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  การทะเบียนราษฎรและสำมะโนประชากรในประเทศไทย 

มีกำเนิดมาจากจุดเริ�มตนเดียวกัน โดยยอนไปไดถึงการจดทะเบียน
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ทำนุบำรุงสุขของราษฎร
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คํานํา 
 
รายงานเร่ือง “พัฒนาการ การจัดทําทะเบียนราษฎรและสํามะโนประชากรในประเทศ

ไทย” ไดดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือทบทวนการจัดทําทะเบียนราษฎร และสํามะโนประชากร ต้ังแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน ความเหมือนและความแตกตางของขอมูลทั้งสองแหลง และความเปนไปไดในการใช
ประโยชนจากการทะเบียนราษฎรเพ่ือการทําสํามะโนประชากร โดยนําเสนอตัวอยางของการใช
ประโยชนของตางประเทศ 

 

สํามะโนประชากร และทะเบียนราษฎร เปนแหลงขอมูลหลักดานประชากรที่นํามาใช
เพ่ือทําการวิจัย และใชในการวางแผนดานนโยบายของประเทศไทย ดังนั้นสถาบันฯ หวังวา 
รายงานฉบับนี้จะสามารถนํามาใชประโยชน ในการปรับปรุงคุณภาพของการทําสํามะโน
ประชากร และการทะเบียนราษฎร และเปนขอมูลต้ังตน เพ่ือใชศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียด 
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 ที่ชวยใหรายงานฉบับนี้สามารถจัดทําข้ึนไดโดยผาน Special Service Agreement 
(SSA) และ Mr. G. Giridhar ผูแทนกองทุนประชากรแหงสหประชาชาติประเทศไทย ซ่ึงให
การสนับสนุนการศึกษาครั้งนี้ 

 
 

 
รองศาสตราจารย ดร. สุรียพร  พันพึ่ง 

ผูอํานวยการสถาบันวิจยัประชากรและสังคม 
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ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งในโลก ที่จัดทําสํามะโนประชากรทุก 10 ปในป       
คริสตศักราชท่ีลงทายดวย “0” ตามขอเสนอแนะขององคการสหประชาชาติ ซึ่งสํานักงานสถิติ
แหงชาติจะทําสํามะโนประชากรแบบเต็มรูปแบบ (Full census, Traditional census) ในคร้ัง
ตอไปในป พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

 

ประเทศไทยยังมีแหลงขอมูลประชากรที่สําคัญอีกแหลงหนึ่งคือ การทะเบียนราษฎร ซึ่ง
อยูในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย บางประเทศในทวีปยุโรป และเอเซียที่มีระบบ            
การจดทะเบียนประชากรท่ีมีคุณภาพดี ไดใชทะเบียนราษฎรเปนฐานในการทําสํามะโนประชากร ซึ่ง
เปนการลดคาใชจาย และลดภาระของผูตอบคําถาม ในขณะท่ีขอมูลที่ไดมีคุณภาพดีกวา หรือไม
แตกตางจากการทําสํามะโนเต็มรูปแบบ 

 

รายงานฉบับนี้อภิปรายเก่ียวกับประวัติของการจัดทําทะเบียนราษฎร และสํามะโน
ประชากร ซึ่งยอนอดีตกลับไปจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และได
อภิปรายถึงความเหมือนและความแตกตางของการทะเบียนราษฎร และสํามะโนประชากร 
นอกจากนี้ไดนําเสนอตัวอยางประเทศที่ใชประโยชนจากขอมูลจากการทะเบียนราษฎรเปนฐาน 
เพื่อการทําสํามะโนประชากร (Register-based census) ประสบการณตางๆ เหลานั้นอาจนํามา
ประยุกตใชกับประเทศไทยได 

 

รายงานฉบับน้ีไดจัดทําข้ึนระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 
2551 รวมระยะเวลาสี่เดือน อยางไรก็ตาม การทําสํามะโนประชากรโดยใชทะเบียนราษฎรเปนฐาน
ไมไดทําไดโดยงาย ดังนั้นตองทําการศึกษาในรายละเอียด ซึ่งตองใชเวลาในการศึกษานานมากข้ึน 

 

กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ ประเทศไทย หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับน้ีจะได
มีการนําไปใชสําหรับการศึกษาตอยอด และอภิปรายเก่ียวกับความเปนไปไดของการใชประโยชน
จากทะเบียนราษฎรในการทําสํามะโนประชากรในประเทศไทย ในระยะยาว และหวังวาจะกระตุนให
เกิดการศึกษาในลักษณะที่คลายคลึงกันในประเทศอื่นๆ ที่มีทั้งระบบทะเบียนราษฎรและสํามะโน
ประชากร 

 
 
 

รองศาสตราจารย ดร. วาสนา อิ่มเอม 
ผูชวยผูแทนกองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ ประเทศไทย 
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การศึกษานี้ นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของทะเบียนราษฎรและสํามะโน
ประชากรในประเทศไทยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน การใชประโยชนจากระบบทะเบียนราษฎร
เพ่ือการทําสํามะโนประชากรในตางประเทศ และความเปนไปไดของการใชประโยชนจาก
ทะเบียนราษฎรเพื่อการทําสํามะโนประชากรในประเทศไทย การศึกษานี้ใชวิธีการทบทวน 
วิเคราะหขอมูลจากเอกสาร และขอคิดเห็นจากการประชุมผูเชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานทะเบียน
ราษฎรและสํามะโนประชากรโดยตรง รวมท้ังผูใชขอมูลจากทั้งสองแหลงดังกลาว ไดแก 
มหาวิทยาลัย และหนวยงานกําหนดนโยบายและวางแผน รวมทั้งองคการระหวางประเทศ 
ไดแก กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ (UNFPA) และกองทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ 
(UNICEF) 

 

 สํามะโนประชากรและทะเบียนราษฎรมีจุดเร่ิมตนเดียวกัน กลาวคือราวป พ.ศ. 
2440 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ซ่ึงทรงไดนํา
ประเทศไทยเขาสูความทันสมัยเจริญกาวหนาในดานตางๆ มากมาย รวมถึงการสํารวจพลเมือง
ของประเทศสําหรับการทําทะเบียนประชากรโดยกระทรวงมหาดไทย เพื่อใชประโยชนในการ
บริหารราชการแผนดินทํานุบํารุงสุขของราษฎร แตการสํารวจนั้นไมประสบผลสําเร็จ 
เนื่องจากกํานันและผูใหญบานสวนใหญซ่ึงเปนผูกรอกขอมูลเขียนหนังสือไมได ไมสามารถ
กรอกขอมูลตามแบบพิมพที่ทางราชการกําหนดไวได ตอมาป พ.ศ.2446 ไดมีความพยายาม
จัดทําสํามะโนอีกคร้ังหนึ่ง แตก็ยังไมครอบคลุมครบถวน เนื่องจากการแบงเขตการปกครอง
ทองที่ในบางมณฑลที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยยังไมเรียบรอย และไมไดดําเนินการในมณฑล
กรุงเทพฯ ซ่ึงสังกัดกระทรวงนครบาล 
 

 การเก็บขอมูลท่ีถือวาเปนการทําสํามะโนประชากรครั้งแรกของประเทศไทย คือใน     
ป พ.ศ. 2452 และสํามะโนประชากรไดดําเนินการตอมา ในป พ.ศ. 2462  และ 2472 เพื่อ
เปนการทําทะเบียนใหทันสมัย และหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ไดจัดทําสํามะโน
ประชากร ในป พ.ศ. 2480 เพื่อประโยชนในการเลือกต้ังดวย กระทรวงมหาดไทยไดจัดทํา   
สํามะโนประชากรอีกคร้ังหนึ่ง ในป พ.ศ. 2490 การจัดทําสํามะโนทุกคร้ังที่ผานมา ถือไดวาเปน
การปรับปรุงขอมูลทะเบียนใหทันสมัยดวยการเก็บขอมูลประชากรใหมทั้งหมดทุกคร้ัง 
 



 ฉ

 ในป พ.ศ. 2494 กระทรวงมหาดไทยไดเร่ิมใหเลขหมายประจําบาน ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนของ   
การจัดทําทะเบียนบาน และฐานขอมูลบาน 
 

 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2499 ถือไดวาเปนการวางรากฐานการตรวจสอบ
จํานวนประชากรแตละบานใหทันสมัย โดยการใชขอมูลจากการจดทะเบียนเกิด ตาย ยายที่อยู
มาปรับแก โดยไมตองมีการเก็บขอมูลใหมทั้งหมดเหมือนอดีต 
  

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เปนกฎหมายการทะเบียนราษฎรฉบับแรก      
ท่ีมีบทบัญญัติรองรับการปฏิบัติในเร่ืองการจัดเก็บ บันทึก และประมวลผลขอมูล ตลอดจน      
การเชื่อมโยงขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอร และเปนกฎหมายที่ใชเปน
หลักในการทํางานของทะเบียนราษฎรในปจจุบัน  

 

ทะเบียนราษฎรไดมีการปรับปรุงทั้งในดานการใหบริการประชาชน และคุณภาพของ
ขอมูลใหถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่งต้ังแตป พ.ศ. 2541 เปนตนมา ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  
พ.ศ.2534 กระทรวงมหาดไทยจะตองประกาศจํานวนประชากรของประเทศไทยในเดือน
มีนาคมของทุกป โดยจํานวนประชากรน้ันอางถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปที่ผานมา 

 

ในสวนของการทําสํามะโนประชากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตน
ของการทําสํามะโนในความหมายปจจุบันที่แนะนําไวโดยองคการสหประชาชาตินั้น 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตั้ง
สํานักงานสถิติแหงชาติขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2458 เพื่อรวบรวมสถิติที่ไดจากการบริหารของหนวยราชการตางๆ 
มาไวเปนสวนกลาง โดยใชชื่อเมื่อเร่ิมต้ังวา กรมสถิติพยากรณ สังกัดกระทรวงพระคลังมหา
สมบัติ ในป พ.ศ. 2495 รัฐบาลจึงไดตราพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2495 ขึ้นโดยกําหนดให
สํานักงานสถิติแหงชาติ เปนหนวยงานแหงเดียวรับผิดชอบในการจัดทําสํามะโนของประเทศ  

 

ในปจจุบันการทะเบียนราษฎรสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ      
สํามะโนประชากรดําเนินการภายใตสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําสํามะโนประชากรเปนคร้ังแรก ในป        
พ.ศ. 2503 และตอๆ มาในป พ.ศ. 2513,  2523, 2533 และ 2543 โดยในป พ.ศ. 2513 
ได เ ร่ิมทําสํามะโนเคหะพรอมกันไปดวย ซ่ึงสอดคลองกับขอเสนอแนะขององคการ
สหประชาชาติที่ตองการใหประเทศตางๆ เก็บรวบรวมขอมูลสถิติเกี่ยวกับลักษณะตางๆ ของ
ประชากร ตลอดจนสภาพการอยูอาศัยของประชากรในประเทศอยางนอยทุกระยะ 10 ป ใน
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ปคริสตศักราชที่ลงทายดวย “0" ท้ังนี้เพื่อใหขอมูลจากการสํามะโนของแตละประเทศสามารถ
เปรียบเทียบกันได สํานักงานสถิติแหงชาติจะทําสํามะโนประชากรและเคหะในป พ.ศ. 2553 
นับเปนสํามะโนประชากรครั้งท่ี 11 และเปนการทําสํามะโนเคหะคร้ังที่ 5 ของประเทศไทย 

 

ประเทศสวนใหญในโลก รวมทั้งประเทศไทยใชการทําสํามะโนเต็มรูปแบบ(full 
census) หรือที่เรียกวาแบบด้ังเดิม (traditional census) สวนการใชประโยชนจากขอมูลระบบ
ทะเบียนราษฎร เพื่อการทําสํามะโนประชากร องคการสหประชาชาติไดแนะนําวาสามารถใช
ประโยชนรวมกันได และพบวาไดมีการดําเนินการอยูแลวในหลายประเทศที่มีระบบทะเบียนที่
มีคุณภาพดีและครบถวน โดยแบงเปน 3 รูปแบบคือ (1) register-based census คือ      
การเลือกตัวอยางจากขอมูลระบบทะเบียน ณ วันสํามะโนแลวสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่มีในระบบทะเบียน แทนการทําสํามะโนประชากรเต็มรูปแบบ ประเทศที่ใช
รูปแบบนี้  ไดแก ประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย คือ เดนมารค ฟนแลนด นอรเวย สวีเดน 
และไอสแลนด สําหรับในทวีปเอเซีย คือประเทศสิงคโปร สวนประเทศเยอรมนีมีแผนท่ีจะใช
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 ประเทศที่ใชรูปแบบน้ี 
คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

สํามะโนประชากรและทะเบียนราษฎรในประเทศไทย มีคุมรวมประชากรที่
คลายคลึงกันมาก และขอมูลจากทะเบียนราษฎรก็สามารถอางถึงวันสํามะโนได แตถาจะใชวิธี 
register-based census ในการทําสํามะโนประชากรป พ.ศ. 2553 แลว ก็จะใชไดผลดีเฉพาะ
ระดับประเทศเทานั้น โดยความคลาดเคลื่อนในระดับจังหวัดนาจะมีสูง ทั้งนี้เพราะประชากร
ไทยไมไดมีสถานที่อยูตามที่ปรากฏในทะเบียนบานอยูเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ การให
พนักงานสนามมีขอมูลเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก และรายละเอียดขอมูลสวนตัวของ
บุคคลนั้น จะตองพิจารณาอีกวาสามารถทําไดตามกฎหมายหรือไม ยิ่งกวานั้นอาจไมเปนที่
พอใจของประชาชน โดยเฉพาะในเขตเมือง สวนเลขประจําตัว 13 หลัก จากประสบการณ
งานสนามของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาประชาชนไทยโดยท่ัวไปไมสามารถจําเลข
ประจําตัว 13 หลักได 
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 ในการทําสํามะโนประชากรป พ.ศ.2553 แผนงานที่นาจะเปนไปไดที่สุดขอสํานักงาน
สถิติแหงชาติคือ การทําสํามะโนเต็มรูปแบบ และใชจํานวนบานและจํานวนประชากรจาก
ทะเบียนราษฎรรวมกับขอมูลอ่ืนๆ รวมทั้งปรับความคลาดเคล่ือนทางสถิติ เพื่อใชควบคุมการ
ปฏิบัติงานสนามของพนักงานใหแจงนับไดครบถวน  

 

สํานักงานสถิติแหงชาติควรตองมีการประชาสัมพันธอยางเขมขนและตอเนื่อง 
เพ่ือใหประชาชนทั่วไปมีความเขาใจถึงความแตกตางของสํามะโนประชากรและทะเบียน
ราษฎร เน่ืองจากประชาชนท่ัวไปจะคุนเคยกับทะเบียนราษฎร จึงมักมีคําถามวา เมื่อมี
ทะเบียนราษฎรอยูแลว เหตุใดจึงตองทําสํามะโนประชากรอีก 

 

อยางไรก็ตาม ประเทศไทยมีฐานขอมูลอยูแลวหลายฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับ
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎรไดดวยเลขประจําตัว 13 หลัก เชน ฐานขอมูลระบบประกันสังคม 
และฐานขอมูลระบบประกันสุขภาพ เปนตน  ถานํามาเชื่อมโยงกันได ก็จะสามารถได
คลังขอมูลเบื้องตนที่มีขอมูลที่เปนประโยชนมาก นอกจากนี้สํานักบริหารการทะเบียนก็มี
โครงการรณรงคใหบุคคลแจงยายเขาบานตามที่อยูจริงอยูแลว  โดยเฉพาะอยางยิ่งเขตที่มี
แรงงานยายถิ่นเขามาทํางานเปนจํานวนมาก ทั้งนี้เพ่ือประโยชนในการจัดสรรงบประมาณของ
รัฐบาลเขาสูทองถิ่นนั้นๆ ในอนาคตประเทศไทยควรพิจารณาใชการทําสํามะโนแบบ register-
based census อันจะเปนการประหยัดงบประมาณและลดภาระของผูตอบขอมูล อยางไรก็
ตาม จําเปนตองมีการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนราษฎรใหถูกตอง 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 ซ่ึงมีการดําเนินงานที่แยกจากกัน         
การทะเบียนราษฎรอยูภายใตกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสํามะโนประชากร 
ดําเนินการภายใตสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
อยางไร ก็ตาม ขอมูลประชากรจากแหลงขอมูลทั้งสองแหงดังกลาว มักจะมีจํานวนไมเทากัน 
ซ่ึงทําใหเกิดขอสงสัยวาเพราะเหตุไรจึงเปนเชนนั้น เพื่อไมใหเกิดความสับสน ประเทศไทย
สามารถมีแหลงขอมูลจํานวนประชากรเพียงแหลงเดียวไดหรือไม เชน เมื่อมีระบบทะเบียน
ราษฎรอยูแลวและเสนอผลไดทุกป จําเปนหรือไมที่จะตองจัดทําสํามะโนประชากรที่ใช
ทรัพยากรและงบประมาณสูงมาก และจัดทําทุก 10 ป อยางไรก็ตาม องคการสหประชาชาติไดแนะนํา    
ใหมีการเก็บขอมูลในทั้งสองระบบ ซ่ึงมีความแตกตางกัน และสามารถใชประโยชนรวมกันได 
 
1.1 สํามะโนประชากร (Population census)  
 
 ตามความหมายที่องคการสหประชาชาติใหไว หรือสํามะโนประชากรในความหมาย
ปจจุบัน คือ กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรทุกคน เกี่ยวกับลักษณะทาง
ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ในประเทศใดประเทศหน่ึง หรือกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากประชากรทุกคนในขอบเขตที่กําหนด โดยขอมูลอางถึง ณ เวลาที่กําหนดไว ซ่ึง
รวมถึงกระบวนการวิเคราะห และนําเสนอผลดวย ซ่ึงในความหมายน้ีใชกับสํามะโนเคหะ 
(Housing census) ดวยเชนเดียวกัน แตเปล่ียนจากประชากรทุกคน เปนที่อยูอาศัยทุกครัวเรือนแทน 
(United Nations 1997) 

 

ลักษณะทีส่ําคัญของสํามะโนประชากรและเคหะมี 4 ขอคือ 
1.  ตองแจงนับรายบุคคล (Individual enumeration) ทุกคนหรือรายครัวเรือนทุก

ครัวเรือน  ท้ังนี้ไมไดหามการสุมตัวอยาง เพ่ือใชสําหรับถามคุณลักษณะบาง
ประการของประชากร แตขนาดตัวอยางควรจะตองมีขนาดใหญพอที่จะเสนอ
ผลเปนตารางไขวในรายละเอียดได 
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2.  การกําหนดคุมรวมและขอบขาย (Universality within a defined territory) ตอง           
มีการกําหนดท่ีชัดเจนวา บุคคลใดท่ีจะตองถูกแจงนับบาง ภายในพ้ืนที่ที่กําหนด 

3.  เก็บขอมูลพรอมกัน (Simultaneity) ขอมูลที่จัดเก็บจะตองมีการอางถึงวันที่
กําหนด  สวนใหญคือวันสํามะโน แตเวลาที่อางถึงไมจําเปนตองเปนเวลา
เดียวกันหมด สําหรับขอมูลคุณลักษณะตางๆ โดยอาจเปนชวงเวลากอนวัน   
สํามะโนก็ได1 สําหรับชวงเวลาการเก็บขอมูลสํามะโนประชากรและเคหะ 
จะตองเปนเวลาเดียวกัน หรือใกลเคียงกันมากที่สุด 

4.  ความถี่ของการจัดทําสํามะโน (Defined periodicity)  ควรจะมีการกําหนดความถี่        
ของการจัดทําสํามะโนไวเปนที่แนชัด และสม่ําเสมอ อยางนอยที่สุดควรทําทุก 
10 ป ในป ค.ศ.ที่ลงทายดวยเลข 0 หรือปที่ใกลเคียงที่สุด เพ่ือใหขอมูลที่
จัดเก็บเปรียบเทียบกันไดระหวางประเทศ 

 
1.2 ทะเบียนประชากร หรือทะเบียนราษฎร  

(Population registration or civil registration) 
 

องคการสหประชาชาติ (United Nations 2001a) ไดใหความหมายของทะเบียน
ประชากรไววา เปนกระบวนการการจดบันทึก (record) อยางตอเนื่องของคุณลักษณะบาง
ประการของประชากรที่อาศัยอยูในประเทศหน่ึงๆ หรือในพื้นที่หนึ่งๆ และมีผลทางกฎหมาย 
คุณลักษณะของประชากรที่บันทึก เชน วัน เดือน ปเกิด เพศ สถานภาพสมรส สถานท่ีเกิด 
สัญชาติ และภาษา และมีการกําหนดใหเลขประจําตัวประชาชนของแตละบุคคลที่ไมซํ้ากัน 
เพ่ือทําใหทราบวาขอมูลรายการนั้นเปนของบุคคลใด ขอมูลทะเบียนประชากรสามารถปรับให
ทันสมัย ณ เวลาที่อางถึงตลอดเวลา โดยการนําขอมูลการจดทะเบียน การเกิด การตาย การแตงงาน     
การหยา และการยายที่อยู ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของระบบทะเบียนราษฎร (Civil registration) มา
ใช ไมวาการจดทะเบียนเหตุการณเหลานั้นจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ใดก็ตาม  

 

ประโยชนจากขอมูลทะเบียนราษฎรมีมากมาย ดังแสดงรายละเอียดไวในบทที่ 2 
สําหรับในสวนที่เกี่ยวกับการทําสํามะโนประชากรน้ัน ไดแก การประมาณคาประชากร       
การวางแผนการทําสํามะโน ใชเปนกรอบตัวอยาง การประเมินผลความถูกตองของการทํา    

                                                 
 
1  เชน อาชพีในรอบป 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 สํามะโนแบบด้ังเดิม (Traditional 
census) ซ่ึงประเทศสวนใหญในโลกยังจัดทําแบบนี้อยู อยางไรก็ตามไดมีหลายประเทศ
ปรับเปล่ียนรูปแบบไป โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศในแถบยุโรป ที่มีระบบการจดทะเบียน
ประชากรที่มีคุณภาพดี ซ่ึงไดใชประโยชนจากขอมูลทะเบียนประชากร โดยการสุมตัวอยางจาก
ขอมูลระบบทะเบียน ณ วันท่ีอางถึง  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 สําหรับขอมูลบางเร่ือง และบางเร่ืองใชวิธีการ
สํารวจดวยตัวอยาง (Federal Statistical Office and the statistical Offices of the Länder 2007) 

 

สําหรับประเทศฝร่ังเศส ใชวิธีการทําสํามะโนแบบหมุนเวียน (Rolling census) หรือ   
สํามะโนบางสวน (Partial census) หรือสํามะโนแบบเลือกตัวอยาง (Sample census) กลาวคือ          
ขอมูลจะถูกเก็บจากประชากรบางสวนทุกป และทุกรอบหาป โดยจะทําสํามะโนอยางเต็ม
รูปแบบในเขตที่มีประชากรนอยกวา 10,000 คน แตถาเขตใดมีประชากรมากกวา 10,000 
คน จะใชวิธีสํารวจดวยตัวอยาง ซึ่งมีประมาณรอยละ 40 ของเขตท้ังหมด 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 การใชวิธีการทําสาํมะโนประชากรรูปแบบตางๆ ของประเทศในยุโรป 

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

 
สําหรับประเทศไทยนั้นทําสํามะโนประชากรและเคหะทุก 10 ป และในครั้งสุดทาย

เมื่อป   พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ซ่ึงนับเปนการทําสํามะโนประชากรคร้ังที่ 10 และสํามะโน
เคหะครั้งที่  4 โดยใชวิธีการทําสํามะโนเต็มรูปแบบเหมือนเชนที่ผานมา และสํานักงานสถิติ
แหงชาติไดมีแผนการทําสํามะโนคร้ังตอไปในป พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 
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1.4  วัตถุประสงค วิธีการศึกษา และเนื้อหา 
 

ประเทศไทยมีขอมูลทะเบียนประชากรจากระบบทะเบียนราษฎร ที่ไดถูกนํามาใช
ประโยชนอยางกวางขวาง และเปนท่ียอมรับในเร่ืองคุณภาพ เนื่องจากมีการปรับปรุงตลอดมา 
ท้ังในดานความถูกตอง และการนําเทคโนโลยีมาใช แตยังไมเคยมีการนํามาใชประโยชน
รวมกับการทําสํามะโนประชากรอยางเปนทางการ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคหลัก 
เพ่ือศึกษาความเปนไปไดที่จะใชประโยชนจากระบบทะเบียนราษฎร เพื่อการทําสํามะโน
ประชากรใน ประเทศไทย โดยการทบทวนจากเอกสารระหวางเดือนตุลาคม 2550 – มกราคม 
2551 และไดมีการนําเสนอผลที่ไดจากการทบทวนตอผูเชี่ยวชาญทั้งจากสํานักบริหาร      
การทะเบียน สํานักงานสถิติแหงชาติ และผูใชขอมูลทะเบียนราษฎร และสํามะโนประชากร
จากมหาวิทยาลัย หนวยงานที่กําหนดนโยบายและวางแผน ตลอดจนองคกรระหวางประเทศ 
ในประเด็นเร่ือง “การใชประโยชนจากระบบขอมูลประชากรจากทะเบียนราษฎรสําหรับ    
การจัดทําสํามะโนประชากรในประเทศไทย” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2551 ผลที่ได
จากการประชุมไดนํามาใชปรับปรุงใหรายงานนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

 

ในบทท่ี 2 และ 3 เปนการนําเสนอพัฒนาการของการจัดทําทะเบียนราษฎร และ      
สํามะโนประชากรและเคหะตามลําดับ ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ในบทที่ 4 เปนการศึกษาถึง
การใชประโยชนจากทะเบียนประชากร เพื่อการทําสํามะโนประชากรในตางประเทศ และใน
บทที่ 5 ซ่ึงเปนบทสุดทาย เปนการวิเคราะหความเหมือนและความแตกตางระหวางขอมูลจาก
ท้ังสองแหลง รวมทั้งใหขอเสนอแนะถึงความเปนไปได เกี่ยวกับการใชประโยชนจากทะเบียน
ราษฎรเพ่ือการทําสํามะโนประชากรในประเทศไทย โดยไดผนวกขอคิดเห็นที่เกี่ยวของของ
ผูเชี่ยวชาญจากการประชุมดังกลาวขางตนไวดวย สําหรับรายชื่อผูเชี่ยวชาญไดนําเสนอไวใน
ภาคผนวก ก  
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บทที่  2 
พัฒนาการของการจัดทําทะเบียนราษฎร 

 
การทะเบียนราษฎรและสํามะโนประชากรในประเทศไทย มีกําเนิดมาจากจุดเร่ิมตน

เดียวกัน  โดยอาจยอนไปไดถึงการจดทะเบียนชายฉกรรจเพ่ือไวใชในราชการสงคราม ซ่ึงมีมา
ต้ังแตกอนสมัยสุโขทัย และไดมีการพัฒนาการการเก็บขอมูลประชากรเร่ือยมา โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ในป พ.ศ. 2452  
ไดมีการแจงนับประชากรทั่วราชอาณาจักรที่ถือวาเปนการทําสํามะโนประชากรคร้ังแรก และ
ไดมีการทําสํามะโนประชากรตอมาในป พ.ศ. 2462, 2472, 2480 และ 2490 ซ่ึงทั้งหาครั้งนี้ 
ถือวาเปนการเก็บขอมูลเพ่ือจัดทําทะเบียนประชากร จนถึงประมาณป พ.ศ. 2495 จึงไดเร่ิม
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 

ตามเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นดังน้ี 
 

ยุคท่ี 1:  ยุคริเริ่มการเก็บขอมูลประชากร (รัชกาลท่ี 5 พ.ศ. 2411 - 2453) เปนชวง      
ที่มีการริเริ่มเก็บขอมูลประชากรอยางเปนระบบ การเก็บขอมูลที่ถือวา
เปนการทําสํามะโนประชากรครั้งแรกเพ่ือจัดทําทะเบียน ไดดําเนินการใน
ป พ.ศ. 2452 

ยุคท่ี 2:  ยุคขยายงานสถิติ (รัชกาลท่ี 6 พ.ศ.  2453 – กอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง) 
นอกจากเปนชวงที่มีการปรับปรุงงานทะเบียนราษฎรแลว  ยังมีการขยาย
งานสถิติใหครอบคลุมดานอ่ืนๆ ดวย เชน ดานการพาณิชย  โดยมีการจาง
ผูเชี่ยวชาญตางประเทศเขามาเปนท่ีปรึกษา 

ยุคท่ี 3:  ยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475 - 2499) ใชวิธีการทําให    
ขอมูลทันสมัยโดยไมตองใชวิธีการแจงนับประชากรทั้งหมดใหม แตใชวิธี
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ปรับดวยขอมูลการเกิด การตาย และการแจงยายเขา ยายออก ที่ไดจาก
การจดทะเบียน 

ยุคท่ี 4:  ยุคการใชคอมพิวเตอร (พ.ศ. 2500 - 2533) เปนชวงท่ีมีการเริ่มใช
คอมพิวเตอรมาใชในการบันทึกและประมวลผลขอมูล  

ยุคท่ี 5:  ยุคปจจุบัน (พ.ศ. 2534 - 2550) เร่ิมจากการมีพระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2534 ซ่ึงใชเปนรากฐานของงานทะเบียนราษฎรในปจจุบัน 

  

โดยในบทนี้จะเปนการบรรยายถึงพัฒนาการที่สําคัญของงานทะเบียนราษฎรในแตละยุค 
 
2.1 ยุคที่ 1:  ยุคริเริ่มการเก็บขอมูลประชากร (รชักาลที่ 5: พ.ศ. 2411 - 2453) 

 จุดเริ่มตนของการเกบ็รวบรวมขอมูลประชากร1 
 
ไมมีหลักฐานแนชัดวาการทะเบียนราษฎรของไทยเริ่มเมื่อใด แตมีขอสันนิษฐานวา 

จุดเร่ิมตนนาจะมาจากการจดทะเบียนชายฉกรรจเพื่อไวใชในราชการสงคราม ซ่ึงเรียกวา   
การจดทะเบียนบัญชีพลเมืองหรือสารบัญชี การเกณฑชายฉกรรจเพื่อเขารับราชการทหารนั้น 
มีมาต้ังแตสมัยสุโขทัยหรือกอนสุโขทัย จนมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยามีการจดทะเบียนพลเมืองที่
ใชการสักขอมือ หลังมือ หรือการสักเลข เพื่อใชประโยชนในการเกณฑทหารและเก็บภาษีอากร 
(สวนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 2540) 

 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงนําประเทศไทยเขาสูความเปน
สมัยใหม รุดหนาดานวิทยาการตางๆ นํามาซ่ึงความเจริญทัดเทียมกับชาติตะวันตก และ   
การบริหารราชการแผนดิน ทําใหประเทศไทยรอดพนจากการเปนอาณานิคมของชาติทางยุโรป
ในพระราชภารกิจของพระองคนั้น ถือไดวาพระอนุชาของพระองคทรงเปนกําลังสาํคัญ  

 
 

                                                        
 
1  ชาวบาบิโลเนีย ไดทําการนับจดทางสถิติเม่ือ 3000 หรืออาจถึง 4500 ป กอนคริสตศักราช ประเทศจีนทําเม่ือ 3000 ป กอน    

คริสตศักราช และชาวอียิปตโบราณเริ่มกระทําเม่ือ 2500 ปกอนคริสตศักราช ในคัมภีรไบเบิลไดกลาวถึงการท่ีพระเจาแผนดินอียิปต 
(ไอยคุปต) ไดบังคับใหโมเสสนับจดจํานวนชาวยิว เพื่อจะเก็บภาษีรัชชูปการ คําสั่งน้ีออกเม่ือ ประมาณป 1491 กอนคริศต     
ศาสนา …… อาณาจักรโรมันไดทําการนับจดประชากร (จะท่ัวไปหรือเฉพาะผูชายอายุหน่ึงก็ไมทราบ) เพื่อประโยชนในทางเกณฑ
ทหารและทางการเก็บเงินรัชชูปการ เม่ือ พ.ศ. 108 และกระทําตอมาจนถึง พ.ศ. 953 ซ่ึงเปนปท่ีอาณาจักรโรมันถลมทลายลง   
(อิทธิ สวรรคทัต มปป) 
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที ่5) 
 

การทาํสํามะโนประชากร เพ่ือใชในการวางแผนบริหารราชการแผนดนิ 
และทาํนุบาํรงุสุขของราษฎร เกดิขึ้นเปนครัง้แรกในรชัสมยั 

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั
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ในการสืบสานพระราชประสงคในการพัฒนาประเทศ ในสวนท่ีเกี่ยวกับขอมูลจํานวนประชากร
ท่ีสําคัญสามพระองคคือ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ จอมพลสมเด็จพระราชปตุลา
บรมพงศาภิมุข เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ กรมพระยาภานุพันธุวงศวรเดช (พระยศสุดทาย
กอนเสด็จทิวงคต) หรือ “สมเด็จวังบูรพา“ และ พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนเรศวรฤทธ์ิ 
(พระองคเจากฤษดาภินิหาร)  

 

ในการดําเนินการสํารวจขอมูลประชากรทั่วราชอาณาจักรน้ัน เกี่ยวของกับการปฏิรูป 
การปกครองทองถิ่นที่ตองใหเสร็จเรียบรอยกอน ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ทรงมีพระราชดําริวา การปฏิรูปการปกครองทองถิ่นเปนหนทางหนึ่งที่จะทําใหหลุดพนจากการเปน
อาณานิคมของตะวันตก ดังปรากฏใน พระนิพนธของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และ
พระยาราชเสนา (2503) วา พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 ทรงสนับสนุนใหสมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ ซ่ึงทรงเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ใหรีบจัดระเบียบการปกครองสวน
ทองถิ่น ถาปลอยใหอยูในสภาพยุงเหยิงตอไป ประเทศชาติก็จะตกอยูในอันตราย อาจจะตอง
สูญเสียเอกราชในที่สุด 

 

แนวคิดการจัดทําบัญชีสํามะโนครัว (การจดทะเบียนคนที่อาศัยอยูในแตละบาน) 
และการเปล่ียนแปลงจํานวน และองคประกอบของประชากร เนื่องมาจากการเกิด และ   
การตาย (การจดทะเบียนคนเกิด คนตาย) การยายถิ่น (การจดทะเบียนยายเขา ยายออก) ได
เร่ิมขึ้นอยางชัดเจนในสมัยรัชกาลท่ี 5 และพบวาในระยะแรกของการทําสํามะโนประชากรมี
อุปสรรค มีความไมพรอมในดานการแบงเขตการปกครอง และกําลังคนไมพอในการจัดทํา
บัญชีสํามะโนครัว (ปราโมทย ประสาทกุล และ ศุทธิดา ชวนวัน 2550) 
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สมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ 
 

  สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงเปนผูรับผิดชอบใน     
การจัดระเบยีบการปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงตองทําใหเสรจ็กอนการทําสาํมะโนประชากร 
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จอมพล สมเด็จพระราชปตุลาบรมพงศาภิมุข 
            เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช 

 

          ทรงใชเวลาสวนใหญในการพัฒนากองทัพแหงพระราชอาณาจักรสยาม  
      สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว รวมถึงแนวคิด             

  การทําบัญชสีํามะโนครัว  และบัญชีคนเกิด คนตายเพือ่ประโยชนทางการทหาร 
 

ที่มา :  ภาพจาก อาทติยอุทัย The Rising Prince เสี้ยวหนึง่ของพระชนมสมเด็จวังบูรพา. สัจจธรรม 
เรียเรียง. พ.ศ. 2551. บริษัทไพบูลย ออฟเซต จํากัด. 
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สมเดจ็เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ กรมพระยาภาณุพันธวุงศวรเดช 
และพระองคเจานิพันธภาณพุงศ พระโอรส ทรงฉายพระรูปที่ประเทศอังกฤษ 

ที่มา : ภาพจากหอจดหมายเหตุแหงชาต ิ
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กรมหลวงนเรศรวรฤทธิ์ (พระยศในขณะนั้น) เจากรมพระนครบาล 
ผูถวายความเห็นในการทําบัญชีสํามะโนครัว และบัญชคีนเกิด คนตาย 

 

กรมพระนเรศวรฤทธิ์ 
(เวลาน้ันเปนกรมหมื่น ลําดับท่ี 3 จากซายมือ) อัครราชทูต ท่ีนิวยอรค พ.ศ. 2427 

 

ที่มา:   ภาพจากสําเนารายงาน พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนเรศวรฤทธ์ิ เสด็จประเทศอเมริกา พ.ศ. 2427 
พิมพในงานพระราชทานเพลงิศพ 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 ซ่ึงเปนเจากรมพระนครบาลใน
ขณะนั้น เห็นวางานในดานการแบงเขตปกครองของกระทรวงนครบาลยังไมเรียบรอย 

 

“---------- ดวยในที่ประชุมเสนาบดีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคมนั้น ทรงพระราชปรารพดวย
การจัดการทหารสมเด็จพระเจานองยาเธอเจาฟาภาณุรังษีสวางวงษกรมพระภาณุ
พันธวงษวรเดชกราบบังคมทูลพระกรุณาวา การจัดทหารตองอาไศรยเหตุเรื่องการทํา
บาญชีสัมมโนครัวแลบาญชีคนเกิด คนตาย ใหมีกอนจึงจะดําริจัดการได 
ขาพระพุทธเจาจึงคิดดวยเกลาฯวาการทําบาญชีสัมมโนครัวแลการทําบาญชีคนเกิด 
คนตายน้ัน กเ็ปนการควรจัดเพ่ือประโยชนแหงการอื่นๆอีกหลายอยาง-------------” 

 

ดังน้ันการที่จะจัดทําบัญชีสํามะโนครัว และบัญชีคนเกิดคนตายจะเปนการเพ่ิมงาน
มากขึ้น จึงเห็นควรงดรอไวกอน เมื่อเสร็จกิจเดิมแลวจึงจะถวายความเห็นในเร่ืองดังกลาว 
หลังจากนั้นในวันที่ 7 ตุลาคม  ร.ศ. 1105 (พ.ศ. 2434) กรมหลวงนเรศวรฤทธ์ิไดถวาย
ความเห็นเกี่ยวกับการทําบัญชีสํามะโนครัว และความเห็นจัดการทําบัญชีคนเกิดตาย ดวย
เหตุผลที่วาจะเปนประโยชนตอการจัดการดานการทหารตามคําเสนอของพระเจานองยาเธอ
เจาฟาภาณุรังสีสวางวงศ กรมพระภาณุพันธวงษวรเดช (มีการสะกดพระนามตางกัน ระหวาง  

                                                        
 
2  ในรัชกาลท่ี 5 กระทรวงนครบาลมีหนาท่ีดูแลรักษาพระนคร และพิจารณาความนครบาล และทํานุบํารุงทองท่ีในมณฑลกรุงเทพฯ 

ไดแก พระนครและธนบุรี นนทบุรี  ปทุมธานี และเขตรเขื่อนขันธ ตอมาเม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2465 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 6)  ทรงมีพระบรมราชโองการใหรวมราชการกระทรวงนครบาลเขากับกระทรวงมหาดไทย (หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ.เอกสารเย็บเลมกรมราชเลขาธิการรัชกาลท่ี 6 กระทรวงมหาดไทย ร.6.มท.เลม 14) นครเขื่อนขันธปจจุบันคือ อําเภอ     
พระประแดง ตามคําเสนอของกรมพระยาดํารงราชานุภาพ (หอจดหมายเหตุแหงชาติ ไมโครฟลม ม.ร.6ม. เอกสารรัชกาลท่ี 6 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2453 - 2468) 

3  จุลศักราช (จ.ศ.) เปนศักราชท่ีเริ่มเม่ือป 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.  

4  กรมสุรัสวดี เปนกรมท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบจัดขึ้นทะเบียนไพรพลท่ัวท้ังประเทศ รวมท้ังเกณฑไพรพลเพื่อจัดกองทัพ ขึ้นตรงตอ
พระมหากษัตริย และในป พ.ศ. 2439 ยายไปขึ้นกับกระทรวงกลาโหมเมื่อมีการปรับปรุงกิจการทหารในสมัยพระบาทสมเด็จ       
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ตอมาเปล่ียนช่ือเปน “กรมสัสดี” ในปพ.ศ. 2441 (กรมสัสดี 2550) 

5  รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) เปนตัวเลขบอกปชนิดหน่ึง เริ่มตั้งแตปท่ีกอตั้งกรุงรัตนโกสินทรเปนปแรก จะนอยกวาพุทธศักราชอยู 2324 ป 
โดยในสมัยรัชกาลท่ี 6 ไดประกาศยกเลิกการใชตั้งแต ร.ศ. 131 โดยเปล่ียนใชพุทธศักราชแทน ดังน้ันการแปลง ร.ศ. เปน พ.ศ.   
ตองนําตัวเลข ร.ศ. บวกกับ 2324 จึงจะเทากับ พ.ศ. (วิกิพีเดีย 2550ก)  
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ที่มา :  หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร 5น.30/1. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล 

เร่ืองความเห็นจัดการทําบาญชีคนเกิดคนตายในพระราชอาณาเขตรสยาม (จ.ศ. 1251) 
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“ษ” และ “ศ”) อีกทั้งในปตอไปคือ ร.ศ. 111 นั้น เหมาะแกการทําสํามะโนครัว
เพราะตองทําทุก 10 ป เหมือนเชนประเทศทั้งปวงที่ทํากันในคริสตศักราชที่เปนเศษหนึ่ง6 7  

 

ตอมาเมื่อมีการแบงการปกครองทองท่ี และกําหนดผูดูแลแตละทองท่ีแลว จึงมี  
การจัดทําบัญชีสํามะโนครัว กลาวคือในป พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ไดโปรดใหตราพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองท่ี ร.ศ. 116 ขึ้น เพื่อเปน
แบบแผนท่ีจะจัดใหมีนายอําเภอ กํานัน และผูใหญบาน รักษาการตามทองท่ีท้ังปวง โดยได
กําหนดเขตแบงทองที่ที่สมควรต้ังเปนหมูบาน ตําบล และอําเภอ และกําหนดผูดูแลในแตละ
ทองที่คือ ผูใหญบาน กํานัน และนายอําเภอใหมีหนาที่ดูแลบําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกประชาชน
ในพืน้ท่ีรับผิดชอบของตน ในสวนท่ีเกี่ยวกับบัญชีสํามะโนครัวนั้นไดทําขึ้นโดยใหผูใหญบาน 
กํานัน และนายอําเภอ เปนผูรักษาบัญชีสํามะโนครัว และคอยแกไขใหถูกตองตามจํานวนคนที่
มีอยูใหตรงกัน7 (สวนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 2540)  

 

เมื่อจัดแบบแผนการปกครองเรียบรอยแลว ก็กําหนดใหมีการสํารวจตรวจนับจํานวน
พลเมืองในมณฑล หรือทองที่นั้นๆ เปนลักษณะบัญชีสํารวจ แสดงจํานวนคนในบานโดยจําแนก
ตามวัย และใหตอบวาบานหนึ่งๆ มีคนในวัยใดเทาไร โดยแบงเปนวัยตางๆ 6 กลุม ดังนี ้

 

1.  วัยอุม คือเด็กออนท่ีมีอายุต้ังแต 1 ป ลงมา 
2.  วัยจูง คือเด็กเล็กๆ ที่มีอายุระหวาง 2-3 ป 
3.  วัยแลน คือเด็กกําลังโตที่มีอายุระหวาง 4-10 ป 
4.  วัยรุน คือคนทีม่ีอายุระหวาง 11-17 ป 
5.  วัยสกรรจ คือคนที่มีอาย ุ18-49 ป เปนผูใหญเต็มตัวทั้งหญิงชาย  
6.  วัยชะรา คือคนที่มีอายุ 50 ป ขึ้นไป 

 

                                                        
 
6  คาดวานาจะทําคลายกับประเทศสิงคโปรในสมัยน้ัน เพราะการทําสํามะโนของประเทศสิงคโปรทําทุก 10 ป เริ่มตั้งแต ค.ศ. 1871 

โดยเปนสวนหน่ึงของการสํามะโนการตั้งถิ่นฐานแถบชองแคบระหวางสุมาตรากับสิงคโปร (Straits Settlement Census) หรือเขตการ
ปกครองพิเศษของอังกฤษ  และพบหลักฐานวามีหนังสือช่ือ STRAITS SETTLEMENTS GOVERNMENT GAZETTE  PUBLISHED 
BY AUTHORITY NO. 59  SINGAPORE, FRIDAY, OCTOBER 13, 1905  VOL. XL. (13 ธ.ค. 124) ในเอกสารชุดเดียวกัน
ตามท่ีอางอิงใน 7  

7  หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร 5 น.30/1 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล เรื่องความเห็นจัดการทําบาญชี   
สํามโนครัวในพระราชอาณาจักรสยาม (7 ตุลาคม ร.ศ. 110)   
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เริ่มแรกนั้นไดจัดทําบัญชีสํามะโนครัวโดยละเอียด คือใหมีรายชื่อทุกตัวคน โดย
ทดลองทําแบบตารางพิมพแจกกํานัน ผูใหญบาน ใหไปกรอกบัญชีคนซ่ึงอยูในปกครองของตน
มาสง ปรากฏวาไมเปนผลสําเร็จ เพราะถึงแมวากํานัน ผูใหญบานสวนมากอานหนังสือได แต
มีสวนนอยท่ีเขียนหนังสือเปนและเขาใจเขียนตารางพิมพ และกรอกขอมูลใหถูกตองได เปน
เหตุใหการทําสํามะโนครัวคร้ังนี้ไมสามารถสําเร็จลงได8     

 

ตอมาในป พ.ศ. 2446 เร่ิมมีการทําสํามะโนครัวใหมอีกครั้ง แตไมสามารถรวบรวม
ขอมูลประชากรทั่วราชอาณาจักรได  คือดําเนินการไดเฉพาะมณฑลหัวเมืองที่มีการแบง    
การปกครองทองที่ เสร็ จ เ รียบร อยแลว และที่ อยู ภายใต งานการบังคับบัญชาของ
กระทรวงมหาดไทยเทาน้ัน แตยังไมไดดําเนินการในมณฑลกรุงเทพฯ ที่อยูภายใตงาน      
การบังคับบัญชาของกระทรวงนครบาล ดังนั้นการทําสํามะโนครั้งนี้จึงยังไมสามารถเรียกวา
เปนการทําสํามะโนประชากรได แตอยางไรก็ตาม การแจงนับคร้ังนี้นับวาเปนความพยายาม  
คร้ังแรกที่จัดใหมีการสืบสวนทางสถิติ ดวยวิธีสอบถามจากประชาชนโดยตรง 
 

การทําสํามะโนครัว พ.ศ. 2446 กระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดใหปลัดอําเภอและ
เสมียนอําเภอเปนพนักงานออกไปทําสํามะโนครัวหรือแจงนับ โดยช้ีแจงใหคนเหลานี้เขาใจวิธี
จด และใหถือสมุดออกไปตามทองที่ เพ่ือจัดทําสํามะโนครัวทุกบานจนกวาจะครบในอําเภอ
น้ันๆ สวนคนปาคนดอยที่อยูตามยอดเขาก็ไมตองทําเพราะตรวจนับยาก เม่ือทําบัญชีการสํามะโน
สําเร็จในรอบแรกแลว ตอมาอีกประมาณ 2 - 3 เดือน ก็ใหมีการสํารวจซํ้าโดยเจาพนักงาน
เพ่ือตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ังหนึ่ง การทําบัญชีสํามะโนในครั้งนี้ ใชเวลาประมาณ 5 
เดือนจึงสําเร็จ โดยการสํารวจครั้งน้ันสํารวจไดเพียง 12 มณฑลจากท้ังส้ิน 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 สวนท่ีเหลือคือ 2) มณฑลพายัพ      

                                                        
 
8  หอจดหมายเหตุแหงชาติ.ม.ร.5ม.30/2 ไมโครฟลม รัชกาลท่ี 5 กระทรวงมหาดไทย เรื่องทูลเกลาถวายฯ บาญชีสํามะโนครัวพลเมือง

ซ่ึงไดสํารวจเม่ือ ศก 123 (22 พฤศจิกายน ร.ศ. 124) 
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3) มณฑลอุดร 4) มณฑลอิสาน 5) มณฑลบูรพาน้ัน การปกครองทองท่ียังไมเรียบรอยทํา
ใหไมสามารถสํารวจได ในขณะท่ี 6) มณฑลไทรบุรี และอีก 2 เมืองคือ เมืองกลันตัน และ
เมืองตรังกานูใชการปกครองทองที่แบบมลายู พนักงานในพ้ืนที่นั้นไมสามารถทําไดจึงไมไดทํา
การสํารวจ8, 9   

 

ขอมูลที่ไดจากการทําสํามะโนประชากร พ.ศ. 2446 มีดังตอไปน้ี  
 

1.  จํานวนพลเมืองแยกตามเพศ 
2.  ชาติและภาษา แยกเปน ไทย จีน แขก (อินเดีย) แขกจาม แขกเทศ แขกชวา 

มาลายู เขมร มอญ กะเหร่ียง ญวน พมา ทวาย ฝรั่ง และชาติอื่นๆ (ถือตาม
ลักษณะการแตงกายและภาษาที่ใชพูด) 

3. บรรพชิต แยกเปน ภิกษุ สามเณร และนกับวชในศาสนาอ่ืนๆ  
4.  หลังคาเรือน  
5.  สัตวพาหนะ แยกเปน ชาง มา โค กระบือ 
6.  ยานพาหนะ แยกเปน เกวียน และเรือ เปนตน 
 

ดังไดกลาวแลววา  ในการทําสํามะโนครัวในป พ.ศ. 2446 ยังไมไดทําทั่วราชอาณาจักรไทย 
การแจงนับประชากรทั่วราชอาณาจักรที่นับวาเปนการสํามะโนประชากรคร้ังแรกไดดําเนินการ
ในป พ.ศ. 2452 และในปนี้ไดเริ่มจดทะเบียนเกิด ตาย และยายที่อยูในมณฑลกรุงเทพฯ 
ดวย10 11  

 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชดําริเห็นวา สมควรจัดทํา
บัญชีคนในพระราชอาณาเขต เพื่อทราบความแนนอนวามีคนอยูเทาใด และเพ่ือประโยชนที่จะ
บํารุงสุขและรักษาการแผนดินใหเหมือนกับประเทศสวนใหญ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาให

                                                        
 
9  หอจดหมายเหตุแหงชาติ ม.ร.5.ม.30/2 ไมโครฟลมรัชกาลท่ี 5 กระทรวงมหาดไทย เรื่องสงบาญชีคนเกิดคนตาย    
   (13 พฤศจิกายน ร.ศ. 128) 
10 หอจดหมายเหตุแหงชาติ.ร5น.30/1 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล เรื่องประกาศกระทรวงนครบาลฉบับท่ี 7 
  (8 กุมภาพันธุ ร.ศ. 125) 
11 หอจดหมายเหตุแหงชาติ.ร5น.2/116เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 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 ประการท่ีสาม ใหจัดทําบัญชีคนเขา - ออกขึ้น12

 

  

ตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี ใหเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงนครบาล
เปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ และมีอํานาจออกกฎขอบังคับสําหรับทําบัญชีที่กลาวนี้ 
เมื่อกฎนั้นไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ก็ใหใชเหมือนเปนสวนหนึ่งของพระราชบัญญัติ
ฉบับน้ี12 หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ เสนาบดีท้ังสองกระทรวงตางออกกฎขอบังคับการสํามะโนครัว
ของตนเอง (สวนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 2540) 

 

การแจงนับประชากรทั่วราชอาณาจักรในคร้ังนั้น กระทรวงมหาดไทยเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการแจงนับในมณฑลหัวเมือง มีปลัดอําเภอและเสมียนอําเภอเปนพนักงานแจงนับ ต้ังแต
ระดับหมูบานตําบล อําเภอ มณฑล และจังหวัด แตไมไดทําพรอมกันทั่วราชอาณาจักร ยกเวน
มณฑลกรุงเทพฯ ที่อยูภายใตกระทรวงนครบาล  
 

การทําสาํมะโนประชากรในมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งแรก 
 

หลังจากที่ไดประกาศใชพระราชบัญญัติสําหรับทําบัญชีคนในพระราชอาณาจักร ร.
ศ. 128 ขึ้นแลวปรากฏวา เสนาบดีกระทรวงนครบาลไดออกกฎตางๆ เพิ่มขึ้นอีกดังนี้คือ 

 

1. กฎเสนาบดีวาดวยการทําสํามะโนครัวในมณฑลกรุงเทพฯ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 
ร.ศ. 12813 

2. กฎเสนาบดีวาดวยการจดทะเบียน คนเกิด คนตาย ลงวันท่ี 13 สิงหาคม    
ร.ศ. 12814 

3. กฎเสนาบดีวาดวยการจดทะเบียน คนยายตําบลในมณฑลกรุงเทพฯ 
 

                                                        
 
12 หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.5ม.30/2 ไมโครฟลมรัชกาลท่ี 5 กระทรวงมหาดไทย เรื่อง พระราชบัญญัติสําหรับทําบาญชีคนใน  

พระราชอาณาจักร รัตนโกสินทรศก 128 (ร.ศ. 125) 
13  หอจดหมายเหตุแหงชาติ ร.5น.30/10 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล เรื่องจัดการทําสํามะโนครัวใน

กรุงเทพฯ (ร.ศ.128) 
14  หอจดหมายเหตุแหงชาติ ม.ร.5ม.30/2 ไมโครฟลม รัชกาลท่ี 5 กระทรวงมหาดไทย เรื่องกฎเสนาบดีวาดวยเรื่อง การจดทะเบียนคนเกิด 

คนตาย (ร.ศ. 128) 
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กฎตางๆ เหลาน้ีออกมาบังคับใชเฉพาะในมณฑลกรุงเทพฯ เทานั้น เน่ืองจากการทํา
สํามะโนในหัวเมืองตางๆ ไดดําเนินการไปกอนแลว การจัดทําสํามโนครัวในมณฑลกรุงเทพฯ 
น้ัน ไดรับความรวมมือจากกลุมครูและนักเรียนชั้นสูงเปนพนักงานแจงนับ โดยที่เจาคุณวิสุทธ์ิ
ไดจัดเตรียมไว ดังใจความที่เจาพระยายมราชไดกลาวดังนี้  

 

“มีความยินดีที่ ไดมาพบกับครูแลนักเรียนช้ันสูงซึ่ งเจาคุณวิสุทธิ์ ได
ตระเตรียมสําหรับจะทําสํามโนครัวในมณฑลกรุงเทพฯ เปนการชวย
ราชการกระทรวงนครบาลเปนพิเสศ เม่ือจะกลาวตามความจริงแลว การที่
นับพลเมืองใหทราบไววามีเทาไรนั้นเปนหลักฐานที่จะจัดราชการบานเมือง
ตอไปภายนาเปนอันมาก ประเทศอื่นๆ เขาทราบกันหมด ที่สุดแตหัวเมือง
ช้ันนอก ก็ดีสํามโนครัวตลอดแลว เวนเสียแตตัวกรุงเทพฯ เทาน้ัน ไมมีใคร
สามารถบอกไดวามีเทาไร ทานทั้งหลายที่มาประชุมกันอยูในเวลาวันนี้ก็
ลวนแตเปนผูไดเลาเรียนมีความรูอยางสูงทั้งน้ัน นาอายเขาฤาไมที่เราไม
ทราบวา พลเมืองของเราเทาไร เทากับวาเปนบริสัททําการใหญโต แตไมรู
วามีตนทุนเทาไร และไดมาเทาไร จายไป เทาไรก็ไมรูดวย เพราะฉะนั้น
จึงเปนการจําเปนอยางยิ่งที่จะตองรูตนทุน รูรายได รายจาย กลาวคือตอง
ทําสํามโนครัวและตองรูคนเกิดคนตายคนเขา คนออกอยูเสมอ ทําสํามโน
ครัวแลวใครตายตองมาบอกนายทะเบียฬ การทําน้ีไดวางแบบลงไววา เม่ือ
นับคนเสร็จแลวตอไปใครเกิดตองนับภายใน ๑๕ วัน ใครตายตองบอก
ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง แลตองไดใบอนุญาตดวย จึงจะฝงแลเผาได สวนคนที่
เขามาในพระราชอาณาเขตร อยางเชนพวกจีน เม่ือเขามาแลออกไปเทาไร 
โรงภาษีจะใหเบอรบาญชีเสมอทุกๆ เที่ยวเรือ เม่ือไดเชนนี้แลวก็เสมอวา 
เรารูตนทุน รายไดรายจาย อาจทําการอะไร สําเร็จได” 13 
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แบบสํามะโนครัวท่ีกรอกแลว ร.ศ. 128 
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บานที่.......................หมูบานที่.......................ชื่อเจาบาน............................................ 
ตําบล............................................................รวมคน.................................................. 
อําเภอ...........................................................วันสาํรวจ............................................. 

 
ที่มา :   หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.5น.30/8. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล 

เร่ือง 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) นางเล้ิง 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 สวนทองที่อ่ืนๆ นอกจากที่ไดกลาวไวนี้ จะใชบังคับ ณ ท่ีใด 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 ดังขอความท่ีเขียนถวายรางกฎเสนาบดีของ
เจาพระยายมราชที่วา 

ครัวท่ี ช่ือ 
ชาย ปเกิด สังกัด ช่ือ 

หญิง ปเกิด
เปนอะไร

ใน 
ครวัเรอืน

ชาติ ศาสนา จดหมาย
เหต ุ
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“เร่ืองคนเกิดคนตายคงไมมีปญหาอันใดคงเห็นชอบพรอมกันทั้งหมดทั้งไทย
แลฝรั่ง แตในเร่ืองการยายทองที่คงเปนเร่ืองรังเกียจทั้งไทยแลฝร่ัง
เหมือนกัน แตพอเอยขึ้นก็ทักกันแสวาคงทําไปไมตลอดโดยที่ไมเห็น  
ความในใจของเจาพนักงาน แตขาพระพุทธเจาไดลองปรึกษากันดูในหมูเจา
พนักงาน ที่จะทําก็เห็นดวยเกลาฯวาทําได ไมผิดอันใดกับเรื่องจดคนเกิดคน
ตาย ถาไมแข็งใจทําใหลุลวงไปเสียในคราวนี้ คงลําบากตอไปขางหนาไม
มีที่สุด แลตองต้ังใจเสียวาการทําสํามโนครัวก็ตาม การจดคนยายทองที่ก็
ตาม การจดคนเกิดตายคนเขาออกก็ตาม ที่จะไมใหตกหลนบางคงไมไดอยู
เองแตคงจะเปนการใกลกับความจริง ดีกวาไมไดทําเลย 

 

ขอสําคัญท่ีขาพระพุทธเจาวิตกอยางยิ่งที่จะลําบากตอไปภายนาในเรื่องที่
จะไมไดออกกฎเสนาบดีสําหรับคนยายทองที่น้ันก็คือ ๑ การเก็บเงินสรวย       
๒ เร่ืองเรียกคนเขารับราชการทหาร ถาไมมีเรื่องยายแลวเปนการลําบาก
ที่สุด อนึ่งการเก็บสรวยที่ได ต้ังเก็บอยูในเวลาน้ี ยังมีเงาการผูกป
ตามหลังอยู  เปนแตผอนผันพอใหเบากวาเกาก็แลเห็นเปนเย็นแล
เรียบรอย แตแทที่จริงถาหากวาต้ังตนเก็บทั่วไปในศก ๑๒๙ แลวจะซํ้า
อยางน้ีอีกไมได ที่ขาพระพุทธเจากราบบังคมทูลวาซํ้าอีกไมไดก็คือวิธีเก็บ
เจาพนักงานไมทราบเกลาวาใครอยูที่ไหนตอไหนไปตั้งดานดักเก็บอยูทุก
หนทุกแหง แลไมทราบเกลาดวยวาใครเสียแลวหรือยัง ถาใครเคราะห
รายเดินผานถูกเจาพนักงานก็ยึดตัวถามร่ําไป คนหนึ่งถูกยึดตัวถามเชนน้ีไม
ตํ่ากวา ๙ ครั้ง ๑๐ คร้ัง เปนชองโตที่มีผูรองไดวาไดความเดือดรอน ซ่ึง
เราจะปฏิเสธไมไดเลยทีเดียว” 15 
 

                                                        
 
15 หอจดหมายเหตุแหงชาติ. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล เรื่องท่ี (10) 3 สวน ทะเบียฬ เรื่องจัดการทํา

สํามโนครัวในกรุงเทพฯ (1 กันยายน ศก 128)  
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 ดังน้ันจึงไดคิดออกกฎเสนาบดีวาดวยการจดทะเบียนคนยายตําบลขึ้น เพ่ือสะดวก
ในการจัดเก็บเงิน ทั้งนี้เวลาจะเก็บก็เก็บตามบัญชีที่มีอยูโดยประกาศใหราษฎรทราบ และมา
เสียเงินตามกําหนด ไมตองไปต้ังดานเก็บอีกตอไป  

 

การนับคนทั่วราชอาณาจักรคร้ังนี้พบวา ประเทศไทยมีประชากร 8,149,487 คน 
ขอมูลจากการแจงนับคร้ังน้ีเปนขอมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ การรูหนังสือ อาชีพ และจํานวนสัตว
พาหนะ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับอายุนั้น ไดมีการจัดชวงอายุออกเปนหมวดหมูดังนี้คือ อายุ    
ตํ่ากวา 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 มณฑลซ่ึงขึ้นอยูในกระทรวงมหาดไทย สาํหรับป ร.ศ.๑๒๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ม.ร.6น.27/4 ไมโครฟลม รัชกาลที ่6 กระทรวงนครบาล  
       เรื่อง ยอดบาญชีพลเมืองของ 17 มณฑลที่ข้ึนกับกระทรวงมหาดไทย (ร.ศ. 129). 
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บาญชีจาํนวนพลเมือง ชาย แลหญิง ในเขตร ๒๕ ตาํบลในมณฑลกรุงเทพ ซ่ึงได
สํารวจใน ศก ๑๓๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ม.ร.6น.27/4ไมโครฟลม รัชกาลที ่6 กระทรวงนครบาล 
 เรื่อง บาญชีชายหญิงในเขต 25 ตําบล 
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2.2  ยุคที่ 2: ยุคขยายงานสถิติ (รัชกาลที่ 6: พ.ศ. 2453-2468) 
 

ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ไดมีการพัฒนา   
การจัดทําสํามะโนครัวใหเหมาะสมกับการบริหารราชการแผนดินที่เปล่ียนไป และไดมีการ
ขยายงานสถิติ และปรับปรุงระบบสถิติของประเทศ โดยทรงเห็นความสําคัญของงานสถิติที่
ตองมีความครบถวนทุกดาน โดยมีการนําสถิติเรื่องตางๆ ที่รัฐไดจดทะเบียน และท่ีไดจาก
รายงานของทางราชการ มาเก็บรวบรวมไวเปนสวนกลาง เพื่อใชในการวิเคราะหและพยากรณ
ภาวการณตางๆ ลวงหนา เพื่อประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน จากพระราชกิจจา
นุเบกษาเลมท่ี 31 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2457 ไดตีพิมพประกาศพระบรมราชโองการ
อันนับเปนจุดเริ่มตนของราชการสถิติสวนกลางของประเทศไทย ดังตอไปนี้ 

 

“มีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาฯ สั่งวาการสําแดงสถิติของบานเมือง
โดยวิธีรวบรวมหัวขอแหงบรรดาทะเบียนและรายงานของกระทรวงทบวงการ
ขึ้นเปนพยากรณสําหรับทั่วไปนั้น บัดนี้ ถึงเวลาแลวที่ควรจัดขึ้น จึงได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเรียกผูชํานาญการสถิติพยากรณ (General 
Statistics) จากประเทศไอยคุปต16 เขามาเร่ิมการและแนะนําเจาหนาท่ีใน
กระทรวงทบวงการในแบบระเบียบที่ควรปฏิบัติ บัดนี้ ผูชํานาญไดเขารับหนาท่ี
เริ่มทําการแลว” 

 

และทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตัง้ กรมสถติพิยากรณ มหีนาท่ีกระทํากจิการ
ดังกลาวมาแลวน้ีขึน้ในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ต้ังแตวันที ่1 เมษายน พ.ศ. 2458 เปน
ตนไป (สํานักงานสถิติแหงชาติ มปปก) 
 
 
 

                                                        
 
16 ไอยคุปต เปนคําศัพทท่ีคนไทยใชเรียก อียิปตสมัยโบราณ ไมปรากฏหลักฐานวามีการใชคํา"ไอยคุปต" ในภาษาไทยมาชานานเพียงใด 

แตท่ีแนชัดคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดแสดงพระราชนิยมเกี่ยวกับการใชคําศัพทเรียกช่ือทางภูมิศาสตรเม่ือราว      
พ.ศ. 2465 ดังน้ี “นามประเทศ อิยิปต รักใหเรียก ไอยคุปต ตามแบบหนังสือสันสกฤต” (วิกิพีเดีย 2550ข) 
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั (รัชกาลท่ี 6) 
 

การปรับปรุงระบบสถิติของประเทศ ใหมคีวามครบถวนทุกดาน 
เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
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กรมสถิติพยากรณที่สถาปนาขึ้นมีฐานะเปนกรมนอย คือ มีผูบังคับบัญชาชั้นเจากรม 
แตอีก 5 เดือนตอมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6) ไดทรงพระราชดําริเห็นสมควร     
ขยายขอบเขตหนาที่ของกรมออกไปทางดานการพาณิชยดวย ดังปรากฏตามกระแส
พระราชดําริ ในประกาศเพ่ิมเติมนามกรมสถิติพยากรณวา  

 

“การบํารุงรักษาการคาขายของบานเมือง ไดเคยมีพระราชปรารภมาแตเดิม
วาจะจัดใหมีเจาหนาที่สําหรับดูแลรับผิดชอบใหการดําเนินไปโดยสะดวก จึง
ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให ต้ังกรมสถิติพยากรณขึ้นในกระทรวง     
พระคลังมหาสมบัติ............เพื่อจะไดเก็บรวบรวมความรูตางๆ ที่จะมา
ประกอบความดําริหตอไป บัดนี้ทรงพระดําริหเห็นวาทางการในกรมสถิติ
พยากรณไดลงมือทําการมามากแลว สมควรจะเพ่ิมการพาณิชยไดอีกสวน
หนึ่ง จะไดวางรูปการที่จะดูแลการคาขายดวย” 

 

โดยผลของพระบรมราชโองการที่กลาวขางตนซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม 
32 ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2458 กรมสถิติพยากรณ จึงไดเปล่ียนนามเปน  “กรมพาณิชยและสถิติ
พยากรณ” และมีฐานะเปนกรมชั้นอธิบดี ต้ังแตวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2458 แตก็ยังคงสังกัด
อยูในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติตามเดิม กรมพาณิชยและสถิติพยากรณทําหนาที่เปน
ศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติตางๆ ตลอดมา และไดจัดพิมพรายงานสถิติประจําป 
พ.ศ. 2459 อันนับเปนสมุดสถิติรายป ฉบับแรกของประเทศไทยออกเผยแพรเปนภาษาอังกฤษ 
และสมุดสถิติรายปก็ยังคงมีอยูจนถึงปจจุ บัน สําหรับกรมสถิติพยากรณนั้น ไดมีการ
เปล่ียนแปลงสถานภาพและสังกัดอีกหลายครั้งหลายหน (สํานักงานสถิติแหงชาติ มปปก)แต
การปฏิบัติราชการสถิติยังคงดําเนินการอยางตอเนื่องตอไปโดยมิไดหยุดยั้ง และในปจจุบันนี้คือ 
สํานักงานสถิติแหงชาติ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
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สมุดสถิตริายปฉบับแรกของประเทศไทย หรือราชอาณาจักรสยามในสมัยน้ัน 
ซึ่งรวบรวมขอมูลสถิติประชากร และสถิติดานอ่ืนๆ มีเฉพาะฉบับภาษาอังกฤษเทาน้ัน
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คํานําของสมุดสถิตริายปฉบับแรกของประเทศไทย 
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สําหรับการพัฒนาการจัดทําสํามะโนครัวนั้น ในป พ.ศ. 2457 พระบาทสมเด็จ    
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ทรงดําริเห็นวา พระราชบัญญัติการปกครองทองที่ ร.ศ. 
116 นั้น สมควรท่ีจะแกไขใหตรงกับวิธีการปกครองท่ีเปนอยูทุกวันนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา 
ใหแกไขพระราชบัญญัติดังกลาวโดยกําหนดวา กรณีที่แหงใดยังใชไดใหคงไว แหงใดที่เกาเกิน
กวาวิธีปกครองทุกวันนี้ ก็แกไขใหตรงกับเวลา และรวบรวมตราเปนพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองที่พุทธศักราช 2457 ขึ้น ซ่ึงไดมีสวนที่เกี่ยวของกับการจัดทําทะเบียนสํามโนครัว
ในหนาท่ีของผูใหญบาน กํานัน และ อําเภอ โดยตองแกไขใหถูกตองเสมอตามเหตุการณที่
เปล่ียนไปดังนี้  

“เปนหนาที่ของผูใหญบานที่จะจัดทําบัญชีสํามโนครัวในหมูบานของ
ตนแลคอยแกไขใหถูกตองอยูเสมอ กํานันตองรักษาบาญชีสํามโนครัว 
แลทะเบียนบาญชีของรัฐบาลในตําบลนั้น และคอยแกไขเพิ่มเติมให
ถูกตองกับบาญชีของผูใหญบาน และหนาที่ของกรมการอําเภอในการทํา
ทะเบียนบาญชี นั่นคือทําบัญชีสํามโนครัวและทะเบียนทุกๆอยาง บรรดา
ที่ตองการใชในราชการ…..” 

ตอมาในป พ.ศ.2458 พระองคทรงพระราชดําริเห็นวา ตามที่ไดโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติการทําบัญชีคนในพระราชอาณาจักรขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2452 แลว บัดนี้  
การปกครองทองที่ไดจัดเปนหลักฐานมั่นคงแลวจึงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีการจดทะเบียน
คนเกิด คนตาย ตามหัวเมืองพุทธศักราช 2459 ซ่ึงใหเริ่มใชต้ังแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2459 
เปนตนไป โดยใหใชกฎนี้ในหัวเมืองทุกมณฑล นอกจากมณฑลกรุงเทพฯ พรอมกันนี้ไดออก
ระเบียบวาดวยการแจงความ และจดทะเบียนคนเกิด คนตายในหัวเมืองดวย 

 

อยางไรก็ดี กฎการจดทะเบียนคนเกิดคนตายหัวเมืองนี้ มิไดเหมือนกันกับกฎการจด
ทะเบียนคนเกิดคนตายในมณฑลกรุงเทพฯ ทั้งนี้ไดปรากฏเหตุผลซ่ึงอยูในรายงานการประชุม
ขาหลวงเทศาภิบาล แผนกกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงธรรมการวา 

 

“....ไดพิจารณาเห็นวา การออกกฎเสนาบดีเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
ทําบัญชีคน ร.ศ.128 นี้จะทําอยางเดียวกับมณฑลกรุงเทพฯ ไมได เพราะ
หัวเมืองมณฑลอื่นมีทองที่กวางขวาง แตเจาพนักงานฝายปกครองมีนอย 
ราชการทั้งปวงตองอาศัย กํานัน ผูใหญบาน เปนกําลัง กํานัน ผูใหญบานที่
จะมีความรูพอทําทะเบียนบัญชีใหถูกตองแบบแผนไดโดยลําพังเองมีนอย  ทั้ง
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ทางที่จะไปมาก็หางไกลไมสะดวกเหมือนในกรุงเทพฯ เพราะฉะนั้นกฎ
เสนาบดีสําหรับการทําสํามโนและบอกบัญชีคนเกิด คนตายไปมาหัวเมือง
ตองผอนผันใหงายกวาวิธีในมณฑลกรุงเทพฯ...” 

 
ตอมาไดเริ่มมีการตรวจสอบความถูกตองของบัญชีสํามะโนครัวในป พ.ศ. 2460  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริเห็นวา การทําบัญชีสํามะโนครัว          
ไดเริ่มทําตามพระราชบัญญัติสําหรับทําบัญชีคนในพระราชอาณาจักร ร.ศ. 128 ถึงแมจะไดมี
การแกไขการเกิด การตาย และการยายก็ตาม แตเวลานี้จํานวนพลเมืองและรายการตางๆ 
เพ่ิมมากขึ้น ก็อาจจะคลาดเคลื่อนไปจากจํานวนที่เปนจริงไดมาก จึงเห็นควรใหวางระเบียบ
การตรวจสอบสํามะโนครัวขึ้นไว เพื่อจะไดแกไขบัญชีใหถูกตองใกลกับความเปนจริงไดเสมอ      
อีกประการหน่ึง การจัดทะเบียนคนเกิด คนตาย และคนยายตําบล ซ่ึงเปนหลักฐานใน     
การแกไขบัญชีสํามะโนครัวใหถูกตองใกลเคียงกับความเปนจริงนั้น ยังไมไดมีการจดบันทึกเก็บ
ไวเปนหลักฐานแตอยางใด จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติ          
การตรวจสอบบัญชีสํามโนครัวและการจดทะเบียนคนเกิด คนตาย คนยายตําบลพุทธศักราช 
2460 ซ่ึงกฎหมายน้ีบัญญัติใหบังคับใชเฉพาะมณฑลกรุงเทพฯ เดิม ไดแก จังหวัดพระนคร 
ธนบุรี สมุทรปราการ และนนทบุรี สวนหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อเห็นสมควรจะใหใช
ในทองที่ใดก็ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเฉพาะ และใหยกเลิกพระราชบัญญัติทําบัญชี
คนในพระราชอาณาจักร ร.ศ. 128 ภายในทองท่ีท่ีมณฑลนั้นมีการใชพระราชบัญญัติฉบับ
ดังกลาว ซ่ึงปรากฏวาต้ังแตประกาศใชกฎหมายฉบับนี้มา ยังไมเคยมีประกาศใชท่ีไหนเลย 
นอกจากในมณฑลกรุงเทพฯ เทานั้น (สวนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง 2540)  
  

เพื่อที่จะดําเนินการตามพระราชบัญญัติการตรวจสอบบัญชีสํามโนครัว การจด
ทะเบียน คนเกิด คนตาย คนยายตําบล พ.ศ. 2460 นี้ เสนาบดีกระทรวงนครบาลไดออก
กฎหมายเสนาบดีกระทรวงนครบาลประกอบพระราชบัญญัติ การตรวจสอบบัญชีสํามะโนครัว
และการจดทะเบียน คนเกิด คนตาย คนยายตําบล พ.ศ. 2460 ซ่ึงไดกลาวถึงวิธีการตางๆ ที่
จะตองแจงใหพนักงานทราบ คือ การแจงร้ือบาน 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 คร้ังที่ 2 แตก็ไมอาจทําพรอมกันได
ท่ัวประเทศ  แตทยอยทําโดยกําหนดใหมณฑลกรุงเทพฯ สํารวจในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2463 
เฉพาะอําเภอชั้นใน สวนอําเภอชั้นนอกสํารวจในป พ.ศ. 2464 ไดยอดจํานวนประชากร 
9.207 ลานคน การทําสํามะโนครั้งนี้ก็เชนเดียวกับ พ.ศ. 2452 ที่ขอมูลไดมาจากการสํารวจ
ซ่ึงไมใชเวลาเดียวกัน จึงไมไดเปนสํามะโนประชากรที่สมบูรณตามความหมายท่ีใชในปจจุบัน 
(อิทธิ สวรรคทัต มปป) 

 

สํามะโนประชากร ครั้งท่ี 3 ไดดําเนินการในป พ.ศ. 2472 แตการแจงนับแยก 
กรุงเทพฯ และหัวเมืองออกจากกัน การแจงนับในกรุงเทพฯ ใชครูและลูกเสือเปนพนักงานแจงนับ 
สวนหัวเมืองใชกํานันและบางตําบลใชครู นักเรียนเขาชวยสํารวจดวย ขอมูลที่แจงนับ 
ประกอบดวย 

 

1.  ภูมิประเทศ แสดงจํานวนมณฑล จังหวัด อําเภอ กิ่งอําเภอ ตําบล หมูบาน  
 หลังคาเรือน วัดพุทธ สํานักสงฆ วัดจีน วดัแขก วัดฝร่ัง ศาลเจา 
2.  พลเมือง แยกเปนคฤหัสถและบรรพชิต สําหรับคฤหัสถแยกเพศกับการถือ

ศาสนา สวนบรรพชิตแยกเปน ภิกษุ สามเณร นักบวชจีน นักบวชญวน 
นักบวชแขก นักบวชฝร่ัง 

3.  เชื้อชาติ แยกเปน ไทย จีน ญี่ปุน เขมร ญวน พมา แขก เตอรก ีฝร่ัง เง้ียว และ
ชาติอื่นๆ 

4.  อายแุยกเปนหมวด คือ 6 ป และตํ่ากวา 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 และไมปรากฏอาย ุ

5.  การปลูกฝปองกันไขทรพิษ แยกเปน ออกฝแลว ปลูกใหมภายใน 5 ป ยังไมได
ปลูกและปลูกแลวเกิน 5 ป 

6.  การหาเล้ียงชพี รวม 64 ประเภท คิดเปนจํานวนแรงงาน ไมใชจํานวนคน 
7.  พาหนะและอาวุธ (อิทธิ สวรรคทัต มปป) 

 

สํามะโนครัวทั้ง 3 คร้ังที่ทํามา คือป พ.ศ. 2452, 2462 และ 2472 มีหลักการเพื่อ
ทําเปนทะเบียน เรียกวาทะเบียนสํามะโนครัว ซ่ึงคัดลอกจากแบบสํารวจ และเก็บรักษาไว ณ 
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ท่ีวาการอําเภอ ในป พ.ศ.2479 ไดมีการเปล่ียนแปลงหลักการทําทะเบียนสํามะโนครัวเพราะมี     
เทศบาลขึ้น และจัดระบบทะเบียนใหม  โดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรในเขต
เทศบาล พ.ศ.2479 บัญญัติใหมีการแจงความ คนเกิด คนตาย และคนยายที่อยูภายในเขต
เทศบาล (อิทธิ สวรรคทัต มปป; สํานักงานสถิติแหงชาติ มปปข)  
 
2.3  ยุคที่ 3: ยุคหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475 - 2499) 
  

หลังจากการเปล่ียนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช        
มาเปนระบอบประชาธิปไตย ก็ไดมีการยกเลิกมณฑลในป พ.ศ. 2476 ทั้งนี้ โดยพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบบริหารแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ไดจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค
เปนจังหวัดและอําเภอ และในปน้ีก็ไดประกาศใชพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 รัฐบาล      
ไดเริ่มวางรากฐานระบบการปกครองทองถิ่นทั่วประเทศ เจตนารมณของพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ซ่ึงตองการใหมีการกระจายอํานาจการปกครองจากรัฐบาลกลางไปใหทองถิ่น ให
ทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการตางๆ ที่กฎหมายกําหนดใหทองถิ่นดําเนินการไดเอง เพื่อสนองความตองการ
ของประชาชนในชุมชนหรือทองถิ่นนั้นๆ ทั้งนี้เพ่ือเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลกลาง จึงได
มีการตราพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาลข้ึนในป พ.ศ. 2479 สําหรับใชบังคับ
ในทองถิ่นซ่ึงมีฐานะเปนเทศบาลเม่ือพนกําหนด 6 เดือน หลังจากไดประกาศพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ในราชกิจจานุเบกษา และในทองถิ่นซ่ึงประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวใหเลิกใช
พระราชบัญญัติ และกฎเสนาบดีดังนี้ 

 

1. พระราชบัญญัติสําหรับทําบัญชีคนในพระราชอาณาจักร ร.ศ. 128 
2. พระราชบัญญัติการตรวจสอบบัญชีสํามะโนครัว และการจดทะเบียนคนเกิด   

คนตาย คนยายตําบล พ.ศ. 2460 
3. กฎเสนาบดี และขอบังคับอ่ืนๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกลาว 

 

ฉะนั้นเมื่อไดประกาศใชพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาล พ.ศ. 
2479 แลว การจดทะเบียนราษฎรในทองที่ตางๆ จึงแตกตางกันดังนี้คือ ในเขตเทศบาล
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาล พ.ศ. 2479 ในเขตทองที่
มณฑลกรุงเทพฯ ที่อยูนอกเขตเทศบาล ดําเนินการตามการตรวจสอบบัญชีสํามโนครัว และ 
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การจดทะเบียน คนเกิด คนตาย คนยายตําบล พ.ศ. 2460 และในเขตทองท่ีนอกเขตมณฑล
กรุงเทพฯ และนอกเขตเทศบาลใหดําเนินการตาม พระราชบัญญัติสําหรับทําบัญชีคนในพระราช  
อาณาจักร ร.ศ. 128  

 

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาล พ.ศ. 2479 
จึงไดออกกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรในเขต
เทศบาล พ.ศ. 2479 ซ่ึงไดมีการจัดต้ังสํานักทะเบียนทองถิ่นขึ้น ใหมีนายทะเบียนหนึ่งคนและ  
ผูทําการแทนนายทะเบียนหนึ่งคน และใหจัดทําการทะเบียนตามวิธีการและจํานวนที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงดังนี้ 

 

ก. ทะเบยีนสํามะโนครัว ข. ทะเบยีนคนเกดิ 
ค. ทะเบยีนคนตาย ง. ทะเบยีนทารกตายคลอด 
จ. ทะเบยีนบาน 

 

ซ่ึงทะเบียนตางๆ น้ีใหจัดทําตามแบบกระทรวงมหาดไทย และเมื่อมีการแจงความ
คนเกิด คนตาย คนยายที่อยู ใหนายทะเบียนทองถิ่นหมายเหตุเพ่ิมเติม หรือจําหนายใน
ทะเบียนสํามะโนครัวแหงบานน้ันดวย17 

 

ในป พ.ศ. 2480 ทางราชการไดจัดทําสํามะโนประชากร ครั้งที่ 4 ขึ้น เพื่อทราบจํานวน
ประชากรตามเขตปกครองทองท่ีตางๆ เพื่อประโยชนในการจัดทําทะเบียนสําหรับการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในป พ.ศ. 2481 ซ่ึงกําหนดใหราษฎรจํานวน 150,000 คน ตอ
ผูแทนราษฎรจํานวน 1 คน การทําสํามะโนครั้งนี้ไดสรางใบแบบหรือใบกําหนดขอถามขึ้นตาม
แบบอยางในตางประเทศ โดยมีกระทรวงมหาดไทยเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ และ
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพจึงไดตรากฎหมายพิเศษขึ้น เรียกวา
พระราชบัญญัติการสํามะโนครัว พ.ศ. 2479 กําหนดวันท่ี 23 พฤษภาคม 248018 เปนวันแจงนับ 
(คือวันสํามะโนตามความหมายในปจจุบัน) กําหนดใหพนักงานแจงนับ 1 คน ตอประชากร 
1,500 คน คาบการแจงนับกําหนดไวในระยะเวลา 15 วัน แตทองที่ทุรกันดารกําหนดใหแจง

                                                        
 
17 หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มท.5.16.18/2.เอกสารกระทรวงมหาดไทย เรื่องการทะเบียนราษฎร (พ.ศ. 2479 - 2480) 
18 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                     
คร้ังนี้ ยังมีขอถามเก่ียวกับการเกษตรดวย ในการทําสํามะโนประชากร ป พ.ศ. 2480 นี้เปน
คร้ังแรกที่มีการประมวลผลดวยเคร่ืองจักรทําตารางโดยใชระบบเจาะบัตรชนิด 45 - 90 สดมภ    
(สํานักงานสถิติแหงชาติ 2544ก) 

 

ในป พ.ศ. 2486 ไดมีการตราพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชนขึ้น โดยที่
สภาผูแทนราษฎรในสมัยนั้นลงมติวา สมควรมีกฎหมายกําหนดใหประชาชนมีบัตรประจําตัว 
เพื่อเปนหลักฐานในการแสดงตน โดยกําหนดใหบุคคลที่มีอายุต้ังแตสิบหกปบริบูรณขึ้นไปถึงสิบเจ็ดป
บริบูรณ ตองเร่ิมทําบัตรประชาชน และใหตออายุบัตรทุก  ๆ10 ป (กองทะเบียนสวนการทะเบียนและ
เลือกต้ัง กรมมหาดไทย 2504) อยางไรก็ดีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนที่ออกให ไมมีสวน
เกี่ยวของกับทะเบียนสํามะโนครัวเหมือนดังเชนในปจจุบัน เนื่องจากเปนเลขที่ออกตามลําดับ
และเรียงตามปที่ออกในแตละทองที่   

ตอมาในป พ.ศ. 2490 กระทรวงมหาดไทยไดจัดทําสํามะโนประชากร คร้ังที่ 5 ขึ้น  
ในป พ.ศ. 2490 ไดโปรดใหตราพระราชบัญญัติการสํารวจสํามะโนครัว พ.ศ. 2490 ขึ้น ใช
บังคับและใหกระทรวงมหาดไทยประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา กําหนดวันสํารวจขึ้น ซ่ึง
พนักงานสํารวจมีอํานาจทําการสาํรวจไดตั้งแตระยะเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก โดย
แบงทองที่อําเภอออกเปนเขตสํารวจ โดยอนุมัติของคณะกรรมการจังหวัด และใหประกาศ
กําหนดเขตสํารวจไวไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันสํารวจ โดยมีระเบียบวิธีดําเนินการตางๆ 
เชนเดียวกับสํามะโนประชากร พ.ศ. 2480 แตมีอุปสรรคในการประมวลผลเพราะสงครามโลก
คร้ังที่ 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 ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2493 ขึ้น แตปรากฏวา           
งานสนามลาชา ทําใหการประมวลผลลาชาออกไปดวย (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2544ก) 

 

ในป พ.ศ. 2494 ไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการติดเลขหมายประจํา
บานในเขตเทศบาล พ.ศ. 2494 ซ่ึงไดวางระเบียบเกี่ยวกับการติดเลขหมายประจําบาน ในเขต
บานทุกแหงทั่วราชอาณาจักรให เปนระเบียบเรียบรอย และตอมาก็ไดออกระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทย วางระเบียบเกี่ยวกับการคิดเลขหมายประจําบานในอําเภอชั้นใน ลงวันที่  
24 มิถุนายน พ.ศ. 2496 ท้ังนี้เพื่อสะดวกแกการตรวจสอบสํามะโนครัว 

 

ในป พ.ศ. 2495 รัฐบาลจึงไดตราพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2495 ขึ้นโดยกําหนด 
ใหสํานักงานสถิติกลาง (ปจจุบันคือสํานักงานสถิติแหงชาติ) แหงเดียวรับผิดชอบในการจัดทํา
สํามะโนของประเทศ ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของการทําสํามะโนประชากรในความหมายปจจุบัน 
สําหรับการทําทะเบียนราษฎรนั้น ไดมีการตราพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2499 

 

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2499 ไดวางรากฐานในการที่จะรูสถิติประชากร      
ท่ีแนนอน เพราะกฎหมายฉบับนี้มีฐานจากการสํารวจตรวจสอบจํานวนราษฎรแตละบาน และ
จํานวนบานที่มีอยูโดยใหหมายเลขไวแลว และไดวางตัวเจาหนาที่ไวในทุกจุดทั่วราชอาณาจักร 
ทําใหทราบความเคลื่อนไหวของประชาชน เกี่ยวกับ การเกิด การตาย การยายที่อยู แลวรวบรวม       
ความเคล่ือนไหวดังกลาวมายังจุดรวม เพ่ือหักลบ 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 ฉบับท่ี 234 ลงวันที่ 31 ตุลาคม  

2515 แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2499 บาง
มาตรา เพื่อใหขอกฎหมายบางเร่ืองมีความชัดเจนและเหมาะสมกับระยะเวลาที่เปล่ียนแปลง
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)  
  

ในชวงระยะเวลาดังกลาว การเก็บขอมูลดานการทะเบียนราษฎรยังเปนไปใน
รูปแบบที่สํานักทะเบียนตางๆ ทั่วประเทศตางจัดเก็บกันเอง ไมมีการรวบรวมจัดเก็บไวใน
สวนกลาง เนื่องจากปญหาดานเอกสารที่มีเปนจํานวนมาก อยางไรก็ดีเมื่อเทคโนโลยีในระบบ
คอมพิวเตอรมีความกาวหนามากขึ้น จึงไดมีการศึกษาความเปนไปไดในการนําระบบ
คอมพิวเตอรมาใชในการจัดเก็บขอมูลทะเบียนราษฎรและจัดสรางไวในลักษณะฐานขอมูล
ประชากรกลาง (Central  Population Data Base : CPD) ในชวงกลางป พ.ศ. 2525 และในป พ.ศ. 
2527 ไดเร่ิมจัดเก็บขอมูลดานการทะเบียนราษฎรทั้งประเทศไวในระบบคอมพิวเตอร โดยมี
การกําหนดแบบพิมพทะเบียนบานใหม โดยเพ่ิมชองตารางกําหนดเลขประจําตัวประชาชน 
เลขรหัสประจําบาน และเลขรหัสกํากับรายการตางๆ ของบุคคลในบาน เพ่ือประโยชนในการ
บันทึกและประมวลขอมูลการทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอร ทําใหสามารถ
ประมวลผล คนหา ตรวจสอบ และรวบรวมเปนสถิติในรูปแบบตางๆ ไดอยางรวดเร็ว 

 

ทั้งนี้โครงการจัดเก็บขอมูลดานทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอรดังกลาว 
ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลใหดําเนินการไดในป พ.ศ. 2526 และเปนระบบคอมพิวเตอรออนไลน
ท้ังหมด ต้ังแตป พ.ศ. 2547 และสําหรับแบบพิมพทะเบียนบานท่ีกําหนดขึ้นใหมนี้เรียกวา 
“ทะเบียนบานฉบับป 2526” (สวนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน กรม           
การปกครอง 2540) 

 

ป พ.ศ. 2531 ไดมีการปรับปรุงรูปแบบทะเบียนบานฉบับป 2526 อีกคร้ัง โดยเปล่ียนแปลง
ขนาดและชนิดของกระดาษพิมพใหสอดคลองกับระบบการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร 
เพ่ือใหเครื่องคอมพิวเตอรสามารถพิมพรายการตางๆ ในทะเบียนบานท่ีกําหนดใหมนี้ไดโดย
อัตโนมัติ สวนชองรายการตางๆ คงรูปแบบเดียวกับฉบับป 2526 และเรียกทะเบียนบานที่
กําหนดใหมในปนี้วา “ทะเบียนบานฉบับคอมพิวเตอร” 
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ในการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร ตามโครงการจัดทําเลขประจําตัวประชาชน 
ผูอํานวยการทะเบียนกลางไดอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2499 
แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 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
รูปแบบทะเบียนบานท่ีเคยมีมาอยางสิ้นเชิง 

 

ทั้งนี้ประกาศใชทะเบียนบานฉบับสมุดพก เริ่มในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานีเปนแหงแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2538 เพื่อถวายเปนราชสักการะ      
แดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และตอมาก็
ประกาศใชในทุกเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ต้ังแต 1 มกราคม พ.ศ. 2539 

 

ดังนั้นสามารถสรุปลําดับความเปนมาของทะเบียนบานต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดังน้ี 
 

-  กอนการใชทะเบียนบาน  :  ทะเบียนสํามะโนครัวใชกอน พ.ศ. 2499 
-  ทะเบียนบานฉบับแรก :  ทะเบียนบานฉบับป 2499 
-  ทะเบียนบานฉบับที่สอง :  ทะเบียนบานฉบับป 2515 
-  ทะเบียนบานฉบับที่สาม :  ทะเบียนบานฉบับป 2526 
-  ทะเบียนบานฉบับที่สี ่ :  ทะเบียนบานฉบับคอมพิวเตอร 
-  ทะเบียนบานฉบับที่หา :  ทะเบียนบานฉบับสมดุพก 

 

นอกเหนือจากเอกสาร “ทะเบียนบาน” ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรฉบับตางๆ 
ขางตนแลว ยังมีการกําหนดใหจัดทําหลักฐานเอกสารสําคัญอ่ืนๆ ดวย ที่สําคัญควบคูกับ
ทะเบียนบาน คือ รายงานการเกิด ทะเบียนคนเกิด สูติบัตร ใบแจงความยายที่อยู ใบแจง  
การยายที่อยู รายงานคนตาย ทะเบียนคนตายและมรณะบัตร เปนตน เอกสารการทะเบียน
ราษฎรตางๆ ดังกลาว ไดมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงรูปแบบใหมตามยุคสมัย ที่สําคัญคือ 
เอกสารเหลานี้ที่ไดจัดทําใหแกบุคคลใดๆ แลว แมวาระยะเวลาจะผานพนไปนานเทาใดก็ตาม 
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ก็สามารถนํามาอางอิง พิสูจน หรือตรวจสอบตัวบุคคล อันกอใหเกิดผลทางกฎหมายไดทั้งสิ้น 
(สวนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 2540)  
  

 
 
2.5  ยุคท่ี 5: การทะเบียนราษฎรยุคปจจุบัน (พ.ศ. 2534 - 2550) 

 
การทะเบียนราษฎรไดมีพัฒนาการมาอยางยาวนานกวาหนึ่งรอยป การทะเบียน

ราษฎรยุคปจจุบัน นาจะเร่ิมจากการถือกําเนิดของพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 
2534 โดยยกเลิกกฎหมายการทะเบียนราษฎรเดิมทั้งหมด แลวใชพระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2534 เพียงฉบับเดียว มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 22 มีนาคม 2535 เปนตนมา
จนถึงปจจุบัน นับเปนกฎหมายการทะเบียนราษฎรฉบับแรกที่มีบทบัญญัติรองรับการปฏิบัติใน
เร่ืองการจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลขอมูล ตลอดจนการเชื่อมโยงขอมูลทะเบียนประวัติ
ราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอร  

 

การศึกษาทะเบียนราษฎรในยุคปจจุบันประกอบดวย วัตถุประสงค คุมรวม
ประชากร ชวงเวลาในการรายงานสถิติที่เก็บรวบรวมไดตอป วิธีการจัดเก็บขอมูล ระบบ   
การบันทึก และการประมวลผลขอมูล รายละเอียดขอมูลที่จัดเก็บ ความลับของขอมูลในระบบ
ทะเบียนราษฎร การปรับปรุงขอมูลของทะเบียนราษฎร ระหวาง ป พ.ศ. 2541 - 2547 และ
ประโยชนของขอมูลทะเบียนราษฎร  
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2.5.1 วัตถปุระสงค 
 

ในการจัดเก็บขอมูลประชากรของทะเบียนราษฎรในปจจุบัน มีวัตถุประสงคหลาย
ประการ ดังนี้ 

1. เปนฐานขอมูลประชากรกลางท่ีรวบรวมจํานวนประชากรทั่วประเทศไวเปน
ภาพรวม ณ จุดศูนยกลาง ซ่ึงสามารถประมวลผลงานดานสถิติประชากรตางๆ ตามที่
หนวยงานของรัฐตองการใชงาน 

2. สามารถออกเอกสารรับรองรายการตางๆ ที่ถูกจัดเก็บไวในระบบคอมพิวเตอร
ใหแกประชาชนโดยทั่วไป ไดแก สําเนาเอกสารทะเบียนประวัติบุคคลสูติบัตร มรณบัตร เปนตน 

3. จัดทําบัญชีผูมีสิทธิเลือกต้ังใหแกบุคคลโดยประมวลผลจากฐานขอมูลทะเบียน
กลาง โดยจะเลือกขอมูลรายการของบุคคลท่ีเขาเง่ือนไขที่กฎหมายกําหนด จัดพิมพเปนเอกสาร
แยกรายละเอียด ตามหนวยเลือกต้ัง ตําบล อําเภอ และจังหวัด  

4. เปนฐานขอมูลทะเบียนกลาง ที่ใหสํานักทะเบียนที่เปดใหบริการทําบัตรประจําตัว
ประชาชนดวยระบบคอมพิวเตอรแลว ไดตรวจสอบรายละเอียดรายการบุคคล กอนพิจารณา
จัดทําบัตรฯ ให โดยดําเนินการได ณ สํานักทะเบียนที่ใชคอมพิวเตอรในการออกบัตรฯ ซ่ึงใช
เวลาเพียง 7 นาทีเทานั้น 

5. เปนฐานขอมูลทะเบยีนกลาง สําหรับการประมวลผลขอมูลในเชิงสถิติประชากร
ตามรูปแบบตางๆ ตามที่ตองการ เชน ประชากรรายพื้นที่ เพศ กลุมอายุ ฯลฯ เปนตน (ประเสริฐ 
ศรีพนารัตนกุล 2546, 2550) 

 

2.5.2 คุมรวมประชากร 
 

ประชากรคุมรวมในระบบทะเบียนราษฎร เปนประชากรที่มีรายช่ืออยูในทะเบียน
บานและทะเบียนบานกลาง19 รวมชาวไทยและชาวตางชาติที่อยูในราชอาณาจักร ไมรวม
บุคคลที่ไดรับการยกเวนตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง (ศุภลักษณ ปรีติเขมรัตน 2550; สวน
การทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 2548) 

 

                                                        
 
19 “ทะเบียนบานกลาง” หมายความวา ทะเบียนซ่ึงผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดใหจัดทําขึ้นสําหรับลงรายการบุคคลท่ีไมอาจมีช่ือใน

ทะเบียนบาน (มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534) 
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2.5.3 ชวงเวลาในการประกาศรายงานสถติิท่ีเกบ็รวบรวมไดตอป 
 

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  

 

“ใหผูอํานวยการทะเบียนกลางรวบรวมรายงานยอดจํานวนราษฎรท่ัว
ราชอาณาจักรที่มีอยู ในวันที่ 31 ธันวาคม ของปที่ลวงมา และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาภายในเดือนมีนาคมของทุกป  
 

การประกาศยอดจํานวนราษฎรตามความในวรรคหน่ึงใหเปนไปตาม
ระเบียบที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด”   
 

(สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 2550) 
 

 

2.5.4 วิธีการจัดเกบ็ขอมลู 
 

หนวยงานท่ีจดัเกบ็ 
 

ในการดําเนินการจัดเก็บขอมูลทางทะเบียนราษฎรดังกลาว รัฐบาลไดออก
กฎหมายดานการทะเบียนราษฎร ในป พ.ศ. 2534 โดยกําหนดใหมีหนวยงานซ่ึงอยูภายใต
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือปฏิบัติงาน ดังนี้ (ประเสริฐ ศรีพนารัตนกุล 2550; สวนการทะเบียน
ราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 2540, 2548; สํานักทะเบียนกลาง 2544)  
  

1.  ใหมีสาํนักทะเบียนและนายทะเบียนสําหรบัปฏบิัตหินาท่ี ดังนี้ 
 

1.1  สํานักทะเบียนกลาง มีผูอํานวยการทะเบียนกลางเปนผูรับผิดชอบ       
มีอํานาจในการออกระเบียบและหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติ รวมทั้งกําหนด
แบบพิมพตางๆ ตลอดจนทําหนาที่ ในการควบคุมการปฏิ บัติงาน       
การทะเบียนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ใหปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 
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1.2 สํานักทะเบียนจังหวัด มีนายทะเบียนจังหวัดเปนผูรับผิดชอบ มีหนาที่ใน  
การควบคุมการปฏิบัติราชการทะเบียนราษฎรในจังหวัด ตามที่สํานัก 
ทะเบียนกลางกําหนด 

1.3 สํานักทะเบียนอําเภอ มีนายทะเบียนอําเภอเปนผูรับผิดชอบ มีหนาที่ใน  
การจดทะเบียนการเกิดและการตาย ในเขตทองถิ่น 

 

2.  ประเทศไทยไดจัดแบงสํานักทะเบียนท่ีทําหนาท่ีในการรับแจงการจดทะเบียน
ราษฎร ดังน้ี 

 

2.1  สํานักทะเบียนอําเภอ ต้ังอยูบนที่วาการอําเภอท่ัวประเทศ มีจํานวน 877 แหง   
ทําหนาท่ีในการจดทะเบยีนราษฎรในเขตพ้ืนท่ีปกครอง ไดแก หมูบาน ตําบล  

2.2 สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาล มีท่ีต้ังอยูบนสํานักงานทองถิ่นเทศบาล 
จํานวน 1,180 แหง ทําหนาที่ในการรับแจงการจดทะเบียนราษฎรในเขต
พื้นที่ปกครองของทองถิ่น 

2.3 หนวยรับแจงเหตุการณเบ้ืองตนที่ประจํา ณ ที่ทําการผูใหญบาน ซ่ึงมีอยู
จํานวน 72,831 หมูบานท่ัวประเทศ เพื่อใหบริการแกประชาชนท่ีอยูในชนบท
หางไกล  

2.4 ในสวนของโรงพยาบาลจะทําหนาท่ีในการรับแจงการเกิดเหตุการณ
เฉพาะในสวนของการรับแจงการเกิดและรับแจงการตายท่ีแพทย     
เปนผูทําการรักษา โดยทั่วประเทศมีโรงพยาบาลอยู 1,200 แหง โดยประมาณ 

2.5  สํานกัทะเบียนสวนแยกท่ีต้ังอยู ณ โรงพยาบาลที่กําหนด สามารถรับแจง
การเกิด การตาย ออกเอกสาร สูติบัตร มรณบัตร รวมถึงออกใบยายสําหรับ
ทารกท่ีคลอดในโรงพยาบาลไดทันที โดยไมตองไปดําเนินการ ณ ทีว่าการ
อําเภออีก 

 

จํานวนประชากรโดยเฉล่ียของสํานักทะเบียนตางๆ มีจํานวนเทาใด ขึ้นอยูกับเขต
แดนของอําเภอ หรือทองถิ่นเทศบาลนั้นๆ วามีประชากรอยูเทาใดที่อาศัยอยูในเขตแดนที่ตน
ปกครองอยู โดยสํานักทะเบียนที่มีจํานวนประชากรนอยที่สุดมีประมาณ 800 คน แตอยางไรก็
ดี เพื่อแกปญหาในการใหบริการที่อาจเกิดข้ึนไดในชนบทหางไกล จึงไดกําหนดใหที่ทําการของ
ผูใหญบานทุกแหง ทําหนาที่ในการรับแจงการเกิดเหตุการณในเบ้ืองตนไดอีกทางหนึ่ง โดยเม่ือ
รับแจงจากประชาชนแลว ผูใหญบานจะตองรายงานการจดทะเบียนดังกลาวใหสํานักทะเบียน
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ทราบเพ่ือจดทะเบียนราษฎรตามกฎหมายและปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน ซ่ึงจํานวนหมูบาน
ท่ีทําหนาที่ในการรับแจงนี้ มีจํานวน 72,831 หมูบาน 
  

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานบนสํานักทะเบียนอําเภอหรือเทศบาลนั้น จะมีจํานวนมากนอย
ไมเทากัน ขึ้นอยูกับจํานวนประชากรที่ตองใหบริการวามีอยูเทาใด ในสํานักทะเบียนขนาดเล็กจะม ี
เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน จํานวน 1 – 3 คน ในขณะที่สํานักทะเบียนขนาดกลางจะมีเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 
จํานวน 3 – 7 คน และขนาดใหญจะมีจํานวน 7 – 20 คน ตามลําดับ โดยจะมีชวงเวลาใน 
การปฏิบัติงานระหวาง เวลา 08.30 – 16.30น. ทุกวันจันทรถึงวันศุกร โดยในวันเสารไดกําหนด              
ใหมีเวรในการรับแจงการจดทะเบียนราษฎรไวดวย สําหรับวันอาทิตยเปนวันหยุด ดังน้ัน   
การจดทะเบียนราษฎรจะเร่ิมดําเนินการอีกคร้ังในวันจันทร อยางไรก็ดี สําหรับหนวยรับแจงที่
เปนที่ทําการของผูใหญบาน จะเปดรับการแจงจดทะเบียนราษฎรทุกวัน เนื่องจากที่ทําการ
ต้ังอยูในหมูบานนั้นๆ อยูแลว 

 

จํานวนความเคล่ือนไหวในการจดทะเบียนราษฎร ในเร่ืองของการรับแจงการเกิดและ
การตายน้ัน ในปจจุบันประเทศไทยมีจํานวนการเกิดอยูทีป่ระมาณ 850,000 รายตอป และตาย         
อยูที ่350,000 รายตอป ดังนั้น การจดทะเบยีนราษฎรในแตละสํานักทะเบยีนจะมากหรือนอย
ขึ้นจึงอยูกับสถานทีเ่กิดเหตกุารณ เนื่องจากกฎหมายไทยกําหนดวาการเกิดหรือการตายเหตุเกิด
ท่ีใดใหแจงที่น่ัน ปจจุบันไดมีการปรับปรุงขอกฎหมายใหสามารถนําใบรับรองการเกดิของเด็กที่
คลอดในโรงพยาบาลไปแจงการเกิด เพ่ือออกสูติบัตร ณ ภูมิลําเนาของบิดา หรือมารดาไดแลว 
 

การจดทะเบียนราษฎรในประเทศไทยนั้น มีกฎหมายกําหนดใหดําเนินการในรูปแบบ
เดียวกันทั่วประเทศ ทั้งแบบพิมพที่ใชรวมถึงวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน โดยกําหนด
ไววาในการจดทะเบียนราษฎรน้ัน ใหเปนหนาที่ของเจาบานหรือญาติผูใกลชิดมาแจงเหตุการณ
เกิดหรือตาย ตอนายทะเบียนผูรับแจง ณ สํานักทะเบียนตางๆ ที่เกิดเหตุการณนั้นขึ้น หรือใน
กรณีของผูที่อยูหางไกลก็ใหแจงตอกํานันหรือผูใหญบานแหงทองที่ท่ีเกิดเหตุการณได กรณี 
การเกิดตองแจงภายใน 15 วัน นับแตมีการเกิด สวนการแจงการตายตองแจงภายใน 24 ชั่วโมง 
นับแตมีการตายหรือมีการพบศพ สําหรับการตายของทารกในครรภ (Fetal Death) นั้น 
ปจจุบันกฎหมายมิไดกําหนดใหตองแจงการจดทะเบียนราษฎรในสวนนี้ สําหรับรหัสมาตรฐาน
ท่ีใชในสาเหตุการตายนั้น ใชรหัสมาตรฐาน ICD10 ขององคการอนามัยโลก (WHO) ในการ
กําหนดสาเหตุการตาย (ประเสริฐ ศรีพนารัตนกุล 2550; สํานักทะเบียนกลาง 2544) ในสวน
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ท่ีเกี่ยวกับการแจงยายเขาออก ใหเจาบานแจงการยายที่อยูตอนายทะเบียนผูรับแจง เมื่อผูอยู
ในบานยายที่อยูออกจากบาน ใหแจงการยายออกภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูอยูในบานยายออก 
และเมื่อมีผูยายที่อยูเขาอยูในบาน ใหแจงการยายเขาภายใน 15 วัน นับแตวันที่ยายเขาอยูใน
บานเชนกัน นอกจากนี้ ผูยายที่อยูจะเปนผูแจงการยายออกและยายเขา โดยไปแจงตอ
นายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่ไปอยูใหมภายใน 15 วัน นับแตวันยายออกก็ได โดยใหนํา
สําเนาทะเบียนบาน พรอมดวยคํายินยอมเปนหนังสือของเจาบานที่เขาไปอยูใหมไปแสดงตอ
นายทะเบียนผูรับแจง และเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง การแจงยายตาม
มาตรานี้  ใหแจงตามแบบพิมพใบแจงยายที่อยู ที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด20 

(สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2550) 
 

2.5.5 ระบบการบนัทึก และการประมวลผลขอมลู 
 

การจดบันทึกขอมูลทะเบียนราษฎรปจจุบัน เปนระบบคอมพิวเตอรออนไลนทั้งหมด 
(ต้ังแตป พ.ศ. 2547) การจดทะเบียนราษฎรและการปรับฐานขอมูล มีขั้นตอน ดังน้ี 

 

กรณีการจดทะเบยีนการเกิด-การตาย   
กรณีการเกิด – การตายในสถานพยาบาล แพทยผูทําการรักษาจะเปนผูออกหนังสือ

รับรองการเกิดเหตุการณ ณ โรงพยาบาล ไมวาเกิดหรือตาย แลวใหญาตินําไปสงให       
นายทะเบียนเพื่อจดทะเบียนราษฎร และออกเอกสารสูติบัตรหรือมรณบัตรใหตอไป สวน  
นายทะเบียนจะทําการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนที่รับแจง แลวสงใหทะเบียนกลางปรับ
ฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน 

 

กรณีการเกิด – การตายนอกสถานพยาบาล ผูทําหนาที่ในการรายงานเหตุการณตางๆ  ใหแก
นายทะเบียนทราบ คือ ผูใหญบาน หรือเจาหนาที่ปกครองที่ปฏิบัติบนสํานักทะเบียนที่กฎหมาย
แตงต้ังใหทําหนาที่ผูรับแจงเหตุ ซ่ึงผูแจงเหตุการณเบ้ืองตน ไดแก บิดา มารดา ญาติ หรือผูพบ
ศพ โดยจะตองแจงเหตุการณนั้นๆ ใหแกผูใหญบาน หรือเจาหนาที่ปกครองที่ไดรับแตงต้ัง
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงผูใหญบานจะตองสอบสวนใหไดขอเท็จจริงแนชัดวา
การเกิด – การตายนั้น มีขอมูลที่เกี่ยวของกับบุคคลนั้นๆ อยางไร แลวจึงออกเอกสารเปนหนังสือ

                                                        
 
20 มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
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รับแจงการเกิด – การตายใหแกประชาชน เพ่ือนํามายื่นตอนายทะเบียน เพื่อดําเนินการจดทะเบียน
ราษฎรและออกเอกสารสูติบัตรหรือมรณบัตร ขอมูลท่ีไดรับจากการแจงและจดทะเบียนแลว 
จะถูกปรับปรุงฐานขอมูล ณ สํานักทะเบียนของตน แลวถูกสงเขามาปรับปรุงฐานขอมูลกลาง
ใหเปนปจจุบันเชนเดียวกัน  

 

การจัดเก็บเอกสารกรณีการเกิดและการตาย จะถูกจัดเก็บไวในระบบของเคร่ือง
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 ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการเก็บขอมูลดานประชากรหลัก 
จํานวนทั้งสิ้น 63 ลานรายการบุคคล และ 15 ลานครัวเรือน (พ.ศ.2550) ไวในระบบ
คอมพิวเตอร โดยขอมูลท่ีถูกจัดเก็บไว จะมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยใน
กรณีที่เกิดเหตุการณใดๆ ที่จะตองจดทะเบียนในสํานักทะเบียนตางๆ ที่กระจายอยูทั่วประเทศ 
เมื่อดําเนินการในระดับสํานักทะเบียนเสร็จสิ้นแลว ขอมูลจะถูกสงเขามาปรับปรุงฐานขอมูล
ประชากรกลางในสวนกลาง ขอมูลดังกลาวมีอยูดวยกัน 3 ระดับ มีรายละเอียดของขอมูล
ถูกตองตรงกัน ไดแก ขอมูล ณ สํานักทะเบียนอําเภอหรือทองถิ่น ขอมูล ณ ศูนยขอมูลทะเบียน
ภาค และขอมูล ณ สํานักทะเบียนกลาง ซ่ึงหากขอมูลในระดับใดถูกทําลายหรือมีปญหาใน
ระบบฐานขอมูล ก็สามารถที่จะใชขอมูลที่ยังสมบูรณ ซ่ึงสํารองไวมาใชงานแทนกันไดทันที 

 

สํานักทะเบียนกลาง เมื่อบันทึกขอมูลใหฐานขอมูลการมีความเปนปจจุบันแลว    
จะประมวลผลออกเปนประกาศจํานวนราษฎรในทุกสิ้นปตามที่กฎหมายกําหนด นอกจากน้ี
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนการเกิด – ตาย ที่ถูกเก็บไวในระบบคอมพิวเตอร จะถูก

                                                        
 
21 มาตรา 18 (1) แหงพระราชบัญญัตกิารทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
22 มาตรา 21 (1) แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
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จัดสงใหกระทรวงสาธารณสุข ดวยการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร เพื่อการจัดทําสถิติตางๆ 
ทางสาธารณสุขดวย 

 

2.5.6 รายละเอียดขอมูลท่ีจัดเก็บ  
   

ขอมูลท่ีจัดเก็บแบงเปนสองรายการ คือ รายการที่เกี่ยวกับบาน และรายการที่
เกี่ยวกับบุคคลในบาน 

 

รายการเกี่ยวกับบาน  
- เลขรหัสประจาํบาน  ม ี11 หลัก จจ  ออ มมมม ลล ต 
 จจ    หมายถึง    จังหวัด 
 ออ   หมายถึง    อําเภอ 
 มมมม    หมายถึง     ลําดับของกลุมบาน 
 ลล หมายถึง    ลําดับของบาน 
 ต  หมายถึง    เลขตรวจสอบ (Check digit) 
- สํานักทะเบยีน (ทองที่ทีท่ําการจดทะเบียน) 
- รายการที่อยู ไดแก เลขที่บาน เลขหมูบาน ซอย ตําบล อําเภอ และจังหวัดที่

บานต้ังอยู 
- ชื่อหมูบาน   
- ชื่อบาน   
- ประเภทบาน  
- ลักษณะบาน เชน บาน อาคาร   
- วันเดือนปที่กําหนดบานเลขที ่

 

รายการบุคคลในบาน 
- ชื่อ-สกุล 
- สัญชาติ 
- เพศ 
- เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 
- สถานภาพ เชน เจาบาน ผูอาศัย 
- วัน เดือน ปเกดิ 
- ชื่อบิดาผูใหกําเนิด และสญัชาติของบิดา 
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- ชื่อมารดาผูใหกําเนิดและสญัชาติของมารดา 
- วัน เดือน ป ทีเ่ขามาอยูในบาน 
- การเปล่ียนชื่อและสกุลของบุคคล 
- การยายเขา (มาจาก) หรือออกจากทะเบียนบาน 

 
ตามกฎหมายกําหนดใหประชาชนมีเลขประจําตัวคนละ 1 หมายเลข ตั้งแตเกิดจน

ตาย23 (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2550) ทั้งนี้เพราะเลขประจําตัวประชาชน จะเปน     
ตัวชวยตรวจสอบความถูกตองของรายการบุคคลวาเปนเลขรหัสของบุคคลตามแบบพิมพหรือ
แบบรายงานหรือไม นอกจากน้ียังเพื่อความสะดวกในการคุมทะเบียนราษฎรดวยระบบ
คอมพิวเตอรอีกดวย เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก แบงออกเปน 5 สวน ตามระเบียบ
สํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 มีความหมายดังนี้ (กลุม   
ไชยานุภาพ สํานักงานกลางทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง 2534) 

 
สวนที่ 1 มี 1 หลัก เปนเลขลําดับที่ 1 หมายถึง ประเภทของบุคคล ซ่ึงมี 8 

ประเภท 
สวนที่ 2  มี 4 หลัก เปนเลขลําดับท่ี 2-5 หมายถึง สํานักทะเบียนที่ออกเลข

ประจําตัวใหกับประชาชน ซ่ึงก็คือรหัสของจังหวัดและสํานักทะเบียน 
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 ไดแจงการเกิดภายในเวลาท่ี

กฎหมายกําหนด 

                                                        
 
23 มาตรา 16 แหง พระราชบัญญัตกิารทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
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ประเภทที่ 2  ไดแก  คนที่ เ กิ ดและมีสัญชาติ ไทย  ไดแจ งการเกิด เกิน
 กําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนด 

ประเภทที่ 3  ไดแก คนไทยและคนตางดาวท่ีใบสําคญัประจําตัวคนตางดาว ซ่ึง
มชีื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบาน กอนวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2527  

ประเภทที่ 4  ไดแก คนไทยและคนตางดาวที่ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
และไดมีการยายเขาในทะเบียนบานขณะยังมีเลขประจําตัว
ประชาชน (ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 
2527)  

ประเภทที่ 5  ไดแก คนไทยและคนตางดาวที่ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว ที่
ไดรับอนุมัติใหเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน  

ประเภทที่ 6  ไดแก คนตางดาวที่เขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายในลักษณะ
ชั่วคราว และคนตางดาวท่ีเขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

ประเภทที่ 7   ไดแก บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซ่ึงเกิดในประเทศไทย 
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
เปนผูเก็บรักษาและใชเพ่ือการปฏิบัติตามที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี
เทานั้น หามมิใหผูใดเปดเผยขอความหรือตัวเลขนั้นแกบุคคลใดๆ ซ่ึงไมมี

                                                        
 
24  ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 สวนท่ี 7 การจัดทําและควบคุมทะเบียนราษฎรของสํานัก

ทะเบียนกลาง  ตอนท่ี 1 บทท่ัวไป ขอ 152 
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หนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือแกสาธารณชน เวนแตผูมีสวน
ไดเสีย ขอทราบเกี่ยวกับสถานภาพทางครอบครัวของผูที่ตนจะมีนิติสัมพันธ
ดวย หรือเมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนแกการสถิติ หรือเพื่อประโยชน
แกการรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือการดําเนินคดีและการพิจารณาคดี
หรือการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายและไมวาในกรณีใดจะนําขอมูลทะเบียน
ประวัติราษฎรไปใชเปนหลักฐานที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของ
ขอมูลมิได”   

(สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 2550) 
   

และในมาตรา 49 ระบุวา 
 

“ผูใดฝาฝนมาตรา 17 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 
 

ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามมาตราน้ีเปนนิติบุคคล กรรมการหรือ
ผูจัดการหรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษ
ตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรู
เห็นเปนใจในการกระทําความผิดนั้น หรือไดจัดการตามสมควรเพ่ือปองกัน
มิใหเกิดความผิดนั้นแลว”  

(สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 2550) 
 

ในการจัดทําระบบทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอร มีมาตรการในการปองกัน
ความลับของขอมูลอยางเครงครัด โดยมีการกําหนดอํานาจหนาที่อยางเหมาะสมแกเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานทุกระดับ จัดใหมีการลงทะเบียนผูใชงาน และกําหนดรหัสประจําตัวของแตละ
บุคคลที่ติดตอกับเคร่ืองคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนรหัสลับเฉพาะผูใชงานเทานั้น ดังนั้น การเขาถึง
ขอมูลจึงมีเพียงเฉพาะเจาหนาที่ ซ่ึงไดกําหนดใหปฏิบัติงานตามลําดับขั้นเทานั้น ยิ่งกวานั้น  
จะไมอนุญาตใหแกไขหรือปรับปรุงขอมูลได โดยไมมีเอกสารแสดงการอนุญาตใหดําเนินการใน
ลักษณะนั้นๆ  

 

2.5.8 การปรบัปรุงขอมูลของทะเบยีนราษฎร ระหวาง ป พ.ศ. 2541 – 2547   

สํานักบริหารการทะเบียนไดพยายามทําการปรับปรุงขอมูล เพื่อใหถูกตองและมี  
ความเปนปจจุบันมากที่สุด จึงไดทําโครงการตางๆ ไดแก 
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1.  โครงการตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลรายการทะเบียนราษฎร ป 2541  
 ในทะเบียนบานกลาง ไดมีการดําเนินการดังนี้  
 

- จําหนายรายการบุคคลในเขตศูนยภาค 9 ศูนยภาคและอําเภอเมืองปทุมธานี 
-  จําหนายรายการบุคคลอายุมากกวา 100ป ตามหนังสือที่ มท 0310.5/
ว.3333 ว.30 พ.ย. 2541 (18,757 ราย) 

-  จําหนายรายการบุคคลที่มี วนั เดือน ปทางจันทรคติ ตามหนังสือที่ มท 
0310.5/ว.3425 ลว. 9 ธ.ค. 2541 (158,294 ราย) 

-  จําหนายรายการบุคคลที่ไมมีรายการ ชื่อตัว หรือ ชื่อสกลุในทะเบยีนบานกลาง  
 

วิธีการคือใชการจําหนายดวยระบบคอมพิวเตอร และหมายเหตุไววา ไมถูกนับ
รวมเปนประชากร และชื่อดังกลาวในทางทะเบียนก็ไมสามารถทําอะไรไดอีก เชน ไมสามารถ
ติดตอยายหรือทําอยางอ่ืนๆ ได แตหลักฐานเหลานี้ยังถูกเก็บไวเพ่ือเปนฐานขอมูล ไมไดมีการ
ทําลายทิ้ง ตามหนังสือที่ มท 0310.5/ว.2426 ลว. 9 ธ.ค. 2541 (22,380 ราย) (ประเสริฐ 
ศรีพนารัตนกุล 2550) 

 

2.  โครงการตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลรายการทะเบียนราษฎร ป 2542 
(ทะเบียนบานกลาง) ตามหนังสือที่ มท 0310.5/ว 9 ลว 5 ม.ค. 2542 

 

- จําหนายรายการบุคคลในทะเบียนบานกลางที่มีการแจงเกิด ซํ้าซอน ในเขต
จังหวัดศูนยภาค 9 และอําเภอเมืองปทุมธานี ตามหนังสือท่ี มท 0310.5/     
ว 698 ลว 24 ม.ีค. 2542 (29,641 ราย) 

-  จําหนายรายการบุคคลในทะเบียนบานกลาง ซ่ึงดําเนินการจําหนายรายการ
เชนเดียวกับป 2541  

 

3.  โครงการตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลรายการทะเบียนราษฎร กรณีซํ้าซอน          
ป 2544 ตามหนังสือที่ มท 0310.5/ว 3867 ลว 20 ส.ค. 2544 

 

- ใหจําหนายรายการบุคคลในทะเบียนบานกลางท่ีมีการแจงเกิดซํ้าซอน ทุก
สํานักทะเบียนท่ีเปดใหบริการดานระบบคอมพิวเตอร (112,743 ราย) 

-  การยกเลิกใบสูติบัตรที่พบวามีการซํ้าซอน 
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4.  โครงการปรับปรุงแกไขและจําหนายรายการบุคคลในทะเบียนบานกลางทั่ว
ราชอาณาจักร ป 2547  

 

- จําหนายรายการบุคคลในทะเบียนบานกลางที่ไมมีความเคลื่อนไหวทาง
ทะเบียนราษฎรเปนเวลานาน (1,221,972 ราย) ตามหนังสือที่ มท 0309.1/
ว 5 ลว 2 ก.พ. 2547 
 

ตอมาในป 2547 ตามหนังสอืท่ี มท 0309.1/ว 21 ลว.1 เม.ย. 2547 ไดทําการ 
 

- จําหนายรายการบุคคลตามโครงการสํารวจและปรับปรุงรายการทะเบียน
ราษฎร (112,743 ราย) 

-  จําหนายบุคคลอายุมากกวา 90 ป ใหตรวจสอบเพื่อจําหนาย (71,429 ราย) 
-  จําหนายบุคคลประเภท 6 – 7 ซํ้าซอน  (150,000 ราย) 

  

5.  โครงการปรับปรุงและจําหนายบุคคลในทะเบียนบาน เพ่ือสนับสนุนการจัดทํา
ประชามติ ป 2550  

 

ตามหนังสือที่ มท 0309.1/ว 13 ลว 26 เม.ย. 2550 เพ่ือเปนการสนับสนุน   
การเลือกตั้งใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการแกไขปรับปรุงขอมูลทะเบียนราษฎร
ใหมีความถูกตองสมบูรณมากที่สุด จึงจะใหดําเนินการตรวจสอบแกไขปรับปรุงรายการ
ทะเบียนราษฎร ไดแก 

-  การดําเนินการกับบุคคลที่มี ว.ด.ป. เกิดทางจันทรคติ (ยกเวนบานกลาง) 
-  การดําเนินการเกีย่วกับบานที่มีคนอาศยัอยูตั้งแต 30 คนขึ้นไป  
 (คายทหาร โรงพยาบาล เรือนจํา สถานสงเคราะห สถานศึกษา และวดั) 
  

หลังจากไดทําการปรับปรุงขอมูลแลวจะเห็นไดวา จํานวนประชากรท่ีอยูใน
ทะเบียนราษฎรลดลงถึงกวาเกือบสิบลานคน ทําใหฐานขอมูลประชากรทะเบียนราษฎรของ
ประเทศไทยในป พ.ศ.2546 ลดลงใกลเคียงกับความเปนจริงมากขึ้นในป พ.ศ.2547   
(ประเสริฐ ศรีพนารัตนกุล 2550) 
 

2.5.9  ประโยชนของขอมูลทะเบียนราษฎร 
 

1.  การพิทักษสิทธิประโยชนตางๆ ท่ีมีตามกฎหมายของประเทศ  
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ขอมูลรายการบุคคลท่ีจดทะเบียนราษฎรไวนั้นจะเปนขอมูลที่ใชในการพิสูจนยืนยัน
ตัวบุคคล โดยเจาของขอมูลจะไดรับการพิทักษสิทธิประโยชนตางๆ ที่มีตามกฎหมายของ
ประเทศ  เชน  สิทธิในดานการรักษาพยาบาล สิทธิเลือกต้ัง และการดําเนินการทางนิติกรรม
ตางๆ ที่กฎหมายกําหนดไว เมื่อมีการติดตอกับราชการหรือหนวยงานตางๆ รวมทั้งภาคเอกชน 
เอกสารที่รัฐออกให อาทิเชน สูติบัตร มรณบัตร และบัตรประจําตัวประชาชน จะเปน
เคร่ืองมือที่พิสูจนใหหนวยงานน้ันๆ ไดทราบวาผูถือเอกสารเปนใคร อาศัยอยู ณ ที่แหงใด เพื่อ
ประกอบการพิจารณาที่ประชาชนจะขอรับบริการจากภาครัฐหรือภาคเอกชน ไดตามกฎเกณฑ
ท่ีกําหนด  (อเนก ปริยานนท 2515) 
  

2. เปนฐานขอมลูประชากรกลาง 
 

เปนท่ีรวบรวมรายการบานและรายการบุคคลของประชากรทุกคนที่อาศัยอยูใน
ประเทศไทย ดังนั้นการประมวลผลเพื่อประโยชนในการใชงาน นอกจากในเรื่องสวนบุคคล
แลวการประมวลผลในรูปแบบอ่ืนๆ ก็สามารถท่ีจะสนองตอบตอสวนรวมของสังคมไดตางๆ 
เชน  

ดานสาธารณสุข ใชเปนฐานขอมูลในการจัดทําตารางชีพ การจัดประชากรตาม
กลุมอายุของประชากรแยกเพศ รายจังหวัด อําเภอ เพื่อการวางแผนดานสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุขจะไดรับขอมูลการเกิดและการตาย โดยกระทรวงมหาดไทยจะสงใหผาน
การเชื่อมโยงระบบอิเล็คทรอนิกส ในทุก 3 เดือน เพ่ือการประมวลผลจัดทําสถิติชีพเปนประจํา
ทุกป โดยไมมีขอบังคับตามกฎหมายใหตองดําเนินการ แตเปนการนําเสนอขอมูลเพื่อ       
การบริหารงานดานการสาธารณสุขภายในประเทศเทานั้น    

ดานการเลือกต้ัง ใชเปนฐานขอมูลในการจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
สําหรับผูมีสิทธิทั่วประเทศประมาณ 40 ลานคน โดยแยกเปนรายหนวยเลือกตั้ง 

 

3. การเมืองการปกครอง   

รัฐบาลจะใชขอมูลจากฐานขอมูลประชากรกลางในการวางแผนงานดานจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศ การจัดอัตรากําลังเจาหนาที่ การคํานวณจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอจังหวัดในการเลือกต้ังตางๆ  
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4. การบริการขอมูลใหกับประชาชนท่ัวไป  
 

โดยทั่วไปไดจัดทําการเผยแพรโดยผานการเชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงขอมูล
การทะเบียนราษฎรเปนขอมูลที่มีการเคล่ือนไหวอยูตลอดเวลา แตขอมูลจะไดรับการทําให
ทันสมัย (Update) ทุก 15 วินาที หลังจากไดมีการลงบันทึกขอมูลในระบบคอมพิวเตอรของ
ทองที่ที่ทําการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล และมีการรายงานเพ่ือทําใหขอมูลเปนปจจุบันในชวง
สิ้นวันทําการทุกวัน ขอมูลที่ใหบริการแกประชาชนและหนวยงานอื่นๆ ไดแก  

-  ขอมูลประชากร  ไดแก ขอมูลการเกิด ขอมูลการตาย จํานวนการยายเขา 
ขอมูลการยายออก จํานวนประชากรประจําป จํานวนประชากรและบาน     
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 (สามารถเปล่ียนรหัส pin code ของตนได) 
(ศุภลักษณ ปรีติเขมรัตน 2550) 

-   บริการ Download ขอมูล ไดแก Download จํานวนประชากร Download 
ทําเนียบทองที่ Download ขอมูลประชากร [แยกตามอายุ] 

-   ขอมูลกํานันผูใหญบาน ขอมลูจังหวัด/อําเภอ ขอมูลกําลังพล อส.  
-   ขอมูลโรงแรมทั่วประเทศขอมูลที่เชื่อมโยงอื่นๆ เชน ขอมูลการสมรสหยา งาน

ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนพินัยกรรม ทะเบียนชื่อสกุล งานทะเบียนนิติกรรม 
งานทะเบียนสัตวพาหนะ สถิติทะเบียนเกาะ สถิติจํานวนสุสานและฌาปน
สถาน ศาลเจาและมัสยิด งานการฌาปนกิจสงเคราะหขาราชการกรมการ
ปกครอง งานการฌาปนกิจสงเคราะหกํานัน ผูใหญบานแพทยประจําตําบล 
สารวัตรกํานัน กรมการปกครอง เว็บไซตกรมการปกครองที่ใชเพื่อสืบคนขอมูล
ดังกลาวขางตน คือ http://www.dopa.go.th 
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สรปุเหตุการณสําคญัของการจัดทําทะเบยีนสํามะโนครวั/ประชากร 
(ระบบทะเบยีนราษฎร) โดย กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2440 - 2550) 

 

รัชกาล ชวงเวลา เหตุการณสําคญั
รัชกาลที่ 5 
พ.ศ. 2441 - 2453 

พ.ศ. 2440 การจัดทําบัญชีสํามะโนครัว แตยังไมประสบผลสําเร็จ เพราะกํานัน 
ผูใหญบานสวนใหญซึ่งมีหนาที่กรอกขอมูลตามแบบพิมพ ไมเขาใจแบบพิมพ
เขียนหนังสือไมเปน จึงไมสามารถกรอกขอมูลได 

 พ.ศ. 2446 การจัดทําบัญชีสํามะโนครัว แตยังไมสามารถเก็บขอมูลทั่วราชอาณาจักร
ได เนื่องจากการแบงเขตการปกครองทองที่ยังไมเรียบรอย 

 พ.ศ. 2452  ตรา“พระราชบัญญัติสําหรับทําบาญชีคนในพระราชอาณาจักร 
รัตนโกสินทรศก 128” 

 การจัดทําบัญชีสาํมะโนครัวทั่วราชอาณาจักร ทีถ่อืวาเปนการทํา 
สํามะโนประชากรคร้ังแรกไดแตไมไดดําเนินการพรอมกัน 

   ท่ัวประเทศ มณฑลกรุงเทพฯ ดําเนินการทหีลัง 
 เร่ิมการจดทะเบียนเกิด ตาย และการยายเขตในมณฑลกรุงเทพฯ 

รัชกาลที่ 6 
พ.ศ. 2453 - 2468 

พ.ศ. 2458  จัดต้ังกรมสถิติพยากรณ (ปจจุบันคือสํานักงานสถิติแหงชาติ)  
   เพื่อรวบรวมสถิติดานตางๆ จากกระทรวง ทบวง กรม ไวเปนสวนกลาง 

 พ.ศ. 2459  จุดเร่ิมตนของสมุดสถิติรายปเลมแรก ค.ศ. 1916 (มีเฉพาะฉบับ
ภาษาอังกฤษ) 

 เร่ิมการจดทะเบียนเกิด ตาย ตามหัวเมือง
 พ.ศ. 2460  พระราชบัญญัติการตรวจสอบบัญชีสํามะโนครัว และการจดทะเบียน

คนเกิด คนตาย คนยายตําบลพุทธศักราช 2460  
 วางระเบียบการตรวจสอบความถูกตองของสํามะโนครัว การจดทะเบียน

เกิด ตาย และการยายเขตในมณฑลกรุงเทพฯ
 พ.ศ. 2462  การทําสํามะโนประชากรครั้งที ่2  แตไมไดทําทุกพื้นที่ในเวลาเดียวกัน
รัชกาลที่ 7 
พ.ศ. 2468 - 2477 

พ.ศ. 2472  การทําสํามะโนประชากรครั้งที่ 3 

หลังการเปล่ียนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 
2475 

พ.ศ. 2476  ยกเลิกการปกครองแบบมณฑล  
 

รัชกาลที่ 8 
พ.ศ. 2477 - 2489  

พ.ศ. 2479  ตรา “พระราชบัญญัติการสํามะโนครัว พ.ศ. 2479” 
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รัชกาล ชวงเวลา เหตุการณสําคญั
 พ.ศ. 2480  การทําสํามะโนประชากรคร้ังที่ 4 เพื่อประโยชนในการทําทะเบียนประชากร 

สําหรับการเลือกต้ัง
รัชกาลที่ 9 
พ.ศ. 2489  
เปนตนไป 

พ.ศ. 2490  ตรา “พระราชบัญญัติการสํามะโนครัว พ.ศ. 2490” 
 การทําสํามะโนประชากรคร้ังที ่5 

พ.ศ. 2494 ออกระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการติดหมายเลขประจาํบานใหเปนระเบยีบ
เรียบรอย 

พ.ศ. 2495 ตรา “ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2495” กําหนดใหสํานักงานสถิติกลาง (ปจจุบัน
คือสํานักงานสถิติแหงชาติ) แหงเดียวรับผิดชอบในการทําสํามะโนของประเทศ 

 พ.ศ. 2499   ตรา “ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2499”  
  การทําใหขอมูลทนัสมัยโดยไมตองจัดทําสํามะโนประชากรใหม แตใช 
    การตรวจสอบขอมูลจากฐานประชากรเดิม และการจดทะเบียนเกิด ตาย และ     
    การยายเขต 
  ทะเบียนบานฉบับป 2499 

 พ.ศ. 2515   ทะเบียนบานฉบับป 2515 (มีรายละเอียดเพิ่มมากข้ึน) 
 พ.ศ. 2526   ทะเบียนบานฉบับป 2526 (เร่ิมใชคอมพิวเตอร) 
 พ.ศ. 2531   ทะเบียนบานฉบับคอมพิวเตอร
 พ.ศ. 2534   ทะเบียนบานฉบับสมุดพก 

  พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 รากฐานงานทะเบียนราษฎร  
    ปจจุบัน

 พ.ศ. 2547  ใชระบบคอมพิวเตอรออนไลนทั้งหมดทั่วประเทศ
 พ.ศ. 2541 - 

2550 
 การปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนราษฎรใหถูกตอง 
 โครงการตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลรายการทะเบียนราษฎร ป 2541 
(ทะเบียนบานกลาง) 

 โครงการตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลรายการทะเบียนราษฎร  ป 2542 
(ทะเบียนบานกลาง) 

 โครงการตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลรายการทะเบียนราษฎร กรณีซ้ําซอน ป 
2544 

 โครงการปรับปรุงแกไขและจําหนายรายการบุคคลในทะเบียนบานกลางทั่ว
ราชอาณาจักร ป 2547 

 โครงการปรับปรุงและจําหนายบุคคลในทะเบียนบานเพื่อสนบัสนนุการจัดทํา
ประชามติ ป 2550  
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2.5.10 คําจาํกัดความ   

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
บิดามารดาหรือผูรับบุตรบุญธรรม ชื่อคูสมรส และชื่อบุตร และขอมูลอ่ืนที่ จําเปนเพื่อ      
การดําเนินงานทะเบียนตางๆ ในพระราชบัญญัตินี้ 

 

“บาน” หมายความวา โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางสําหรับใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งมี  
เจาบานครอบครองและใหหมายความรวมถึงแพ หรือเรือซ่ึงจอดเปนประจําและใชเปนที่อยู
ประจําหรือสถานที่ หรือยานพาหนะอื่นซ่ึงใชเปนที่อยูอาศัยประจําไดดวย 

 

“ทะเบียนบาน” หมายความวา ทะเบียนประจําบานแตละบานซ่ึงแสดงเลขประจํา
บาน และรายการของคนทั้งหมดผูอยูในบาน 

 

“ทะเบียนคนเกิด” หมายความวา ทะเบียนซ่ึงแสดงรายการคนเกิด 
 

“ทะเบียนคนตาย” หมายความวา ทะเบียนซ่ึงแสดงรายการคนตาย 
 

“ทะเบียนบานกลาง”หมายความวา ทะเบียนซ่ึงผู อํานวยการทะเบียนกลาง
กําหนดใหจัดทําขึ้นสําหรับลงรายการบุคคลที่ไมอาจมีชื่อในทะเบียนบาน 

 

“เจาบาน” หมายความวา ผูซ่ึงเปนหัวหนาครอบครองบานในฐานะเปนเจาของ    
ผูเชาหรือในฐานะอ่ืนใดก็ตาม ในกรณีท่ีไมปรากฏเจาบานหรือเจาบานไมอยู ตาย สูญหาย 
สาบสูญหรือไมสามารถปฏิบัติกิจการได ใหถือวาผูมีหนาที่ดูแลบานในขณะนั้นเปนเจาบาน 

 

“ผูอยูในบาน” หมายความวา ผูซ่ึงมีชื่ออยูในทะเบียนบาน 
 

“อําเภอ” ใหหมายความรวมถึงกิ่งอําเภอ 
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“ทองถิ่น” หมายความวา กรุงเทพมหานคร เทศบาล เมืองพัทยา และหนวย    
การปกครองทองถิ่นอ่ืน ที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางโดยอนุมัติรัฐมนตรี กําหนดใหเปนทองถิ่น
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

“นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกลาง นาย
ทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนจังหวัด 
นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนอําเภอ นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนทองถิ่น นาย
ทะเบียนประจําสํานักทะเบียนสาขา นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนเฉพาะกิจ และนาย
ทะเบียนผูรับแจงและใหหมายความรวมถึง ผูซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากนายทะเบียนหรือผูชวย
นายทะเบียน 

 

“นายทะเบียนผูรับแจง” หมายความวา นายทะเบียนอําเภอ นายทะเบียนทองถิ่น 
และผูซ่ึงผูอํานวยการทะเบียนกลางไดกําหนด ใหมีหนาท่ีเกี่ยวกับการแจงการเกิด การตาย 
การยายที่อยู การสรางบานใหม การรื้อบาน และการกําหนดเลขประจําบาน โดยไดกําหนด
ขอบเขตหนาที่ดังกลาวไว 

 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในที่นี้ไดแก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ25 26 
(สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2550) 

                                                        
 
25

 มาตรา 4 แหง พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 

26
 มาตรา 28 แหง พระราชบัญญัตกิารทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534  ใหกงสุลไทยหรือขาราชการสถานทูตไทยท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง  

การตางประเทศแตงตั้งใหเปนนายทะเบียนมีหนาท่ีในการรับจดทะเบียนคนเกิดและคนตายท่ีมีขึ้นนอกราชอาณาจักรสําหรับคนสัญชาติ
ไทยและคนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตใหมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง   



 

 63

บทที่  3 
พัฒนาการของการจัดทําสํามะโนประชากร 

 
ดังไดกลาวในบทที่ผานมาวา การทําสํามะโนประชากรในปจจุบันและการทะเบียน

ราษฎรมีจุดเริ่มตนเดียวกัน กลาวคือในป พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว มีพระราชประสงคที่จะเก็บรวบรวมขอมูล จัดทําเปนทะเบียนประชากรแสดงจํานวน
ประชากรตามเขตปกครองทองที่ตางๆ ที่อาศัยอยูในพระราชอาณาจักร (ปจจุบันคือทะเบียน
ราษฎร) เพื่อประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน และไดมีการเก็บขอมูลที่ถือวาเปนการทํา
สํามะโนประชากรครั้งแรกเม่ือป พ.ศ. 2452 และตอมาในป พ.ศ. 2462, 2472, 2480 และ 
2490 ซ่ึงทั้ง 5 ครั้งนี้ จัดทําโดยกระทรวงมหาดไทย (เดิมเรียกวากรมมหาดไทย) ตอมา
ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง ในป พ.ศ. 2480 ไดใชประโยชนในการเลือกต้ังดวย 
การทะเบียนราษฎรไดมีการพัฒนาปรับปรุงเร่ือยมาจนถึงป พ.ศ. 2495 จึงไดมีการตรา
พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2495 กําหนดใหสํานักงานสถิติกลาง1 แหงเดียวรับผิดชอบในการทํา
สํามะโนของประเทศ และในป พ.ศ. 2499 ประกาศพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 
2499 ทําใหไมตองรอปรับขอมูลประชากรจากสํามะโนถึงสิบป เพ่ือปรับปรุงใหทันสมัย แต
สามารถใชวิธีนําความเคลื่อนไหวของประชากรที่ไดจากการจดทะเบียนเกิด ตาย และยายที่อยู 
มาปรับจํานวนประชากรแทน 

 

ในบทน้ี เปนการศึกษาถึงพัฒนาการของการจัดทําสํามะโนประชากรในความหมาย
ปจจุบันโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ ซ่ึงดําเนินการมาแลวหาครั้ง คือป พ.ศ. 2503, 2513, 
2523, 2533 และ 2543 โดยในป พ.ศ. 2513 ไดเริ่มทําสํามะโนเคหะพรอมกันไปดวย  

 

ในการจัดทําสํามะโนประชากรน้ี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให เลขาธิการสถิติแหงชาติและ
คณะ เฝาทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลสัมภาษณขอความโครงการสํามะโนประชากร

                                                        
1  สํานักงานสถิติกลาง เม่ือแรกตั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 ใน พ.ศ. 2457 ไดช่ือวา กรมสถิติพยากรณ 

สังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ไดมีการเปล่ียนช่ือและยายสังกัดหลายคร้ัง 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) 

 

ในการทําสํามะโนประชากรในความหมายปจจุบัน ดําเนินการสอดคลองกับ
ขอเสนอแนะขององคการสหประชาชาติ ที่ตองการใหประเทศตางๆ เก็บรวบรวมขอมูลสถิติ
เกี่ยวกับลักษณะตางๆ ของประชากร ตลอดจนสภาพการอยูอาศัยของประชากรในประเทศ
อยางนอยทุกระยะ 10 ป ในปคริสตศักราชท่ีลงทายดวย “0” ท้ังน้ีเพื่อใหขอมูลจากการสํามะโน
ของแตละประเทศ สามารถเปรียบเทียบกันได ผลที่ไดจะนํามาสังเคราะหรวมกับการทํา
ทะเบียนราษฎรในบทตอไป เพื่อพิจารณาความเหมือน และความแตกตางของแหลงขอมูลท้ัง
สองแหลงนี้ สําหรับประกอบการพิจารณาวา จะสามารถนําทะเบียนราษฎรไปใชประโยชนใน
การจัดทําสํามะโนประชากรและเคหะครั้งตอไปในป  พ.ศ. 2553 ไดหรือไม อยางไร ซ่ึงการทํา
สํามะโนประชากรและเคหะในป พ.ศ. 2553 นับเปนสํามะโนประชากรครั้งที่ 11 และเปน
การทําสํามะโนเคหะคร้ังที่ 5 ของประเทศไทย 
 

3.1  วัตถุประสงค 
 

การทําสํามะโนประชากรคร้ังหนึ่งๆ นั้น ก็เปรียบเสมือนการถายภาพนิ่งหลายมิติ 
(multi-dimensional picture) ของประชากรท่ีแนนอนไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้เพราะเปนที่ทราบ
กันดีวา ทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของประเทศก็คือ ทรัพยากรมนุษย ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงเพราะ
การเกิด การตาย การยายถิ่นอยูตลอดเวลา รัฐจึงจําเปนตองมีขอมูลที่แนนอนเกี่ยวกับปริมาณ
และการกระจายตัวของประชากร ซ่ึงเปนทั้งผูผลิตและผูบริโภคทรัพยากร ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน
ในการวางแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อความกินดีอยูดีของประชาชน
ท้ังระยะสั้นและระยะยาว ในการนี้จําตองอาศัยขอมูลประชากรเปนสําคัญ  
 

3.2  ประโยชนในการจัดทําสํามะโนประชากร จําแนกไดดังนี้ 
 

1.  ขอมูลที่ไดสามารถนํามาประกอบการพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ประเมินและติดตามผลงานโครงการตางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
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2.  ใชเปนแนวทางกําหนดนโยบายหรือแกไขปญหาที่สําคัญๆ ดานประชากร 
เศรษฐกิจและสังคม เชน การมีงานทํา การศึกษา สวัสดิการของผูสูงอายุ   
การยายถิ่นของประชากร ภาวะเจริญพันธุ ที่อยูอาศัยของประชากรและ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนวางแผนปรับปรุงสาธารณูปโภคและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

3.  ใชเปนฐานในการคาดประมาณประชากรในอนาคต เ พ่ือใชในการวาง  
แผนงานตางๆ  

4.  ใชในการศึกษาวิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับประชากรและเคหะ ในวงการสถาบันการศึกษา
และสถาบันวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ 

5.  ใชเปนกรอบตัวอยาง เพื่อการจัดทําโครงการสํารวจตางๆ ท้ังของสํานักงานสถิติ
แหงชาติและของหนวยงานอ่ืน 

6.  ใชในการวางแผนหรือกําหนดนโยบายในระดับทองถิ่น 
 

3.3  คุมรวมประชากร  
 

คุมรวม คือ  การแสดงขอบขายของการทําสํามะโนที่วางไว  เพ่ือกําหนดประเภท
ของประชากรวา ประชากรประเภทใดบางที่จะตองถูกแจงนับ 

 

ขอบขายของประชากรป พ.ศ. 2452 ที่ถือวาเปนการจัดทําสํามะโนประชากรคร้ัง
แรกไดมีการนิยามผูอยูอาศัยในครัวเรือนวา  

 

“ผูท่ีเคยหลับนอนอยูเรือนเวลากลางคืนเปนธรรมดา คนที่อยูในเรือนแหง
หนึ่ง แตไปทําการในที่อื่น ตองจดบาญชี สํามโนครัวในเรือนท่ีตนอยู ไมให
จดบาญชีในที่ๆ ทําการตามสถานที่ตางๆ ซ่ึงมีผูมาฉเพาะทําการ เชน 
ศาลาวาการ โรงสีไฟ โรงเครื่องจักร เครื่องกลตางๆ ที่ทําการคาขายเปน
ตน ใหจดบาญชีสํามโนครัวแต ฉเพาะผูที่ ไดหลับนอนในที่ เหลานั้น 
กลาวคือ  
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ผูเปนหัวนาในที่นั้น กับครอบครัวแลคนใช หรือผูรักษาสถานที่แลคนยาม 
กุลี คนงาน ซ่ึงไดกินอยูหลับนอนในที่นั้นๆ สวนผูทําการ เชน เสมียน 
คนงานหรือกุลีที่มาทําการชั่ววันหนึ่งแลวกลับไปน้ัน ใหจดบาญชีสํามโน
ครวัในเรือนที่คนเหลานั้นหลับนอน”2 
 

ตอมาในการจัดทําสํามะโนประชากรในป พ.ศ. 2490 ไดนิยามไววา  
 

“บุคคลผูตองสํารวจ คือบุคคลซ่ึงตามปกติสํานักอยูในบานนี้ แมไปอยูที่อ่ืน
ชั่วคร้ังคราวก็ตองกรอก เวนแตผูที่ไปศึกษาหรือประจําอยูตางประเทศไป
บวชหรือยูวัด เปนนักเรียนกินนอนที่โรงเรียน เปนทหาร ตํารวจถูกจําคุก 
หรือสงไปตางจังหวัดตามคําพิพากษา (คดีจะถึงที่สุดหรือไมก็ตาม) ไมถือวา
เปนผูอยูในบานน้ี ผูซ่ึงไมมีสํานักอยูบานใดในราชอาณาจักร แตมาอาศัย
ชั่วคราวในบานหรือสถานที่ ที่กรอกแบบนี้ เชน นักทองเท่ียว ผูเที่ยวคา 
หรือผูที่ไมมีที่อยูเปนหลักแหลงก็ใหกรอกขอความเรื่องผูนั้นไว ตามความจริง
ที่เปนอยูในขณะนั้นแลวแตกรณี สวนผูซ่ึงตามปกติมีสํานักอยูในบานอ่ืน 
แตมาพักอยูในบานที่กรอกแบบนี้ช่ัวคร้ังคราว ไมนับวาเปน ผูอยูในบานที่มา
พักนั้น ไมตองกรอกขอความลงในแบบสํารวจนี้ บานในที่นี้ หมายถึง บาน
เด่ียว สวนของบานหรือหลายบานถาอยูในความควบคุมของคนๆ หนึ่งโดย
อิสระ ก็ใหถือวาเปนบานหนึ่ง” 3 
  

ขอบขายของประชากรที่เก็บรวบรวมขอมูลในป พ.ศ. 2503 นิยามไววา  
 

“บุคคลที่ตองแจงนับ คือบุคคลทุกคนที่พํานักอยูในประเทศไทยในวัน     
สํามะโน จะตองถูกแจงนับทั้งสิ้น รวมท้ังบรรดาขาราชการฝายทหารและ
พลเรือน ฑูตของประเทศไทยพรอมทั้งครอบครัวซ่ึงมีสํานักงานใน
ตางประเทศ  ชาวเรือที่มีสถานที่อยูปกติในประเทศไทย  แตในวันสํามะโน 
 

                                                        
2  หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ม.ร.6น./254 ไมโครฟลม รัชกาลท่ี 6 กระทรวงนครบาล เรื่อง คําสั่งอธิบายการสํารวจสํามโนครัว (1 สิงหาคม

ร.ศ.128). 
3  หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มท.0201.2.1.20./2 เอกสารกองกลาง กระทรวงมหาดไทย เรื่องขอสงแบบพิมพขอถามสําหรับเก็บขอมูล

สถิติและวิธีการจัดเกบ็ขอมูลสถิติ (6 กุมภาพันธ 2491).  
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กําลังอยูในทะเลหลวง บุคคลที่พํานักในตางประเทศในวันสํามะโน ไมรวม
เผาชนชาวดอย ชาวนํ้า (ชาวเล) และชาวปาซ่ึงอยูอาศัยไมเปนที่ นักการ
ฑูตและการทหารของตางประเทศและครอบครัว อาคันตุกะผูเปนชาว
ตางประเทศ”  

(สํานกังานสถติิกลาง มปป) 
 

จากนั้น ตั้งแตป พ.ศ. 2513 เปนตนมา ไดมีการปรับใหมใหมีความชัดเจน และ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยมีใจความดังตอไปนี้ (สํานักงานสถิติแหงชาติ มปปค, มปปง, มปปจ, 
2545)  

 

ประชากรที่อยูในคุมรวม ไดแก 
1. คนไทยทุกคนที่อาศัยอยูในประเทศไทยในวันสํามะโน  
2. บุคคลพลเรือนตางดาวที่มีสถานที่อยูปกติในประเทศไทย หรือบุคคลพลเรือน

ตางดาวที่เขามาอยูในประเทศไทยชั่วคราว เปนระยะเวลาต้ังแต 3 เดือนขึ้นไป
กอนวันสํามะโน 

3. บุคคลท่ีมีสถานที่อยูปกติในประเทศไทย แตในวันสํามะโนไดไปศึกษา ฝกภาค
ซอมรบเดินเรือทะเลหรือไปตางประเทศชั่วคราว  

4. ขาราชการฝายทหาร พลเรือน และรวมทั้งคณะทูตของประเทศไทย พรอมท้ัง
ครอบครัว ซ่ึงมีสํานักงานอยูในตางประเทศ  

 

ประชากรที่ไมอยูในคุมรวม ไดแก 
1. ชาวเขาที่มทีี่อยูอาศัยไมเปนที่ (แตถาต้ังเปนหมูบานแลว ก็อยูในคุมรวมดวย) 
2. คณะเจาหนาที่ฝายทหารและการฑูตตางประเทศพรอมทั้งครอบครัว ซ่ึงมี

สํานักงานอยูในประเทศไทย  
3. บุคคลพลเรือนตางดาว ซึ่งเขามาอยูในประเทศไทยชั่วคราวเปนระยะเวลาไม

ถึง 3 เดือน กอนวันสํามะโน    
4. ผูอพยพหรือผูหลบหนีเขาเมือง ซ่ึงอยูในคายอพยพที่รัฐบาลกําหนดขึ้น 
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3.4  เวลาที่อางถึง (วันสํามะโน) 
  

ดังไดกลาวแลววา การทําสํามะโนเปรียบเสมือนการฉายภาพนิ่งของประชากร  ณ     
วันสํามะโน ต้ังแตการทําสํามะโนในป พ.ศ. 2513 เปนตนมาไดกําหนดใหวันสํามะโน คือวันที่  
1 เมษายน (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2544ก) 
 

3.5  ระเบียบวิธีการสุมตัวอยาง  
  

จากการสืบคนเอกสารเก่ียวกับระเบียบวิธีการเลือกตัวอยาง ของการจัดทําสํามะโน
ประชากรต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันนั้น ในชวงแรกยังไมพบวามีรายงานระบุถึงระเบียบวิธีการ
เลือกตัวอยางในการจัดทําสํามะโนประชากร จนกระทั่งในชวงหลังๆ ต้ังแตการจัดทําสํามะโน
ประชากรในครั้ง 7 ในป พ.ศ. 2523 เปนตนมา จึงไดมีการระบุถึงระเบียบวิธีการเลือก
ตัวอยาง ซ่ึงขึ้นอยูกับประเภทของครัวเรือน วาเปนครัวเรือนสวนบุคคล หรือกลุมบุคคล 
(ความหมายของครัวเรือนประเภทตางๆ ไดนําเสนอไวในหัวขอที่ 3.15) (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ มปปง) และครัวเรือนนั้นตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร หรือเขตเทศบาลอื่นๆ หรือ 
นอกเขตเทศบาล 
 

ครัวเรือนทั้งหมดใชแบบสอบถามขอมูลพื้นฐาน ท่ีจัดเก็บจากประชากรทุกคนใน
ครัวเรือนนั้นๆ เรียกวา “แบบสั้น” สวนครัวเรือนที่ถูกเลือกตัวอยาง ใชแบบสอบถามที่มีขอมูล
พ้ืนฐาน และขอมูลรายละเอียดตางๆ ดวย หรือท่ีเรียกวา “แบบยาว” และแบบขอถาม      
เคหะ (รายละเอียดของขอมูลแบบสั้น และแบบยาว และขอถามเคหะ จะไดนําเสนอไวใน  
หัวขอที่ 3.8)  

 

3.5.1 สํามะโนประชากรและเคหะ 2523 
 

ในการทําสํามะโนประชากรและเคหะคร้ังน้ี ไดทําการนับจดและบันทึกรายการ
พ้ืนฐาน (แบบสั้น) ของทุกคนในทุกครัวเรือน แตในการแจงนับรายละเอียดเพ่ิมเติมนั้น ใช 
การสุมตัวอยางในบางพื้นที่ ดังนี้ ในเขตเทศบาลของจังหวัดอ่ืนๆ ยกเวน กทม. ไมมีการสุม
ตัวอยาง กลาวคือแจงนับหมดทุกครัวเรือนทั้งกลุมบุคคลและสวนบุคคล สวนนอกเขตเทศบาล
และกรุงเทพมหานคร ไมมีการสุมตัวอยางสําหรับครัวเรือนกลุมบุคคล กลาวคือแจงนับ
ครัวเรือนกลุมบุคคลทั้งหมด สําหรับครัวเรือนสวนบุคคล สุมตัวอยางรอยละ 20 สําหรับ
การแจงนับ    
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3.5.2 สํามะโนประชากรและเคหะ 2533 
 

ครัวเรือนสวนบุคคล ในกรุงเทพมหานคร และนอกเขตเทศบาล ทําการนับจด
จํานวนครัวเรือนและประชากรพรอมกับแจงนับไปดวย กลาวคือ ทําการแจงนับเฉพาะขอมูล
พ้ืนฐานประชากรทุกครัวเรือน และเลือกครัวเรือนตัวอยางรอยละ 20 เพื่อแจงนับขอมูล
รายละเอียดของประชากรและเคหะไปพรอมกัน 

 

ครัวเรือนสวนบุคคล ในเขตเทศบาล (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ทําการนับจด
ครัวเรือนและประชากร และทําการแจงนับขอมูลพื้นฐานและขอมูลรายละเอียดของประชากร
และเคหะทุกครัวเรือนไปพรอมๆ กันโดยไมมีการเลือกตัวอยาง 

 

ครัวเรือนกลุมบุคคล ทําการนับจดและแจงนับครัวเรือน แตทําการแจงนับเฉพาะ
ขอมูลพ้ืนฐาน และขอมูลรายละเอียดของประชากร  และไมตองแจงนับขอถามเคหะ 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ มปปจ) 

 
3.5.3 สํามะโนประชากรและเคหะ 2543 
 

ครัวเรือนสวนบุคคล ในกรุงเทพมหานคร ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ทํา
การนับจดจํานวนครัวเรือนและประชากรพรอมกับแจงนับไปดวย กลาวคือ ทําการแจงนับ
เฉพาะขอมูลพื้นฐานประชากรทุกครัวเรือน และเลือกครัวเรือนตัวอยางรอยละ 20 เพ่ือแจง
นับขอมูลรายละเอียดของประชากรและเคหะ ไปพรอมกัน 

 

ครัวเรือนกลุมบุคคล ทําการนับจดและแจงนับครัวเรือน แตทําการแจงนับเฉพาะ
ขอมูลพ้ืนฐาน และขอมูลรายละเอียดของประชากร และไมตองแจงนับขอถามเคหะ 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ 2545) 

 

3.6  วิธีการเก็บขอมูล 
  

สํามะโนประชากรทุกคร้ังใชวิธีสัมภาษณ แตในสํามะโนระยะหลังมีการใหกรอก
แบบเองและสงกลับใหสํานักงานสถิติแหงชาติทางไปรษณีย ในกรณีที่ไมสามารถใชวิธี
สัมภาษณได เชน ผูที่อยูอาศัยในคอนโดมีเนียม ซ่ึงเรียกวา การทอดแบบ ในการสัมภาษณที่
ตองใชพนักงานสัมภาษณน้ี มีความแตกตางกันของพนักงานสัมภาษณในแตละสํามะโนดังนี้ 
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สํามะโนประชากร พ.ศ. 2503 นับเปนการทําสํามะโนคร้ังท่ี 6 ของประเทศไทย 
และเปนคร้ังแรกที่สํานักงานสถิติกลางมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการ แตการปฏิบัติงาน
สนามสวนใหญ  คงอยูภายใตการควบคุมดูแลของพนักงานฝายปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
เพราะสํานักงานสถิติกลางไมมีกําลังเจาหนาที่สวนภูมิภาคเพียงพอที่จะรับผิดชอบ           
การปฏิบัติงานสนามได  

 

สํามะโนประชากรคร้ังที่ 7 และสํามะโนเคหะครั้งที่ 1 ไดจัดทําในป พ.ศ. 2513 มี
ครูเปนพนักงานแจงนับ การปฏิบัติงานสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523 ซ่ึงเปนการทํา
สํามะโนประชากรครั้งที่ 8 และสํามะโนเคหะคร้ังที่ 2 มีครูเปนพนักงานแจงนับเชนเดียวกับ
เมื่อป พ.ศ. 2513 

 

สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2533 ซ่ึงเปนการทําสํามะโนประชากรคร้ังที่ 9 
และทําสํามะโนเคหะคร้ังที่ 3 ของประเทศไทย เปล่ียนผูปฏิบัติงานสนามจากขาราชการครู มา
เปนลูกจางชั่วคราวที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทําหนาท่ีเปนเจาหนาที่วิชาการ         
(ผูควบคุมแนะนําพนักงานแจงนับ) และระดับ ม.ศ. 3 เปนพนักงานแจงนับ (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ 2544ข) 

 

สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 ซ่ึงเปนการทําสํามะโนประชากรคร้ังที่ 10 
และทําสํามะโนเคหะครั้งที่ 4 เจาหนาที่วิชาการเปนขาราชการครูสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ หรือลูกจางชั่วคราวระดับปริญญาตรี ในสวนของ
พนักงานแจงนับนั้น เปนขาราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ 
หรือลูกจางชั่วคราวระดับประกาศนียบัตรขึ้นไป (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2545) 
 

3.7  หลักเกณฑในการแจงนับ 
 

การแจงนับประชากร เปนการแจงนับประชากร ณ สถานที่อยูปกติในวันสํามะโน 
(De facto) ยกเวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา ซ่ึงแจงนับ ณ ที่ซ่ึงปรากฏตัวในวันสํามะโน     
(De Jure) สําหรับขาราชการประจําสํานักงานในตางประเทศและครอบครัวนั้น ไดสงแบบ
ขอถามไปยังหนวยราชการตนสังกัด ใหขาราชการเหลาน้ันบันทึกรายละเอียดสงคืนมา 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ มปปค, มปปง, มปปจ, มปปฉ) 
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การแจงนับเคหะ เปนการแจงนับที่อยูอาศัยของครัวเรือนสวนบุคคล ซ่ึงอาจอาศัย
อยูเปนเอกเทศหรือรวมกับครัวเรือนสวนบุคคลอ่ืนๆ 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 
 

เปรียบเทียบรายการขอถามโครงการสาํมะโนประชากร  พ.ศ. 2452 - 2490 

รายการขอถามประชากร 
พ.ศ.   

2452 2462 2472 2480 2490 
ชื่อ- สกุล      
เพศ      
ความเกี่ยวพันกับหัวหนาครัวเรือน      
วัน เดือน  ปเกิด -     
อายุ      
ศาสนา      
สัญชาติ   -   
เชื้อชาติ - -    
การปลูกไขทรพิษ - -  - - 

   สถานที่อยูอาศัย (อยูแหงใด 
   เมืองไหน) 

  - - - 

  สถานที่เกิด - - - -  
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เปรียบเทียบรายการขอถามโครงการสํามะโนประชากร  พ.ศ. 2452 – 2490 (ตอ) 

รายการขอถามประชากร 
  พ.ศ.   

2452 2462 2472 2480 2490 
สถานภาพสมรส - - - -  
ภาษาที่ ใชพูดหากพูดภาษาไทย
ไมได 

- - - -  

การศึกษา      
การอานออกเขียนได - - - -  
อานเขียนหนังสืออื่นไดหรือไม - - - -  
สําเร็จการศึกษาชั้นใด - - - -  

อาชีพ      
อาชีพที่ทํา      
ประเภทของสถานท่ีประกอบ
อาชีพ 

- - - -  

สถานภาพการทํางาน - - - -  
ในสัปดาหกอนวันสํารวจไดประกอบ
อาชพีหรือไม 

- - - -  

บิดา / มารดา  ชื่ออะไร -  - - - 
 

แหลงท่ีมา :  
1)  สํามะโนประชากร พ.ศ. 2452 สืบคนจาก หอจดหมายเหตุแหงชาติ.ม.ร.6น./254.ไมโครฟลม รัชกาลที่ 6 

กระทรวงนครบาล เร่ืองคําสั่งอธิบายการสํารวจสํามโนครัว (1 สิงหาคม ร.ศ.128). 
2)  สํามะโนประชากร พ.ศ. 2462 สืบคนจาก หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ม.ร.6 น/260/1. เอกสารกรมราช

เลขาธิการ รัชกาลท่ี 6 กระทรวงนครบาล  เร่ืองขอแกชื่อ 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 เร่ืองแบบพิมพที่ใชในการทะเบียนราษฎร ในเขตเทศบาล พ.ศ. 2480 (พ.ศ. 2480). 

5)  สํามะโนประชากร พ.ศ. 2490 สืบคนจาก หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มท.0201.2.1.20./2. เอกสาร
กองกลาง กระทรวงมหาดไทย เร่ืองขอใหสงแบบพิมพขอถามสําหรับเก็บขอมูลสถิติและวิธีการจัดเก็บขอมูล
สถิติ (6 กุมภาพันธ 2491). 
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เปรียบเทียบรายการขอถามโครงการสาํมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2503 – 2543 
 
 

รายการ 
พ.ศ.  

2503 2513 2523 2533 2543 
ขอถามประชากร   
ช่ือตัว ช่ือสกุล   * * * 
เพศ   * * * 
ความเกี่ยวพันกับหัวหนาครัวเรือน   * * * 
เดือน  ปเกิด -  * * * 
อายุ   * * * 
ศาสนา     * 
สัญชาติ   - - * 
ลักษณะการอยูอาศัย -  * - - 
ลักษณะความพิการ  -  -  - 
ลําดับที่ของมารดา - -   - 
สถานที่เกิด      
ระยะเวลาการที่อาศัยในท่ีอยูปจจุบัน      
การศึกษา   

การอานออกเขียนได     * 
ช้ันที่กําลังเรียน     * 
ช้ันสูงสุดที่เรียนจบ   * * * 

งานในรอบสัปดาห   
การหางานทําและความพรอมใน      
การทํางาน 

 - - -  

อาชีพหลักในรอบ 7 วัน      
อุตสาหกรรมในรอบ 7 วัน  - - - - 
สถานภาพการทํางานในรอบ 7 วัน  - - - - 
เหตุผลที่ไมหางานทําในรอบ 7 วัน -     
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เปรยีบเทียบรายการขอถามโครงการสาํมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2503 – 2543  (ตอ) 
 

รายการ 
พ.ศ.   

2503 2513 2523 2533 2543 
งานในรอบป   

อาชีพหลักในรอบปท่ีแลว -  * * * 
อตุสาหกรรมในรอบปท่ีแลว -  * * * 
สถานภาพการทํางานในรอบปท่ีแลว -  * * * 

สถานภาพสมรส   * * * 
 ภาวะเจริญพันธุ   

อายุเมื่อแตงงานคร้ังแรก - -  - - 
จํานวนบุตรเกิดรอดท้ังส้ิน   - - - 
จํานวนบุตรเกิดรอดท่ียังมีชีวิตอยู -  - -  
จํานวนบุตรเกิดรอดในครัวเรือน - -   - 
จํานวนบุตรเกิดรอดท่ีอยูท่ีอื่น - -   - 
จํานวนบุตรเกิดรอดท่ีตาย - -    
จํานวนบุตรเกิดรอดใหมในรอบปท่ีแลว - - - -  
การคุมกําเนิด - -   - 

การยายถิ่น   
สถานท่ีอยูอาศัยสุดทายกอนยายมาท่ีอยูปจจุบัน      
ยายมาจากไหน (เฉพาะผูยายถ่ิน
ภายในประเทศ) 

-     

ขอถามครัวเรือน/เคหะ   
ภาษาที่ใชพูดในครัวเรือน - -    
ประเภทครัวเรือน -     
ลักษณะของท่ีอยูอาศัย -     
การใชท่ีอยูอาศยัประกอบธุรกิจ -    - 
ประเภทของท่ีอยูอาศัย -     
การครอบครองที่อยูอาศัย (ไมรวมท่ีดิน) -     
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เปรยีบเทียบรายการขอถามโครงการสาํมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2503 – 2543  (ตอ) 
 

รายการ 
พ.ศ.   

2503 2513 2523 2533 2543 
คาเชาที่อยูอาศัย -    - 

เงินกินเปลา - -   - 
การถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน -     
อายุของที่อยูอาศัย -  - - - 
จํานวนหองนอนและหองอื่นๆ ที่ใชนอน -    - 
การใชสวม -     
สถานที่ประกอบอาหาร - -   - 
การใชเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร -     
การใชแสงสวาง -    - 
แหลงที่มาของน้ําใช -     
แหลงที่มาของน้ําดื่ม - -    
สถานที่อาบน้ํา - -  - - 
เคร่ืองใชประเภทถาวรที่มีในครอบครอง
          วิทยุ -     
          โทรทัศน -     
          วิดีโอ - - -  - 
          พัดลม - -    
          เครื่องปรับอากาศ - -    
          ตูเย็น ตูแช -     
          เครื่องซักผา - - -   
          จักรเย็บผา -  -  - 
          เครื่องดูดฝุน - - -  - 
          เตารีดไฟฟา - - -  - 



 

 76

เปรียบเทียบรายการขอถามโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2503 – 2543 (ตอ) 
 

รายการ พ.ศ.  
2503 2513 2523 2533 2543 

          หมอหุงขาวไฟฟา - - -  - 
          โทรศัพท - -    
          รถจักรยานสองลอ -     
          รถจักรยานยนต -     
          รถยนต -     
          เรือยนต -    - 
          เคร่ืองจักร   
          (ที่ใชในการเกษตร) 

-     

          รถอีแตน รถไอตอย - - -   
 

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

 
3.9 การจัดทําแผนที่ และบัญชีเขตสํามะโน เพ่ือใชในการปฏิบัติงานสนาม 
 

 

ในการปฏิบัติงานสนามนั้น เพื่อใหพนักงานแจงนับสามารถเก็บขอมูลไดถูกตองและ
ครบถวน จะตองมีการจัดทําแผนที่เขตการปฏิบัติงาน เพ่ือแสดงที่ต้ังและขอบเขตที่ชัดเจน
แนนอน โดยใชขอบเขตที่ถาวร เชน ถนน ซอย คลอง ลํานํ้า หรือสถานที่สําคัญ เปนตน 
นอกจากน้ันแผนที่ยังตองแสดงรายละเอียดทางภูมิศาสตรอ่ืนๆ รวมถึงที่ต้ังของอาคารสิ่งปลูก
สรางดวย เพ่ือใหพนักงานแจงนับทราบขอบเขตการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ซ่ึงจะทําให
พนักงานแจงนับปฏิบัติงานไดถูกตอง ไมทําใหการปฏิบัติงานตกหรือซํ้ากัน  

 

การจัดทําแผนท่ี 
การจัดทําแผนที่ ไดนําเอาขอมูลจากประกาศการตั้งและเปล่ียนแปลงเขต         

การปกครองระดับตางๆ จากพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ประกาศจังหวัด และหนังสือประมวลขอมูล ที่ทางฝายแผนที่สถิติจัดทําไวเปนหลักใน        
การพิจารณาปรับปรุง เพื่อใหไดขอมูลเขตการปกครองที่ทันสมัยเปนปจจุบัน จากนั้นทําการ
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ปรับปรุงรายละเอียดในแผนที่ใหทันสมัยเปนปจจุบัน ทําการสําเนาแผนที่ที่ไดดําเนินการจัดทํา/
ปรับปรุงแกไขรายละเอียด มาทําการคัดลอกเพ่ือจัดทําแผนที่แมแบบ (สํานักงานสถิติแหงชาติ 
2544ก) 

 

การแบงเขตสํามะโน (ENUMERATION DISTRICT - ED)  
ภายหลังจากการจัดทํา/ปรับปรุงรายละเอียดในแผนที่ และจัดทําแผนที่แมแบบ

เรียบรอยแลว ก็ไดนํามากําหนดขอบเขตและแบงพื้นที่ สําหรับมอบหมายใหพนักงาน
รับผิดชอบ ไปปฏิบัติงานในคาบเวลาที่กําหนด พ้ืนที่ที่ทําการแบงเปนสวนๆ เรียกวา เขต    
สํามะโน ENUMERATION DISTRICT (ED) นอกจากนั้นยังมีการแบงพื้นที่ยอยภายในเขต
สํามะโน ซ่ึงแตละสวนยอยเรียกวา ชุมรุมอาคาร (BLOCK - BLK) โดยใน 1 เขตสํามะโน (ED) 
จะประกอบดวยจํานวน ชุมรุมอาคาร (BLK) อยางมากที่สุด 3 ชุมรุมอาคาร ซ่ึงหลักเกณฑการ
แบงเขตสํามะโนจะเปนดังนี้ (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2544ก) 

1.   ทําการแบงพ้ืนที่เขตสํามะโน (ED) โดยในแตละตําบลดําเนินการอยางอิสระ ตอกัน 
2.   กําหนดขนาดเขตสํามะโน (ED) และชุมรุมอาคาร (BLK) 

2.1 กรุงเทพมหานคร และในเขตเทศบาลของจังหวัดอ่ืน  
-  1เขตสํามะโน (ED) ประกอบดวย จํานวนบาน/ครัวเรือน อยูระหวาง 

350 – 450 บาน/ครัวเรือน 
-  1ชุมรุมอาคาร (BLK) ประกอบดวย จํานวนบาน/ครัวเรือน อยู

ระหวาง 100 – 200 บาน/ครัวเรือน 
-  ในกรณีเทศบาลตําบลที่ไดรับการยกฐานะจากสุขาภิบาลกําหนดให  

1ชุมรุมอาคาร (BLK) คือ 1 หมู 
    

2.2 นอกเขตเทศบาล 
   ในแผนที่อําเภอ ใหทําการคัดลอกขอมูลหมูบาน เกี่ยวกับจํานวนครัวเรือน

ของโครงการสํารวจขอมูลระดับหมูบานลงในท่ีตําแหนงหมูบาน 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 กรุงเทพมหานครและในเขตเทศบาลของจังหวัดอ่ืน กําหนดใหใชแนวเขต

ที่ชัดเจนถาวร เชน ถนน คู คลอง แมน้ํา เขตตําบล เขตหมูบาน เปนตน 
ยกเวนในบางพ้ืนที่ที่ไมสามารถหาแนวเขตที่ชัดเจนได อาจกําหนดใหใช
ทางเดิน รั้วบาน แทนที่เปนที่วางใหใชเสนประแสดงแนวเขต เทศบาล
ตําบลที่ไดรับการยกฐานะจากสุขาภิบาล ใหใชขอบเขตของหมูบานแทน 

3.2  นอกเขตเทศบาล กําหนดใหใชขอบเขตของหมูบานโดยไมมีแผนที่ 
3.3  กรณีพื้นท่ีมีครัวเรือนกลุมบุคคลประเภทสถาบันอยู เชน เขตทหาร สถานที่

กักกันของเรือนจํา เปนตน ในการแบงเขตสํามะโน (ED) กําหนดใหพ้ืนที่
สวนนี้ทั้งหมดเปน 1 เขตสํามะโน (ED) 

 

3.10 ระบบการตรวจสอบคุณภาพของขอมูล 
  

การสํารวจภายหลังการแจงนับ (Post Enumeration Survey - PES) 
โครงการสํามะโนประชากร เปนโครงการที่มีขอบขายการปฏิบัติงานกวางขวางทั่ว

ประเทศ ในการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวจึงจําเปนตองใชผูปฏิบัติงานจํานวนมาก ผนวกกับ
ผูปฏิบัติงานสนามสวนใหญ ไมเคยมีประสบการณในการเก็บขอมูลมากอน ดังน้ันขอมูลที่ไดมา
อาจมีความคลาดเคล่ือน ดวยเหตุนี้ จึงมีการตรวจสอบขอมูลเพื่อประเมินคุณภาพของขอมูล 
โดยใชวิธีการสํารวจภายหลังการแจงนับ (Post Enumeration Survey - PES) เพ่ือใหผูใชขอมูล
สามารถวินิจฉัยระดับคุณภาพของขอมูลได  

 

วิธีการดังกลาวมีหลักการคือ ทําการเลือกพ้ืนที่ตัวอยางจํานวนหนึ่ง แลวสงพนักงาน 
(เปนพนักงานคนละชุดกับชุดที่ปฏิบัติงานสํามะโนประชากร) ไปทําการนับจดและแจงนับ
รายละเอียดของประชากรบางรายการที่สําคัญ ที่ไดเลือกขึ้นมาจากรายงานท่ีแจงนับในสํามะโน 
ท่ีไดปฏิบัติงานสนามไปแลว โดยพยายามใหการนับจดและแจงนับซํ้าคร้ังนี้ เปนอิสระตอผล
การปฏิบัติงานนับจดและแจงนับที่ทําไปแลวใหมากท่ีสุด จากน้ันจึงนําแบบขอถามท่ีไดจาก 
การทําสํามะโนและการทํา PES มาทําการสอบเทียบ (Matching) และวิเคราะหเพื่อวัด  
ความครบถวนของขอมูลที่ไดจากการทําสํามะโน หรือความคลาดเคล่ือนของขอมูล ตลอดจน
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สาเหตุของความคลาดเคล่ือน (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2544ก) สรุปไดวาการทํา PES นี้ เปน    
การสํารวจซํ้าในเขตปฏิบัติงานที่เลือกเปนตัวอยาง จากเขตปฏิบัติงานที่มีการปฏิบัติงานจริง 
เพื่อประเมินความคลาดเคลื่อนของขอมูลดังนี้ 

1. ความคลาดเคล่ือนของคุมรวม (Coverage Error) หมายถึง ความคลาดเคล่ือน
ในยอดรวมของประชากร ซ่ึงเกิดจากการนับขาด นับเกิน หรือนับซํ้า 

2. ความคลาดเคล่ือนของรายละเอียด (Content Error) หมายถึง ความคลาดเคล่ือน
เกี่ยวกับรายละเอียดของประชากร เชน ความคลาดเคลื่อนของอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 
เปนตน 

 

อยางไรก็ตาม สําหรับผลความคลาดเคลื่อนนี้ สํานักงานสถิติแหงชาติไมไดนําเสนอ
อยางเปนทางการ 
 

3.11  การประมวลผลขอมูล 
 

การทําสํามะโนประชากรและเคหะในป พ.ศ. 2513 เปนคร้ังแรกที่มีการประมวลผล
ดวยเคร่ืองจักร คือเครื่องคอมพิวเตอร IBM 1401 และ IBM S360 สําหรับการบันทึกขอมูล 
(data entry)ใชพนักงานบันทึกขอมูล จนถึงการทําสํามะโนประชากรและเคหะในป          
พ.ศ. 2543 ที่เริ่มบันทึกขอมูลดวยเครื่อง ICR (Intelligent Character Recognition) แทน           
การบันทึกขอมูลดวยมือ 

 

ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยพนักงานแจงนับนี้ ไดนํามาทําการ
บรรณาธิกร (ตรวจสอบ) และลงรหัสโดยพนักงานที่สํานักงานสถิติจังหวัด แลวสงแบบมาที่
สวนกลาง (กทม.) เพื่อบันทึกขอมูลดวยเคร่ือง ICR และตรวจสอบความถูกตองดวยเคร่ือง
คอมพิวเตอรอีกคร้ัง กอนจัดทําตารางรายงานผล 
 

3.12  การเผยแพรขอมูล 
 

ถึงแมวาในแบบสอบถามสํามะโนประชากรและเคหะ จะกําหนดใหกรอกชื่อสกุล 
และที่อยูของขอมูลของแตละบุคคล แตก็ไมมีการบันทึกขอมูลในสวนน้ี โดยไดใหรหัส
ประจําตัวที่ไมซํ้ากันแทน ดังนั้นผูใชขอมูลจะไมทราบวาเปนของใคร สําหรับการนําเสนอผล
น้ันจะนําเสนอในภาพรวม ไมนําเสนอรายบุคคล 
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รหัสที่สามารถแสดงไดถึงตัวบุคคล สําหรับขอมูลในการจัดทําสํามะโนประชากร
ประกอบดวยเลขทั้งหมด 18 หลัก ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

หลักท่ี ความหมาย
         1    ภาค
    2 - 3 จังหวัด
    4 - 5 อําเภอ/เขต
    6 - 7 ตําบล/แขวง
         8 เขตการปกครอง
   9 – 11 เขตสํามะโน
  12 – 13 ชุมรุมอาคาร/หมู
       14 ประเภทของครัวเรือน
  15 - 17 ลําดับที่ของครัวเรือน
       18 ลําดับที่ของบุคคล

 

สําหรับรหัส ภาค จังหวัด อําเภอ/เขต ตําบล/แขวง นั้น ไดใชรหัสใหเปนมาตรฐาน
เดียวกันกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แตในสวนของรหัส เขตสํามะโน ชุมรุม
อาคาร/หมู ประเภทของครัวเรือน รวมถึงลําดับที่ของครัวเรือนและบุคคล สํานักงานสถิติ
แหงชาติ ไดกําหนดขึ้นมาเอง เพ่ือความสะดวกในการแจงนับขอมูล 

 

ขอมูลจุลภาค (Micro data) ที่สํานักงานสถิติแหงชาติใหบริการตอผูใชขอมูล
ประกอบดวย 3 ชุดหลักๆ คือ 

1. ขอมูลจากการเลือกครัวเรือนตัวอยางประมาณรอยละ 1 มาประมวลผลกอน 
เพ่ือใหผูใชไดใชขอมูลสํามะโนอยางรวดเร็ว 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 
  

การเผยแพรขอมูลสํามะโนนั้น ผลที่ไดจากการทําสํามะโน ไดมีการใหบริการตอผูใช
ดังนี้ 

1. หนังสือรายงานและสิ่งพิมพตางๆ (Publications) 
2. ขอมูลจุลภาค (Micro data) ที่ประกอบดวย 3 ชุดหลักดังกลาวขางตน 
3. ขอมูลมหภาค (Macro data) ขอมูลที่อยูในรูปตารางสถิติซ่ึงคัดเลือกใหบริการ

ทาง Internet และผูใชขอใหประมวลผลเปนพิเศษ 
4. เอกสารประกอบการประมวลผล (metadata) ไดแกรายละเอียดตาง ๆ เพื่อใช

ประกอบการประมวลผล และการแปลผลของผูใชขอมูลจุลภาค เชน แนวคิด คํานิยาม และ
ความหมายของรหัสตางๆ 

  

โดยท่ีการเผยแพรดังกลาว 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 ซ่ึงในพระราชบัญญัตินี้ในมาตรา 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 เพ่ือใหไดมาซ่ึงสถิติไมมีความคลองตัว เพราะขั้นตอนกอนเร่ิมดําเนินการใช
ระยะเวลานาน ทําใหไดขอมูลที่ไมทันตอเหตุการณปจจุบัน ประกอบกับขอมูลทางสถิติที่จัดทํา
ขึ้นน้ัน มีประโยชนตอการนําไปใชในการพัฒนา หรือแกไขปญหาในการบริหารงานของรัฐดาน
ตางๆ ซ่ึงควรจะมีการกําหนดวิธีการดําเนินการดานสถิติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อ
ความเปนเอกภาพของสถิติ  

 

นอกจากนี้ เพื่อใหไดขอมูลท่ีถูกตองตามความเปนจริง และเปนหลักประกันมิใหเกิด
ความเสียหายแกผูซ่ึงตองใหขอมูล จึงตองกําหนดมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ที่ไดจาก
การเก็บรวบรวมขอมูล โดยตองถือเปนความลับอยางเครงครัด และกําหนดโทษสําหรับผูซ่ึง  
ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน
ดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2550ก) 
 
3.14  การเปนความลับของขอมูล 

 

ขอมูลท่ีไดจัดเก็บมาจะถูกนําไปประมวลผลเปนยอดรวม และนําเสนอเปนราย
จังหวัด รายภาค และทั่วราชอาณาจักร หามมิใหเปดเผยขอมูลเปนรายบุคคล หรือเปดเผย
ขอความหรือตัวเลขแก บุคคลใดๆ โดยยึดขอปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถิติ ซ่ึงขอปฏิบัตินี้ได
กระทํากันมาตั้งแตในอดีต ดังจะเห็นไดจาก “พระราชบัญญัติการสถิติพยากรณ พ.ศ. 2479” 
มาตรา 15 ระบุถึงขอปฏิบัติ และมาตรา 16 ระบุถึงบทกําหนดโทษ หากฝาฝนในมาตรา 15 
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

 

“มาตรา 15 แบบพิมพฉะเพาะรายบุคคลหน่ึงๆ อันมีรายการขอความจํานวนซ่ึง
บุคคลนั้นไดแสดงไวตามคําขอของหัวหนากองประมวลสถิติพยากรณนั้น ตองรักษาไวเปน
ความลับอยางที่สุด หามมิใหนํารายการขอความจํานวนของบุคคลหน่ึงบุคคลใดโดยเฉพาะราย 
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รายงานสํามะโนประชากร ป พ.ศ. 2503 ท่ีจัดทําเปนครั้งท่ี 6 ของประเทศไทย และคร้ังแรก 
โดย สํานักงานสถิตกิลาง (ปจจุบันคอืสํานักงานสถิติแหงชาต)ิ 
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รายงานสํามะโนประชากร และเคหะ ป พ.ศ. 2543  
เปนการจัดทําสํามะโนประชากรครั้งท่ี 10  ของประเทศไทย  
และครั้งท่ี 5 ที่ดําเนินการโดย สํานักงานสถิตแิหงชาติ 
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 (ก) ออกเปดเผยนอกวงงานของกองประมวลสถิติพยากรณเวนไวแตจะไดรับ       
ความยินยอมเปนหนังสือจากบุคคลนั้น หรือที่ตองเปดเผยเพราะเหตุที่ไดมีคดีฟองรองยังศาล
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 

(ข) ออกโฆษณาดวยประการใดๆ ในสมุดรายงานสถิติพยากรณ หรือรายงานสถิติ
ยอที่เขียนหรือพิมพออกแจกจายหรือขาย หรือกระทําโดยวิธีอื่นใดซ่ึงอาจทําใหผูหนึ่งผูใดทราบ
ไดวารายการขอความจํานวนใดที่ไดโฆษณานั้นเกี่ยวแกบุคคลหน่ึงบุคคลใดโดยฉะเพาะรายเวน
แตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากบุคคลนั้น 

 

มาตรา 16 ผูใดกระทําการฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 15 ผูนั้นมีความผิดตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหารอยบาท ถาบุคคลซ่ึงไดกระทําความผิดนั้นเปน
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหเพ่ิมโทษขึ้นอีกหนึ่งในสาม” (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ 2550ข) 

 
จากนั้นไดมีการตราพระราชบัญญัติขึ้นมาใหมแทน “พระราชบัญญัติการสถิติ

พยากรณ พ .ศ .2479” คือ พระราชบัญญัติสถิต ิ พ .ศ .2495 โดยมีข อกําหนดเกี ่ยวก ับ     
ความเปนความลับของขอมูลที่ไดทําการจัดเก็บมา รวมถึงบทกําหนดโทษหากทําการฝาฝน   
ดังรายละเอียดตอไปนี้  

 

“มาตรา 19 บรรดาขอรายงานที่ไดกรอกแจงในแบบเฉพาะตัวตามคําเรียกรองของ          
ผูอํานวยราชการสถิตินั้น ตองถือเปนความลับโดยเครงครัด หามมิใหผูใดนําขอความหรือ
ตัวเลขใดๆ ที่มีแสดงไวในขอรายงานเฉพาะตัว หรือที่ เกี่ยวแกบุคคลเฉพาะราย หรือ       
หางหุนสวนท่ีมไิดจดทะเบียนเฉพาะราย 

 

(1) ออกเปดเผยนอกวงเขตอํานาจปฏิบัติการของสํานักงานสถิติกลางตาม
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตขอความหรือตัวเลขที่นําออกเปดเผยนั้นมีลักษณะเปนทะเบียน
สาธารณะ หรือไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูใหขอรายงานนั้น หรือที่จําเปนตองเปดเผย
เพ่ือประโยชนแกการสอบสวนหรือพิจารณาคดี ซ่ึงมีผูตองหาหรือจําเลยในการกระทําผิดตอ
พระราชบัญญัตินี้ หรือ 



 

 86

(2)  ออกพิมพโฆษณาดวยประการใดๆ เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือ
จากผูใหขอรายงาน น้ัน  

 

มาตรา 22 ผูใดฝาฝนมาตรา 19 มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
หรือจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือทั้งปรับทั้งจํา” (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2550ค) 

 

สําหรับการจัดทําสํามะโนประชากรคร้ังลาสุดในป 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 หามมิใหผูซ่ึงมีหนาที่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้เปดเผยขอความหรือตัวเลขนั้นแกบุคคลใดๆ ซ่ึงไมมีหนาที่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่
บุคคลนั้น ตองหาวากระทําความผิดตอพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา 24 ผูใดฝาฝนมาตรา 21 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไม
เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ” (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2550ง) 

 

เชนเดียวกันในการจัดทําสํามะโนประชากรคร้ังที่ 11 ซ่ึงจะดําเนินการในป พ.ศ. 
2553  นั้น ไดมีการตราพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ขึ้นมาใหมแทนพระราชบัญญัติสถิติ 
พ.ศ. 2508 โดยมีใจความและเนื้อหาที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 

“มาตรา 15 บรรดาขอมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายที่ไดมาตามพระราชบัญญัตินี้ 
ตองถือเปนความลับโดยเครงครัด หามมิใหผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้หรือผูมี
หนาที่เก็บรักษา เปดเผยขอมูลนั้นแกบุคคลใดซ่ึงไมมีหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแต 

(1) เปนการเปดเผยเพ่ือประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ตองหาวา
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

(2) เปนการเปดเผยตอหนวยงานเพื่อใชประโยชนในการจัดทําสถิติ วิเคราะหหรือ
วิจัย ทั้งนี้เทาที่ไมกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของขอมูล และตองไมระบุหรือเปดเผยถึง
เจาของขอมูล 
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มาตรา 16 ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 ผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ในหนวยงาน 
หรือสํานักงานสถิติแหงชาติตองไมนําบรรดาขอมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายที่เจาของขอมูล
ไดใหไวหรือกรอกแบบสอบถามไปใชในกิจการอ่ืนนอกเหนือจากการจัดทําสถิติ วิเคราะห   
หรือวิจัย 

 

มาตรา 20 ผูใดฝาฝนมาตรา 15 หรือมาตรา 16 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป 
หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2550ก) 

 
 

สรุปเหตุการณสําคญัการจดัทําสํามะโนประชากร  
โดยสํานักงานสถิติแหงชาต ิ(2457-2553) 

 

รัชกาล ชวงเวลา เหตุการณสาํคัญ
รัชกาลที่ 6 
พ.ศ. 2453 - 
2468 

พ.ศ. 2457 จัดต้ังกรมสถิติพยากรณ (ปจจุบันคือสํานักงานสถิติ
แหงชาติ)  เพื่อรวบรวมสถิติจากกระทรวงตางๆ ไวเปน
สวนกลาง 

รัชกาลที่ 9 พ.ศ. 2495 ตราพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2495 กําหนดใหสํานักงาน
สถิติกลาง (ปจจุบันคือสํานกังานสถิติแหงชาติ) 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 และเคหะครั้งท่ี 2 
 พ.ศ. 2533 สํามะโนประชากรครั้งที่ 9 และเคหะครั้งที่ 3 
 พ.ศ. 2543 สํามะโนประชากรครั้งที่ 10 และเคหะคร้ังที่ 4 
 พ.ศ. 2550 ตราพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 
 พ.ศ. 2553 สํามะโนประชากรครั้งที่ 11 และเคหะคร้ังที่ 5 
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3.15  คําจํากัดความ 
 

ครัวเรือน 
ครัวเรือน หมายถึง บุคคลคนเดียวหรือหลายคนอาศัยอยูในบานหรือสถานที่อยู

เดียวกัน และจัดหาหรือใชสิ่งอุปโภค บริโภค อันจําเปนแกการครองชีพรวมกัน ทั้งนี้ไม
คํานึงถึงวาบุคคลเหลานั้น จะมีความสัมพันธฉันญาติพ่ีนองหรือไมก็ตาม  

 

สถานที่อยูแหงหนึ่งหรือบานหลังหน่ึงๆ อาจประกอบดวยครัวเรือนเดียวหรือหลาย
ครัวเรือนก็ได หรือครัวเรือนหนึ่งสมาชิกในครัวเรือน อาจอาศัยอยูในบานหลายหลังหรือหลาย
หองก็ได แตจะตองอยูในบริเวณเดียวกันหรือเปนหองติดตอกัน (สํานักงานสถิติแหงชาติ 
มปปฉ) 

 

ประเภทครัวเรือน 
ไดเปน 2 ประเภท คือ ครัวเรือนสวนบุคคลและครัวเรือนกลุมบุคคล  
1. ครัวเรือนสวนบุคคล หมายถึง ครัวเรือนที่ประกอบขึ้นดวยบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนอาศัยอยูในบานหรือที่อยูอาศัยเดียวกัน และจัดหาหรือใชสิ่งอุปโภค บริโภค        
อันจําเปนแกการครองชีพรวมกัน บุคคลเหลานี้อาจเปนญาติหรือไมเปนญาติกันก็ได สําหรับ
ครัวเรือนที่ไมไดเปนญาติกัน จะตองมีจํานวนสมาชิกไมเกิน 5 คน 

2. ครัวเรือนกลุมบุคคล หมายถึง ครัวเรือนซ่ึงบุคคลหลายคนอยูรวมกัน โดยมีกฎ
หรือระเบียบขอบังคับอยางใดอยางหน่ึงระบุไววาใหมาอยูรวมกัน หรือจําเปนตองมาอยูรวมกัน
เพื่อผลประโยชนของตนเอง ครัวเรือนกลุมบุคคลจําแนกออกเปน 2 ชนิด คือ 

2.1 ครัวเรือนสถาบัน หมายถึง ครัวเรือนซึ่งบุคคลหลายคนอยูรวมกัน โดยมีกฎ
หรือระเบียบขอบังคับระบุไวใหมาอยูรวมกัน ไดแก  พระสงฆ สามเณร และลูกศิษยที่อาศัยอยู
ในวัด สํานักสงฆ คนไขที่พักรักษาตัวอยูในโรงพยาบาลต้ังแต 3 เดือนขึ้นไป (ยกเวน
โรงพยาบาลโรคจิต เขาพักรักษาตัวเมื่อใด ใหนับเปนสมาชิกครัวเรือนสถาบัน) นักเรียนประจํา
ในโรงเรียนกินนอน และครูอาจารยซ่ึงอยูประจํารวมกัน หอพัก นักศึกษาแพทย หอพัก
นักศึกษาพยาบาล ผูรับการสงเคราะหในสถานสงเคราะห รวมทั้งผูดูแลที่ไมไดอยูเปนสัดสวน
ตางหาก นักโทษภายในเรือนจํา หรือทัณฑสถาน ทหารหรือตํารวจท่ีอยูในคายกรมกองทหาร
หรือกรมกองตํารวจ รวมท้ังนักเรียนทหารหรือตํารวจดวย บุคคลที่มาเชาประจําหรือมาเชา
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ชั่วคราวต้ังแต 3 เดือนขึ้นไปในโรงแรม หรือในเกสตเฮาส  ผูอยูประจําในโรงเจ หรือมาถือศีล
ชั่วคราวต้ังแต 3 เดือนขึ้นไปในโรงเจ 

2.2 ครัวเรือนพิเศษ หมายถึง ครัวเรือนซ่ึงบุคคลหลายคนอยูรวมกันในสถานที่อยู
แหงหนึ่งเพ่ือผลประโยชนของตนเอง ไดแก 

2.2.1 ครัวเรือนพิเศษประเภทหอพัก ไดแก บุคคลทั่วไปซ่ึงเชาอาศัยในหอพัก
และไมไดแยกอยูเฉพาะครัวเรือน ทั้งน้ีไมนับรวมหอพักนักเรียนใน
โรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย 

2.2.2 ครัวเรือนพิเศษประเภทคนงาน ไดแก คนงานต้ังแต 6 คนขึ้นไป    
(ไมนับครอบครัวของเจาของ) ที่อยูอาศัยเปนประจําในบริเวณที่ทํางาน 
หรือที่โรงงาน หรือที่สถานประกอบการจัดใหอยูและไมไดแยกอยู
เฉพาะครัวเรือน สําหรับคนงานที่อาศัยอยูในสถานที่ที่โรงงาน หรือ
สถานประกอบการจัดใหอยูและไดแยกอยูเฉพาะครัวเรือน (อาจเปน
หองหรือบานเปนหลัง) ตางหากจากคนงานอ่ืน โดยมีญาติหรือบุคคล
อ่ืนที่ไมไดเปนคนงานอาศัยรวมอยูดวยใหถือเปนครัวเรือนสวนบุคคล 

2.2.3  ครัวเรือนพิเศษประเภทอ่ืนๆ ไดแก บุคคลซึ่งกินอยูรวมกันตั้งแต 6 คน
ขึ้ น ไป  โดย บุคคลเหล านั้ น ไมมี ความสัม พันธฉันญาติ  ห รือมี
ความสัมพันธฉันญาติไมเกิน 3คน และทุกคนท่ีมาอยูรวมกันตางก็
ชวยกันออกคาใชจายตามที่ตกลงกัน (สํานักงานสถิติแหงชาติ มปปฉ) 
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บทที่  4 
การใชประโยชนจากระบบทะเบียนประชากร  
เพ่ือการทําสํามะโนประชากรในตางประเทศ 

 
ในบทน้ี ศึกษาถึงตัวอยางประเทศจีนและประเทศสิงคโปร ที่ไดเคยใชประโยชนจาก

ทะเบียนประชากรเพื่อการทําสํามะโนประชากรในครั้งสุดทายในป ค.ศ. 2000 และประเทศ
เยอรมนีซ่ึงมีแผนที่จะใชประโยชนจากระบบทะเบียน เพื่อการทําสํามะโนประชากรในป    
ค.ศ. 2011 และไดมีการทดลองในป ค.ศ. 2001 และ ค.ศ. 2003 พบวา ประสบผลสําเร็จ    
อยางดียิ่ง 
 

4.1 ประเทศสิงคโปร 
  

ประเทศสิงคโปรทําสํามะโนประชากรคร้ังแรกในป ค.ศ. 1871 โดยเปนสวนหน่ึงของ
การสํามะโนการต้ังถิ่นฐานของพื้นที่ปกครองพิเศษแถบชองแคบระหวางสุมาตรากับสิงคโปร 
(Straits Settlement Census) และทําทุกๆ 10 ปจนถึง ป ค.ศ. 1931  หลังชวงเวลาดังกลาว
เปนชวงของสงครามโลกทําใหการจัดทําสํามะโนในประเทศสิงคโปรลาชา มาถึงป ค.ศ. 1947 
และทําอีกคร้ังในป ค.ศ. 1957 หลังจากที่ไดรับเอกราชจากประเทศอังกฤษ ประเทศสิงคโปรได
ทําสํามะโนเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1970 ซ่ึงเปนปที่องคการสหประชาชาติแนะนําใหทําสํามะโน
ในปที่ลงทาย ดวย “0” ดังนั้นการทําสํามะโนในคร้ังตอมาคือป ค.ศ. 1980 1990 และ 2000 
(Leow and Chan 2001; Leow and Koh 2001; Leow 2002) 
 

ในการทําสํามะโนในป ค.ศ. 1990 เปนคร้ังแรกที่มีการใชฐานขอมูลในการทํา      
สํามะโน โดยเชื่อมโยงขอมูลจากฐานตางๆ โดยใชเลขประจําตัวบุคคล นําขอมูลมาพิมพใหอยู
ในรูปของแบบสํามะโน แลวตรวจสอบความถูกตองโดยประชากรเจาของรายการขอมูลนั้นๆ 
และพบวาขอมูลลักษณะทั่วไปของประชากร ไมไดแตกตางกันระหวางการทะเบียนและการทํา
สํามะโน  
  

จากการทําสํามะโนในครั้งนี้ ทําใหสิงคโปรจัดต้ังฐานขอมูลทะเบียนครัวเรือน 
(Household registration database - HRD) และฐานขอมูลนี้มีการทําใหทันสมัย (update) 
เปนประจําโดยใชขอมูลจากทะเบียนจากหลายๆ แหลง   
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นอกจากนี้ประเทศสิงคโปรยังมีฐานขอมูลของชาติเกี่ยวกับที่อยูอาศัย (National 
Database  on Dwelling - NDD) ซ่ึงไดจัดทําขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1983 โดยใชขอมูลการบันทึก
เกี่ยวกับครัวเรือนที่ไดจากการทําสํามะโน ในป ค.ศ. 1980 และไดมีการปรับขอมูลใหเปน
ปจจุบันเสมอ ทั้ง NDD และ HRD สามารถบอกลักษณะท่ีต้ังทางกายภาพของครัวเรือนทุก
ครัวเรือนในประเทศสิงคโปร ฐานขอมูลครัวเรือน (Household registration database) 
ประกอบดวยฐานขอมูลหลักและฐานขอมูลรอง 
  

ฐานขอมูลหลัก ไดแก 
 

- เลขประจําตัว - สถานภาพการอยูอาศัย 
- เลขท่ีบาน (Household indicator) - ชือ่ นามสกลุ
- เพศ - วัน เดือน ปเกิด
- สถานภาพการสมรส - เชื้อชาติ
- ภาษาถิ่นที่ใช - ประเทศที่เกิด
- สัญชาติ 

 
ฐานขอมูลรอง  ไดแก 

- ประเภทของท่ีพักอาศัย มี 6 ชนิด ไดแก บานเด่ียว (detached bungalows) 
กึ่งบานเด่ียว (semi-detached bungalows) บานตางระดับ (terrace house)  
อาคารท่ัวไป 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/คุณวุฒิ 
(Statistical Resources 2007; United Nation 2001b)   
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ฐานขอมูลท่ีอยูอาศัยแหงชาติ (National Database on Dwelling - NDD) 
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับประเภทของที่อยูอาศัย (ประเภทที่อยูอาศัยระบุชนิด 

เชน เปนบานเด่ียว อาคาร เปนตน) และที่อยู (ประกอบดวยบานเลขที่ ตามที่จดทะเบียน ที่ต้ัง
เชน ถนน เขต ในรูปแบบของหนวยที่อยูอาศัย) และในป ค.ศ. 1998 ไดเพิ่มขอมูลครัวเรือน 
อาทิ เชน อัตราภาษีทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินในแตละป ขอมูลการใชน้ํา และไฟฟา การเปน
เจาของยานพาหนะ คาโทรศัพท และการส่ือสารอ่ืนๆ  ขอมูลที่ ไดเพิ่มเติมน้ีจะใชใน        
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 ซ่ึง
สามารถใหรายละเอียดที่เพียงพอในการทําการศึกษาเชิงลึก และกลุมผูใชขอมูลสวนใหญ
สามารถนําไปใชได ซ่ึงการทําสํามะโนนี้ เรียกวา “Register-based census” (ESCAP 1999; 
Leow and Chan 2001; Leow and Koh 2001)  

  

ประเด็นท่ีศึกษากอนการตัดสินใจใช 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 ซ่ึงสามารถทําได เนื่องจากคนสิงคโปรทุกคนมีเลขประจําตัว
ท่ีไมซ้ํากัน (Unique identification number - UIN) ขณะที่ชาวตางชาติที่อยูในประเทศ
สงิคโปรจะไดรับเลขประจําตัวเชนกัน (Foreign identification number - FIN) โดยเลข
ประจําตัวน้ี ใชเปนเลขที่เชื่อมโยงสูฐานขอมูลประชากรในทะเบียนประชากรของแตละคน  
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3. กรอบแหงกฎหมายและปฏิบัติดานการรักษาความลับในขอมูลของประเทศ
สิงคโปร อนุญาตใหมีการใชขอมูลทะเบียนราษฎรรวมกับขอมูลจากฐานขอมูลอ่ืนๆ 

4. สามารถประหยัดคาใชจายไดจริง ถาเลือกใชวิธีสํามะโนแบบนี้ โดยคาดวา
คาใชจายในการทําสํามะโน ที่ใชฐานขอมูลทะเบียนรวมกับการสํารวจเพิ่มเติม ดวยการเลือก
ตัวอยางจากฐานขอมูลประชากรทะเบียนราษฎรนั้น จะเสียคาใชจายเพียงรอยละ 40 ของ  
การทําสํามะโนเต็มรูปแบบ 

  

ปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นจากระเบียบวิธีการแจงนับ 
การใชวิธีทําสํามะโนโดยใชขอมูลทะเบียนเปนฐาน นํามาซ่ึงแนวคิดในการสํามะโน

จากการแจงนับตามจริงหรือพฤตินัย (de facto) มาเปนแบบนิตินัยหรือตามกฎหมาย        
(de jure) ถามีชาวสิงคโปรไปทํางาน เรียน หรือหยุดพักผอนไปตางประเทศเปนจํานวนมาก หรือ
ถามีชาวตางชาติที่ทํางานอยูในสิงคโปรเปนเวลานาน ขอมูลที่ไดอาจเบี่ยงเบน เนื่องจาก    
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 โดยคร้ังสุดทายไดทําในป 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 
ครัว เ รือนในเขตการปกครอง ขอมูลจากระบบการจดทะเบียนสามารถแสดงถึ ง             
การเปล่ียนแปลงองคประกอบประชากรของครัวเรือน ที่เกิดจากการเกิด การตาย การแตงงาน 
และการยายถิ่น (Meng et al 2002; National Bureau of Statistics 2000)  
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ในชวงกอนการทําสํามะโนประชากร ไดมีการตรวจสอบและปรับปรุงขอมูล
ครัวเรือนจากระบบทะเบียนใหทันสมัย พนักงานแจงนับจะไดรับขอมูลจากระบบทะเบียน
ประชากร ประกอบการปฏิบัติงานสนามเก็บขอมูลในเขตสํามะโนท่ีตนเองรับผิดชอบ ขอมูลนี้
ประกอบดวย รายชื่อและที่อยูของหัวหนาครัวเรือน จํานวนสมาชิกที่จดทะเบียนในครัวเรือน 
จํานวนคนเกิด คนตายในครัวเรือนในรอบปที่ผานมา และจํานวนสมาชิกที่จดทะเบียนใน
ครัวเรือนที่ยายที่อยูนอยกวา 6 เดือน และมากกวา 6 เดือน (Lavely 2001; Li and Yu 
2004) 

 

คุณภาพขอมูล 
ประเทศจีนเคยภาคภูมิใจกับขอมูลสํามะโนที่ถูกตองเที่ยงตรงในอดีต ที่ใชประโยชน

จากการทะเบียนประชากร แตในปจจุบันคุณภาพของขอมูลจากระบบทะเบียนไมดีเหมือนใน
อดีต ถึงแมจะมีกระบวนการตรวจสอบความถูกตองแลว การรายงานที่เที่ยงตรงแกเจาหนาที่
รัฐมีนอยมาก ซ่ึงมีผลตอคุณภาพของขอมูลสํามะโน เชน ไมมีการแจงการตาย หรือไมแจง 
การเกิดเน่ืองมาจากนโยบายใหมีลูกเพียงหนึ่งคน (one-child policy) กระแสการยายถิ่นจาก
ชนบทสูเมืองเปนจํานวนมาก ทําใหไมไดมีการแจงยายถิ่นที่อยู 

 

4.3 ประเทศเยอรมนี 
  
ประเทศเยอรมนีดทําสํามะโนประชากรเปนคร้ังแรกในป ค.ศ. 1895 ตอมา    

ความพยายามในการทําสํามะโนประชากรในชวงป ค.ศ. 1980 ไดถูกตอตาน เน่ืองจากมี
ขอถามท่ีเปนเร่ืองสวนตัวมากเกินไป และศาลไดมีคําสั่งใหหยุดทําสํามะโนประชากรในป ค.ศ. 
1980 และ 1983 สํามะโนประชากรคร้ังสุดทายไดจัดทําในป ค.ศ. 1987 และมีแผนท่ีจะ
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 เน่ืองจากไมมีขอมูลจากระบบทะเบียนที่สมบูรณ ดังนั้นจะมี
การทําสํามะโนอาคารและท่ีอยูอาศัย (building and dwelling census)  

 

ขอถามอยางอ่ืนเชน การศึกษา และการฝกอบรม หรือ การทํางานสวนตัว (self 
employed) ใหใชการสํารวจดวยตัวอยาง ที่มีขนาดใหญพอที่จะเปนตัวแทนได คือประมาณ
รอยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ   

 

ทะเบียนประชากร 
ในประเทศเยอรมนีไมมีสํานักทะเบียนกลาง แตละเทศบาล (municipality) จะทํา

หนาท่ีดูแลการจดทะเบียนในเขตของตน ในวันสํามะโนสํานักทะเบียนจะสงขอมูลจากระบบ
ทะเบียนใหสํานักงานสถิติ เพื่อตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลที่สํานักงานสถิติตองการ โดย
ทํางานรวมกับสํานักทะเบียนทองถิ่น และมีการตรวจสอบความซ้ําซอนของการจดทะเบียน 
กระบวนการตรงนี้มีความซับซอนและใชเวลานานประมาณสามเดือน (ประมาณ 80 ลาน 
record) หลังจากน้ัน ขอมูลประชากรจดทะเบียนที่มีการปรับแกแลวจะถูกรวม (merge) เขา
กับฐานขอมูลการทํางานของ Federal Employment Agency 

 

ในวันสํามะโนการสํารวจดวยตัวอยางจะเร่ิมขึ้นพรอมกัน โดยใชวิธีสัมภาษณ
ประชาชนประมาณรอยละ 10 ของประชากรทั้งหมด 

 

สํามะโนอาคารและบานเรือน (Census of Building and Dwelling) 
ใชวิธีสงแบบสอบถามไปยังเจาของบานเรือนและอาคารท่ีอยูอาศัยทางไปรษณีย 

ประมาณสองอาทิตยกอนวันสํามะโน แตมีขอสั่งใหผูกรอกขอมูลอางถึงวันสํามะโน ขั้นตอน
การตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และการประมวลผล ใชเวลา 14 เดือน 

 

การจัดคนลงในครัวเรือนและใหความสัมพันธ ในครัวเรือน (Household 
generating procedure and completion) 

ขั้นตอนนี้ใชขอมูลจากขอมูลประชากรจากระบบทะเบียนที่ปรับแลว (adjusted 
population registered) รวมกับสํามะโนอาคารและบานเรือน (Census of Building and 
Housing) 
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ในทายที่สุด ทุกคนจะมีขอมูลจากเร่ืองตางๆ มา merge รวมกัน ไดแก ขอมูลจาก
ทะเบียนประชากรจากทะเบียนการทํางาน จากสํามะโนเคหะ และจากการสํารวจดวยตัวอยาง 
(register municipalities+ Federal Employment Agency + Census of Building and 
Housing + survey) สําหรับความคลาดเคลื่อนจากการจดทะเบียน ใชเปนการปรับคาทางสถิติ 
ไดเปนคาจํานวนประชากรสุดทาย กระบวนการน้ีจะใชเวลาประมาณ 10 เดือน รวม
ระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 24 เดือน สําหรับการประมาณผลประชากรขั้นสุดทาย 

 

สรุป 
 

บทเรียนของการทําสํามะโนประชากรและเคหะ ท่ีใชประโยชนจากระบบทะเบียน
ของประเทศตางๆ ไมวาจะเปนประเทศที่มีประชากรขนาดเล็ก เชน ประเทศสิงคโปรที่มี
ประชากรในป พ.ศ. 2550 ประมาณ 4 ลาน 6 แสนคน ประเทศเยอรมนีท่ีมีประชากร
ประมาณ 80 ลานคน และประเทศจีนที่มีประชากรมากที่สุดในโลกประมาณ 1,320 ลานคน  
แบงออกไดเปน 2 แบบ คือ 

1) การเลือกตัวอยางจากฐานขอมูลประชากรและ/หรือครัวเรือน โดยไมมีการทํา    
สํามะโนประชากรแบบเต็มรูปแบบ เชน ประเทศสิงคโปร และประเทศเยอรมนี  

2) การทําสํามะโนประชากรแบบเต็มรูปแบบ แตใชขอมูลจากทะเบียนเปนขอมูล
พ้ืนฐานชวยตรวจสอบความถูกตองในสนาม เชน ประเทศจีน 

 

การใชประโยชนจากฐานขอมูลทะเบียนประชากรสําหรับการทําสํามะโนประชากร 
จะตองประกอบดวย ฐานขอมูลอยางนอยสองฐานที่มีคุณภาพดี ทั้งความถูกตองและครบถวน 
คือฐานขอมูลประชากร และฐานขอมูลบานหรือที่อยูอาศัยที่สามารถเช่ือมตอ (link) กับขอมูล
ประชากรไดวาในที่อยูอาศัยนั้น มใีครเปนสมาชิกบาง และแตละคนมีความสัมพันธกันอยางไร 
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บทที่  5 
การใชประโยชนจากระบบทะเบียนราษฎร  
เพ่ือการทําสํามะโนประชากรในประเทศไทย 

 
ในการที่ตองการศึกษาวา ประเทศไทยสามารถใชประโยชนจากระบบทะเบียน

ราษฎร เพ่ือการทําสํามะโนประชากรไดหรือไมอยางไรนั้น  ตองมีการวิเคราะหวา ขอมูลจาก
ระบบทะเบียนราษฎรในปจจุบัน และการทําสํามะโนประชากรและเคหะ มีความเหมือนหรือ
แตกตางกันอยางไร แนวคิดที่จะใชประโยชนรวมกันนี้ ไมใชแนวคิดใหมแตอยางใด สํานักงาน
สถิติแหงชาติไดเคยมีความพยายามใชประโยชนจากทะเบียนราษฎร เพื่อทําการเก็บขอมูล
โครงการสํารวจตางๆ และบทเรียนจากการทํางานดังกลาว  

 

ในบทนี้จะสรุปถึงความเหมือนและความแตกตางของทั้ งสองแหลงขอมูล 
ประสบการณการทํางาน และบทเรียนของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในการใชประโยชนจาก
ทะเบียนราษฎรในการเก็บขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ และความเปนไปไดที่จะใช
ประโยชนจากทะเบียน เพื่อการทําสํามะโนประชากรและเคหะ  ทั้งนี้ไดผนวกความคิดเห็นที่
เกี่ยวของจากการประชุมผูเชี่ยวชาญไวดวย 
 

5.1 ความแตกตางระหวางทะเบียนราษฎรและสํามะโนประชากรและเคหะ 
 

แมวาการทะเบียนราษฎรและการทําสํามะโน จะมีจุดเร่ิมตนเดียวกันเมื่อกวาหน่ึง
รอยปมาแลว จากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ตองการทราบจํานวน
ประชากรและคุณลักษณะของประชากร เพ่ือการจัดทําทะเบียนสําหรับบริหารราชการแผนดิน 
และทํานุบํารุงสุขราษฎร ทะเบียนราษฎรและสํามะโนไดมีพัฒนาการเรื่อยมา ดังรายละเอียด
ในบทที่ 2 และ 3 ในปจจุบันพบวา มีความแตกตาง และความคลายคลึงกัน สรุปไดดังนี้ 
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รายการ ทะเบียนราษฎร สํามะโนประชากร 
วัตถุประสงค เพ่ือจัดทําทะเบียนประชากรที่อาศัย

อยูในราชอาณาจักรไทย 
เพ่ือจัดทําขอมูลประชากรในภาพรวม ใน
ระดับตางๆ ตั้งแตระดับชาติ จนถึงระดับ
ทองถิ่น 

ประโยชน ขอมูลจากระบบทะเบียนราษฎร 
สามารถทําใหทันสมัยไดทุกวันจาก
ระบบคอมพิวเตอรออนไลนทั่ว
ประเทศ จึงสามารถแสดงผลไดทุก
ชวงเวลา 

การทําสํามะโนประชากรครั้งหนึ่งๆ นั้น      
ก็เปรียบเสมือนการถายภาพนิ่งหลายมิติ 
(multi-dimensional picture) ของประชากรที่
แนนอนไวเปนหลักฐาน ณ วัน สํามะโน   
(1 เมษายน) 

 มีประโยชนดังนี้ 
1. การพิทักษสิทธิประโยชนตางๆที่

มีตามกฎหมายของประเทศ 
ขอมูลรายการบุคคลที่จดทะเบียน
ราษฎรไวนั้นจะเปนขอมูล  ที่ใชใน   
การพิสูจนยืนยัน ตัวบุคคล โดย
เจาของขอมูลจะไดรับการพิทักษ
สิทธิประโยชนตางๆ ที่มีตาม
กฎหมายของประเทศ เชน สิทธิใน
ดานการรักษาพยาบาล สิทธิ
เลือกตั้ง และการดําเนินการทาง
นิติกรรมตางๆ ที่กฎหมายกําหนด
ไว เม่ือมีการติดตอกับราชการหรือ
หนวยงานตางๆ รวมทั้งภาคเอกชน  

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 

 2.  เปนฐานขอมูลประชากรกลาง 
เปนที่รวบรวมรายการบานและ
รายการบุคคลของประชากรทุกคน
ที่อาศัยอยูในประเทศไทย ดังนั้น
การประมวลผล เพ่ือประโยชนใน
การใชงาน นอกจากในเรื่องสวน
บุคคลแลวการประมวลผลใน
รูปแบบอื่นๆ ก็สามารถที่จะ
สนองตอบตอสวนรวมของสังคมได
ตางๆ อาทิ  

3. การคาดประมาณประชากร ใชเปนฐานใน
การคาดประมาณประชากรในอนาคต 
เพ่ือใชในการวางแผนงานตางๆ 

4.  ใชในการศึกษาวิเคราะหวิจัยเก่ียวกับ
ประชากรและเคหะในวงการ
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 
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รายการ ทะเบียนราษฎร สํามะโนประชากร 
ประโยชน ดานสาธารณสุข  ใชเปนฐานขอมูลใน 

การจัดทําตารางชีพ กระทรวงสาธารณสุข
จะไดรับขอมูลการเกิดและการตาย โดย
กระทรวงมหาดไทยจะสงใหผานการ
เชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส ในทุก 1 
เดอืน เพ่ือการประมวลผลจัดทําสถิติชีพ
เปนประจําทุกปโดยไมมีขอบังคับตาม
กฎหมายใหตองดําเนินการ  

5.  ใชเปนกรอบตัวอยาง เพ่ือ  
การจัดทําโครงการสํารวจตางๆ 
ทั้งของสํานักงานสถิติแหงชาติ
และของหนวยงานอื่น 

6.  กําหนดนโยบายในระดับ
ทองถิ่น ใชในการวางแผนหรือ
กําหนดนโยบายในระดับทองถิ่น 

 ดานการเลือกตัง้ ใชเปนฐานขอมูลใน  
การจัดทําบัญชรีายชื่อ ผูมีสิทธิเลอืกตั้ง
สําหรับผูมีสทิธ ิ ทั่วประเทศประมาณ  
40 ลานคน โดยแยกเปนรายหนวย
เลอืกตั้ง 
3.  การเมืองการปกครอง  

รัฐบาลจะใชขอมูลจากฐานขอมูล
ประชากรกลางในการวางแผนงานดาน
จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา
ประเทศ การจัดอตัรากําลังเจาหนาที่   
การคํานวณจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรตอจังหวัดในการเลือกตัง้ตางๆ  

4.  การบริการขอมลูใหกบัประชาชน
ท่ัวไป โดยทั่วไปไดจดัทําการเผยแพร
โดยผานการเชือ่มโยงระบบ
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งขอมลูการทะเบียน
ราษฎรเปนขอมูลที่มีการเคลือ่นไหวอยู
ตลอดเวลาแตขอมูลจะไดรับการทําให
ทันสมัย (Update) ทุก 15 วินาที 
หลังจากไดมีการลงบันทึกขอมูลใน
ระบบคอมพิวเตอรของทองทีท่ี่ทําการ
เปลี่ยนแปลง แกไขขอมูล และมี    
การรายงานเพื่อทําใหขอมูลเปน
ปจจุบันในชวงสิ้นวันทําการทุกวัน 

 

 



 102 

รายการ ทะเบียนราษฎร สํามะโนประชากร 
คุมรวม 
(ใครบางที่อยู
ในระบบ) 

ประชากรที่มีรายชือ่อยูในทะเบยีน
บานและทะเบียนบานกลาง1 รวม
ชาวไทยและชาวตางชาติท่ีอยูใน
ราชอาณาจักรโดยชอบดวยกฎหมาย 
ไมรวมบคุคลทีไ่ดรบัการยกเวนตาม
กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 

1. คนไทยทุกคนที่อาศัยอยูในประเทศไทยในวัน
สํามะโน  

2. บุคคลพลเรอืนตางดาวท่ีมสีถานที่อยูปกตใิน
ประเทศไทย หรอืบคุคลพลเรือน ตางดาวท่ี
เขามาอยูในประเทศไทยชั่วคราว เปน
ระยะเวลาตั้งแต 3 เดอืนขึ้นไปกอนวัน     
สํามะโน 

3. บุคคลทีมี่สถานที่อยูปกตใินประเทศไทย แต
ในวันสํามะโนไดไปศกึษา ฝกภาคซอมรบ
เดินเรือทะเลหรือไปตางประเทศชั่วคราว  

4. ขาราชการฝายทหาร พลเรือน และรวมทั้ง
คณะทตูของประเทศไทย พรอมทั้ง
ครอบครัว ซึ่งมสีํานักงานอยูในตางประเทศ  

ID เลข 13 หลัก ไมซ้ํากันของแตละ
บุคคล 
 

ไมซ้ํากันของแตละบุคคล เปนเพียงใหทราบ
วาบุคคลนั้นอาศัยอยูในครัวเรือนใด หมูบาน 
อําเภอ ตําบล จังหวัดใด 

วิธีการจัดเกบ็ จากการแจงจดทะเบียน สวนใหญเปนการสัมภาษณ 
รายละเอียด
ขอมูลที่จัดเก็บ 

รายการบุคคลในบาน 
-  ชื่อ-สกุล /สญัชาต/ิ เพศ 
-  เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 
-  สถานภาพ เชน เจาบาน ผูอาศัย 
-  วัน เดอืน ปเกิด 
-  ชือ่บิดาผูใหกําเนิด และสญัชาต ิ

ของบิดา 
-  ชือ่มารดาผูใหกําเนิดและ
สัญชาติของมารดา 

-  วัน เดือน ป ที่เขามาอยูในบาน 

มีรายละเอียดมากกวา เชน การศึกษา อาชีพ 
การเจริญพันธุ แตผูใชขอมลูจะไมทราบชือ่สกุล

 

                                                                          
 
1 “ทะเบียนบานกลาง” หมายความวา ทะเบียนซึ่งผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดใหจัดทําขึ้นสําหรับลงรายการบุคคลที่ไมอาจมีชื่อใน

ทะเบียนบาน 
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รายการ ทะเบียนราษฎร สํามะโนประชากร 
การรายงานผล สามารถทําใหทนัสมัยทุกวัน แต

นําเสนอจํานวนประชากรอยางเปน
ทางการตามกฎหมาย อางถึง วันที่   
31 ธันวาคม ของปกอนหนา 

ทุก 10 ป ประชากรอางถึงวันสํามะโน คือ   
1 เมษายน ของปสํามะโน 

คําจํากัดความ หนวยแจงนับเปน “ บาน” 
หมายถึงโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง
สําหรับใชเปนทีอ่ยูอาศัย ซึ่งมี   
เจาบานครอบครองและให
หมายความรวมถึงแพ หรือเรือซึ่ง
จอดเปนประจําและใชเปนทีอ่ยู
ประจําหรือสถานที่ หรือ
ยานพาหนะอื่นซึ่งใชเปนที่อยูอาศัย
ประจําไดดวย 
 

หนวยแจงนับเปน “ ครัวเรอืน ” หมายถึง 
บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนอาศัยอยูในบาน
หรอืสถานทีอ่ยูเดียวกันและจัดหาหรอืใชสิ่ง
อุปโภค บรโิภค อันจําเปนแกการครองชีพ
รวมกัน ท้ังน้ีไมคํานึงถึงวาบคุคลเหลาน้ันจะ
มีความสัมพันธฉันญาติพ่ีนองหรือไมก็ตาม  
สถานทีอ่ยูแหงหนึ่งหรอืบานหลังหนึ่งๆ อาจ
ประกอบดวยครวัเรอืนเดียวหรอืหลาย
ครัวเรอืนก็ได หรือครัวเรอืนหน่ึงสมาชิกใน
ครัวเรอืนอาจอาศัยอยูในบานหลายหลัง 
หรอืหลายหองก็ไดแตจะตองอยูในบรเิวณ
เดียวกันหรอืเปนหองตดิตอกัน 

การเปน
ความลับของ
ขอมลู 

ตามบทบญัญตั ิมาตรา 17 แหง
พระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2534 

ตามบทบญัญตั ิมาตรา 20 
พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 

 
ขอมูลเปรยีบเทียบจํานวนประชากรระหวางสํามะโนประชากร  

และทะเบียนราษฎร (พ.ศ. 2503 – 2543) 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ. ทะเบียนราษฎร สํามะโนประชากร 
2503 26,384,380 26,248,794 
2513 35,550,105 34,427,374 
2523 46,961,338 44,824,840 
2533 56,303,273 54,548,530 
2543 61,878,746 60,916,441 
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5.2 ประสบการณการใชประโยชนจากระบบทะเบียนราษฎร สําหรบัการสํารวจ
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

  

แนวคิดในการใชประโยชนรวมกันระหวางขอมูลทะเบียนราษฎรและขอมูลจาก   
การทําสํามะโน โดยสํานักงานสถิติแหงชาติมีมาต้ังแตป พ.ศ. 2503 ที่การปฏิบัติงานสนาม
ยังคงใชเจาหนาท่ีฝายปกครอง และตอมาในการทําสํามะโนประชากรในป พ.ศ. 2513 
คณะกรรมาธิการและสภาผูแทนราษฎรในสมัยน้ันมีความเห็นวา ควรจะทําไปพรอมกับ    
การปรับปรุงงานการทะเบียนราษฎรที่จะจัดทําขึ้นในป พ .ศ . 2514 เนื่องจากตองใช
งบประมาณเปนจํานวนมาก 

 

นายถวิล สุนทรศาลทูล รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมสัมมนา
นายทะเบียนจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2513 ณ หอประชุม
สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ ไดชี้แจงนโยบายการปฏิบัติราชการวา 

 

 “ประการแรก ไดมองเห็นวาการใชเงินงบประมาณซึ่งจะเปลี่ยนแปลงแกไข
การทําทะเบียนนี้เปนจํานวนมาก และเผอิญไปสอดคลองกับการสํารวจ   
สํามะโนประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ ซ่ึงดําเนินการอยู ก็มาพิจารณา
วาของบประมาณมากมาย  ทางดานสถิติก็ตองการจะจัดทํา ทางดาน
ทะเบียนของเราก็จะทําการแกไข ฉะน้ันจะรวมกันทําไมไดหรือ จะไดใชจาย
งบประมาณแตนอย ทําเสียในคราวเดียวกันจะไดประโยชนเปนอันมาก  
เรื่องนี้ฝายคณะกรรมาธิการซึ่งเขาเคยเกี่ยวของกับงานน้ีอยูมาก ไมได
พิจารณาทะเบียนของเรานี้วาไดดําเนินการแกไขไปอยางไร ซ่ึงมีความเขาใจ
ผิดคิดวา เมื่อไดมีการสํารวจสํามะโนประชากรแลว ก็จะเปนผลดีที่จะไดเอา
สํามะโนประชากรที่ไปสํารวจมาทําเปนทะเบียน เขาก็มีความมุงหมาย โดย
เจตนาดีวา ต้ังแตเดิมมาอันที่จะสํารวจสํามะโนประชากรนี้ก็เปนเร่ืองของ
กระทรวงมหาดไทย เพราะกระทรวงมหาดไทยมีเจาหนาที่กวางขวาง มี
กํานันผูใหญบาน ครูประชาบาลมีเจาหนาที่อยูพรอมมูล ถางานนี้มาให
กระทรวงมหาดไทยทําแลวก็จะไดประโยชน ในการที่จะไดจํานวนประชากร
สถิติขอมูลอะไรตางๆ โดยใกลชิด... คลายกับวาจะใหมารวมกันดําเนินงาน
เสียเพื่อจะไดแกไขทะเบียนใหถูกตอง”   

 

อยางไรก็ดีการดําเนินงานไมสามารถที่จะนาํมารวมกันได โดยเหตุผลของนายถวิลที่
กลาววา  



 105 

 

“การทะเบียนสมัยนี้ไมเหมือนกับสมัยกอนในครั้งโนน กอนที่เราจะไดมี  
การแกไข พ.ร.บ. เรื่องเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรขึ้น เมื่อสํารวจจํานวน
ประชากรเสร็จแลว ก็เอาบัญชีจํานวนนั้นเองมาตั้งขึ้น คลายกับเปน
ทะเบียนราษฎร ถาจะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงอะไร ก็ใหไปดูในทะเบียน
บาน และปรับปรุงแกไขใหถูกตอง  การสํารวจสํามะโนประชากรตั้งแตเดิม
มาเราจะนํามาใชกับทะเบียนในขณะน้ีไมได เพราะการทะเบียนของเราที่
ปรับปรุงใหมนี้หาไดใชทะเบียนบัญชีสํารวจเดิมนั้นมาทําทะเบียนราษฎรไม 
การเอาทะเบียนมาขึ้นนั้นก็เอามาปรับปรุงแกไขคัดลอกตามความเปนจริง 
แตก็มีการตรวจสอบวามันถูกตองตรงกับหลักฐานอื่นหรือไม ” 

 

ในการที่ไดสํารวจสํามะโนประชากรในป พ.ศ. 2513 ฝายทะเบียนราษฎร ไดพยายาม
ใชประโยชนโดยใหหลักการวา ใหมีเจาหนาที่ของฝายทะเบียนไปคัดลอกเอาบัญชีสํารวจของ
สํานักงานสถิติมา แลวนํามาตรวจสอบกับทะเบียนบานเปนรายบาน ภายในเขตเทศบาลก็มอบ
ไวตอเจาบานดวย เพื่อเขาจะไดตรวจสอบขอมูลวาคนในบานของเขามีอยูเทาไร ถูกตองตรงกัน
หรือไมกับทะเบียนบาน รายการตางๆ ตรงกันหรือไม และใหแกไขใหตรงกับความเปนจริงมาก
ท่ีสุด ในชวงที่สํานักงานสถิติแหงชาติไดทําการสํามะโนในป พ.ศ. 2513 ฝายทะเบียนราษฎร
ไดคิดและเสนอใหเจาหนาที่ของฝายทะเบียนราษฎรไปรวมเปนเจาหนาที่ในการทําสํามะโน ดัง   
คํากลาวของ นายถวิล สุนทรศาลทูล รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยวา  

 

“เราเคยขอรองที่จะใหเอาเจาหนาที่ของเราไปดวยไดไหม เอาทะเบียนไป 
เผอิญไปเจอรายการตางๆ เหลานั้นเขาก็จะไดสอบไดมาเสียทํามาเสียเลย 
ทางดานโนนก็บอกวาไมได ดานสํามะโนเขามีกฎ มีเจาหนาที่อะไรตางๆ 
เปนเรื่องของความลับ เอาเจาหนาที่อ่ืนเขาไปไมได”  

  

การปรับปรุงแกไขทะเบียนราษฎรในปนั้น ไดใชขอมูลจากการสํามะโนของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ ดังที่กลาววา  

 

“เรารอขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติเกี่ยวกับการสํารวจประชากรคราว
นี้ เอามาเชคกับทะเบียนบานของเราวาเปนอยางไร”  “เราชี้แจงวาจะ
รวมกับสํานักงานสถิติแหงชาติ วาเอาผลจากการสํารวจไปเชคกับงาน
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  

 

“เราไดเสนอขอตั้งงบประมาณไป คณะกรรมาธิการก็เห็นชอบแตเขา
พิจารณารวมกับที่สํานักงานสถิติแหงชาติเสนองบประมาณทําการสํารวจ
สํามะโนครัว เปนเงิน 36 ลานบาทดวย ในที่สุดไดงบประมาณ 36 ลาน 
โดยใหทําการสํารวจรวมกับมหาดไทย ซ่ึงงานสํารวจกับงานทะเบียนราษฎร
ของเราไมเกี่ยวกันเปนคนละเรื่อง สาํนักงานสถิติจึงแบงเงินเอาไป 31 ลาน 
เราคงไดมาดําเนินการเกี่ยวกับแบบพิมพ จํานวน 5 ลาน” 

  
แบบพิมพเปนแบบที่กําหนดขึ้นใหม โดย 
1. ใหมีรายการเฉพาะที่จําเปน เพ่ือประโยชนเกี่ยวกับการทะเบยีนราษฎร 
2. รายการแบงเปนหมวดหมู เพ่ือใหงายและสะดวกตอการกรอกขอความ 
3. ใหรายการเรียงไปตามที่ควรจะเปน 
4. รายการที่ปฏิบติัซํ้ากัน จะลดลงใหนอยสุด 
5. ใหรูปแบบพิมพมุงไปทางแบบบลอก เพ่ือใหงายตอการแบงขอความเปนสวน   

ถูกระยะของการออกแบบในปจจุบัน และระยะเหมาะแกการใชพิมพดีด 
6. ใชภาษาที่งาย 
7. มีความสวยงาม 
8. คุณภาพกระดาษดี เพ่ือความทนทาน 

 
แบบพิมพท่ีกําหนดใหม ไดแก 
 

1. สูตบิัตร  (ทร.19) 2. มรณบัตร  (ทร.20) 
3. บัตรทะเบยีนคนไทย (ทร.15) 3. บัตรทะเบยีนคนตางดาว (ทร.16) 
5. ทะเบยีนบาน (ทร.14) 6. สําเนาทะเบยีนบาน (แบบคัดสําเนา) 
7. บัตรตอบรับ   

 
ตามพระราชบัญญัติสถิติกําหนดใหฝายสถิติเปนผูจ ัดทําการสํารวจ สวนฝาย   

การทะเบียนราษฎรเพียงแตเปนฝายที่ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกเทานั้น นายพนัส จุฑานนท 
กลาววา  
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“แตความจริงนั้น ทางฝายสถิติกอนที่จะทําการสํารวจ เขาก็ขอคัดทะเบียน
ราษฎรของเรามาเปนหลัก เพื่อควบคุมพนักงานสํารวจของเขาวาทํางานจรงิ
หรือไม”  

(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2518) 
 

ในระยะตอมาไดมีความพยายามใชประโยชนจากขอมูลทะเบยีนราษฎร เพื่อการเก็บ
รวบรวมขอมูลของสํานกังานสถิติแหงชาติอีกดังนี ้

1. โครงการสํามะโนสามจังหวัดชายแดนภาคใตในป พ.ศ. 2547  
หลังจากเหตุการณไมสงบสํานักงานสถิติแหงชาติไดขอความรวมมือจากทะเบียน

ราษฎร ขอสําเนาทะเบียนรายชื่อคนในสามจังหวัดภาคใตเพ่ือนํามาเทียบ (match) กับขอมูลที่
สํานักงานสถิติแหงชาติสํารวจได พบวาเทียบกันไดประมาณรอยละ 5 เทานั้น เนื่องจากชื่อ 
นามสกุล ที่อยูในเลขที่บานเดียวกันไมตรงกัน บางครั้งเพศก็ไมตรงกัน แมแตอายุก็ไมสามารถ
นํามาใชเทียบได (ขอมูลจากการประชุมผูเชี่ยวชาญ - นวรัตน โอปนพันธุ อดีตหัวหนากลุม
งานสถิติประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ) 

 
การที่ไมสามารถเทียบชื่อกันไดระหวางทะเบียนราษฎร และการสํารวจของ

สํานักงานสถิติแหงชาติ อาจเปนเพราะชื่อของคนไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใตเปนภาษา
อาหรับ สําเนียงการพูดทําใหเขียนแตกตางกันได ปญหานี้พบกับแรงงานตางดาวสัญชาติอ่ืนๆ
ดวย (ขอมูลจากการประชุมผูเชี่ยวชาญ - วิเชียร ชดิชนกนารถ สํานักบริหารการทะเบียน) 
 

2.  โครงการสาํรวจการเปลี่ยนแปลงประชากร พ.ศ. 2548 - 2549 
ไดมีการสอบถามเลขประจําตัว 13 หลักเพื่อใชในการตรวจสอบการเกิด การตาย

ของประชากรระหวางการสํารวจฯ และสูติบัตร มรณบัตร  พบวาประชาชนสวนมากไม
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 ความเปนไปไดในการใชทะเบียนราษฎรสําหรบัการทําสํามะโนประชากร 
  

ดังไดวิเคราะหในบทที่ 4 วาการใชประโยชนจากทะเบียนราษฎรสําหรับการทํา   
สํามะโนประชากรและเคหะได จะตองประกอบดวยฐานขอมูลอยางนอยสองฐานที่มีคุณภาพดี 
ทั้งความถูกตองและครบถวน คือฐานขอมูลประชากรและฐานขอมูลบานหรือที่อยูอาศัย 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 ย่ิงกวานั้นประเทศไทยยังมีฐานขอมูลอีก
หลายฐาน เชน ฐานขอมูลประกันสังคม ฐานขอมูลหลักประกันสุขภาพ ซึ่งเชื่อมโยงกับฐานขอมูล
ทะเบียนราษฎรไดดวยเลข 13 หลัก ดังนั้นถาเช่ือมโยงกันได 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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ซ่ึงเปนวัตถุประสงคหลักของการทําสํามะโนประชากรนั้น พบวาประชาชนสวนใหญไมสามารถ
ตอบเลข 13 หลักไดถูกตองดังกลาวแลวขางตน การที่จะขอความอนุเคราะหใหสํานักบริหาร
การทะเบียนพิมพรายชื่อ พรอมขอมูลสวนตัวและเลข 13 หลัก เพื่อใหพนักงานสัมภาษณถือ
ไวในมือกอนเขาไปสัมภาษณ ยอมไมอาจทําไดในดานของกฎหมายและความไมพึงพอใจของ  
ผูถูกสัมภาษณ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตเมือง อยางไรก็ตามในสังคมชนบทคิดวาไมนาจะเปน
ปญหา (เฉพาะชื่อสกุล) เพราะในหมูบานสวนใหญจะทราบอยูแลววาใครเปนใคร จึงนาจะมี
ขอมูลจากทะเบียนราษฎรใหพนักงานสัมภาษณเปนขอมูลเบื้องตนกอนไปสัมภาษณได ซ่ึงจะ
ดีกวาการปฏิบัติงานสนาม  โดยไมมีขอมูลอะไรเปนพ้ืนฐาน (ขอมูลจากการประชุมผูเชี่ยวชาญ - 
ไพโรจน บุญลือ สํานักงานสถิติแหงชาติ) ขอเสนอแนะนี้ มีความคลายคลึงกับการทําสํามะโน
ประชากรในประเทศจีน ดังที่กลาวไวในบทที่ 4 แตคุณภาพขอมูลจะดีได ก็ตอเมื่อประชากร
อาศัยอยูจริงตามที่ปรากฏในทะเบียนบาน 

 

สํานักงานสถิติแหงชาติกําลังทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวน
บุคคล ซึ ่งจะออกมาเปนกฎหมายลูกของ พรบ .ขอมูลทางอิเล ็กทรอนิกส (ขอมูลจาก        
การประชุมผูเชี่ยวชาญ - มาลี วงศาโรจน สํานักงานสถิติแหงชาติ) 

 

อยางไรก็ตาม ฝายทะเบียนราษฎรไดมีการออกมาตรการเพื่อใหประชาชนแจงยาย
เขาบานตามที่อยูจริง เชน การใหยายเขาบานปลายทางไดเลย โดยไมตองยายออกจากบานตน
ทาง นอกจากนี้ ในเขตที่มีแรงงานยายถิ่นเขาไปทํางานมากๆ เชน เขตเทศบาลเมืองพัทยา ได
มีการรณรงคใหทองถิ่น และโรงแรมตางๆ ใหคนงานแจงยายเขามาในพื้นที่ เน่ืองจาก
งบประมาณในดานตางๆ เชน เงินทุน การสาธารณูปโภค จัดสรรตามจํานวนประชากรจาก
ทะเบียนราษฎร (ขอมูลจากการประชุมผูเชี่ยวชาญ - วิเชียร ชิดชนกนารถ และ ประเสริฐ   
ศรีพนารัตนกุล สํานักบริหารการทะเบียน) ดังนั้นในอนาคตจึงคาดไดวา จํานวนประชากรที่
อาศัยอยูจริง ตามที่อยูในทะเบียนราษฎรนาจะมีมากขึ้น 

 

ฐานขอมูลบานทะเบยีนราษฎร 
คําจํากัดความของคําวา “บาน” ของทะเบียนราษฎร มีความแตกตางจากคําวา 

“ครัวเรือน” ของสํามะโนเคหะดังกลาวขางตน นอกจากนี้การทําสํามะโนเคหะ รวมถึง
ครัวเรือนที่ไมมีบานเลขที่ดวย แตในทางปฏิบัติ จํานวน “บาน” และจํานวน“ครัวเรือน” ไมนา
มีความแตกตางกันมากนัก ถาคํานึงถึงการตกแจงนับครัวเรือนในการทําสํามะโน  
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ในอนาคตประเทศไทยควรพิจารณาการทําสํามะโนแบบ  register-based census 
เน่ืองจากมีฐานขอมูลประชากร และบาน จากระบบทะเบียนที่คอนขางสมบูรณ และมี      
การพัฒนาความถูกตอง ครบถวนอยางตอเน่ือง ถาทําไดจะเปนการประหยัดงบประมาณ และ
ลดภาระของผูตอบ แตตองมีการทําสํามะโนทดลองกอนการปฏิบัติงานจริงดวย ดังเชน     
การดําเนินงานในประเทศสิงคโปรและประเทศเยอรมนี 

 

แผนการดําเนินงานสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ในสวนที่เก่ียวของ
กับทะเบียนราษฎร 
สํานักงานสถิติแหงชาติมีแผนงานการทําสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 

อยางเต็มรูปแบบ แตจะขอความอนุเคราะหขอมูลจํานวนบาน จากฐานขอมูลบานทะเบียน
ราษฎร และขอมูลจากแหลงอ่ืนๆ  เชน การทําสํามะโนประชากรที่ผานมา เพื่อเปนตัวเลขคุม
ยอดควบคุมการปฏิบัติงานสนาม โดยจะนํามาคิดรวมความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นดวย (ขอมูล
จากการประชุมผูเชี่ยวชาญ - รัจนา เนตรแสงทิพย สํานักงานสถิติแหงชาติ) อยางไรก็ตามใน
การทําสํามะโนคร้ังกอนๆ ก็เคยใชจํานวนประชากร ตามทะเบียนราษฎร และแหลงอ่ืนๆ เพื่อ
ควบคุมการปฏิบัติงานใหครบถวนของพนักงานแจงนับในแตละเขตตามบัญชีเขตสํามะโน ซ่ึง
หากตัวเลขที่ไดมีความคลาดเคลื่อนเกินกวาที่กําหนด พนักงานจะตองออกติดตามงาน  

 

การใหความรูตอสาธารณะเกี่ยวกับความแตกตางของทะเบยีนราษฎรและ      
สํามะโนประชากร 
เนื่องจากประชาชนจะคุนเคยกับเลข 13 หลักและบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียน

บาน จากระบบทะเบียนราษฎร เพราะตองใชเปนหลักฐานตามกฎหมาย รวมถึงการเลือกตั้ง
ดวย  ดังนั้นจึงมีคําถามจากสาธารณชนทุกครั้งที่มีการทําสํามะโนประชากร เกี่ยวกับ      
ความจําเปนในการทําสํามะโนประชากร ในเม่ือประเทศไทยก็มีระบบทะเบียนราษฎรอยูแลว 
นอกจากนี้การทําสํามะโนที่ตองใชงบประมาณสูง และประชาชนรูสึกเปนภาระในการใหขอมูล 
ดังนั้นสํานักงานสถิติแหงชาติจึงตองประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง เพ่ือใหประชาชนทั่วไปเห็น
ความแตกตางของขอมูลทั้งสองแหลง รวมทั้งขอมูลที่มีในสํามะโนแตไมมีในทะเบียนราษฎร  
นอกจากนี้สํานักบริหารการทะเบียนและสํานักงานสถิติแหงชาติ ควรจัดประชุมปรึกษาหารือ
กันระหวางสองหนวยงาน ในการประชาสัมพันธใหความรูแกสาธารณะ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ 
ดวย (ขอมูลจากการประชุมผูเชี่ยวชาญ - กฤตยา อาชวนิจกุล  สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล) 
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การนับประชากรใหครบถวนของการทาํสาํมะโนประชากร 
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 ไดมีแผนท่ีจะใชอาสาสมัครในทองที่ 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 เฉพาะการนําเสนอขอมูลระดับประเทศเทาน้ัน 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 
เพ่ือเก็บขอมูลของบาน และประชากรที่อยูในบานที่ตกเปนตัวอยาง โดยมี
แผนการเลือกตัวอยาง ใหเปนตัวแทนระดับประเทศได 

3. เชื่อมโยงฐานขอมูลทะเบียนราษฎร รวมกับฐานขอมูลอ่ืนๆ ที่มีขอมูลที่มีคุณภาพ
ดีอยูแลว เชน ฐานขอมูลระบบประกันสังคม ฐานขอมูลระบบประกันสุขภาพ 
เพื่อใหมีการเก็บขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมนอยลง 

4.  ตองมีการทําสํามะโนประชากรทดลองทุกขั้นตอนกอนการปฏิบัติงานจริง โดย
กลุมบุคคลากรที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการทําสํามะโนฯ 

5.  สําหรับขอมูลอ่ืนๆ ที่ตองการเสนอผลระดับจังหวัด สํานักงานสถิติแหงชาติควร
ใชวิธีการสํารวจแทนการทําสํามะโน ซ่ึงการสํารวจเปนงานประจําของสํานักงาน
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 ช่ือ – สกุล ตําแหนง / หนวยงาน 
 สถาบันวจิัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

1 ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค ที่ปรึกษาสถาบันวิจยัประชากรและสังคม
2 ศ.ดร.ปราโมทย  ประสาทกลุ อาจารยประจําสถาบันวจิัยประชากรและสังคม
3 รศ.ดร.ชาย  โพธิสิตา อาจารยประจําสถาบันวจิัยประชากรและสังคม
4 รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล รองผูอํานวยการสถาบันวิจยัประชากรและสังคม
5 รศ.ดร.วรชัย  ทองไทย อาจารยประจําสถาบันวจิัยประชากรและสงัคม
6 รศ.ดร.สุรียพร  พันพ่ึง รองผูอํานวยการสถาบันวิจยัประชากรและสังคม
7 ผศ.ดร.รศรินทร  เกรย รองผูอํานวยการสถาบันวิจยัประชากรและสังคม
8 ผศ.ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ อาจารยประจําสถาบันวจิัยประชากรและสังคม
 สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

9 นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย ผูอํานวยการสํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 2 
10 นางเฉลิมขวัญ  เจียมประชานรากร หัวหนากลุมวเิทศสัมพันธ  สํานักนโยบายและวชิาการสถิติ
11 นางสาวมณี   ปาริสุทธิกมล หัวหนากลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ
12 นายบุญสม  สุวรรณโคตร หัวหนากลุมพัฒนาระบบงานประมวลผลขอมูล 
13 นายนิรัตน  รวดเรียว หัวหนากลุมบริหารและพัฒนาแผนที่สถิติ 
14 นางสาวพรทิพย   ศรีวัชรินทร หัวหนากลุมสถิติสังคม
15 ดร.มาลี  วงศาโรจน นักวิชาการคอมพิวเตอร 8 วช
16 นางปทมา  อมรสิริสมบูรณ นักสถิติเศรษฐสังคม 8 ว
17 นางพรทิพย  สมวงศ นักสถิติเศรษฐสังคม 8 ว
18 นางสาวจินตนา  ศิลปวุฒิ  นักสถิติเศรษฐสังคม 8 ว 
19 นางสาวอารีรัตน  โลทองมงคล นักสถิติเศรษฐสังคม 7 ว
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ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง / หนวยงาน 
20 นางสาวพรรณี พัฒนประดิษฐ นักสถิติเศรษฐสังคม 7 ว
21 นางสาวอรนุช  หุตะชาต นักสถิติเศรษฐสังคม 7 ว
22 นางสาวจันทรเพ็ญ  ศรีธวชัพงศ นักวิชาการสถติิ 7 ว
23 นายบรรพต  ตีเมืองสอง นักวิชาการสถติิ 7 ว
24 นางศิริวรรณ   บุญศรีภิรัตน นักวิชาการสถติิ 7 ว
25 นางอรศรี  ฮินทาไม นักวิชาการสถติิ 7 ว
26 นางสาวกรรณิการ  เสนา นักสถิติเศรษฐสังคม 6 ว
27 นายไพโรจน  บุญลือ สถิติจังหวัดขอนแกน
 ศูนยสารสนเทศเพื่อการบรหิารและพัฒนางานปกครอง กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย 
28 นายประเสริฐ  ศรีพนารัตนกุล ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศเพื่อการบริหารและ 

พัฒนางานปกครอง
 สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

29 นายเชิดชยั เร่ิมฤกษ หัวหนากลุมการใชประโยชนฐานขอมูลและพัฒนาธุรกิจ
บริการ

30 นายอนุพงษ  วาวงศมูล หัวหนาฝายเจาหนาที่บริหารงานปกครอง 7 
31 นายวเิชยีร  ชดิชนกนารถ หัวหนากลุมวชิาการและระบบเทคโนโลยกีารทะเบียน
32 นายวทิยา อนอ่ิม หัวหนากลุมงานปองกันและปราบปรามการทุจริต 
33 นายวิรัตน เธียรพจีกุล  หัวหนาฝายหลักฐานการทําบัตร  
 หนวยงานอ่ืน ๆ 

34 นางสาวจินตนา  เพชรานนท อดีตรองเลขาธิการสถิติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ
35 นางสาวนวรัตน   โอปนพันธุ อดีตหัวหนากลุมสถิติประชากร  สํานักงานสถิติแหงชาติ
36 ศ.ดร.ภัสสร  ลิมานนท ผูอํานวยการวิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย
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ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง / หนวยงาน
37 รศ.ดร. วาสนา อ่ิมเอม ผูชวยผูแทนประจําประเทศไทย  กองทนุประชากรแหง

สหประชาชาติ
38 นางสาวชญานิศ  หวังดี ผูชวยวเิคราะหนโยบายสังคม จากกองทุนเพ่ือเด็กแหง

สหประชาชาติ (UNICEF) 
39 นางสาววรัญญา เตียวกุล เจาหนาทีว่เิคราะหนโยบายและแผน 8 ว   

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  

40 ทญ.ดร.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ 
กระทรวงสาธารณสุข

41 นางตวงทิพย   ธีระวิทย สํานักงานพัฒนาระบบขอมลูขาวสารสขุภาพ กระทรวง
สาธารณสุข

42 นางสาวศิริพร  เคาภูไทย สํานักงานพัฒนาระบบขอมลูขาวสารสขุภาพ กระทรวง
สาธารณสุข
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ภาคผนวก ข 
 
แบบพิมพทะเบียนสัตวพาหนะ ท่ีใชสํารวจจาํนวนสัตวพาหนะ ตามกฎหมายและระเบยีบ 

การทะเบียนในหนาท่ี พ.ศ. 2504 
ส.พ. ๑    คือ  ต๋ัวเดินทุงชาง ส.พ. ๒    คือ  ต๋ัวเดินทุงมา 
ส.พ. ๓    คือ  ต๋ัวเดินทุงโค ส.พ. ๔    คือ  ต๋ัวเดินทุงกระบือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี........................ชาง.................................................ชื่อ......................................... 
ของ.........................................................................บานหมูท่ี.................................. 
ตําบล..................................อําเภอ...............................จังหวัด................................. 
เล็บ...................................งาหรือขนาย.....................บรรทัดหลัง............................. 
ตําหนิ...................................................................................................................... 
ไดมาโดย................................................................................................................ 
                  ตรวจวันท่ี...................เดือน............................พ.ศ. ............................ 
                            ลงนาม.......................................................ผูตรวจ 
                            ลงนาม.......................................................เจาของสัตว 
                            ลงนาม.......................................................พะยาน 
 

โรงพิมพสวนทองถิ่น กรมมหาดไทย 

( ส.พ. ๑ ) 
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ท่ี..................มา..................................................ช่ือ................................................ 
ของ.........................................................................บานหมูท่ี.................................. 
ตําบล..................................อําเภอ...............................จังหวัด................................. 
มีขวัญ...................แหง   สี..................................................................................... 
ขนาดสูง...................................ซ. ม.     อายุ..........ป.....................................เดือน 
ตําหนิ...................................................................................................................... 
ไดมาโดย................................................................................................................ 

                  ตรวจวันท่ี...................เดือน............................พ.ศ. ...................... 
                  ลงชื่อ.......................................................ผูตรวจ 
                  ลงชื่อ.......................................................เจาของสัตว 
                  ลงชื่อ.......................................................พยาน 
 
หมายเหตุ  ๑.  บันทัดท่ี ๑ ชอง “มา” ถาเปนมาผูท่ีตอนแลวใหเขียนเพ่ิมวา “ผูตอน” 

ถาไมไดตัดตอนใหเขียนวา “ผู” 
  ๒.  การวัดขนาดสูงวัดจากเทาหนาถึงตะโหงกหรือผมนกเอ้ียง 

      (ร.พ. กรมมหาดไทย) 

( ส.พ. ๒ ) 
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ท่ี...............โค...........................ช่ือ..................................ของ.................................. 
บานหมูท่ี..................................ตําบล..............................อําเภอ............................... 
จังหวัด.....................................มีขวัญ........................แหง สี................................... 
เขา.........................ตําหนิ...................................ไดมาโดย....................................... 
ตรวจวันที่...................เดือน......................................................พ.ศ. ...................... 

   ลงชื่อ...............................................................ผูตรวจ 

   ลงชื่อ...............................................................เจาของสัตว 

 ลงชื่อ.............................................................พยาน 

  

โรงพิมพสวนทองถิ่น กรมมหาดไทย 

( ส.พ. ๓ ) 
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ที่มา : กองทะเบียนสวนการทะเบียนและเลือกตั้ง กรมมหาดไทย. 2504. กฎหมายและระเบียบ         

การทะเบียนในหนาที่ พ.ศ. 2504. กงเทพฯ: โรงพิมพสวนทองถ่ินกรมการปกครอง 
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จังหวัด.....................................มีขวัญ........................แหง สี................................... 
เขา.........................ตําหนิ...................................ไดมาโดย....................................... 
ตรวจวันท่ี...................เดือน......................................................พ.ศ. ...................... 

 ลงชื่อ...................................................................................................ผูตรวจ 

 ลงชื่อ...................................................................................................เจาของสัตว 

 ลงชื่อ...................................................................................................พยาน 

       ( ร.พ. กรมมหาดไทย ) 

( ส.พ. ๔ ) 




