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บทที่ 1 

บทท่ัวไป 

1. ความเป็นมา 
 การส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยใช้ระเบียบวิธีการส ารวจพหุดัชนีแบบจัดกลุ่ม 
(Multiple Indicator Cluster Survey: MICS) ซึ่งพัฒนาโดยองค์การยูนิเซฟในปี ค.ศ. 1990 โดยจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับสถานการณ์ของเด็กและสตรีในระดับประเทศ เพ่ือการจัดท าตัวชี้วัดที่ เป็นสากลและสามารถ
เปรียบเทียบระหว่างประเทศได้ รวมทั้งใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ (MDGs) รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศอ่ืน ๆ 
 ส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ได้จัดท าการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยขึ้น
เป็นครั้งแรกในปี 2548-49  ซึ่งตรงกับรอบการจัดท าครั้งที่ 3 ในระดับนานาชาติ จึงนิยมเรียกกันว่า MICS3  
ในครั้งนั้นได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเพื่อน าเสนอทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัดรวม 26 จังหวัด 
 ในปี 2555 สสช. ได้จัดท าการส ารวจขึ้นเป็นครั้งที่ 2 (ตรงกับรอบการจัดท าครั้งที่ 4 ในระดับ
นานาชาติ จึงนิยมเรียกกันว่า MICS4)  เพ่ือน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย  
และติดตามความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เด็กและสตรีอย่างต่อเนื่อง ในการด าเนินโครงการครั้งนี้เป็นครั้งแรก
ที่ สสช. ได้บูรณาการงบประมาณและท างานร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ 
 การส ารวจครั้งที่ 3 ได้จัดท าในปี 2558-2559 (ซึ่งตรงกับรอบการจัดท าครั้งที่ 5 ในระดับ
นานาชาติ หรือ MICS5)  ในครั้งนี้นอกจากจะน าเสนอข้อมูลในระดับประเทศและระดับภาคแล้ว ยังมีการ
น าเสนอข้อมูลในระดับจังหวัดรวม 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดในภาคใต้จ านวน 5 จังหวัด (ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส สงขลา และสตูล) ซึ่งถูกเลือกมาเพ่ือจะศึกษาปัญหาความไม่เสมอภาคในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เด็กและสตรี อีกทั้งเป็นพ้ืนที่ที่เกิดปัญหาความไม่สงบ  อีก 9 จังหวัดที่เหลือใช้สัดส่วนคนจนในปี 2554 ของ 
สศช. เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก (แม่ฮ่องสอน ตาก ราชบุรี กาญจนบุรี บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร และ
กาฬสินธุ์)  นอกจากการส ารวจ 2 ระดับแล้ว ในครั้งนี้ สสช. ได้ส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในชุมชนของ
กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับเด็ก ๆ ในพื้นที่ซึ่งมีข้อเสียเปรียบและความเปราะบาง
ในเชิงโอกาสมากท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร 
 ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามสถานการณ์ด้านเด็กและสตรีในประเทศไทย และการติ ดตาม
ความก้าวหน้าของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สสช. 
จึงจัดท าการส ารวจครั้งที่ 4 (MICS6) ขึ้นในปี 2562 

2. วัตถปุระสงค์ 

• เพ่ือให้มีข้อมูลที่ทันสมัย ส าหรับใช้ในการประเมินสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 
• เพ่ือสร้างข้อมูลส าหรับใช้ในการประเมินความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ที่ส าคัญ และเพ่ิมความ

พยายามในการที่จะให้ด้านเหล่านั้นได้รับความสนใจมากขึ้น 
• เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการติดตามความก้าวหน้าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน และเป้าหมายอื่น ๆ ทั้งนี้เพ่ือเป็นพื้นฐานของการด าเนินงานในอนาคต 
• เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถชี้ให้เห็นความแตกต่าง เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับผู้ก าหนด

นโยบายที่มุ่งเป้าไปที่การผนวกรวมกลุ่มเสี่ยงและไม่ได้รับความเท่าเทียมเข้าไว้ด้วย 
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3. ประโยชน์ของการส ารวจ 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและสตรีในด้านต่าง ๆ สามารถใช้ประกอบการจัดท าตัวชี้วัดการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เช่น 
 - ตัวชี้วัด 2.2.1 ความชุกของภาวะเตี้ยแคระแกร็น 
 - ตัวชี้วัด 2.2.2 ความชุกของภาวะทุพโภชนาการ 
 - ตัวชี้วัด 4.2.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ที่มีพัฒนาการทางด้านสุขภาพ การเรียนรู้ 

และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย 
 - ตัวชี้วัด 4.2.2 อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย 
 - ตัวชี้วัด 5.3.1 สัดส่วนของผู้หญิงอายุระหว่าง 20-24 ปี ที่แต่งงานหรืออยู่ด้วยกันก่อนอายุ 

15 ปี และก่อนอายุ 18 ปี 
 - ตัวชี้วัด 6.1.1 สัดส่วนของประชากรที่ใช้บริการน้ าดื่มที่ได้รับการจัดสรรอย่างปลอดภัย 
 - ตัวชี้วัด 6.2.1 สัดส่วนของประชากรที่ใช้บริการสุขอนามัยได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย 
 - ตัวชี้วัด 16.2.1 ร้อยละของเด็กอายุ 1-17 ปี ที่เคยถูกท าร้ายร่างกาย และ/หรือข่มเหงทาง

จิตใจโดยผู้ดูแลในเดือนที่ผ่านมา 

 3.2 ข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เช่น การคุมก าเนิด การมีบุตรขณะอายุน้อย ความต้องการ
ที่ยังไม่สัมฤทธิ์ เป็นต้น กระทรวงสาธารณสุขน าไปใช้ประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้ งครรภ์ ในวัยรุ่นระดับชาติ  พ.ศ. 2560 -2569 ในการวิเคราะห์สาเหตุ  และระบุกลุ่มวัยรุ่นที่ มี 
ความเปราะบางสูง เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม 

 3.3 ข้อมูลด้านโภชนาการ เช่น ภาวะน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ ภาวะทุพโภชนาการเรื้อรัง (แคระแกร็น) 
และภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน (ผอมแห้ง) เป็นต้น กรมอนามัยใช้ประกอบการจัดท ารายงานโภชนาการ
ระดับโลก (Global Nutrition Report) นอกจากนี้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์น าไปใช้
ประกอบการจัดท าโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและการ
ช่วยเหลือจากรัฐที่เหมาะสม นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ใช้ข้อมูลเรื่องการกินนมแม่ในการจัดท า
มาตรการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และใช้ข้อมูลเรื่องการบริโภคเกลือไอโอดีนส าหรับจัดท ามาตรการเสริม
ไอโอดีนในเกลือ ผลิตภัณฑ์ของเกลือ และผลิตภัณฑ์อ่ืน 

 3.4 ข้อมูลการเข้าเรียนและส าเร็จการศึกษาของเด็ก กระทรวงศึกษาธิการน าไปใช้ประกอบการ
ประเมินแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552-2559 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคนอย่าง 
รอบด้านและสมดุล รวมทั้งสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และใช้ประกอบการ
จัดท านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2560-2564 

 3.5 ข้อมูลด้านการพัฒนาเด็ก เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กโดยพ่อและแม่ การมีหนังสือ
ส าหรับเด็ก เป็นต้น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์น าไปใช้ประกอบการจัดท าและประเมินผล
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งมีเป้าหมายหลักให้เด็กและเยาวชนมีความมั่นคงใน
การด ารงชีวิตอย่างทั่วถึง และใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 

 3.6 ข้อมูลเอชไอวี/เอดส์ กรมควบคุมโรคใช้ประกอบการจัดท ารายงานความก้าวหน้าระดับโลก
ในการด าเนินงานยุติปัญหาเอดส์ (Global AIDS Monitoring Report: GAM) 
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 3.7 ข้อมูลด้านสภาวะความเป็นอยู่ของครัวเรือนและเด็ก ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ใช้ประกอบการจัดท าร่างตัวชี้วัดความยากจนหลายมิติ (Multi-dimensional Poverty Index: 
MPI) 

4. ประชากรเป้าหมาย 
 ประชากรเป้าหมาย คือ บุคคลผู้อาศัยอยู่ในครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างทั่วประเทศ โดยไม่รวม
ครัวเรือนสถาบัน และครัวเรือนชาวต่างประเทศที่ท างานในสถานทูตหรือองค์การระหว่างประเทศที่มีเอกสิทธิ์
ทางการทูต 

5. ระเบียบวิธีการส ารวจ 
 5.1 แผนการสุ่มตัวอย่าง 

 แผนการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ส าหรับโครงการนี้ คือ แผนการสุ่มตัวอย่างแบบมีชั้นภูมิสองขั้น  
(A two-stage, stratified cluster Sampling) โดยมีภาคเป็นสตราตัม รวม 5 สตราตัม (กรุงเทพมหานคร 
และ 4 ภาค) และจังหวัดจ านวน 17 จังหวัดที่มีการเสนอผลข้อมูลระดับจังหวัด เป็นสตราตัม (ราชบุรี 
กาญจนบุรี ชัยนาท สระแก้ว แม่ฮ่องสอน ตาก บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ยโสธร กาฬสินธุ์ นครพนม สงขลา พัทลุง 
สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)  มีเขตแจงนับ (Enumeration Area: EA) เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง และ
ครัวเรือนส่วนบุคคลเป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง โดยในแต่ละเขตแจงนับตัวอย่างท าการแบ่งครัวเรือนออกเป็น 
2 กลุ่ม คือ 
 กลุ่มที่ 1 : ครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี หรือมีผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มีก าหนดคลอดบุตรก่อน

คาบเวลาส ารวจ (คลอดไม่เกินพฤษภาคม 2562) 
 กลุ่มที่ 2 : ครัวเรือนที่ไม่มีเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี และไม่มผีู้หญิงตั้งครรภ์ที่มีก าหนดคลอดบุตร

ก่อนคาบเวลาส ารวจ (พฤษภาคม 2562) 

 1) การเลือกหน่วยตัวอย่างข้ันที่หนึ่ง 

 การส ารวจครั้งนี้ก าหนดให้ใช้หน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่งจากกรอบตัวอย่างหลัก (Master 
sampling frame) ที่ส านักงานสถิติแห่งชาติมีอยู่ คือ โครงการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของครัวเรือน พ .ศ. 2562 
(สพค. 62) ดังนี้ 

 - เลือกเขตแจงนับ (EA) ตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบโดยใช้ความน่าจะเป็นที่เป็น
สัดส่วนกับขนาด (Systematic probability proportional to size sampling PPS-Sampling) จาก Master 
sampling frame (สพค.62) ที่มีอยู่จ านวนทั้งสิ้น 2,985 EA 

 - ส าหรับการน าเสนอผลการส ารวจระดับจังหวัด (17 จังหวัด) เลือกเขตแจงนับตัวอย่าง
เพ่ิมเติม ด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบโดยใช้ความน่าจะเป็นที่เป็นสัดส่วนกับขนาด (PPS-Sampling) จากบัญชี
รายชื่อเขตแจงนับตัวอย่าง โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 

 ได้จ านวนเขตแจงนับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 1,958 EA 
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 2) การเลือกหน่วยตัวอย่างข้ันที่สอง 

 ในแต่ละเขตแจงนับตัวอย่าง ท าการเลือกครัวเรือนตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ 
ดังนี้ 

 - กลุ่มท่ี 1 เลือก 10 ครัวเรือนตัวอย่าง ต่อ EA (15 ครัวเรือน ส าหรับกรุงเทพมหานคร) 
ถ้ามีน้อยกว่า 10 ครัวเรือน (15 ครัวเรือน ส าหรับกรุงเทพมหานคร) ให้เลือกทุกครัวเรือน 

 - กลุ่มท่ี 2 เลือกไม่น้อยกว่า 10 ครัวเรือนตัวอย่าง ต่อ EA (15 ครัวเรือน ส าหรับ
กรุงเทพมหานคร) และเมื่อรวมกับครัวเรือนกลุ่มที่ 1 แล้ว ต้องเท่ากับ 20 ครัวเรือน (30 ครัวเรือน ส าหรับ
กรุงเทพมหานคร) 

 ไดจ้ านวนครัวเรือนตัวอย่างทั้งสิ้น 40,660 ครัวเรือน 

5.2 สรุปขนาดตัวอย่าง 

ภาค 

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

จ านวน 
EA 

ตัวอย่าง 

จ านวน
ครัวเรือน
ตัวอย่าง 

จ านวน 
EA 

ตัวอย่าง 

จ านวน
ครัวเรือน
ตัวอย่าง 

จ านวน 
EA 

ตัวอย่าง 

จ านวน
ครัวเรือน
ตัวอย่าง 

กรุงเทพมหานคร 150 4,500 150 4,500 - - 

กลาง 513 10,260 227 4,540 286 5,720 

เหนือ 304 6,080 95 1,900 209 4,180 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 587 11,740 172 3,440 415 8,300 

ใต ้ 404 8,080 145 2,900 259 5,180 

ทั่วประเทศ 1,958 40,660 789 17,280 1,169 23,380 

ฆ 



บทที่ 2 

หลักและวิธีปฏิบัติงานทั่วไป 
 การปฏิบัติงานโครงการส ารวจสถานการณ์ เด็กและสตรีในประเทศไทย พ .ศ . 2562 นี้ 
พนักงานสัมภาษณ์จะต้องท าการแจงนับครัวเรือนในแต่ละเขตแจงนับ (EA) ตัวอย่าง ตามรายชื่อครัวเรือนที่
ปรากฏในบัญชีรายชื่อครัวเรือนตัวอย่าง โดยต้องแจงนับครัวเรือนตัวอย่างเขตแจงนับละ 20 ครัวเรือน (30 
ครัวเรือน ส าหรับกรุงเทพมหานคร) ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล และในการปฏิบัติงานให้พนักงานฯ
ยึดถือเขตการปกครองตามท่ีระบุในบัญชีรายชื่อเขตแจงนับตัวอย่าง 
 

1. แบบสอบถามและเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

1) แบบสอบถามส าหรับครัวเรือน ใช้บันทึกข้อมูลรายละเอียดของสมาชิกในครัวเรือนตัวอย่าง
ทุกคน ตามรายชื่อครัวเรือนที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อครัวเรือนตัวอย่าง 

2) แบบสอบถามส าหรับผู้หญิง ใช้บันทึกข้อมูลรายละเอียดของผู้หญิงอายุ 15-49 ปีทุกคนที่เป็น
สมาชิกของครัวเรือนตัวอย่าง 

3) แบบสอบถามส าหรับผู้ชาย ใช้บันทึกข้อมูลรายละเอียดของผู้ชายอายุ 15-49 ปีทุกคนที่เป็น
สมาชิกของครัวเรือนตัวอย่างทีถู่กสุ่มให้สัมภาษณแ์บบสอบถามส าหรับผู้ชาย 

4) แบบสอบถามส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ใช้บันทึกข้อมูลรายละเอียดของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี
ทุกคน ที่เป็นสมาชิกของครัวเรือนตัวอย่าง 

5) แบบสอบถามส าหรับเด็กอายุ 5-14 ปี ใช้บันทึกข้อมูลรายละเอียดของเด็กอายุ 5-14 ป ีที่ถูก
สุ่มมา 1 คน ต่อครัวเรือนตัวอย่าง 

6) บัญชีรายชื่อครัวเรือนตัวอย่าง แสดงสถานที่ตั้งของครัวเรือน ชื่อของหัวหน้าครัวเรือน 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งสิ้น และจ านวนสมาชิกที่เข้าข่ายแต่ละประเภท 

 

2. หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 

1) พนักงานสัมภาษณ์ต้องสัมภาษณ์ครัวเรือนส่วนบุคคล ตามรายชื่อที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อ
ครัวเรือนตัวอย่าง 

2) ในกรณีที่พบว่า ครัวเรือนส่วนบุคคลที่เข้าข่ายการส ารวจกลายเป็นครัวเรือนสถาบันหรือกลุ่ม
บุคคล ซึ่งไม่เข้าข่าย ไม่ต้องสัมภาษณ์ครัวเรือนนั้นมา 

3) ในกรณีท่ีพบว่า ครัวเรือนส่วนบุคคลที่เข้าข่ายการส ารวจกลายเป็นครัวเรือนชาวต่างประเทศที่
ท างานองค์การระหว่างประเทศและมีเอกสิทธิ์ทางการทูต ซึ่งไม่เข้าข่าย ไม่ต้องสัมภาษณ์ครัวเรือนนั้นมา 

4) ในกรณีที่พบว่า ครัวเรือนส่วนบุคคลตามรายชื่อที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อฯ ย้ายออก 

4.1 มีครัวเรือนใหม่มาอยู่แทน  ให้สัมภาษณ์ครัวเรือนที่มาอยู่ใหม่ 

4.2 ไม่มีครัวเรือนใหม่มาอยู่แทน  (เป็นบ้านว่าง) ไม่ต้องสัมภาษณ์ครัวเรือนมา 
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3. ลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 โครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย มีการเก็บข้อมูลใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 1) การสัมภาษณ์ผู้ตอบสัมภาษณ์ 

 2) การวัดและทดสอบ ได้แก่ การชั่งน้ าหนัก การวัดส่วนสูง และการทดสอบเกลือ 

 3) การสังเกต เช่น วัสดุที่ใช้ท าพ้ืนบ้าน สถานที่ล้างมือ 

 

4. ลักษณะของข้อถาม 

 1) ข้อถามในแต่ละตอนจะขึ้นต้นด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 2 หรือ 3 ตัว และตามด้วยหมายเลข 
เช่น HH1  HL6  WB2  MCM5 เป็นต้น 

 2) ข้อความที่อยู่ภายในเครื่องหมายค าพูด (“................”) เป็นข้อถามท่ีพนักงานสัมภาษณ์ต้อง
สอบถามโดยการอ่านออกเสียงให้ผู้ตอบสัมภาษณ์ฟัง 

 3) ข้อความที่เป็นตัวเอน เป็นการอธิบายเพิ่มเติมให้กับพนักงานสัมภาษณ์ ไม่ต้องสอบถามผู้ตอบ
สัมภาษณ์ 

   
 4) ข้อความที่มีพ้ืนหลังเป็นสีฟ้า ไม่ต้องสอบถามผู้ตอบสัมภาษณ์ ให้พนักงานสัมภาษณ์สังเกต
และ/หรือบันทึกผล 

   
 5) ข้อความที่มีพ้ืนหลังเป็นสี เหลืองอ่อน ใช้ในการคัดกรองหรือกระโดดข้ามข้อถาม ไม่ต้อง
สอบถามผู้ตอบสัมภาษณ์ ในโปรแกรมแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการอัตโนมัติ 

   
 6) ข้อถามที่ตอบได้เพียงค าตอบเดียว จะมีตัวเลือกเป็นรหัสตัวเลข เช่น ‘11’  ‘12’  ‘13’ 

 7) ข้อถามที่ตอบได้มากกว่าหนึ่งค าตอบ จะมีตัวเลือกเป็นรหัสอักษรภาษาอังกฤษ เช่น ‘A’  ‘B’  
‘C’  ‘D’ เป็นต้น  
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 8) รหัสส าหรับตัวเลือก “อ่ืน ๆ” มีดังนี ้

  - ตัวเลข ได้แก่ ‘6’  ‘96’  ‘996’  ‘9996’ ... 

  - ตัวอักษร ได้แก่ ‘X’ 

 9) รหัสส าหรับตัวเลือก “ไม่ทราบ” มีดังนี้ 

  - ตัวเลข ได้แก่ ‘8’  ‘98’  ‘998’  ‘9998’ ... 

  - ตัวอักษร ได้แก่ ‘Z’ 

 10) ตัวเลือกรหัส ‘Y’ เป็นรหัสพิเศษ หมายถึง ไม่มี ไม่มีใคร 

 

5. หลักท่ัวไปในการบันทึกแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (แท็บเล็ต) 

 การบันทึกแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องแท็บเล็ตมีรูปแบบในการบันทึกหลายประเภท 
ดังนี้ 

 1) กล่องข้อความ  ส าหรับกรอกข้อความลงในกล่องข้อความ (Textbox) ผ่านแป้นพิมพ์เสมือน 
(Virtual keyboard) เช่น ชื่อ-นามสกุล  หมายเหตุต่าง ๆ เป็นต้น 

 2) แป้นตัวเลข  ส าหรับข้อถามที่รับข้อมูลเป็นตัวเลข เช่น อายุ  จ านวนครั้งต่าง ๆ เป็นต้น 

 3) กรณีที่ให้เลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว ให้ดูรายการค าตอบจาก List box (หลังจากเลือก
ค าตอบแล้ว ต้องคลิกเพ่ือยืนยันค าตอบ ระบบจึงจะด าเนินการต่อไป) หรือ Radio button (หลังจากเลือก
ค าตอบแล้ว ระบบจะด าเนินการต่อไปทันที) ที่ก าหนดให้  แล้วเลือกเพียงค าตอบเดียวที่ตรงตามผู้ตอบ
สัมภาษณ์ระบ ุ

 4) กรณีที่ให้เลือกค าตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ ให้ดูรายการค าตอบจาก Check box ที่ก าหนดให้  
แล้วเลือกทุกค าตอบที่ผู้ตอบสัมภาษณ์ระบุ 

ส าหรับแนวทางการปฏิบัติโดยละเอียด สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือการ
บันทึกแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 

 

 

 

 





 

บทที่ 3 
การบันทึกแบบสอบถามส าหรับครัวเรอืน 

วัตถุประสงค ์
 แบบสอบถามส าหรับครัวเรือน ใช้ในการสัมภาษณ์และบันทึกรายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป
ของประชากร ครัวเรือน และที่ตั้งของครัวเรือน เช่น องค์ประกอบของครัวเรือน การส าเร็จการศึกษา ลักษณะ
ที่อยู่อาศัย และสุขาภิบาล เป็นต้น  นอกจากนี้ แบบสอบถามส าหรับครัวเรือนยังใช้ระบุผู้ที่เข้าข่ายต้อง
สัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามรายบุคคล ได้แก่ แบบสอบถามส าหรับผู้หญิงและผู้ชาย รวมทั้งแม่หรือผู้ดูแลหลัก
ของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี และเด็กอายุ 5-14 ปี 

 แบบสอบถามส าหรับครัวเรือน ประกอบด้วยหน้าปก และข้อถามจ านวน 8 ตอน ดังนี้ 

หน้าปก ข้อมูลเบื้องต้นของครัวเรือน (Household Information Panel: HH) 

ตอนที่  1 รายชื่อของสมาชิกในครัวเรือน (List of Household Members: HL) 

ตอนที่  2 การศึกษา (Education: ED) 

ตอนที่  3 ลักษณะของครัวเรือน (Household Characteristics: HC) 

ตอนที่  4 เงินโอนเพื่อสวัสดิการสังคม (Social Transfers: ST) 

ตอนที่  5 การใช้พลังงานในครัวเรือน (Household Energy Use: EU) 

ตอนที่  6 น้ าและสุขาภิบาล (Water and Sanitation: WS) 

ตอนที่  7 การล้างมือ (Hand Washing: HW) 

ตอนที่  8 เกลือไอโอดีน (Salt Iodisation: SA) 

 

วิธีการบันทึกแบบสอบถาม 

 

 
 

ข้อมูลเบื้องต้นของครัวเรือน 

 ข้อมูลเบื้องต้นของครัวเรือนประกอบด้วยข้อมูลส่วนที่หนึ่ง (HH1-HH12) โดยผู้ควบคุมงานสนาม
จะเป็นผู้ให้รายละเอียดตั้งแต่ข้อ HH1-HH8 เมื่อมีการมอบหมายงานให้พนักงานสัมภาษณ์ (กรณีเป็น
แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมจะบันทึกข้อ HH1-HH8 อัตโนมัติ) ส าหรับข้อมูลส่วนที่สอง (HH46-
HH56) จะบันทึกหลังสิ้นสุดการสัมภาษณ์ (ถูกบันทึกโดยอัตโนมัติในแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์) ยกเว้น  
ข้อ HH46 และ HH47 ที่ต้องบันทึกโดยพนักงานสัมภาษณ์หลังจากบันทึกข้อ HH13-HH45 แล้ว 
  

การบันทึกหน้าปกของแบบสอบถามส าหรับครัวเรือน 
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HH1. ล ำดับท่ี EA ตัวอย่ำง 

 บันทึกล าดับที ่EA ตัวอย่างตามบัญชีรายชื่อครัวเรือนตัวอย่างที่ได้รับมอบหมาย 

 

HH2. ล ำดับท่ีครัวเรือนตัวอย่ำง 

 บันทึกรหัสล าดับที่ครัวเรือนตัวอย่างตามบัญชีรายชื่อครัวเรือนตัวอย่างที่ได้รับมอบหมาย 

 

HH3. ชื่อ-นำมสกุล และรหัสประจ ำตัวของพนักงำนสัมภำษณ์ 

 บันทึก ชื่อ-นามสกุล และรหัสประจ าตัวของพนักงานสัมภาษณ์ 

 

HH4. ชื่อ-นำมสกุล และรหัสประจ ำตัวของผู้ควบคุมงำนสนำม 

 บันทึก ชื่อ-นามสกุล และรหัสประจ าตัวของผู้ควบคุมงานสนาม 

 

HH5. วัน เดือน ปี ท่ีสัมภำษณ์ 

 บันทึกวันที่ เดือน และปีที่สัมภาษณ์ครัวเรือน หากไม่สามารถสัมภาษณ์ได้สมบูรณ์ในการเข้า
ครัวเรือนครั้งแรก จะบันทึกวันที่ เดือน และปี ดังนี้ 

- วันที่ เดือน และปี ทีส่ัมภาษณ์ได้สมบูรณ์ (ในการเข้าครัวเรือนครั้งที่ 2 หรือ 3) 
- วันที่ เดือน และปี ที่เข้าครัวเรือนครั้งที่ 3 และไม่สามารถสัมภาษณ์ได้ 

 

HH6. เขตกำรปกครอง 

 ในแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ รหัสของเขตการปกครองจะปรากฏขึ้นอัตโนมัติ 

 

HH7. ภำค 

 ในแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ รหัสของภาคจะปรากฏขึ้นอัตโนมัติ 

 

HH7A. จังหวัด 

 ในแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ รหัสของจังหวัดจะปรากฏขึ้นอัตโนมัติ 

 

HH8. เป็นครัวเรือนที่ถูกเลือกมำเพื่อสัมภำษณ์แบบสอบถำมส ำหรับผู้ชำยหรือไม่? 

 ในแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ รหัสการถูกเลือกจะปรากฏขึ้นอัตโนมัติ 

 



3-3 

 หลังจากตรวจสอบว่าได้บันทึกข้อ HH1-HH8 เรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบว่าผู้ตอบสัมภาษณ์
เป็นสมาชิกที่ทราบเกี่ยวกับครัวเรือนและมีอายุอย่างน้อย 18 ปี ส าหรับเด็กอายุ 15-17 ปี จะอนุญาตให้
สัมภาษณ์ได้เฉพาะในกรณีที่ในครัวเรือนไม่มีสมาชิกท่ีเป็นผู้ใหญ่ หรือสมาชิกที่เป็นผู้ใหญ่ในครัวเรือนทุกคนเป็น
ผู้ไร้ความสามารถ (พิการ หรือเจ็บป่วย) ทั้งนี้ ต้องไม่สัมภาษณ์เด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 15 ปีทุกกรณ ี

 

HH11. บันทึกเวลำที่เริ่มสัมภำษณ์ 

 บันทึกเวลาขณะที่เริ่มสัมภาษณ์แบบสอบถามส าหรับครัวเรือน โดยบันทึกเวลาในระบบ 24 
ชั่วโมง เช่น 09.45 10.15 16.05 เป็นต้น กรณีเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมจะบันทึกเวลาให้
อัตโนมัติ 

 

HH12. 

 ให้พนักงานสัมภาษณ์แนะน าตัวเอง  และแสดงบัตรประจ าตัว จากนั้นให้กล่าวกับผู้ตอบ
สัมภาษณ์ ดังนี้ 

 “สวัสดีค่ะ/ครับ ดิฉัน/ผม ชื่อ ...(ชื่อของผู้สัมภำษณ์)... พวกเรามาจากส านักงานสถิติ
แห่งชาติ  พวกเราก าลังส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของเด็ก ครอบครัว และครัวเรือน  ดิฉัน/ผม จะ
ขออนุญาตสอบถามท่านในเรื่องนี้  โดยการสัมภาษณ์จะใช้เวลาประมาณ 25 นาที และหลังจากนี้ เราอาจ
ขอสัมภาษณ์ท่านหรือสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครัวเรือนของท่านเพิ่มเติม ส าหรับข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดจะถูกเก็บ
ไว้เป็นความลับและไม่ระบุตัวตนของท่าน หากท่านไม่ต้องการตอบค าถามหรือหยุดการสัมภาษณ์โปรดแจ้ง
ให้เราทราบ  ขออนุญาตเริ่มนะคะ/ครับ?” 

  ทั้งนี้ พนักงานสัมภาษณ์อาจเปลี่ยนล าดับหรือประโยคแนะน าตัวได้ตามความเหมาะสม แต่
ต้องระบุหัวข้อต่อไปนี้ 

 ชื่อของตนเอง 
 หน่วยงานที่ท าการส ารวจ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ) 
 หัวข้อของการส ารวจ (สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย)  
 ระยะเวลาสัมภาษณ์โดยประมาณ 
 การรักษาความลับข้อมูล 
 ผู้ที่จะสัมภาษณ์ 

 มีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. หากอนุญาตให้สัมภาษณ์ ให้เลือกรหัส ‘1’ และไปยังตอนรายชื่อของสมาชิกในครัวเรือน 
 2. หากผู้ตอบสัมภาษณ์ระบุว่ายังไม่สะดวก ให้นัดวัน -เวลาที่จะกลับมาอีกครั ้ง และให้
กลับมาสัมภาษณ์ตามวันที่นัดไว้เสมอ 
 3. หากผู้ตอบสัมภาษณ์ไม่อนุญาตหรือปฏิเสธการตอบสัมภาษณ์ แม้ว่าได้รับฟังเหตุผลและ
ความส าคัญของการส ารวจไปแล้ว ให้เลือกรหัส ‘2’ (ไม่อนุญาต) แล้วเลือกรหัส ‘04’ ใน HH46 และ
ขอบคุณผู้ตอบสัมภาษณ์ จากนั้นไปยังครัวเรือนตัวอย่างถัดไป 
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หมายเหตุ 
 การให้ความยินยอมในการสัมภาษณ์ ต้องเป็นความสมัครใจของครัวเรือน โดยต้องไม่มีการ
บังคับด้วยวิธีใด ๆทั้งสิ้น หากผู้ตอบสัมภาษณ์ไม่อนุญาต ให้ปรึกษากับผู้ควบคุมงานสนาม ซึ่งผู้ควบคุมงานสนาม
อาจให้พนักงานสัมภาษณ์ผู้อื่นพยายามไปสัมภาษณ์อีกครั้ง ซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุผลหรือค าอธิบายที่ปฏิเสธการตอบ
สัมภาษณ์ 
 ส าหรับข้อ HH46 จะบันทึกภายหลังจากที่สัมภาษณ์แบบสอบถามส าหรับครัวเรือนเรียบร้อยแล้ว 
ในกรณีที่ได้พยายามสัมภาษณ์ครัวเรือนแล้ว (อย่างน้อย 3 ครั้ง) แต่ไม่สามารถสัมภาษณ์ได้ ให้เลือกรหัส ‘2’ 
(ไม่ได้ถาม) และไปยังข้อ HH46 เพ่ือเลือกรหัสที่เหมาะสมต่อไป 

 

HH46. ผลกำรสัมภำษณ์ครัวเรือนตัวอย่ำง 

 ให้บันทึกผลการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างเพียงค าตอบเดียว ดังนี้ 

 “สัมภาษณ์ได้สมบูรณ์” หมายถึง สามารถบันทึกข้อมูลได้จนจบแบบสอบถาม บันทึก ‘01’ 

 “ไปแล้วไม่พบสมาชิกครัวเรือนหรือผู้ที่สามารถตอบสัมภาษณ์ได้ (อย่างน้อย 3 ครั้ง)” 
หมายถึง เป็นบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจ า (ไม่ใช่บ้านว่าง) แต่ขณะที่ไปสัมภาษณ์ไม่พบใคร หรือพบเพียงเด็ก
อายุต่ ากว่า 15 ปี หรือพบผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถให้สัมภาษณ์ได้ (เช่น เจ็บป่วย หูหนวก วิกลจริต เป็นต้น) และ
พนักงานสัมภาษณ์ได้ไปอีกครั้งแล้วแต่ไม่พบสมาชิกในครัวเรือนคนอ่ืนที่สามารถให้ข้อมูลได้ (อย่างน้อย 3 ครั้ง) 
บันทึก ‘02’ 

 “ไม่มีใครอยู่ตลอดคาบการส ารวจ” หมายถึง ไม่พบใครในครัวเรือน และเพ่ือนบ้านแจ้งว่า
สมาชิกในครัวเรือนจะกลับมาในภายหลัง ซึ่งสิ้นสุดคาบการส ารวจแล้ว บันทึก ‘03’ 

 “ไม่ให้ความร่วมมือ” หมายถึง ครัวเรือนปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ บันทึก ‘04’ 

 “บ้านว่าง/ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย” หมายถึง บ้านที่มีสภาพพร้อมอยู่อาศัยแต่ไม่มีผู้อยู่อาศัยประจ า 
รวมถึงกรณีที่สถานที่นั้นไม่ใช่ที่อยู่อาศัยแล้วในปัจจุบัน เช่น ร้านค้า สถานประกอบการ โรงเรียน เป็นต้น ทั้งนี้ 
ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีครัวเรือนตัวอย่างอยู่ ณ บริเวณนั้น ก่อนที่จะเลือกรหัสค าตอบนี้ บันทึก ‘05’ 

 “บ้านถูกรื้อถอน/ไฟไหม้” หมายถึง บ้านถูกไฟไหม้ รื้อถอน หรือถูกท าลายในกรณีใด ๆ ก็ตาม 
บันทึก ‘06’ 

 “หาบ้านไม่พบ” หมายถึง ไม่สามารถหาบ้านได้ แม้ว่าได้สอบถามคนในละแวกนั้นแล้วว่ารู้จัก
ที่ตั้งของบ้านหรือหัวหน้าครัวเรือนหรือไม่ บันทึก ‘07’ 

 มีข้อควรระวังว่า พนักงานสัมภาษณ์ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาหัวหน้าครัวเรือนตาม
บัญชีรายชื่อที่ได้รับ เนื่องจากรายชื่อนั้นใช้เพ่ือประกอบการหาที่ตั้งของบ้านที่ครัวเรือน
ตัวอย่างอาศัยอยู่ ณ ช่วงเวลานับจด 

 วัตถุประสงค์หลัก คือ ค้นหาที่อยู่อาศัยหรือที่ตั้งของครัวเรือนตัวอย่างอาศัย 

 “อ่ืน ๆ” หมายถึง เหตุผลอ่ืน ๆ ที่ไม่สามารถสัมภาษณ์แบบสอบถามส าหรับครัวเรือนได้ 
บันทึก ‘96’ และระบุรายละเอียด ตัวอย่างของเหตุผลอื่น ๆ ได้แก่ 
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 ผู้ตอบสัมภาษณ์ป่วย พิการ หรือวิกลจริต และไม่มีผู้ใหญ่คนอ่ืนที่ทราบเกี่ยวกับครัวเรือน
อาศัยอยู่ 

 สัมภาษณ์แบบสอบถามได้บางส่วน (เริ่มสัมภาษณ์ไปแล้ว แต่หยุดกลางคัน) 
 ข้อสังเกต แบบสอบถามที่ได้สัมภาษณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ แต่มีบางค าถามหรือบางตอนยัง

ไม่ได้ตอบ ไม่นับว่าเป็นแบบสอบถามที่สัมภาษณ์ได้บางส่วน 

 

 ข้อ HH48-HH52 จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ ภายหลังจากสัมภาษณ์แบบสอบถามส าหรับ
ครัวเรือนเรียบร้อยแล้ว 

 

HH47. ชื่อและล ำดับสมำชิกของผู้ตอบแบบสอบถำมส ำหรับครัวเรือน 

 บันทึกชื่อ-นามสกุล และล าดับที่ของผู้ตอบสัมภาษณ์ฯ หากเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ 
โปรแกรมจะแสดงล าดับที่และรายชื่อของสมาชิกท่ีเข้าข่ายมาให้เลือก 

 

HH48. จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือน 

 บันทึกจ านวนสมาชิกทั้งสิ้นของครัวเรือนที่ปรากฏในข้อ HL1 จากรายชื่อของสมาชิกใน
ครัวเรือน (ล าดับที่สุดท้ายจากรายชื่อดังกล่าว) 

 

HH49. จ ำนวนผู้หญิงอำยุ 15-49 ปี 

 บันทึกจ านวนผู้หญิงอายุ 15-49 ปีทั้งสิ้นของครัวเรือนนี้ ซึ่งเป็นบุคคลที่เข้าข่ายการสัมภาษณ์
ด้วยแบบสอบถามส าหรับผู้หญิง 

 

HH50. จ ำนวนผู้ชำยอำยุ 15-49 ปี 

 บันทึกจ านวนผู้ชายอายุ15-49 ปีทั้งสิ้นของครัวเรือนนี้ ซึ่งเป็นบุคคลที่เข้าข่ายการสัมภาษณ์
ด้วยแบบสอบถามส าหรับผู้ชาย (ในกรณีท่ีครัวเรือนนี้ถูกคัดเลือก) 

 

HH51. จ ำนวนเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 5 ปี 

 บันทึกจ านวนเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปีทั้งสิ้นของครัวเรือนนี้ ซึ่งเป็นบุคคลที่เข้าข่ายการสัมภาษณ์
ด้วยแบบสอบถามส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี โดยจะสัมภาษณ์แม่หรือผู้ดูแลหลักของเด็กคนนี้ 
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HH52. จ ำนวนเด็กอำยุ 5-14 ปี 

 บันทึกจ านวนเด็กอายุ 5-14 ปีทั้งสิ้นของครัวเรือนนี้ หากมีเด็กในช่วงอายุดังกล่าวมากกว่า 1 คน 
ในแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์จะสุ่มเลือกเด็กเพียง 1 คนโดยอัตโนมัติ เพ่ือสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามส าหรับ
เด็กอายุ 5-14 ปี โดยจะสัมภาษณ์แม่หรือผู้ดูแลหลักของเด็กคนนี้ 

 ข้อ HH53-HH56 จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ ภายหลังจากสัมภาษณ์แบบสอบถามทุกประเภท
ของครัวเรือนเรียบร้อยแล้ว 

 

HH53. จ ำนวนผู้หญิงอำยุ 15-49 ปี ที่สัมภำษณ์ได้สมบูรณ์ 

 บันทึกจ านวนผู้หญิงอายุ 15-49 ปี ที่สัมภาษณ์ได้สมบูรณ ์

 

HH54. จ ำนวนผู้ชำยอำยุ 15-49 ปี ที่สัมภำษณ์ได้สมบูรณ์ 

 บันทึกจ านวนผู้ชายอายุ 15-49 ปี ที่สัมภาษณ์ได้สมบูรณ์ 

 

HH55. จ ำนวนเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 5 ปี ที่สัมภำษณ์ได้สมบูรณ์ 

 บันทึกจ านวนเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปีที่สัมภาษณ์ได้สมบูรณ์ 

 

HH56. จ ำนวนเด็กอำยุ 5-14 ปี ที่สัมภำษณ์ได้สมบูรณ์ 

 โปรแกรมจะบันทึก ‘0’ อัตโนมัติ กรณีไม่มีเด็กในช่วงอายุนี้ และจะบันทึก ‘1’ อัตโนมัติ  
หากมีแบบสอบถามส าหรับเด็กอายุ 5-14 ปีที่สัมภาษณ์ได้สมบูรณ์ 
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 ครัวเรือน หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มของบุคคลที่ปกติอาศัย (อย่างน้อย 4 คืนใน 1 สัปดาห์) 
และกินอาหารร่วมกัน ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 

 อาจเป็นญาติกันหรือไม่ก็ได้ 
 อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยเดียวกัน 
 มีการนับถือผู้ใหญ่ (ชายหรือหญิง) หนึ่งคนให้เป็นหัวหน้าครัวเรือน 
 เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน และ 
 นับเป็นหนึ่งหน่วย 

 ในบางครั้ง อาจพบกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันในที่อยู่อาศัยเดียวกัน แต่บุคคลเหล่านั้น 
ต่างแยกกันใช้ชีวิต ในกรณีนี้ให้นับแยกแต่ละคนเป็นครัวเรือนประเภทบุคคลเดียว 

 

หมายเหตุ 
 1. คนรับใช้ ญาติ และคนงานอ่ืน ๆ ที่อาศัยและกินอยู่ในครัวเรือน ให้นับเป็นสมาชิกของ
ครัวเรือน แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะอาศัยที่อ่ืนในช่วงสุดสัปดาห์ แต่อาศัยกับครัวเรือนนี้ในวันธรรมดา 
 2. บุคคลที่ไม่มีความเก่ียวพันใด ๆ แต่อาศัยและกินอาหารร่วมกันให้นับว่าเป็นหนึ่งครัวเรือน 
 3. ให้ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างครอบครัวและครัวเรือน ดังนี้ 
  3.1 ครอบครัวเป็นความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือการแต่งงาน 
  3.2 ในการส ารวจนี้ใช้ครัวเรือนในการระบุถึงหน่วยทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น 
พนักงานสัมภาษณ์ต้องใส่ใจและใช้เกณฑ์ข้างต้นในการพิจารณาว่าบุคคลใดเป็นสมาชิกในครัวเรือน 

 

หลักการสัมภาษณ์ 

 ให้เริ่มถามและบันทึก ชื่อ-นามสกุล ความเกี่ยวพันกับหัวหน้าครัวเรือน และเพศ ของสมาชิก
ทุกคนในครัวเรือน (HL2-HL4) ให้ครบทุกคนก่อน โดยเริ่มจากหัวหน้าครัวเรือน แล้วถามไปทีละคนจนครบทุกคน  
จากนั้นจึงถามรายละเอียดที่เหลือ (HL5-HL21) ทั้งนี้ สมาชิกในครัวเรือนต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ประจ า ซึ่งอาจมีชื่อ
ในทะเบียนบ้านหรือไม่ก็ได้ 

 

HL1. ล ำดับท่ี 

 รายชื่อของสมาชิกในครัวเรือน เริ่มต้นจากล าดับที่ 
 เป็นตัวเลขที่ใช้ระบุบุคคลสมาชิกแต่ละคนในครัวเรือน 
 ต้องสอบถามรายชื่อบุคคลทุกคนที่ปกติอาศัยอยู่ในครัวเรือนนี้ แต่ไม่ต้องบันทึกตัวเลขใด ๆ 

ในข้อถามนี้ 

ตอนที่ 1 รายชื่อของสมาชิกในครัวเรือน (HL) 
(ถำมข้อมูลของสมำชิกทกุคนในครัวเรือน โดยเร่ิมจำกหัวหน้ำครัวเรือน) 
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 ล าดับที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะถูกใช้อ้างอิงถึงบุคคลในการสัมภาษณ์
แบบสอบถามรายบุคคลส าหรับผู้ที่เข้าข่าย 

หมายเหตุ 
 1. หัวหน้าครัวเรือนต้องเป็นสมาชิกล าดับที่ 1 เสมอ จากนั้นให้ เรียงล าดับต่อกันไปทีละ

ครอบครัว (กรณีมีหลายครอบครัว) หรือบันทึกล าดับตามที่ผู้ตอบสัมภาษณ์ระบุ 
 2. หัวหน้าครัวเรือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครัวเรือนที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกคนอ่ืนให้
เป็นหัวหน้าครัวเรือน 
  2.1 อาจได้รับการยอมรับโดยพิจารณาจากอายุ (ผู้ที่แก่กว่า) เพศ (มักจะเป็นเพศชาย แต่
ไม่จ าเป็นเสมอไป) ฐานะทางเศรษฐกิจ (เป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว) หรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ 
  2.2 ขึ้นอยู่กับผู้ตอบสัมภาษณ์ว่าจะระบุผู้ใดเป็นหัวหน้าครัวเรือน 
  2.3 พนักงานสัมภาษณ์ไม่ควรชี้น าว่าบุคคลใดเป็นหัวหน้าครัวเรือน หรือให้ความเห็นว่า
บุคคลที่ถูกระบุว่าเป็นหัวหน้าครัวเรือนมีคุณลักษณะของหัวหน้าครัวเรือนหรือไม ่
  2.4 ในบางกรณี (ซึ่งอาจพบได้น้อย) ที่ไม่สามารถระบุหัวหน้าครัวเรือนได้ ให้พนักงาน
สัมภาษณ์อธิบายวัตถุประสงค์ของการส ารวจ ซึ่งการระบุหัวหน้าครัวเรือนจะช่วยในการระบุสมาชิกของ
ครัวเรือน และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครัวเรือน 

 

HL2. ชื่อ-นำมสกุล 

 “ก่อนอ่ืนขอความกรุณาท่านช่วยบอกชื่อของคนที่อยู่อาศัยตามปกติในครัวเรือนนี้ โดยเริ่มจาก
หัวหน้าครัวเรือน” 

 การบันทึกชื่อ-นามสกุลของสมาชิกในครัวเรือนไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการวิเคราะห์ใด ๆ 
ทั้งสิ้น แต่จะใช้ชื่อเหล่านี้ประกอบการสัมภาษณ์แบบสอบถามต่าง ๆ มีหลักในการบันทึก ดังนี้ 
 1. ให้กรอกชื่อ-นามสกุลของหัวหน้าครัวเรือนเป็นล าดับแรก และให้เรียงล าดับตามรหัส 
ความเกี่ยวพันกับหัวหน้าครัวเรือน (HL3) 
 2. ให้กรอกชื่อ-นามสกุล พร้อมทั้งค าน าหน้าชื่อ ยศ (ถ้ามี) เช่น นาย นาง น.ส. ด.ญ. ด.ช.  
ร.ต.อ. เป็นต้น 
 3. ในกรณีที่ผู้ตอบสัมภาษณ์ไม่ประสงค์ที่จะบอกชื่อ-นามสกุลจริง ให้พนักงานสัมภาษณ์
สอบถามชื่อเล่น หรือนามสมมุติได้ 
 4. ส าหรับเด็กที่ยังไม่มีชื่อจริง ให้บันทึกชื่อเล่น หรือ “เด็กชายไม่มีชื่อ” หรือ “เด็กหญิงไม่มี
ชื่อ” 

 

HL3. “….(ชื่อ)....มีความเกี่ยวพันกับหัวหน้าครัวเรือนอย่างไร?” 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือต้องการทราบว่า สมาชิกในครัวเรือนมีความเกี่ยวพันกับหัวหน้าครัวเรือน
อย่างไร 

 ให้บันทึกรหัสที่แสดงถึงความเกี่ยวพันของสมาชิกที่มีต่อหัวหน้าครัวเรือน ควรระมัดระวังเป็น
พิเศษหากผู้ตอบสัมภาษณ์ไม่ใช่หัวหน้าครัวเรือน ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันทึกรหัสความเกี่ยวพันของสมาชิก
ที่มีต่อหัวหน้าครัวเรือน ไม่ใช่ความเกี่ยวพันที่มีต่อผู้ตอบสัมภาษณ์ 
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ตัวอย่าง ผู้ตอบสัมภาษณ์เป็นภรรยาของหัวหน้าครัวเรือน ได้ระบุว่านายวิเชียรเป็นน้องชายของตนเอง กรณีนี้ 
ควรบันทึก ‘12’ ให้นายวิเชียร (ญาติอ่ืน ๆ) ไม่ใช่ ‘08’ (พ่ีหรือน้อง) 

 

หมายเหตุ 
 1. รหัส ‘01’ บันทึกได้เฉพาะสมาชิกคนแรกเท่านั้น 
 2. หากหัวหน้าครัวเรือนแต่งงานกับผู้หญิงซึ่งมีลูกติดกับสามีเก่า ความเกี่ยวพันของเด็กกับ
หัวหน้าครัวเรือน จะเป็นรหัส ‘13’ (บุตรเลี้ยง บุตรบุญธรรม) 
 3. หากสมาชิกในครัวเรือนไม่มีความเกี่ยวพันใด ๆ กับสมาชิกคนอ่ืน และเป็นคนรับใช้ภายในบ้าน 
ให้บันทึกรหัส ‘14’ (คนรับใช้ (อาศัยในบ้าน)) 
 4. บันทึก ‘98’ หากผู้ตอบสัมภาษณ์ไม่ทราบความเกี่ยวพันของสมาชิกในครัวเรือนกับหัวหน้า
ครัวเรือน 

 

HL4. “...(ชื่อ)...เป็นผู้ชายหรือผู้หญิง?” 

 บันทึก ‘1’ ส าหรับผู้ชาย และ ‘2’ ส าหรับผู้หญิง ทั้งนี้ ไม่ควรคาดเดาเพศเองจากชื่อที่ผู้ตอบ
สัมภาษณ์ตอบ โดยเฉพาะชื่อบางชื่อสามารถใช้ได้ทั้งเพศชายและหญิง เช่น สมบูรณ์ สมจิตร วรินทร ในหลาย
กรณีขณะที่ผู้ตอบสัมภาษณ์ก าลังแจกแจงรายชื่อสมาชิกในครัวเรือน ผู้ตอบสัมภาษณ์อาจระบุเพศของสมาชิก
โดยอ้อม เช่น ทิวาเป็นน้องสาว กรณีนี้พนักงานสัมภาษณ์ก็ไม่จ าเป็นต้องสอบถามเพศ ข้อถามนี้ห้ามปล่อยว่าง 

 

HL5-HL21 

 เมื่อบันทึก ชื่อ ความเกี่ยวพันกับหัวหน้าครัวเรือน และเพศ ของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน 
ครบแล้ว จึงเริ่มถาม HL5-HL21 ของสมาชิกล าดับที่ 01 จากนั้นเริ่มถาม HL5-HL21 ของสมาชิกล าดับที่ 02 
ล าดับที่ 03 ... เรื่อยไปจนครบทุกคน  

 

HL5. “…(ชื่อ)...เกิดเดือน และ พ.ศ. อะไร?” 

 มีหลักในการบันทึก ดังนี้ 
 1. ในกรณีที่ผู้ตอบสัมภาษณ์ทราบทั้งเดือนและ พ.ศ. เกิดของบุคคลในครัวเรือนตน ให้บันทึก
เดือนเกิดเป็นรหัสเดือนเลข 2 หลัก เช่น มกราคม คือ ‘01’ กุมภาพันธ์ คือ ‘02’ … และ ธันวาคม คือ ‘12’   
และให้บันทึก พ.ศ. เกิดเป็นเลข 4 หลัก 
 2. หากไม่ทราบเดือน บันทึก ‘98’ 
 3. หากไม่ทราบ พ.ศ. เกิด ให้ขอดูเอกสาร หรือบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)  และในกรณีที่ระบุปีเกิด
เป็นปีนักษัตร ให้ถามอายุโดยประมาณแล้วใช้ตารางเทียบอายุเพ่ือช่วยในการบันทึก พ.ศ. ที่สอดคล้องกับ
ค าตอบ  แตห่ากไม่ทราบ พ.ศ. เกิดจริง ๆ บันทึก ‘9998’ 
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HL6. “...(ชื่อ)...อายุ (เต็มปี) เท่าไร?” 

 มีหลักในการบันทึก ดังนี้ 
 1. ข้อถามนี้ห้ามปล่อยว่าง ให้บันทึก “อายุเต็มปีบริบูรณ์” นับถึงวันคล้ายวันเกิดครั้งล่าสุด
ก่อนวันสัมภาษณ์ ในกรณีที่ผู้ตอบสัมภาษณ์ไม่แน่ใจให้ใช้ “ตารางเทียบอายุ” ในคู่มือการปฏิบัติงานสนาม  
(ปกหลัง) ประกอบ 
 2. เด็กอายุไม่ถึง 1 ปี  ให้บันทึก ‘00’ ซึ่งอายุของเด็กอย่างละเอียดจะทราบจากการ
สัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี 
 3. กรณีไม่ทราบทั้งเดือนและ พ.ศ. เกิด แต่ทราบอายุโดยประมาณ และทราบปีเกิดเป็น 
ปีนักษัตร ให้ดูรอบอายุประมาณจาก “ตารางเทียบอายุ” ในคู่มือการปฏิบัติงานสนาม (ปกหลัง)  
 เช่น น.ส.รัชชนก เกิดปีวอก อายุประมาณ 60 กว่าปี เมื่อดูจากตารางเทียบอายุ ปีระกา 
พบว่าอายุ 60 กว่า คือ อายุ 63 ปี 
 4. ถ้าไม่ทราบอายุ ให้ถามอายุโดยประมาณ แล้วบันทึกตามค าตอบที่ได้รับ 
 เช่น อายุ 32 ปี 3 เดือน ให้บันทึก ‘32’ 
 อายุ 2 ปี 2 เดือน ให้บันทึก ‘02’ 
 อายุ 7 เดือน ให้บันทึก ‘00’ 
 5. กรณผีู้สูงอายุที่ไม่ทราบและไม่สามารถประมาณอายุได้ ให้บันทึก ‘98’ (ไม่ทราบ) อย่างไรก็ตาม 
รหัส ‘98’ ให้ใช้กับผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ส าหรับสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุต่ ากว่า 50 ปี ต้องมีการบันทึก
อายุ (เต็มปี) เสมอ 
 6. ถ้าอายุ 95 ปี หรือมากกว่า ให้บันทึก ‘95’ 

หมายเหตุ โปรดระมัดระวังในการสอบถามและบันทึกเรื่องอายุ เนื่องจากข้อถามต่อจากนี้เกือบทั้งหมดมี
เงื่อนไขที่ถูกก าหนดด้วยช่วงอายุที่แตกต่างกัน 

 

ข้อถาม HL8 HL9 HL10 และ HL11 ส าหรับใช้จ าแนกข้อมูลของบุคคลที่เข้าข่ายต่าง ๆ 
(กรณีเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมจะด าเนินการให้อัตโนมัติ) 

 

HL8. บันทึกล ำดับท่ีสมำชิก ถ้ำเป็นเพศหญิงอำยุ 15-49 ป ี

 ให้บันทึกล าดับที่ หากเป็นผู้หญิงที่มีอายุ 15–49 ปี (รวมอายุ 15 ปี และ 49 ปี) พนักงาน
สัมภาษณ์ไม่ต้องสอบถามจากผู้ตอบสัมภาษณ์ 

 

HL9. บันทึกล ำดับท่ีสมำชิก ถ้ำเป็นเพศชำยอำยุ 15-49 ป ีและบันทึก “ใช่” ที่ HH8  

 ให้บันทึกล าดับที่ หากเป็นผู้ชายที่มีอายุ 15–49 ปี (รวมอายุ 15 ปี และ 49 ปี) พนักงาน
สัมภาษณ์ไม่ต้องสอบถามจากผู้ตอบสัมภาษณ์  
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HL10. บันทึกล ำดับท่ีสมำชิก ถ้ำเป็นเด็กอำยุ 0-4 ป ี

 ให้บันทึกล าดับที่ หากเป็นเด็กที่มีอายุ 0–4 ปี (รวมอายุ 4 ปี) พนักงานสัมภาษณ์ไม่ต้อง
สอบถามจากผู้ตอบสัมภาษณ์ 

 

HL11. อำยุ 0-17 ป ีใช่หรือไม่? 

 วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบข้อมูลของพ่อแม่ผู้ให้ก าเนิดของเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีทุกคน 
ได้แก่ การอาศัยอยู่ในครัวเรือน การมีชีวิตอยู่ และสถานที่อยู่  ข้อมูลเหล่านี้จะน าไปใช้วัดสัดส่วนของเด็ก
ก าพร้าและการอุปถัมภ์เด็ก ส าหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จะไม่มีการสัมภาษณ์ข้อถาม HL12-HL21  
(จะข้ามไปข้อมูลของสมาชิกล าดับถัดไป) พนักงานสัมภาษณ์ไม่ต้องสอบถามจากผู้ตอบสัมภาษณ์ 

 

HL12. “แม่ผู้ให้ก าเนิดของ…(ชื่อ)…มีชีวิตอยู่หรือไม่?” 

 ข้อนี้ถามถึงแม่ผู้ให้ก าเนิด ซึ่งไม่รวมถึงบุตรผู้อ่ืนที่น ามาเลี้ยงดูเสมือนบุตรของตน เช่น บุตร
จากสาม/ีภรรยาเก่า บุตรของน้องสาว พนักงานสัมภาษณ์ต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าเป็นการถามถึงแม่ผู้ให้ก าเนิด
เท่านั้น 

 ให้บันทึกค าตอบว่าแม่ผู้ให้ก าเนิดมีชีวิตอยู่หรือไม่ หากเสียชีวิตหรือไม่ทราบ ให้ข้ามไป HL16 
มิฉะนั้นให้ถาม HL13 ต่อ 

 

HL13. “แม่ผู้ให้ก าเนิดของ…(ชื่อ)…อาศัยอยู่ในครัวเรือนนี้หรือไม่?” 

 ให้บันทึกค าตอบว่าแม่ผู้ให้ก าเนิดอาศัยอยู่ในครัวเรือนนี้หรือไม่ หากอยู่ในครัวเรือนนี้บันทึก
รหัส ‘1’ และถาม HL14 ต่อ หากแม่ไม่ได้เป็นสมาชิกของครัวเรือนนี้ (ไม่ปรากฏในรายชื่อของสมาชิกใน
ครัวเรือน) บันทึกรหัส ‘2’ และข้ามไป HL15 

 

HL14. บันทึกล ำดับท่ีของแม่แล้วข้ำมไปท่ี HL16 

 หากแม่ผู้ให้ก าเนิดอาศัยในครัวเรือนนี้ ให้ถามว่าคือบุคคลใด (ต้องปรากฏในรายชื่อของ
สมาชิกในครัวเรือน) ให้บันทึกล าดับที่ของแม่ แล้วข้ามไปถาม HL16 

 

HL15. “แม่ผู้ให้ก าเนิดของ...(ชื่อ)...อาศัยอยู่ที่ไหน?” 

 ให้ถามข้อถามนี้เฉพาะกรณีท่ีแม่ของเด็กมีชีวิตอยู่แต่ไม่ได้อาศัยอยู่ในครัวเรือนนี้ ให้บันทึก ‘1’ 
หากแม่ผู้ให้ก าเนิดอาศัยอยู่ต่างประเทศ ‘2’ หากอยู่ครัวเรือนอ่ืนในภาคนี้  ‘3’ หากอยู่ครัวเรือนอ่ืนในภาคอ่ืน 
‘4’ อยู่ในสถาบันในประเทศ (เช่น โรงพยาบาล บ้านพักคนชรา เรือนจ า เป็นต้น)  หากผู้ตอบสัมภาษณ์ไม่ทราบ
หรือแม่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง บันทึก ‘8’ (ไม่ทราบ) 
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HL16. “พ่อผู้ให้ก าเนิดของ…(ชื่อ)…มีชีวิตอยู่หรือไม่?” 

 ข้อนี้ถามถึงพ่อผู้ให้ก าเนิด ซึ่งไม่รวมถึงบุตรผู้อ่ืนที่น ามาเลี้ยงดูเสมือนบุตรของตน เช่น บุตร
จากสามี/ภรรยาเก่า บุตรของน้องสาว พนักงานสัมภาษณ์ต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าเป็นการถามถึงพ่อผู้ให้ก าเนิด
เท่านั้น 

 ให้บันทึกค าตอบว่าพ่อผู้ให้ก าเนิดมีชีวิตอยู่หรือไม่ หากเสียชีวิตหรือไม่ทราบ ให้ข้ามไป HL20 
มิฉะนั้นให้ถาม HL17 ต่อ 

 

HL17. “พ่อผู้ให้ก าเนิดของ…(ชื่อ)…อาศัยอยู่ในครัวเรือนนี้หรือไม่?” 

 ให้บันทึกค าตอบว่าพ่อผู้ให้ก าเนิดอาศัยอยู่ในครัวเรือนนี้หรือไม่ หากอยู่ในครัวเรือนนี้เลือก
รหัส ‘1’ และถาม HL18 ต่อ หากพ่อไม่ได้เป็นสมาชิกของครัวเรือนนี้ (ไม่ปรากฏในรายชื่อของสมาชิกใน
ครัวเรือน) เลือกรหัส ‘2’ และข้ามไป HL19 

 
 

HL18. บันทึกล ำดับท่ีของพ่อแล้วข้ำมไปท่ี HL20 

 หากพ่อผู้ให้ก าเนิดอาศัยในครัวเรือนนี้ ให้ถามว่าคือบุคคลใด (ต้องปรากฏในรายชื่อของ
สมาชิกในครัวเรือน) ให้บันทึกล าดับที่ของพ่อ แล้วข้ามไปถาม HL20 

 

HL19. “พ่อผู้ให้ก าเนิดของ...(ชื่อ)...อาศัยอยู่ที่ไหน?” 

 เช่นเดียวกับ HL15 ให้ถามข้อถามนี้เฉพาะกรณีที่พ่อของเด็กมีชีวิตอยู่แต่ไม่ได้อาศัยอยู่ใน
ครัวเรือนนี้ โดยบันทึก ‘1’ หากพ่อผู้ให้ก าเนิดอาศัยอยู่ต่างประเทศ ‘2’ หากอยู่ครัวเรือนอ่ืนในภาคนี้  ‘3’ หาก
อยู่ครัวเรือนอ่ืนในภาคอ่ืน ‘4’ อยู่ในสถาบันในประเทศ (เช่น โรงพยาบาล บ้านพักคนชรา เรือนจ า เป็นต้น)  
หากผู้ตอบสัมภาษณ์ไม่ทราบหรือพ่อไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง บันทึก ‘8’ (ไม่ทราบ) 

 

HL20. คัดลอกล ำดับท่ีสมำชิกของแม่จำก HL14 ถ้ำไม่มีค ำตอบให้ถำมว่ำ 

 “ใครคือผู้ดูแลหลักของ...(ชื่อ)...?” 

 ส าหรับสมาชิกที่อายุ 0-17 ปี ให้บันทึกล าดับที่สมาชิกของแม่หรือผู้ดูแลหลัก ดังนี้ 
 1. ส าหรับเด็กอายุ 15-17 ปี ที่อยู่ตามล าพัง โดยไม่มีแม่หรือผู้ดูแลหลัก ให้บันทึกรหัส ‘90’ 
(ไม่มีใคร) 
 2. หากเด็กอาศัยอยู่กับแม่ในครัวเรือนนี้ ให้คัดลอกล าดับที่จาก HL14 โดยพนักงานสัมภาษณ์
ไม่ต้องสอบถามข้อถามนี้ กรณีที่ไม่มีค าตอบใน HL14 (ปล่อยว่าง) ให้พนักงานสัมภาษณ์ถามข้อถามนี้เพ่ือระบุ
ผู้ดูแลหลักของเด็ก ซึ่งต้องเป็นสมาชิกในครัวเรือนอายุ 15 ปีขึ้นไป 

 หากเด็กมีอายุต่ ากว่า 5 ปี พนักงานสัมภาษณ์จะสอบถามด้วยแบบสอบถามส าหรับเด็กอายุ 
ต่ ากว่า 5 ปี จากบุคคลที่ระบุในล าดับที่นี้ในภายหลัง เช่นเดียวกับเด็กที่มีอายุ 5-14 ปี พนักงานสัมภาษณ์จะ
สอบถามด้วยแบบสอบถามส าหรับเด็กอายุ 5-14 ปี จากบุคคลที่ระบุในล าดับที่นี้ในภายหลังเช่นกัน 
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 แบบสอบถามส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี และแบบสอบถามส าหรับเด็กอายุ 5-14 ปี จะต้อง
สัมภาษณ์จากแม่ของเด็กที่อาศัยในครัวเรือน ยกเว้น 

 ถ้าแม่ไม่ได้เป็นสมาชิกในครัวเรือน เนื่องจากอาศัยอยู่ที่อ่ืนหรือเสียชีวิต ผู้ที่ถูกระบุว่าเป็น
ผู้ดูแลหลักจะเป็นผู้ตอบสัมภาษณ์ 

 ถ้าแม่เป็นสมาชิกในครัวเรือน แต่ไม่สามารถให้สัมภาษณ์ได้ เนื่องจากเป็นผู้ซึ่งไร้
ความสามารถ ให้บันทึกรหัส ‘05’ ใน UF17 ของแบบสอบถามส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี 
และ FS17 ของแบบสอบถามส าหรับเด็กอายุ 5-14 ปี 

 

HL21. “ผู้ดูแลหลักมีความเกี่ยวพันกับ...(ชื่อ)...อย่างไร?” 

 ส าหรับเด็กอายุ 0-17 ปี ที่แม่ไม่ได้อยู่ในครัวเรือนนี้ นอกจากจะระบุว่าบุคคลใดเป็นผู้ดูแล
หลักใน HL20 แล้ว พนักงานสัมภาษณ์ต้องสอบถามเพ่ิมเติมใน HL21 เพ่ือทราบว่าผู้ดูแลหลักมีความเกี่ยวพัน
กับเด็กอายุ 0-17 ปี อย่างไร 

ข้อควรระวัง ความเกี่ยวพันในที่นี้ เป็นความเกี่ยวพันของผู้ดูแลหลักกับเด็กอายุ 0–17 ปี 

ตัวอย่างการบันทึก 

- ล าดับที่ 01 หัวหน้าครัวเรือน อายุ 40 ปี เป็นพ่อของล าดับที่ 02 

- ล าดับที ่02 อายุ 12 ปี เป็นบุตรชายของล าดับที่ 01 

- ล าดับที ่03 อายุ 65 ปี เป็นพ่อของล าดับที่ 01 และเป็นปู่ของล าดับที่ 02 

- ล าดับที ่04 อายุ 62 ปี เป็นแม่ของล าดับที่ 01 และเป็นย่าของล าดับที่ 02 ซึ่งเป็นผู้ดูแล
เด็กเป็นหลัก 

HL1. 

(ล าดับที่) 

HL2.  

(อายุ) 

HL3.  

(ความเกี่ยวพันกับ
หัวหน้าครัวเรือน) 

HL20. 

(ล าดับที่สมาชิก
ของแม่จาก HL14 
หรือผู้ดูแลหลัก) 

HL21.  

(ผู้ดูแลหลักมีความ
เกี่ยวพันกับเด็ก) 

01 40 01   

02 12 02 04 03 

03 65 06   

04 62 06   

 

 

 

 

 

 หลังจากบันทึกข้อมูลของสมาชิกทุกคนครบแล้ว  ให้ตรวจสอบว่ามีสมาชิกในครัวเรือนนี้ที่ยัง
ไม่ได้บันทึกอีกหรือไม่ โดยเฉพาะทารกหรือเด็กเล็กที่ยังไม่ได้บันทึก หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ
ครอบครัว แต่อาศัยในครัวเรือนนี้ (เช่น คนรับใช้ เพ่ือน เป็นต้น) โดยถามอีกครั้งว่า 

“ยังมีบุคคลอ่ืนที่อาศัยท่ีนี่ แต่ตอนนี้ไม่อยู่บ้านอีกหรือไม่?” 
 หากมี ให้บันทึกชื่อและรายละเอียดให้ครบถ้วน 
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 โครงสร้างของตอนการศึกษาจะเหมือนกับตอนรายชื่อของสมาชิกในครัวเรือน กล่าวคือ  
จะเก็บข้อมูลในแนวนอน โดยให้สัมภาษณ์ข้อมูลแต่ละบุคคล (อายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป) ให้เสร็จสิ้น ก่อนจะ
สัมภาษณ์บุคคลถัดไป 

 

ED1. ล ำดับท่ี 

 ล าดับที่จะเหมือนกับ HL1 (ไม่ต้องคัดลอกมาจาก HL1 เนื่องจากมีหมายเลขให้อยู่แล้ว) 

 

ED2. ชื่อ-นำมสกุล และอำยุ 

 ชื่อ–นามสกุล (HL2) และอายุ (HL6) จะถูกคัดลอกโดยอัตโนมัติ มาใส่ใน ED2 จนครบทุกคน 

 
ED3.  อำยุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป? 

 ส าหรับสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ให้สอบถาม ED4 ต่อ แต่ถ้าเป็นเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 3 ปี 
ให้ข้ามไปยังสมาชิกล าดับถัดไป 

 

ED4. “…(ชื่อ)…เคยเรียนหนังสือในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาหรือไม่? (นับรวมระดับปฐมวัยและ
อนุบาล)” 

 การเรียนหนังสือในข้อถามนี้ หมายถึง การเรียนในหลักสูตรที่มีมาตรฐานที่ชัดเจน การเรียน
ในระบบโรงเรียนทุกระดับ ได้แก่ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา (ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ) และมหาวิทยาลัย 
การเรียนในลักษณะนี้ เมื่อส าเร็จการศึกษาผู้เรียนจะได้ใบรับรองวุฒิ เช่น ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร เป็นต้น 
ซึ่งสามารถน าไปใช้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยรวมถึงผู้ที่ก าลังเรียนในปัจจุบันและผู้ที่เคยเรียนแต่
ปัจจุบันนี้ไม่ได้เรียนแล้ว และนับรวมผู้ที่เข้าเรียนหลักสูตรดังกล่าวแม้เพียงหนึ่งวัน 

 รวม การศึกษาทางศาสนา พุทธศึกษา/อิสลามศึกษา (แผนกสามัญ) การศึกษานอกโรงเรียน 
(กศน.) ที่เทียบชั้นสามัญได้ และโรงเรียนปอเนาะที่มีการสอนวิชาสามัญ การเรียนทางไกลหรือออนไลน์ ที่ได้รับ
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร 

 ทั้งนี้ไม่รวม การเรียนการสอนที่ไม่ใช่หลักสูตรสามัญ ดังนี้ 
 พุทธศึกษา (แผนกธรรม และแผนกบาลี) ที่ไม่มีการสอนวิชาสามัญ 
 การเรียนในโรงเรียนปอเนาะที่ไม่มีการสอนวิชาสามัญ 
 การเรียนวิชาชีพระยะสั้นที่ไม่มีวิชาสายสามัญ เช่น ตัดผม ตัดเสื้อ ขับรถยนต์  

ซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

ตอนที่ 2 การศึกษา (ED) 
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 ศูนย์เด็กเล็ก ที่เป็นการรับเลี้ยงเด็กเท่านั้น 
 การเรียนที่บ้าน (Home school) ที่ไม่สามารถเทียบชั้นสามัญได้ 

 บันทึก ‘1’ หากเคยเรียน และให้สอบถาม ED5 หากไม่เคยเรียน บันทึก ‘2’ และข้ามไปยัง
สมาชิกล าดับถัดไป โดยไม่ต้องสัมภาษณ์ค าถามที่เหลือของตอนนี้ 

 

ED5. “ระดับการศึกษาและระดับชั้นสูงสุดที่…(ชื่อ)...เคยเรียนหรือก าลังเรียน?” 

 หากบุคคลนี้เคยเรียนหนังสือ ให้บันทึกระดับการศึกษาและชั้นปีสูงสุดที่เคยเรียนหรือก าลังเรียน 
หากไม่ทราบ บันทึก ‘98’ ทั้งนี้มีหลักทั่วไปในการบันทึก ดังนี้ 
 1. ผู้ที่เคยเรียนแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้เรียนแล้ว ระดับและชั้นปีสูงสุดจะเป็นระดับและชั้นปีที่บุคคล
ผู้นั้นเคยเรียนก่อนที่จะออกจากระบบการศึกษา แม้จะเรียนไม่ส าเร็จก็ตาม 
 เช่น เคยเรียนในชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 ได้เพียงไม่กี ่สัปดาห์ แต่ต้องออกจากโรงเรียน
กลางคัน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 4 หรือ ม.4) 
 ในกรณีนี้ ระดับการศึกษา คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้บันทึก ‘03’ และชั้นปี คือ ‘04’ 
 2. ผู้ที่ก าลังเรียน ระดับและชั้นปีสูงสุดจะเป็นระดับและชั้นปีที่บุคคลนั้นก าลังเรียนในปัจจุบัน 
 เช่น ก าลังเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ระดับประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5 หรือ ป.5) 
 ในกรณีนี้ ระดับการศึกษา คือ ประถมศึกษา ให้บันทึก ‘01’ และชั้นปี คือ ‘05’ 
 3. กรณีระดับสูงสุดเป็นปฐมวัย/อนุบาล ให้ข้ามไป ED7 (ไมต่้องบันทึกชั้นปี) 
 4. กรณีไม่ทราบชั้นปทีี่เคยเรียนหรือก าลังเรียน ให้บันทึก ‘98’ และข้ามไป ED7 

หมายเหตุ 
 1. ส าหรับผู้ที่เรียน กศน. จะสามารถระบุได้เพียงระดับ แต่ไม่สามารถระบุชั้นปีได้ ให้บันทึก
ชั้นปีว่า “กศน. ไม่ทราบชั้นปี” หรือรหัส ‘95’ ยกเว้นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับนั้น จึงสามารถระบุชั้นปีได้ 
เช่น ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ชั้นปี คือ ประถมศึกษาปีที่ 6 
 2. พนักงานสัมภาษณ์ควรจ าแนกความแตกต่างระหว่างระดับ และชั้นปีให้ชัดเจน เนื่องจาก
จ าเป็นต้องใช้ในข้อถามเรื่องการศึกษา 
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สรุปรหัสของระดับการศึกษาและช้ันปี ส าหรับ ED5, ED10 และ ED16 
ระดับ ชั้นปี 

ชื่อ รหัส ชื่อ รหัส 

ปฐมวัย/อนุบาล 00 - - 
ประถมศึกษา 01 ระบบปัจจุบัน   
    ป. 1-6 (รวม อิสลามศึกษา แผนกสามัญ) 01-06 
    ระบบเก่า   
    ป. 1-4 01-04 
    ป. 5-6 05 
    ป. 7 06 
    ระบบเดิม   
    ป. 1-4 01-04 
    ม. 1-2 05 
    ม. 3 06 
มัธยมศึกษาตอนต้น 02 ระบบปัจจุบัน   
    ม. 1-3  

   (รวม พุทธศึกษา/ อิสลามศึกษา แผนกสามัญ) 
01-03 

    นาฏศิลป์ ปีที่ 1-3 01-03 
    ดุริยางค์ทหารบก/ ทหารเรือ ปีที่ 1-3 01-03 
   ระบบเก่า   
    ม.ศ. 1 01 
    ม.ศ. 2 02 
    ม.ศ. 3 03 
    ระบบเดิม   
    ม. 4 01 
    ม. 5 02 
    ม. 6 03 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 03 ระบบปัจจุบัน   
  

  
ม. 4-6 
   (รวม พุทธศึกษา/ อิสลามศึกษา แผนกสามัญ) 

04-06 

    เตรียมทหาร ปีที่ 1-3 04-06 
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ระดับ ชั้นปี 

ชื่อ รหัส ชื่อ รหัส 

  
  

ประกาศนียบัตรสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ปีที่ 1-2 

07-08 

  03 ระบบเก่า   

   ม.ศ. 4 05 

    ม.ศ. 5 06 

    ระบบเดิม   

    ม. 7 05 

    ม. 8 06 

ปวช. / ปกศ. ต้น  04 ปวช. / ปกศ. ต้น  01-03 

    นาฏศิลป์ชั้นกลาง ปีที่ 1-3 01-03 

    ดุริยางค์ทหารอากาศ ปีที่ 1-3 (รับผู้จบ ม. 3) 01-03 

    ดุริยางค์ทหารบก/ ทหารเรือ ปีที่ 4-6 (รับผู้จบ ป.6) 01-03 

อนุปริญญา 05 อนุปริญญา ปีที่ 1-2 01-02 

(ปวส. / ปวท. / ปกศ. สูง)   ปวส. ปีที่ 1-3, ปวท. ปีที่ 1-3 01-03 

    ปกศ. สูง ปีที่ 1-2 01-02 

    นักเรียนนายสิบทหารบก/ จ่าทหารเรือ/ จ่าอากาศ  
   ปีที่ 1-2 

01-02 

ปริญญาตรี 06 หลักสูตร 4 ปี  
   (รวม พุทธศึกษา/ อิสลามศึกษา แผนกสามัญ) 

01-04 

    หลักสูตร 5 ปี 01-05 

    หลักสูตร 6 ปี 01-06 

  หลักสูตรต่อเนื่อง (รับผู้จบ อนุปริญญา/ เทียบเท่า) 03-05 

    ประกาศนียบัตรสูงกว่าปริญญาตรี ปีที่ 1 07 

       (รวม หลักสูตรเนติบัณฑิต)   

ปริญญาโท 07 ปีที ่1-2 (รวม พุทธศึกษา/ อิสลามศึกษา แผนกสามัญ) 01-02 

    ประกาศนียบัตรสูงกว่าปริญญาโท ปีที่ 1 03 

       (ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง)   
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ระดับ ชั้นปี 

ชื่อ รหัส ชื่อ รหัส 

ปริญญาเอก 08 ปีที ่1-3 (รวม พุทธศึกษา/ อิสลามศึกษา แผนกสามัญ) 01-03 

    ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงกว่าปริญญาเอก ปีที่ 1 04 

    แพทย์เฉพาะทาง ปีที่ 1-5 05-09 

กรณีไม่ทราบระดับ และ/ หรือชั้นปี บันทึก ดังนี้   

ไม่ทราบระดับ 98 ไม่ทราบชั้นปี 98 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
 1. การศึกษาระบบเดิม ใช้ส าหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2493  (อายุ 70 ปีขึ้นไป) 
 2. การศึกษาระบบเก่า ใช้ส าหรับผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2493 – 2508  (อายุ 54 - 69 ปี) 
 3. การศึกษาระบบปัจจุบัน ใช้ส าหรับผู้ที่เกิดหลัง พ.ศ. 2508  (อายุต่ ากว่า 54 ปี) 

 

การเปรียบเทียบการศึกษาระบบเดิมและระบบปัจจุบัน 

 กรณีผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน พ.ศ. 2493) ให้เทียบระดับและชั้นปี ดังนี้ 

 การศึกษาระบบเดิม การศึกษาระบบปัจจุบัน 

 ป. 1-4 = ป. 1-4 

 ม. 1-2 = ป. 5 

 ม. 3 = ป. 6 

 ม. 4 = ม. 1 

 ม. 5 = ม. 2 

 ม. 6 = ม. 3 

 ม. 7 = ม. 5 

 ม. 8 = ม. 6 
  

    ED5 บันทึก ระดับการศึกษาสูงสุดที่ “เคยเรียนหรือก าลังเรียน” 
 ไม่ใช่ ระดับการศึกษาสูงสุดที่ “จบ” 
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 กรณีผู้ที่มีอายุ 54-69 ปี (เกิด พ.ศ. 2493-2508) ให้เทียบระดับและชั้นปี ดังนี้ 

 การศึกษาระบบเก่า การศึกษาระบบปัจจุบัน 

 ป. 1-4  = ป. 1-4 

 ป. 5-6  = ป. 5 

 ป. 7  = ป. 6 

 ม.ศ. 1 = ม. 1 

 ม.ศ. 2 = ม. 2 

 ม.ศ. 3  = ม. 3 

 ม.ศ. 4  = ม. 5 

 ม.ศ. 5 = ม. 6 

ตัวอย่างการบันทึก 

- ล าดับที่ 01 อายุ 55 ปี  เคยเรียนหนังสือ และจบการสูงสุดระดับ ม.ศ. 3 

- ล าดับที่ 02 อายุ 40 ปี  ไม่เคยเรียนหนังสือ 

- ล าดับที่ 03 อายุ 22 ปี  เคยเรียนหนังสือ และเพ่ิงจบการศึกษาปริญญาตรีในปีการศึกษา 
2561  (แตใ่นปีการศึกษา 2562 ไม่ได้เรียน) 

- ล าดับที่ 04 อายุ 14 ปี  ปัจจุบันก าลังเรียนหนังสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

- ล าดับที่ 05 อายุ 12 ปี  ปัจจุบันก าลังเรียนหนังสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
ED1. 

(ล าดับที่) 
ED2. 
(อายุ) 

ED4. 
(เคยเรียนหนังสือ?) 

ED5. 
(ระดับการศึกษา) 

ED5. 
(ชัน้ปี) 

01 55 1 02 03 

02 40 2   

03 22 1 06 04 

04 14 1 02 03 

05 12 1 02 01 

 

ED6. “…(ชื่อ)...ส าเร็จการศึกษาในระดับการศึกษา/ชั้นปีนั้นหรือไม่?” 

 ค าว่า “ส าเร็จการศึกษา” หมายถึง บุคคลนั้นได้เข้าเรียนในระดับและชั้นปีที่ระบุ จนสิ้นสุด 
ปีการศึกษาและสอบผ่าน หากบุคคลนี้เข้าเรียนในระดับและชั้นปีนี้แต่สอบตกเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ให้บันทึก 
‘2’  
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ED7. อำยุ 3-24 ปีใช่หรือไม่? 

 ส าหรับสมาชิกที่มีอายุ 3-24 ปี ให้สอบถาม ED8 ต่อ แต่ถ้าเป็นสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป 
ให้ข้ามไปยังสมาชิกล าดับถัดไป 

 

ED8. ตรวจสอบ ED4: เคยเข้ำเรียนในโรงเรียนหรือไม่? (นับรวมระดับปฐมวัยและอนุบำล) 

 หากสมาชิกเคยเข้าเรียนในโรงเรียนให้สอบถามข้อต่อไป ถ้าไม่ใช่ให้ข้ามไปยังสมาชิกล าดับ
ถัดไป 

 ข้อถาม ED9 ถึง ED16 สอบถามการเข้าเรียนในปีการศึกษาปัจจุบัน (2562-63) และปี
การศึกษาที่แล้ว (2561-62) พนักงานสัมภาษณ์ควรระมัดระวังในการอ้างถึงปีการศึกษาดังกล่าวกรณีท าการ
ส ารวจในช่วงปิดภาคการศึกษา วัตถุประสงค์ของข้อถามนี้เพื่อทราบการเข้าเรียนของสมาชิกในครัวเรือนในรอบ
ปีการศึกษา 2 ปีติดกัน 

 

ED9. “ในช่วงเวลาใด ๆ ของปีการศึกษา  2562-63 ...(ชื่อ)...ได้เข้าเรียนในโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาหรือไม่? (นับรวมระดับปฐมวัยและอนุบาล)” 

 หากบุคคลนี้ได้เข้าเรียนในปีการศึกษาปัจจุบัน (2562-63) ให้บันทึก ‘1’ ถ้าไม่ได้เรียน บันทึก 
‘2’ และข้ามไป ED15 

หมายเหตุ 
 1. กรณีที่ก าลังอยู่ในช่วงรอผลสอบของภาคการศึกษาที่สอง ให้ถือว่าก าลังเรียนอยู่ในระดับ 
และชั้นเดิม 
 2. กรณีท่ีเรียน แตอ่อกจากการศึกษาระหว่างเรียน ให้ถือว่ามีการเรียนในปีการศึกษานี้ 

 

ED10.  “ในช่วงปีการศึกษา 2562-63 ...(ชื่อ)...ก าลังเรียนในระดับการศึกษาและช้ันปีใด?” 

 หากบุคคลนี้ก าลังเรียนหนังสือในปีการศึกษาปัจจุบัน (2562-63) ให้บันทึกระดับการศึกษา
และชั้นปีสูงสุดทีก่ าลังเรียน หากไม่ทราบ บันทึก ‘98’ กรณีก าลังเรียนระดับปฐมวัย/อนุบาล บันทึก ‘00’ และ
ข้ามไป ED11 (ไมต่้องบันทึกชั้นปี) 

 ตัวอย่าง เด็กก าลังเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ระดับประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5 หรือ ป.5) 

 ในกรณีนี้ ระดับการศึกษา คือ ประถมศึกษา ให้บันทึก ‘01’ และชั้นปี คือ ‘05’ 
 
ED10C. “...(ชื่อ)...เรียนในระบบ กศน. หรือบ้านเรียน/Home school หรือไม่?” 

 หากก าลังเรียนในระบบ กศน. ให้บันทึก ‘1’ บ้านเรียน/Home school บันทึก ‘2’ ไม่ได้
เรียนทั้งสองระบบ บันทึก ‘3’ หากไม่ทราบ บันทึก ‘8’ กรณีบันทึก ‘1’ หรือ ‘2’ ให้ข้ามไป ED12 

หมายเหตุ 
 การเรียนที่บ้าน (บ้านเรียน/Home school) ให้นับเฉพาะกรณีที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองจัดการเรียน
การสอนตามแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ED11. “…(ชื่อ)... เข้าเรียนในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาประเภทใด?” 

 ให้บันทึก ‘1’ หากเป็นสถานศึกษารัฐบาล ‘2’ องค์กรทางศาสนา ‘3’ เอกชน ‘6’ อ่ืน ๆ และ
กรณีไม่ทราบ บันทึก ‘8’ 

หมายเหตุ 
 การพิจารณาประเภทของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ไม่สามารถพิจารณาจากชื่อ
สถานศึกษาได้เสมอไป (โดยเฉพาะประเภทองค์กรทางศาสนา)  ให้พิจารณาจากการจดทะเบียนเป็นหลัก ดังนี้ 
 1. โรงเรียนที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย ‘วัด’ ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้สังกัดรัฐบาล (เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) หรือโรงเรียนทางคริสต์ศาสนามักจดทะเบียนเป็นสถานศึกษาเอกชน 
 2. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ (ประเภทรัฐบาล) 
 3. โรงเรียนที่จัดตั้งโดยมูลนิธิหรือองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรต่าง ๆ ที่จดทะเบียนเป็นองค์กร
เอกชน ให้จัดประเภทเป็นเอกชน 
 
ED12. “ในปีการศึกษา 2562-63 …(ชื่อ)... ได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียนหรือไม่?” 

 วัตถุประสงค์ของข้อถามนี้เพ่ือทราบการได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียน ทั้งนี้  ค่าเล่าเรียน 
หมายถึง เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องช าระให้กับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
เมื่อเริ่มการศึกษาในระดับใด ๆ 

 หากได้รับ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติอ่ืน ๆ เพ่ือนหรือ
เพ่ือนบ้าน จากนั้นบันทึก ‘1’ หากไม่ได้รับ บันทึก ‘2’ แล้วข้ามไป ED14 กรณีไม่ทราบ บันทึก ‘8’ แล้วข้ามไป 
ED14 

หมายเหตุ 
 การได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียนภายใต้นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ) ถือว่าได้รับการ
สนับสนุนค่าเล่าเรียน 

 

ED13. “...(ชื่อ)...ได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียนจากหน่วยงานใด?” 

 ข้อถามนี้ต่อเนื่องจาก ED12 สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ หากได้รับจากหน่วยงาน
รัฐบาล บันทึก ‘A’ หากเป็นองค์กรทางศาสนา บันทึก ‘B’  หากเป็นเอกชน (เช่น องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร) 
บันทึก ‘C’ หากผู้ตอบสัมภาษณ์ไม่ทราบ บันทึก ‘Z’ 

 
ED14. “ในปีการศึกษา 2562-63 ...(ชื่อ)... ได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนหรือค่าใช้จ่ายในการ

ซื้อรองเท้า หนังสือแบบฝึกหัด สมุดบันทึก เครื่องแบบนักเรียน หรือของใช้ในโรงเรียนอ่ืน ๆ 
หรือไม่?” 

 ข้อถามนี้นับเฉพาะปีการศึกษาปัจจุบัน (2562-63) เท่านั้น (ไม่รวมการสนับสนุนที่ได้รับใน 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา) และให้นับรวมการสนับสนุนใด ๆ นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน เช่น การสนับสนุน
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เครื่องแบบนักเรียน หนังสือ รองเท้า เป็นต้น ทั้งในรูปแบบสิ่งของหรือตัวเงิน หากได้รับ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติอ่ืน ๆ เพื่อนหรือเพ่ือนบ้าน 

หมายเหตุ 
 นอกจากการสนับสนุนค่าเล่าเรียนแล้ว นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ยังมีการ
สนับสนุนหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนอีกด้วย ให้ตรวจสอบกับผู้ตอบสัมภาษณ์อีกครั้ง 

 

ED15. “ในช่วงเวลาใด ๆ ของปีการศึกษา 2561-62 . . . .(ชื่ อ) . . . ได้ เข้ า เรียนในโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาหรือไม่? (นับรวมระดับปฐมวัยและอนุบาล)” 

 ข้อถามนี้เหมือนกับ ED9 แต่อ้างอิงถึงปีการศึกษาที่ผ่านมา (2561-62) หากได้เข้าเรียน ให้
บันทึก ‘1’ ถ้าไม่ได้เรียน บันทึก ‘2’ และข้ามไปยังสมาชิกล าดับถัดไป กรณีที่ไม่ทราบ บันทึก ‘8’ และข้ามไปยัง
สมาชิกล าดับถัดไป 

 

ED16  “ในช่วงปีการศึกษา 2561-62 ...(ชื่อ)...ได้เข้าเรียนในระดับการศึกษาและช้ันปีใด?” 

 ข้อถามนี้เหมือนกับ ED10 แต่อ้างอิงถึงปีการศึกษาที่ผ่านมา (2561-62) 

ตัวอย่างการบันทึก 

- ล าดับที่ 01 อายุ 55 ปี เคยเรียนหนังสือ และจบการสูงสุดระดับ ม.ศ. 3 

- ล าดับที่ 02 อายุ 40 ปี ไม่เคยเรียนหนังสือ 

- ล าดับที่ 03 อายุ 22 ปี  เคยเรียนหนังสือ  โดยเพิ่งจบการศึกษาปริญญาตรีในปีการศึกษา 
2561 (แตใ่นปีการศึกษา 2562 ไม่ได้เรียน) 

- ล าดับที่ 04 อายุ 14 ปี ปัจจุบันก าลังเรียนหนังสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

- ล าดับที่ 05 อายุ 12 ปี ปัจจุบันก าลังเรียนหนังสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
ED1. ED2. ED4. ED5. ED9. ED10. ED15. ED16. 

ล าดับที ่ อาย ุ
เคย
เรียน

หนังสือ 

ระดับ
การศึกษา 

ชั้นป ี
เรียน
ในปี 

’62-63 

ระดับ
การศึกษา 

ชั้นป ี
เรียน
ในปี 

’61-62 

ระดับ
การศึกษา 

ชั้นป ี

01 55 1 02 03       

02 40 2         

03 22 1 06 04 2   1 06 04 

04 14 1 02 03 1 02 03 1 02 02 

05 12 1 02 01 1 02 01 1 01 06 
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HC1A. “...(ชื่อของหัวหน้ำครัวเรือนจำก HL2)...นับถือศาสนาอะไร?” 

 บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค าตอบคือศาสนาของหัวหน้า
ครัวเรือน 

 

HC1B. “...(ชื่อของหัวหน้ำครัวเรือนจำก HL2)...พูดภาษาอะไร?” 

 บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค าตอบคือภาษาพูดของหัวหน้า
ครัวเรือน 

หมายเหตุ 
 ภาษาไทยให้รวมภาษาพ้ืนเมืองด้วย เช่น ภาษาไทย-ใต้ ไทย-เหนือ ไทย-อีสาน กรณีเป็นภาษา
ชาวเขาให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ หากไม่มีในตัวเลือก ให้บันทึกอ่ืน ๆ และระบุรายละเอียด 

 

HC3. “มีห้องที่สมาชิกในครัวเรือนใช้นอนเป็นปกติกี่ห้อง?” 

 ข้อถามนี้ใช้วัดความแออัดของบ้าน  และใช้เป็นตัวสะท้อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน มีหลักในการบันทึก ดังนี้ 
 1. ห้องท่ีใช้นอนในที่นี้ หมายถึง บริเวณที่กั้นด้วยผนังถาวรเพ่ือใช้ส าหรับนอน ซึ่งรวมถึงห้อง
ที่ไม่ได้เรียกว่าที่เรียกว่า “ห้องนอน” แต่เป็นจ านวนห้องที่ปกติสมาชิกในครัวเรือนตั้งแต่หนึ่งคนใช้นอน เช่น  
ถ้าปกติสมาชิกในครัวเรือนนอนในห้องครัว ให้นับห้องนี้เป็น “ห้องท่ีใช้นอน” ด้วย 
 2. ไม่นับ ห้องนอนที่เตรียมไว้เฉพาะส าหรับแขกท่ีมาพัก 

 

HC4. วัสดุหลักที่ใช้ท ำพื้นบ้ำนที่อำศัย (บันทึกสิ่งที่สังเกตเห็น) 

 ข้อถามนี้ต้องการทราบวัสดุหลักที่ปกคลุมพ้ืนบ้าน ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ข้างใต้ มีหลักในการบันทึก 
ดังนี้ 
 1. ให้บันทึกวัสดุหลักให้ถูกต้องตามท่ีมองเห็น ซึ่งส่วนใหญ่สามารถสังเกตและบันทึกได้ถูกต้อง 
หากสงสัยให้ถามผู้ตอบสัมภาษณ์ 
 2. กรณีมีวัสดุมากกว่า 1 ชนิดใช้ท าพ้ืนในส่วนต่างๆ ของบ้าน  ให้บันทึกชนิดที่มีสัดส่วนมาก
ที่สุด (วัสดุที่ปกคลุมพ้ืนบ้านมากที่สุด) หรือถ้าประกอบด้วยวัสดุอย่างละเท่ากันให้ผู้สัมภาษณ์เป็นผู้พิจารณาเลือก 

 

HC5. วัสดุหลักที่ใช้ท ำหลังคำ (บันทึกสิ่งที่สังเกตเห็น) 

 ข้อถามนี้ต้องการทราบวัสดุหลักที่ใช้ท าหลังคา ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ข้างใต้ เช่น ฝ้า เพดาน เป็นต้น  
มีหลักในการบันทึก ดังนี้ 

ตอนที่ 3 ลักษณะของครัวเรือน (HC) 
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 1. ให้บันทึกวัสดุหลักให้ถูกต้องตามที่มองเห็น ซึ่งส่วนใหญ่ก่อนการเข้าไปในตัวบ้านจะ
สามารถสังเกตและบันทึกได้ถูกต้อง หากสงสัยให้ถามผู้ตอบสัมภาษณ์ 
 2. กรณีมีวัสดุมากกว่า 1 ชนิดใช้ท าหลังคา  ให้บันทึกชนิดที่มีสัดส่วนมากท่ีสุด (วัสดุที่ปก
คลุมพ้ืนทีห่ลังคามากที่สุด) หรือถ้าประกอบด้วยวัสดุอย่างละเท่ากันให้ผู้สัมภาษณ์เป็นผู้พิจารณาเลือก 

หมายเหตุ 
 1. หลังคาคือส่วนที่อยู่บนสุดของตัวอาคาร โดยไม่ค านึงถึงจ านวนชั้น และไม่สนใจว่าทุกชั้น
จะเป็นของครัวเรือนตัวอย่างหรือไม่ (เช่น อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม) 
 2. รหัส ‘34’ - เซรามิค/กระเบื้อง คือ หลังคาที่ท ามาจากกระเบื้องชนิดต่าง ๆ เช่น กระเบื้อง
ดินเผา กระเบื้องคอนกรีตหรือกระเบื้องซีเมนต์ กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ (กระเบื้องลอนคู่) กระเบื้องเซรามิค 
เป็นต้น 
 3. รหัส ‘38’ - เหล็ก คือ หลังคาที่มเีหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งรวมถึง “เมทัลชีท” (เหล็กรีด) 
 4. รหัส ‘39’ - อะลูมิเนียม/โลหะอ่ืน คือ หลังคาที่มีอะลูมิเนียมหรือโลหะอ่ืน ๆ (นอกเหนือจาก
สังกะสีและเหล็ก) เป็นส่วนประกอบหลัก 

 

HC6. วัสดุหลักที่ใช้ท่ีท ำฝำบ้ำนด้ำนนอก (บันทึกสิ่งที่สังเกตเห็น) 

 ข้อถามนี้ต้องการทราบวัสดุหลักที่ใช้ท าฝาบ้านด้านนอก ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายใน มีหลักในการ
บันทึก ดังนี้ 
 1. ให้บันทึกวัสดุหลักให้ถูกต้องตามท่ีมองเห็น แต่ถ้าสงสัยให้ถามผู้ตอบสัมภาษณ์ ซึ่งส่วนใหญ่
ก่อนการเข้าไปในตัวบ้านจะสามารถสังเกตและบันทึกได้ถูกต้อง หากสงสัยให้ถามผู้ตอบสัมภาษณ์ 
 2. กรณีมีวัสดุมากกว่า 1 ชนิดใช้ท าฝาบ้านด้านนอก  ให้บันทึกชนิดที่มีสัดส่วนมากที่สุด (วัสดุ
ที่ปกคลุมพ้ืนที่ฝาบ้านด้านนอกมากที่สุด) หรือถ้าประกอบด้วยวัสดุอย่างละเท่ากันให้ผู้สัมภาษณ์เป็นผู้พิจารณาเลือก 

หมายเหตุ 
 1. รหัส ‘38’ - ยิปซัมบอร์ดหรือแผ่นยิปซัม คือ วัสดุที่ผลิตจากผงแร่ยิปซั่มอัดปิดทับหน้าหลัง
ด้วยกระดาษ ได้แผ่นผนังผิวหน้าเรียบเนียน แต่ก็มีข้อด้อยคือเปราะหักง่าย และมักมีปัญหาเรื่องความชื้น 
 2. รหัส ‘39’ - สมาร์ทบอร์ด/ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด คือ วัสดุที่ผลิตจากปูนซีเมนต์ผสมเส้นใย
เซลลูโลส (ปลอดใยหิน) ผสมทรายซิลิกา แล้วน าไปอบไอน้ าแรงดันสูง แข็งแรงทนทานกว่ายิปซัมบอร์ด 

 

HC7-HC10 

 ข้อถามต่อไปนี้ถามถึงการมีอุปกรณ์/เครื่องใช้ตามที่ก าหนด ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดสถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมได้อีกทางหนึ่ง  ค าถามเหล่านี้พนักงานสัมภาษณ์จะต้องเป็นกลางและไม่แสดง
ปฏิกิริยาใด ๆ กับค าตอบที่ได้รับจากผู้ตอบสัมภาษณ์ 
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HC7. “ครัวเรือนของท่านมีสิ่งเหล่านี้หรือไม่:” 

 ข้อถามนี้ต้องการทราบถึงการมีสิ่งของต่าง ๆ ของครัวเรือน ให้อ่านไปทีละรายการ และบันทึก
รหัสที่สอดคล้องกับค าตอบในแต่ละรายการ (A–J)  กรณีผู้ตอบสัมภาษณ์ระบุว่าสิ่งของนั้นเสีย พยายาม
สอบถามว่าเสียมานานเพียงใดและตั้งใจจะซ่อมหรือไม่ ถ้าสิ่งของนั้นใช้งานไม่ได้ชั่วคราว (หรือตั้งใจน าไปซ่อม) 
ให้บันทึก ‘1’ นอกเหนือจากนี้บันทึก ‘2’ และห้ามปล่อยรายการใด ๆ ว่าง 

 ให้ถามในแต่ละรายการ ดังนี้ โทรศัพท์บ้าน วิทยุทรานซิสเตอร์ เตียงนอน โต๊ะกินข้าว โซฟา/
ชุดรับแขก ตู้เสื้อผ้า ตู้โชว์ ตู้กับข้าว แท็งกน์้ า/โอ่งเก็บน้ า และเตาถ่าน 

หมายเหตุ 
 1. ตู้โชว์ คือ ตู้ที่ใช้แสดงของสะสมหรือสิ่งของอ่ืน ๆ ของครัวเรือน อาจท าจากไม้ เหล็ก หรือ
วัสดุอื่น ๆ และมีพ้ืนที่โปร่งใสซึ่งอาจเป็นกระจก พลาสติกใส อะคริลิกหรืออ่ืน ๆ หรือมีส่วนเปิดโล่งก็ได้ 
 2. แท็งก์น้ า/โอ่งเก็บน้ า คือ วัตถุหรือภาชนะท่ีใช้บรรจุน้ าขนาดกลางหรือใหญ่ อาจอยู่บนดิน
หรือฝังอยู่ใต้ดินก็ได้ 
 3. เตาถ่าน คือ เตาที่ท าจากดินเผาและมักใช้ถ่านไม้เป็นเชื้อเพลิง ไม่รวม เตาปิ้ง/ย่างหรือเตา
บาร์บีคิว 

 

HC8. “ครัวเรือนของท่านมีไฟฟ้าหรือไม่?” 

 บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ หากเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า บันทึก ‘1’ หากผลิตไฟฟ้าใช้เอง 
(มี ไม่ได้เชื่อมต่อกับการไฟฟ้า) บันทึก ‘2’  

 

HC9. “ครัวเรือนของท่านมีสิ่งเหล่านี้หรือไม่:” 

 ข้อถามนี้ต้องการทราบถึงการมีเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้อ่านไปทีละรายการ และบันทึกรหัสที่
สอดคล้องกับค าตอบในแต่ละรายการ (A–N)  กรณีผู้ตอบสัมภาษณ์ระบุว่าสิ่งของนั้นเสีย พยายามสอบถามว่า
เสียมานานเพียงใดและตั้งใจจะซ่อมหรือไม่ ถ้าสิ่งของนั้นใช้งานไม่ได้ชั่วคราว (หรือตั้งใจน าไปซ่อม) ให้บันทึก 
‘1’ นอกเหนือจากนี้บันทึก ‘2’ และห้ามปล่อยรายการใด ๆ ว่าง 

 ให้ถามในแต่ละรายการ ดังนี้ โทรทัศน์แบบธรรมดา โทรทัศน์แบบแอลซีดี/แอลอีดี/พลาสม่า 
เครื่องเล่นวีซีดี/ดีวีดี เครื่องเล่นบลูเรย์ พัดลม ตู้เย็น เครื่องซักผ้าฝาบน เครื่องซักผ้าฝาหน้า เครื่องอบผ้า 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ เตาอบไมโครเวฟ เครื่องท าน้ าอุ่นในห้องน้ า และเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า (ปั๊มน้ า) 

หมายเหตุ 
 1. เครื่องใช้ไฟฟ้าใดที่มีคุณสมบัติมากกว่า 1 อย่าง ให้นับเพียงครั้งเดียวตามคุณสมบัติหลัก เช่น 
เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ให้นับเป็นเครื่องปรับอากาศเท่านั้น หรือเครื่องซักผ้าที่สามารถปั่นหมาดได้ 
นับเป็นเครื่องซักผ้าเท่านั้น 
 2. เครื่องเล่นบลูเรย์ ใช้ส าหรับเล่นแผ่นบลูเรย์ ซึ่งมีลักษณะคล้ายแผ่นดีวีดี แต่มีความคมชัด 
สูงกว่ามาก 
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HC10. “สมาชิกในครัวเรือนเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้หรือไม่:” 

 ข้อถามนี้ต้องการทราบว่าสมาชิกในครัวเรือนเป็นเจ้าของสิ่งของต่าง ๆ หรือไม่ ให้อ่านไปทีละ
รายการ และบันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบในแต่ละรายการ (A–I)  กรณีผู้ตอบสัมภาษณ์ระบุว่าสิ่งของนั้นเสีย 
พยายามสอบถามว่าเสียมานานเพียงใดและตั้งใจจะซ่อมหรือไม่ ถ้าสิ่งของนั้นใช้งานไม่ได้ชั่วคราว (หรือตั้งใจ
น าไปซ่อม) ให้บันทึก ‘1’ นอกเหนือจากนี้บันทึก ‘2’ ทั้งนี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าในแต่ละรายการ บันทึก ‘1’ 
หรือ ‘2’ เท่านั้น และห้ามปล่อยรายการใด ๆ ว่าง 

 ให้ถามในแต่ละรายการ ดังนี้ นาฬิกาข้อมือ รถจักรยาน รถจักรยานยนต์/สกู๊ตเตอร์ รถยนต์/
รถบรรทุก/รถตู้ เรือยนต์ รถไถ 2 ล้อ (รถไถเดินตาม) รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ และรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ 
(บิ๊กไบค์) 

หมายเหตุ 
 1. รถยนต์/รถบรรทุก ให้รวมถึงรถบรรทุกขนาดเล็ก (รถกระบะ รถปิคอัพ) และรถตู้ด้วย 
 2. รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (บิ๊กไบค์ : Bigbike) หมายถึง รถมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 
รถมอเตอร์ไซค์ทั่ว ๆ ไป หรือที่เรียกกันจนติดปากว่าสี่สูบ ขนาดของมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดใหญ่ในที่นี้ คือ ขนาด
ของเครื่องยนต์ เฟรม ล้อและยางของรถ รถที่เรียกว่า Bigbike จะมีความจุของเครื่องยนต์ตั้งแต่ 250 ซีซี ขึ้นไป
จนถึง 2,400 ซีซี ซึ่งในแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็จะมีรูปแบบของเครื่องยนต์และระบบส่งก าลังที่แตกต่างกันออกไป
ซึ่งจะมีตั้งแต่สูบเดี่ยว ถึง 6 สูบ และจัดวางอยู่ในรูปแบบของสูบเรียงและสูบตัววี  ในส่วนระบบส่งก าลังก็จะมี
ตั้งแต่ระบบที่ใช้โซ่ ใช้เพลาขับ และใช้สายพาน 
 3. ไม่รวม รถจักรยานส าหรับเด็กท่ีใช้เป็นของเล่น 
 4. ถ้าสมาชิกในครัวเรือนก าลังผ่อนช าระสิ่งของที่ซื้อมาใช้ส าหรับครัวเรือนเป็นงวด ๆ เช่น  
นาฬิกาข้อมือ ในกรณีนี้ กรรมสิทธิ์ตกเป็นของสมาชิกในครัวเรือน (ผู้ซื้อ) ทันทีที่มีการซื้อขาย ให้ถือว่า  
เป็นเจ้าของ 
 5. ถ้าสมาชิกในครัวเรือนก าลังผ่อนช าระเป็นงวด ๆ โดยมีสัญญาเช่าซื้อ เช่น การเช่าซื้อ
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในกรณีนี้ เมื่อช าระเงินครบจึงจะได้กรรมสิทธิ์ ดังนั้นให้ถือว่าไม่เป็นเจ้าของ 
 6. สิ่งของที่ใช้เฉพาะในธุรกิจโดยที่ไม่ได้ใช้ในครัวเรือนจะ ไม่ถือว่าเป็นเจ้าของ 
 7. สิ่งของต่าง ๆ ที่ผู้อื่นให้ยืมมาใช้ในครัวเรือนจะถือว่าไม่เป็นเจ้าของ 
 8. กรณีที่สิ่งของนั้นถูกน าไปจ าน า ให้ดูว่ามีการส่งดอกเบี้ยอยู่หรือไม่ ถ้ายังส่งดอกเบี้ยอยู่ให้
ถือว่าครัวเรือนนั้นเป็นเจ้าของ 

 

HC11. “สมาชิกในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งมีคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตหรือไม่?” 

 คอมพิวเตอร์ หมายถึง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) โน๊ตบุ๊คหรือแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ (รวม 
เน็ตบุ๊ค) และแท็บเล็ต ทั้ งนี้ ไม่รวม อุปกรณ์ที่มีความสามารถในการค านวณหรือประมวลผล เช่น 
โทรศัพท์มือถือ เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล (PDA หรือ พ็อกเก็ตพีซ)ี โทรทัศน์แบบสมาร์ททีวี เป็นต้น 

 แท็บเล็ต (Tablet) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ขณะเคลื่อนที่ได้ มีขนาดกลาง
กะทัดรัด และใช้หน้าจอสัมผัสในการท างานเป็นล าดับแรก มีคีย์บอร์ดเสมือนจริง หรือปากกาดิจิทัลในการใช้
งานแทนที่แป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ด อาจมีระบบปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น IOS Android หรือ Windows เป็นต้น 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ 
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HC11A. “สมาชิกในครัวเรือนมีคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตประเภทใด?” 

 บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ โดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ ได้แก่ คอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (รวม เน็ตบุ๊ค) หรือแท็บเล็ต 

 

HC12. “สมาชิกในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งมีโทรศัพท์มือถือหรือไม่?” 

 บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ (มีหรือไม่มี) 

 

HC12A. “สมาชิกในครัวเรือนมีโทรศัพท์มือถือประเภทใด?” 

 บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ โดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์มือถือปุ่มกด 

 

HC13. “ครัวเรือนของท่านมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในบ้านหรือไม่?” 

 บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ โดยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในที่นี้ หมายถึง การเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตที่บ้าน ไม่ใช่ที่ท างานหรือที่อ่ืน ๆ และไม่ค านึงถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ ซึ่งอาจเชื่อมต่อผ่าน
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต พีดีเอ เครื่องเล่นเกมส์ โทรทัศน์แบบดิจิทัล ก็ได้  นอกจากนี้  
อาจเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตบ้าน (ผ่านสายหรือไร้สาย) หรือเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ได้ 

 การเชื่อมต่อในที่นี้ยังหมายถึง การมีอินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งานส าหรับสมาชิกในครัวเรือน
เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ค านึงว่าจะใช้งานจริงหรือไม่ ครัวเรือนอาจเป็นเจ้าของการเชื่อมต่อและอุปกรณ์หรือไม่ก็ได้ 
แตใ่ห้นับอุปกรณน์ั้นเป็นทรัพย์สินของครัวเรือน 

 

HC14. “ท่านหรือสมาชิกในครัวเรือนเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยนี้หรือไม่?” 

 ข้อถามนี้อ้างถึง ณ เวลาสัมภาษณ์ มีหลักในการบันทึก ดังนี้ 
 1. หากผู้ตอบสัมภาษณ์หรือสมาชิกคนใดในครัวเรือนเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยนี้ บันทึก  ‘01’ 
โดยการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้ 
 1.1 เป็นเจ้าของไม่มีภาระผ่อนช าระ หมายถึง สมาชิกในครัวเรือนนั้นมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัย โดยถูกต้องตามกฎหมาย อาจจะกู้หรือไม่ก็ได้ แต่ขณะนี้ไม่มีหนี้สินที่ต้องช าระแล้ว 
 1.2 เป็นเจ้าของมีภาระผ่อนช าระ หมายถึง สมาชิกในครัวเรือนนั้นมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัย โดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้ซื้อได้ท าสัญญาจ านองไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงิน เพ่ือกู้เงินมา
ช าระค่าที่อยู่อาศัยให้กับผู้ขาย โดยมีที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลักประกันในการช าระหนี้ แล้วผู้ซื้อผ่อนช าระแก่
ธนาคารหรือสถาบันการเงินเป็นงวด ๆ และยังอยู่ในระหว่างการผ่อนช าระ 
 2. หากไม่ได้เป็นเจ้าของ ให้ถามต่อว่า “ท่านเช่าที่อยู่อาศัยนี้จากคนอ่ืนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ใน
ครัวเรือนนี้หรือไม่?” หากเป็นการเช่า บันทึก ‘02’ 
 3. หากเป็นการเช่าซื้อ บันทึก ‘03’ โดย เช่าซื้อ หมายถึง การซื้อที่อยู่อาศัยโดยผู้เช่าซื้อผ่อน
ช าระเป็นงวด ๆ จนครบก าหนดตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าซื้อ เมื่อช าระเงินครบตามเงื่อนไขจึงจะได้กรรมสิทธิ์
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ในที่อยู่อาศัย เช่น การเช่าซื้อที่อยู่อาศัยกับการเคหะแห่งชาติ หรือการท าสัญญาเช่าซื้อกับผู้ขาย โดยก าหนด
เงื่อนไขว่า เมื่อช าระค่าเช่าครบตามจ านวนเงินดาวน์ ทางผู้ขายหรือเจ้าของโครงการจะโอนกรรมสิทธิ์ให้ทันที 
เป็นต้น 
 4. หากเป็นการอยู่โดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่า ให้พิจารณาดังนี้  เป็นของญาตินอกครัวเรือน บันทึก 
‘04’ สวัสดิการจากการท างาน บันทึก ‘05’ สร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินสาธารณะ บันทึก ‘06’  หากเป็นลักษณะอ่ืน 
บันทึก ‘96’ (พร้อมระบุรายละเอียด)  ทั้งนี้ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสมาชิกในครัวเรือนเป็นเจ้าของที่อยู่
อาศัย หรือเป็นการเช่า 

 

HC15. “สมาชิกในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่ใช้ท าการเกษตรได้หรือไม่?” 

 ที่ดินทางการเกษตร หมายถึง ที่ดินที่สามารถใช้ปลูกพืช (พืชอาจจะเป็นอาหารส าหรับคน 
อาหารส าหรับสัตว์ หรือพืชที่ไม่ใช่อาหารอื่น ๆ) หรือที่ส าหรับเลี้ยงสัตว์ ยกเว้น ที่ดินสาธารณะที่น าสัตว์ไปเลี้ยง 
หรือให้สัตว์กินหญ้า จะไม่ถูกนับรวมหากครัวเรือนไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าว 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ หากไม่เป็นเจ้าของ ให้ข้ามไป HC17 มีหลักในการบันทึก
ดังนี้ 
 1. ข้อถามนี้ต้องการทราบถึงการเป็นเจ้าของที่ดินท าการเกษตร ไม่ใช่การประกอบการเกษตร 
ดังนั้น ครัวเรือนนี้อาจจะท าการเกษตรหรือไม่ก็ได้ 
 2. การเป็นเจ้าของที่ดินท าการเกษตร จะต้องมีเอกสารสิทธิ์ดังต่อไปนี้ 
 2.1 โฉนด/ตราจอง/นส.5/นส.3/นส.3ก/นส.3ข 
 2.2 สปก.4-01/นค./สทก./กสน. 
 2.3 นส.2/ สค.1 
 2.4 ภบท. 
 3. ให้นับรวมที่ดินที่ใช้ท าการเกษตรซึ่งอยู่ห่างไกลออกไป (เช่น จังหวัดอ่ืน ประเทศอ่ืน) ด้วย 

 

HC16. “ที่ดินที่ใช้ท าการเกษตรซึ่งสมาชิกในครัวเรือนเป็นเจ้าของมีขนาดกี่ไร่?” 

 ให้บันทึกจ านวนเนื้อที่ทั้งสิ้น (ไร่) ที่สมาชิกในครัวเรือนทุกคนเป็นเจ้าของ และสามารถใช้ท า
การเกษตรได้ มีหลักในการบันทึก ดังนี้ 
 1. ถ้าจ านวน “ไร่” น้อยกว่า 1 ไร่ ให้บันทึกรหัสดังนี้ 

 - ถ้าเนื้อทีน่้อยกว่า 200 ตารางวา บันทึกรหัส ‘00’ 
 - ถ้าเนื้อทีต่ั้งแต่ 200 ตารางวาขึ้นไป บันทึกรหัส ‘01’ 

 2. ถ้าจ านวน “ไร่” ตั้งแต่ 1 ไร ่ขึ้นไป  และมีเศษเหลือที่น้อยกว่า 1 ไร่ มีหลักการปัดเศษดังนี้ 
- ถ้าเนื้อที่น้อยกว่า 200 ตารางวา ให้ปัดทิ้ง 
- ถ้าเนื้อที่ตั้งแต่ 200 ตารางวาขึ้นไป ให้ปัดขึ้น 
 เช่น มีที่ดินท่ีใช้ท าการเกษตร 10 ไร่ 150 ตารางวา บันทึกรหัส ‘10’ 
 มีที่ดินท่ีใช้ท าการเกษตร 35 ไร่ 300 ตารางวา บันทึกรหัส ‘36’ 

 3. ถ้าจ านวน “ไร่” มากกว่าหรือเท่ากับ 95 ไร่ ให้บันทึกรหัส ‘95’ 
 4. ถ้าไม่ทราบจ านวน “ไร่” ให้บันทึก ‘98’ 
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HC17. “ครัวเรือนของท่านเป็นเจ้าของปศุสัตว์ หรือสัตว์ปีกหรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ หากไม่เป็นเจ้าของ ให้ข้ามไป HC19 
 

HC18. “ครัวเรือนของท่านมีสัตว์เหล่านี้จ านวนเท่าใด?” 

 ให้อ่านไปทีละรายการ และบันทึกจ านวนที่สอดคล้องกับค าตอบในแต่ละรายการ (A–H) ดังนี้ 
วัวหรือวัวนม (นับรวมกัน) ควาย ม้า ลา หรือล่อ (นับสามประเภทนี้รวมกัน) แพะ แกะ ไก่ หมู เป็ดหรือห่าน 
(นับรวมกัน) มีหลักในการบันทึก ดังนี้ 
 1. ถ้าไม่มีสัตว์/กลุ่มสัตว์ประเภทใด ให้บันทึก ‘00’ 
 2. ถ้ามีสัตว์/กลุ่มสัตว์ประเภทใด 95 ตัวขึ้นไป ให้บันทึก ‘95’ 
 3. ถ้าครัวเรือนมมีีสัตว์/กลุ่มสัตว์ประเภทใด แต่ผู้ตอบสัมภาษณ์ไม่ทราบจ านวน ให้บันทึก ‘98’ 
 4. ห้ามปล่อยรายการใด ๆ ว่าง 
 

HC19. “สมาชิกในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งมีบัญชีธนาคารหรือไม่?” 

 บัญชีธนาคาร หมายถึง บัญชีเงินฝากทุกประเภท (เช่น ออมทรัพย์ ฝากประจ า) ที่เปิดบัญชีไว้
กับธนาคารพาณิชย์ไทย (รัฐบาลหรือเอกชน) หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
เป็นต้น) 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ 

หมายเหตุ  
 ให้นับรวมองค์กรอ่ืน ๆ ที่สามารถฝากและถอนเงินได้ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์ 
เป็นต้น 
 

HC20. “สมาชิกในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งมีบัตรเครดิตหรือไม่?” 

 บัตรเครดิต หมายถึง บัตรที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตออกให้แก่ผู้บริโภคตามหลักเกณฑ์
ค่าบริการหรือค่าอ่ืนใด และวิธีการที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตก าหนด เพ่ือใช้ช าระค่าสินค้าแทนการช าระด้วย
เงินสด แต่ไม่รวมถึงบัตรที่ได้มีการช าระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอ่ืนใดไว้ล่วงหน้าแล้ว 

 ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ในที่นี้หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจฯ ทั้งที่เป็นสถาบันการเงินและ
ไม่ใช่สถาบันการเงิน 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ 

หมายเหตุ 
 1. ไม่รวม บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต (ต้องมีเงินในบัญชีก่อนจึงสามารถช าระค่าสินค้าได้)   
บัตรกดเงินสด หรือบัตรผ่อนสินค้า  เมื่อได้ค าตอบมาแล้วพนักงานสัมภาษณ์ควรถามย้ าเพ่ือยืนยันค าตอบ 
 2. ในบางกรณี บัตรเครดิตบางประเภทอาจใช้เป็นบัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรประเภทอ่ืนได้ใน  
ใบเดียวกัน ให้จัดว่าเป็นบัตรเครดิต  
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ST1. “เราขออนุญาตถามท่านเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่ครัวเรือน 
โดยเป็นความช่วยเหลือที่มาจากการสนับสนุนของรัฐบาลหรือจากองค์กรเอกชน เช่น องค์กร
ศาสนา องค์กรการกุศล หรือชุมชน  ทั้งนี้ ไม่รวมการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติ เพื่อน หรือ
เพื่อนบ้าน” 

 ให้พนักงานสัมภาษณ์อ่านประโยคเกริ่นน าข้างต้น ก่อนที่จะถามข้อ ST2–ST4  

 การช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากภายนอก เป็นการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจที่ให้เปล่า รวมถึง
โครงการคุ้มครองทางสังคมต่าง ๆ เช่น เงินช่วยเหลือรายเดือน หรือการให้เงินประเภทอ่ืน (เช่น เงินอุดหนุนค่า
ไฟฟ้า) การช่วยเหลือค่าเล่าเรียน การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษา  รวมทั้งการช่วยเหลือเฉพาะกิจใด ๆ  
(ที่ไม่ได้ให้เป็นประจ า) เช่น เงินช่วยเหลือเกษตรกร อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น แต่ไม่รวมการช่วยเหลือจาก
สมาชิกครอบครัว ญาติ หรือเพ่ือนบ้าน 

 ให้ถามข้อ ST2–ST4 ไปทีละโครงการ (A-X) ดังนี้ 

 

ST2. “ท่านทราบหรือไม่ว่ามี (“...ชื่อโครงกำร...”)?” 

 ข้อถามนี้ต้องการทราบว่าครัวเรือนรับรู้หรือเคยได้ยินโครงการที่ระบุหรือไม่ บันทึกค าตอบ 
ดังนี้ ‘1’ หากทราบ และ ‘2’ หากไม่ทราบ และปฏิบัติตามเงื่อนไขการข้ามข้อถามตามที่ก าหนด  

 ส าหรับรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ มีดังนี้ 

 [A] โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  

 เริ่มครั้งแรก ในปี 2559 ครั้งที่ 2 ในปี 2560 และรอบพิเศษ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ในปี 2560 

 สิทธิของผู้ถือบัตรมีสิทธิ 2 ประเภท คือ 

 1. สิทธิในกระเป๋าวงเงิน ประกอบด้วย 
 • ค่าใช้จ่ายในการการเดินทาง มีค่ารถเมล์ รถไฟฟ้า คนละ 500 บาทต่อเดือน ส าหรับบัตร
แบบ Contactless รถ บขส. คนละ 500 บาทต่อเดือน และค่ารถไฟ คนละ 500 บาทต่อเดือน 
 • ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน แบ่งเป็น ซื้อของในร้านธงฟ้าประชารัฐ ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 
บาทต่อปี ได้รับคนละ 300 บาทต่อเดือน ผู้มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับคนละ 200 บาทต่อเดือน และ
ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มคนละ 45 บาทต่อ 3 เดือน  

 2. สิทธิในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายช่วงปลายปี คนละ 
500 บาท โอนครั้งเดียวเข้าบัตรให้วันที่ 1 ม.ค. 2562 ค่าไฟฟ้า บ้านละไม่เกิน 230 บาทต่อเดือน และค่า
น้ าประปาบ้านละไม่เกิน 100 บาทต่อเดือน ช่วง ธ.ค. 2561 - ก.ย. 2562 จ่ายทุกวันที่ 18 ของเดือน เริ่มเดือนแรก 
18 ก.พ. 2562 

ตอนที่ 4 เงินโอนเพื่อสวัสดิการสังคม (ST) 
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 สิทธิอ่ืน ๆ ได้แก่  ค่าเช่าบ้าน ส าหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คนละ 400 บาทต่อเดือน ช่วง ธ.ค. 
2561-ก.ย. 2562 โอนให้วันที่ 1 ม.ค. 2562 เป็นเดือนแรก จากนั้นจะโอนทุกวันที่ 12 ของเดือน และค่า
เดินทางไปรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพ ส าหรับผู้อายุครบ 65 ปี คนละ 1,000 บาท ในช่วง
เดือนเกิด ธ.ค. 2561-ก.ย. 2562 โดยโอนเดือนแรกวันที่ 1 ม.ค. 2562 จากนั้นจะโอนทุกวันที่ 21 ของเดือนเกิด 

 นอกจากนี้ ผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปจะได้รับเงินสงเคราะห์เพ่ือยังชีพ ผู้ที่รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท 
ได้รับคนละ 100 บาทต่อเดือน ผู้ที่รายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับคนละ 50 บาทต่อเดือน โอนครั้งแรกวันที่ 1 
ม.ค. 2562 จากนั้นโอนให้ทุกวันที่ 15 ของเดือน ส่วนคนที่อายุไม่ครบ 60 ปีจะได้รับวันที่ 15 ของเดือนเกิด 
จนถึงเดือน มี.ค. 2562 

 [B] โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

  ผู้สูงอายุที่มีสัญชาติไทย อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องไม่เคยได้รับสิทธิประโยชน์จาก
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็น เงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ รวมถึงเงินอ่ืน ๆ ในลักษณะ
เดียวกัน เช่น ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน 
ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐจัดให้เป็นประจ า  

  ปัจจุบันการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ โดยผู้สูงอายุจะได้รับเงิน
ช่วยเหลือเป็นรายเดือนต่อเนื่องไปจนกว่าจะเสียชีวิต ซึ่งแบ่งได้ตามนี้  
   - ช่วงอายุ 60-69 ปี ได้รับเงิน 600 บาทต่อเดือน 
  - ช่วงอายุ 70-79 ปี ได้รับเงิน 700 บาทต่อเดือน 
  - ช่วงอายุ 80 -89 ปี ได้รับเงิน 800 บาทต่อเดือน 
  - ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 1,000 บาทต่อเดือน 

 [C] โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 เด็กแรกเกิดจนอายุครบ 6 ปีจะได้รับเดือนละ 600 บาทต่อคน (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
26 มีนาคม 2562) เด็กต้องมีสัญชาติไทย โดยบิดาและมารดา หรือโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ซึ่ง
อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ มีรายได้รวมเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี (โดยนับรวมรายได้ใน
รอบปีของสมาชิกทุกคนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนแห่งนั้นติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า  180 วันในรอบปีที่ผ่านมา) ซึ่ง
อาจเป็นผู้ได้รับเงินสงเคราะห์เป็นครั้งคราว หรือเบี้ยความพิการ หรือเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุน
ประกันสังคม  ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรืออยู่ในความอุปการะของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 

 [D] เงินบ าเหน็จบ านาญหลังเกษียณ 

 กองทุนที่รองรับเฉพาะประชากรวัยท างานที่อยู่ในระบบการจ้างแรงงาน ที่มีการออมเพ่ือ
เกษียณอายุของประเทศไทย ได้แก่ 
 • กองทุนประกันสังคม 
 • กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
 • กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

 นอกจากกลุ่มแรงงานในระบบที่มีการออมเพ่ือเกษียณอายุ 3 ระบบข้างต้นแล้ว ยังมีประชากร
วัยท างานที่อยู่นอกระบบการจ้างแรงงาน ซึ่งรัฐได้จัดให้มีระบบการออมให้ คือ “กองทุนการออมแห่งชาติ 
(กอช.)”  
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ST3. “ครัวเรือนของท่านหรือสมาชิกในครัวเรือนได้รับการช่วยเหลือจาก (“...ชื่อโครงกำร...”) หรือไม่?” 

 การได้รับความช่วยเหลือ หมายถึง สมาชิกคนใดคนหนึ่งในครัวเรือนได้รับความช่วยเหลือใน
รูปแบบเงินโอนเพ่ือสวัสดิการสังคมแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่รวมการเป็นสมาชิกของโครงการแต่ยังไม่มีสิทธิ์ได้รับ
เงินโอนนั้น เช่น ข้าราชการ หากยังไม่ได้รับบ าเหน็จบ านาญ ให้ถือว่ายังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 

 บันทึกค าตอบ ดังนี้ ‘1’ ถ้าได้รับ  ‘2’ ถ้าไม่ได้รับ และ ‘8’ ถ้าไม่ทราบ และปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการข้ามข้อถามตามที่ก าหนด 

 

ST4. “ครั้งล่าสุดที่ครัวเรือนของท่านหรือสมาชิกคนใดคนหนึ่งในครัวเรือนของท่านได้รับความช่วยเหลือ
จาก (“...ชื่อโครงกำร...”) คือเมื่อใด?” 

 ตรวจสอบให้แน่ใจสอบถามถึงการได้รับครั้งล่าสุด ให้บันทึกจ านวนเดือนหรือปีตามที่ผู้ตอบ
สัมภาษณ์ระบุ หากน้อยกว่าหนึ่งเดือน บันทึก ‘1’ แล้วตามด้วย ‘00’ ในช่องเดือน หากน้อยกว่า 12 เดือน 
บันทึก ‘1’ ตามด้วยจ านวนเดือน หากตั้งแต ่1 ปี หรือ 12 เดือน บันทึก ‘2’ และจ านวนปี 

 หากค าตอบมีเศษ ให้ตัดเศษท้ิง เช่น 2 เดือน 15 วัน ให้นับเป็น 2 เดือน หรือ 1 ปี 11 เดือน  
ให้นับเป็น 1 ปี เป็นต้น 
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 ข้อมูลประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการประกอบอาหารและการให้แสงสว่าง สามารถใช้เป็นตัว
พิจารณาสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนได้อีกทางหนึ่ง  นอกจากนี้ เชื้อเพลิงบางชนิดก่อให้เกิด
เขม่า ควัน ฝุ่นฟุ้งกระจายเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและปอด (พนักงานสัมภาษณ์อาจใช้รูปภาพของ
เตาที่ใช้ประกอบอาหารและประเภทเชื้อเพลิงอยู่ท้ายบทนี้ประกอบการพิจารณา) 

 

EU1. “ครัวเรือนของท่านใช้เตาประเภทใดเป็นหลัก ในการประกอบอาหาร?” 

 ให้สอบถามประเภทของเตาที่ใช้ในการประกอบอาหารที่บ้าน และบันทึกรหัสที่สอดคล้องกับ
ค าตอบเพียงหนึ่งค าตอบที่เป็นเตาประเภทหลักเท่านั้น 

 

EU2. “เตาประกอบอาหารที่ใช้ มีปล่องระบายอากาศหรือไม่?” 

 ปล่องระบายอากาศเป็นส่วนเพ่ิมเติมที่ระบายอากาศและควันจากเตาออกไปด้านนอกของ
บ้านหรือพ้ืนที่ท าอาหาร อาจท ามาจากดิน แผ่นโลหะ เหล็กหล่อ อิฐ คอนกรีต ไม้ไผ่ หรือวัสดุอ่ืน ๆ 

 

EU4. “เตาชนิดนี้ใช้เชื้อเพลิงหรือแหล่งพลังงานใด?” 

 บันทึกประเภทของเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในครัวเรือนตามประเภทของเตาที่ใช้ ในกรณีที่ครัวเรือน
มีการใช้เชื้อเพลิงมากกว่า 1 ชนิด ให้เลือกชนิดที่ใช้เป็นประจ าและบ่อยครั้งที่สุด 

 

EU5. “ปกติประกอบอาหารโดยท าภายในบ้าน ท าในอาคารที่แยกต่างหากจากตัวบ้าน หรือท านอกบ้าน?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ หากเป็นค าตอบที่นอกเหนือจากตัวเลือก ให้บันทึก ‘6’ 
และระบุรายละเอียดเพิ่มเติม 

 หากประกอบอาหารภายในบ้าน ให้สอบถามเพ่ิมเติมว่าท าในห้องแยกต่างหาก (ห้องครัว) 
หรือไม่ กรณีประกอบอาหารนอกบ้าน ให้สอบถามเพ่ิมเติมว่าท ากลางแจ้ง หรือระเบียง/ชานบ้าน (อาจมีหรือไม่
มีหลังคาก็ได้) 

 

EU9. “ในเวลากลางคืน ครัวเรือนของท่านใช้อะไรเป็นหลักในการให้แสงสว่าง?” 

 ข้อถามนี้ต้องการทราบแหล่งพลังงานหลักที่ครัวเรือนใช้ในการให้แสงสว่าง ให้บันทึกรหัสที่
สอดคล้องกับค าตอบ  

ตอนที่ 5 การใช้พลังงานในครัวเรือน (EU) 
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 ข้อถามตอนที่ 6 นี้ต้องการทราบแหล่งน้ าดื่มและ/หรือน้ าใช้ วิธีการท าให้น้ าสะอาดก่อนดื่ม 
รวมทั้งประเภทของห้องส้วมในครัวเรือน โดยวัตถุประสงค์ของ 2 ข้อถามแรกของตอนนี้เพ่ือประเมินชนิดของน้ า
ที่ใช้ในครัวเรือนที่ใช้ส าหรับดื่ม รวมทั้งน้ าที่ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ เช่น การประกอบอาหารและการล้างมือ  
ทั้งนี้ พนักงานสัมภาษณ์อาจใช้รูปภาพแหล่งน้ าและประเภทของห้องส้วมในท้ายบทนี้ประกอบการพิจารณาด้วย 
แต่ไม่ควรแสดงให้ผู้ตอบสัมภาษณ์ดู 

 ค านิยามของประเภทแหล่งน้ า (รหัสค าตอบส าหรับข้อ WS1 และ WS2) มีดังนี้ 

 ‘11’ - น้ าประปาที่มีการต่อท่อ/สายยางเข้าบ้าน คือ น้ าที่มีการต่อท่อ/สายยางผ่านระบบท่อ
ประปาไปยังก๊อกน้ าภายในตัวบ้าน เช่น ในห้องครัว หรือห้องน้ า เป็นต้น 

 ‘12’ - น้ าประปาที่มีการต่อท่อ/สายยางเข้าบริเวณบ้าน คือ น้ าที่มีการต่อท่อ/สายยางไปยัง
ก๊อกน้ าในบริเวณบ้าน (ภายนอกบ้าน) เช่น ต่อท่อ/สายยางเข้ามาในสนามบริเวณบ้าน 

 ‘13’ - น้ าประปาที่มีการต่อท่อ/สายยางเข้าบ้านของเพื่อนบ้าน หมายถึง กรณีที่บ้านของเพ่ือน
บ้านมีน้ าประปาต่อท่อ/สายยาง (เข้าบ้านหรือบริเวณบ้าน) และครัวเรือนนี้ได้ไปน าน้ านั้นมาใช้ 

 ‘14’ - น้ าประปาจากก๊อกน้ าสาธารณะ หมายถึง จุดที่มีการติดตั้งก๊อกน้ าให้ประชาชนทั่วไป 
ก๊อกน้ าสาธารณะอาจอยู่ที่มุมถนนหรือพ้ืนที่สาธารณะอ่ืน ๆ ก็ได้ รวมทั้งอาจมีมากกว่าหนึ่งก๊อกและมักจะมี
การก่ออิฐหรือคอนกรีต 

หมายเหตุ น้ าประปาในที่นี้ หมายถึง น้ าที่ส่งผ่านมาตามท่อ อาจผ่านการบ าบัดหรือฆ่าเชื้อโรค (เช่น เติม
คลอรีน) หรือไม่ก็ได้  ดังนั้น ประปาหมู่บ้านก็จัดอยู่ในประเภทนี้ด้วย 

 ‘21’ - น้ าบาดาล หมายถึง น้ าที่ได้จากการขุดหรือเจาะลึกไปถึงระดับที่มีแหล่งน้ าใต้ดิน  
(น้ าบาดาล) โดยทั่วไปบ่อบาดาลจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ไม่มากนัก มีโครงสร้างหรือท่อเพ่ือป้องกันการพังทลาย 
และมีการป้องกันไม่ให้น้ าจากภายนอกเข้ามา  นอกจากนี้ น้ าบาดาลถูกสูบขึ้นมาใช้ด้วยปั๊มน้ าซึ่งอาจใช้
แรงงานคน สัตว์ ลม ไฟฟ้า น้ ามันเชื้อเพลิง หรือพลังงานแสงอาทิตย์ 

 ‘31’ - น้ าบ่อขุดที่มีการป้องกัน หมายถึง บ่อขุดที่มีการป้องกันไม่ให้น้ าจากภายนอกไหลเข้า
มาโดยการยกระดับฐานให้อยู่เหนือพ้ืนดิน และเมื่อมีน้ าล้นออกมาจะต้องมีการระบายให้ไหลออกไปจากบ่อ  
นอกจากนี้ ต้องมีการป้องกันไม่ให้มนุษย ์สัตว์ มูลนก และสิ่งอันตรายอ่ืน ๆ ตกลงไปในบ่ออีกด้วย  

 ‘32’ - น้ าบ่อขุดที่ไม่มีการป้องกัน หมายถึง บ่อขุดที่เข้าข่ายอย่างน้อย 1 ข้อ ดังนี้  1) ไม่มี
การป้องกันไม่ให้น้ าจากภายนอกไหลเข้ามา หรือ 2) ไม่มีการป้องกันไม่ให้สิ่งใด ๆ ตกลงไปในบ่อ 

 ‘51’ - น้ าฝน หมายถึง น้ าฝนที่รองรับมาจากหลังคา หรือน าภาชนะไปรองโดยตรง และมีการ
กักเก็บ โดยบรรจุในถังน้ า แท็งกน์้ า หรือภาชนะอ่ืน ไม่รวม น้ าฝนจากพ้ืนดิน 

 ‘61’ - รถบรรทุกน้ า หมายถึง การขนน้ ามาขายให้ครัวเรือน/ชุมชนด้วยรถบรรทุกน้ า ทั้งนี้  
ไม่รวมรถที่บรรทุกน้ าส าหรับแจกจ่ายฟรี 

 ‘81’ - น้ าผิวดิน คือ แหล่งน้ าบนดิน ซึ่งจะรวมถึงแม่น้ า เขื่อน ทะเลสาบ สระ ล าธาร คลอง 
และคลองชลประทาน ที่สามารถไปตักน้ าได้โดยตรง 

ตอนที่ 6 น้ าและสุขาภิบาล (WS) 
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 ‘91’ - น้ าดื่มบรรจุขวด/ถัง เป็นน้ าดื่มที่มีการบรรจุขวด/ถัง ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่เพ่ือ
ขายและครัวเรือนไดไ้ปซื้อมา  ไม่รวม น้ าจากแหล่งอื่นที่ครัวเรือนน ามาบรรจุในขวด เช่น น้ าต้ม น้ ากรอง 

 ‘93’ - น้ าดื่มบรรจุแก้วพลาสติก เป็นน้ าดื่มที่มีการบรรจุแก้วพลาสติกเพ่ือขายและครัวเรือน
ได้ไปซื้อมา 

 ‘94’ - ตู้กดน้ าแบบหยอดเหรียญ หมายถึง ตู้ที่ติดตั้งกับท่อจ่ายน้ าเพ่ือผลิตน้ าส าหรับบริโภค 
โดยมีการปรับปรุงคุณภาพน้ าให้สะอาดส าหรับบริการผู้บริโภค มีการจ าหน่ายหรือจ่ายเงินเป็นค่าน้ าบริโภคผ่าน
เครื่องอัตโนมัต ิซึ่งสามารถน าขวดหรือภาชนะต่างๆ มาบรรจุน้ าได้ 

 

WS1. “แหล่งน้ าดื่มหลักส าหรับสมาชิกในครัวเรือน คือแหล่งใด?” 

 ให้บันทึกรหัสของแหล่งน้ าดื่มตามปกติ หากมีการตอบแหล่งน้ าดื่มหลายแหล่ง ให้สอบถามว่า
ส่วนใหญ่ใช้แหล่งใด กรณีที่แหล่งน้ าดื่มแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล ให้บันทึกแหล่งน้ าดื่มส่วนใหญ่ตาม
ฤดูกาลที่สัมภาษณ ์

 หากตอบว่า “น้ าดื่มบรรจุขวด/ถัง” หรือ “น้ าดื่มบรรจุแก้วพลาสติก” หรือ “ตู้กดน้ าแบบ
หยอดเหรียญ” (รหัส ‘91’ ‘93’ และ ‘94’ ตามล าดับ) ให้ถามข้อถัดไป  หากเป็นค าตอบอ่ืนให้ข้ามไปยังข้อที่
ก าหนดตามเงื่อนไข 

 

WS2. “แหล่งน้ าใช้หลักส าหรับสมาชิกในครัวเรือน เพื่อประกอบอาหาร ล้างมือ เป็นต้น คือแหล่งใด?” 

 ให้บันทึกรหัสของแหล่งน้ าใช้ส่วนใหญ่ของครัวเรือน กรณีที่แหล่งน้ าใช้แตกต่างกันไปในแต่ละ
ฤดูกาล ให้บันทึกแหล่งน้ าใช้ส่วนใหญ่ตามฤดูกาลที่สัมภาษณ์ 

 

WS3. “แหล่งน้ านั้น อยูท่ี่ใด?” 

 ข้อถามนี้ถามเฉพาะครัวเรือนที่ระบุว่าแหล่งน้ าหลักไม่ได้มาจากระบบท่อประปาที่ต่อเข้าบ้าน
หรือบริเวณบ้าน ให้บันทึกท่ีตั้งของแหล่งน้ านั้น ถ้าอยู่ภายในบ้าน หรือบริเวณบ้าน สวน ที่ดิน บันทึก ‘1’ หรือ 
‘2’ ตามล าดับ แล้วข้ามไป WS7 นอกเหนือจากนี้บันทึก ‘3’ และถามข้อต่อไป 

 

WS4. “สมาชิกในครัวเรือนใช้เวลาเดินทาง (ไปและกลับ) เพื่อไปเอาน้ านั้น (รวมเวลารอ) กี่นาที?” 

 ข้อถามนี้ต้องการทราบความสะดวกในการเอาน้ าจากแหล่งน้ าภายนอกที่อยู่อาศัยมาใช้ใน
ครัวเรือน บันทึกเวลาที่ใช้ในการไปเอาน้ าด้วยวิธีการเดินทางที่สมาชิกในครัวเรือนใช้ตามปกติ เช่น เดิน เท้า 
รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ เป็นต้น มีหลักในการบันทึก ดังนี้ 
 1. ให้บันทึกเวลาโดยประมาณเป็นนาที โดยรวมเวลาทั้งหมดตั้งแต่เดินทางไปแหล่งน้ า เวลาใน
การรอน้ า จนถึงเวลาที่เดินทางกลับมาถึงที่อยู่อาศัยด้วยวิธีการเดินทางที่ใช้ตามปกติ หากค าตอบเป็นจ านวน
ชั่วโมง ให้สอบถามเพ่ิมเติมเพ่ือแปลงกลับมาเป็นนาท ีจากนั้นให้ถามข้อต่อไป 
 2. กรณีท่ีน้ าได้ถูกน ามาส่งถึงที่บ้าน (รถบรรทุกน้ า) ให้บันทึก ‘000’ และข้ามไป WS7 
 3. หากผู้ตอบสัมภาษณ์ไม่ทราบระยะเวลาที่ใช้ ให้บันทึก ‘998’ 
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WS5. “ปกติใครเป็นคนไปเอาน้ านั้นมาส าหรับครัวเรือนของท่าน?” 

 ข้อถามนี้ต้องการทราบว่าปกติผู้ที่ไปเอาน้ ามาส าหรับดื่ม/ใช้ในครัวเรือน มีอายุและเพศใด  
ท าให้ทราบว่าหน้าที่ในการไปเอาน้ ามานั้น เป็นหน้าที่เฉพาะของเพศหรือกลุ่มอายุใดหรือไม่   ให้บันทึกชื่อและ
ล าดับที่ของผู้ที่ปกตไิปเอาน้ ามาในครัวเรือน 

 

WS6. “ตั้งแต่ (...วันในรอบสัปดำห์...) ที่แล้ว บุคคลนี้ไปเอาน้ านั้นมากี่ครั้ง?” 

 ให้สอบถามจ านวนครั้งที่บุคคลนั้นไปเอาน้ าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา หากผู้ตอบสัมภาษณ์ 
ไม่ทราบ ใหบ้ันทึก ‘98’ 

 

WS7. “ในเดือนที่ผ่านมา มีช่วงเวลาที่ครัวเรือนของท่านมีปริมาณน้ าดื่มไม่เพียงพอหรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ หากเป็นรหัส ‘1’ ให้ถามต่อไป หากเป็น ‘2’ หรือ ‘8’ 
ให้ข้ามไป WS9 

 

WS8. “สาเหตุหลักใดที่ท าให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงน้ าในปริมาณที่เพียงพอได้เม่ือมีความต้องการ?” 

 ข้อถามนี้ต้องการทราบเหตุผลที่มีน้ าไม่เพียงพอกับความต้องการ ให้บันทึกเหตุผลหลักเท่านั้น 

 

WS9-WS10 

 ส าหรับข้อถามต่อจากนี้ 2 ข้อ ได้แก่ WS9 และ WS10 มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบว่าครัวเรือนมี
การท าให้น้ าปลอดภัยก่อนบริโภคหรือไม่ และด้วยวิธีใด (หากมี)  ทั้งนี้ ข้อถามเหล่านี้ต้องการทราบวิธีการท า
น้ าให้สะอาดในระดับครัวเรือน ไม่ใช่ในระดับชุมชนหรือผู้ผลิตน้ า 

 

WS9. “ท่านหรือสมาชิกในครัวเรือน ได้ท าอะไรกับน้ า เพื่อให้ปลอดภัยส าหรับการดื่มหรือไม่?” 

 บันทึก ‘1’ หากมีการท า และให้ถามต่อไป หากไม่ได้ท า หรือไม่ทราบ บันทึก ‘2’ หรือ ‘8’ 
ตามล าดับ และข้ามไป WS11 

 

WS10. “ตามปกติ มีการท าให้น้ าสะอาดปลอดภัยก่อนน ามาดื่มอย่างไร?” 

 มีหลักในการบันทึก ดังนี้ 
 1. ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ ครัวเรือนอาจจะใช้วิธีที่พนักงานสัมภาษณ์เห็นว่า
ไม่ได้ท าให้น้ าสะอาดปลอดภัย พนักงานสัมภาษณ์ไม่ควรใช้การตัดสินใจของตนเอง แต่ควรบันทึกตามที่ผู้ตอบ
สัมภาษณ์ระบ ุ
 2. เมื่อได้ค าตอบแรกแล้ว ให้ซักถามต่อไปว่า “มีวิธีอ่ืนอีกหรือไม่?” และให้บันทึกวิธีที่
กล่าวถึงท้ังหมด เช่น ครัวเรือนอาจใช้เครื่องกรองน้ า แล้วตามด้วยการใส่คลอรีน 
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 3. หากเป็นวิธีอ่ืนนอกเหนือจากตัวเลือก ให้บันทึก ‘X’ (อ่ืน ๆ) และระบุรายละเอียดมาให้
ชัดเจน หากผู้ตอบสัมภาษณ์ไม่ทราบวิธี บันทึก ‘Z’ และต้องไม่มีการบันทึกตัวเลือกอ่ืน ๆ ด้วย 

 ค านิยามของวิธีท าให้น้ าสะอาดปลอดภัย มีดังนี้ 

 ‘A’ - ต้ม หมายถึง การต้มหรือท าให้น้ าร้อนด้วยเชื้อเพลิง 

 ‘B’ - เติมสารฟอก/คลอรีน หมายถึง การใช้คลอรีนหรือสารฟอกทั้งที่เป็นของเหลวหรือผง
ในการท าให้น้ าสะอาด 

 ‘C’ - ใช้ผ้ากรอง หมายถึง การรินน้ าผ่านผ้าเสมือนเป็นการกรองสิ่งแปลกปลอมออกจากน้ า 

 ‘D’ - ใช้เครื่องกรองน้ า (เซรามิค, ทราย เป็นต้น) หมายถึง การให้น้ าผ่านตัวกรองที่ท ามา
จากเซรามิค ทราย หรือสารประกอบอื่น ๆ เพื่อกรองสิ่งแปลกปลอมและจุลินทรีย์บางชนิดออกจากน้ า 

 ‘E’ - ตากแดด (การฆ่าเชื้อด้วยพลังแสงอาทิตย์) หมายถึง การน าน้ าใส่ถังหรือภาชนะอ่ืน ๆ 
และน าไปตากแดด 

 ‘F’ - ปล่อยให้ตกตะกอน (เช่น ใช้สารส้ม) หมายถึง การปล่อยให้สิ่งแปลกปลอมขนาดใหญ่
ในน้ าตกตะกอนตามธรรมชาติ (ตามระยะเวลา) หรือการใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเพ่ือให้ตกตะกอน เช่น การใช้สารส้ม
แกว่งเพ่ือให้ตกตะกอน จากนั้นน าน้ ามาใช้โดยค่อย ๆ ริน ตักออกมา หรือวิธีที่นุ่มนวลซึ่งไม่กวนสิ่งแปลกปลอม
ให้กระจายตัว 

 

WS11-WS17 

 ข้อถาม WS11 ถึง WS17 เกี่ยวกับส้วมที่สมาชิกในครัวเรือนใช้ 

 

WS11. “ปกติสมาชิกในครัวเรือนของท่านใช้ส้วมประเภทใด?” 

 ข้อถามนี้ต้องการวัดว่าส้วมของครัวเรือนมีการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ส้วมสัมผัสกับสิ่งปฏิกูลของ
มนุษย์ได้ดีเพียงใด ในบางกรณีอาจจ าเป็นต้องขอดูห้องส้วม โดยให้ขออนุญาตผู้ตอบสัมภาษณ์ก่อน มีหลักใน
การบันทึก ดังนี้ 
 1. หากค าตอบของผู้ตอบสัมภาษณ์หรือจากการสังเกต พบว่า ไม่มีส้วมหรือถ่ายตามพุ่มไม้ 
หรือทุ่งนา ให้บันทึก ‘95’ และข้ามไปตอนถัดไป 
 2. หากเป็นส้วมชักโครกหรือส้วมซึม (รหัส ‘11’ ถึง ‘14’) ให้ถามเพ่ิมเติมว่า “มีการระบาย
ไปไว้ที่ไหน?” และบันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ 
 3. หากเป็นส้วมหลุม (รหัส ‘21’ ถึง ‘23’) ให้ถามเพ่ิมเติมเพ่ือระบุประเภทของส้วมหลุม 
หรือขออนุญาตไปดูส้วม และบันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ 

 ค านิยามของส้วมประเภทต่าง ๆ มีดังนี้ (สามารถดูรูปภาพประกอบได้ท่ีท้ายบท) 

 1. ส้วมชักโครก/ส้วมซึม ส้วมชักโครกจะมีที่เก็บน้ าส าหรับปล่อยน้ ามาราดส้วม และมีน้ า
หล่อเลี้ยงอยู่ในท่อโค้งรูปตัว U ซึ่งอยู่ด้านล่างที่นั่งหรือฐาน เพ่ือป้องกันแมลงตอมและกลิ่นไม่พึงประสงค์ 
ในขณะที่ส้วมซึมมีเพียงน้ าหล่อเลี้ยง แต่ไม่มีที่เก็บน้ าส าหรับปล่อยน้ ามาราด และต้องใช้มือตักน้ ามาราดเอง  
แบ่งได้ดังนี้ 
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 ‘11’ - ส้วมชักโครก/ส้วมซึมลงสู่ระบบบ าบัด หมายถึง ส้วมชักโครก/ส้วมซึมที่มีระบบ
บ าบัดของเสียซึ่งมีการรวบรวมของเสียจากการขับถ่ายกับน้ าที่ใช้แล้วให้สะอาดพอที่จะปล่อยสู่สาธารณะ  
โดยไม่จ าเป็นต้องมีการสูบส้วม 

 ‘12’ - ส้วมชักโครก/ส้วมซึมลงสู่ถังปฏิกูล (ถังส้วม) หมายถึง ส้วมชักโครก/ส้วมซึมที่มี 
ถังพักของเสีย (มักเป็นถังวงกลมท าจากคอนกรีต) อยู่ใต้พ้ืนบ้านซึ่งอยู่ห่างไปจากตัวบ้านหรือห้องส้วม โดยไม่มี
การระบายน้ าหรือสิ่งปฏิกูลออกไป และเมื่อถังส้วมเต็มต้องมีการสูบส้วม 

 ‘13’ - ส้วมชักโครก/ส้วมซึมลงในหลุม หมายถึง ส้วมชักโครก/ส้วมซึมที่ระบายสิ่งปฏิกูลลง
หลุมและมีน้ าหล่อเลี้ยง บางครั้งถ้าหลุมส้วมเต็มก็อาจจะมีการสูบส้วม 

 ‘14’ - ส้วมชักโครก/ส้วมซึมลงในที่ อ่ืน ๆ หมายถึง ส้วมชักโครก/ส้วมซึมที่มีการระบาย 
สิ่งปฏิกูลไปตามช่องระบายแบบเปิด และไม่มีการแยกสิ่งปฏิกูลของคนออกจากของสัตว์ ทั้งนี้ อาจระบายไปสู่
ถนน สนามหญ้า/พื้นดิน ท่อระบายน้ า คู คลอง  

 ‘18’ - ส้วมชักโครก/ส้วมซึม ไม่ทราบที่ลง ส าหรับกรณีที่ผู้ตอบสัมภาษณ์ตอบว่าเป็นส้วมชัก
โครก/ส้วมซึม แต่ไม่ทราบว่าระบายสิ่งปฏิกูลลงสู่ที่ใด 

 2. ส้วมหลุม เป็นหลุมที่เก็บสิ่งปฏิกูล ไม่มีน้ าส าหรับราดส้วม และไม่มีน้ าหล่อเลี้ยง แบ่งได้
ดังนี้ 

 ‘21’ - ส้วมหลุมที่มีระบบระบายอากาศ หมายถึง ส้วมหลุมที่มีฐานหรือที่นั่ง และมีท่อต่อ
ขึ้นมาเหนือหลังคาห้องส้วมส าหรับระบายอากาศที่เกิดจากสิ่งปฏิกูล โดยตรงปลายท่อจะมีตาข่ายเพ่ือป้องกัน
แมลงเข้าไป และด้านในของโครงสร้างส่วนบนนั้นจะมืดสนิท 

 ‘22’ - ส้วมหลุมที่มีฐาน หมายถึง ส้วมหลุมที่มีฐานหรือหรือที่นั่ง (ท าจากคอนกรีต เหล็ก ไม้ 
หรืออ่ืน ๆ) ที่ปกปิดหรือครอบคลุมหลุม 

 ‘23’ - ส้วมหลุมที่ไม่มีฐาน หมายถึง ส้วมหลุมที่ไม่มีฐานหรือที่นั่ง และไม่มีอะไรปกปิด  
(เปิดโล่ง) ส้วมประเภทนี้กักเก็บของเสียลงหลุมแบบง่ายๆ 

 ‘95’ - ไม่มีห้องส้วมหรือถ่ายตามพุ่มไม้ หรือทุ่งนา หมายถึง การถ่ายใส่ถุงแล้วน าไปทิ้งขยะ 
ถ่ายแบบแมว (คุ้ยดิน ถ่าย แล้วกลบ) ถ่ายแล้วน าไปทิ้งในพุ่มไม้ ทุ่งนา หรือแหล่งน้ าผิวดิน (ท่อระบายน้ า 
ชายหาด แม่น้ า ล าธาร ทะเล ฯลฯ) 

 

WS12. “เคยก าจัดสิ่งปฏิกูลใน ...(ส้วมที่เป็นค ำตอบใน WS11)... หรือไม่?” 

 ข้อถามนี้ต้องการตรวจสอบว่าครัวเรือนเคยก าจัดสิ่งปฏิกูล (สูบส้วม) หรือไม่ หากไม่เคยมีการ
ก าจัดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ บันทึก ‘4’ โดยไม่สนใจว่าส้วมนั้นมีสภาพใหม่หรือถึงเวลาก าจัดแล้วหรือไม่  
แต่จะใช้เป็นข้อมูลในการกรองการถามข้อถามถัดไปเกี่ยวกับวิธีการก าจัด 
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WS13. “ครั้งสุดท้ายท่ีมีการก าจัดสิ่งปฏิกูล มีการน าสิ่งปฏิกูลไปท่ีใด?” 

 ข้อถามนี้เป็นการถามเฉพาะผู้ที่ระบุว่าเคยมีการก าจัดสิ่งปฏิกูล ล าดับแรกให้สอบถามว่าก าจัด
โดยผู้ให้บริการ หรือก าจัดโดยครัวเรือนเอง จากนั้นให้สอบถามว่าสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นถูกน าไปที่ใด  ทั้งนี้  
ไม่จ าเป็นต้องอ่านตัวเลือกให้ผู้ตอบสัมภาษณ์ฟัง แต่ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบของผู้ตอบสัมภาษณ์  

 

WS14. “ห้องส้วมตั้งอยู่ที่ใด?” 

 ข้อถามนี้ต้องการทราบว่าส้วมนั้นตั้งอยู่ภายในที่อยู่อาศัย (ตัวบ้าน) หรือภายนอก (อยู่บริเวณ
บ้าน สวน หรือที่ดิน) ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ 

 

WS15–WS17 

 วัตถุประสงค์ของข้อถาม WS15 ถึง WS17 เพ่ือทราบว่าครัวเรือนได้ใช้ห้องส้วมร่วมกับ
ครัวเรือนอ่ืนหรือไม่ เนื่องจากห้องส้วมที่ใช้ร่วมกับครัวเรือนอ่ืนจะมีสุขอนามัยที่ต่ ากว่าห้องส้วมที่ใช้เฉพาะ
ครัวเรือน และอาจส่งผลต่อความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย ท าให้มีความรู้สึกไม่อยากใช้ส้วมได้ โดยเฉพาะกับ
ผู้หญิงและเด็กหญิง 

 

WS15. “ครัวเรือนของท่านใช้ส้วมร่วมกับบุคคลอ่ืนนอกครัวเรือนหรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ หาก “ไม่ใช้” ให้ข้ามไปตอนถัดไป 

 

WS16. “ครัวเรือนของท่านใช้ส้วมร่วมกับครัวเรือนอ่ืนที่รู้จักเท่านั้นหรือใช้ส้วมสาธารณะ?” 

 วัตถุประสงค์ของข้อถามนี้ เพ่ือต้องการทราบว่าการใช้ส้วมร่วมกันนั้น เป็นการใช้ร่วมกับ
ครัวเรือนอื่นที่รู้จัก เช่น เพื่อนบ้าน หรือจะเป็นใครก็ได้มาใช้ส้วม (ส้วมสาธารณะ)  หากใช้ส้วมสาธารณะ บันทึก 
‘2’ และข้ามไปตอนถัดไป หากบันทึก ‘1’ ให้ถาม WS17 ต่อ 

 

WS17. “มีทั้งหมดกี่ครัวเรือนที่ใช้ห้องส้วมร่วมกับครัวเรือนของท่าน?” 

 จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้นที่ใช้ห้องส้วมนี้ ให้นับรวมครัวเรือนที่ก าลังถูกสัมภาษณ์ด้วย ดังนั้น  
จึงไม่สามารถบันทึก ‘01’ ได้ (หากจ านวนเป็น ‘01’ จะหมายความว่ามีครัวเรือนนี้เท่านั้นที่ใช้ห้องส้วม กรณีนี้
ให้กลับไปแก้ไขค าตอบในข้อ WS15) มีหลักในการบันทึก ดังนี้ 
 1. หากน้อยกว่า 10 ครัวเรือน ให้บันทึกจ านวนตามที่ตอบ 
 2. หากตั้งแต่ 10 ครัวเรือน ให้บันทึก ‘10’ 
 3. หากไม่ทราบ บันทึก ‘98’ 
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 การล้างมือด้วยน้ าและสบู่ (สบู่ ผงซักฟอกหรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดอ่ืน ๆ) นั้น เป็นการ
ป้องกันและลดการเกิดโรคท้องร่วงและปอดบวมในเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 5 ปีที่ประหยัดที่สุด  ข้อถามในตอนนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ส าหรับล้างมือ และการมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการท าความ
สะอาดในสถานที่เหล่านี้  ข้อถามหลายข้อต้องใช้การสังเกต  ดังนั้น อาจต้องใช้เวลาพอสมควรเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ครบถ้วน 

 เป็นที่ทราบกันว่า การมีสถานที่ล้างมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ล้างมือ รวมถึงการมีสบู่และน้ าใน
สถานที่นั้น เป็นปัจจัยบ่งชี้ที่ดีของพฤติกรรมการล้างมือ การมีสบู่และน้ าอยู่ในสถานที่ส าหรับล้างมือ  แสดงว่า
อย่างน้อยอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการล้างมือนั้นได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน  นอกจากนี้ การมีทั้งสบู่และน้ าอยู่ใน
สถานที่ส าหรับล้างมือ ยังลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคอีกด้วย 

 ข้อถามในตอนนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้ 

 1. สถานที่ส าหรับล้างมือ: เป็นสถานที่ที่ผู้ตอบสัมภาษณ์ระบุว่าเป็นสถานที่ที่สมาชิกของ
ครัวเรือนใช้ล้างมือเป็นปกติ จากการวิจัยพบว่า สมาชิกในครัวเรือนมีโอกาสที่จะล้างมือสูงที่สุดหากครัวเรือนนั้น
มีสถานที่ส าหรับล้างมือ รวมถึงมีน้ าและสบู่ในสถานที่นั้นด้วย 
 2. การมีน้ าและสบู่ในสถานที่ส าหรับล้างมือ : การล้างมือที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นได้เมื่อมี
องค์ประกอบครบทั้งน้ า (แบบอยู่ประจ าที่ และแบบเคลื่อนย้ายได้) และสบู่ (ก้อน เหลว ผง) ในสถานที่แห่งนี้ 
 3. การมีสบู่ในที่ใด ๆ ของครัวเรือน : การมีสบู่ชนิดต่าง ๆ (ก้อน เหลว ผง) ที่ใดก็ได้ใน
ครัวเรือน แสดงให้เห็นว่าครัวเรือนนั้นมีการเข้าถึงแหล่งที่ขายสบู่  สันนิษฐานได้ว่าครัวเรือนนั้นตระหนักถึง
ประโยชน์ของการใช้สบู่ 
 

HW1. “เราต้องการจะศึกษาสถานที่ที่ครัวเรือนใช้ล้างมือ จะขอดูสถานที่ที่สมาชิกในครัวเรือนใช้ล้างมือ
เป็นประจ าได้หรือไม่?” 

 ให้เริ่มต้นด้วยการขออนุญาตดูสถานที่ที่สมาชิกในครัวเรือนใช้ล้างมือเป็นประจ า และมีหลักใน
การบันทึก ดังนี้ 
 1. หากผู้ตอบสัมภาษณ์อนุญาต และพนักงานสัมภาษณ์ได้สังเกตสถานที่ที่สมาชิกในครัวเรือน
ใช้ล้างมือ บันทึก ‘1’ หากที่นั้นอยู่ในบ้าน และ ‘2’ หากอยู่บริเวณบ้าน สวน ที่ดิน 
 2. ในบางพ้ืนที่ อาจไม่มีสถานที่เฉพาะส าหรับล้างมือ แต่มีการใช้ภาชนะที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 
เช่น กะละมัง ถังน้ า โอ่ง ส าหรับตักน้ ามาล้างมือ ในกรณีใช้ที่ล้างมือแบบเคลื่อนย้ายได้ บันทึก ‘3’ 
 3. หากไม่มีที่ส าหรับล้างมือภายในบ้าน/บริเวณบ้าน สวน ที่ดิน บันทึก ‘4’ และข้ามไป HW5 
 4. หากมีท่ีล้างมือ แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดู บันทึก ‘5’ และข้ามไป HW4 
 5. หากไม่ได้ดูที่ล้างมือด้วยเหตุผลอ่ืน ๆ บันทึก ‘6’ พร้อมทั้งระบุรายละเอียด และข้ามไป 
HW5 
 6. หากผู้ตอบสัมภาษณ์ระบุว่าใช้ภาชนะท่ีสามารถเคลื่อนย้ายได้ แต่พนักงานสัมภาษณ์ไม่ได้ดู 
บันทึก ‘6’ และระบุประเภทของภาชนะท่ีใส่น้ า 

ตอนที่ 7 การล้างมือ (HW) 
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HW2. สังเกตสถำนที่ที่ใช้ล้ำงมือว่ำมีน้ ำหรือไม่ ให้ตรวจสอบก๊อกน้ ำ/ปั๊มน้ ำ อ่ำงน้ ำ ถังน้ ำหรือภำชนะ
บรรจุน้ ำ ว่ำมีน้ ำหรือไม่? 

 พนักงานสัมภาษณ์ต้องบันทึกสิ่งที่สังเกตเห็นว่ามีน้ าอยู่ในสถานที่ส าหรับล้างมือหรือไม่ และ
บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ ดังนี้ 
 1. หากมีก๊อกน้ าหรือปั๊มน้ าในสถานที่เฉพาะส าหรับล้างมือ ให้เปิดก๊อกน้ าหรือเปิดปั๊มน้ าเพ่ือดู
ว่ามีน้ าไหลออกมาหรือไม่ 
 2. หากมีถังน้ า อ่างน้ า หรือภาชนะบรรจุน้ าชนิดอ่ืน ๆ ให้ตรวจสอบดูว่ามีน้ าอยู่ในภาชนะ
หรือไม ่
 3. ถ้าพนักงานสัมภาษณ์ทราบว่าจะไม่มีน้ าใช้ชั่วคราวในสถานที่เฉพาะส าหรับล้างมือ  
ให้บันทึกรหัส ‘2’ 

 

HW3. มีสบู่ ผงซักฟอก หรือน้ ำยำล้ำงจำน ในสถำนที่ท่ีใช้ล้ำงมือหรือไม่? 

 การสังเกตในข้อนี้สามารถด าเนินการไปพร้อมกับข้อ HW2 ได้ ให้ตรวจสอบการมีผลิตภัณฑ์ที่
ใช้ล้างมือที่สมาชิกในครัวเรือนใช้ล้างมือตามปกติ หาก “มี” บันทึก ‘1’ และข้ามไป HW7 หาก “ไม่มี” บันทึก 
‘2’ และข้ามไป HW5 

หมายเหตุ 
 ไม่รวม เจล/โฟม แอลกอฮอล์ หรือผลิตภัณฑ์ส าหรับล้างมือใด ๆ ที่ไม่ต้องใช้น้ า 

 

HW4. “สถานที่ใดที่ท่านหรือสมาชิกอื่น ๆ ในครัวเรือนล้างมือบ่อยท่ีสุด?” 

 ข้อถามนี้ ใช้ถามกรณีที่ ผู้ ตอบสัมภาษณ์ไม่อนุญาตให้พนักงานสัมภาษณ์ดูที่ล้ างมือ  
โดยพนักงานสัมภาษณ์ต้องสอบถามประเภทของที่ล้างมือ (เช่น ก๊อกน้ า อ่างล้างมือ กะละมัง ถังน้ า) และที่ตั้ง
ของที่ล้างมือ (อยู่ภายในบ้าน หรืออยู่บริเวณบ้าน สวน ที่ดิน) จากนั้นบันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ 

 

HW5. “ท่านมีสบู ่หรือผงซักฟอก หรือน้ ายาล้างจาน ส าหรับใช้ล้างมือหรือไม่?” 

 บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบของพนักงานสัมภาษณ์ หาก “ไม่มี” ให้ข้ามไปตอนถัดไป 

 

HW6. “ขออนุญาตให้ท่านแสดงให้ดู ได้หรือไม่?” 

 ข้อถามนี้เป็นการขออนุญาตดูผลิตภัณฑ์ที่ครัวเรือนใช้ล้างมือ หากพนักงานสัมภาษณ์ได้ดู 
บันทึก ‘1’ และไปยังข้อถัดไป หากไม่ได้รับอนุญาต บันทึก ‘2’ และข้ามไปตอนถัดไป 

 

HW7. บันทึกสิ่งที่สังเกตเห็น 

 ให้บันทึกสิ่งที่สังเกตเห็น โดยสามารถบันทึกได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
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วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือต้องการทราบปริมาณไอโอดีนในเกลือที่ใช้ประกอบอาหารในครัวเรือน เนื่องจากไอโอดีน
เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต และที่ส าคัญคือช่วยพัฒนาการระบบประสาทและสมองซึ่ง
อาจกล่าวได้ว่าความฉลาดของมนุษย์มีความสัมพันธ์กับปริมาณไอโอดีนที่บริโภค นอกจากนี้ การขาดไอโอดีน
อาจน าไปสู่การเกิดโรคคอพอกหรือโรคที่เก่ียวเนื่องกับต่อมไทรอยด์ 

 ทั้งนี้ พนักงานสัมภาษณ์ต้องขอตัวอย่างเกลือที่ครัวเรือนใช้ประกอบอาหาร หากมีมากกว่า 1 ชนิด 
ให้เลือกชนิดที่ใช้เป็นประจ า เพ่ือน ามาทดสอบว่ามีปริมาณไอโอดีนมากน้อยเพียงใด 

 การทดสอบวัดปริมาณไอโอดีนในเกลือจะท าในทันทีหลังจากพนักงานสัมภาษณ์เสร็จสิ้นการ
สัมภาษณ์ข้อมูลครัวเรือน ดังนั้นพนักงานสัมภาษณ์แต่ละคนควรที่จะจัดเตรียมชุดทดสอบเกลือไอโอดีนไปให้
เพียงพอต่อจ านวนครัวเรือนที่ต้องสัมภาษณ์ในแต่ละวัน พร้อมทั้งกระดาษสีขาวหรืออาจขอภาชนะจาก
ครัวเรือน ชุดทดสอบเกลือไอโอดีนจะประกอบไปด้วยน้ ายาที่มีลักษณะใส เมื่อหยดลงไปบนตัวอย่างเกลือที่เท
ลงบนกระดาษสีขาวจะมีการเปลี่ยนแปลงหากมีส่วนผสมของไอโอดีน 

ชุดทดสอบเกลือท่ีใช้ในการปฏิบัติงานมีอยู่ 2 แบบ คือ 

 ชุดทดสอบปริมาณโปตัสเซียมไอโอเดตในเกลือ (ฉลากสีน้ าเงิน) 
 ชุดทดสอบปริมาณโปตัสเซียมไอโอไดด์ในเกลือ (ฉลากสีม่วง) 

เนื่องจากในประเทศไทยมีการผสมทั้ง 2 ชนิด คือโปตัสเซียมไอโอเดต และโปตัสเซียมไอโอไดด์ 
ขึ้นอยู่กับโรงงานผู้ผลิต  ดังนั้นในการปฏิบัติงานจริง ให้เริ่มโดยการใช้ชุดทดสอบปริมาณโปตัสเซียม 
ไอโอเดตในเกลือก่อน ถ้าผลออกมาเปลี่ยนสีแสดงว่ามีไอโอดีนในเกลือ ก็ให้สรุปผลทดสอบได้ทันทีไม่ต้องใช้ชุด
ทดสอบปริมาณโปตัสเซียมไอโอไดด์ในเกลืออีก แต่ถ้าผลทดสอบด้วยชุดโปตัสเซียมไอโอเดตไม่เกิดการเปลี่ยนสี 
ให้ทดสอบต่อ ด้วยชุดทดสอบปริมาณโปตัสเซียมไอโอไดด์ในเกลือ 

 ในระหว่างการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม พนักงานสัมภาษณ์ทุกคนควรมีโอกาส
ฝึกซ้อมวิธีการทดสอบเกลือไอโอดีน โดยให้ทดสอบกับเกลือตัวอย่างที่มีส่วนประกอบของทั้ง โปตัสเซียมไอโอเดต 
โปตัสเซียมไอโอไดด์ รวมทั้งเกลือที่ไม่มีส่วนผสมของไอโอดีนด้วย 

 

ชุดทดสอบเกลือ ในแต่ละชุด (ทั้งชุดไอโอเดต และชุดไอโอไดด์) จะประกอบไปด้วย: 

- น้ ายาทดสอบขนาด 10 ml บรรจุในขวดฝาสีขาว 2 ขวด 
- น้ ายาทดสอบซ้ าขนาด 10 ml บรรจุในขวดฝาสีแดง 1 ขวด 
- แต่ละชุดทดสอบ สามารถใช้ทดสอบตัวอย่างเกลือได้ประมาณ 50 ตัวอย่าง 
- แผ่นเทียบสีส าหรับวัดปริมาณไอโอดีน ซึ่งมีอยู่ 3 สี คือ สีขาว หมายถึง ปริมาณไอโอดีน

เท่ากับ 0 สีม่วงอ่อน หมายถึง ปริมาณไอโอดีนไม่เกิน 15 ppm และสีม่วงเข้ม หมายถึงปริมาณไอโอดีนเกินกว่า 
15 ppm 

- ฝาเล็ก ๆ สีขาว ใช้ในการตวงเกลือ 

ตอนที่ 8 เกลือไอโอดีน (SA) 
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วิธีการทดสอบ 

 ชุดทดสอบท้ัง 2 ชนิด จะมีขั้นตอนในการปฏิบัติเหมือนกัน ดังนี้ 

 1. ตักตัวอย่างเกลือประมาณ 1 ช้อนชาวางลงบนแผ่นกระดาษสีขาวหรือภาชนะอ่ืน ๆ ที่
สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงสีได้ชัดเจน จากนั้นเกลี่ยให้เกลืออยู่ในลักษณะเรียบไม่กองเป็นก้อน 

 2. ใช้ชุดทดสอบปริมาณโปตัสเซียมไอโอเดต (ฉลากสีน้ าเงิน) เขย่าขวดฝาสีขาว และหยด
น้ ายาทดสอบ 2 หยด ให้สังเกตผลการทดสอบภายในระยะเวลา 30 วินาที ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ  
โดยเปรียบเทียบเฉดสีกับแผ่นเทียบสีที่แนบมากับชุดทดสอบ และบันทึกรหัสที่ตรงกับผลการทดสอบในข้อ SA1 

 3. ในกรณีที่ไม่มีสีเกิดขึ้น (0 ppm) ให้ทดสอบอีกครั้งโดยตักตัวอย่างเกลือที่ยังไม่ได้ทดสอบ 
มาใหม่ แล้วหยดน้ ายาทดสอบซ้ าขวดฝาสีแดง 5 หยด ตามด้วยน้ ายาทดสอบขวดฝาสีขาว 2 หยด ลงบน
ต าแหน่งเดิม จากนั้นเปรียบเทียบสีผลของการทดสอบอีกครั้ง  และบันทึกรหัสที่ตรงกับผลการทดสอบในข้อ 
SA2 

 4. ในกรณีที่ทดสอบครั้งแรกด้วยชุดทดสอบปริมาณโปตัสเซียมไอโอเดต (ฉลากสีน้ าเงิน)  
ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของสี ให้ด าเนินการทดสอบต่อด้วยชุดทดสอบปริมาณโปตัสเซียมไอโอไดด์ (ฉลากสีม่วง) 
ด้วยขั้นตอนเช่นเดียวกัน และบันทึกผลการทดสอบใน SA3 หากมีการใช้น้ ายาทดสอบซ้ าให้บันทึกผลใน  
SA4 ด้วย 

 

SA1. “เราอยากตรวจสอบว่าเกลือที่ใช้ในครัวเรือนของท่านมีไอโอดีนหรือไม่  จึงขออนุญาตขอเกลือที่
ครัวเรือนของท่านใช้ในการปรุงอาหารสักเล็กน้อยมาทดสอบได้หรือไม่?” 

 ให้บันทึกผลการทดสอบเกลือที่ครัวเรือนใช้ในการปรุงอาหาร ด้วยชุดทดสอบปริมาณ
โปตัสเซียมไอโอเดต (ฉลากสีน้ าเงิน) จากน้ ายาทดสอบขวดฝาสีขาว ดังนี้ 
 1. บันทึก ‘1’ หากไม่มีปฏิกิริยาใด ๆ (0 ppm หรือไม่เปลี่ยนแปลงสี) 
 2. บันทึก ‘2’ หากผลมากกว่า 0 ppm แต่น้อยกว่า 15 ppm (สีอ่อน) 
 3. บันทึก ‘3’ หากผลตั้งแต่ 15 ppm ขึ้นไป (สีเข้ม) 
 4. บันทึก ‘4’ หากไม่มีเกลือในบ้าน 
 5. บันทึก ‘6’ หากมีเกลือแต่ไม่ได้ทดสอบ พร้อมทั้งระบุเหตุผลประกอบ 

 หากบันทึก ‘1’ จะถามข้อต่อไป ส่วนกรณีอ่ืนข้ามไป HH13 

 

SA2. “เราต้องการทดสอบอีกครั้งหนึ่ง โดยขออนุญาตใช้ตัวอย่างเกลือชนิดเดียวกันได้หรือไม่?” 

 ให้บันทึกผลการทดสอบเกลือที่ครัวเรือนใช้ในการปรุงอาหาร ด้วยชุดทดสอบปริมาณ
โปตัสเซียมไอโอเดต (ฉลากสีน้ าเงิน) จากน้ ายาทดสอบซ้ าขวดฝาสีแดง และตามด้วยขวดฝาสีขาว 

 

SA3. ให้ขอตัวอย่ำงเกลืออีกครั้ง 

 ให้บันทึกผลการทดสอบเกลือที่ครัวเรือนใช้ในการปรุงอาหาร ด้วยชุดทดสอบปริมาณ
โปตัสเซียมไอโอไดด ์(ฉลากสีม่วง) จากน้ ายาทดสอบขวดฝาสีขาว ดังนี้ 
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 1. บันทึก ‘1’ หากไม่มีปฏิกิริยาใด ๆ (0 ppm หรือไม่เปลี่ยนแปลงสี) 
 2. บันทึก ‘2’ หากผลมากกว่า 0 ppm แต่น้อยกว่า 15 ppm (สีอ่อน) 
 3. บันทึก ‘3’ หากผลตั้งแต่ 15 ppm ขึ้นไป (สีเข้ม) 
 4. บันทึก ‘4’ หากไม่มีเกลือในบ้าน 
 5. บันทึก ‘6’ หากมีเกลือแต่ไม่ได้ทดสอบ พร้อมทั้งระบุเหตุผลประกอบ 

 หากบันทึก ‘1’ จะถามข้อต่อไป ส่วนกรณีอ่ืนข้ามไป HH13 

 

SA4. ให้ขอตัวอย่ำงเกลืออีกครั้ง 

 ให้บันทึกผลการทดสอบเกลือที่ครัวเรือนใช้ในการปรุงอาหาร ด้วยชุดทดสอบปริมาณ
โปตัสเซียมไอโอไดด ์(ฉลากสีม่วง) จากน้ ายาทดสอบซ้ าขวดฝาสีแดง และตามด้วยขวดฝาสีขาว 

 

การสิ้นสุดแบบสอบถาม 
 

HH13. บันทึกเวลำ 

 ให้บันทึกเวลาสิ้นสุดการสัมภาษณ์แบบสอบถามส าหรับครัวเรือนในระบบ 24 ชั่วโมง 

 กรณีเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมจะด าเนินการให้อัตโนมัติ 

 

HH14. ภำษำของแบบสอบถำม 

 ให้บันทึกภาษาของแบบสอบถามบนแท็บเล็ต (ไทยหรืออังกฤษ) หากพนักงานสัมภาษณ์มีการ
ใช้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษในโปรแกรมบนแท็บเล็ต ให้บันทึกภาษาที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ 

 

HH15. ภำษำที่ใช้ในกำรสัมภำษณ์ 

 บันทึกภาษาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ หากพนักงานสัมภาษณ์มีการใช้มากกว่าหนึ่งภาษาในการ
สัมภาษณ์ ให้บันทึกภาษาที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ 

 

HH16. ภำษำแม่ของผู้ตอบแบบสัมภำษณ์ 

 บันทึกภาษาแม่ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

 
HH17. มีกำรใช้ล่ำมในส่วนใดส่วนหนึ่งของกำรสัมภำษณ์แบบสอบถำมนี้หรือไม่? 

 ให้บันทึกว่ามีการใช้ล่ามสัมภาษณ์แบบสอบถามท้ังหมดหรือบางส่วน หรือบันทึก ‘3’ หากไม่มี
การใช้ล่าม  
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HH18–HH27 กรณีเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมจะด าเนินการข้อ HH18-HH27 ให้อัตโนมัติ 

HH18. ตรวจสอบ HL6 ใน ‘รำยช่ือของสมำชิกในครัวเรือน’ และบันทึกจ ำนวนเด็กที่มีอำยุ 5-14 ปี 

 ให้นับจ านวนเด็กอายุ 5-14 ปี จาก HL6 ในรายชื่อของสมาชิกในครัวเรือน หากไม่มีเด็กอายุ 
5-14 ปี ให้ข้ามไป HH29 หากมีเพียงหนึ่งคน ให้ข้ามไป HH27 หากมีเด็กตั้งแต่สองคนขึ้นไปต้องท าการสุ่มเด็ก
ต่อไป 

 

การสุ่มเด็ก 

 ต่อไปนี้จะเป็นการอธิบายกระบวนการสุ่มที่ต้องใช้อบรมพนักงานสัมภาษณ์ ซึ่งอาจจะต้องใช้
กรณีท่ีต้องใช้แบบสอบถามกระดาษ เนื่องจากไม่สามารถใช้โปรแกรมแบบสอบถามในแท็บเล็ตได้ไม่ว่าด้วยกรณี
ใด ๆ 

 

HH19. บันทึกรำยละเอียดของเด็กอำยุ 5-14 ปีตำมล ำดับที่ปรำกฏใน ‘รำยช่ือของสมำชิกในครัวเรือน’  
ไม่รวมสมำชิกในครัวเรือนรำยอ่ืนที่อยู่นอกช่วงอำยุ 5-14 ปี 

 

HH20. ล ำดับของเด็ก 

 ตัวเลขนี้ใช้ส าหรับอ้างอิงเด็กที่ผ่านการสุ่มหนึ่งคน ซึ่งจะถูกใช้ในภายหลังส าหรับกระบวน 
การสุ่ม พนักงานสัมภาษณ์ไม่ต้องบันทึกตัวเลขนี้เนื่องจากพิมพ์ไว้ให้อยู่แล้ว 

 

HH21. ล ำดับสมำชิกจำก HL1 

 ตัวเลขนี้ใช้ส าหรับอ้างอิงเด็กจากรายชื่อของสมาชิกในครัวเรือนที่เข้าข่าย ให้ย้อนกลับไปที่
ตอนรายชื่อของสมาชิกในครัวเรือนและคัดลอกล าดับที่ของเด็ก (จาก HL1) แต่ละคนที่มีอายุ 5-14 ปี (นับเด็ก
อายุ 5 ปี และ 14 ปี ด้วย) ทั้งนี้ ไม่ควรนับสมาชิกคนอ่ืนที่มีอายุอยู่นอกช่วง 5 ถึง 14 ปี 

 เมื่อมีการบันทึกชื่อ-สกุล ของสมาชิกในครัวเรือนตรงนี้แล้ว จะมีการให้ล าดับของเด็ก (HH20) 
โดยอัตฺโนมัติ 

 พนักงานสัมภาษณ์ควรบันทึกรายชื่อของเด็กโดยเรียงล าดับให้ตรงกับล าดับที่จาก HL1 
เนื่องจากมีผลโดยตรงกับกระบวนการสุ่ม ซึ่งอาจท าให้การสุ่มเกิดความผิดพลาดและเกิดความเอนเอียงในการ
สุ่มได ้

 

HH22. ชื่อ-สกุลจำก HL2 

 บันทึกชื่อของเด็กที่เข้าข่ายแต่ละคนในสดมภ์ถัดจากล าดับที่ โดยคัดลอกมาจากตอนรายชื่อ
ของสมาชิกในครัวเรือนข้อ HL2 
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HH23. เพศจำก HL4 

 คัดลอกเพศของเด็กที่เข้าข่ายจาก HL4 

 

HH24. อำยุจำก HL6 

 คัดลอกอายุของเด็กที่เข้าข่ายจาก HL6 

 

HH25. ตรวจสอบหลักหน่วยของหมำยเลขครัวเรือน (HH2) จำกแบบสอบถำมตอนข้อมูลเบื้องต้นของ
ครัวเรือน ซึ่งจะเป็นล ำดับของแถวในตำรำงด้ำนล่ำง 

 ตรวจสอบจ ำนวนเด็กอำยุ 5-14 ปีท้ังหมดใน HH18 ข้ำงต้น ซึ่งจะเป็นล ำดับของคอลัมน์ในตำรำง
ด้ำนล่ำง 

 ค้นหำช่องที่แถวและคอลัมน์ตัดกัน และบันทึกหมำยเลขท่ีปรำกฏในช่อง โดยตัวเลขนี้จะเป็นล ำดับที่
ของเด็กที่ถูกสุ่มขึ้นมำ (HH20) 

 ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าข้างต้น และใช้ตารางสุ่มให้ถูกต้องเพ่ือให้การสุ่มเด็กหนึ่งคนจาก
จ านวนทั้งหมดที่บันทึกใน HH19 เป็นไปอย่างไม่เอนเอียง 

 ในกรณีที่มีเด็กอายุ 5-14 ปีในครัวเรือนมากกว่า 8 คน ให้ใช้คอลัมน์  ‘8+’ ท าการสุ่ม
ตามล าดับต่อไป 

 

HH26. บันทึก ล ำดับที่ของเด็ก (HH20) ล ำดับท่ีในครัวเรือน (HH21) ชื่อ (HH22) และอำยุ (HH24) ของ
เด็กที่ถูกสุ่มขึ้นมำ 

 

HH27. (เม่ือ HH18=1 หรือมีเด็กอำยุ 5-14 ปีเพียง 1 คนในครัวเรือน) : บันทึกล ำดับที่ของเด็กเป็น ‘1’ 
และบันทึกล ำดับที่ในครัวเรือน (HL1) ชื่อ (HL2) และอำยุ (HL6) ของเด็กจำกรำยชื่อสมำชิกใน
ครัวเรือน 

 หลังจากด าเนินการข้อ HH26 และ HH27 แล้ว พนักงานสัมภาษณ์จะได้เด็กที่จะต้อง
สัมภาษณ์ต่อไป 

 

HH28. เตรียมแบบสอบถำมส ำหรับเด็กอำยุ 5-14 ปี เพื่อสัมภำษณ์แม่/ผู้ดูแลเด็กคนนี้ 

 พนักงานสัมภาษณ์ต้องสัมภาษณ์ข้อมูลเด็กคนนี้ด้วยแบบสอบถามส าหรับเด็กอายุ  5-14 ปี ใน
ภายหลัง 

 

HH29. ตรวจสอบ HL8 ในรำยช่ือสมำชิกในครัวเรือน ว่ำมีผู้หญิงอำยุ 15-49 ปีหรือไม?่ 

 หากไม่มีผู้หญิงอายุ 15-49 ปี ให้ข้ามไป HH34 
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HH30. เตรียมแบบสอบถำมส ำหรับผู้หญิงอำยุ 15 – 49 ปี แต่ละคน 

 เมื่อถึงขั้นตอนนี้พนักงานสัมภาษณ์จะสามารถระบุผู้หญิงที่เข้าข่ายทุกคนในครัวเรือนนี้ที่
จะต้องสัมภาษณ์ 

 

HH31. ตรวจสอบ HL6 และ HL8 ในรำยช่ือสมำชิกของในครัวเรือน ว่ำมีเด็กผู้หญิงอำยุ 15-17 ปีหรือไม?่ 

 หากไม่มีเด็กผู้หญิงอายุ 15-17 ปี ให้ข้ามไป HH34 

 

HH32. ตรวจสอบ HL20 ในรำยชื่อของสมำชิกในครัวเรือน จ ำเป็นต้องมีกำรให้ควำมยินยอมในกำร
สัมภำษณ์เด็กผู้หญิงอำยุ 15–17 ปี อย่ำงน้อย 1 คนหรือไม่? 

 หากไมจ่ าเป็นต้องมีการให้ความยินยอมในการสัมภาษณ์เด็กผู้หญิง ให้ข้ามไป HH34 

 

HH33. “ส่วนหนึ่งของการส ารวจ เรายังมีการสัมภาษณ์ผู้หญิงอายุ 15 -49 ปี ด้วย เราขออนุญาต
สัมภาษณ์ข้อมูลของแต่ละท่าน โดยจะมีผู้หญิงเป็นผู้ท าการสัมภาษณ์ ในส่วนนี้” 

“ส าหรับการสัมภาษณ์เด็กผู้หญิงที่มีอายุ 15 -17 ปี เราต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใหญ่ในการ
สัมภาษณ์ด้วย ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดที่เราได้รับจะยังคงเป็นความลับ ไม่ระบุตัวตน” 

 ให้เริ่มต้นจากการอ่านประโยคข้างต้น จากนั้นให้สอบถามว่า 
“หลังจากนี้เราจะขอสัมภาษณ์ (ชื่อของเด็กผู้หญิงที่มีอำยุ 15-17 ปี) ได้หรือไม่?” 

 มีหลักในการบันทึก ดังนี้ 
 1. หากอนุญาตให้สัมภาษณ์เด็กผู้หญิงอายุ 15-17 ปีได้ทุกคน ให้ถาม HH34 ต่อไป 
 2. หากไม่อนุญาตให้สัมภาษณ์เด็กผู้หญิงอายุ 15-17 ปีอย่างน้อย 1 คน และอนุญาตให้
สัมภาษณ์เด็กผู้หญิงได้อย่างน้อย 1 คน ให้บันทึก ‘06’ ใน WM17 (และ UF17 และ FS17 หากเข้าข่าย)  
ในแบบสอบถามรายบุคคลของผู้ที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใหญ่ จากนั้นให้ถาม HH34 ต่อไป 
 3. หากไม่อนุญาตให้สัมภาษณ์เด็กผู้หญิงอายุ 15-17 ปีทุกคน ให้บันทึก ‘06’ ใน WM17 
(และ UF17 และ FS17 หากเข้าข่าย) ในแบบสอบถามรายบุคคลของผู้ที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใหญ่ทุกคน 
จากนั้นให้ถาม HH34 ต่อไป 

 

HH34. ตรวจสอบ HH8 ในข้อมูลเบื้องต้นของครัวเรือน : เป็นครัวเรือนที่ถูกเลือกมำสัมภำษณ์
แบบสอบถำมส ำหรับผู้ชำยหรือไม่? 

 หากครัวเรือนนี้ไม่ได้ถูกเลือกส าหรับสัมภาษณ์แบบสอบถามส าหรับผู้ชาย ให้ข้ามไป HH40 

HH35. ตรวจสอบ HL9 ในรำยช่ือของสมำชิกในครัวเรือน ว่ำมีผู้ชำยอำยุ 15-49 ปีหรือไม่? 

 หากไม่มีผู้ชายอายุ 15-49 ปี ให้ข้ามไป HH40 
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HH36. เตรียมแบบสอบถำมหรับผู้ชำยท่ีมีอำยุตั้งแต่ 15 49 ปี แต่ละคน 

 เมื่อถึงขั้นตอนนี้พนักงานสัมภาษณ์จะสามารถระบุผู้ชายที่เข้าข่ายทุกคนในครัวเรือนนี้ที่
จะต้องสัมภาษณ์ 

 

HH37. ตรวจสอบ HL6 และ HL8 ในรำยช่ือของสมำชิกในครัวเรือน ว่ำมีเด็กผู้ชำยอำยุ 15-17 ปีหรือไม?่ 

 หากไม่มีเด็กผู้ชายอายุ 15-17 ปี ให้ข้ามไป HH40 

 

HH38. ตรวจสอบ HL20 ในรำยชื่อสมำชิกของในครัวเรือน จ ำเป็นต้องมีกำรให้ควำมยินยอมในกำร
สัมภำษณ์เด็กผู้ชำยอำยุ 15–17 ปี อย่ำงน้อย 1 คนหรือไม่? 

 หากไมจ่ าเป็นต้องมีการให้ความยินยอมในการสัมภาษณ์เด็กผู้ชายให้ข้ามไป HH40 

 

HH39. “ส่วนหนึ่งของการส ารวจ เรายังมีการสัมภาษณ์ผู้ชายอายุ 15-49 ปี ด้วย เราขออนุญาตสัมภาษณ์
ข้อมูลของแต่ละท่าน โดยจะมีผู้ชายเป็นผู้ท าการสัมภาษณ์ ในส่วนนี้” 

 “ส าหรับการสัมภาษณ์เด็กผู้ชายที่มีอายุ 15-17 ปี เราต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใหญ่ในการสัมภาษณ์ด้วย 
ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดที่เราได้รับจะยังคงเป็นความลับ ไม่ระบุตัวตน” 

 ให้เริ่มต้นจากการอ่านประโยคข้างต้น จากนั้นให้สอบถามว่า 

“หลังจากนี้เราจะขอสัมภาษณ์ (ชื่อของเด็กผู้ชำยท่ีมีอำยุ 15-17 ป)ี ได้หรือไม?่” 

 มีหลักในการบันทึก ดังนี้ 
 1. หากอนุญาตให้สัมภาษณ์เด็กผู้ชายอายุ 15-17 ปีได้ทุกคน ให้ถาม HH40 ต่อไป 
 2. หากไม่อนุญาตให้สัมภาษณ์เด็กผู้ชายอายุ 15-17 ปีอย่างน้อย 1 คน และอนุญาตให้
สัมภาษณ์เด็กผู้ชายได้อย่างน้อย 1 คน ให้บันทึก ‘06’ ใน MWM17 (และ UF17 และ FS17 หากเข้าข่าย)  
ในแบบสอบถามรายบุคคลของผู้ที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใหญ่ จากนั้นให้ถาม HH40 ต่อไป 
 3. หากไม่อนุญาตให้สัมภาษณ์เด็กผู้ชายอายุ 15-17 ปีทุกคน ให้บันทึก ‘06’ ใน MWM17 
(และ UF17 และ FS17 หากเข้าข่าย) ในแบบสอบถามรายบุคคลของผู้ที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใหญ่ทุกคน 
จากนั้นให้ถาม HH40 ต่อไป 

 

HH40. ตรวจสอบ HL10 ในรำยชื่อของสมำชิกครัวเรือน ว่ำมีเด็กอำยุ 0–4 ปี หรือไม่? 

 หากไม่มีเด็กอายุ 0-4 ปี ให้ข้ามไป HH45 

 

HH41. เตรียมแบบสอบถำมส ำหรับเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 5 ปี กับเด็กแต่ละคนที่มีอำยุ 0–4 ปี 

 เมื่อถึงขั้นตอนนี้พนักงานสัมภาษณ์จะสามารถระบุเด็กอายุ 0-4 ปีที่เข้าข่ายทุกคนในครัวเรือนนี้
ที่จะต้องสัมภาษณ์  
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HH45. กลับไปที่หมวดค ำถำม ข้อมูลเบื้องต้นของครัวเรือน จำกนั้น 
 บันทึกรหัส ‘01’ ในข้อ HH46 (ผลการสัมภาษณ์ครัวเรือน) 
 บันทึกชื่อ-สกุล และล าดับที่ (จากรายชื่อสมาชิกในครัวเรือน) ของผู้ตอบสัมภาษณ์แบบสอบถาม

ส าหรับครัวเรือน ในข้อ HH47 
 บันทึกค าถามข้อ HH48–HH52 
 ให้ขอบคุณผู้ตอบสัมภาษณ์ส าหรับความร่วมมือ 
 ท าการสัมภาษณ์แบบสอบถามรายบุคคลที่ยังเหลืออยู่ในครัวเรือนนี้ 

 หากไม่มีแบบสอบถามรายบุคคล  ให้ขอบคุณผู้ตอบสัมภาษณ์ที่ให้ความร่วมมือ และเดินทาง
ไปยังครัวเรือนต่อไปที่ท่านได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมงานสนาม 
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ภาพประกอบประเภทของวัสดุหลักที่ใช้ท าพ้ืนบ้านท่ีอาศัย (HC4) 
HC4 = 11 (ดิน) HC4 = 11 (ทราย) 

  
HC4 = 21 (ไม้กระดาน) HC4 = 22 (ไม้ไผ่) 

  
HC4 = 31 (ไม้ปาเก้) HC4 = 32 (ไวนิล) 

  
HC4 = 33 (เซรามิค/กระเบื้อง) HC4 = 34 (ซีเมนต์) 
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HC4 = 35 (พรม) HC4 = 36 (หินอ่อน) 

  

ภาพประกอบประเภทของเตาในการประกอบอาหาร (EU1) 
EU1 = 01 (เตาไฟฟ้า) EU1 = 02 (เตาพลังงานแสงอาทิตย์) 

  
EU1 = 03 (เตาแก๊สหุงต้ม LPG) EU1 = 05 (เตาแก๊สชีวภาพ) 
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EU1 = 09 (เตาก้อนเส้า/กองไฟ) EU1 = 10 (เตาถ่าน) 

 

 

 

ภาพประกอบประเภทของเตาในการประกอบอาหาร (EU4) 
EU4 = 01 (แอลกอฮอล์/เอทานอล) EU4 = 02 (น้ ามันเบนซิน/ดีเซล) 

  
  

EU4 = 03 (น้ ามันก๊าด/พาราฟิน) EU4 = 04 (ถ่านหิน/ลิกไนต์) 
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EU4 = 05 (ถ่านไม้) EU4 = 06 (ไม้ฟืน) 

  
  

EU4 = 07 (เศษพืช/หญ้า/ฟาง/กองไม้ใบหญ้า) EU4 = 08 (มูลสัตว์/ของเสีย) 

  
EU4 = 09 (แผ่นชีวมวล หรือเศษไม้) EU4 = 10 (ขยะมูลฝอย/พลาสติก) 

  
 

EU4 = 11 (ขี้เลื่อย) 
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ภาพประกอบประเภทของแสงสว่าง (EU9) 
EU9 = 01 (ไฟฟ้า) EU9 = 02 (โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์) 

  
  

EU9 = 03 (ไฟฉาย โคมไฟ หรือตะเกียง 

  แบบชาร์จได้) 

EU9 = 04 (ไฟฉาย โคมไฟ หรือตะเกียง 

 แบบใส่แบตเตอรี่) 

        

  

EU9 = 05 (หลอดไฟแก๊สชีวภาพ) EU9 = 06 (ตะเกียงน้ ามันเบนซิน) 

  
 

EU9 = 07 (ตะเกียงน้ ามันก๊าด/พาราฟิน) EU9 = 08 (ถ่านไม้) 
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EU9 = 09 (ไม้ฟืน) EU9 = 10 (เศษพืช/หญ้า/ฟาง/กองไม้ใบหญ้า) 

  
 

EU9 = 11 (มูลสัตว์) EU9 = 13 (เทียนไข) 
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ภาพประกอบประเภทของแหล่งน้ าดืม่ / น้ าใช้ (WS1) 
WS1 = 11 (น้ าต่อท่อเข้าบ้าน) WS1 = 12 (น้ าต่อท่อเข้าบริเวณบ้าน) 

  

  
WS1 = 14 (น้ าจากก๊อกน้ าสาธารณะ) 

 

WS1 = 21 (น้ าบาดาล) 

 
  

WS1 = 31 (บ่อขุดที่มีการป้องกัน) WS1 = 32 (บ่อขุดทีไ่ม่มีการป้องกัน) 

  
 

 

 

 



3-57 

WS1 = 51 (น้ าฝน) WS1 = 61 (รถบรรทุกน้ า) 

  
  

WS1 = 81 (น้ าผิวดิน เช่น แม่น้ า ล าธาร) WS1 = 91 (น้ าดื่มบรรจุขวด) 

  

  

WS1 = 93 (น้ าดื่มบรรจุแก้ว) WS1 = 94 (ตู้กดน้ าแบบหยอดเหรียญ) 
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ภาพประกอบการท าใหน้้ าสะอาดปลอดภัยก่อนดื่ม (WS10) 
WS10 = A (ต้ม) WS10 = B (เติมสารฟอก/คลอรีน) 

 

 

WS10 = C (ผ้ากรอง) WS10 = D (เครื่องกรองน้ า) 

  
WS10 = E (ตากแดด) WS10 = F (สารส้ม) 
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ภาพประกอบประเภทของส้วม (WS11) 
WS11 = 11 (ลงสู่ระบบบ าบัด) WS11 = 12 (ลงสู่ถังส้วม) 

  

  
WS11 = 21 (ส้วมหลุมที่มีระบบระบายอากาศ) 
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WS11 = 22 (ส้วมหลุมที่มีฐาน) WS11 = 23 (ส้วมหลุมที่ไม่มีฐาน) 

    
WS11 = 95 (ไม่มีห้องส้วม) 

  

 



บทที่ 4 4 
การบันทึกแบบสอบถามส าหรับผู้หญิง 

วัตถุประสงค ์
 แบบสอบถามส าหรับผู้หญิงใช้ในการสัมภาษณ์และบันทึกรายละเอียดของผู้หญิงที่เข้าข่ายใน
การสัมภาษณ ์คือ ผู้หญิงอายุ 15-49 ปีทุกคน ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์แบบสอบถามส าหรับครัวเรือนเรียบร้อยแล้ว 
(จากข้อ HL8 ตอนรายชื่อของสมาชิกในครัวเรือน) ท าให้ทราบจ านวนผู้หญิงที่เข้าข่ายในแต่ละครัวเรือน 
แบบสอบถามนี้ประกอบไปด้วย หน้าปก และข้อถามจ านวน 10 ตอน คือ 

 หน้าปก ข้อมูลเบื้องต้นของผู้หญิง (Woman’s Information Panel: WM) 

 ตอนที่  1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้หญิง (Woman’s Background: WB) 

 ตอนที่  2 ภาวะเจริญพันธุ์ (Fertility: CM) 

 ตอนที่  3 ความต้องการบุตรคนสุดท้อง (Desire for Last Birth: DB) 

 ตอนที่  4 อนามัยแม่และเด็ก (Maternal and Newborn Health: MN) 

 ตอนที่  5 การคุมก าเนิด (Contraception: CP) 

 ตอนที่  6 ความต้องการที่ยังไม่สัมฤทธิ์ด้านการคุมก าเนิด (Unmet Need: UN) 

 ตอนที ่ 7 ทัศนคติต่อความรุนแรงในครอบครัว (Attitudes Toward Domestic Violence: DV) 

 ตอนที่  8 การตกเป็นเหยื่อ (Victimisation: VT) 

 ตอนที่  9 การสมรสหรือการอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา (Marriage/Union: MA) 

 ตอนที่  10 เชื้อเอชไอวี/เอดส์ (HIV/AIDS: HA) 

ข้อปฏิบัติ 
 1. ให้สัมภาษณ์จากตัวผู้หญิงโดยตรง และต้องเป็นการสมัครใจหรือยินดีเต็มใจในการให้ข้อมูล 

 2. ควรสัมภาษณ์ผู้หญิงที่เข้าข่ายนั้นตามล าพัง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงและเชื่อถือได้ 
เนื่องจากเนื้อหาของแบบสอบถามส าหรับผู้หญิงประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนตัวและอ่อนไหวต่อ
ความรู้สึกของผู้หญิง เช่น ภาวะเจริญพันธุ์ การคุมก าเนิด การสมรสหรือการอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา ทัศนคติ
ต่อความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น หากมีบุคคลอ่ืนอยู่ด้วย ให้ขอร้องให้ออกไปจากบริเวณนั้นอย่างสุภาพ 

 3. ไม่ควรท าให้ผู้ตอบสัมภาษณ์ต้องอยู่ในภาวะที่ล าบากใจ หรือไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลเพราะ
อาจน าไปสู่การปฏิเสธการให้ข้อมูล ควรชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการให้ทราบ นอกจากนี้ข้อถามบางข้อ
หรือบางตอนยังเป็นการถามเก่ียวกับความคิดเห็นและทัศนคติของผู้ตอบสัมภาษณ์อีกด้วย 
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วิธีการบันทึกแบบสอบถาม 

 
 

 

 กรณีเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมจะแสดงรายการข้อมูลใน WM1–WM7 
อัตโนมัติ 

 

WM1. ล ำดับท่ี EA ตัวอย่ำง 

 ให้คัดลอกจาก HH1 ของแบบสอบถามส าหรับครัวเรือน 

WM2. ล ำดับท่ีครัวเรือนตัวอย่ำง 

 ให้คัดลอกจาก HH2 ของแบบสอบถามส าหรับครัวเรือน 

WM3. ชื่อ-นำมสกุล และล ำดับที่ของผู้หญิง 

 ให้บันทึกชื่อ–นามสกุล ของผู้หญิงที่ถูกสัมภาษณ์ โดยคัดลอกมาจาก HL2 และให้บันทึกล าดับที่ 
โดยคัดลอกมาจาก HL1 ของแบบสอบถามส าหรับครัวเรือน 

WM4. ชื่อ-นำมสกุล และรหัสประจ ำตัวของผู้ควบคุมงำนสนำม 

 ให้บันทึกชื่อ–นามสกุล และรหัสประจ าตัวของผู้ควบคุมงานสนาม 

WM5. ชื่อ-นำมสกุล และรหัสประจ ำตัวของพนักงำนสัมภำษณ์ 

 ให้บันทึกชื่อ–นามสกุล และรหัสประจ าตัวของพนักงานสัมภาษณ์ 

WM6. วัน เดือน ปี ท่ีสัมภำษณ์ 

 ให้บันทึกวัน เดือน ปีที่สัมภาษณ์ 

WM7. บันทึกเวลำที่สัมภำษณ์ 

 ให้บันทึกเวลาขณะที่เริ่มสัมภาษณ์ โดยบันทึกเวลาในระบบ 24 ชั่วโมง 

 

WM8. ตรวจสอบแบบสอบถำมท่ีสัมภำษณ์ได้สมบูรณ์ของครัวเรือนนี้ ว่ำคุณหรือพนักงำนสัมภำษณ์คนอ่ืน
ได้สัมภำษณ์ผู้ตอบสัมภำษณ์ท่ำนนี้ด้วยแบบสอบถำมอ่ืน ๆ มำก่อนหรือไม่? 

 หากผู้ตอบสัมภาษณ์ท่านนี้เคยให้สัมภาษณ์แบบสอบถามอ่ืนของครัวเรือนนี้แล้ว ให้บันทึก ‘1’ 
และกล่าวชี้แจงประสงค์ด้วย WM9B แต่ถ้าเป็นการสัมภาษณ์บุคคลนี้ครั้งแรกให้บันทึก ‘2’ และกล่าวแนะน าตัว
ด้วย WM9A 

 
  

 

การบันทึกหน้าปกของแบบสอบถามส าหรับผูห้ญงิ 
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WM9A/WM9B 

 ให้เริ่มต้นการสัมภาษณ์ด้วยการแจ้งวัตถุประสงค์ต่อผู้ตอบสัมภาษณ์ และการขออนุญาต
สัมภาษณ์ตามประโยคด้านล่าง โดยแยกเป็น 2 กรณี คือ 

1. WM9A กรณีบุคคลนี้ไม่เคยตอบข้อมูลแบบสอบถามใด ๆ ดังนั้น พนักงานสัมภาษณ์ยัง
ไม่เคยได้แนะน าตัวมาก่อน ให้กล่าวแนะน าตัว ดังนี้ 
 “สวัสดีค่ะ/ครับดิฉัน/ผม...(ชื่อของผู้สัมภำษณ์)... พวกเรามาจากส านักงานสถิติแห่งชาติ  
พวกเราก าลังส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของเด็ก ครอบครัว และครัวเรือน ดิฉัน/ผม จะขออนุญาต
สอบถามท่านเกี่ยวกับสุขภาพของท่านและเรื่องอ่ืน ๆ โดยการสัมภาษณ์ครั้งนี้จะใช้เวลาประมาณ 20 นาที 
นอกจากนี้ พวกเรายังสัมภาษณ์แม่เก่ียวกับข้อมูลลูก ๆ ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับนั้น พวกเราจะเก็บไว้เป็นความลับ 
และไม่ระบุตัวตน หากท่านไม่ต้องการตอบค าถามหรือต้องการให้ยุติการสัมภาษณ์ กรุณาแจ้งให้ดิฉัน/ผม ทราบ 
ดิฉัน/ผม ขออนุญาตเริ่มต้นการสัมภาษณ์นะคะ/ครับ?” 

2. WM9B กรณีบุคคลนี้เคยตอบข้อมูลแบบสอบถามอ่ืนแล้ว ดังนั้น ผู้สัมภาษณ์ได้เคย
แนะน าตัวไปแล้ว ให้กล่าวดังนี้ 
 “ต่อไปนี้ ดิฉัน / ผมจะขออนุญาตสอบถามท่านเกี่ยวกับรายละเอียดสุขภาพและเรื่องอ่ืน ๆ 
โดยการสัมภาษณ์ครั้งนี้จะใช้เวลาประมาณ 20 นาที ดังที่ได้แจ้งไปแล้วว่าข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับนั้น พวกเราจะ
เก็บไว้เป็นความลับ และไม่ระบุตัวตน หากท่านไม่ต้องการตอบค าถามหรือต้องการให้ยุติการสัมภาษณ์ กรุณา
แจ้งใหด้ิฉัน/ผม ทราบ  ดิฉัน/ผม ขออนุญาตเริ่มต้นการสัมภาษณ์นะคะ/ครับ?” 
 

 หากผู้ตอบสัมภาษณ์อนุญาต ให้เริ่มต้นการสัมภาษณ์ โดยเริ่มจากตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของ
ผู้หญิง (WB) 

 หากผู้ตอบสัมภาษณ์ไม่อนุญาต แม้ว่าพนักงานสัมภาษณ์ได้อธิบายถึงความส าคัญของ 
การส ารวจและเชิญชวนให้ร่วมมือแล้ว ให้บันทึก ‘03’ ใน WM17 กล่าวขอบคุณผู้ตอบสัมภาษณ์ และไป
สัมภาษณ์บุคคลในครัวเรือนที่เข้าข่ายคนถัดไป (ถ้ามี) หลังจากนั้นให้ปรึกษากับผู้ควบคุมงานสนาม ซึ่งผู้ควบคุมฯ 
อาจให้พนักงานสัมภาษณ์ผู้อื่นพยายามไปสัมภาษณ์อีกครั้ง ซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุผลหรือค าอธิบายที่ปฏิเสธการตอบ
สัมภาษณ์ 

หมายเหตุ 
 การให้ความยินยอมในการสัมภาษณ์ต้องเป็นความสมัครใจของผู้ตอบสัมภาษณ์ โดยต้องไม่มี
การบังคับด้วยวิธีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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WM17. ผลกำรสัมภำษณ์ข้อมูลผู้หญิง 

 ให้บันทึกผลการสัมภาษณ์หลังจากสิ้นสุดการสัมภาษณ์ผู้หญิง บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับผล
การสัมภาษณ์ ดังนี้ 

 “สัมภาษณ์ได้สมบูรณ์” ตลอดแบบสอบถาม บันทึก ‘01’ 

 “ไป 3 ครั้งไม่พบผู้ตอบสัมภาษณ์” หากไม่พบผู้ตอบสัมภาษณ์ และพนักงานสัมภาษณ์ได้ไป
อีกครั้งในภายหลังแล้ว (อย่างน้อย 3 ครั้ง) แต่ก็ยังไม่พบ บันทึก ‘02’ 

 “ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์” หากผู้หญิงปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ บันทึก ‘03’ 

 “สัมภาษณ์ได้บางส่วน” หากสัมภาษณ์ได้บางส่วนของแบบสอบถาม บันทึก ‘04’ 

 “เป็นผู้ไร้ความสามารถ” หากผู้หญิงเป็นผู้ไร้ความสามารถ เช่น พิการ วิกลจริต เป็นต้น 
บันทึก ‘05’ 

 “ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใหญ่ กรณีอายุ 15-17 ปี” หากเป็นผู้หญิงอายุ 15-17 ปี ซึ่งต้อง
ขออนุญาตการสัมภาษณ์จากผู้ใหญ่ แต่ไม่ได้รับอนุญาต บันทึก ‘06’ 

 “อ่ืน ๆ” หากไม่สามารถสัมภาษณ์แบบสอบถามได้ด้วยเหตุผลอ่ืน ๆ บันทึก ‘96’ และระบุ
รายละเอียด 
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วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอายุ การศึกษา และการประกันสุขภาพของผู้หญิงที่ถูก
สัมภาษณ์ โดยเฉพาะอายุเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่สุดในการสัมภาษณ์ เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลเกือบทั้งหมด
ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ตอบสัมภาษณ์ พนักงานสัมภาษณ์ต้องถามข้อถามเหล่านี้อย่างเป็นอิสระไม่ขึ้นกับค าตอบที่
เคยบันทึกไปแล้วในแบบสอบถามส าหรับครัวเรือน โดยต้องสอบถาม เดือน ปีเกิดและอายุเสมอ หากผู้ตอบ
สัมภาษณ์ท่านนี้ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลแบบสอบถามส าหรับครัวเรือน 

 กรณีผู้ตอบสัมภาษณ์แบบสอบถามส าหรับครัวเรือนคือผู้หญิงบุคคลนี้ จะสามารถข้ามข้อถาม 
WB3-WB12 ได้ เนื่องจากเคยให้ข้อมูลเกี่ยวกับอายุและการศึกษาแล้ว 

 

WB1. ตรวจสอบล ำดับที่ของผู้ตอบสัมภำษณ์ (WM3) ในหมวดค ำถำมข้อมูลเบื้องต้นของผู้หญิง และ
ผู้ตอบสัมภำษณ์แบบสอบถำมส ำหรับครัวเรือน (HH47): 

 หากผู้ตอบสัมภาษณ์เป็นคนละคนกับผู้ตอบสัมภาษณ์แบบสอบถามส าหรับครัวเรือน 
(WM3≠HH47) ให้ข้ามไป WB3  มิฉะนั้นให้ถามข้อต่อไป 

 

WB2. ตรวจสอบ ED5 ของผู้ตอบสัมภำษณ์ท่ำนนี้ จำกหมวดค ำถำมกำรศึกษำในแบบสอบถำมส ำหรับ
ครัวเรือน: ระดับกำรศึกษำสูงสุดที่ได้เข้ำเรียน: 

 หากผู้ตอบสัมภาษณ์ระบุในแบบสอบถามส าหรับครัวเรือนว่าระดับการศึกษาสูงสุดที่ได้เข้าเรียน
คือมัธยมศึกษาตอนต้นหรือสูงกว่า ให้ข้ามไป WB15  มิฉะนั้นให้ถาม WB14 ต่อไป 

 

WB3. “ท่านเกิด เดือนอะไร และ พ.ศ. อะไร?” 

 มีหลักในการบันทกึ ดังนี้ 
 1. กรณีที่ผู้ตอบสัมภาษณ์ทราบทั้งเดือนและ พ.ศ. เกิด ให้บันทึก “เดือน” และ “ปี” โดย
บันทึกเดือนเกิดเป็นรหัสเดือนเลข 2 หลัก เช่น มกราคม คือ ‘01’ กุมภาพันธ์ คือ ‘02’ … และ ธันวาคม คือ 
‘12’ 
 2. หากไม่ทราบเดือน บันทึก ‘98’ 
 3. หากทราบปี ให้บันทึก พ.ศ. เกิดเป็นเลข 4 หลัก แต่ถ้าไม่ทราบให้ปฏิบัติดังนี้ 
 3.1 ให้ขอดูเอกสารต่าง ๆ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน เอกสาร หรือบัตรต่าง ๆ และใน
กรณีที่ระบุปีเกิดเป็นปีนักษัตร ให้ถามอายุโดยประมาณแล้วใช้ตารางเทียบอายุเพ่ือช่วยในการบันทึกอายุ และ 
พ.ศ. ที่สอดคล้องกับค าตอบ 
 3.2 หากมีเอกสารข้างต้น ให้ยืนยันความถูกต้องกับผู้ตอบสัมภาษณ์ 
 3.3 เฉพาะกรณีท่ีไมท่ราบปีเกิดจริง ๆ เท่านั้น ให้บันทึก ‘9998’ (ไม่ทราบปีเกิด) 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้หญิง 
(Woman’s Background: WB) 
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WB4. “ท่านอายุเท่าใด?” 

 ให้บันทึกอายุเต็มปี เมื่อนับถึงวันเกิดครั้งที่ผ่านมา 

 หากจ าเป็น อาจสอบถามเพ่ิมเติม: “ท่านอายุเท่าใด เมื่อนับถึงวันเกิดครั้งที่ผ่านมา?” 

 กรณีผู้ตอบสัมภาษณ์ไม่ทราบอายุ แม้ได้สอบถามด้วยค าถาม 2 ค าถามแล้ว ให้พิจารณาดังนี้ 
 1. ในกรณีที่แต่งงานแล้ว อาจถามอายุที่แต่งงานหรือมีบุตรคนแรก 
 2. สอบถามว่าแต่งงานหรือคลอดบุตรคนแรกมาแล้วกี่ปี ถ้าบุตรคนแรกนั้นยังมีชีวิตอยู่ก็จะ
สามารถประมาณอายุได้ หรืออาจพยายามเทียบเคียงอายุกับสมาชิกคนอ่ืนในครัวเรือนที่ทราบอายุ หรือลองให้
ผู้ตอบสัมภาษณ์ย้อนนึกถึงเหตุการณ์ส าคัญที่มีความหมายที่เคยเกิดข้ึนในชีวิตว่าเกิดขึ้นเมื่อผู้ตอบสัมภาษณ์อายุ
เท่าใดและเหตุการณ์นั้นผ่านมาก่ีปีแล้ว เป็นต้น 
 3. จ าเป็นต้องบันทึกอายุ 
 4. ให้พิจารณาข้อมูลที่บันทึกใน WB3 และ WB4 ว่าสอดคล้องกันหรือไม่ ในกรณีที่ไม่
สอดคล้องให้พิจารณาแก้ไข WB3 และ/หรือ WB4 ให้ถูกต้อง 

 

ข้อปฏิบัติเม่ือพบว่าผู้ตอบสัมภาษณ์มีอายุไม่เข้าข่าย 

 ก่อนที่จะไปยังข้อถัดไป ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ตอบสัมภาษณ์เป็นผู้ที่เข้าข่าย หากมีอายุ
น้อยกว่า 15 ปี หรือมากกว่า 49 ปี ให้ยุติการสัมภาษณ์บุคคลนี้ โดยปฏิบัติดังนี้ 
 1. ให้ใช้ไหวพริบในการด าเนินการ โดยอาจสอบถามต่ออีก 2-3 ข้อ ก่อนที่จะกล่าวขอบคุณ
ผู้ตอบสัมภาษณ์ส าหรับการให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล 
 2. ให้พนักงานสัมภาษณ์บันทึกหมายเหตุแบบสอบถามนี้ว่า “ไม่เข้าข่าย” และย้อนกลับไป
แก้ไขข้อ HL6 และ HL7 ในแบบสอบถามส าหรับครัวเรือนให้ถูกต้องด้วย 

 

หมายเหตุ 
 1. การย้อนกลับไปแก้ไขอายุในแบบสอบถามส าหรับครัวเรือน ให้กระท าเฉพาะกรณีที่มีผลต่อ
การเข้าข่ายในการสัมภาษณ์เท่านั้น ไม่ต้องด าเนินการใด ๆ หากไม่ส่งผลต่อการเข้าข่าย แม้อายุใน
แบบสอบถามส าหรับผู้หญิงไม่ตรงกับในแบบสอบถามส าหรับครัวเรือน 
 2. หากอายุของผู้หญิง ณ วันสัมภาษณ์แบบสอบถามส าหรับครัวเรือนไม่เกิน 49 ปี แต่ ณ วัน
สัมภาษณ์แบบสอบถามส าหรับผู้หญิง พบว่า อายุเกิน 49 ปีแล้ว ให้ด าเนินการตามข้อปฏิบัติข้างต้น 

 

WB5–WB14 การศึกษา 
 เป็นข้อถามเกี่ยวกับการเรียนหนังสือและการรู้หนังสือของผู้หญิงที่ถูกสัมภาษณ์ ซึ่งข้อถาม
บางส่วนมีการถามแล้วในแบบสอบถามส าหรับครัวเรือน ไม่ว่าจะมีการตอบสัมภาษณ์โดยสมาชิกคนอ่ืนใน
ครัวเรือนหรือผู้หญิงบุคคลนี้ก็ตาม พนักงานสัมภาษณ์ต้องสัมภาษณ์ข้อถามในส่วนนี้อีกครั้งหากบุคคลนี้ไม่ได้
ตอบสัมภาษณ์แบบสอบถามส าหรับครัวเรือน 
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WB5. “ท่านเคยเรียนหนังสือในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาหรือไม่? (นับรวมระดับปฐมวัยและ
อนุบาล)” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ หาก “ไม่เคย” ให้ข้ามไป WB14 มิฉะนั้น ให้ถามข้อ
ต่อไป 

 การเรียน หมายถึง การเรียนในหลักสูตรที่มีมาตรฐานที่ชัดเจน การเรียนในระบบโรงเรียนทุก
ระดับ ได้แก่ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา (ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ) และมหาวิทยาลัย การเรียนในลักษณะนี้ 
เมื่อส าเร็จการศึกษาผู้เรียนจะได้ใบรับรองวุฒิ เช่น ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร เป็นต้น ซึ่งสามารถน าไปใช้
สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 รวม การศึกษาทางศาสนา พุทธศึกษา/อิสลามศึกษา (แผนกสามัญ) การศึกษานอกโรงเรี ยน 
(กศน.) ที่เทียบชั้นสามัญได้ และโรงเรียนปอเนาะที่มีการสอนวิชาสามัญ การเรียนทางไกลหรือออนไลน์ที่ได้รับ
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร 

 ทั้งนี้ไม่รวมการเรียนการสอนในโรงเรียนสอนศาสนาที่ไม่มีการเรียนการสอนวิชาสามัญ และ
วิชาชีพระยะสั้น เช่น พิมพ์ดีด ตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น 

 

WB6. “ระดับการศึกษาและระดับช้ันสูงสุดที่ท่านเคยเรียน?” 

 บันทึกรหัสระดับการศึกษาสูงสุดที่เคยเรียนหรือก าลังเรียน โดยไม่ค านึงว่าส าเร็จการศึกษา
หรือไม่ และตามด้วยการบันทึกรหัสชั้นปี หากระดับสูงสุดที่ได้เรียนคือการศึกษาเด็กปฐมวัย/อนุบาล ให้บันทึก 
‘000’ และข้ามไป WB14 เช่น ถ้าผู้หญิงบุคคลนั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ได้เพียง 2 สัปดาห์  
ให้บันทึกเป็นระดับ “มัธยมศึกษาตอนต้น” 

หมายเหตุ 
 ให้ใช้สรุปรหัสของระดับการศึกษาและชั้นปี ส าหรับ ED5, ED10 และ ED16 ในแบบสอบถาม
ส าหรับครัวเรือนมาประกอบการบันทึก 

 

WB7. “ท่านส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นนั้นหรือไม่?” 

 บันทึก ‘1’ หากผู้ตอบสัมภาษณส์ าเร็จการศึกษาในระดับชั้นนั้น  แต่ถ้าไม่ส าเร็จให้บันทึก ‘2’  

 

WB8. ตรวจสอบ WB4 อำยุของผู้ตอบสัมภำษณ์: 

 หากผู้ตอบสัมภาษณ์อายุ 25-49 ปี ให้ข้ามไป WB13 มิฉะนั้น ให้ถามข้อต่อไป 

 

WB9. “ในช่วงเวลาใด ๆ ของปีการศึกษา 2562-63 ท่านได้เข้าเรียนในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
หรือไม่?” 

 ข้อถามนี้ต้องการทราบการเข้าเรียนในปีการศึกษาปัจจุบันเท่านั้น หากผู้ตอบสัมภาษณ์เข้าเรียน
ในช่วงเวลาใด ๆ ของปีการศึกษาปัจจุบัน บันทึก ‘1’ มิฉะนั้น ให้บันทึก ‘2’ และข้ามไป WB11 
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WB10. “ในช่วงปีการศึกษา 2562-63 ท่านก าลังเรียนอยู่ในระดับการศึกษาและช้ันปีใด?” 

 ข้อถามนี้ต้องการทราบระดับการศึกษาและชั้นปีของผู้ตอบสัมภาษณ์ที่เข้าเรียนในปีการศึกษา
ปัจจุบัน ให้บันทึกรหัสระดับและชั้นปี 

 

WB11. “ในช่วงเวลาใด ๆ ของปีการศึกษา 2561-62 ท่านได้เข้าเรียนในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
หรือไม่?” 

 ข้อถามนี้ต้องการทราบการเข้าเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา หากผู้ตอบสัมภาษณ์เข้าเรียนในปี
การศึกษาที่ผ่านมา บันทึก ‘1’ มิฉะนั้น ให้บันทึก ‘2’ และข้ามไป WB13 

 

WB12. “ในช่วงปีการศึกษา 2561-62 ท่านได้เรียนหนังสือในระดับการศึกษาและช้ันปีใด?” 

 ข้อถามนี้คล้ายคลึงกับ WB10 แตกต่างกันตรงปีการศึกษาที่อ้างถึง ให้บันทึกรหัสระดับและชั้นปี
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 

WB13. ตรวจสอบ WB6: ระดับกำรศึกษำสูงสุดที่เข้ำเรียน 

 หากระดับการศึกษาสูงสุดที่เข้าเรียนของผู้ตอบสัมภาษณ์คือมัธยมศึกษาตอนต้นหรือสูงกว่า 
ให้ข้ามไป WB15 มิฉะนั้น ให้ถามข้อต่อไป 

 

WB14. “ต่อไปนี้ จะขอให้ท่านอ่านประโยคนี้ให้ฟัง?” 

 ข้อถามนี้เพ่ือทดสอบว่าผู้หญิงเป็นผู้รู้หนังสือ (อ่านออก) หรือไม่ ให้พนักงานสัมภาษณ์แสดงบัตร
ที่มีข้อความเป็นประโยคต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้ให้ผู้หญิงอ่าน ข้อถามนี้จะสอบถามเฉพาะผู้ไม่เคยเรียน หรือผู้ที่เรียน
ระดับปฐมวัย/อนุบาล หรือประถมศึกษา ส่วนผู้ที่เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปให้อนุมานว่า เป็นผู้รู้
หนังสือ (จึงไม่ต้องถาม) อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เคยเรียนหรือส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาบางส่วนอาจไม่รู้
หนังสือ จึงจ าเป็นต้องสอบถามผู้หญิงกลุ่มดังกล่าว 

 ประโยคที่ให้ผู้ตอบสัมภาษณ์อ่านมีดังนี ้
 1. โรงเรียนเปิดภาคเรียนเดือนหน้านี้ 
 2. ประชาชนฝากบ้านกับต ารวจช่วงวันหยุด 
 3 ชาวนาปลูกข้าวน้อยลงในปีนี้ 
 4. นายมีขึ้นรถประจ าทางไปท างาน 

 แสดงบัตรข้อความและชี้ไปที่ประโยคที่หนึ่ง จากนั้นขอให้ผู้ตอบสัมภาษณ์อ่านประโยค
ดังกล่าวโดยให้เวลาแก่ผู้ตอบสัมภาษณ์ในการอ่าน ในกรณีท่ีผู้หญิงที่ตอบสัมภาษณ์ไม่สามารถอ่านได้ทั้งประโยค
ให้ซักถามว่า “ท่านอ่านบางส่วนของประโยคได้หรือไม่?” 
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 ให้บันทึกผลการอ่านของผู้ตอบสัมภาษณ์ว่าอ่านไม่ได้เลย อ่านได้บางค าของประโยค หรืออ่าน
ได้หมดทั้งประโยค หากไม่มีประโยคในภาษาที่ต้องการ บันทึก ‘4’ และระบุภาษาที่ต้องการ หากผู้ตอบ
สัมภาษณ์พิการทางสายตา และอ่านได้เฉพาะอักษรเบลล์ บันทึก ‘4’ เช่นกัน 

หมายเหตุ 
 1. ไม่ควรมีบุคคลอ่ืนอยู่ในขณะที่ก าลังให้ผู้หญิงที่ตอบสัมภาษณ์อ่านประโยคตามบัตร 
เนื่องจากบุคคลนั้นอาจไม่รู้หนังสือ แต่สามารถจ าประโยคที่ได้ยิน ซึ่งอาจท าให้ผลการอ่านของบุคคลนี้
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้ 
 2. กรณีที่ในครัวเรือนมีผู้หญิงที่เข้าข่ายมากกว่า 1 คน ควรจะให้แต่ละคนอ่านประโยคที่ไม่ซ้ ากัน 
ดังนี้ คนที่ 1 อ่านประโยคที่ 1  คนที่ 2 อ่านประโยคที่ 2 เป็นต้น แต่หากในครัวเรือนนั้นมีจ านวนผู้หญิงที่ตอบ
สัมภาษณ์ที่ต้องให้อ่านประโยคมากกว่าจ านวนประโยคในบัตร ให้วนกลับมาที่ประโยคแรกได้ 
 

WB15. “ท่านอาศัยอยู่ติดต่อกันใน (ชื่อเทศบำลหรืออบต.หรือหมู่บ้ำนปัจจุบัน) มานานเท่าใด?” 

 ข้อถามนี้ต้องการทราบข้อมูลการย้ายถิ่นภายในประเทศ หากผู้ตอบสัมภาษณ์ตอบเป็น 
“จ านวนปี” ให้บันทึกจ านวนปีและถามข้อต่อไป หากระบุว่าอยู่ตั้งแต่เกิดหรืออยู่มาตลอด บันทึก ‘95’ และ
ข้ามไป WB18 

 

WB16. “ก่อนที่ท่านย้ายมาอยู่ที่นี่ ท่านอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาล?” 

 บันทึกว่าผู้ตอบสัมภาษณ์เคยอยู่ในเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาลก่อนที่จะย้ายมาอยู่
สถานที่ปัจจุบัน หากไม่แน่ใจว่าสถานที่ดังกล่าวอยู่ในเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาล ให้บันทึกชื่อสถานที่ 
และบันทึกรหัส ‘9’ จนกว่าจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได ้

 

WB17. “ก่อนที่ท่านย้ายมาอยู่ที่นี่ ท่านอาศัยอยู่ในภาคใด?” 

 ให้สอบถามภาคที่ผู้ตอบสัมภาษณ์เคยอยู่ก่อนหน้านี้ หากอยู่ต่างประเทศ บันทึก ‘96’ และ
ระบุชื่อประเทศ 

 

WB18. “ท่านได้รับสิทธิประกันสุขภาพใด ๆ บ้างหรือไม่?” 

 สิทธิประกันสุขภาพ หมายถึง สิทธิเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ได้แก่ ค่ายา  
ค่ารักษา ค่าห้องพักในสถานพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ วัสดุที่ท าหน้าที่แทนอวัยวะที่
ประสบอันตราย ซึ่งรัฐบาลหรือเอกชนเป็นผู้จ่ายให้ 

 หากผู้ตอบสัมภาษณ์ระบุว่า “ได้” บันทึก ‘1’ แต่ถ้า “ไม่ได้” บันทึก ‘2’ แล้วข้ามไปตอน
ถัดไป 
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WB19. “ประเภทของประกันสุขภาพที่ท่านได้รับสิทธิ?” 

 ส าหรับผู้ที่ได้รับสิทธิประกันสุขภาพ จะถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเภทที่ได้รับ สามารถตอบได้
มากกว่าหนึ่งประเภท (ตามที่ผู้ตอบสัมภาษณ์ระบุ) 

หมายเหตุ 
 1. ประกันสุขภาพของชุมชน หมายถึง ประกันสุขภาพที่คนในชุมชนระดมทุนร่วมกันจัดตั้ง 
และกระจายความเสี่ยงด้านสุขภาพร่วมกัน 
 2. ประกันสุขภาพจัดโดยนายจ้าง หมายถึง สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่สถาน
ประกอบการหรือนายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้างของตนเอง นอกเหนือจากประกันสังคม ทั้งนี้ อาจอยู่ในรูปประกัน
สุขภาพหมู่กับบริษัทประกันเอกชนก็ได้ โดยมีนายจ้างเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันสุขภาพให้ 
 3. ประกันสังคม หมายถึง กองทุนประกันสังคมในส่วนที่เกี่ยวกับการประกันสุขภาพ  
ซึ่งคุ้มครองลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวของ
ส่วนราชการส าหรับการเจ็บป่วยที่ไม่สืบเนื่องจากการท างาน เช่น ประสบอันตราย เจ็บป่วย การคลอดบุตร 
การทุพพลภาพและการตาย โครงการนี้ให้การดูแลผู้ประกันตน โดยการท าสัญญาจ้างสถานพยาบาลที่เป็นของ
รัฐบาลหรือเอกชน โดยที่ลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล จะต้องร่วมกันออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
ฝ่ายละเท่า ๆ กัน ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง 
 4. กองทุนเงินทดแทน หมายถึง การประกันสุขภาพโดยบังคับส าหรับการเจ็บป่วยที่สืบเนื่อง
จากการท างาน ผู้ที่บาดเจ็บหรือผู้ป่วยสามารถใช้บริการได้ที่สถานพยาบาลของรัฐหรือ เอกชนโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ซึ่งทางสถานพยาบาลจะวางฎีกาตั้งเบิกไปยังส านักงานประกันสังคม 
 5. ประกันสุขภาพกับบริษัทประกันเอกชน หมายถึง การประกันสุขภาพของผู้ประกันตนกับ
บริษัทประกัน โดยการจ่ายค่าเบี้ยประกันตามสัญญาประกันสุขภาพ เมื่อผู้เอาประกันเจ็บป่วยก็สามารถเข้ารับ
การรักษาในสถานพยาบาลในเครือของบริษัทประกันนั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลแต่อย่างใด หรือเสีย
ค่าใช้จ่ายแล้วน าใบเสร็จมาเบิกกับบริษัทประกัน 
 6. ประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทอง หมายถึง สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ให้กับ
ประชาชนของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยบุคคลที่จะได้รับบัตร คือ ประชาชนสัญชาติไทยทุกคน 
ที่ยังไม่มีสิทธิใด ๆ จากหลักประกันอ่ืนที่รัฐจัดให้ 
 7. ข้าราชการ หมายถึง สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่รัฐบาลให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
และข้าราชการบ านาญ ส่วนข้าราชการที่รับบ าเหน็จจะไม่ได้รับสวัสดิการนี้ สวัสดิการข้าราชการจะครอบคลุม
ถึงครอบครัวของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและข้าราชการบ านาญซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์) 
 8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง สวัสดิการรักษาพยาบาลที่องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งให้แก่พนักงานในสังกัด ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นรองรับอยู่ เช่น กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนต าบล เป็นต้น 
 9. รัฐวิสาหกิจ หมายถึง สวัสดิการรักษาพยาบาลที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้แก่
พนักงานในสังกัด เช่น โรงงานยาสูบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เป็นต้น 
 10. หน่วยงานอิสระของรัฐ หมายถึง สวัสดิการรักษาพยาบาลที่หน่วยงานอิสระของรัฐ 
แต่ละแห่งให้แก่พนักงานในสังกัด  ซึ ่งไม่ได้อยู ่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการคุ ้มครองแรงงาน 



4-11 

กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  เช่น 
สภากาชาดไทย ส านักราชเลขาธิการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น 
 11. อ่ืน ๆ หมายถึง ประกันสุขภาพนอกเหนือข้างต้น เช่น สวัสดิการครูเอกชน สิทธิทหาร
ผ่านศึก สวัสดิการค่ารักษาของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในแต่ละสถาบัน 
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วัตถุประสงค์ 

 ข้อถามตอนนี้ใช้สอบถามผู้หญิงอายุ 15-49 ปีที่เข้าข่ายทุกคน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
บุตรเกิดมีชีพของหญิงอายุ 15-49 ปี โดยรวมจ านวนบุตรจากการสมรสทุกครั้ง ข้อมูลที่ได้เหล่านี้จะน าไปใช้
ประมาณค่าอัตราเจริญพันธุ์ 

 สิ่งส าคัญที่ต้องแจ้งให้ผู้ตอบสัมภาษณ์ทราบก่อนที่จะเริ่มสัมภาษณ์ตอนที่ 2 นี้ คือ บุตรในที่นี้ 
หมายถึง บุตรเกิดมีชีพเท่านั้น นั่นคือ บุตรที่เมื่อตอนคลอดออกมามีชีวิตหรือมีสัญญาณอะไรก็ตามที่บ่งชี้ว่ามี
ชีวิต เช่น ร้องอุแว้ หรือหัวใจเต้น เป็นต้น แม้จะมีชีวิตเพียงสั้น ๆ ไม่กี่นาทีหรือชั่วโมง แม้ว่าบุตรคนนั้นไม่ได้
อาศัยในครัวเรือนนี้แล้วหรือปัจจุบันได้เสียชีวิตไปแล้วก็ตาม 

 ไม่รวม เด็กท่ีตายขณะคลอด การแท้ง บุตรบุญธรรม และบุตรเลี้ยง 

 

CM1. “ต่อจากนี้ ดิฉัน/ผม ขอสอบถามเกี่ยวกับการให้ก าเนิดบุตรตลอดช่วงชีวิตของท่าน” 
 “ท่านเคยให้ก าเนิดบุตรหรือคลอดบุตรหรือไม่?” 

 ข้อถามแรกนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาว่าต้องสอบถามผู้ตอบสัมภาษณ์ด้วยข้อถามที่เหลือ
ในตอนนี้และตอนอ่ืน ๆ หลังจากนี้หรือไม่ หากระบุว่า “เคย” บันทึก ‘1’ และถามข้อต่อไป หากไม่เคยให้
ก าเนิดบุตร บันทึก ‘2’ และข้ามไป CM8 

 

CM2. “ท่านมีบุตรชายหรือบุตรสาวที่ให้ก าเนิดเองและปัจจุบันอาศัยอยู่กับท่านหรือไม่?” 

 ให้อ่านค าถามอย่างช้า ๆ บุตรชายและบุตรสาวในที่นี้ต้องอาศัยอยู่ในครัวเรือนนี้ โดยจะต้องมี
รายชื่อปรากฏเป็นสมาชิกของครัวเรือนในแบบสอบถามส าหรับครัวเรือนด้วย บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ 
หาก “ไม่มี” ให้ข้ามไป CM5 

 

CM3. “มีบุตรชายท่ีอาศัยอยู่กับท่านกี่คน?” 

CM4. “มีบุตรสาวทีอ่าศัยอยู่กับท่านกี่คน?” 

 บันทึกจ านวนบุตรชายและบุตรสาวที่อาศัยอยู่กับผู้หญิงที่ตอบสัมภาษณ์ หากไม่มีบุตรชาย
หรือบุตรสาวอาศัยอยู่ด้วย ให้บันทึก ‘00’ ในจ านวนบุตรชายหรือบุตรสาว ตามล าดับ เนื่องจากข้อถามนี้
ส าหรับผู้หญิงที่ระบุว่ามีบุตรอาศัยอยู่ด้วย ดังนั้น บุตรชายหรือบุตรสาว (อย่างน้อยหนึ่งประเภท) ต้องมีจ านวน
มากกว่า ‘00’ 

หมายเหตุ 
 ต้องเป็นบุตรที่ให้ก าเนิดเองเท่านั้น ไม่รวม บุตรบุญธรรม บุตรเลี้ยง (บุตรของสามีที่เกิดกับ
ผู้หญิงคนอ่ืน) บุตรของญาติคนอื่น หรือบุตรของใครก็ตามท่ีที่ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ดูแล 

ตอนที่ 2 ภาวะเจริญพันธุ์ 
(Fertility: CM) 
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CM5. “ท่านมีบุตรชาย หรือบุตรสาวที่ให้ก าเนิดเองและยังมีชีวิตอยู่ แต่ไม่ได้อาศัยอยู่กับท่านหรือไม่?” 

 ข้อถามนี้ต้องการทราบจ านวนบุตรชายและบุตรสาวที่มีชีวิตอยู่แต่ไม่ได้อาศัยอยู่กับผู้หญิงคนนี้ 
เช่น บุตรที่อาศัยอยู่กับญาติ บุตรที่เรียนในโรงเรียนประจ า บุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมผู้อ่ืน บุตรที่โตแล้วซึ่ง
อาศัยอยู่ที่อ่ืน เป็นต้น 

 ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ตอบสัมภาษณ์ต้องไม่นับจ านวนบุตรที่เสียชีวิตแล้ว ให้บันทึกรหัสที่
สอดคล้องกับค าตอบ หาก “ไม่มี” ให้ข้ามไป CM8 

 

CM6. “มีบุตรชายที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่ไม่ได้อาศัยอยู่กับท่านกี่คน” 

CM7. “มีบุตรสาวที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่ไม่ได้อาศัยอยู่กับท่านกี่คน?” 

 หาก CM5 ระบุว่า “มี” ให้บันทึกจ านวนบุตรชายและบุตรสาวที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ได้อาศัยอยู่
กับผู้หญิงที่ตอบสัมภาษณ์ หากไม่มีบุตรชายหรือบุตรสาวอายุอยู่ที่อ่ืน ให้บันทึก ‘00’ ในจ านวนบุตรชายหรือ
บุตรสาว ตามล าดับ เนื่องจากข้อถามนี้ส าหรับผู้หญิงที่ระบุว่ามีบุตรอาศัยอยู่ที่อ่ืน ดังนั้น บุตรชายหรือบุตรสาว 
(อย่างน้อยหนึ่งประเภท) ต้องมีจ านวนมากกว่า ‘00’ 

 

CM8. “ท่านเคยให้ก าเนิดบุตรชาย หรือบุตรสาวที่เกิดมามีชีวิต แต่ตายในเวลาต่อมาหรือไม่?” 

 ข้อถามนี้มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ผู้หญิงที่ตอบสัมภาษณ์อาจไม่เต็มใจให้ข้อมูลที่เป็นความจริง
หรือพูดคุยในเรื่องนี้ โดยอาจแสดงอาการเศร้าเสียใจหรือโกรธได้ โดยเฉพาะหากมีบุตรเสียชีวิตเมื่อไม่นานมานี้ 
พนักงานสัมภาษณ์ควรแสดงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและใช้ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว  
และชี้แจงถึงความส าคัญของข้อมูล 

 บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ ในบางกรณี ผู้ตอบสัมภาษณ์อาจลืมบุตรที่เสียชีวิตขณะ 
ยังเล็กมาก ๆ ดังนั้น หากตอบว่า “ไม่มี” ให้สอบถามเพ่ือยืนยันค าตอบ ดังนี้ “ดิฉัน/ผม หมายความรวมถึง 
ทารกที่เกิดมาแล้วร้องไห้ มีการขยับตัว ส่งเสียง มีลมหายใจ หรือแสดงสัญญาณอ่ืนที่บ่งชี้ว่ามีชีวิต  
แม้เพียงระยะเวลาสั้น ๆ?” หากยังยืนยันค าตอบว่า “ไม่มี” ให้ข้ามไป CM11 

 

CM9. “มีบุตรชายที่ตายแล้วกี่คน?” 

CM10. “มีบุตรสาวที่ตายกี่คน?” 

 หาก CM8 ระบุว่า “เคย” ให้บันทึกจ านวนบุตรชายและบุตรสาวที่เกิดมีชีพแต่เสียชีวิตใน
ภายหลัง ทั้งนี้ บุตรชายหรือบุตรสาว (อย่างน้อยหนึ่งประเภท) ต้องมีจ านวนมากกว่า ‘00’ 

 

CM11. ให้รวมจ ำนวนบุตรใน CM3 CM4 CM6 CM7 CM9 และ CM10 

 ให้รวมจ านวนบุตรที่บันทึกไว้ใน CM3 CM4 CM6 CM7 CM9 และ CM10 เข้าด้วยกัน  
แล้วบันทึกจ านวน จากนั้นถาม CM12 ต่อไป 
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CM12. “เพื่อให้แน่ใจว่าดิฉัน/ผมมีตัวเลขจ านวนบุตรที่ถูกต้อง ตลอดช่วงชีวิต ท่านมีบุตรทั้งสิ้น… (จ ำนวน
รวมใน CM11)…คน ถูกต้องหรือไม่?” 

 หากผู้ตอบสัมภาษณ์ยืนยันว่าถูกต้อง บันทึก “ถูกต้อง” และข้ามไป CM14A หากไม่เคยให้
ก าเนิดบุตร ให้ถามข้อต่อไป 

 

CM13. ตรวจสอบค ำตอบใน CM1-CM10 และแก้ไขให้ถูกต้อง จนกว่ำข้อ CM12 จะตอบว่ำ ‘ถูกต้อง’ 

 ให้เริ่มต้นจากการตรวจสอบค าตอบใน CM1-CM10 กับผู้ตอบสัมภาษณ์ไปทีละข้อ และแก้ไข
ข้อที่ไม่ถูกต้อง 

 

CM14A. ตรวจสอบ CM11: จ ำนวนบุตรเกิดมีชีพ 

 หากผู้ตอบสัมภาษณ์ไม่มีบุตรเกิดมีชีพ ให้ถาม CM14B ต่อไป หากมีบุตรเกิดมีชีพ 1 คน  
ให้ข้ามไป CM15A หากมีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ให้ข้ามไปถามเดือนและปีเกิดใน CM15B 

 

CM14B. “ท่านเคยตั้งครรภ์หรือไม่?” 

 ข้อถามนี้ต้องการทราบว่าผู้ที่ไม่เคยให้ก าเนิดบุตรเกิดมีชีพเคยตั้งครรภ์หรือไม่ หากไม่เคย 
บันทึก ‘2’ และข้ามไปตอนถัดไป 

 

CM14C. “ผลการตั้งครรภ์ครั้งล่าสุดเป็นอย่างไร?” 

 ข้อถามนี้ต้องการทราบผลการตั้งครรภ์ของผู้ที่ไม่เคยให้ก าเนิดบุตรเกิดมีชีพแต่เคยตั้งครรภ์ ให้
บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ จากนั้นให้ข้ามไปตอนถัดไป 

หมายเหตุ 
 1. ตายคลอด หมายถึง การที่ทารกคลอดออกมาหลังจากการตั้งครรภ์ไม่ต่ ากว่า 28 สัปดาห์ 
แล้วไม่แสดงอาการของการมีชีวิต 
 2. แท้งบุตร หมายถึง การสิ้นสุดการตั้งครรภ์เมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า 28 สัปดาห์ และทารกไม่
มีชีวิต 

 

CM15A. “บุตรของท่านเกิด เดือน และ พ.ศ. ใด?” 

CM15B. “บุตรคนสุดท้องของท่านจาก…(จ ำนวนรวมใน CM11)…เกิด เดือน และ พ.ศ. ใด?” 

 หากมีบุตรเกิดมีชีพเพียง 1 คนให้ถามเดือนและ พ.ศ. เกิด ของบุตรคนนั้นด้วย CM15A แต่ถ้า
มีบุตรเกิดมีชีพตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ให้ถามเดือนและ พ.ศ. เกิด ของบุตรคนสุดท้องด้วย CM15B 

 
  



4-15 

CM16A. ตรวจสอบ CM11: จ ำนวนบุตรเกิดมีชีพ 

 หากผู้ตอบสัมภาษณ์มีบุตรเกิดมีชีพ 1 คน ให้ข้ามไป CM17 หากมีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ให้ถาม
ข้อต่อไป 

 

CM16B. “บุตรคนแรกของท่านจาก…(จ ำนวนรวมใน CM11)…เกิด เดือน และ พ.ศ. ใด?” 

 หากมีบุตรเกิดมีชีพตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ให้ถามเดือนและ พ.ศ. เกิด ของบุตรคนแรก 

 

CM16C. ตรวจสอบ CM16B: มีกำรบันทึกปีมำหรือไม่? 

 หากไม่มีการบันทึกปี ให้ถาม CM16D ต่อ กรณีอ่ืนให้ข้ามไป CM17 

 

CM16D. “ท่านให้ก าเนิดบุตรคนแรกมานานกี่ปีแล้ว?” 

 หากผู้ตอบสัมภาษณ์ไม่ทราบ ให้สอบถามเพ่ิมเติมว่า “ปัจจุบันบุตรคนนี้อายุเท่าใด?” หรือ 
“ท่านอายุเท่าใดเม่ือให้ก าเนิดบุตรคนนี้?” และให้ใช้อายุของผู้ตอบสัมภาษณ์มาประกอบการค านวณ 

 

CM17. ตรวจสอบ CM15A/B: บุตรคนสุดท้องเกิดภำยใน 2 ปี นั่นคือเกิดตั้งแต่...(เดือนที่สัมภำษณ์)...พ.ศ.
2560 หรือไม่? 

 หากไม่มีบุตรเกิดมีชีพภายใน 2 ปี ให้ข้ามไปตอนถัดไป มิฉะนั้น ให้บันทึกชื่อบุตรในข้อถัดไป 
กรณเีกิด พ.ศ. 2560 และเดือนที่สัมภาษณ์เป็นเดือนเดียวกับเดือนเกิด ให้ถือว่าเป็นการเกิดภายใน 2 ปี 

 

CM18. บันทึกชื่อบุตรคนสุดท้อง 

 ให้บันทึกชื่อบุตรคนสุดท้อง หากบุตรคนสุดท้องได้เสียชีวิตแล้ว ให้ใช้ความระมัดระวังเป็น
พิเศษเวลาอ้างถึงเด็กคนนี้ในตอนต่อ ๆ ไป 
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ถามเฉพาะหญิงท่ีคลอดบุตรคนสุดท้องภายใน 2 ป ีก่อนวันสัมภาษณ์ 

 
 
 

 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือทราบว่าในขณะที่ตั้งครรภ์บุตรคนสุดท้องนั้น ผู้หญิงที่ตอบสัมภาษณ์ต้องการมีบุตรใน
ขณะนั้น หรือต้องการมีบุตรในภายหลัง หรือไม่ต้องการมีบุตร 

 

DB1. ตรวจสอบ CM17: คลอดบุตรคนสุดท้องในรอบ 2 ปีท่ีผ่ำนมำหรือไม่? 

 ให้ตรวจสอบ CM17 ในตอนภาวะเจริญพันธุ์ และบันทึก ‘2’ หากไม่ได้คลอดบุตรในรอบ 2 ปี
ที่ผ่านมาหรือไม่ได้ถาม CM17 และให้ข้ามไปตอนถัดไป มิฉะนั้น ให้บันทึก ‘1’ คัดลอกชื่อบุตรจาก CM18 และ
ถามข้อต่อไป ซึ่งจะใช้ชื่อบุตรนี้ถามในข้อต่อ ๆ ไป 

 

DB2. “ขณะท่านตั้งครรภ์…(ชื่อบุตร)…นั้น ท่านมีความต้องการที่จะตั้งครรภ์ในขณะนั้นหรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ หาก “ต้องการ” บันทึก ‘1’ และข้ามไปตอนถัดไป 

 

DB3. ตรวจสอบ CM11: จ ำนวนบุตรเกิดมีชีพ 

 หากผู้ตอบสัมภาษณ์มีบุตรเพียงหนึ่งคน บันทึก ‘1’ และถาม DB4A มิฉะนั้น ให้บันทึก ‘2’ 
และถาม DB4B 

 

DB4A. “ท่านต้องการมีบุตรในภายหลัง หรือไม่ต้องการมีบุตร?” 

DB4B. “ท่านต้องการมีบุตรในภายหลัง หรือไม่ต้องการมีบุตรอีก?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ 

 

DB5. “หากท่านไม่ตั้งใจมี...(ชื่อบุตร)... (หรือต้องการในภายหลัง) เหตุผลหลักที่ท่านไม่ได้ป้องกัน  
(หรือยืดระยะเวลา) การตั้งครรภ์ คือเหตุใด?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ โดยไม่จ าเป็นต้องอ่านค าตอบให้ผู้ตอบสัมภาษณ์ฟัง 

 
  

ตอนที่ 3 ความต้องการบุตรคนสุดท้อง 
(Desire for Last Birth: DB) 
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ถามเฉพาะหญิงท่ีคลอดบุตรคนสุดท้องภายใน 2 ป ีก่อนวันสัมภาษณ์ 

 
 
 

 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือทราบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพของแม่และเด็กในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
 - การฝากครรภ์ มีความส าคัญมาก เพราะการตรวจสุขภาพในระหว่างฝากครรภ์จะท าให้
ทราบว่าผู้หญิงคนนี้มีปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งของตนเองและบุตรในท้องหรือไม่ เพ่ือการ
รักษา/เฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดข้ึนได้ในระหว่างการตั้งครรภ์ 
 - การกินนมแม่ มีประโยชน์ต่อการสร้างภูมิคุ้มกันส าหรับเด็ก โดยเฉพาะการกินนมแม่
ภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด ซึ่งนมในขณะนั้นมีคุณค่ามหาศาลและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเด็ก 
 - น้ าหนักแรกเกิด เป็นดัชนีชี้วัดถึงภาวะสุขภาพของเด็กในอนาคต เด็กที่มีน้ าหนักแรกเกิด
ต่ ากว่ามาตรฐาน (น้อยกว่า 2,500 กรัม) มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยหรือการตายมากกว่าเด็กท่ีมีน้ าหนักแรกเกิด
ปกต ิ
 - บุคลากรและสถานที่คลอดบุตร ในการคลอดบุตรนั้นทั้งแม่และเด็กมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ทั้งระหว่างคลอดและหลังคลอด ฉะนั้นการได้รับการดูแลจากบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญเฉพาะทางและ
สถานที่คลอดสะอาดปลอดเชื้อ ย่อมก่อให้เกิดความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตของแม่และ
เด็กอันเนื่องมาจากการติดเชื้อได้ 

 

MN1. ตรวจสอบ CM17: คลอดบุตรคนสุดท้องในรอบ 2 ปีที่ผ่ำนมำหรือไม่? 

 ให้ตรวจสอบ CM17 ในตอนภาวะเจริญพันธุ์ และบันทึก ‘2’ หากไม่ได้คลอดบุตรในรอบ 2 ปี
ที่ผ่านมาหรือไม่ได้ถาม CM17 และให้ข้ามไปตอนถัดไป มิฉะนั้น ให้บันทึก ‘1’ คัดลอกชื่อบุตรจาก CM18 และ
ถามข้อต่อไป ซึ่งจะใช้ชื่อบุตรนี้ถามในข้อต่อ ๆ ไป 

 

MN2. “ขณะตั้งครรภ์..(ชื่อบุตร)...ท่านฝากครรภ์กับใครหรือไม่?” 

 การฝากครรภ์ คือ การไปพบแพทย์เพ่ือให้ผู้หญิงตั้งครรภ์และลูกในท้องได้รับการดูแลตลอด
ระยะเวลาที่ตั้งครรภ์ โดยในการฝากครรภ์นั้น ผู้หญิงตั้งครรภ์จะได้รับค าแนะน าในการดูแลตนเอง การปฏิบัติ
ตัวก่อนและหลังคลอด ได้รับการตรวจประเมินถึงโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์  หากมีความเสี่ยงที่
จะเกิดภาวะแทรกซ้อน แพทย์ที่รับฝากครรภ์ก็จะให้ค าแนะน าแนวทางการป้องกันได้ ฉะนั้น เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ 
ควรรีบไปฝากครรภ์ทันที เพราะยิ่งเร็วเท่าไรก็จะช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้หญิงตั้งครรภ์และลูกใน
ครรภ์ได้มากเท่านั้น 

 ให้สอบถามว่าได้ไปฝากครรภ์กับใคร หากไม่ได้ไป บันทึก ‘2’ และข้ามไป MN7 หากระบุว่า 
“ไป” ให้ถามข้อต่อไป 

ตอนที่ 4 อนามัยแม่และเด็ก 
(Maternal and Newborn Health: MN) 
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MN3. “ท่านไปฝากครรภ์กับใคร?” 

 ข้อถามนี้เพ่ือทราบว่าผู้หญิงที่มีการฝากครรภ์มีใครเป็นผู้ดูแล การตรวจสุขภาพในระหว่าง
การฝากครรภ์เป็นการช่วยให้ตรวจพบปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์และการคลอด โดยปกติแล้ว
หญิงตั้งครรภ์ทุกคนควรได้รับการตรวจตามระยะที่ก าหนดไว้ตามหลักการแพทย์ 

 บันทึกรหัสบุคลากรที่ไปฝากครรภ์ด้วย เมื่อได้ค าตอบแรกแล้ว ให้สอบถามต่อไปว่า “มีใครอ่ืน
อีกหรือไม่?” และให้บันทึกทุกค าตอบที่ผู้ตอบสัมภาษณ์ตอบ หากไม่แน่ใจว่าบุคคลที่ผู้ตอบสัมภาษณ์ตอบเป็น
บุคคลประเภทใด ให้บันทึก ‘X’ (อ่ืน ๆ) แล้วระบุรายละเอียดให้ชัดเจน 

 กรณีที่ผู้ตอบสัมภาษณ์ให้ข้อมูลเป็นชื่อสถานพยาบาล ให้สอบถามว่าได้ไปพบใครบ้างในการ
ฝากครรภ์ 

 

MN4. “ท่านไปฝากครรภ์...(ชื่อบุตร)..ครั้งแรก หลังจากตั้งครรภ์แล้วกี่สัปดาห์ หรือกี่เดือน?” 

 บันทึกรหัสหน่วยของเวลาที่ผู้ตอบสัมภาษณ์ระบุ (สัปดาห์หรือเดือน) จากนั้นจึงบันทึกจ านวน 

หมายเหตุ 
 หากค าตอบมีหน่วยเป็นเดือน จะบันทึกได้ไม่เกิน 9 เดือน 
 

MN5. “ท่านได้รับการตรวจครรภ์กีค่รั้ง ในการตั้งครรภ์ครั้งนี้?” 

 ให้ถามจ านวนครั้งที่ไปตรวจครรภ์ระหว่างการตั้งครรภ์บุตรคนสุดท้อง ทั้งนี้ไม่รวม การไปพบ
แพทย์หรือพยาบาล เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนที่ไม่เกี่ยวกับการตรวจครรภ์ หากได้รับค าตอบเป็นช่วง ให้บันทึก
จ านวนต่ าสุด เช่น ได้รับค าตอบว่าไปตรวจ 10-15 ครั้ง ให้บันทึก ‘10’ 

 

MN6. “ตามที่เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจครรภ์ ท่านได้รับการตรวจสิ่งเหล่านี้อย่างน้อย 1 ครั้งหรือไม่?” 

 ข้อถามนี้ต้องการทราบว่าในระหว่างที่ฝากครรภ์บุตรคนสุดท้อง ได้มีการวัดความดันโลหิต 
ตรวจปัสสาวะ และตรวจเลือดหรือไม่ ซึ่งแต่ละรายการอาจมีการตรวจเพียงครั้งเดียวหรือมากกว่า 1 ครั้งและ 
ไม่จ าเป็นต้องตรวจพร้อมกันทุกรายการ นั่นคืออาจตรวจทุกอย่างพร้อมกันในคราวเดียวหรือทยอยตรวจก็ได้ 

 ให้ถามการตรวจแต่ละรายการและบันทึกค าตอบ ก่อนที่จะถามการตรวจรายการถัดไป  
ให้บันทึก ‘1’ หากได้ตรวจ และ ‘2’ หากไม่ได้ตรวจ รายการตรวจมีดังนี้ 
 [A] การวัดความดันโลหิต เป็นการวัดที่ใช้เครื่องมือทางการแพทย์ โดยใช้แผ่นยางพันรอบ
แขนของบุคคลและบีบให้พองตัว จากนั้นค่อย ๆ ปล่อยลมออก ผู้ท าการวัดจะใช้หูฟังเพื่อฟังเสียงการเต้นของ
หลอดเลือดเพ่ือตรวจสอบความดัน 
 [B] การตรวจปัสสาวะ โดยให้ผู้หญิงที่ฝากครรภ์ถ่ายปัสสาวะลงในถ้วยที่ผ่านการฆ่าเชื้อ  
การตรวจปัสสาวะนี้จะท าให้ทราบถึงความผิดปกติของระดับน้ าตาล โปรตีน เม็ดเลือด แบคทีเรียและสัญญาณอ่ืน ๆ 
ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพท่ีมีผลต่อครรภ์ซึ่งอาจต้องให้ความสนใจดูแลรักษาในทันที 
 [C] การตรวจเลือด อาจจะเจาะที่ปลายนิ้วของผู้หญิงหรือจากหลอดเลือดด า (มักจะมาจาก
หลอดเลือดด าที่อยู่ใกล้ข้อศอกหรือบนข้อมือ) ตัวอย่างเลือดใช้ในการทดสอบโรคต่าง ๆ เช่น โรคโลหิตจาง   
โรคพยาธิ หรือโรคติดต่อ เป็นต้น 
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MN7. “ท่านมีสมุดบันทึกสุขภาพฯ หรือเอกสารอ่ืน ๆ เกี่ยวกับรายการฉีดวัคซีนของตนเองหรือไม่?” 

 ให้เริ่มจากการถามว่ามีสมุดหรือเอกสารบันทึกการฉีดวัคซีนหรือไม่ หากมี ให้สอบถามว่า “ขอ
อนุญาตดูได้หรือไม่?” หากได้เห็นสมุดหรือเอกสารดังกล่าวให้บันทึก ‘1’ และให้ใช้สมุดหรือเอกสารนี้
ประกอบการสัมภาษณ์ข้อ MN7A MN8 และ MN9  หากได้รับค าตอบว่ามีสมุดหรือเอกสารดังกล่าวแต่ไม่
สามารถแสดงให้ดูได้ บันทึก ‘2’ 

 กรณีท่ีไม่มีสมุดหรือเอกสารดังกล่าวประกอบการสัมภาษณ์ (รหัส ‘2’ ‘3’ หรือ ‘8’) พนักงาน
สัมภาษณ์ต้องพยายามให้ผู้ตอบสัมภาษณ์ทบทวนความทรงจ าเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย (MN7A) 
รวมทั้งการได้รับและจ านวนครั้งที่ได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก (MN8 และ MN9) ซึ่งในบางครั้งอาจพบว่า
ผู้ตอบสัมภาษณ์ที่ไม่มีสมุดบันทึกการฉีดวัคซีนไม่แน่ใจว่าวัคซีนที่ได้รับเป็นวัคซีนป้องกันบาดทะยักหรือไม่ 

หมายเหตุ 
 กรณีที่ได้ดูสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เล่มสีชมพู) จะมีรายการตรวจต่าง ๆ ซึ่งปรากฏ
ในหน้าที่แตกต่างกันตามปีที่พิมพ์ ดังนี้ 
 

ปีที่พิมพ ์ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ 
ความดัน
โลหิต 

คัดกรอง 
ธาลัสซีเมีย 

ป้องกัน
บาดทะยัก 

2562 6 8 8 6 6 
2561 6 8 8 6 6 
2559 6 16 16 6 6 
2558 20 23 23 20 20 
2557 27 29 29 27 27 
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ตัวอย่าง ประวัติหญิงตั้งครรภ์ปัจจุบัน จากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ปี 2562 (หน้า 6) 

 

การตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย 

การตรวจเลือด 

การได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก 
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ตัวอย่าง รายงานการตรวจปัสสาวะ และวัดความดันโลหิต จากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ปี 2562 (หน้า 8) 

 
 
MN7A. “ขณะตั้งครรภ์...(ชื่อบุตร)... นั้น ท่านได้รับการคัดกรองธาลัสซีเมียหรือไม่?” 

 ธาลัสซีเมีย เป็นโรคซีดชนิดหนึ่งที่เกิดจากเม็ดเลือดแดงผิดปกติ แตกง่าย โดยการถ่ายทอด
จากพ่อแม่ทางกรรมพันธุ์เป็นได้ทั้งชายและหญิง ธาลัสซีเมียมี 2 แบบ ได้แก่ 
 1. เป็นพาหะ ไม่แสดงอาการของโรค สุขภาพดีเหมือนคนทั่วไป แต่มีความผิดปกติของเม็ดเลือด
สามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้ 
 2. เป็นโรค แสดงอาการ ซีด ตาขาว มีสีเหลือง ตับโต ม้ามโต ใบหน้าจะเปลี่ยน จมูกแบน 
กะโหลกศีรษะหนา โหนกแก้มสูง คางและกระดูกขากรรไกรกว้างใหญ่ ฟันบนยื่น กระดูกเปราะ หักง่าย ผิวหนัง
ด าคล้ า ร่างกายเติบโตช้ากว่าคนปกติ สามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้ 

 การตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียท าได้โดยน าตัวอย่างเลือดไปทดสอบทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีที่
นิยมในปัจจุบัน จะทดสอบดังนี้ 

- OF/MCV, MCH 
- DCIP 
- Hb typing 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ 

 

MN8. “ขณะตั้งครรภ์...(ชื่อบุตร)...นั้น ท่านได้รับวัคซีนฉีดที่แขนหรือไหล่เพื่อป้องกันทารกเป็นบาดทะยัก 
หรือการชักหลังคลอด หรือไม่?” 

เชื้อบาดทะยักเป็นเชื้อแบคทีเรียรูปแท่งที่ปลายมีสปอร์ (Spore: จุดที่พักตัวของแบคทีเรียเพ่ือ
รอการเจริญเติบโตเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม) ท าให้มีรูปร่างเหมือนไม้เทนนิส หรือไม้ตีกลอง เชื้อโรคนี้

http://haamor.com/th/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
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พบได้ทั่วทุกมุมโลก โดยเชื่อว่าอาศัยอยู่ในดิน ปุ๋ยคอก มูลสัตว์ ฝุ่น รวมทั้งผิวหนังและอุจจาระคน ตัวเชื้อ
บาดทะยักถูกท าลายได้ง่ายด้วยความร้อน แต่สปอร์ของเชื้อมีความทนทาน สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมได้นานหลายปี ทนต่อน้ าเดือดได้นานถึง 20 นาที และทนต่อสารเคมีและยาฆ่าเชื้อต่าง ๆ  
เชื้อบาดทะยักสามารถเข้าสู่ร่างกายและท าให้เกิดโรคได้หลายทาง คือ ผ่านทางแผลสด ผ่านทางแผลเรื้อรังผ่าน
การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน รวมทั้งผ่านทางสายสะดือในเด็กแรกคลอด เกิดจากมารดาที่ไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกัน
บาดทะยัก และการใช้อุปกรณ์ที่ไม่สะอาดตัดสายสะดือเด็ก ส าหรับผู้หญิงตั้งครรภ์สามารถป้องกันโรคนี้ได้ 
โดยการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักในระหว่างการตั้งครรภ์ 

 ให้สอบถามการได้รับวัคซีนขณะตั้งครรภ์บุตรคนสุดท้อง บันทึก ‘1’ หาก “ได้รับ” หาก “ไม่ได้รับ” 
หรือ “ไม่ทราบ” บันทึก ‘2’ และ ‘8’ ตามล าดับ แล้วข้ามไป MN11 

หมายเหตุ 
 หลักการให้วัคซีนบาดทะยักในหญิงมีครรภ์ มีดังนี้ 
 1. ถ้าไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ให้ฉีดเข็มแรกเมื่อมาฝากครรภ์ครั้งแรก และนัดฉีดครั้งต่อไป
จนครบอย่างน้อย 3 เข็ม ให้ฉีดโดยมีระยะห่าง 0, 1, 6 เดือน จากนั้นให้กระตุ้นทุก 10 ปี 
 2. ถ้าเคยได้รับวัคซีนมาแล้ว 1 เข็มให้ฉีดอีก 2 เข็ม โดยมีระยะห่าง 0, 6 เดือน หากได้รับ
มาแล้ว 2 เข็มให้ฉีดเพ่ิมอีก 1 เข็มโดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม 2 และเข็ม 3 อย่างน้อย 6 เดือน จากนั้นให้
กระตุ้นทุก 10 ปี 
 3. ถ้าเคยได้รับวัคซีนมาก่อนอย่างน้อย 3 เข็ม และเข็มสุดท้ายนานกว่า 10 ปี ให้ฉีดซ้ าอีก 1 ครั้ง 
 

MN9. “ท่านได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ขณะตั้งครรภ์...(ชื่อบุตร)... ทั้งหมดกี่ครั้ง?” 

 บันทึกจ านวนครั้งที่ได้รับวัคซีน และถาม MN10 ต่อไป หากไม่ทราบบันทึก ‘8’ และข้ามไป 
MN11 

 

MN10. ตรวจสอบ MN9: จ ำนวนครั้งของกำรได้รับวัคซีนป้องกันบำดทะยักขณะตั้งครรภ์ครั้งล่ำสุด? 

 หากได้รับได้วัคซีนป้องกันบาดทะยักอย่างน้อย 2 ครั้งขณะตั้งครรภ์ครั้งล่าสุด ให้ข้ามไป 
MN19 แต่ถ้าได้รับเพียงครั้งเดียว ให้ถาม MN11 ต่อไป 

 

MN11. “ท่านเคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักในช่วงเวลาใด ๆ ก่อนการตั้งครรภ์...(ชื่อบุตร)...
หรือไม่ ไม่ว่าเพื่อป้องกันตนเองหรือบุตรคนก่อน ๆ?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ หากไม่เคยได้รับหรือไม่ทราบ บันทึก ‘2’ หรือ ‘8’ 
ตามล าดับ และข้ามไป MN19 แต่ถ้าเคยได้รับ บันทึก ‘1’ และถาม MN12 ต่อไป 

หมายเหตุ 
 รวมวัคซีน DTP ที่ได้รับขณะเป็นเด็กด้วย (หากมีการกล่าวถึง) 
 

  

http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%86%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%94/
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD/
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MN12. “ก่อนตั้งครรภ์...(ชื่อบุตร)...ท่านได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก มาแล้วกี่ครั้ง?” 

 ให้ถามจ านวนครั้งที่ได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักก่อนการตั้งครรภ์ครั้งนี้ หากตั้งแต่ 7 ครั้งขึ้นไป 
บันทึก ‘7’  

หมายเหตุ 
 รวมวัคซีน DTP ที่ได้รับขณะเป็นเด็กด้วย (หากมีการกล่าวถึง) 

 

MN13. ตรวจสอบ MN12: จ ำนวนครั้งของกำรได้รับวัคซีนป้องกันบำดทะยักก่อนกำรตั้งครรภ์ครั้งล่ำสุด? 

 หากได้รับอย่างน้อย 2 ครั้ง หรือไม่ทราบจ านวนครั้ง ให้ถาม MN14B แต่ถ้าได้รับเพียงครั้งเดียว 
ให้ถาม MN14A 

 

MN14A. “ท่านได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักนั้นเมื่อกี่ปทีีแ่ล้ว?” 

MN14B. “ท่านได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักครั้งล่าสุดเมื่อกี่ปีท่ีแล้ว?” 

 ให้ประมาณระยะเวลาที่ได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักนั้น (ก่อนการตั้งครรภ์บุตรคนสุดท้อง) 
ว่าผ่านมาเป็นจ านวนกี่ปีแล้ว หากน้อยกว่า 1 ปี บันทึก ‘00’ 

 

MN19. “มีใครบ้างที่ท าคลอด...(ชื่อบุตร)...?” 

 บันทึกรหัสผู้ท าคลอดตามที่ผู้ตอบสัมภาษณ์ระบุ ให้สอบถามเพ่ิมว่า “มีใครอ่ืนอีกหรือไม่?” 
และบันทึกรหัสส าหรับบุคคลที่ท าคลอดให้ครบถ้วนทุกคน หากผู้ตอบสัมภาษณ์ไม่แน่ใจว่าบุคคลที่มาท าคลอด  
มีใครบ้าง ให้พยายามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

 หากไม่แน่ใจว่าจะให้รหัสใด บันทึก ‘X’ (อ่ืน ๆ) ส่วนกรณีที่ไม่มีใครช่วยท าคลอด บันทึก ‘Y’ 

 

MN20. “ท่านคลอด...(ชื่อบุตร)...ที่ใด?” 

 ข้อถามนี้ต้องการจ าแนกประเภทของสถานพยาบาลที่ไปคลอดบุตร เช่น สถานพยาบาลของรัฐ 
สถานพยาบาลเอกชน หรือสถานที่อ่ืน ๆ มีหลักในการบันทึก ดังนี้ 

 1. หากเป็นสถานพยาบาลของรัฐนอกเหนือจากรหัสที่มีอยู่ ให้บันทึก ‘26’ และระบุรายละเอียด 
เช่นเดียวกันหากเป็นสถานพยาบาลของเอกชนนอกเหนือจากรหัสที่มีอยู่ ให้บันทึก ‘36’ และระบุรายละเอียด 

 2. หากไม่แน่ใจว่าเป็นสถานพยาบาลประเภทใด ให้บันทึก ‘76’ และเขียนชื่อสถานพยาบาลให้
ชัดเจน จนกว่าจะทราบประเภทที่ชัดเจนจึงเปลี่ยนรหัสให้ตรงกับประเภท 

หมายเหต ุ
 สถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล นอกเหนือจากบ้าน ให้บันทึก ‘96’ (อ่ืน ๆ) และระบุรายละเอียด 
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MN21. “ท่านคลอด...(ชื่อบุตร)...โดยการผ่าหน้าท้องคลอดหรือไม่?” 

 การผ่าหน้าท้องคลอด (C-section) คือ การผ่าตัดช่องท้องและมดลูกของผู้หญิง (ไม่ใช่คลอด
ธรรมชาติทางช่องคลอด) ซึ่งการผ่าหน้าท้องคลอดอาจเกิดจากความจ าเป็น เช่น ขนาดของทารก ท่าทางของ
ทารก คุณแม่อายุมาก เป็นต้น หรืออาจเกิดจากความประสงค์ของผู้หญิงตั้งครรภ์เอง หากไม่ได้ผ่าหน้าท้องคลอด 
ให้ข้ามไป MN23 

 

MN22. “การตัดสินใจให้ผ่าหน้าท้องคลอดเกิดขึ้นเม่ือใด?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ หากจ าเป็นให้สอบถามเพ่ิม “ก่อนหรือหลังการเจ็บท้อง
คลอด?” 

 

MN22A. ตรวจสอบ CM11: จ ำนวนบุตรเกิดมีชีพ 

 หากมีบุตรเกิดมีชีพเพียง 1 คน ให้ข้ามไป MN23 แต่ถ้ามีตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ให้ถามต่อไป 

 

MN22B. “การผ่าหน้าท้องคลอดครั้งนี้ เป็นการผ่าท้องครั้งแรกหรือผ่าท้องซ้ า?” 

 ข้อถามนี้ส าหรับผู้หญิงที่มีบุตรเกิดมีชีพมากกว่า 1 คน และต้องการทราบว่าการผ่าหน้าท้องคลอด
ครั้งนี้เป็นการผ่าครั้งแรก หรือเคยผ่าหน้าท้องคลอดมาแล้วก่อนหน้านี้ ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ 

 

MN23. “ทันทหีลังจากคลอด ได้น า...(ชื่อบุตร)...มาแนบกับผิวกายบริเวณหน้าอกหรือไม่?” 

 ในกรณีท่ีจ าเป็น อาจแสดงภาพการแนบผิวกายประกอบได้ หากไม่ได้น าบุตรมาแนบกับผิวกาย
บริเวณหน้าอกหรือไม่ทราบ ให้ข้ามไป MN25 

 

MN24. “ก่อนที่จะน าทารกมาแนบกับผิวกายบริเวณหน้าอก ได้มีการห่อด้วยผ้าหรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบของผู้ตอบสัมภาษณ์ 

 

MN25. “ได้เช็ดตัว...(ชื่อบุตร)...ให้แห้งหลังจากคลอดหรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบของผู้ตอบสัมภาษณ์ 

 

MN26. “หลังจากคลอดนานเท่าใด...(ชื่อบุตร)...จึงได้อาบน้ าครั้งแรก?” 

 มีหลักในการบันทึก ดังนี้ 
 1. หากอาบน้ าครั้งแรกทันทีหรือน้อยกว่า 1 ชั่วโมง บันทึก ‘000’ แต่ถ้าน้อยกว่า 24 ชั่วโมง 
ให้บันทึกจ านวนชั่วโมง 
 2. หาก “1 วัน” หรือ “วันรุ่งขึ้น” ให้สอบถามเพ่ิมเติม “ประมาณกี่ชั่วโมงหลังคลอด?” 
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 3. หาก “24 ชั่วโมง” ให้สอบถามเพ่ือให้แน่ใจว่าน้อยกว่า 24 ชั่วโมง หรือเป็น 1 วัน 
 4. หากตั้งแต่ 24 ชั่วโมงข้ึนไป ให้บันทึกจ านวนวัน 

 

MN32. “ตอน...(ชื่อบุตร)...เกิดนั้น เด็กตัวใหญ่มาก หรือตัวใหญ่กว่าเด็กทั่วไป หรือตัวพอ ๆ กับเด็กทั่วไป 
หรือตัวเล็กกว่าเด็กทั่วไป หรือตัวเล็กมาก?” 

 ทารกท่ีมีน้ าหนักแรกเกิดต่ ามีความเสี่ยงที่สูงขึ้นของการเจ็บป่วยที่รุนแรงหรือเสียชีวิตมากกว่า
ทารกลักษณะอ่ืน ๆ แม่หลายคนจะถูกถามน้ าหนักแรกเกิดของบุตร แต่เนื่องจากทารกบางคนไม่ได้ถูกชั่ง
น้ าหนักเม่ือแรกเกิด ฉะนั้นการประเมินขนาดของทารกที่เกิดตามความคิดของแม่นั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญ  ข้อมูลจาก
ผู้หญิงที่ตอบค าถามเหล่านี้ท าให้สามารถประมาณน้ าหนักแรกเกิดโดยเฉลี่ยได้ มีหลักในการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 1. ให้พนักงานสัมภาษณ์อ่านค าถามทั้งหมดตามที่เขียนไว้  แล้วบันทึกค าตอบที่เป็นความ
คิดเห็นของผู้หญิงที่ตอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับขนาดบุตรของตนเอง แม้ว่าผู้ตอบสัมภาษณ์ทราบน้ าหนักแรกเกิด
ของบุตรตนเองก็ตาม ให้แจ้งว่าต้องการทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับน้ าหนักว่ามีขนาดเป็นอย่างไร ได้แก่ ตัวใหญ่มาก 
ตัวใหญ่กว่าเด็กท่ัวไป ตัวพอ ๆ กับเด็กทั่วไป ตัวเล็กกว่าเด็กทั่วไป หรือตัวเล็กมาก 
 2. หากผู้ตอบสัมภาษณ์ไม่สามารถท่ีจะบอกได้ พนักงานสัมภาษณ์ไม่ต้องคาดเดาค าตอบหรือ
ดูข้อมูลน้ าหนักแรกเกิดหรือลักษณะภายนอกของเด็ก ให้บันทึก ‘8’ (ไม่ทราบ) 
 3. กรณีท่ีผู้หญิงที่ตอบสัมภาษณ์นั้นรู้น้ าหนักแรกเกิดของเด็ก แต่ระบุค าตอบไม่สอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของพนักงานสัมภาษณ์  ให้พนักงานสัมภาษณ์บันทึกค าตอบตามที่ ผู้หญิงที่ตอบสัมภาษณ์ตอบ  
โดยไม่ต้องให้ค าแนะน าใด ๆ เพื่อเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้หญิงที่ตอบสัมภาษณ์ที่มีต่อขนาดบุตรของตนเอง 

 

MN33. “...(ชื่อบุตร)...ได้รับการชั่งน้ าหนักแรกเกิดหรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ หากทารกไม่ได้รับการชั่งน้ าหนักแรกเกิดหรือไม่ทราบ 
ให้ข้ามไป MN35 

 

MN34. “น้ าหนักแรกเกิดของ...(ชื่อบุตร)...เป็นเท่าใด?” 

 ในกรณีท่ีมีสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ให้บันทึกน้ าหนักจากสมุดฯ เสมอ มีหลักในการบันทึก 
ดังนี้ 
 1. กรณีท่ีมีสมุดหรือเอกสารบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก บันทึก ‘1’ แล้วคัดลอกน้ าหนักแรกเกิด
ของทารกจากสมุดหน่วยเป็นกิโลกรัม (ทศนิยม 3 หลัก) 
 2. หากไม่มีสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก แต่ผู้หญิงที่ตอบสัมภาษณ์สามารถระบุน้ าหนักแรก
เกิดของบุตรได้ ให้เลือกรหัส ‘2’ แล้วบันทึกน้ าหนักแรกเกิดตามที่ผู้หญิงที่ตอบสัมภาษณ์บอกหน่วยเป็นกิโลกรัม 
(ทศนิยม 3 หลัก) 
 3. กรณทีี่ไม่มีสมุดฯ และจ าน้ าหนักแรกเกิดไม่ได้ ไม่สามารถหาค าตอบได้ ให้ประมาณน้ าหนักให้
ใกล้เคียงที่สุด ยกเว้น กรณีท่ีไม่สามารถประมาณค่าได้เลย ให้บันทึก ‘9.998’ (ไม่ทราบ) 
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MN35. “นับตั้งแต่คลอด...(ชื่อบุตร)...ท่านกลับมามีประจ าเดือนหรือไม่?” 

 หลังจากคลอดบุตรแล้ว จะมีช่วงเวลาระยะหนึ่งที่ผู้หญิงยังไม่มีประจ าเดือนกลับมา ข้อถามนี้
ต้องการทราบว่าหลังจากผ่านช่วงเวลานั้นแล้วผู้หญิงกลับมามีประจ าเดือนหลังคลอดบุตรหรือไม่ ให้บันทึกรหัส
ที่สอดคล้องกับค าตอบ 

 

MN36. “ท่านเคยให้...(ชื่อบุตร)...กินนมแม่หรือไม่?” 

 การให้นมบุตรเป็นสิ่งส าคัญส าหรับพัฒนาการด้านสุขภาพและอารมณ์ของเด็ก ข้อถามนี้ไม่
สนใจระยะเวลาในการให้นมบุตร เป็นการถามว่า “เคย” ให้บุตรกินนมตนเองหรือไม ่แม้บุตรจะเสียชีวิตไปเมื่อ
อายุยังน้อย 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ หากไม่เคยให้บุตรกินนมแม ่ข้ามไป MN39B 

 

MN37. “หลังจากคลอดนานเท่าใด ท่านจึงให้...(ชื่อบุตร)... กินนมแม่ครั้งแรก?” 

 มีหลักในการบันทึก ดังนี้ 
 1. ถ้าผู้หญิงที่ตอบสัมภาษณ์ตอบว่า ให้บุตรกินนมตนเองทันทีหลังคลอด ให้บันทึก ‘000’ 
มิฉะนั้น ให้บันทึกจ านวนชั่วโมงหรือวัน 
 2. ถ้าให้บุตรกินนมตนเองภายใน 1 ชั่วโมงหลังคลอด บันทึก ‘1’ (รหัสส าหรับชั่วโมง) ตามด้วย
การบันทึก ‘00’ 
 3. ถ้าผู้หญิงที่ตอบสัมภาษณ์ตอบว่าให้บุตรกินนมตนเองภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังคลอด  
ให้บันทึก ‘1’ แล้วบันทึกจ านวนชั่วโมง 
 4. ถ้าให้บุตรกินนมตนเองหลังคลอดตั้งแต่ 24 ชั่วโมงขึ้นไป ให้บันทึก ‘2’ แล้วบันทึก
ระยะเวลาเป็นจ านวนวัน เช่น ให้บุตรกินนมตนเอง 30 ชั่วโมงหลังคลอด บันทึก ‘2’ และ ‘1’ วัน 
 5. หากไม่ทราบหรือจ าไม่ได้ บันทึก ‘998’ 

 

MN38. “ภายใน 3 วันแรกหลังคลอด ...(ชื่อบุตร)...ได้รับของเหลวอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกินนมแม่หรือไม่?” 

 หากทารกได้รับของเหลวอ่ืนนอกเหนือจากนมแม่ ให้บันทึก ‘1’ และถาม MN39A ต่อไป 
มิฉะนั้น ให้บันทึก ‘2’ และข้ามไปตอนถัดไป 

 

MN39A. “...(ชื่อบุตร)...ได้รับของเหลวอะไร?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ และให้สอบถามเพ่ิมว่า “มีอย่างอ่ืนอีกหรือไม่?”  
เพ่ือตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันทึกประเภทของเหลวครบถ้วนแล้ว หากเป็นประเภทอ่ืนนอกเหนือจากตัวเลือก  
ให้บันทึก ‘X’ (อ่ืน ๆ) 

หมายเหตุ 
 กรณีนี้ไม่สามารถตอบ ‘ไม่ได้ให้ดื่มอะไร’ จึงไม่สามารถบันทึก ‘Y’ ได ้
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MN39B. “ภายใน 3 วันแรกหลังคลอด...(ชื่อบุตร)…ได้รับของเหลวอะไร?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ และให้สอบถามเพ่ิมว่า “มีอย่างอ่ืนอีกหรือไม่?”  
เพ่ือตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันทึกประเภทของเหลวครบถ้วนแล้ว หากเป็นประเภทอ่ืนนอกเหนือจากตัวเลือก  
ให้บันทึก ‘X’ (อ่ืน ๆ) 

หมายเหตุ 

 หากบันทึก “ไม่ได้ให้ดื่มอะไร” ต้องไม่มีการบันทึกตัวเลือกรายการอื่น 
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 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ถือว่าประสบความส าเร็จในเรื่องการคุมก าเนิดหรือการ
วางแผนครอบครัว เพราะสามารถลดอัตราเกิด และขนาดของครัวเรือนลงได้ แต่เพ่ือการติดตามสถานการณ์ที่
เป็นปัจจุบันในเรื่องนี้ ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจจะถูกน าไปใช้เพ่ือประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับการคุมก าเนิด
หรือการวางแผนครอบครัว โดยค านวณอัตราการคุมก าเนิด (Contraceptive Prevalence Rates: CPR) และ
อัตราการใช้วิธีคุมก าเนิดแต่ละประเภทของผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ 

ข้อถามในตอนนี้เป็นการถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติส่วนตัวด้านการวางแผน
ครอบครัวของผู้หญิงทุกคนที่มีอายุ 15-49 ปี ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหวต่อความรู้สึกและต้องการความเป็น
ส่วนตัวอย่างมาก ดังนั้น พนักงานสัมภาษณ์จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการถาม และหากมีบุคคลอ่ืนอยู่ด้วย 
ให้ขอร้องให้ออกไปจากบริเวณนั้นอย่างสุภาพ  ในบางครั้งแม้ว่าจะไม่มีบุคคลอ่ืนอยู่ในบริเวณนั้น ผู้หญิงที่ตอบ
สัมภาษณ์อาจรู้สึกไม่เต็มใจในการให้สัมภาษณ์เนื่องจากกังวลว่าข้อมูลส่วนตัวจะถูกเผยแพร่ไปยังบุคคลที่สาม 
ดังนั้น ให้พนักงานสัมภาษณ์ย้ าว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครัด 

 

CP1. “ต่อไปนี้จะขอถามเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนครอบครัว” 

 “ท่านก าลังตั้งครรภ์หรือไม่?” 

 ข้อถามนี้มีความส าคัญมากในการจ าแนกผู้หญิงที่ก าลังตั้งครรภ์ เนื่องจากข้อถามที่ตามมา
ในตอนนี้ไม่จ าเป็นต้องถามผู้หญิงที่ก าลังตั้งครภ์ เนื่องจากผู้หญิงที่ก าลังตั้งครรภ์ไม่จ าเป็นต้องคุมก าเนิด 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ หากก าลังตั้งครรภ์ บันทึก ‘1’ และข้ามไป CP3 หากไม่
แน่ใจหรือไม่ทราบว่าตั้งครรภ์หรือไม่ บันทึก ‘8’ 

 
 

CP2. “คู่สมรสจะใช้วิธีการที่หลากหลายในการยืดระยะเวลาหรือหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์”  

 “ปัจจุบันท่านหรือคู่สมรสก าลังใช้วิธียืดระยะเวลาหรือหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์หรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ หาก “ใช้” บันทึก ‘1’ และข้ามไป CP4 

หมายเหตุ 
 หากจ าเป็นต้องระบุช่วงเวลาอ้างอิง ให้ “ปัจจุบัน” หมายถึง “รอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา” 

 

CP3. “ในอดีตท่านหรือคู่สมรสเคยใช้วิธียืดระยะเวลาหรือหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์หรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ และข้ามไปตอนถัดไป 

 
  

ตอนที่ 5 การคุมก าเนิด 
(Contraception: CP) 
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CP4. “ท่านหรือคู่สมรสก าลังใช้วิธีใดบ้าง ในการยืดระยะเวลาหรือหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ โดยไม่ต้องอ่านค าตอบให้ผู้ตอบสัมภาษณ์ฟัง หากมีการ
ระบุมากกว่าหนึ่งวิธี สามารถบันทึกได้ทุกข้อที่ตอบ หากเป็นวิธีนอกเหนือจากตัวเลือก บันทึก ‘X’ (อ่ืน ๆ) 

 เนื่องจากแต่ละวิธีให้ประสิทธิภาพในการคุมก าเนิดในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน พนักงาน
สัมภาษณ์อาจพบความยุ่งยากในการพิจารณาวิธีที่ก าลังใช้ในปัจจุบัน เช่น ผู้ที่คุมก าเนิดด้วยยาเม็ดจ าเป็นต้อง
กินยาเป็นประจ าทุกวัน ในขณะที่การใช้ถุงยางอนามัยหรือการใช้โฟม/สารหล่อลื่น รวมทั้งการหลั่งนอกช่องคลอด 
จะใช้เมื่อมีเพศสัมพันธ์ 

 วิธีนอกเหนือจากนี้บางวิธีเป็นการคุมก าเนิดที่ไม่ต้องด าเนินการทุกวันหรือเป็นประจ า เช่น ยาฉีด
ต้องฉีดล่วงหน้า 2 ถึง 6 เดือนล่วงหน้าก่อนจะเห็นผล ยาฝังมีผลป้องกันได้สูงสุด 5 ปีหรือจนกว่าจะถอดออก 
หรือห่วงอนามัยป้องกันจนกว่าจะถอดออก 

 หากใช้วิธีท าหมันหญิง บันทึก ‘A’ หากสามี/คู่สมรสท าหมัน ให้บันทึก ‘B’ (ท าหมันชาย)  
ถ้าผู้ตอบสัมภาษณ์ไม่ได้แต่งงานหรืออยู่กินกับบุคคลที่ท าหมันชายแล้ว จะไม่นับว่าเป็นวิธีที่ก าลังใช้ในปัจจุบัน 

 หากใช้ถุงยางอนามัย ให้สอบถามให้แน่ชัดว่าเป็นถุงยางอนามัยชายหรือถุงยางอนามัยหญิง
หรือทั้งสองประเภท 

หมายเหตุ 
 1. ห่วงอนามัย มีลักษณะเป็นสปริงท าด้วยพลาสติก ใช้ใส่เข้าไปในโพรงมดลูกสามารถป้องกัน
การตั้งครรภ์ได้จนกว่าจะถอดออก 
 2. ยาฉีดคุมก าเนิด มีลักษณะเป็นน้ า เมื่อฉีดยาแล้วสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 2–6 เดือน 
 3. ยาฝังคุมก าเนิด มีลักษณะเป็นแคปซูล ใช้ฝังใต้ผิวหนังที่บริเวณท้องแขนข้างหนึ่งของหญิง 
ป้องกันได้ถึง 5 ปี 
 4. ยาเม็ดคุมก าเนิด มีลักษณะเป็นแผง ผู้ใช้ต้องรับประทานยาทุกวันเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ 
 5. หมวกยางสอดในช่องคลอด เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับคุมก าเนิด ผลิตมาจากวัสดุสังเคราะห์
และจากธรรมชาติทั้งซิลิโคนหรือยางธรรมชาติ มีลักษณะคล้ายรูปถ้วยตื้น ๆ ใช้ใส่เข้าไปในช่องคลอดผู้หญิง 
เพ่ือช่วยป้องกันไม่ให้เชื้ออสุจิผ่านเข้าไปในโพรงมดลูกเพ่ือผสมกับไข่ 
 6. แผ่นแปะคุมก าเนิด เป็นแผ่นแปะที่มีฮอร์โมนคุมก าเนิดอยู่ในแผ่นขนาดประมาณ 4x4 
เซนติเมตร ใช้แปะที่บริเวณสะโพก ท้องน้อย ต้นแขน หรือแผ่นหลังส่วนบน (ไม่ควรแปะบริเวณเต้านม)  
โดยแปะสัปดาห์ละ 1 แผ่น ใช้ 3 สัปดาห์ เว้น 1 สัปดาห์ 

 

CP5. “ปัจจุบันที่ท่านใช้วิธียืดระยะเวลาหรือหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ ท่านรับบริการจากที่ใด?” 

 ข้อถามนี้ต้องการทราบสถานที่ที่ไปรับบริการยืดระยะเวลาหรือหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ส าหรับ
วิธีที่ใช้ในปัจจุบัน ให้บันทึกสถานที่ท่ีไปรับบริการทุกสถานที่ มีหลักในการบันทึก ดังนี้ 
 1. หากเป็นสถานพยาบาลของรัฐนอกเหนือจากรหัสที่มีอยู่ ให้บันทึก ‘E’ และระบุรายละเอียด 
แต่ถ้าเป็นสถานพยาบาลของเอกชนนอกเหนือจากรหัสที่มีอยู่ ให้บันทึก ‘I’ และระบุรายละเอียด 
 2. หากไม่แน่ใจว่าเป็นสถานพยาบาลประเภทใด ให้บันทึก ‘W’ และเขียนชื่อสถานพยาบาลให้
ชัดเจน จนกว่าจะทราบประเภทที่ชัดเจนจึงเปลี่ยนรหัสให้ตรงกับประเภท 
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 3. กรณีไม่ใช่สถานพยาบาล ให้บันทึก ‘J’ ส าหรับญาติ/เพ่ือน ‘K’ ส าหรับร้านค้า/ตลาด ‘L’ 
ส าหรับร้านขายยา 
 4. หากเป็นค าตอบที่นอกเหนือจากตัวเลือก บันทึก “อ่ืน ๆ” และระบุรายละเอียด 
 5. กรณีใช้วิธีตามธรรมชาติหรือวิธีดั้งเดิม ได้แก่ นับระยะปลอดภัย หรือหลั่งนอกช่องคลอด  
ซึ่งไม่จ าเป็นต้องไปรับบริการจากที่ใด ให้บันทึก ‘Y’ (ไม่เข้าข่าย) 

หมายเหต ุ
 หากมีการบันทึก ‘Y’ (ไม่เข้าข่าย) ก็ไม่ควรมีการบันทึกรหัสอ่ืน ๆ 
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วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือต้องการทราบช่องว่างของภาวะเจริญพันธุ์ที่ตั้งใจ (ความตั้งใจในการมีบุตร) และ
พฤติกรรมการคุมก าเนิด ข้อถามภายในตอนนี้ประกอบกับข้อถามบางส่วนในตอนอ่ืนจะใช้ในการประเมิน 
ความต้องการที่ยังไม่สัมฤทธิ์ส าหรับการวางแผนครอบครัว (Unmet need for family planning) 

 ผู้หญิงที่มีความต้องการที่ยังไม่สัมฤทธิ์เป็นกลุ่มผู้หญิงที่สามารถมีบุตรได้และไม่ได้คุมก าเนิด 
แตไ่ม่ต้องการที่จะมีบุตรหรือต้องการที่จะเลื่อนการตั้งครรภ์ครั้งถัดไป 

 

UN1. ตรวจสอบ CP1: ก ำลังตั้งครรภ์หรือไม่? 

 ข้อถามนี้ใช้จ าแนกผู้หญิงที่ก าลังตั้งครรภ์ ณ วันสัมภาษณ์ ซึ่งจะต้องถามข้อถาม UN2 ถึง UN5 
ให้ตรวจสอบ CP1 หากก าลังตั้งครรภ์ ให้ถาม UN2 ต่อไป แต่ถ้าไม่ได้ก าลังตั้งครรภ์หรือไม่แน่ใจหรือไม่ทราบ 
ให้ข้ามไป UN6 

 

UN2. “ต่อไปนี้ จะขอถามค าถามเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในปัจจุบัน” 

 “เมื่อท่านทราบว่าตั้งครรภ์ ท่านมีความต้องการตั้งครรภ์นี้หรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ ให้ข้ามไป UN5 หาก “ต้องการ” มิฉะนั้น ให้ถามข้อ
ต่อไป 

 

UN3. ตรวจสอบ CM11: มีบุตรเกิดมีชีพหรือไม่? 

 หากไม่เคยให้ก าเนิดบุตรเกิดมีชีพ ให้ถาม UN4A มิฉะนั้น ให้ถาม UN4B 

 

UN4A. “ท่านต้องการมีบุตรในภายหลัง หรือท่านไม่ต้องการมีบุตร?” 

UN4B. “ท่านต้องการมีบุตรในภายหลัง หรือท่านไม่ต้องการมีบุตรอีก?” 

 หากการตั้งครรภ์ครั้งนี้เป็นการตั้งครรภ์ครั้งแรกจะถามด้วย UN4A แต่ถ้าไม่ใช่ จะถามด้วย 
UN4B ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ 

 
  

ตอนที่ 6 ความต้องการที่ยังไม่สมัฤทธิ์ด้านการคุมก าเนิด 
(Unmet Need: UN) 
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UN5. “ต่อไปนี้ จะขอถามค าถามเกี่ยวกับอนาคต” 

 “หลังจากบุตรคนที่ก าลังตั้งครรภ์อยู่นี้ ท่านต้องการมีบุตรเพิ่มอีก หรือท่านไม่ต้องการมีบุตรอีกเลย?” 

 โปรดท าความเข้าใจกับผู้ตอบสัมภาษณ์ว่า ข้อนี้หมายถึงความต้องการบุตรในอนาคต ไม่ได้
หมายถึงการตั้งครรภ์ในปัจจุบัน 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ ดังนี้ 
 1. หากต้องการมีบุตรเพิ่ม บันทึก ‘1’ และข้ามไป UN8 
 2. หากไม่ต้องการมีบุตรอีก บันทึก ‘2’ และข้ามไป UN14 
 3. หากยังไม่ได้ตัดสินใจหรือไม่ทราบ บันทึก ‘8’ และข้ามไป UN14 

 

UN6. ตรวจสอบ CP4: ขณะนี้ท ำหมันหญิงหรือไม่? 

 หากมีการท าหมันหญิง (บันทึก ‘A’ ใน CP4) ให้ข้ามไป UN14 หากไม่ได้ท าหมันหญิง ให้ถาม
ต่อไป 

 

UN7. “ต่อไปนี้ จะขอถามค าถามเกี่ยวกับอนาคต” 

 “ท่านต้องการ (มีบุตร/มีบุตรอีกคน) หรือ (ไม่ต้องการมีบุตร/ไม่ต้องการมีบุตรอีกคน)?” 

 หากผู้หญิงที่ตอบสัมภาษณ์มีบุตรแล้ว ให้ใช้ค าว่า “…มีบุตรอีกคน..” และ “…ไม่ต้องการมี
บุตรอีกคน” แต่ถ้าไม่เคยมีบุตร ให้ใช้ค าว่า “…มีบุตร…” และ “…ไม่ต้องการมีบุตร” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ ดังนี้ 
 1. หากต้องการมีบุตร/มีบุตรอีกคน ให้บันทึก ‘1’ และถามต่อไป 
 2. หากไม่ต้องการมีบุตร/ไม่ต้องการมีบุตรอีกคน ให้บันทึก ‘2’ และข้ามไป UN10 
 3. หากบอกว่าไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ ให้บันทึก ‘3’ และข้ามไป UN12 
 4. หากยังไม่ได้ตัดสินใจหรือไม่ทราบ ให้บันทึก ‘8’ และข้ามไป UN10 

 

UN8. “ท่านต้องการคอยนานเท่าใดถึงจะมีบุตร หรือมีบุตรอีกคน?” 

 ข้อถามนี้ให้ถามผู้หญิงทั้งท่ีก าลังตั้งครรภ์และไม่ได้ตั้งครรภ์ ที่ระบุว่าต้องการมีบุตร หากผู้หญิง
ที่ตอบสัมภาษณก์ าลังตั้งครรภ์หรือมีบุตรแล้ว ให้ใช้ค าว่า “…มีบุตรอีกคน” มิฉะนั้น ให้ใช้ค าว่า “…มีบุตร” 

 ทั้งนี้ สามารถระบุระยะเวลาเป็นเดือนหรือปี ดังนี้ 
 1. บันทึก ‘1’ หากระบุเป็นเดือน หรือ ‘2’ หากเป็นปี ตามด้วยการบันทึกจ านวน 
 2. หากไม่ต้องการรอหรือต้องการมีบุตรเร็ว ๆ นี้ บันทึก ‘993’ 
 3. หากบอกว่าไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ บันทึก ‘994’ และข้ามไป UN12 
 4. หากต้องการมีบุตรภายหลังแต่งงาน บันทึก ‘995’ 
 5. หากเป็นค าตอบนอกเหนือจากนี้ บันทึก ‘996’ (อ่ืน ๆ) 
 6. หากไม่ทราบ บันทึก ‘998’ 
 



4-33 

UN9. ตรวจสอบ CP1: ขณะนี้ก ำลังตั้งครรภ์หรือไม่? 

 ให้ตรวจสอบ CP1 หากก าลังตั้งครรภ์ ให้ถาม UN14 ต่อไป แต่ถ้าไม่ได้ก าลังตั้งครรภ์หรือไม่
แน่ใจหรือไม่ทราบ ให้ถาม UN10 ต่อไป 

 

UN10. ตรวจสอบ CP2 : ขณะนี้ก ำลังใช้วิธีคุมก ำเนิดหรือไม่? 

 ให้ตรวจสอบ CP2 หากก าลังคุมก าเนิด (CP2=1) ให้ข้ามไป UN14 แต่ถ้าไม่ได้ใช้วิธีใด ๆ  
ให้ถาม UN11 ต่อไป 

 

UN11. “ท่านคิดว่าร่างกายของท่านสามารถตั้งครรภ์ในเวลานี้ไดห้รือไม่?” 

 ข้อถามนี้ต้องการทราบว่าผู้ตอบสัมภาษณ์คิดว่าตนเองสามารถตั้งครรภ์ได้หรือไม่ บันทึกรหัสที่
สอดคล้องกับค าตอบ โดย ‘2’ หมายถึง ไม่ได้ และให้ถามต่อไป แต่ถ้า “ได้” หรือ “ไม่ทราบ” บันทึก ‘1’ หรือ 
‘8’ ตามล าดับ และข้ามไป UN14 

 พนักงานสัมภาษณ์ควรอธิบายผู้ตอบสัมภาษณ์ว่าข้อถามนี้ ไม่มีความเกี่ยวพันกับสถานภาพ
สมรส ต้องการทราบเพียงว่าสภาพร่างกายในปัจจุบันนี้สามารถตั้งครรภ์ได้หรือไม่ เช่น สภาพร่างกายของผู้หญิง
ทีต่อบสัมภาษณ์ในเวลานี้สามารถตั้งครรภ์ได้ แต่อาจคิดว่าเป็นไปไม่ได้เนื่องจากยังไม่มีคู่สมรส กรณีนี้ต้องเลือก
ค าตอบว่า “ได”้ 

 

UN12. “ท าไมท่านจึงคิดว่าร่างกายไม่สามารถตั้งครรภ์ได้?” 

 หากผู้หญิงทีต่อบสัมภาษณค์ิดว่าร่างกายตนเองไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ ให้สอบถามเหตุผลและ
บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ หากมีมากกว่าหนึ่งเหตุผลให้บันทึกมาทุกค าตอบ 

 

UN13. ตรวจสอบ UN12: ตอบว่ำไม่เคยมีประจ ำเดือนหรือไม่? 

 ให้ตรวจสอบ UN12 หากบันทึกรหัส ‘C’ (ไม่เคยมีประจ าเดือน) ให้ข้ามไปตอนถัดไป  
หากไม่ใช่ ให้ถาม UN14 ต่อไป 

 

UN14. “ท่านมีประจ าเดือนวันแรกของครั้งล่าสุดเม่ือใด?” 

 ข้อถามนี้เพ่ือทราบถึงภาวะหมดประจ าเดือนหรือการเป็นหมัน เนื่องจากไม่ได้มีประจ าเดือน
มาเป็นระยะเวลานาน ให้บันทึกค าตอบตามหน่วยที่ผู้ตอบสัมภาษณ์ระบุ ซึ่งอาจมีหน่วยเป็นวัน สัปดาห์ เดือน 
หรือปี โดยบันทึก ‘1’ ส าหรับวัน ‘2’ ส าหรับสัปดาห์ ‘3’ ส าหรับเดือน และ ‘4’ ส าหรับปี 

 บางครั้งผู้หญิงที่ตอบสัมภาษณ์อาจระบุวัน เดือน ปี ที่ประจ าเดือนมาครั้งล่าสุด พนักงาน
สัมภาษณ์ควรจดข้อมูลนี้ จากนั้นให้ค านวณระยะเวลาและบันทึกในหน่วยที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม พนักงาน
สัมภาษณ์ไม่จ าเป็นต้องถามข้อมูลประจ าเดือนครั้งล่าสุดเป็นวัน เดือน ปี มีหลักในการบันทึก ดังนี้ 

 



4-34 

 1. หากผู้หญิงที่ตอบสัมภาษณ์กล่าวว่าหมดประจ าเดือนหรือตัดมดลูก ให้บันทึก ‘993’ 
 2. หากค าตอบเป็นมีประจ าเดือนครั้งล่าสุดก่อนตั้งครรภ์บุตรคนสุดท้อง ให้บันทึก ‘994’ 
 3. หากไม่เคยมีประจ าเดือน บันทึก ‘995’ 
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 ในตอนนี้มีค าถามเพียง 1 ข้อเท่านั้น เพ่ือต้องการศึกษาทัศนคติของผู้หญิงต่อการที่ภรรยาถูก
สามีท าร้ายร่างกาย พนักงานสัมภาษณ์พึงระลึกไว้เสมอว่าเป็นการถามความคิดเห็น เท่านั้น ไม่ได้ถาม
ประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับตัวผู้หญิงที่ตอบสัมภาษณ์ 

 นอกจากนี้ ค าตอบที่ระบุว่า “ควร” ท าร้ายร่างกาย ไม่จ าเป็นต้องถูกตีความว่าเป็นการ
ยอมรับความรุนแรงในครอบครัว หรือน าไปแปลความหมายว่าหญิงผู้นั้นเป็นเหยื่อหรืออาจจะเป็นเหยื่อของ
ความรุนแรง แต่ทัศนคติเหล่านั้นจะเป็นตัวชี้วัดของการยอมรับความรุนแรงของสังคมนั้น ในลักษณะเป็นการ
ลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตามบทบาททางเพศที่สังคมนั้นคาดหวัง (โดยเฉพาะในสังคมที่สถานะของผู้หญิงต่ ากว่า
ผู้ชาย) 

 

DV1. “บางครั้งสามี/คู่รัก ร าคาญหรือโกรธในบางสิ่งที่ภรรยาท า”  

 “ในความเห็นของท่าน คิดว่าสามี/คู่รัก มีเหตุผลสมควรที่จะท าร้ายร่างกายหรือตบตีภรรยาใน
สถานการณ์ต่อไปนี้หรือไม่?” 

 [A] “หากภรรยาออกจากบ้านโดยไม่บอกสามี?” 

 [B] “หากภรรยาไม่เอาใจใส่ดูแลบุตร?” 

 [C] “หากภรรยาโต้เถียง/ทะเลาะกับสามี?” 

 [D] “หากภรรยาปฏิเสธไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์กับสามี?” 

 [E] “หากภรรยาท าอาหารไหม้?” 

 [F] “หากภรรยาไม่ดูแลบ้าน?” 

 ให้อ่านไปทีละสถานการณ์ และบันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ โดย ‘1’ หมายถึง “ควร” 
(สามมีีเหตุผลสมควรที่จะท าร้ายร่างกายหรือตบตีภรรยา) ‘2’ หมายถึง “ไม่ควร” และ ‘8’ หมายถึง “ไม่
ทราบ”หรือไม่มีความคิดเห็น 

  

ตอนที่ 7 ทัศนคติต่อความความรุนแรงในครอบครัว 
(Attitudes Toward Domestic Violence: DV) 
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วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการตกเป็นเหยื่อของผู้หญิง ได้แก่ การถูกแย่งชิงสิ่งของ การถูก
ท าร้ายร่างกาย หรือการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ 

 

VT1. ตรวจสอบว่ำมีบุคคลอ่ืนอยู่ในบริเวณนี้หรือไม่ ก่อนที่จะเริ่มสัมภำษณ์ ควรแน่ใจว่ำมีควำมเป็น
ส่วนตัว  

 “ต่อไปนี้ดิฉัน/ผม จะขอสอบถามเกี่ยวกับอาชญากรรมที่ท่านเคยตกเป็นเหย่ือด้วยตนเอง” 

 “ดิฉัน/ผม ขอยืนยันอีกครั้งว่าค าตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับที่สุด และจะไม่บอกกล่าว
กับผู้ใด” 

 “ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา หรือนับตั้งแต่…(เดือนที่สัมภำษณ์) ปี 2559 เคยมีคนแย่งหรือพยายามแย่ง
สิ่งของไปจากท่าน โดยใช้ก าลังหรือข่มขู่ว่าจะใช้ก าลังหรือไม่?” 

 ให้นับเฉพาะเหตุการณ์ที่ผู้ตอบสัมภาษณ์ตกเป็นเหยื่อด้วยตนเองเท่านั้น ไม่รวม ประสบการณ์
ของสมาชิกคนอื่นในครัวเรือน 

 ถ้าจ าเป็น ให้ช่วยเหลือผู้ตอบสัมภาษณ์ในการฟ้ืนความทรงจ า และต้องแน่ใจว่าได้ให้เวลา
อย่างเพียงพอส าหรับการฟื้นความทรงจ า โดยอาจกล่าวว่า “อาจเป็นเรื่องยากในการจดจ าเหตุการณ์นี้ ดังนั้น 
โปรดใช้เวลาส าหรับการคิดค าตอบของท่าน” 

 

VT2. “เหตุการณ์ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หรือนับตั้งแต่…(เดือนที่สัมภำษณ์)… 
ปี 2561 หรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ 

 

VT3. “ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์นี้กี่ครั้ง?” 

 หากไม่ทราบหรือจ าไม่ได้ ให้สอบถามเพ่ิมเติมว่า “เกิดเหตุการณ์นี้หนึ่งครั้ง สองครั้ง หรือ
สามครั้งข้ึนไป?” 

 

VT4. ตรวจสอบ VT3: หนึ่งครั้งหรือมำกกว่ำ? 

 
  

ตอนที่ 8 การตกเป็นเหยือ่ 
(Victimisation: VT) 



4-37 

VT5A. “ขณะเกิดเหตุการณ์นี้ ท่านถูกขโมยสิ่งของใด ๆ หรือไม่?” 

VT5B. “ครั้งล่าสุดที่เกิดเหตุการณ์นี้ ท่านถูกขโมยสิ่งของใด ๆ หรือไม่?” 

 เนื่องจากผู้ตอบสัมภาษณ์ที่ประสบเหตุมากกว่าหนึ่งครั้งในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มักจะไม่กล่าวถึง
เหตุการณ์ครั้งล่าสุด แต่ชอบกล่าวถึงเหตุการณ์ที่น่าสนใจที่สุด เหตุการณ์ที่สบายใจที่จะกล่าวถึงที่สุด หรือ
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบที่สุด ดังนั้น ให้เน้นย้ าว่าข้อถามนี้และข้อถามที่เกี่ยวข้อง (VT6 VT7 VT8 และ 
VT8A/B) อ้างอิงเหตุการณ์ครั้งล่าสุดเท่านั้น 

 

VT6. “บุคคลนั้นมีอาวุธหรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ 

 

VT7. “มีมีด ปืน หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้เป็นอาวุธ?” 

 ให้บันทึกทุกตัวเลือกท่ีถูกกล่าวถึง ซึ่งมี 3 รายการ ได้แก่ 
 1. มีด (รวมทั้งวัตถุที่มีลักษณะแหลมคม) 
 2. ปืน 
 3. สิ่งอ่ืนที่ใช้เป็นอาวุธ เช่น กระบอง ท่อนไม้ ท่อ เชือก วัตถุระเบิด สนับมือหรืออาวุธมือ  
คันธนูและลูกศร อาวุธที่เป็นศิลปะการต่อสู ้เป็นต้น 

 

VT8. “ท่านหรือใครก็ตามได้ไปแจ้งต ารวจหรือไม่?” 

 หาก “ได้แจ้ง” ต ารวจ ให้สอบถามเพ่ิมเติมว่า “ท่านหรือผู้อ่ืนไปแจ้งต ารวจ?” หากมีท้ัง
ผู้ตอบสัมภาษณ์เองและบุคคลอื่นไปแจ้ง ให้นับเฉพาะผู้ตอบสัมภาษณ์ 

 

VT8A. “ท่านหรือใครก็ตามได้แจ้งหน่วยงานอ่ืน นอกจากต ารวจหรือไม่?” 

 หาก “ได้แจ้ง” หน่วยงานอื่นนอกจากต ารวจ ให้สอบถามเพ่ิมเติมว่า “ท่านหรือผู้อ่ืนไปแจ้ง?” 
หากมีท้ังผู้ตอบสัมภาษณ์เองและบุคคลอ่ืนไปแจ้ง ให้นับเฉพาะผู้ตอบสัมภาษณ์ 

 

VT8B. “ท่านหรือผู้อ่ืนได้แจ้งหน่วยงานใดบ้าง?” 

 ให้บันทึกประเภทของหน่วยงานที่ผู้ตอบสัมภาษณ์หรือผู้อ่ืน (ตามค าตอบใน VT8A) ได้ไปแจ้งเหตุ 
ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบทุกค าตอบที่ระบุ หากเป็นหน่วยงานนอกเหนือจากตัวเลือก ให้บันทึก ‘X’ 
และระบุรายละเอียด 
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VT9A. “นอกเหนือจากเหตุการณ์ที่กล่าวถึงแล้ว ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา หรือนับตั้งแต่…(เดือนที่สัมภำษณ์)…  
ปี 2559 ท่านเคยถูกท าร้ายร่างกายหรือไม่?” 

VT9B. “ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน หรือนับตั้งแต่…(เดือนที่สัมภำษณ์)… ปี 2559 ท่านเคยถูกท าร้าย
ร่างกายหรือไม่?” 

 หาก “ไม่เคย” ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่ผู้ตอบสัมภาษณ์ “การท าร้ายอาจเกิดได้ที่บ้าน หรือที่ใด ๆ 
นอกบ้าน เช่น บ้านหลังอ่ืน บนถนน ที่โรงเรียน บนขนส่งสาธารณะ ร้านอาหาร หรือที่ท างาน” 

 ให้นับเฉพาะเหตุการณ์ที่ผู้ตอบสัมภาษณ์ตกเป็นเหยื่อด้วยตนเองเท่านั้น ไม่รวม ประสบการณ์
ของสมาชิกคนอ่ืนในครัวเรือน และไม่นับเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวกับการแย่งชิงสิ่งของ ซึ่งควรจะบันทึกใน VT1 

 การท าร้ายร่างกายให้รวมถึงการตี การตบ การผลัก การท าให้สะดุด การชกให้ล้มลง ถูกยิง 
ถูกแทงหรือฟัน ถูกตีหรือขว้างปาด้วยสิ่งของ การวางยาพิษ หรือการใช้ก าลังอ่ืน ๆ ที่เป็นเหตุให้ร่างกาย
บาดเจ็บ 

 

VT10. “เหตุการณ์ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หรือนับตั้งแต่…(เดือนที่สัมภำษณ์)… 
ปี 2561 หรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ 

 

VT11. “ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์นี้กี่ครั้ง?” 

 หากไม่ทราบหรือจ าไม่ได้ ให้สอบถามเพ่ิมเติมว่า “เกิดเหตุการณ์นี้หนึ่งครั้ง สองครั้ง หรือ
สามครั้งข้ึนไป?” 

 

VT12A. “เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ใด?” 

VT12B. “เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครั้งล่าสุดที่ใด?” 

 เนื่องจากผู้ตอบสัมภาษณ์ที่ประสบเหตุมากกว่าหนึ่งครั้งในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มักจะไม่กล่าวถึง
เหตุการณ์ครั้งล่าสุด แต่ชอบกล่าวถึงเหตุการณ์ที่น่าสนใจที่สุด เหตุการณ์ที่สบายใจที่จะกล่าวถึงที่สุด หรือ
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบที่สุด ดังนั้น ให้เน้นย้ าว่าข้อถามนี้และข้อถามที่เกี่ยวข้อง (VT13 VT14A/B VT17 
VT18 VT19 และ VT19A/B) อ้างอิงเหตุการณค์รั้งล่าสุดเท่านั้น 

หมายเหตุ 
 1. ที่บ้าน หมายถึง บ้านหรือสถานที่ที่ผู้ตอบสัมภาษณ์อยู่อาศัย 
 2. บ้านอื่น หมายถึง บ้านหรือสถานที่อยู่อาศัยอ่ืน 
 3. บนถนน หมายถึง ทางท่ีใช้สัญจร ให้รวม ตรอก ซอย หรือทางอ่ืนในลักษณะเดียวกันด้วย 
 4. ขนส่งสาธารณะ คือ บริการคมนาคมขนส่งผู้โดยสารที่สามารถใช้ได้โดยสาธารณชน  
เช่น รถโดยสารประจ าทาง (รถเมล์ รถตู้) รถไฟ รถไฟฟ้า เรือ เป็นต้น ไม่รวม การเช่าเหมาที่จะไม่รับผู้โดยสาร
แปลกหน้า 
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 5. ร้านอาหาร/คาเฟ่/บาร์ หมายถึง สถานที่จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้รวมร้านใน
ลักษณะเดียวกัน ที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืน 
 6. ที่สาธารณะอ่ืน ๆ  หมายถึง สถานที่ที่สาธารณชนสามารถเข้าไปใช้บริการได้ 
นอกเหนือจากตัวเลือกข้างต้น เช่น หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 
 7. สถานที่อ่ืน ๆ หมายถึง สถานที่อ่ืน ๆ นอกเหนือจากตัวเลือกข้างต้น 
 

VT13. “มีผู้เข้าร่วมก่อเหตุครั้งนี้กี่คน?” 

 หากไม่ทราบหรือจ าไม่ได้ ให้สอบถามเพ่ิมเติมว่า “มีหนึ่งคน สองคน หรือตั้งแต่สามคนขึ้นไป?” 

 

VT14A. “ขณะเกิดเหตุการณ์ ท่านจ าหน้าผู้ก่อเหตุได้หรือไม่?” 

VT14B. “ขณะเกิดเหตุการณ์ ท่านจ าหน้าผู้ก่อเหตุได้อย่างน้อยหนึ่งคนหรือไม่?” 

 หากมีผู้ก่อเหตุเพียง 1 คน ให้สอบถามด้วย VT14A แต่ถ้าตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ให้สอบถามด้วย 
VT14B และบันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ 

 

VT17. “บุคคลนั้นมีอาวุธหรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ 

 

VT18. “มีมีด ปืน หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้เป็นอาวุธ?” 

 ให้บันทึกทุกตัวเลือกท่ีถูกกล่าวถึง ซึ่งมี 3 รายการ ได้แก่ 
 1. มีด (รวมทั้งวัตถุที่มีลักษณะแหลมคม) 
 2. ปืน 
 3. สิ่งอ่ืนที่ใช้เป็นอาวุธ เช่น กระบอง ท่อนไม้ ท่อ เชือก วัตถุระเบิด สนับมือหรืออาวุธมือ  
คันธนูและลูกศร อาวุธที่เป็นศิลปะการต่อสู ้เป็นต้น 

 

VT19. “ท่านหรือใครก็ตามได้ไปแจ้งต ารวจหรือไม่?” 

 หาก “ได้แจ้ง” ต ารวจ ให้สอบถามเพ่ิมเติมว่า “ท่านหรือผู้อ่ืนไปแจ้งต ารวจ?” หากมีท้ัง
ผู้ตอบสัมภาษณ์เองและบุคคลอื่นไปแจ้ง ให้นับเฉพาะผู้ตอบสัมภาษณ์ 

 

VT19A. “ท่านหรือใครก็ตามได้แจ้งหน่วยงานอ่ืน นอกจากต ารวจหรือไม่?” 

 หาก “ได้แจ้ง” หน่วยงานอ่ืนนอกจากต ารวจ ให้สอบถามเพ่ิมเติมว่า “ท่านหรือผู้อ่ืนไปแจ้ง?” 
หากมีท้ังผู้ตอบสัมภาษณ์เองและบุคคลอ่ืนไปแจ้ง ให้นับเฉพาะผู้ตอบสัมภาษณ์ 
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VT19B. “ท่านหรือผู้อ่ืนได้แจ้งหน่วยงานใดบ้าง?” 

 ให้บันทึกประเภทของหน่วยงานที่ผู้ตอบสัมภาษณ์หรือผู้อ่ืน (ตามค าตอบใน VT19A) ได้ไป
แจ้งเหตุ ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบทุกค าตอบที่ระบุ หากเป็นหน่วยงานนอกเหนือจากตัวเลือก ให้
บันทึก ‘X’ และระบุรายละเอียด 

 

VT20. “ท่านรู้สึกปลอดภัยเพียงใด หากต้องเดินตามล าพังในชุมชนของท่านตอนกลางคืน?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ 

 

VT21. “ท่านรู้สึกปลอดภัยเพียงใด หากต้องอยู่บ้านตามล าพังตอนกลางคืน?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ 

 

VT22. “ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ตัวท่านเองรู้สึกแปลกแยกหรือถูกท าให้ล าบากใจจากเรื่องต่อไปนี้
หรือไม่?” 

 ข้อถามนี้ต้องการทราบความรู้สึกแปลกแยกหรือถูกท าให้ล าบากใจของผู้ตอบสัมภาษณ์  
ซึ่งอาจเกิดจากบุคคลในครัวเรือน คนในชุมชน เพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน หรือบุคคลอ่ืนก็ได้ ให้สอบถามไปทีละ
รายการ และบันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ 

 [A] “เชื้อชาติ หรือ การอพยพย้ายจากถิ่นเกิด?” 

 ผู้ตอบสัมภาษณ์ถูกไม่ยอมรับในเรื่องของความแตกต่างด้านเชื้อชาติ หรือการดูถูกเชื้อชาติ 
หรือการตั้งข้อรังเกียจกรณีท่ีเป็นผู้อพยพย้ายมาจากท่ีอ่ืนหรือถิ่นเกิด 

 [B] “เพศ?” 

 ผู้ตอบสัมภาษณ์อาจถูกกดขี่ ข่มเหง ถูกจ ากัดสิทธิในการแสดงออกด้านความคิดเห็นหรือ
พฤติกรรม เนื่องมาจากความแตกต่างทางเพศ เช่น การให้อ านาจการตัดสินใจส่วนใหญ่อาจอยู่ที่เพศชาย เป็นต้น 

 [C] “รสนิยมทางเพศ?” 

 กรณีผู้ตอบสัมภาษณ์มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศก าเนิด (เพศทางเลือก) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งร่างกาย และจิตใจ อาจท าให้ไม่เป็นที่ยอมรับของครอบครัว หรือสังคม มีความเสี่ยงต่อการถูกกลั่นแกล้ง ด่าทอ 
หรือท าร้ายร่างกาย เป็นต้น 

 [D] “อายุ?” 

 ผู้ตอบสัมภาษณ์อาจถูกเลือกปฏิบัติ ถูกท าให้รู้สึกแปลกแยก หรือล าบากใจ เช่น การไม่
ยอมรับหรือเปิดโอกาสในการแสดงออกด้านความคิดเห็นหรือพฤติกรรม เนื่องมาจากความแตกต่างด้านอายุ 
(อายุน้อยกว่าหรือมากกว่าคนอ่ืน) 
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 [E] “ศาสนาหรือความเชื่อ?” 

 ความแตกต่างในการนับถือศาสนา หรือการมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไป อาจเป็นสาเหตุที่
ท าให้ผู้ตอบสัมภาษณ์รู้สึกอึดอัด ล าบากใจ หรือแปลกแยกจากสังคม 

 [F] “ความพิการ?” 

 ผู้ตอบสัมภาษณ์อาจถูกล้อเลียน ถูกใช้ค าพูดที่ไม่เหมาะสม การปิดโอกาสในการเรียน หรือการ
ประกอบอาชีพ การใช้ชีวิตประจ าวันที่ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

 [G] “ฐานะยากจน?” 

 ผู้ตอบสัมภาษณ์อาจด าเนินชีวิตประจ าวันเป็นไปด้วยความยากล าบาก ถูกเลือกปฏิบัติ  
ถูกรังเกียจ หรืออาจไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องมาจากฐานะที่ยากจนกว่าคนอ่ืน 

 [H] “ต าแหน่งหน้าที่การงาน?” 

 ผู้ตอบสัมภาษณ์อาจมีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือนร่วมงานหรือองค์กร การได้รับ
มอบหมายงานที่ไม่ถนัด หรือมีความสามารถแต่ไม่ได้รับการยอมรับในองค์กร 

 [X] “เหตุผลอื่น ๆ?” 

 หากมีสาเหตุอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้นที่ท าให้ผู้ตอบสัมภาษณ์รู้สึกแปลกแยกหรือ
ถูกท าให้ล าบากใจ ให้ระบุรายละเอียด 
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 ข้อถามในตอนนี้สอบถามผู้หญิงที่เข้าข่ายทุกคน 

 “การสมรส” หมายถึง ความผูกพันระหว่างชายกับหญิงในการเป็นสามีภรรยาหรือการอยู่
ร่วมกันฉันสามีภรรยาของชายกับหญิง อาจเป็นการอยู่กินด้วยกันโดยมีพิธีแต่งงานหรือไม่ก็ได้ และอาจจด
ทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนสมรสก็ได้เช่นกัน 

 เช่น ผู้หญิงได้ไปอาศัยอยู่ที่บ้านแฟนเป็นระยะเวลาหลายปี (มีครอบครัวของแฟนอาศัยอยู่ด้วย) 
ให้นับว่าเป็นการอยู่กินฉันสามีภรรยา ไม่ว่าจะมีบุตรหรือไม่ก็ตาม ในขณะที่ หากผู้หญิงมีแฟน แต่ไม่เคยอาศัย
อยู่กับแฟน ก็จะไม่นับว่าเป็นการอยู่กินฉันสามีภรรยา 

หมายเหตุ 
 วัตถุประสงค์ของตอนนี้เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลการสมรสหรืออยู่กินของบุคคลต่างเพศกัน  
แต่หากผู้ตอบสัมภาษณ์ให้ข้อมูลว่าอยู่กินกับบุคคลเพศเดียวกัน ให้พนักงานสัมภาษณ์สอบถามข้อมูลไปด้วย
ท่าทีปกติ แต่ใหร้ะบหุมายเหตุมาด้วย 

 

MA1. “ปัจจุบันท่านสมรสแล้วหรืออยู่กินกับผู้ชายฉันสามีภรรยาหรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับสถานภาพของผู้ตอบสัมภาษณ์ ณ วันสัมภาษณ์ ดังนี้ ‘1’ คือ 
สมรสจดทะเบียน ‘2’ คือ อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้จดทะเบียน และ ‘3’ คือ ไม่ได้อยู่กินกับใคร หากไม่ได้อยู่กินกับใคร 
ให้ข้ามไป MA5 

 

MA2. “สามี/คู่รักของท่านอายุเท่าใด?” 

ให้สอบถามเพ่ิม: “อายุของสามี/คู่รัก เม่ือนับถึงวันเกิดครั้งที่ผ่านมา?” 

 ให้ใช้ค าว่าสามีหรือคู่รัก ค าใดค าหนึ่งขึ้นกับค าตอบจาก MA1 หากผู้ตอบสัมภาษณ์ทราบอายุ
ของสามี/คู่รัก เมื่อนับถึงวันเกิดครั้งที่ผ่านมา ให้บันทึกอายุ แต่ถ้าไม่ทราบ บันทึก ‘98’ 

 

MA3. “นอกจากท่านแล้ว สามีของท่านมีภรรยาคนอ่ืนหรืออยู่กินกับผู้หญิงอ่ืนฉันสามีภรรยาหรือไม่?” 

 หากสามี/คู่รักของผู้หญิงมีภรรยาหรืออยู่กินกับผู้หญิงอ่ืน ให้บันทึก ‘1’ และถาม MA4 ต่อไป 
แต่ถ้า “ไม่มี” ให้ข้ามไป MA7 

 

MA4. “สามีของท่านมีภรรยาคนอ่ืนกี่คน?” 

 ให้บันทึกจ านวน หากไม่ทราบ บันทึก ‘98’ หลังจากบันทึกแล้วให้ข้ามไป MA7 

ตอนที่ 9 การสมรสหรือการอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา 
(Marriage/Union: MA) 
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MA5. “ท่านเคยสมรสหรืออยู่กินกับผู้ชายฉันสามีภรรยาหรือไม่?” 

 ส าหรับผู้หญิงที่ปัจจุบันไม่ได้สมรสหรืออยู่กินกับใคร ให้สอบถามว่าเคยสมรสหรืออยู่กินกับ
ผู้ชายหรือไม่ ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ ดังนี้ 
 1. หาก “เคย” สอบถามให้แน่ชัดว่า “เคยสมรสจดทะเบียน” หรือ “เคยอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้
จดทะเบียน” จากนั้นให้บันทึก ‘1’ หรือ ‘2’ ตามล าดับ และถาม MA6 ต่อไป 
 2. หาก “ไม่เคย” ให้บันทึก ‘3’ และข้ามไปตอนถัดไป 

หมายเหต ุ
 หากผู้ตอบสัมภาษณ์ระบุทั้ง “เคยสมรสจดทะเบียน” และ “เคยอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้จด
ทะเบียน” ให้บันทึก “เคยสมรสจดทะเบียน” (รหัส ‘1’) 

 

MA6. “ขณะนี้ท่านมีสถานภาพสมรสอะไร ม่าย หย่า หรือแยกกันอยู่?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ ส าหรับผู้หญิงที่ปัจจุบันไม่ได้สมรสหรืออยู่กินกับใครแต่
เคยสมรสหรืออยู่กินในอดีต ให้บันทึกสถานภาพสมรส ณ วันสัมภาษณ์ ซึ่งอาจเป็นม่าย หย่า หรือแยกกันอยู่ 

หมายเหตุ 
 1. สถานภาพสมรส หมายถึง ความผูกพันระหว่างชายกับหญิงในการเป็นสามีภรรยา 
 2. ม่าย หมายถึง ผู้ที่เคยแต่งงานแต่คู่สมรสได้เสียชีวิตไปแล้ว และขณะนี้ยังไม่ได้สมรสใหม่ 
 3. หย่า หมายถึง สามีภรรยาที่เคยจดทะเบียนสมรส แต่ปัจจุบันได้จดทะเบียนหย่ากันตาม
กฎหมายแล้ว 
 4. แยกกันอยู่ หมายถึง สามีภรรยาที่ยังจดทะเบียนสมรส แต่ปัจจุบันไม่ได้อยู่ร่วมกันฉันสามี
ภรรยาแล้วและยังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากันตามกฎหมาย รวมทั้งผู้ที่เคยอยู่กินกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตาม
กฎหมาย แตป่ัจจุบันได้เลิกรากันไปโดยไม่ได้อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาแล้ว 
 

MA7. “ท่านสมรสหรืออยู่กินกับผู้ชายฉันสามีภรรยาเพียง 1 ครัง้ หรือ มากกว่า 1 ครั้ง?” 

 เช่นเดียวกับ MA1 ข้อนี้นับรวมการอยู่กินด้วยกันโดยมีพิธีแต่งงานหรือไม่ก็ได้ และอาจจด
ทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนสมรสก็ได้เช่นกัน มีหลักในการบันทึก ดังนี้ 
 1. หากผู้หญิงที่ตอบสัมภาษณ์เคยสมรสหรืออยู่กินกับผู้ชาย แล้วหลังจากนั้นเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นม่าย หย่า หรือแยกกันอยู่ แต่ในปัจจุบันได้สมรสหรืออยู่กินกับผู้ชาย ให้บันทึก ‘2’ (มากกว่า 1 ครั้ง) และ
ถาม MA8B ต่อไป 
 2. หากปัจจุบันผู้หญิงที่ตอบสัมภาษณ์ไม่ได้สมรสหรืออยู่กินกับผู้ชาย แต่ก่อนหน้านี้เคยสมรส
หรืออยู่กินกับผู้ชายตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป ให้บันทึก ‘2’ (มากกว่า 1 ครั้ง) และถาม MA8B ต่อไป 
 3. หากสมรสหรืออยู่กินกับผู้ชายเพียงหนึ่งครั้ง ให้บันทึก ‘1’ และถาม MA8A ต่อไป 

หมายเหต ุ
 ข้อนี้ไม่ได้หมายถึงจ านวนสามีหรือผู้ที่อยู่กินด้วย แต่เป็นจ านวนครั้งที่สมรส เช่น ถ้าผู้หญิงจด
ทะเบียนสมรสกับผู้ชายแล้วหย่ากัน ต่อมากลับมาแต่งงานกับชายคนเดิมอีก ให้ถือว่าผู้หญิงคนนั้นแต่งงาน 2 ครั้ง 
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MA8A. “ท่านสมรสหรืออยู่กินกับผู้ชายฉันสามีภรรยาเมื่อเดือน และ พ.ศ. ใด?” 

MA8B. “ท่านสมรสครั้งแรกหรืออยู่กินกับผู้ชายคนแรกฉันสามีภรรยาเม่ือเดือน และ พ.ศ. ใด?” 

 มีหลักในการบันทึก ดังนี้ 
 1. หากผู้ตอบสัมภาษณ์ทราบเดือนและปีที่สมรสหรือเริ่มอยู่กินด้วยกัน ให้บันทึก “เดือน” 
และ “ปี” 
 2. หากจ าเดือนและปีไม่ได้ ให้พนักงานสัมภาษณ์พยายามถามถึงเอกสารอ่ืน ๆ ที่อาจมีการจด
บันทึก เดือน ปี ที่สมรสฯ หากผู้ตอบสัมภาษณ์ไม่ทราบหรือไม่มีเอกสารใด ๆ ที่ระบุเดือนที่สมรส ให้บันทึก 
‘98’ ในช่องเดือน และพยายามสอบถามถึงปีท่ีสมรสหรือเริ่มอยู่กินด้วยกัน ให้บันทึกปีและข้ามไปตอนถัดไป 
 3. หากไม่ทราบปีและหรือไม่มีเอกสารใด ๆ ที่ระบุปีที่สมรส ให้บันทึก ‘9998’ ในช่องปีและ
ถาม MA9 ต่อไป 

 

MA9. ตรวจสอบ MA8A/B: บันทึก ‘ไม่ทรำบปี’ หรือไม่? 

 หากทราบปีใน MA8A/B ให้ข้ามไปตอนถัดไป แต่ถ้าไม่ทราบ ให้ถามข้อต่อไป 

 

MA10. ตรวจสอบ MA7: สมรสหรืออยู่กินกับผู้ชำยฉันสำมีภรรยำเพียง 1 ครั้งหรือไม่? 

 หากผู้หญิงสมรสหรืออยู่กินกับผู้ชายฉันสามีภรรยาเพียง 1 ครั้ง ให้ถาม MA11A มิฉะนั้น  
ให้ถาม MA11B 

 

MA11A. “ท่านอยู่กินกับสามี/คู่รัก เมื่ออายุเท่าใด?” 

MA11B. “ท่านอยู่กินกับสามี/คู่รักคนแรก เมื่ออายุเท่าใด?” 

 หากใน MA7 ระบุว่าเพียง 1 ครั้ง ให้ใช้ค าว่า “…อยู่กินกับสามี/คู่รัก” มิฉะนั้น ให้ใช้ “…อยู่กิน
กับสามี/คู่รักคนแรก” จากนั้น ให้บันทึกอายุเต็มปีที่อยู่กินกับสามี/คู่รัก 

หมายเหตุ 
ถ้าผู้หญิงที่ตอบสัมภาษณ์จ าไม่ได้ ให้พนักงานสัมภาษณ์พยายามถามโดยอาจใช้ค าถามอ่ืนช่วย 

เช่น คลอดบุตรคนแรกเมื่อใด หรือถามอายุบุตรคนแรกแล้วนับย้อนไปก่อนหน้านั้นและถ้าบุตรคนแรกยังมีชีวิต
อยู่ให้ประมาณจากอายุของบุตร และถามว่าตอนที่สมรสฯ แล้วมีบุตรทันทีหรือเว้นระยะ  พนักงานสัมภาษณ์
ต้องพยายามถามมาให้ได้เพราะข้อนี้จะปล่อยว่างไม่ได้ 
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วัตถุประสงค ์

 เพ่ือต้องการทราบระดับความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมของหญิงอายุ 15-49 ปี 
เกี่ยวกับเรื่องเอชไอวี/เอดส์ เช่น การติดต่อ การป้องกัน และการตรวจหาเชื้อ เพ่ือน ามาก าหนดนโยบาย
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับเอชไอวี/เอดส์ ต่อไป 

 ในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่
เกี่ยวกับข้องกับการแพร่เอชไอวี/เอดส์ ผู้หญิงที่ตอบสัมภาษณ์อาจถามถึงค าตอบที่ถูกต้อง  ดังนั้นพนักงาน
สัมภาษณ์ควรทราบค าตอบที่ถูกต้อง  อย่างไรก็ตามพนักงานสัมภาษณ์ควรแจ้งอย่างสุภาพให้ผู้หญิงที่ตอบ
ทราบว่าจะอธิบายค าตอบที่ถูกต้องให้ทราบเมื่อเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ครัวเรือนนี้ 

 

HA1. “ต่อไปนี้ ดิฉัน/ผม จะขอถามในเรื่องถัดไป นะคะ/ครับ” 

 “ท่านเคยได้ยินเรื่องเอชไอวี หรือโรคเอดส์หรือไม่?” 

 ข้อถามนี้เป็นการเกริ่นน าและตรวจสอบระดับการรับรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ หากผู้ตอบ
สัมภาษณ์ไม่เคยได้ยิน ให้ข้ามไปตอนถัดไป 

 

HA2–HA8 

 ข้อถามต่อไปนี้ (HA2 ถึง HA8) เพ่ือทราบถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์  
เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันตนให้พ้นจากการติดเชื้อเอชไอวี เช่น การไม่ส าส่อนทางเพศ การใช้ถุงยาง
อนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์  นอกจากนี้เป็นค าถามที่เกี่ยวกับการเข้าใจผิดเรื่องการติดเชื้อเอชไอวี เช่น การถูกยุง
ที่กัดคนติดเชื้อเอชไอวีแล้วมากัดเรา หรือการกินอาหารร่วมกับผู้ป่วย เป็นต้น 

 ส าหรับข้อถาม HA2 ถึง HA7 ให้พนักงานสัมภาษณ์ชี้แจงผู้ตอบสัมภาษณ์ว่า ต่อไปนี้จะ
สอบถามเรื่องความรู้/ความเข้าใจ เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โดยพนักงานสัมภาษณ์จะอ่านค าถามทีละข้อ 
โดยแต่ละข้อมี 3 ตัวเลือกให้ตอบ นอกจากนี้ พนักงานสัมภาษณ์ต้องไม่อธิบายค าตอบที่ถูกต้องระหว่างการ
สัมภาษณ์ทุกกรณ ี

 

HA2. “เอชไอวีเป็นเชื้อไวรัส ที่น าไปสู่การเป็นโรคเอดส์” “คนสามารถลดโอกาสในการติดเชื้อเอชไอวีได้
หรือไม่ ด้วยการมีเพศสัมพันธ์กับคู่ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวีเพียงคนเดียว และคู่ต้องไม่มีเพศสัมพันธ์
กับคนอ่ืน?” 

HA3. “คนสามารถติดเชื้อเอชไอวีจากการถูกยุงกัดได้หรือไม่?” 

ตอนที่ 10 เช้ือเอชไอวี/เอดส์ 
(HIV/AIDS: HA) 
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HA4. “คนสามารถลดโอกาสในการติดเชื้อเอชไอวีได้หรือไม่ ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเม่ือมี
เพศสัมพันธ์?” 

HA5. “คนสามารถติดเชื้อเอชไอวีจากการกินอาหารร่วมกับคนมีเชื้อเอชไอวีได้หรือไม่?” 

HA6. “คนสามารถติดเชื้อเอชไอวีจากการใช้เวทมนตร์หรืออ านาจเหนือธรรมชาติอ่ืน ๆ ได้หรือไม่?” 

HA7. “เป็นไปได้หรือไม่ว่า คนที่ดูมีสุขภาพดีอาจมีเชื้อเอชไอวี?” 

 

HA8. “เชื้อเอชไอวีสามารถถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก” 

 [A] “ในระหว่างตั้งครรภ์ได้หรือไม่?” 

 [B] “ขณะคลอดได้หรือไม่?” 

 [C] “โดยให้ลูกกินนมแม่ได้หรือไม่?” 

 ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์สามารถทราบได้จากข้อถาม HA8 ซึ่งประเมินความรู้
เกี่ยวกับการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก 

 ให้สอบถามไปทีละรายการและบันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ ในแต่ละข้อจะสอบถามถึง
การถ่ายทอดเชื้อในแต่ละช่วงเวลา ได้แก่ ระหว่างตั้งครรภ์ ขณะคลอด และให้นมบุตร บันทึก ‘1’ ส าหรับ 
“ได”้ และ ‘2’ ส าหรับ “ไม่ได้” หากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ บันทึก ‘8’ 

 

HA9. ตรวจสอบ HA8[A] [B] และ [C]: ตอบว่ำ ‘ได้’ อย่ำงน้อย 1 ข้อ? 

 หากมีการบันทึก “ได”้ อย่างน้อย 1 ข้อ ให้ถามข้อต่อไป มิฉะนั้น ให้ข้ามไป HA11 

 

HA10. “มียาเฉพาะทางที่แพทย์หรือพยาบาลให้ผู้หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี ส าหรับลดความเสี่ยงในการ
ถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกหรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ 

 

HA13-HA29 

 ข้อถามต่อไปนี้ต้องการทราบเกี่ยวกับระดับความต้องการที่ยังไม่สัมฤทธิ์ด้านการตรวจหาเชื้อ
เอชไอวี และจะสอบถามผู้หญิงที่คลอดบุตรในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาและได้ไปฝากครรภ์ ในการได้รับค าปรึกษา
เกี่ยวกับโรคเอดส์และการตรวจหาเชื้อเอชไอวี ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีการส่งเสริมให้ตรวจหาเชื้อและรับค าปรึกษา
โดยสมัครใจ เพ่ือให้ทราบสถานะของตนเอง จะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและป้องกันการติดเชื้อ หรือป้องกัน
การถ่ายทอดเชื้อ (กรณีเป็นผู้มีเชื้อ) 

 ผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อส่วนใหญ่ไม่ได้กลับไปรับผลการตรวจ อย่างไรก็ตามสัดส่วนผู้ที่
กลับไปรับผลการตรวจมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการให้ค าปรึกษาก่อนตรวจมีคุณภาพดีขึ้น ดังนั้น  
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การประมาณจ านวนผู้ที่ได้รับการตรวจและได้รับทราบผลตรวจจึงเป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือใช้เป็นตัวชี้วัด (ทางอ้อม) 
ของคุณภาพของการให้ค าปรึกษาและระดับความต้องการใช้บริการดังกล่าว 

 

HA11. ตรวจสอบ CM17: คลอดบุตรเกิดมีชีพในรอบ 2 ปีที่ผ่ำนมำหรือไม่? 

 ตรวจสอบ CM17 ในตอนภาวะเจริญพันธุ์  ให้บันทึก ‘2’ หากผู้หญิงที่ตอบสัมภาษณ์ไม่ได้
คลอดบุตรเกิดมีชีพในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา หรือไม่ได้ถาม CM17 จากนั้นให้ข้ามไป HA24 มิฉะนั้น ให้บันทึก ‘1’ 
และคัดลอกชื่อบุตรคนสุดท้องจาก CM18 จากนั้นให้ถามข้อต่อไป ซึ่งจะใช้ชื่อบุตรนี้ประกอบการสัมภาษณ์ 

 

HA12. ตรวจสอบ MN2: มีกำรฝำกครรภ์หรือไม่? 

 ตรวจสอบค าตอบใน MN2 จากตอนอนามัยแม่และเด็ก  หากผู้หญิงที่ตอบสัมภาษณ์ได้ 
ฝากครรภ์ ให้ถาม HA13 ต่อไป แต่ถ้าไม่ได้ฝากครรภ์ ให้ข้ามไป HA17 

 

HA13. “ระหว่างการตรวจครรภ์ครั้งใด ๆ ก็ตามของ..(ชื่อบุตร)...ท่านได้รับข้อมูลต่อไปนี้หรือไม่?:” 

 [A] “เด็กรับเชื้อเอชไอวีจากแม่ได้?” 

 [B] “สิ่งท่ีท่านสามารถท าในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี?” 

 [C] “การตรวจหาเชื้อเอชไอวี?” 

 [D] “ท่านได้รับการเสนอให้ตรวจหาเชื้อเอชไอวีหรือไม่?” 

 ข้อถามนี้ต้องการทราบว่าในระหว่างการตรวจครรภ์ ได้มีผู้ให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเอชไอวี
หรือไม่ ซึ่งหัวข้อเหล่านั้นอาจมีการพูดถึงเพียงครั้งเดียวหรือมากกว่าก็ได้ และอาจพูดถึงในการไปตรวจครรภ์
ครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ 

 

HA14. “ดิฉัน/ผม ไม่ต้องการทราบผลการตรวจ แต่อยากทราบเพียงว่าในระหว่างการตรวจครรภ์  
ท่านได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีหรือไม่?” 

 ให้แจ้งกับผู้ตอบสัมภาษณ์ให้ชัดเจนว่าไม่ต้องการทราบผลการตรวจ ต้องการสอบถามเพียงว่า
ได้รับการตรวจหรือไม่ ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ หาก “ไม่ได้ตรวจ” หรือ “ไม่ทราบ” ให้ข้ามไป 
HA16A 

 

HA15. “ดิฉัน/ผม ไม่ต้องการทราบผลของการตรวจ แต่อยากทราบเพียงว่าท่านได้รับผลการตรวจ
หรือไม่?” 

 บางครั้งผู้ที่ไปรับการตรวจจะไม่ได้รับผลการตรวจว่ามีเชื้อหรือไม่ หรืออาจไม่ได้ไปรับผลการตรวจ 
ให้แจ้งกับผู้ตอบสัมภาษณ์ให้ชัดเจนว่าไม่ต้องการทราบผลการตรวจ ต้องการสอบถามเพียงว่าได้รับผลการตรวจ
หรือไม ่ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ หาก “ไม่ไดร้ับ” หรือ “ไม่ทราบ” ให้ข้ามไป HA16A  
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HA16. “หลังจากที่ได้รับผลการตรวจแล้ว ท่านได้รับข้อมูลใด ๆ ด้านสุขภาพ หรือได้รับค าปรึกษาเกี่ยวกับ
เชื้อเอชไอวีหรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ 

 

HA16A. “ดิฉัน/ผม ไม่ต้องการทราบผลการตรวจ แต่อยากทราบเพียงว่าในระหว่างการตรวจครรภ์ สามี/
คู่รักของท่านได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีหรือไม่?” 

 ให้แจ้งกับผู้ตอบสัมภาษณ์ให้ชัดเจนว่าไม่ต้องการทราบผลการตรวจ ต้องการสอบถามเพียงว่า
สามี/คู่รักได้รับการตรวจหรือไม่ ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ  

 

HA17. ตรวจสอบ MN20: เด็กคลอดในสถำนพยำบำลหรือไม่? 

 ตรวจสอบค าตอบใน MN20 จากตอนอนามัยแม่และเด็ก  หากเด็กคลอดในสถานพยาบาล  
ให้บันทึก ‘1’ และถามข้อต่อไป แต่ถ้าไม่ได้คลอดในสถานพยาบาล ให้บัทึก ‘2’ และข้ามไป HA21 

 

HA18. “ระหว่างที่ไปคลอด แต่ก่อนที่บุตรคลอดออกมา ท่านได้รับการเสนอให้ตรวจหาเชื้อเอชไอวี
หรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ 

 

HA19. “ดิฉัน/ผม ไม่ต้องการทราบผลของการตรวจ แต่อยากทราบเพียงว่าท่านได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี
ในครั้งนั้นหรือไม่?” 

 ให้แจ้งกับผู้ตอบสัมภาษณ์ให้ชัดเจนว่าไม่ต้องการทราบผลการตรวจ ต้องการสอบถามเพียงว่า
ได้รับการตรวจหรือไม่ ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ หาก “ไม่ได้ตรวจ” ให้ข้ามไป HA21 

 

HA20. “ดิฉัน/ผม ไม่ต้องการทราบผลของการตรวจ แต่อยากทราบเพียงว่าท่านได้รับผลการตรวจ
หรือไม่?” 

 บางครั้งผู้ที่ไปรับการตรวจจะไม่ได้รับผลการตรวจว่ามีเชื้อหรือไม่ หรืออาจไม่ได้ไปรับผลการตรวจ 
ให้แจ้งกับผู้ตอบสัมภาษณ์ให้ชัดเจนว่าไม่ต้องการทราบผลการตรวจ ต้องการสอบถามเพียงว่าได้รับผลการตรวจ
หรือไม ่ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ จากนั้นให้ข้ามไป HA22 

 

HA21. ตรวจสอบ HA14: ผู้ตอบสัมภำษณ์ได้รับกำรตรวจหำเชื้อเอชไอวีระหว่ำงกำรตรวจครรภ์หรือไม่? 

 ตรวจสอบค าตอบใน HA14  หากผู้ตอบสัมภาษณ์ได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีระหว่างการ
ตรวจครรภ์ ให้ถามข้อต่อไป มิฉะนั้นให้ข้ามไป HA24 
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HA22. “ท่านได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีอีกหรือไม่ นับตั้งแต่การตรวจระหว่างตั้งครรภ์?” 

 ให้แจ้งกับผู้ตอบสัมภาษณ์ให้ชัดเจนว่าไม่ต้องการทราบผลการตรวจ ต้องการสอบถามเพียงว่า
ได้รับการตรวจหรือไม่ ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ หาก “ได้รับ” ให้ข้ามไป HA25 แต่ถ้า “ไม่ได้รับ” 
ให้ถามข้อต่อไป 

 

HA23. “ท่านได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีครั้งล่าสุดกี่เดือนมาแล้ว?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ จากนั้นให้ข้ามไป HA28 

 

HA24. “ดิฉัน/ผม ไม่ต้องการทราบผลการตรวจ แต่อยากทราบเพียงว่า ท่านเคยได้รับการตรวจหาเชื้อ
เอชไอวีหรือไม่?” 

 ให้สอบถามผู้ตอบสัมภาษณ์ที่เคยได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี โดยให้แจ้งกับผู้ตอบสัมภาษณ์
ให้ชัดเจนว่าไม่ต้องการทราบผลการตรวจ บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ หาก “ไม่เคยตรวจ” ให้ข้ามไป 
HA27 

 

HA25 “ท่านได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีครั้งล่าสุดกี่เดือนมาแล้ว?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ 

 

HA26. “ดิฉัน/ผม ไม่ต้องการทราบผลการตรวจ แต่อยากทราบเพียงว่าท่านได้รับผลการตรวจหรือไม่?” 

 บางครั้งผู้ที่ไปรับการตรวจจะไม่ได้รับผลการตรวจว่ามีเชื้อหรือไม่ หรืออาจไม่ได้ไปรับผลการตรวจ 
พนักงานสัมภาษณ์ต้องไม่พยายามสอบถามผลการตรวจจากผู้ตอบสัมภาษณ์โดยแจ้งให้ผู้ตอบสัมภาษณ์แน่ใจ 
ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบและข้ามไป HA28 

 

HA27. “ท่านรู้จักสถานที่ให้บริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีหรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ 

 

HA28. “ท่านเคยได้ยินว่ามีชุดทดสอบท่ีคนทั่วไปสามารถใช้ตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองหรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ หากบันทึก ‘2’ ให้ข้ามไป HA30 

 

HA29. “ท่านเคยตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง โดยใช้ชุดทดสอบหรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบของผู้ตอบสัมภาษณ์ 
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HA30–HA36 

เป็นการสอบถามความคิดเห็นและทัศนคติที่ผู้ตอบสัมภาษณ์มีต่อคนที่ติดเชื้อเอชไอวี  
ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบแต่ละข้อของผู้ตอบสัมภาษณ์ 

 

HA30. “ท่านจะซ้ือผักสดจากเจ้าของร้านหรือคนขายหรือไม่ ถ้ารู้ว่าเขาติดเชื้อเอชไอวี?” 

HA31. “ท่านคิดว่าเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีสามารถเรียนร่วมกับเด็กที่ไม่มีเชื้อได้หรือไม่?”  

HA32. “ท่านคิดว่าคนทั่วไปลังเลที่จะตรวจหาเชื้อเอชไอวีหรือไม่ เนื่องจากกลัวปฏิกิริยาจากคนรอบข้าง 
หากผลออกมาพบว่าติดเชื้อเอชไอวี?” 

HA33. “คนทั่วไปพูดในสิ่งท่ีไม่ดีเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้ที่คิดว่ามีเชื้อเอชไอวีหรือไม่?” 

HA34. “ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้ที่คิดว่ามีเชื้อเอชไอวี สูญเสียการนับถือจากคนอ่ืนหรือไม่?”  

HA35. “ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อประโยคต่อไปนี้?” 

 “ฉันรู้สึกอับอายหากคนในครอบครัวฉันติดเชื้อเอชไอวี” 

HA36. “ท่านรู้สึกกลัวว่าจะติดเชื้อเอชไอวี หากท่านไปสัมผัสกับน้ าลายของผู้ติดเชื้อหรือไม่?” 

 

HA37. ตรวจสอบ อำยุระหว่ำง 15-24 ปี (WB4=15-24) และเคยเรียนหนังสือ (WB5=1) หรือไม่? 

 หากผู้ตอบสัมภาษณ์มีอายุ 15-24 ปี และเคยเรียนหนังสือ ให้สอบถามต่อไปเกี่ยวกับการเรียน
เรื่องเพศวิถีศึกษา มิฉะนั้น  

 

HA38. “ท่านได้เรียนเรื่องเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนหรือไม่?” “เรื่องเพศวิถีศึกษา เช่น การคุมก าเนิด 
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ และสุขภาวะที่ดี เป็นต้น” 

 เพศวิถีศึกษา คือ การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องเพศและความสัมพันธ์ ที่เหมาะกับวัย
ของผู้เรียนและบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย พัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ 
การท างานของสรีระ และการดูแลสุขอนามัย ทัศนคติ ค่านิยม สัมพันธภาพ พฤติกรรมทางเพศ โรคติดต่อ 
ทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี/เอดส์ การป้องกันการตั้งครรภ์ มิติทางสังคม วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตทางเพศ 
ความเท่าเทียมทางเพศ และหัวข้ออ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ หากไม่ได้เรียน ให้ข้ามไป WM10 

 

HA39. “ท่านได้เรียนเรื่องเพศวิถีศึกษาครั้งแรกในระดับชั้นใด?” 

 ส าหรับผู้ที่ได้เรียนเพศวิถีศึกษา ให้สอบถามระดับชั้นที่ได้เรียนครั้งแรก 
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HA40. “ในคาบเรียนเพศวิถีศึกษา ท่านได้เรียนข้อมูลใหม่ ๆ บ้างหรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ 

 

HA41. “นอกจากในคาบเรียนเพศวิถีศึกษา ท่านมีแหล่งข้อมูลเรื่องเพศวิถีศึกษาอื่น ๆ จากแหล่งใด?” 

 ข้อถามนี้ต้องการทราบว่า ผู้ตอบสัมภาษณ์ได้รับข้อมูลเรื่องเพศวิถีศึกษาจากแหล่งใดบ้าง
นอกเหนือจากในคาบเรียนเพศวิถีศึกษา (นับตั้งแต่ท่ีเคยเรียนในคาบเรียนฯ จนถึงปัจจุบัน) 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ เมื่อได้ค าตอบแล้ว ให้สอบถามเพ่ิม “มีแหล่งอ่ืนอีก
หรือไม่?” 

 หากไม่ได้รับข้อมูลจากแหล่งใดเลย บันทึก ‘Y’ และต้องไม่มีการบันทึกรหัสใด ๆ พร้อมกับ ‘Y’ 
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การสิ้นสุดแบบสอบถาม 
 

WM10. บันทึกเวลำสิ้นสุดกำรสัมภำษณ์ 

 ให้บันทึกเวลาที่สิ้นสุดการสัมภาษณ์แบบสอบถามส าหรับผู้หญิงคนนี้ โดยบันทึกในระบบ 24 
ชั่วโมง กรณีเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมจะด าเนินการให้อัตโนมัติ 

 
WM11. ตลอดกำรสัมภำษณ์มีควำมเป็นส่วนตัว หรือมีคนอ่ืนอยู่ด้วยตลอดกำรสัมภำษณ์หรืออยู่บำงช่วง? 

 ให้บันทึกท่ีสอดคล้องกับสภาพการณ์ขณะสัมภาษณ์ 

 

WM12. ภำษำของแบบสอบถำม 

 ให้บันทึกภาษาของแบบสอบถามบนแท็บเล็ต (ไทยหรืออังกฤษ) หากพนักงานสัมภาษณ์มีการ
ใช้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษในโปรแกรมบนแท็บเล็ต ให้บันทึกภาษาที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ 

 

WM13. ภำษำที่ใช้ในกำรสัมภำษณ์ 

 บันทึกภาษาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ หากพนักงานสัมภาษณ์มีการใช้มากกว่าหนึ่งภาษาในการ
สัมภาษณ์ ให้บันทึกภาษาที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ 

 

WM14. ภำษำแม่ของผู้ตอบสัมภำษณ์ 

 บันทึกภาษาแม่ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

 

WM15. มีกำรใช้ล่ำมในส่วนใดส่วนหนึ่งของกำรสัมภำษณ์แบบสอบถำมนี้หรือไม่? 

 ให้บันทึกว่ามีการใช้ล่ามสัมภาษณ์แบบสอบถามท้ังหมดหรือบางส่วน หรือบันทึก ‘3’ หากไม่มี
การใช้ล่าม 

 

WM16.  ตรวจสอบสดมภ์ HL10 และ HL20 จำกรำยชื่อของสมำชิกในครัวเรือนในแบบสอบถำมส ำหรับ
ครัวเรือน: ผู้ตอบสัมภำษณ์เป็นแม่หรือผู้ดูแลเด็กอำยุ 0-4 ปี ที่อำศัยอยู่ในครัวเรือนนี้หรือไม่? 

 1. ถ้า “เป็น”  ไปยัง WM17 ในตอนข้อมูลเบื้องต้นของผู้หญิง และบันทึก ‘01’ จากนั้นไปยัง
แบบสอบถามส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ของเด็กคนนั้น และเริ่มการสัมภาษณ์ผู้ตอบสัมภาษณ์คนนี้ 

 2. ถ้า “ไมเ่ป็น” ให้ตรวจสอบ HH26-HH27 ในแบบสอบถามส าหรับครัวเรือน: มีเด็กอายุ 5-
14 ปี ที่ถูกสุ่มขึ้นมาส าหรับแบบสอบถามส าหรับเด็กอายุ 5-14 ปี หรือไม?่ 
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 2.1 ถ้า “มี” ตรวจสอบสดมภ์ HL20 ในรายชื่อของสมาชิกในครัวเรือนจากแบบสอบถาม
ส าหรับครัวเรือน: ผู้ตอบสัมภาษณ์เป็นแม่หรือผู้ดูแลเด็กที่ถูกสุ่มขึ้นมาส าหรับแบบสอบถามส าหรับเด็กอายุ 5 -
14 ปี หรือไม?่ 

 2.1.1 ถ้า “เป็น” ไปยัง WM17 ในตอนข้อมูลเบื้องต้นของผู้หญิง และบันทึก ‘01’ 
จากนั้นไปยังแบบสอบถามส าหรับเด็กอายุ 5-14 ปี ของเด็กคนนั้น และเริ่มการสัมภาษณ์ผู้ตอบสัมภาษณ์คนนี้ 

 2.1.2 ถ้า “ไม่เป็น” ไปยัง WM17 ในตอนข้อมูลเบื้องต้นของผู้หญิง และบันทึก ‘01’ 
จากนั้นยุติการสัมภาษณ์ ผู้ตอบสัมภาษณ์คนนี้ และขอบคุณผู้ตอบสัมภาษณ์ที่ให้ความร่วมมือ จากนั้นตรวจสอบ
ว่ามีแบบสอบถามอ่ืน ๆ ที่จะสัมภาษณ์ครัวเรือนนี้อีกหรือไม่ 

 2.2 ถ้า “ไม่มี” ไปยัง WM17 ในตอนข้อมูลเบื้องต้นของผู้หญิง และบันทึก ‘01’ จากนั้น
ยุติการสัมภาษณ์ผู้ตอบสัมภาษณ์คนนี้ และขอบคุณผู้ตอบสัมภาษณ์ที่ให้ความร่วมมือ จากนั้นตรวจสอบว่ามี
แบบสอบถามอ่ืน ๆ ที่จะสัมภาษณ์ครัวเรือนนี้อีกหรือไม่ 
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 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่อง เชื้อเอชไอวี/เอดส์ 
รวมทั้งพฤติกรรมและการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ประกอบเป็น
ความรู้เพิ่มเติมในการปฏิบัติงาน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

ความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ค าตอบ 
ที่ถูกต้อง 

หมายเหตุ 

HA2 มีเพศสมัพันธ์กับคู่ท่ีไมต่ิดเชื้อเอชไอวีเพียงคนเดียว และ
คู่ต้องไม่มเีพศสัมพันธ์กับคนอื่น ช่วยป้องกันได้หรือไม่ 

ได ้  
 

HA3 ถูกยุงกัดอาจติดเชื้อเอชไอวีได้หรือไม ่  ไม่ได ้ ทดสอบการเข้าใจผิด 

HA4 ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ช่วยลดโอกาส
ในการติดเชื้อเอชไอวีได้หรือไม ่

ได ้   

HA5 ติดเชื้อเอชไอวีจากการกินอาหารรว่มกับคนมีเช้ือเอชไอวี
ได้หรือไม ่

 ไม่ได ้ ทดสอบการเข้าใจผิด 

HA6 สามารถใช้เวทมนตร์หรืออ านาจเหนือธรรมชาติอื่น ๆ ท า
ให้คนติดเชื้อเอชไอวีได้หรือไม ่

 ไม่ได ้ ทดสอบการเข้าใจผิด 

HA7 คนท่ีดูมีสุขภาพดีอาจมเีชื้อเอชไอวีได้หรือไม ่ ได ้   

HA8 เชื้อเอชไอวีสามารถถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก    

[A] ในระหว่างตั้งครรภไ์ด้หรือไม่ ได ้  เช้ือเอชไอวีจะผ่านจากแม่ทางรก   
เข้าสู่ระบบไหลเวียนของลูก 

[B] ขณะคลอดได้หรือไม ่ ได ้  จากการที่เด็กสัมผัสเลือดจ านวน
มาก สัมผัสน้ าคร่ า และสารคัดหลั่ง
ในช่องคลอดของแม่ 

[C] โดยให้ลูกกินนมแมไ่ด้หรือไม ่ ได ้   

HA30 จะซื้อผักสดจากเจ้าของร้านหรือคนขายหรือไม่ ถ้ารู้ว่า
เขาติดเชื้อเอชไอวี? 

ซื้อ  

ทดสอบเกี่ยวกับความคิดเห็น 
ทัศนคติและพฤติกรรม    

อยู่ร่วมกันกับผูต้ิดเชื้อเอชไอวี 
 

HA31 เด็กที่ติดเช้ือเอชไอวีสามารถเรียนร่วมกับเด็กที่ไม่มีเช้ือได้
หรือไม่ 

ได ้  

HA32 คนท่ัวไปลังเลที่จะตรวจหาเช้ือเอชไอวีหรือไม่ เนื่องจาก
กลัวปฏิกิรยิาจากคนรอบข้าง หากผลออกมาพบว่าติด
เชื้อเอชไอวี? 

 ไม่ใช่ 

HA33 คนท่ัวไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับผู้ติดเช้ือเอชไอวี หรือผู้ที่
คิดว่ามีเช้ือเอชไอวีหรือไม่ 

 
ไม่ใช่ 

HA34 ผู้ติดเช้ือเอชไอวี หรือผู้ที่คิดว่ามีเช้ือเอชไอวี สูญเสียการ
นับถือจากคนอ่ืนหรือไม่ 

 
ไม่ใช่ 

ความรู้เพิ่มเติมส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
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ความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ค าตอบ 
ที่ถูกต้อง 

หมายเหตุ 

HA35 ฉันรู้สึกอับอายหากคนในครอบครัวฉันติดเช้ือเอชไอวี  ไม ่
เห็นด้วย 

ทดสอบเกี่ยวกับความคิดเห็น 
ทัศนคติและพฤติกรรม    

อยู่ร่วมกันกับผูต้ิดเชื้อเอชไอวี 
 

HA36 รู้สึกกลัวว่าจะติดเช้ือเอชไอวี หากท่านไปสัมผัสกับ
น้ าลายของผู้ติดเชื้อหรือไม่ 

 ไม่ใช่ 

 





บทที่ 5 
การบันทึกแบบสอบถามส าหรับผู้ชาย 

วัตถุประสงค ์
 แบบสอบถามส าหรับผู้ชายใช้ในการสัมภาษณ์และบันทึกรายละเอียดของผู้ชายที่เข้าข่ายใน
การสัมภาษณ์ คือ ผู้ชายอายุ 15-49 ปีทุกคน (เฉพาะครัวเรือนที่ถูกเลือกมาเพ่ือสัมภาษณ์แบบสอบถามส าหรับ
ผู้ชาย) ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์แบบสอบถามส าหรับครัวเรือนเรียบร้อยแล้ว (จากข้อ HL9 ตอนรายชื่อของ
สมาชิกในครัวเรือน) ท าให้ทราบจ านวนผู้ชายที่เข้าข่ายในแต่ละครัวเรือน แบบสอบถามนี้ประกอบไปด้วย 
หน้าปก และข้อถามจ านวน 6 ตอน คือ 

 หน้าปก ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ชาย (Man’s Information Panel: MWM) 

 ตอนที่  1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ชาย (Man’s Background: MWB) 

 ตอนที่  2 ภาวะเจริญพันธุ์ (Fertility: MCM) 

 ตอนที ่ 3 ทัศนคติต่อความรุนแรงในครอบครัว (Attitudes Toward Domestic Violence: MDV) 

 ตอนที่  4 การตกเป็นเหยื่อ (Victimisation: MVT) 

 ตอนที่  5 การสมรสหรือการอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา (Marriage/Union: MMA) 

 ตอนที่  6 เชื้อเอชไอวี / เอดส์ (HIV/AIDS: MHA) 

 

 จะสังเกตได้ว่าแบบสอบถามส าหรับผู้ชายมีความคล้ายคลึงกับแบบสอบถามส าหรับผู้หญิง 
ดังนั้น ให้อ้างอิงวิธีการบันทึกจากบทท่ี 4 ส่วนในบทนี้จะอธิบายเฉพาะส่วนที่แตกต่างจากแบบสอบถามส าหรับ
ผู้หญิงเท่านั้น 

 

ข้อปฏิบัติ 
 1. ให้สัมภาษณ์จากตัวผู้ชายโดยตรง และต้องเป็นการสมัครใจหรือยินดีเต็มใจในการให้ข้อมูล 

 2. ควรสัมภาษณ์ผู้ชายที่เข้าข่ายนั้นตามล าพัง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงและเชื่อถือได้ 
เนื่องจากเนื้อหาของแบบสอบถามส าหรับผู้ชายประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนตัว เช่น ภาวะเจริญพันธุ์ 
การสมรสหรือการอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา ทัศนคติต่อความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น หากมีบุคคลอื่นอยู่ด้วย 
ให้ขอร้องให้ออกไปจากบริเวณนั้นอย่างสุภาพ 

 3. ไม่ควรท าให้ผู้ตอบสัมภาษณ์ต้องอยู่ในภาวะที่ล าบากใจ หรือไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลเพราะ
อาจน าไปสู่การปฏิเสธการให้ข้อมูล ควรชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการให้ทราบ นอกจากนี้ข้อถามบางข้อ
หรือบางตอนยังเป็นการถามเก่ียวกับความคิดเห็นและทัศนคติของผู้ตอบสัมภาษณ์อีกด้วย 
  



5-2 

วิธีการบันทึกแบบสอบถาม (เฉพาะส่วนที่แตกต่างจากแบบสอบถามส าหรับผู้หญิง) 
 

 
 
 

 

MCM1. “ต่อจากนี้ ดิฉัน/ผมขอสอบถามเกี่ยวกับการมีบุตรตลอดช่วงชีวิตของท่าน  ดิฉัน/ผมสนใจบุตร
ทุกคนที่มีสายเลือดของท่าน โดยไม่ค านึงถึงสิทธิตามกฎหมาย” 

 “ท่านเคยมีบุตรกับผู้หญิงหรือไม่?” 

 ข้อถามแรกของตอนนี้ใช้เพ่ือทราบว่าผู้ตอบสัมภาษณ์ มีบุตรกับผู้หญิงตลอดช่วงชีวิตหรือไม่ 
โดยต้องเป็นบุตรที่มีสายเลือดของผู้ตอบสัมภาษณ์ หากไม่เคยไม่มีบุตร ให้บันทึก ‘2’ และข้ามไป MCM8 หาก
ผู้ตอบสัมภาษณ์ไม่ทราบว่าตนเองมีบุตรหรือไม่ บันทึก ‘8’ และข้ามไป MCM8 

 

MCM2. “ท่านมีบุตรชาย หรือบุตรสาวที่ปัจจุบันอาศัยอยู่กับท่านหรือไม่?” 

 ให้อ่านค าถามอย่างช้า ๆ บุตรชายและบุตรสาวในที่นี้ต้องอาศัยอยู่ในครัวเรือนนี้ โดยจะต้องมี
รายชื่อปรากฏเป็นสมาชิกของครัวเรือนในแบบสอบถามส าหรับครัวเรือนด้วย บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ 
หาก “ไม่มี” ให้ข้ามไป MCM5 

 

MCM3. “มีบุตรชายที่อาศัยอยู่กับท่านกี่คน?” 

MCM4. “มีบุตรสาวทีอ่าศัยอยู่กับท่านกี่คน?” 

 บันทึกจ านวนบุตรชายและบุตรสาวที่อาศัยอยู่กับผู้ชายที่ตอบสัมภาษณ์ หากไม่มีบุตรชายหรือ
บุตรสาวอาศัยอยู่ด้วย ให้บันทึก ‘00’ ในจ านวนบุตรชายหรือบุตรสาว ตามล าดับ เนื่องจากข้อถามนี้ส าหรับ
ผู้ชายที่ระบุว่ามีบุตรอาศัยอยู่ด้วย ดังนั้น บุตรชายหรือบุตรสาว (อย่างน้อยหนึ่งประเภท) ต้องมีจ านวนมากกว่า 
‘00’ 

หมายเหตุ 
 ต้องเป็นบุตรที่มีสายเลือดของผู้ตอบสัมภาษณ์เท่านั้น ไม่รวม บุตรบุญธรรม บุตรเลี้ยง  
(บุตรของภรรยาที่เกิดกับผู้ชายคนอ่ืน) บุตรของญาติคนอื่น หรือบุตรของใครก็ตามท่ีผู้ชายคนนี้เป็นผู้ดูแล 

 

MCM5. “ท่านมีบุตรชายแท ้ๆ หรือบุตรสาวแท ้ๆ ทีย่ังมีชีวิตอยู่ แต่ไม่ได้อาศัยอยูก่ับท่านหรือไม่?” 

 ข้อถามนี้ต้องการทราบจ านวนบุตรชายและบุตรสาวที่มีชีวิตอยู่แต่ไม่ได้อาศัยอยู่กับผู้ชายคนนี้ 
เช่น บุตรที่อาศัยอยู่กับญาติ บุตรที่เรียนในโรงเรียนประจ า บุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมผู้อ่ืน บุตรที่โตแล้วซึ่ง
อาศัยอยู่ที่อ่ืน เป็นต้น 

ตอนที่ 2 ภาวะเจริญพันธุ์ 
(Fertility: MCM) 
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 ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ตอบสัมภาษณ์ต้องไม่นับจ านวนบุตรที่เสียชีวิตแล้ว ให้บันทึกรหัสที่
สอดคล้องกับค าตอบ หาก “ไม่มี” ให้ข้ามไป MCM8 
 

MCM6. “มีบุตรชายที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่ไม่ได้อาศัยอยู่กับท่านกี่คน?” 

MCM7. “มีบุตรสาวทีย่ังมีชีวิตอยู่ แต่ไม่ได้อาศัยอยูก่ับท่านกี่คน?” 

 หาก MCM5 ระบุว่า “มี” ให้บันทึกจ านวนบุตรชายและบุตรสาวที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ได้อาศัย
อยู่กับผู้ชายที่ตอบสัมภาษณ์ หากไม่มีบุตรชายหรือบุตรสาวอายุอยู่ท่ีอ่ืน ให้บันทึก ‘00’ ในจ านวนบุตรชายหรือ
บุตรสาว ตามล าดับ เนื่องจากข้อถามนี้ส าหรับผู้ชายที่ระบุว่ามีบุตรอาศัยอยู่ที่อ่ืน ดังนั้น บุตรชายหรือบุตรสาว 
(อย่างน้อยหนึ่งประเภท) ต้องมีจ านวนมากกว่า ‘00’ 
 

MCM8. “ท่านเคยมีบุตรชาย หรือบุตรสาวท่ีเกิดมามีชีวิต แต่ตายในเวลาต่อมาหรือไม่?” 

 บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบ ในบางกรณี ผู้ตอบสัมภาษณ์อาจลืมบุตรที่เสียชีวิตขณะ 
ยังเล็กมาก ๆ ดังนั้น หากตอบว่า “ไม่มี” ให้สอบถามเพ่ือยืนยันค าตอบ ดังนี้ “ดิฉัน/ผม หมายความรวมถึง 
ทารกที่เกิดมาแล้วร้องไห้ มีการขยับตัว ส่งเสียง มีลมหายใจ หรือแสดงสัญญาณอ่ืนที่บ่งชี้ว่ามีชีวิต  
แม้เพียงระยะเวลาสั้น ๆ?” หากยังยืนยันค าตอบว่า “ไม่มี” ให้ข้ามไป MCM11 

 ผู้ชายที่ตอบสัมภาษณ์อาจไม่เต็มใจให้ข้อมูลที่เป็นความจริงหรือพูดคุยในเรื่องนี้ โดยอาจแสดง
อาการเศร้าเสียใจหรือโกรธได้ โดยเฉพาะหากมีบุตรเสียชีวิตเมื่อไม่นานมานี้ พนักงานสัมภาษณ์ควรแสดง
ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและใช้ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว และชี้แจงถึงความส าคัญของ
ข้อมูล 

 

MCM9. “มีบุตรชายที่ตายแล้วกี่คน?” 

MCM10. “มีบุตรสาวท่ีตายกี่คน?” 

 หาก MCM8 ระบุว่า “เคย” ให้บันทึกจ านวนบุตรชายและบุตรสาวที่เกิดมีชีพแต่เสียชีวิตใน
ภายหลัง ทั้งนี้ บุตรชายหรือบุตรสาว (อย่างน้อยหนึ่งประเภท) ต้องมีจ านวนมากกว่า ‘00’ 

 

MCM11. ให้รวมจ ำนวนบุตรใน MCM3 MCM4 MCM6 MCM7 MCM9 และ MCM10 

 ให้รวมจ านวนบุตรที่บันทึกไว้ใน MCM3 MCM4 MCM6 MCM7 MCM9 และ MCM10  
เข้าด้วยกัน แล้วบันทึกจ านวน จากนั้นถาม MCM12 ต่อไป 

 

MCM12. “เพื่ อให้แน่ ใจ ว่าดิฉัน/ผมมีตัวเลขจ านวนบุตรที่ถูกต้อง ตลอดช่วงชี วิต ท่านมีบุตร
ทั้งสิ้น…(จ ำนวนรวมใน MCM11)…คน ถูกต้องหรือไม่?” 

 หากผู้ตอบสัมภาษณ์ยืนยันว่าถูกต้อง บันทึก “ถูกต้อง” และข้ามไป MCM14 หาก “ไม่ถูกต้อง” 
ให้ถามข้อต่อไป 
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MCM13. ตรวจสอบค ำตอบใน MCM1-MCM10 และแก้ไขให้ถูกต้อง จนกว่ำข้อ MCM12 จะตอบว่ำ 
‘ถูกต้อง’ 

 ให้เริ่มต้นจากการตรวจสอบค าตอบใน MCM1-MCM10 กับผู้ตอบสัมภาษณ์ไปทีละข้อ  
และแก้ไขข้อที่ไม่ถูกต้อง 

 

MCM14. ตรวจสอบ MCM11: จ ำนวนบุตรเกิดมีชีพ? 

 หากผู้ตอบสัมภาษณ์ไม่มีบุตรเกิดมีชีพ ให้บันทึก ‘0’ และข้ามไปตอนถัดไป หากมีบุตรเกิดมีชีพ 
1 คน ให้บันทึก ‘1’ และข้ามไป MCM18A หากมีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ให้ถามข้อต่อไป 

 

MCM15 “บุตรทั้งส้ินของท่านมีแม่คนเดียวกันหรือไม่?” 

 บันทึก ‘1’ ส าหรับ “ใช่” และข้ามไป MCM17 แต่ถ้า “ไม่ใช่” บันทึก ‘2’ 

 

MCM16. “ท่านมีบุตรกับผู้หญิงท้ังสิ้นกี่คน?” 

 บันทึกจ านวนผู้หญิงทั้งหมดที่ให้ก าเนิดบุตรที่มีสายเลือดของผู้ตอบสัมภาษณ์ 

 

MCM17. “ท่านอายุเท่าใด ขณะมีบุตรคนแรก?” 

 ให้บันทึกอายุเต็มปีขณะมีบุตรคนแรก และไปยัง MCM18B 

 

MCM18A. “บุตรคนนี้ เกิดเดือน และ พ.ศ. อะไร?” 
MCM18B. “บุตรคนสุดท้องจาก…(จ ำนวนทั้งหมดใน MCM11)…เกิดเดือน และ พ.ศ. อะไร ถึงแม้ว่าเด็กได้

เสียชีวิตไปแล้ว?” 

 หากมีบุตรเกิดมีชีพเพียง 1 คนให้ถามเดือนและ พ.ศ. เกิด ของบุตรคนนั้นด้วย MCM18A  
แต่ถ้ามีบุตรเกิดมีชีพตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ให้ถามเดือนและ พ.ศ. เกิด ของบุตรคนสุดท้องด้วย MCM18B ทั้งนี้ 
ต้องสอบถามเดือนและปีมาให้ได้ เนื่องจากไม่อนุญาตให้บันทึก “ไม่ทราบ” 
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 สิ่งที่แตกต่างจากแบบสอบถามส าหรับผู้หญิง คือ มีการปรับลักษณะค าถามในข้อ MMA3  
และ MMA4 (สอบถามถึงการมีภรรยาคนอ่ืนของผู้ชายที่ตอบสัมภาษณ์) 

 

 

 

 

 

 สิ่งที่แตกต่างจากแบบสอบถามส าหรับผู้หญิง คือ ข้อถาม HA11–HA23 ถูกตัดออกไป 

 
การสิ้นสุดแบบสอบถาม 
 
MWM16.  ตรวจสอบสดมภ์ HL10 และ HL20 จำกรำยชื่อของสมำชิกในครัวเรือนในแบบสอบถำม

ส ำหรับครัวเรือน: ผู้ตอบสัมภำษณ์เป็นผู้ดูแลเด็กอำยุ 0-4 ปี ที่อำศัยอยู่ในครัวเรือนนี้หรือไม่? 

 1. ถ้า “เป็น”  ไปยัง MWM17 ในตอนข้อมูลเบื้องต้นของผู้ชาย และบันทึก ‘01’ จากนั้นไป
ยังแบบสอบถามส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ของเด็กคนนั้น และเริ่มการสัมภาษณ์ผู้ตอบสัมภาษณ์คนนี้ 

 2. ถ้า “ไมเ่ป็น” ให้ตรวจสอบ HH26-HH27 ในแบบสอบถามส าหรับครัวเรือน: มีเด็กอายุ 5-
14 ปี ที่ถูกสุ่มขึ้นมาส าหรับแบบสอบถามส าหรับเด็กอายุ 5-14 ปี หรือไม?่ 

 2.1 ถ้า “มี” ตรวจสอบสดมภ์ HL20 ในรายชื่อของสมาชิกในครัวเรือนจากแบบสอบถาม
ส าหรับครัวเรือน: ผู้ตอบสัมภาษณ์เป็นผู้ดูแลเด็กที่ถูกสุ่มขึ้นมาส าหรับแบบสอบถามส าหรับเด็กอายุ 5-14 ปี 
หรือไม?่ 

 2.1.1 ถ้า “เป็น” ไปยัง MWM17 ในตอนข้อมูลเบื้องต้นของผู้ชาย และบันทึก ‘01’ 
จากนั้นไปยังแบบสอบถามส าหรับเด็กอายุ 5-14 ปี ของเด็กคนนั้น และเริ่มการสัมภาษณ์ผู้ตอบสัมภาษณ์คนนี้ 

 2.1.2 ถ้า “ไม่เป็น” ไปยัง MWM17 ในตอนข้อมูลเบื้องต้นของผู้ชาย และบันทึก ‘01’ 
จากนั้นยุติการสัมภาษณ์ ผู้ตอบสัมภาษณ์คนนี้ และขอบคุณผู้ตอบสัมภาษณ์ที่ให้ความร่วมมือ จากนั้นตรวจสอบ
ว่ามีแบบสอบถามอ่ืน ๆ ที่จะสัมภาษณ์ครัวเรือนนี้อีกหรือไม่ 

 2.2 ถ้า “ไมมี่” ไปยัง MWM17 ในตอนข้อมูลเบื้องต้นของผู้ชาย และบันทึก ‘01’ จากนั้น
ยุติการสัมภาษณ์ผู้ตอบสัมภาษณ์คนนี้ และขอบคุณผู้ตอบสัมภาษณ์ที่ให้ความร่วมมือ จากนั้นตรวจสอบว่ามี
แบบสอบถามอ่ืน ๆ ที่จะสัมภาษณ์ครัวเรือนนี้อีกหรือไม่ 

 

ตอนที่ 5 การสมรสหรือการอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา 
(Marriage/Union: MMA) 

ตอนที่ 6 เช้ือเอชไอวี/เอดส์ 
(HIV/AIDS: MHA) 





บทที่ 6 

การบันทึกแบบสอบถามส่าหรับเด็กอายุต่่ากว่า 5 ปี 
วัตถุประสงค์ 
 แบบสอบถามส่าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี ใช้ในการสัมภาษณ์และบันทึกรายละเอียดของเด็ก
อายุต ่ากว่า 5 ปี ทุกคนในครัวเรือนตัวอย่าง ตามรายชื อเด็กที เข้าข่ายจากแบบสอบถามส่าหรับครัวเรือน 
ตอนรายชื อของสมาชิกในครัวเรือน โดยการสัมภาษณ์แม่หรือผู้ดูแลหลัก แบบสอบถามนี้ประกอบไปด้วยหน้าปก
และข้อถามจ่านวน 7 ตอน คือ 

 หน้าปก ข้อมูลเบื้องต้นของเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี (Under-Five Child Information 
Panel: UF) 

 ตอนที   1 ข้อมูลพื้นฐานของเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี (Under-Five’s Background: UB) 

 ตอนที   2 การจดทะเบียนเกิด (Birth Registration: BR) 

 ตอนที   3 พัฒนาการของเด็ก (Early Childhood Development: EC) 

 ตอนที   4 ระเบียบวินัยของเด็ก (Child Discipline: UCD) 

 ตอนที   5 การกินนมแม่และการกินอาหาร (Breastfeeding and Dietary Intake: BD) 

 ตอนที   6 การสร้างภูมิคุ้มกัน (Immunisation: IM) 

 ตอนที   7 การชั งน้่าหนักและวัดส่วนสูง (Anthropometry: AN) 

 

หลักการพิจารณาผู้ตอบสัมภาษณ์ข้อมูลของเด็กอายุต่่ากว่า 5 ปี 
 1. ให้สัมภาษณ์ “แม่” ถ้า“แม่ผู้ให้ก่าเนิด” เป็นสมาชิกในครัวเรือนเดียวกันกับเด็กคนนั้น 

 2. ให้สัมภาษณ์ “ผู้ดูแลหลัก” ถ้า“แม่” ไม่ได้เป็นสมาชิกในครัวเรือนนั้นหรือเสียชีวิต 

 ผู้ดูแลหลัก หมายถึง สมาชิกในครัวเรือนซึ งเป็นผู้ดูแลความเป็นอยู่ในชีวิตประจ่าวันของเด็ก
โดยผู้ดูแลหลักเป็นหญิงหรือชายก็ได้ ไม่ไดห้มายถึงผู้ที ดูแลเด็กตอนกลางวันในช่วงที แม่ไปท่างาน 

ข้อสังเกต ผู้ตอบสัมภาษณ์ต้องเป็นผู้ที มีล่าดับที ตรงกับที บันทึกในข้อ HL20 ในแบบสอบถามส่าหรับ
ครัวเรือน 

 

การอ้างอิงบุคคลซึ่งใช้ในแบบสอบถามส่าหรับเด็กอายุต่่ากว่า 5 ป ี
 ค่าถามของแบบสอบถามส่าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี จะอ้างอิงบุคคลอยู่ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

 ...(ชื่อเด็ก)... หมายถึง เด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี 

 “ท่าน” หมายถึง แม่/ผู้ดูแลหลักของเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปีคนนั้น ซึ งเป็นผู้ตอบสัมภาษณ์
แบบสอบถามส่าหรับเด็กฯ  
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วิธีการบันทึกแบบสอบถาม 

 

 

 

 หน้าปกประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้นของเด็กประกอบด้วย UF1-UF9 โดยจะต้องบันทึก UF1 
ถึง UF8 ก่อนเริ มต้นการสัมภาษณ์ กรณีเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมจะแสดงรายการข้อมูลใน 
UF1–UF8 อัตโนมัติ 

 

UF1. ล ำดับท่ี EA ตัวอย่ำง  

 ให้คัดลอกจาก HH1 ของแบบสอบถามส่าหรับครัวเรือน 

UF2. ล ำดับท่ีครัวเรือนตัวอย่ำง  

 ให้คัดลอกจาก HH2 ของแบบสอบถามส่าหรับครัวเรือน 

UF3. ชื่อ-นำมสกุลและล ำดับท่ีของเด็ก  

 ให้คัดลอกจาก HL2 และ HL1 ของแบบสอบถามส่าหรับครัวเรือน ตามล่าดับ ซึ งชื อ-นามสกุลนี้
จะปรากฏในข้อถามที เกี ยวข้อง 

UF4. ชื่อ-นำมสกุล และล ำดับที่ของแม่เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก  

 ให้คัดลอกจาก HL2 และ HL1 ของแบบสอบถามส่าหรับครัวเรือน ตามล่าดับ 

UF5. ชื่อ-นำมสกุล และรหัสประจ ำตัวของพนักงำนสัมภำษณ์  

 ให้บันทึกชื อ-นามสกุล และรหัสประจ่าตัวของพนักงานสัมภาษณ์ 

UF6. ชื่อ-นำมสกุล และรหัสประจ ำตัวของผู้ควบคุมงำนสนำม  

 ให้บันทึกชื อ–นามสกุล และรหัสประจ่าตัวของผู้ควบคุมงานสนาม 

UF7. วัน เดือน ปี ท่ีสัมภำษณ์  

 ให้บันทึกวัน เดือน ปีที สัมภาษณ์ 

UF8. บันทึกเวลำที่สัมภำษณ์  

 ให้บันทึกเวลาขณะที เริ มสัมภาษณ์แม่/ผู้ดูแลหลัก โดยบันทึกเวลาในระบบ 24 ชั วโมง 

 

 จากนั้นให้ตรวจสอบอายุของผู้ตอบสัมภาษณ์ใน HL6 จากตอนรายชื อของสมาชิกในครัวเรือน  
(แบบสอบถามส่าหรับครัวเรือน) 

 ถ้าอายุ 15-17 ปี ให้ตรวจสอบว่าได้รับความยินยอมจากผู้ใหญ่ในการสัมภาษณ์ (HH33 หรือ 
HH39) หรือไม่จ่าเป็น (HL20=90) 

 

การบันทึกหน้าปกของแบบสอบถามส่าหรับเด็ก 
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 หากจ่าเป็นต้องได้รับความยินยอมแต่ไม่ได้รับ ต้องไม่เริ มต้นการสัมภาษณ์และควรบันทึก 
‘06’ ใน UF17 ทั้งนี้ ผู้ตอบสัมภาษณ์ต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 
 

UF9. ตรวจสอบแบบสอบถำมท่ีสัมภำษณ์ได้สมบูรณ์ของครัวเรือนนี้ ว่ำคุณหรือพนักงำนสัมภำษณ์คนอ่ืน
ได้สัมภำษณ์ผู้ตอบสัมภำษณ์ท่ำนนี้ด้วยแบบสอบถำมอ่ืน ๆ มำก่อนหรือไม่? 

 ให้เริ มต้นการสัมภาษณ์ด้วยการแจ้งวัตถุประสงค์ต่อผู้ตอบสัมภาษณ์ และขออนุญาตสัมภาษณ์
ตามประโยคด้านล่าง โดยแยกเป็น 2 กรณี คือ 

 1. กรณีเป็นการสัมภาษณ์ผู้ตอบสัมภาษณ์รายนี้ครั้งแรก ให้บันทึก ‘2’ และกล่าวแนะน่าตัว
ด้วย UF10A ดังนี้ 

 “สวัสดีค่ะ/ครับ ดิฉัน/ผม ...(ชื่อของผู้สัมภำษณ์)... พวกเรามาจากส่านักงานสถิติแห่งชาติ 
พวกเราก่าลังส่ารวจข้อมูลเกี ยวกับสถานการณ์ของเด็ก ครอบครัว และครัวเรือน  ดิฉัน/ผม จะขออนุญาต
สอบถามท่านเกี ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของ ...(ชื่อเด็กจำก UF3)... การสัมภาษณ์ครั้งนี้จะใช้เวลา
ประมาณ 20 นาที ข้อมูลทั้งหมดที ได้รับนั้น พวกเราจะเก็บไว้เป็นความลับ และไม่ระบุตัวตน หากท่านไม่
ต้องการตอบค่าถามหรือต้องการให้ยุติการสัมภาษณ์ กรุณาแจ้งให้ดิฉัน/ผม ทราบ ดิฉัน/ผม ขออนุญาตเริ มต้น
การสัมภาษณ์นะคะ/ครับ?” 

 2. กรณีเคยสัมภาษณ์ผู้ตอบสัมภาษณ์รายนี้แล้ว ให้บันทึก ‘1’ และกล่าวแนะน่าตัวด้วย
UF10B ด้วยข้อความต่อไปนี้ 

 “ต่อไปนี้ ดิฉัน/ผม จะขออนุญาตสอบถามท่านเกี ยวกับรายละเอียดสุขภาพและความเป็นอยู่
ของ ...(ชื่อเด็กจำก UF3)… การสัมภาษณ์ครั้งนี้จะใช้เวลาประมาณ 20 นาที ดังที ได้แจ้งไปแล้วว่าข้อมูล
ทั้งหมดที ได้รับนั้น พวกเราจะเก็บไว้เป็นความลับ และไม่ระบุตัวตน  หากท่านไม่ต้องการตอบค่าถามหรือ
ต้องการให้ยุติการสัมภาษณ์ กรุณาแจ้งให้ดิฉัน/ผม ทราบ ดิฉัน/ผม  ขออนุญาตเริ มต้นการสัมภาษณ์นะคะ/
ครับ?” 

 

 หากผู้ตอบสัมภาษณ์อนุญาต ให้เริ มต้นการสัมภาษณ์ โดยเริ มจากตอนที  1 ข้อมูลพื้นฐานของ
เด็กอายุต่่ากว่า 5 ปี (UB) จนกระทั งสัมภาษณ์เสร็จสิ้น แล้วบันทึก “ผลการสัมภาษณ์ข้อมูลเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี” 
ใน UF17 

 หากผู้ตอบสัมภาษณ์ไม่อนุญาต ให้บันทึกผลการสัมภาษณ์ใน UF17 และกล่าวขอบคุณผู้ตอบ
สัมภาษณ์ หลังจากนั้นให้ปรึกษากับผู้ควบคุมงานสนาม ซึ งผู้ควบคุมฯ อาจให้พนักงานสัมภาษณ์ผู้อื นพยายาม
ไปสัมภาษณ์อีกครั้ง ซึ งข้ึนอยู่กับเหตุผลหรือค่าอธิบายที ปฏิเสธการตอบสัมภาษณ์ 

 หากไม่พบผู้ตอบสัมภาษณ์ บันทึก ‘2’ (ไม่ได้ขออนุญาต) และไปยัง UF17 เพื อบันทึกผลการ
สัมภาษณ์ที สอดคล้อง 

หมายเหตุ 
 การให้ความยินยอมในการสัมภาษณ์ต้องเป็นความสมัครใจของผู้ตอบสัมภาษณ์ โดยต้องไม่มี
การบังคับด้วยวิธีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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UF17. ผลกำรสัมภำษณ์ข้อมูลเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 5 ปี 

 ให้บันทึกผลการสัมภาษณ์หลังจากสิ้นสุดการสัมภาษณ์ โดยรหัสที บันทึกจะอ้างถึงแม่หรือ
ผู้ดูแลหลักที ตอบสัมภาษณ์ บันทึกรหัสที สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

 “สัมภาษณ์ได้สมบูรณ์” ตลอดแบบสอบถาม บันทึก ‘01’ 

 “ไป 3 ครั้งไม่พบผู้ตอบสัมภาษณ์” หากไม่พบแม่หรือผู้ดูแลหลัก และพนักงานสัมภาษณ์ได้
ไปอีกครั้งในภายหลังแล้ว (อย่างน้อย 3 ครั้ง) แต่ก็ยังไม่พบ บันทึก ‘02’ 

 “ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์” หากแม่หรือผู้ดูแลหลักปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ บันทึก ‘03’ 

 “สัมภาษณ์ได้บางส่วน” หากสัมภาษณ์ได้บางส่วนของแบบสอบถาม บันทึก ‘04’ 

 “เป็นผู้ไร้ความสามารถ” หากแม่หรือผู้ดูแลหลักเป็นผู้ไร้ความสามารถ เช่น พิการ วิกลจริต 
เป็นต้น บันทึก ‘05’ 

 “ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใหญ่ กรณีเป็นแม่/ผู้ดูแลเด็กที่มีอายุ 15-17 ปี” หากผู้ตอบ
สัมภาษณ์เป็นแม่หรือผู้ดูแลหลักที มีอายุ 15-17 ปี ซึ งต้องขออนุญาตการสัมภาษณ์จากผู้ใหญ่ในครัวเรือน  
แต่ไม่ได้รับอนุญาต บันทึก ‘06’ 

 “อ่ืน ๆ” หากไม่สามารถสัมภาษณ์แบบสอบถามได้ด้วยเหตุผลอื น ๆ บันทึก ‘96’ และระบุ
รายละเอียด 
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วัตถุประสงค ์

 เพื อทราบวันเดือนปีเกิด และอายุของเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปีในครัวเรือน ซึ งเป็นข้อมูลที ส่าคัญ
ที สุด ส่าหรับน่าไปวิเคราะห์ตัวชี้วัดที เกี ยวข้องในเรื องต่าง ๆ ของเด็ก เช่น ส่วนสูง น้่าหนัก การได้รับภูมิคุ้มกัน 
การดื มนมแม่ เป็นต้น โดยจะใช้ประกอบกับอายุที แท้จริงของเด็ก (อายุเป็นเดือน) จะสังเกตได้ว่ามีความ
แตกต่างจากการสัมภาษณ์ผู้หญิงและผู้ชายที เข้าข่ายที ใช้อายุเต็มปีก็เพียงพอแล้ว ทั้งนี้ สามารถค่านวณอายุ  
เป็นเดือนของเด็กได้ในภายหลัง โดยเปรียบเทียบวันเดือนปีที สัมภาษณ์กับวันเดือนปีเกิดของเด็ก 

 

 

 

 

 

 

UB0. “ก่อนทีด่ิฉัน / ผม เริ่มต้นสัมภาษณ์ ขอให้ท่านน่าสูติบัตร สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก และสมุด
บันทึกการได้รับวัคซีนจากผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพภาคเอกชนของ...(ชื่อเด็ก)... ได้หรือไม่ 
พวกเราจ่าเป็นต้องอ้างอิงข้อมูลจากเอกสารเหล่านั้น” 

 ก่อนการสัมภาษณ์ข้อมูลรายละเอียดของเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี พนักงานสัมภาษณ์ควรขอให้
แม่/ผู้ดูแลหลักน่าใบสูติบัตร และสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เล่มสีชมพู) หรือเอกสารเกี ยวกับการฉีดวัคซีน
ของเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปีมาเตรียมไว้ล่วงหน้า เนื องจากข้อถามบางข้อต้องใช้เอกสารเหล่านั้นประกอบการ
บันทึกข้อมูล 

 

UB1. “...(ชื่อเด็ก)…เกิด วัน เดือน ปี อะไร?” 

 ให้สอบถามแม่/ผู้ดูแลหลัก โดยสอบถามเพิ มเติมว่า “วันเกิดของ...(ชื่อเด็ก)...คือวันอะไร?” 
และให้บันทึกวัน เดือน และปีอย่างถูกต้องและแม่นย่า มีหลักในการบันทึก ดังนี้ 
 1. ถ้า แม่/ผู้ดูแลหลัก ไม่ทราบวันเดือนปีเกิดของเด็ก ให้ขอดูเอกสารที มีการบันทึก วันที  
เดือน และ พ.ศ. เกิดของเด็ก เช่น ใบสูติบัตร (ใบเกิด) สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หรือทะเบียนบ้าน เป็นต้น  
แต่ขอให้สอบถามแม่/ผู้ดูแลหลักเพิ มเติม เพื อให้แน่ใจว่าวันที  เดือน และ พ.ศ. เกิดของเด็กในเอกสารนั้นเป็น 
วันเดือนปีเกิดที แท้จริง 
 2. หากยังคงไม่ทราบวันที เกิด ให้บันทึก ‘98’ 
 3. ให้พยายามสอบถามเดือน และ พ.ศ. เกิด มาให้ได้ เนื องจากไมส่ามารถบันทึก “ไม่ทราบ” 
  

การสอบถามข้อถามวัน เดือน ปีเกิดและอายุของเด็กต้องเป็นอิสระจากแบบสอบถามส่าหรับ
ครัวเรือน หรือแบบสอบถามส่าหรับผู้หญิง ซึ งผู้ตอบสัมภาษณ์แบบสอบถามนี้อาจเป็นผู้หญิงที ตอบ
สัมภาษณ์แบบสอบถามส่าหรับผู้หญิง และอาจให้ข้อมูลวัน เดือน ปีเกิดของเด็กไปแล้ว นอกจากนี้อายุ
ของเด็กอาจมีการบันทึกในแบบสอบถามส่าหรับครัวเรือนแล้ว  อย่างไรก็ตาม ขอให้พนักงาน
สัมภาษณ์สอบถามข้อมูลเหล่านี้อีกครั้ง 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของเด็กอายุต่่ากว่า 5 ปี 
(Under-Five’s Background: UB) 
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หมายเหตุ 
 การส่ารวจนี้เก็บข้อมูลในปี พ.ศ. 2562  ดังนั้น ปีเกิดของเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี จะต้องไม่เกิด
ก่อน พ.ศ. 2557 

 

UB2. “...(ชื่อเด็ก)...อายุเท่าใด?” 

 ให้บันทึกอายุเต็มปีของเด็ก โดยอาจสอบถามเพิ มเติมว่า “...(ชื่อเด็ก)...อายุเท่าใด เม่ือนับถึง
วันเกิดครั้งที่ผ่านมา?” 

 หากแม่/ผู้ดูแลหลักไม่ทราบอายุปัจจุบันของเด็ก ให้ด่าเนินการดังนี้ 
 1. ให้สอบถามว่า “...(ชื่อเด็ก)...เกิดมาแล้วกี่ปี?” 
 2. อาจเทียบเคียงกับอายุของเด็กคนอื นในครัวเรือน หรือเหตุการณ์ส่าคัญต่าง ๆ หรือฤดูเกิด
ของเด็ก เช่น “...(ชื่อเด็ก)...เกิดมาและผ่านฤดูฝนมาแล้วกี่ครั้ง?” 

 

ข้อปฏิบัติเม่ือพบว่าวัน เดือน ปีเกิดและอายุไม่สอดคล้องกัน 

 ในโปรแกรมบนแท็บเล็ต หากได้รับข้อความเตือนว่าวัน เดือน ปีเกิดและอายุไม่สอดคล้องกัน 
ให้ตรวจสอบอย่างละเอียดเนื องจากวัน เดือน ปีเกิด หรืออายุ หรือทั้งสองอย่างไม่ถูกต้อง ให้พยายามสอบถาม
เพิ มเติม โดยอาจพิจารณา ดังนี้ 
 1. จากเอกสารอื นที ม ี
 2. เทียบเคียงกับวัน เดือน ปีของเหตุการณ์ที ส่าคัญและอายุของเด็กคนอื น 
 3. อายุของตัวผู้ตอบสัมภาษณ์เอง 
 4. ข้อมูลอื น ๆ ของครัวเรือน 
 5. วัน เดือน ปีของการเกิดภัยพิบัติครั้งล่าสุด (เช่น อุทกภัย วาตภัย) หรือเหตุการณ์ทาง
การเมืองที ส่าคัญ รวมทั้งวันส่าคัญทางศาสนา ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ งต่อการทราบวัน เดือน ปีเกิด 
อายุ และระยะเวลา 

 

ข้อปฏิบัติเม่ือพบว่าเด็กมีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 

 หลังจากได้ข้อมูลใน UB1 และ UB2 แล้ว และพบว่า เด็กมีอายุ 5 ปี หรือมากกว่า ให้หยุดการ
สัมภาษณ์ทันที เนื องจากอายุไม่เข้าข่ายอีกต่อไป โดยให้ใช้ไหวพริบในการด่าเนินการและหากแม่/ผู้ดูแลหลัก 
ไม่มีเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปีคนอื น ให้ขอบคุณแม่/ผู้ดูแลหลักที ให้ความร่วมมือ 

 ให้พนักงานสัมภาษณ์บันทึกหมายเหตุแบบสอบถามนี้ว่า “ไม่เข้าข่าย” และย้อนกลับไปแก้ไข
ข้อ HL5 และ HL6 ในแบบสอบถามส่าหรับครัวเรือนให้ถูกต้อง และแก้ไขจ่านวนเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปีที บันทึกไว้
ใน HH51 

 

หมายเหตุ 
 การย้อนกลับไปแก้ไขข้อ HL5 และ HL6 ให้กระท่าเฉพาะกรณีที มีผลต่อการเข้าข่ายในการ
สัมภาษณ์เท่านั้น (จากต ่ากว่า 5 ปี เป็นตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป) ไม่ต้องด่าเนินการใด ๆ หากไม่ส่งผลต่อการเข้าข่าย 
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UB3. ตรวจสอบ UB2: อำยุของเด็ก? 

 ถ้าเด็กอายุ 0 หรือ 1 หรือ 2 ปี ให้ข้ามไป UB9 แต่ถ้าอายุ 3 หรือ 4 ปี ให้ตรวจสอบต่อไปว่า
ผู้ตอบสัมภาษณ์เป็นบุคคลเดียวกับผู้ตอบสัมภาษณ์แบบสอบถามส่าหรับครัวเรือนหรือไม่ หากเป็นบุคคล
เดียวกันจะไม่สอบถามข้อถามเรื องการศึกษาซ้่าอีกครั้ง 

 

UB4. ตรวจสอบล ำดับที่ของผู้ตอบสัมภำษณ์ (UF4) และผู้ตอบสัมภำษณ์ในแบบสอบถำมส ำหรับ
ครัวเรือน (HH47) 

 หากผู้ตอบสัมภาษณ์เป็นคนละคนกับผู้ตอบสัมภาษณ์แบบสอบถามส่าหรับครัวเรือน ให้ข้าม
ไป UB6 

 

UB5. ตรวจสอบ ED10 ในตอนกำรศึกษำของแบบสอบถำมส ำหรับครัวเรือนว่ำเด็กได้เข้ำเรียนในปี
กำรศึกษำปัจจุบันหรือไม่? 

 หากในตอนการศึกษาของแบบสอบถามส่าหรับครัวเรือนระบุว่าเด็กได้เข้าเรียน ให้ข้ามไป 
UB8B มิฉะนั้นให้ข้ามไป UB9 

 

UB6.  “…(ชื่อเด็ก)...เคยเข้าศึกษาหลักสูตรปฐมวัย/อนุบาลหรือไม่? เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
เสริมพัฒนาการ/ทักษะเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น” 

 ให้บันทึกรหัสที สอดคล้องกับค่าตอบของผู้ตอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ หลักสูตรปฐมวัย/อนุบาล  
อาจเป็นของรัฐบาล หรือเอกชน หรือองค์กรอื น ๆ ก็ได้ 

 

UB7. “ในช่วงเวลาใด ๆ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ...(ชื่อเด็ก)...ได้เข้าเรียนหลักสูตรที่กล่าวมา
หรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที สอดคล้องกับค่าตอบของผู้ตอบสัมภาษณ์ หากไม่ได้เข้าเรียนให้ข้ามไป UB9 
มิฉะนั้นให้ถาม UB8A ต่อ 

 

UB8A. “ขณะนี้...(ชื่อเด็ก)...ได้เข้าเรียนหลักสูตรที่กล่าวมาหรือไม่?” 

UB8B. “ท่านเคยกล่าวว่า...(ชื่อเด็ก)...เคยเข้าเรียนหลักสูตรปฐมวัยในปีการศึกษานี้” 

 “ขณะนี้…(ชื่อเด็ก)...ได้เข้าเรียนหลักสูตรนี้หรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที สอดคล้องกับค่าตอบของผู้ตอบสัมภาษณ์ กรณีที อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน  
(ซึ งปกติเด็กได้เข้าเรียนขณะเปิดภาคเรียน) ให้บันทึก ‘1’ 

ข้อสังเกต เมื อพนักงานสัมภาษณ์สอบถาม UB8A แล้ว ไม่ต้องถาม UB8B ให้ข้ามไปถาม UB9 ได้ทันท ี
 
  



6-8 

UB9. “...(ชื่อเด็ก)...ได้รับสิทธิประกันสุขภาพใด ๆ บ้างหรือไม่?” 

 สิทธิประกันสุขภาพในที นี้อาจเป็นสิทธิเฉพาะตนของเด็กเองหรือเป็นสิทธิของพ่อแม่/ผู้ดูแลหลัก
ก็ได้ หากมีสิทธิ บันทึก ‘1’ หากไม่มีสิทธิใด ๆ บันทึก ‘2’ และข้ามไปตอนถัดไป 

 

UB10. “ประเภทของประกันสุขภาพที่...(ชื่อเด็ก)...ได้รับสิทธิ?” 

  ข้อถามนี้ต้องการทราบประเภทของประกันสุขภาพที เด็กได้รับสิทธิ สามารถบันทึกได้มากกว่า
หนึ งค่าตอบ 

หมายเหตุ 
 สามารถดูค่านิยามประเภทของประกันสุขภาพได้ในแบบสอบถามส่าหรับผู้หญิงข้อ WB19 
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วัตถุประสงค ์

 เพื อทราบเกี ยวกับการแจ้งเกิดและการมีสูติบัตรของเด็ก รวมทั้งความรู้ของแม่/ผู้ดูแลหลัก
เกี ยวกับการแจ้งจดทะเบียนเกิด ข้อมูลที ได้จากค่าถามนี้จะแสดงถึงอัตราการแจ้งเกิดของเด็กและในกรณีที 
อัตราการแจ้งเกิดต ่า หน่วยงานที เกี ยวข้องจะได้ก่าหนดแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ ในการรณรงค์ให้มารดา/
ผู้ดูแลเด็กตระหนักถึงความส่าคัญในการแจ้งเกิดเพื อรับสูติบัตร ซึ งเป็นเอกสารที มีความส่าคัญต่อการเข้าเรียน
ในโรงเรียนและการได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที เด็กพึงได้รับ พนักงานสัมภาษณ์ควรย้่ากับผู้ตอบสัมภาษณ์ว่ า
ข้อมูลของครอบครัวจะไม่ถูกส่งต่อให้หน่วยงานใด ๆ และจะไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ 

 สูติบัตรเป็นเอกสารส่าคัญทางราชการที ออกให้โดยนายทะเบียน ภายหลังจากที มีการแจ้งเกิด
ที อ่าเภอหรือเทศบาลแล้ว หากผู้ปกครองมีเพียง “หนังสือรับรองการเกิด” ที ออกให้โดยโรงพยาบาลที ท่า 
คลอดเด็ก นั นหมายถึงยังไม่ได้มีการจดทะเบียนเกิดเด็ก 

 

BR1. “...(ชื่อเด็ก)...มีสูติบัตรหรือไม?่” 

 ถ้าผู้ตอบสัมภาษณ์ระบุว่า “มี” สูติบัตร ให้ถามเพิ มว่า “ดิฉัน/ผมขออนุญาตดูได้หรือไม่?” 
และบันทึกรหัสที สอดคล้องกับค่าตอบ ทั้งกรณีที ได้ดูหรือไม่ได้ดูสูติบัตรก็ตาม มีหลักในการบันทึก ดังนี้ 
 1. หากมีสูติบัตรและพนักงานสัมภาษณ์ได้ดู บันทึก ‘1’ และข้ามไปตอนถัดไป 
 2. หากมีสูติบัตร แต่แม่/ผู้ดูแลหลักไม่สามารถแสดงให้ดูได้ บันทึก ‘2’ และถามข้อต่อไป 
 3. หากไม่มีสูติบัตร หรือไม่ทราบ บันทึก ‘3’ และ ‘8’ ตามล่าดับ และถามข้อต่อไป 

 

BR2. “มีการแจ้งจดทะเบียนเกิดของ...(ชื่อเด็ก)...กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที สอดคล้องกับค่าตอบ ดังนี้ 
 1. หากมีการแจ้งจด บันทึก ‘1’ และข้ามไปตอนถัดไป 
 2. หากไม่มีการแจ้งจด หรือไม่ทราบ บันทึก ‘2’ หรือ ‘8’ ตามล่าดับ และถามข้อต่อไป 

 

BR3. “ท่านทราบวิธีการแจ้งจดทะเบียนเกิดของ...(ชื่อเด็ก)...หรือไม่?” 

 ข้อถามนี้ต้องการทราบว่าเด็กที ไม่ได้จดทะเบียนเกิดนั้น มีสาเหตุหลักมาจากการขาดความรู้ 
(กระบวนการในการแจ้งจดหรือสถานที ที จะไปจดทะเบียน) หรือไม่ ซึ งหน่วยงานที เกี ยวข้องจะได้รณรงค์ให้เห็น
ถึงความส่าคัญในการแจ้งจดทะเบียนเกิด 

 ให้บันทึกรหัสที สอดคล้องกับค่าตอบ 
  

ตอนที่ 2 การจดทะเบียนเกิด (Birth Registration: BR) 
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ตัวอย่างสูติบัตร 

  



6-11 

ตัวอย่างสูติบัตร (บุตรคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษ) 

 
ตัวอย่างสูติบัตร (บุตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบยีน) 
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ตัวอย่างใบรับแจ้งการเกิด 

 
ตัวอย่างหนังสือรับรองการเกิด 
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วัตถุประสงค ์

 เพื อทราบข้อมูลเกี ยวกับการสร้างสภาพแวดล้อมในครัวเรือนที สนับสนุนและกระตุ้น 
การเรียนรู้ของเด็ก ซึ งข้อถามต่าง ๆ จะเกี ยวข้องกับข้อมูลพัฒนาการของเด็กในด้านต่าง ๆ (กายภาพ สังคม 
อารมณ์ ภาษา และการรับรู้) 

 

EC1. “...(ชื่อเด็ก)...มีหนังสือนิทาน หรือหนังสือภาพส่าหรับเด็กจ่านวนกี่เล่ม?” 

 ข้อถามนี้เกี ยวกับหนังสือนิทาน หรือหนังสือภาพส่าหรับเด็ก ซึ งรวมถึงหนังสือส่าหรับเด็กใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่รวม หนังสือเรียน (ที เป็นของเด็กโต) หรือผู้ใหญ่ ที มีอยู่ในครัวเรือน 

 พนักงานสัมภาษณ์ไม่จ่าเป็นต้องนับจ่านวนหนังสือด้วยตนเอง แต่ให้ยึดตามค่าตอบของผู้ตอบ
สัมภาษณ์ โดยไม่ต้องขอดูหรือขอนับจ่านวนหนังสือ ซึ งอาจท่าให้เสียเวลาได้ มีหลักในการบันทึก ดังนี้ 
 1. หากผู้ตอบสัมภาษณ์ไม่แน่ใจจ่านวนหนังสือ และไม่สามารถให้ค่าตอบได้ในครั้งแรก  
ให้สอบถามเพิ มเติมว่า “มีหนังสือมากกว่า 10 เล่มหรือไม่?” 
 2. ถ้ามีตั้งแต่ 10 เล่มขึ้นไป บันทึก ‘10’ 
 3. หากผู้ตอบสัมภาษณ์ระบุว่ามีน้อยกว่า 10 เล่ม ให้พยายามสอบถามจ่านวนที แน่ชัด 
 4. ถ้าไม่มีหนังสือในครัวเรือน บันทึก ‘00’ 

 

EC2. “ดิฉัน/ผม สนใจเกี่ยวกับสิ่งที่…(ชื่อเด็ก)...เล่นเม่ืออยู่ท่ีบ้าน” 

 ให้ถาม “เด็กเล่นกับ:” 
 [A] “ของเล่นที่ท่าเองภายในบ้าน เช่น ตุ๊กตา รถยนต์ หรือของเล่นอ่ืน ๆ ที่ท่าขึ้นภายในบ้าน 
หรือไม่?” 
 [B] “ของเล่นจากร้านค้า หรือผลิตจากโรงงาน หรือไม่?” 
 [C] “เครื่องใช้ภายในครัวเรือน เช่น ถ้วย ชาม หรือหม้อ หรือสิ่งของที่พบนอกบ้าน เช่น กิ่งไม้ 
ก้อนหิน เปลือกหอย ใบไม้ หรือไม่?” 

 ข้อถามนี้ต้องการทราบว่าเด็กเล่นอุปกรณ์หรือของเล่นประเภทต่าง ๆ ที บ้านหรือไม่ และเป็น
ประเภทใด ซึ งอาจเป็นของเล่นที ซื้อจากร้านค้า หรือเป็นของเล่นอื น ๆ เช่น เครื องใช้ในครัวเรือน หรือวัตถุจาก
ธรรมชาติ 

 พนักงานสัมภาษณ์ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการสอบถามและบันทึกค่าตอบ 
เนื องจากพบว่าผู้ตอบสัมภาษณ์มักจะตอบว่า “เล่น” ในของเล่นทุกประเภท ซึ งอาจเป็นค่าตอบที แท้จริง หรือ
อาจเกิดจากความเข้าใจผิด หรือคิดว่าเป็นค่าตอบที ท่าให้พนักงานสัมภาษณ์พึงพอใจ 

 นอกจากนี้ ควรอ่านส่วนแรกและส่วนหลังของค่าถามในแต่ละรายการให้ต่อเนื องกัน เช่น 
“เด็กเล่นกับของเล่นที ท่าเองภายในบ้าน เช่น ตุ๊กตา รถยนต์ หรือของเล่นอื น ๆ ที ท่าขึ้นภายในบ้าน หรือไม่?” 

ตอนที่ 3 พัฒนาการของเด็ก 
(Early Childhood Development: EC) 
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ถ้าตอบว่า “เล่น” ของเล่นประเภทใด ให้ถามต่อว่า “เล่นของเล่นอะไร?” หรือ “ช่วยยกตัวอย่างของเล่นที เด็ก
เล่นได้หรือไม่?” เพื อเป็นการยืนยันค่าตอบ โดยมีหลักในการบันทึก ดังนี้ 
 1. เมื อพนักงานสัมภาษณ์แน่ใจว่าของเล่นที ยกตัวอย่างมานั้นจัดอยู่ในประเภทนี้ ให้บันทึก ‘1’ 
 2. หากเด็กไม่ได้เล่นของเล่นประเภทนั้น หรือผู้ตอบสัมภาษณ์ไม่ทราบ บันทึก ‘2’ หรือ ‘8’ 
ตามล่าดับ 
 3. ให้สอบถามการเล่นของเล่นและบันทึกค่าตอบไปทีละประเภท 

 

EC2D. “…(ชื่อเด็ก)...เล่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น มือถือ แท็บเล็ต เครื่องเล่นเกม หรือไม่?” 

 ข้อถามนี้ต้องการทราบว่าเด็กมีการเล่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ ทั้งนี้ การให้เด็กเล็ก ๆ 
โดยเฉพาะเด็กอายุต ่ากว่า 3 ปีเล่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาจท่าให้พัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ไม่เป็นไปตามวัย 

 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาจเป็นโทรศัพท์มือถือ เครื องแท็บเล็ต หรือเครื องเล่นเกมอื น ๆ และ
การเล่นในที นี้อาจเป็นการเล่นเกม หรือการดูคลิปวิดีโอ หรืออื น ๆ มีหลักในการบันทึก ดังนี้ 
 1. ถ้าเล่น บันทึก ‘1’ และถามข้อต่อไป 
 2. ถ้าไม่เล่น หรือไม่ทราบ บันทึก ‘2’ หรือ ‘8’ ตามล่าดับ และข้ามไป EC3 

 

EC2E.  “โดยปกต.ิ..(ชื่อเด็ก)...เล่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อวันมากน้อยเพียงใด?” 

 ให้บันทึกจ่านวนชั  วโมงต่อวันที  เด็กเล่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยปกติ หากน้อยกว่า  
1 ชั วโมง บันทึก ‘00’ ถ้าไม่ทราบ บันทึก ‘8’ 

 

EC3. “บางครั้งผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กต้องออกจากบ้านไปซื้อของ ซักเสื้อผ้า หรือด้วยเหตุผลอ่ืน ๆ และ
จ่าเป็นต้องทิ้งเด็กไว้” 

 “ในรอบ 7 วันที่ผ่านมา มีกี่วันที่...(ชื่อเด็ก)…” 
 [A] “ถูกปล่อยให้อยู่ตามล่าพังมากกว่า 1 ชั่วโมง?” 
 [B] “ถูกปล่อยให้อยู่ในการดูแลของเด็กอื่นที่มีอายุต่่ากว่า 10 ปีดูแลมากกว่า 1 ชั่วโมง?” 

 ข้อถามนี้ต้องการทราบว่ามีการปล่อยเด็กให้อยู่ตามล่าพังหรือปล่อยให้เด็กอื นที มีอายุต ่ากว่า 
10 ปี (รวมเด็กที ไม่เป็นสมาชิกของครัวเรือนนี้ด้วย) มาดูแลหรือไม่ ซึ งเป็นสถานการณ์ที เพิ มความเสี ยงต่อการ
บาดเจ็บของเด็ก 

 การปล่อยให้เด็กอยู่ตามล่าพังโดยที แม่หรือผู้ดูแลหลักได้ออกจากบ้านไปเพื อวัตถุประสงค์ใด ๆ 
ก็ตามมากกว่าหนึ งชั วโมง ไม่รวมกรณีที แม่หรือผู้ดูแลหลักอยู่ในบ้าน แต่ไม่อยู่ในระยะสายตาที มองเห็นเด็ก เช่น 
อยู่ในห้องอื นหรือส่วนอื นของบ้าน มีหลักในการบันทึก ดังนี้ 
 1. บันทึกจ่านวนวันในรอบ 7 วันที ผ่านมา 
 2. หากไม่เคยปล่อยเด็กตามล่าพังหรือปล่อยเด็กอื นดูแล บันทึก ‘0’ 
 3. หากไม่ทราบ บันทึก ‘8’ 
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EC4. ตรวจสอบ UB2: อำยุของเด็ก? 

 หากเด็กอายุ 0 หรือ 1 ปี ให้ข้ามไปตอนถัดไป แต่ถ้าอายุ 2 3 หรือ 4 ปี ให้ถามข้อต่อไป 

 

EC5. “ในรอบ 3 วันที่ผ่านมา มีสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้ท่ากิจกรรมเหล่านี้
ร่วมกับ...(ชื่อเด็ก)...บ้างหรือไม่?” 

 [A] “อ่านหนังสือหรือดูสมุดภาพร่วมกันกับ...(ชื่อเด็ก)...?” 
 [B] “เล่านิทาน/เล่าเรื่องต่าง ๆ ให้...(ชื่อเด็ก)...ฟัง?” 
 [C] “ร้องเพลงให้...(ชื่อเด็ก)...ฟัง หรือร้องเพลงกล่อมเด็ก?” 
 [D] “พา...(ชื่อเด็ก)...ออกไปนอกบ้าน?” 
 [E] “เล่นกับ...(ชื่อเด็ก)...?” 
 [F] “หัดเรียกช่ือสัตว์/สิ่งของ นับเลข หรือวาดรูปกับ...(ชื่อเด็ก)...?” 

 ให้อ่านกิจกรรมและบันทึกค่าตอบไปทีละรายการ มีหลักในการบันทึก ดังนี้ 
 1. หากไม่มีใครร่วมท่ากิจกรรมใด บันทึก ‘Y’ 
 2. หากมีผู้ใหญ่ร่วมท่าในกิจกรรมใดก็ตามให้ถามเพิ มว่า “ใครร่วมท่ากิจกรรมนี้กับ...(ชื่อ
เด็ก)..?” ซึ งสามารถบันทึกได้มากกว่าหนึ งค่าตอบ จากนั้นให้ถามกิจกรรมต่อไป 
 3. หากเป็นแม่บุญธรรม/แม่เลี้ยง หรือพ่อบุญธรรม/พ่อเลี้ยงท่ากิจกรรมร่วมกับเด็ก ให้นับเป็น
แม่ หรือพ่อ ตามล่าดับ 
 4. หากเป็นบุคคลอื นที นอกเหนือจากแม่หรือพ่อ หรือแม่บุญธรรม/แม่เลี้ยง หรือพ่อบุญธรรม/
พ่อเลี้ยงท่ากิจกรรมร่วมกับเด็ก บันทึก ‘X’ 

หมายเหตุ 
 ไม่รวม ผู้ใหญ่ที ไม่ใช่สมาชิกของครัวเรือน ถึงแม้ว่าจะมีการท่ากิจกรรมร่วมกับเด็กก็ตาม 

 

EC5G.  ตรวจสอบ UB2: อำยุของเด็ก? 

 หากเด็กอายุ 2 ปี ให้ข้ามไปตอนถัดไป แต่ถ้าอายุ 3 หรือ 4 ปี ให้ถามข้อต่อไป 
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EC6 “ดิฉัน/ผม จะขอถามค่าถามท่านเกี่ยวกับสุขภาพและพัฒนาการของ …(ชื่อเด็ก)...เนื่องจาก
เด็กมีพัฒนาการและการเรียนรู้ที่ไม่เท่ากัน เช่น เด็กบางคนเริ่มเดินได้เร็วกว่าเด็กคนอ่ืน ค่าถาม
เหล่านี้เกี่ยวกับพัฒนาการของ…(ชื่อเด็ก)...ในด้านต่าง ๆ” 

 “…(ชื่อเด็ก)…สามารถบอกหรือเรียกช่ือตัวอักษรได้อย่างน้อย 10 ตัวหรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที สอดคล้องกับค่าตอบ โดยค่าตอบว่า “ได้” หมายถึง เด็กสามารถเรียกชื อ
ตัวอักษรได้อย่างน้อย 10 ตัว ในขณะที  “ไม่ได”้ หมายถึง เด็กสามารถเรียกชื อได้น้อยกว่า 10 ตัว หรือไม่ได้เลย 

 

EC7. “...(ชื่อเด็ก)...สามารถอ่านค่าง่าย ๆ หรือค่าที่ได้ยินบ่อย ๆ ได้อย่างน้อย 4 ค่าหรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที สอดคล้องกับค่าตอบ โดยค่าตอบว่า “ได้” หมายถึง เด็กสามารถอ่านค่าได้
อย่างน้อย 4 ตัว ในขณะที  “ไม่ได้” หมายถึง เด็กสามารถอ่านได้ 1 หรือ 2 หรือ 3 ค่า หรืออ่านไม่ได้เลย 

หมายเหตุ 
 ค่าง่าย ๆ ที ใช้หรือได้ยินบ่อย ๆ เช่น พ่อ  แม่  ปู่  ย่า  ตา  ยาย  กิน  นั ง  นอน  ยืน  เดิน  
บน  ล่าง  สั้น  ยาว  นก  กา  ไก่  ไข่ ปลา  นม  ขนม  เป็นต้น โดยให้พนักงานสัมภาษณ์และผู้ควบคุมงานสนาม 
เป็นผู้พิจารณารายการค่าดังกล่าวที เหมาะสมกับท้องถิ นที ปฏิบัติงาน เพื อช่วยในการสัมภาษณ์หากจ่าเป็นต้อง
ยกตัวอย่างค่าเพื อใช้ในการสอบถามข้อนี้ 

 

EC8. “...(ชื่อเด็ก)...รู้จักชื่อและจดจ่าสัญลักษณ์ของตัวเลข ทั้งหมดจาก 1–10 ได้หรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที สอดคล้องกับค่าตอบ หากแม่หรือผู้ดูแลหลักไม่แน่ใจ ให้สอบถามเพิ มเติมว่า 
“เด็กรู้จักเลข 1 หรือไม่?” หรือ “เด็กรู้จักเลข 2 หรือไม่?” เป็นต้น โดยค่าตอบว่า “ได้” หมายถึง เด็กรู้จักชื อ
และจดจ่าตัวเลข 1-10 ครบทุกตัว ในขณะที  “ไม่ได”้ หมายถึง เด็กรู้จักตัวเลขน้อยกว่า 10 ตัว หรือไม่รู้จักเลย 

 

EC9. “...(ชื่อเด็ก)...สามารถหยิบสิ่งของเล็ก ๆ ด้วย 2 นิ้ว เช่น กิ่งไม้ หรือก้อนหินจากพื้นดิน ได้หรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที สอดคล้องกับค่าตอบ พนักงานสัมภาษณ์อาจสาธิตการหยิบจับด้วยปากกา/
ดินสอของตนเอง และให้พิจารณาวัตถุชิ้นเล็ก ๆ ที เด็กน่ามาใช้เป็นของเล่นด้วย (กิ งไม้ ก้อนหิน เปลือกหอย 
หรือใบไม้) โดยค่าตอบว่า “ได้” หมายถึง เด็กสามารถหยิบสิ งของเล็ก ๆ ได้โดยไม่ยาก ในขณะที  “ไม่ได้” 
หมายถึง เด็กหยิบสิ งของเล็ก ๆ ได้ล่าบากหรือหยิบไม่ได้ 

 

EC10. “มีบางครั้งท่ี...(ชื่อเด็ก)...ป่วยหนักจนไม่สามารถเล่นได้ หรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที สอดคล้องกับค่าตอบ โดยค่าตอบว่า “ใช่” หมายถึง เด็กมักจะป่วยจนไม่
สามารถเล่นหรือท่ากิจกรรมทางกายได้มากนัก ในขณะที  “ไม่ใช่” หมายถึง เด็กมีความตื นตัวหรือพร้อมที จะเล่น
ได้เป็นปกติ และรู้สึกเหนื อยเมื อถึงเวลาที เหมาะสมเท่านั้น (เช่น เวลาเย็น นอนพักผ่อน เป็นต้น) 
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EC11. “...(ชื่อเด็ก)...สามารถท่าตามค่าสั่งง่าย ๆ ในบางสิ่งบางอย่างได้อย่างถูกต้องหรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที สอดคล้องกับค่าตอบ โดยค่าตอบว่า “ได้” หมายถึง เมื อสั งให้ท่าบางสิ ง
บางอย่าง เด็กสามารถท่าตามค่าสั งได้โดยง่ายและถูกต้อง ในขณะที  “ไม่ได้” หมายถึง เด็กมักจะไม่สามารถท่า
ตามค่าสั งง่าย ๆ ที ได้รับได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ พนักงานสัมภาษณ์ไม่ควรแสดงความกังวลถึงสาเหตุที เด็กไม่
สามารถท่าตามค่าสั งง่าย ๆ ได้ 

 

EC12. “เมื่อให้ท่าบางสิ่งบางอย่างแล้ว...(ชื่อเด็ก)...สามารถท่าได้ด้วยตนเองหรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที สอดคล้องกับค่าตอบ โดยค่าตอบว่า “ได้” หมายถึง เด็กสามารถท่าบางอย่างได้
ตามล่าพังภายในระยะเวลาพอสมควร (เช่น วาดรูป ระบายสี เล่นตัวต่อ เป็นต้น) โดยไม่มีการขอความ
ช่วยเหลือหรือเลิกท่ากะทันหัน ในขณะที  “ไม่ได้” หมายถึง เด็กไม่สามารถท่าบางอย่างได้ตามล่าพัง และมีการ
ร้องขอความช่วยเหลือเสมอ หรือเลิกท่าอย่างง่ายดายหากไม่ได้รับความช่วยเหลือ 

 

EC13. “...(ชื่อเด็ก)...สามารถเข้ากับเด็กคนอ่ืนได้ดีหรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที สอดคล้องกับค่าตอบ โดยค่าตอบว่า “ได้” หมายถึง เด็กสามารถเล่นหรือ 
เข้ากับเด็กคนอื นได้เป็นอย่างดี ในขณะที  “ไม่ได้” หมายถึง เด็กมีอาการอึดอัดเมื อต้องอยู่กับเด็กคนอื น ชอบที 
จะอยู่คนเดียวหรือมีการทะเลาะกับเด็กคนอื น 

 

EC14. “...(ชื่อเด็ก)...มีการเตะ กัด หรือทุบตีเด็กคนอ่ืน หรือผู้ใหญ่หรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที สอดคล้องกับค่าตอบ โดยค่าตอบว่า “มี” หมายถึง แม่/ผู้ดูแลหลักระบุว่า
สังเกตเห็นเด็กท่าร้ายร่างกาย (เตะ กัด ทุบตี) เด็กคนอื นหรือผู้ใหญ่  ในขณะที  “ไม่มี” หมายถึง เด็กไม่มี
พฤติกรรมดังกล่าว 

 ทั้งนี้ พนักงานสัมภาษณ์ไม่ควรแสดงความเป็นกังวลถึงสาเหตุที เด็กมีพฤติกรรมเช่นนั้น (เช่น 
เมื อแม่/ผู้ดูแลหลักพยายามอธิบายสาเหตุ หรือแก้ต่างแทนเด็ก) ให้พนักงานสัมภาษณ์รับรู้อย่างสุภาพและไปยัง
ข้อถามต่อไปอย่างรวดเร็ว 

 

EC15. “...(ชื่อเด็ก)...ถูกดึงความสนใจได้โดยง่ายหรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที สอดคล้องกับค่าตอบ โดยค่าตอบว่า “ใช่” หมายถึง เด็กมีความล่าบากในการ
ท่ากิจกรรมใด ๆ อย่างต่อเนื องภายในระยะเวลาพอสมควร โดยถูกดึงความสนใจจากสิ งเร้ารอบตัวได้โดยง่าย 
หรือไปท่ากิจกรรมอื นในขณะที ยังท่ากิจกรรมที เกิดขึ้นก่อนไม่ส่าเร็จ ในขณะที  “ไม่ใช่” หมายถึง เด็กไม่ถูกดึง
ความสนใจได้โดยง่าย 
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วัตถุประสงค์ 

 วัตถุประสงค์ของข้อถามตอนนี้ คือการได้รับข้อมูลเกี ยวกับวิธีการซึ งผู้ใหญ่ที อาศัยอยู่ใน
ครัวเรือนเดียวกันกับเด็กใช้ในการอบรมเด็กที มีอายุ 1 -4 ปี เพื อศึกษาพฤติกรรมในการอบรมเด็กซึ งมีอยู่
หลากหลายวิธี เริ มจากวิธีที ไม่ใช้ความรุนแรง จนถึงขั้นการแสดงอารมณ์ก้าวร้าว รวมทั้งการลงโทษทางด้าน
ร่างกายระดับปานกลาง และรุนแรง 

 ค่าถามที รวบรวมมาเหล่านี้ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื อวัดวิธีการทั วไปที พ่อแม่ใช้ในการ
อบรมสั งสอนบุตรหลาน ค่าถามเหล่านี้ไม่ได้มุ่งหมายให้ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติทั้งหมดที พ่อกับแม่ได้ใช้ในการ
อบรมเด็ก แต่จะครอบคลุมบางวิธีการที พบโดยปกติ  สิ งที ควรค่านึงถึงคือพนักงานสัมภาษณ์จะต้องถามแต่ละ
ข้อถามอย่างเป็นกลาง ไม่ใช้น้่าเสียงที สะท้อนให้เห็นถึงการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย (พอใจหรือไม่พอใจ)  
ในวิธีการต่าง ๆ ที ผู้ตอบสัมภาษณ์ระบุว่าใช้ในการอบรมเด็ก 

 

UCD1.  ตรวจสอบ UB2: อำยุของเด็ก? 

 หากเด็กอายุ 1-4 ปี ให้ถาม UCD2 ต่อไป แต่ถ้าอายุ 0 ปี ให้ข้ามไปตอนถัดไป 

 

UCD2. “ผู้ใหญ่ใช้วิธีการบางอย่างในการสอนเด็กให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง หรือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม ดิฉัน/ผม จะอ่านวิธีการต่าง ๆ ที่ถูกน่ามาใช้ในการสอนเด็ก กรุณาบอกดิฉัน/ผม ถ้าท่าน
หรือผู้ใหญ่คนอ่ืน ในครัวเรือนของท่าน เคยใช้วิธีการนี้กับ...(ชื่อเด็ก)…ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา” 

 ให้เริ มต้นกล่าวประโยคเกริ นน่า และจากนั้นถามข้อถามย่อย [A] ถึง [K] สิ งส่าคัญที จะเน้น 
ท่าความเข้าใจกับผู้ตอบสัมภาษณ์ให้ชัดเจน คือ เวลาที ใช้อ้างอิง หมายถึง ในรอบ 1 เดือนที ผ่านมาเท่านั้น  
(1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์) และต้องเป็นวิธีการที พ่อแม่หรือบุคคลในครัวเรือนใช้ในการอบรมสั งสอนเด็กคนนี้
เท่านั้น 

 ในการถามค่าถามแต่ละข้อ ให้ย้่าเตือนผู้ตอบสัมภาษณ์เป็นระยะ ๆ ว่า ช่วงเวลาที อ้างถึงคือ  
ในรอบหนึ งเดือนที ผ่านมา และการใช้วิธีการเหล่านี้อาจเป็นผู้ตอบสัมภาษณ์หรือบุคคลอื นในครัวเรือนก็ได้ ในแต่ละ
ข้อย่อยให้บันทึกรหัส  ‘1’  ส่าหรับ “ใช่” และ ‘2’ ส่าหรับ “ไม่ใช่”  ถ้าผู้ตอบสัมภาษณ์ระบุค่าตอบว่า  
“ไม่ทราบ” ให้พนักงานสัมภาษณ์ซักถามอย่างละเอียด หากไม่มีการเปลี ยนค่าตอบ ให้เลือกรหัส ‘2’ “ไม่ใช่” 
เนื องจากไม่มีหลักฐานที ชัดเจนว่ามีการใช้ 

 วิธีต่าง ๆ เหล่านี้อาจถูกใช้เพียงวิธีเดียว หรือใช้ร่วมกันกับวิธีอื น ๆ สิ งที ส่าคัญคือต้องการ
ทราบถึงวิธีทั้งหมดที ถูกใช้โดยผู้ใหญ่ที เป็นสมาชิกในครัวเรือน ไม่ใช่เพียงแต่ผู้ตอบสัมภาษณ์เท่านั้น 

 หากในรอบ 1 เดือนที ผ่านมา เด็กไม่ได้อยู่ในครัวเรือนนี้  ควรบันทึกรหัส ‘2’ (“ไม่ใช่”) ในทุก ๆ 
ข้อถามย่อยจาก [A] ถึง [K] 

 ในแต่ละข้อถามย่อยให้เลือกเพียงค่าตอบเดียว 

ตอนที่ 4 ระเบียบวินัยของเด็ก 
(Child Discipline: UCD) 
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 [A] “จ่ากัดสิทธิพิเศษ ห้าม…(ชื่อเด็ก)…ท่าในสิ่งท่ีชอบ หรือไม่อนุญาตให้เด็กออกจากบ้าน” 

 “สิทธิพิเศษ” หมายถึง สิทธิที ไม่ได้มีให้ทุกคนหรือไม่ได้ให้เป็นประจ่า พนักงานสัมภาษณ์ต้อง
อธิบายความหมายของค่าถามนี้ โดยเริ มจากการซักทีละค่าถาม  หากต้องการที จะยกตัวอย่าง ให้ใช้วลีค่าถามที 
เหมาะสมกับวัยของเด็ก เช่น “ท่าน (หรือคนอ่ืนในครัวเรือน) ห้าม…(ชื่อเด็ก)…ออกจากบ้านหรือออกไป 
ข้างนอกหรือไม่?” หรือ “ท่าน (หรือคนอ่ืนในครัวเรือน) ห้าม…(ชื่อเด็ก)…ท่าบางสิ่งที่ท่าเป็นปกติหรือไม่ 
เช่น การเล่นกับเพื่อน หรือการดูทีวี?”  ส่าหรับเด็กเล็กอาจจะเป็น “ห้ามเด็กกินขนม” เป็นต้น 

 [B] “อธิบายว่าท่าไมพฤติกรรมที่...(ชื่อเด็ก)...ท่าไม่ถูกต้อง” 

 เมื อเด็กท่าอะไรบางอย่างที ผิด ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลบางคนพยายามที จะสอนเด็กไม่ให้ท่า
พฤติกรรมนั้นซ้่าอีก ด้วยการอธิบายว่าท่าไมพฤติกรรมเหล่านั้นจึงไม่เหมาะสม เช่น เด็กเล็กที ก่าลังเล่นกับไม้ขีดไฟ  
อาจจะอธิบายเหตุผลที ไม่ให้เล่นว่า เด็กอาจจุดไฟได้โดยไม่ได้ตั้งใจ 

 [C] “เขย่าหรือกระชากตัวเด็ก” 

 ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลบางคนอาจใช้วิธีการเขย่าเด็ก (ยกเด็กขึ้น หรือจับที บ่าหรือส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย แล้วโยกเด็กไป ๆ มา ๆ มากกว่าหนึ งครั้ง) ผู้ปกครองบางคนอาจจะใช้วิธีนี้ในการลงโทษเด็กส่าหรับ
พฤติกรรมที ไม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ งกับเด็กเล็ก 

 [D] “ตะโกน ตะคอก ตวาด แผดเสียง หรือกรีดร้องใส่เด็ก” 

 ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลอาจส่งเสียงดังหรือใช้น้่าเสียงที แข็งขึ้น  เมื อเด็กท่าบางสิ งบางอย่างที ผู้ใหญ่
พิจารณาแล้วว่าผิด  ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลอาจมองว่าการกระท่าเช่นนี้เป็นเรื องธรรมดา และไม่คิดว่าเป็นสิ งที ไม่
เหมาะสม  ค่าถามข้อนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อทราบวิธีการอบรมเด็กด้วยค่าพูดที อ่อนโยน แต่เพื อทราบถึง
สถานการณ์ที ผู้ปกครองแสดงความโกรธหรือความไม่พอใจต่อเด็กในลักษณะที รุนแรง 

 [E] “ให้เด็กไปท่าอย่างอื่น” 

 ข้อถามนี้ถูกออกแบบมาเพื อทราบถึงเทคนิคการอบรมเด็กที ไม่ใช้ความรุนแรง เช่น ดึงดูด
ความสนใจของเด็กจากพฤติกรรมที ไม่ถูกต้อง ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลอาจพยายามที จะหันเหความสนใจของเด็กจาก
การท่าพฤติกรรมที ไม่เหมาะสม โดยให้เด็กท่าบางสิ งบางอย่างในสถานที นั้น ๆ  ถ้าผู้ตอบสัมภาษณ์ไม่เข้าใจ 
พนักงานสัมภาษณ์อาจต้องอธิบายเพิ มเติมว่า “หมายถึงการเบี่ยงเบนความสนใจของเด็กไปสู่สิ่งอื่น” 

 [F] “ตบหรือตีเด็กที่ก้นด้วยมือเปล่า” 

 การตบหรือตีก้นเด็กด้วยมือเปล่าเป็นรูปแบบที ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลบางคนได้ใช้เพื อลงโทษทาง
ร่างกายกับเด็ก 

 [G] “ตีเด็กที่ก้นหรือส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกายด้วยบางสิ่งบางอย่าง เช่น เข็มขัด หวี ไม้เรียว หรือ
วัตถุแข็งอ่ืน ๆ” 

 การตีเด็กด้วยวัตถุที แข็งเป็นการลงโทษทางร่างกายที รุนแรงมากที ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลบางคนได้
น่ามาใช้ ถือว่าเป็นวิธีที รุนแรงมากกว่าการตบหรือตี เพราะวัตถุแข็งสามารถกระท่าความรุนแรงมากกว่ามือเปล่า 
พนักงานสัมภาษณ์พึงระลึกไว้ว่าก่าลังถามถึงวิธีการลงโทษที ถูกน่ามาใช้กับเด็กคนนี้ในรอบหนึ งเดือนที ผ่านมา 
  



6-20 

 [H] “ว่าเด็กว่าโง่ ขี้เกียจ หรือค่าอื่นที่คล้ายกัน” 

 ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กบางคนอาจจะตอบสนองต่อพฤติกรรมที ไม่ถูกต้องของเด็ก โดยใช้วาจาที 
ไม่เหมาะสมหรือดูถูกเด็ก 

 [I] “ตีหรือตบเด็กที่หน้า ศีรษะ หรือหู” 

 เพื อทราบถึงการมีสมาชิกคนใดคนหนึ งในครัวเรือนตบหรือตีเด็กที ศีรษะ ใบหน้า หรือหูข้างใด
ข้างหนึ งหรือสองข้างด้วยมือเปล่า (ข้อถามทั้งหมดเหล่านี้ หมายถึง การใช้มือเปล่า นอกจากจะระบุชัดเจนว่าใช้
วัตถุอื น ๆ) 

 [J] “ตีหรือตบเด็กที่มือ แขน หรือขา” 

 ข้อถามนี้แตกต่างจากข้อก่อนหน้านี้ [I] เพราะจะถามถึงเด็กที ถูกตบหรือตีด้วยมือเปล่า ที มือ 
แขน หรือขา 

 [K] “ตีเด็กอย่างรุนแรง หรือตีเด็กซ้่าแล้วซ้่าอีกอย่างหนักเท่าที่ท่าได้” 

 ข้อถามนี้ครอบคลุมรูปแบบของการลงโทษทางร่างกายที รุนแรงที สุด 
 

UCD3. ตรวจสอบ UF4: ผู้ตอบสัมภำษณ์เป็นแม่หรือผู้ดูแลเด็กของเด็กอ่ืน ๆ ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 5 ปี หรือเด็ก
อำยุ 5-14 ปี ที่ถูกเลือกส ำหรับตอบแบบสอบถำมส ำหรับเด็กอำยุ 5-14 ปี หรือไม?่ 

 หากผู้ตอบสัมภาษณ์เป็นแม่หรือผู้ดูแลเด็กของเด็กอื น ๆ ที มีอายุต ่ากว่า 5 ปี หรือเด็กอายุ 5 -
14 ปี ที ถูกเลือกส่าหรับแบบสอบถามส่าหรับเด็กอายุ 5-14 ปี ให้บันทึก ‘2’ และข้ามไป UCD5 

 

UCD4.  ตรวจสอบ UF4: ผู้ตอบสัมภำษณ์เคยตอบค ำถำมต่อไปนี้ ใน UCD5 หรือ FCD5 ของเด็กคนอ่ืน ๆ 
มำก่อนหรือไม่? 

 หากผู้ตอบสัมภาษณ์เคยตอบค่าถามต่อไปนี้ในแบบสอบถามส่าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี 
(UCD5) ของเด็กคนอื น หรือแบบสอบถามส่าหรับเด็กอายุ 5-14 ปี (FCD5) ให้ข้ามไปตอนถัดไป 
 
UCD5. “ท่านเชื่อหรือไม่ว่า การเลี้ยงดูเด็ก สั่งสอน หรือให้การศึกษาเด็กอย่างเหมาะสม จ่าเป็นต้องมีการ

ลงโทษทางร่างกาย?” 

 ข้อถามนี้ถูกออกแบบมาเพื อทราบทัศนคติของผู้ตอบสัมภาษณ์ที มีต่อการลงโทษทางร่างกาย 
ซึ งต้องถามหลังจากข้อถามเกี ยวกับเหตุการณ์ที เกิดขึ้นจริงในการอบรมเด็กด้วยวิธีต่าง ๆ ข้อถามนี้ต้องการ
ทราบความคิดเห็นของผู้ตอบสัมภาษณ์ถึงความจ่าเป็นในการลงโทษเด็กทางร่างกายเพื ออบรมสั งสอนเด็ก  
ดังนั้น อาจเป็นไปได้ว่าผู้ตอบสัมภาษณ์ระบุว่าเคยมีการใช้วิธีลงโทษทางร่างกายในข้อก่อนหน้านี้ แต่กลับตอบ
ในข้อนี้ว่าไม่เห็นด้วยกับการลงโทษทางร่างกาย เพราะวิธีการลงโทษเหล่านั้นอาจท่าโดยผู้ใหญ่คนอื นที เป็น
สมาชิกในครัวเรือน 

 ถ้าผู้ตอบสัมภาษณ์ตอบว่า “ไม่มีความเห็น” เกี ยวกับเรื องนี้ หรือ “ไม่ทราบ” ให้บันทึกรหัส ‘8’ 
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วัตถุประสงค ์

 เพื อศึกษาการกินนมแม่ของเด็ก การได้รับสารอาหารที มีคุณประโยชน์จากน้่านมแม่รวมทั้ง
อาหารเหลว อาหารเสริมส่าหรับเด็ก ตลอดจนถึงความถี ในการกินอาหารแข็ง อาหารอ่อนของเด็ก 

 

BD1. ตรวจสอบ UB2: อำยุของเด็ก? 

 หากเด็กอายุ 0 หรือ 1 หรือ 2 ปี ให้ถาม BD2 ต่อไป แต่ถ้าอายุ 3 หรือ 4 ปี ให้ข้ามไปตอน
ถัดไป 

 

BD2. “…(ชื่อเด็ก)...เคยกินนมแม่หรือไม่?” (รวม คนอื นที เป็นผู้ให้นมด้วย) 

 ข้อถามนี้ต้องการทราบการกินนมแม่ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ๆ ของเด็ก ซึ งรวมถึงการกินนมจาก
แม่/ผู้ดูแลหลัก หรือคนอื นที เป็นผู้ให้นม (แม่นม) และยังรวมการปั๊มน้่านมใส่ขวดนมให้ลูกดูด ให้ถือว่าเด็กกิน
นมแม่ด้วย หากเด็กอายุไม่เกิน 2 ปีและแม่อาศัยอยู่ในครัวเรือน ก็จะมีข้อถามลักษณะนี้ในแบบสอบถามส่าหรับ
ผู้หญิง 

 ให้บันทึกรหัสที สอดคล้องกับค่าตอบ โดยถามข้อถามถัดไปหากเด็กเคยกินนมแม่ (‘1’) แต่ถ้า
เด็กไม่เคยกิน (‘2’) หรือผู้ตอบสัมภาษณ์ไม่ทราบ (‘8’) ให้ข้ามไป BD3A 

หมายเหตุ 

 กรณเีด็กดูดนมแม่แต่แม่ไม่มีน้่านมให้ถือว่าไม่เคยกินนมแม ่

 

BD3. “ปัจจุบัน...(ชื่อเด็ก)...ยังคงกินนมแม่อยู่หรือไม่?” 

 “ยังคงกินนมแม”่ หมายถึง เด็กกินนมแม่อย่างน้อยหนึ งครั้งต่อวัน  ให้บันทึกรหัสที สอดคล้อง
กับค่าตอบ 

 

BD3A1. “เมื่อวานนี้ (ทั้งกลางวันและกลางคืน)…(ชื่อเด็ก)...ได้รับนมแม่ทั้งหมดกี่ครั้ง?” 

 ให้บันทึกจ่านวนครั้งที เด็กได้รับนมแม่ในช่วงกลางวันและกลางคืนของเมื อวานนี้ (ซึ งควรจะ
ได้รับอย่างน้อย 1 ครั้ง) หากไม่ทราบจ่านวนครั้ง บันทึก ‘98’ 

 

BD3A. ตรวจสอบ UB2: อำยุของเด็ก? 

 หากเด็กอายุ 0 หรือ 1 ปี ให้ถาม BD4 ต่อ แต่ถ้าอายุ 2 ปี ให้ข้ามไปตอนถัดไป 

 

ตอนที่ 5 การกินนมแม่และการกินอาหาร 
(Breastfeeding and Dietary Intake: BD) 
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BD4–BD9 

 ข้อถาม BD4 ถึง BD9 ต้องการทราบวิธีการและสิ งที เด็กได้รับ (ของเหลวหรืออาหาร)  
เมื อวานนี้ ในช่วงกลางวันและกลางคืน ทั้งนี้ พนักงานสัมภาษณ์ควรอธิบายให้ผู้ตอบสัมภาษณ์เข้าใจความหมาย
ของค่าถาม โดยเฉพาะความหมายของ “เมื อวานนี้ ทั้งกลางวันและกลางคืน” 

 บางครั้งเด็กอาจได้รับการเลี้ยงดูนอกบ้านซึ งแม่หรือผู้ดูแลหลักไม่ได้อยู่ด้วย หากแม่/ผู้ดูแลหลัก
ทราบเกี ยวกับสิ งที เด็กได้รับ ควรบันทึกสิ งเหล่านนั้นมาด้วย 

 หากแม่หรือผู้ดูแลหลักตอบว่า “ไม่ทราบ” ให้พยายามสอบถามย้่าอีกครั้ง แต่หากค่าตอบ
ยังคงเดิมให้บันทึก ‘8’ (ไม่ทราบ) เพราะเด็กอาจได้รับอาหารในช่วงที แม่หรือผู้ดูแลหลักไม่ไดอ้ยู่ด้วย 

หมายเหตุ 
 นม นมผสมสูตรส่าหรับทารก โยเกิร์ต และอาหารแข็ง อาหารเหลว หรืออาหารอ่อน จะมี
ค่าถามจ่านวนครั้งของการได้รับด้วย 

 

BD4. “เมื่อวานนี้ ทั้งกลางวันและกลางคืน...(ชื่อเด็ก)...ได้ดื่มอะไรก็ตามจากขวดที่มีจุกนมหรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที สอดคล้องกับค่าตอบ 

 

BD5. “เม่ือวานนี้ ทั้งกลางวันและกลางคืน...(ชื่อเด็ก)...ได้ดื่มสารละลายน้่าตาลเกลือแร่ (ORS)  
หรือไม่?” 

 สารละลายเกลือแร่ (Oral Rehydration Salt solution: ORS) เป็นวิธีที ง่ายและราคาไม่แพง 
ซึ งสามารถท่าเองที บ้านได้ ประกอบด้วยน้่าตาล เกลือ และน้่า สามารถลดการสูญเสียน้่าในเด็กที มีอาการ
ท้องร่วงได้  ในบางครั้งอาจได้รับจากอาสาสมัครสาธารณสุขหรือซื้อแบบส่าเร็จรูปก็ได้ 

 ให้บันทึกรหัสที สอดคล้องกับค่าตอบ 

 

BD6. “เม่ือวานนี้ ทัง้กลางวันและกลางคืน...(ชื่อเด็ก)...ได้ดื่มหรือกินวิตามินเสริม หรือแร่ธาตุเสริม หรือยา
อ่ืน ๆ หรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที สอดคล้องกับค่าตอบ 

 

BD7. “ต่อไปนี้ ดิฉัน/ผมจะขอถามท่านเกี่ยวกับของเหลวอ่ืน ๆ ที่...(ชื่อเด็ก)...ได้รับเม่ือวานนี้ ทั้งกลางวัน
และกลางคืน” 

 “กรุณานับรวมของเหลวที่ดื่มนอกบ้านของท่านด้วย” 

“...(ชื่อเด็ก)...ได้ดื่ม...(ชื่อของเหลว)... เมื่อวานนี้ ทั้งกลางวันและกลางคืนหรือไม่?” 

 ให้อ่านรายการของเหลวทีละรายการให้แม่/ผู้ดูแลหลักฟัง และบันทึกรหัสที สอดคล้องกับ
ค่าตอบ 
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 [A] “น้่าเปล่า?” 
 [B] “น้่าผลไม้หรือเครื่องดื่มน้่าผลไม้?” 
 [C] “น้่าแกงจืด น้่าซุปใส?” 

 ในที นี้ต้องเป็นน้่าแกงจืดหรือน้่าซุปที ไมมี่ส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ ผัก หรืออาหารอื น ๆ 

 [D] “นมผสมสูตรส่าหรับทารก เช่น นมผงเอนฟาแล็ค ดูเม็กซ์ ไฮคิว เอส-26 เป็นต้น?” 

 หาก “ได้ดื ม” บันทึก ‘1’ และถาม D1 ต่อไป 

 [D1] “…(ชื่อเด็ก)…ดื่มนมผสมสูตรส่าหรับทารกกี่ครั้ง?” 
 ได้ดื มตั้งแต่ 7 ครั้งข้ึนไป บันทึก ‘7’ 
 ไม่ทราบ บันทึก ‘8’ 

 หาก “ไม่ได้ดื ม” บันทึก ‘2’ หาก “ไม่ทราบ” บันทึก ‘8’ และข้ามไป BD7[E] 

 [E] “นมจากสัตว์ เช่น นมสด นมกระป๋อง หรือนมผง?” 

 หาก “ได้ดื ม” บันทึก ‘1’ และถาม E1 ต่อไป 

 [E1] “…(ชื่อเด็ก)…ดื่มนมกี่ครั้ง?” 
 ได้ดื มตั้งแต่ 7 ครั้งข้ึนไป บันทึก ‘7’ 
 ไม่ทราบ บันทึก ‘8’ 

 หาก “ไม่ได้ดื ม” บันทึก ‘2’ หาก “ไม่ทราบ” บันทึก ‘8’ และข้ามไป BD7[F] 

หมายเหตุ 
 1. ข้อนี้จะรวมถึงนมจากสัตว์ในทุกรูปแบบ เช่น นมยูเอชที (UHT) นมพาสเจอไรซ์ นมสเตอร์ริไรซ์ 
นมพร่องมันเนย นมขาดมันเนย 
 2. หากเป็นนมจากธัญพืชต่าง ๆ เช่น นมถั วเหลือง นมข้าวโพด นมผสมงาด่า นมข้าว นมจมูกข้าว 
นมข้าวกล้อง นมลูกเดือย นมข้าวโอ๊ต นมเมล็ดทานตะวัน หากมีรสหวาน ให้บันทึกในข้อถัดไป [F] แต่ถ้าไม่ใช่
ให้บันทึกใน “ของเหลวอื น ๆ” 

 [F] “เครื่องดื่มรสหวาน เช่น น้่าอัดลม น้่าหวาน นมถั่วเหลืองรสหวาน ชา กาแฟ?” 

 ข้อนี้หมายความถึงของเหลวอื นนอกเหนือจากรายการข้างต้น และมีรสหวาน 

 [X] “ของเหลวอ่ืน ๆ?” 

 ประเภทของเหลวในข้อ [A] ถึง [F] จะครอบคลุมของเหลวชนิดต่าง ๆ ที สามารถน่ามาให้เด็ก 
ส่าหรับข้อสุดท้ายนี้จะเป็นการตรวจสอบครั้งสุดท้ายเพื อให้แน่ใจว่าได้บันทึกของเหลวทุกชนิดที เด็กได้รับแล้ว  
หากผู้ตอบสัมภาษณ์ได้ระบุชนิดของเหลวในข้อนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่สามารถจัดประเภทในรายการ
ข้างต้นได้ หากแน่ใจว่าเป็นของเหลวนอกเหนือจากรายการข้างต้น ให้บันทึก “ได้ดื ม” และแจกแจงรายการ
ของเหลวใน [X1] 

 ทั้งนี้ พนักงานสัมภาษณ์ควรใช้ความระมัดระวังในการระบุ “ของเหลวอื น ๆ” เช่น หากแม่/
ผู้ดูแลหลักบอกว่าเด็กได้ดื มชาเมื อวานนี้ จะต้องตรวจสอบเพื อให้แน่ใจว่าชาที เด็กดื มมีส่วนผสมของนม หรือมี
เพียงชาและน้่า ซึ งต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจน (เช่น ชาอย่างเดียว/ไม่มีนม หรือชานม) 
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 หากของเหลวอื น ๆ มีนมเป็นส่วนผสมมากกว่าครึ งหนึ ง จะต้องบันทึกใน BD7[D] หรือ 
BD7[E] (ข้ึนอยู่กับชนิดของนม) ด้วย และสอบถามจ่านวนครั้งที เด็กได้รับของเหลวนั้นเมื อวานนี้ 

 

BD8. “ต่อไปนี้ ดิฉัน/ผม จะขอถามท่านเกี่ยวกับทุก ๆ สิ่งที่...(ชื่อเด็ก)...กินเม่ือวานนี้ ทั้งกลางวันและ
กลางคืน กรุณานับรวมอาหารที่บริโภคนอกบ้านของท่านด้วย” 

 “ให้พิจารณาเมื่อ...(ชื่อเด็ก)...ตื่นนอนขึ้นมาเม่ือวานนี้ เด็กกินอะไรในเวลานั้นหรือไม่?” 

 ถ้า “ใช่” ให้ถามว่า “กรุณาบอก ดิฉัน/ผม ทุก ๆ สิ่งที่...(ชื่อเด็ก)…กินในช่วงเวลานั้น”  
ให้บันทึกค่าตอบ ตามประเภทอาหารด้านล่าง 

“...(ชื่อเด็ก)...ท่าอะไรหลังจากนั้น?”      “เด็กกินอะไรในเวลานั้นหรือไม่” 

 ให้ถามค่าถามข้างต้นซ้่า และบันทึกค่าตอบตามประเภทอาหาร จนกระทั งผู้ตอบสัมภาษณ์
ระบวุ่าเด็กไปเข้านอนจนถึงเช้า ให้บันทึกรหัสที สอดคล้องกับค่าตอบ 

 

 ส่าหรับประเภทอาหารที ไม่ได้ถูกกล่าวถึง  หลังจากเสร็จสิ้นการถามประโยคข้างต้น  
ให้สอบถามว่า “เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจ …(ชื่อเด็ก)…กิน (รำยกำรกลุ่มอำหำร) เม่ือวานนี้ (ทั้งกลางวันและ
กลางคืน) หรือไม่?” 

 [A] “โยเกิร์ตที่ท่าจากนมสัตว์?” 

 หาก “ใช่” บันทึก ‘1’ และถาม A1 ต่อไป 

 [A1] “…(ชื่อเด็ก)…กินโยเกิร์ตกี่ครั้ง?” 
 ไดก้ินตั้งแต่ 7 ครั้งข้ึนไป บันทึก ‘7’ 
 ไม่ทราบ บันทึก ‘8’ 

หมายเหตุ 
 โยเกิร์ตเหลวหรือโยเกิร์ตพร้อมดื มควรถูกบันทึกใน BD7[E] หรือ BD7[X] ขึ้นอยู่กับปริมาณ
ของนม 

 [B] “อาหารเสริมส่าหรับเด็ก เช่น ซีรีแลค เนสท์เล่ พีเดียชัวร์ เป็นต้น?” 

 [C] “ขนมปัง ข้าว ก๋วยเตี๋ยว ข้าวต้ม โจ๊ก หรืออาหารอ่ืน ๆ ที่ท่าจากธัญพืช?” 

 [D] “ฟักทอง แครอท พืชตระกูลน้่าเต้า มันเทศ หรือผักที่ภายในมีสีเหลืองหรือสีส้ม?” 

 [E] “มันฝรั่ง มันเทศ มันส่าปะหลัง หรืออาหารที่ท่าจากพืชหัวต่าง?” 

 [F] “ผักใบสีเขียวเข้มต่าง ๆ เช่น ผักคะน้า ผักบล็อกโคลี ผักโขม ผักต่าลึง ผักบุ้ง?” 

 [G] “มะม่วงสุก มะละกอสุก แคนตาลูป แตงโม หรือลูกพีช?” 

 [H] “ผักหรือผลไม้ชนิดอ่ืน ๆ เช่น กล้วย แอปเปิ้ล ฝรั่ง เงาะ ลิ้นจี่ แห้ว กะหล่่าปลี ถั่วฝักยาว 
เป็นต้น?” 

 [I] “ตับ ไต หัวใจ หรือเครื่องในสัตว์อ่ืน ๆ?” 
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 [J] “เนื้อสัตว์อ่ืน ๆ เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อแกะ เนื้อแพะ เนื้อไก่ เนื้อเป็ด หรือไส้กรอกที่ท่าจาก
เนื้อสัตว์เหล่านี้?” 

 [K] “ไข?่” 

 [L] “ปลาหรือหอย ทั้งสดและแห้ง?” 

 [M] “พืชตระกูลถั่ว รวมทั้งอาหารที่ท่าจากพืชตระกูลถั่ว?” 

 [N] “เนยแข็งหรืออาหารอ่ืน ๆ ที่ท่าจากนม?” 

 [O] “ขนมกรุบกรอบหรืออาหารกึ่งส่าเร็จรูปที่มีรสเค็ม เช่น บะหม่ีกึ่งส่าเร็จรูป?” 

 [P] “ขนมหวานต่าง ๆ เช่น เค้ก คุกกี้ ลูกอม ขนมไทย?” 

 [X] “อาหารแข็ง อาหารเหลว หรืออาหารอ่อนอ่ืน ๆ?” 

 ประเภทอาหารในข้อ [A] ถึง [P] จะครอบคลุมอาหารชนิดต่าง ๆ ที สามารถน่ามาให้เด็ก 
ส่าหรับข้อสุดท้ายนี้จะเป็นการตรวจสอบครั้งสุดท้ายเพื อให้แน่ใจว่าได้บันทึกอาหารทุกชนิดที เด็กได้รับแล้ว  
หากผู้ตอบสัมภาษณ์ได้ระบุชนิดของอาหารในข้อนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่สามารถจัดประเภทในรายการ
ข้างต้นได้ หากแน่ใจว่าเป็นอาหารนอกเหนือจากรายการข้างต้น ให้บันทึก “ใช่” และแจกแจงรายการอาหารใน 
[X1] 

 

BD9. “เม่ือวานนี้ ทั้งกลางวันและกลางคืน...(ชื่อเด็ก)...กินอาหารแข็ง อาหารเหลว หรืออาหารอ่อนกี่ครั้ง?” 

 บันทึกจ่านวนครั้งที เด็กได้รับอาหารแข็ง อาหารเหลว หรืออาหารอ่อน หากได้รับตั้งแต่ 7 ครั้ง
ขึ้นไป บันทึก ‘7’ โดยมีหลักในการนับ ดังนี้ 
 1. ให้นับทั้งมื้อหลัก และมื้อย่อย (เช่น ได้รับผลไม้หรือขนมปังเป็นชิ้น ๆ) 
 2. ไม่รวมของเหลวหรือขนมในปริมาณที น้อยมาก ๆ (เช่น ค่าหรือสองค่าจากอาหารของผู้อื น) 

หมายเหตุ 
 กรณีบันทึก “ใช่” ใน BD8[A] ให้ตรวจสอบว่าได้นับจ่านวนครั้งของโยเกิร์ตที ท่าจากนมสัตว์ที 
บันทึกใน BD8[A1] ไว้ด้วยแล้ว 
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วัตถุประสงค์ 

 เพื อต้องการทราบข้อมูลการฉีดวัควีนของเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี ได้แก่ วัคซีนป้องกันวัณโรค 
โปลิโอ คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบชนิดบี หัด คางทูม หัดเยอรมัน และไข้สมองอักเสบ 

 

IM2. “ท่านมีสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เล่มสีชมพู) สมุดบันทึกการฉีดวัคซีนจากสถานพยาบาล
เอกชน หรือเอกสารอ่ืนที่บันทึกการได้รับการฉีดวัคซีนของ…(ชื่อเด็ก)… หรือไม่?” 

 หากผู้ตอบสัมภาษณ์ระบุว่ามีสมุดบันทึกสุขภาพ ให้พนักงานสัมภาษณ์ขอดูหากยังไม่ได้ขอ
ตั้งแต่ตอนเริ มต้นการสัมภาษณ์  ในบางกรณีผู้ตอบสัมภาษณ์อาจคิดว่าการไปค้นหาสมุดฯ จะท่าให้พนักงาน
สัมภาษณ์เสียเวลา แต่ที จริงแล้วการมีสมุดจะช่วยประหยัดเวลาในการสัมภาษณ์ เพราะการมีสมุดจะช่วยให้
พนักงานสามารถคัดลอกค่าตอบมาบันทึกได้โดยง่ายและไม่ต้องเสียเวลาในการถาม ดังนั้น จึงควรท่าความ
เข้าใจกับผู้ตอบสัมภาษณ์ และให้เวลาผู้ตอบสัมภาษณ์ไปค้นหาสมุดฯ มีหลักในการบันทึก ดังนี้ 
 1. ถ้าผู้ตอบสัมภาษณ์ไม่มีสมุดบันทึกสุขภาพ แต่มีบันทึกการฉีดวัคซีนในเอกสารอื น ๆ (เช่น 
สมุดบันทึกของคลินิก) ให้พนักงานสัมภาษณ์ขอดู 
 2. หากมีสมุดบันทึกสุขภาพ บันทึก ‘1’ และข้ามไป IM5 
 3. หากมีทั้งสมุดบันทึกสุขภาพและเอกสารอื นที บันทึกการฉีดวัคซีน บันทึก ‘3’ และข้ามไป 
IM5 
 4. หากมีเพียงเอกสารอื น บันทึก ‘2’ และถามข้อต่อไป 
 5. หากไม่มีทั้งสมุดบันทึกสุขภาพและเอกสารอื นที บันทึกการฉีดวัคซีน บันทึก ‘4’ และถาม
ข้อต่อไป 

 

IM3. “ท่านเคยมีสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เล่มสีชมพู) หรือสมุดบันทึกการฉีดวัคซีนจาก
สถานพยาบาลสุขภาพเอกชน ของ…(ชื่อเด็ก)… หรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที สอดคล้องกับค่าตอบ และถามข้อต่อไป 

 

IM4. ตรวจสอบ IM2: 

 ถ้ามีเฉพาะเอกสารบันทึกอื น ให้ถามข้อต่อไป กรณีอื น ให้ข้ามไป IM11 

 

IM5. “ดิฉัน/ผม ขออนุญาตดูสมุดบันทึกสุขภาพ และ/หรือ เอกสารอ่ืนได้ไหมคะ/ครับ?” 

 ให้บันทึกรหัสที สอดคล้องกับค่าตอบ หากไม่สามารถดูเอกสารใด ๆ ได้ ให้ข้ามไป IM11 

 
  

ตอนที่ 6 การสร้างภูมิคุ้มกัน 
(Immunisation: IM) 
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IM6. 

 ให้พนักงานสัมภาษณ์คัดลอกวัน เดือน ปีที ได้รับวัคซีนจากสมุดบันทึกสุขภาพ ในกรณีที ต้อง
สัมภาษณ์แบบสอบถามส่าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปีมากกว่าหนึ งคน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าก่าลังคัดลอก
ข้อมูลส่าหรับเด็กคนนี้ มีหลักในการบันทึก ดังนี้ 
 1. คัดลอกวัน เดือน ปีของวัคซีนแต่ละชนิดจากสมุดบันทึกสุขภาพ 
 2. หากในสมุดบันทึกสุขภาพบันทึกวัน เดือน ปีมาไม่สมบูรณ์ ให้บันทึก ‘98’ หรือ ‘9998’ 
(ไม่ทราบ) ในสดมภ์ที ไม่สมบูรณ์ 
 เช่น ได้รับวัคซีน เมื อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 ให้บันทึก วันที เป็น ‘98’ เดือนเป็น ‘07’ และปีเป็น ‘2558’ 
 3. หากในสมุดบันทึกสุขภาพระบุว่าได้รับวัคซีน แต่ไม่มีการบันทึกวัน เดือน ปีมาเลย  
ให้บันทึก ‘44’ ในสดมภ์วันที  และไม่ต้องบันทึกเดือนและปี (ปล่อยว่าง) 
 4. หากวัคซีนที ปรากฏในแบบสอบถามรายการใดไม่มีการบันทึกวัน เดือน ปีที ได้รับในสมุด
บันทึกสุขภาพ ให้เว้นว่างในรายการวัคซีนนั้น ๆ 
 5. เมื อคัดลอกครบถ้วนแล้ว ให้ไปยัง IM7 

หมายเหตุ 
 1. วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP) และตับอักเสบชนิดบี (HB) อาจอยู่ในรูปของวัคซีน
รวม เช่น DTP-HB หรือ DTP-HB-HiB เป็นต้น 
 2. จากสมุดบันทึกสุขภาพ จะมีวัคซีนบางชนิดที ได้รับพร้อมกัน จึงสามารถบันทึกวัน เดือน ปี 
ที ได้รับเป็นวันเดียวกัน ดังนี้ 
 2.1 วัน เดือน ปี ที ได้รับวัคซีนโปลิโอ ครั้งที  1, 2, 3, 4, 5 เป็นวัน เดือน ปี เดียวกันกับการ
ได้รับวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที  1, 2, 3, 4, 5 ตามล่าดับ 
 2.2 วัน เดือน ปี ที ได้รับวัคซีนตับอักเสบชนิดบี ครั้งที  1, 2, 3 เป็นวัน เดือน ปี เดียวกัน
กับการได้รับวัคซีนโปลิโอครั้งที  1, 2, 3 และวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที  1, 2, 3 ตามล่าดับ 
 3. จากข้อ 2 หากเป็นเอกสารอื นนอกเหนือจากสมุดบันทึกสุขภาพ ในกรณีที มีการบันทึกวัน 
เดือน ปีสมบูรณ์ในวัคซีนชนิดหนึ ง แต่วัคซีนอีกชนิดหนึ งที ควรได้รับในวันเดียวกัน มีการบันทึกวัน เดือน ปีที ไม่
สมบูรณ์ หรือมีเพียงการท่าสัญลักษณ์ว่าได้รับแล้ว ให้สันนิษฐานว่าวัน เดือน ปีที ได้รับวัคซีนเป็นวันเดียวกัน 
ทั้งนี้ ให้ยืนยันกับผู้ตอบสัมภาษณ์อีกครั้ง 
 4. วัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน MMR อาจมีตัวย่อเป็น MR 
 5. บันทึกการได้รับวัคซีนป้องกันโรคในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดสีชมพู) ปรากฏใน
หน้าที แตกต่างกันตามปีที พิมพ์ ดังนี้ 

ปีที พิมพ์ หน้า 

2562 76 

2561 76 

2560 ไม่มีการจัดพิมพ์ 

2559 76 

2558 47 

2557 50 
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ข้อควรระวัง 
 1. การบันทึกวันที ได้รับวัคซีนต้องบันทึกในรูปแบบวันที  เดือน และปี หากในสมุดบันทึก
สุขภาพหรือเอกสารอื นบันทึกมาในรูปแบบอื น ให้บันทึกตามรูปแบบที ก่าหนดเท่านั้น 
 2. ในสมุดบันทึกสุ ขภาพหรือ เอกสาร อื น มักจะมีการลงวันที นั ดหมายครั้ งต่ อ ไป  
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้บันทึกวัน เดือน ปีที เด็กได้รับวัคซีนตามจริง 
 3. ให้ตรวจสอบอายุของเด็กกับเกณฑ์การได้รับวัคซีนนั้น ๆ ว่าสอดคล้องกันหรือไม่ เช่น  
ถ้าเด็กอายุ 1 ปี 1 เดือน ก็ยังไม่ถึงเกณฑ์ที ควรจะได้รับวัคซีนโรคโปลิโอ และโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน  
ครั้งที  4 (ควรได้รับเมื ออายุหนึ งปีครึ ง) และครั้งที  5 (ควรได้รับเมื ออายุ 4 ปี) เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ยืนยันกับผู้ตอบ
สัมภาษณ์อีกครั้ง 

 

ตัวอย่าง บันทึกการได้รับวัคซีนป้องกันโรค จากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดสีชมพู) 

 

 

 

 

 

ฉบับ พ.ศ. 2562 (หน้า 76) ฉบับ พ.ศ. 2561 (หน้า 76) 
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ฉบับ พ.ศ. 2560 (หน้า -) ฉบับ พ.ศ. 2559 (หน้า 76) 

ไม่มีการจัดพิมพ์ 

 
ฉบับ พ.ศ. 2558 (หน้า 47) ฉบับ พ.ศ. 2557 (หน้า 50) 

  



6-30 

IM7. ตรวจสอบ IM6: มีกำรบันทึกกำรได้รับวัคซีนครบทั้งหมดหรือไม่ (ตั้งแต่วัณโรค ถึง ไข้สมองอักเสบ 
ครั้งท่ี 2)? 

 หากมีการบันทึกการได้รับวัคซีนครบทุกประเภท ให้เลือก “ครบ” แล้วข้ามไปตอนถัดไป แต่
ถ้า “ไม่ครบ” ให้ไปข้อถัดไป ทั้งนี้ การได้รับไม่ครบอาจเป็นเพราะเด็กยังอายุไม่ถึงเกณฑ์ (เช่น เด็กแรกเกิดจะ
ได้รับวัคซีนเพียง 2-3 ชนิดเท่านั้น) 

 

IM9. “นอกเหนือจากวัคซีนที่บันทึกไว้ในเอกสารที่ท่านได้แสดงให้ ดิฉัน/ผม เห็นแล้ว …(ชื่อเด็ก)…ได้รับ
การฉีดวัคซีนอื่น อีกหรือไม่?” 

 ข้อถามนี้ต้องการทราบว่านอกจากการฉีดวัคซีนที มีบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพนี้แล้ว เด็กยังมี
การรับวัคซีนจากที อื นแต่ไม่ได้บันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพอีกหรือไม่ เพราะอาจเป็นไปได้ว่าบางครั้งแม่/ผู้ดูแลหลัก
ลืมเอาสมุดบันทึกสุขภาพไปด้วยเมื อไปรับวัคซีน หรืออาจไปรับวัคซีนในการรณรงค์ ใด ๆ จึงไม่ได้บันทึกลงใน
สมุดบันทึกสุขภาพ 

 ให้พนักงานสัมภาษณ์ทวนรายการวัคซีนในสมุดบันทึกสุขภาพกับผู้ตอบสัมภาษณ์ เพื อทบทวน
ความทรงจ่าว่ามีวัคซีนใดที ได้รับแล้วแต่ไม่ได้บันทึกไว้ โดยมีหลักในการบันทึก ดังนี้ 
 1. หาก “ไม่ได้รับ” หรือ “ไม่ทราบ” ให้ข้ามไปตอนถัดไป 
 2. หาก “ได้รับ” ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นวัคซีนตามแบบสอบถามเท่านั้น เนื องจากไม่นับ
รวมวัคซีนอื น ๆ นอกเหนือจากนี้ เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไวรัสโรต้า เป็นต้น 

 

IM10. กลับไปที่ IM6 และตรวจสอบกำรได้รับวัคซีนเหล่ำนี้ 

 ให้ย้อนกลับไป IM6 และสอบถามรายละเอียดของวัคซีนเหล่านั้น และให้บันทึก ‘66’ ใน
สดมภ์วันที  และไม่ต้องบันทึกเดือนและปี (ปล่อยว่าง) 

 เช่น มีการบันทึกวัน เดือน ปีที ได้รับวัคซีนโปลิโอครั้งที  1 และ 2 ส่วนครั้งที  3 ได้รับแต่ไม่มี
การบันทึกใด ๆ ให้บันทึก ‘66’ ในสดมภ์วันที ของโปลิโอครั้งที  3 

 เมื อเสร็จแล้ว หากพบว่ายังมีวัคซีนใดที ยังไม่ได้รับ ให้บันทึก ‘00’ ในสดมภ์วันที ของวัคซีน
รายการนั้น จากนั้นให้ข้ามไปตอนต่อไป 

หมายเหตุ 
 พนักงานสัมภาษณ์ไม่ควรพยายามสอบถามวัน เดือน ปีจากความทรงจ่าของผู้ตอบสัมภาษณ์ 

 

IM11-IM32 

 ข้อถาม IM11 ถึง IM32 จะสอบถามเฉพาะกรณีที แม่/ผู้ดูแลหลักไม่มีสมุดบันทึกสุขภาพ หรือ
พนักงานสัมภาษณ์ไม่ได้ดูสมุดบันทึกสุขภาพหรือเอกสารอื น 
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IM11. “…(ชื่อเด็ก)…เคยได้รับวัคซีนใด ๆ เพื่อป้องกันโรค หรือไม่?” 

 ข้อถามนี้หมายถึงการได้รับวัคซีนเพื อสร้างภูมิคุ้มกันหรือการป้องกันโรคเท่านั้น ไม่รวมการ
ได้รับวัคซีนเพื อการรักษาโรค เช่น รักษาโรคหวัด ท้องร่วง เป็นต้น ให้บันทึกรหัสที สอดคล้องกับค่าตอบ 

 

IM13. ตรวจสอบ IM11: 

 หาก IM11 บันทึก “ไม่เคย” หรือ “ไม่ทราบ” ให้ข้ามไปตอนถัดไป แต่ถ้า “เคย” ให้ถามข้อ
ต่อไป ซึ งเป็นการเริ มต้นสอบถามรายละเอียดของวัคซีนแต่ละชนิด 

 

IM14. “…(ชื่อเด็ก)…เคยได้รับวัคซีน BCG เพื่อป้องกันวัณโรค โดยฉีดเข้าที่แขนหรือไหล่ ที่ท่าให้เกิด
แผลเป็นหรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที สอดคล้องกับค่าตอบ 

 

IM15. “…(ชื่อเด็ก)…เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี (Hepatitis B) โดยฉีดยาที่
ด้านนอกของต้นขา เพื่อป้องกันโรคตับอักเสบบีภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังคลอดหรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที สอดคล้องกับค่าตอบ หาก “ไม่ได้รับ” หรือ “ไม่ทราบ” ให้ข้ามไป IM16 

 

IM15A. “…(ชื่อเด็ก)…ได้รับวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดบี จ่านวนกี่ครั้ง?” 

 ให้บันทึกจ่านวนครั้ง หากไม่ทราบ บันทึก ‘8’ 

 

IM16. “…(ชื่อเด็ก)…เคยได้รับวัคซีนใด ๆ หยดใส่ปากเพื่อป้องกันโรคโปลิโอหรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที สอดคล้องกับค่าตอบ หากตอบ “เคย” ให้ถามข้อต่อไป แต่ถ้า “ไม่เคย” หรือ 
“ไม่ทราบ” ให้ข้ามไป IM26 

 

IM17. “...(ชื่อเด็ก)...ได้รับการหยดโปลิโอครั้งแรกภายใน 2 สัปดาห์หลังคลอดหรือไม่?” 

 ให้สอบถามว่าได้รับโปลิโอครั้งแรกภายใน 2 สัปดาห์หรือไม่ และบันทึกรหัสที สอดคล้องกับ
ค่าตอบ 

 

IM18. “...(ชื่อเด็ก)...ได้รับการหยดโปลิโอ จ่านวนกี่ครั้ง? 

 ให้บันทึกจ่านวนครั้ง หากไม่ทราบ บันทึก ‘8’ 
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IM19. “ครั้งสุดท้ายที่…(ชื่อเด็ก)…ได้รับการหยดโปลิโอ เด็กได้รับการฉีดเพื่อป้องกันโรคโปลิโอด้วย
หรือไม่?” 

 ให้สอบถามเพื อให้แน่ใจว่าได้รับทั้งการหยดและการฉีด 

 

IM26. “…(ชื่อเด็ก)…เคยได้รับการฉีดวัคซีน MMR โดยฉีดที่แขนเม่ือเด็กมีอายุตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป เพื่อ
ป้องกันโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมันหรือไม่” 

 ให้บันทึกรหัสที สอดคล้องกับค่าตอบ หากแม่/ผู้ดูแลหลักระบุได้รับวัคซีนโดยฉีดที ต้นขา ให้ถือ
ว่าเคยได้รับ 

 

IM26A. “…(ชื่อเด็ก)…ได้รับวัคซีน MMR จ่านวนกี่ครั้ง?” 

 ให้บันทึกจ่านวนครั้ง หากไม่ทราบ บันทึก ‘8’ 

 

IM29. “...(ชื่อเด็ก)...เคยได้รับวัคซีน DTP ป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ฉีดที่ขาอ่อน สะโพก หรือ
ต้นแขนหรือไม่?” 

 วัคซีน DTP บางครั้งฉีดพร้อมกับการให้วัคซีนโปลิโอ ให้บันทึกรหัสที สอดคล้องกับค่าตอบ 

 

IM30. “...(ชื่อเด็ก)...ได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน จ่านวนกี่ครั้ง?” 

 ให้บันทึกจ่านวนครั้ง หากไม่ทราบ บันทึก ‘8’ 

 

IM31. “...(ชื่อเด็ก)...เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี ฉีดที่ขาอ่อน สะโพก หรือต้นแขน  
หรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที สอดคล้องกับค่าตอบ 

 

IM32. “...(ชื่อเด็ก)...ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี จ่านวนกี่ครั้ง?” 

 ให้บันทึกจ่านวนครั้ง หากไม่ทราบ บันทึก ‘8’ 
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การสิ้นสุดแบบสอบถาม 
 

 การสัมภาษณ์เนื้อหาแบบสอบถามได้เสร็จสิ้นแล้ว เหลือเพียงการบันทึกเวลา (UF11) ค่าถาม
ที เกี ยวกับภาษา (UF12-UF15) และการตรวจสอบการสัมภาษณ์อื น ๆ ของครัวเรือนนี้ (UF16) อย่างไรก็ตาม
ยังมีการชั งน้่าหนักและวัดส่วนสูงที ต้องด่าเนินการต่อ 

 

UF11. บันทึกเวลำสิ้นสุดกำรสัมภำษณ์ 

 ให้บันทึกเวลาที สิ้นสุดการสัมภาษณ์แบบสอบถามส่าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปีคนนี้ โดยบันทึก
ในระบบ 24 ชั วโมง กรณีเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมจะด่าเนินการให้อัตโนมัติ 

 

UF12. ภำษำของแบบสอบถำม 

 ให้บันทึกภาษาของแบบสอบถามบนแท็บเล็ต (ไทยหรืออังกฤษ) หากพนักงานสัมภาษณ์มีการใช้
ทั้งภาษาไทยและอังกฤษในโปรแกรมบนแท็บเล็ต ให้บันทึกภาษาที ใช้เป็นส่วนใหญ่ 

 

UF13. ภำษำที่ใช้ในกำรสัมภำษณ์ 

 บันทึกภาษาที ใช้ในการสัมภาษณ์ หากพนักงานสัมภาษณ์มีการใช้มากกว่าหนึ งภาษาใน 
การสัมภาษณ์ ให้บันทึกภาษาที ใช้เป็นส่วนใหญ่ 

 

UF14. ภำษำแม่ของผู้ตอบสัมภำษณ์ 

 บันทึกภาษาแม่ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

 

UF15. มีกำรใช้ล่ำมในส่วนใดส่วนหนึ่งของกำรสัมภำษณ์แบบสอบถำมนี้หรือไม่? 

 ให้บันทึกว่ามีการใช้ล่ามสัมภาษณ์แบบสอบถามท้ังหมดหรือบางส่วน หรือบันทึก ‘3’ หากไม่มี
การใช้ล่าม 

 

UF16. 

 ให้แจ้งผู้ตอบสัมภาษณ์ว่าคุณต้องการชั งน้่าหนักและวัดส่วนสูงของเด็กก่อนที คุณจะออกจาก
ครัวเรือน และเพื อนร่วมงานจะเข้ามาชั งน้่าหนักและวัดส่วนสูง เตรียมแบบสอบถามตอนการชั งน้่าหนักและวัด
ส่วนสูง พร้อมทั้งกรอกข้อมูลเบื้องต้นส่าหรับการชั งน้่าหนักและวัดส่วนสูง 
 ตรวจสอบสดมภ์ HL10 และ HL20 ในรายชื อของสมาชิกในครัวเรือนจากแบบสอบถาม
ส่าหรับครัวเรือน ว่าผู้ตอบสัมภาษณ์เป็นแม่หรือผู้ดูแลหลักของเด็กอายุ 0-4 ปี คนอื น ที อาศัยอยู่ในครัวเรือนนี้
อีกหรือไม ่
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 1. ถ้า “ใช่”  ให้ไปที  UF17 ตอนข้อมูลเบื้องต้นของเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี และบันทึก ‘01’ 
จากนั้นไปยังแบบสอบถามส่าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี คนถัดไป เพื อสัมภาษณ์ผู้ตอบสัมภาษณ์คนปัจจุบัน 

 2. ถ้า “ไม่ใช่” ให้ตรวจสอบสดมภ์ HL6 และ HL20 ในรายชื อของสมาชิกในครัวเรือนจาก
แบบสอบถามส่าหรับครัวเรือน ว่าผู้ตอบสัมภาษณ์เป็นแม่หรือผู้ดูแลหลักของเด็กอายุ 5-14 ปี ที ถูกสุ่มขึ้นมา
ส่าหรับแบบสอบถามส่าหรับเด็กอายุ 5-14 ปี ในครัวเรือนนี้หรือไม่? 

 2.1 ถ้า “ใช่” ให้ไปที  UF17 ตอนข้อมูลเบื้องต้นของเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี และบันทึก ‘01’ 
จากนั้นไปยังแบบสอบถามส่าหรับเด็กอายุ 5-14 ปี เพื อสัมภาษณ์ผู้ตอบสัมภาษณ์คนปัจจุบัน 

 2.2 ถ้า “ไม่ใช่” ให้ไปที  UF17 ตอนข้อมูลเบื้องต้นของเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี และบันทึก 
‘01’ จากนั้นยุติการสัมภาษณ์ผู้ตอบสัมภาษณ์คนนี้ และขอบคุณผู้ตอบสัมภาษณ์ที ให้ความร่วมมือ จากนั้น
ตรวจสอบว่ามีแบบสอบถามอื น ๆ ที จะสัมภาษณ์ครัวเรือนนี้อีกหรือไม่ 
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 หลังจากสอบถามข้อมูลของเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปีทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ชั งน้่าหนักและ
วัดส่วนสูงของเด็กทีละคน และบันทึกน้่าหนักและส่วนสูงของเด็กลงในแบบสอบถามต่อไปนี้ พนักงานสัมภาษณ์
ต้องระมัดระวังการบันทึกผลให้ตรงกับแบบสอบถามส่าหรับเด็กคนนั้น  โดยให้ตรวจสอบชื อและล่าดับที ของเด็ก 
จากแบบสอบถามส่าหรับครัวเรือนก่อนบันทึกผลการชั งน้่าหนักและวัดส่วนสูงของเด็ก 

 

การช่ังน้่าหนักและวัดส่วนสูงของเด็ก 
 การชั งน้่าหนักและวัดส่วนสูงของเด็ก มีวัตถุประสงค์เพื อศึกษาข้อมูลเกี ยวกับภาวะโภชนาการของ
เด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี เด็กที ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะมีภูมิต้านทานต ่าและมักจะตายด้วยโรคที เกิดขึ้นบ่อย ๆ 
ในเด็ก เช่น โรคท้องร่วงและโรคเกี ยวกับระบบทางเดินหายใจ เด็กที มีชีวิตรอดได้ก็อาจต้องด่ารงชีวิตอยู่
ท่ามกลางความเจ็บไข้ และเติบโตแบบด้อยพัฒนาการ 

 ตัวชี้วัดที ส่าคัญที แสดงให้เห็นถึงภาวะโภชนาการของเด็ก คือ น้่าหนักต ่ากว่ามาตรฐาน   
การเติบโตช้าแคระแกร็น (ดูจากส่วนสูงเมื อเทียบกับอายุ) น้่าหนักตัวน้อยเมื อเทียบกับอายุ ซึ งข้อมูลดังกล่าวจะ
ค่านวณได้จากการชั งน้่าหนักและวัดส่วนสูงของเด็กและน่ามาเปรียบเทียบกับอายุเป็นเดือน 

 เนื องจากข้อมูลดังกล่าวมีความส่าคัญเป็นอย่างยิ งต่อการมีชีวิตรอดและสุขภาพอนามัยของเด็ก 
การใช้เครื องชั งน้่าหนักและวัดส่วนสูงที ถูกต้องแม่นย่าและได้มาตรฐานจึงมีความจ่าเป็นอย่างยิ ง องค์การยูนิเซฟ
ได้พยายามคัดเลือกอุปกรณ์ดังกล่าวมาเพื อใช้ในการส่ารวจโครงการนี้โดยเฉพาะ ทั้งนี้เพื อให้ได้ข้อมูลเกี ยวกับ
น้่าหนักและส่วนสูงที ถูกต้อง เพื อน่าไปใช้ในการวางแผนด้านโภชนาการและสุขอนามัยเกี ยวกับเด็กต่อไป 

 เมื อผู้ปฏิบัติงานสนามทุกท่านได้ทราบวัตถุประสงค์และตระหนักถึงความส่าคัญของการใช้
อุปกรณ์ในการชั งน้่าหนักและวัดส่วนสูงที ได้มาตรฐานดังกล่าวแล้ว ได้โปรดใช้อุปกรณ์ที่จัดหามาให้ในการ
ปฏิบัติงานสนามด้วย จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและเด็กไทยสืบไป 

 
  

ตอนที่ 7 การช่ังน้่าหนักและวัดส่วนสูง 
(Anthropometry: AN) 
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ขั้นตอน และข้อควรระวัง ก่อนท่าการชั่งน้่าหนัก การวัดความยาวหรือส่วนสูงของเด็ก 
1. ผู้ปฏิบัติงาน 

 ผู้ปฏิบัติงานวัดความยาวหรือส่วนสูง มีจ่านวน 2 คน คือ ผู้วัดและผู้ช่วย ต้องได้รับการ
ฝึกอบรมวิธีการชั งน้่าหนักและวัดส่วนสูง ผู้วัดจะเป็นผู้จัดท่าทางเด็ก จับตัวเด็ก จับอุปกรณ์วัด และอ่านค่า
ความยาวหรือส่วนสูง ในขณะที ผู้ช่วยจะช่วยในการจัดท่าทางเด็ก จับตัวเด็ก และเป็นผู้บันทึกค่าความยาวหรือ
ส่วนสูงลงในแบบสอบถามส่าหรับเด็ก 

 ทั้งนี้ ไม่ควรให้ผู้ที ไม่ได้รับการฝึกอบรม เช่น แม่หรือผู้ดูแลของเด็ก ช่วยเหลือในการวัดความยาว
หรือส่วนสูง แต่ควรให้แม่หรือผู้ดูแลของเด็กอยู่ใกล้ ๆ เด็ก ปลอบโยนเด็กและช่วยท่าให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย   
เพื อให้สามารถวัดความยาว/ส่วนสูงได้ 

2. การวางเครื่องชั่งน้่าหนักและอุปกรณ์วัดความยาวหรือส่วนสูง 

 เมื อผู้ปฏิบัติงานเข้าไปในครัวเรือนตัวอย่าง ให้วางเครื องชั งน้่าหนักและอุปกรณ์วัดความยาว
หรือส่วนสูงในที ที เหมาะสม คือ ให้วางอุปกรณ์บนพ้ืนเรียบ แข็งแรง ไม่เปียกชื้น สถานที ที ดีที สุดคือชั ง/วัด
บริเวณนอกบ้าน แต่ถ้าอากาศหนาวหรือฝนตกหรือในกรณีที มีผู้คนมาจับกลุ่มกันซึ งอาจรบกวนการท่างาน  
ให้เปลี ยนสถานที ไปชั ง/วัดข้างในบ้านแทน แต่ให้ดูว่ามีแสงสว่างเพียงพอในการอ่านค่า และวางอุปกรณ์บน 
พ้ืนเรียบและแข็งแรง 

3. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูง 

 การชั งน้่าหนักและวัดส่วนสูง ให้กระท่าหลังจากเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลลงใน
แบบสอบถามส่าหรับเด็กที เข้าข่ายทุกคนแล้ว ผู้ชั ง/วัดควรท่าความคุ้นเคยกับสมาชิกในครัวเรือนนั้นก่อนการชั ง
น้่าหนักและวัดส่วนสูง 

 ยกเว้น กรณีที ผู้ตอบสัมภาษณ์หรือเด็กบางคนจะออกไปจากบ้านก่อนการสัมภาษณ์ครัวเรือนนี้
ครบทุกแบบสอบถาม หรือได้นัดสัมภาษณ์ผู้ตอบสัมภาษณ์คนอื น กรณีนี้สามารถชั ง/วัดเด็กที อยู่บ้านได้ทันที 

 ห้ามท่าการชั งน้่าหนักและวัดส่วนสูงตั้งแต่เริ มต้นการสัมภาษณ์ หรือชั งน้่าหนักและวัดส่วนสูง
ทันทีที เข้ามาในครัวเรือนนั้น เพราะจะท่าให้แม่/ผู้ดูแลรู้สึกไม่พอใจ หรือไม่ไว้วางใจ 

4. การชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงเด็กทีละคน 

 ถ้าครัวเรือนตัวอย่างมีเด็กที เข้าข่ายภายใต้แม่หรือผู้ดูแลคนเดียวกันมากกว่า 1 คน  
ให้สัมภาษณ์แบบสอบถามจากแม่หรือผู้ดูแลคนนี้ให้ครบทุกแบบสอบถามก่อน จึงท่าการชั งน้่าหนักและวัด
ส่วนสูงเด็กทีละคนให้เสร็จครบถ้วน เพื อป้องกันผู้ปฏิบัติงานสับสนหรือบันทึกน้่าหนัก/ส่วนสูงลงใน
แบบสอบถามผิดพลาด 

 หากครัวเรือนมีแม่/ผู้ดูแลหลักมากกว่า 1 คน ซึ งดูแลเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี สามารถสัมภาษณ์
แบบสอบถามจากแม่หรือผู้ดูแลให้ครบทุกคนก่อน ตามด้วยการชั งน้่าหนักและวัดส่วนสูงเด็กทีละคนให้ครบถ้วน 
ยกเว้น กรณีที ผู้ปฏิบัติงานเกรงว่าจะเกิดการสับสนในการชั ง/วัดและการบันทึก อาจสัมภาษณ์แบบสอบถาม

7.1 เทคนิคการชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงของเดก็ 
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จากแม่หรือผู้ดูแลทีละคน ตามด้วยการชั ง/วัดเด็กทุกคนภายใต้การดูแลของแม่หรือผู้ดูแลคนนี้ จากนั้นจึง
สัมภาษณ์แม่หรือผู้ดูแลคนต่อไปจนครบถ้วน 

5. การควบคุมเด็ก 

 เมื อผู้ปฏิบัติงานท่าการชั งน้่าหนักหรือวัดส่วนสูง จะต้องพยายามควบคุม เด็กอย่างนุ่มนวล  
ไม่ควรมองข้ามร่างกายและการเคลื อนไหวของเด็กที อายุน้อยมาก ๆ กล่าวคือ จ่าเป็นต้องใช้วิธีการที อ่อนโยน
แต่มั นคง ไม่ควรใช้แรงมากเกินไปกับแขนขาเด็กขณะวัด ทั้งนี้ แม่และเด็กจะสัมผัสได้ถึงความใจเย็นและความ
มั นใจของผู้ปฏิบัติงาน 

 เมื อเด็กอยู่บนเครื องชั งน้่าหนักหรือเครื องวัดส่วนสูง ผู้ปฏิบัติงานต้องจับเด็กและดูแลอย่าง
ระมัดระวังไม่ให้เด็กสะดุดหรือหกล้ม และอย่าปล่อยให้เด็กอยู่กับอุปกรณ์เหล่านั้นเพียงล่าพัง ทั้งนี้ ควรจับตัวเด็ก
อยู่ตลอดเวลา ยกเว้น ขณะที ชั งน้่าหนัก (ซึ งใช้เวลาไม่กี วินาที) 

 ขณะชั งน้่าหนักและวัดส่วนสูง ทั้งผู้วัดและผู้ช่วยไม่ควรถือวัตถุสิ งของในมือ และไม่ควรคาบ
ดินสอ/ปากกาไว้ในปาก หรือเหน็บไว้ที ผม หรือกระเป๋าเสื้อ เพื อไม่ให้เด็กได้รับบาดเจ็บที เกิดจากการขาดความ
ระมัดระวัง เมื อผู้ปฏิบัติงานไม่ไดใ้ช้ดินสอ/ปากกา ควรเก็บในกระเป๋าใส่เอกสารหรือวางบนแบบสอบถาม 

 นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรไว้เล็บยาวเกินไป และควรถอดแหวนหรือนาฬิกาที เป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานหรือท่าอันตรายเด็กได้ ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรสูบบุหรี ขณะที อยู่ในครัวเรือนหรือขณะที ก่าลัง 
ชั งน้่าหนัก/วัดส่วนสูง 

6. การจัดการกับความเครียด 

 การชั งน้่าหนักและวัดส่วนสูงจะต้องมีการสัมผัสหรือจับเด็ก ดังนั้นอาจท่าให้เกิดความตึงเครียด
ได้มากกว่าการสัมภาษณ์ปากเปล่า 

 ผู้ปฏิบัติงานควรอธิบายวิธีการชั งและวัดให้แม่/ผู้ดูแล และเด็กเข้าใจ เพื อลดการต่อต้าน  
ความกลัว หรือความรู้สึกไม่สบายใจ ควรพิจารณาว่าเด็กหรือแม่มีความเครียดมากจนต้องหยุดชั งน้่าหนักและ
วัดส่วนสูงหรือไม่  ในกรณีเด็กเล็ก ๆ ซึ งมักไม่ยอมให้ชั ง/วัดแต่โดยดี อาจมีการร้องไห้ กรีดร้อง ดิ้น หรือกัด  
ให้ผู้ปฏิบัติงานพยายามปลอบหรือชักจูงให้เด็กยอมชั งหรือวัด หรือคืนเด็กให้กับแม่สักพัก แล้วจึงพาเด็กมาชั ง
และวัดอีกครั้ง 

 การที เด็กตกใจและร้องไห้อย่างรุนแรง จะมีผลกระทบต่อการให้ความร่วมมือของเด็กคนอื นที 
จะต้องชั ง/วัด ในกรณีนี้ควรปล่อยให้เด็กสงบลงเองและกลับมาชั ง/วัดในภายหลัง  ในบางครั้งอาจชั งน้่าหนัก
และวัดส่วนสูงเด็กที เครียดหรือตกใจ ภายหลังจากการชั ง/วัดเด็กคนอื นในครัวเรือนที เป็นพี น้อง เพื อให้เด็กคนนี้
เห็นตัวอย่างการชั ง/วัดก่อน 

 ไม่ควรท่าการชั งน้่าหนัก หรือวัดส่วนสูงของเด็ก ในกรณีต่อไปนี้: 
 แม่ของเด็กปฏิเสธ 

 เด็กมีอาการป่วยมาก หรือเครยีด/ตกใจมาก 

 เด็กมีร่างกายผิดปกติ ซึ งท่าให้การชั ง/วัดเกิดความยุ่งยากหรือผิดพลาดได้ แต่ถ้าไม่
ต้องการสร้างความล่าบากใจให้แม่หรือเด็กรู้สึกแปลกแยก ผู้ปฏิบัติงานอาจชั งน้่าหนัก
หรือวัดส่วนสูงเด็กพร้อมทั้งจดความผิดปกติของเด็กลงในแบบสอบถามด้วย 
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7. การดูแลรักษาและท่าความสะอาดอุปกรณ์ 

 ควรรักษาความสะอาดของอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ เนื องจากอุปกรณ์เหล่านี้สกปรกได้โดยง่าย 
โดยเฉพาะเครื องวัดส่วนสูงซึ งท่ามาจากไม้ ควรท่าความสะอาดทุกครั้งเมื อต้องใช้วัดเด็กแต่ละคน เนื องจาก
บริเวณที สัมผัสเท้ากับศีรษะเป็นจุดเดียวกัน (ข้ึนอยู่กับอายุของเด็ก) 

8. ใหพ้ยายามพัฒนาทักษะ 

 ผู้ปฏิบัติงานจะมีความช่านาญในการชั งและวัด จากการพยายามฝึกฝนและปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนที ก่าหนดทุกครั้ง ซึ งจะท่าให้การชั งและวัดเป็นไปอย่างมีคุณภาพและรวดเร็วยิ งขึ้น  ผู้ปฏิบัติงานควร
ระมัดระวังในการชั งและวัด แม้ว่าเป็นกระบวนการที ดูเหมือนง่ายและเป็นการท่าซ่้า ๆ แตไ่ม่ควรปฏิบัติงานข้าม
ขั้นตอนใด ๆ 

9. สุขอนามัย 

 หากมือไม่สะอาดไม่ควรสัมผัสตัวเด็ก และควรท่าความสะอาดมือหลังจากจับตัวเด็ก  
หากเป็นไปได้ควรพกทิชชู่เปียกหรือเจลล้างมือส่าหรับท่าความสะอาดมือก่อนและหลังการสัมผัสเด็ก เพราะว่า
บางครัวเรือนไม่มีทั้งสบู่และน้่าให้ล้างมือ และบางครัวเรือนอาจปฏิเสธการชั ง/วัดหากไม่ท่าความสะอาดมือก่อน 

 

 

 

เครื่องชั่งน้่าหนักอิเล็กโทรนิกส์ Seca 874 U 

 ในการปฏิบัติงานโครงการ MICS นั้น ให้ชั งน้่าหนักเด็กด้วยเครื องชั ง Seca 874 U (เซก้า 874 U) 
เท่านั้น หากเครื องมีปัญหาให้แจ้งผู้ควบคุมงานสนามทันที เพื อร้องขอเครื องชั งส่ารองจากส่วนกลาง 

 

การเตรียมพร้อมเครื่องชั่งน้่าหนักก่อนการใช้งาน 

 1. บรรจุแบตเตอรี ทั้ง 6 ก้อนลงในด้านหลังเครื องชั ง จากนั้นกดปุ่มสวิทช์ ON-OFF สีด่าที อยู่
ด้านบนขวา ไปที ต่าแหน่ง ON 

 2. วางเครื องชั งบนพ้ืนเรียบและแข็ง เช่น บนพ้ืนคอนกรีต ไม้ หรือพ้ืนดินที เรียบ  การวาง
เครื องชั งบนพ้ืนที ขรุขระหรืออ่อนนิ ม จะท่าให้น้่าหนักที ชั งได้มีความผิดพลาด 

 3. เครื องชั งอาจท่างานผิดปกติหากอากาศร้อนหรือเย็นเกินไป ควรใช้งานเครื องชั งในที ร่ม 
หรือภายในตัวอาคาร กรณีที เครื องชั งมีอุณหภูมิสูงต้องพักเครื องชั ง 15 นาทีในที ร่มหรือในตัวอาคารก่อนที จะ
ท่าการชั งครั้งต่อไป ให้ตรวจสอบพื้นผิวด้านบนเครื องชั งทุกครั้งเมื อวางเครื องชั งโดนแสงแดดโดยตรง เนื องจาก
พ้ืนผิวมีสีด่าซึ งท่าให้ร้อนมากและอาจเผาเท้าเปล่าได้  ในกรณีที อากาศเย็นเกินไป ให้วางเครื องไว้ในที ที อุ่นกว่า 

 4. การเปลี ยนแปลงของอุณหภูมิมีผลต่อการท่างานของเครื องชั ง ดังนั้น ถ้าน่าเครื องชั งไปใช้งาน
ในสถานที แห่งใหม่ที มีอุณหภูมิแตกต่างจากเดิม ให้หยุดพักเครื อง 15 นาที ก่อนที จะชั งครั้งต่อไป 

 5. เครื องชั งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที ทนทาน แต่มีความอ่อนไหว ดังนั้น ต้องมีการสอบ
เทียบน้่าหนักทุก ๆ วันที ปฏิบัติงานสนาม โดยใช้วัตถุที มีน้่าหนักมาตรฐานประมาณ 2.5-5.0 กิโลกรัม เช่น  

7.2 วิธีการใชเ้ครื่องชั่งน้่าหนักอิเล็กโทรนิกส ์
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ตุ้มน้่าหนัก ดรัมเบล มาทดสอบเบื้องต้นเพื อให้แน่ใจว่าน้่าหนักที ระบุนั้นถูกต้อง จากนั้นให้สอบเทียบทุกวันโดย
ชั งน้่าหนักวัตถุชิ้นเดิมและบันทึกผลของการสอบเทียบเป็นรายวัน (บันทึกวัน เดือน ปี และน้่าหนัก) 

 6. การใช้วัตถุอื นที ไม่ใช่วัตถุที มีน้่าหนักมาตรฐานเป็นสิ งที สามารถท่าได้แต่ไม่แนะน่า เช่น  
การใช้ขวดที มีน้่าบรรจุเต็มในการเทียบเคียงอาจเกิดความผิดพลาดได้จากการระเหยของน้่า อีกตัวอย่างที ดีกว่า
คือการใช้ทราย อย่างไรก็ตามการใช้วัตถุเหล่านี้ควรใช้เมื อไม่มีวัตถุที มีน้่าหนักมาตรฐานเท่านั้น 

 7. ให้ทดสอบการท่างานของฟังก์ชั น “แม่และเด็ก” หรือ “2 in 1” หรือการชั งน้่าหนักเด็ก
อายุต ่ากว่า 2 ปี 

 8. เนื องจากเครื องชั งมีข้อจ่ากัดของอุณหภูมิต ่าสุดและสูงสุดที สามารถท่างานได้ ดังนั้น  
ให้สอบเทียบเครื องชั งก่อนการใช้งานทุกครั้งเมื อมีการน่าเครื องใช้ไปใช้งานในที ที มีอากาศร้อนมากหรือเย็นมาก 

 9. การสอบเทียบเชิงลึกไม่สามารถท่าได้ในงานสนาม ต้องด่าเนินการโดยช่างเทคนิคเท่านั้น 
หากเครื องชั งแสดงข้อผิดพลาดต่าง ๆ (Error) ควรเปลี ยนเครื องทันที 

 

การปิดเครื่องชั่ง 

 เครื องชั งจะปิดเครื องเองโดยอัตโนมัติ ดังนี้ 
 หลังผ่านไป 2 นาท ีส่าหรับการท่างานแบบปกติ 
 หลังผ่านไป 3 นาท ีส่าหรับการท่างานแบบแม่และเด็ก 

 

การบ่ารุงรักษาและการจัดเก็บเครื่องชั่ง 

 1. ให้ใช้งานเครื องชั งด้วยความระมัดระวัง ดังนี้ 
 ระวังอย่าให้เครื องชั งตก หรือกระแทก 
 ไม่ควรชั งน้่าหนักเกินกว่า 150 กิโลกรัม 
 ไม่ควรเก็บเครื องชั งน้่าหนักไว้ในที ที มีความชื้นสูง 
 ไม่ควรใช้เครื องชั งในที ที มีอุณหภูมิต ่ากว่า 10º C หรือสูงกว่า 40º C และให้สอบเทียบ

ทุกครั้งหากมีการเคลื อนย้ายหรือใช้งานในบริเวณดังกล่าว 

 2. การท่าความสะอาดเครื องชั ง ให้ใช้ผ้าหมาดเช็ดเครื องชั ง  ห้ามน่าเครื องชั งน้่าหนักล้างหรือ
จุ่มลงไปในน้่า 

 3. ไม่ควรเก็บเครื องชั งในสถานที ที แสงแดดส่องถึงเครื องชั งหรือในที มีอุณหภูมิสูง 

 4. เครื องชั ง Seca 874 U ใช้แบตเตอรี ขนาด AA 1.5 V จ่านวน 6 ก้อน หากใช้แบตเตอรี ที มี
คุณภาพสูงจะสามารถชั งได้ประมาณ 10,000 ครั้ง ดังนั้น ไม่ควรใช้แบตเตอรี ราคาถูก คุณภาพต ่า แต่ควรใช้
แบตเตอรี คุณภาพสูงจากผู้ผลิตชั้นน่า 
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การเตรียมตัวเด็กส่าหรับชั่งน้่าหนัก 

 ให้แจ้งผู้ปกครอง/ผู้ดูแลว่าต้องถอดเสื้อผ้าชั้นนอกของเด็กออกเพื อให้ได้น้่าหนักที แม่นย่าที สุด 
ผ้าอ้อมเปียก รองเท้า หรือกางเกงยีนส์สามารถท่าให้น้่าหนักเพิ มได้มากกว่า 0.5 กิโลกรัม ส่าหรับทารกควรชั ง
น้่าหนักด้วยการเปลือยกาย โดยให้ห่อในผ้าห่มเพื อให้อบอุ่นจนกระทั งเริ มการชั ง เมื อใช้งานคุณสมบัติ “2 in 
1” (ซึ งจะอธิบายต่อไป) ผู้ใหญ่สามารถอุ้มเด็กที ห่อด้วยผ้าห่มขณะชั งน้่าหนักได้ ส่วนเด็กโตให้ถอดเสื้อผ้าออก
ให้หมด ยกเว้น กางเกงชั้นใน 

 กรณีที อากาศเย็นมากหรือเด็กไม่ยอมให้ถอดเสื้อผ้าและแสดงอาการต่อต้าน ให้ชั งเด็กโดยไ ม่
ต้องถอดเสื้อผ้า แต่ให้บันทึกในแบบสอบถามข้อ AN9 ว่าเด็กไม่ได้ถอดเสื้อผ้าให้เหลือน้อยชิ้นที สุด และระบุ
รายละเอียดของสถานการณ์ตอนนั้น 

 

การชั่งน้่าหนักเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี (มีผู้ใหญ่อุ้ม) 

 กรณีนี้จะใช้ ฟังก์ชั น “2 in 1” ซึ งสามารถค่านวณน้่าหนักของทารกและเด็กเล็กที แม่หรือ
ผู้ดูแลหรือผู้ใหญ่คนอื นเป็นผู้อุ้มเด็ก โดยการหักน้่าหนักของผู้อุ้มออก มีข้ันตอนดังนี้ 

(1) ผู้ชั่ง 

- เปิดเครื องชั งน้่าหนัก (กดปุ่ม Start) รอจนกระทั ง
ตัวเลขที ปรากฏบนหน้าจอขึ้นเป็น “0.0” 

 

 

 

- ให้แม/่ผู้ดูแลขึ้นยืนนิ ง ๆ บนเครื องชั งน้่าหนัก จนกว่าตัวเลขที ปรากฏอยู่ที 
หน้าจอนิ ง พร้อมทั้งมีค่าว่า “HOLD” ปรากฏอยู่ใต้ตัวเลข 

 

 

 

 

(2) ผู้ชั่ง 

- ให้กดปุ่ม “2 in 1”สีขาว เครื องจะบันทึกน้่าหนักไว้ 
(แม่/ผู้ดูแลยังยืนอยู่บนเครื องชั งน้่าหนัก) รอจนกระทั ง
ตัวเลขที ปรากฏบนหน้าจอขึ้นเป็น “0.0” พร้อมทั้งมีค่า
ว่า “NET”ปรากฏอยู่ใต้ตัวเลข 

 

- ส่งเด็กคนแรกให้กับแม่/ผู้ดูแลที ยืนอยู่บนเครื องชั งอุ้ม 
โดยพยายามให้นิ งที สุด 
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- รอจนกระทั งน้่าหนักเด็กปรากฏขึ้นบนหน้าจอ พร้อมค่าว่า “HOLD”หยุดกระพริบ 

- อ่านน้่าหนักของเด็กให้ผู้ช่วยฟัง 

- ให้ยืนยันว่าน้่าหนักที บันทึกถูกต้องแล้ว 

- ให้แม/่ผู้ดูแลอุ้มเด็กลงจากเครื องชั งน้่าหนักได้ 

- น้่าหนักของเด็กยังคงปรากฏที หน้าจอ 

- น้่าหนักของแม่ยังคงถูกเก็บไว้ที เครื อง 

- สามารถชั งน้่าหนักของเด็กคนถัดไปได้โดยอัตโนมัติ ทันทีที 
ผู้ใหญ่คนเดิมอุ้มเด็กคนใหม่ข้ึนเครื องชั งอีกครั้ง 

- ผู้ชั งสามารถชั งทารกคนอื น ๆ ด้วยวิธีการเดียวกันและกับผู้ใหญ่คนเดียวกัน ซึ งไม่จ่าเป็นต้องกดปุ่ม  
“2 in 1” หรือปิดเครื องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง สิ งส่าคัญคือน้่าหนักของผู้ใหญ่คนนี้ยังคงเดิม (ไม่มีการ
เปลี ยนเสื้อผ้า) หากไม่มีการชั งเกิดขึ้นภายใน 2 นาที เครื องชั งจะปิดโดยอัตโนมัติ ซึ งต้องเริ ม
กระบวนการชั งใหม่ตั้งแต่ต้น 

 การบันทึกน้่าหนักให้ด่าเนินการดังนี้ หลังจากชั งน้่าหนักของเด็กแต่ละคน ให้ผู้ชั งอ่านค่าที 
ปรากฏบนหน้าจอและผู้ช่วยทวนค่าน้่าหนักนั้น หากผู้ชั งยืนยันน้่าหนักดังกล่าว ให้ผู้ช่วยบันทึกค่าใน
แบบสอบถามข้อ AN8 ผู้ชั งควรตรวจสอบค่าน้่าหนักที บันทึกในแบบสอบถามอีกครั้ง 

 

การชั่งน้่าหนักเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 

 หากเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปและเต็มใจยืนชั ง ให้เด็กยืนชั งเอง มีข้ันตอนดังนี้ 

- อธิบายเด็กว่าหลังจากนี้เด็กต้องขึ้นไปยืนบนเครื องชั งตามล่าพังและยืนนิ ง ๆ  โดยพูดกับ
เด็กอย่างอ่อนโยนและเป็นกันเอง 

- ผู้ชัง่ เปิดเครื องชั งน้่าหนัก รอจนกระทั งตัวเลขที ปรากฏบนหน้าจอขึ้นเป็น “0.0” 

- ให้เด็กขึ้นไปยืนตรงกลางของเครื องชั ง แยกเท้าออกจากกันเล็กน้อย และยืนนิ ง ๆ รอ
จนกว่าบนหน้าจอปรากฏตัวเลขน้่าหนัก ไม่ควรจับตัวเด็กหรือช่วยเหลือเด็กเพราะท่าให้
น้่าหนักคลาดเคลื อนได้ 

- รอให้ตัวเลขน้่าหนักนิ ง ซึ งใช้เวลาประมาณ 3 วินาที 

- หากเด็กไม่สามารถอยู่นิ งได้ ให้ใช้การชั งด้วยวิธีอุ้มเด็ก 

- อ่านค่าน้่าหนักที ปรากฏบนหน้าจอ 

- ผู้ช่วย ทวนค่าน้่าหนักที ผู้ชั งอ่าน 

- ผู้ชัง่ ยืนยันน้่าหนัก หากถูกต้องให้ผู้ช่วยบันทึกค่าน้่าหนักในแบบสอบถาม 

- ผู้ช่วย บันทึกค่าน้่าหนักใน AN8 

- ผู้ชัง่ ตรวจสอบค่าน้่าหนักใน AN8 ว่าต้องตรงกับค่าที ปรากฏบนหน้าจอ 

- ให้เด็กลงจากเครื องชั ง 
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หมายเหตุ 

 แม้ว่าหน้าจอของเครื องชั ง Seca 874 U จะแสดงทศนิยมสองต่าแหน่ง แต่ในต่าแหน่งที สอง
ได้ถูกตั้งค่าให้เป็น 0 เพื อให้ค่าน้่าหนักสอดคล้องกับแบบสอบถามส่าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี ข้อ AN8 
นอกจากนี้ เครื องชั งน้่าหนักที จัดหาโดยองค์การยูนิเซฟจะมีการติดสติกเกอร์ทับทศนิยมต่าแหน่งที สองบน
หน้าจอที หันหน้าเข้าหาผู้ชั ง เพื อให้เห็นเพียงทศนิยมต่าแหน่งแรกเท่านั้น ส่วนหน้าจอที หันเข้าหาเด็กจะแสดง
ทศนิยมสองต่าแหน่ง 

 

 

 

การวัดส่วนสูงของเด็กมีข้ันตอน ดังต่อไปนี้ (ดูรูปที  5.1 ประกอบ) 

1. ผู้วัดหรือผู้ช่วย วางอุปกรณ์การวัดบนพ้ืนเรียบ และวางพิงก่าแพง โต๊ะ ต้นไม้ บันได ฯลฯ  
ควรวางอุปกรณ์การวัดให้มั นคง ไม่โคลงเคลง หากไม่สามารถวางพิงสิ งใด ๆ ได้ ให้ผู้ใหญ่มายืนด้านหลังอุปกรณ์
และจับให้มั นคง 

2. ผู้วัดหรือผู้ช่วย 
- ขอให้ แม่/ผู้ดูแล ถอดรองเท้าและถุงเท้าของเด็ก และปลดที รัดผมหรือที คาดผมของเด็ก

ที เป็นอุปสรรค์ในการวัดหรือท่าให้ส่วนสูงเพิ มข้ึนออก 
- ขอให้ แม/่ผู้ดูแลพาเด็กมาที อุปกรณ์การวัด และนั งคุกเข่าข้างหน้าเด็ก 

3. ผู้ช่วย 
- วางแบบสอบถาม และดินสอ/ปากกา (หรือแท็บเล็ต กรณีบันทึกลงแบบสอบถาม

อิเล็กทรอนิกส์) บนพื้น (ลูกศร 1) 
- นั งคุกเข่าท้ังสองข้างทางด้านขวาของเด็ก (ลูกศร 2) 

4. ผู้วัด คุกเข่าขวาเพียงข้างเดียวเท่านั้น (เพื อสะดวกในการเคลื อนไหว) อยู่ทางด้านซ้ายของเด็ก 
(ลูกศร 3) 

5. ผู้ช่วย 
- จัดท่าให้เด็กยืนตรง เท้าชิดกัน และยืนชิดแผ่นกระดานบริเวณตรงกลางของแผ่น

กระดานนั้น 
- วางมือขวาเหนือข้อเท้าของเด็ก ตรงบริเวณหน้าแข้ง (ลูกศร 4) 
- วางมือซ้ายบนเข่าของเด็ก (ลูกศร 5) และจับส่วนดังกล่าวของเด็กให้ชิดกับแผ่นกระดาน 
- ตรวจสอบว่าขาของเด็กเหยียดตรง ส้นเท้า และน่องของเด็กแนบกับแผ่นกระดาน  

(ลูกศร 6 และ 7) 

- แจ้งผู้วัดเมื อจัดท่าเรียบร้อยแล้ว 

6.  ผู้วัด 
- บอกเด็กให้มองตรงไปข้างหน้า ตรงไปยังแม่/ผู้ดูแลเด็ก (ถ้าแม่/ผู้ดูแลอยู่ตรงหน้าเด็ก)

จนกระทั งแน่ใจว่าระดับสายตาของเด็กขนานกับพ้ืน (ลูกศร 8) 

7.3 ขั้นตอนการวัดส่วนสูง/ความยาวของเด็ก 
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- ใช้มือซ้ายจับคางเด็กอย่างช้า ๆ (ลูกศร 9) และต้องไม่ปิดปากหรือปิดหูเด็ก จนกระทั ง
แน่ใจว่าไหล่ของเด็กได้ระดับ (ลูกศร 10) มือของเด็กวางแนบข้างล่าตัว (ลูกศร 11) ศีรษะ บริเวณด้านหลัง
ระดับไหล่ และก้นของเด็กชิดกับแผ่นกระดาน (ลูกศร 12, 13 และ 14) 

- ใช้มือขวาจับอุปกรณ์การวัดที อยู่เหนือศีรษะของเด็ก และเลื อนลงมาช้า ๆ จรดศีรษะของเด็ก 
จนกระทั งแน่ใจว่าวางอุปกรณ์นั้นบนศีรษะของเด็กจริง ๆ ไม่ใช่เพียงสัมผัสผมเท่านั้น (ลูกศร 15) 

7. ผู้วัดและผู้ช่วย ตรวจสอบลักษณะท่าทางการยืนของเด็ก (ลูกศร 6-14) อาจท่าซ้่าอีกครั้งหาก
พบว่ายังไมถู่กต้อง 

8. ผู้วัด 
- เมื อลักษณะท่าทางการยืนของเด็กถูกต้องแล้ว ให้อ่านและบอกความสูงที วัดให้ละเอียด

ถึง 0.1 เซนติเมตร 
- น่าอุปกรณ์การวัดที อยู่บนศีรษะของเด็กออก 
- น่ามือซ้ายออกจากคางของเด็ก 
- คอยดูแลเด็กขณะที ผู้ช่วยจดบันทึกความสูงลงในแบบสอบถาม 

9. ผู้ช่วย ให้รีบจดบันทึกความสูงของเด็กลงในแบบสอบถามส่าหรับเด็กข้อ AN11A/B ทันที และ
แสดงให้ผู้วัดเห็น หรือให้ทวนค่าส่วนสูงเพื อให้ผู้วัดยืนยันอีกครั้ง 

10. ผู้ช่วย บันทึก AN12 ว่าวัดเด็กด้วยการให้นอนราบหรือยืนตรง 

11. ผู้วัด ตรวจสอบการบันทึกการวัดในแบบสอบถาม เพื อความถูกต้องและชัดเจน รวมทั้งแนะน่า
ผู้ช่วยในการแก้ไขข้อผิดพลาด 
หมายเหตุ 
 หากไม่มั นใจว่าอายุของเด็กถูกต้อง (เด็กเกินกว่า 2 ปี) ให้ท่าการวัดตามค่าอธิบายข้างต้น  
หากส่วนสูงของเด็กน้อยกว่า 85 เซนติเมตร ให้วัดความยาวของเด็กแทน (ให้เด็กนอนราบ) 
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รูปที่ 5.1 การวัดส่วนสูงของเด็ก 
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การวัดความยาวของเด็กมีข้ันตอน ดังต่อไปนี้ (ดูรูปที  5.2 ประกอบ) 

1. ผู้วัดหรือผู้ช่วย วางอุปกรณ์การวัดนอนราบบนพ้ืนเรียบแข็ง เช่น พ้ืนดิน พ้ืนบ้าน หรือโต๊ะเรียบ
สม ่าเสมอ 

2. ผู้ช่วย 
- วางแบบสอบถาม และดินสอ/ปากกา (หรือแท็บเล็ต  กรณีบันทึกลงแบบสอบถาม

อิเล็กทรอนิกส์) บนพื้นดิน พ้ืนบ้าน หรือโต๊ะ (ลูกศร 1) 
- นั งคุกเข่าทั้งสองข้างอยู่ข้างหลังฐานของอุปกรณ์การวัด ถ้าวางอุปกรณ์การวัดบนพ้ืน  

(ลูกศร 2) 

3. ผู้วัด 

- นั งคุกเข่าท้ังสองข้างทางด้านขวาของเด็ก 

- ใช้มือขวาจับอุปกรณ์การวัดที วางอยู่ถัดจากเท้าของเด็ก (ลูกศร 3) 

4. ผู้วัดและผู้ช่วย ให้แม/่ผู้ดูแลช่วยน่าเด็กวางนอนบนแผ่นกระดานอุปกรณ์การวัด 

 ผู้ช่วย ประคองด้านหลังของศีรษะเด็กวางลงบนแผ่นกระดานอย่างช้า ๆ 

 ผู้วัด ช่วยจับล่าตัวเด็ก 

5. ผู้วัดหรือผู้ช่วย ขอให้แม่/ผู้ดูแลนั งคุกเข่าข้าง ๆ แผ่นกระดานอุปกรณ์การวัด ตรงข้ามกับผู้วัด  
เพื อช่วยให้เด็กสงบนิ ง 

6. ผู้ช่วย 
- เอามือปิดหูเด็กทั้งสองข้างอย่างหลวม ๆ (ลูกศร 4) 
- แขนยืดเหยียดตรงตามสบาย (ลูกศร 5) 
- วางศีรษะของเด็กชิดฐานของแผ่นกระดานอุปกรณ์การวัด ซึ งจะท่าให้เด็กมองตรงไป

ข้างบน ระดับสายตาของเด็กต้องตั้งฉากกับแผ่นกระดาน (ลูกศร 6) 
- ให้ศีรษะอยู่เหนือศีรษะของเด็ก และมองตรงลงมาที ดวงตาของเด็ก 

7.  ผู้วัด 
- ตรวจสอบว่า เด็กนอนราบอยู่ตรงกลางของแผ่นกระดานอุปกรณ์การวัด (ลูกศร 7) 
- วางมือซ้ายของผู้วัดบนหน้าแข้ง (เหนือข้อเท้า) หรือบนเข่าของเด็ก (ลูกศร 8) แล้วจึงกด

เบา ๆ บริเวณดังกล่าวให้ชิดแผ่นกระดาน 
- ใช้มือขวาจับอุปกรณ์ที วางอยู่ปลายเท้าเด็ก เลื อนขึ้นมาให้ชิดกับส้นเท้าของเด็ก  

(ลูกศร 9) 

8. ผู้วัดและผู้ช่วย ตรวจสอบลักษณะท่าทางการนอนของเด็ก (ลูกศร 4-9) อาจท่าซ้่าอีกครั้งหาก
พบว่ายังไม่ถูกต้อง 

9. ผู้วัด 
- เมื อลักษณะท่าทางการนอนของเด็กถูกต้องแล้ว ให้อ่านและบอกความยาวที วัดได้ โดย  

ให้ละเอียดถึง 0.1 เซนติเมตร 
- น่าอุปกรณ์การวัดที อยู่ตรงส้นเท้าของเด็กออก 
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- ปล่อยมือซ้ายออกจากหน้าแข้ง หรือเข่าของเด็ก 
- คอยดูแลเด็กขณะที ผู้ช่วยจดบันทึกความยาวลงในแบบสอบถาม 

10. ผู้ช่วย ให้รีบปล่อยมือจากศีรษะของเด็ก แล้วจดบันทึกความยาวของเด็กลงในแบบสอบถาม
ส่าหรับเด็กข้อ AN11A/B ทันท ีและแสดงให้ผู้วัดเห็น หรือให้ทวนค่าความยาวเพื อให้ผู้วัดยืนยันอีกครั้ง 

11. ผู้ช่วย บันทึก AN12 ว่าวัดเด็กด้วยการให้นอนราบหรือยืนตรง 

12. ผู้วัด ตรวจสอบการบันทึกการวัดในแบบสอบถาม เพื อความถูกต้องและชัดเจน รวมทั้งแนะน่า
ผู้ช่วยในการแก้ไขข้อผิดพลาด 
หมายเหตุ 
 หากไม่มั นใจว่าอายุของเด็กถูกต้อง (เด็กต ่ากว่า 2 ปี) ให้ท่าการวัดตามค่าอธิบายข้างต้น  
หากความยาวของเด็กตั้งแต่ 85 เซนติเมตรขึ้นไป ให้วัดความสูงของเด็กแทน (ให้เด็กยืนตรง) 

 

รูปที่ 5.2 การวัดความยาวของเด็ก 
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ข้อมูลเบื้องต้นส่าหรับการชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูง 

AN1. ล ำดับท่ี EA ตัวอย่ำง ให้คัดลอกจาก UF1 ของแบบสอบถามส่าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี 

AN2  ล ำดับท่ีครัวเรือนตัวอย่ำง ให้คัดลอกจาก UF2 ของแบบสอบถามส่าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี 

AN3. ชื่อ และล ำดับที่ของเด็ก ให้คัดลอกจาก UF3 ของแบบสอบถามส่าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี 

AN4  อำยุของเด็ก UB2: ให้คัดลอกจาก UB2 ของแบบสอบถามส่าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี 

AN5. ชื่อ และล ำดับที่ของแม่เด็ก / ผู้ดูแลเด็ก ให้คัดลอกจาก UF4 ของแบบสอบถามส่าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 
5 ปี 

AN6. ชื่อ และรหัสประจ ำตัวของพนักงำนสัมภำษณ์ ให้คัดลอกจาก UF5 ของแบบสอบถามส่าหรับเด็กอายุ 
ต ่ากว่า 5 ปี 

 กรณีเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมจะแสดงรายการข้อมูลใน AN1–AN6 อัตโนมัติ 

 

การชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูง 

AN7. ชื่อ และรหัสประจ ำตัวผู้ท ำกำรชั่งน้ ำหนักและวัดส่วนสูง 

 ให้บันทึกชื อ นามสกุล และรหัสประจ่าตัวของผู้ท่าการชั งน้่าหนักและวัดส่วนสูง 

 

AN8. บันทึกผลกำรชั่งน้ ำหนักที่อ่ำนออกเสียงโดยผู้ท่ีท ำกำรชั่งน้ ำหนักเด็ก 

 ควรชั งน้่าหนักเด็กด้วยวิธีการตามหัวข้อเทคนิคการชั งน้่าหนัก/วัดส่วนสูงของเด็ก ให้ฟัง
น้่าหนักที อ่านออกเสียงโดยผู้ชั ง และทวนน้่าหนักดังกล่าวให้ผู้ชั งฟังอีกครั้ง เพื อตรวจสอบว่าเป็นตัวเลขที 
ถูกต้อง หลังจากที ผู้ชั งยืนยันตัวเลขแล้วให้บันทึกน้่าหนักที มีทศนิยมหนึ งต่าแหน่ง จากนั้นให้อ่านตัวเลขที บันทึก
ให้ผู้ชั งฟัง เพื อเป็นการยืนยันอีกครั้ง 

 ให้บันทึกรหัสที สอดคล้องกับผลการชั งน้่าหนัก หากเด็กไม่อยู่ให้ข้ามไป AN13 แต่ถ้าเด็ก
ปฏิเสธหรือผู้ตอบสัมภาษณ์ปฏิเสธ ให้ข้ามไป AN10 หากเป็นสาเหตุอื น ให้ระบุรายละเอียด และบันทึก ‘99.6’ 
และข้ามไป AN10 

 

AN9. เด็กถอดเสื้อผ้ำให้เหลือน้อยช้ินที่สุดหรือไม่? 

 ให้บันทึกรหัสตามความเหมาะสม การถอดเสื้อผ้าให้เหลือน้อยชิ้นที สุด หมายถึง เสื้อผ้า
ทั้งหมดถูกถอดออก แต่อาจเหลือเพียงกางเกงในบาง ๆ หากเด็กไม่ได้ถอดเสื้อผ้าให้เหลือน้อยชิ้นที สุด ให้ระบุ
รายละเอียดของสถานการณ์ตอนนั้น และหารือกับผู้ควบคุมงานสนามต่อไป 

 
  

7.4 การบันทึกแบบสอบถาม 
 



6-48 

AN10. ตรวจสอบ AN4 อำยุของเด็ก? 

 หากเด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี ให้ไป AN11A (วัดความยาวของเด็ก ด้วยการให้เด็กนอน) แต่ถ้าอายุ 
2 ปีขึ้นไป ให้ไป AN11B (วัดความสูงของเด็ก ด้วยการให้เด็กยืน) 

 

AN11A.  เด็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 2 ปี ควรวัดควำมยำวโดยกำรนอนรำบ บันทึกผลกำรวัดควำมยำวที่อ่ำนออก
เสียงโดยผู้ท่ีท ำกำรวัดส่วนสูงเด็ก 

AN11B. เด็กที่มีอำยุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ควรวัดส่วนสูงโดยกำรยืนตรง บันทึกผลกำรวัดควำมสูงที่อ่ำนออก
เสียงโดยผู้ท่ีท ำกำรวัดส่วนสูงเด็ก 

 ให้ผู้บันทึกข้อมูลอ่านทวนผลการบันทึก (ส่วนสูงที มีทศนิยมหนึ งต่าแหน่ง) ให้ผู้วัดส่วนสูงฟัง
เพื อยืนยันว่าบันทึกผลได้อย่างถูกต้อง 

 

AN12. ในกำรปฏิบัติจริง วัดส่วนสูงเด็กอย่ำงไร? นอนรำบหรือยืนตรง? 

 ให้บันทึกรหัสที ตรงกับการปฏิบัติจริง 

 

AN12A. “...(ชื่อเด็ก)...ได้รับการชั่งน้่าหนักแรกเกิดหรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที สอดคล้องกับค่าตอบ หากไม่ได้ชั งหรือไม่ทราบ ให้ข้ามไป AN12C 

 
AN12B.  “น้่าหนักแรกเกิดของ...(ชื่อเด็ก)...เป็นเท่าใด?” 
 ถ้ามีสมุดบันทึกสุขภาพหรือเอกสารอื นที ระบุน้่าหนักแรกเกิด (เช่น สูติบัตร) ให้บันทึก ‘1’ 
และคัดลอกน้่าหนักจากสมุดฯ แต่ถ้าไม่มีเอกสารใด ๆ ให้สอบถามจากผู้ตอบสัมภาษณ์ โดยบันทึก ‘2’ และ
บันทึกน้่าหนักจากความทรงจ่า ทั้งนี้ ให้บันทึกน้่าหนักมีหน่วยเป็นกิโลกรัมและมีทศนิยม 3 ต่าแหน่ง 
 หากไม่ทราบน้่าหนัก บันทึก ‘9.998’ 

 

AN12C. “...(ชื่อเด็ก)...ได้รับการวัดความยาวแรกเกิดหรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที สอดคล้องกับค่าตอบ หากไม่ได้วัดหรือไม่ทราบ ให้ข้ามไป AN13 

 

AN12D. “ความยาวแรกเกิดของ...(ชื่อเด็ก)...เป็นเท่าใด?” 

 ถ้ามีสมุดบันทึกสุขภาพหรือเอกสารอื นที ระบุความยาวแรกเกิด ให้บันทึก ‘1’ และคัดลอก
ส่วนสูงจากสมุดฯ แต่ถ้าไม่มีเอกสารใด ๆ ให้สอบถามจากผู้ตอบสัมภาษณ์ โดยบันทึก ‘2’ และบันทึกส่วนสูง
จากความทรงจ่า ทั้งนี้ ให้บันทึกส่วนสูงมีหน่วยเป็นเซนติเมตรและมีทศนิยม 2 ต่าแหน่ง 
 หากไม่ทราบน้่าหนัก บันทึก ‘99.98’ 
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หมายเหตุ 
 กรณีที ได้ดูสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เล่มสีชมพู) จะมีการบันทึกน้่าหนักและความยาว
แรกเกิด ซึ งปรากฏในหน้าที แตกต่างกันตามปีที พิมพ์ ดังนี้ 
 

ปีที่พิมพ ์ หน้า 
2562 26 
2561 26 
2559 24 
2558 32 
2557 35 

 

ตัวอย่าง บันทึกทารกแรกเกิด จากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ปี 2562 (หน้า 26) 

 
 

AN13.  วันที่ปัจจุบัน (วัน / เดือน / ปี) 

 บันทึก วันที  เดือน และปีปัจจุบัน 
 กรณีเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมจะด่าเนินการให้อัตโนมัติ 

 

AN14. มีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 5 ปีในครัวเรือนนี้ที่ยังไม่ได้ชั่งน้ ำหนักและวัดส่วนสูงอีกหรือไม่? 

 หากในครัวเรือนยังมีเด็กคนอื นที เข้าข่ายการชั งน้่าหนักและวัดส่วนสูงแต่ยังไม่ได้ด่าเนินการ 
ให้บันทึก “มี” และไปยังแบบสอบถามของเด็กคนนั้นเพื อชั งน้่าหนักและวัดส่วนสูง 

 

AN15. ขอบคุณผู้ตอบสัมภำษณ์ที่ให้ควำมร่วมมือ และแจ้งให้ผู้ควบคุมงำนสนำมทรำบว่ำผู้ท ำกำรชั่งน้ ำหนัก 
และวัดส่วนสูงและคุณได้ท ำกำรชั่งน้ ำหนักและวัดส่วนสูงในครัวเรือนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 เมื อได้ชั งน้่าหนักและวัดส่วนสูงของเด็กทุกคนแล้ว ให้ตรวจสอบการบันทึกผลการสัมภาษณ์ใน 
แบบสอบถามส่าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี ข้อ UF17 ของเด็กแต่ละคน 
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 ก่อนที จะออกจากครัวเรือนนี้ ให้ตรวจสอบอีกครั้งว่าได้บันทึกแบบสอบถามที เข้าข่ายทั้งหมดแล้ว 
หากพบว่ามีรายการใดยังไม่ได้บันทึกให้สอบถามจากผู้ตอบสัมภาษณ์หรือระบุรายละเอียดในหมายเหตุ ก่อนที 
จะส่งข้อมูลให้ผู้ควบคุมงานสนามต่อไป 

 
ตาราง 5.1 

ช่วงที่เป็นไปได้ของความยาวและน้่าหนักของเด็กจ่าแนกตามเพศและอายุ (เดือน) 

อายุ
(เดือน) 

ความยาว/ความสูง (เซนติเมตร) น้่าหนัก (กิโลกรัม) 

เด็กชาย เด็กหญิง เด็กชาย เด็กหญิง 

ต ่าสุด สูงสุด ต ่าสุด สูงสุด ต ่าสุด สูงสุด ต ่าสุด สูงสุด 
0–2 36.0 74.0 36.0 72.0 0.5 10.0 0.5 9.0 
3–5 45.0 83.0 44.0 80.0 1.0 13.0 1.0 12.0 
6–8 51.0 87.0 50.0 86.0 2.0 15.0 2.0 14.0 
9–11 56.0 91.0 54.0 90.0 3.0 16.5 2.5 15.5 
12–14 59.0 96.0 57.0 95.0 4.0 17.5 3.0 16.5 
15–17 62.0 100.0 60.0 99.0 4.0 18.5 3.5 17.5 
18–20 64.0 104.0 62.0 102.0 4.0 19.5 3.5 18.5 
21–23 65.0 107.0 64.0 106.0 4.5 20.5 4.0 19.5 
24–26 67.0 108.0 66.0 107.0 4.5 23.0 4.5 21.5 
27–29 68.0 112.0 68.0 111.0 5.0 24.0 5.0 23.0 
30–32 70.0 115.0 69.0 114.0 5.0 24.5 5.0 24.5 
33–35 71.0 118.0 71.0 117.0 5.0 25.5 5.0 25.5 
36–38 73.0 121.0 72.0 120.0 5.0 26.0 5.0 27.0 
39–41 74.0 124.0 74.0 122.0 5.0 27.0 5.0 28.0 
42–44 75.0 127.0 75.0 124.0 5.0 28.0 5.5 29.0 
45–47 77.0 129.9 77.0 126.0 5.0 29.0 5.5 30.0 
48–50 78.0 132.0 78.0 129.0 5.0 30.0 5.5 31.0 
51–53 79.0 134.0 79.0 131.0 5.0 31.0 5.5 32.0 
54–56 80.0 136.0 81.0 133.0 5.5 32.0 6.0 33.0 
57–59 82.0 139.0 81.0 136.0 5.5 33.0 6.0 34.5 

 



 

บทที่ 7 

การบันทึกแบบสอบถามส าหรับเด็กอายุ 5–14 ป ี
วัตถุประสงค ์
 แบบสอบถามส าหรับเด็กอายุ 5–14 ปี ใช้ในการสัมภาษณ์ และบันทึกรายละเอียดของเด็ก
อายุ 5-14 ปี ที่ได้จากการสุ่มเด็กอายุ 5-14 ปี ในครัวเรือนตัวอย่าง จ านวน 1 คน (จากวิธีการสุ่มเด็กใน
แบบสอบถามส าหรับครัวเรือน (HH19-HH27)) โดยการสัมภาษณ์แม่หรือผู้ดูแลหลัก แบบสอบถามนี้ประกอบ
ไปด้วยหน้าปกและข้อถามจ านวน 4 ตอน คือ 

 หน้าปก ข้อมูลเบื้องต้นของเด็กอายุ 5–14 ปี (5-14 Child Information Panel: FS) 

 ตอนที่  1 ข้อมูลพื้นฐานของเด็ก (Child’s Background: CB) 

 ตอนที่  2 ระเบียบวินัยของเด็ก (Child Discipline: FCD) 

 ตอนที่  3 การมีส่วนร่วมของพ่อแม่/ผู้ปกครอง (Parental Involvement: PR) 

 ตอนที่  4 ทักษะการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน (Foundational Learning Skills: FL) 

 

หลักการพิจารณาผู้ตอบสัมภาษณ์ข้อมูลของเด็กอายุ 5-14 ปี 
 1. ให้สัมภาษณ์ “แม่” ถ้า“แม่ผู้ให้ก าเนิด” เป็นสมาชิกในครัวเรือนเดียวกันกับเด็กคนนั้น 

 2. ให้สัมภาษณ์ “ผู้ดูแลหลัก” ถ้า“แม่” ไม่ได้เป็นสมาชิกในครัวเรือนนั้นหรือเสียชีวิต 

 ผู้ดูแลหลัก หมายถึง สมาชิกในครัวเรือนซึ่งเป็นผู้ดูแลความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันของเด็ก
โดยผู้ดูแลหลักเป็นหญิงหรือชายก็ได้ ไม่ไดห้มายถึงผู้ที่ดูแลเด็กตอนกลางวันในช่วงที่แม่ไปท างาน 

ข้อสังเกต ผู้ตอบสัมภาษณ์ต้องเป็นผู้ที่มีล าดับที่ตรงกับที่บันทึกในข้อ HL20 ในแบบสอบถามส าหรับ
ครัวเรือน 

 

การอ้างอิงบุคคลซึ่งใช้ในแบบสอบถามส าหรับเด็กอายุ 5–14 ป ี
 ค าถามของแบบสอบถามส าหรับเด็กอายุ 5-14 ปี จะอ้างอิงบุคคลอยู่ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

 ...(ชื่อเด็ก)... หมายถึง เด็กอายุ 5–14 ปี 

 “ท่าน” หมายถึง แม่/ผู้ดูแลหลัก ของเด็กอายุ 5–14 ปีคนนั้น ซึ่งเป็นผู้ตอบสัมภาษณ์
แบบสอบถามส าหรับเด็กฯ  
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วิธีการบันทึกแบบสอบถาม 

 
 

 

 หน้าปกประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้นของเด็กประกอบด้วย FS1-FS9 โดยจะต้องบันทึก FS1 ถึง 
FS8 ก่อนเริ่มต้นการสัมภาษณ์ กรณีเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมจะแสดงรายการข้อมูลใน FS1–
FS8 อัตโนมัติ 

 

FS1. ล ำดับท่ี EA ตัวอย่ำง 

 ให้คัดลอกจาก HH1 ของแบบสอบถามส าหรับครัวเรือน 

FS2. ล ำดับท่ีครัวเรือนตัวอย่ำง 

 ให้คัดลอกจาก HH2 ของแบบสอบถามส าหรับครัวเรือน 

FS3. ชื่อ-นำมสกุล และล ำดับที่ของเด็ก 

 ให้คัดลอกจาก HL2 และ HL1 ของแบบสอบถามส าหรับครัวเรือน 

FS4. ชื่อ-นำมสกุล และล ำดับที่ของแม่/ผู้ดูแลเด็ก 

 ให้คัดลอกจาก HL2 และ HL1 ของแบบสอบถามส าหรับครัวเรือน 

FS5. ชื่อ-นำมสกุล และรหัสประจ ำตัวของพนักงำนสัมภำษณ์ 

 ให้บันทึกชื่อ-นามสกุล และรหัสประจ าตัวของพนักงานสัมภาษณ์ 

FS6. ชื่อ-นำมสกุล และรหัสประจ ำตัวของผู้ควบคุมงำนสนำม 

 ให้บันทึกชื่อ–นามสกุล และรหัสประจ าตัวของผู้ควบคุมงานสนาม 

FS7. วัน เดือน ปี ท่ีสัมภำษณ์ 

 ให้บันทึกวัน เดือน ปีที่สัมภาษณ์ 

FS8. บันทึกเวลำที่สัมภำษณ์ 

 ให้บันทึกเวลาขณะที่เริ่มสัมภาษณ์แม่/ผู้ดูแลหลัก โดยบันทึกเวลาในระบบ 24 ชั่วโมง 

 

 จากนั้นให้ตรวจสอบอายุของผู้ตอบสัมภาษณ์ใน HL6 จากรายชื่อของสมาชิกในครัวเรือน  
จากแบบสอบถามส าหรับครัวเรือน 

 ถ้าอายุ 15-17 ปี ให้ตรวจสอบว่าได้รับความยินยอมจากผู้ใหญ่ในการสัมภาษณ์ (HH33 หรือ 
HH39) หรือไม่จ าเป็น (HL20=90) 

 

การบันทึกหน้าปกของแบบสอบถามส าหรับเด็กอายุ 5-14 ป ี
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 หากจ าเป็นต้องได้รับความยินยอมแต่ไม่ได้รับ ต้องไม่เริ่มต้นการสัมภาษณ์และควรบันทึก 
‘06’ ใน FS17 ทั้งนี้ ผู้ตอบสัมภาษณ์ต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 

 

FS9. ตรวจสอบแบบสอบถำมท่ีสัมภำษณ์ได้สมบูรณ์ของครัวเรือนนี้ ว่ำคุณหรือพนักงำนสัมภำษณ์คนอ่ืน
ได้สัมภำษณ์ผู้ตอบสัมภำษณ์ท่ำนนี้ด้วยแบบสอบถำมอ่ืน ๆ มำก่อนหรือไม่? 

 ให้เริ่มต้นการสัมภาษณ์ด้วยการแจ้งวัตถุประสงค์ต่อผู้ตอบสัมภาษณ์ และขออนุญาตสัมภาษณ์
ตามประโยคด้านล่าง โดยแยกเป็น 2 กรณี คือ 

 1. กรณีเป็นการสัมภาษณ์ผู้ตอบสัมภาษณ์รายนี้ครั้งแรก ให้บันทึก ‘2’ และกล่าวแนะน า
ตัวด้วย FS10A ดังนี้ 

 “สวัสดีค่ะ/ครับ ดิฉัน / ผม …(ชื่อของผู้สัมภำษณ์)… พวกเรามาจากส านักงานสถิติแห่งชาติ 
พวกเราก าลังส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของเด็ก ครอบครัว และครัวเรือน  ดิฉัน/ผม จะขออนุญาต
สอบถามท่านเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของ ...(ชื่อเด็กจำก FS3)...โดยการสัมภาษณ์ครั้งนี้จะใช้เวลา
ประมาณ 25 นาที ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับนั้น พวกเราจะเก็บไว้เป็นความลับ และไม่ระบุตัวตน หากท่านไม่
ต้องการตอบค าถามหรือต้องการให้ยุติการสัมภาษณ์ กรุณาแจ้งให้ดิฉัน/ผม ทราบ ดิฉัน/ผม ขออนุญาตเริ่มต้น
การสัมภาษณ์นะคะ/ครับ?” 

 2. กรณีเคยสัมภาษณ์ผู้ตอบสัมภาษณ์รายนี้แล้ว ให้บันทึก ‘1’ และกล่าวแนะน าตัวด้วย
FS10B ด้วยข้อความต่อไปนี้ 

 “ต่อไปนี้ ดิฉัน/ผมจะขออนุญาตสอบถามท่านเกี่ยวกับรายละเอียดสุขภาพและความเป็นอยู่
ของ...(ชื่อเด็กจำก FS3)...การสัมภาษณ์ครั้งนี้จะใช้เวลาประมาณ 25 นาที ดังที่ได้แจ้งไปแล้วว่าข้อมูลทั้งหมด
ที่ได้รับนั้น พวกเราจะเก็บไว้เป็นความลับ และไม่ระบุตัวตน หากท่านไม่ต้องการตอบค าถามหรือต้องการให้ยุติ
การสัมภาษณ์ กรุณาแจ้งให้ดิฉัน/ผม ทราบ ดิฉัน/ผม ขออนุญาตเริ่มต้นการสัมภาษณ์นะคะ/ครับ?” 

 

 หากผู้ตอบสัมภาษณ์อนุญาต ให้เริ่มต้นการสัมภาษณ์ โดยเริ่มจากตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของ
เด็ก (CB) จนกระท่ังสัมภาษณ์เสร็จสิ้น แล้วบันทึก “ผลการสัมภาษณ์ข้อมูลเด็กอายุ 5-14 ปี” ใน FS17 

 หากผู้ตอบสัมภาษณ์ไม่อนุญาต ให้บันทึกผลการสัมภาษณ์ใน FS17 และกล่าวขอบคุณผู้ตอบ
สัมภาษณ์ หลังจากนั้นให้ปรึกษากับผู้ควบคุมงานสนาม ซึ่งผู้ควบคุมฯ อาจให้พนักงานสัมภาษณ์ผู้อ่ืนพยายาม
ไปสัมภาษณ์อีกครั้ง ซึ่งข้ึนอยู่กับเหตุผลหรือค าอธิบายที่ปฏิเสธการตอบสัมภาษณ์ 

 หากไม่พบผู้ตอบสัมภาษณ์ บันทึก ‘2’ (ไม่ได้ขออนุญาต) และไปยัง FS17 เพ่ือบันทึกผลการ
สัมภาษณ์ที่สอดคล้อง 

หมายเหตุ 
 การให้ความยินยอมในการสัมภาษณ์ต้องเป็นความสมัครใจของผู้ตอบสัมภาษณ์ โดยต้องไม่มี
การบังคับด้วยวิธีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
  



7-4 

FS17. ผลกำรสัมภำษณ์ข้อมูลเด็กอำยุ 5-14 ปี 

 ให้บันทึกผลการสัมภาษณ์หลังจากสิ้นสุดการสัมภาษณ์ โดยรหัสที่บันทึกจะอ้างถึงแม่หรือ
ผู้ดูแลหลักท่ีตอบสัมภาษณ์ บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

 “สัมภาษณ์ได้สมบูรณ์” ตลอดแบบสอบถาม บันทึก ‘01’ 

 “ไป 3 ครั้งไม่พบผู้ตอบสัมภาษณ์” หากไม่พบแม่หรือผู้ดูแลหลัก และพนักงานสัมภาษณ์ได้
ไปอีกครั้งในภายหลังแล้ว (อย่างน้อย 3 ครั้ง) แต่ก็ยังไม่พบ บันทึก ‘02’ 

 “ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์” หากแม่หรือผู้ดูแลหลักปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ บันทึก ‘03’ 

 “สัมภาษณ์ได้บางส่วน” หากสัมภาษณ์ได้บางส่วนของแบบสอบถาม บันทึก ‘04’ 

 “เป็นผู้ไร้ความสามารถ” หากแม่หรือผู้ดูแลหลักเป็นผู้ไร้ความสามารถ เช่น พิการ วิกลจริต 
เป็นต้น บันทึก ‘05’ 

 “ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใหญ่ กรณีเป็นแม่/ผู้ดูแลเด็กที่มีอายุ 15-17 ปี” หากผู้ตอบ
สัมภาษณ์เป็นแม่หรือผู้ดูแลหลักที่มีอายุ 15-17 ปี ซึ่งต้องขออนุญาตการสัมภาษณ์จากผู้ใหญ่ในครัวเรือน  
แต่ไม่ได้รับอนุญาต บันทึก ‘06’ 

 “อ่ืน ๆ” หากไม่สามารถสัมภาษณ์แบบสอบถามได้ด้วยเหตุผลอ่ืน ๆ บันทึก ‘96’ และระบุ
รายละเอียด 
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วัตถุประสงค์ 

 ให้เริ่มต้นการสัมภาษณ์ด้วยค าถามเกี่ยวกับเดือน ปีเกิดและอายุของเด็ก ซึ่งค าถามสองข้อนี้
เป็นค าถามที่ส าคัญที่สุด เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลเกือบทั้งหมดขึ้นอยู่กับอายุที่แท้จริงของเด็ก 

 

CB1. ตรวจสอบล ำดับที่ของผู้ตอบสัมภำษณ์ (FS4) ในตอนข้อมูลเบื้องต้นของเด็กอำยุ 5-14 ปี และ
ผู้ตอบสัมภำษณ์แบบสอบถำมส ำหรับครัวเรือน (HH47) 

 หากผู้ตอบสัมภาษณ์แบบสอบถามนี้ได้ตอบแบบสอบถามส าหรับครัวเรือนแล้ว ให้ข้ามไป 
CB11  มิฉะนั้น ให้ถามข้อต่อไป 

 

CB2. “...(ชื่อเด็ก)…เกิด เดือนอะไร และพ.ศ. อะไร?” 

 ให้บันทึก “เดือน” และ “ปี” โดยบันทึกเดือนเกิดเป็นรหัสเดือนเลข 2 หลัก เช่น มกราคม คือ 
‘01’ กุมภาพันธ์ คือ ‘02’ … และ ธันวาคม คือ ‘12’ ทั้งนี้ ต้องบันทึกเดือนและปีเสมอ 

 

CB3. “...(ชื่อเด็ก)...อายุเท่าไร?” 

 หลังจากได้ข้อมูลเดือนและปีเกิดแล้ว ให้สอบถามอายุเต็มปีของเด็ก โดยอาจสอบถามเพ่ิมเติมว่า 
“...(ชื่อเด็ก)...อายุเท่าใด เม่ือนับถึงวันเกิดครั้งที่ผ่านมา?” ทั้งนี้ ให้สอบถามข้อ CB2 และ CB3 เป็นอิสระ
จากกัน จากนั้นให้ตรวจสอบความสอดคล้องกันของเดือนและปีเกิดกับอายุ 

 

ข้อปฏิบัติเม่ือพบว่าเด็กมีอายุไม่เข้าข่าย 

 หลังจากได้ข้อมูลใน CB2 และ CB3 แล้ว และพบว่า เด็กมีอายุน้อยกว่า 5 ปี หรือมากกว่า 14 ปี 
ให้หยุดการสัมภาษณ์ทันที เนื่องจากอายุไม่เข้าข่ายอีกต่อไป และให้ขอบคุณแม่/ผู้ดูแลหลักที่ให้ความร่วมมือ 

 ให้พนักงานสัมภาษณ์บันทึกหมายเหตุแบบสอบถามนี้ว่า “ไม่เข้าข่าย” และย้อนกลับไปแก้ไข
ข้อ HL5 และ HL6 ในแบบสอบถามส าหรับครัวเรือนให้ถูกต้อง และแก้ไขจ านวนเด็กอายุ 5 ถึง 14 ปีที่บันทึก
ไว้ใน HH52 

 

หมายเหตุ 
 การย้อนกลับไปแก้ไขข้อ HL5 และ HL6 ให้กระท าเฉพาะกรณีที่มีผลต่อการเข้าข่ายในการ
สัมภาษณ์เท่านั้น ไม่ต้องด าเนินการใด ๆ หากไม่ส่งผลต่อการเข้าข่าย 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของเด็ก 
(Child’s Background: CB) 
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CB4. “...(ชื่อเด็ก)...เคยเรียนหนังสือในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาหรือไม่? (นับรวมระดับปฐมวัยและ
อนุบาล)” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบของผู้ตอบสัมภาษณ์ ในที่นี้ การศึกษาปฐมวัยและอนุบาล
นับรวมทั้งโรงเรียนรัฐบาล เอกชน หรือองค์กรอิสระ หากเด็กไม่เคยเรียน ให้ข้ามไป CB11 

 

CB5. “ระดับการศึกษาและระดับชั้นสูงสุดที่...(ชื่อเด็ก)...เคยเรียนหรือก าลังเรียน?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบของผู้ตอบสัมภาษณ์ ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมให้
อ้างอิงจาก WB6 

 

CB6. “...(ชื่อเด็ก)...ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นนั้นหรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบของผู้ตอบสัมภาษณ์ ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมให้
อ้างอิงจาก WB7 

 

CB7. “ในช่วงเวลาใด ๆ ของปีการศึกษา 2562-63. . .(ชื่อเด็ก). . .ได้ เข้าเรียนในโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาหรือไม่? (นับรวมระดับปฐมวัยและอนุบาล)” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบของผู้ตอบสัมภาษณ์ หาก “ไม่ได้เข้าเรียน” ข้ามไป CB9 

ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมให้อ้างอิงจาก WB9 

 

CB8. “ในช่วงปีการศึกษา 2562-63...(ชื่อเด็ก)...ก าลังเรียนอยู่ในระดับการศึกษาและช้ันปีใด?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบของผู้ตอบสัมภาษณ์ ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมให้
อ้างอิงจาก WB10 

 

CB8C. ตรวจสอบ CB8: เรียนในระดับประถมศึกษำ หรือมัธยมศึกษำตอนต้นหรือตอนปลำย หรือไม่? 

 หากเรียนระดับอ่ืนนอกเหนือจากประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  หรือมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ให้ข้ามไป CB9 

 

CB8D. “…(ชื่อเด็ก)...เรียนในระบบ กศน.หรือบ้านเรียน/Home school หรือไม่?” 

 ข้อถามนี้เพ่ือคัดกรองผู้ที่เข้าข่ายถามเรื่องการมีส่วนร่วมของพ่อแม่/ผู้ปกครอง 
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CB9. “ในช่วงเวลาใด ๆ ของปีการศึกษา 2561-62. . .(ชื่อเด็ก). . .ได้ เข้าเรียนในโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาหรือไม่? (นับรวมระดับปฐมวัยและอนุบาล)” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบของผู้ตอบสัมภาษณ์ ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมให้
อ้างอิงจาก WB11 หาก “ไม่ได้เรียน” ให้ข้ามไป CB11 แต่ถ้า “ได้เรียน” ให้ถาม CB10 ต่อไป 

 

CB10. “ในช่วงปีการศึกษา 2561-62...(ชื่อเด็ก)...ได้เรียนหนังสือในระดับการศึกษาและช้ันปีใด?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบของผู้ตอบสัมภาษณ์ ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมให้
อ้างอิงจาก WB12 

 

CB11. “...(ชื่อเด็ก)...ได้รับสิทธิประกันสุขภาพใด ๆ บ้างหรือไม่?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบของผู้ตอบสัมภาษณ์ ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมให้
อ้างอิงจาก WB18 

 

CB12. “ประเภทของประกันสุขภาพที่...(ชื่อเด็ก)...ได้รับสิทธิ?” 

 ให้บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับค าตอบของผู้ตอบสัมภาษณ์ ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมให้
อ้างอิงจาก WB19 
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วัตถุประสงค์ 

 วัตถุประสงค์ของข้อถามตอนนี้ คือการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการซึ่งผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่ใน
ครัวเรือนเดียวกันกับเด็กใช้ในการอบรมเด็กที่มีอายุ 5-14 ปี เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการอบรมเด็กซึ่งมีอยู่
หลากหลายวิธี เริ่มจากวิธีที่ไม่ใช้ความรุนแรง จนถึงขั้นการแสดงอารมณ์ก้าวร้าว รวมทั้งการลงโทษทางด้าน
ร่างกายระดับปานกลาง และรุนแรง 

 ค าถามที่รวบรวมมาเหล่านี้ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพ่ือวัดวิธีการทั่วไปที่พ่อแม่ใช้ในการ
อบรมสั่งสอนบุตรหลาน ค าถามเหล่านี้ไม่ได้มุ่งหมายให้ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติทั้งหมดที่พ่อกับแม่ได้ใช้ในการ
อบรมเด็ก แต่จะครอบคลุมบางวิธีการที่พบโดยปกติ  สิ่งที่ควรค านึงถึงคือพนักงานสัมภาษณ์จะต้องถามแต่ละ
ข้อถามอย่างเป็นกลาง ไม่ใช้น้ าเสียงที่สะท้อนให้เห็นถึงการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย (พอใจหรือไม่พอใจ)  
ในวิธีการต่าง ๆ ที่ผู้ตอบสัมภาษณ์ระบุว่าใช้ในการอบรมเด็ก 

 ในบางกรณีซึ่งอาจพบได้น้อย เด็กที่ถูกเลือกส าหรับข้อถามตอนนี้อาจเป็นคู่สมรสของผู้ตอบ
สัมภาษณ์ (ผู้ตอบสัมภาษณ์มีสามี/ภรรยาที่อายุน้อยกว่า 15 ปี) ให้สอบถามว่าเฉพาะผู้ใหญ่คนอ่ืน ๆ ใน
ครัวเรือนนี้ได้ใช้วิธีการอบรมเหล่านี้หรือไม่ โดยไม่รวมผู้ตอบสัมภาษณ์ เพราะผู้ตอบสัมภาษณ์นั้นเป็นคู่สมรส
ของเด็กที่ถูกเลือก 

 

FCD2. “ผู้ใหญ่ใช้วิธีการบางอย่างในการสอนเด็กให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง หรือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม ดิฉัน/ผม จะอ่านวิธีการต่าง ๆ ที่ถูกน ามาใช้ในการสอนเด็ก กรุณาบอกดิฉัน/ผม ถ้าท่าน
หรือผู้ใหญ่คนอ่ืน ในครัวเรือนของท่าน เคยใช้วิธีการนี้กับ...(ชื่อเด็ก)…ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา” 

 ให้เริ่มต้นกล่าวประโยคเกริ่นน า และจากนั้นถามข้อถามย่อย [A] ถึง [K] สิ่งส าคัญที่จะเน้น 
ท าความเข้าใจกับผู้ตอบสัมภาษณ์ให้ชัดเจน  คือ เวลาที่ใช้อ้างอิง หมายถึง ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาเท่านั้น  
(1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์) และต้องเป็นวิธีการที่พ่อแม่หรือบุคคลในครัวเรือนใช้ในการอบรมสั่งสอนเด็กคนนี้
เท่านั้น 

 ในการถามค าถามแต่ละข้อ ให้ย้ าเตือนผู้ตอบสัมภาษณ์เป็นระยะ ๆ ว่า ช่วงเวลาที่อ้างถึงคือ 
ในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา และการใช้วิธีการเหล่านี้อาจเป็นผู้ตอบสัมภาษณ์หรือบุคคลอ่ืนในครัวเรือนก็ได้ ในแต่ละ
ข้อย่อยให้บันทึกรหัส   '1’  ส าหรับ “ใช่” และ ‘2’ ส าหรับ “ไม่ใช่”  ถ้าผู้ตอบสัมภาษณ์ระบุค าตอบว่า  
“ไม่ทราบ” ให้พนักงานสัมภาษณ์ซักถามอย่างละเอียด หากไม่มีการเปลี่ยนค าตอบ ให้เลือกรหัส ‘2’ “ไม่ใช่” 

เนื่องจากไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีการใช้ 

 วิธีต่าง ๆ เหล่านี้อาจถูกใช้เพียงวิธีเดียว หรือใช้ร่วมกันกับวิธีอ่ืน ๆ สิ่งที่ส าคัญคือต้องการทราบ
ถึงวิธีทั้งหมดท่ีถูกใช้โดยผู้ใหญ่ที่เป็นสมาชิกในครัวเรือน ไม่ใช่เพียงแต่ผู้ตอบสัมภาษณ์เท่านั้น 

 หากในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา เด็กไม่ได้อยู่ในครัวเรือนนี้  ควรบันทึกรหัส ‘2’ (“ไม่ใช่”) ในทุก ๆ 

ข้อถามย่อยจาก [A] ถึง [K] 

 ในแต่ละข้อถามย่อยให้เลือกเพียงค าตอบเดียว 

ตอนที่ 2 ระเบียบวินัยของเด็ก 
(Child Discipline: FCD) 
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 [A] “จ ากัดสิทธิพิเศษ ห้าม…(ชื่อเด็ก)…ท าในสิ่งท่ีชอบ หรือไม่อนุญาตให้เด็กออกจากบ้าน” 

 “สิทธิพิเศษ” หมายถึง สิทธิที่ไม่ได้มีให้ทุกคนหรือไม่ได้ให้เป็นประจ า พนักงานสัมภาษณ์ต้อง
อธิบายความหมายของค าถามนี้ โดยเริ่มจากการซักทีละค าถาม  หากต้องการที่จะยกตัวอย่าง ให้ใช้วลีค าถามที่
เหมาะสมกับวัยของเด็ก เช่น “ท่าน (หรือคนอ่ืนในครัวเรือน) ห้าม…(ชื่อเด็ก)…ออกจากบ้านหรือออกไป 
ข้างนอกหรือไม่?” หรือ “ท่าน (หรือคนอ่ืนในครัวเรือน) ห้าม…(ชื่อเด็ก)…ท าบางสิ่งที่ท าเป็นปกติหรือไม่ 

เช่น การเล่นกับเพื่อน หรือการดูทีวี?”  ส าหรับเด็กเล็กอาจจะเป็น “ห้ามเด็กกินขนม” เป็นต้น 

 [B] “อธิบายว่าท าไมพฤติกรรมที่...(ชื่อเด็ก)...ท าไม่ถูกต้อง” 

 เมื่อเด็กท าอะไรบางอย่างที่ผิด ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลบางคนพยายามที่จะสอนเด็กไม่ให้ท า
พฤติกรรมนั้นซ้ าอีก ด้วยการอธิบายว่าท าไมพฤติกรรมเหล่านั้นจึงไม่เหมาะสม เช่น เด็กเล็กที่ก าลังเล่นกับไม้ขีดไฟ  
อาจจะอธิบายเหตุผลที่ไม่ให้เล่นว่า เด็กอาจจุดไฟได้โดยไม่ได้ตั้งใจ 

 [C] “เขย่าหรือกระชากตัวเด็ก” 

 ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลบางคนอาจใช้วิธีการเขย่าเด็ก (ยกเด็กขึ้น หรือจับที่บ่าหรือส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย แล้วโยกเด็กไป ๆ มา ๆ มากกว่าหนึ่งครั้ง) ผู้ปกครองบางคนอาจจะใช้วิธีนี้ในการลงโทษเด็กส าหรับ
พฤติกรรมที่ไม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กเล็ก 

 [D] “ตะโกน ตะคอก ตวาด แผดเสียง หรือกรีดร้องใส่เด็ก” 

 ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลอาจส่งเสียงดังหรือใช้น้ าเสียงที่แข็งขึ้น  เมื่อเด็กท าบางสิ่งบางอย่างที่ผู้ใหญ่
พิจารณาแล้วว่าผิด  ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลอาจมองว่าการกระท าเช่นนี้เป็นเรื่องธรรมดา และไม่คิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่
เหมาะสม  ค าถามข้อนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบวิธีการอบรมเด็กด้วยค าพูดที่อ่อนโยน แต่ เพ่ือทราบถึง
สถานการณ์ท่ีผู้ปกครองแสดงความโกรธหรือความไม่พอใจต่อเด็กในลักษณะที่รุนแรง 

 [E] “ให้เด็กไปท าอย่างอื่น” 

 ข้อถามนี้ถูกออกแบบมาเพ่ือทราบถึงเทคนิคการอบรมเด็กที่ไม่ใช้ความรุนแรง เช่น ดึงดูด
ความสนใจของเด็กจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลอาจพยายามที่จะหันเหความสนใจของเด็กจาก
การท าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยให้เด็กท าบางสิ่งบางอย่างในสถานที่นั้น ๆ  ถ้าผู้ตอบสัมภาษณ์ไม่เข้าใจ 
พนักงานสัมภาษณ์อาจต้องอธิบายเพิ่มเติมว่า “หมายถึงการเบี่ยงเบนความสนใจของเด็กไปสู่สิ่งอื่น” 

 [F] “ตบหรือตีเด็กที่ก้นด้วยมือเปล่า” 

 การตบหรือตีก้นเด็กด้วยมือเปล่าเป็นรูปแบบที่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลบางคนได้ใช้เพ่ือลงโทษทาง
ร่างกายกับเด็ก 

 [G] “ตีเด็กที่ก้นหรือส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกายด้วยบางสิ่งบางอย่าง เช่น เข็มขัด หวี ไม้เรียว หรือ
วัตถุแข็งอ่ืน ๆ” 

 การตีเด็กด้วยวัตถุที่แข็งเป็นการลงโทษทางร่างกายที่รุนแรงมากที่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลบางคนได้
น ามาใช้ ถือว่าเป็นวิธีที่รุนแรงมากกว่าการตบหรือตี เพราะวัตถุแข็งสามารถกระท าความรุนแรงมากกว่ามือเปล่า 
พนักงานสัมภาษณ์พึงระลึกไว้ว่าก าลังถามถึงวิธีการลงโทษที่ถูกน ามาใช้กับเด็กคนนี้ในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา 
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 [H] “ว่าเด็กว่าโง่ ขี้เกียจ หรือค าอื่นที่คล้ายกัน” 

 ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กบางคนอาจจะตอบสนองต่อพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของเด็ก โดยใช้วาจาที่
ไม่เหมาะสมหรือดูถูกเด็ก 

 [I] “ตีหรือตบเด็กที่หน้า ศีรษะ หรือหู” 

 เพ่ือทราบถึงการมีสมาชิกคนใดคนหนึ่งในครัวเรือนตบหรือตีเด็กที่ศีรษะ ใบหน้า หรือหูข้างใด
ข้างหนึ่งหรือสองข้างด้วยมือเปล่า (ข้อถามทั้งหมดเหล่านี้ หมายถึง การใช้มือเปล่า นอกจากจะระบุชัดเจนว่าใช้
วัตถุอ่ืน ๆ) 

 [J] “ตีหรือตบเด็กที่มือ แขน หรือขา” 

 ข้อถามนี้แตกต่างจากข้อก่อนหน้านี้ [I] เพราะจะถามถึงเด็กที่ถูกตบหรือตีด้วยมือเปล่า ที่มือ 
แขน หรือขา 

 [K] “ตีเด็กอย่างรุนแรง หรือตีเด็กซ้ าแล้วซ้ าอีกอย่างหนักเท่าที่ท าได้” 

 ข้อถามนี้ครอบคลุมรูปแบบของการลงโทษทางร่างกายที่รุนแรงที่สุด 

 

FCD3.  ตรวจสอบ FS4: ผู้ตอบสัมภำษณ์เป็นแม่หรือผู้ดูแลเด็กของเด็กคนอ่ืน ๆ ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 5 ปีหรือไม่? 

 หากผู้ตอบสัมภาษณ์เป็นแม่หรือผู้ดูแลเด็กของเด็กอ่ืน ๆ ที่มีอายุต่ ากว่า 5 ปี ให้บันทึก ‘2’ 
และข้ามไป FCD5 

 

FCD4. ตรวจสอบ FS4: ผู้ตอบสัมภำษณ์เคยตอบค ำถำมต่อไปนี้ ใน UCD5 ของเด็กคนอ่ืน ๆ มำก่อน
หรือไม่? 

 หากผู้ตอบสัมภาษณ์เคยตอบค าถามต่อไปนี้ในแบบสอบถามส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี 
(UCD5) ของเด็กคนอ่ืน ให้ข้ามไปตอนถัดไป 

 

FCD5. “ท่านเชื่อหรือไม่ว่า การเลี้ยงดูเด็ก สั่งสอน หรือให้การศึกษาเด็กอย่างเหมาะสม จ าเป็นต้องมีการ
ลงโทษทางร่างกาย?” 

 ข้อถามนี้ถูกออกแบบมาเพ่ือทราบทัศนคติของผู้ตอบสัมภาษณ์ที่มีต่อการลงโทษทางร่างกาย 
ซึ่งต้องถามหลังจากข้อถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในการอบรมเด็กด้วยวิธีต่าง ๆ ข้อถามนี้ต้องการ
ทราบความคิดเห็นของผู้ตอบสัมภาษณ์ถึงความจ าเป็นในการลงโทษเด็กทางร่างกายเพ่ืออบรมสั่งสอนเด็ก  
ดังนั้น อาจเป็นไปได้ว่าผู้ตอบสัมภาษณ์ระบุว่าเคยมีการใช้วิธีลงโทษทางร่างกายในข้อก่อนหน้านี้ แต่กลับตอบ
ในข้อนี้ว่าไม่เห็นด้วยกับการลงโทษทางร่างกาย เพราะวิธีการลงโทษเหล่านั้นอาจท าโดยผู้ใหญ่คนอ่ืนที่เป็น
สมาชิกในครัวเรือน 

 ถ้าผู้ตอบสัมภาษณ์ตอบว่า “ไม่มีความเห็น” เกี่ยวกับเรื่องนี้ หรือ “ไม่ทราบ” ให้บันทึกรหัส ‘8’ 
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วัตถุประสงค์ 

 วัตถุประสงค์ของข้อถามในตอนนี้และตอนถัดไป คือ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการ
อ่านและทักษะการใช้ตัวเลขของเด็กอายุ 7-14 ปี ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลการสนับสนุนจากครอบครัวใน
การพัฒนาทักษะเหล่านี้ รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 

 เช่นเดียวกับข้อถามเกือบทุกตอนของแบบสอบถามส าหรับเด็กอายุ 5-14 ปี ให้สัมภาษณ์
ข้อถามตอนการมีส่วนร่วมของพ่อแม่/ผู้ปกครอง (PR) จากแม่หรือผู้ดูแลหลักของเด็กที่ถูกเลือก ในขณะที่
ข้อถามตอนถัดไป คือ ทักษะการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน (FL) จะสัมภาษณ์เด็กที่ถูกเลือกโดยตรง ซึ่งนับเป็นเรื่องใหม่
ส าหรับโครงการ MICS โดยพนักงานสัมภาษณ์จะต้องได้รับอนุญาตจากแม่หรือผู้ดูแลหลักก่อนสัมภาษณ์เด็กที่
ถูกเลือกตั้งแตเ่ริ่มข้อถามตอนการมีส่วนร่วมของพ่อแม่/ผู้ปกครอง (PR) 

 ข้อถามของทั้งสองตอนนี้ส าหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 7 ถึง 14 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของเด็กที่ 
ถูกเลือกส าหรับแบบสอบถามส าหรับเด็กอายุ 5-14 ปี โดยข้อถามในตอนการมีส่วนร่วมของพ่อแม่/ผู้ปกครอง 
จะเริ่มจากการคัดกรองเด็กที่เข้าข่าย 

 

PR1. ตรวจสอบ CB3: อำยุของเด็ก? 

 หากเด็กอายุ 5-6 ปี ให้สิ้นสุดการสัมภาษณ์ โดยไปส่วนท้ายของแบบสอบถาม 

 

 ก่อนที่จะเริ่มสัมภาษณ์ข้อมูลของเด็กที่เข้าข่ายด้วยข้อถามในตอนนี้ ให้แจ้งแม่/ผู้ดูแลหลักว่า
ต้องการจะพูดคุยกับเด็ก และให้แม่/ผู้ดูแลนัดเด็กให้ หรือบอกให้เด็กอยู่ในบริเวณนี้ก่อน ด้วยข้อถาม PR2 

 

PR2. “ในตอนท้ายของการสัมภาษณ์ครั้งนี้ ดิฉัน/ผม จะขอพูดคุยกับ..(ชื่อเด็ก)... ถ้าหากเด็กอยู่ใกล้ ๆ 
รบกวนเรียกเด็กให้มาอยู่ตรงนี้ แต่ถ้า...(ชื่อเด็ก)...ไม่อยู่กับท่านในตอนนี้  ดิฉัน/ผมจะขอให้ท่าน
ตามเด็กให้กลับมาตอนนี้ได้หรือไม่?  ถ้าไม่สามารถมาได้ เราจะพูดคุยในภายหลังถึงเวลาที่ท่าน
สะดวก ที่จะให้ดิฉัน/ผมจะกลับมาใหม่?” 

 

 จากนั้นให้กล่าวต่อว่า “ตอนนี้ ดิฉัน/ผม จะขอถามท่านเกี่ยวกับหนังสือเด็กที่มีอยู่ที่บ้าน 
ด้วย ค่ะ/ครับ” ด้วยข้อถาม PR3 

 
  

ตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมของพ่อแม่/ผู้ปกครอง 
(Parental Involvement: PR) 
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PR3. “หากไม่รวมหนังสือเรียนและหนังสือสวดมนต์...(ชื่อเด็ก)…มีหนังสือส าหรับอ่านที่บ้านกี่เล่ม?” 

 ข้อถามนี้ถามเฉพาะหนังสือเด็กหรือหนังสือภาพที่เป็นของเด็กที่เลือก ซึ่งรวมถึงหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเด็ก แต่ไม่รวมหนังสือเรียน ต าราเรียน และหนังสือของเด็กและผู้ใหญ่คนอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ใน
ครัวเรือน 

 ให้บันทึกจ านวนหนังสือ โดยไม่จ าเป็นต้องนับหนังสือด้วยตัวเอง ให้ยึดค าตอบของผู้ตอบ
สัมภาษณ์และหลีกเลี่ยงการขอดูและนับหนังสือด้วยตัวเองเนื่องจากอาจต้องใช้เวลาเพิ่ม หากผู้ตอบสัมภาษณ์ไม่
แน่ใจเกี่ยวกับจ านวนหนังสือเด็กหรือหนังสือภาพ และไม่สามารถให้ค าตอบได้ในครั้งแรกที่ถาม ให้สอบถามว่า 
“มีหนังสือตั้งแต่ 10 เล่มขึ้นไปหรือไม่?” หาก “ใช่” ให้บันทึก ‘10’ หากมีน้อยกว่า 10 เล่ม ให้สอบถาม
เพ่ิมเติมเพ่ือให้ไดจ้ านวนทีแ่ท้จริง หากไม่มีหนังสือดังกล่าวในครัวเรือน ให้บันทึก ‘00’ 

หมายเหตุ 
 ไม่นับหนังสือบทสวดทางศาสนา เช่น หนังสือสวดมนต์ คัมภีร์ไบเบิล คัมภีร์กุรอาน แต่ให้นับ
รวมหนังสือนิทานส าหรับเด็กที่มีเนื้อหาทางศาสนา 

 

 ข้อถามต่อจากนี้จะถามเฉพาะเด็กที่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนเท่านั้น โดยเริ่มจากการคัดกรอง
เด็กใน PR4 

 

PR4. ตรวจสอบ CB7: เด็กได้เข้ำเรียนในโรงเรียนหรือไม่? 

 หากเด็กก าลังเรียน (CB7/ED9=1) ให้ถามข้อต่อไป แต่ถ้าไม่ได้เข้าเรียนให้ข้ามไปตอนถัดไป 

 

PR4A. ตรวจสอบ CB8D: เรียน กศน. หรือ บ้ำนเรียน/Home school หรือไม่? 

 หากเด็กก าลังเรียนในระบบ กศน. หรือบ้านเรียน/Home school ให้ข้ามไปตอนถัดไป 
มิฉะนั้น ให้ถาม PR5 ต่อไป 

 

PR5. “...(ชื่อเด็ก)...เคยมีการบ้านหรือไม่?” 

 ข้อ PR5 และ PR6 สอบถามเกี่ยวกับการบ้าน หากเด็กเคยมีการบ้าน ให้ถาม PR6 ต่อไป  
แต่ถ้าไม่เคยหรือแม่/ผู้ดูแลไม่ทราบ ให้ข้ามไป PR7 

 

PR6. “มีใครช่วยสอน...(ชื่อเด็ก)...ท าการบ้านหรือไม่?” 

 ข้อถามนี้หมายถึงการช่วยเหลือใด ๆ (จากบุคคลในหรือนอกครัวเรือน) ในการท าการบ้านของเด็ก 
เช่น ช่วยสอนเด็กท าการบ้านให้เสร็จเมื่อเด็กติดขัดหรือพบความยุ่งยาก หรืออธิบายให้เด็กฟังเมื่อเด็กไม่เข้าใจ
การบ้าน 

 หากมีคนช่วย บันทึก ‘1’ ถ้าไม่มีใครช่วย บันทึก ‘2’ และหากไม่ทราบ บันทึก ‘8’ 
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PR7. “โรงเรียนของ...(ชื่อเด็ก)...มีคณะกรรมการที่ให้พ่อแม่เข้าร่วมได้ เช่น สมาคมผู้ปกครอง หรือ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หรือไม่?” 

 “คณะกรรมการโรงเรียน” คือ คณะกรรมการที่โรงเรียนจัดตั้งขึ้น และเปิดโอกาสหรือเชิญพ่อแม่
หรือผู้ปกครอง ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และมีส่วนร่วมในการพูดคุยหรือเสนอ
แนวคิดกับโรงเรียน 

 รูปแบบที่พบเห็นโดยทั่วไปมักจะเป็นสมาคมผู้ปกครองและครู และ/หรือคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน ซึ่งนับเป็นคณะกรรมการโรงเรียนตามค านิยามข้างต้น ทั้งนี้ โรงเรียนอาจมีสมาคมผู้ปกครอง
และครู หรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองประเภท หรืออาจมี
คณะกรรมการที่นอกเหนือจากนี้ 

 หากไม่มีคณะกรรมการโรงเรียนหรือผู้ตอบสัมภาษณ์ไม่ทราบว่ามคีณะกรรมการโรงเรียนหรือไม่ 
ให้ข้ามไป PR10 

 

PR8. “ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านหรือผู้ใหญ่คนอ่ืน ๆ ในครัวเรือน ได้เข้าร่วมการประชุมที่
คณะกรรมการนี้จัดขึ้น เช่น การประชุมผู้ปกครอง หรือไม่?” 

 หากผู้ตอบสัมภาษณ์หรือผู้ใหญ่คนอื่น ๆ ในครัวเรือนได้เข้าร่วมการประชุมที่สมาคมผู้ปกครอง
และครู หรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียน หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ จัดขึ้น ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ให้
บันทึก ‘1’ 

หมายเหตุ 
 การประชุมในที่นี้ให้รวมทั้งการประชุมทั่วไป และการประชุมเฉพาะที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการ 
 

PR9. “ในการประชุมดังกล่าวนี้ ได้มีการพูดถึงเรื่องต่อไปนี้หรือไม่?” 

 [A] “แผนจัดการปัญหาด้านการศึกษาที่ส าคัญของโรงเรียนของ...(ชื่อเด็ก)...” 

 [B] “งบประมาณของโรงเรียนหรือการใช้เงินกองทุนที่โรงเรียนของ...(ชื่อเด็ก)...ได้รับ” 

 ข้อถามนี้ต้องการทราบการได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนของผู้ตอบสัมภาษณ์
หรือผู้ใหญ่คนอื่น ๆ ในครัวเรือน เพ่ือหารือตามหัวข้อหรือระเบียบวาระที่ก าหนด 

 ข้อย่อยแรกสอบถามเกี่ยวกับแผนการจัดการปัญหาด้านการศึกษาที่ส าคัญที่โรงเรียนเผชิญอยู่ 
แผนประเภทนี้มักเรียกว่า “แผนพัฒนาโรงเรียน” ซึ่งจะกล่าวถึงประเด็นที่โรงเรียนมีความต้องการพัฒนามาก
ที่สุด และแนวทางในการพัฒนา (เช่น การซื้อต าราเรียน เป็นต้น) ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรณีที่ไม่มีเอกสารอย่างเป็น
ทางการ แต่เป็นการหารือระหว่างการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ซึ่งมีการกล่าวถึงสิ่งที่โรงเรียนจะพัฒนา  

 ข้อย่อยที่สองสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณของโรงเรียนหรือการใช้งบประมาณที่โรงเรียน
ได้รับ งบประมาณนี้ให้รวมถึงการระดมเงินผ่านสมาคมผู้ปกครองและครู ได้รับจากท้องถิ่น หรือจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งเงินสดหรือรูปแบบอื่น เพ่ือใช้จ่ายทั่วไปหรือเฉพาะด้าน ทีเ่กิดผลประโยชน์ต่อโรงเรียน 
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PR10  “ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านหรือผู้ใหญ่คนอ่ืนในครัวเรือน ได้รับสมุดรายงานผลการเรียนของ
...(ชื่อเด็ก)...หรือไม่?” 

 สมุดรายงานผลการเรียน เป็นสมุดที่บันทึกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนรายวิชาและระดับ
ผลการเรียนเฉลี่ย อาจมีชื่อเรียกอ่ืน ๆ เช่น สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน ระเบียนสะสม ระเบียนแสดงผลการเรียน 
แบบรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล สมุดพกนักเรียน เป็นต้น 

 

PR11. “ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านหรือผู้ใหญ่คนใดคนหนึ่งในครัวเรือน ได้ไปโรงเรียนของ...(ชื่อเด็ก)...
ด้วยเหตุผลต่อไปนี้หรือไม่?” 

 [A] “งานกิจกรรมของโรงเรียนหรืองานกีฬาสี?” 

 [B] “พูดคุยกับคุณครูเกี่ยวกับการเรียนของ...(ชื่อเด็ก)...?” 

 [C] “พูดคุยกับคุณครูเกี่ยวกับพฤติกรรมของ...(ชื่อเด็ก)...?” 

 ข้อถามนี้ต้องการทราบการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนของผู้ตอบสัมภาษณ์หรือผู้ใหญ่
คนอ่ืน ๆ ในครัวเรือนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ให้อ่านกิจกรรมแต่ละรายการและบันทึกค าตอบ ก่อนที่จะ
สอบถามกิจกรรมถัดไป 

 งานกิจกรรมของโรงเรียน ให้นับรวมพิธีเปิดอาคารหรือชั้นเรียนใหม่ การละเล่น การประกวด
ร้องเพลงหรือดนตรี งานกีฬาสี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน และกิจกรรมอ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกัน 

 การพูดคุยกับคุณครูเกี่ยวกับการเรียนหรือพฤติกรรมของเด็ก อาจเป็นการพูดคุยในที่ประชุม
ซึ่งมีการเชิญพ่อแม่/ผู้ปกครองมาทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน หรืออาจเป็นการพูดคุยแบบส่วนตัวเฉพาะรายก็ได้ 
ซึ่งรวมถึงการพูดคุยระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครองกับคุณครูของเด็กอย่างไม่เป็นทางการในบริเวณโรงเรียน 

 

PR12. “ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา โรงเรียนของ...(ชื่อเด็ก)...มีการปิดการเรียนการสอนในวันที่มีเรียน 
เนื่องจากสาเหตุใด ๆ ต่อไปนี้หรือไม่?” 

 [A] “ภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม พายุ โรคระบาด หรืออ่ืน ๆ ที่คล้ายกัน?” 

 [B] “ภัยท่ีเกิดจากมนุษย์ เช่น ไฟไหม้ ตึกถล่ม การจลาจล หรืออ่ืน ๆ ที่คล้ายกัน?” 

 [C] “มีการประท้วงของคุณครู?” 

 [D] “มีการประท้วงของนักเรียน?” 

 [X] “อ่ืน ๆ?” 

 ให้นับเฉพาะวันที่โรงเรียนปิดการเรียนการสอน ทั้ง ๆ ที่ควรจะเปิดการเรียนการสอนในวันนั้น 
(จากเหตุการณ์ที่ไม่ปกติหรือฉุกเฉิน) ไม่รวมวันหยุดของโรงเรียนอย่างเป็นทางการ เช่น วันหยุดราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันที่โรงเรียนประกาศหยุดเนื่องจากคุณครูไปประชุม/ท ากิจกรรม เป็นต้น 
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PR13. “ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา...(ชื่อเด็ก)...ไม่สามารถเข้าเรียนได้เนื่องจากคุณครูของเด็กไม่มาสอน
หรือไม่?” 

 ข้อถามนี้หมายถึงวันที่โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนตามปกติ แต่คุณครูไม่อยู่ (ทั้ง ๆ ที่ควร
อยู่สอน) ไม่รวมวันหยุดของโรงเรียนอย่างเป็นทางการ เช่น วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันที่โรงเรียน
ประกาศหยุดเนื่องจากคุณครูไปประชุม/ท ากิจกรรม เป็นต้น 

 

PR14. ตรวจสอบ PR12[C] และ PR13: มีข้อใดข้อหนึ่งที่ บันทึก ‘ใช่’ หรือไม่? 

 หากเด็กไม่สามารถเข้าเรียนได้ เพราะโรงเรียนปิดการเรียนการสอนจากการประท้วงของ
คุณคร ู(PR12[C]=1) หรือคุณครูของเด็กไม่มาสอน (PR13=1) ให้ถาม PR15 ต่อไป มิฉะนั้น ให้ข้ามไป FL1 

 

PR15. “เมื่อมีการประท้วงของคุณครู/คุณครูไม่มาสอน ท่านหรือผู้ใหญ่ที่เป็นสมาชิกในครัวเรือน ได้มีการ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน หรือตัวแทนคณะกรรมการของโรงเรียนหรือไม่?” 

 ข้อถามนี้ต้องการทราบว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ข้างต้น ผู้ตอบสัมภาษณ์หรือผู้ใหญ่คนอ่ืนใน
ครัวเรือน ได้ติดต่อผู้อ านวยการ ครูใหญ่ หรือเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาอ่ืน ๆ (รวมทั้ง ตัวแทนของสมาคม
ผู้ปกครองและครู หรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียน หรืออ่ืน ๆ) หรือไม่ เพ่ือหารือเกี่ยวกับการปิดการเรียน
การสอนอันเนื่องมาจากการประท้วงของคุณครู หรือคุณครูของเด็กไม่มาสอน หากผู้ตอบสัมภาษณ์หรือผู้ใหญ่
ในครัวเรือนไดต้ิดต่อโรงเรียนจากเหตุดังกล่าว (แม้เพียงครั้งเดียว) ให้บันทึก ‘1’ 
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ความยินยอมในการให้สัมภาษณ์ 

 1. พนักงานสัมภาษณ์ต้องได้รับอนุญาตทางวาจาจากแม่หรือผู้ดูแลหลักในการพูดคุยกับเด็ก 
จากนั้นจะต้องได้รับความยินยอมทางวาจาจากเด็กเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม พนักงานสัมภาษณ์จะต้องให้
รายละเอียดของกระบวนการสัมภาษณ์ทั้งหมด เด็กเล็กบางคนอาจไม่เข้าใจในทุกเรื่อง แต่อย่างน้อยที่สุดต้อง
เข้าใจว่าสามารถปฏิเสธการเข้าร่วมโดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ไม่จ าเป็นต้องให้เหตุผลที่ไม่ตอบค าถาม และ
สามารถถอนตัวจากการสัมภาษณ์เมื่อใดก็ได้ 

 2. ผู้ตอบสัมภาษณ์ที่เป็นเด็กควรได้รับการคุ้มครองในระดับเดียวกับผู้ใหญ่เท่าที่จะเป็นไปได้ 
ได้แก่ การรักษาความลับ การปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล และการปกป้องข้อมูล หากมีข้อมูลใดท าให้ความ
ปลอดภัยหรือสวัสดิภาพของเด็กถูกคุกคาม พนักงานสัมภาษณ์ต้องด าเนินการตามความเหมาะสม 

 3. เพ่ือเป็นการป้องกันตัวเอง (ทั้งพนักงานสัมภาษณ์และเด็ก) ให้พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่รู้จักเด็ก
อยู่ในบริเวณนั้น แต่ไม่ใกล้กับการสัมภาษณ์เกินไป (อยู่ในระยะที่มองเห็นหรือเรียกหากันได้ แต่ต้องไม่สามารถ
ได้ยินการสัมภาษณ์) อย่างไรก็ตาม หากเด็กต้องการให้พ่อแม่หรือผู้ดูแลมาอยู่ด้วย ก็เป็นสิ่งที่กระท าได้ 

 4. ไมค่วรให้เด็กเกิดความทุกขใ์จจากกระบวนการสัมภาษณ์ ควรใส่ใจตลอดการสัมภาษณ์กับ
ผลกระทบที่อาจเกิดกับเด็ก เช่น เด็กอาจเริ่มร้องไห้หากพบความยุ่งยากในกิจกรรมการอ่าน พนักงานสัมภาษณ์
อาจไม่สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้ด้วยตัวเอง แต่ควรขอความช่วยเหลือจากสมาชิกในครัวเรือนและ
สมาชิกในทีมของพนักงานสัมภาษณ์เอง 

 5. หากเด็กขอพัก หรืออยากไปห้องน้ า ขอดื่มน้ าหรือรู้สึกหิว จะต้องพักการสัมภาษณ์ทันที 
และให้ใส่ใจกับตามความต้องการของเด็กก่อนที่จะกลับมาสัมภาษณ์ต่อ ในขณะเดียวกัน ให้ขอความช่วยเหลือ
จากผู้ดูแลเด็กหรือสมาชิกในครัวเรือนในการกลับมาสัมภาษณ์ต่อ 

 

ความเป็นส่วนตัวและการเลือกสถานที่ในการสัมภาษณ์ 

 1. พนักงานสัมภาษณ์อาจไม่สามารถเลือกสถานที่ในการสัมภาษณ์ได้ แต่สิ่งส าคัญที่สุดที่ควร
ค านึงถึง คือ ต้องท าให้เด็กรู้สึกสบายใจ ให้เลือกสถานที่ที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก โดยเด็กอาจไม่รู้สึกผ่อนคลาย
ในสถานที่สาธารณะ เช่น วัดหรือศูนย์กลางชุมชน ควรเลือกห้องที่มีขนาดเล็กและมีที่นั่ง หรืออาจนั่งกลางแจ้ง
ถ้าสภาพอากาศเอ้ืออ านวย 

 2. ให้พยายามหาสถานที่ที่เป็นส่วนตัว ที่ไม่มีบุคคลอ่ืนมาร่วมฟังหรือเดินผ่าน แต่ต้องเป็น
สถานที่ที่บุคคลอ่ืนสามารถมองเห็น ให้หลีกเลี่ยงการปลีกตัวตามล าพัง หากอยู่ในอาคารให้เปิดประตูทิ้งไว้  
หากเป็นที่กลางแจ้ง อาจนั่งใต้ต้นไม้ให้ห่างจากคนอ่ืน แต่สามารถมองเห็นผู้คนได้ เนื่องจากเหตุผลด้านความ
ปลอดภัย ทั้งนี้อาจให้เด็กเลือกสถานที่ก็ได้ แตต่้องเป็นสถานที่ท่ีตรงกับคุณลักษณะข้างต้น 

 3. พยายามนั่งในระดับเดียวกับเด็กเพ่ือให้สบสายตากัน หากเด็กนั่งบนพ้ืนก็ให้นั่งบนพ้ืน
เช่นกัน หากมโีต๊ะให้นั่งเด็กจะรู้สึกสะดวกสบายในอ่านหนังสือมากข้ึน โดยพนักงานสัมภาษณ์ควรนั่งข้าง ๆ เด็ก 

ตอนที่ 4 ทักษะการเรียนรู้ข้ันพื้นฐาน 
(Foundational Learning Skills: FL) 
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 4. ให้นั่งใกล้กับเด็ก แต่ไม่ใกล้มากจนเกินไป ให้ระมัดระวังการแสดงออกด้วยภาษากาย  
ควรยิ้มให้เด็กอย่างบ่อยครั้งและถามเด็กเป็นระยะ ๆ ว่ารู้สึกอย่างไรบ้าง ซึ่งจะช่วยให้เด็กรู้สึกสบายใจระหว่าง
ท ากิจกรรม การสบตากับเด็กก็สามารถช่วยได้เช่นกัน 

 

การสร้างสายสัมพันธ์ 

 1. เด็ก ๆ มักจะถูกอบรมวิธีการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่และแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ 
พนักงานสัมภาษณ์ต้องหลีกเลี่ยงการท าให้เด็กรู้สึกไม่สบายใจ (หรือท าให้พ่อแม่/ผู้ปกครองขุ่นเคือง) อย่างไรก็
ตามการสัมภาษณ์จะด าเนินไปได้ดีขึ้น ถ้าเด็กรู้สึกว่ามีคุณค่าและมีความเท่าเทียม ซึ่งเกิดขึ้นได้ยากหากเด็กไม่
สามารถพูดโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือหากเด็กต้องแหงนหน้ามองผู้อ่ืน ให้พนักงานสัมภาษณ์ทักทายเด็กด้วยการ
เรียกชื่อ เปิดใจและมีท่าทีเป็นมิตร แนะน าตัวเองกับเด็กอย่างชัดเจนและเรียบง่าย เล่าเรื่องสนุกเกี่ยวกับตนเอง 
สิ่งที่ก าลังท า และเหตุผลที่ท า 

 2. ขอให้เด็กกล่าวแนะน าตัวเอง เมื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองหรือ
ชวนเด็กคุย เช่น ถามถึงเกมที่ชอบเล่นหลังเลิกเรียน เป็นต้น จะช่วยเพ่ิมความมั่นใจของเด็กได้ เด็กส่วนใหญ่จะ
กลัวกับการถูกสัมภาษณ์ท าให้รู้สึกกังวลในตอนแรก พนักงานสัมภาษณ์อาจต้องสร้างความมั่นใจให้กับเด็กด้วย
การบอกเด็กว่าตอนนีพ่้อแม่หรือผู้ปกครองอยู่บริเวณใด 

 3. วิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ผ่อนคลาย คือ การท าความรู้จักซึ่งกันและกัน การสังเกตว่า
เด็กรู้สึกสบายใจหรือไม่ อาจสังเกตจากการที่เด็กยินยอมพูดคุยด้วยหรือเด็กได้ตอบค าถามที่ได้ถามไป 
นอกจากนี้ อาจใช้การละลายพฤติกรรมด้วยการเล่นเกมสั้น ๆ ด้วยกัน หรือให้เด็กวาดรูปภาพเล็ก ๆ แล้วพูดถึง
สิ่งที่วาด หากไม่แน่ใจว่าจะท าหรือพูดอะไร ให้ลองถามค าถามที่น่าสนใจ หรือใช้ประสบการณ์จริงของตนเอง 
(ที่มีต่อบุตรหรือเด็กในครอบครัว) ในการคิดหัวข้อหรือเกมที่จะมาใช้กับเด็กผู้ตอบสัมภาษณ์ เพ่ือท าให้เด็กรู้สึก
สบายใจและพร้อมที่จะพูดคุยด้วย 

 

เทคนิคในการสัมภาษณ์เด็ก 

 1. สิ่งส าคัญที่สุดคือการแจ้งให้เด็กรู้ว่าจะท ากิจกรรมอะไร ให้ขอความยินยอมจากเด็กด้วย
การอธิบายง่าย ๆ ว่าจะด าเนินการอย่างไรและต้องการให้เด็กท าอะไร ตอบค าถามของเด็กเพ่ือให้แน่ใจจะไม่มี
การเข้าใจผิด และให้ถามเด็กว่ามีค าถามหรือมีสิ่งใดไม่ชัดเจนหรือไม่ ให้ยิ้มบ่อย ๆ และสบตาเด็กขณะที่ก าลัง
อธิบาย ในบางครั้งเด็กอาจถามสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือไม่เกี่ยวข้องกับพนักงานสัมภาษณ์ ให้ตอบค าถามด้วยความ
จริงใจเสมอแม้ว่าจะไม่เก่ียวข้องกับการสัมภาษณ์ก็ตาม 

 2. พยายามใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก หากไม่แน่ใจให้ฟังการพูดของเด็กและภาษาที่
เด็กพูด แล้วน ามาปรับใช้ จากนั้นให้สังเกตว่าเด็กเข้าใจสิ่งที่พูดหรือไม่ หากเด็กเข้าใจผิดให้พูดซ้ าอีกครั้ง 
อย่างไรก็ตาม อาจต้องพยายามอธิบายด้วยวิธีการอ่ืน 

 3. ปกติเด็กจะเป็นฝ่ายถูกผู้ใหญ่ถามค าถาม โดยเฉพาะครูและผู้ปกครองซึ่งมักจะต้องการ
ค าตอบที่ถูกต้องเสมอ เด็กจึงคุ้นชินกับการหาค าตอบที่ผู้ใหญ่ต้องการ ในช่วงแรกเด็กอาจรู้สึกอึดอัด เนื่องจาก
เด็กจะพยายามหาค าตอบที่ “ถูก” เพ่ือตอบค าถามของพนักงานสัมภาษณ์ ควรท าให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายและ
อธิบายให้เด็กทราบว่าไม่ต้องการจับผิดจากการถามค าถามเหล่านี้ 
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 4. หากเด็กไม่ตอบสนองต่อกิจกรรมการละลายพฤติกรรม และ/หรือเด็กไม่ตอบค าถามใด ๆ 
ทั้งสิ้น แสดงว่าเด็กไม่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม พึงระลึกไว้ว่าโดยปกติเด็กจะชอบพูดคุยกับผู้คนโดยเฉพาะคนที่
ท่าทางใจดีและชวนเด็กให้เล่นเกม ดังนั้น หากแน่ใจว่าเด็กไม่ยินยอมจะท ากิจกรรมแม้พนักงานสัมภาษณ์ได้ใช้
ความพยายามอย่างเต็มที่แล้ว ให้ยุติการสัมภาษณ์อย่างนุ่มนวลและขอบคุณเด็ก 

 5. การยิ้มจะช่วยในการควบคุมปฏิกิริยาและน้ าเสียงตลอดการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ
อย่างยิ่ง เนื่องจากเด็ก ๆ อาจคิดว่าเป็นการท าข้อสอบจึงท าให้รู้สึกกังวลได้ หากเด็กหรือแม่/ผู้ดูแลเด็กถามว่า
ท ากิจกรรมได้ดีเพียงใด ให้ชมเชยเด็กถึงความพยายาม แต่ไม่ควรแสดงความคิดเห็นว่าเด็กท าแบบทดสอบได้ดี
เพียงใด ให้แจ้งเพียงว่าไม่ได้รับการอบรมมาเพ่ือประเมินผลกิจกรรมของเด็ก และมีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล
เท่านั้น 

 6. พนักงานสัมภาษณ์ไม่สามารถช่วยเด็กท าแบบทดสอบหรือตอบค าถามในแบบสอบถามได้ 
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานสนามอย่างเคร่งครัด 

 7. หากสังเกตว่าเด็กเริ่มรู้สึกไม่สบายใจหรือเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้น ให้สอบถามเด็กว่าเหนื่อยไหม 
(ให้พักสักครู่) หรือเด็กต้องการไปเข้าห้องน้ า/ก าลังหิว/กระหายน้ า รวมทั้งพิจารณาว่าเด็กเริ่มท้อใจหรือไม่  
ให้กระตุ้นเด็กโดยการบอกว่าเด็กตอบค าถามได้ดีและเด็กได้พยายามท าดีที่สุดแล้ว ให้พูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน
เกี่ยวกับปัญหาในการสัมภาษณ์เด็ก ขอค าแนะน า และให้แลกเปลี่ยนเคล็ดลับหรือเกมที่ประสบความส าเร็จใน
การท ากิจกรรมกับเด็ก 

 

สรุปสิ่งท่ีควรท า 

 ฟังและตอบค าถามของเด็ก 
 ปฏิบัติต่อเด็กอย่างเท่าเทียมกัน 
 มีความสุขและสนุกสนาน 
 ไม่ต้องรีบร้อน 
 อธิบายเด็กถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างการสัมภาษณ์อย่างเต็มที่ด้วยถ้อยค าที่เป็นมิตร 
 อธิบายเด็กว่าสามารถหยุดการสัมภาษณ์เม่ือใดก็ได้ 
 ยิ้มเยอะ ๆ 
 ตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ว่าเด็กรู้สึกสบายหรือไม ่

 

สรุปสิ่งท่ีไม่ควรท า 

 ข่มหรือว่ากล่าวเด็ก 
 นั่งหรือยืนในระดับที่สูงกว่าเด็ก 
 คิดและพูดแทนเด็ก (ทึกทัก) หรือปล่อยให้ผู้ใหญ่คนอ่ืนกระท าเช่นนี้ 
 การขัดจังหวะ 
 พูดคุยเก่ียวกับตนเองมากเกินไป (ยกเว้นกรณีท่ีเด็กถาม) 
 สัมภาษณ์ต่อเนื่องขณะที่เด็กอารมณ์เสีย (ให้หยุดพักสักครู ่แล้วถามเด็กว่าจะท าต่อหรือไม่) 
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FL0. ตรวจสอบ CB3: อำยุของเด็ก? 

 ตรวจสอบอายุของเด็ก หากอายุ 7-14 ปี ให้ถาม FL1 ต่อไป เพ่ือขออนุญาตสัมภาษณ์จากเด็ก 
มิฉะนั้นให้ข้ามไปตอนถัดไป 

 

FL1. “ต่อไป ดิฉัน/ผม จะขออนุญาตพูดคุยกับ...(ชื่อเด็ก)...โดยจะถามค าถามเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวเด็ก
และการอ่าน จากนั้นจะให้เด็กตอบค าถาม ท ากิจกรรมเกี่ยวกับการอ่านและตัวเลขสักเล็กน้อย” 

 “แบบสอบถามเหล่านี้ไม่ใช่การทดสอบของโรงเรียน และจะไม่มีการเผยแพร่ผลที่ได้ต่อผู้อ่ืน 
รวมถึงผู้ปกครองคนอ่ืน ๆ หรือโรงเรียนทราบ” 

 “ท่านจะไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงใด ๆ จากการมีส่วนร่วมในครั้งนี้ และดิฉัน/ผม ไม่ได้รับการ
อบรมมาเพื่อที่จะบอกท่านได้ว่า...(ชื่อเด็ก)...ท าได้ดีเพียงใด” 

 “กิจกรรมนี้จะช่วยให้เราทราบว่าเด็กในประเทศไทยมีการเรียนรู้ด้านการอ่านและการใช้ตัวเลขได้ดี
เพียงใด เพื่อให้สามารถน าไปปรับปรุงเรื่องท่ีเกี่ยวข้องได้” 

 “การสัมภาษณ์จะใช้เวลาประมาณ 20 นาที ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็น
ความลับและไม่มีระบุตัวตน” 

 “ดิฉัน/ผม ขอสัมภาษณ์...(ชื่อเด็ก)...ได้หรือไม่?” 

 หากได้รับอนุญาตให้บันทึกค าตอบ และให้เตรียมตัวสัมภาษณ์เด็ก แต่ถ้าแม่/ผู้ดูแลไม่อนุญาต
ให้สัมภาษณ์เด็ก ให้ข้ามไป FL28 และขอบคุณผู้ตอบสัมภาษณ์ หลังจากนั้นให้ปรึกษากับผู้ควบคุมงานสนาม 
ซึ่งผู้ควบคุมฯ อาจให้พนักงานสัมภาษณ์ผู้อื่นพยายามไปสัมภาษณ์อีกครั้ง ซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุผลหรือค าอธิบายที่
ปฏิเสธการตอบสัมภาษณ์ อย่างไรก็ตาม การยินยอมให้ความร่วมมือจะต้องเป็นความสมัครใจ และต้องไม่มีการ
บังคับผู้ตอบสัมภาษณ์ 

 หากเด็กที่ถูกเลือกไม่พร้อมให้สัมภาษณ์หรือไม่อยู่บ้าน (เช่น อยู่ที่โรงเรียน) ให้สอบถามว่าเด็ก
จะพร้อมเมื่อใด และให้รอหรือนัดหมายเพ่ือกลับมายังครัวเรือนนี้ในภายหลัง หากพนักงานสัมภาษณ์ได้กลับไป
อีกครั้งแล้วแต่ยังไม่พบเด็กท่ีถูกเลือก ให้รายงานผู้ควบคุมงานสนาม 

 หากเด็กพร้อม ให้เริ่มการสัมภาษณ์ทันที 

 

FL2. บันทึกเวลำที่สัมภำษณ์ 

 ให้บันทึกเวลาขณะที่เริ่มสัมภาษณ์เด็ก โดยบันทึกเวลาในระบบ 24 ชั่วโมง กรณีเป็น
แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมจะด าเนินการให้อัตโนมัติ 

 

การเตรียมตัวก่อนเริ่มสัมภาษณ์ 

 1. ก่อนเริ่มการสัมภาษณ์ ให้หาสถานที่ที่สะดวกและปราศจากเสียงดัง หรือห่างคนใน
ครอบครัวหรือเพ่ือนบ้าน เพ่ือไม่ใหเ้ด็กวอกแวกและให้เด็กมีสมาธิ มีหลักปฏิบัติ ดังนี้ 
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 1.1 ในทางปฏิบัติ คนในครอบครัวและเพ่ือนบ้านมักจะมารวมกลุ่มกันเพ่ือมาดูเด็กท า
กิจกรรม ซึ่งอาจมีผลท าให้เด็กเกิดความกังวลหรือเครียดได้ พนักงานสัมภาษณ์ควรพยายามหลีกเลี่ยง
สถานการณ์เช่นนี้ด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น ให้เพ่ือนร่วมทีมไปพูดคุยกับผู้ใหญ่เหล่านั้น หรือไป
สัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนคนอ่ืน ๆ ที่เข้าข่ายในการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามประเภทอ่ืน ในขณะที่
พนักงานสัมภาษณ์อีกคนสัมภาษณ์เด็ก 
 1.2 ส าหรับการนัดเวลาเพ่ือกลับไปสัมภาษณ์เด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เด็กกลับจาก
โรงเรียน อาจพบเด็กจ านวนมากในละแวกนั้น ซึ่งเป็นผลดีต่อพนักงานสัมภาษณ์ที่จะได้เจอเด็กที่ต้องสัมภาษณ์
ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ให้ระมัดระวังว่าในการสัมภาษณ์แต่ละครั้งต้องมีความเป็นส่วนตัว และเด็กคนอ่ืนต้อง
ไม่ได้ยินเนื้อหาใด ๆ ของการสัมภาษณ์ 
 1.3 ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กมีความเป็นส่วนตัว ในทางปฏิบัติควรที่จะนั่งกับเด็กใน
สถานที่ที่เงียบสงบห่างจากคนในครอบครัว เพื่อนบ้าน และเด็กคนอ่ืน ๆ เพ่ือให้เด็กไม่รู้สึกเขินอายในขณะที่ท า
กิจกรรม และเป็นการป้องกันเด็กคนอื่น ๆ ที่อาจถูกสัมภาษณ์ในภายหลัง จากการได้ยินเนื้อหาของกิจกรรม 
 1.4 อย่างไรก็ตาม พนักงานสัมภาษณ์ไม่ควรอยู่ตามล าพังกับเด็ก อย่างน้อยที่สุดเด็กต้อง
สามารถมองเห็นผู้ใหญ่ที่เด็กรู้จักได้ 

 2. สิ่งส าคัญถัดมาคือการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายก่อนเริ่มการสัมภาษณ์ เนื่องจากเด็กจะ
ไม่คุ้นเคยกับการถูกสัมภาษณ์ทีบ่้าน ให้พูดคุยกับเด็กอย่างเป็นกันเองเพ่ือให้เด็กผ่อนคลายก่อนการสัมภาษณ์ 

 

 ใหเ้ริ่มต้นด้วยการทักทายเด็กและพูดว่า 

FL3. “พี่ชื่อ...(ชื่อผู้สัมภำษณ์)...พี่ขอแนะน าตัวเองสักเล็กน้อยนะคะ/ครับ” 

 “น้องช่วยพูดแนะน าตัวเองสักเล็กน้อยได้ไหมคะ/ครับ?” 

 กรณีท่ีไม่พบเด็กแม้ได้กลับมาตามท่ีนัดหมายแล้ว ให้บันทึก ‘2’ (ไม่ได้ถาม) และข้ามไป FL28 
เพ่ือบันทึกผลการสัมภาษณ์เด็ก 

 หากเด็กไม่เต็มใจที่จะพูดคุย ให้พนักงานสัมภาษณ์ใช้การสนทนาเพ่ือละลายพฤติกรรม ทั้งนี้
ให้พิจารณาให้เหมาะสมกับอายุของเด็ก ตัวอย่างประโยคสนทนาที่เหมาะสม มีดังนี ้

 

เด็กอายุ 7 ถึง 9 ปี: 

 “น้องชอบเล่นเกมอะไรหลังเลิกเรียน?” 

 “ซูเปอร์ฮีโร่คนโปรดของน้องคือใคร?” 

 “พ่ีน้องของน้องชื่ออะไรบ้าง?” 

 “น้องเล่นเกมอะไรกับพ่ีน้องบ้าง?” 

 “น้องมเีพ่ือนชื่ออะไรบ้าง?” 

 “น้องมีสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์อ่ืน ๆ ที่บ้านหรือไม”่ “สัตว์เลี้ยงแต่ละตัวชื่อว่าอะไร?” 
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เด็กอายุ 10 ถึง 14 ปี: 

 “ชื่อของน้องมีความหมายว่าอะไร?” 

 “น้องชอบท าอะไรในแต่ละวัน?” 

 “ถ้าน้องสามารถอธิษฐานขอพรได้ น้องอยากขออะไร?” 

 “เมื่อน้องโตขึ้น น้องอยากเป็นอะไร?” 

 “หากน้องสามารถเลือกที่จะเรียนรู้อะไรก็ได้ น้องอยากเรียนรู้อะไร? 

หมายเหตุ 
 ในระหว่างการอบรมผู้ปฏิบัติงานสนาม ให้ช่วยกันคิดประโยคสนทนาเพ่ือละลายพฤติกรรม
ของเด็ก และช่วยกันคัดเลือกประโยคที่สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ 

 

ข้อปฏิบัติเม่ือเด็กยังไม่ตอบสนอง 

 1. หากเด็กยังไม่พูดอะไร ให้ลองวาดภาพบนกระดาษชิ้นเล็ก ๆ แล้วอธิบายและแสดงให้เด็กดู 
จากนั้นบอกให้เด็กวาดอะไรก็ได้ต่อจากภาพที่พนักงานสัมภาษณ์วาด หากเด็กยังไม่ตอบสนองใด ๆ ขอให้เด็ก
วาดสิ่งที่เฉพาะเจาะจงลงบนแผ่นกระดาษ เช่น 
 “น้องช่วยวาดดวงอาทิตย์บนภาพของพ่ีได้ไหม?” 
 “ภาพหน้ายิ้มทีพ่ี่วาด ยังไม่มีจมูก น้องช่วยเติมจมูกให้กับหน้ายิ้มของพ่ีได้ไหม?” 

 ให้ชมเชยความพยายามของเด็ก และเชื้อเชิญให้เด็กอธิบายเกี่ยวกับภาพนี้ 

 นอกจากนี้ อาจใช้วิธีที่ง่ายกว่านี้ด้วยการถามเด็กโดยใช้ค าถามท่ีให้ตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” 
เช่น “น้องคิดว่าหน้ายิ้มเป็นเด็กหญิง (หรือเด็กชาย) เหมือนน้องไหม?” เด็กอาจพยักหน้าซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี 
จากนั้นพูดว่า “พ่ีอยากจะเพ่ิมผมหยิกบนหน้ายิ้มนี้ ดูพ่ีนะ” จากนั้นให้ถามเด็ก “น้องอยากจะเพ่ิมอะไรไหม  
วาดเพ่ิมได้เลยนะ” และเม่ือเด็กวาดเสร็จให้พูดว่า “เก่งมากเลย บอกพ่ีได้ไหมว่านี่คืออะไร?” 

 2. หากพบว่าเด็กยังคงไม่ยอมพูดหรือไม่มีการตอบสนอง ให้เล่นเกมกับเด็ก โดยขอให้เด็กยืนขึ้น
และกระโดดไปพร้อม ๆ กับการพูดชื่อของเด็กเบา ๆ (เพ่ือไม่ให้ใครได้ยิน) จากนั้นให้เด็กพูดชื่อตนเองดังขึ้นใน
แต่ละครั้งที่กระโดด จนกระทั่งได้ยินเสียงดังและชัดเจน พนักงานสัมภาษณ์อาจปรบมือในแต่ละครั้งเพ่ือเป็น
การให้ก าลังใจเด็ก ทั้งนี้ อาจเล่นเกมนี้โดยให้เด็กนั่งก็ได้ (มีหรือไม่มีการปรบมือก็ได้) วิธีนี้มีประสิทธิภาพใน 
การช่วยท าให้เด็กเข้าใจว่าควรพูดเสียงดังระดับใดในการสนทนาต่อไป หากเป็นเด็กเล็ก ๆ จะรู้สึกสนุกมาก 

 

 เมื่อเด็กเริ่มผ่อนคลาย ให้เริ่มขอความยินยอมด้วยวาจา ดังนี้ 

 “พี่จะแนะน าตัวเองนะคะ/ครับ ว่าวันนี้พี่มาท าไม พี่มาจากส านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นส่วนหนึ่ง
ของทีมงานที่ต้องการทราบว่าเด็ก ๆ มีการเรียนรู้ด้านการอ่านและการใช้ตัวเลขเป็นอย่างไร  
พวกเราได้พูดคุยกับเด็กคนอ่ืนมาแล้วในเรื่องนี้ และให้พวกเด็ก ๆ ท ากิจกรรมเกี่ยวกับการอ่าน
และตัวเลข ...(แม่ของน้อง/ชื่อผู้ดูแล)...บอกว่าน้องสามารถตัดสินใจเองว่าจะช่วยพวกพี่หรือไม่ 
ถ้าน้องยินดีจะช่วยพวกพี่ พี่จะถามค าถามและให้น้องท ากิจกรรมบางอย่าง โดยพี่จะอธิบายแต่ละ
กิจกรรมให้ทราบ น้องสามารถถามค าถามพี่ได้ตลอดเวลา และไม่จ าเป็นต้องท าในสิ่งที่น้องไม่
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อยากท า หลังจากที่พวกเราเริ่มต้นแล้ว ถ้าไม่ต้องการตอบค าถามหรือต้องการให้หยุด ก็สามารถ
แจ้งให้พี่ทราบได้ค่ะ/ครับ?” 

 “น้องพร้อมที่จะเริ่มแล้วหรือไม่?”  

 

 หากได้รับความยินยอม ให้บันทึกค าตอบแล้วเริ่มสัมภาษณ์เด็ก หากเด็กไม่ยินยอมที่จะให้
สัมภาษณ์ ให้พนักงานสัมภาษณ์พูดคุยกับแม่/ผู้ดูแลหลักว่าสามารถช่วยเหลือได้หรือไม่ หากเด็กยังเงียบหรือ 
นิ่งเฉย ให้ตีความว่าเด็กปฏิเสธการร่วมกิจกรรม ให้ข้ามไปบันทึก FL28 (ผลการสัมภาษณเ์ด็ก) และขอบคุณเด็ก 
หลังจากนั้นให้ปรึกษากับผู้ควบคุมงานสนาม ทั้งนี้ ให้พึงระลึกเสมอว่าการมีส่วนร่วมของเด็กในการส ารวจจะ
ขึ้นอยู่กับความสมัครใจและต้องไม่มีการบังคับเด็กให้เข้าร่วม 

 จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กได้นั่งในท่าทางที่สบาย สามารถอ่านคู่มือการอ่านและตัวเลข
ได้โดยไม่ยาก และพนักงานสัมภาษณ์สามารถเห็นว่าก าลังเปิดที่หน้าใด หากเป็นไปได้ ให้เด็กอ่านและท า
แบบทดสอบที่โต๊ะจะท าให้เด็กรู้สึกสะดวกสบายมากข้ึน 

 

FL4. ก่อนที่คุณจะเริ่มกิจกรรมกำรอ่ำนและตัวเลข ให้ท ำเครื่องหมำยในแต่ละช่องต่อไปนี้: 

  คุณไม่ได้อยู่กับเด็กเพียงล ำพัง เว้นแต่ว่ำเด็กสำมำรถมองเห็นได้ว่ำมีผู้ใหญ่ที่เด็กรู้จักอยู่ด้วย 

  คุณมีส่วนร่วมในกำรสนทนำกับเด็กและมีกำรสร้ำงสำยสัมพันธ์กับเด็ก เช่น ใช้กิจกรรม
ละลำยพฤติกรรม 

  เด็กนั่งอย่ำงสบำย ๆ สำมำรถอ่ำนคู่มือ ‘กำรอ่ำนและตัวเลข’ ได้โดยไม่ล ำบำก ในขณะที่คุณ
ก็สำมำรถเห็นว่ำก ำลังเปิดคู่มืออยู่ที่หน้ำใด 

 

FL5. “โปรดจ าไว้ว่าน้องสามารถถามค าถามได้ทุกเม่ือหากไม่เข้าใจ และสามารถให้พี่หยุดถามได้
ตลอดเวลา” 

 

FL6. “ก่อนอ่ืนเราจะคุยกันเรื่องการอ่าน” 
 [A] “น้องอ่านหนังสือที่บ้านหรือไม่?” 

 [B] “มีคนอ่านหนังสือให้น้องฟังที่บ้านหรือไม่?” 

 

FL7. “ภาษาที่น้องใช้พูดส่วนใหญ่เวลาอยู่ท่ีบ้านคือภาษาใด?”  
 ข้อถามนี้ต้องการทราบภาษาหลักที่เด็กใช้พูดคุยกับสมาชิกในครัวเรือน ให้เลือกค าตอบที่
เหมาะสมที่สุดจากตัวเลือก 
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FL8. ตรวจสอบ CB7: ในปีกำรศึกษำปัจจุบัน เด็กได้เข้ำเรียนในโรงเรียนหรือไม่? (นับรวมระดับปฐมวัย
และอนุบำล) 

 ถ้าไม่ได้ถาม CB7 ให้ตรวจสอบ ED9 ของเด็ก จากหัวข้อการศึกษาในแบบสอบถามส าหรับ
ครัวเรือน 

 

FL8A. ตรวจสอบ CB4: เด็กเคยเรียนในโรงเรียนหรือไม่? (นับรวมระดับปฐมวัยและอนุบำล) 

 ถ้าไม่ได้ถาม CB4 ให้ตรวจสอบ ED4 ของเด็ก จากหัวข้อการศึกษาในแบบสอบถามส าหรับ
ครัวเรือน 

 

FL9A. “ส่วนใหญ่คุณครูใช้ภาษาอะไรสอนในชั้นเรียน?” 

FL9B. “เมื่อน้องเรียนอยู่ท่ีโรงเรียน ส่วนใหญ่คุณครูใช้ภาษาอะไรสอนในชั้นเรียน?” 

 ข้อถามนี้สอบถามเกี่ยวกับภาษาหลักที่ครูใช้สอนเด็กในชั้นเรียน หากเป็นเด็กที่ไม่ได้เข้า
โรงเรียนในปีการศึกษาปัจจุบันแต่เคยเข้าเรียนก่อนหน้านี้ จะหมายถึงภาษาที่ใช้ในขณะที่เข้าเรียนนั้น ให้เลือก
ค าตอบที่เหมาะสมที่สุดจากตัวเลือก 

 

FL10A. “ในตอนนี้พีจ่ะให้น้องอ่านเรื่องสั้นเป็นภาษาไทย น้องจะเริ่มอ่านเรื่องนี้เลยหรือไม่?” 

 ข้อถามนี้ส าหรับเด็กที่ก าลังเรียนหรือเคยเรียนในชั้นเรียนที่สอนด้วยภาษาไทย ให้เริ่มจากการบอก
เด็กว่าจะขอให้เด็กอ่านเรื่องสั้นเป็นภาษาไทย หากเด็กตอบว่า “ไม่ใช่” ไม่ต้องให้เด็กอ่านเรื่องสั้น แต่ให้ข้ามไป
สัมภาษณ์และท ากิจกรรมเกี่ยวกับตัวเลข (ไปที่ FL23) และหารือผลการปฏิเสธนี้กับผู้ควบคุมงานสนาม 

 

FL11. ตรวจสอบ CB3: อำยุของเด็ก? 

 หากเด็กอายุ 7-9 ปี ให้ข้ามไป FL13 มิฉะนั้น ให้ถามข้อต่อไป 

 

FL12. ตรวจสอบ CB7: ในปีกำรศึกษำปัจจุบัน เด็กได้เข้ำเรียนในโรงเรียนหรือไม่? (นับรวมระดับปฐมวัย
และอนุบำล) 

 ในการให้เด็กท ากิจกรรมด้านการอ่านและตัวเลขเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่ง วัตถุประสงค์หลักในการ
ส ารวจนี้ไม่ได้ต้องการทดสอบหรือประเมินเด็ก แต่ต้องการส ารวจว่าเด็กสามารถอ่านหรือรู้จักตัวเลขได้อย่างไม่
ล าบากหรือไม ่ซึ่งสามารถน าผลที่ได้ไปพัฒนาเด็กในภาพรวมต่อไป 

 หากเด็กมีอายุ 7-9 ปี หรือเด็กไม่ได้เรียน ให้เด็กท าแบบฝึกหัดการอ่าน 

 
  



7-24 

FL13. ให้เด็กอ่ำนคู่มือ ‘กำรอ่ำนและตัวเลข’ 

 เปิดไปหน้ำที่มีรำยกำรแบบฝึกหัดกำรอ่ำน และกล่ำวว่ำ: 

 “เดี๋ยวเรามาอ่านหนังสือกันสักหน่อย” ชี้ไปที่ประโยค “พี่อยากให้น้องอ่านประโยคนี้แบบออกเสียง 
แล้วพี่จะขอถามค าถามน้องหน่อยนะคะ/ครับ” 

 ขำวเป็นแมว กะทิเป็นหมำ ขำวอำยุ 5 ปี กะทิอำยุ 6 ปี 

 

FL14. เด็กอ่ำนทุกค ำในแบบฝึกหัดได้อย่ำงถูกต้องหรือไม่? 

 บันทึก ‘1’ ถ้าอ่านถูกต้องทุกค า และไปยังข้อต่อไป แต่ถ้า “ไม่ใช่” ให้บันทึก ‘2’ และข้ามไป 
FL23 

 

FL15. เมื่ออ่ำนจบแล้ว ให้ถำมว่ำ: “ขาวอายุเท่าไร?” 

 บันทึก ‘1’ หากตอบได้ถูกต้อง และข้ามไป FL17 ส าหรับค าตอบอ่ืน ๆ หรือไม่ตอบหลังผ่าน
ไป 5 วินาที ให้ไปยังข้อต่อไป 

 

FL16. กล่ำวว่ำ: “ขาวอายุ 5 ปี” และไปที่ FL23 

 

FL17. “ต่อไปเป็นอีกหนึ่งค าถาม:” 

 “ใครแก่กว่ากัน: ขาว หรือ กะทิ?” 

 บันทึก ‘1’ หากตอบได้ถูกต้อง และข้ามไป FL19 ส าหรับค าตอบอ่ืน ๆ หรือไม่ตอบหลังผ่าน
ไป 5 วินาที ให้ไปยังข้อต่อไป 

 

FL18. กล่ำวว่ำ: “กะทิแก่กว่าขาว กะทิอายุ 6 ปี และขาวอายุ 5 ปี” และไปที่ FL23 

 

FL19. เปิดไปยังหน้ำที่แสดงกำรอ่ำนเนื้อเรื่อง 

 “ขอบคุณค่ะ/ครับ ทีนี้พี่อยากให้น้องลองอันนี้”  

 “นี่เป็นเรื่องท่ีพี่อยากให้น้องอ่านแบบออกเสียงอย่างรอบคอบเท่าที่จะท าได้” 

 “จะเริ่มอ่านจากตรงนี้ (ชี้ไปที่ค ำแรก บนบรรทัดแรก) และให้น้องอ่านไปทีละบรรทัด (ชี้ไปใน
ทิศทำงท่ีให้อ่ำนแต่ละบรรทัด)” 

 “เมื่อน้องอ่านจบแล้ว พี่จะถามค าถามน้องเกี่ยวกับเรื่องท่ีน้องอ่านนะคะ/ครับ” 

 “ถ้าน้องเจอค าที่ไม่ทราบ ให้ข้ามไปยังค าถัดไป” 

 “วางนิ้วของน้องลงบนค าแรก พร้อมนะคะ/ครับ?  เริ่มได้” 
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 ให้ฟังเด็กอ่าน และให้ชี้ตามไปทีละค าบนแบบสอบถามของตนเอง มีหลักปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. ค าใดที่เด็กข้ามไป หรือเด็กอ่านผิด ให้ท าสัญลักษณ์ ‘O’ รอบตัวเลขข้างใต้ค านั้น 

 2. ค าใดที่เด็กอ่านผิดและได้ท าสัญลักษณ์ไปแล้ว แต่ปรากฏว่าเด็กอ่านถูกต้องในภายหลัง  
ให้ท าสัญลักษณ์ ‘// ’รอบตัวเลขข้างใต้ค านั้น 

 3. ให้ฟังเด็กอ่านอย่างเงียบ ๆ เว้นแต่เด็กจะนิ่งเป็นเวลา 3 วินาที ให้ชี้ไปที่ค าถัดไปและกล่าวว่า 
“ไปค าถัดไปกันค่ะ/ครับ” จากนั้นให้ท าสัญลักษณว์่าไม่ถูกต้องทีตั่วเลขใต้ค าที่เด็กอ่านไม่ถูกต้อง 

 4. ให้ท าสัญลักษณ์ ‘]’ ทีห่มายเลขใตค้ าถัดจากค าสุดท้ายที่เด็กได้อ่านหรือพยายามอ่าน 

 

เกณฑ์ในการหยุดการอ่าน 

 เกณฑ์ที่ 1 

 หากเด็กอ่านค าในบรรทัดแรกไม่ถูกต้องเลย ให้กล่าวว่า “ขอบคุณค่ะ/ครับ ไม่เป็นไรนะคะ/
ครับ เดี๋ยวเราไปข้อถัดไปกันค่ะ/ครับ” และหยุดกิจกรรมการอ่าน และให้ท าสัญลักษณ์ว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ได้
อ่านที่ตัวเลขใตค้ าท้ังหมดในบรรทัดแรก และท าสัญลักษณ์ ‘]’ ทีห่มายเลขใตค้ าถัดจากค าสุดท้ายของบรรทัดนี้ 

 เกณฑ์ที่ 2 

 หากยังไม่สามารถท ากิจกรรมการอ่านนี้ส าเร็จภายใน 3 นาที ให้ยุติทันทีเพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิด
ความเครียดของเด็ก และกล่าวว่า “ขอบคุณค่ะ/ครับ ไม่เป็นไรนะคะ/ครับ เดี๋ยวเราไปข้อถัดไปกันค่ะ/ครับ” 
และท าสัญลักษณ์ ‘]’ ทีห่มายเลขใตค้ าถัดจากค าสุดท้ายที่เด็กได้อ่านหรือพยายามอ่าน 

 
น้ าใส เรียน อยู่ ป.2 ใน วัน หนึ่ง 

1 2 3 4 5 6 7 
น้ าใส ก าลัง กลับ มา จาก โรงเรียน เธอ 

8 9 10 11 12 13 14 
เห็น ดอกไม้ สี แดง อยู่ ข้าง ทาง 
15 16 17 18 19 20 21 

ดอกไม้ นั้น อยู่ ใกล้ กับ ไร่ มะเขือ 
22 23 24 25 26 27 28 

น้ าใส อยาก เก็บ ดอกไม้ สัก ดอก ไป 
29 30 31 32 33 34 35 
ให้ แม่ น้ าใส รีบ วิ่ง ข้าม ไป 
36 37 38 39 40 41 42 
ที ่ ไร่ เพ่ือ เก็บ ดอกไม้ เธอ ล้ม 
43 44 45 46 47 48 49 
ลง ใกล้ ๆ กับ ต้น กล้วย น้ าใส เริ่ม 
50 51 52 53 54 55 56 
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ร้องไห้ ชาวไร่ เห็น เธอ แล้ว เดิน มา 
57 58 59 60 61 62 63 
เขา ให้ ดอกไม้ น้ าใส มากมาย น้ าใส มี 
64 65 66 67 68 69 70 

ความสุข มาก      
71 72      

 

FL20. ผลกำรอ่ำนของเด็ก 

 ให้บันทึกจ านวนค าที่เด็กได้พยายามอ่าน (หมายเลขก่อนสัญลักษณ์ ‘]’)  และนับจ านวนและ
บันทึกจ านวนค าที่เด็กไม่ได้อ่านหรืออ่านผิด (จ านวนค าที่มีสัญลักษณ ์‘O’ รอบตัวเลขข้างใต้ค า) 

 

FL21. เด็กอ่ำนเรื่องรำวได้ดีเพียงใด? 
 ให้นับจ านวนค าที่เด็กอ่านได้ถูกต้อง (จ านวนค าก่อนสัญลักษณ์ ‘]’ ที่ไม่มีสัญลักษณ์ ‘O’)  
หากเด็กอ่านค าใดไม่ถูกต้องเลย หรือไม่ได้พยายามอ่านเรื่องราว ให้ข้ามไป FL23 

 

FL22. “ต่อไปพี่จะถามค าถามเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องท่ีน้องอ่านนะคะ/ครับ” 

 ถ้าเด็กไม่ตอบค าถามหลังผ่านไป 5 วินาที ให้ทวนค าถาม ถ้าดูเหมือนว่าเด็กไม่สามารถให้
ค าตอบได้หลังจากทวนค าถามแล้ว ให้เลือกที่ “ไม่ตอบ” และกล่าวว่า “ขอบคุณค่ะ/ครับ ไม่เป็นไร เดี๋ยวเรา
ไปข้อต่อไป” ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กยังสามารถมองเห็นเนื้อเรื่อง ก่อนที่จะถามค าถาม: 

 [A] “น้ าใสเรียนอยู่ชั้นอะไร?” 

 หากเด็กตอบว่า “น้ าใสเรียนอยู่ชั้น ป.2” หรือ “ชั้น ป.2” ให้บันทึกว่า “ถูกต้อง” 

 [B] “น้ าใสเห็นอะไรระหว่างทางกลับบ้าน?” 

 หากเด็กตอบว่า “น้ าใสเหน็ดอกไม้” หรือ “ดอกไม้” ให้บันทึกว่า “ถูกต้อง” 

 [C] “ท าไมน้ าใสถึงเริ่มร้องไห้?” 

 หากเด็กตอบว่า “เพราะน้ าใสหกล้ม” ให้บันทึกว่า “ถูกต้อง” 

 [D] “น้ าใสหกล้มที่ไหน?” 

 หากเด็กตอบว่า “น้ าใสหกล้มใกล้กับต้นกล้วย” หรือ “ใกล้กับต้นกล้วย” ให้บันทึกว่า 
“ถูกต้อง” 

 [E] “ท าไมน้ าใสถึงมีความสุข?” 

 หากเด็กตอบว่า “เพราะชาวไร่ให้ดอกไม้น้ าใสมากมาย” หรือ “เพราะว่าน้ าใสมีดอกไม้ไปให้
แม่ของเธอ” ให้บันทึกว่า “ถูกต้อง” 
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 ส าหรับค าถามทั้ง 5 ข้อข้างต้น หากค าตอบของเด็กแตกต่างไปจากแนวค าตอบข้างต้นโดย
สิ้นเชิง ให้บันทึกค าตอบว่า “ไม่ถูกต้อง” หากเด็กไม่ตอบสนองใด ๆ หลังผ่านไป 5 วินาที ให้ถามซ้ าอีกครั้ง  
หากเด็กยังคงไม่ตอบสนองภายใน 10 วินาทีหรือเด็กกล่าวว่าไม่ทราบ ให้บันทึก “ไม่ตอบ/ตอบว่า ‘ไม่ทราบ’” 
และให้พูดว่า “ขอบคุณค่ะ/ครับ ไม่เป็นไรนะคะ/ครับ เดี๋ยวเราไปข้อถัดไปกันค่ะ/ครับ” 

 

FL23. เปิดคู่มือ ‘กำรอ่ำนและตัวเลข’ ไปยังหน้ำถัดไป เพื่อให้เด็กดูรำยกำรตัวเลข ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำ
เด็กก ำลังมองดูหน้ำนี้อยู่ 

 “ต่อไปนี้คือตัวเลขชุดหนึ่ง พี่อยากให้น้องชี้ไปที่ตัวเลขแต่ละตัว แล้วบอกพี่ว่าคือเลขอะไรนะคะ /
ครับ”? 

 ชี้ไปที่ตัวเลขตัวแรก และบอกว่ำ “เริ่มตรงนี้” ถ้ำเด็กหยุดอยู่ที่ตัวเลขใดชั่วขณะหนึ่ง ให้บอกเด็กว่ำ
ตัวเลขนั้นคืออะไร แล้วให้เลือกท่ี ‘ไม่พยำยำม’ จำกนั้นชี้ไปที่เลขถัดไป และถำมว่ำ “นี่เลขอะไรคะ/ครับ?” 

 ถ้ำเด็กไม่พยำยำมอ่ำน 2 ครั้งติดต่อกัน ให้กล่ำวว่ำ “ขอบคุณค่ะ/ครับ ไม่เป็นไร” 

 การรู้จักตัวเลขตามที่ก าหนด 9 

 12 

 30 

 48 

 74 

 731 

 มีหลักในการบันทึก ดังนี้ 
 1. ให้บันทึกผลการรู้จักตัวเลขของเด็กในแต่ละตัว ดังนี้ “ถูกต้อง” “ไม่ถูกต้อง” หรือ “ไม่
พยายาม” ซึ่งให้ด าเนินการเช่นนี้ส าหรับกิจกรรมเกี่ยวกับตัวเลขทั้งหมด 
 2. หากเด็กมีการแก้ไขค าตอบให้ถูกต้อง (ซึ่งได้บันทึกผลไปแล้วว่าไม่ถูกต้อง) ให้พนักงาน
สัมภาษณ์แก้ไขค าตอบด้วยเช่นกัน 
 3. หากเด็กหยุดที่ตัวเลขใด ๆ มากกว่า 10 วินาที ให้เฉลยว่าตัวเลขนั้นคืออะไร และบันทึกผล
เป็น “ไม่พยายาม” และชี้ไปท่ีตัวเลขถัดไป และกล่าวว่า “นี่เลขอะไรคะ/ครับ?” 
 4. หากเด็กไม่พยายามอ่านตัวเลข 2 ตัวติดต่อกัน ให้กล่าวว่า “ขอบคุณค่ะ/ครับ ไม่เป็นไร” 
และให้บันทึกผลตัวเลขที่เหลือว่า “ไม่พยายาม” 

 

FL23A. ตรวจสอบ FL23: เด็กสำมำรถระบุตัวเลขได้ถูกต้องอย่ำงน้อย 2 ตัว จำก 3 ล ำดับแรก (9 12 และ 
30) หรือไม่? 

 หากเด็กสามารถบอกตัวเลขอย่างน้อย 2 ตัว จาก 3 ตัวแรกได้ถูกต้อง บันทึก ‘1’ และไปยัง
ข้อถัดไป มิฉะนั้น ให้ข้ามไป FL28 
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FL24. เปิดคู่มือไปหน้ำถัดไป แล้วให้เด็กดูตัวเลขในคู่แรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำเด็กก ำลังมองดูหน้ำนี้อยู่ 
และกล่ำวว่ำ 

 “ดูตัวเลขเหล่านี้ แล้วบอกพี่ว่าตัวไหนมากกว่ากันนะคะ/ครับ” 

 บันทึกค ำตอบของเด็กก่อนที่จะเปิดหน้ำถัดไป และถำมซ้ ำด้วยค ำถำมเดิมกับตัวเลขคู่ถัดไป 

 ถ้ำเด็กไม่ตอบค ำถำมหลังผ่ำนไป 5 วินำที ให้ทวนค ำถำม ถ้ำดูเหมือนว่ำเด็กไม่สำมำรถให้ค ำตอบ
ได้หลังจำกทวนค ำถำมแล้ว ให้บันทึกค ำตอบส ำหรับตัวเลขคู่นั้นเป็น ‘3’ (ไม่พยำยำม) จำกนั้นเปิดคู่มือไป
หน้ำถัดไป เพื่อแสดงตัวเลขคู่ถัดไปให้เด็กดู 

 ถ้ำเด็กไม่ตอบติดต่อกัน 2 คู่ ให้บันทึกค ำตอบส ำหรับตัวเลขคู่ที่เหลือทั้งหมดเป็น ‘3’ (ไม่พยำยำม) 
และกล่ำวว่ำ “ขอบคุณค่ะ/ครับ ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราไปท ากิจกรรมถัดไป” 

 การรู้จักตัวเลขที่มากกว่า 7 & 5 

 11 & 24 

 58 & 49 

 65 & 67 

 146 & 154 

 

FL25. ให้ดินสอและกระดำษแก่เด็ก เปิดคู่มือไปหน้ำถัดไป เพื่อให้เด็กดูโจทย์กำรบวกเลขข้อแรก ตรวจดู
ให้แน่ใจว่ำเด็กมองดูหน้ำนี้อยู่ และกล่ำวว่ำ “ดูการบวกของเลขสองตัวนี้...(ตัวเลข บวก ตัวเลข)...
มีค่าเป็นเท่าไร? ให้บอกค าตอบกับพี่ น้องสามารถใช้ดินสอกับกระดาษ เพื่อช่วยในการคิดได้” 

 บันทึกค ำตอบของเด็กก่อนที่จะเปิดหน้ำถัดไป และถำมซ้ ำด้วยค ำถำมเดิมกับตัวเลขคู่ถัดไป 

 ถ้าเด็กไม่ตอบค ำถำมหลังผ่ำนไป 5 วินำที ให้ทวนค ำถำม ถ้ำดูเหมือนว่ำเด็กไม่สำมำรถให้ค ำตอบ
ได้หลังจำกทวนค ำถำมแล้ว ให้บันทึกค ำตอบของข้อนั้นเป็น ‘3’ (ไม่พยำยำม) จำกนั้นเปิดคู่มือไปหน้ำ
ถัดไป เพื่อแสดงโจทย์กำรบวกเลขข้อต่อไปให้เด็กดู 

 ถ้ำเด็กไม่พยำยำมตอบติดต่อกัน 2 ข้อ ให้บันทึกค ำตอบส ำหรับตัวเลขข้อที่เหลือทั้งหมดเป็น ‘3’ 
(ไม่พยำยำม) และกล่ำวว่ำ “ขอบคุณค่ะ/ครับ ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราไปท ากิจกรรมถัดไป” 

 การบวกตัวเลข 3 + 2 

  8 + 6 

  7 + 3 

 13 + 6 

 12 + 24 
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FL26. เปิดไปยังหน้ำตัวอย่ำงแบบฝึกหัดตัวเลขที่หำยไป แล้วกล่ำวว่ำ “นี่คือตัวเลขชุดหนึ่ง 1, 2, __ และ 4” 

 ชีไ้ปท่ีเลขแต่ละตัว รวมทั้งช่องว่ำง และกล่ำวว่ำ “เลขที่หายไปคือเลขอะไร?” 

 หากเด็กตอบได้ถูกต้อง ให้ไปยัง FL26A แต่ถ้าตอบไม่ถูกต้องหรือไม่พยายามตอบ ให้ข้ามไป 
FL26B 

 

FL26A. “3 เป็นค าตอบท่ีถูกต้องค่ะ/ครับ มาท ากันใหม่อีกข้อนะคะ/ครับ” 

FL26B. ไม่ต้องอธิบำยเด็กว่ำค ำตอบท่ีถูกต้องได้มำอย่ำงไร ให้กล่ำวเพียงว่ำ  

 “เลข 3 ต้องอยู่ตรงนี้ พูดตัวเลขพร้อมพี่นะ” (ชี้ไปที่ตัวเลขแต่ละตัว) 

 “1, 2, 3, 4” “เลขที่หายไปคือ 3 มาท ากันใหม่อีกข้อนะคะ/ครับ” 

 

FL26C. “นี่คือตัวเลขอีกชุดหนึ่ง 5, 10, 15 และ __” 

 ชีไ้ปท่ีเลขแต่ละตัว รวมทั้งช่องว่ำง และกล่ำวว่ำ “เลขถัดไปจากนี้คือเลขอะไร” 

 หากเด็กตอบได้ถูกต้อง ให้ไปยัง FL26D แต่ถ้าตอบไม่ถูกต้องหรือไม่พยายามตอบ ให้ข้ามไป 
FL26E 

 

FL26D. “20 เป็นค าตอบท่ีถูกต้องค่ะ/ครับ” 

 จากนั้นให้ข้ามไป FL27 

 

FL26E. ไม่ต้องอธิบำยเด็กว่ำค ำตอบท่ีถูกต้องได้มำอย่ำงไร ให้กล่ำวเพียงว่ำ  

 “เลข 20 ต้องอยู่ตรงนี้ พูดตัวเลขพร้อมพี่นะ” (ชี้ไปที่ตัวเลขแต่ละตัว) 

 “5, 10, 15, 20” “เลขที่หายไปคือ 20” 

 

FL26F. ตรวจสอบ FL26: ค ำตอบถูกต้องหรือไม่? 

 หากค าตอบถูกต้อง (3) ให้บันทึก ‘1’ แต่ถ้าไม่ถูกหรือไม่มีค าตอบ ให้บันทึก ‘2’ และข้ามไป 
FL28 

 

FL27. “ทีนี้พี่อยากให้น้องลองท าด้วยตัวเองนะคะ/ครับ” 

 “นี่เป็นตัวเลขชุดหนึ่ง ให้บอกพี่ว่าตรงนี้เป็นเลขอะไร” (ชีไ้ปท่ีตัวเลขท่ีหำยไป) 

 บันทึกค ำตอบของเด็กก่อนที่จะเปิดหน้ำถัดไป และถำมซ้ ำด้วยค ำถำมเดิม 
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 ถ้ำเด็กไม่ตอบค ำถำมหลังผ่ำนไป 5 วินำที ให้ทวนค ำถำม ถ้ำดูเหมือนว่ำเด็กไม่สำมำรถให้ค ำตอบ
ได้หลังจำกทวนค ำถำมแล้ว ให้บันทึกค ำตอบของข้อนั้นเป็น ‘3’ (ไม่พยำยำม) และเปิดหน้ำถัดไป เพื่อ
แสดงค ำถำมถัดไป 

 ถ้ำเด็กไม่พยำยำมตอบติดต่อกัน 2 ข้อ ให้บันทึกค ำตอบส ำหรับตัวเลขข้อที่เหลือทั้งหมดเป็น ‘3’  
(ไม่พยำยำม) และกล่ำวว่ำ “ขอบคุณค่ะ/ครับ ไม่เป็นไร” 

 การเติมตัวเลขที่หายไป 5, 6, 7, __ 

 14, 15, __, 17 

 20, __, 40, 50 

 2, 4, 6, __ 

 5, 8, 11, __ 

 

FL28. ผลกำรสัมภำษณ์เด็ก 

 ให้บันทึกผลการสัมภาษณ์หลังจากสิ้นสุดการสัมภาษณ์เด็ก โดยรหัสที่บันทึกจะอ้างถึงเด็กอายุ 
5-14 ปี บันทึกรหัสที่สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

 “สัมภาษณ์ได้สมบูรณ์” หากสัมภาษณ์เด็กได้สมบูรณ์ บันทึก ‘01’ 

 “ไป 3 ครั้งไม่พบเด็ก” หากไม่พบเด็ก และพนักงานสัมภาษณ์ได้ไปอีกครั้งในภายหลังแล้ว 
(อย่างน้อย 3 ครั้ง) แต่ก็ยังไม่พบ บันทึก ‘02’ 

 “แม่/ผู้ปกครอง ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์” หากแม่หรือผู้ดูแลหลักปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ 
บันทึก ‘03’ 

 “เด็กปฏิเสธการให้สัมภาษณ์” หากเด็กปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ บันทึก ‘04’ 

 “สัมภาษณ์ได้บางส่วน” หากสัมภาษณ์ได้บางส่วนของแบบสอบถาม บันทึก ‘05’ 

 “เป็นผู้ไร้ความสามารถ” หากเด็กเป็นผู้ไร้ความสามารถ เช่น พิการ วิกลจริต เป็นต้น บันทึก 
‘06’ 

 “อ่ืน ๆ” หากไม่สามารถสัมภาษณ์แบบสอบถามได้ด้วยเหตุผลอ่ืน ๆ บันทึก ‘96’ และระบุ
รายละเอียด 
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การสิ้นสุดแบบสอบถาม 
 

FS11. บันทึกเวลำสิ้นสุดกำรสัมภำษณ์ 

 ให้บันทึกเวลาที่สิ้นสุดการสัมภาษณ์แบบสอบถามส าหรับเด็กอายุ 5-14 ปีคนนี้ โดยบันทึกใน
ระบบ 24 ชั่วโมง กรณีเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมจะด าเนินการให้อัตโนมัติ 

 

FS12. ภำษำของแบบสอบถำม 

 ให้บันทึกภาษาของแบบสอบถามบนแท็บเล็ต (ไทยหรืออังกฤษ) หากพนักงานสัมภาษณ์มีการใช้
ทั้งภาษาไทยและอังกฤษในโปรแกรมบนแท็บเล็ต ให้บันทึกภาษาที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ 

 

FS13. ภำษำที่ใช้ในกำรสัมภำษณ์ 

 บันทึกภาษาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ หากพนักงานสัมภาษณ์มีการใช้มากกว่าหนึ่งภาษาใน 
การสัมภาษณ์ ให้บันทึกภาษาที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ 

 

FS14. ภำษำแม่ของผู้ตอบสัมภำษณ์ 

 บันทึกภาษาแม่ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

 

FS15. มีกำรใช้ล่ำมในส่วนใดส่วนหนึ่งของกำรสัมภำษณ์แบบสอบถำมนี้หรือไม่? 

 ให้บันทึกว่ามีการใช้ล่ามสัมภาษณ์แบบสอบถามท้ังหมดหรือบางส่วน หรือบันทึก ‘3’ หากไม่มี
การใช้ล่าม 

 

FS16. ขอบคุณผู้ตอบสัมภำษณ์และเด็กที่ให้ควำมร่วมมือ 

 กลับไปบันทึกผลกำรสัมภำษณ์ใน  FS17 ตอนข้อมูลเบื้องต้นของเด็กอำยุ 5-41  ปป  จำกนั้นไปที่
แบบสอบถำมส ำหรับครัวเรือน และบันทึกผลใน HH56 ให้เรียบร้อย 

 ท ำกำรนัดหมำยเพ่ือกำรสัมภำษณ์แบบสอบถำมที่เหลือของครัวเรือนนี้ 

 

หมายเหตุ 
 หากเด็กหรือแม่/ผู้ดูแลสอบถามพนักงานสัมภาษณ์ว่าเด็กท ากิจกรรมได้ดีเพียงใด ให้ชมเชย
ความพยายามของเด็กแต่ไม่ต้องกล่าวถึงผลการท ากิจกรรม ให้กล่าวเพียงว่า “ดิฉัน/ผม ไม่ได้รับการอบรม
เกี่ยวกับผลการท ากิจกรรมของเด็กว่าท าได้ดีเพียงใด ข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งไปยังส านักงานและรวมกับข้อมูล
ของเด็กคนอ่ืน ดังนั้น จะไม่สามารถทราบได้ว่าผลการท ากิจกรรมเป็นของเด็กคนใด แต่จะทราบผลการท า
กิจกรรมโดยรวมของเด็กทั้งหมด ซึ่งจะน าไปใช้ประกอบการวางแผนเพื่อพัฒนาเด็กในภาพรวม” 



กุน จอ ระกา วอก มะแม มะเมยี มะเส็ง มะโรง เถาะ ขาล ฉลู ชวด
2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2550 2549 2548 2547 2546 2545 2544 2543 2542 2541 2540 2539
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2538 2537 2536 2535 2534 2533 2532 2531 2530 2529 2528 2527
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

2526 2525 2524 2523 2522 2521 2520 2519 2518 2517 2516 2515
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

2514 2513 2512 2511 2510 2509 2508 2507 2506 2505 2504 2503
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

2502 2501 2500 2499 2498 2497 2496 2495 2494 2493 2492 2491
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

2490 2489 2488 2487 2486 2485 2484 2483 2482 2481 2480 2479
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

2478 2477 2476 2475 2474 2473 2472 2471 2470 2469 2468 2467
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

2466 2465 2464 2463 2462 2461 2460 2459 2458 2457 2456 2455
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

หมายเหต ุ: 1. กรณีไปสัมภาษณ์ ก่อน วันทีแ่ละเดือนเกิด ให้เอาอายุในตารางเทียบอายุนี้ลบด้วย 1
               2. กรณีไปสัมภาษณ์ ตรงกับหรือหลัง วันทีแ่ละเดือนเกิด ให้ใช้อายุในตารางเทียบอายุนี้
               3. กรณี ไมท่ราบเดอืนเกิด ให้ใช้อายุในตารางเทียบอายุนี้

การส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562
ตารางเทียบอายุ
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