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มาตรฐานสถิติ : ศาสนา (Religions) 
 
“ศาสนา” เป็นตัวแปรพ้ืนฐานส าคัญของข้อมูลบุคคลที่มีการน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงสถิติประชากร

และสังคมอย่างแพร่หลาย สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์หรืออธิบายตัวแปรที่สนใจศึกษาได้หลายมิติ เช่น 
ภาวะการเจริญพันธุ์ การใช้เวลาในกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม รูปแบบการแต่งงานหรือการอยู่ ร่วมกัน 
การขาดจากการเป็นคู่สมรส เป็นต้น โดยในบางประเทศสามารถน ามาใช้ประมาณค่าเป็นข้อมูลชาติพันธุ์ได้ 
รวมถึงการน าข้อมูลศาสนามาใช้ประกอบการตัดสินใจด าเนินนโยบายและโครงการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
พ้ืนที่มีความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม และ
วิถีการด าเนินชีวิต หรือเป็นข้อมูลให้หน่วยงานหรือองค์การทางศาสนาน าไปใช้ประโยชน์ เช่น ตามระเบียบ
กรมการศาสนาว่าด้วยองค์การศาสนาต่างๆ พ.ศ. 2512 ข้อ 4. ว่าด้วยการที่กรมการศาสนา  จะรับนับถือ
องค์การใดว่าเป็นองค์การศาสนาในประเทศไทย ย่อมต้องพิจารณาในหลักการส าคัญทั้งหมด 4 ข้อ โดยในข้อ 
ข. ระบุว่า “ปรากฏในส ามะโนประชากรว่ามีพลเมืองนับถือไม่น้อยกว่าห้าพันคน”  

มาตรฐานสถิติ “ศาสนา” ที่จัดท าขึ้นนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นบนแนวคิดของการจัดท ามาตรฐานสถิติเพ่ือให้
สามารถใช้งานและเปรียบเทียบข้อมูลในระดับประเทศและระดับสากล  ระดับในการจัดจ าแนกข้อมูลจึงเป็น
ชื่อศาสนาที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดของนิกายหรือการแบ่งกลุ่มข้อมูลภายใต้แต่ละศาสนา ประกอบกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลศาสนาเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเพ่ือไม่ให้กระทบต่อความรู้สึกของผู้ตอบในประเด็นที่
ละเอียดอ่อน และควรอธิบายให้ผู้ตอบทราบถึงวัตถุประสงค์หรือความต้องการใช้ข้อมูลให้ชัดเจน โดยเฉพาะ
การจัดท าข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ในเชิงลึก 

 

มาตรฐานค านิยาม 

 ศาสนา หมายถึง ลัทธิความเชื่อของมนุษย์อันมีหลักคือ แสดงก าเนิดและความสิ้นสุดของโลก แสดง
หลักธรรมเกี่ยวกับบุญบาปหรือการท าความดี งดเว้นสิ่งที่ไม่ควรท า พร้อมทั้งพิธีกรรมที่กระท าตามความเห็น
หรือตามค าสอนในความเชื่อนั้นๆ1 

 

มาตรฐานการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 หน่วยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลศาสนา คือ “บุคคล (person)” ซึ่งหมายถึงแต่ละบุคคล โดยเป็น
การเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อศาสนาของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งตามที่กล่าวข้างต้น หากผู้จัดท าข้อมูลต้องการใช้ข้อมูลที่
ละเอียดเกี่ยวกับนิกายของแต่ละศาสนานั้นสามารถท าได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การจัดท าข้อมูล  แต่ต้องพึง
ระวังไม่ให้กระทบต่อความรู้สึกของผู้ตอบในประเด็นที่ละเอียดอ่อน และควรอธิบายให้ผู้ตอบทราบถึง
วัตถุประสงค์หรือความต้องการใช้ข้อมูลให้ชัดเจน 

 

 

 

                                                 
1 ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น., ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 



 

 

มาตรฐานรหัสการจัดจ าแนก 

มีรูปแบบของรหัส คือ  “11”  หมายถึงโครงสร้างรหัสมีทั้งหมด 1 ระดับ ประกอบด้วยเลข 2 หลัก ได้แก่ 
 

รหัส (Code) ค าอธิบาย Explanatory 

01 พุทธ Buddhism 
02 อิสลาม Islam 
03 คริสต์ Christianity 
04 พราหมณ-์ฮินดู Brahmanism- Hinduism 
05 ซิกข์ Sikhism 
06 ขงจื้อ Confucianism 
07 เต๋า Taoism 
08 ยูดาห์ Judaism 
09 บาไฮ Baha'i faith 
10 เชน Jainism 
11 ชินโต Shintoism 
12 โซโรอัสเตอร์ Zoroastrianism 
13 ศาสนาพื้นบ้าน Folk religion 
19 ศาสนาอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน Other religions not elsewhere classified 
80 ไม่มีศาสนา No Religion 
91 ไม่ทราบ Don't know 
92 ค าตอบไม่สามารถระบุได้ Response Unidentifiable 
93 ค าตอบนอกขอบเขต Response Outside Scope 
94 ปฏิเสธที่จะตอบ Refused to answer 
99 ไม่ระบุ Not Stated 

 

พุทธ 

เป็นศาสนาที่ถือก าเนิดในประเทศอินเดีย มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดา และมีคัมภีร์พระไตรปิฎกเป็น
หลักธรรมค าสอน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสและมุ่งสู่หนทางแห่งการดับทุกข์ 

อิสลาม  
เป็นศาสนาที่ถือก าเนิดในดินแดนตะวันออกกลาง บริเวณคาบสมุทรอาหรับ ณ นครมักกะห์ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวคือ “อัลลอฮ์” มีศาสดาคือ นบีมุฮัมมัด ยึดถือคัมภีร์อัลกุรอานที่พระ
เจ้าประทานมาให้เป็นแนวทางการปฏิบัติและเป็นหลักในการด าเนินชีวิต 

คริสต์  
เป็นศาสนาที่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง จึงเชื่อมั่นและปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าคือ “เยโฮวาห์” มี
พระเยซูเป็นศาสดา และมีคัมภีร์ไบเบิลเป็นหลักค าสอนในการด าเนินชีวิต 

 



 

 

พราหมณ์-ฮินดู  
เป็นศาสนาที่ถือก าเนิดในประเทศอินเดีย โดยชาวอารยัน นับถือเทพพระเจ้าหลายองค์     ไม่มีศาสดา แต่จะมีนักบวช
เรียกว่าฤาษี เป็นผู้แต่งและเผยแผ่หลักค าสอนของคัมภีร์ พระเวท 

ซิกข์  
เป็นศาสนาที่ถือก าเนิดในแคว้นปัญจาบ  ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย  เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวคือ “วาเฮ่
คุร”ุ มีคุรุนานักเป็นศาสดาองค์แรก และมีคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบที่บัญญัติโดยศาสดาทั้งสิบองค์เป็นหลักธรรมค า
สอน โดยชาวซิกข์ต้องรักษาศาสนาลักษณ์ 5 ประการประจ ากาย คือ ผม หวี กางเกงในขาสั้น ก าไลเหล็ก และ
กริช 

ขงจื้อ  
เป็นศาสนาที่มีต้นก าเนิดจากนักปราชญ์ชาวจีนที่ชื่อว่าขงจื้อ มีหลักค าสอนที่ช่วยยกระดับจิตใจและสามัคคีใน
สังคม ให้ความส าคัญกับความกตัญญูและขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณ 

เต๋า  
เป็นศาสนาที่ถือก าเนิดในประเทศจีน ได้ยกย่องให้เล่าจื๊อเป็นศาสดา เนื่องจากเป็นผู้แต่งและเผยแผ่คัมภีร์เต๋า
เต็กเก็ง ให้ความส าคัญกับคุณธรรม จริยธรรม การด าเนินชีวิตที่เรียบง่ายและกลมกลืนกับธรรมชาติ 

ยูดาห ์  
เป็นศาสนาที่เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวคือ “เยโฮวาห์” ตามความเชื่อของชาวยิว โดยมีโมเสสเป็นศาสดาและมี
คัมภีร์เรียกว่าตานัค ยึดหลักค าสอนเรื่องบัญญัติ 10 ประการ เป็นแนวทางการปฏิบัติและเป็นหลักในการ
ด าเนินชีวิต 

บาไฮ  
เป็นศาสนาที่เชื่อในพระเจ้าเพียงองค์เดียว มีศาสดาคือพระบาฮาอุลลาห์ แต่ยอมรับพระบ๊อบเป็นศาสดาองค์
หนึ่งเช่นกัน มีหลักค าสอนที่เชื่อว่าศาสนาทุกศาสนาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

เชน  
เป็นศาสนาที่ถือก าเนิดในประเทศอินเดีย มีศาสดาคือมหาวีระ และมีคัมภีร์อาคมะหรือเรียกอีกอย่างว่าสิทธาน
ตะเป็นคัมภีร์ส าคัญท่ีจารึกค าบัญญัติเก่ียวกับความประพฤติปฏิบัติและเรื่องราวชาดกในศาสนา 

ชินโต  
เป็นศาสนาที่เกิดสืบเนื่องมาจากขนบธรรมเนียมประเพณีในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไม่ปรากฏว่าใครเป็นศาสดา มีการ
นับถือเทพเจ้าหลายองค์ มีหลักค าสอนที่เน้นเรื่องความภัคดีต่อพระเจ้าและจักรพรรดิ รวมถึงความเคารพและ
กตัญญูต่อบรรพบุรุษ 

โซโรอัสเตอร์  
เป็นศาสนาที่นับถือเทพเจ้าสององค์คือ เทพเจ้าแห่งความดี และเทพเจ้าแห่งความชั่ว มีศาสดาคือโซโรอัสเตอร์ 
และมีคัมภีร์อเวสตะซึ่งมีหลักค าสอนเรื่องเทพและมาร ความดีความชั่ว และความเชื่อและศีลธรรมของมนุษย์ 

ศาสนาพื้นบ้าน  
เป็นศาสนาหรือกลุ่มความเชื่อของคนเฉพาะกลุ่ม ที่มีความสัมพันธ์กันทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ หรือถิ่นที่อยู่อาศัย 
มักไม่มีข้อบัญญัติหรือหลักค าสอนที่เป็นทางการ มีความเชื่อและพิธีกรรมที่สะท้อนจากการด าเนินชีวิตของกลุ่ม
คนเหล่านั้น ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A


 

 

ไม่มีศาสนา  
หลักความเชื่อของผู้ที่ไม่นับถือและไม่ปฏิบัติตามค าสอนของศาสนาใดๆ ไม่มีศาสนา ไม่แบ่งแยกศาสนา เช่น ผู้
ที่มีความเชื่อเทวนิยม คือ ผู้ที่ไม่นับถือพระเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือสิ่งเหนือธรรมชาติ รวมถึงไม่เชื่อในพิธี กรรม
และไม่ปฏิบัติตามความเชื่อของศาสนาใด หรือผู้ที่มีความเชื่อมนุษยนิยม คือ ผู้ที่เชื่อมั่นในศักดิ์ศรีและศักยภาพ
ความเป็นมนุษย์ โดยปฏิเสธความเชื่อและค าสอนทางศาสนา เป็นต้น 

ในกรณีที่ผู้ให้ข้อมูลไม่ให้ค าตอบ ค าตอบไม่ชัดเจน หรือค าตอบไม่อยู่ในการจัดจ าแนกข้างต้น ให้
ผู้ถามหรือผู้ลงรหัสระบุประเภทของค าตอบ ตามรายละเอียดดังนี้ 

91  ไม่ทราบ คือ ผู้ให้ข้อมูลไม่รู้จะตอบค าถามว่าอย่างไร รวมถึง "ไมแ่น่ใจ"  
92  ค าตอบไม่สามารถระบุได้ คือ ข้อมูลที่ได้มามีลักษณะดังนี้ 

- อ่านไม่ออก 
- ไม่ชัดเจนว่าค าตอบที่ได้มาหมายถึงอะไร โดยทั่วไปเกิดจากข้อมูลมีรายละเอียดไม่เพียงพอ ก ากวม ไม่

ชัดเจน หรือคลุมเครือ 
- ให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกัน เช่น กาเครื่องหมายทั้งในช่องใช่และไม่ใช่ในค าถามเดียวกัน 
- ข้อมูลมีความชัดเจนและอยู่ในขอบเขตของการจัดจ าแนกอย่างเห็นได้ชัดหรืออยู่ในวัตถุประสงค์ที่

ก าหนด  แต่ไม่สามารถลงรหัสได้เนื่องจากไม่มีรายการที่เหมาะสมในการจัดจ าแนก เช่น ในการจัด
จ าแนกไม่ได้มีการก าหนดรายการ "ไม่ได้จัดจ าแนกไว้ในที่อ่ืน (not elsewhere classified: nec) " 
หรือ "ไม่ได้ระบุรายละเอียด (not further defined: nfd)" ไว้ 

93  ค าตอบนอกขอบเขต คือ ข้อมูลที่ได้รับได้มามีความหมายและชัดเจน แต่เห็นได้ชัดว่าไม่อยู่ในขอบเขต
ของการจัดจ าแนกหรือหัวข้อที่ก าหนดไว้  

94  ปฏิเสธที่จะตอบ คือ ผู้ให้ข้อมูลแสดงความตั้งใจที่จะไม่ตอบค าถาม หรือเลือกช่อง “ขอสงวนสิทธิในการ
ไม่ให้ข้อมูล 

99  ไม่ตอบ คือ ผู้ให้ข้อมูลไม่ได้ตอบอะไรมาในค าถาม  

 

มาตรฐานค าถาม 

1. กรณีต้องการเก็บข้อมูลศาสนาที่พบมากในประเทศไทย เหมาะกับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการส ารวจ
ตัวอย่างหรือการส ารวจความคิดเห็น ควรก าหนดค าถามดังนี้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ศาสนา 
  [  ]   พุทธ 
  [  ]   อิสลาม 
  [  ]   คริสต ์
  [  ]   พราหมณ-์ฮินดู 
  [  ]   ซิกข ์
  [  ]   ศาสนาอ่ืนๆ ระบุ............................................................ 
  [  ]   ไม่มีศาสนา 
   
 



 

 

2. กรณีต้องการเก็บรายละเอียดข้อมูลศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย เหมาะกับการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีจ านวน
ประชากรขนาดใหญ่ เช่น การจัดท าข้อมูลทะเบียน การส ามะโน เป็นต้น ควรก าหนดค าถามดังนี ้

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

มาตรฐานชื่อตัวแปร 
 

ชื่อตัวแปร ความหมาย หมายเหตุ 
Religion ศาสนา - 

 

มาตรฐานการน าเสนอข้อมูลสถิติ 

 การเลือกรูปแบบการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาสามารถน าไปปรับใช้ได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์และความเหมาะสมเป็นหลัก แต่เพ่ือให้เป็นมาตรฐานและสามารถน าไปเปรียบเทียบข้อมูลร่วมกัน
ได้ การน าเสนอข้อมูลศาสนาควรประกอบไปด้วยรายการหลัก ดังต่อไปนี้ 

 พุทธ 
 อิสลาม 
 คริสต์ 
 ฮินดู 
 ซิกข์ 
 ศาสนาอ่ืนๆ 
 ไม่มีศาสนา 
 รวม 

ทั้งนี้หากในการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่พบข้อมูลของกลุ่มผู้ไม่มีศาสนาหรือพบแต่ละจ านวนน้อยมากจนไม่
สามารถน าเสนอได้ รายการไม่มีศาสนาสามารถตัดออกได้  และหากต้องการแสดงข้อมูลที่ถูกจ าแนกอยู่ในรหัส 
9x (ถ้ามี) ควรแสดงหมายเหตุให้ผู้ใช้ข้อมูลได้ทราบรายละเอียดของข้อมูลด้วย 
 

  ศาสนา 
  [  ]   พุทธ 
  [  ]   อิสลาม 
  [  ]   คริสต ์
  [  ]   พราหมณ-์ฮินดู 
  [  ]   ซิกข ์
  [  ]   ขงจื้อ 
  [  ]   เต๋า 
  [  ]   ศาสนาพื้นบ้าน 
  [  ]   ศาสนาอ่ืนๆ ระบุ............................................................ 
  [  ]   ไม่มีศาสนา 
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ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
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