
ส�ำมะโนประชำกรไทย
The Thai Population 

Census

ส�ำมะโนทุก 10 ปี ตรวจนับคนทุกพื้นที่ 
ตอบค�ำถำมตำมจริงที่มี เพื่อให้รัฐน�ำไปพัฒนำ



 The “Population Census”was name the 

“Family Survey” in the past with the objective of 

constructing a population account or in other words, 

to count the number of population or citizens living 

in Thai Kingdom. The Population was classified into 

sex, age nationality and their dispersion of location, 

this count was based on their actual location of 

residence. Historically the number of population 

had been counted since the Sukhothai era until 

the beginning of King Rama reigns, the population 

was counted to estimate the number of soldiers for 

the Thai army. 

 The first family survey was undertaken in 

1905 and covered only 12 precincts out of a total of 

17 administrative precincts,under the administration 

of the Ministry of Interior. 

 “ส�ำมะโนประชากร” เดิมเรียกว่า “ส�ารวจ

ส�ำมะโนครวั” ซึง่ในอดตีคอื “กำรท�ำบญัชพีลเมอืง” หรอืถ้ำ

จะให้เข้ำใจง่ำย ๆ ก็คือ กำรนับจ�ำนวนผู้คน หรือพลเมือง

ท้ังหมดท่ีอำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรไทย แล้วแจกแจงว่ำ

ผูค้นเหล่ำนัน้มคีณุลกัษณะอย่ำงไรบ้ำง เช่น ผูห้ญงิ ผูช้ำย 

อำยุ สัญชำติ ฯลฯ และกระจำยตัวกันอยู่ตำมพื้นที่ต่ำง ๆ 

ของประเทศอย่ำงไร เป็นกำรนบัคนจำกท่ีอยูอ่ำศยัจรงิ ๆ  จะ

เหน็ได้ว่ำกำรนบัคนหรอืนบัพลเมอืงนัน้มมีำตัง้แต่สมยัอดตี

แล้ว ซึง่ในอดตีสมยัสโุขทัย อยธุยำ เรือ่ยมำจนถงึสมยัต้น

กรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีกำรประมำณจ�ำนวนพลเมือง ที่อยู่

ตำมหัวเมืองต่ำง ๆ เพื่อให้รู้ก�ำลังไพร่พล

 กำรนับจ�ำนวนพลเมืองในประเทศ ช่วงแรกใน

ปี พ.ศ. 2448 ครอบคลุมพื้นที่บำงส่วนคือ ท�ำได้ในเขต

บริหำร 12 มณฑล จำกท้ังหมด 17 มณฑล ท่ีสังกัด

กระทรวงมหำดไทยเท่ำนั้น

The Thai Population Census

ส�ำมะโนประชำกรไทย

มำดี: คณะผู้เก็บส�ำรวจส�ำมะโนประชำกรและเคหะ

Madee: Enumerators of Population 

& Housing Census 

1



การนับจ�ำนวนผู้คนที่อำศัยอยู่ในพระรำชอำณำจักรครบถ้วนทุกมณฑล  

เริ่มท�ำขึ้นในปี พ.ศ. 2452 ในสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 5 

ส�ำรวจแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2453 ทั้ง 17 มณฑล ซึ่งถือว่ำเป็นกำรท�ำส�ำมะโนประชำกรแบบสมัยใหม่

ครั้งแรกของประเทศไทย โดยอยู่ในควำมรับผิดชอบของกระทรวงมหำดไทย เมื่อเริ่มนับจำกปีที่ท�ำ

ส�ำมะโนประชำกรครั้งแรก มำจนถึงส�ำมะโนประชำกรในปี พ.ศ. 2553 ก็เท่ำกับครบรอบ 100 ปี

In 1909 the compete counting of total 17 precincts was undertaken during the 

reign of King Rama V and was completed in 1910. 

This was the so called first modern population census taken by the Ministry of 

Interior, till the present 2010 Population and Housing Census Culmination in the 

100th Anniversary of the Thai Population Census.

แรกมีส�ำมะโนประชำกรสมัยใหม่
ในสยำม

First Modern 
Population Census 

of Siam

บัญชีพลเมืองเกิดขึึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกำลที่ 5 ปี พ.ศ. 2448

The first family survey was undertaken during the 

reign of King Rama V in 1905
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 ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติรับผิดชอบ และด�ำเนิน

กำรเก็บรวบรวมข้อมลูประชำกรของประเทศในรปูของกำร

ท�ำส�ำมะโนประชำกรครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2503 และครั้งต่อ

มำจัดท�ำเมื่อ พ.ศ. 2513 2523 2533 2543 นับตั้งแต่ 

พ.ศ. 2513 เป็นต้นมำ ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติได้จัดท�ำ

ส�ำมะโนเคหะไปพร้อมกับกำรท�ำส�ำมะโนประชำกร ซึ่งครั้ง

ล่ำสุดในปี 2553 เป็นกำรท�ำส�ำมะโนประชำกรครั้งท่ี 11 

และเป็นกำรท�ำส�ำมะโนเคหะครั้งที่ 5 ของประเทศไทย กำร

ด�ำเนนิกำรนีต้ำมอ�ำนำจหน้ำท่ีในพระรำชบญัญตัสิถติ ิพ.ศ. 

2550 โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติออกประกำศกฎกระทรวง

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ก�ำหนดให้ส�ำนักงำน

สถติแิห่งชำต ิจัดท�ำโครงกำรส�ำมะโนประชำกรและเคหะ พ.ศ. 

2553 เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม พ.ศ. 2552

 The National Statistic Office has been 

responsible for collecting data on population 

via the Population Census, for the first time 

since 1960 and continued to conduct it every 

10 years in 1970 1980 1990, and in the year 

2000. Since 1970 the housing census was 

incorporated with the Population Census. The 

present census in 2010 was the 11th round of 

the population census and the 5th round of the 

housing census. The census is conducted Act 

and the Ministerial regulation approved by the 

cabinet on December 22, 2009.

ภำพส�ำมะโนประชำกรครั้งแรกของส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

picture of the National Statistical Office Staff, during the 1st Population Census

ยุคส�ำมะโนของส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
the Population Census 
in response of the National 
Statistical Office

3



“ทุกครั้งที่มีกำรจัดท�ำส�ำมะโนประชำกร ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติจะได้รับพระมหำกรุณำธิคุณ
จำกพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว พระรำชทำนพระวโรกำสให้คณะผู้บริหำรของส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

เข้ำเฝ้ำกรำบทูลรำยงำนกำรท�ำส�ำมะโนประชำกรและเคหะ 
และขอรับพระรำชทำนพระรำชด�ำริเก่ียวกับกำรจัดท�ำส�ำมะโนประชำกร”

“with every population and housing Census that was conducted, 
the National Statistic Office has obtained kind cooperation from His Majesty The King 

in providing a Royal interview as a respondent 
as well as in providing kind suggestions in conducting the census”.

โดยในกำรท�ำส�ำมะโนประชำกรและเคหะครั้งต่อไป 
จะจัดท�ำในปี พ.ศ. 2563

By next time, the population and housing census 

will been conducted in 2020
.............................................................

โปสเตอร์กำรส�ำรวจส�ำมะโนครัว ๒๔๙๐

Poster of the 1947 “Family Survey”
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