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ถามทุกคน

ลาํดบัที่ ช่ือ - นามสกลุ วนั เดือน ปี เกดิ อายุ "...ช่ือ...ขณะน้ี

ณ 1 มิ.ย. 2557 กาํลงัเรียนชัน้ใด?"

บนัทึก บนัทึก บนัทึก ชัน้ ปี บนัทกึรหสั 

 หวัหนา้ครวัเรือน.………1  ชาย…………1 วนั เดือน ปี ทีเ่กิด อายเุต็มปี ทีก่าํลงัเรียนโดยละเอยีด   ไมเ่คยเรียน………………… 1

 ภรรยาหรือสาม.ี.........…2  หญงิ……… 2 ถา้ตํา่กวา่ 1 ปี   ก่อนประถมศึกษา………… 2

 บตุรทีย่งัไมส่มรส………3 บนัทึก "0" ถา้ไมเ่รียน บนัทึก   ประถมศึกษา…………………3

 บตุรทีส่มรสแลว้………. 4   ใหบ้นัทึก "99" "ไมเ่รียน"   มธัยมศึกษาตอนตน้………4

 บตุรเขย บตุรสะใภ…้… 5   มธัยมศึกษาตอนปลาย

 บตุรของบตุร....…………6     สายสามญั…………………5

 พ่อ แม ่/     สายอาชพี………………… 6

   พ่อ แมข่องคู่สมรส... 7   ปวส./ปวท./อนุปริญญา……7

 ญาตอิืน่ ๆ......……………8   ปริญญาตรี……………………8

 ผูอ้าศยั   สูงกวา่ปริญญาตรี............ 9

ื ั ใ ้ ื่ ( )

บนัทกึรหสั 

กบัหวัหนา้ครวัเรือน

เพศ

ถามเฉพาะผูท้ี่มีอายุต ัง้แต่ 6 ปีข้ึนไป

"...ช่ือ...จบการศึกษา

สูงสดุระดบัใด?"

2

ตอนที่ 1 ลกัษณะทัว่ไปของสมาชิกในครวัเรอืน

ความเกี่ยวพนั

 บนัทกึรหสั 

 ถา้ไมท่ราบ วนั / เดือน

   หรือคนรบัใช…้…...... 9   อนืๆ (ระบ)ุ...................... 10

A1 A2 A5D A5M A5Y A6 A7
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__ __ __ __ __ __ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __
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__ __ __ __ __ __ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ _ _ _ _ __ __ __ __ __ ____

A3 A4 A8

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __



สถานภาพสมรส อาชีพ อตุสาหกรรม

 "ระหว่าง 12 เดือนท่ีแลว้ "กจิกรรมหลกัท่ี...ช่ือ… "...ช่ือ...มีรายไดจ้ากการทาํงาน "...ช่ือ...มีรายไดจ้ากการทาํงาน

บนัทกึรหสั ...ช่ือ...ทาํงานอะไร?" ทาํอยู่เป็นกจิกรรม หรือการลงทนุ ท่ีเป็นตวัเงิน หรือการลงทนุ ท่ีเป็นสิ่ งของ

 โสด…………………… 1 หรือผลติอะไร?" เฉลี่ยประมาณเดือนละเท่าไร?" เฉลี่ยประมาณเดือนละเท่าไร?"

 สมรส………………… 2 ไม่สูบบหุรี่........ 1 ไม่ดื่มสุราฯ............. 1

 หมา้ย………………… 3 ถา้ ทาํงาน บนัทึกประเภทของกิจการ  นายจา้ง..............................1  ทาํงานบา้น…............ 1 ใหบ้นัทึกรายไดส้ทุธิ  ใหป้ระมาณราคาสิง่ของทีไ่ดร้บัจาก สูบบหุรี่.............2 ดื่มสุราฯ................. 2

 หย่า…………………… 4 บนัทึกอาชีพ หรือลกัษณะของงาน  ผูป้ระกอบธุรกจิของตนเอง 2  เรยีนหนงัสอื…......... 2 หลงัจากหกัตน้ทนุ การทาํงาน รวมทัง้การนาํสนิคา้ 

 แยกกนัอยู่……………5 หรือตาํแหน่งหนา้ทีก่ารงาน ใหช้ดัเจน  ผูช่้วยธุรกจิของครวัเรอืน... 3  กาํลงัหางานทาํ..........3 ในการทาํงานหรือการลงทนุ หรือบริการจากการทาํธุรกิจ 

 เคยสมรสแต่ ทีม่ชี ัว่โมงการทาํงานสงุสดุ  ลูกจา้งรฐับาล..................... 4  ยงัเด็กหรอืชรา......... 4 บนัทึกจาํนวนเงิน หรือการเกษตรมาบริโภค

  ไม่ทราบสถานภาพ. 6 (ถามต่อไป)  ลูกจา้งรฐัวสิาหกจิ.............. 5  ป่วย พกิาร ฯลฯ (หน่วยเป็นบาท) หรือใชภ้ายในครวัเรือน

 ลูกจา้งเอกชน..................... 6     จนไม่สามารถ ถา้ ไม่มีรายได ้หรือ ขาดทุน บนัทึกจาํนวนเงิน

ถา้ ไม่ทาํงาน  สมาชกิของการรวมกลุม่      ทาํงานได.้........... 5 ใหบ้นัทึก"0" (หน่วยเป็นบาท)

บนัทึก “ไม่ทาํงาน”     ผูผ้ลติ........................... 7  ไม่สมคัรใจทาํงาน.... 6 ถา้ ไม่มีรายได ้ใหบ้นัทึก"0"

(ขา้มไปถามสดมภ ์A13)  ผูท้ีไ่ม่สามารถจาํแนก  อืน่ ๆ (ระบ)ุ............. 7

   สถานภาพการทาํงานได.้.. 8

เงนิ สิง่ของ (รวมผลผลติในครวัเรอืน)

A10 A11 A14 A15

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

3

"โดยปกติ...ช่ือ…

สูบบหุร่ีหรือไม่?"

"ใน 12 เดือนท่ีแลว้

...ช่ือ...ด่ืมสรุาหรือ

ตอนที่ 1 ลกัษณะทัว่ไปของสมาชิกในครวัเรอืน

ถามเฉพาะผูท้ี่มีอายุต ัง้แต่ 15 ปีข้ึนไป

ถามเฉพาะผูท่ี้บนัทึก

สถานภาพการทาํงาน

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์"...ช่ือ...ไม่ทาํงาน

A16 A17

หรือไม่?"

A9

(รายไดจ้าการทาํงานและแหลง่อืน่ เช่น จากผูป้กครอง จากผูอ้ืน่ หรืออืน่ๆ)

บนัทกึรหสั 

"...ช่ือ...ทาํงาน

รายได ้

"ไม่ทาํงาน" ใน A10

ในฐานะอะไร?" เพราะสาเหตใุด?"

A13A12

บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั 

(ขา้มไปถามสดมภ ์A14)

บนัทกึรหสั 

__ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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__ __ __ __

__ __ __ __



"...ช่ือ....เริ่ม "...ช่ือ…เริ่มสูบบหุรี่ "...ช่ือ...สูบบหุรี่

สูบบหุรี่คร ัง้แรก เป็นปกตินิสยั

สุ่มเลอืกสมาชกิ เม่ืออายเุท่าไร?" (สูบประจาํ/นานๆ คร ัง้)

ในครวัเรอืนทีอ่ายุ  เม่ืออายเุท่าไร?" บนัทกึรหสั 

15 ปีขึ้นไปมา 1 คน   ไมสู่บและไมเ่คยสูบ............... 1  ไมเ่คย / ไมอ่ยากเลกิ..................... 1

สาํหรบัสมัภาษณ์ บนัทึกอายเุต็มปี บนัทึกอายเุต็มปี บนัทกึรหสั  เคยคดิแต่ไมเ่คยพยายามเลกิ..........2

 ไมสู่บแต่เคยสูบ เศษของปีตดัทิ้ง เศษของปีตดัทิ้ง  ภายใน 5 นาท ี.......... 1

    เคยสูบเป็นประจาํ............... 2  6-30  นาท.ี................ 2  เคยและพยายามเลกิ

    เคยสูบนานๆ ครัง้...............3  31-60 นาท.ี............... 3      1 ครัง้……………..………………… 3

 สูบ  มากกวา่ 60 นาท.ี....... 4      2 ครัง้…………….……………………4

    สูบเป็นประจาํ..................... 4      3 ครัง้……………..………………… 5

    สูบนาน ๆ ครัง้................... 5      4 ครัง้…………….……………………6

     5 ครัง้…………...……………………7

     มากกวา่ 5 ครัง้………………………8

(ถามต่อไป)

 ตอนที่ 2 การสูบบหุรี่ (ถามเฉพาะผูท้ี่มีอายตุ ัง้แต่ 15 ปีข้ึนไป)

บนัทกึรหสั 

(ถามต่อไป)

สูบบหุรี่หรือไม่?"

ภายหลงัตื่นนอน?"

"...ช่ือ...เคยพยายาม

(ขา้มไปถามสดมภ ์C13)

"โดยปกติ...ช่ือ…

มวนแรกของวนัเม่ือไหร่  

4

ถามเฉพาะผูท้ี่สูบ หรอื เคยสูบบุหรี่ (C1 = 2-5)

ที่จะเลกิสูบบหุรี่หรือไม่?"

(ขา้มไปถามสดมภ ์C27)

 C2 C3

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

C4 C5C1

__

__ __

__

__
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__

__ __ __

__

__ __ __

__ __



"ในระหวา่ง 30 วนัที่แลว้

 ...ช่ือ...เสยีคา่ใชจ้า่ยในการซ้ือ

บหุรี่มาสูบ โดยรวมเป็นเงนิเทา่ใด?"

 C13  บหุรี่ทีผ่ลติจากโรงงาน (มวนต่อวนั)

  C8  สาม ี/ ภรรยา / ลูก ขอรอ้ง  C14  บหุรี่มวนเอง (มวนต่อวนั)

  คลนิิกเลกิบหุรี่ในสถานพยาบาล............. 1   C9  ตอ้งการประหยดั/ราคาบหุรี่  C15  ซกิาร ์(มวนต่อวนั) บนัทึกจาํนวนเงนิ หน่วยเป็นบาท

  สายด่วน เลกิบหุรี่ 1600.........................2   C10 การรณรงค/์ประชาสมัพนัธ/์  C16  ไปป์ (คร ัง้ต่อวนั) ถา้ จาํนวนเงินมากกว่า 9,998 บาท

  ซื้อสารทดแทนนิโคตนิ เช่น กอเอีย๊ะแป๊ะ        ใหค้วามรูก้ารไม่สูบบหุรี่  C17  ยาสูบทีสู่บผ่านนํา้ เช่น   ใหบ้นัทึก "9998"

      หมากฝร ัง่ ฯลฯ จากรา้นขายยา......... 3   C11 กฎหมายหา้มสูบบหุรี่ในทีส่าธารณะ/         บารากู่/ฮกุกา้/ชชิา (คร ัง้ต่อวนั) ถา้ ไม่ซ้ือเอง/ ไดฟ้รี บนัทึก "0"

  ใชก้ารแพทยท์างเลอืก         ทีท่าํงาน ทาํใหสู้บไม่สะดวก  C18  บหุรี่ไฟฟ้า/ บารากุ่ไฟฟ้าแบบแทง่ 

       (ฝงัเขม็/สมนุไพร/ นวด กด จดุ)..... 4   C12  ป่วย/ เป็นโรคแลว้แพทยแ์นะนาํ         (คร ัง้ต่อวนั)

  เลกิดว้ยตนเอง (หกัดบิ/ลดปรมิาณ          ใหง้ดสูบบหุรี่

      สูบลงเรื่อย ๆ).................................. 5

  อืน่ ๆ (ระบ)ุ ......................................... 6 รหสัคาํตอบ C8-C12

ใช่...................... 1

ไม่ใช่.................. 2  

ปี เดอืน วนั ไม่ทราบ.............. 3

C6Y C6M C6D C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

C7

(ใหบ้นัทกึวธิีหลกัทีท่าํใหเ้ลกิสูบ)กอ่นกลบัมาสูบซํ้า นานเทา่ไร?"

คร ัง้สดุทา้ย เพราะสาเหตตุอ่ไปน้ีหรือไม่?"

"...ช่ือ...เลกิสูบ/เคยเลกิสูบบหุรี่ไดใ้น"ระยะเวลาที่...ช่ือ...เลกิสูบ/ "...ช่ือ...เลกิสูบ/เคยเลกิสูบได้

บนัทกึรหสั 

เคยเลกิสูบไดใ้นคร ัง้สดุทา้ย ในคร ัง้สดุทา้ย ดว้ยวธิีใด?"

5

"...ช่ือ...สูบบหุรี่ประเภทดงักลา่วหรือไม่ 

ตอนที่ 2 การสูบบหุรี่ (ถามเฉพาะผูท้ี่มีอายุต ัง้แต่ 15 ปีข้ึนไป)

ถามเฉพาะผูท้ี่สูบบหุรี่ (C1 = 4-5)ถามเฉพาะผูท่ี้สูบ หรือ เคยสูบบหุร่ี (C1 = 2-5)

ถามเฉพาะผูท่ี้เคย หรือ เคยพยายามเลิกบหุร่ี  (C5 = 3-8)

และถา้สูบ สูบปริมาณ กี่มวน/คร ัง้ตอ่วนั?"

 ถา้ สูบแต่ไม่ทุกวนั ใหบ้นัทกึจาํนวนมวน = "88"

ระบจุาํนวนเตม็ 

โดยมหีน่วยเป็น ปี/ เดือน/ วนั

ถา้ ไม่สูบ ใหบ้นัทกึจาํนวนมวน = "0"

__

__

__

__

__

__



บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั 

 เครื่องขายบหุรี่อตัโนมตั…ิ…………1  บหุรี่ในประเทศราคาสูง

 รา้นขายของชาํ…………………………2     เช่น  กรองทพิย ์กรุงทอง บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั 

 รา้นสะดวกซื้อ…………………………3     สายฝน รอยลั............................... 1       ได/้ซื้อ เป็นมวน/บหุรี่แบ่งขาย.. 1   มภีาพคาํเตอืนและขอ้ความ    ดู.............................. 1

 รา้นคา้ส่ง/หา้งสรรพสนิคา้…………4  บหุรี่ในประเทศราคาถูก เช่น       ได/้ซื้อ เป็นซอง................………2      ภาษาไทย............................ 1    ไมดู่.......................... 2

 แผงลอยขา้งถนน เร่ขาย     วนัเดอร ์เอสเอม็เอส ชูท้................. 2       ได/้ซื้อ เป็นห่อใหญ่ (Carton).. 3      ภาษาอืน่............................. 2    ไมท่ราบ / จาํไมไ่ด.้... 3

    หรอืตลาดนดั………………………5  บหุรี่ต่างประเทศราคาสูง       อืน่ๆ ระบ.ุ............…………………4   ไมม่.ี....................................... 3

 ซื้อทางอนิเตอรเ์น็ต..................... 6     เช่น  มารโ์บโล วนิสต์นั   ไมท่ราบ.................................. 4

 ไดฟ้ร.ี......................................... 7     ดนัฮลิล ์มายสเ์ซเวน่....................... 3

 อืน่ๆ (ระบ)ุ .......เช่น ซื้อจาก  บหุรี่ต่างประเทศราคาถูก เช่น เบรก

    ต่างประเทศ รา้นสนิคา้ปลอดภาษ ี    Half Time5 Score, บองโจ, เอสโตร, 

    ซื้อต่อจากคนอืน่ เป็นตน้ ....... 8     M79, X mental/classic เป็นตน้.. 4

 ไมท่ราบ (เช่น ได/้ซื้อ บหุรี่มาสูบ

่ ้ ่ ้

ถามเฉพาะผูท้ี่สูบบุหรี่ (C1 = 4-5)

ถามเฉพาะผูท้ี่สูบบุหรี่ซอง / บุหรี่ที่ผลติจากโรงงาน ( C13 = 1-80, 88)

ถามเฉพาะผูอ้าย ุ15-20 ปี

บตัรประชาชนหรือไม่?"

ใหบ้นัทึกจาํนวนเงนิ หน่วยเป็นบาท 

6

ขอ้ความบนซองบหุรี่หรือไม่?"

ได/้ซ้ือ บหุรี่มาสูบ ท่านซ้ือประเภทอะไร?" มาสูบมีภาพคาํเตือนและ

ตอนที่ 2 การสูบบหุรี่ (ถามเฉพาะผูท่ี้มีอายุต ัง้แต่ 15 ปีข้ึนไป) (ต่อ)  

ถา้ ไม่ซ้ือเอง/ ไดฟ้รี ใหบ้นัทึก "0"

ถา้ จาํนวนเงินมากกว่า 9,998 บาท ใหบ้นัทึก "9998"

รุปแบบ

"บหุรี่ซองที่...ช่ือ...ซ้ือมาสูบ

คร ัง้สดุทา้ย ผูข้ายไดข้อดู

ท่าน ได/้ซ้ือ มาในรูปแบบใด 

มีจาํนวนเท่าใด และรวมเป็นเงนิเท่าใด?"

"คร ัง้สดุทา้ยที่...ช่ือ...ได/้ซ้ือบหุรี่"คร ัง้สดุทา้ยที่...ช่ือ..."คร ัง้สดุทา้ยที่...ช่ือ... "คร ัง้สดุทา้ยที่...ช่ือ...ได/้ซ้ือ บหุรี่มาสูบ

ได/้ซ้ือ บหุรี่มาสูบ จากที่ใด?"

    แบบแบ่งขาย เป็นตน้)…………………5 รูปแบบทีซ่ื้อ จาํนวนทีซ่ื้อ รวมเป็นเงนิ

C22 C23 C24

__ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __

C25

__

C26

__ __ __

C20 C21

__

__ __ __

__

__ __ __ __

__

__

__ __ __ __

__

__ __ __

__



บนัทกึรหสั 

  ไมเ่คยเหน็ภาพคาํเตอืน

     บนซองบหุรี่เลย………………………………1 บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั 

  เคยเหน็ และนึกถงึหรือตระหนกั……………2  อยากลอง................................................ 1  อยาก.................................................. 1  อยากเลกิ

(ถามต่อไป)  ไมอ่ยากลอง.............................................2  ไมอ่ยาก...............................................2     และพยายามเลกิสูบอย่างมาก……….... 1

  เคยเหน็ แต่ไมนึ่กถงึหรือไมต่ระหนกั………3  ไมท่ราบ................................................... 3  ไมท่ราบ............................................... 3     และพยายามเลกิสูบ........…...........……2

  ไมท่ราบ……………………………................ 4     แต่ไมพ่ยายามเลกิสูบ........................…3

(ถา้บนัทกึรหสั 1, 3-4  ไมอ่ยากเลกิ........................................... 4

ใหข้า้มไปถามสดมภ ์C31)  ไมท่ราบ................................................. 5

7

"ในระหว่าง 30 วนัที่แลว้ "ในระหว่าง 30 วนัที่แลว้

สูบบหุรี่หรือไม่?" สูบบหุรี่อกีหรือไม่?"

ทาํให.้..ช่ือ...อยากกลบัมา

คาํเตือนบนซองบหุรี่ที่เป็นรูปภาพ

ถามเฉพาะผูท้ี่เคยเหน็ภาพคาํเตือน และตระหนักถงึอนัตราย (C27 = 2)

ถามเฉพาะผูท้ี่ไม่สูบบหุรี่

รูปภาพทาํให.้..ช่ือ...อยากลอง ทาํให.้..ช่ือ...อยาก

อนัตรายของบหุรี่ต่อสขุภาพหรือไม่?"

คาํเตือนบนซองบหุรี่ที่เป็น

(C1 = 1) (C1 = 2-3)

ตอนที่ 2 การสูบบหุรี่ (ถามเฉพาะผูท้ี่มีอายตุ ัง้แต่ 15 ปีข้ึนไป) (ต่อ)

ถามเฉพาะผูท้ี่สูบบหุรี่

(C1 = 4-5)

"ในระหว่าง 30 วนัที่แลว้

คาํเตือนบนซองบหุรี่ที่เป็นรูปภาพ

ถามเฉพาะผูท้ี่เคยสูบบหุรี่

ทาํให.้..ช่ือ...นึกถงึหรือตระหนักถงึ

"คาํเตือนบนซองบหุรี่เป็นรูปภาพ 

เลกิบหุรี่หรือไม่?"

C27 C28 C29 C30

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __



ถามเฉพาะผูท้ี่ใช ้/ เคยใช ้ (C31 = 1-4)

"...ช่ือ...เริ่มใชย้าฉุน (อม/จุกปาก)

ยานัตถุ ์หมากพลูที่มียาเสน้

คร ัง้แรกเม่ืออายเุท่าไร?"

  ใช ้

    ทกุวนั............................................... 1 บนัทึกอายเุต็มปี

    ไมท่กุวนั........................................... 2 เศษของปีตดัทิ้ง

  ไมใ่ช ้แต่เคยใช ้

    ทกุวนั............................................... 3

    ไมท่กุวนั........................................... 4

 (ถามต่อไป)

  ไมใ่ชแ้ละไมเ่คยใช.้.............................. 5

 ตอนที่ 2 การสูบบหุรี่ (ถามเฉพาะผูท้ี่มีอายตุ ัง้แต่ 15 ปีข้ึนไป) (ต่อ) 

ยานัตถุ ์หมากพลูที่มียาเสน้ หรือไม่?"

บนัทกึรหสั 

การใชย้าฉุน (อม/จุกปาก) ยานัตถุ ์หมากพลูที่มียาเสน้

ถามเฉพาะผูท้ี่เคยใช ้ (C31 = 3-4)

"...ช่ือ...เลกิใชย้าฉุน (อม/จุกปาก)

(ขา้มไปถามสดมภ ์C34)

ยานัตถุ ์หมากพลูที่มียาเสน้ มานานเท่าใด?"

ระบุจาํนวนเต็ม 

โดยมหีน่วยเป็น ปี / เดือน / วนั

8

"ปจัจุบนั...ช่ือ...ใชย้าฉุน (อม/จุกปาก)

ปี เดอืน วนั

C32 C33Y C33M C33D

__ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __

C31

__

__

__

__

__

__



 C34  อาคารของสถานทีร่าชการ  C43  หนงัสอืพมิพห์รือนิตยสาร

C35  สถานบริการสาธารณสุขใดๆ บนัทกึรหสั  C44  โทรทศัน ์(รวมโทรทศันผ์่านดาวเทยีม)

C36  โรงเรียน/สถานศึกษาระดบัตํา่กวา่อดุมศึกษา   ทกุวนั…………………………………1  C45  วทิยุ/วทิยุชมุชน

C37  อาคารของมหาวทิยาลยั   ไมท่กุวนั  C46  แผ่นพบั/สติก๊เกอร ์(ไมร่วมสติก๊เกอร/์เครื่องหมายหา้มสูบบหุรี่)

C38  ศาสนสถาน      อย่างนอ้ยสปัดาหล์ะครัง้...... 2  C47  อนิเทอรเ์น็ต/ สือ่สงัคมออนไลน์

C39  รา้นอาหาร / ภตัตาคาร และสถานทีใ่ดๆ   ไมท่กุสปัดาห ์  C48  ภาพและขอ้ความคาํเตอืนบนซองบหุรี่

       ทีจ่าํหน่ายอาหาร/เครื่องดืม่      อย่างนอ้ยเดอืนละครัง้......... 3  C49  บอกต่อระหวา่งบคุคล

C40  บริการขนส่งสาธารณะ   ไมท่กุเดอืน..............................4  C50  ทีอ่ืน่ๆ (ระบ)ุ........เช่น ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ขา้งถนน การรณรงค ์หรือ 

C41  ตลาดสดหรือตลาดนดั   ไมเ่คยมกีารสูบบหุรี่         บอรด์นิทรรศการในสถานทีต่่างๆ เป็นตน้

     ในตวับา้นเลย...................... 5

ไมไ่ดไ้ป.............................. 1   ไมท่ราบ / ไมแ่น่ใจ ................ 6 ไมเ่ขา้ถงึ / ไมไ่ดไ้ป................................ 1

ไป แต่ไมพ่บการสูบบหุรี่......2 เขา้ถงึ แต่ไมเ่หน็ / ไมไ่ดร้บัฟงั............... 2

ไป และพบการสูบบหุรี่........ 3 เขา้ถงึ และเหน็ / ไดร้บัฟงั......................3

ไ ่ / ไ ่ ่ใ ไ ่ / ไ ่ ่ใ
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 ตอนที่ 2 การสูบบหุรี่ (ถามเฉพาะผูท้ี่มีอายตุ ัง้แต่ 15 ปีข้ึนไป) (ต่อ)

รหสัคาํตอบ C34 - C41 รหสัคาํตอบ C43 - C50

"ในระหว่าง 30 วนัที่แลว้...ช่ือ...เคยสงัเกตเหน็/ไดร้บัฟัง*ขอ้มูล*เรื่องพิษภยั

ของการสูบบหุรี่หรือชกัชวนใหเ้ลกิบหุรี่จากแหลง่ต่างๆ ต่อไปน้ีบา้งหรือไม่?"

ความรู ้การไดร้บัควนับหุรื่มือสอง

"มีการสูบบหุรี่ในตวับา้นของ

...ช่ือ...บ่อยเพียงใด?"

"ในระหว่าง 30 วนัที่แลว้...ช่ือ...ไดพ้บเหน็มีใครมาสูบบหุรี่ใกลท้่าน

หรือท่านไดก้ลิ่น/พบเหน็กน้บหุรี่ภายในสถานที่สาธารณะต่อไปน้ีหรือไม่?"

ไมท่ราบ / ไมแ่น่ใจ............. 4 ไมท่ราบ / ไมแ่น่ใจ................................ 4

C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C43 C44 C45 C46 C47 C48 C49 C50

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__

C42

__

__

__

__

__



C62  เสน้เลอืดในสมองแตก/ตบี/ตนัเฉียบพลนั

 C51  ใหบ้หุรี่ฟรีเป็นของตวัอย่าง  C57  รา้นขายบหุรี่ เช่น การตัง้วางซองบหุรี่ C63  หวัใจวาย C64  มะเร็งปอด

 C52  มขีองแถมหรือลดราคาของอืน่เป็นพเิศษเมือ่ซื้อบหุรี่        การแสดงยีห่อ้บหุรี่ หรือการแสดงราคาบหุรี่ C65  ความดนัโลหติสูง C66  มะเร็งในช่องปาก

 C53  เสื้อผา้หรือสิง่ของใดๆ ทีม่ตีรา/เครื่องหมาย/ยีห่อ้บหุรี่        ขนาดใหญ่ เป็นตน้ C67  มะเร็งกลอ่งเสยีง C68  หย่อนสมรรถภาพทางเพศในผูช้าย

 C54  การโฆษณาบหุรี่ทางอนิเทอรเ์น็ต/ สือ่สงัคมออนไลน์  C58  อนิเทอรเ์น็ต/ สือ่สงัคมออนไลน์ C69  โรคถงุลมโป่งพอง C70  มะเร็งกระเพาะปสัสาวะ

 C59  ผบั บาร ์หรือคาราโอเกะ C71  มะเร็งกระเพาะอาหาร C72  คลอดก่อนกาํหนด(28-34 สปัดาห)์

 C56  อืน่ๆ ระบ.ุ................. (เช่น พริตตี้ขายบหุรี่  C60  ทีอ่ืน่ๆ ระบ.ุ............... C73  กระดูกเสือ่ม

       โฆษณาบหุรี่ทางไปรษณียส่์งมาทีบ่า้น ฯลฯ)         (เช่น โทรทศัน/์โทรทศันผ์่านดาวเทยีม  รหสัคาํตอบ C62 - C73

        วทิยุ/วทิยุทอ้งถิน่ ป้ายโฆษณาในทีต่่างๆ ได.้............ 1 ไมไ่ด.้........ 2 ไมท่ราบ.....3

        โรงหนงั หนงัสอืพมิพ/์นิตยสาร เป็นตน้)

C61 "ในระหว่าง 30 วนัที่แลว้...ช่ือ...เคยเหน็

     การโฆษณาบหุรี่ชนิดใหม่ๆ บา้งหรือไม่ รหสัคาํตอบ C74

     เช่น บหุรี่ชูรส บหุรี่กานพลู บหุรี่อเิลก็โทรนิกส?์" เหน็ดว้ย........................1 ไมเ่หน็ดว้ย.....................2

รหสัคาํตอบ C51 - C61 ไมท่ราบ........................3

เคย.......... 1 ไมเ่คย......2 ไมท่ราบ................... 3

C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63 C64 C65 C66 C67 C68 C69 C70 C71 C72 C73 C74

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

C74 "…ช่ือ...เห็นดว้ยหรอืไม่ว่าบหุรี่ควรถูกจดัเป็นสนิคา้อนัตรายต่อสขุภาพ?"

ใหมี้การสูบบหุรี่ตามที่ต่างๆ ต่อไปน้ี บา้งหรือไม่?"

"ในระหว่าง 30 วนัที่แลว้...ช่ือ...เคยเหน็

ช่องทางการโฆษณาสง่เสริมการขายบหุรี่ต่อไปน้ี หรือไม่?"

 C55  การใหท้นุสนบัสนุนกจิกรรมช่วยเหลอืสงัคมจากบรษิทับหุรี่
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"ตามความรูห้รือความเช่ือของ...ช่ือ...

การสูบบหุรี่จะกอ่ใหเ้กดิโรคอะไรไดบ้า้งต่อไปน้ี?"

"ในระหว่าง 30 วนัที่แลว้...ช่ือ...เคยเหน็

*การโฆษณาหรือป้ายที่สง่เสริม/กระตุน้* 

ความคดิเหน็

 ตอนที่ 2 การสูบบหุรี่ (ถามเฉพาะผูท้ี่มีอายตุ ัง้แต่ 15 ปีข้ึนไป) (ต่อ)

กลยทุธท์างการตลาด การโฆษณา



" ใน 12 เดือนที่แลว้

มีคนในครวัเรือนของ

...ช่ือ...ด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์

เป็นจาํนวนกี่คน?"

(ไม่นบัรวมตวัเอง) บนัทกึรหสั 

  ไมเ่คยดืม่เลยในชวีติน้ี........................ 1 ท ัง้หมดไมย่อมรบัการดืม่เครื่องดืม่แอลกอฮอล…์…………………………1

  เคยดืม่ แต่ไมด่ืม่ใน 12 เดอืนทีแ่ลว้.... 2 ถา้ ไม่มีคนในครวัเรือนด่ืมเลย ส่วนใหญ่หรือเกอืบท ัง้หมดไมย่อมรบัการดืม่เครื่องดืม่แอลกอฮอล…์ 2 บนัทกึรหสั 

  ดืม่ ใน 12 เดอืนทีแ่ลว้ ใน 12 เดือนทีแ่ลว้ ใหบ้นัทึก "0" ยอมรบัครึ่งหน่ึง-ไมย่อมรบัครึ่งหน่ึง………………………………….………3  ไมม่ใีครเลย …………………………0

    ทกุวนั (7 วนั/สปัดาห)์..................... 3 ส่วนใหญ่หรือเกอืบท ัง้หมดยอมรบัการดืม่เครื่องดืม่แอลกอฮอล…์……4  1 คน …………………………………1

    เกอืบทกุวนั (5-6 วนั/สปัดาห)์.......... 4 ท ัง้หมดยอมรบัการดืม่เครื่องดืม่แอลกอฮอล…์……………………………5  2 คน …………………………………2

    วนัเวน้วนั (3-4 วนั/สปัดาห)์............. 5  3 คน …………………………………3

    ทกุสปัดาห ์(1-2 วนั/สปัดาห)์…........ 6 ยอมรบั หมายถงึ พฤตกิรรมการแสดงออกตัง้แต่เหน็ดว้ยอย่างยิง่  4 คน …………………………………4

    ทกุเดอืน (1-3 วนั/เดอืน) ................ 7    ชื่นชม หรือร่วมดืม่ ไปจนกระท ัง่พฤตกิรรมเฉยๆ  5 คน ……………………………….55

    นานๆ ครัง้  8-11 วนั/ปี.................. 8    (การไมไ่ดแ้สดงความรงัเกยีจหรือตาํหนิ หรือเตอืนเกี่ยวกบั

                  4-7 วนั/ปี.................... 9    การดืม่เครื่องดืม่แอลกอฮอลข์องผูถู้กสอบถาม)

                  1-3 วนั/ปี.................... 10

ั ่ ป็ ั ฝ ่ ั ี ไ ่ ใ

บนัทกึรหสั 

คาํนิยาม:

"คนในครวัเรือน เช่น พ่อ แม่ พี่ นอ้ง ญาติสนิท ของ...ช่ือ…

5 คนที่สนิทที่สดุ ใน 5 คนน้ี 

เช่น พ่อ แม่ ลูก พี่นอ้ง ญาติสนิท

มีความเห็นอย่างไรต่อการด่ืมสรุาหรอืเครื่องด่ืมแอลกอฮอลข์อง...ช่ือ...?"

มีกี่คนที่ด่ืมสรุาหรือ

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล?์"

"...ช่ือ...เคยด่ืมสรุา ถามเฉพาะผูท้ี่ด่ืมสรุาฯ ใน 12 เดือนที่แลว้ " ใน 12 เดือนที่แลว้

และมีคนในครวัเรือนมากกว่า 1 คน (D1 = 3-10 & MEMBER > 1)หรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์หรือไม่?" ถา้นับคนในครวัเรือน 

 ตอนที่ 3  การดื่มสรุาหรอืเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์(ถามเฉพาะผูท้ี่มีอายตุ ัง้แต่ 15 ปีข้ึนไป)

11

ไม่ยอมรบั หมายถงึ พฤตกิรรมการแสดงออกตัง้แต่แสดงออกแบบชดัเจ

   จนกระทงัแสดงออกแบบเป็นนยัแฝงวา่รงัเกยีจ ไมพ่อใจ 

   หรือเตอืนเกี่ยวกบัการดืม่เครื่องดืม่แอลกอฮอลข์องผูถู้กสอบถาม

D2

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __ __ __

D3

__

D1

__ __ __ __

__ __ __

__ __

D4

__ __

__ __

__ __

__ __



 ไมม่เีพือ่นทีด่ืม่เลย………..………………………………1 บนัทกึรหสั    สาม ี/ ภรรยา / ลูก ขอรอ้ง..................... 0

 มเีพือ่นนอ้ยกวา่ครึ่งหน่ึงทีด่ืม่…………..………………2  ท ัง้หมดไมย่อมรบั  ไมม่ใีครเลย……………………… 0    พ่อ / แม ่/ เพือ่น / ญาต ิขอรอ้ง............ 1

 มเีพือ่นประมาณครึ่งหน่ึงทีด่ืม่……………...………… 3     การดืม่เครื่องดืม่แอลกอฮอล.์............ 1  1 คน ………………………………. 1    กลวัเป็นโรค........................................... 2

 มเีพือ่นมากกวา่ครึ่งหน่ึงทีด่ืม่………………….……… 4  ส่วนใหญ่หรือเกอืบท ัง้หมดไมย่อมรบั  2 คน ………………………………. 2    ป่วย / เป็นโรคแลว้แพทยแ์นะนาํ

 เพือ่นทกุคนดืม่…………….………………………………5     การดืม่เครื่องดืม่แอลกอฮอล.์............ 2  3 คน ………………………………. 3       ใหเ้ลกิดืม่สุรา..................................... 3

 ไมท่ราบ…...…………………………………………………6  ยอมรบัครึ่งหน่ึง-ไมย่อมรบัครึ่งหน่ึง...... 3  4 คน ………………………………. 4    พบวา่ไมด่เีลยตดัสนิใจเลกิเอง................. 4

 ส่วนใหญ่หรือเกอืบท ัง้หมดยอมรบั  5 คน ……………………………… 5    ตอ้งการประหยดั.................................... 5

เพื่อนสนิท หมายถงึ บคุคลนอกครวัเรือน     การดืม่เครื่องดืม่แอลกอฮอล.์............ 4    มาตรการตรวจจบัผูข้บัขีท่ีเ่มาสุรา

   ทีไ่ปมาหาสู่กนัเป็นประจาํในช่วงระยะเวลา  ท ัง้หมดยอมรบั       ทาํใหด้ืม่ไมส่ะดวก............................. 6

   12 เดอืนทีผ่่านมา โดยอาจเป็นเพือ่นทีโ่รงเรียน      การดืม่เครื่องดืม่แอลกอฮอล.์...........5    เขา้ร่วมรณรงคล์ดละเลกิสุรา................... 7

   เพือ่นร่วมงาน หรือเพือ่นบา้น ทีม่คีวามสนิทสนมกนั    อืน่ ๆ (ระบ)ุ........................................... 8

"ในกลุม่เพื่อนสนิทของ…ช่ือ… …ช่ือ…มา 5 คน ในเพื่อน 5 คนน้ี เครื่องด่ืมแอลกอฮอล?์"

มีความเหน็อย่างไรต่อการด่ืมสรุาหรือ

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล?์"เครื่องด่ืมแอลกอฮอลข์อง...ช่ือ...?"

บนัทกึรหสั 

12

 ตอนที่ 3  การดื่มสรุาหรอืเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์(ถามเฉพาะผูท้ี่มีอายตุ ัง้แต่ 15 ปีข้ึนไป)

" ใน 12 เดือนที่แลว้ มีเพื่อนสนิทของ ถามเฉพาะผูท้ี่เลกิด่ืมสุราฯ (D1 = 2)

บนัทกึรหสั 

...ช่ือ...ด่ืมสรุาหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอลห์รือไม่?" ใน 12 เดือนที่แลว้ (D1 = 3-10) ถา้เลอืกเพื่อนที่สนิทที่สดุของ "สาเหตสุาํคญัที่...(ช่ือ)...เลกิด่ืมสรุาหรือ

ถามเฉพาะผูท้ี่ด่ืมสรุาฯ " ใน 12 เดือนที่แลว้

บนัทกึรหสั   

มีกี่คนที่ด่ืมสรุาหรือ

D6 D7 D8

__

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __

____

__

D5

__

__ ____

__



"...ช่ือ...เริ่มด่ืมสรุาหรอื "...ช่ือ...ด่ืมสรุาหรอืเครื่องด่ืมแอลกอฮอลค์ร ัง้แรกในชีวิตในลกัษณะใด?"

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ บนัทกึรหสั 

ตัง้แต่อายุเท่าไร?" บนัทกึรหสั ซื้อเองและดื่มคนเดยีว บนัทกึรหสั 

  อยากทดลองดื่ม............................. 1      ทีบ่า้น...................................................................................................................... 1  สุราผสมนํา้ผลไม ้/ สุราผสมนํา้หวาน….. 1

บนัทึกอายเุต็มปี   ผูใ้หญ่ใชใ้หไ้ปซื้อ............................ 2      สถานทีอ่ื่นทีไ่ม่ใช่บา้น (เช่น รา้นอาหาร).................................................................... 2  เหลา้ปัน่................................................ 2

เศษของปีตดัท้ิง   เพือ่เขา้สงัคม/การสงัสรรค.์............. 3 ออกเงนิซื้อกบัเพือ่น และ  ไวนคู์ลเลอร…์....................................... 3

  เพือ่ความโกเ้ก.๋............................... 4      ดื่มกบัเพือ่น / ดื่มในวงดื่มเหลา้ของเพือ่น / งานเลี้ยงหรอืงานสงัสรรคท์ ัว่ๆไป........... 3  เบยีร.์.................................................... 4

  เพือ่ความเป็นผูใ้หญ่........................ 5      ดื่มในงานบญุประเพณีวฒันธรรมประจาํปีต่างๆ........................................................ 4  สุราส ี/ สุราแดง…................................. 5

  มคีวามเครยีด/วติกกงัวล................ 6 หยบิเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ีม่อียู่ในบา้นมาโดยไม่ไดบ้อก/ไม่ไดร้บัอนุญาต และดื่มคนเดยีว  สุราแช่พื้นบา้น (สาโท อ ุกระแช่ ฯลฯ)…. 6

  ตามอย่างเพือ่น/เพือ่นชวนดื่ม......... 7      ทีบ่า้น...................................................................................................................... 5  ไวนอ์งุน่ / แชมเปญ / ไวนผ์ลไม…้........ 7

  ตามอย่างสมาชกิในครวัเรอืน…………8      สถานทีอ่ื่นทีไ่ม่ใช่บา้น (เช่น รา้นอาหาร).................................................................... 6  ยาดองเหลา้ / สุราจนี…......................... 8

  ตามอย่างดารา/ผูม้ชีื่อเสยีงในสงัคม…9 มคีนให ้/ มคีนเลี้ยง และ  สุราขาว/สุรากล ัน่ชมุชน.......................... 9

  เพือ่ใหเ้จรญิอาหาร.......................... 10      ดื่มกบัคนในครอบครวั............................................................................................. 7  อื่นๆ (ระบ)ุ …....................................... 10

  ใชเ้ป็นยาหรอืส่วนผสมของยา.......... 11      ดื่มกบัเพือ่น / ดื่มในวงดื่มเหลา้ของเพือ่น / งานเลี้ยงหรอืงานสงัสรรคท์ ัว่ๆไป........... 8  ไม่ทราบ............................................. 11

  เมือ่รูส้กึผดิหวงั............................... 12      ดื่มในงานบญุประเพณีวฒันธรรมประจาํปีต่างๆ........................................................ 9

  อื่น ๆ (ระบ)ุ.................................... 13 จาํไม่ได.้.......................................................................................................................... 10

่

 13

 ตอนที่ 3  การด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์(ถามเฉพาะผูท้ี่มีอายตุ ัง้แต่ 15 ปีข้ึนไป)

ถามเฉพาะผูท่ี้ด่ืม / เคยด่ืมสรุาฯ  (D1 = 2-10)

"สาเหตสุาํคญัท่ี...(ช่ือ)... “สรุาหรอืเครื่องด่ืมแอลกอฮอลท่ี์

เริ่มด่ืมสรุาหรอืเครี่องด่ืมแอลกอฮอล?์" ...ช่ือ...ด่ืมคร ัง้แรกในชีวิต?" 

อื่น ๆ ระบ.ุ..................................................................................................................... 11

D9 D10 D11

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

D12

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __



ซ้ือสุรา/เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์

D15 วดั สถานที่สาํหรบัปฏบิตัิพธีิกรรมทางศาสนา D23

บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั D16 สถานศึกษา โรงเรียน D24 สถานศึกษา โรงเรียน (ยกเวน้บริเวณที่จดัไวเ้ป็นที่พกัส่วนบุคคลหรือสโมสรหรือ

 รา้นขายของชาํ................. 1   บา้นตนเอง..................... 1 D17 สถานบริการสาธารณสุข/สถานพยาบาล/รา้นขายยา การจดัเลี้ยงตามประเพณี หรือสถานศึกษาที่สอนการผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล)์

 รา้นสะดวกซื้อ................. 2   บา้นคนอื่น...................... 2 D18 สถานที่ราชการ/หน่วยงานอื่นของรฐั/รฐัวสิาหกิจ D25

 รา้นอาหาร....................... 3   สโมสร / ในงานเลี้ยง....... 3 (ยกเวน้บริเวณที่จดัไวเ้ป็นรา้นคา้หรือสโมสร) D26 สถานที่ราชการ/หน่วยงานอื่นของรฐั/รฐัวสิาหกิจ (ยกเวน้บริเวณที่จดัไว ้

 ผบั/บาร/์คาราโอเกะ......... 4   รา้นอาหาร...................... 4 D19 หอพกั ซึ่งรบัผูพ้กัอายุไมเ่กิน 25 ปีบริบูรณ์ เป็นที่พกัสว่นบุคคลหรือสโมสร หรือการจดัเลี้ยงตามประเพณี)

 อื่นๆ (ระบุ)...................... 5   ผบั / บาร ์/ คาราโอเกะ... 5 อยู่ในระหวา่งการศึกษาในระดบัไมสู่งกวา่ปริญญาตรี D27 หอพกั ซึง่รบัผูพ้กัอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ อยู่ในระหว่างการศึกษา

  อื่น ๆ (ระบุ) .................. 6 เขา้พกัอาศยัตัง้แต่ 5คนขึ้นไป โดยเสยีค่าตอบแทน ในระดบัไม่สูงกว่าปริญญาตรีเขา้พกัอาศยัต ัง้แต่ 5คนขึ้นไป โดยเสยีค่าตอบแทน

D20 ปัม้นํา้มนั/สถานีบริการนํา้มนัเชื้อเพลงิ รวมถงึสถานีบริการกา๊ซ D28 ปัม้นํา้มนั/สถานีบริการนํา้มนัเชื้อเพลงิ รวมถงึสถานีบริการกา๊ซ

D21 สวนสาธารณะ/สถานที่สาธารณะของทางราชการหรือ D29

ของรฐัวสิาหกิจหรือของหน่วยงานอื่นของรฐั D30 พื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน(ยกเวน้ในโรงงานที่ผลติเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ี่

D22 พื้นที่ประกอบกจิการโรงงาน (ยกเวน้ในโรงงานที่ผลติเครื่องดื่มแอลกอฮอล)์ เป็นข ัน้ตอนของการผลติหรือรกัษามาตรฐานการผลติเครื่องดื่มแอลกอฮอล)์

บนัทกึรหสั D15 - D22 D31 บนถนน ฟตุบาท หรือไหลท่าง ในขณะที่ผูด้ื่มอยู่บนรถ

เคย...... 1 ไมเ่คย...2 จาํไมไ่ด.้............ 3 บนัทกึรหสั D23 - D32

เคย........1 ไมเ่คย.... 2 จาํไมไ่ด.้............ 3

ที่ไหนบ่อยที่สุด?"

สถานบรกิารสาธารณสุข/สถานพยาบาล/รา้นขายยา (ยกเวน้บรเิวณทีจ่ดัไวเ้ป็นทีพ่กัส่วนบคุคล)

สุราหรอืเครื่องด่ืมแอลกอฮอลใ์นสถานที่ต่อไปน้ีหรอืไม่?"ด่ืมสุรา/เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
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 ตอนที่ 3  การด่ืมสุราหรอืเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์(ถามเฉพาะผูท้ี่มีอายตุ ัง้แต่ 15 ปีข้ึนไป)

ถามเฉพาะผูท้ี่ด่ืมสุราฯ ใน 12 เดือนที่แลว้ (D1 = 3-10)

"ใน 12 เดือนที่แลว้...ช่ือ... "ใน 12 เดือนที่แลว้...ช่ือ... "ใน 12 เดือนที่แลว้...ช่ือ…เคยซ้ือ "ใน 12 เดือนที่แลว้...ช่ือ…เคยด่ืม 

สวนสาธารณะ/สถานที่สาธารณะของทางราชการหรือของรฐัวสิาหกิจหรือของหน่วยงานอื่นของรฐั

วดั สถานทีส่าํหรบัปฏบิตัพิธิกีรรมทางศาสนา (ยกเวน้พธิศีีลมหาสนิทของศาสนาครสิตเ์ท่าน ัน้)

สุราหรอืเครื่องด่ืมแอลกอฮอลใ์นสถานที่ต่อไปน้ีหรอืไม่?"

จากที่ไหนบ่อยที่สุด?"

D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31
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__



"...ช่ือ...เสยีค่าใชจ้่าย "ใน 12 เดือนที่แลว้ "...ช่ือ...เสยีค่าใชจ้่าย "ใน 12 เดือนที่แลว้

ในการซื้อสุราหรอืเครื่องด่ืม ...ช่ือ...ใชเ้วลา ในการด่ืมสุราหรอืเครื่องด่ืม ...ช่ือ...ใชเ้วลา

บนัทกึรหสั แอลกอฮอลม์าด่ืมที่บา้น ในการเดนิทางไปซื้อสุรา/ บนัทกึรหสั แอลกอฮอลท์ี่รา้น ในการเดินทางไปด่ืมสุรา/

ไม่เคยดื่ม.................................. 1 โดยเฉลี่ยเดือนละเท่าไร?" เครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์ ไม่เคยดื่ม................................... 1 โดยเฉลี่ยเดือนละเท่าไร?" เครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์ บนัทกึรหสั 

(ขา้มไปถามสดมภ ์D35) ในรา้นคา้ที่ซื้อบ่อยที่สุด (ขา้มไปถามสดมภ ์D38) ในรา้นที่นัง่ด่ืมที่บ่อยที่สุด  เบยีร.์.......................................................... 1

เคยดื่ม  บนัทกึจาํนวนเงนิทีจ่่ายเอง นานเท่าใด?" เคยดื่ม นานเท่าใด?"  สุราขาว / สุรากล ัน่ชุมชน.............................. 2

  ทุกวนั (7 วนั:สปัดาห)์............. 2 (หน่วยเป็นบาท)   ทุกวนั (7 วนั:สปัดาห)์.............. 2 สุราส/ีสุราแดงราคาถูก.................................... 3

  เกอืบทุกวนั (5-6วนั:สปัดาห)์... 3 บนัทกึจาํนวนเป็นนาที   เกอืบทุกวนั (5-6วนั:สปัดาห)์.... 3  บนัทกึจาํนวนเงนิทีจ่่ายเอง บนัทกึจาํนวนเป็นนาที    (เช่น แม่โขง แสงโสม หงษท์อง มงักรทอง

  วนัเวน้วนั (3-4 วนั:สปัดาห)์….. 4 ถา้ ไม่ไดจ้่ายเอง   วนัเวน้วนั (3-4 วนั:สปัดาห)์….. 4 (หน่วยเป็นบาท)     100 Pipers)

  ทุกสปัดาห ์(สปัดาหล์ะ 1-2 วนั 5 ใหบ้นัทกึ “0” ถา้ ใน 12 เดือนทีแ่ลว้   ทุกสปัดาห ์(สปัดาหล์ะ 1-2 วนั 5  สุราส ี/ สุราแดงราคาแพง.............................. 4

  ทุกเดอืน (1-3 วนั:เดอืน)......... 6 ไม่มกีารเดินทางไปซื้อ   ทุกเดอืน (1-3 วนั:เดอืน).......... 6 ถา้ ไม่ไดจ้่ายเอง   (เช่น Regency, Chevas, Johnnie Walker )

  นานๆครัง้  8-11 วนั:ปี............ 7 ใหบ้นัทกึ “0”   นานๆครัง้  8-11 วนั:ปี............ 7 ใหบ้นัทกึ “0”  สุราแช่พื้นบา้น (สาโท อ ุกระแช่  ฯลฯ)........... 5

                4-7 วนั:ปี............ 8                 4-7 วนั:ปี............. 8  ไวนอ์งุน่ / แชมเปญ/ ไวนผ์ลไม.้................... 6

                1-3 วนั:ปี............ 9                 1-3 วนั:ปี............. 9  ไวนคู์ลเลอร ์/ สุราผสมนํา้ผลไม ้/ เหลา้ปัน่.... 7

(ถามต่อไป) (ถามต่อไป)  ยาดองเหลา้/ สุราจนี/วอดกา้/ อื่นๆ (ระบ)ุ...... 8

D33 D34 D36 D37

ที่บา้นตนเอง/บา้นผูอ้ืน่หรอืไม่?" ที่รา้น/ที่อืน่ๆ นอกบา้นหรอืไม่?" ใหเ้รียงลาํดบัประเภทสุรา ทีดื่ม่บอ่ยจากมากไปนอ้ย
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ตอนท่ี 3  การด่ืมสรุาหรอืเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์(ถามเฉพาะผูท่ี้มีอายตุ ัง้แต่ 15 ปีข้ึนไป) (ต่อ)

ถามเฉพาะผูท้ี่ด่ืมสุราฯ ใน 12 เดือนที่แลว้ (D1 = 3-10)

"ใน 12 เดือนที่แลว้...ช่ือ... ถามเฉพาะผูท้ี่เคยด่ืมฯ ที่บา้น (D32 = 2-9) "ใน 12 เดือนที่แลว้...ช่ือ...ไดด่ื้มสุราหรอื

เคยดื่มสุรา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เคยไปดื่มสุรา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทใดบา้ง?"

"ใน 12 เดือนที่แลว้...ช่ือ... ถามเฉพาะผูท้ี่เคยด่ืมฯ ที่รา้น (D35 = 2-9)

D32 D35 D38 - D45

 (การดืม่บอ่ย ไม่ไดห้มายถงึ การดืม่ปริมาณมาก)

ทีม่กีารบนัทกึ ตอ้งถามรายละเอยีดใน D46-D69)

(สุราหรือเครืองดืม่แอลกอฮอล ์ประเภทใด
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ค) ปรมิาณทีด่ืม่

    ไมด่ืม่ใน 30 วนัทีแ่ลว้.......................... 1 เป๊ก (30 ซซี)ี...............................................1 1) ใหบ้นัทกึปรมิาณทีด่ืม่ตามหน่วยภาชนะทีใ่ชด้ืม่ในขอ้ ข) 

        (ไมต่อ้งถามหน่วยดืม่และปรมิาณทีด่ืม่) แกว้ไวน/์ขวดเอม็รอ้ย (150 ซซี)ี.................. 2    โดยมทีศนิยม 1 ตาํแหน่ง

    ดืม่ใน 30 วนัทีแ่ลว้ แกว้กลมท ัว่ไป /แกว้โอวลัตนิ (200 ซซี)ี....... 3     เช่น  ดืม่  3     หน่วย บนัทกึ  3.0

       ทกุวนั (7 วนั:สปัดาห)์...................... 2 แกว้กลมส ัน้/ทรงกระบอกส ัน้ (235 ซซี)ี………4                1     หน่วย บนัทกึ  1.0

       เกอืบทกุวนั (5-6 วนั:สปัดาห)์........... 3 แกว้ทรงกระบอก/แกว้เบยีรสู์ง (285 ซซี)ี..... 5                1½   หน่วย บนัทกึ  1.5

       วนัเวน้วนั (3-4 วนั:สปัดาห)์..............4 แกว้ทรงสูงใบใหญ่/แกว้เหยอืก (325 ซซี)ี.....6                3/4   หน่วย บนัทกึ  0.8

       ทกุสปัดาห ์(1-2 วนั:สปัดาห ์/ กระป๋อง/ขวดเลก็/แบน (330 ซซี)ี................ 7                1/4   หน่วย บนัทกึ  0.3

            4-8 วนั:เดอืน)…........................ 5 กระป๋องใหญ่ (500 ซซี)ี............................... 8                1/3   หน่วย บนัทกึ  0.3

       1-3 วนั:เดอืน................................... 6 ขวดใหญ่ (เหลา้ขาว/เบยีร ์630 ซซี)ี……………9                1/5   หน่วย บนัทกึ  0.2

ขวดใหญ่ (เหลา้ส ี700 ซซี)ี………………………10 2) ถา้ดืม่สุราหลายคน ใหบ้นัทกึค่าเฉลีย่ต่อคน

ขวดใหญ่ (ไวน/์เหลา้ส ี750 ซซี)ี……………… 11     เช่น ดืม่ดว้ยกนั 5 คน ดืม่ท ัง้หมด 3/4 หน่วย  

เหยอืก/ไหเลก็/ขวดลติร (1,000 ซซี)ี…………12          = 0.8/5   = 0.16   บนัทกึ  0.2

ความถี่ หน่วยดื่ม ปรมิาณที่ดื่ม ความถี่ หน่วยดื่ม ปรมิาณที่ดื่ม ความถี่ หน่วยดื่ม ปรมิาณที่ดื่ม ความถี่ หน่วยดื่ม ปรมิาณที่ดื่ม

D46 D47 D48 D49 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57
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ก) ความถี่ ข) หน่วย/ภาชนะทีใ่ชด้ืม่
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 ตอนที่ 3  การด่ืมสรุาหรอืเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์(ถามเฉพาะผูท้ี่มีอายตุ ัง้แต่ 15 ปีข้ึนไป) (ต่อ)

ถามเฉพาะผูท้ี่ด่ืมสรุาฯ ใน 12 เดือนที่แลว้ (D1 = 3-10)

"ใน 30 วนัที่แลว้ โดยปกติแลว้...ช่ือ...ด่ืมสรุาหรอืเครื่องด่ืมแอลกอฮอลม์ากนอ้ยเพยีงใด?"

เบยีร์ สุราขาว/สุรากล ัน่ชมุชน สุราส ี/ สุราแดง ราคาถูก สุราส ี/ สุราแดง ราคาแพง

 บนัทกึ ก) ความถี ่  ข) หน่วยดืม่   และ ค) ปริมาณทีดื่ม่  ใหต้รงกบัประเภทของสุราฯทีดื่ม่ ทีบ่นัทึกใน D38-D45



ค) ปริมาณทีด่ืม่

    ไมด่ืม่ใน 30 วนัทีแ่ลว้........................ 1 เป๊ก (30 ซซี)ี.................................................... 1 1) ใหบ้นัทกึปริมาณทีด่ืม่ตามหน่วยภาชนะทีใ่ชด้ืม่ในขอ้ ข) 

        (ไมต่อ้งถามหน่วยดืม่และปริมาณทีด่ืม่) แกว้ไวน/์ขวดเอม็รอ้ย (150 ซซี)ี........................ 2    โดยมทีศนิยม 1 ตาํแหน่ง

    ดืม่ใน 30 วนัทีแ่ลว้ แกว้กลมท ัว่ไป /แกว้โอวลัตนิ (200 ซซี)ี............ 3     เช่น  ดืม่  3     หน่วย บนัทกึ  3.0

       ทกุวนั (7 วนั:สปัดาห)์.................... 2 แกว้กลมส ัน้/ทรงกระบอกส ัน้ (235 ซซี)ี………....4                1     หน่วย บนัทกึ  1.0

       เกอืบทกุวนั (5-6 วนั:สปัดาห)์......... 3 แกว้ทรงกระบอก/แกว้เบยีรสู์ง (285 ซซี)ี........... 5                1½   หน่วย บนัทกึ  1.5

       วนัเวน้วนั (3-4 วนั:สปัดาห)์............ 4 แกว้ทรงสูงใบใหญ่/แกว้เหยอืก (325 ซซี)ี.......... 6                3/4   หน่วย บนัทกึ  0.8

       ทกุสปัดาห ์(1-2 วนั:สปัดาห ์/ กระป๋อง/ขวดเลก็/แบน (330 ซซี)ี...................... 7                1/4   หน่วย บนัทกึ  0.3

            4-8 วนั:เดอืน)…..................... 5 กระป๋องใหญ่ (500 ซซี)ี.................................... 8                1/3   หน่วย บนัทกึ  0.3

       1-3 วนั:เดอืน................................. 6 ขวดใหญ่ (เหลา้ขาว/เบยีร ์630 ซซี)ี…………………9                1/5   หน่วย บนัทกึ  0.2

ขวดใหญ่ (เหลา้ส ี700 ซซี)ี…………………………. 10 2) ถา้ดืม่สุราหลายคน ใหบ้นัทกึค่าเฉลีย่ต่อคน

ขวดใหญ่ (ไวน/์เหลา้ส ี750 ซซี)ี…………………… 11     เช่น ดืม่ดว้ยกนั 5 คน ดืม่ท ัง้หมด 3/4 หน่วย  

เหยอืก/ไหเลก็/ขวดลติร (1,000 ซซี)ี………………12          = 0.8/5   = 0.16   บนัทกึ  0.2

ก) ความถี่ ข) หน่วย/ภาชนะทีใ่ชด้ืม่
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 ตอนที่ 3  การดื่มสรุาหรอืเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์(ถามเฉพาะผูท้ี่มีอายตุ ัง้แต่ 15 ปีข้ึนไป) (ต่อ)

ถามเฉพาะผูท้ี่ด่ืมสรุาฯ ใน 12 เดือนที่แลว้ (D1 = 3-10)

"ใน 30 วนัที่แลว้ โดยปกติแลว้...ช่ือ...ด่ืมสรุาหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอลม์ากนอ้ยเพียงใด?"

่ ื้ ้ โ ่ ไ ์ ่ ไ ์ ไ ้ ไ ์ ์ ไ ้ ้ ั ่ ้ ี ้ ื่

 บนัทึก ก) ความถี ่  ข) หน่วยดืม่   และ ค) ปริมาณทีดื่ม่  ใหต้รงกบัประเภทของสุราฯทีดื่ม่ ทีบ่นัทึกใน D38-D45

ความถี่ หน่วยดืม่ ปริมาณทีด่ืม่ ความถี่ หน่วยดืม่ ปริมาณทีด่ืม่ ความถี่ หน่วยดืม่ ปริมาณทีด่ืม่ ความถี่ หน่วยดืม่ ปริมาณทีด่ืม่

D58 D59 D60 D61 D62 D63 D64 D65 D66 D67 D68 D69

__ __ __ __ __ . __ __ __ __ __ __ . __ __ __ __ __ __ . __ __ __ __ __ __ . __

__ __ __ __ __ . __ __ __ __ __ __ . __ __ __ __ __ __ . __ __ __ __ __ __ . __

__ __ __ __ __ . __ __ __ __ __ __ . __ __ __ __ __ __ . __ __ __ __ __ __ . __

__ __ __ __ __ . __ __ __ __ __ __ . __ __ __ __ __ __ . __ __ __ __ __ __ . __

__ __ __ __ __ . __ __ __ __ __ __ . __ __ __ __ __ __ . __ __ __ __ __ __ . __

__ __ __ __ __ . __ __ __ __ __ __ . __ __ __ __ __ __ . __ __ __ __ __ __ . __

สุราแช่พนืบา้น (สาโท อ ุกระแช่) ไวนอ์งุน่/แชมเปญ/ไวนผ์ลไม ้ ไวนคู์ลเลอร/์สุราผสมผลไม ้/เหลา้ปนั ยาดองเหลา้/สุราจนี/วอดกา้ /อนืๆ



"ใน 12 เดือนที่แลว้...ช่ือ...เคยด่ืมสรุาหรือเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลท์ี่ลกัลอบผลติหรือไม่เสยีภาษีหรือไม่?"

 สุราในประเทศ เช่น ผลติในประเทศทีไ่มเ่สยีภาษี/   D73  ก่อใหเ้กดิความราํคาญ รบกวนการทาํงาน

สุราจากต่างประเทศ เช่น สุราทีไ่มเ่สยีภาษ/ี ลกัลอบนาํเขา้/ ซื้อจากรา้นปลอดภาษ ีเป็นตน้

บนัทกึรหสั   D75  ลงมอืทาํรา้ยร่างกาย/กระทาํความรุนแรง

บนัทกึรหสั   ไมด่ืม่………………………… ................................. 1   D76  ปญัหากบัการประกอบอาชพี (ป่วย/ตกงาน/

ไมเ่คยดืม่หนกั ..................................................................... 1   ดืม่   ทกุวนั (7 วนั:สปัดาห)์............................... 2            ทาํงานไมม่ปีระสทิธิภาพ/ขาดงาน/ไปสาย)

เคยดืม่หนกั     ทกุวนั (7 วนั:สปัดาห)์................................. 2         เกอืบทกุวนั (5-6 วนั:สปัดาห)์.....................3   D77  ปญัหาทางการเงนิ

  เกอืบทกุวนั (5-6 วนั:สปัดาห)์...................... 3         วนัเวน้วนั (3-4 วนั:สปัดาห)์....................... 4

  วนัเวน้วนั (3-4 วนั:สปัดาห)์......................... 4         ทกุสปัดาห ์(1-2 วนั:สปัดาห)์…................... 5              ไมม่ปีญัหา.............................. 1

  ทกุสปัดาห ์(1-2 วนั:สปัดาห)์….................... 5         ทกุเดอืน (1-3 วนั:เดอืน) .......................... 6              มปีญัหาภายในครวัเรือน.......... 2

  ทกุเดอืน (1-3 วนั:เดอืน) ............................ 6         นานๆครัง้  8-11 วนั:ปี.............................. 7              มปีญัหาภายนอกครวัเรือน………3

  นานๆครัง้  8-11 วนั:ปี................................ 7                    4-7 วนั:ปี................................... 8              มปีญัหาท ัง้ภายใน

               4-7 วนั:ปี................................. 8                    1-3 วนั:ปี................................... 9     และภายนอกครวัเรือน......... 4

               1-3 วนั:ปี................................. 9 สุราขาว/สุรากล ัน่ชุมชน

D71 D73 D74 D75 D76 D77

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __

จากการด่ืมสรุาหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์

(ด่ืมหนกั:สุราขาว/เช่ียงชุน/ยาดองเหลา้ : 5 เป็ก , 1/4 ขวดใหญ่หรือ 1/2 ขวดกลาง; ของตวัท่านเอง และ/หรือ ผูอ้ืน่ อย่างไร?"

        และคุณภาพชวีติ

รหสัคาํตอบ D73-D77

สุราส/ี สุราแดง ต่างประเทศ

 นํา้ผลไมผ้สมแอลกฮอล ์/ ไวนค์ลูเลอร ์: 4 1/2 ขวดหรือกระป๋อง ; ไมต่ิดอากรแสตมป์/ ลกัลอบผลติ เป็นตน้

เหลา้หมกั(กระแช่/ สาโท/ อุ/สุราพื้นเมือง) : 1 ขวดใหญ่ / 2 แกว้คร่ึง)   D74  มปีากเสยีง ทะเลาะ โตเ้ถยีง

"ใน 12 เดือนที่แลว้...ช่ือ...เคยด่ืมหนักหรือปริมาณมากในคร ัง้เดียวหรือไม่?"

__ __

สุรากล ัน่/ ผสม : 1/4 ขวดใหญ่/ดืม่เพยีว 5  เป๊ก / 8 แกว้ผสม ; ใหบ้นัทึกความถีข่องการดืม่ตามชนิดของสุรา

 เบยีร ์4 กระป๋อง / 2 ขวดใหญ่ ;  ไวน ์/ แชมเปญ : 1 ขวดใหญ่/4 แกว้ไวน ์;
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ตอนที่ 3  การด่ืมสรุาหรอืเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์(ถามเฉพาะผูท้ี่มีอายตุ ัง้แต่ 15 ปีข้ึนไป) (ต่อ)

ถามเฉพาะผูท้ี่ด่ืมสรุาฯ ใน 12 เดือนที่แลว้ (D1 = 3-10) "ใน 12 เดือนที่แลว้...ช่ือ...เคยมีปญัหาซ่ึงมีสาเหตุ

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

D70 D72



 ตอนที่ 3  การดื่มสรุาหรอืเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์(ถามเฉพาะผูท้ี่มีอายตุ ัง้แต่ 15 ปีข้ึนไป) (ต่อ)

"ตามปกติ...ช่ือ...ขบัรถยนตห์รือ 

บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั 

  ไมข่บัรถ……............................... 1    ไมเ่คย..................................................... 1    ไมเ่คย.................................................... 1   ไมเ่คย.......................................................... 1

   เคย   เคย 

   ขบัรถยนต.์.................................. 2    เคย       1 ครัง้................................................ 2      ผูข้บัดืม่สุรา.............................................. 2

   ขบัรถจกัรยานยนต.์..................... 3       เป็นประจาํ........................................... 2       2 ครัง้................................................ 3      ผูข้บัไมด่ืม่สุรา.......................................... 3

   ขบัรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต.์....4       เป็นบางครัง้......................................... 3       3 ครัง้................................................ 4      ไมแ่น่ใจวา่ผูข้บัดืม่สุราหรือไม.่................... 4

      มากกวา่ 3 ครัง้.................................. 5

ถามเฉพาะผูท้ี่ด่ืมกอ่นขบัรถฯ (D79 = 2-3)
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ความปลอดภยัในการขบั / โดยสารรถ

รถจกัรยานยนตห์รือไม่?" ...ช่ือ....เคยไดร้บับาดเจบ็หรืออบุตัิเหตุ

 จากการด่ืมสรุาหรือเครื่องด่ืม

ถามเฉพาะผูท้ี่ขบัรถยนต ์และ/หรือ รถจกัรยานยนต ์(D78 = 2-4)

"ใน 12 เดือนที่แลว้

"ใน 12 เดือนที่แลว้

รถจกัรยานยนตข์องตวัท่านเองหรือไม่?"

แอลกอฮอลแ์ลว้ขบัรถยนตห์รือ

"ใน 12 เดือนที่แลว้

กอ่นขบัรถยนตห์รือรถจกัรยานยนตห์รือไม่?"

(ถามต่อไป)

  (ขา้มไปถามสดมภ ์D81)

(ถามต่อไป)

...ช่ือ...เคยไดร้บับาดเจบ็หรืออบุตัิเหตุ

 จากการขบัรถยนตห์รือรถจกัรยานยนต์...ช่ือ...เคยด่ืมสรุาหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์

โดยผูอ่ื้นหรือไม่?"

  (ขา้มไปถามสดมภ ์D81)

__ __

__ __

____

__ __

__

__ __ __ __

__ __ __ __

D79 D80 D81D78

__

__ __ __ __

__ __



      D82   ท่านคดิวา่ การไดเ้หน็ภาพคาํเตอืนอนัตรายจากการดืม่สุราหรือเครื่องดืม่แอลกอฮอล์

              มผีลทาํใหก้ารดืม่สุราฯ ลดลง

       D83   ท่านคดิวา่ การขายสุราหรือเครื่องดืม่แอลกอฮอลร์อบมหาวทิยาลยั ทาํใหเ้ดก็และเยาวชน

              ซื้อสุราฯ มาดืม่ไดม้ากขึ้น บนัทกึรหสั

       D84  ท่านคดิวา่ การขายสุราหรือเครื่องดืม่แอลกอฮอลร์ิมถนนหรือทางสาธารณะ ก่อใหเ้กดิอบุตัเิหตุ  ทราบ………......................................... 1

             บนทอ้งถนนไดม้ากขึ้น  ไมท่ราบ………..................................... 2

       D85  ท่านคดิวา่ การขายหรือดืม่สุราหรือเครื่องดืม่แอลกอฮอลใ์นสนามกฬีา มผีลทาํใหเ้กดิความราํคาญ  ไมแ่น่ใจ………..................................... 3

             และอนัตรายต่อผูอ้ืน่

            โดย 10  คอื เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด  

                   :

                  1 คอื เหน็ดว้ยนอ้ยทีสุ่ด

                  0 คอื ไมเ่หน็ดว้ย

ตอนที่ 3  การดื่มสรุาหรอืเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์(ถามเฉพาะผูท้ี่มีอายตุ ัง้แต่ 15 ปีข้ึนไป) (ต่อ)    
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ความคดิเหน็ "...ข่ือ...ทราบหรือไม่ว่า 

คาํตอบขอ้ D82 - D85

ใหบ้นัทกึเป็นระดบัคะแนนจาก 0 - 10

คนที่มีปญัหาการด่ืมสรุา

ควรเขา้รบัการบาํบดัรกัษาที่ไหน?

D82 D83 D84 D85

__ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __

__

__

D86

__

__

__

__



21

ตอนที่ 4 ลกัษณะของครวัเรอืน

   1.  ลกัษณะของที่อยู่อาศยั                                                         6.  การใชส้ว้ม (บนัทึกประเภททีใ่ชเ้ป็นส่วนใหญ่)

          ตกึ……..……………………………………………………… = 1    H1           สว้มแบบนัง่หอ้ยเทา้…………………………………………  = 1          H7

          ไม…้…………………………………………………………… = 2           สว้มแบบนัง่ยอง………………………………………………  = 2

          ครึ่งตกึครึ่งไม…้…………………………………………… = 3           สว้มแบบนัง่หอ้ยเทา้ และสว้มแบบนัง่ยอง……………   = 3

          ใชว้สัดุไมถ่าวรในทอ้งถิน่………………………………… = 4           สว้มหลมุ/  สว้มถงั/ สว้มถ่ายลงแมน่ํา้ลาํคลอง

          ใชว้สัดุใชแ้ลว้ เช่น หบี ลงั……………………………… = 5                   หรือ สว้มลกัษณะอืน่ ๆ  โดยมหีอ้งก ัน้…..……  = 4

          อืน่ ๆ  (ระบ)ุ………………………………………………… = 6           ไมม่สีว้ม…………………………………………………………  = 5

   2.   สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศยั                                         7.  น้ําดื่ม  (บนัทึกประเภทที่ใชเ้ป็นสว่นใหญ่)          H8

          เป็นเจา้ของบา้น มภีาระผ่อนชาํระ.........................  = 1    H2  8.  น้ําใช ้  (บนัทึกประเภทที่ใชเ้ป็นสว่นใหญ่)          H9

          เป็นเจา้ของบา้น ไมม่ภีาระผ่อนชาํระ.....................  = 2           นํา้ประปา...............................................................   = 1

          เช่าซื้อ.................................................................  = 3           นํา้ประปาผ่านการบาํบดั (ตม้/ กรอง).......................   = 2

          เช่า.....................................................................  = 4           นํา้บาดาล...............................................................   = 3

          อยู่โดยไมเ่สยีค่าเช่า เพราะเป็นส่วนหน่ึงของค่าจา้ง  = 5           นํา้บ่อ.....................................................................   = 4

ใหบ้นัทึกรหสัลงใน

(ขา้มไปขอ้ 4)

          อยู่โดยไมเ่สยีค่าเช่า เพราะใหอ้ยู่เปลา่...................  = 6           นํา้จากแมน่ํา้/ลาํธาร/คลอง/นํา้ตก/ภูเขา...................   = 5

          อืน่ๆ (ระบ)ุ.........................................................  = 7           นํา้ฝน....................................................................   = 6

          นํา้ดืม่บรรจขุวด/ตูน้ํา้ดืม่หยอดเหรียญ…………………  = 7

   3.   สถานภาพการครอบครองที่ดิน                                             อืน่ ๆ ………………………………….………………………   = 8

          (ถามเฉพาะ H2 บนัทึกรหสั 1-3)    H3

          เป็นเจา้ของ.........................................................  = 1 9. สมาชิกในครวัเรอืนคนใดคนหน่ึงเป็นเจา้ของสิง่ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีหรอืไม่?

          เช่าซื้อทีด่นิ..........................................................  = 2      ถา้  "ไม่เป็นเจา้ของ"  บนัทกึรหสั  "0"

          เช่า.....................................................................  = 3          "เป็นเจา้ของ"  บนัทกึรหสั  "1"

          ไมเ่สยีค่าเช่าทีด่นิ.................................................  = 4            โทรทศัน.์..................………………….……………………  H10 

          อืน่ๆ (ระบ)ุ.........................................................  = 5            เครื่องเลน่วดิโีอ / วซีดี ี/ ดวีดี…ี…………………….…  H11 

           โทรศพัทม์อืถอื………………………………………………  H12

   4.   จาํนวนหอ้ง            เครื่องคอมพวิเตอร ์.............……………………………  H13

          หอ้งท ัง้หมด (ไมน่บัหอ้งนํา้  หอ้งสว้ม)…………………………    H4            ตูเ้ยน็……………………………………………………………  H14

          หอ้งทีใ่ชน้อน……………………………………………………………    H5            ไมโครเวฟ / เตาอบ…………………………………………  H15

           เครื่องซกัผา้……………………………………………………  H16

   5.   ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศยั            เครื่องปรบัอากาศ……………………………………………  H17

          (รวมไฟฟ้าทีต่่อจากแบตเตอรีแ่ละเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้าอืน่ ๆ)            รถยนตส่์วนบคุคล  / รถปิกอพั / รถตู…้……………  H18

          ม…ี…………………………………………………………… = 1    H6            รถจกัรยานยนต…์…………………………………………………. H19

          ไมม่…ี………………………………………………………… = 0            รถแทรกเตอร ์4 ลอ้…………………………………………  H20

           ไ  2 ้  ( ไ ิ ) H2

(ขามไปขอ 4)

           รถไถ 2 ลอ (รถไถเดนตาม)…………………………………………H21



มะเมีย มะเสง็ มะโรง เถาะ ขาล ฉลู ชวด กนุ จอ ระกา วอก มะแม

2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2550 2549 2548 2547 2546

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

2545 2544 2543 2542 2541 2540 2539 2538 2537 2536 2535 2534

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

2533 2532 2531 2530 2529 2528 2527 2526 2525 2524 2523 2522

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

2521 2520 2519 2518 2517 2516 2515 2514 2513 2512 2511 2510

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

2509 2508 2507 2506 2505 2504 2503 2502 2501 2500 2499 2498

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

2497 2496 2495 2494 2493 2492 2491 2490 2489 2488 2487 2486

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

2485 2484 2483 2482 2481 2480 2479 2478 2477 2476 2475 2474

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

2473 2472 2471 2470 2469 2468 2467 2466 2465 2464 2463 2462

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

2461 2460 2459 2458 2457 2456 2455 2454 2453 2452 2451 2450

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

การสาํรวจพฤตกิรรมการสูบบหุรี!และการดื!มสุราของประชากร พ.ศ.2557
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