
สถิติสาขาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  1.  ชื่อสถิติทางการ :

02 การประกอบกิจทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนอายุ 15 ปขึ้นไป
  2.  ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :

29
  3.  คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป : การประกอบกิจทางศาสนาพุทธ

 - สวดมนต
 - ตักบาตร
 - ถวายสังฆทาน
 - รักษาศีล
 - ทําสมาธิ
 - ฟงเทศน/ฟงธรรม/ดูรายการธรรมะ

  4.  การจัดจําแนกขอมูล : ระดับประเทศ ภาค เขตการปกครอง กลุมอายุ ระดับการศึกษที่สําเร็จ ภาวะการทํางาน
  5.  การจัดทําขอมูล 

5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : สํารวจ
5.2 ความถ่ีในการเก็บรวบรวมขอมูล : ทุก 3 ป(ตั้งแตป 2548)
5.3 ความถ่ีในการประมวลผล : ทุก 3 ป(ตั้งแตป 2548)

  6.  การเผยแพรขอมูล 

6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : เอกสารรายงาน / CD-ROM / web site ของ สสช
6.2 ความถ่ีในการเผยแพรขอมูล : ทุก 3 ป

  7.  ความครอบคลุมของประชากร : ท่ัวประเทศ
  8.  ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :

ชื่อ : นางวิจิตรา  ผจงวิริยาทร
ตําแหนง : นักสถิติเศรษฐสังคม 7ว

สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 2
กลุม/ฝาย : กลุมสถิติสังคม
โทรศัพท : 02 281 0333 ตอ 1216
โทรสาร : 02 281 8617

E-mail  address : Porntip@nso.go.th
  9.  หนวยงาน :                                  

กระทรวง : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานสถิติแหงชาติ

สํารวจการเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2548

Official Statistics Profile



10.  คํานิยามที่สําคัญ : การประกอบกิจทางศาสนา หมายถึง
การปฏิบัติในส่ิงที่ยึดถือท่ีมีความเกี่ยวพันกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง มีการแสดงออกใน
รูปแบบพิธีกรรม เชน การสักการะบูชา สวดมนต ภาวนาอธิษฐาน นมัสการพระผูเปนเจา 
ในศาสนาที่ตนนับถือ การตักบาตร การทําบุญเล้ียงพระ เปนตน

การสวดมนต หมายถึง
เปนกิจกรรมอยางหนึ่งซึ่งเปนสวนประกอบของศาสนากิจ เพื่อเปนการระลึกถึง
คุณพระ รัตนตรัยและเปนที่พ่ึงทางใจ ผลของการสวดมนตจะทําใหผูสวดมนตรูสึกสงบ
เปนสุข และรูสึกสบายใจ

การตักบาตร หมายถึง
การนําอาหาร ส่ิงของและ/หรือปจจัย ใสบาตรพระในขณะที่พระออกบิณฑบาตร 
รวมถึงการนําอาหารไปตักบาตรที่วัด การถวายอาหารในวันพระ เพื่อเปนการชวยสืบตอ
อายุพระศาสนา (เพราะพระภิกษุ สามเณร เปนผูสละโลกมิไดประกอบอาชีพ ทําหนาที่
ศึกษาหลักธรรมคําสอน ปฏิบัติตามคําสอน แลวแนะนําส่ังสอนใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม 
ถือไดวาเปนผูดํารงพระศาสนา)และชําระลางความตระหนี่ท่ีมีอยูในจิตใจของตน 
ทําใหจิตแชมชื่น สดใส และบริสุทธิ์

ถวายสังฆทาน หมายถึง 
การนําอาหาร ส่ิงของ และ/หรือปจจัยไปถวายแกสงฆ โดยถวายเปนกลาง ๆ ไมเฉพาะ
เจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง การใหโดยไมเจาะจงผูรับน้ีถือวาไดบุญกุศลมากกวา
การใหท่ีเจาะจงผูรับ

รักษาศีล หมายถึง 
ขอบัญญัติท่ีกําหนดแนวทางปฏิบัติทางกายและวาจา เพื่อใหผูถือปฏิบัติประสบกับความสุข 
ความสงบในการดําเนินชีวิต ไดแก ศีล 5 ศีล 8

ทําสมาธิ หมายถึง 
การทําจิตใจใหสงบแนวแนอยูในส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อใหเกิดความสงบ

ฟงเทศน/ ฟงธรรม ดูรายการธรรมะ
การเทศน ถือเปนเครื่องมือหนึ่งที่จะถายทอดหลักคําสอนของพุทธศาสนาไปสูพุทธศาสนิกชน
 ใหปฏิบัติตามคําสอนนั้น ๆ ผูทําหนาที่น้ีคือ พระสงฆ
การฟงเทศน ฟงธรรม/ดูรายการธรรมะ ในที่น้ี ใหหมายรวมถึงการรับฟงการแสดงธรรม
 (หลักคําสอนในพระพุทธศาสนา) ในรูปแบบตาง ๆ เชน การบรรยาย การตอบปญหา 
การปาฐกถา รวมถึง การฟงเทศน สนทนาธรรม โดยใชส่ือตาง ๆ ซึ่งไดแก การฉายสไสด 
ภาพยนตร เทป แถบบันทึกภาพ ฯลฯ โดยพระสงฆ หรือผูรูก็ได

หนังสือธรรมะ หมายถึง 
ส่ิงตีพิมพท่ีเกี่ยวกับหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค โดยมีความมุงหวังเพื่อให
พุทธศาสนิกชนเกิดความรู ความเขาใจในหลักธรรมของพุทธศาสนา การศึกษาศาสนาไมวา
ศาสนาใดก็ตาม หากเขาไมถึงหลักธรรมหรือเขาใจผิดๆ แลวก็นับวายังไมเขาถึงหัวใจ
ของศาสนาอยางแทจริง หลักธรรมคําสอนก็คือหลักปฏิบัติในชีวิตประจําวัน หรือเปนแนวทาง
ในการดําเนินชีวิตและเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เชน หนังสือธรรมเทศนา ปาฐกถาธรรม 
หนังสือพระปริยัติธรรม หรือหนังสือหลักสูตรนักธรรม หนังสือนวนิยายอิงธรรม 
นวนิยายอิงพระพุทธประวัติ และประวัติของภิกษุสงฆตาง ๆ



ระดับการศึกษาที่สําเร็จ
 - ระดับการศึกษาสูงสุดที่เรียนจบ หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดที่ไดรับ 
   (ไมรวมวิชาชีพระยะสั้นที่ไมมีวิชาสามัญสอน เชน ตัดผม ตัดเส้ือ ซอมวิทยุ เปนตน)
 - ไมเคยเรียน หมายถึง บุคคลที่ไมเคยเขารับการศึกษาในโรงเรียน หรือไมเคยไดรับการศึกษา
 - กอนประถมศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาต่ํากวาระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
  (ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 หรือ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 7 หรือ ชั้น ม.3 เดิม)
 - ประถมศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
   ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปจจุบัน หรือ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 7 หรือ ชั้น ม.3 เดิมขึ้นไป 
   แตไมสําเร็จระดับการศึกษาที่สูงกวา
 - มัธยมศึกษาตอนตน หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาตั้งแตชั้น ม.3 ปจจุบัน มศ.3 หรือ 
    ม.6 เดิมขึ้นไป แตไมสําเร็จระดับการศึกษาที่สูงกวา
 - มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภทสามัญศึกษา
   ตั้งแตชั้น ม.6 ปจจุบัน มศ.5 หรือ ม.8 เดิมขึ้นไป แตไมสําเร็จระดับการศึกษาที่สูงกวา
 - มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา 
   หรือวิชาชีพที่เรียนตอจากระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทาโดยมีหลักสูตรไมเกิน3 ป 
   หรือประเภทวิชาการศึกษา (การฝกหัดครู) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาขึ้น
   ไป แตไมสําเร็จระดับการศึกษาที่สูงกวา
 - ปวส. ปวท. อนุปริญญา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา 
   หรือวิชาชีพเทคนิคที่เรียนตอจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา โดยภาคปกติ
   มีหลักสูตร 2 ป แตไมสําเร็จระดับการศึกษาที่สูงกวา
 - ปริญญาตรี หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาโดยไดรับวุฒิปริญญาตรี แตไมสําเร็จ
    ระดับการศึกษาที่สูงกวา
 - สูงกวาปริญญาตรี หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก
 - อ่ืนๆ หมายถึง อาชีวศึกษาระยะสั้น และบุคคลที่สําเร็จการศึกษาที่ไมสามารถเทียบชั้น 
    เชน เรียนทางศาสนาอิสลามในโรงเรียนปอเนาะที่ไมมีการสอนวิชาสามัญ เปนตน

ภาวะการทํางาน
 - เกษตรกร หมายถึง ผูท่ีทํางานเพาะปลูกพืช เล้ียงสัตว การทําการประมง รวมทั้งผูท่ีเปนสมา
   ชิกในครัวเรือนที่มาชวยทําการเพาะปลูก เล้ียงสัตว ทําการประมง โดยไมไดรับคาจางหรือ
   คาตอบแทนอยางอื่นสําหรับงานที่ทํา รวมทั้งผูท่ีรับจางทํางานในเรือกสวนไรนาการเกษตร
     เชนรับจางกรีดยาง หวานเมล็ดพันธุพืช ใสปุย เก็บพืชผลทางการเกษตร เปนตน
 - รับจางทั่วไป/กรรมกร หมายถึง ผูท่ีทํางานรับจางทั่วไป เชน รับจางทําความสะอาดบาน
    ซักผาเปนกรรมกรกอสราง รับจางแบกหาม
 - นักเรียน/นักศึกษา หมายถึง ผูท่ีกําลังเรียนหรือศึกษาอยู
 - แมบาน/ไมไดประกอบอาชีพ หมายถึง ผูท่ีทําหนาที่เปนแมบานคอยดูแลความเปนอยูของ
   สมาชิกในครัวเรือน หรือผูท่ีไมไดทํางาน
อ่ืนๆ (ระบุ) หมายถึง ภาวะการทํางานที่นอกเหนือจากภาวะการทํางานดังกลาวขางตน จะตอง
บันทึกมา ใหชัดเจน


