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บันทึกอายุ
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A1 A2 A5

   21                            24       25    26            28                 29

               บันทึกรหัส

สถานภาพสมรส

A7A3 A4 A6

                             บันทึกรหัส     บันทึกรหัส            บันทึกรหัส

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน

ความเกี่ยวพันกับหวัหนาครัวเรือน เพศ ศาสนา

ถามทุกคน
ถามเฉพาะผูที่มี

อายุตั้งแต 13 ปขึ้นไป
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  มัธยาศึกษาตอนตน…………4   ไมมีสญัชาต…ิ………………4          ฝกอาชพี……………2          งานทีร่ับผิดชอบ……2

  มัธยาศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนอยูไกลบาน………5      ความรูทีไ่ดรับ

      สายสามัญ………………5   มีคนในครัวเรือนปวย   ไมเคยไดรับ……………… 3          ไมทนัสมัย……………3

      สายอาชพี…………………6        ตองดูแล………………6      ไมสามารถประยุกต

  ปวส./ปวท./อนุปริญญา……7   เรียนจบการศึกษาแลว……7          ใหเขากับงานได……4

  ปริญญาตรี……………………8   อืน่ ๆ (ระบ)ุ…………..….…8      ไมไดทํางาน………………5

  สงูกวาปริญญาตรี………… 9      อืน่ ๆ (ระบ)ุ………………6

  อื่น ๆ (ระบ)ุ…………..….…10

             30              32          33                   34   35                  37                   38

(ขามไปถาม

สดมภ A15)

ถามเฉพาะผูที่ไมเรียน (บันทึกรหัส 2 ในสดมภ A9 )

A11

เรียนอยูโรงเรียน/

       บนัทกึรหัส

"ถาไม เพราะสาเหตุใด?"

นอกระบบโรงเรียนหรือไม?" กบังานทีร่ับผิดชอบหรือไม?"

                  บนัทกึรหัส

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชกิในครัวเรือน (ตอ)

A14A12 A13A10A9A8

สงูสดุระดับใด?"

                   บนัทกึรหัส

รัฐหรือเอกชน?"

             บนัทกึรหัส                  บนัทกึรหัส

อายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป

จึงไมเรียนหนังสอื?"

เมือ่อายุเทาใด?"

ออกจากโรงเรียนมหาวิทยาลยัของ

(ใหบนัทกึรายละเอยีด

ชัน้การศึกษาคร้ังสดุทายดวย)

การศึกษา

ถามเฉพาะผูที่มี ถามเฉพาะผูที่มีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป

"…..(ชือ่)..….กําลงัเรียนอยูหรือไม?"

ถามเฉพาะผูที่มีอายุ 6-24 ป

"เหตุใด…..(ชือ่)..….

"ขณะนี้…..(ชื่อ)..….

"….(ชือ่)..…จบการศกึษา

"ขณะนี้…..(ชือ่)..….

บนัทกึอายเุต็มป

"…..(ชื่อ)..….เคยเขารับ

                  บนัทกึรหัส

"หลังจากอบรมวิชาชีพ

การศกึษา/อบรมวิชาชพี ….(ชื่อ)..…ไดนําความรูไปใช

สดมภ A15)

(บนัทกึรหัส 1, 3 ขามไปถาม

(บนัทึกรหสั 2 ถามตอไป)

(ขามไปถามสดมภ A11)
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จํานวนชั่วโมงทํางาน

"ในรอบ 7 วัน

กอนวันสัมภาษณ….(ชื่อ)..…

ทํางานเฉลี่ยวันละกี่ช่ัวโมง?"

บันทึกจํานวนเต็ม   ทํางานบาน……………………………………………1

  เรียนหนังสือ…………………………………………2

  กําลงัหางานทํา………………………………………3

  ยังเด็กหรือชรา………………………………………4

  ปวย พิการ จนไมสามารถทํางานได……………5

  ไมสมัครใจทํางาน………………………………… 6

  อ่ืน ๆ (ระบ)ุ…………..….…………………………7

A17

       39       41                      43             45                                   50

การทํางานในรอบ 7 วันกอนวันสัมภาษณ

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน (ตอ)

"….(ช่ือ)..…มีรายไดสุทธิ

ถามเฉพาะผูที่มีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป

ถามเฉพาะผูที่ไมทํางาน

"ในรอบ 7 วันกอนวันสัมภาษณ

รายไดสุทธิเฉลี่ยตอสัปดาหการทํางาน

(บันทึก "ไมทํา" ในสดมภ A15)

A19

                                    บันทึกรหัส

"…..(ชื่อ)...…ไมทํางานเพราะสาเหตุใด?"

ใหบนัทกึ "0" ชดิขวา

ของทกุอาชพี

ถาไมมีรายไดหรือขาดทนุ

ใหบนัทกึรายไดรวมทัง้สิน้

(หนวยเปนบาท)

A18

บันทึกจํานวนเงิน

เฉลี่ยตอสัปดาหเทาไหร?"

และรหัสอาชพี และบนัทกึอาชพี

ใหบนัทกึรายละเอียดของอาชพี

(ตอบไดมากกวา 1 อาชพี)

A16

…..(ช่ือ)…..ทํางานอะไร?"

ถาไมทํางาน ใหบนัทกึ "ไมทํา"

(ขามไปถามสดมภ A19)

A15

อาชีพหลัก อาชีพรอง

ทีมี่ชัว่โมงการทํางานสงูทีส่ดุเปนอาชพีหลัก

ในสดมภ A15

(โดยดูรหัสอาชพีในหนา 15 ของแบบ สช.49)
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  ไมถึง 1 ป………………………1   หางานทํา……………………………1

  1 ป………………………………2   ยายเน่ืองจากงาน…………………2

  2 ป………………………………3   เพ่ือการศึกษา………………………3

  3 ป………………………………4   อําเภอ/เขตเดียวกัน   ในเขตเทศบาล………1   จังหวัดอืน่ ๆ และ   ยายตามคูสมรส……………………4

  4 ป………………………………5      คนละชุมชน……………1   นอกเขตเทศบาล……2      มาจากชมุชนในเขตเทศบาล………1   ยายตามหัวหนา

  ตัง้แต 5 ปขึน้ไป………………6      ไมไดมาจากชมุชน……2      มาจากชมุชนนอกเขตเทศบาล……2       หรือสมาชกิในครัวเรือน……5

  เด็กอายุ 0-4 ป และอยูทีน่ี่   อําเภอ/เขตอืน่      ไมไดมาจากชมุชน………………… 3   ถูกไลทีจ่ากทีอ่ืน่……………………6

     ตัง้แตเกิด……………………7      จากชมุชน………………3   ตางประเทศ   เปนบานเชาราคาถูก…………..… 7

     ไมไดมาจากชมุชน……4      พมา……………………………………4   อืน่ ๆ (ระบุ)…………..….…………8

     กัมพูชา…………………………………5

     ลาว…………………………………… 6

     อื่น ๆ (ระบ)ุ………………………… 7

      51                     53                   54              55                            56                        57

"เหตผุลที…่..(ชือ่)..….

ยายเขามาอยูในชมุชนนี้?

ตอนที่ 2 การยายถิ่น

ถามเฉพาะผูที่บันทึกรหัส 1-5 ในสดมภ A21

สถานที่อยูสุดทายกอนยายเขามาในชุมชน

"….(ชือ่)...อยูทีไ่หนกอนยายเขามาอยูในชมุชนนี้?"

สถานที่เกิด ระยะเวลาที่อยูในชุมชนนี้

"…..(ชื่อ)...…เกิดทีใ่ด?" "….(ชือ่)...อยูใน

A25

                            บันทกึรหัส

จังหวัดอื่น ๆ/ตางประเทศ                         บนัทกึรหัส

A24A22 A23

(ขามไปถามสดมภ A25)

A20 A21

ประเทศทีเ่กิด

ถาเกิดตางประเทศ

ขามไปถามสดมภ A27)

(ถาบนัทกึรหสั 6-7

ถามทุกคน

"….(ชือ่)…ยายมาจาก

จังหวัดท่ีอยูปจจุบัน

ใหบนัทกึ

                    บนัทกึรหัสถาเกิดในชมุชนน้ี

ชมุชนนี้ตดิตอกนั

มานานเทาใด?"

ถายายภายในจังหวัดทีอ่ยูปจจุบนั ใหบนัทกึรหสัในสดมภ A22, A23

ถายายมาจากจังหวัดอืน่/ตางประเทศ ใหบนัทกึรหสัในสดมภ A24

"เกิดในชมุชนน้ี"

จังหวัดทีเ่กิด

ใหบันทกึชือ่

เขตการปกครองใด?"

ถาเกิดทีอ่ื่นใหบันทกึ
                 บนัทกึรหัส             บนัทึกรหัส
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  ไมมีชือ่ในทะเบียนบาน  พอ/แม ดูแลเอง…………………………………… 1

      ใดเลย……………….…1   ปู ยา ตา ยาย……………………………………… 2

  มีในจังหวัดน้ี   พี่ นอง…………………………………………………3

      ทะเบยีนบานหลงัน้ี… 2   ญาติอืน่ ๆ……………………………………………4

      อําเภอเดียวกัน……… 3   จางคนดูแล……………………………………………5

      คนละอําเภอ……………4   สถานรับเลีย้งเด็ก……………………………………6

  มีในจังหวัดอืน่…………… 5   อื่น ๆ (ระบ)ุ………………………………………… 7

               58                  60  61   63    65          67           68                69

A27

ถาไมทํางาน ใหบันทกึ "ไมทํา"

และรหสัอาชพี

ทํางานอะไร?"

A26

                 บนัทกึรหัส

ใหบนัทกึรายละเอียดของอาชพี

ทีมี่ชั่วโมงการทํางานสงูทีส่ดุ

(โดยดูรหสัอาชพี

ในหนา 15 ของแบบ สช.49)

"…..(ชือ่)..….มชีือ่อยูใน

ทะเบยีนบานหรือไม?""….(ชื่อ)..…กอนยายมาอยูที่นี่

ถามทุกคน

A33

              บนัทกึรหัส

A32

ถามเฉพาะหญิง

เคยสมรสท่ีมี

หญิงเคยสมรส

ในสดมภ A32

บุตรอายุ 0-5 ป

ถามหวัหนาครัวเรือน

ที่ในครัวเรือนมี

A31

สดมภ A34)

A30

ถาไมมีใหบนัทกึ "0" ชดิขวา

A28

รวม

A29

บุตรนอกครัวเรือน

(ขามไปถามสดมภ A34)

บตุรในครัวเรือน

จํานวนบุตร

(ไมรวมบุตรเลี้ยงและบุตรบุญธรรม)

"ปจจุบัน…..(ชือ่)…..มบีุตรทีม่ชีวีิตอยูทัง้หมดกีค่น?"

และไมใชบุตรของ

ตอนที่ 2 การยายถิ่น (ตอ)

ใหบนัทึก "0" 

(ขามไปถาม

ถาไมมี

บันทึกจํานวนบตุร

อาย ุ0-5 ปก่ีคน?"

"….(ชือ่)..…มีบตุร

อายุ 0-5 ป

ตอนท่ี 3 ก. การดูแลเด็กเล็กในครัวเรือน

บนัทกึจํานวนบตุร

เด็กเล็กอายุ 0-5 ป

จํานวนบุตรที่มีชีวิต "สวนใหญเดก็เลก็ในครัวเรือน

…..(ชือ่)…..ใครเปนผูดแูล?"

ผูดูแลเด็กเล็กอายุ 0-5 ป
ถามเฉพาะหญิงเคยสมรส ที่มีอายุตั้งแต 13 ปข้ึนไป

(บันทึกรหัส 2-6 ในสดมภ A7)
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ถามเฉพาะผูที่มีอายุตั้งแต

  15 ปขึ้นไป และบันทึก

 รหัส 1-5 ในสดมภ A21



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เคย……………………1

  ไมเคย…………………2

  ใช…………………1   ใช…………………1   ใช…………………1   ใช…………………1   ใช…………………1   ใช…………………1   เก็บ………………1   เตม็ใจ……………1

  ไมใช………………2   ไมใช………………2   ไมใช………………2   ไมใช………………2   ไมใช………………2   ไมใช………………2   ไมเก็บ……………2   ไมเต็มใจ…………2

  ไมทราบ/   ไมทราบ/   ไมทราบ/   ไมทราบ/   ไมทราบ/   ไมทราบ/   ไมทราบ/   ไมทราบ/

     ไมแนใจ………3      ไมแนใจ………3      ไมแนใจ………3      ไมแนใจ………3      ไมแนใจ………3      ไมแนใจ………3      ไมแนใจ………3      ไมแนใจ………3

            70          71          72          73          74          75          76          77          78

ใชหรือไม

       บันทึกรหัส        บนัทึกรหัส        บนัทกึรหัส

ถาบุตรดื่มนมแมขณะคลอด

ใชหรือไม ใชหรือไม

ใชหรือไม

สมาชกิในครัวเรือน

เตม็ใจทีจ่ะดูแล

รักษาไวทีบ่าน

หรือไม

ระหวางตั้งครรภ

สามารถตดิเอดสได

คนเปนเอดส สมาชกิในครัวเรือนใชหรือไม

A40

จะเก็บไว

ถาแมติดเชื้อเอดส

บุตรสามารถติดเชื้อเอดสจากแมได

       บนัทกึรหัส        บนัทกึรหัส

กินอาหาร

รวมกับ

เปนความลบั(ขามไปถามสดมภ A43)

       บันทึกรหัส

A35 A36

ใชหรือไม

       บนัทกึรหัส

A42

หรือไม

A38A34 A37 A39 A41

       บนัทกึรหัส

ตอนที่ 3 ข. โรคเอดส

ถามเฉพาะผูที่ตอบสัมภาษณ ดวยตนเองที่มีอายุตั้งแต 13 ปขึ้นไป

ถูกยุงกัด

เปนเอดส

ถา...(ชือ่)…..

เปนเอดสอาจติดเอดสได

ถา...(ชือ่)…..

"….(ชือ่)….เคยไดยิน

            บนัทกึรหัส

ชวยปองกันเอดสได

(ถามตอไป)

เรื่องโรคเอดสหรือไม?"

อนามัยทกุคร้ัง

ทีมี่เพศสมัพันธ

ใชถุงยาง
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แลวบันทึกรหสัคําตอบที่ไดรับลงใน

"….(ชื่อ)….รูและเขาใจเก่ียวกับโรคเอดสอยางไร?"

ใหพนกังานแจงนับ อานคําถามตั้งแตสดมภ A35-A42 ใหผูตอบสัมภาษณฟง



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ฟงวิทยุ/เทป………………………..………………….……………..………………….1

   ดูโทรทศัน/VCD/CD/DVD………………………..………………….……………. 2

  เคย……………………………………1   ไมปองกัน………………………………… 1    อานหนังสือ………………………..………………….……………..………………….…3

  ปองกันโดยวิธี    เลนกีฬาหรือออกกําลงักาย………………………..………………….…………….. 4

  ไมเคย………………………………2      กินยาคุมฉุกเฉิน………………………2    เลนเกมสคอมพิวเตอร/วิดีโอเกมส………………………..………………….…… 5

    กินยาเม็ดคุมกําเนิด………………… 3   ไปศูนยการคา/สวนสาธารณะ………………………..………………….……………6

     ถุงยางอนามัย…………………………4    สงัสรรคกับเพ่ือน………………………..………………….……………..……………7

    นับระยะปลอดภัย……………………5   เดินทางทองเทีย่ว………………………..………………….……………..……………8

     อืน่ ๆ (ระบ)ุ……………………………6    ทํางานอดิเรก เชน เลีย้งสตัว ปลกูตนไม เปนตน………………………..………9

  คุยโทรศัพทกับเพื่อน………………………..………………….……………..………10

   ไปหองสมุด………………………..………………….……………..………………….…11

   เลนอนิเตอรเน็ต………………………..………………….……………..………………12

   อืน่ ๆ (ระบุ)………………………..………………….……………..…………………. 13

         

                       79               80                              82         83         85         87

การใชเวลาวางของเด็กและเยาวชน

"….(ชื่อ)..…ใชเวลาวางทํากิจกรรมอะไรบาง?"

บนัทกึไดไมเกิน 3 คําตอบ

              บันทึกรหัส

โดยเรียงลําดับตามกิจกรรมทีใ่ชเวลาทําจากมากไปหานอย

A48

คําตอบท่ี 3

การต้ังครรภหรือไม และวิธีใด?"

A47

คําตอบท่ี 1 คําตอบที่ 2

A46

เพศสัมพันธหรือไม?" ครั้งแรกอายุเทาใด?"

                       บันทึกรหัส

"….(ช่ือ)…..เคยมี "….(ชื่อ)…..มีเพศสัมพันธ

(ถามตอไป)

(ขามไปถามสดมภ A46)

บันทึกอายุเต็มป

A43

ตอนที่ 4 กิจกรรมของสมาชิกในครัวเรือน

ถามเฉพาะผูท่ีมีอายุ 6-24 ป

A44

ตอนที่ 3 ข. โรคเอดส (ตอ)

A45

                             บันทึกรหัส

"โดยปกติเมื่อมีเพศสัมพันธ

….(ชื่อ)…..ไดมีการปองกัน
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ถามเฉพาะผูท่ีตอบสัมภาษณ ดวยตนเองท่ีมีอายุ 13-24 ป 
ท่ีมีสถานภาพสมรส โสด (บันทึกรหัส 1 ในสดมภ A7)



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ไมไดตดิตาม………………………………0

  ไมไดติดตาม………1   ไมเปน……………………………… 1   ไมเคยทราบ………………… 1   ทําแลว……………………… 1        ตอบเอง............ 1

  ตดิตามจาก   ตดิตาม   เปน   ไมทํา        ผูอืน่ตอบแทน... 2

     โทรทศัน……………………………… 1     เปนประจํา………2      กรรมการชมุชน…………………2   ทราบจาก       คิดวาจะทํา………………2

     หนังสอืพิมพ………………………… 2     เปนบางครั้ง……3      กลุมออมทรัพยสหกรณ………3       สือ่ตาง ๆ…………………2       เพราะยังไมเขาใจ………3

     วิทยุ…………………………………… 3      กลุมแมบาน……………………4       ผูนําชมุชน……………… 3       ไมคิดจะทํา…………… 4

     หอกระจายเสยีงหมูบาน……………4      กลุมเยาวชน……………………5       เจาหนาทีข่องรัฐ/

     พูดคุยกับเพ่ือน/บคุคลอืน่ ๆ…… 5      กลุมอาชพีตาง ๆ………………6           สถาบนัการเงนิ…… 4

     เขารวมประชมุกับหนวยงาน      อาสาสมัครสาธารณสขุ………7       เพ่ือน/ญาติ………………5

         ภาครัฐ/งานสมัมนา……………6      อืน่ ๆ (ระบ)ุ……………………8       อ่ืน ๆ (ระบ)ุ………………6

     แผนพับ/ใบปลวิ/ปายประกาศ……7

     อืน่ ๆ (ระบ)ุ…………..….……………8

   89   90   91            92  93   94   95                    96                   97               98

A50

"….(ช่ือ)…..ติดตาม

A49

(ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)

โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย การงาน หรือไม?"

A51 A52 A56 A57

 ผูตอบสัมภาษณ 

              บันทึกรหัส

ถามเฉพาะผูที่บันทึก

รหสั 2-6 ในสดมภ A56

"….(ชื่อ)…..ไดจัดทํา

                  บันทึกรหัส

Response

(บนัทึกรหสั 2-6 ถามตอไป)

คําตอบท่ี 1 คําตอบท่ี 2

A53

การเปนสมาชิกกลุม

"….(ชื่อ)…..เปนสมาชิก

คําตอบท่ี 3

A54 A55

"….(ช่ือ)…..เคยไดรับทราบ

 บันทึกรหัส

การจัดทําบัญชีครัวเรือน

ของครัวเรือนหรือไม?"

                   บันทึกรหัส

(ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)

การติดตามขาวสาร

"….(ชื่อ)…..ไดติดตาม

ขาวสารหรือไม และจากแหลงใด?"

คําตอบท่ี 1 คําตอบที่ 2 คําตอบที่ 3

ขาวสารเก่ียวกับ

         บันทึกรหัส

(ขามไปถามสดมภ B1)

ตอนที่ 4 กิจกรรมของสมาชิกในครัวเรือน (ตอ)

หรือบัญชีรายรับ-รายจาย

บัญชีครัวเรือนหรือไม?"

 บันทึกรหัส

(ขามไปถามสดมภ A53)

การพัฒนาอาชีพ/

กลุมอะไรบางในชุมชน?"

การทําบัญชีครัวเรือน
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ถามเฉพาะผูที่ตอบสัมภาษณ ดวยตนเอง ที่มีอายุต้ังแต 13 ปข้ึนไป



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1. ลักษณะของที่อยูอาศัย                                                        4. คาใชจายในการเชาบาน/ที่ดิน ตอเดือน

          ตกึทัง้หลงั เชน กออฐิ/คอนกรีต……..…………………… = 1     (ถามผูบันทึกรหัส 6-11 ในขอ 3)

          ไมทัง้หลงั……………………………………………………… = 2

          ครึ่งตึกครึ่งไม………………………………………………… = 3

          ใชวัสดุไมถาวรในทองถ่ิน เชน ไมไผ/จาก……………… = 4

          ใชวัสดุใชแลว/วัสดุเหลอืใช เชน หีบ ลัง……..………… = 5

          อืน่ ๆ  (ระบ)ุ…………………………………………………… = 6 5. ลักษณะการเชาบาน/ท่ีดิน

    (ถามผูบันทึกรหัส 6-9 ในขอ 3)             

   2. การไดมาของที่อยูอาศัย         เชาจากเจาของโดยตรง…………………………………   = 1

          มาบุกเบกิพ้ืนทีแ่ละสรางบานเอง………………………… = 1         เปนการเชาชวง……………………………………………  = 2

          มาซ้ือสทิธิใ์นทีดิ่นและสรางบานเอง……………………… = 2

          มาซ้ือบานตอจากผูอ่ืน……………………………………… = 3 6. เจาของที่ดิน/บานที่อยูอาศัย 

          มาเชาทีป่ลูกบาน……………………………………………… = 4     (ถามผูบันทึกรหัส 3, 6-9 ในขอ 3)             

          มาเชาบาน/เชาหองอยู………………………………………  = 5         ราชพัสดุ……………………………………………………   = 1

          มาขออาศัยเขาอยู……………………………………………  = 6         องคการศาสนา……………………………………………  = 2

          เปนทีต่กทอด แตสรางบานเอง…………………………… = 7         หนวยงานของรัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล………………  = 3

          อืน่ ๆ  (ระบ)ุ…………………………………………………… = 8         เอกชน……….………………………………………………  = 4

        ไมทราบ……….……………………………………………  = 5

   3. สถานภาพการครอบครองที่อยูอาศัย                                                อืน่ ๆ (ระบุ)……….……...………………………………  = 6

          เปนเจาของบานและทีด่ิน…………………………………… = 1

          เปนเจาของบานปลกูในท่ีดินญาต ิ(ไมเสยีคาเชาที่)…… = 2 7. เชื้อเพลิงที่ใชในการประกอบอาหาร (บันทึกที่ใชเปนสวนใหญ)

          เปนเจาของบานบนที่ดินสาธารณะ/ที่บกุรุก…………… = 3       ไมมีการหุงตม………………………………………………  = 1

          เปนเจาของบานในทีเ่ซงสทิธิ…์…………………………… = 4       ถาน……………………………………………………………  = 2

          อยูโดยไมตองเสยีคาเชา…………………………………… = 5       ไม/ฟน………………………………………………………… = 3

          เปนเจาของบานแตเชาทีดิ่น………………………………… = 6       น้ํามันกาด……………………………………………………  = 4

          บานเชา (เปนหลงั)…………………………………………… = 7       แกส…………………………………………………………… = 5

          หองเชา (เปนตกึแถว/หองแถว/เรือนแถว)……………  = 8       ไฟฟา…………………………………………………………… = 6

          หองแบงเชา.…………………………………………………… = 9       อืน่ ๆ  (ระบ)ุ………………………………………………… = 7

          เปนเจาของบานบนที่ดินเชาซ้ือ…………………………… = 10

          อืน่ ๆ  (ระบ)ุ…………………………………………………… = 11

  

ตอนที่ 5 ลักษณะท่ีอยูอาศัย

    บนัทึกจํานวนเงนิ (หนวยเปนบาท)

(col.24)

(col.25)

(col.26-27)

(col.28-32)

(col.33)

REC_NO2
23

(col.34)

(col.35)

B1

B2

B3

B4

B5

B7

ใหบันทึกรหัสลงใน

B6

10



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   8. การใชสวม (บันทึกประเภทที่ใชเปนสวนใหญ) 10. วิธีกําจัดขยะภายในครัวเรือน (ตอบไดไมเกิน 2 คําตอบ)

          สวมชกัโครก           เก็บรวบรวมใหพนักงานนําไปทิง้……………………  = 1

                 - ใชเฉพาะครัวเรือนนี้………………………………  = 1           เผา………………..……………..…………………………  = 2

                 - ใชรวมกับครัวเรือนอืน่……………………………  = 2           ฝงกลบ……………..…………..…………………………  = 3

          สวมซึม           นําไปเลีย้งสตัว……..…………..………………………  = 4

                 - ใชเฉพาะครัวเรือนนี้………………………………  = 3           ทําปุยหมัก…………..………….….……………………  = 5

                 - ใชรวมกับครัวเรือนอืน่……………………………  = 4           ทิง้ลงแมน้ํา  ลําคลอง……..……….…………………  = 6

          สวมชกัโครกและสวมซึม           ทิง้ตามทีว่าง  ทีส่าธารณะ……..….…………………  = 7

                 - ใชเฉพาะครัวเรือนนี้………………………………  = 5           อืน่ ๆ  (ระบ)ุ……………………………………………  = 8

                 - ใชรวมกับครัวเรือนอืน่……………………………  = 6

          สวมหลมุ  ถัง  บอปลา  ถายลงแมน้ําลําคลอง 11. ทอ/ทางระบายน้ําท้ิงของครัวเรือน

              หรือ สวมลกัษณะอืน่ ๆ  โดยมีหองกั้น……………  = 7           มี

          ไมมีสวม…………………………………………………………  = 8                ใชไดดี……..…………..……………………………  = 1

               ใชไมได (ชํารุด มีน้ําขงั)……..…………..……   = 2

   9. น้ําดื่ม และน้ําใช (บันทึกประเภทที่ใชเปนสวนใหญ)           ไมมี (ทิง้ลงพ้ืนใหซึมไปเอง/มีน้ําเนาขัง)…………   = 3

       (บันทึกรหัสประเภท น้ําดื่ม ในรายการ B9 และ            

       รหัสประเภท น้ําใช ในรายการ B10)

          นํ้าด่ืมบรรจุขวด………………………………………………  = 1

          นํ้าประปาตอทอเขาบาน………………………………………  = 2

          นํ้าบาดาลตอทอเขาบาน……………………………………   = 3

          นํ้าประปานอกบาน………………..…………………………  = 4

          นํ้าบอหรือนํ้าบาดาล…..………………………………………  = 5

          นํ้าจากแมนํ้าลําธาร  หรือ คลอง……..……………………  = 6

          นํ้าฝน…………………..………………………………………   = 7

          อืน่ ๆ  (ระบ)ุ……………………………………………………  = 8

  

ตอนที่ 5 ลักษณะที่อยูอาศัย (ตอ)

(col.37)

(col.38)

B9

B10

B11 (col.39)

ใหบันทึกรหัสลงใน

(col.36)B8

B13 (col.41)

B12 (col.40)
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   12. สมาชิกในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งเปนเจาของสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนีห้รือไม 

       ถาเปนเจาของ ใหระบุจํานวนส่ิงของแตละรายการที่มีท้ังหมดในครัวเรือนลงใน

       ถาไมมีหรือมีใชแตไมเปนเจาของ ใหบันทึกรหัส "0" ลงใน             (ถาผูอื่นนอกครัวเรือนใหยืมมาจะถือวา "ไมเปนเจาของ")

           เตยีงนอนไม หรือ โลหะ…………………………………… B14       (col.42) เครื่องดูดฝุน………………………………………………………… B28          (col.56)

           เตาหงุตมอาหาร    - แกส………………………………… B15       (col.43) เครื่องปรับอากาศ…………………………………………………… B29          (col.57)

                                - ไฟฟา……………………………… B16       (col.44) เครื่องทําน้ํารอน/น้ําอุน ในหองนํ้า……………………………… B30          (col.58)

           เตาอบไมโครเวฟ…………………………………………… B17       (col.45) เครื่องคอมพิวเตอร………………………………………………… B31          (col.59)

           กระตกิตมนํ้าไฟฟา………………………………………… B18       (col.46) โทรศัพท (รวมเครื่องตอพวง PCT)…………………………… B32          (col.60)

           ตูเย็น……………………………………………………...… B19       (col.47) โทรศัพทเคลือ่นที…่………………………………………………… B33          (col.61)

           เตารีดไฟฟา……………………………………………..…… B20       (col.48) โทรสาร………………………………………………………………… B34          (col.62)

           หมอหงุตม/กะทะไฟฟา/หมอหุงขาวไฟฟา…………… B21       (col.49) รถยนตสวนบคุคล………………………………………………… B35          (col.63)

           พัดลม……………………………………………………….. B22       (col.50) รถบรรทกุเลก็/รถปกอพั/รถตู…………………………………… B36          (col.64)

           จักรเย็บผา………………………………………………… B23       (col.51) รถอแีตน และรถอืน่ ๆ ประเภทเดียวกัน…………………… B37          (col.65)

           วิทยุ/เทป……………………………………………………… B24       (col.52) เรือยนต……………………………………………………………… B38          (col.66)

           โทรทศัน……………………………………………………… B25       (col.53) รถจักรยานยนต…………………………………………………… B39          (col.67)

           เครื่องเลน VDO/CD/DVD…………………………….. B26       (col.54) รถจักรยาน…………………………………………………………… B40          (col.68)

           เครื่องซักผา……………………………………………….. B27       (col.55)

  

ตอนที่ 5 ลักษณะที่อยูอาศัย (ตอ)
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   1. รายไดสุทธิรวมกันของครัวเรือนตอเดือน (หนวยเปนบาท)   4. แหลงของหนี้สินที่กูยืม (ท่ีเปนเงินสด)
          ต่ํากวา 1,000…………………………………………………  = 1 C1           (col.24)        (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ โดยเรียงลําดบัแหลงท่ีกูยืมบอยจากมากไปนอย)
          1,000 - 3,000………………………………………………… = 2         บุคคลในครัวเรือน………………………………………   = 0

          3,001 - 5,000………………………………………………… = 3         บุคคลอืน่นอกครัวเรือน…………………………………  = 1

          5,001 - 8,000………………………………………………… = 4         ธนาคารอาคารสงเคราะห/ธนาคารออมสนิ…………  = 2

          8,001 - 10,000……………………………………………… = 5         ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณการเกษตร…  = 3

          มากกวา 10,000……………………………………………… = 6         ธนาคารพาณิชย……………………………………………  = 4

          อืน่ ๆ (ระบ)ุ……….……...…………………………………… = 7         ธรุกิจการเงนิทีไ่มใชธนาคารพาณิชย…………………  = 5

        สหกรณออมทรัพย/สวัสดิการของหนวยงาน………  = 6

   2. หนี้สินของครัวเรือน         กองทนุหมูบาน/ชมุชนเมือง……….……...……………  = 7

      (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ โดยใหเรียงลําดบัความสําคญัจากมากไปนอย)         อืน่ ๆ (ระบุ)……….……...………………………………  = 8

           ไมมี……………………………………………………………  = 0 C2           (col.25)

5.  อตัราดอกเบี้ยเงินกูตอเดือนที่ตอบในรายการ C6, C7, C8

           มีและวัตถุประสงคของการกูยืม

              เพื่อซื้อ/เชาซ้ือบาน และ/หรือทีด่ิน……..…………… = 1           อตัราดอกเบีย้ทีต่อบใน  C6………………

              เพื่อซื้อ/เชาซ้ือยานพาหนะ……..……………………… = 2

              เพื่อใชในการศึกษา……..……………………………… = 3           อตัราดอกเบีย้ทีต่อบใน  C7………………

              เพื่อใชจายอุปโภค บริโภคอืน่ ๆ ในครัวเรือน…… = 4

              เพื่อใชในการทําธุรกิจ (ทีไ่มใชการเกษตร)………… = 5           อตัราดอกเบีย้ทีต่อบใน  C8………………

              เพื่อใชในการทําเกษตร

                  (ปลกูพืช/เลิย้งสตัว/เพาะเลี้ยง/ประมง)………  = 6 6. ประเภทของคาใชจายตอเดือนของครัวเรือน

              เพื่อการรักษา/การเจ็บปวย…………………………… = 7      (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ โดยใหเรียงลําดบัคาใชจายจากมากไปนอย)

              อืน่ ๆ เชน หนี้จากการคํ้าประกัน/หนี้คาปรับ/         คาเชาบาน/เชาที…่………………………………………… = 1

                  จายคาเสียหาย ฯลฯ………………………………  = 8         คานํ้า-ไฟ…………………………………………………… = 2

        คาโทรศัพท/มือถือ………………………………………  = 3

   3. จํานวนเงินที่เปนหนี้สิน (ทั้งท่ีเปนเงินสด/ไมเปนเงินสด)         คาใชจายประจําวัน (ไมรวมคาพาหนะ)……………… = 4

        คาพาหนะเดินทางไปทํางาน…………………………… = 5

        เงนิทนุ……………………………………………………… = 6

        จายหน้ี/เงินกู……………………………………………… = 7

        คาเทอมลกู (แปลงเปนตอเดือน)……………………… = 8

        ผอนสงสิง่ของเครื่องใช………………………………… = 9

        คารักษาพยาบาล………………………………………… = 10

        อืน่ ๆ (ระบุ)………………………………………………… = 11

ตอนที่ 6 เศรษฐกิจในครัวเรือน

(ขามไปถามขอ 6)

(col.28-33)C5

ใหบันทึกรหัสลงใน

C12

(col.49-50)

C13

C14

บนัทกึจํานวนเงนิ (หนวยเปนบาท)

(col.26)C3

(col.27)C4

(col.34)C6

(col.35)C7

(col.36)C8

(col.37-38) (col.39-40)

70 13

(col.41-42) (col.43-44)

(col.45-46) (col.47-48)

= C9

= C10

= C11

บาท สตางค
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REC_NO3

(col.51-52)

(col.53-54)



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ปญหาสําคัญท่ีมใีนชุมชน รหัสคําตอบ   ความชวยเหลือท่ีชุมชนตองการ รหัสคําตอบ

                              มี…………………………………………..……… = 1 ตองการ…………………………………………..………………………………= 1

                              ไมมี…………………………………………..……= 2 ไมตองการ…………………………………………..………………………… = 2

         1. การถูกไลที…่…………………………………………………C15          1. โครงการบานเอ้ืออาทร/บานม่ันคง……………… C36

         2. ทีอ่ยูอาศัยแออัดเสือ่มโทรม…………………………… C16          2. จดัหาทีดิ่นเพ่ืออยูอาศัย/ทํากิน…………………… C37

         3. คาเชาบาน/ทีด่ินราคาแพง……………………………… C17          3. บานเชาระยะยาว/ราคาถูก………………………… C38

         4. ไมมีทะเบยีนบานทําใหขาดสวัสดิการภาครัฐ……… C18          4. จดัทําทะเบยีนบานให……………………………… C39

         5. ไฟฟา (ระบ)ุ………………………………………………… C19          5. ไฟฟา (ระบุ)…………………………………………… C40

         6. น้ําประปา (ระบ)ุ…………………………………………… C20          6. นํ้าประปา (ระบ)ุ……………………………………… C41

         7. ทางระบายน้ํา (ระบ)ุ……………………………………… C21          7. มีศูนยชมุชน (หองสมุด สนาม/ลานกีฬา)………C42

         8. การจดัเก็บขยะ……………………………………………… C22          8. มีสถานีอนามัยในชมุชน…………………………… C43

         9. อาชญากรรม………………………………………………… C23          9. จดัตัง้กองทนุเพ่ือการศึกษา……………………… C44

        10. ยาเสพตดิ…………………………………………………… C24         10. จดัหาแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา………………………C45

        11. โรคเอดส…………………………………………………… C25         11. จดัหาแหลงเงินทนุเพ่ือประกอบอาชพี………… C46

        12. ไมมีเงินทนุเพ่ือการศึกษา……………………………… C26         12. หางานใหทํา……………………………………………C47

        13. เด็กเล็กขาดผูดูแล………………………………………… C27         13. อ่ืน ๆ (ระบ)ุ………………………………………… C48

        14. ความเจบ็ปวย……………………………………………… C28

        15. หน้ีสนิ………………………………………………………… C29

        16. ไมมีงานทํา……………………………………………………C30

        17. ไมมีเงินทนุเพ่ือประกอบอาชพี………………………… C31

        18. มลภาวะทางกลิน่………………………………………… C32

        19. มลภาวะทางเสียง………………………………………… C33

        20. มลภาวะทางอากาศ……………………………………… C34

        21. อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………………………………… C35

ตอนที่ 7 ปญหา และความชวยเหลือที่ตองการ
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ใหบันทึกรหัสลงใน           ทุกสดมภ

(col.73)

(col.74)

(col.75)

(col.55)

(col.56)

(col.57)

(col.58)

(col.59)

(col.60)

(col.61)

(col.62)

(col.63)

(col.64)

(col.65)

(col.66)

(col.67)

(col.68)

(col.69)

(col.70)

(col.71)

(col.72)

(col.87)

(col.88)

(col.76)

(col.78)

(col.79)

(col.80)

(col.81)

(col.86)

(col.82)

(col.77)

(col.83)

(col.84)

(col.85)



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อาชีพ  รหัส

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
รับเหมากอสราง  ทนายความ  ชางภาพ ฯลฯ

11
12

เชน  ลูกเรือประมง  คนงานเลื่อยไมยางพารา  คนงานติดรถสงของ  ฯลฯ
13

เชน  เสมยีน  พนักงานบัญชี  แมบานโรงแรม  พนกังานทําความสะอาด  พนกังานรักษาความปลอดภัย 
14
15
16
17
18
19
20

มหีอง  มบีาน  ใหเชา 21
ธุรกิจการผลิต 22
ชางอื่น ๆ 23

97
98

รับงานมาทําทีบ่าน
อื่น ๆ เชน  ดูดสวม  ทํากรอบพระ  ถายเอกสารเขาเลม  รับซ้ือเศษยาง  รับยอมผา ฯลฯ

ทํางานไมทราบอาชีพ
ไมทํางาน

รับจางเลี้ยงเด็ก
รับซื้อของเกา / เก็บของเกาขาย
รับซัก - รีดเสื้อผา
มรีถใหเชา - รถสองลอถีบ (เปนเจาของรถใหเชา)  รวมรถตุก ๆ
มรีถรับจางบริการทัว่ ๆ ไป (เปนเจาของ)

อาชีพอิสระ  เชน  ขายประกันชีวิต  ขายตรงเครื่องสําอางค  นกัรอง แดนเซอร  นวดแผนโบราณ

ขาราชการ  พนกังานราชการ  ลูกจางรัฐบาล  พนกังาน/ลูกจางรัฐวิสาหกิจ
ลูกจาง  (ทํางานประจํา  แตมรีายไดไมแนนอน  หรือเปนลูกจางรายวัน  รายชิ้นงาน)

พนกังานบริษัท / หางราน / รานคา (ทีม่รีายไดแนนอน เปนรายเดือน)

ชางซอมเคร่ืองใช  เชน  ซอมเครื่องไฟฟา  นาฬิกา  แวนตา  รับซอมรองเทา ฯลฯ

ชางยนต  เชน  ซอมรถยนต  รถจักรยานยนต  ชางซอมเครื่องจักร ฯลฯ
ขับรถรับจางทกุชนิด  ปนสามลอรับจาง ฯลฯ
ขับมอเตอรไซดรับจาง

คาขาย / แผงลอยขายของ - อาหาร  รถเข็น  รานอินเตอรเนต็
รับจางทัว่ไป (ไมมงีานประจํา ) / กรรมกร
ชางเสริมสวย
ชางเย็บผา

รหสัอาชพี
โครงการสํารวจลักษณะทางประชากรและสังคมของชุมชนผูมีรายไดนอยในเมือง พ.ศ. 2549

ทํานา / เกษตรกร / เล้ียงสัตว
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จอ ระกา วอก มะแม มะเมีย มะเส็ง มะโรง เถาะ ขาล ฉลู ชวด กุน

2549 2548 2547 2546 2545 2544 2543 2542 2541 2540 2539 2538

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2537 2536 2535 2534 2533 2532 2531 2530 2529 2528 2527 2526

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2525 2524 2523 2522 2521 2520 2519 2518 2517 2516 2515 2514

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

2513 2512 2511 2510 2509 2508 2507 2506 2505 2504 2503 2502

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

2501 2500 2499 2498 2497 2496 2495 2494 2493 2492 2491 2490

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

2489 2488 2487 2486 2485 2484 2483 2482 2481 2480 2479 2478

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

2477 2476 2475 2474 2473 2472 2471 2470 2469 2468 2467 2466

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

2465 2464 2463 2462 2461 2460 2459 2458 2457 2456 2455 2454

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

2453 2452 2451 2450 2449 2448 2447 2446 2445 2444 2443 2442

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

2441 2440 2439 2438 2437 2436 2435 2434 2433 2432 2431 2430

108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

หมายเหตุ 1. ผูทีต่อบปเกิดเปนปพุทธศักราช

ก. ขณะสมัภาษณ  ถาไมถึงเดือนเกิดใหเอาอายุ ในตารางนี้ลบดวย 1

ข. ขณะสมัภาษณ  ถาเปนเดือนเกิดหรือเลยเดือนเกิดแลว  ใหเทยีบอายุ  ตามตารางเทยีบอายุน้ี

ค. ผูทีเ่กิดเดือน ม.ค.-มี.ค. กอน พ.ศ. 2484 คือ ป พ.ศ. 2483, 2482,…ใหเอาอายุ  ในตารางนี้ลบดวย 1

ง. ผูทีเ่กิดเดือน เม.ย.-ธ.ค. กอน พ.ศ. 2484 คือ ป พ.ศ. 2483, 2482……ใหเทยีบอายุ  ตามตารางเทยีบอายุน้ี

2. ผูทีต่อบปเกิดเปนปนักษัตร

ก. ผูทีเ่กิดเดือนทางจันทรคต ิ เดือน 1 - 4 ของปนักษัตร ใหเอาอายุ ในตารางนี้ลบดวย 1

ข. ผูทีเ่กิดเดือนทางจันทรคต ิ เดือน 5 - 12 ของปนักษัตร ใหเทยีบอายุ ตามตารางเทยีบอายุนี้

3. ถาไมทราบเดือนเกิด ใหเทยีบอายุ ตามตารางเทยีบอายุน้ี

4. ใหบนัทกึรหสัเดือนและปเกิดตามตารางขางลางน้ี

  เดอืนทางสุริยคติ   เดอืนทางจันทรคติ รหัส  ปพุทธศกัราช รหัส

  มกราคม   เดือนยี่ / เดือน 2 01  พ.ศ. 2549 549

  กุมภาพันธ   เดือน 3 02  พ.ศ. 2548 548

  มีนาคม   เดือน 4 03  พ.ศ. 2547 547

  เมษายน   เดือน 5 04  พ.ศ. 2546 546

  พฤษภาคม   เดือน 6 05 .  .

  มิถุนายน   เดือน 7 06 .  .

  กรกฎาคม   เดือน 8 07 .  .

  สงิหาคม   เดือน 9 08 .  .

  กันยายน   เดือน 10 09 .  .

  ตุลาคม   เดือน 11 10 .  .

  พฤศจิกายน   เดือน 12 11

  ธันวาคม   เดือนอาย / เดือน 1 12

รหัสเดอืนและป

โครงการสํารวจลักษณะทางประชากรและสังคมของชมุชนผูมีรายไดนอยในเมือง พ.ศ. 2549

ตารางเทียบอายุ 




