญชาติ/ เพศ
- เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
- สถานภาพ เชน เจาบาน ผูอาศัย
- วัน เดือน ปเกิด
- ชือ่ บิดาผูใหกําเนิด และสัญชาติ
ของบิดา
- ชือ่ มารดาผูใหกําเนิดและ
สัญชาติของมารดา
- วัน เดือน ป ที่เขามาอยูในบาน

“ทะเบียนบานกลาง” หมายความวา ทะเบียนซึ่งผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดใหจัดทําขึ้นสําหรับลงรายการบุคคลที่ไมอาจมีชื่อใน
ทะเบียนบาน
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รายการ
ทะเบียนราษฎร
การรายงานผล สามารถทําใหทนั สมัยทุกวัน แต
นําเสนอจํานวนประชากรอยางเปน
ทางการตามกฎหมาย อางถึง วันที่
31 ธันวาคม ของปกอนหนา
คําจํากัดความ หนวยแจงนับเปน “ บาน”
หมายถึงโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง
สําหรับใชเปนทีอ่ ยูอาศัย ซึ่งมี
เจาบานครอบครองและให
หมายความรวมถึงแพ หรือเรือซึ่ง
จอดเปนประจําและใชเปนทีอ่ ยู
ประจําหรือสถานที่ หรือ
ยานพาหนะอื่นซึ่งใชเปนที่อยูอ าศัย
ประจําไดดวย

การเปน
ความลับของ
ขอมูล

ตามบทบัญญัติ มาตรา 17 แหง
พระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2534

สํามะโนประชากร
ทุก 10 ป ประชากรอางถึงวันสํามะโน คือ
1 เมษายน ของปสํามะโน
หนวยแจงนับเปน “ ครัวเรือน ” หมายถึง
บุคคลคนเดียวหรือหลายคนอาศัยอยูใ นบาน
หรือสถานทีอ่ ยูเ ดียวกันและจัดหาหรือใชสิ่ง
อุปโภค บริโภค อันจําเปนแกการครองชีพ
รวมกัน ทั้งนีไ้ มคํานึงถึงวาบุคคลเหลานั้นจะ
มีความสัมพันธฉันญาติพี่นอ งหรือไมกต็ าม
สถานทีอ่ ยูแ หงหนึ่งหรือบานหลังหนึ่งๆ อาจ
ประกอบดวยครัวเรือนเดียวหรือหลาย
ครัวเรือนก็ได หรือครัวเรือนหนึง่ สมาชิกใน
ครัวเรือนอาจอาศัยอยูใ นบานหลายหลัง
หรือหลายหองก็ไดแตจะตองอยูใ นบริเวณ
เดียวกันหรือเปนหองติดตอกัน
ตามบทบัญญัติ มาตรา 20
พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550

ขอมูลเปรียบเทียบจํานวนประชากรระหวางสํามะโนประชากร
และทะเบียนราษฎร (พ.ศ. 2503 – 2543)
พ.ศ.
2503
2513
2523
2533
2543

ทะเบียนราษฎร
26,384,380
35,550,105
46,961,338
56,303,273
61,878,746

103

สํามะโนประชากร
26,248,794
34,427,374
44,824,840
54,548,530
60,916,441

5.2 ประสบการณการใชประโยชนจากระบบทะเบียนราษฎร สําหรับการสํารวจ
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ
แนวคิดในการใช ประโยชน รว มกันระหว างข อมูล ทะเบี ยนราษฎรและข อมูลจาก
การทําสํามะโน โดยสํานักงานสถิติแหงชาติมีมาตั้งแตป พ.ศ. 2503 ที่การปฏิบัติงานสนาม
ยังคงใชเจาหนาที่ฝายปกครอง และตอมาในการทําสํามะโนประชากรในป
พ.ศ. 2513
คณะกรรมาธิ ก ารและสภาผู แ ทนราษฎรในสมั ย นั้ น มี ค วามเห็ น ว า ควรจะทํ า ไปพร อ มกั บ
การปรั บ ปรุ ง งานการทะเบี ย นราษฎรที่ จ ะจั ด ทํ า ขึ้ น ในป พ.ศ. 2514 เนื่ อ งจากต อ งใช
งบประมาณเปนจํานวนมาก
นายถวิล สุนทรศาลทูล รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมสัมมนา
นายทะเบียนจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2513 ณ หอประชุม
สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ ไดชี้แจงนโยบายการปฏิบัติราชการวา
“ประการแรก ไดมองเห็นวาการใชเงินงบประมาณซึ่งจะเปลี่ยนแปลงแกไข
การทําทะเบียนนี้เปนจํานวนมาก และเผอิญไปสอดคลองกับการสํารวจ
สํามะโนประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งดําเนินการอยู ก็มาพิจารณา
ว า ของบประมาณมากมาย ทางด านสถิ ติ ก็ ต อ งการจะจั ด ทํ า ทางด า น
ทะเบียนของเราก็จะทําการแกไข ฉะนั้นจะรวมกันทําไมไดหรือ จะไดใชจาย
งบประมาณแต นอย ทําเสียในคราวเดียวกั นจะไดประโยชนเปนอันมาก
เรื่ อ งนี้ฝ า ยคณะกรรมาธิ ก ารซึ่ง เขาเคยเกี่ ย วข อ งกั บงานนี้ อ ยู ม าก ไม ไ ด
พิจารณาทะเบียนของเรานี้วาไดดําเนินการแกไขไปอยางไร ซึ่งมีความเขาใจ
ผิดคิดวา เมื่อไดมีการสํารวจสํามะโนประชากรแลว ก็จะเปนผลดีที่จะไดเอา
สํามะโนประชากรที่ไปสํารวจมาทําเปนทะเบียน เขาก็มีความมุงหมาย โดย
เจตนาดีวา ตั้งแตเดิมมาอันที่จะสํารวจสํามะโนประชากรนี้ก็เปนเรื่องของ
กระทรวงมหาดไทย เพราะกระทรวงมหาดไทยมีเจาหนาที่กวางขวาง มี
กํ านั น ผูใ หญ บาน ครูป ระชาบาลมีเ จ าหนาที่อยู พ ร อ มมูล ถ างานนี้ มาให
กระทรวงมหาดไทยทําแลวก็จะไดประโยชน ในการที่จะไดจํานวนประชากร
สถิติขอมูลอะไรตางๆ โดยใกลชิด... คลายกับวาจะใหมารวมกันดําเนินงาน
เสียเพื่อจะไดแกไขทะเบียนใหถูกตอง”
กลาววา

อยางไรก็ดีการดําเนินงานไมสามารถที่จะนํามารวมกันได โดยเหตุผลของนายถวิลที่
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“การทะเบีย นสมัย นี้ ไม เ หมือ นกับสมั ยก อนในครั้ งโนน กอนที่ เราจะได มี
การแก ไ ข พ.ร.บ. เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ทะเบี ย นราษฎรขึ้ น เมื่ อ สํ า รวจจํ า นวน
ประชากรเสร็ จ แล ว ก็ เ อาบั ญ ชี จํ า นวนนั้ น เองมาตั้ ง ขึ้ น คล า ยกั บ เป น
ทะเบียนราษฎร ถาจะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงอะไร ก็ใหไปดูในทะเบียน
บาน และปรับปรุงแกไขใหถูกตอง การสํารวจสํามะโนประชากรตั้งแตเดิม
มาเราจะนํามาใชกับทะเบียนในขณะนี้ไมได เพราะการทะเบียนของเราที่
ปรับปรุงใหมนี้หาไดใชทะเบียนบัญชีสํารวจเดิมนั้นมาทําทะเบียนราษฎรไม
การเอาทะเบียนมาขึ้นนั้นก็เอามาปรับปรุงแกไขคัดลอกตามความเปนจริง
แตก็มีการตรวจสอบวามันถูกตองตรงกับหลักฐานอื่นหรือไม ”
ในการที่ไดสํารวจสํามะโนประชากรในป พ.ศ. 2513 ฝายทะเบียนราษฎร ไดพยายาม
ใชประโยชนโดยใหหลักการวา ใหมีเจาหนาที่ของฝายทะเบียนไปคัดลอกเอาบัญชีสํารวจของ
สํานักงานสถิติมา แลวนํามาตรวจสอบกับทะเบียนบานเปนรายบาน ภายในเขตเทศบาลก็มอบ
ไวตอเจาบานดวย เพื่อเขาจะไดตรวจสอบขอมูลวาคนในบานของเขามีอยูเทาไร ถูกตองตรงกัน
หรือไมกับทะเบียนบาน รายการตางๆ ตรงกันหรือไม และใหแกไขใหตรงกับความเปนจริงมาก
ที่สุด ในชวงที่สํานักงานสถิติแหงชาติไดทําการสํามะโนในป พ.ศ. 2513 ฝายทะเบียนราษฎร
ไดคิดและเสนอใหเจาหนาที่ของฝายทะเบียนราษฎรไปรวมเปนเจาหนาที่ในการทําสํามะโน ดัง
คํากลาวของ นายถวิล สุนทรศาลทูล รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยวา
“เราเคยขอรองที่จะใหเอาเจาหนาที่ของเราไปดวยไดไหม เอาทะเบียนไป
เผอิญไปเจอรายการตางๆ เหลานั้นเขาก็จะไดสอบไดมาเสียทํามาเสียเลย
ทางดานโนนก็บอกวาไมได ดานสํามะโนเขามีกฎ มีเจาหนาที่อะไรตางๆ
เปนเรื่องของความลับ เอาเจาหนาที่อื่นเขาไปไมได”
การปรับปรุงแกไขทะเบียนราษฎรในปนั้น ไดใชขอมูลจากการสํามะโนของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ ดังที่กลาววา
“เรารอขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติเกี่ยวกับการสํารวจประชากรคราว
นี้ เอามาเชคกั บ ทะเบี ย นบา นของเราว าเป นอยางไร” “เราชี้แ จงว าจะ
รว มกั บ สํ านั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ ว า เอาผลจากการสํ า รวจไปเชคกั บ งาน
ทะเบียน ถาขอเท็จจริงเปนอยางไรจะสอบสวนแกไขใหถูกตอง หากฝายไหน
ผิดฝายไหนถูกก็เอามาเชคกันอีกที”
(กองการทะเบียน กรมการปกครอง 2513)
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หลังจากประกาศใชพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2499
เมื่อวันที่
21ตุลาคม พ.ศ. 2499 ทําใหทราบยอดประชากรทุกเวลา โดยมิตองทําการสํารวจสํามะโนครัว
ใหเปนการสิ้นเปลืองเงิน แตตองมีการปรับปรุงทะเบียนแกไขใหถูกตอง ขอขัดของตามแนวคิด
ของนายพนัส จุฑานนท (2513) ผูอํานวยการกองการทะเบียน กลาววา
“เราได เ สนอขอตั้ ง งบประมาณไป คณะกรรมาธิ ก ารก็ เ ห็ น ชอบแต เ ขา
พิจารณารวมกับที่สํานักงานสถิติแหงชาติเสนองบประมาณทําการสํารวจ
สํามะโนครัว เปนเงิน 36 ลานบาทดวย ในที่สุดไดงบประมาณ 36 ลาน
โดยใหทําการสํารวจรวมกับมหาดไทย ซึ่งงานสํารวจกับงานทะเบียนราษฎร
ของเราไมเกี่ยวกันเปนคนละเรื่อง สํานักงานสถิติจึงแบงเงินเอาไป 31 ลาน
เราคงไดมาดําเนินการเกี่ยวกับแบบพิมพ จํานวน 5 ลาน”
แบบพิมพเปนแบบที่กําหนดขึ้นใหม โดย
1. ใหมีรายการเฉพาะที่จําเปน เพื่อประโยชนเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
2. รายการแบงเปนหมวดหมู เพื่อใหงายและสะดวกตอการกรอกขอความ
3. ใหรายการเรียงไปตามที่ควรจะเปน
4. รายการที่ปฏิบตั ิซ้ํากัน จะลดลงใหนอยสุด
5. ใหรูปแบบพิมพมุงไปทางแบบบลอก เพื่อใหงายตอการแบงขอความเปนสวน
ถูกระยะของการออกแบบในปจจุบัน และระยะเหมาะแกการใชพิมพดีด
6. ใชภาษาที่งาย
7. มีความสวยงาม
8. คุณภาพกระดาษดี เพื่อความทนทาน
แบบพิมพที่กําหนดใหม ไดแก
1.
3.
5.
7.

สูตบิ ัตร (ทร.19)
บัตรทะเบียนคนไทย (ทร.15)
ทะเบียนบาน (ทร.14)
บัตรตอบรับ

2. มรณบัตร (ทร.20)
3. บัตรทะเบียนคนตางดาว (ทร.16)
6. สําเนาทะเบียนบาน (แบบคัดสําเนา)

ตามพระราชบัญ ญัต ิส ถิต ิกํ า หนดใหฝ า ยสถิต ิเ ปน ผู จ ัด ทํ า การสํ า รวจ สว นฝา ย
การทะเบียนราษฎรเพียงแตเปนฝายที่ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกเทานั้น นายพนัส จุฑานนท
กลาววา
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“แตความจริงนั้น ทางฝายสถิติกอนที่จะทําการสํารวจ เขาก็ขอคัดทะเบียน
ราษฎรของเรามาเปนหลัก เพื่อควบคุมพนักงานสํารวจของเขาวาทํางานจริง
หรือไม”
(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2518)
ในระยะตอมาไดมีความพยายามใชประโยชนจากขอมูลทะเบียนราษฎร เพื่อการเก็บ
รวบรวมขอมูลของสํานักงานสถิตแิ หงชาติอีกดังนี้
1. โครงการสํามะโนสามจังหวัดชายแดนภาคใตในป พ.ศ. 2547
หลังจากเหตุการณไมสงบสํานักงานสถิติแหงชาติไดขอความรวมมือจากทะเบียน
ราษฎร ขอสําเนาทะเบียนรายชื่อคนในสามจังหวัดภาคใตเพื่อนํามาเทียบ (match) กับขอมูลที่
สํานักงานสถิติแหงชาติสํารวจได พบวาเทียบกันไดประมาณรอยละ 5 เทานั้น เนื่องจากชื่อ
นามสกุล ที่อยูในเลขที่บานเดียวกันไมตรงกัน บางครั้งเพศก็ไมตรงกัน แมแตอายุก็ไมสามารถ
นํามาใชเทียบได (ขอมูลจากการประชุมผูเชี่ยวชาญ - นวรัตน โอปนพันธุ อดีตหัวหนากลุม
งานสถิติประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ)
การที่ ไ ม ส ามารถเที ย บชื่ อกัน ได ร ะหว างทะเบีย นราษฎร และการสํา รวจของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ อาจเปนเพราะชื่อของคนไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใตเปนภาษา
อาหรับ สําเนียงการพูดทําใหเขียนแตกตางกันได ปญหานี้พบกับแรงงานตางดาวสัญชาติอื่นๆ
ดวย (ขอมูลจากการประชุมผูเชี่ยวชาญ - วิเชียร ชิดชนกนารถ สํานักบริหารการทะเบียน)
2. โครงการสํารวจการเปลี่ยนแปลงประชากร พ.ศ. 2548 - 2549
ไดมีการสอบถามเลขประจําตัว 13 หลักเพื่อใชในการตรวจสอบการเกิด การตาย
ของประชากรระหว างการสํ า รวจฯ และสูติ บั ตร มรณบั ตร พบวา ประชาชนสว นมากไม
สามารถใหขอมูลดังกลาวได เพราะวาจําไมได หรือประชาชนไมไดอยูในที่ๆตนมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบาน และไมไดเอาบัตรประจําตัวประชาชนมาดวย (ขอมูลจากการประชุมผูเชี่ยวชาญ นวรัตน โอปนพันธุ อดีตหัวหนากลุมงานสถิติประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ) การที่คนไทย
จําเลขประจําตัว 13 หลักไมได อาจเปนเพราะไมใชวัฒนธรรมของคนไทย ไมเหมือนการที่คน
อเมริกันจําเลข Social security number ของตนเองได (ขอมูลจากการประชุมผูเชี่ยวชาญ กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)
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5.3 ความเปนไปไดในการใชทะเบียนราษฎรสําหรับการทําสํามะโนประชากร
ดังไดวิเคราะหในบทที่ 4 วาการใชประโยชนจากทะเบียนราษฎรสําหรับการทํา
สํามะโนประชากรและเคหะได จะตองประกอบดวยฐานขอมูลอยางนอยสองฐานที่มีคุณภาพดี
ทั้ง ความถู ก ตอ งและครบถ ว น คื อ ฐานข อ มู ล ประชากรและฐานข อ มู ล บ า นหรื อ ที่ อ ยู อ าศั ย ที่
สามารถเชื่อมตอ (link) กับขอมูลประชากรได วาในที่อยูอาศัยนั้นมีใครเปนสมาชิกบาง และแต
ละคนมีความสัมพันธกันอยางไร ซึ่งจะตองพิจารณาวา ฐานขอมูลจากระบบทะเบียนราษฎรเขา
ขายคุณลักษณะดังกลาวหรือไมอยางไร
ฐานขอมูลประชากรทะเบียนราษฎร
คุมรวมในสวนของขอมูลประชากร วามีใครอยูในระบบทะเบียนราษฎรและในสํามะโน
ประชากรมีความคลายคลึงกันมาก คือมีทั้งประชากรสัญชาติไทยและประชากรตางชาติ ขอมูล
ของแตละบุคคลในระบบทะเบียน ประกอบดวยขอมูลพื้นฐานประชากร เชน วัน เดือน ปเกิด
เพศ สัญชาติ มีเลข 13 หลักที่ไมซ้ํากันเปนตัวกําหนดวาเปนบุคคลใด และสามารถอางอิงได ณ
วัน สํามะโน ดังนั้นขอมูลจํานวนประชากรและคุณลักษณะดังกลาวในระดับประเทศ ระหวาง
ทะเบียนราษฎรและสํามะโนประชากรจึงนาจะใกลเคียงกันมาก การใชประโยชนควรจะเปน
จํานวนประชากรและคุณลักษณะในระดับประเทศดังกลาว
นอกจากนี้ ขอมูลจากระบบทะเบียนราษฎรสามารถนํามาใชเปนกรอบ (frame) ใน
การสุมตัวอยางสําหรับการสํารวจระดับประเทศไดดี ยิ่งกวานั้นประเทศไทยยังมีฐานขอมูลอีก
หลายฐาน เชน ฐานขอมูลประกันสังคม ฐานขอมูลหลักประกันสุขภาพ ซึ่งเชื่อมโยงกับฐานขอมูล
ทะเบียนราษฎรไดดวยเลข 13 หลัก ดังนั้นถาเชื่อมโยงกันได ก็จะเปนประโยชนมากสําหรับขอมูล
ในระดับประเทศ
แตเมื่อพิจารณาถึงการกระจายตัวของประชากรในภูมิภาคตางๆ เชน ในระดับจังหวัด
พบวา มีประชากรเปนจํานวนมากที่ไมไดอาศัยอยูตามทะเบียน สังเกตไดจากการที่มีประชากรไป
เลือกตั้งนอกเขตเปนจํานวนมาก ขอมูลจํานวนประชากรจากระบบทะเบียนราษฎรในระดับจังหวัด
จึงนาจะมีความคลาดเคลื่อน แตไมมีความชัดเจนถึงขนาดความคลาดเคลื่อนวาจะเปนเทาไร
สําหรับกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาของ Chamratrithirong (1979) เกี่ยวกับ
ผูยายถิ่นเขากรุงเทพมหานคร พบวามากกวารอยละ 40 ของกลุมตัวอยางไมไดยายทะเบียน
บานของตนเอง โดยใหเหตุผลวา ตนเองไมไดยายเขากรุงเทพฯ เปนการถาวร
เมื่อพิจารณาการใชประโยชนจากเลข 13 หลักในการจับคู (match) ระหวางขอมูล
จากระบบทะเบียนและขอมูลที่ไดจากการสอบถาม เพื่อจัดใหประชากรลงตามที่อยูที่เปนจริง
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ซึ่งเปนวัตถุประสงคหลักของการทําสํามะโนประชากรนั้น พบวาประชาชนสวนใหญไมสามารถ
ตอบเลข 13 หลักไดถูกตองดังกลาวแลวขางตน การที่จะขอความอนุเคราะหใหสํานักบริหาร
การทะเบียนพิมพรายชื่อ พรอมขอมูลสวนตัวและเลข 13 หลัก เพื่อใหพนักงานสัมภาษณถือ
ไวในมือกอนเขาไปสัมภาษณ ยอมไมอาจทําไดในดานของกฎหมายและความไมพึงพอใจของ
ผูถูกสัมภาษณ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตเมือง อยางไรก็ตามในสังคมชนบทคิดวาไมนาจะเปน
ปญหา (เฉพาะชื่อสกุล) เพราะในหมูบานสวนใหญจะทราบอยูแลววาใครเปนใคร จึงนาจะมี
ขอมูลจากทะเบียนราษฎรใหพนักงานสัมภาษณเปนขอมูลเบื้องตนกอนไปสัมภาษณได ซึ่งจะ
ดีกวาการปฏิบัติงานสนาม โดยไมมีขอมูลอะไรเปนพื้นฐาน (ขอมูลจากการประชุมผูเชี่ยวชาญ ไพโรจน บุญลือ สํานักงานสถิติแหงชาติ) ขอเสนอแนะนี้ มีความคลายคลึงกับการทําสํามะโน
ประชากรในประเทศจีน ดังที่กลาวไวในบทที่ 4 แตคุณภาพขอมูลจะดีได ก็ตอเมื่อประชากร
อาศัยอยูจริงตามที่ปรากฏในทะเบียนบาน
สํานักงานสถิติแหงชาติกําลังทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวน
บุค คล ซึ ่ง จะออกมาเปน กฎหมายลูก ของ พรบ.ขอ มูล ทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส (ขอ มูล จาก
การประชุมผูเชี่ยวชาญ - มาลี วงศาโรจน สํานักงานสถิติแหงชาติ)
อยางไรก็ตาม ฝายทะเบียนราษฎรไดมีการออกมาตรการเพื่อใหประชาชนแจงยาย
เขาบานตามที่อยูจริง เชน การใหยายเขาบานปลายทางไดเลย โดยไมตองยายออกจากบานตน
ทาง นอกจากนี้ ในเขตที่มีแรงงานยายถิ่นเขาไปทํางานมากๆ เชน เขตเทศบาลเมืองพัทยา ได
มี ก ารรณรงค ใ ห ท อ งถิ่ น และโรงแรมต า งๆ ให ค นงานแจ ง ย า ยเข า มาในพื้ น ที่ เนื่ อ งจาก
งบประมาณในดานตางๆ เชน เงินทุน การสาธารณูปโภค จัดสรรตามจํานวนประชากรจาก
ทะเบียนราษฎร (ขอมูลจากการประชุมผูเชี่ยวชาญ - วิเชียร ชิดชนกนารถ และ ประเสริฐ
ศรีพนารัตนกุล สํานักบริหารการทะเบียน) ดังนั้นในอนาคตจึงคาดไดวา จํานวนประชากรที่
อาศัยอยูจริง ตามที่อยูในทะเบียนราษฎรนาจะมีมากขึ้น
ฐานขอมูลบานทะเบียนราษฎร
คําจํากัดความของคํ าว า “บาน” ของทะเบี ยนราษฎร มีความแตกตางจากคําวา
“ครั ว เรื อ น” ของสํ า มะโนเคหะดั ง กล า วข า งต น นอกจากนี้ ก ารทํ า สํ า มะโนเคหะ รวมถึ ง
ครัวเรือนที่ไมมีบานเลขที่ดวย แตในทางปฏิบัติ จํานวน “บาน” และจํานวน“ครัวเรือน” ไมนา
มีความแตกตางกันมากนัก ถาคํานึงถึงการตกแจงนับครัวเรือนในการทําสํามะโน
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ในอนาคตประเทศไทยควรพิจารณาการทําสํามะโนแบบ register-based census
เนื่ อ งจากมี ฐ านข อ มู ล ประชากร และบ า น จากระบบทะเบี ย นที่ ค อ นข า งสมบู ร ณ และมี
การพัฒนาความถูกตอง ครบถวนอยางตอเนื่อง ถาทําไดจะเปนการประหยัดงบประมาณ และ
ลดภาระของผู ต อบ แต ต อ งมี ก ารทํ า สํ า มะโนทดลองก อ นการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ด ว ย ดั ง เช น
การดําเนินงานในประเทศสิงคโปรและประเทศเยอรมนี
แผนการดําเนินงานสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ในสวนที่เกี่ยวของ
กับทะเบียนราษฎร
สํานักงานสถิติแหงชาติมีแผนงานการทําสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553
อยางเต็มรูปแบบ แตจะขอความอนุเคราะหขอมูลจํานวนบาน จากฐานขอมูลบานทะเบียน
ราษฎร และขอมูลจากแหลงอื่นๆ เชน การทําสํามะโนประชากรที่ผานมา เพื่อเปนตัวเลขคุม
ยอดควบคุมการปฏิบัติงานสนาม โดยจะนํามาคิดรวมความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นดวย (ขอมูล
จากการประชุมผูเชี่ยวชาญ - รัจนา เนตรแสงทิพย สํานักงานสถิติแหงชาติ) อยางไรก็ตามใน
การทําสํามะโนครั้งกอนๆ ก็เคยใชจํานวนประชากร ตามทะเบียนราษฎร และแหลงอื่นๆ เพื่อ
ควบคุมการปฏิบัติงานใหครบถวนของพนักงานแจงนับในแตละเขตตามบัญชีเขตสํามะโน ซึ่ง
หากตัวเลขที่ไดมีความคลาดเคลื่อนเกินกวาที่กําหนด พนักงานจะตองออกติดตามงาน
การใหความรูต อสาธารณะเกี่ยวกับความแตกตางของทะเบียนราษฎรและ
สํามะโนประชากร
เนื่องจากประชาชนจะคุนเคยกับเลข 13 หลักและบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียน
บาน จากระบบทะเบียนราษฎร เพราะตองใชเปนหลักฐานตามกฎหมาย รวมถึงการเลือกตั้ง
ด ว ย ดั ง นั้ น จึ ง มี คํ า ถามจากสาธารณชนทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารทํ า สํ า มะโนประชากร เกี่ ย วกั บ
ความจําเปนในการทําสํามะโนประชากร ในเมื่อประเทศไทยก็มีระบบทะเบียนราษฎรอยูแลว
นอกจากนี้การทําสํามะโนที่ตองใชงบประมาณสูง และประชาชนรูสึกเปนภาระในการใหขอมูล
ดังนั้นสํานักงานสถิติแหงชาติจึงตองประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง เพื่อใหประชาชนทั่วไปเห็น
ความแตกตางของขอมูลทั้งสองแหลง รวมทั้งขอมูลที่มีในสํามะโนแตไมมีในทะเบียนราษฎร
นอกจากนี้สํานักบริหารการทะเบียนและสํานักงานสถิติแหงชาติ ควรจัดประชุมปรึกษาหารือ
กันระหวางสองหนวยงาน ในการประชาสัมพันธใหความรูแกสาธารณะ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ
ดวย (ขอมูลจากการประชุมผูเชี่ยวชาญ - กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)
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การนับประชากรใหครบถวนของการทําสํามะโนประชากร
สํานักงานสถิติแหงชาติมีแผนที่จะเก็บขอมูลจํานวนประชากรในคุมรวมใหครบถวน
ดวยวิธี Multi model กลาวคือ ใชหลายวิธีในการเก็บขอมูล เชน วิธีสัมภาษณ ทอดแบบ และ
ทาง Internet แตการตอบแบบสอบถามทาง Internet
อาจจะมีไมมาก เนื่องจากสัดสวน
การเขาถึง Internet ของประชากรไทยมีนอย แตนาจะเปนวิธีการที่ดี สําหรับกลุมประชากรที่
พนักงานสัมภาษณเขาถึงไดยาก เชน นักธุรกิจ เปนตน ในการทําสํามะโนประชากร พ.ศ.
2553 ไดมีแผนที่จะใชอาสาสมัครในทองที่ ในรูปของเครือขายซึ่งรูจักพื้นที่เปนอยางดี เปน
พนักงานสนาม (ขอมูลจากการประชุมผูเชี่ยวชาญ - รัจนา เนตรแสงทิพย สํานักงานสถิติ
แหงชาติ) อยางไรก็ตาม วิธีการ Multi model ไดมีการใชในสํามะโนครั้งที่ผานมาเชนเดียวกัน
ยกเวนการตอบทาง Internet (ขอมูลจากการประชุมผูเชี่ยวชาญ - จินตนา เพชรานนท อดีต
รองเลขาธิการสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ)
การควบคุมคุณภาพงานสนามใหพนักงานทําการสัมภาษณจริง เปนสิ่งที่สําคัญมาก
เพราะประชาชนที่ไมถูกสัมภาษณ จะไมเชื่อถือในคุณภาพของขอมูลที่ไดจากการทําสํามะโน
ประชากร (ขอมูลจากการประชุมผูเชี่ยวชาญ - ปราโมทย ประสาทกุล สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล) และควรใหความสําคัญในการควบคุมคุณภาพขอมูล โดย
วิธีการสํารวจภายหลังการแจงนับ หรือ Post Enumeration Survey – PES ดวย (ขอมูลจาก
การประชุมผูเชี่ยวชาญ - สุรียพร พันพึ่ง สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)
สรุปแนวทางในการจัดทําสํามะโนประชากรในอนาคต
จากการสังเคราะหองคความรูที่ผานมาทั้งจากเอกสารของประเทศไทย ตางประเทศ
และความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ แนวทางที่ควรจะดําเนินการทําสํามะโนประชากรในอนาคต
ควรเปน Register-based census เฉพาะการนําเสนอขอมูลระดับประเทศเทานั้น เนื่องจากใน
ระดับจังหวัด มีประชากรเปนจํานวนมากไมไดอาศัยอยูในจังหวัดที่ตนเองมีชื่ออยูในทะเบียน
โดยมีเปาหมายเพื่อใหไดขอมูลที่มีคุณภาพที่ดีกวา หรือเทาเดิม แตลดคาใชจาย และลดภาระ
ของผูใหขอมูลเมื่อเปรียบเทียบกับการทําสํามะโนเต็มรูปแบบ ดังนี้คือ
1. ในชวงกอนการทําสํามะโนประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติควรขอความรวมมือ
จากกระทรวงมหาดไทย ใหมีการปรับปรุงตรวจสอบขอมูล บาน และประชากร
ในบานของทะเบียนราษฎรใหถูกตอง และทันสมัย เพื่อใชเปนกรอบตัวอยาง
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2. เลือกบานตัวอยางจากกรอบตัวอยางที่ตรวจสอบความถูกตอง และทันสมัยแลว
เพื่ อ เก็ บ ข อ มู ล ของบ า น และประชากรที่ อ ยู ใ นบ า นที่ ต กเป น ตั ว อย า ง โดยมี
แผนการเลือกตัวอยาง ใหเปนตัวแทนระดับประเทศได
3. เชื่อมโยงฐานขอมูลทะเบียนราษฎร รวมกับฐานขอมูลอื่นๆ ที่มีขอมูลที่มีคุณภาพ
ดีอยูแลว เชน ฐานขอมูลระบบประกันสังคม ฐานขอมูลระบบประกันสุขภาพ
เพื่อใหมีการเก็บขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนอยลง
4. ตองมีการทําสํามะโนประชากรทดลองทุกขั้นตอนกอนการปฏิบัติงานจริง โดย
กลุมบุคคลากรที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการทําสํามะโนฯ
5. สําหรับขอมูลอื่นๆ ที่ตองการเสนอผลระดับจังหวัด สํานักงานสถิติแหงชาติควร
ใชวิธีการสํารวจแทนการทําสํามะโน ซึ่งการสํารวจเปนงานประจําของสํานักงาน
สถิติแหงชาติที่มีความเชี่ยวชาญอยูแลว
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ภาคผนวก ก
รายนามผูเขารวมประชุมเพื่อขอความเห็นจากผูเชี่ยวชาญทั้งผูผลิต และผูใชขอมูล
ทะเบียนราษฎร และสํามะโนประชากร ในประเด็นเรื่อง “การใชประโยชนจากระบบขอมูล
ประชากรจากทะเบียนราษฎรสําหรับการจัดทําสํามะโนประชากรในประเทศไทย” ในวัน
พฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551 เวลา 8.30–12.00 น. ณ หองประชุมศุภมิตร ชั้น 7
โรงแรม รอยัล ปรินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
ลําดับ


1
2
3
4
5
6
7
8


9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่อ – สกุล
ตําแหนง / หนวยงาน
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค ที่ปรึกษาสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
อาจารยประจําสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล
อาจารยประจําสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล
รองผูอํานวยการสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
รศ.ดร.วรชัย ทองไทย
อาจารยประจําสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง
รองผูอํานวยการสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
ผศ.ดร.รศรินทร เกรย
รองผูอํานวยการสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
ผศ.ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ
อาจารยประจําสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
สํานักงานสถิติแหงชาติ
นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย
ผูอํานวยการสํานักสถิตเิ ศรษฐกิจสังคมและประชามติ 2
นางเฉลิมขวัญ เจียมประชานรากร หัวหนากลุมวิเทศสัมพันธ สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ
นางสาวมณี ปาริสุทธิกมล
หัวหนากลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ
นายบุญสม สุวรรณโคตร
หัวหนากลุมพัฒนาระบบงานประมวลผลขอมูล
นายนิรัตน รวดเรียว
หัวหนากลุมบริหารและพัฒนาแผนที่สถิติ
นางสาวพรทิพย ศรีวัชรินทร
หัวหนากลุมสถิติสังคม
ดร.มาลี วงศาโรจน
นักวิชาการคอมพิวเตอร 8 วช
นางปทมา อมรสิริสมบูรณ
นักสถิตเิ ศรษฐสังคม 8 ว
นางพรทิพย สมวงศ
นักสถิตเิ ศรษฐสังคม 8 ว
นางสาวจินตนา ศิลปวุฒิ
นักสถิตเิ ศรษฐสังคม 8 ว
นางสาวอารีรัตน โลทองมงคล
นักสถิตเิ ศรษฐสังคม 7 ว
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ชื่อ – สกุล
ตําแหนง / หนวยงาน
นางสาวพรรณี พัฒนประดิษฐ
นักสถิตเิ ศรษฐสังคม 7 ว
นางสาวอรนุช หุตะชาต
นักสถิตเิ ศรษฐสังคม 7 ว
นางสาวจันทรเพ็ญ ศรีธวัชพงศ นักวิชาการสถิติ 7 ว
นายบรรพต ตีเมืองสอง
นักวิชาการสถิติ 7 ว
นางศิริวรรณ บุญศรีภิรัตน
นักวิชาการสถิติ 7 ว
นางอรศรี ฮินทาไม
นักวิชาการสถิติ 7 ว
นางสาวกรรณิการ เสนา
นักสถิตเิ ศรษฐสังคม 6 ว
นายไพโรจน บุญลือ
สถิตจิ ังหวัดขอนแกน
 ศูนยสารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนางานปกครอง กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
28 นายประเสริฐ ศรีพนารัตนกุล ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
พัฒนางานปกครอง
 สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
29 นายเชิดชัย เริ่มฤกษ
หัวหนากลุมการใชประโยชนฐานขอมูลและพัฒนาธุรกิจ
บริการ
30 นายอนุพงษ วาวงศมูล
หัวหนาฝายเจาหนาที่บริหารงานปกครอง 7
31 นายวิเชียร ชิดชนกนารถ
หัวหนากลุมวิชาการและระบบเทคโนโลยีการทะเบียน
32 นายวิทยา อนอิ่ม
หัวหนากลุมงานปองกันและปราบปรามการทุจริต
33 นายวิรัตน เธียรพจีกุล
หัวหนาฝายหลักฐานการทําบัตร
 หนวยงานอื่น ๆ
34 นางสาวจินตนา เพชรานนท อดีตรองเลขาธิการสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ
35 นางสาวนวรัตน โอปนพันธุ อดีตหัวหนากลุมสถิติประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ
36 ศ.ดร.ภัสสร ลิมานนท
ผูอํานวยการวิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

ลําดับ
20
21
22
23
24
25
26
27
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ลําดับ ชื่อ – สกุล
37 รศ.ดร. วาสนา อิ่มเอม
38
39
40
41
42

ตําแหนง / หนวยงาน
ผูชวยผูแทนประจําประเทศไทย กองทุนประชากรแหง
สหประชาชาติ
นางสาวชญานิศ หวังดี
ผูชวยวิเคราะหนโยบายสังคม จากกองทุนเพื่อเด็กแหง
สหประชาชาติ (UNICEF)
นางสาววรัญญา เตียวกุล
เจาหนาทีว่ เิ คราะหนโยบายและแผน 8 ว
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
ทญ.ดร.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ กระทรวง
นางตวงทิพย ธีระวิทย
สาธารณสุข
นางสาวศิริพร เคาภูไทย
สํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข
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ภาคผนวก ข
แบบพิมพทะเบียนสัตวพาหนะ ที่ใชสํารวจจํานวนสัตวพาหนะ ตามกฎหมายและระเบียบ
การทะเบียนในหนาที่ พ.ศ. 2504
ส.พ. ๑ คือ ตัว๋ เดินทุงชาง ส.พ. ๒ คือ ตัว๋ เดินทุงมา
ส.พ. ๓ คือ ตัว๋ เดินทุงโค ส.พ. ๔ คือ ตัว๋ เดินทุงกระบือ
( ส.พ. ๑ )

ที่........................ชาง.................................................ชื่อ.........................................
ของ.........................................................................บานหมูที่..................................
ตําบล..................................อําเภอ...............................จังหวัด.................................
เล็บ...................................งาหรือขนาย.....................บรรทัดหลัง.............................
ตําหนิ......................................................................................................................
ไดมาโดย................................................................................................................
ตรวจวันที่...................เดือน............................พ.ศ. ............................
ลงนาม.......................................................ผูตรวจ
ลงนาม.......................................................เจาของสัตว
ลงนาม.......................................................พะยาน
โรงพิมพสวนทองถิ่น กรมมหาดไทย
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( ส.พ. ๒ )

ที่..................มา..................................................ชื่อ................................................
ของ.........................................................................บานหมูที่..................................
ตําบล..................................อําเภอ...............................จังหวัด.................................
มีขวัญ...................แหง สี.....................................................................................
ขนาดสูง...................................ซ. ม. อายุ..........ป.....................................เดือน
ตําหนิ......................................................................................................................
ไดมาโดย................................................................................................................
ตรวจวันที่...................เดือน............................พ.ศ. ......................
ลงชื่อ.......................................................ผูตรวจ
ลงชื่อ.......................................................เจาของสัตว
ลงชื่อ.......................................................พยาน
หมายเหตุ

๑. บันทัดที่ ๑ ชอง “มา” ถาเปนมาผูทตี่ อนแลวใหเขียนเพิ่มวา “ผูตอน”
ถาไมไดตัดตอนใหเขียนวา “ผู”
๒. การวัดขนาดสูงวัดจากเทาหนาถึงตะโหงกหรือผมนกเอี้ยง
(ร.พ. กรมมหาดไทย)

126

( ส.พ. ๓ )

ที่...............โค...........................ชื่อ..................................ของ..................................
บานหมูที่..................................ตําบล..............................อําเภอ...............................
จังหวัด.....................................มีขวัญ........................แหง สี...................................
เขา.........................ตําหนิ...................................ไดมาโดย.......................................
ตรวจวันที่...................เดือน......................................................พ.ศ. ......................
ลงชื่อ...............................................................ผูตรวจ
ลงชื่อ...............................................................เจาของสัตว
ลงชื่อ.............................................................พยาน
โรงพิมพสวนทองถิ่น กรมมหาดไทย
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( ส.พ. ๔ )

ที่...............กระบือ....................ชื่อ..................................ของ..................................
บานหมูที่..................................ตําบล..............................อําเภอ...............................
จังหวัด.....................................มีขวัญ........................แหง สี...................................
เขา.........................ตําหนิ...................................ไดมาโดย.......................................
ตรวจวันที่...................เดือน......................................................พ.ศ. ......................
ลงชื่อ...................................................................................................ผูตรวจ
ลงชื่อ...................................................................................................เจาของสัตว
ลงชื่อ...................................................................................................พยาน
( ร.พ. กรมมหาดไทย )
ที่มา : กองทะเบียนสวนการทะเบียนและเลือกตั้ง กรมมหาดไทย. 2504. กฎหมายและระเบียบ
การทะเบียนในหนาที่ พ.ศ. 2504. กงเทพฯ: โรงพิมพสวนทองถิ่นกรมการปกครอง
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