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คํานํา
การดํ า เนิน งานเพื่อ จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสถิ ติ ส าขาศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมนี้ เป นส ว นหนึ่ ง
ของการจั ด ทํ า ระบบสถิ ติ ทางการของประเทศจากการนํ าแผนแม บทระบบสถิ ติ ประเทศไทย ฉบั บ ที่ 1
(พ.ศ. 2554 – 2558) สูการปฏิบัติ ซึ่งแผนพัฒนาสถิติทางการฯ ฉบับนี้พรอมกับแผนพัฒนาสถิติสาขาตางๆ
อีก 20 สาขา จะเปนรากฐานสําคัญตอการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากไดมีการพิจารณากลั่นกรองในการคัดเลือกขอมูลสถิติที่มีความสําคัญและจําเปนตอการกําหนด
นโยบายในมิติตางๆ เพื่อนําขอมูลสถิติไปประกอบการตัดสินใจในการบริหารราชการแผนดิน ทั้งในดาน
การวางแผนปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล กอนที่จะนําผังสถิติทางการและแผนพัฒนาสถิติฯ ไปปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดความสมบูรณและนําเขาสูระบบฐานขอมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงกับขอมูลสถิติของหนวยงาน
ราชการทุกหนวยตอไป
ในการจัดทําแผนพัฒนาสถิติสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมนี้ คณะอนุกรรมการของสาขา
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และผูที่มีสวนเกี่ยวของไดรวมมือกันจัดทํา เรียบเรียง และประชุมหารืออยางเปน
ระบบเพื่อปรับ เปลี่ย นใหเกิดความสมบูรณต ามขั้นตอนที่กําหนดไวเ บื้องตน กระบวนการดังกลา วไดมี
การมุงเนนใหเกิดความรอบคอบในการนําปจจัยที่เกี่ยวของมาพิจารณา โดยเริ่มจากการพิจารณาเหตุผล
และความจําเปน รวมทั้งวัตถุประสงคในการจัดทําแผนพัฒนาสถิติฯ กอนที่จะกําหนดแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาสถิติฯ ขึ้น พรอมกับขอบเขตของสาขา ซึ่งไดชี้แจงไวในบทที่ 1 สําหรับบทที่ 2 จะเปนเนื้อหา
สํ า คั ญ ที่ ไ ด พิ จ ารณาประกอบในการคั ด เลื อ กสถิ ติ ท างการด า นศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม ซึ่ ง ได แ ก
สถานการณของศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งนโยบายและทิศทางยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ หลังจากนั้นใน
บทที่ 3 คณะอนุกรรมการฯ ไดวางโครงสรางและจัดทําผังสถิติทางการที่มีความครอบคลุม ความถูกตอง
และความชัดเจนเพื่อความสะดวกในการสืบคนขอมูล และไดนําไปกําหนดเปนแผนพัฒนาสถิติสาขาศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม ในบทที่ 4 ซึ่งจะเริ่มดําเนินการตามแผนในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2558 ทั้งนี้โดยได
พิจารณาสถานการณของสถิติแตละรายการเรียบรอยแลว
ท า ยนี้ หวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า แผนพั ฒ นาสถิ ติ ส าขาศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม ฉบั บ แรกนี้
จะสามารถเป น ส ว นหนึ่ ง ของรากฐานระบบสถิ ติ ท างการด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม ตลอดจนศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรมของประเทศ และสามารถนําไปประยุกตตอยอดเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจสําหรับ
นโยบายและการใชสถิติใหเกิดประโยชนสําหรับการพัฒนาประเทศตอไป
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บรรณานุกรม
ภาคผนวก
คําสั่งคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ดาน ที่ 1/2556
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาของแผนพัฒนาสถิติรายสาขา
ประเทศไทยเริ่มมีการดําเนินงานเกี่ยวกับสถิติของประเทศมาประมาณ 100 ป โดยมีสํานักงานสถิติ
แหงชาติเปนหนวยงานหลักในการผลิตสถิติซึ่งสวนใหญเปนสถิติจากการสํารวจ นอกจากนั้นยังมีหนวยงาน
ภาครัฐจํานวนมากที่ผลิตสถิติจากระบบการรายงานและงานทะเบียนที่เกี่ยวของกับภารกิจและการดําเนินงาน
ของหนวยงาน แมวาการผลิตสถิติภายใตระบบดังกลาวไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง แตก็เปนการพัฒนา
ภายใตขอจํากัดดานบุคลากร งบประมาณ ฯลฯ ที่แตกตางกัน สงผลใหเกิดความเหลื่อมล้ําดานมาตรฐานและ
คุณภาพของงานดานสถิติ และในบางกรณีก็มีความซ้ําซอนและสิ้นเปลือง สํานักงานสถิติแหงชาติจึงได
จัดทําแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2558 ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐ มนตรี
เมื่อ วัน ที่ 28 ธัน วาคม พ.ศ. 2553 นับ เปน แผนแมบ ทระบบสถิติฉ บับ แรกของประเทศ มีเปาประสงค
ที่จะพัฒ นาระบบสถิติข องประเทศใหเ ขม แข็ง และกา วหนา อยา งเปน ระบบเพื่อ ใหส ถิติเ ปน ฐานสํา คัญ
ของการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรของแผนแมบทระบบสถิติฯ คือ
 การบริหารจัดการระบบสถิติอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีเครื่องมือที่สําคัญคือแผนพัฒนา
สถิติสาขาตางๆ (แผนพัฒนาสถิติรายสาขา)
 การพัฒนาสถิติใหมีมาตรฐาน โดยมีเครื่องมือสําคัญคือแนวทางการปฏิบัติที่ดีสําหรับการผลิต
สถิติและการประเมินคุณภาพสถิติ
 การใหบริการสถิติอยางทั่วถึง โดยมีเครื่องมือสําคัญคือระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
สถิติระหวางหนวยงานตางๆ
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนแมบทระบบสถิติฯ คือคณะกรรมการจัดระบบ
สถิติประเทศไทย 3 ดาน (ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) ซึ่งไดรับ
การแตงตั้งจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และคณะอนุกรรมการสถิติสาขาตางๆ
รวม 21 คณะ ซึ่งรัฐ มนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในฐานะประธานคณะ
กรรมการฯ ไดมีคําสั่งแตงตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 ตามมติของคณะกรรมการฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555
คณะอนุ ก รรมการสถิติ ร ายสาขามีภ ารกิจ ในการยกรา งแผนพัฒ นาสถิติร ายสาขาและกํา กั บ
การดําเนินงานพัฒนาสถิติรายสาขาใหเปนไปตามแผนฯ รายงานความกาวหนา ปญหาอุปสรรค และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานสถิติรายสาขาประจําปเสนอตอคณะกรรมการฯ

แผนพัฒนาสถิติสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

1

คณะรัฐมนตรี
แผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย
พ.ศ. 2554 – 2558
(28 ธ.ค. 2553)

สํานักงานสถิติแหงชาติ

คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ดาน
(ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
(3 พ.ค.2554)
องคประกอบ
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
 ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ปลัดกระทรวงแรงงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 ปลัดกระทรวงยุติธรรม
 ปลัดกระทรวงการตางประเทศ
 ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
 ปลัดกระทรวงกลาโหม
 ปลัดกระทรวงการคลัง
 ปลัดกระทรวงพาณิชย
 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 ปลัดกระทรวงคมนาคม





ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
วาระ



















ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ปลัดกระทรวงพลังงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
ปลัดกรุงเทพมหานคร
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
ผูทรงคุณวุฒิดานสังคม จํานวน 3 ทาน
ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจ จํานวน 3 ทาน
ผูทรงคุณวุฒิดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จํานวน 3 ทาน
ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ
รองผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ จํานวน 2 ทาน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ
5 ป ตามแผนแมบทระบบสถิติฯ

หนาที่
 กําหนดนโยบายดานสถิติของประเทศ
 กํากับ ติดตามการดําเนินงานดานสถิติของประเทศใหเปนไปตามแผนแมบทระบบสถิติฯ
 รายงานความกาวหนาตามแผนแมบทระบบสถิติฯ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบสถิติตอคณะรัฐมนตรี
โดยผานสํานักงานสถิติแหงชาติ
 กําหนดนโยบายเกี่ยวกับงบประมาณ และการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามแผนแมบท
ระบบสถิติฯ
 แตงตั้งคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา และผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม

คณะอนุกรรมการสถิตร
ิ ายสาขา (24 ก.พ. 2555)
องคประกอบ


ประธาน ปลัดกระทรวงจากหนวยงานหลักของสาขา



รองประธาน รองปลัดกระทรวง และรองผูอํานวยการ สสช



อนุกรรมการ หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ



เลขานุการ หนวยงานหลัก และ



วาระ 5 ป ตามแผนแมบทระบบสถิติฯ

สํานักงานสถิติแหงชาติ

หนาที่
1) จัดทําผังสถิติทางการของสาขา โดยทําการทบทวนรายการขอมูลสถิติ ในสาขาที่เกี่ยวของ และ
รับผิดชอบอยูในปจจุบัน และวิเคราะหความตองการขอมูลสถิติทางการ (Data Gap Analysis) โดย
วิเคราะหจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง/กรมตางๆ และความตองการใช
ขอมูลสถิติ
2) พิจารณาคัดเลือกสถิติทางการจากขอมูลการบริหารงาน การลงทะเบียน สํามะโน สํารวจ (ขอมูลที่มีการ
จัดทําอยูแลว) และกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ
3) พิจารณาหนวยงานรับผิดชอบในการผลิตสถิติทางการที่ยังไมมีหนวยงานใดจัดทํา และประสานใหมีการ
ผลิตสถิติทางการตามผังรวมสถิติทางการของสาขา
4) นําเสนอชุดขอมูลที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางขอมูลและประเด็นยุทธศาสตร
5) ประสานงานการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ และปรับปรุงสถิติใหไดมาตรฐาน
6) บริหารจัดการการจัดทํามาตรฐานสถิติและสงเสริมการนําไปใชประโยชน
7) ประสานงานการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และเผยแพรสถิติทางการ
8) ประสานงานดานงบประมาณและการพัฒนาบุคลากรดานสถิติ
9) จัดทํารายงานประจําป (รายงานสถานการณสถิติทางการและรายงานผลการดําเนินงาน) เสนอตอ
คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ดาน
10) แตงตั้งคณะทํางานฯ และผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม
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คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา
ดานวิชาการ
องคประกอบ
• ผูทรงคุณวุฒิจาก
ภาคเอกชน
• ผูทรงคุณวุฒิจาก
ภาควิชาการ
ประธาน
ผูทรงคุณวุฒิ
เลขานุการ
สํานักงานสถิติแหงชาติ
หนาที่
ให คํ าปรึ กษาแนะนํ าด า น
วิ ช า ก า ร ใ น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ
ให บ ริ ก ารข อ มู ล สถิ ติ อ ย า ง
ทั่ ว ถึ ง เป น ธรรม และเข า ถึ ง
ได ง า ย เพื่ อ ให ทุ ก ภาคส ว น
ไดใชประโยชน

หนวยประสานงาน
แผนแมบทระบบสถิติฯ
ภายใน สสช.
ประสาน
ในประเทศ

ประสาน
ตางประเทศ

ผูรับผิดชอบ
สํานักงานสถิติแหงชาติ
หนาที่
• ประสานงานทั้งในและ
ตางประเทศในการ
ดําเนินการตามแผนแมบท
ระบบสถิติฯ
• ทบทวนแผนแมบทระบบ
สถิติฯ
• ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน

คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา 21 คณะ ประกอบดวย
คณะอนุกรรมการสถิติดา นสังคม:
1) ประชากรศาสตร ประชากรและเคหะ
2) แรงงาน
3) การศึกษา
4) ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
5) สุขภาพ
6) สวัสดิการสังคม
7) หญิงและชาย
8) รายไดและรายจายของครัวเรือน
9) ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
คณะอนุกรรมการสถิติดา นเศรษฐกิจ
10) บัญชีประชาชาติ
11) เกษตร และประมง
12) อุตสาหกรรม
13) พลังงาน
14) การคา และราคา
15) ขนสง และโลจิสติกส
16) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
17) การทองเที่ยวและการกีฬา
18) การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
19) การคลัง
20) วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะอนุกรรมการสถิติดา นทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
21) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสถิติรายสาขา
แผนพัฒนาสถิติรายสาขา คือ เครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการเพื่อให
 ประเทศมีขอมูลสถิติที่สําคัญจําเปนตอการวิเคราะหสถานการณแนวโนม เพื่อวางแผนและ
ประเมินผลการพัฒนาในแตละสาขา
 หนวยสถิติตางๆ และบุคลากรมีสมรรถนะเพิ่มขึ้นดานการจัดทําขอมูลและการจัดทําสถิติ
 ประชาชนเขาใจและเขาถึงสถิติสาขาตางๆ ไดสะดวกรวดเร็ว
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แผนพัฒนาสถิติรายสาขามีองคประกอบสําคัญคือ “ผังสถิติทางการ” ที่กําหนดรายการสถิติที่สําคัญ
จํ า เป น ต อ การวางแผนและติ ด ตามผลการพั ฒ นาระดั บ ประเทศและสาขา พร อ มทั้ ง กํ า หนดหน ว ยสถิ ติ
ที่รับผิดชอบผลิตและพัฒนาสถิติดังกลาว กําหนดยุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนาการผลิต การเผยแพร
และการใชประโยชนสถิติ รวมทั้งวิเคราะหขอจํากัดและแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของหนวยงานสถิติตางๆ การสนับสนุนทรัพยากรและการสนับสนุนดานอื่นๆ
ที่จําเปน
แผนพัฒนาสถิติรายสาขามีกรอบระยะเวลา 3 ป และใชเปนกรอบการรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปของคณะอนุกรรมการสถิติสาขาตางๆ ตอคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ดาน
1.3 แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสถิติรายสาขา
การจัดทําแผนพัฒนาสถิติรายสาขา ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญดังนี้
1) ศึกษานิยาม ขอบเขต และความสําคัญของสถิติสาขานั้นๆ จากกฎหมายที่เกี่ยวของ การให
คํ า นิ ย ามที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยพิ จ ารณาแนวทางการจั ด จํ า แนกข อ มู ล ของสํ า นั ก งานสถิ ติ ป ระเทศต า งๆ
และองค ก ารระหว า งประเทศ เช น สหประชาชาติ ธนาคารโลก มาตรฐานการจั ด จํ า แนกประเภทของ
สหประชาชาติ (UNACC, Administrative Committee on Coordination Programme Classification)
เพื่อนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
2) ศึกษาตัวอยางโครงสรางและการจัดหมวดหมูรายการสถิติแตละสาขา ตลอดจนรายการสถิติ
จากประเทศตางๆ เพื่อนําแนวคิดที่เหมาะสมมากําหนดโครงสรางหมวดหมูสถิติรายสาขาของประเทศไทย
3) ศึกษาดานอุปสงค ไดแก การศึกษาสถานการณและแนวโนมการพัฒนาสาขา นโยบายและ
ยุทธศาสตรระดับประเทศและระดับสาขาที่เกี่ยวของ อาทิ รัฐธรรมนูญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนบริหารราชการแผนดิน แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวง เปาหมายและ
ตัวชี้วัดระดับสากล และประเทศ เพื่อใหทราบความตองการสถิติที่สําคัญ
4) ศึกษาดานอุปทาน ไดแก การศึกษารายการขอมูลสถิติเกี่ยวกับสาขานั้นๆ ที่มีการจัดทํา
ในปจจุบัน โดยสืบคนจากแหลงตางๆ อาทิ ระบบฐานขอมูลของหนวยงาน รายงานสถิติประจําป ของ
หนวยงาน รายงานสถิติประจําปของสํานักงานสถิติแหงชาติ และเว็บไซตหนวยงานที่เกี่ยวของ
5) คั ด เลื อ กรายการสถิ ติ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ จํ า เป น ต อ การกํ า หนดนโยบายและติ ด ตาม
ความกาวหนาของสถานการณการพัฒนาใหเปน “สถิติทางการ” และจัดหมวดหมูตามโครงสรางที่กําหนด
6) จัดทํา “ผังสถิติทางการ” ซึ่งแสดงหมวดหมู และรายการสถิติทางการ ความถี่ในการเผยแพร
และหน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ ทั้ ง นี้ ส ถิ ติ ท างการบางรายการอาจจะยั ง ไม มี ก ารผลิ ต หรื อ ขาดหน ว ยงาน
ที่รับผิดชอบในปจจุบัน หรือมีหลายหนวยงานที่ผลิตกันอยางซ้ําซอน ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ จะมีภารกิจ
ในการพิจารณากําหนดหนวยงานรับผิดชอบใหชัดเจน
7) วิ เ คราะห ส ถานการณ ก ารผลิ ต ระบบการบริ ห ารจั ด การและเผยแพร ส ถิ ติ และจั ด ทํ า
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนาสถิติรายสาขา
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1.4 ขอบเขตของสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
1.4.1 ศาสนา
1) ความหมายของศาสนา
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2552 ไดใหนิยามคําวา "ศาสนา" หมายถึง
“ลัทธิความเชื่อของมนุษยอันมีหลักคือแสดงกําเนิด และความสิ้นสุดของโลก เปนตน อันเปนไปในฝาย
ปรมัตถประการหนึ่ง แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับบุญบาป อันเปนไปในฝายศีลธรรมประการหนึ่ง พรอมทั้งลัทธิ
พิธีที่กระทําตามความเห็นหรือตามคําสั่งสอนในความเชื่อถือนั้นๆ”
ศาสนาในประเทศไทยที่รัฐบาลใหความอุปถัมภ มีทั้งหมด 5 ศาสนา ไดแก ศาสนาพุทธ
ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ศาสนาพราหมณ-ฮินดู และศาสนาซิกข การสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา และ
สนับสนุนใหคนในสังคมปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ในที่นี้ครอบคลุมบุคลากรทางศาสนา ศาสนสถาน
ศาสนิกชน การสนับสนุนสถาบันทางศาสนา และการปฏิบัติศาสนกิจของประชาชน ดังขอบเขตตอไปนี้
(1) บุคลากรทางศาสนา จําแนกตามศาสนา ประกอบดวย
 บุคลากรทางศาสนาพุทธ ประกอบดวยนักบวช ไดแก พระภิกษุ และสามเณร
- พระภิกษุ หมายถึง ชายที่บวชเปนพระในพระพุทธศาสนา
- สามเณร หมายถึง ผูดํารงเพศอยางภิกษุ แตสมาทานศีล 10
 บุคลากรในศาสนาอิสลาม ตามระเบียบกรมการศาสนาวาดวยศูนยอบรมศาสนา
อิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิด พ.ศ. 2551 ประกอบดวย
- “อิหมาม” หมายความวา ผูนําศาสนาอิสลามประจํามัสยิด
- “คอเต็บ” หมายความวา ผูแสดงธรรมประจํามัสยิด
- “บิหลั่น” หมายความวา ผูประกาศเชิญชวนใหมุสลิมปฏิบัติศาสนกิจตามเวลา
- “คณะกรรมการกลาง” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมศูนยอบรมศาสนา
อิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิด
- “คณะกรรมการจังหวัด” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมศูนยอบรมศาสนา
อิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิดในระดับจังหวัด
- “คณะกรรมการศูนย” หมายความวา คณะกรรมการบริหารศูนยอบรมศาสนา
อิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิด
 บุคลากรทางศาสนาคริสต คือ บาทหลวง นักบวช
 บุคลากรทางศาสนาพราหมณ-ฮินดู คือ พราหมณ นักบวช
 บุคลากรทางศาสนาซิกข เรียกวา “ครันธี่“ (Granthi) หรือศาสนาจารย เปนผูที่
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาประจําวัน สวนผูที่นําสวดภาวนาเปนทํานองเพลงจะมี
นามวา “ราฆี้” (Ragi ) หรือสังคีตจารย
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(2) ศาสนสถาน
 พุ ทธศาสนสถาน คื อ ศาสนสถานที่ ใ ชเ ปนที่ อยู อาศั ย ของนั ก บวช การประกอบ
พิธ ีก รรมทางศาสนา จนถึง เปน ที่ร วมองคป ระกอบหลัก ของศาสนา ทั ้ง หมด
ในศาสนสถาน ฐานะของศาสนสถานจึงเปนสมบัติของศาสนา
 "วัด" คือ สถานที่ทางศาสนา ตามปกติแลวจะมีเสนาสนะและอาคารถาวรวัตถุ
ตาง ๆ เปนที่พํานักอาศัยศึกษา ปฏิบัติ พระธรรมวินัย และประกอบศาสนกิจ
ของพระภิ กษุ สงฆ ตลอดจนเปนที่บําเพ็ ญกุ ศลตางๆ นอกจากนี้วัดยังเปน
ศู น ย ก ลางบริ ก ารทางการศึ ก ษาและทางสั ง คม รวมทั้ ง เป น แหล ง ส ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี วัดทั้งหลายมีฐานะทางกฎหมาย คือ เปนนิติบุคคล
เทาเทียมกัน แตในทางพระวินัยมีฐานะแตกตางกัน ดังนั้น ตามมาตรา 31 แหง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 ไดจําแนกวัดออกเปน 2 ชนิด คือ สํานักสงฆ
และวัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
- "สํานักสงฆ" หมายถึงวัดที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศตั้งวัด แลวแต
ยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา รวมถึงวัดที่ไดรับพระบรมราชานุญาต
ใหสรางขึ้นตามความใน มาตรา 9 แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. 121
และวัดที่สรางขึ้นกอน ร.ศ. 121 (พ.ศ.2445) ซึ่งยังไมไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาดวย นับวาเปนวัดที่สมบูรณทางกฎหมายแลว
- "วัดที่ไดรับพระราชทานวิ สุงคามสีมา" หมายถึง "อาราม" ตามที่ไดเคย
บัญญัติไวในมาตรา 5 แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองสงฆ ร.ศ. 121 เปนวัด
ที่ เ ลื่ อ นฐานะมาจากสํ า นั ก สงฆ โดยได รั บ พระราชทานวิ สุ ง คามสี ม า
เพื่อประโยชนแกสังฆกรรมตามพระธรรมวินัยสําหรับพระสงฆ นับวาเปน
วัดที่สมบูรณดวยฐานะทั้งทางกฏหมายและทางพระธรรมวินัยทุกประการ
 "พระอารามหลวง" หมายถึ ง วั ด ที่ พ ระมหากษั ต ริ ย สมเด็ จ พระราชิ นี
สมเด็จพระยุพราช ทรงสรางและปฏิสังขรณ เปนการสวนพระองค พระราชทาน
เพื่อเปนเกียรติยศแกผูต่ําศักดิ์ลงมา หรือแกวัดเอง มีอยูจํานวนหนึ่งที่พระบรม
วงศานุวงศ และขาราชบริพารผูใหญ ทรงสรางขึ้น หรือทรงโปรดใหปฏิสังขรณ
และสรางขึ้นนอมเกลาฯ ถวายเปนพระอารามหลวง รวมทั้งวัดที่ประชาชนสราง
หรือปฏิสังขรณและทรงรับไวเปนพระอารามหลวงดวย
 ศาสนสถานอิ ส ลาม คื อ มั ส ยิ ด 1 เป น สถานที่ ซึ่ ง มุ ส ลิ ม ใช ป ระกอบศาสนกิ จ
โดยจะตองมีการละหมาดวันศุกรเปนปกติ และเปนสถานที่สอนศาสนาอิสลาม
 คริสตศาสนสถาน คือ โบสถคริสต
 ศาสนสถานพราหมณ-ฮินดู คือ เทวสถาน หรือโบสถพราหมณ
 ศาสนสถานซิกข คือ วัดซิกข
1
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(3) ศาสนิกชน2 คือ บุคคลที่นับถือศาสนา เชน ศาสนิกชนของพระพุทธศาสนา เรียกวา
พุทธศาสนิกชน ศาสนิกชนของคริสตศาสนา เรียกวา คริสตศาสนิกชน
(4) ศาสนกิจ5 หมายถึง งานทางศาสนาที่ภิกษุ สามเณร เปนตน ปฏิบัติ เชน การทําวัตร
สวดมนต และการเผยแผศาสนาเปนศาสนกิจของสงฆ
1.4.2 ศิลปะ วัฒนธรรม
1) ความหมายของศิลปะ
พจนานุกรมศัพทศิลปะ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2530 นิยามความหมายของ
ศิลปะวา ศิลปะ คือ ผลแหงพลังความคิดสรางสรรคของมนุษยที่แสดงออกในรูปลักษณตางๆ ใหปรากฏ
ซึ่งสุนทรียภาพความประทับใจ หรือ ความสะเทือนอารมณ ตามอัจฉริยภาพ พุทธิปญญา ประสบการณ
รสนิยม และทักษะของแตละคน เพื่อความพอใจ ความรื่นรมย ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี หรือความเชื่อ
ในลัทธิศาสนา และกลาววา ศิลปะแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ วิจิตรศิลป (Fine Art) กับประยุกต
ศิลป (Applied Art)
 วิจิตรศิลป เปนผลงานศิลปะที่มุงเนนคุณคาความงามเปนสําคัญ มักเปนผลงาน
ที่ตอบสนองดานจิตใจ ไดแก
- ทัศนศิลป (Visual Art) เปนผลงานการสรางสรรค เพื่อสนองการรับรูทาง
ประสาทตา ประกอบดวย จิตรกรรม (Painting) ประติมากรรม (Sculpture)
ภาพพิมพ (Printmaking) ภาพถาย (Photography) งานสื่อผสม (Mixed
Media)
- ดุริยางคศิลป (Music) อยูในรูปการขับรอง ประกอบการบรรเลง หรือในรูป
ของการบรรเลงดนตรีลว นๆ
- ศิล ปะการแสดง ประกอบด ว ย นาฏศิ ล ป (Dance)
และการแสดง
(Performance)
- สถาปตยกรรม (Architecture) หมายถึง สิ่งกอสราง ซึ่งเนนความงาม หรือ
รูปแบบเฉพาะ ก็สามารถจัดอยู ในงานวิจิตรศิลปไดเชนกัน
- วรรณกรรม (Literature) หมายถึง บทประพันธทใี่ ชศิลปะแหงการนิพนธ
อันประณีต มุงเนนถอยคําสละสลวย หนังสืออันเปนตําราทางวิชาการ ไมถือวา
เปนวรรณกรรม
 ประยุกตศิลป (Applied Art) เปนผลงานศิลปะที่มุงประโยชนใชสอยเปนสําคัญ
ประกอบดวย
- มัณฑนศิลป (Decorative Art) เปนศิลปะการตกแตง เชน การออกแบบ
เครื่องเรือน ตกแตงอาคาร สถานที่

2

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.
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- อุตสาหกรรมศิลป (Industrial Art) เปนงานศิลปะที่เกี่ยวของกับสิ่งของ
เครื่องใชโดยทัว่ ไปในชีวติ ประจําวัน นําหลักศิลปะมาใชตงั้ แตการวางรูปแบบ
ออกแบบสรางประกอบขึ้น ตกแตงใหสวยงาม เหมาะกับประโยชนใชสอย
- พาณิชยศิลป (Commercial Art) ศิลปะการคา เชน ปายโฆษณา การจัดตูโชว
จัดตกแตงอาคารรานคา เปนตน
- หัตถศิลป (Craft) คือ งานศิลปะที่นําไปใชในงาน เชน เครื่องปนดินเผา
งานแกะสลักไม งานถักทอ งานหวาย รวมถึงงานชางสิบหมูของไทย
- งานออกแบบ (Design) เชน การออกแบบลายผา การออกแบบบรรจุภัณฑ
ถูกนํามาไปใชใหเกิดประโยชนใชสอยในขีวติ ประจําวัน
2) ความหมายของวัฒนธรรม
พระราชบั ญ ญั ติ บํ า รุ ง วั ฒ นธรรมแห ง ชาติ พ.ศ.2483 โดยกํ า หนดความหมายของ
“วัฒนธรรม” วาหมายถึง ลักษณะที่แสดงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบอันดีงาม ความกลมเกลียว
กาวหนาของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน และกําหนดใหประชาชนชาวไทยมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมแหงชาติ ตองผดุงสงเสริมความเจริญกาวหนาของชาติ รักษาไวซึ่งวัฒนธรรมตามประเพณีที่ดี
และชวยปรับปรุงบํารุงใหดีขึ้นตามสมัย
พระราชบัญ ญัต ิว ัฒ นธรรมแหง ชาติ พ.ศ. 2553 ไดใ หค วามหมายของคํ า วา
“วัฒนธรรม” หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ คานิยม จารีตประเพณี พิธีกรรม และ
ภูมิปญญา ซึ่งกลุมชนและสังคมไดรวมสรางสรรค สั่งสม ปลูกฝง สืบทอด เรียนรู ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง
เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงาม ทั้งดานจิตใจและวัตถุอยางสันติสุขและยั่งยืน”
แผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2550-2559 ไดกลาวถึงความหมายของวัฒนธรรม
เพิ่มเติมวา วัฒนธรรมบงบอกถึงประวัติศาสตรและความเปนมาของการดํารงอยูที่สอดคลองกับความคิด
ความเชื่อของคนในสังคมที่แตกตางกัน ตามเชื้อชาติ สีผิว เผาพันธุ หรือลักษณะทางภูมิศาสตร การพิจารณา
ความแตกตางทางวัฒนธรรมอาจพิจารณาไดจากสถานะทางเศรษฐกิจ การดํารงชีวิต เชื้อชาติ สถานที่เกิด
และความรูสึกเปนสมาชิกกลุม วัฒนธรรมแบงไดเปนสองประเภท คือ
1) วัฒนธรรมที่จับตองได (Tangible Culture) หมายถึง สิ่งประดิษฐหรือสิ่งที่มนุษย
คิดคนขึ้น เชน สิ่งของเครื่องใชในครัวเรือน อาคารบานเรือน เสื้อผา เครื่องประดับ
ตกแต ง บางครั้ ง วั ฒ นธรรมที่ สั ม ผั ส ได ถู ก เรี ย กขานว าวั ฒ นธรรมวั ต ถุ (Material
Culture)
2) วัฒนธรรมที่จับตองไมได (Intangible Culture) หรือที่เรียกวาวัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ
(Nonmaterial Culture) หมายถึง แบบแผนในการดําเนินชีวิต หรือประพฤติ ปฏิบัติ
ที่เกิดจากความคิด ความเชื่อ คานิยม ซึ่งปรากฏในรูปของกระทํา เชน การใชภาษา
การยึดถือศีลธรรม จารีตตางๆ
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ปจจุบันกระทรวงวัฒนธรรมอธิบายวา “วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตซึ่งมีทั้งที่เปนนามธรรม
และรูปธรรมเปนสิ่งที่จับตองมองเห็นได วัฒนธรรมที่เปนรูปธรรมจะปรากฏในรูปของวัตถุ สวนวัฒนธรรม
ที่เปนนามธรรมคือพฤติกรรมและที่จับตองหรือยากที่จะมองเห็นไดในทันที ไดแก ความรูสึก คุณคา ปรัชญา
ความเชื่อ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งทั้ง 2 สวนจะประกอบอยูในวิถีชีวิตของคนในสังคม”
สําหรับการดําเนินงานวัฒนธรรมไดแบงประเภทของวัฒนธรรมออกเปน 5 สาขา อางอิง
ตามยูเนสโก ที่ไดมีการประชุมระหวางชาติเรื่องนโยบายวัฒนธรรมของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติ จัดโดยองคการยูเนสโก ณ กรุงเวนิส ป พ.ศ. 2513 ดังนี้
1) สาขามนุษยศาสตร ไดแก วัฒนธรรมที่วาดวยขนบธรรมเนียมประเพณี คุณธรรม
ศีลธรรม จริยธรรม คานิยม ศาสนา ปรัชญา ประวัติศาสตร โบราณคดี มารยาทในสังคม การปกครอง
กฎหมาย ฯลฯ
2) สาขาศิ ล ปะ ได แ ก วั ฒ นธรรมในเรื่ อ งภาษา วรรณคดี ดนตรี ฟ อ นรํ า จิ ต รกรรม
ปฏิมากรรม สถาปตยกรรม ฯลฯ
3) สาขาการชางฝมือ ไดแก วัฒนธรรมในเรื่องการเย็บปกถักรอย การแกะสลัก การทอผา
การจักสาน การทําเครื่องเขิน เครื่องเงิน เครื่องทอง เครื่องถม การจัดดอกไม การทําตุกตา การทอเสื่อ
การประดิษฐ การทําเครื่องปนดินเผา ฯลฯ
4) สาขาคหกรรมศิลป ไดแก วัฒนธรรมในเรื่องอาหาร เสื้อผา การแตงงาน บาน ยา
การดูแลเด็ก ครอบครัว การรูจักประกอบอาชีพชวยเศรษฐกิจในครอบครัว ฯลฯ
5) สาขากีฬาและนันทนาการ ไดแก วัฒนธรรมในเรื่องการละเลน มวยไทย ฟนดาบสองมือ
กระบี่ กระบอง กีฬาพื้นบาน ฯลฯ
ดั ง นั้ น จะเห็ น ไดว า คํา วา “วัฒ นธรรม” มีค วามหมายที่ กว า งขวางครอบคลุ มวิ ถี ชี วิ ต
ซึ่ง “ศิลปะ” ถือเปนสาขาหนึ่งของวัฒนธรรมและซอนทับกัน ในที่นี้ สถิติในหมวดศิลปะ วัฒนธรรม จึงรวม
เรื่องศิลปะ และวัฒนธรรมไวดวยกันเพื่อใหมีความกลมกลืนและสอดคลองกับภารกิจหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดานศิลปะและวัฒนธรรม
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บทที่ 2
สถานการณ แนวโนม นโยบายและยุทธศาสตร ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
สาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
2.1 สถานการณและแนวโนมการพัฒนาสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มักจะมีความเจริญกาวหนาไปในทิศทางเดียวกัน การจะพัฒนาศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อใหธํารงอยูในสังคม จําเปนตองพัฒนาควบคูไปกับจริยธรรมและคุณธรรมเพื่อให
การอยูรวมกันในสังคมดวยความสมานฉันท การยึดหลักศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอันเปนทุนทางสังคม
ชวยบมเพาะความเปนคนที่สมบูรณพรอมทั้งวิชาการ และจิตใจอันดีงาม แตสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมปจจุบันมีผลกระทบตอระดับศีลธรรม คุณธรรม ที่ถดถอยลงเรื่อยๆ ของบุคคลในสังคม บุคลากรดาน
ศาสนาก็ไมไดรับการยกเวนจากผลกระทบนี้ สถาบันศาสนาสวนใหญยังไมสามารถเผยแพรแกนธรรม
ที่สําคัญ เนนศาสนวัตถุและพิธีกรรมมากกวาศาสนธรรม การขาดแคลนผูสอนศาสนาที่เขาใจแกนธรรม
ลึกซึ้งเปนปญหาสําคัญประการหนึ่งของการละเลยศีลธรรมของคนรุนใหม อีกประการหนึ่งคือการที่รัฐ
แยกการศึกษาออกจากสถาบันศาสนาเชนสังคมในอดีตทําใหบทบาทการสั่งสอนอบรมเยาวชนลดนอยลง
เปนผลใหความรูหางคุณธรรม การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศาสนาเพียง 2,2353 ลานบาทตอป และ
ขาดการสนับสนุนภายใตยุทธศาสตรรวม ทําใหวัด มัสยิด โบสถ ตางพัฒนาตามศักยภาพแบบไรทิศทาง
และขาดเอกภาพที่จะรวมกันสรางสมดุลระหวางความทันสมัยและศีลธรรมใหสังคม
นอกจากสถาบั น ศาสนาขาดพลั ง ต า นทานหรื อ ติ ด อาวุ ธ ทางป ญ ญาแก สั ง คมในการเลื อ กรั บ
การไหลบาของวัฒนธรรมตะวันตกที่มีอิทธิพลสูงตอเยาวชนและคนไทยในปจจุบันแลว ศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทยยังถูกละเลยไมไดรับการพัฒนาจากเยาวชนรุนใหมอยางตอเนื่อง ในปจจุบันนี้รัฐจึงให
ความสําคัญกับงานวัฒนธรรมของชาติในระดับกระทรวง ยกระดับนโยบายทางวัฒนธรรมใหเปนยุทธศาสตร
หลักของการพัฒนาประเทศสงเสริมการพัฒนาบุคลากรทางศาสนาและสนับสนุนการเผยแพรคําสอนศาสนา
การจัดอบรมครูสอนจริยธรรมในโรงเรียน สงเสริมพระนิสิตสอนศีลธรรมในโรงเรียน และจัดสรรเงินอุดหนุน
ใหกลุมศาสนาในสถานศึกษา พัฒนาผูเชี่ยวชาญและบุคลากรดานวัฒนธรรม เชน นักวิชาการอนุรักษ
วัฒนธรรมดานนาฏศิลป ดนตรี ศิลปกรรม สรางเครือขายผูผลิตนวัตกรรม ภูมิปญญาระดับชาติ มีการเฝา
ระวังทางวัฒนธรรมรวมกับเครือขายทางวัฒนธรรม เชน การตรวจสอบสื่อตางๆ ที่นําเสนอสิ่งยั่วยุที่อาจ
บั่นทอนสํานึกดีงามของสังคม การเคลื่อนไหวเหลานี้ตองอาศัยเวลาระยะหนึ่งในการปลูกฝงเพื่อปรับเปลี่ยน
คานิยม
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ไดประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
สาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม พบวา
สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยดานคุณธรรม จริยธรรม มีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่
หลากหลาย และมีแนวโนมเปนสังคมปจเจกมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วผานกระแสโลกาภิวัตน
และโลกไซเบอร ทําใหคนไทยมุงแสวงหาความสุขและสรางอัตลักษณสวนตัวผานเครือขายสังคมออนไลน
เกิ ด เป น วั ฒ นธรรมย อ ยร ว มสมั ย ที่ ห ลากหลายในรู ป แบบการรวมกลุ ม ของบุ ค คลที่ ส นใจเรื่ อ งเดี ย วกั น
ขณะเดียวกันมีการคํานึงถึงประโยชนสวนตนและพวกพองมากกวาสวนรวม ทั้งนี้ จากการจัดอันดับคะแนน
ดัช นีชี้ วัดภาพลัก ษณคอร รัป ชั่ นทั่ว โลกบงชี้ถึงความไมสมดุ ลของธรรมาภิ บาลการปกครองและป ญหา
คอรรัปชั่นในประเทศ โดยในป พ.ศ. 2552 ประเทศไทยไดรับคะแนนความโปรงใส ไมทุจริต และคนใน
ประเทศยอมรับไมไดกับการทุจริตเพียง 3.4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน จัดอยูในลําดับที่ 84 จาก
180 ประเทศ และอยูใ นลํา ดับ ที่ 11 ของภูมิภ าคเอเชีย ขณะที่ภ าคสว นตา งๆ ไดมีก ารสง เสริม ใหมี
การรวมกลุมทํากิจกรรมตางๆ แตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมเพื่อประโยชนสวนรวมยังอยูในระดับต่ํา
โดยมีสัดสวนมูลคาเพิ่มขององคกรไมแสวงหากําไรและอาสาสมัครตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพียง
รอยละ 1.6 ในชวงป พ.ศ. 2549-2551 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลวมีสัดสวนอยูที่รอยละ 4-7
และเมื่ อ พิ จ ารณาจากการสํ า รวจข อ มู ล ความจํ า เป น พื้น ฐานด า นคนในครั ว เรื อ นมี ส ว นร ว มทํ า กิ จ กรรม
สาธารณะ ของหมูบา นชุมชน พบว า เพิ่ ม ขึ้น จาก 7.7 ล า นครัว เรื อนในป พ.ศ. 2551 เปน 8.2 ล า น
ครัวเรือนในป พ.ศ. 2552 คิดเปนรอยละ 96.0 และ 98.4 ของครัวเรือนทั้งหมดตามลําดับ
ความเสื่อมถอยทางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมไทย สงผลใหสถาบันทางสังคมมีแนวโนม
ออนแอ คนในสังคมขาดความไวเนื้อเชื่อใจและขาดการมีสวนรวมทางสังคม วิกฤตปญหาดานคุณธรรม
จริยธรรม เปนความเสี่ยงที่จะสงผลใหประชาชนอยูรวมกันยากลําบาก มีความถี่ในการใชความรุนแรง
แกไขปญหามากขึ้น ทั้งปญหาในระดับครอบครัว และปญหาความคิดเห็นแตกตางทางการเมือง ประกอบ
กั บ กระบวนการยุ ติ ธ รรมแก ไ ขป ญ หาได ไม เ ต็ มที่ ทํ าให ข าดความไวเ นื้ อ เชื่ อ ใจกั น นอกจากนี้ กระแส
วัฒนธรรมเสมือนจริงที่แพรเขามาผานโลกไซเบอร ทําใหมีการสรางเครือขายทางสังคมมากขึ้น มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมและวิจารณญาณในการเลือกรับ-ปรับ-ใชวัฒนธรรม สงผลใหคานิยมไทยมีการปรับเปลี่ยนไป
ตามวัฒนธรรมที่รับมา เด็กและเยาวชนที่ยังไมมีภูมิคุมกันที่ดีพอ หรือขาดการใชวิจารณญาณกลั่นกรอง
จะเสี่ยงตอการรับวัฒนธรรมที่ไมดีงามมาใชโดยงาย นอกจากนี้ ยังมีการใชประโยชนจากวัฒนธรรมเสมือน
จริงในเชิงของการสรางปญหามากกวาเชิงสรางสรรค ทําใหความสัมพันธกับคนรอบขางลดลง สรางพื้นที่
สวนตัวมากขึ้น นําไปสูความแตกแยกในครอบครัวและการมีสวนรวมในสังคมลดลง
แผนแม บ ทวั ฒ นธรรมแห ง ชาติ พ.ศ.2550-2559 ได ก ล า วถึ ง สถานการณ ด า นศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม ดังนี้
นับตั้งแตประเทศไทยปรับเปลี่ยนระบบการผลิต สงผลใหวิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนไป
ทุกดาน ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึก ษา สาธารณสุข ซึ่ง ทั้งหมดเปน โครงสรางที่สําคัญตอ
การดํ า รงชี วิ ต สํ า หรั บ ในมิ ติ ท างศาสนา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ถื อ เป น มิ ติ ข องโครงสร า งส ว นบน
(Superstructure) ที่สําคัญเนื่องจากเปนมิติทางจิตใจ ซึ่งเปนเสมือนสายใยที่หลอมรวมคนในสังคมใหเปน
หนึ่ งเดี ย ว กลา วได วา การพั ฒ นาที่ ผ า นมาให ค วามสํ าคั ญกั บ มิ ติ ท างเศรษฐกิจ ที่ผู กกั บ รายได แ ละวั ต ถุ
จนละเลยมิติทางดานจิตใจ สงผลใหคนในสังคมหางเหินศาสนาที่ถือเปนสถาบันที่ใกลชิดกับคุณงามความดี
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และหางเหินจากศิลปะที่ชวยขัดเกลาใหคนมีความออนโยนและสุนทรียะ ซึ่งสุดทายสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางคานิยมและวัฒนธรรมในสังคม
ปจจุบันคนในสังคมทั้งภาคเมืองและชนบทไดรับอิทธิพลจากระบบทุนนิยมซึ่งขยายไปในทุก
กลุมอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย ความตองการที่ไมสิ้นสุดเหลานี้ถูกหนุนในรูปแบบตางๆ ภาคการศึกษามุงเนน
ตอบสนองตอสังคมอุตสาหกรรม ทําใหคานิยมทางการศึกษาเขาสูยุคของการแขงขัน มีการเรียนกวดวิชา
แขงขันกันเขาเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนํา กลุมที่มีฐานะดี สามารถแสวงหาโอกาสในการเขาเรียนไดดีกวา
ขณะที่คนชนบทไมสามารถที่จะแขงขันได แมจะมีการเปดโอกาสอยางเสรี นอกจากนี้กลไกการทํางานใน
ภาครัฐที่เนนความทันสมัยตามแบบตะวันตก เชนระบบยุติธรรมสมัยใหมที่แกไขปญหาความขัดแยงดวย
กระบวนการศาล ทํา ให ข อ ขั ด แย งต า งๆ ไปยุ ติ ที่ ศ าล ซึ่ ง มีจํ า นวนมาก ทํา ใหวั ฒ นธรรมการไกลเ กลี่ ย
การประนี ป ระนอมลดความสํ าคั ญ ลง ขณะที่ วัฒ นธรรมของความขั ด แย งเริ่ มทวี สู ง ขึ้น ในทุ ก ภาคส ว น
ความแตกตางทางความคิดในสังคมไดขยายวงไปในทุกภาคสวน แมแตในระบบการเมืองที่เกิดภาวะวิกฤต
ทางสังคมในชวงปที่ผานมา
ที่สําคัญคานิยมของการบริโภควัตถุสงผลใหคนในสังคมมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ทั้งเรื่อง
การกิน การอยู การใชชีวิต รวมทั้งความสัมพันธระหวางผูคนในสังคมที่มีแนวโนมเปนปจเจกชนมากขึ้น
คุณคาทางจิตใจของผูคนในสังคมเริ่มเสื่อมถอย พรอมๆ กับบทบาทของศาสนาที่เคยเปนกําลังสําคัญใน
การหลอมรวมใหคนในสังคมประพฤติและปฏิบัติดีมีความสําคัญนอยลง ศาสนามีเรื่องของความเปนพาณิชย
มากขึ้น ขณะที่สุนทรียะตาง ในงานศิลปะไดลดความสําคัญลงเชนกัน อิทธิพลของเทคโนโลยีไดทําใหงาน
ศิ ล ปะเปน งานที่ล อกเลี ยนได งาย งานสรา งสรรคที่เ ป น งานสะท อนสติ ปญ ญาของมนุษ ยชาติ ได อาศั ย
เทคโนโลยีมากขึ้น และเทคโนโลยีไดกลายเปนสิ่งที่ลดทอนคุณคาของศิลปะไดดวยเชนกัน
จากผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ เรื่อง สภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม โดยสอบถาม
จากผูที่มีอายุ 13 ปขึ้นไป เพื่อใหทราบถึงสภาพสังคมไทยเกี่ยวกับพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมของ
คนไทยในปจจุบัน สําหรับนําไปใชในการติดตามและประเมินสถานการณ และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในอนาคต พบวา คนไทยรอยละ 94.6 เปนผูที่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม รอยละ 4.6 และ
ศาสนาคริสต รอยละ 0.7 ที่เหลือคือผูที่นับถือศาสนาอื่นๆ รวมทั้งผูที่ไมมีศาสนา รอยละ 0.10 สําหรับ
พุทธศาสนิกชนที่เปนคนสวนใหญของสังคมนั้น ประกอบกิจทางศาสนาโดยการตักบาตร รอยละ 92.7 และ
สวดมนตรอยละ 80.6 สวนการรักษาศีล 5 (ครบทุกขอ) รอยละ 49.4 และการทําสมาธิเปนกิจทางศาสนาที่
มีผูปฏิบัติต่ํากวาครึ่งหนึ่ง รอยละ 40.5 สําหรับมุสลิมทําละหมาด รอยละ 97.6 ถือศีลอด รอยละ 96.4
บริจาคซะกาต รอยละ 37.5 และมีเพียงรอยละ 8.3 ที่เคยไปทําพิธีฮัจยที่นครเมกกะ เนื่องจากมีคาใชจายใน
การเดินทางสูง สําหรับคริสตศาสนิกชนไปโบสถ รอยละ 93.8 และสวดมนต รอยละ 92.7
ความเห็นของคนไทยสวนใหญคิดวาคนไทยในปจจุบันนี้ยังคงมีคุณธรรมในเรื่องตอบแทนผูที่มี
พระคุณ ใหความชวยเหลือคนที่ตองการความชวยเหลือแมไมใชญาติ รวมทั้งการยกโทษและใหอภัยอยาง
จริงใจตอผูที่สํานึกผิด แตยังคงมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดความเคารพสิทธิของผูอื่นและการขาดวินัย
เชน การแซงคิว และการทิ้งขยะในที่สาธารณะ เปนตน
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2.2 นโยบายและยุทธศาสตรที่เกีย่ วของกับการพัฒนาสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
การทบทวนนโยบายและยุ ท ธศาสตรที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพัฒ นาสาขาศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒนธรรม
จะทําใหทราบความตองการขอมูลที่จะสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตรดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประกอบดวยนโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปาหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาระดับนานาชาติ
ไดแก 1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
11 (พ.ศ.2555 - 2558) 3) แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 - 2558 (รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) 4) แผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2550 - 2559 และ 5) แผนยุทธศาสตร
กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2555-2559
2.2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดระบุถึงสิทธิดานศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม ดังนี้
มาตรา 5 ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิด เพศ หรือศาสนาใด ยอมอยูในความคุมครอง
แหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน
มาตรา 30 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียม
กันชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญ จะกระทํามิไดมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิ
และเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม
มาตรา 37 บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยม
ในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความ
เชื่อถือของตน เมื่ อไม เปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมืองและไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนในการใชเสรีภาพตามวรรคหนึ่งบุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐกระทําการ
ใดๆ อันเปนการริดรอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรไดเพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา
ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติตาม ศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ
แตกตางจากบุคคลอื่น
มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ยอมมีสิทธิ
อนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมี
สวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมรวมทั้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน
มาตรา 73 บุคคลมีหนาที่รับราชการทหาร ชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ
สาธารณะ เสียภาษีอากร ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ ปกปอง และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ของชาติและภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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มาตรา 79 รัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาที่ประชาชน
ชาวไทย สวนใหญนับถือมาชานานและศาสนาอื่นทั้งตองสงเสริมความเขาใจอันดีและความสมานฉันท
ระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนารวมทั้งสนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใชเพื่อเสริมสรางคุณธรรม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
มาตรา 80 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ
วัฒนธรรม ดังตอไปนี้
(6) สงเสริมและสนับสนุนความรูรักสามัคคีและการเรียนรูปลูกจิตสํานึกและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติตลอดจนคานิยมอันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น
มาตรา 289 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัด
การศึกษาอบรม และการฝกอาชีพตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่นนั้น และเขาไปมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐานและระบบการศึกษา
ของชาติการจัดการศึกษาอบรมภายในทองถิ่นตามวรรคสอง องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองคํานึงถึง
การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นดวย
2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
จากการพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
พบว า มี ส ถานะและทิ ศ ทางการปรั บ ตั ว ของประเทศไทย และยุ ท ธศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม คือ
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
ยุ ท ธศาสตร นี้ มี ส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาสาขาศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม โดยให
ความสําคัญกับ
 การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มุงพัฒนาคุณภาพ
คนไทยทุกชวงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางวัฒนธรรมการเกื้อกูลพัฒนา
ทักษะใหคนมีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต ตอยอดสูการสรางนวัตกรรมที่เกิดจากการฝกฝนเปนความคิด
สรางสรรค ปลูกฝงการพรอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย มีระเบียบวินัย
พัฒนาคนดวยการเรียนรูในศาสตรวิทยาการใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางหลากหลาย สอดคลองกับ
แนวโนม การจา งงานและเตรีย มความพรอ มสูป ระชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น สรา งจิต สานึก ใหค นไทยมี
ความรับผิดชอบตอสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สรางคานิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ
ตอสิ่งแวดลอม เรียนรูการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
 การเสริ ม สรา งความเขม แข็ง ของสถาบัน ทางสั ง คม เปน การเสริม สรา ง
ความเขมแข็งและพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมใหเอื้อตอการพัฒนาคน สรางคานิยมใหคนไทย
ภู มิใ จในวั ฒ นธรรมไทย และยอมรั บ ความแตกตา งของความหลากหลายทางวัฒ นธรรมที่ ล ดปญ หา
ความขัดแยงทางความคิด และสรางความเปนเอกภาพในสังคม สรางเครือขายความรวมมือทางวัฒนธรรม
ร ว มกั บ ประชาคมโลกโดยเฉพาะประชาคมอาเซี ย นให เ กิ ด การไหลเวี ย นทางวั ฒ นธรรมในรู ป แบบ
แผนพัฒนาสถิติสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู สงเสริมความเขาใจระหวางประชาชนในการเรียนรูประวัติศาสตร วัฒนธรรม และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลขาวสาร
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุมวัยใหมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา
มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกวัฒนธรรมที่ดีงามและรูคุณคาความเปนไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต
มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง และเปนพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยใหไดมาตรฐานสากล และเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาและการเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลาย
3. เพื่อเสริมสรางสภาพแวดลอมทางครอบครัว ชุมชน และสังคมใหมั่นคงและเอื้อตอ
การพัฒนาคนอยางสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
เปาหมายการพัฒนา
1. คนไทยทุกคนมีคุณภาพเพิ่มขึ้นทั้งทางรางกาย จิตใจ และสติปญญา รวมทั้งมี
อนามัยการเจริญพันธุที่เหมาะสมในทุกชวงวัย
2. คุณภาพการศึกษาไดรับการยกระดับสูมาตรฐานสากล ตอยอดองคความรูสู
นวัตกรรม และโอกาสการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น
3. โอกาสในการเขาถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ
ลดลงอยางเปนองครวม
4. สถาบันทางสังคม โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา
และสถาบันชุมชน มีบทบาทในการบมเพาะและหลอหลอมเด็ก เยาวชนและคนไทยใหเปนคนดีมีคุณธรรม
และจริยธรรมอยางเขมแข็งมากขึ้น
ตัวชี้วัด
1. คุณภาพของประชากร
1.1) อัตราเจริญพันธุรวมของประชากรไทยไมต่ํากวา 1.6
1.2) ระดับคาเฉลีย่ เชาวปญญาของเด็กไมต่ํากวาคากลางมาตรฐานสากลที่ระดับ 100
2. คุณภาพคนโดยรวม
2.1) ปการศึกษาเฉลีย่ ของคนไทยเพิ่มขึ้นเปน 12 ป
2.2) ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเปนพลเมือง
2.3) เพิ่มสัดสวนประชากรที่สามารถเขาถึงโครงขายคมนาคมและอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงใหไดรอยละ 80.0 ของประชากรทั่วประเทศ
2.4) จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเปน 15 คนตอประชากร
10,000 คน
2.5) อัตราเพิ่มของผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 3.0 ตอป
2.6) อัตราเพิ่มของการเจ็บปวยดวยโรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดัน
โลหิตสูงและมะเร็งลดลง
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2.7) อัตราการบริ โภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ยาสูบ และการมีเพศสั มพันธ
ที่ไมปลอดภัยลดลง
3. สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็ง
3.1) ดัชนีครอบครัวอบอุนอยูในระดับดีขึ้น และจํานวนผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัวไดรับความชวยเหลือคุมครองเพิ่มขึ้น
3.2) การเรียนรูของคนในชุมชนเพิ่มขึ้น
3.3) คนในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบานและชุมชนเพิ่มขึน้
แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพั ฒ นาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สาขาศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมในแผนพั ฒ นาฯ
ฉบับที่ 11 มีดังนี้
(5.2) การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มีการเรียนรูสู
การปฏิบัติอยางตอเนื่อง มีการสั่งสมทุนทางปญญา เชื่อมโยงการคนควาวิจัยและพัฒนาสูการเสริมสราง
ขีดความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพ และการดํารงชีวิตที่เหมาะสมในแตละชวงวัย
(5.2.5) สอดแทรกการพัฒนาคนทุกชวงวัยดวยกระบวนการเรียนรูสูวัฒนธรรม
การเกื้อกูลเสริมสรางทักษะใหคนมีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต การตอยอดสูนวัตกรรมความรู การฝกฝน
จนเกิดความคิดสรางสรรค การเปดใจกวางพรอมรับทุกความคิดเห็น และการปลูกฝงจิตใจที่มีคุณธรรม
ซื่อสัตย มีระเบียบวินัย ควบคูกับการพัฒนาคนดวยการเรียนรูในศาสตรวิทยาการใหสามารถประกอบอาชีพ
ไดอยางหลากหลาย สอดคลองกับแนวโนมการจางงาน และเตรียมพรอมสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน รวมทั้งการพัฒนาตอยอดตามศักยภาพและความถนัด
(5.2.6) สรางจิตสานึกของประชาชนใหมีความรับผิดชอบตอสังคม สถาบันชาติ
สถาบั น ศาสนา และสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ให ต ระหนั ก ถึ ง การเคารพกฎหมาย หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
การสรางคานิยมใหมีพฤติกรรมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม การสรางความรูความเขาใจ
และจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงาน มีการเรียนรูในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติ เพื่อนําไปสูการสรางสังคมนาอยู
(5.5) การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม สงเสริมใหทุกภาคสวนนํา
คานิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเปนฐานในการพัฒนาคนและสังคม
(5.5.1) เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะใหคนมี
ศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรมในวิถีชีวิต
1) พั ฒ นาศั ก ยภาพครอบครั ว โดยส ง เสริ ม การมี อ าชี พ และรายได
ที่แนนอน สามารถดํารงชีวิตอยางพอเพียง สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของครอบครัว มีการถายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูรวมกันเพื่อใหเกิดสัมพันธภาพที่ดี
ระหวางสมาชิกในครอบครัวและเชื่อมโยงกับเครือขายครอบครัว ใหสิ่งจูงใจแกครอบครัวที่มีปฏิสัมพันธที่ดี
รวมทั้งพัฒนาความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับพอแมและผูปกครอง โดยสรางโอกาสในการเขาถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศและรูจักใชประโยชนอยางมีคุณคาเพื่อลดชองวางระหวางครอบครัว
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2) ฟนฟูวัฒนธรรมที่ดีและนําคุณคาอันดีงามของครอบครัวไทย อาทิ
ความเอื้ออาทรและการเปนเครือญาติมาใชในวิถีชีวิต ควบคูกับการปลูกฝงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวรูจักใชปญญาในทางที่ถูกตอง และมีจิตสานึกในการเฝาระวังทางวัฒนธรรมที่จะมี
ผลกระทบตอการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม
3) ผลักดันใหชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนการเปด
พื้นที่สาธารณะในการจัดกิจกรรมสรางสัมพันธอันดีตอครอบครัวและชุมชน และภาคธุรกิจจัดกิจกรรม
ทั้งภายในและภายนอกองคกรเพื่อสงเสริมใหครอบครัวมีสวนรวมในกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม
2.2.3 แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 – 2558 (รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี)
แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 - 2558 มีนโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับ
สาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ดังนี้
นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 เปาประสงคเชิงนโยบาย และเปาหมาย/ ตัวชี้วัด
เปาประสงคเชิงนโยบาย

เปาหมาย / ตัวชี้วัด

1. ประชาชนสามารถเข า ถึ ง องค ค วามรู ด า น
ศิลปวัฒนธรรม มีความเขาใจ เกิดทุนทางปญญา
และภูมิคุมกัน สามารถนําความรูไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
2. สร า งสรรค สั ง คมบนพื้ น ฐานวั ฒ นธรรมที่ พึ ง
ประสงค
3. ทุ น ทางวั ฒ นธรรมมี บ ทบาทในการขั บ เคลื่ อ น
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากขึ้น
4. องคกรภาคีเครือขายทางศาสนาสามารถสงเสริม
และเผยแพรคุ ณธรรมจริยธรรมในทุกระดับ ได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนาแหลงเรียนรูทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม
- จํานวนเด็กเยาวชนประชาชนและนักทองเที่ยวเขาไป
ใชบริการแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม
- ร อ ยละของประชาชนกลุ ม เป า หมายที่ ไ ด รั บ ข อ มู ล
ขาวสารเกี่ยวกับการเสริมสรางภูมิคุมกันในการเลือก
บริ โ ภค และใช ป ระโยชน ใ นเชิ ง สร า งสรรค จ าก
สื่อภาพยนตรและวีดิทัศนอยางเหมาะสมและรูเทาทัน
- จํ า นวนบุค ลากรทางดา นศิล ปวัฒ นธรรมที ่ไ ดร ับ
การยกย อ ง ดู แล และเป น แม พิม พใ นการถ า ยทอด
ความรูสูคนรุนหลัง
- ร อ ยละความสํ า เร็ จ ของการส ง เสริ ม พั ฒ นาพื้ น ที่
ศิลปวัฒนธรรมสําหรับเยาวชน และประชาชนไดใช
เปนแหลงเรียนรู และใชเวลาวางรวมกันในครอบครัว
- รอ ยละของผลงานทางศิล ปวั ฒ นธรรมที ่ไ ดร ับ
การเผยแพรและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
- ร อ ยละความสํ า เร็ จ ของการส ง เสริ ม และเผยแพร
คุณธรรม จริยธรรม
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 นโยบาย และกลยุทธ/วิธีดําเนินการ
นโยบาย
1. เรงดําเนินการใหศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมี
บทบาทนําในการรวมเทิดทูนสถาบันหลัก ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริยและรวมสรางประเทศ
ไทยใหเปนประเทศที่อยูสบาย โดยนอมนําพระ
บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ที่พระราชทานใหแกรัฐบาลในการบริหารราชการ
แผนดินดวยการทํางานตั้งใจใหประเทศเปนที่อยู
ที่สบายในโลกที่มีความวุนวาย และนอมนําพระ
ราชดํ า รั ส ในพิ ธี เ ป ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา “การรั ก ษาวั ฒ นธรรม คื อ
การรั ก ษาชาติ ” มาหล อ หลอมและยึ ด เหนี่ ย ว
จิ ต ใจเป น หนึ่ ง เดี ย ว เพื่ อ เสริ ม สร า งความ
ปรองดองสมานฉันทใหกับคนในชาติ”
2. อุปถัมภ คุมครอง และทํานุบํารุงศาสนา สงเสริม
การปรับปรุงองคกรและกลไกที่รับผิดชอบดาน
ศาสนาเพื่ อใหก ารบริหารจัด การ สง เสริมทํา นุ
บํ า รุ ง ศ า ส น า มี ค ว า ม เ ป น เ อ ก ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสริมความเขาใจอันดี
และสมานฉั น ท ร ะหว า ง ศาสนิ ก ชนของทุ ก
ศาสนาเพื่อนําหลักธรรมของศาสนามาใชในการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสรางแรงจูงใจให
ประชาชนใชหลักธรรมในการดํารง ชีวิตมากขึ้น
3. อนุ รัก ษ ทํ านุ บํ ารุ ง และบูร ณปฏิ สัง ขรณ แ หล ง
ศ า ส น า ศิ ล ป ะ วั ฒ น ธ ร ร ม โ บ ร า ณ ส ถ า น
โบราณวัตถุ ที่เปนเอกลักษณและมีคุณคาทาง
ประวั ติ ศ าสตร รวมถึ ง อนุ รั ก ษ แ ละส ง เสริ ม
ศิลปะการแสดง ทั้งที่เปนมรดกของชาติและการ
แสดงพื้นบานใหเปนมรดกไทย มรดกโลกของ
คนรุนตอไป โดยจัดหาสถานที่จัดการแสดงทั้งใน
สวนกลางและภูมิภาค และเพิ่มพื้นที่เวทีทางดาน
วั ฒ นธรรมให ส ามารถจั ด การแสดงได อ ย า ง
ตอเนื่องในราคาที่เหมาะสมที่ประชาชนสวนใหญ
เข า ชมได เ พื่ อ สื บ สานและสื บ ทอดการแสดงที่
ทรงคุณคาและสมควรภาคภูมิใจสูประชาชนสวน
ใหญโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และถายทอดสู
ชาวตางชาติใหรวมชื่นชมคุณคาของวัฒนธรรม
ไทย

กลยุทธ / วิธดี ําเนินการ
- เผยแพร พ ระเกี ย รติ คุ ณ และพระราชกรณี ย กิ จ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ
- น อ มนํ า พระราชดํ า รั ส "การรั ก ษาวั ฒ นธรรม คื อ
การรั ก ษาชาติ " มาสู ก ารปฏิ บั ติ โดยสร า งค า นิ ย ม
จิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเปนไทย

- อุปถัมภคุมครอง และทํานุบํารุงศาสนา โดยการจัด
กิจกรรมสงเสริมความเขาใจและสมานฉันทระหวาง
ศาสนิกชนของทุกศาสนาที่หลากหลายและตอเนื่อง
- ปรั บ ปรุ ง องค ก รด า นศาสนาให ทํ า หน า ที่ ไ ด อ ย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และประสานสนั บ สนุ น กั น อย า งเป น
เอกภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงเครือขายระดับโลก

- อนุรักษ ทํานุ บํารุง และบูรณปฏิสังขรณแหลงศาสนา
ศิ ล ปะ และวั ฒ นธรรม อย า งมี ม าตรฐานตามหลั ก
วิชาการ
- อนุรักษและสงเสริมศิลปะการแสดง ทั้งที่เปนมรดก
ของชาติและการแสดงพื้นบานใหเปนมรดกไทยมรดก
โลกของคนรุนตอไป โดยจัดหาสถานที่จัดการแสดง
ทั้งในสวนกลางและภูมิภาค สืบสานและสืบทอดการ
แสดงที่ ท รงคุ ณ ค า สู ป ระชาชนโดยเฉพาะเด็ ก และ
เยาวชน
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นโยบาย
4. สรางสรรคอารยธรรมที่ดีงามสูวิถีชีวิตและสังคม
คุณภาพ ดังนี้
4.1 สร า งความเชื่ อ มโยงระหว า งยุ ค สมั ย อย า ง
ต อ เนื่ อ งโดยให ค วามสํ า คั ญ ต อ บุ ค ลากร
ทางดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทุกแขนง
ทุ ก สาขาอาชี พ ให ไ ด รั บ การดู แ ลและมี
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี เ พื่ อ เป น แม พิ ม พ ใ นการ
ถายทอดภูมิปญญา องคความรู รวมถึงเปน
ทูต วัฒนธรรม และเปน แบบอย างและสราง
แรงบันดาลใจใหแกอนุชนรุนตอไป
4.2 ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ และเชื่ อ มโยงทาง
วัฒนธรรม และเสริมสรางความสัมพันธอันดี
กับอารยประเทศและประชาคมอาเซียน รอย
เรียงเรื่องราวผานการสื่อสารรูปแบบใหมและ
เทคโนโลยี ทั น สมั ย ผลิ ต สื่ อ การเรี ย นรู ใ น
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส สื่อเคลื่อนไหว สารคดี
แ ล ะ ภ า พ ย น ต ร ร ว ม ทั้ ง เ ผ ย แ พ ร แ ล ะ
ประชาสัมพันธผานชองทาง การสื่ อสารอัน
ทันสมัย
5. นําทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสรางคุณคา
ทางสังคมและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยนําวิถี
ชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นมาสราง
งาน สรางอาชีพ สรางผลิตภัณฑและบริการดาน
วัฒนธรรมทองถิ่นใหเปนวัฒนธรรมสรางสรรค
กอใหเกิดคุณคาทางสังคม และนํามาซึ่งรายไดสู
ชุ ม ช น ต ล อ ด จน ใ ห สามารถต อ ยอดไปสู
อุ ต สาหกรรมวั ฒ นธรรมสร า งสรรค อ ย า งครบ
วงจรที่สรางรายไดเขาประเทศ

กลยุทธ / วิธดี ําเนินการ
- สรางความเชื่อมโยงของอารยธรรมที่ดีงามระหวางยุค
สมัยสู วิถีชีวิ ตอยางตอเนื่อง พร อมทั้งดูแ ลบุ ค ลากร
ทางดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมใหเปนแมพิมพ
ในการถายทอดภูมิปญญา
- สงเสริมความรวมมือและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมกับ
อารยประเทศและประชาคมอาเซียน พรอมทั้งผลิต
และเผยแพร
- ประชาสัมพันธผานชองทางการสื่อสารอันทันสมัย

- นําวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นมาสราง
งาน สร า งอาชี พ สร า งผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก ารด า น
วัฒนธรรมเชิงสรางสรรค และนํารายไดสูชุมชน
- ตอยอดผลิตภัณฑและบริการทางวัฒนธรรมเพื่อสราง
คุ ณ ค า ทางสั ง คมและเพิ่ ม มู ล ค า ทางเศรษฐกิ จ ไปสู
อุ ต สาหกรรมวั ฒ นธรรมสร า งสรรค อ ย า งครบวงจร
ที่สรางรายไดเขาประเทศ

6. พั ฒ นาแหล ง เรี ย นรู ท างวั ฒ นธรรมและการ - พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและนันทนาการที่
นันทนาการ เพื่อส งเสริมใหวัยรุนไทยเกิดการ หลากหลายสําหรับเด็กและเยาวชน
เรียนรูที่ถูกตอง ใชเวลาวางใหเปนประโยชน มี - ส ง เสริ ม ให เ ด็ ก และเยาวชนใช พื้ น ที่ ก ารเรี ย นรู ท าง
คุณธรรม เอื้ออาทรตอผูอื่นและเกิดการเรียนรู วัฒนธรรมและนันทนาการอยางสรางสรรค เขาใจถึง
ศิลปะอยางสรางสรรค เขาใจถึงคุณคา ซาบซึ้ง คุณคา ซาบซึ้งในความสุนทรียของศิลปะ
ในความสุนทรียข องศิลปะ
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กลยุทธ / วิธดี ําเนินการ
7. ขยายบทบาทและสรางเครื อขายความรว มมือ - ขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดใหเปนกลไก
ของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดกับภาคีการพัฒนา เฝาระวังทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ
ทุกภาคสวนเพื่อขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุก - พัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค
จั ง หวั ด ให เ ป น กลไกเฝ า ระวั ง ทางวั ฒ นธรรมที่
ครอบคลุ ม ทั้ ง วิ ถี ชี วิ ต และสื่ อ ทุ ก ประเภทที่ มี
ผลกระทบตอการเบี่ ยงเบนทางวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนพรอมทั้งขจัดสื่อ
ที่ เ ป น ภั ย ต อ สั ง คม ขยายสื่ อ ดี เ พื่ อ นํ า ไปสู ก าร
ส ร า ง ภู มิ คุ ม กั น ท า ง สั ง ค ม อ ย า ง เ ท า ทั น
สถานการณ
2.2.4 แผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2550 – 2559
กระทรวงวัฒนธรรมเปนองคกรหลักในการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ไดดํา เนิน การจัดทํา แผนแมบ ทวัฒ นธรรมแหง ชาติ (พ.ศ. 2550 - 2559) โดยมีวัต ถุป ระสงคเ พื่อ เปน
กรอบทิศทาง การดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่ใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนของสังคม เพื่อรวมกันกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ และ
วั ฒ นธรรม อัน จะนํา ไปสู เ ป า หมายสํา คัญ คือ พัฒ นาสัง คมไทยใหเ ป น น้ํา หนึ่ง ใจเดี ย วกัน ทา มกลาง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความรูคูคุณธรรม สามารถดํารงภูมิปญญาของสังคมไทย ตลอดจน
สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไดอยางเหมาะสมและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบันและอนาคต
สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
วิสัยทัศน
ใชมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนและประสานความรวมมือกับ
ทุกภาคสวนเพื่อสรางสังคมคุณธรรม
เปาประสงคและตัวชี้วัด
เปาประสงค
ระดับบุคคล
1) คนไทยมี ค วามรู ความเข า ใจงานด า น
วัฒนธรรม และสามารถรักษาอัตลักษณ
ของตนบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2) คนไทยรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง มีคานิยม
และปรับปรุงวิถีชีวิตไดอยางเหมาะสมกับ
บริบทของชุมชนและสังคม
3) คนไทยมีความภูมิใจในความเปนไทยและมี
ความเป น น้ํ า หนึ่ ง ใจเดี ย วกั น ท า มกลาง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4) คนไทยใช คุ ณ ธรรมนํ า ความรู ส ร า งสรรค
สังคมใหเขมแข็งและมั่นคง

ตัวชี้วัด
1) ค น ไ ท ย แ ส ด ง อ อ ก ซึ่ ง อั ต ลั ก ษ ณ ไ ท ย
ทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2) คนไทยมีวิถีชีวิตอยางพอเพียงและเหมาะสม
กับบริบทของชุมชนและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปทามกลางกระแสโลกาภิวัฒน
3) คนไทยแสดงความภาคภูมิใจในความเป น
ไทยและแสดงความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
ทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4) คนไทยมีคุณธรรมในการอยูรวมกันในสังคม
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เปาประสงค
ตัวชี้วัด
ระดับชุมชน/สังคม
1) สังคมเปนสั งคมแหงความสงบสุ ข
1) สังคมไทยมีความสงบสุข สถิติอาชญากรรม
มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
ลดลง
2) สังคมไทยเปนสังคมแหงคุณธรรม
มี 2) สังคมไทยมีความสมัครสมานสามัคคี เปนน้ํา
หนึ่งใจเดียวกัน
เครื อ ข า ยความร ว มมื อ และมี ค วามสมั ค ร
สมานสามัคคี
เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
ทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ระดับประเทศ
1) ประเทศไทยสามารถเผยแพร วั ฒ นธรรม 1) ศิลปวัฒนธรรมไทยมีชื่อเสียง เปนที่ยอมรับ
ไทยไปทั่วโลก และใชวัฒนธรรมเปนสื่อใน
และรูจักไปทั่วโลก
การสร า งความสั ม พั น ธ ห รื อ แก ไ ขป ญ หา
ความขัดแยงระหวางประเทศ
2) ประเทศไทยสามารถสรางมู ล คาเพิ่มทาง 2) มู ล ค า ทางเศรษฐกิ จ ของผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละ
บริการทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจและคุณคาทางสังคมดวยทุนทาง
วัฒนธรรม
พันธกิจ และยุทธศาสตร
พันธกิจ
ยุทธศาสตร
1) อุปถัมภ คุมครอง และสงเสริมศาสนา ศิลปะ 1) พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การงาน ศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม
วัฒนธรรมของชาติและความหลากหลายทาง
2) อนุรักษ สืบทอด และสงเสริมการดําเนินงาน
วัฒนธรรมใหคงอยูอยางมั่นคง
ด า นศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมบนพื้ น ฐาน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2) สนองงานสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และ 3) ธํ า รง รั ก ษา สถาบั น ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ใหคงอยูคูสังคมไทย
พระมหากษัตริย ใหสืบทอดและพัฒนาอยาง
ยั่งยืน
3) สรางสรรคสังคมสันติสุขดวยมิติทางศาสนา 4) สรางสังคมคูคุณธรรมในกระแสโลกาภิวัตน
ศิลปะ และวัฒนธรรมในทุกระดับ
4) สงเสริมใหทุกภาคสวนสนับสนุนและมีสวนรวม 5) สร า งภาคี ขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานทาง
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ในการดํ า เนิ น งานทางวั ฒ นธรรมเพื่ อ เชิ ด ชู
คุณคาและจิตวิญญาณของความเปนไทย
5) สรางคุณคาทางสังคมและสงเสริมมูลคาเพิ่ม 6) นํ า ทุ น ทางวั ฒ นธรรมสร า งมู ล ค า เพิ่ ม ทาง
เศรษฐกิจและคุณคาทางสังคม
ทางเศรษฐกิจดวยทุนทางวัฒนธรรม
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พันธกิจที่ 1 อุปถัมภ คุมครองและสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมใหคงอยูอยางมั่นคง
ประกอบดวย 2 ยุทธศาสตร 5 กลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงาน ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 เปาหมาย/กลยุทธ และตัวชี้วัด
เปาหมาย/กลยุทธ
เปาหมาย
องคความรูทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมได รั บ
การรวบรวม จั ด ระบบในรู ป ของฐานข อ มู ล
และมีก ารบริห ารจัด การที ่ดี เพื ่อ นํา ไปใชใ น
การดําเนินงาน
ประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังนี้
กลยุ ท ธ ที่ 1 พั ฒ นาองค ค วามรู ท าง
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
กลยุ ท ธ ที่ 2 พั ฒ นาระบบการบริ ห าร
จัดการที่มีคุณภาพ
กลยุทธที่ 3 ประชาสัมพันธ และเผยแพร
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

ตัวชี้วัด
จํ า นวนองค ค วามรู จ ากผลงานวิ จั ย ทาง
วัฒนธรรม
จํานวนฐานขอมูลจากองคความรูจากการวิจัย
และการสืบคนรวบรวม
องคความรูทมี่ ีการนําไปใชในการขับเคลือ่ น
งาน ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
(เชน ปฏิบตั ิงานการสรางเครือขาย
การสรางหลักสูตรในระดับตางๆ)
ผลงานวิจัยที่มีการจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
ผลงานการประชาสัมพันธ
มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
มีก ารนํ า ผลการวิจ ัย ไปใชป ระโยชนใ น
ดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรที่ 2 อนุรักษ สืบทอด และสงเสริมการดําเนินงานดาน ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 เปาหมาย/กลยุทธ และตัวชี้วัด
เปาหมาย/กลยุทธ
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไดรับการอนุรักษ จํานวนกิจกรรมที่มีการอนุรักษ สืบทอด ปกปอง
สืบทอด และสงเสริมบนพื้นฐานความ หลากหลาย ฟน ฟู และพัฒนา
ทางวัฒนธรรม
ประกอบดวย 2 กลยุทธ ดังนี้
กลยุทธที่ 1 อนุรักษ และสืบทอด ศาสนา
ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการดําเนินงาน
ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม บนพื้นฐาน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
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พันธกิจที่ 2 สนองงานสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ใหสืบทอด
และพัฒนาอยางยั่งยืน
ประกอบดวย 1 ยุทธศาสตร 1 กลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 3 ธํารง รักษา สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ใหคงอยู
คูสังคมไทย
 เปาหมาย/กลยุทธ และตัวชี้วัด
เปาหมาย/กลยุทธ
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
สถาบั นชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย จํ า นวนกิ จ กรรมการตอบสนอง และเผยแพร
ประกอบพิธีพระราชกุศล และรัฐพิธี
เปนศูนยรวมทางจิตใจของปวงชนชาวไทย
กลยุ ท ธ ที่ 1 อนุ รั ก ษ สื บ ทอดพระราชพิ ธี
และงานสํ า คั ญ ของสถาบั น ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
พันธกิจที่ 3 สรางสรรคสังคมสันติสุขดวยมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในทุกระดับ
ประกอบดวย 1 ยุทธศาสตร 4 กลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางสังคมคุณธรรมในกระแสโลกาภิวัตน
 เปาหมาย/กลยุทธ และตัวชี้วัด
เปาหมาย/กลยุทธ
เปาหมาย
1) คนไทยมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค4
2) คนไทยสามารถปรับสมดุลในการดํารงชีวิต
โดยไมตกอยูในกระแสการบริโภคจนเกินไป
3) เชื่อมรอยความแตกตางและหลากหลาย
ของคนในสังคมใหมีจิตสํานึกของความเปนคนไทย
บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4) สร า งภู มิ คุ ม กั น ทางสั ง คมและสั ง คม
สมานฉันทดวยกระบวนการทางวัฒนธรรม
กลยุทธที่ 1 สรางฐานครอบครัว
กลยุทธที่ 2 สรางพลังชุมชน
กลยุทธที่ 3 สรางฐานสถาบันการศึกษา
กลยุทธที่ 4 สรางศรัทธาในศาสนา
4

ตัวชี้วัด
1) จํานวนกิจกรรมในการสรางจิตวิญญาณไทย
(ปลู ก ฝ ง ค า นิ ย มคนไทยที่ พึ ง ประสงค
กิจกรรมการรักชาติ ภูมิใจในชาติ ฯลฯ)
2) จํ า นวนกิ จ กรรมการพั ฒ นาชุ ม ชนด ว ยมิ ติ
ทางวัฒนธรรม
3) จํานวนกิจกรรมในการแกไขปญหา
ความขัดแยงในชุมชน
4) จํานวนผูนํา/ชุมชนเขมแข็ง
5) การเพิ่ ม ขึ้ น ของแหล ง เรี ย นรู ท างศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม
6) สถิติอาชญากรรมลดลง
7) จํานวนกิจกรรมเฝาระวังทางวัฒนธรรม

วัฒนธรรมที่พึงประสงค หมายถึง
1) คุณลักษณะคนไทยที่มีความเอื้ออาทร กตัญู มีเมตตา ขยันหมั่นเพียร ประหยัด ซื่อสัตย มีวินัย สุภาพ รักษสิ่งแวดลอม
2) ความรัก ความสามัคคี ความภูมิใจในชาติกําเนิด (รักชาติ รักแผนดินเกิด)
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พั น ธกิ จ ที่ 4 ส ง เสริ ม ให ทุ ก ภาคส ว นสนั บ สนุ น และมี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น งานทาง
วัฒนธรรมเพื่อเชิดชูคุณคาและจิตวิญญาณของความเปนไทย
ประกอบดวย 1 ยุทธศาสตร 1 กลยุทธ ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร ที่ 5 สร า งภาคี ขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานทางศาสนา ศิ ล ปะ และ
วัฒนธรรม
 เปาหมาย/กลยุทธ และตัวชี้วัด
เปาหมาย/กลยุทธ
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ทุ ก ภาคส ว นผสานพลั ง ในการขั บ เคลื่ อ น 1) จํานวนเครือขายทางวัฒนธรรม
กิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม อยางมี 2) มีโครงการบู รณาการในการขั บเคลื่อนการ
ดําเนินงานทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ทิศทางและเปนองครวมในการสรางสังคมสันติสุข
ระหวางเครือขาย
กลยุทธที่ 1 สรางมิตรภาคี
พันธกิจที่ 5 สรางคุณคาทางสังคม และสงเสริมมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจดวยทุนทาง
วัฒนธรรม
ประกอบดวย 1 ยุทธศาสตร 2 กลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 6 นําทุนทางวัฒนธรรมสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ และคุณคาทางสังคม
 เปาหมาย/กลยุทธ และตัวชี้วัด
เปาหมาย/กลยุทธ
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
1) รายไดมวลรวมจากการจําหนายผลิตภัณฑ
ทุนทางวัฒนธรรมมีบทบาทสําคัญใน
และบริการทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
การสรางเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ และคุณคา
2) วัฒนธรรมไทยไดรับการยอมรับในระดับ
ทางสั ง คมด ว ยพลั ง ของความร ว มมื อ จาก
สากล
ทุกภาคสวน
กลยุทธที่ 1 สงเสริม และพัฒนาศักยภาพ
แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการทุน
ทางวัฒนธรรมของภาคีเครือขาย
กลไกการขับเคลื่อน
 หนวยงานหลัก
กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบดวย สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมสงเสริมวัฒนธรรม สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร(องคการมหาชน) หอภาพยนตร(องคการมหาชน) และศูนยคุณธรรม(องคการ
มหาชน)
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 หนวยงานสนับสนุน
สํานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ และสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของ
ชาติ) กระทรวงกลาโหม กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ราชบัณฑิตยสถาน องคกร
พัฒนาเอกชน สื่อสารมวลชน มูลนิธิไทย และเครือขายภาคประชาชน/ภาคเอกชน
 การแปลงแผนสูการปฏิบัติ
เพื่อใหแผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติฉบับนี้สามารถนําไปสูการปฏิบัติ จึงกําหนด
กลไกการดํ า เนิ น งาน การประสานงานกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก าร การจั ด ทํ า
งบประมาณการกํากับติดตามและประเมินผล เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวตามแผนโดยกระทรวง
วัฒนธรรมเปนกลไกหลักในการดําเนินงาน ดังนี้
1) การดําเนินงานเชิงรุกของกระทรวงวัฒนธรรมเปนเจาภาพหลักในการประสาน
ความรวมมือ และบูรณาการการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน การประชาสัมพันธให
เกิดความเขาใจในเนื้อหาสาระของแผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ เพื่อใหเกิดการยอมรับ และนําไปใช
เปนแนวทาง การดําเนินงานในการจัดทํารายละเอียด การแปลงแผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติไปสูการจัดทํา
แผนปฏิ บั ติ การ การจั ด ทํ า งบประมาณ วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งาน ตลอดจนการติ ด ตามประเมิ น ผล ของแต ล ะ
หนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
2) พัฒนากลไกสงเสริมการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ และ
วั ฒ นธรรม ในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ในระดั บ ท อ งถิ่ น /ชุ ม ชน ระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ ชาติ ระดั บ นานาชาติ
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ (พ.ศ. 2550-2559)
3) ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการติดตาม กํากับ ดูแลให
การปฏิบัติตามแผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ (พ.ศ. 2550-2559) เปนไปตามมาตรฐาน และเกณฑที่จัดทําไว
4) จัดทําแผนการประเมินผลภาพรวมของการปฏิบัติงานตามแผนแมบทวัฒนธรรม
แหงชาติ (พ.ศ. 2550 – 2559) เพื่อทบทวนพิจารณาปรับปรุงแผนงานตอเนื่อง
2.2.5 แผนยุทธศาสตรกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2555-2559
วิสัยทัศน
เปนองคกรหลักในการสรางความภาคภูมิใจในความเปนไทย ปลูกฝงคานิยมอันดีงาม
บนพื้นฐานคุณธรรม นําสังคมอยูเย็นเปนสุข
พันธกิจ
1) ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และสนองงานสําคัญของสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยใหมีการสืบทอดและพัฒนาอยางยั่งยืน
2) ปลูกฝงคานิยมและสงเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม
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3) นํามิติทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณคาและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม สงเสริม
อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม
4) บริหารจัดการองคความรูและมรดกศิลปวัฒนธรรมใหเกิดประโยชนแกสังคมไทยและ
สังคมโลก
ยุทธศาสตร
1) รักษาสืบทอดวัฒนธรรมของชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมทองถิ่นให
คงอยูอยางมั่นคง
2) สรางคานิยม จิตสํานึก และภูมิปญญาคนไทย
3) นํ า ทุ น ทางวั ฒ นธรรมของประเทศมาสร า งคุ ณ ค า ทางสั ง คมและเพิ่ ม มู ล ค า ทาง
เศรษฐกิจ
4) การบริหารจัดการองคความรูดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
วัตถุประสงค
1) เปนกรอบและแนวทางในการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมใหสอดคลอง
และสนองตอภารกิจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
ยุทธศาสตรชาติ และนโยบายของรัฐบาล
2) เพื่อบูรณาการมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับวิถชี ีวติ ของประชาชน
3) เพื่อสรางเครือขายและระดมทรัพยากรในการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม
4) เพื่อเปนเครื่องมือในการสงเสริม ประสานและบูรณาการการดําเนินงานดานศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรมของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิน่
ชุมชน และประชาชน
5) เพื่อเสริมสรางศักดิ์ศรี ความเสมอภาค ความสมานฉันท และสันติสขุ แกคนทุกกลุม
ทั้งระดับ
6) ครอบครัว ชุมชน ประเทศ และสังคมโลก
เปาประสงค
ระดับบุคคล
1) คนไทยมีจิตสํานึกและดํารงชีวิตตามรากฐานทางวัฒนธรรมของตนและรูเทาทันโลก
2) คนไทยทุ ก กลุ ม มี โ อกาสร ว มกิ จ กรรมทางด า นศาสนา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
เพื่อสรางความสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน
3) คนไทยโดยสว นรวม มีคุ ณภาพ มี ความสามารถ มีความเขาใจในรากฐานทาง
วัฒนธรรมของตน และนํามาใชในการดํารงชีวิต
4) คนไทยใชคุณธรรมนําความรูสรางสรรคสังคมใหเขมแข็งและมั่นคง
ระดับชุมชน/สังคม
1) สังคมมีความสมานฉันท ดํารงไวซึ่งคุณธรรม
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2) สถาบันทางสังคม เชน สถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน สถาบันทางศาสนา ฯลฯ
มีความเขมแข็งทําหนาที่เปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเกิดเครือขายทางวัฒนธรรม
ที่กระจายอยูในภูมิภาคตางๆ
3) แตละทองถิ่นสามารถรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมของตนเอง
ระดับประเทศ
1) ประเทศไทยสามารถเผยแพรวัฒนธรรมไทยไปทั่วโลก และใชวัฒนธรรมเปนสื่อ
ในการสรางความสัมพันธหรือแกไขปญหาความขัดแยงระหวางประเทศ
2) ประเทศไทยสามารถพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานวัฒนธรรม อยูรวมในสังคมโลก
อยางมีศักดิ์ศรี
นโยบายและยุทธศาสตรระยะยาวดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามแผนแมบทวัฒนธรรม
แห ง ชาติ ร ะยะ 10 ป และยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาคนสู สั ง คมแห ง การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต อย า งยั่ ง ยื น
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 เปนทิศทางสําคัญสําหรับการกําหนดแผนยุทธศาสตร
กระทรวงวัฒนธรรม ระยะ 5 ป และแผนบริหารราชการแผนดิน 4 ปของรัฐบาล การประเมินผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตรดังกลาว ตองอาศัยขอมูลสถิติที่มีคุณภาพและมาตรฐานสําหรับชี้สถานการณ
ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมที่เปนอยูในปจจุบันและที่มีความสําคัญและจําเปนในการวัดผลตามเปาหมาย
และตั ว ชี้ วัดตามนโยบายได อ ยางต อเนื่ อง ซึ่ง ในที่นี้เ รีย กวา “สถิติ ท างการ” ที่อ าจเปน รายการสถิติ ที่ มี
หนว ยงานรับ ผิ ดชอบจั ดเก็ บ อยู แล ว หรื อมี ก ารจั ดเก็บ ซ้ํ าซ อนตามภารกิจ แตล ะหนว ยงาน หรือ ยังไม มี
หนวยงานใดจัดเก็บ ดังปรากฏรายละเอียดตามผังสถิติทางการในบทตอไป
 ทิศทางและการดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมในทศวรรษที่ 2 ตามแผนแมบท
วัฒนธรรมแหงชาติ (พ.ศ. 2550-2559)
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 มกราคม
2555 จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบให ใ ช แ ผนแม บ ทวั ฒ นธรรมแห ง ชาติ (พ.ศ. 2550-2559) เป น แผนแม บ ท
การดําเนินงานดานวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 11 (2) โดย
กําหนดจุดเนนประเด็นเรื่องสําคัญในแตละป ตั้งแตป พ.ศ. 2555 จนสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนแมบทฯ เพื่อ
รณรงคสงเสริมใหมีการดําเนินงานตามแผนอยางชัดเจน ไดแก
 ป พ.ศ. 2555 “ป แ ห ง การเสริ ม สร า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค า นิ ย มที่
พึงประสงค” ซึ่งมีความสอดคลองกับแผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ ยุทธศาสตรที่ 4 สรางสังคม คุณธรรม
ในกระแสโลกาภิวัฒน สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตรที่ 5.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางยั่งยืน รวมถึงสอดคลองกับนโยบายและเปาประสงคเชิงนโยบายตามแผนบริหารราชการแผนดิน
ของรัฐบาลปจจุบัน ขอ 4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม อีกทั้งป พ.ศ. 2555 เปนปแหงพุทธชยันตี
2600 ป แหงการตรัสรูธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
 ป พ.ศ. 2556 “ป แ ห ง การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สร า งสรรค โดยนํ า ทุ น ทาง
วัฒ นธรรม มาสรา งมูล ค าเพิ่ ม ทางเศรษฐกิจ และคุ ณ ค า ทางสัง คม” ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แผนแม บ ท
วัฒนธรรมแหงชาติ ยุทธศาสตรที่ 6 นําทุนทางวัฒนธรรมมาสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณคาทาง
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สังคม สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตรที่ 5.4 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
และยั่งยืน รวมถึงสอดคลองกับนโยบายและเปาประสงคเชิงนโยบายตามแผนบริหารราชการแผนดินของ
รัฐบาลปจจุบัน ขอ 4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และนโยบายขอ 3.2 นโยบายสรางรายได
 ป พ.ศ. 2557
“ป แ ห ง การเตรี ย มความพร อ มด า นสั ง คมวั ฒ นธรรม
เพื่อส งเสริมสนับสนุ นการเป นประชาคมอาเซียน” ซึ่ งสอดคล องกับ แผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2 อนุรักษ สืบทอด และสงเสริมการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม บนพื้นฐาน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และยุทธศาสตรที่ 4 สรางสังคมคุณธรรมในกระแสโลกาภิวัตน สอดคลอง
กับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 2559) ยุทธศาสตรที่ 5.5 ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสอดคลองกับนโยบายและเปาประสงคเชิงนโยบายตามแผนบริหารราชการ
แผนดิน ของรัฐบาลปจจุบัน ขอ 4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และนโยบายขอ 7.2 สราง
ความสามัคคีและสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน
 ป พ.ศ. 2558 “ปแหงการสงเสริมคุณคาของอัตลักษณและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม” ซึ่งสอดคลองกับแผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ยุทธศาสตรที่ 2 อนุรักษ สืบทอด และสงเสริมการดําเนินงานดาน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม และยุทธศาสตรที่ 4 สรางสังคม
คุณธรรมในกระแสโลกาภิวัฒน สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ยุทธศาสตรที่ 5.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหง
การเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน รวมถึงสอดคลองกับนโยบายและเปาประสงคเชิงนโยบายตามแผนบริหาร
ราชการแผนดิน ของรัฐบาลปจจุบัน ขอ 4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 ป พ.ศ. 2559 “ปแหงการเสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคมวัฒนธรรมและการรูเทา
ทันเทคโนโลยีสารสนเทศ” ซึ่งสอดคลองกับแผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ ยุทธศาสตรที่ 4 สรางสังคม
คุณธรรมในกระแสโลกาภิวัตน สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามซึ่งสอดคลองกับแผนแมบท
วัฒนธรรมแหงชาติ ยุทธศาสตรที่ 5.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
อนึ่ง กระทรวงวัฒนธรรมไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในดานการบูรณาการทํางานรวมกัน และการนําทุน
ทางวั ฒ นธรรมของประเทศมาสร า งคุ ณ ค า ทางสั ง คมและเพิ่ ม มู ล ค า ทางเศรษฐกิ จ โดยนํ า วิ ถี ชี วิ ต
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นมาสรางงาน สรางอาชีพ สรางผลิตภัณฑ และบริการดานวัฒนธรรม
ทองถิ่นใหเปนวัฒนธรรมสรางสรรค กอใหเกิดคุณคาทางสังคม และนํามาซึ่งรายไดสูชุมชน ตลอดจนให
สามารถต อ ยอดไปสูอุ ต สาหกรรมวั ฒ นธรรมสรา งสรรคอ ยา งครบวงจรที่ ส รา งรายได เ ข า ประเทศ ทั้ ง นี้
วัตถุประสงคของการทําบันทึกขอตกลงฯ ก็เพื่อพัฒนาและประชาสัมพันธแหลงมรดกทางวัฒนธรรมและ
สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรที่มีวิถีชีวิตอันเปนเอกลักษณของชุมชนใหเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ
ของประเทศใหเปนที่รูจักแพรหลายทั้งในและตางประเทศ ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการสราง
รายไดจากการทองเที่ยว 2 ลานลานบาทภายในป พ.ศ. 2558
แผนพัฒนาสถิติสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558
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สําหรับป พ.ศ. 2556
กระทรวงวัฒนธรรมมีจุดเนนเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรค โดยนําทุนทางวัฒนธรรม มาสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณคาทางสังคม นั้น
คําวา “เศรษฐกิจสรางสรรค หรือ (Creative Economy)” ประกอบดวย 4 เสาหลักธุรกิจเศรษฐกิจ
สรางสรรค โดยที่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ กลาววา “เศรษฐกิจสรางสรรค” ไมใชแคแปรรูป แตหมายถึงการเติมองคความรู นวัตกรรม เขาไปใน
สินคา นําเนื้อหาหรือสิ่งที่เปนวัฒนธรรม และวิถีชีวิตใหสะทอนในสินคา นั่นคือการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
สิ นค า โดยการคิ ดเรื่องรู ป แบบของสิ นค าวาผู บ ริ โ ภคแต ล ะกลุมต อ งการสินค าแบบไหน ในการประชุ ม
ประจํ าป พ.ศ. 2552 ของ สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแหงชาติ เรื่อง “จาก
วิสัยทัศน 2570... สูแผนฯ 11” ผูเขารวมประชุมไดเห็นพองกับผลการศึกษาโครงการเตรียมการจัดทําแผนฯ 11
ที่ชี้วา ขอบเขตของเศรษฐกิจสรางสรรคในประเทศไทย ควรแบงออกเปน 4 กลุม
กลุมแรก ไดแก การสืบทอดทางมรดกและวัฒนธรรม ที่รวบรวมความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อาทิ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การแพทยแผนไทย สมุนไพร สปา และอาหารไทย คําวา
“มรดกทางศิลปวัฒนธรรม” ไมไดหมายถึงวัตถุ แตสามารถแสดงเรื่องราวความเปนอยูวิถีชีวิตคนยุคนั้น
ที่เ ราสามารถแปลงหรือ ถา ยทอดสิ่ง เหลา นี้ม าเปน สิน คา ได โดยมีก ารปรับ ปรุง ใหเ ขา กับ ยุค ปจ จุบัน
มีเรื่องราวที่มาของประวัติศาสตร ทั้งวัฒนธรรมการแตงกาย เครื่องประดับที่มีลวดลาย แมแตเรื่องอาหาร
หรือสปาก็ ทําได ส ว นสิ นคาเกษตรก็ สามารถสรางเปน เศรษฐกิจสรางสรรคไดดว ยการดูแนวโนมของ
ผูบริโภคในยุคนี้ที่ใหความสําคัญกับสุขภาพ จึงเลือกผลิตสินคาปลอดสารพิษที่มั่นใจไดวาวัตถุดิบไมมี
การปนเปอน ทั้งนี้รวมไปถึงปศุสัตว ประมง และสมุนไพรดวย
กลุมที่สอง ไดแก งานทักษะฝมือ อุตสาหกรรมวัฒนธรรม ไดแก งานศิลปวัฒนธรรม
รวมถึงงานทักษะฝมือที่สะทอนถึงฝมืออันประณีตของคนไทย ตั้งแต ชางไม ชางแกะสลัก ชางเซรามิค
ชางเครื่องเงิน เครื่องทอง เครื่องประดับ
กลุมที่สาม งานสรางสรรค และการออกแบบ ทั้งแฟชั่น เครื่องประดับและผลิตภัณฑ
สถาปตยกรรม การโฆษณา และซอฟตแวร ซึ่งอุตสาหกรรมของไทย ตองปรับทัศนคติในการผลิตจาก
“การรับจางผลิต” เปน “การออกแบบ” นําความคิดสรางสรรคใสเขาไปใหมากขึ้น โดยเฉพาะสินคาประเภท
สิ่งทอ พลาสติก โดยตองคํานึงถึงรสนิยมหรือสไตลการดําเนินชีวิตของผูบริโภค มีการออกแบบ วิจัย
รูปแบบสินคา ความสะดวกในการใชใหเขากับกลุมเปาหมาย
กลุมที่สี่ สื่อสมัยใหม หรือเอ็นเตอรเทนเมนท และดิจิตอลคอนเทนตเปนหวงโซที่
เหลือของ 3 กลุมแรก ที่ยังสามารถสรางมูลคาเพิ่มตอไปไดอีก ดวยการใชเทคโนโลยีแปลงสินคามาเปนสื่อบันเทิง
หรื อดิจิ ต อลคอนเทนต เพื่อ ให เ กิด ธุ รกิ จ เช น ซีดี ภาพยนตร ทั้งนี้ ต องบั งคั บ ใชกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์และ
ทรัพยสินทางปญญาปกปองภูมิปญญาโบราณไทยอยางเขมขน รวมทั้งตองใหเกียรติในสิทธิสวนบุคคล
นอกจากนี้ ตองสงเสริมใหมีการวิจัยใหมากขึ้น ทั้งสถาบันการศึกษา สวนราชการ เอกชน แมแตนักวิจัยอิสระ
ขณะที่สภาวิจัยแหงชาติตองมีการวิจัยเพื่อบอกถึงรสนิยมแนวโนมในการบริโภคของคน
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บทที่ 3
ผังสถิติทางการสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
3.1 แนวคิดในการจัดโครงสรางสถิตทิ างการสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
สถิติทางการ5 (Official Statistics) หมายถึง ขอความหรือตัวเลข ที่เปนตัวแทนแสดงถึงคุณลักษณะ
ของสิ่งตางๆ ในประเทศ ที่ประมวลตามความเปนจริงจากขอมูลที่เก็บรวบรวมไดตามหลักวิชาการทางสถิติ
และเปนสถิติที่มีความสําคัญตอการใชในการกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ
สําหรับประเทศไทยในระยะแรก ไดกําหนดคุณสมบัติของสถิติทางการไว ดังนี้
1) สถิติที่ใชในการกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ
2) สถิติที่มีการผลิตอยางตอเนื่อง โดยหนวยงานที่มีความพรอม
3) สถิติที่มาจากระบบการผลิต ที่ถูกตองตามมาตรฐาน การจัดหมวดหมู และมาตรฐานคุณภาพ
ที่กําหนด
4) สถิติที่รับรองใหใชเปนขอมูลอางอิง (Reference) สําหรับประเทศไทย
ผังสถิติทางการ (นําเสนอในหัวขอ 3.2) มีสวนประกอบสําคัญคือ โครงสรางสถิติทางการ (หมวด หมู
หมู ย อย) ชื่ อสถิ ติ ทางการ รายการสถิติทางการ และหน ว ยงานรับ ผิดชอบ สถิติทางการภายใตผังสถิติ
ทางการจะเป น สถิ ติ ท างการที่มี ค วามสํ า คัญ และจํ า เป น ในการกํ า หนดนโยบายเพื่ อ การพั ฒ นาประเทศ
ซึ่งจะตองพัฒนาใหมีคุณสมบัติครบถวนในระยะตอไป
โครงสรา งสถิติท างการซึ่ง เปน สว นหนึ่ง ของผัง สถิติท างการ พิจ ารณาจากขอ มูล ที่จํา เปน ตอ
การประเมินและติดตามสถานการณการพัฒนา และการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
ที่สําคัญของสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามที่ไดนําเสนอในบทที่ 2 ไดโครงสรางสถิติทางการ และ
สถิติทางการ ดังตอไปนี้
1. ศาสนา
1.1 บุคลากรทางศาสนา ประกอบดวยสถิติทางการ ดังนี้
- นักบวชในศาสนาพุทธ
- ผูสอนศาสนาพุทธ
- บุคลากรในศาสนาอื่นๆ (อิสลาม คริสต พราหมณ-ฮินดู และซิกข)
1.2 ศาสนสถานและศาสนิกชน ประกอบดวยสถิติทางการ ดังนี้
- พุทธศาสนสถาน
- ศาสนสถานอื่นๆ (อิสลาม คริสต พราหมณ–ฮินดู ซิกข)
- ศาสนิกชน
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1.3 การเรียนรูและอบรมทางศาสนา ประกอบดวยสถิติทางการ ดังนี้
- การเรียนรูและอบรมทางศาสนาพุทธ
- การเรียนรูและอบรมทางศาสนาอิสลาม
- การเรียนรูและอบรมทางศาสนาคริสต
1.4 การปฏิบัติศาสนกิจ ประกอบดวยสถิติทางการ ดังนี้
- การประกอบกิจทางศาสนาของประชาชน
- การจาริกแสวงบุญ
1.5 การสนับสนุนศาสนา ประกอบดวยสถิติทางการ ดังนี้
- การสนับสนุนศาสนาโดยรัฐ
- การสนับสนุนพุทธศาสนสถานโดยรัฐ
- การสนับสนุนศาสนาโดยประชาชน
2. ศิลปะ วัฒนธรรม
2.1 บุคคล/องคกรทางศิลปะ วัฒนธรรม
2.1.1 บุคคลทางศิลปะ วัฒนธรรม ประกอบดวยสถิติทางการ ดังนี้
- ศิลปนแหงชาติ
- ศิลปนพื้นบาน
- ศิลปนรวมสมัย
- ผูสอนศิลปะ วัฒนธรรม
- ผูมีภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบานและชางฝมือพื้นบาน
- นักเขียน/นักประพันธ
2.1.2 องคกรทางศิลปะ วัฒนธรรม ประกอบดวยสถิติทางการ ดังนี้
- เครือขายทางศิลปะ วัฒนธรรม
- สถาบันการศึกษาที่สอนดานศิลปะ วัฒนธรรม
2.2 สิ่งประดิษฐทางศิลปะ วัฒนธรรม ประกอบดวยสถิติทางการ ดังนี้
- งานวิจัยและงานสรางสรรคดานศิลปะ วัฒนธรรม
- บรรณานุกรมงานวิจัย
- สื่อโสตทัศน
2.3 สินคาและบริการเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประกอบดวยสถิติทางการ ดังนี้
- สถานประกอบการดานศิลปะ วัฒนธรรม
- ผลิตภัณฑเชิงสรางสรรคศิลปะ วัฒนธรรม
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2.4 แหลงเรียนรูทางศิลปะ วัฒนธรรม ประกอบดวยสถิติทางการ ดังนี้
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
- พิพิธภัณฑทองถิ่น
- โบราณสถาน/แหลงโบราณคดี/อุทยานประวัติศาสตร
- สถานที่จัดแสดงงานทางศิลปะ วัฒนธรรม
- หอจดหมายเหตุแหงชาติ/หอสมุดแหงชาติ
- แหลงเรียนรูวัฒนธรรมชุมชน/ทองถิ่น
2.5 การสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประกอบดวยสถิติทางการ ดังนี้
- การสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม
2.6 ความเสี่ยงทางวัฒนธรรม ประกอบดวยสถิติทางการ ดังนี้
- การสมรสในเด็ก
- มารดาตั้งครรภกอนวัยอันควร
- คานิยมทางเพศของเยาวชน
- พฤติกรรมของวัยรุน
- รานเกมสและวีดีทัศน
2.7 การเฝาระวังทางวัฒนธรรม ประกอบดวยสถิติทางการ ดังนี้
- สถานภาพทางครอบครัว
- ดัชนีครอบครัวอบอุน
- ลักษณะการอยูอาศัยของเด็ก
- เครือขายเฝาระวังทางวัฒนธรรม
- สภาวการณทางวัฒนธรรม
- การใชเวลาวางของประชากร

แผนพัฒนาสถิติสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558
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3.2 ผังสถิติทางการสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ตารางขางลางนี้นําเสนอโครงสรางสถิติ ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ (การจัดจําแนกและระดับการนําเสนอ) และหนวยงานรับผิดชอบ
โครงสรางสถิติทางการ
1. ศาสนา
1.1 บุคลากรทาง
ศาสนา

ชื่อสถิติทางการ
1) นักบวชในศาสนาพุทธ

2) ผูสอนศาสนาพุทธ

6

รายการสถิติทางการ

หนวยงานรับผิดชอบ

กระทรวง

สถานการณสถิติทางการ

1) จํานวนพระภิกษุ สามเณร จําแนกตามนิกาย สํานักงานพระพุทธศาสนา หนวยราช มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
จังหวัด
แหงชาติ
การอิสระ หนังสือขอมูลพื้นฐานทาง
พระพุทธศาสนา ลาสุดป 56
http://www.onab.go.th/
สํานักงานพระพุทธศาสนา หนวยราช มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
2) จํานวนพระภิกษุ สามเณรที่ศึกษา/จบ
6
แหงชาติ
การอิสระ
การศึกษาหลักสูตรพระปริยัติธรรม
จําแนกตามแผนก (สามัญ และ ธรรมบาลี)
สวนกลาง และสวนภูมิภาค
3) จํานวนพระสังฆาธิการ จําแนกตาม
สํานักงานพระพุทธศาสนา หนวยราช มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
ตําแหนง
แหงชาติ
การอิสระ หนังสือขอมูลพื้นฐานทาง
พระพุทธศาสนา ลาสุดป 56
4) จํานวนพระราชาคณะ ในประเทศ และ
สํานักงานพระพุทธศาสนา หนวยราช มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
ตางประเทศ จําแนกตามชั้นสมณศักดิ์
แหงชาติ
การอิสระ
กรมการศาสนา
วธ.
มีฐานขอมูล แตยังไมได
1) จํานวนพระธรรมวิทยากร ในศูนยการ
ประมวลเปนขอมูลสถิติ
เรียนรูศีลธรรม การอบรมคุณธรรม
จริยธรรม จําแนกตามจังหวัด อายุ ระดับ
การศึกษา

การศึกษาตามหลักสูตรพระประยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลีสนามหลวง

หมายเหตุ

โครงสรางสถิติทางการ

แผนพัฒนาสถิติสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558
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ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ
2) จํานวนผูสอนศาสนาพุทธที่ศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย จําแนกตาม
สถานะผูสอน (บรรพชิต คฤหัสถ)
3) จํานวนพระเผยแผพระพุทธศาสนา
จําแนกตามวิทยฐานะ7 จังหวัด อําเภอ ตําบล
4) จํานวนพระนักเทศน จําแนกตามจังหวัด
อําเภอ ตําบล
5) จํานวนพระธรรมทูต8 จําแนกตามสาย
(9 สาย) ฝาย (ฝายบริหาร ฝายปฏิบัติการ)
วิทยฐานะ จังหวัด อําเภอ ตําบล
6) จํานวนพระวิปสสนาจารย9 จําแนกตาม
วิทยฐานะ จังหวัด อําเภอ ตําบล
3) บุคลากรในศาสนาอื่นๆ
1) จํานวนสัปปุรุษประจํามัสยิด อิหมาม
(อิสลาม คริสต พราหมณ-ฮินดู คอเต็บ บิหลั่น จําแนกตามสัญชาติ จังหวัด
และซิกข)
2) จํานวนผูสอนศาสนาอิสลาม
ในศูนยอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม
ประจํามัสยิด(ศอม.)10 จําแนกตามจังหวัด

หนวยงานรับผิดชอบ
กรมการศาสนา

กระทรวง สถานการณสถิติทางการ
วธ.
มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

สํานักงานพระพุทธศาสนา หนวยราช
แหงชาติ
การอิสระ
สํานักงานพระพุทธศาสนา หนวยราช
แหงชาติ
การอิสระ
สํานักงานพระพุทธศาสนา หนวยราช
แหงชาติ
การอิสระ

หมายเหตุ

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ
มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ
มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

สํานักงานพระพุทธศาสนา หนวยราช มีฐานขอมูล แตยังไมได
แหงชาติ
การอิสระ ประมวลเปนขอมูลสถิติ
กรมการศาสนา
วธ.
มีขอมูลเผยแพรในเว็บไซต
สํานักงานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแหงประเทศไทย
กรมการศาสนา
วธ.
มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

ฐานะในดานความรู เชน สอบเทียบวิทยฐานะมีวิทยฐานะในระดับปริญญาตรี.
ภิกษุผูทําหนาที่ประกาศและเผยแผพระศาสนาดวยการแสดงธรรม และประพฤติตนเปนแบบอยางแกโลก. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. http://www.onab.go.th.
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พระภิกษุผูทําการสอนการปฏิบัติกรรมฐานตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งตองมีคุณสมบัติ กลาวคือ ไดรับการคัดเลือกใหเขารับการอบรมโดยผูบังคับบัญชาระดับจังหวัด และผานการอบรมหลักสูตรพระ
วิปสสนาจารยจากกรมการศาสนา.
ตามระเบียบกรมการศาสนาวาดวยศูนยอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิด พ.ศ. 2551
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โครงสรางสถิติทางการ

1.2 ศาสนสถาน
และ ศาสนิกชน
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ชื่อสถิติทางการ

1) พุทธศาสนสถาน

รายการสถิติทางการ
3) จํานวนบุคลากรดานเผยแผศาสนาคริสต
จําแนกตามสัญชาติ
4) จํานวนบุคลากรดานเผยแผศาสนา
พราหมณ-ฮินดู จําแนกตามสัญชาติ
5) จํานวนบุคลากรดานเผยแผศาสนาซิกข
จําแนกตามสัญชาติ
1) จํานวนวัดในประเทศ จําแนกตาม
ลักษณะวัด11 (วัดที่ไดรับวิสุงคามสีมา และ
สํานักสงฆ) นิกาย จังหวัด
2) จํานวนวัดในประเทศ จําแนกตาม
ประเภทวัด12 (พระอารามหลวง วัดราษฎร วัด
ราง) นิกาย จังหวัด
3) จํานวนวัดไทยในตางประเทศ จําแนก
ตามประเทศ

2) ศาสนสถานอื่นๆ (อิสลาม
คริสต พราหมณ-ฮินดู ซิกซ)

1) จํานวนมัสยิดทั่วประเทศ จําแนกตาม
จังหวัด

หนวยงานรับผิดชอบ
กรมการศาสนา

กระทรวง สถานการณสถิติทางการ
วธ.
มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ
กรมการศาสนา
วธ.
มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ
กรมการศาสนา
วธ.
มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ
สํานักงานพระพุทธศาสนา หนวยราช มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
แหงชาติ
การอิสระ รายงานขอมูลพื้นฐานทาง
พระพุทธศาสนา ลาสุดป 56
สํานักงานพระพุทธศาสนา หนวยราช มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
แหงชาติ
การอิสระ รายงานขอมูลพื้นฐานทาง
พระพุทธศาสนา ลาสุดป 56
สํานักงานพระพุทธศาสนา หนวยราช มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
แหงชาติ
การอิสระ รายงานขอมูลพื้นฐานทาง
พระพุทธศาสนา ลาสุดป 56
กรมการศาสนา
วธ.
มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

หมายเหตุ

วัดทั้งหมดทั่วประเทศแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา คือวัดที่มีอุโบสถเปนที่ทําสังฆกรรม คําวา วิสุงคามสีมา ในที่นี้หมายถึงเขตที่
พระมหากษัตริยพระราชทานแกสงฆเพื่อใชเปนที่สรางโบสถ สวนสํานักสงฆ คือ วัดที่ยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา จึงไมมีอุโบสถ. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ.cmi.onab.go.th/download/form/F17.doc
12
พระอารามหลวง คือวัดที่พระมหากษัตริย หรือพระบรมวงศานุวงศ เชน สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จ พระยุพราช ทรงสรางหรือทรงบูรณปฏิสังขรณ หรือมีผูสรางนอมเกลานอมกระหมอมถวายเปนวัดหลวง และวัดที่
ราษฎรสราง หรือบูรณปฏิสังขรณ และขอพระราชทานใหทรงรับไวเปนพระอารามหลวง เชน วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดราษฎร ไดแกวัดที่ประชาชนสราง หรือปฏิสังขรณ เชน วัดประสาทบุญญาวาส
วัดราง คือวัดที่ทรุดโทรม ไมมีพระสงฆพํานักอาศัยจําพรรษา ทางราชการจะขึ้นทะเบียนไว ซึ่งหากบูรณะไดอาจยกเปนวัดมีพระสงฆตอไป เชน วัดไชยวัฒนาราม (พระนครศรีอยุธยา). สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ. cmi.onab.go.th/download/form/F17.doc

โครงสรางสถิติทางการ

ชื่อสถิติทางการ
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3) ศาสนิกชน

1.3 การเรียนรูและ
อบรมทางศาสนา

1) การเรียนรูและอบรมทาง
ศาสนาพุทธ

รายการสถิติทางการ
2) จํานวนโบสถคริสตทั่วประเทศ จําแนก
ตามนิกาย จังหวัด

หนวยงานรับผิดชอบ
กรมการศาสนา

3) จํานวนเทวสถานโบสถพราหมณ
จําแนกตามนิกาย จังหวัด

กรมการศาสนา

4) จํานวนวัดซิกข จําแนกจังหวัด

กรมการศาสนา

1) จํานวนผูนับถือศาสนาจากการทะเบียน
จําแนกตามศาสนา เพศ จังหวัด ภาค

กรมการปกครอง

2) จํานวนผูนับถือศาสนาจากการสํารวจ
สํานักงานสถิติแหงชาติ
จําแนกตามศาสนา เพศ จังหวัด ภาค
1) จํานวนหนวยเผยแพรพระพุทธศาสนา กรมการศาสนา
(หนวยเผยแพรศีลธรรม หนวยพุทธ
ศาสนาในสถานศึกษา และหนวยสงเคราะห
พุทธมามกะ) จําแนกตามจังหวัด
2) จํานวนผูเขารับการอบรมในหนวย
กรมการศาสนา
เผยแพรพระพุทธศาสนา จําแนกตาม
จังหวัด

กระทรวง สถานการณสถิติทางการ
หมายเหตุ
วธ.
จัดเก็บทุกปเฉพาะคริสตศาสน
สถานที่ตองการเงินอุดหนุน
ยังไมมีภาพรวม
วธ.
ยังไมมีการจัดเก็บขอมูล
กรมการศาสนา
จะทําแบบ
เนื่องจากไมมีงบประมาณ
รายงานในป
วธ.
ยังไมมีการจัดเก็บขอมูล
2556 และทําใน
เนื่องจากไมมีงบประมาณ
แผนงานระบบ
ติดตาม
งบประมาณ
มท.
หนวยงานไมอยูใน
ฝายเลขาฯ
อนุกรรมการฯ
ประสานกับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ
ทก.
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
(สํามะโนประชากรและเคหะ)
วธ.
มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

วธ.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ
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โครงสรางสถิติทางการ

ชื่อสถิติทางการ

2) การเรียนรูและอบรมทาง
ศาสนาอิสลาม
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รายการสถิติทางการ
3) จํานวนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย (ศพอ.) จําแนกตามประเภท13
จังหวัด ภาค
4) จํานวนผูเรียนพระพุ ท ธศาสนาวัน
อาทิตย จําแนกตามชั้นเรียน หองเรียน
เพศ กลุมอายุ

หนวยงานรับผิดชอบ
กรมการศาสนา

กรมการศาสนา

วธ.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

5) จํานวนวัดที่จัดบรรพชาอุปสมบท
พระภิกษุ สามเณรภาคฤดูรอน จําแนกตาม
จังหวัด และภาค
6) จํานวนผูบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ
สามเณรภาคฤดูรอน จําแนกตามจังหวัด
และภาค
7) จํานวนเยาวชนที่เขารวมโครงการสวด
มนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัย จําแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา จังหวัด รายป
8) จํานวนเยาวชนที่เขารวมโครงการ
ประกวดบรรยายธรรม จําแนกตามจังหวัด
อายุ ระดับการศึกษา รายป
1) จํานวนศูนยอบรมศาสนาอิสลามและ
จริยธรรมประจํามัสยิด14 ทั่วประเทศ
จําแนกตามจังหวัด ภาค

กรมการศาสนา

วธ.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

กรมการศาสนา

วธ.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

กรมการศาสนา

วธ.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

กรมการศาสนา

วธ.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

กรมการศาสนา

วธ.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

หมายถึง ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาเดิม และศูนยฯที่จะไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานเปนศูนยฯตนแบบในอนาคต

กระทรวง สถานการณสถิติทางการ
วธ.
มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

หมายเหตุ
มีระบบฐานขอมูล
ศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนา
วันอาทิตย

โครงสรางสถิติทางการ

ชื่อสถิติทางการ

3) การเรียนรูและอบรมทาง
ศาสนาคริสต

แผนพัฒนาสถิติสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

14

รายการสถิติทางการ
หนวยงานรับผิดชอบ
2) จํานวนผูเรียนศาสนาอิสลามและ
กรมการศาสนา
จริยธรรมในศูนยอบรม จําแนกตามกลุมอายุ
เพศ เขตการปกครอง
1) จํานวนศูนยอบรมทางศาสนาคริสต
กรมการศาสนา
จําแนกตามจังหวัด

กระทรวง สถานการณสถิติทางการ
วธ.
มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ
วธ.

ยังไมมีขอมูล กําลัง
ดําเนินการรวบรวมขอมูลจาก
เครือขายองคกรทางศาสนา
คริสตที่กรมการศาสนารับรอง
มี 5 องคกร คือ
1) สภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหง
ประเทศไทย
2) สหกิจคริสเตียนแหง
ประเทศไทย
3) มูลนิธิคริสตจักรเซเวนเดย
แอดเวนติสแหงประเทศ
ไทย
4) สภาคริสตจักรในประเทศ
ไทย
5) สหคริสตจักรแบบติสตใน
ประเทศไทย

หมายเหตุ

กรมศาสนารับ
ประสานกับ
หนวยงานที่
เกี่ยวของทั้ง 5
องคกร

“ศูนยอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิด” หมายความวา สถานที่ที่มัสยิดจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนสถานที่ใหการศึกษาและอบรมจริยธรรมอิสลาม ตลอดจนการจัดกิจกรรมดานศาสนาและประเพณีที่ไมขัดกับ
หลักการศาสนาอิสลาม มีชื่อยอวา “ศอม.”
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โครงสรางสถิติทางการ

1.4 การปฏิบัติ
ศาสนกิจ

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ
2) จํานวนผูเรียน/ผูอบรมทางศาสนาคริสต
จําแนกจังหวัด

หนวยงานรับผิดชอบ
กรมการศาสนา

1) การประกอบกิจทางศาสนา
ของประชาชน

1) จํานวนและรอยละของพุทธศาสนิกชน
อายุ 13 ปขึ้นไป จําแนกตามการประกอบ
กิจทางศาสนา ภาค เขตการปกครอง

สํานักงานสถิติแหงชาติ

2) จํานวนและรอยละของมุสลิม* อายุ 13 ป สํานักงานสถิติแหงชาติ
ขึ้นไป จําแนกตามการประกอบกิจทาง
ศาสนา ภาค เขตการปกครอง

2) การจาริกแสวงบุญ15
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3) จํานวนและรอยละของคริสตศาสนิกชน
อายุ 13 ปขึ้นไป จําแนกตามการประกอบ
กิจทางศาสนา ภาค เขตการปกครอง

สํานักงานสถิติแหงชาติ

1) จํานวนพระสงฆที่เดินทางไปประกอบ
ศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตําบล
จําแนกตามจังหวัด
2) จํานวนพุทธบริษัทที่เขารวมโครงการ
เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนีย
สถาน 4 ตําบล จําแนกตาม เพศ

กรมการศาสนา

กรมการศาสนา

กระทรวง สถานการณสถิติทางการ
หมายเหตุ
วธ.
ยังไมมีขอมูล
กรมการศาสนารับประสาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทก.
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
จัดทําทุก 3 ป
(สํารวจสภาวะทางสังคมและ
วัฒนธรรม)
ทก.
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร *สสช.เปลีย่ นจาก คํา
วาอิสลามิกชนเปน
จัดทําทุก 3 ป
(สํารวจสภาวะทางสังคมและ มุสลิม
วัฒนธรรม)
ทก.
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
จัดทําทุก 3 ป
(สํารวจสภาวะทางสังคมและ
วัฒนธรรม)
วธ.
มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ
วธ.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

“การจาริกแสวงบุญ” คือ การเดินทางหรือการแสวงหาสิ่งที่มีความสําคัญทางจริยธรรมตอจิตใจ บางครั้งก็จะเปนการเดินทางไปยังศาสนสถานที่มีความสําคัญตอความเชื่อหรือความศรัทธาของผูนั้น สมาชิกของศาสนา
หลักของโลกมักจะรวมในการเดินทางไปแสวงบุญ ผูที่เดินทางไปทําการจาริกแสวงบุญเรียกวานักแสวงบุญ (http://th.wikipedia.org/การจาริกแสวงบุญ)

โครงสรางสถิติทางการ
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1.5 การสนับสนุน
ศาสนา

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ
3) จํานวนผูไปประกอบพิธีฮัจยที่มักกะฮ
จําแนกตามเพศ จังหวัด

1) การสนับสนุนศาสนาโดยรัฐ 1) จํานวนศาสนสถานโครงการลานธรรม
ลานวิถีไทยที่ไดรับเงินอุดหนุนในการจัด
กิจกรรมทางศาสนา จําแนกตามศาสนา
จังหวัด ภาค
2) จํานวนศาสนสถานที่ไดรับเงินอุดหนุนใน
การบูรณะซอมแซม ศาสนสถาน (ศาสนา
อิสลาม คริสต พราหมณ-ฮินดูและซิกข)
จําแนกตามภาค จังหวัด
3) จํานวนสถาบันทางศาสนาที่ไดรับเงิน
สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา
จําแนกตามศาสนาที่กรมการศาสนารับรอง
(5 ศาสนา) จังหวัด ภาค
4) จํานวนคณะกรรมการอิสลามประจํา
จังหวัด ที่ไดรับเงินสนับสนุนในการดําเนิน
งานทางศาสนา จําแนกตามจังหวัด ภาค
5) จํานวนผูประกอบกิจการฮัจยที่ทําสัญญา
เงินยืมกองทุนสําหรับผูเดินทางไปประกอบ
พิธีฮัจย จําแนกตามจังหวัด

หนวยงานรับผิดชอบ
กรมการศาสนา

กระทรวง สถานการณสถิติทางการ
วธ.
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

หมายเหตุ
หนวยงานที่
เกี่ยวของคือ
คณะกรรมการ
สงเสริมกิจการ
ฮัจยแหง
ประเทศไทย
เดิมชื่อโครงการ
ลานบุญ ลาน
ปญญา

กรมการศาสนา

วธ.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

กรมการศาสนา

วธ.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

กรมการศาสนา

วธ.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

ขอมูลทะเบียน
รายป

กรมการศาสนา

วธ.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

ขอมูลทะเบียน
รายป

กรมการศาสนา

วธ.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

ขอมูลทะเบียน
รายป
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โครงสรางสถิติทางการ

2. ศิลปะ วัฒนธรรม
2.1 บุคคล / องคกร
ทาง ศิลปะ วัฒนธรรม
2.1.1 บุคคลทาง
ศิลปะ วัฒนธรรม

ชื่อสถิติทางการ
2) การสนับสนุนพุทธ
ศาสนสถานโดยรัฐ

รายการสถิติทางการ
จํานวนพุทธศาสนสถานที่ไดรับ
การบูรณะซอมแซม

หนวยงานรับผิดชอบ กระทรวง สถานการณสถิติทางการ
สํานักงานพระพุทธศาสนา หนวยราช มีฐานขอมูล แตยังไมได
แหงชาติ
การอิสระ ประมวลเปนขอมูลสถิติ

3) การสนับสนุนศาสนาโดย
ประชาชน

1) จํานวนผูบริจาคเพื่อศาสนา จําแนกตาม
ศาสนา ประเภท16 เพศ จังหวัด

สํานักงานสถิติแหงชาติ

ทก.

2) จํานวนเงินบริจาคเพื่อศาสนา จําแนกตาม
ศาสนา ประเภท จังหวัด

สํานักงานสถิติแหงชาติ

ทก.

จํานวนศิลปนแหงชาติ จําแนกตามเพศ
กรมสงเสริมวัฒนธรรม
สาขา จังหวัด
1) จํานวนคณะแสดงพื้นบาน17 จําแนกตาม กรมสงเสริมวัฒนธรรม
สาขา จังหวัด

วธ.

1) ศิลปนแหงชาติ
2) ศิลปนพื้นบาน

16
17

ตัวอยางเชน เพื่อสะเดาะเคราะห การศึกษาของสงฆ คาสาธารณูปโภค เปนตน
ศิลปะการแสดงพื้นบาน แบงเปน 2 หมวด คือ สาขาดนตรีและสาขาการแสดง

วธ.

เดิมมีขอมูลจากการสํารวจ
การเขารวมกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม พ.ศ. 2548 ของ
สสช. ตอมาไมมีการถาม
ขอถามนี้
เดิมมีขอมูลจากการสํารวจ
การเขารวมกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม พ.ศ. 2548 ของ
สสช. ตอมาไมมีการถาม
ขอถามนี้

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ
จัดเก็บขอมูลในป 2555 โดย
ขอความรวมมือจาก
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

หมายเหตุ

โครงสรางสถิติทางการ

ชื่อสถิติทางการ

3) ศิลปนรวมสมัย
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4) ผูสอนศิลปะ วัฒนธรรม

รายการสถิติทางการ
2) จํานวนศิลปนการแสดงพื้นบาน จําแนก
ตามสาขา เพศ จังหวัด

หนวยงานรับผิดชอบ
กรมสงเสริมวัฒนธรรม

1) จํานวนศิลปนรวมสมัย จําแนกตามเพศ
สาขา ประเภทรางวัล

สํานักงานศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย

2) จํานวนเยาวชนตนแบบศิลปะรวมสมัย
จําแนกตามสาขา
จํานวนผูสอนศิลปะ วัฒนธรรมจําแนกตาม
สาขา และสถาบัน

สํานักงานศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

กระทรวง สถานการณสถิติทางการ
หมายเหตุ
วธ.
หรือสภาวัฒนธรรมจังหวัด มี
รายงาน 62 จังหวัด และยัง
ไมไดประมวลเปนขอมูลสถิติ
วธ.
มีฐานขอมูล แตยังไมได
รวมศิลปนที่ได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ
รางวัลศิลปาธร
แลว
วธ.
มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ
วธ.
- มีหลายหนวยงานจัดเก็บ สบศ. รับเปน
เจาภาพ
ขอมูล
รวบรวมขอมูล
- ในสวนของ สบศ. จะมี
โครงการวิจัยความตองการ ในภาพรวม
และจํานวนที่ผลิตได และ
การสรางเครือขายครูผูสอน
ทั่วประเทศ จะนําเสนอขอมูล
ไดภายในป 2557 เปนตนไป
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โครงสรางสถิติทางการ

ชื่อสถิติทางการ
5) ผูมีภูมิปญญาทองถิ่น
ปราชญชาวบานและชางฝมือ
พื้นบาน

6) นักเขียน/นักประพันธ
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รายการสถิติทางการ
หนวยงานรับผิดชอบ
1) จํานวนครูผูมภี ูมิปญญาไทย จําแนกตาม สํานักงานเลขาธิการ
ดาน18 ภาค จังหวัด
สภาการศึกษา

2) จํานวนชางฝมือพื้นบาน จําแนกตาม
เพศ สาขา จังหวัด

กรมสงเสริมวัฒนธรรม

จํานวนนักเขียน/นักประพันธ จําแนกตาม
เพศ สาขา จังหวัด อําเภอ ประเภทรางวัล

ยังไมมีหนวยงาน
รับผิดชอบ

กระทรวง สถานการณสถิติทางการ
ศธ.
หนวยงานไมอยูใน
อนุกรรมการฯ
- สวธ. เคยจัดเก็บครั้งเดียว
ป 2553 เฉพาะ 5 จังหวัด
ชายแดนใต เนื่องจากขาด
งบประมาณ
- สกศ. มีการจัดเก็บขอมูล
ครูภูมิปญญาไทย 9 ดาน
วธ.
จัดเก็บขอมูลในป 2555
โดยขอความรวมมือจาก
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
หรือสภาวัฒนธรรมจังหวัด
และยังไมไดประมวลเปน
ขอมูลสถิติ
ยังไมมีขอมูล

หมายเหตุ
* ฝายเลขาฯ
ประสานกับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวยงานที่
เกี่ยวของคือ
สมาคมนักเขียน
แหงประเทศไทย
http://www.thai
writerassociatio
n.org/

ภูมิปญญาไทย 9 ดาน ไดแก ดานเกษตรกรรม ดานอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ดานการแพทยแผนไทย ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานกองทุนและธุรกิจชุมชน ดานศิลปกรรม ดานภาษา
และวรรณกรรม ดานปรัชญา ศาสนา และประเพณี และดานโภชนาการ. [http://www.thaiwisdom.org/teachers/association]

โครงสรางสถิติทางการ
2.1.2 องคกรทาง
ศิลปะ วัฒนธรรม

แผนพัฒนาสถิติสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

ชื่อสถิติทางการ
1) เครือขายทางศิลปะ
วัฒนธรรม

รายการสถิติทางการ
1) จํานวนเครือขายดานศิลปะ วัฒนธรรม
(องคกรและบุคคล) จําแนกตามสาขา
จังหวัด

หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
สํานักบริหารกลาง

2) สถาบันการศึกษาที่สอน
ดานศิลปะ วัฒนธรรม

จํานวนสถาบันการศึกษาที่สอนดานศิลปะ
วัฒนธรรม จําแนกตามสังกัด

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

กระทรวง สถานการณสถิติทางการ
วธ.
มีหลายหนวยงานจัดเก็บ
ขอมูล
- สํานักบริหารกลาง
สป.วธ. รับเปน
ผูประสานรวบรวมจาก
หนวยงานตางๆ เชน สบศ.
สวธ. เพราะมี MOU เก็บ
ขอมูลภาพรวมเครือขาย
ที่ชัดเจนเพราะเครือขาย
มีจํานวนมาก หลายระดับ
- กรมสงเสริมวัฒนธรรมมี
ขอมูล เครือขายวิทยุชุมชน
มีแบบทั้งองคกร และบุคคล
ระดับจังหวัด
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัด อยูใน
การกํากับดูแลของสถาบัน
ราชภัฏในจังหวัด สภา
วัฒนธรรมกรุงเทพฯ กทม.
(เขตและแขวง) และสภา
วัฒนธรรมจังหวัดอําเภอ
ตําบล
วธ.
ยังไมมีขอมูล คาดวาจะ
ดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลภายในปงบประมาณ
2557

หมายเหตุ
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โครงสรางสถิติทางการ
2.2 สิ่งประดิษฐทาง
ศิลปะ วัฒนธรรม

ชื่อสถิติทางการ
รายการสถิติทางการ
1) งานวิจัยและงานสรางสรรค 1) จํานวนงานวิจัย/งานสรางสรรคดาน
ดานศิลปะ วัฒนธรรม
ศิลปะ วัฒนธรรม จําแนกตาม
หัวเรื่อง ประเภท ภาค จังหวัด

2) บรรณานุกรมงานวิจัย

หนวยงานรับผิดชอบ
ยังไมมีหนวยงาน
รับผิดชอบ

2) จํานวนผลงานวิจัย/งานสรางสรรคดาน
ศิลปะ วัฒนธรรมที่มีการจดสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

จํานวนขอมูลบรรณานุกรมงานวิจัย

ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร

กระทรวง สถานการณสถิติทางการ
หมายเหตุ
มีหลายหนวยงานผลิตผล
งาน วิจัย (สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป /ศูนย
มานุษยวิทยาสิรินธร/ศูนย
คุณธรรม (องคการมหาชน)/
สวธ.) ยังไมมีหนวยงานหลัก
รวบรวมสถิติภาพรวม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
จะสงขอมูลจํานวนงานวิจัย/
งานสรางสรรคดานศิลปะ
วัฒนธรรมของหนวยงาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
นําเสนอไดภายใน มี.ค.56
ศูนยคุณธรรม มีขอมูล
เฉพาะของหนวยงาน
ตัวชี้วัดแผน
วธ.
ยังไมมีขอมูลภาพรวม
-สบศ.มีขอมูลนําเสนอไดใน แมบท
วัฒนธรรมฯ
ป 2556 และรับประสาน
รวบรวมขอมูลจากหนวยงาน
ในกระทรวงวัฒนธรรมและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
วธ.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

โครงสรางสถิติทางการ

ชื่อสถิติทางการ
3) สื่อโสตทัศน

รายการสถิติทางการ
จํานวนรายการวิทยุกระจายเสียง และ
รายการโทรทัศนที่สงเสริมดานศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม

2.3 สินคาและบริการเชิง
ศิลปะ วัฒนธรรม

1) สถานประกอบการ
ดานศิลปะ วัฒนธรรม

1) จํานวนสถานประกอบการ ภายใต
พ.ร.บ.ภาพยนตรและวีดีทัศน พ.ศ. 2551

แผนพัฒนาสถิติสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

2.4 แหลงเรียนรูทาง
ศิลปะ วัฒนธรรม
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หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศนและ
กิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ
กรมสงเสริมวัฒนธรรม

กระทรวง สถานการณสถิติทางการ
หนวย หนวยงานไมอยูใน
ราชการ อนุกรรมการสาขาฯ
อิสระ
(ปจจุบันมีเฉพาะขอมูลของ
กรมประชาสัมพันธ ยังไมมี
ขอมูลภาพรวม)
วธ.
มีการรวบรวมขอมูลราย
จังหวัด แตยังไมครบถวนทุก
จังหวัด
ยังไมมีขอมูล

2) จํานวนสถานประกอบการและมูลคา
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม

ยังไมมีหนวยงาน
รับผิดชอบ

2) ผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค
ศิลปะ วัฒนธรรม

จํานวนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
ดานศิลปะ วัฒนธรรม จําแนกตาม
หมวดหมูประเภทสินคา

กรมการพัฒนาชุมชน

มท.

1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

1) จํานวนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
จําแนกตามจังหวัด

กรมศิลปากร

วธ.

2) จํานวนผูเขาใช-เขาชมพิพิธภัณฑสถาน กรมศิลปากร
แหงชาติ จําแนกตามจังหวัดที่ตั้ง ประเภทผูใชผูชม 19 เพศ

วธ.

ไดแก ชาวตางประเทศ ชาวไทย พระภิกษุ สามเณร นักเรียนนักศึกษา แขกทางราชการ

หนวยงานไมอยูใน
อนุกรรมการสาขาฯ
(ขอมูลยังไมมีการจัดจําแนก
หมวดหมูและจัดทําเปน
ขอมูลสถิติ)
มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ
มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

หมายเหตุ
* ฝายเลขาฯ
ประสานกับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

* ฝายเลขาฯ
ประสานกับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ
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โครงสรางสถิติทางการ

ชื่อสถิติทางการ
2) พิพิธภัณฑทองถิ่น

รายการสถิติทางการ
หนวยงานรับผิดชอบ
จํานวนพิพิธภัณฑทองถิ่นที่ดําเนินการ โดย ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
องคกรชุมชนหรือเอกชน จําแนกตาม
เนื้อหาที่จัดแสดง การบริหารจัดการ ภาค
และจังหวัด

3) โบราณสถาน/แหลง
โบราณคดี/อุทยาน
ประวัติศาสตร

1) จํานวนโบราณสถาน อุทยาน
ประวัติศาสตร จําแนกตามจังหวัด

กระทรวง สถานการณสถิติทางการ
วธ.
มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

กรมศิลปากร

วธ.

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

2) จํานวนผูใชบริการโบราณสถาน/อุทยาน กรมศิลปากร
ประวัติศาสตรทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
จําแนกตามเพศ

วธ.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

3) แหลงโบราณคดีที่ไดรับความนิยม
จําแนกตามจังหวัด

วธ.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

กรมศิลปากร

หมายเหตุ

โครงสรางสถิติทางการ
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ชื่อสถิติทางการ
4) สถานที่จัดแสดงงานทาง
ศิลปะ วัฒนธรรม

รายการสถิติทางการ
1) จํานวนสถานที่จัดแสดงงานทางศิลปะ
วัฒนธรรม จําแนกตามประเภท20 จังหวัด

ไดแก หออัครศิลปน หอศิลป โรงละคร ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย หอภาพยนตร

หนวยงานรับผิดชอบ
ยังไมมีหนวยงาน
รับผิดชอบ

กระทรวง สถานการณสถิติทางการ
มีหลายหนวยงานจัดแสดง
งานศิลปะ วัฒนธรรม ไดแก
สวธ./กรมศิลปากร/
หอภาพยนตรฯ/อปท./
สถาบันการศึกษา/เอกชน
ยังไมมีหนวยงานหลัก
รวบรวมสถิติภาพรวม
 หออัครศิลปน -สวธ.
 หอวัฒนธรรมนิทัศน (เดิม
สวธ.ดูแล) ปจจุบันหนวย
งานทองถิ่นเปนผูดูแล
 หอศิลป
o หอศิลปภายใต
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติกรมศิลปากร
o หอศิลป/หอศิลปกรรม/
หอศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ
เชน หอศิลป/หอศิลป
กรรม/หอศิลปวัฒนธรรม
ในสังกัดสถาบันการศึกษา

หมายเหตุ
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โครงสรางสถิติทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ

หนวยงานรับผิดชอบ

กระทรวง

สถานการณสถิติทางการ
o หอศิลปพระนางเจา
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
กทม.
o หอศิลปของ
ภาคเอกชน เชน หอศิลป
รวมสมัยอารเดล ฯลฯ
 พิพิธภัณฑภาพยนตร และ
โรงภาพยนตรศรีศาลายา
หอศิลปกรุงเทพ
หอภาพยนตร (องคการ
มหาชน)
 โรงละคร (โรงมหรสพ)
มีหลายสังกัด ทั้งของรัฐ
เอกชน มูลนิธิ ;
 โรงละครภายใตการดูแล
หนวยงานของรัฐ และ
กทม.;
- โรงละครแหงชาติ 3
แหง กทม. สุพรรณฯ
และนครราชสีมา-กรม
ศิลปากร
- โรงละครวังหนา-สบศ.
- โรงละครศาลาเฉลิม
กรุง-มูลนิธิศาลาเฉลิม
กรุง กทม.

หมายเหตุ

โครงสรางสถิติทางการ

ชื่อสถิติทางการ
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5) หอจดหมายเหตุแหงชาติ22
/ หอสมุดแหงชาติ

21
22

รายการสถิติทางการ

2) จํานวนผูใชบริการ การจัดแสดงงานทาง
ศิลปะ วัฒนธรรม จําแนกตามประเภท
ผูใชบริการและประเภทสถานที่จัดแสดง
3) จํานวนการจัดแสดงนิทรรศการและ
ผลงานดานศิลปวัฒนธรรม 21
1) จํานวนหอสมุดแหงชาติ/ หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
2) จํานวนผูใชบริการหอสมุดแหงชาติ/
หอจดหมายเหตุแหงชาติ ทั้งสวนกลาง
และสวนภูมิภาค จําแนกตามเพศ

หนวยงานรับผิดชอบ

กระทรวง

ยังไมมีหนวยงาน
รับผิดชอบ

-

ยังไมมีหนวยงาน
รับผิดชอบ
กรมศิลปากร

วธ.

กรมศิลปากร

วธ.

สถานการณสถิติทางการ
โรงละครภาคเอกชน;
- โรงละครอักษรา
- เมืองไทยรัชดาลัยเทีย
เตอร
- สยามนิรมิต
- ภัทรวดีเทียเตอร
- โรงละครมรดกใหม
- โรงละครกรุงเทพ
- โรงละครกาดสวนแกว
- ศูนยวัฒนธรรมแหง
ประเทศไทย-กรม
สงเสริมวัฒนธรรม
ยังไมมีขอมูล ควรตกลงหา
หนวยงานประสานเก็บ
รวบรวมขอมูล
ยังไมมีขอมูลภาพรวม
มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ
มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

ไดแก ทัศนศิลป ดุริยางคศิลป นาฏศิลป วรรณกรรม ศิลปการแสดง และ ศิลปประยุกต
จดหมายเหตุ (อังกฤษ: archive) หมายถึง บันทึก หรือรายงานเหตุการณที่เกิดขึ้น ณ ชวงเวลาหนึ่งๆ โดยผูบันทึกอาจเปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลทั่วไปก็ได. พจนานุกรมเสรีออนไลน http://www.wiki.org

หมายเหตุ
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โครงสรางสถิติทางการ

ชื่อสถิติทางการ
6) แหลงเรียนรูวัฒนธรรม
ชุมชน/ทองถิ่น

รายการสถิติทางการ
หนวยงานรับผิดชอบ
จํานวนแหลงเรียนรูวัฒนธรรมชุมชน/ทองถิ่น กรมสงเสริมวัฒนธรรม
ภายใตโครงการศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราช
จําแนกตามจังหวัด
จํานวนเงินบูรณะซอมแซมแหลงเรียนรูทาง กรมศิลปากร
ศิลปะ วัฒนธรรม และโบราณสถาน จําแนก
ตามประเภทแหลงเรียนรู

กระทรวง สถานการณสถิติทางการ
วธ.
มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

2.5 การสนับสนุนศิลปะ
วัฒนธรรม

1) การสนับสนุนศิลปะ
วัฒนธรรม

2.6 ความเสี่ยงทาง
วัฒนธรรม

1) การสมรสในเด็ก

จํานวนสตรีอายุ 20-49 ป ที่สมรส หรือ
สํานักงานสถิติแหงชาติ
อยูกินกับชายกอนอายุ 15 ป และอายุ 18 ป

ทก.

2) มารดาตั้งครรภกอนวัยอัน
ควร

1) รอยละของแมคลอดบุตร อายุ 10-19 ป

กรมอนามัย
สํ า นั ก อนามั ย การเจริ ญ
พันธุ

สธ.

2) อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ป

กรมอนามัย
สํ า นั ก อนามั ย การเจริ ญ
พันธุ

สธ.

3) คานิยมทางเพศของ
เยาวชน

จํานวนและรอยละของวัยรุนอายุ 15-24 ป สํานักงานสถิติแหงชาติ
จําแนกตามการเคยมีเพศสัมพันธ เพศ
กลุมอายุ ระดับการศึกษาสูงสุดที่สําเร็จ เขต
การปกครอง และภาค ทั่วราชอาณาจักร

วธ.

ทก.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ
การจัดเก็บขอมูลอยูในชั้น
ความลับ
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
(สํารวจสถานการณเด็กและ
สตรีในประเทศไทย)
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
ขอมูลครอบคลุม
สถานพยาบาลภาครัฐทุก
สังกัด แตไมรวมขอมูลจาก
สถานพยาบาลเอกชน
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
ขอมูลครอบคลุม
สถานพยาบาลภาครัฐทุก
สังกัด แตไมรวมขอมูลจาก
สถานพยาบาลเอกชน
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
ลาสุดป 2552
(สํารวจอนามัยการเจริญ
พันธุ)

หมายเหตุ

อยูในสาขา
หญิงและชาย
อยูในสาขา
สุขภาพ

อยูในสาขา
สุขภาพ
(ไมสามารถหา
ขอมูลอัตราการ
ตั้งครรภได)

โครงสรางสถิติทางการ

ชื่อสถิติทางการ
4) พฤติกรรมของวัยรุน
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5) รานเกมและวีดิทัศน

2.7 การเฝาระวังทาง
วัฒนธรรม

1) สถานภาพทางครอบครัว

รายการสถิติทางการ
หนวยงานรับผิดชอบ
จํานวนและรอยละเด็กวัยรุน อายุ 13-24 ป สํานักงานสถิติแหงชาติ
จําแนกตามกลุมอายุ ประเภทพฤติกรรม
ของวัยรุนที่ทําประจํา (เที่ยวเตร/นอนดึกตื่น
สาย/เลนการพนัน ตูสลอต หวย บอล/เที่ยว
กลางคืน/เลนเกมสคอมพิวเตอร/สื่อสารทาง
อินเตอรเน็ต (twitter,facebook/webboard)
/อานหนังสือ/ทํางานบาน/ชวยเหลือกิจการ
ของครอบครัว/เลนกีฬา/เลนดนตรี/รอง
เพลง/เขารวมกิจกรรมทางสังคม เสริมสราง
ความรู) เขตการปกครองและภาค
1 ) จํ า น ว น ร า น เ ก ม แ ล ะ วี ดิ ทั ศ น ต า ม กรมสงเสริมวัฒนธรรม
พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน
พ.ศ.2551 จําแนกตามจังหวัด

กระทรวง สถานการณสถิติทางการ
ทก.
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
ลาสุดป 2551
(สํารวจสภาวะทางสังคม
วัฒนธรรม และสุขภาพจิต)

วธ.

จัดเก็บขอมูลป 2556
เขาฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

2) จํานวนรานเกมสีขาว จําแนกตาม
จังหวัด

กรมสงเสริมวัฒนธรรม

วธ.

จัดเก็บขอมูลป 2556
เขาฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

3) จํานวนรานเกมและวีดิทัศนที่กระทําผิด
และถูกลงโทษทั้งทางอาญาและปกครอง
จําแนกตามจังหวัด

กรมสงเสริมวัฒนธรรม

วธ.

จัดเก็บขอมูลป 2556
เขาฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

จํานวนการจดทะเบียนครอบครัวจากการ
ทะเบียน (สมรส หยา รับรองบุตร รับบุตร
บุญธรรม เลิกรับบุตรฯ ฐานะของภริยา
ฐานะแหงครอบครัว) จําแนกรายจังหวัด

กรมการปกครอง
สํานักบริหารการทะเบียน

มท.

มีขอมูลที่ตองประมวลผล
เพิ่มเติม

หมายเหตุ

อยูในสาขา
ประชากร
ศาสตรฯ
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โครงสรางสถิติทางการ

ชื่อสถิติทางการ
2) ดัชนีครอบครัวอบอุน

รายการสถิติทางการ
ดัชนีครอบครัวอบอุน

3) ลักษณะการอยูอาศัยของ
เด็ก

จํานวนเด็กอายุ 0 – 17 ป จําแนกตามการ
อยูอาศัยกับพอแม/ไมไดอยูกับพอแม/ภาวะ
กําพรา จําแนกตาม อายุ เพศ เขตการ
ปกครอง และจังหวัด

4) สภาวการณทางวัฒนธรรม

1) ดัชนีวัฒนธรรมเกี่ยวกับวิถีครอบครัว
จําแนกตามจังหวัด
2) ดัชนีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการใชสื่อ
จําแนกตามจังหวัด
3) ดัชนีวัฒนธรรมเกี่ยวกับวิถีศาสนา
จําแนกตามจังหวัด
4) ดัชนีวัฒนธรรมเกี่ยวกับความมีน้ําใจ
เอื้อเฟอเผื่อแผ และจิตสาธารณะ จําแนก
ตามจังหวัด
5) ดัชนีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการออนนอม
ถอมตน เคารพผูใหญ และสัมมาคารวะ
จําแนกตามจังหวัด

หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
สํานักงานสถิติแหงชาติ

สํานักงานปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม
สํานักเฝาระวังฯ
สํานักงานปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม
สํานักเฝาระวังฯ
สํานักงานปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม
สํานักเฝาระวังฯ
สํานักงานปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม
สํานักเฝาระวังฯ
สํานักงานปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม
สํานักเฝาระวังฯ

กระทรวง สถานการณสถิติทางการ
พณ.
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

ทก.

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
สํารวจสถานการณเด็กและ
สตรีในประเทศไทย : MICs

วธ.

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

วธ.

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

วธ.

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

วธ.

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

วธ.

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

หมายเหตุ

อยูในสาขา
สวัสดิการสังคม

โครงสรางสถิติทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ
6) ดัชนีวัฒนธรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตย
จําแนกตามจังหวัด
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หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม
สํานักเฝาระวังฯ
7) ดัชนีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการขอโทษ
สํานักงานปลัด
ขอบคุณ ยอมรับผิด และใหอภัย จําแนก
กระทรวงวัฒนธรรม
ตามจังหวัด
สํานักเฝาระวังฯ
8) ดัชนีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการรักนวล
สํานักงานปลัด
สงวนตัว และการแตงกายถูกกาลเทศะ
กระทรวงวัฒนธรรม
จําแนกตามจังหวัด
สํานักเฝาระวังฯ
9) ดัชนีวัฒนธรรมเกี่ยวกับความกตัญู
สํานักงานปลัด
รูคุณ จําแนกตามจังหวัด
กระทรวงวัฒนธรรม
สํานักเฝาระวังฯ
10) ดัชนีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการเคารพ
สํานักงานปลัด
กฎหมาย และกฎระเบียบในสังคม จําแนก
กระทรวงวัฒนธรรม
ตามจังหวัด
สํานักเฝาระวังฯ
11) ดัชนีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการเคารพสิทธิ สํานักงานปลัด
เสรีภาพของผูอื่น จําแนกตามจังหวัด
กระทรวงวัฒนธรรม
สํานักเฝาระวังฯ
12) ดัชนีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการเทิดทูน
สํานักงานปลัด
สถาบันพระมหากษัตริย จําแนกตามจังหวัด กระทรวงวัฒนธรรม
สํานักเฝาระวังฯ
13) ดัชนีขอมูลเกี่ยวกับยาเสพติดในมิติ
สํานักงานปลัด
วัฒนธรรม จําแนกตามจังหวัด
กระทรวงวัฒนธรรม
สํานักเฝาระวังฯ

กระทรวง สถานการณสถิติทางการ
วธ.
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

วธ.

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

วธ.

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

วธ.

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

วธ.

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

วธ.

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

วธ.

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร

วธ.

มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
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โครงสรางสถิติทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ
14) จํานวนและรอยละของประชากรอายุ
13 ปขึ้นไป จําแนกตามความถี่ ประเภท
คุณธรรม-จริยธรรม23 และภาค

หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานสถิติแหงชาติ

15) จํานวนและรอยละของประชากรอายุ 13 ป สํานักงานสถิติแหงชาติ
ขึ้นไป จําแนกตามการยอมรับพฤติกรรมทาง
สังคม24 เขตการปกครอง และภาค
5) การใชเวลาวางของ
ประชากร

23
24

ลักษณะการใชเวลาวางทํากิจกรรมหลักของ สํานักงานสถิติแหงชาติ
ประชากร อายุ 10 ปขึ้นไป (เวลาเฉลี่ยตอ
วัน) จําแนกตามกิจกรรม เพศ เขตการ
ปกครอง และภาค

กระทรวง สถานการณสถิติทางการ
ทก.
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
ลาสุดป 2554
(สํารวจสภาวะทางสังคมและ
วัฒนธรรม)
ทก.
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
ลาสุดป 2554
(สํารวจสภาวะทางสังคม
และวัฒนธรรม)
ทก.
มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร
ลาสุดป 2552
(สํารวจการใชเวลาของ
ประชากร)

หมายเหตุ

ประเภทคุณธรรม-จริยธรรม ไดแก ใหความชวยเหลือคนที่ตองการความชวยเหลือแมไมใชญาติ ตอบแทนผูมีพระคุณหรือชวยเหลือเรา ยอมรับผิดและขอโทษในความผิดที่ทําหรือมีสวนรับผิดชอบ ใหโอกาสผูอื่นกอนตัว
คุณเอง ยกโทษและใหอภัยอยางจริงใจตอผูที่สํานึกผิด แซงคิว ทิ้งขยะในที่สาธารณะ ใฝหาความรูเพิ่มเติม ใชจายเงินฟุมเฟอย เก็บออมเงิน
พฤติกรรมทางสังคม ไดแก พูดภาษาไทยคําฝรั่งคํา ใสเสื้อสายเดี่ยว เกาะอก เปดหนาทอง นุงกางเกงเอวต่ํา/ขาสั้นมาก แสดงพฤติกรรมไมสุภาพในที่สาธารณะ แสดงออกทางเพศอยางเปดเผย ชายมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน
หญิงมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน ชายหญิงอยูดวยกันโดยไมแตงงาน ผูชายทําตัวเปนผูหญิงผูหญิงทําตัวเปนผูชาย ชายรักรวมเพศ หญิงรักรวมเพศ ชายหญิงมีเพศสัมพันธกอนอายุ 15 ป

บทที่ 4
สถานการณและแนวทางการพัฒนาสถิติสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาสถิติทางการจําเปนตองทราบถึงสถานการณของสถิติทางการ
ในปจจุบัน ซึ่งพิจารณาโดยสังเขปไดสองดาน คือ ดานการผลิตสถิติท างการ และด านความพรอมของ
หนวยสถิติ
ดานการผลิตสถิติทางการ จะพิจารณาถึงสถานการณและแนวทางการพัฒนาสถิติทางการเพื่อใหมี
สถิติทางการที่ครบถวน ถูกตอง และเผยแพรอยางสม่ําเสมอ
 การบริ ห ารจั ด การ - รายการสถิ ติ ที่ มี ก ารจั ด เก็ บ โดยหน ว ยงานที่ ไ ม ไ ด อ ยู ใ น
คณะอนุกรรมการฯ
 การผลิต/จัดทําสถิติ - รายการสถิติที่ยังไมมีผูรับผิดชอบจัดทํา หรือ เรื่องเดียวกันที่มี
ผูรับผิดชอบจัดทํามากกวา 1 หนวยงาน เปนตน หรือรายการสถิติยังไมครอบคลุม ไมถูกตองแมนยํา
จําเปนตองพัฒนาวิธีการจัดทําใหถูกตองตามมาตรฐานสากล หรือรายการสถิติยังไมไดจําแนกมิติตางๆ
ที่จําเปนตอการนําไปใชประโยชน เชน จําแนกเพศ จําแนกกลุมอายุ หรือรายการสถิติยังไมไดนําเสนอ
ในระดับที่จําเปนตอการใชประโยชน เชน นําเสนอระดับจังหวัด หรือรายการสถิติยังไมไดมีการประมวลผล
อยางสม่ําเสมอ ยังขาดชองทางการเผยแพร หรือเผยแพรไมสม่ําเสมอ ลาชา เปนตน
ดานความพรอมของหนวยสถิติ หนวยสถิติ หมายถึง หนวยงานที่ทําหนาที่รับผิดชอบสถิติทางการ
ของหนวยงาน โดยอาจเปนหนวยที่ผลิตขอมูลสถิติเองหรือรวบรวมขอมูลจากภายในหนวยงานหรือนําขอมูล
ของหนวยงานอื่นมาประมวลผลเปนสถิติ สถานการณและแนวทางการพัฒนาหนวยสถิติสามารถพิจารณาได
ดังตอไปนี้
 บุคลากร เชน การมีจํานวนบุคลากรจํากัด บุคลากรมีความรูความเชี่ยวชาญไมเพียงพอ
เปนตน
 เครื่องมือในการผลิต/จัดทําสถิติหรือการเผยแพร เชน ซอฟตแวรในการประมวลผล
คอมพิวเตอร ระบบตางๆ เปนตน
 ทรัพยากรสนับสนุน เชน งบประมาณ นโยบาย การอบรม การจัดจางหนวยงาน
ภายนอก เปนตน
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4.1 สรุปสถานการณและแนวทางการพัฒนาการผลิตสถิติทางการสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรมเปนหนวยงานแกนหลักของสถิติทางการสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ที่ผลิต
สถิติจากการทะเบีย น โดยมีสํานักงานสถิติแหงชาติ (สสช.) เปนหนวยงานที่ผลิต สถิติที่เ กี่ย วของจาก
การสํารวจ ผลการประชุมคณะอนุกรรมการสถิติทางการสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม พบวา สถิติทางการ
สาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมมีทั้งสิ้น 44 รายการ จําแนกเปนรายการสถิติทางการจํานวน 108 รายการ
อยูในหมวด 1) ศาสนา 50 รายการ และหมวด 2) ศิลปะ วัฒนธรรม 58 รายการ
ทั้งนี้ จากการวิเคราะหสถานการณสถิติทางการ พบวา มีรายการสถิติทางการที่มีขอมูลสถิติพรอม
เผยแพรจํานวน 32 รายการ รายการสถิติทางการที่ตองพัฒนาใหสมบูรณเพิ่มเติมมีจํานวน 71 รายการ
และรายการสถิติทางการที่อยูในสาขาอื่น 5 รายการ ดังรายละเอียดขางลางนี้ และตารางสรุปที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 สรุปจํานวนรายการสถิติทางการ (จําแนกตามสถานการณสถิติทางการ) และ
แนวทางการพัฒนา
รายการสถิติทางการ
จํานวน
แนวทางการพัฒนา
(จําแนกตามสถานการณ)
(รายการ)
1. รายการสถิติทางการที่มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร (มี
32
ฝ ายเลขาฯประสานให หน วยงานรั บผิ ดชอบ
แหลงขอมูล มีการจัดทําอยางตอเนื่อง)
นํ า เข าข อ มู ล ในระบบนํ า เสนอสถิ ติ ท างการ
ดําเนินการประเมินคุณภาพขอมูลสถิติทางการ
และจัดทําปฏิทินการเผยแพร ในระยะตอไป
2. รายการสถิติทางการที่ตองพัฒนาใหสมบูรณเพิ่มเติม
71
2.1 รายการสถิติทางการที่มีการจัดเก็บโดยหนวยงาน
5
ฝายเลขาฯ ประสานความรวมมือกับหนวยงาน
ที่ ไม ได เป นคณะอนุ กรรมการสถิ ติ สาขาศาสนา
รับผิดชอบเพื่อนําเขาขอมูล
ศิลปะ วัฒนธรรม
2.2 รายการสถิติที่จัดเก็บไมตอเนื่อง หรือเปนโครงการ
1
กํ าหนดแนวทางการจั ดเก็ บข อมู ลให ต อเนื่ อง
เฉพาะ เก็บรวบรวมขอมูลไดไมครอบคลุม หรืออยู
และครอบคลุ ม ฝ ายเลขาฯ ประสานติ ดตาม
ระหวางการจัดทําฐานขอมูล
ขอมูลเมื่อฐานขอมูลดําเนินการแลวเสร็จ
2.3 รายการสถิติที่ยังไมมีขอมูล หรือยังไมมีหนวยงาน
16
กํ าหนดหน วยงานรั บผิ ดชอบหลั ก ประสาน
รับผิดชอบ หรือมีหลายหนวยงานดําเนินการ แต
รวบรวมสถิ ติ ภ าพรวม ฝ า ยเลขาฯประสาน
รวบรวมขอมูลไดเพียงบางหนวยงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
2.4 รายการสถิ ติ ท างการที่ มี ฐ านข อ มู ล แต ต อ ง
46
หารื อแนวทางการนํ าเสนอข อมู ลสถิ ติ
ประมวลผลเปนขอมูลสถิติ และปรับปรุงขอมูลให
ประมวลผลและนําเขาขอมูลสถิติทางการ และ
ทันสมัย
การปรับปรุงฐานขอมูลใหทันสมัย
2.5 รายการสถิติทางการที่อยูระหวางการประมวลผล
3
รอสรุปผลขอมูลสถิติทางการป 2557
ขอมูลของป 2557
3. รายการสถิติทางการที่อยูในสาขาอื่น
5
รวม
108
(ดูรายละเอียดตารางที่ 4.2 สถานการณ และแนวทางการพัฒนาสถิติทางการ รวมทั้งหนวยงานรับผิดชอบ)
58
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4.1.1 รายการสถิติทางการที่มีขอมูลสถิติพรอมเผยแพร จํานวน 32 รายการ ซึ่งตองมีการประสาน
หนวยงานรับผิดชอบนําขอมูลเขาระบบนําเสนอสถิติทางการ และประเมินคุณภาพขอมูลสถิติในระยะตอไป
ไดแก
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
1) จํานวนพระภิกษุ สามเณร จําแนกตามนิกาย จังหวัด
2) จํานวนพระภิกษุ สามเณรที่ศึกษา/จบการศึกษาหลักสูตรพระปริยัติธรรม จําแนกตาม
แผนก (สามัญ และ ธรรมบาลี) สวนกลาง และสวนภูมิภาค
3) จํานวนพระสังฆาธิการ จําแนกตามตําแหนง
4) จํานวนพระราชาคณะ ในประเทศ และตางประเทศ จําแนกตามชั้นสมณศักดิ์
5) จํานวนวัดในประเทศ จําแนกตามลักษณะวัด (วัดที่ไดรับวิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ)
นิกาย จังหวัด
6) จํานวนวัดในประเทศ จําแนกตามประเภทวัด (พระอารามหลวง วัดราษฎร วัดราง)
นิกาย จังหวัด
7) จํานวนวัดไทยในตางประเทศ จําแนกตามประเทศ
สํานักงานสถิติแหงชาติ
8) จํานวนผูนับถือศาสนาจากการสํารวจ จําแนกตามศาสนา เพศ จังหวัด ภาค
9) จํานวนและรอยละของพุทธศาสนิกชนอายุ 13 ปขึ้นไป จําแนกตามการประกอบกิจ
ทางศาสนา ภาค เขตการปกครอง
10) จํ า นวนและร อ ยละของมุ ส ลิ ม * อายุ 13 ป ขึ้ น ไป จํ า แนกตามการประกอบกิ จ
ทางศาสนา ภาค เขตการปกครอง
11) จํานวนและรอยละของคริสตศาสนิกชนอายุ 13 ปขึ้นไป จําแนกตามการประกอบกิจ
ทางศาสนา ภาค เขตการปกครอง
12) จํานวนและรอยละของวัยรุนอายุ 15-24 ป จําแนกตามการเคยมีเพศสัมพันธ เพศ
กลุมอายุ ระดับการศึกษาสูงสุดที่สําเร็จ เขตการปกครองและภาค ทั่วราชอาณาจักร
13) จํานวนและรอยละเด็กวัยรุน อายุ 13-24 ป จําแนกตามกลุมอายุ ประเภทพฤติกรรม
ของวัยรุนที่ทําประจํา (เที่ยวเตร /นอนดึกตื่นสาย /เลนการพนัน ตูสลอต หวย บอล
/เที่ยวกลางคืน/ เลนเกมสคอมพิวเตอร /สื่อสารทางอินเตอรเน็ต (twitter,facebook/
webboard) /อานหนังสือ /ทํางานบาน /ชวยเหลือกิจการของครอบครัว /เลนกีฬา/
เลนดนตรี /รองเพลง /เขารวมกิจกรรมทางสังคม เสริมสรางความรู) เขตการปกครอง
และภาค
14) จํา นวนและร อยละของประชากรอายุ 13 ป ขึ้ น ไป จํา แนกตามความถี่ ประเภท
คุณธรรม-จริยธรรม และภาค
15) จํานวนและรอยละของประชากรอายุ 13 ปขึ้นไป จําแนกตามการยอมรับพฤติกรรม
ทางสังคม เขตการปกครอง และภาค
16) ลักษณะการใชเวลาวางทํากิจกรรมหลักของประชากร อายุ 10 ปขึ้นไป (เวลาเฉลี่ย
ตอวัน) จําแนกตามกิจกรรม เพศ เขตการปกครอง และภาค
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กรมการศาสนา
17) จํานวนผูไปประกอบพิธีฮัจยที่มักกะฮ จําแนกตามเพศ จังหวัด
กรมศิลปากร
18) จํานวนโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร จําแนกตามจังหวัด
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
19) ดัชนีครอบครัวอบอุน
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
20) ดัชนีวัฒนธรรมเกี่ยวกับวิถีครอบครัว จําแนกตามจังหวัด
21) ดัชนีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการใชสื่อ จําแนกตามจังหวัด
22) ดัชนีวัฒนธรรมเกี่ยวกับวิถีศาสนา จําแนกตามจังหวัด
23) ดัชนีวัฒนธรรมเกี่ยวกับความมีน้ําใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ และจิตสาธารณะ จําแนก
ตามจังหวัด
24) ดัชนีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการออนนอมถอมตน เคารพผูใหญ และสัมมาคารวะ
จําแนกตามจังหวัด
25) ดัชนีวัฒนธรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตย จําแนกตามจังหวัด
26) ดัชนีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการขอโทษ ขอบคุณ ยอมรับผิด และใหอภัย จําแนกตาม
จังหวัด
27) ดัชนีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการรักนวลสงวนตัว และการแตงกายถูกกาลเทศะ
จําแนกตามจังหวัด
28) ดัชนีวัฒนธรรมเกี่ยวกับความกตัญูรูคุณ จําแนกตามจังหวัด
29) ดัชนีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการเคารพกฎหมาย และกฎระเบียบในสังคม จําแนกตาม
จังหวัด
30) ดัชนีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการเคารพสิทธิเสรีภาพของผูอื่น จําแนกตามจังหวัด
31) ดัชนีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย จําแนกตามจังหวัด
32) ดัชนีขอมูลเกี่ยวกับยาเสพติดในมิติวัฒนธรรม จําแนกตามจังหวัด
4.1.2 รายการสถิติทางการที่ยังตองพัฒนาใหสมบูรณ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 71 รายการ จําแนกเปน
ดานการบริหารจัดการ และการผลิตสถิติ ไดดังนี้
(1) รายการสถิติทางการที่มีการจัดเก็บโดยหนวยงานที่ไมไดอยูในคณะอนุกรรมการสถิติสาขา
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จํานวน 5 รายการ ซึ่งจะตองมีการประสานกับหนวยงานรับผิดชอบ เพื่อนําเสนอ
ขอมูลสถิติทางการ และบางรายการจะตองประสานหารือความเปนไปไดในการจัดทําสถิติทางการ ไดแก
เผยแพร ในเว็ บไซต สํ านั กงานคณะกรรมการกลางอิ สลามแห งประเทศไทย กรมการศาสนา
รับผิดชอบประสานงาน
1) จํานวนสัปปุรุษประจํามัสยิด อิหมาม คอเต็บ บิหลั่น จําแนกตามสัญชาติ จังหวัด
กรมการปกครอง
2) จํานวนผูนับถือศาสนาจากการทะเบียน จําแนกตามศาสนา เพศ จังหวัด ภาค
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สํานักงานเลขาธิกาสภาการศึกษา
3) จํานวนครูผูมีภูมิปญญาไทย จําแนกตามดาน ภาค จังหวัด
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
4) จํานวนรายการวิทยุกระจายเสียง และรายการโทรทัศนที่สงเสริมดานศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
กรมการพัฒนาชุมชน
5) จํานวนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑดานศิลปะ วัฒนธรรม จําแนกตามหมวดหมู
ประเภทสินคา
(2) รายการสถิติที่จัดเก็บไมตอเนื่อง หรือเปนโครงการเฉพาะ จํานวน 1 รายการ หนวยงาน
ที่รับผิดชอบตองดําเนินการจัดเก็บให ตอเนื่องและครอบคลุม ไดแก
กรมการศาสนา
1) จํานวนโบสถคริสตทวั่ ประเทศ จําแนกตามนิกาย จังหวัด
(3) รายการสถิ ติ ที่ ยั ง ไม มี ก ารจั ด เก็ บ สถิ ติ หรื อ ยั ง ไม มี ห น ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ หรื อ มี ห ลาย
หนวยงานดําเนินการ แตรวบรวมขอมูลไดเพียงบางหนวยงาน ตองการหนวยงานรับผิดชอบรวบรวมสถิติ
ในภาพรวม จํานวน 16 รายการ ดังนี้
กรมการศาสนา
1) จํานวนเทวสถานโบสถพราหมณ จําแนกตามนิกาย จังหวัด
2) จํานวนวัดซิกข จําแนกจังหวัด
3) จํานวนศูนยอบรมทางศาสนาคริสต จําแนกตามจังหวัด
4) จํานวนผูเรียน/ผูอบรมทางศาสนาคริสต จําแนกจังหวัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
5) จํานวนผูสอนศิลปะ วัฒนธรรมจําแนกตามสาขา และสถาบัน
6) จํานวนสถาบันการศึกษาทีส่ อนดานศิลปะ วัฒนธรรม จําแนกตามสังกัด
7) จํ านวนผลงานวิ จั ย/งานสร างสรรค ด านศิ ลปะ วั ฒนธรรมที่ มี การจดสิ ทธิ บั ตร/อนุ
สิทธิบัตร
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สํานักบริหารกลาง)
8) จํานวนเครือขายดานศิลปะ วัฒนธรรม (องคกร และบุคคล) จําแนกตามสาขา จังหวัด
สํานักงานสถิตแิ หงชาติ
9) จํานวนเงินบริจาคเพื่อศาสนา จําแนกตามศาสนา ประเภท และจังหวัด
10) จํานวนผูบริจาคเพื่อศาสนา จําแนกตามศาสนา ประเภท เพศ และจังหวัด
ยังไมมีหนวยงานรับผิดชอบ
11) จํานวนนักเขียน/นักประพันธ จําแนกตามเพศ สาขา จังหวัด อําเภอ ประเภทรางวัล
12) จํานวนงานวิจัย/งานสรางสรรคดานศิลปะ วัฒนธรรม จําแนกตามหัวเรือ่ ง ประเภท ภาค
จังหวัด
13) จํานวนสถานประกอบการและมูลคาอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
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14) จํานวนสถานที่จัดแสดงงานทางศิลปะ วัฒนธรรม จําแนกตามประเภท จังหวัด
15) จํานวนผูใชบริการการจัดแสดงงานทางศิลปะ วัฒนธรรม จําแนกประเภทผูใชบริการ
และประเภทสถานที่จัดแสดง
16) จํานวนการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานดานศิลปวัฒนธรรม
(4) รายการสถิติที่มีฐานขอมูลแตตองประมวลผลเปนขอมูลสถิติ และปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย
จํานวน 46 รายการ ดังนี้
กรมการศาสนา
1) จํานวนพระธรรมวิทยากร ในศูนยการเรียนรูศีลธรรม การอบรมคุณธรรมจริยธรรม
จําแนกตามจังหวัด อายุ ระดับการศึกษา
2) จํานวนผูสอนศาสนาพุทธที่ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย จําแนกตามสถานะ
ผูสอน (บรรพชิต คฤหัสถ)
3) จํานวนผูสอนศาสนาอิสลามในศูนยอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิด
(ศอม.) จําแนกตามจังหวัด
4) จํานวนบุคลากรดานเผยแผศาสนาคริสต จําแนกตามสัญชาติ
5) จํานวนบุคลากรดานเผยแผศาสนาพราหมณ-ฮินดู จําแนกตามสัญชาติ
6) จํานวนบุคลากรดานเผยแผศาสนาซิกข จําแนกตามสัญชาติ
7) จํานวนมัสยิดทั่วประเทศ จําแนกตามจังหวัด
8) จํานวนหนวยเผยแพรพระพุทธศาสนา (หนวยเผยแพรศีลธรรม หนวยพุทธศาสนา
ในสถานศึกษา และหนวยสงเคราะหพุทธมามกะ) จําแนกตามจังหวัด
9) จํานวนผูเขารับการอบรมในหนวยเผยแพรพระพุทธศาสนา จําแนกตามจังหวัด
10) จํานวนศูนยศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย (ศพอ.) จําแนกตามประเภท จังหวัด ภาค
11) จํานวนผูเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย จําแนกตามชั้นเรียน หองเรียน เพศ กลุมอายุ
12) จํานวนวัดที่จัดบรรพชาอุปสมบทพระภิ กษุ สามเณรภาคฤดูรอน และ จํ าแนกตาม
จังหวัดและภาค
13) จํานวนผูบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรภาคฤดูรอน จําแนกตามจังหวัดและภาค
14) จํานวนเยาวชนที่เขารวมโครงการสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัย จําแนกตามเพศ
อายุ ระดับการศึกษา จังหวัด รายป
15) จํานวนเยาวชนที่เขารวมโครงการประกวดบรรยายธรรม จําแนกตามจังหวัด อายุ ระดับ
การศึกษา รายป
16) จํานวนศูนยอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิด ทั่วประเทศ จําแนกตาม
จังหวัด ภาค
17) จํานวนผูเรียนศาสนาอิสลามและจริยธรรมในศูนยอบรม จําแนกตามกลุมอายุ เพศ
เขตการปกครอง
18) จํานวนพระสงฆที่เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตําบล จําแนกตาม
จังหวัด
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19) จํานวนพุทธบริษัททีเ่ ขารวมโครงการเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน
4 ตําบล จําแนกตามเพศ
20) จํานวนศาสนสถานโครงการลานธรรมลานวิถีไทยที่ไดรับเงินอุดหนุนในการจัดกิจกรรม
ทางศาสนาจําแนกตามศาสนา จังหวัด ภาค
21) จํานวนศาสนสถานที่ไดรับเงินอุดหนุนในการบูรณะซอมแซมศาสนสถาน (ศาสนา
อิสลาม คริสต พราหมณ-ฮินดู และซิกข) จําแนกตามภาค จังหวัด
22) จํานวนสถาบันทางศาสนาที่ไดรับเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา จําแนกตาม
ศาสนาที่กรมการศาสนารับรอง (5 ศาสนา) จังหวัด ภาค
23) จํานวนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ที่ไดรับเงินสนับสนุนในการดําเนินงานทาง
ศาสนา จําแนกตามจังหวัด ภาค
24) จํานวนผูประกอบกิจการฮัจยที่ทําสัญญาเงินยืมกองทุนสําหรับผูเดินทางไปประกอบ
พิธีฮัจย จําแนกตามจังหวัด
กรมศิลปากร
25) จํานวนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จําแนกตามจังหวัด
26) จํานวนผูเขาใช-เขาชมพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ จําแนกตามจังหวัดที่ตั้ง ประเภท
ผูใช-ผูชม เพศ
27) จํานวนผูใชบริการโบราณสถาน/อุทยานประวัตศิ าสตรทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
จําแนกตามเพศ
28) แหลงโบราณคดีที่ไดรับความนิยม จําแนกตามจังหวัด
29) จํานวนหอสมุดแหงชาติ/หอจดหมายเหตุแหงชาติ ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
30) จํานวนผูใชบริการหอสมุดแหงชาติ/ หอจดหมายเหตุแหงชาติ ทั้งสวนกลางและสวน
ภูมิภาค จําแนกตามเพศ
31) จํานวนเงินบูรณะซอมแซมแหลงเรียนรูทางศิลปะ วัฒนธรรม และโบราณสถาน
จําแนกตามประเภทแหลงเรียนรู
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
32) จํานวนขอมูลบรรณานุกรมงานวิจัย
33) จํานวนพิพิธภัณฑทองถิ่นทีด่ ําเนินการ โดยองคกรชุมชนหรือเอกชน จําแนกตาม
เนื้อหาที่จัดแสดง การบริหารจัดการ ภาค และจังหวัด
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
34) จํานวนพระเผยแผพระพุทธศาสนา จําแนกตามวิทยฐานะ จังหวัด อําเภอ ตําบล
35) จํานวนพระนักเทศน จําแนกตามจังหวัด อําเภอ ตําบล
36) จํานวนพระธรรมทูต จําแนกตามสาย (9 สาย) ฝาย (ฝายบริหาร ฝายปฏิบัติการ)
วิทยฐานะ จังหวัด อําเภอ ตําบล
37) จํานวนพระวิปส สนาจารย จําแนกตามวิทยฐานะ จังหวัด อําเภอ ตําบล
38) จํานวนพุทธศาสนสถานที่ไดรับการบูรณะซอมแซม
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สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
39) จํานวนศิลปนรวมสมัย จําแนกตามเพศ สาขา ประเภทรางวัล
40) จํานวนเยาวชนตนแบบศิลปะรวมสมัย จําแนกตามสาขา
กรมสงเสริมวัฒนธรรม
41) จํานวนศิลปนแหงชาติ จําแนกตามเพศ สาขา จังหวัด
42) จํานวนคณะแสดงพื้นบาน จําแนกตามสาขา จังหวัด
43) จํานวนศิลปนการแสดงพื้นบาน จําแนกตามสาขา เพศ จังหวัด
44) จํานวนชางฝมือพื้นบาน จําแนกตามเพศ สาขา จังหวัด
45) จํานวนสถานประกอบการ ภายใต พ.ร.บ. ภาพยนตรและวีดีทศั น พ.ศ. 2551
46) จํ า นวนแหล ง เรี ย นรู วั ฒ นธรรมชุ ม ชน/ท อ งถิ่ น ภายใต โ ครงการศู น ย วั ฒ นธรรม
เฉลิมราช จําแนกตามจังหวัด
(5) รายการสถิติที่อยูระหวางประมวลผลขอมูล จํานวน 3 รายการ ดังนี้
กรมสงเสริมวัฒนธรรม
1) จํานวนรานเกมและวีดิทัศนตามพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551
จําแนกตามจังหวัด
2) จํานวนรานเกมสีขาว จําแนกตามจังหวัด
3) จํานวนรานเกมและวีดิทัศนที่กระทําผิดและถูกลงโทษทั้งทางอาญาและปกครอง
จําแนกตามจังหวัด
4.1.3 รายการสถิติที่อยูในสาขาอื่นที่สาขานี้ตองการใชมีจํานวน 5 รายการ ไดแก
สาขาหญิงและชาย
สํานักงานสถิติแหงชาติ
1) จํานวนสตรีอายุ 20-49 ป ที่สมรสหรืออยูกินกับชายกอนอายุ 15 ป และอายุ 18 ป
สาขาสุขภาพ
กรมอนามัย
2) รอยละของแมคลอดบุตร อายุ 10-19 ป
3) อัตราการคลอดของหญิง อายุ 15-19 ป
สาขาประชากรศาสตร ประชากรและเคหะ
กรมการปกครอง
4) จํานวนการจดทะเบียนครอบครัวจากการทะเบียน (สมรส หยา รับรองบุตร รับบุตร
บุญธรรม เลิกรับบุตรฯ ฐานะของภริยา ฐานะแหงครอบครัว) จําแนกรายจังหวัด
สาขาสวัสดิการสังคม
สํานักงานสถิติแหงชาติ
5) จํานวนเด็กอายุ 0-17 ป จําแนกตามการอยูอาศัยกับพอแม/ไมไดอยูกับพอแม/
ภาวะกําพรา จําแนก ตาม อายุ เพศ เขตการปกครอง และจังหวัด
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ตารางที่ 4.2 ในสาขานี้ยังมีสถิติทางการที่จําเปนตองไดรับการพัฒนาเพิ่มเติมเนื่องจากขณะนี้ ยังไมมีผูรับผิดชอบในการจัดทํา หรือการจัดทําสถิติดังกลาว
ยั งไมมีค วามชัดเจนหรื อเป นไปอย างต อเนื่อง ซึ่งจํ าเปนตองมี การกํ าหนดโครงการ/กิ จกรรมที่ค วรดํ า เนินการเพื่อพัฒ นาสถิ ติ ทางการในแตล ะปง บประมาณ
ดังมีรายการตาง ๆ ดังนี้
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โครงสรางสถิติ
ชื่อสถิติทางการ
ทางการ
1. ศาสนา
2) ผูสอนศาสนาพุทธ
1.1 บุคลากร
ทางศาสนา

รายการสถิติทางการ
1) จํานวนพระธรรมวิทยากร ในศูนยการเรียนรู
ศีลธรรม การอบรมคุณธรรมจริยธรรม จําแนก
ตามจังหวัด อายุ ระดับการศึกษา
2) จํานวนผูสอนศาสนาพุทธที่ศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย จําแนกตามสถานะ
ผูสอน (บรรพชิต คฤหัสถ)
3) จํานวนพระเผยแผพระพุทธศาสนา จําแนก
ตามวิทยฐานะ จังหวัด อําเภอ ตําบล
4) จํานวนพระนักเทศน จําแนกตามจังหวัด
อําเภอ ตําบล
5) จํานวนพระธรรมทูต จําแนกตามสาย (9 สาย)
ฝาย (ฝายบริหาร ฝายปฏิบัติการ) วิทยฐานะ
จังหวัด อําเภอ ตําบล

หนวยงาน
รับผิดชอบ (กรม)

กระทรวง

กรมการศาสนา

วธ.

กรมการศาสนา

วธ.

สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
แหงชาติ
สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
แหงชาติ
สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
แหงชาติ

หนวยราช
การอิสระ
หนวยราช
การอิสระ
หนวยราช
การอิสระ

สถานการณสถิติทางการ
มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

แนวทางการพัฒนา

หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม
มีฐานขอมูล แตยังไมได
หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลเปนขอมูลสถิติ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม
มีฐานขอมูล แตยังไมได หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลเปนขอมูลสถิติ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม
มีฐานขอมูล แตยังไมได หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลเปนขอมูลสถิติ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม
มีฐานขอมูล แตยังไมได หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลเปนขอมูลสถิติ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม
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โครงสรางสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

3) บุคลากรในศาสนา
อื่น ๆ (อิสลาม คริสต
พราหมณ-ฮินดู และ
ซิกข)

หนวยงาน
รับผิดชอบ (กรม)
6) จํานวนพระวิปสสนาจารย จําแนกตาม
สํานักงาน
วิทยฐานะ จังหวัด อําเภอ ตําบล
พระพุทธศาสนา
แหงชาติ
1) จํานวนสัปปุรุษประจํามัสยิด อิหมาม คอเต็บ กรมการศาสนา
บิหลั่น จําแนกตามสัญชาติ จังหวัด
รายการสถิติทางการ

กระทรวง

สถานการณสถิติทางการ

หนวยราช
การอิสระ

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

วธ.

มีขอมูลเผยแพรในเว็บไซต
สํานักงานคณะกรรมการ
กลางอิสลามแหงประเทศ
ไทย

2) จํานวนผูสอนศาสนาอิสลามในศูนยอบรม
ศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิด(ศอ
ม.) จําแนกตามจังหวัด

กรมการศาสนา

วธ.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

3) จํานวนบุคลากรดานเผยแผศาสนาคริสต
จําแนกตามสัญชาติ

กรมการศาสนา

วธ.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

4) จํานวนบุคลากรดานเผยแผศาสนา
พราหมณ-ฮินดู จําแนกตามสัญชาติ

กรมการศาสนา

วธ.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

5) จํานวนบุคลากรดานเผยแผศาสนาซิกข
จําแนกตามสัญชาติ

กรมการศาสนา

วธ.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

แนวทางการพัฒนา
หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม
กรมการศาสนารับ
ประสานงานฯกับ
สํานักงานคณะ
กรรมการกลางอิสลาม
แหงประเทศไทย
หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข อ มู ล
เพิ่มเติม
หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข อ มู ล
เพิ่มเติม
หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข อ มู ล
เพิ่มเติม
หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข อ มู ล
เพิ่มเติม

โครงสรางสถิติ
ชื่อสถิติทางการ
ทางการ
1.2 ศาสนสถาน 2) ศาสนสถานอื่นๆ
และ ศาสนิกชน (อิสลาม คริสต
พราหมณ –ฮินดู
ซิกซ)
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1.3 การเรียนรู
และอบรมทาง
ศาสนา

รายการสถิติทางการ
1) จํานวนมัสยิดทั่วประเทศ จําแนกตาม
จังหวัด
2) จํานวนโบสถคริสตทั่วประเทศ จําแนกตาม
นิกาย จังหวัด

หนวยงาน
รับผิดชอบ (กรม)
กรมการศาสนา

กระทรวง

สถานการณสถิติทางการ

แนวทางการพัฒนา

วธ.

มีฐานขอมูลตองประมวล
เปนขอมูลสถิติ
จัดเก็บทุกปเฉพาะคริสต
ศาสนสถานที่ตองการเงิน
อุดหนุน ยังไมมีขอมูลภาพ
รวม
ยังไมมีการจัดเก็บขอมูล
เนื่องจากไมมีงบประมาณ

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ
กรมการศาสนาจะทํา
แบบรายงานในป 2556
และทําในแผนงานระบบ
ติดตามงบประมาณ
กรมการศาสนาจะทํา
แบบรายงานในป 2556
และทําในแผนงานระบบ
ติดตามงบประมาณ

กรมการศาสนา

วธ.

3) จํานวนเทวสถานโบสถพราหมณ จําแนก
ตามนิกาย จังหวัด

กรมการศาสนา

วธ.

4) จํานวนวัดซิกข จําแนกจังหวัด

กรมการศาสนา

วธ.

3) ศาสนิกชน

1) จํานวนผูนับถือศาสนาจากการทะเบียน
จําแนกตามศาสนา เพศ จังหวัด ภาค

กรมการปกครอง

ทม.

1) การเรียนรูและ
อบรมทางศาสนาพุทธ

กรมการศาสนา
1) จํานวนหนวยเผยแพรพระพุทธศาสนา
(หนวยเผยแพรศีลธรรม หนวยพุทธศาสนาใน
สถานศึกษา และหนวยสงเคราะหพุทธมามกะ)
จําแนกตามจังหวัด
2) จํานวนผูเขารับการอบรมในหนวยเผยแพร กรมการศาสนา
พระพุทธศาสนา จําแนกตามจังหวัด

ยังไมมีการจัดเก็บขอมูล
เนื่องจากไมมีงบประมาณ
หนวยงานไมอยูใน
อนุกรรมการฯ

วธ.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

วธ.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

ฝายเลขานุการฯ
คณะอนุกรรมการฯ
ประสานงานกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม
หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม
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โครงสรางสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ
3) จํานวนศูนยศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย
(ศพอ.) จําแนกตามประเภท จังหวัด ภาค

หนวยงาน
รับผิดชอบ (กรม)
กรมการศาสนา

กระทรวง
วธ.

4) จํานวนผูเรียนพระพุทธศาสนวันอาทิตย
จําแนกตามชั้นเรียน หองเรียน เพศ กลุมอายุ

กรมการศาสนา

วธ.

5) จํานวนวัดที่จัดบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ
สามเณรภาคฤดูรอน จําแนกตามจังหวัด และ
ภาค
6) จํานวนผูบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สาม
เณรภาคฤดูรอน จําแนกตามจังหวัด และภาค

กรมการศาสนา

วธ.

กรมการศาสนา

วธ.

7) จํานวนเยาวชนที่เขารวมโครงการสวดมนต กรมการศาสนา
หมูสรรเสริญพระรัตนตรัย จําแนกตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษา จังหวัด รายป
8) จํานวนเยาวชนที่เขารวมโครงการประกวด กรมการศาสนา
บรรยายธรรม จําแนกตามจังหวัด อายุ ระดับ
การศึกษา รายป

วธ.

วธ.

สถานการณสถิติทางการ
มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

แนวทางการพัฒนา

หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม (มีระบบ
ฐานขอมูลศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย)
มีฐานขอมูล แตยังไมได
หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลเปนขอมูลสถิติ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม (มีระบบ
ฐานขอมูลศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย)
มีฐานขอมูล แตยังไมได หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลผลขอมูล
ประมวลเปนขอมูลสถิติ
เพิ่มเติม
มีฐานขอมูล แตยังไมได หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลเปนขอมูลสถิติ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม
กําลังดําเนินการจัดทํา
หนวยงานรับผิดชอบ
ฐานขอมูล
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม
กําลังดําเนินการจัดทํา
หนวยงานรับผิดชอบ
ฐานขอมูล
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม

โครงสรางสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ
2) การเรียนรูและ
อบรมทางศาสนา
อิสลาม

รายการสถิติทางการ
1) จํานวนศูนยอบรมศาสนาอิสลามและ
จริยธรรมประจํามัสยิด ทั่วประเทศ จําแนกตาม
จังหวัด ภาค

หนวยงาน
รับผิดชอบ (กรม)
กรมการศาสนา
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2) จํานวนผูเรียนศาสนาอิสลามและจริยธรรม กรมการศาสนา
ในศูนยอบรม จําแนกตามกลุมอายุ เพศ เขตการ
ปกครอง
3) การเรียนรูและ
1) จํานวนศูนยอบรมทางศาสนาคริสต จําแนก กรมการศาสนา
อบรมทางศาสนาคริสต ตามจังหวัด

กระทรวง
วธ.

วธ.
วธ.

สถานการณสถิติทางการ

แนวทางการพัฒนา

มีฐานขอมูล แตยังไมได หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลผลขอมูล
ประมวลเปนขอมูลสถิติ
เพิ่มเติม
มีฐานขอมูล แตยังไมได หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลผลขอมูล
ประมวลเปนขอมูลสถิติ
เพิ่มเติม
ยังไมมีขอมูล กําลังดําเนิน กรมการศาสนารับ
การรวบรวมขอมูลจาก
ประสานกับหนวยงานที่
เครือขายองคกรทาง
เกี่ยวของทั้ง 5 องคกร
ศาสนาคริสตที่กรมการ
ศาสนารับรอง 5 องคกร
คือ
1) สภาประมุขแหง
บาทหลวงโรมันคาทอลิก
แหงประเทศไทย
2) สหกิจคริสเตียนแหง
ประเทศไทย
3) มูลนิธิคริสตจักรเซเวน
เดย แอดเวนติสแหง
ประเทศไทย
4) สภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย
5) สหคริสตจักรแบบติสต
ในประเทศไทย
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โครงสรางสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ
2) จํานวนผูเรียน/ผูอบรมทางศาสนาคริสต
จําแนกจังหวัด

1.4 การปฏิบัติ
ศาสนกิจ

1.5 การ
สนับสนุน
ศาสนา

2) การจาริกแสวงบุญ

1) การสนับสนุน
ศาสนาโดยรัฐ

หนวยงาน
รับผิดชอบ (กรม)
กรมการศาสนา

กระทรวง
วธ.

สถานการณสถิติทางการ

แนวทางการพัฒนา

ยังไมมีขอมูล
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมการศาสนารับประสาน ประมวลผลขอมูล
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพิ่มเติม
มีฐานขอมูล แตยังไมได
หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลเปนขอมูลสถิติ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม
หนวยงานรับผิดชอบ
มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม
หนวยงานรับผิดชอบ
มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม
หนวยงานรับผิดชอบ
มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม

1) จํานวนพระสงฆท่ีเดินทางไปประกอบ
ศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตําบล จําแนก
ตามจังหวัด

กรมการศาสนา

วธ.

2) จํานวนพุทธบริษัทที่เขารวมโครงการเดินทาง
ไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตําบล
จําแนกตาม เพศ
1) จํานวนศาสนสถานโครงการลานธรรมลาน
วิถีไทยที่ไดรับเงินอุดหนุนในการจัดกิจกรรม
ทางศาสนา จําแนกตามศาสนา จังหวัด ภาค
2) จํานวนศาสนสถานที่ไดรับเงินอุดหนุนในการ
บูรณะซอมแซม ศาสนสถาน (ศาสนาอิสลาม
คริสต พราหมณ-ฮินดูและซิกข) จําแนกตาม
ภาค จังหวัด
3) จํานวนสถาบันทางศาสนาที่ไดรับเงิน
สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา จําแนก
ตามศาสนาที่กรมการศาสนารับรอง (5 ศาสนา)
จังหวัด ภาค
4) จํานวนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
ที่ไดรับเงินสนับสนุนในการดําเนินงานทาง
ศาสนา จําแนกตามจังหวัด ภาค

กรมการศาสนา

วธ.

กรมการศาสนา

วธ.

กรมการศาสนา

วธ.

กรมการศาสนา

วธ.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม

กรมการศาสนา

วธ.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม

โครงสรางสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ (กรม)
5) จํานวนผูประกอบกิจการฮัจยที่ทําสัญญาเงิน กรมการศาสนา
ยืมกองทุนสําหรับผูเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย
จําแนกตามจังหวัด
รายการสถิติทางการ

กระทรวง

สถานการณสถิติทางการ

แนวทางการพัฒนา
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วธ.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม

2) การสนับสนุนพุทธ
ศาสนสถานโดยรัฐ

1) จํานวนพุทธศาสนสถานที่ไดรับ
การบูรณะซอมแซม

สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
แหงชาติ

หนวยราช
การอิสระ

3) การสนับสนุน
ศาสนาโดยประชาชน

1) จํานวนผูบริจาคเพื่อศาสนา จําแนกตาม
ศาสนา ประเภท เพศ จังหวัด

สํานักงานสถิติ
แหงชาติ

ทก.

2) จํานวนเงินบริจาคเพื่อศาสนา จําแนกตาม
ศาสนา ประเภท จังหวัด

สํานักงานสถิติ
แหงชาติ

ทก.

เดิมมีขอมูลจากการสํารวจ เพิ่มขอถามในการ
การเขารวมกิจกรรมทาง
สํารวจของ สํานักงาน
วัฒนธรรม พ.ศ. 2548 ของ สถิติแหงชาติ
สสช. (จํานวนประชากร
อายุ15 ปขึ้นไป จําแนก
ตามศาสนา คาใชจาย
เกี่ยวกับกิจทางศาสนา
เงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศลตอป เพศ เขตการ
ปกครอง และภาค) ตอมา
ไมมีการถามขอถามนี้
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โครงสรางสถิติ
ชื่อสถิติทางการ
ทางการ
2. ศิลปะ
วัฒนธรรม
2.1 บุคคล /
องคกรทางศิลปะ
วัฒนธรรม
2.1.1 บุคคล 1) ศิลปนแหงชาติ
ทางศิลปะ
วัฒนธรรม
2) ศิลปนพื้นบาน

3) ศิลปนรวมสมัย

25

รายการสถิติทางการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ (กรม)

กระทรวง

สถานการณสถิติทางการ

1) จํานวนศิลปนแหงชาติ จําแนกตามเพศ
สาขา จังหวัด

กรมสงเสริม
วัฒนธรรม

วธ.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

1) จํานวนคณะแสดงพื้นบาน25 จําแนกตาม
สาขา จังหวัด

กรมสงเสริม
วัฒนธรรม

วธ.

2) จํานวนศิลปนการแสดงพื้นบาน จําแนกตาม กรมสงเสริม
สาขา เพศ จังหวัด
วัฒนธรรม

วธ.

จัดเก็บขอมูลในป 2555
โดยขอความรวมมือจาก
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด หรือสภาวัฒนธรรมจังหวัด มีรายงาน
62 จังหวัด และยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

1) จํานวนศิลปนรวมสมัย จําแนกตามเพศ
สาขา ประเภทรางวัล

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

วธ.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

2) จํานวนเยาวชนตนแบบศิลปะรวมสมัย
จําแนกตามสาขา

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

วธ.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

ศิลปะการแสดงพื้นบาน แบงเปน 2 หมวด คือ สาขาดนตรีและสาขาการแสดง

แนวทางการพัฒนา

หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม
หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม
หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม

หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม
หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม

โครงสรางสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ (กรม)
สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป
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กระทรวง

สถานการณสถิติทางการ

แนวทางการพัฒนา

วธ.

- มีหลายหนวยงานจัดเก็บ
ขอมูล
- ในสวนของ สบศ.มี
โครงการวิจัยความตองการ
และจํานวนที่ผลิตได และ
การสรางเครือขาย
ครูผูสอนทั่วประเทศ จะ
นําเสนอขอมูลไดภายในป
57 เปนตนไป
หนวยงานไมอยูใน
คณะอนุกรรมการฯ
- สวธ. เคยจัดเก็บครั้ง
เดียว ป 2553 เฉพาะ
5 จังหวัดชายแดนใต
เนื่องจากขาดงบประมาณ
- สกศ. มีการจัดเก็บขอมูล
ครูภูมิปญญาไทย 9 ดาน
หนวยงานไมอยูใน
อนุกรรมการฯ
จัดเก็บขอมูลในป 2555
โดยขอความรวมมือจาก
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด หรือสภาวัฒนธรรม
จังหวัด และยังไมไดประมวล
เปนขอมูลสถิติ

- สบศ. รับเปนเจาภาพ
รวบรวมขอมูลภาพรวม
ครู-อาจารยที่สอนใน
สถาบันอื่นดวย เชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฯลฯ

4) ผูสอนศิลปะ
วัฒนธรรม

1) จํานวนผูสอนศิลปะ วัฒนธรรมจําแนกตาม
สาขา และสถาบัน

5) ผูมีภูมิปญญา
ทองถิ่น ปราชญ
ชาวบานและชางฝมือ
พื้นบาน

1) จํานวนครูผูมภี ูมิปญญาไทย จําแนกตาม
ดาน ภาค จังหวัด

สํานักงาน
เลขาธิการสภา
การศึกษา

ศธ.

2) จํานวนชางฝมือพื้นบาน จําแนกตามเพศ
สาขา จังหวัด

กรมสงเสริม
วัฒนธรรม

วธ.

ฝายเลขานุการฯ
คณะอนุกรรมการฯ
ประสานงานกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
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โครงสรางสถิติ
ทางการ

2.1.2 องคกร
ทางศิลปะ
วัฒนธรรม

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ

6) นักเขียน/นัก
ประพันธ

1) จํานวนนักเขียน/นักประพันธ จําแนกตาม
เพศ สาขา จังหวัด อําเภอ ประเภทรางวัล

1) เครือขายทางศิลปะ
วัฒนธรรม

1) จํานวนเครือขายดานศิลปะ วัฒนธรรม
(องคกรและบุคคล) จําแนกตามสาขา จังหวัด

หนวยงาน
รับผิดชอบ (กรม)
ยังไมมีหนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด
กระทรวง
วัฒนธรรม
(สํานักบริหาร
กลาง)

กระทรวง
-

วธ.

สถานการณสถิติทางการ
ยังไมมีขอมูล

แนวทางการพัฒนา

กระทรวงวัฒนธรรม
มอบหมายหนวยงาน
รับผิดชอบ
สถาบันพัฒนาการมี
มีหลายหนวยงานจัดเก็บ
ขอมูล - สถาบันพัฒนาการ สวนรวมฯ รับเปน
มีสวนรวมฯ สป.วธ. รับ
เจาภาพหลักประสาน
เปนผูประสานรวบรวมจาก การรวบรวม
หนวยงานตางๆ เชน สบศ.
สวธ. เพราะมี MOU เก็บ
ขอมูลภาพรวมเครือขายที่
ชัดเจนเพราะเครือขายมี
จํานวนมาก หลายระดับ
- กรมสงเสริมวัฒนธรรมมี
ขอมูล เครือขายวิทยุชุมชน
มีแบบทั้งองคกร และ
บุคคล ระดับจังหวัด
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัด
อยูในการกํากับดูแลของ
สถาบันราชภัฏในจังหวัด
สภาวัฒนธรรมกรุงเทพฯ
กทม. (เขตและแขวง)
และสภาวัฒนธรรมจังหวัด
อําเภอ ตําบล

โครงสรางสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ

2) สถาบันการศึกษาที่ 1) จํานวนสถาบันการศึกษาที่สอนดานศิลปะ
สอนดานศิลปะ
วัฒนธรรม จําแนกตามสังกัด
วัฒนธรรม
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2.2 สิ่งประดิษฐ
ทางศิลปะ
วัฒนธรรม

1) งานวิจัยและงาน
สรางสรรคดานศิลปะ
วัฒนธรรม

1) จํานวนงานวิจัย/งานสรางสรรคดานศิลปะ
วัฒนธรรม จําแนกตามหัวเรื่อง ประเภท ภาค
จังหวัด

หนวยงาน
รับผิดชอบ (กรม)
สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป

ยังไมมีหนวยงาน
รับผิดชอบ

กระทรวง

สถานการณสถิติทางการ

วธ.

ยังไมมีขอมูล คาดวาจะ
ดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลภายในปงบประมาณ
2557
- มีหลายหนวยงานผลิต
ผลงาน วิจัย (สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป/
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร/
ศูนยคุณธรรม (องคการ
มหาชน)/ สวธ.)
- ยังไมมีหนวยงานหลัก
รวบรวมสถิติภาพรวม
- สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
จะสงขอมูลจํานวน
งานวิจัย/งานสรางสรรค
ดานศิลปะ วัฒนธรรมของ
หนวยงาน สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลปนําเสนอได
ภายใน มี.ค. 56
- ศูนยคุณธรรม มีขอมูล
เฉพาะของหนวยงาน

-

แนวทางการพัฒนา
หนวยงานรับผิดชอบ
จัดทําขอมูลสถิติ

- กระทรวงวัฒนธรรม
มอบหมายหนวยงาน
ประสานรวบรวมขอมูล
ของหนวยงานภายใน
กระทรวงฯ
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โครงสรางสถิติ
ทางการ

26

ชื่อสถิติทางการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ (กรม)
2) จํานวนผลงานวิจัย/งานสรางสรรคดานศิลปะ สถาบันบัณฑิต
วัฒนธรรมที่มีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร26
พัฒนศิลป
รายการสถิติทางการ

2) บรรณานุกรม
งานวิจัย

1) จํานวนขอมูลบรรณานุกรมงานวิจัย

ศูนยมานุษยวิทยา
สิรินธร

3) สื่อโสตทัศน

จํานวนรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการ
โทรทัศนที่สงเสริมดานศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม

สํานักงาน
คณะกรรมการ
กิจการกระจาย
เสียง กิจการ
โทรทัศนและ
กิจการ
โทรคมนาคม
แหงชาติ

ตัวชี้วัดแผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ

กระทรวง

สถานการณสถิติทางการ

แนวทางการพัฒนา

วธ.

ไมมีขอมูลภาพรวม
สบศ. มีขอมูลนําเสนอได
ในป 2556 และรับประสาน
รวบรวมขอมูลจาก
หนวยงานในกระทรวง
วัฒนธรรม

วธ.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

- สบศ. รับประสาน
รวบรวมขอมูลจาก
หนวยงานภายใน
กระทรวงวัฒนธรรมและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
- ขอมูลของสบศ. นํา
เสนอไดภายใน มี.ค.56
หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม
ฝายเลขานุการฯ
คณะอนุกรรมการฯ
ประสานงานกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

หนวย
ราชการ
อิสระ

หนวยงานไมไดอยูใน
อนุกรรมการฯ
ปจจุบันมีเฉพาะขอมูลของ
กรมประชาสัมพันธ
ยังไมมีขอมูลภาพรวมที่
นาจะเก็บรวบรวมไดจาก
กสทช.

โครงสรางสถิติ
ชื่อสถิติทางการ
ทางการ
2.3 สินคาและ 1) สถานประกอบการ
บริการเชิงศิลปะ ดานศิลปะ วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
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2.4 แหลง
เรียนรูทาง
ศิลปะ
วัฒนธรรม

1) จํานวนสถานประกอบการ ภายใต พ.ร.บ.
ภาพยนตรและวีดีทัศน พ.ศ. 2551

หนวยงาน
รับผิดชอบ (กรม)
กรมสงเสริม
วัฒนธรรม

2) จํานวนสถานประกอบการและมูลคา
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม

ยังไมมีหนวยงาน
รับผิดชอบ

2) ผลิตภัณฑเชิง
สรางสรรคศิลปะ
วัฒนธรรม

1) จํานวนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑดาน
ศิลปะ วัฒนธรรม จําแนกตามหมวดหมู
ประเภทสินคา

กรมการพัฒนา
ชุมชน

มท.

1) พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ

1) จํานวนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จําแนก
ตามจังหวัด

กรมศิลปากร

วธ.

2) จํานวนผูเขาใช-เขาชมพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ จําแนกตามจังหวัดที่ตั้ง ประเภทผูใชผูชม เพศ
1) จํานวนพิพิธภัณฑทองถิ่นที่ดําเนินการ โดย
องคกรชุมชนหรือเอกชน จําแนกตามเนื้อหาที่
จัดแสดง การบริหารจัดการ ภาค และจังหวัด

กรมศิลปากร

วธ.

ศูนยมานุษยวิทยา
สิรินธร

วธ.

2) พิพิธภัณฑทองถิ่น

รายการสถิติทางการ

กระทรวง

สถานการณสถิติทางการ

วธ.

มีการรวบรวมขอมูลราย
จังหวัด แตยังไมครบถวน
ทุกจังหวัด
ยังไมมีขอมูล

-

แนวทางการพัฒนา

ประสานหนวยงานและ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม
ฝายเลขานุการฯ
ประสานหนวยงานที่
เกี่ยวของหารือเพื่อหา
แนวทางการจัดเก็บ
ฝายเลขานุการฯ
หนวยงานไมอยูใน
คณะอนุกรรมการฯ
อนุกรรมการฯ
ประสานงานกับ
ขอมูลยังไมมีการจัด
จําแนกหมวดหมูและจัดทํา หนวยงานที่รับผิดชอบ
เปนขอมูลเชิงสถิติ
มีฐานขอมูล แตยังไมได
หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลเปนขอมูลสถิติ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม
มีฐานขอมูล แตยังไมได
หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลเปนขอมูลสถิติ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม
มีฐานขอมูล แตยังไมได
หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลเปนขอมูลสถิติ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม
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โครงสรางสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ

3) โบราณสถาน/แหลง 2) จํานวนผูใชบริการโบราณสถาน/อุทยาน
โบราณคดี/อุทยาน
ประวัติศาสตรทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
ประวัติศาสตร
จําแนกตามเพศ
3) แหลงโบราณคดีที่ไดรับความนิยม จําแนก
ตามจังหวัด
4) สถานที่จัดแสดง
งานทางศิลปะ
วัฒนธรรม

1) จํานวนสถานที่จัดแสดงงานทางศิลปะ
วัฒนธรรม จําแนกตามประเภท จังหวัด

หนวยงาน
รับผิดชอบ (กรม)
กรมศิลปากร

กรมศิลปากร

ยังไมมีหนวยงาน
รับผิดชอบ

กระทรวง

สถานการณสถิติทางการ

วธ.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

วธ.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

-

มีหลายหนวยงานจัดแสดง
งานศิลปะ วัฒนธรรม
ไดแก สวธ. /กรมศิลปากร
/หอภาพยนตรฯ/ อปท.
สถาบันการศึกษา/เอกชน
ยังไมมีหนวยงานหลัก
รวบรวมสถิติภาพรวม
 หออัครศิลปน -สวธ.
 หอวัฒนธรรมนิทัศน
(เดิมสวธ. ดูแล) ปจจุบัน
หนวยงานทองถิ่นเปน
ผูดูแล
 หอศิลป
o หอศิลปภายใต
พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ-กรม
ศิลปากร

แนวทางการพัฒนา
หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม
หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม
กระทรวงวัฒนธรรม
หารือแนวทางการ
รวบรวมขอมูลสถิติ
ทางการ

โครงสรางสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ (กรม)

กระทรวง

สถานการณสถิติทางการ
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o หอศิลป/หอ
ศิลปกรรม/หอ
ศิลปวัฒนธรรม
อื่นๆ เชน หอศิลป/
หอศิลปกรรม/หอ
ศิลปวัฒนธรรมใน
สังกัดสถาบัน
การศึกษา
o หอศิลปพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ-กทม.
o หอศิลปของ
ภาคเอกชน เชน
หอศิลปรวมสมัย
อารเดล ฯลฯ
 พิพิธภัณฑภาพยนตร
และโรงภาพยนตรศรี
ศาลายา หอศิลป
กรุงเทพ-หอภาพยนตร
(องคการมหาชน)
 โรงละคร (โรงมหรสพ)
มีหลายสังกัด ทั้งของรัฐ
เอกชน มูลนิธิ ;

แนวทางการพัฒนา
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โครงสรางสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ (กรม)

กระทรวง

สถานการณสถิติทางการ
 โรงละครภายใตการดูแล
 หนวยงานของรัฐ และ
กทม.;
- โรงละครแหงชาติ 3
แหง กทม. สุพรรณฯ
และนครราชสีมากรมศิลปากร
- โรงละครวังหนาสบศ.
- โรงละครศาลาเฉลิม
กรุง-มูลนิธิศาลา
- เมืองไทยรัชดา
ลัยเทียเตอร
สยามนิรมิต
- ภัทรวดีเทียเตอร
- โรงละครมรดกใหม
- โรงละครกรุงเทพ
- โรงละครกาดสวน
แกว
 ศูนยวฒ
ั นธรรม
แหงประเทศไทย-กรม
สงเสริมวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา

โครงสรางสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ
2) จํานวนผูใชบริการการจัดแสดงงานทาง
ศิลปะ วัฒนธรรม จําแนกตาม ประเภท
ผูใชบริการ และประเภทสถานที่จัดแสดง
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5) หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ / หอสมุด
แหงชาติ

6) แหลงเรียนรู
วัฒนธรรมชุมชน/
ทองถิ่น
1) การสนับสนุนศิลปะ
2.5 การ
สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม
วัฒนธรรม

27

หนวยงาน
รับผิดชอบ (กรม)
ยังไมมีหนวยงาน
รับผิดชอบ

กระทรวง

สถานการณสถิติทางการ

-

ยังไมมีขอมูล

-

ยังไมมีขอมูล

3) จํานวนการจัดแสดงนิทรรศการและผลงาน
ดานศิลปวัฒนธรรม 27

ยังไมมีหนวยงาน
รับผิดชอบ

1) จํานวนหอสมุดแหงชาติ/ หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค

กรมศิลปากร

วธ.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

2) จํานวนผูใชบริการหอสมุดแหงชาติ/ หอ
จดหมายเหตุแหงชาติ ทั้งสวนกลางและสวน
ภูมิภาค จําแนกตามเพศ
1) จํานวนแหลงเรียนรูวัฒนธรรมชุมชน/ทองถิ่น
ภายใตโครงการศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราช จําแนก
ตามจังหวัด
1) จํานวนเงินบูรณะซอมแซมแหลงเรียนรูทาง
ศิลปะ วัฒนธรรม และโบราณสถาน จําแนก
ตามประเภทแหลงเรียนรู

กรมศิลปากร

วธ.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

กรมสงเสริม
วัฒนธรรม

วธ.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

กรมศิลปากร

วธ.

มีฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ
การจัดเก็บขอมูลอยูในชั้น
ความลับ

ไดแก ทัศนศิลป ดุริยางคศิลป นาฏศิลป วรรณกรรม ศิลปการแสดง และ ศิลปประยุกต

แนวทางการพัฒนา
กระทรวงวัฒนธรรม
หารือแนวทางการ
รวบรวมขอมูลสถิติ
ทางการ
กระทรวงวัฒนธรรม
หารือแนวทางการ
รวบรวมขอมูลสถิติ
ทางการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม
หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม
หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม
หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม
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โครงสรางสถิติ
ชื่อสถิติทางการ
รายการสถิติทางการ
ทางการ
2.6 ความเสี่ยง 5) รานเกมและวีดิทัศน 1) จํานวนรานเกมและวีดิทัศนตาม
พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.
ทางวัฒนธรรม
2551 จําแนกตามจังหวัด

2.7 การเฝา
ระวังทาง
วัฒนธรรม

4) เครือขายเฝาระวัง
ทางวัฒนธรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ (กรม)
กรมสงเสริม
วัฒนธรรม

กระทรวง

สถานการณสถิติทางการ

แนวทางการพัฒนา

วธ.

จัดเก็บขอมูลป 2556
เขาฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม

2) จํานวนรานเกมสีขาว จําแนกตามจังหวัด

กรมสงเสริม
วัฒนธรรม

วธ.

จัดเก็บขอมูลป 2556
เขาฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม

3) จํานวนรานเกมและวีดิทัศนที่กระทําผิดและ
ถูกลงโทษทั้งทางอาญาและปกครอง จําแนก
ตามจังหวัด

กรมสงเสริม
วัฒนธรรม

วธ.

จัดเก็บขอมูลป 2556
เขาฐานขอมูล แตยังไมได
ประมวลเปนขอมูลสถิติ

หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม

3) จํานวนการรับแจงจากเครือขายเฝาระวัง
จําแนกตามประเด็นทางวัฒนธรรม

สํานักงานปลัด
กระทรวง
วัฒนธรรม
(สํานักเฝาระวังฯ)

วธ.

มีฐานขอมูลการรวบรวม
รายงานประจําป
งบประมาณ (ขอมูลจาก
ศูนยปฏิบัติการสื่อ
ปลอดภัยและสรางสรรค
แหงชาติ/สายดวน 1765)

หนวยงานรับผิดชอบ
ประมวลผลขอมูล
เพิ่มเติม

4.2 สถานการณและแนวทางการพัฒนาความพรอมของหนวยสถิติสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
สถานการณ ข องหน ว ยสถิ ติ ค รอบคลุ ม จุ ด แข็ ง และข อ จํ า กั ด ด า นการประสานงาน บุ ค ลากร
งบประมาณ วิธ ีก ารดํา เนิน งาน นโยบาย กฎหมาย ระเบีย บ ฯลฯ ซึ่ง จํา เปน ตอ งมีก ารกํ า หนดแนว
ทางการพัฒนาที่เหมาะสม อาทิ การพัฒนากลไกประสานงาน บุคลากร และงบประมาณ การจัดใหมีการ
ประเมินคุณภาพสถิติและหนวยสถิติ การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน การสรางความรวมมือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ ฯลฯ
4.2.1 สถานการณของหนวยสถิติสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ในภาพรวมการดําเนินงานสถิติสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ของหนวยสถิติตางๆ มีจุดแข็ง
และขอจํากัด ดังนี้
จุดแข็ง
1) โครงสรางกระทรวงวัฒนธรรมมีหนวยงานดูแลภาพรวมดานนโยบายยุทธศาสตร และ
ขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีอยูในสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีหนวยงานในพื้นที่เก็บรวบรวม
ขอมูลสงใหสวนกลาง
2) หนวยงานสวนใหญมีการจัดเก็บขอมูลเพื่อการปฏิบัติงาน (Administrative records)
มีระบบฐานขอมูลเพื่อการปฏิบัติงานที่สามารถนํามาประมวลเปนสถิติ
3) ผูบริหารใหความสนใจและเห็นความสําคัญในการนําขอมูลที่มีอยูแลวหรือยังไมไดมี
การจัดเก็บเปนขอมูลสถิติทางการ และสนใจที่จะนําผลการวิจัยทางสังคมมาอธิบายปรากฏการณดาน
วั ฒ นธรรม เช น ประเด็ น ความเสี่ ย งด า นวั ฒ นธรรมต อ เด็ ก และเยาวชน สถาบั น การศึ ก ษาที่ ส อนด า น
ศิลปวัฒนธรรม
ขอจํากัด
1) มีหนวยงานภายในกระทรวงวัฒนธรรมที่สามารถจัดเก็บ หรือพรอมจะจัดเก็บรายการ
สถิติทางการที่จําเปนสําหรับสาขาฯ หลายหนวยงาน แตขาดการมอบหมายหรือการหาหนวยงานเจาภาพหลัก
สําหรับทําหนาที่ประสานรวบรวมใหเปนขอมูลภาพรวมที่เปนเอกภาพเพื่อตอบตัวชี้วัดตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรในแผนพัฒนา และแผนแมบทฯ
2) หนวยงานภายในกรมที่ดูแลรับผิดชอบประสานรวบรวมขอมูลสถิติ หลายหนวยงานเปน
หนวยงานระดับงาน เชน งานขอมูล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ บางกรมเปนหนวยงานระดับกอง เชน ศูนย
ปฏิบัติการกรม สํานักสารสนเทศ ขณะที่บางกรมยังไมมีความชัดเจน อาจสรุปไดวาการมอบหมายบทบาท
ของหนวยสถิติระดับกรมยังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน
3) ขาดงบประมาณและบุคคลากรที่ดําเนินงานดานสถิติ
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4.2.2 แนวทางการพัฒนาความพรอมของหนวยสถิติสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
การพัฒนาหนวยสถิติสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ
ดังนี้
1) มอบหมายหน ว ยสถิ ติ ร ะดั บ กรมให ชั ด เจน และสร า งกลไกการประสานงานระดั บ
กระทรวงวัฒนธรรมระหวางหนวยสถิติระดับกรมใหเปนเอกภาพในการจัดเก็บสถิติทางการสาขาศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
2) วิเคราะหสถานการณหนวยสถิติภายในแตละกรมอยางละเอียด และจัดทําแผนพัฒนา
กําลังคนดานสถิติ งบประมาณสนับสนุนในการสํารวจหรือจัดเก็บขอมูลสถิติใหสอดคลองกับรายการสถิติ
ทางการที่ตองจัดเก็บใหสมบูรณและตอเนื่อง
3) ฝกอบรมใหความรูดานสถิติแกหนวยสถิติ และขอตั้งงบประมาณในการจัดทําสถิติ
ทางการ
4.3 แผนปฏิบัติการพัฒนาสถิติทางการสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม พ.ศ. 2557 - 2558
คณะอนุกรรมการสถิติสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไดกําหนดโครงการ/กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
เพื่อพัฒนาสถิติทางการและหนวยสถิติในป พ.ศ. 2557 - 2558 ดังนี้
4.3.1 แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาการผลิตสถิติทางการสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ชื่อสถิติทางการ
1) ผูสอนศาสนาพุทธ
(1) จํานวนพระธรรม
วิทยากร ในศูนยการเรียนรู
ศีลธรรม การอบรมคุณธรรม
จริยธรรม จําแนกตาม
จังหวัด อายุ ระดับการศึกษา
(2) จํานวนผูสอนศาสนา
พุทธที่ศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย
จําแนกตามสถานะผูสอน
(บรรพชิต คฤหัสถ)
(3) จํานวนพระเผยแผ
พระพุทธศาสนา จําแนกตาม
วิทยฐานะ จังหวัด อําเภอ
ตําบล

โครงการ/กิจกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558

ประมวลผลขอมูลสถิติทางการ
- กําหนดรูปแบบการนําเสนอขอมูลสถิติ
- ประมวลผลขอมูลจากฐานขอมูล
- นําขอมูลรายการสถิติทางการเขาสูระบบ
นําเสนอสถิติทางการ





กรมการศาสนา

ประมวลผลขอมูลสถิติทางการ
- กําหนดรูปแบบการนําเสนอขอมูลสถิติ
- ประมวลผลขอมูลจากฐานขอมูล
- นําขอมูลรายการสถิติทางการเขาสูระบบ
นําเสนอสถิติทางการ





สํานักงาน
พระพุทธ
ศาสนาแหงชาติ

(4) จํานวนพระนักเทศน
จําแนกตามจังหวัด อําเภอ
ตําบล
84

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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ชื่อสถิติทางการ
(5) จํานวนพระธรรมทูต
จําแนกตามสาย(9 สาย) ฝาย
(ฝายบริหาร ฝายปฏิบัติการ)
วิทยฐานะ จังหวัด อําเภอ
ตําบล
(6) จํานวนพระวิปสสนา
จารย จําแนกตาม วิทยฐานะ
จังหวัด อําเภอ ตําบล
2) บุคลากรในศาสนาอื่นๆ
(อิสลาม คริสต
พราหมณ-ฮินดู ซิกข)
(1) สัปปุรุษประจํามัสยิด
อิหมาม คอเต็บ บิหลั่น
จําแนกตามสัญชาติ จังหวัด
(2) จํานวนผูสอนศาสนา
อิสลามในศูนยอบรมศาสนา
อิสลามและจริยธรรมประจํา
มัสยิด (ศอม.) จําแนกตาม
จังหวัด
(3) จํานวนบุคลากรดาน
เผยแผศาสนาคริสต จําแนก
ตามสัญชาติ
(4) จํานวนบุคลากรดาน
เผยแผศาสนาพราหมณฮินดู จําแนกตามสัญชาติ
(5) จํานวนบุคลากรดาน
เผยแผศาสนาซิกข จําแนก
ตามสัญชาติ
3) ศาสนสถานอื่นๆ
(อิสลาม คริสต
พราหมณ-ฮินดู ซิกซ)
(1) จํานวนมัสยิดทั่ว
ประเทศ จําแนกตามจังหวัด
(2) จํานวนโบสถคริสตทั่ว
ประเทศ จําแนกตามนิกาย
จังหวัด (จัดเก็บขอมูลภาพ
รวม)

โครงการ/กิจกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558

หนวยงาน
รับผิดชอบ

นําเสนอขอมูลสถิติทางการ
- ประสานขอขอมูลจากจากสํานักงาน
คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย
- นําขอมูลรายการสถิติทางการเขาสูระบบ
นําเสนอสถิติทางการ





กรมการศาสนา

ประมวลผลขอมูลสถิติทางการ
- กําหนดรูปแบบการนําเสนอขอมูลสถิติ
- ประมวลผลขอมูลจากฐานขอมูล
- นําขอมูลรายการสถิติทางการเขาสูระบบ
นําเสนอสถิติทางการ





กรมการศาสนา

ประมวลผลขอมูลสถิติทางการ
- กําหนดรูปแบบการนําเสนอขอมูลสถิติ
- ประมวลผลขอมูลจากฐานขอมูล
- นําขอมูลรายการสถิติทางการเขาสูระบบ
นําเสนอสถิติทางการ
จัดเก็บขอมูลสถิติทางการ
- วางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติทางการ
- ขอตั้งงบประมาณในการเก็บรวบรวมขอมูล





กรมการศาสนา





กรมการศาสนา
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ชื่อสถิติทางการ
(3) จํานวนเทวสถานโบสถ
พราหมณ จําแนกตามนิกาย
จังหวัด
(4) จํานวนวัดซิกข จําแนก
จังหวัด
4) ศาสนิกชน
(1) จํานวนผูนับถือศาสนา
จากการทะเบียน จําแนก
ตามศาสนา เพศ จังหวัด
ภาค
5) การเรียนรูและอบรมทาง
ศาสนาพุทธ
(1) จํานวนหนวยเผยแพร
พระพุทธศาสนา (หนวย
เผยแพรศีลธรรม หนวยพุทธ
ศาสนาในสถานศึกษา และ
หนวยสงเคราะหพุทธมามกะ) จําแนกตามจังหวัด
(2) จํานวนผูเขารับการ
อบรมในหนวยเผยแพร
พระพุทธศาสนา จําแนกตาม
จังหวัด
(3) จํานวนศูนยศึกษาพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย (ศพอ.)
จําแนกตามประเภท จังหวัด
ภาค
(4) จํานวนผูเรียน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย
จําแนกตามชั้นเรียน
หองเรียน เพศ กลุมอายุ
(5) จํานวนวัดที่จัด
บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ
สามเณรภาคฤดูรอน จําแนก
ตามจังหวัด และภาค
(6) จํานวนผูบรรพชา
อุปสมบทพระภิกษุ สามเณร
ภาคฤดูรอน จําแนกตาม
จังหวัด และภาค
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โครงการ/กิจกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558

ประสานความรวมมือกับสํานักบริหารการ
ทะเบียน กรมการปกครอง
- นําขอมูลรายการสถิติทางการเขาสูระบบ
นําเสนอสถิติทางการ





จัดทําขอมูลสถิติทางการ
- กําหนดรูปแบบการนําเสนอขอมูล
- ประมวลผลจากฐานขอมูล
- นําขอมูลรายการสถิติทางการเขาสูระบบ
นําเสนอสถิติทางการ





แผนพัฒนาสถิติสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ฝายเลขานุการ
ฯ ประสานกับ
สํานักบริหาร
การทะเบียน
กรมการ
ปกครอง
กรมการศาสนา
รายการที่ (1)(4) มีฐานขอมูล
อยูแลว
รายการที่ (5)(6) อยูระหวาง
จัดทําฐานขอมูล

ชื่อสถิติทางการ

โครงการ/กิจกรรม

(7) จํานวนเยาวชนที่เขา
รวมโครงการสวดมนตหมู
สรรเสริญพระรัตนตรัย
จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา จังหวัด รายป
(8) จํานวนเยาวชนที่เขา
รวมโครงการประกวด
บรรยายธรรม จําแนกตาม
จังหวัด อายุ ระดับ
การศึกษา จังหวัด รายป
6) การเรียนรูและอบรมทาง จัดทําขอมูลสถิติทางการ
- กําหนดรูปแบบการนําเสนอขอมูล
ศาสนาอิสลาม
- ประมวลผลจากฐานขอมูล
(1) จํานวนศูนยอบรม
ศาสนาอิสลามและจริยธรรม - นําขอมูลรายการสถิติทางการเขาสูระบบ
นําเสนอสถิติทางการ
ประจํามัสยิด ทั่วประเทศ
จําแนกตามจังหวัด ภาค
(2) จํานวนผูเรียนศาสนา
อิสลามและจริยธรรมในศูนย
อบรม จําแนกตามกลุมอายุ
เพศ เขตการปกครอง
7) การเรียนรูและอบรมทาง จัดเก็บสถิติทางการ
- ประสานความรวมมือเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ศาสนาคริสต
เครือขาย 5 องคกรศาสนาคริสต
(1) จํานวนศูนยอบรมทาง
ศาสนาคริสต จําแนกจังหวัด - ประมวลผลขอมูลและนําขอมูลรายการสถิติ
ทางการเขาระบบนําเสนอสถิติทางการ
(2) จํานวนผูเรียน/ผูอบรม
ทางศาสนาคริสต จําแนก
จังหวัด
จัดทําขอมูลสถิติทางการ
8) การจาริกแสวงบุญ
- กําหนดรูปแบบการนําเสนอขอมูล
(1) จํานวนพระสงฆที่
เดินทางไปประกอบศาสนกิจ - ประมวลผลจากฐานขอมูล
ณ สังเวชนียสถาน 4 ตําบล - นําขอมูลรายการสถิติทางการเขาสูระบบ
นําเสนอสถิติทางการ
จําแนกตามจังหวัด
(2) จํานวนพุทธบริษัทที่
เขารวมโครงการเดินทางไป
ประกอบศาสนกิจ ณ สังเวช
นียสถาน 4 ตําบล จําแนก
ตามเพศ

ปงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558

หนวยงาน
รับผิดชอบ





กรมการศาสนา





กรมการศาสนา





กรมการศาสนา
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ชื่อสถิติทางการ
9) การสนับสนุนศาสนาโดย
รัฐ
(1) จํานวนศาสนสถาน
โครงการลานธรรมลานวิถี
ไทยที่ไดรับเงินอุดหนุนใน
การจัดกิจกรรมทางศาสนา
จําแนกตามศาสนา จังหวัด
ภาค
(2) จํานวนศาสนสถานที่
ไดรับเงินอุดหนุนในการ
บูรณะซอมแซม ศาสน
สถาน (ศาสนาอิสลาม คริสต
พราหมณ-ฮินดูและซิกข)
จําแนกตามภาค จังหวัด
(3) จํานวนสถาบันทาง
ศาสนาที่ไดรับเงินสนับสนุน
การจัดกิจกรรมทางศาสนา
จําแนกตามศาสนาที่กรมการ
ศาสนารับรอง (5 ศาสนา)
จังหวัด ภาค
(4) จํานวนคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัด ที่
ไดรับเงินสนับสนุนในการ
ดําเนินงานทางศาสนา
จําแนกตามจังหวัด ภาค
(5) จํานวนผูประกอบ
กิจการฮัจยที่ทําสัญญาเงิน
ยืมกองทุนสําหรับผูเดินทาง
ไปประกอบพิธีฮัจย จําแนก
ตามจังหวัด
10) การสนับสนุนพุทธศาสน
สถานโดยรัฐ
- จํานวนพุทธศาสน
สถานที่ไดรับการบูรณะ
ซอมแซม

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กรมการศาสนา

ประมวลผลขอมูลสถิติทางการ
- กําหนดรูปแบบการนําเสนอขอมูลสถิติ
- ประมวลผลขอมูลจากฐานขอมูล
- นําขอมูลรายการสถิติทางการเขาสูระบบ
นําเสนอสถิติทางการ





ประมวลผลขอมูลสถิติทางการ
- กําหนดรูปแบบการนําเสนอขอมูลสถิติ
- ประมวลผลขอมูลจากฐานขอมูล
- นําขอมูลรายการสถิติทางการเขาสูระบบ
นําเสนอสถิติทางการ





สํานักงาน
พระพุทธ
ศาสนาแหงชาติ





สํานักงานสถิติ
แหงชาติ

11) การสนับสนุนศาสนาโดย เพิ่มขอถามในแบบสํารวจของ สสช. เพื่อจัดทํา
ประชาชน
สถิติทางการ
(1) จํานวนผูบริจาคเพื่อ
- พิจารณาเพิ่มเติมขอถามในแบบสํารวจฯ
ศาสนา จําแนกตามศาสนา
- นําขอมูลรายการสถิติทางการเขาสูระบบ
ประเภท เพศ จังหวัด
นําเสนอสถิตทิ างการ
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ปงบประมาณ พ.ศ.
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2558
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ชื่อสถิติทางการ
(2) จํานวนเงินบริจาคเพื่อ
ศาสนา จําแนกตามศาสนา
ประเภท เพศ จังหวัด
12) ศิลปนแหงชาติ
(1) จํานวนศิลปนแหงชาติ
จําแนกตามเพศ สาขา
จังหวัด

โครงการ/กิจกรรม

ประมวลผลขอมูลสถิติทางการ
- กําหนดรูปแบบการนําเสนอขอมูลสถิติ
- ประมวลผลขอมูลจากฐานขอมูล
- นําขอมูลรายการสถิติทางการเขาสูระบบ
นําเสนอสถิติทางการ
13) ศิลปนพื้นบาน
ประมวลผลขอมูลสถิติทางการ
(1) จํานวนคณะแสดง
- กําหนดรูปแบบการนําเสนอขอมูลสถิติ
พื้นบาน จําแนกตามสาขา
- ประมวลผลขอมูลจากฐานขอมูล
จังหวัด
- นําขอมูลรายการสถิติทางการเขาสูระบบ
(2) จํานวนศิลปนการแสดง
นําเสนอสถิติทางการ
พื้นบาน จําแนกตามสาขา
เพศ จังหวัด
14) ศิลปนรวมสมัย
ประมวลผลขอมูลสถิติทางการ
(1) จํานวนศิลปนรวมสมัย - กําหนดรูปแบบการนําเสนอขอมูลสถิติ
จําแนกตามเพศ สาขา
- ประมวลผลขอมูลจากฐานขอมูล
ประเภทรางวัล
- นําขอมูลรายการสถิติทางการเขาสูระบบ
(2) จํานวนเยาวชน
นําเสนอสถิติทางการ
ตนแบบศิลปะรวมสมัย
จําแนกตามสาขา
15) ผูสอนศิลปะ วัฒนธรรม เก็บรวบรวมขอมูลสถิติทางการ
- จัดประชุมหารือแนวทางความรวมมือเก็บรวม
- จํานวนผูสอนศิลปะ
ขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
วัฒนธรรม จําแนกตามสาขา
- เก็บรวบรวมขอมูล
และสถาบัน
- นําขอมูลรายการสถิติทางการเขาสูระบบ
นําเสนอสถิติทางการ
16) ผูภูมิปญญาทองถิ่น
ปราชญชาวบานและ
ชางฝมือพื้นบาน
ประสานความรวมมือกับสํานักงานเลขาธิการ
(1) จํานวนครูผูมีภูมิ
ปญญาไทย จําแนกตามดาน สภาการศึกษา
- นําขอมูลรายการสถิติทางการเขาสูระบบ
ภาค จังหวัด
นําเสนอสถิติทางการ
ประมวลผลขอมูลสถิติทางการ
(2) จํานวนชางฝมือ
- กําหนดรูปแบบการนําเสนอขอมูลสถิติ
พื้นบาน จําแนกตามเพศ
- ประมวลผลขอมูลจากฐานขอมูล
สาขา จังหวัด
- นําขอมูลรายการสถิติทางการเขาสูระบบ
นําเสนอสถิติทางการ

ปงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558

หนวยงาน
รับผิดชอบ





กรมสงเสริม
วัฒนธรรม





กรมสงเสริม
วัฒนธรรม





สํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย





สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป





ฝายเลขานุการฯ
ประสานกับ
สํานักงาน
เลขาธิการสภา
การศึกษา





กรมสงเสริม
วัฒนธรรม
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ชื่อสถิติทางการ

โครงการ/กิจกรรม

การผลิตสถิติทางการ “งานวิจับและงาน
สรางสรรคดานศิลปะ วัฒนธรรม”
- ประชุมหารือเพื่อมอบหมายหนวยงาน
รับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล
- กําหนดแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติ
รวมทั้งวานแผนจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการ
เก็บรวบรวมขอมูล
รวบรวมขอมูลสถิติทางการ
18) เครือขายทางศิลปะ
- ประสานหนวยงานที่จัดเก็บขอมูลสถิติจํานวน
วัฒนธรรม
เครือขายดานศิลปะ วัฒนธรรม (องคกร และ
- จํานวนเครือขายดาน
บุคคล)
ศิลปะ วัฒนธรรม (องคกร
และบุคคล) จําแนกตาม
- กําหนดรูปแบบการนําเสนอขอมูลสถิติ
สาขา จังหวัด
- ประมวลผลขอมูลจากฐานขอมูล
- นําขอมูลรายการสถิติทางการเขาสูระบบ
นําเสนอสถิติทางการ
19) สถาบันการศึกษาที่สอน จัดทําขอมูลสถิติทางการ
ดานศิลปะ วัฒนธรรม
- หารือขอบเขตของขอมูล แนวทางรวบรวม
- จํานวนสถาบันการศึกษาที่
ขอมูลกับกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงาน
สอนดานศิลปะ วัฒนธรรม
ที่เกี่ยวของ และการจัดหาทรัพยากรที่จําเปน
จําแนกตามสังกัด
การเก็บรวบรวมขอมูล
การผลิตสถิติทางการ “งานวิจัยและงาน
20) งานวิจัยและงาน
สรางสรรคดานศิลปะ วัฒนธรรม”
สรางสรรคดานศิลปะ
- ประชุมหารือเพื่อมอบหมายหนวยงาน
วัฒนธรรม
รับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล
(1) จํานวนงานวิจัย/งาน
สรางสรรคดานศิลปะ
- กําหนดแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติ
วัฒนธรรม จําแนกตามหัว
รวมทั้งวางแผนจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการ
เรื่อง ประเภท ภาค จังหวัด
เก็บรวบรวมขอมูล
17) นักเขียน/นักประพันธ
- จํานวนนักเขียน/นัก
ประพันธ จําแนกตามเพศ
สาขา จังหวัด อําเภอ
ประเภทรางวัล

(2) จํานวนผลงานวิจัย/งาน จัดทําขอมูลสถิติทางการ
- ประสานรวบรวมขอมูลภาพรวมจาก
สรางสรรคดานศิลปะ
หนวยงานภายในกระทรวงวัฒนธรรมและ
วัฒนธรรมที่มีการจด
หนวยงานที่เกี่ยวของ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
- นําขอมูลรายการสถิติทางการเขาสูระบบ
นําเสนอสถิติทางการ
21) บรรณานุกรมงานวิจัย
ประมวลผลขอมูลสถิติทางการ
- จํานวนขอมูล
- กําหนดรูปแบบการนําเสนอขอมูลสถิติ
บรรณานุกรมงานวิจัย
- ประมวลผลขอมูลจากฐานขอมูล
- นําขอมูลรายการสถิติทางการเขาสูระบบ
นําเสนอสถิติทางการ
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ปงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ไมมีหนวยงาน
รับผิดชอบ











สํานักงานปลัด
กระทรวง
วัฒนธรรม
สํานักบริหาร
กลาง






สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป

ไมมีหนวยงาน
รับผิดชอบ



สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป
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ศูนย
มานุษยวิทยา
สิรินธร

ชื่อสถิติทางการ

โครงการ/กิจกรรม

22) สื่อโสตทัศน
- จํานวนรายการ
วิทยุกระจายเสียงและ
โทรทัศนที่สงเสริมดาน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

จัดทําขอมูลสถิติทางการ
- ประสานหารือแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูล
- ระยะเวลาการจัดเก็บและเผยแพร

23) สถานประกอบการดาน
ศิลปะ วัฒนธรรม
(1) จํานวนสถาน
ประกอบการ ภายใต พ.ร.บ.
ภาพยนตรและวีดีทัศน พ.ศ.
2551

ประสานและประมวลผลขอมูลรายการสถิติ
ทางการ
- ประสานขอความรวมมือจากสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดประมวลผลขอมูลจาก
ฐานขอมูล
- กําหนดรูปแบบการนําเสนอขอมูลสถิติ
- นําขอมูลเขาระบบนําเสนอสถิติทางการ

(2) จํานวนสถาน
ประกอบการและมูลคา
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม

การผลิตสถิติทางการ “สถานประกอบการดาน
ศิลปะ วัฒนธรรม”
- ประชุมหารือเพื่อมอบหมายหนวยงาน
รับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล
- กําหนดแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติ
รวมทั้งวางแผนจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการ
เก็บรวบรวมขอมูล
24) ผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค จัดทําขอมูลสถิติทางการ
- หารือกําหนดนิยาม/ขอบเขตของขอมูล
ศิลปะ วัฒนธรม
- จํานวนสินคาหนึ่งตําบล - จําแนกหมวดหมูผลิตภัณฑดานศิลปะ
หนึ่งผลิตภัณฑดานศิลปะ
วัฒนธรรมและจัดทําขอมูลเชิงปริมาณ
วัฒนธรรม จําแนกตาม
- นําขอมูลรายการสถิติทางการเขาระบบเเลก
หมวดหมูประเภทสินคา
เปลี่ยน
ประมวลผลขอมูลสถิติทางการ
25) พิพิธภัณฑสถาน
- กําหนดรูปแบบการนําเสนอขอมูลสถิติ
แหงชาติ
(1) จํานวนพิพิธภัณฑสถาน - ประมวลผลขอมูลจากฐานขอมูล
แหงชาติ จําแนกตามจังหวัด - นําขอมูลรายการสถิติทางการเขาสูระบบ
นําเสนอสถิติทางการ
(2) จํานวนผูเขาใช-เขาชม
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
จําแนกตามจังหวัดที่ตั้ง
ประเภทผูใช-ผูชม เพศ

ปงบประมาณ พ.ศ.
หนวยงาน
2557
2558
รับผิดชอบ
ฝาย


เลขานุการฯ
ประสาน
กสทช.

กรมสงเสริม
วัฒนธรรม



ไมมีหนวยงาน
รับผิดชอบ





ฝาย
เลขานุการฯ
ประสาน
กรมการพัฒนา
ชุมชน



กรมศิลปากร
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ชื่อสถิติทางการ

โครงการ/กิจกรรม

เก็บรวบรวมขอมูลสถิติทางการ
26) พิพิธภัณฑทองถิ่น
- ประสานหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
- จํานวนพิพิธภัณฑ
(กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อปท.
ทองถิ่นที่ดําเนินการโดย
บางแหง เอกชนเจาของพิพิธภัณฑ) ในการ
องคกรชุมชนหรือเอกชน
จําแนกตามเนื้อหาที่จัดแสดง เก็บรวบรวมขอมูล และแผนการสนับสนุน
ทรัพยากรการจัดเก็บขอมูล
การบริหารจัดการ ภาค และ
จังหวัด
- นําขอมูลรายการสถิติทางการเขาสูระบบ
นําเสนอสถิติทางการ
27) โบราณสถาน/แหลง
ประมวลผลขอมูลสถิติทางการ
โบราณคดี/อุทยาน
- กําหนดรูปแบบการนําเสนอขอมูลสถิติ
ประวัติศาสตร
- ประมวลผลขอมูลจากฐานขอมูล
(1) จํานวนผูใชบริการ
- นําขอมูลรายการสถิติทางการเขาสูระบบ
โบราณสถาน/อุทยาน
นําเสนอสถิติทางการ
ประวัติศาสตรทั้งสวนกลาง
และสวนภูมิภาค จําแนกตาม
เพศ
(2) แหลงโบราณคดีที่
ไดรับความนิยม จําแนกตาม
จังหวัด
28) สถานที่จัดแสดงงานทาง การผลิตสถิติทางการ “สถานประกอบการดาน
ศิลปะ วัฒนธรรม
ศิลปะ วัฒนธรรม”
(1) จํานวนสถานที่จัด
- ประชุมหารือเพื่อมอบหมายหนวยงาน
แสดงงานทางศิลปะ
รับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล
วัฒนธรรม จําแนกตาม
- กําหนดแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติ
ประเภท จังหวัด
รวมทั้งวางแผนจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการ
(2) จํานวนผูใชบริการการ
เก็บรวบรวมขอมูล
จัดแสดงงานทางศิลปะ
วัฒนธรรม จําแนกตาม
ประเภทผูใชบริการ และ
ประเภทสถานที่จัดแสดง
(3) จํานวนการจัดแสดง
นิทรรศการและผลงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม
29) หอจดหมายเหตุแหงชาติ ประมวลผลขอมูลสถิติทางการ
/ หอสมุดแหงชาติ
- กําหนดรูปแบบการนําเสนอขอมูลสถิติ
(1) จํานวนหอสมุด
- ประมวลผลขอมูลจากฐานขอมูล
แหงชาติ/หอจดหมายเหตุ
- นําขอมูลรายการสถิติทางการเขาสูระบบ
แหงชาติ ทั้งสวนกลางและ
นําเสนอสถิติทางการ
สวนภูมิภาค
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ปงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558



หนวยงาน
รับผิดชอบ
ศูนย
มานุษยวิทยา
สิรินธร






กรมศิลปากร

ไมมีหนวยงาน
รับผิดชอบ






แผนพัฒนาสถิติสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558



กรมศิลปากร

ชื่อสถิติทางการ
(2) จํานวนผูใชบริการ
หอสมุดแหงชาติ/ หอ
จดหมายเหตุแหงชาติ ทั้ง
สวนกลางและสวนภูมิภาค
จําแนกตามเพศ
30) แหลงเรียนรูวัฒนธรรม
ชุมชน/ทองถิ่น
- จํานวนแหลงเรียนร
ลวัฒนธรรมชุมชน/ทองถนน
ภายใตโครงการศูนย
วัฒนธรรมเฉลิมราช จําแนก
ตามจังหวัด
31) การสนับสนุนศิลปะ
วัฒนธรรม
- จํานวนเงินบูรณะ
ซอมแซมแหลงเรียนรูทาง
ศิลปะ วัฒนธรรม และ
โบราณสถาน จําแนกตาม
ประเภทแหลงเรียนรู

โครงการ/กิจกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ประมวลผลขอมูลสถิติทางการ
- กําหนดรูปแบบการนําเสนอขอมูลสถิติ
- ประมวลผลขอมูลจากฐานขอมูล
- นําขอมูลรายการสถิติทางการเขาสูระบบ
นําเสนอสถิติทางการ





กรมสงเสริม
วัฒนธรรม

ประมวลผลขอมูลสถิติทางการ
- ประมวลผลขอมูลจากฐานขอมูล
- นําขอมูลรายการสถิติทางการเขาสูระบบ
นําเสนอสถิติทางการ





กรมศิลปากร

ประมวลผลขอมูลสถิติทางการ
32) รานเกมและวิดิทัศน
1) จํานวนรานเกมและวีดิ - กําหนดรูปแบบการนําเสนอขอมูลสถิติ
- ประมวลผลขอมูลจากฐานขอมูล
ทัศนตามพระราชบัญญัติ
ภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. - นําขอมูลรายการสถิติทางการเขาสูระบบ
2551 จําแนกตามจังหวัด
นําเสนอสถิติทางการ
2) จํานวนรานเกมสีขาว
จําแนกตามจังหวัด
3) จํานวนรานเกมและวีดิ
ทัศนที่กระทําผิดและถูก
ลงโทษทั้งทางอาญาและ
ปกครอง จําแนกตามจังหวัด





กรมสงเสริม
วัฒนธรรม

ประมวลผลขอมูลสถิติทางการ
- กําหนดรูปแบบการนําเสนอขอมูลสถิติ
- ประมวลผลขอมูลจากฐานขอมูล
- นําขอมูลรายการสถิติทางการเขาสูระบบ
นําเสนอสถิติทางการ





สํานักงานปลัด
กระทรวง
วัฒนธรรม
(สํานักเฝาระวังฯ)

33) เครือขายเฝาระวังทาง
วัฒนธรรม
(1) จํานวนการรับแจงจาก
เครือขายเฝาระวัง จําแนก
ตามประเด็นทางวัฒนธรรม

แผนพัฒนาสถิติสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558
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4.3.2 แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาหนวยสถิติสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
หนวยงาน
กระทรวงวัฒนธรรม รวมกับ
สํานักงานสถิติแหงชาติ

สํานักงานสถิติแหงชาติ

หนวยงานที่เขารวมเปน
อนุกรรมการฯ
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โครงการ/กิจกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558

1) สร า งกลไกประสานหน ว ยสถิ ติ ภ ายใน
กระทรวงวัฒนธรรม/ภายนอกกระทรวงฯ
- มอบหมายบทบาทหนวยสถิติระดับกรมให
ชัดเจน





- มอบหมายบทบาทหน ว ยงานระดั บ
กระทรวงประสานกับหนวยสถิติระดับกรม





2) สร า งความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบสถิ ติ ท างการแต ไ ม ไ ด เ ป น
อนุ ก รรมการสถิ ติ ส าขาศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม





- จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับขอบขายงาน
ดานสถิติวัฒนธรรม





- จัดอบรมใหความรูดานการผลิตสถิติจาก
ข อ มู ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ( Administrative
records)





- จั ด อบรมอื่ น ๆตามความต อ งการของ
หนวยสถิติ





2) จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาความก า วหน า ของ
บุคลากรในสายงานดานสถิติ (Career path)
- ศึกษาและวิเคราะหขอมูลอัตรากําลังและ
ความกาวหนาในสายงานดานสถิติ





หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่เปน
อนุกรรมการฯ

- กรมการพัฒนา
ชุมชน
- กรมการปกครอง
สํานักงาน
- เลขาธิการสภา
การศึกษา

1) พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรด า นสถิ ติ แ ก
หนวยสถิติตางๆ

ขอตั้งงบประมาณในการสํารวจหรือจัดเก็บ
ขอมูลสถิติทางการ
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สํานักงาน ก.พ.

บรรณานุกรม
“การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค โดยนําทุนทางวัฒนธรรม มาสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและ
คุณคาทางสังคม” รายงานพิเศษเศรษฐกิจสรางสรรค : พลังขับเคลื่อนใหมของเศรษฐกิจ
และสังคมไทย.สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. สิงหาคม 2552.
ขอมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาประจําป 2556. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ. 2556.
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิง่ ลักษณ ชินวัตรนายกรัฐมนตรี (แถลงตอรัฐสภา
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554). (ออนไลน) [แหลงที่มา :
http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main01.htm]. สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 – 2558 (รัฐบาล นางสาวยิง่ ลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี). กรุงเทพฯ: (ไมปรากฏปที่พิมพ)
แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545-2559). สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. กรกฎาคม
2545.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559). กรุงเทพฯ: สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (ไมปรากฏปที่พิมพ)
แผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558. สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2554.
ทิศทางและการดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมในทศวรรษที่ 2 ตามแผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ
(พ.ศ. 2550-2559. มติที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26
มกราคม 2555.
ระเบียบกรมการศาสนาวาดวยศูนยอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิด พ.ศ. 2551.
(ออนไลน) [แหลงที่มา : http://www.dra.go.th/main.php?filename=b5]. กรมการศาสนา.
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
(ไมปรากฏปที่พิมพ)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). กรุงเทพฯ: นานมีบุคส
พับลิเคชนส.2542.
รายงานผลการสํารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2554. สํานักงานสถิติแหงชาติ.
ศาสนาซิกซ.(ออนไลน) [แหลงที่มา :
http://www.dra.go.th/ewtadmin/ewt/dra_buddha/main.php?filename=singh_6]. กรมการศาสนา.
รายงานพิเศษ เศรษฐกิจสรางสรรค : พลังขับเคลื่อนใหมของเศรษฐกิจและสังคมไทย.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. สิงหาคม 2552.
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