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ถามเฉพาะ
ผูมีอายุ 

15 ปข้ึนไป

ความเกี่ยวพัน เพศ อายุ สถานภาพสมรส
กับหัวหนาครัวเรือน

บันทึกรหัส บันทึกรหัส ( บันทึกอายุเต็มป     บันทึกรหัส

 หัวหนาครัวเรือน.……..…1  ชาย…......1  ถาต่ํากวา 1 ป  โสด……….............1

 ภรรยาหรือสามี....……….2  หญิง…....2 บันทึก " 00 " )  สมรส…….............2

 บุตรที่ยังไมสมรส.…….…3  มาย……….............3

 บุตรที่สมรสแลว....….….4 ถาบันทึก 00 - 14 ป  หยา…….............…4

 บุตรเขย บุตรสะใภ……..5 ใหขามไปถาม  แยกกันอยู............5

 บุตรของบุตร..........….…6 ตอนที่ 6  เคยสมรสแตไมทราบ

 พอ แม พอตา แมยาย…7   สถานภาพ............6

 ญาติอ่ืน ๆ  ..........….….8

ผอาศัย และคนรับใช 9

ตอนที่ 1  ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน

ถามทุกคนในครัวเรือน

ชื่อ-นามสกุลลําดับที่

96

ผูอาศย และคนรบใช…..9

 สมาชิกครัวเรือนกลุมบุคคล....0 

F1 F2 F3 F4 F5 F6

33 36 3935 37

      หมายเหตุ :

33 36 3935 37



" ระหวาง 7 วัน ผูบันทึก ผูบันทึก
" ... (ช่ือ) … ขณะนี้  ... (ช่ือ) ...จบการศึกษาสูงสุดระดับใด  "ผึกหัดครู" (สายวิชาการ) หรือ กอนวันสัมภาษณ รหัส 2 รหัส 2
กําลังเรียนช้ันใด"  "อาชีวศึกษา" "ม.ปลาย" ในสดมภ F8  ... (ชื่อ) ... ในสดมภ F11 ในสดมภ F12

    บันทึก ช้ัน ป และประกาศนียบัตร หรือ " ... (ชื่อ) … การศึกษา ไดทํางานท่ี "ถึงแมวา …(ช่ือ) … "… (ชื่อ) …
 ปริญญาที่สําเร็จ   มาโดยละเอียด สูงสุดท่ีสําเร็จอยูใน กอใหเกิดรายได/ ไมไดทํางานระหวาง มีงาน/ธุรกิจ

บันทึก ชั้น ป สถาบัน สายวิชาใด" เงินเดือน/คาจาง/ 7 วันกอนวันสัมภาษณ กิจการท่ีจะกลับ
ท่ีกําลังเรียนโดยละเอียด     ถาจบมหาวิทยาลัย ฝกหัดครู ผลกําไร/ผลตอบแทน ยังไดรับคาจาง/ ไปทํา หรือไม"

 (สายวิชาการศึกษา) หรืออาชีวศึกษา ใหบันทึก จํานวนป หรือไดทํางาน เงินเดือนหรือ (ผูชวยธุรกิจฯ

 สาขาวิชา คณะหรือแผนกและชื่อสถาบันที่เรียนจบ ของ ในฐานะชวยธุรกิจ ผลประโยชนอ่ืน ๆ ใหถือวาไมมีงาน/

หลักสูตร ของครัวเรือน หรือผลกําไรจากงาน ธุรกิจหรือกิจการ

  ถาไมเรียน   บันทึก     ถาไมเคยเรียน บันทึก "ไมเคย" โดยไมไดรับคาจาง หรือธุรกิจในระหวาง ที่จะกลับไปทํา

 "ไมเรียน" หรือไม " ที่ไมไดทํางานหรือไม" ใหบันทึกรหัส 2)

    ถาจบมหาวิทยาลัย    ฝกหัดครู     บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส

 (สายวิชาการศึกษา) หรืออาชีวศึกษา ถามตอไป  สายวิชาการ (สามัญ)....1  ทํางาน….……...1   ไดรับ..……...……..1  มี…...….…….1

 สายอาชีวศึกษา.........2 (ขามไปถามอาชีพ (ขามไปถามอาชีพ (ถามตอไป)

    ถาจบการศึกษาระดับอ่ืน ขามไปถามสดมภ F11  สายวิชาการศึกษา......3 สดมภ F24) สดมภ F24)  ไมมี….…..….2

 ไมทํางาน…..….2   ไมไดรับ..…….......2 (ขามไปถาม

(ถามตอไป) (ถามตอไป) สดมภ F15)

F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13

ตอนที่ 2  การศึกษา  ถามเฉพาะผูมีอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไป
  ถามเฉพาะผูที่จบ "มหาวิทยาลัย"

 ี่ ิ ั

55

ระดับการศึกษา สาขาวิชา

ถามเฉพาะผูมีอายุต้ังแต 15 ปข้ึน
ตอนที่ 3  การทํางาน   

53 5443 46 5240

97



ตอนที่ 3  การทํางาน ถามเฉพาะผูมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป (ตอ)

ผูบันทึก ผูบันทึก ผูหางานทําระหวาง 7 วัน ผูบันทึก ผูไมพรอมทํางาน ผูพรอมทํางาน
รหัส 1 รหัส 2 กอนวันสัมภาษณ รหัส 2 หรือ 3 รหัส 2 รหัส 1

ในสดมภ F13  ในสดมภ F13 รหัส 1 ในสดมภ F15 ในสดมภ F15 ในสดมภ F17 ในสดมภ F17
" … ช่ือ … "กอนวันสัมภาษณ " … (ชื่อ) …ไดหางานทํา/ " ระหวาง 7 วัน " เหตุผลที่ … (ชื่อ) … "ทําไม … (ชื่อ) … " … (ชื่อ) … "… (ชื่อ) …
หยุดทํางาน … (ชื่อ) … สมัครงาน อยางไร " กอนวันสัมภาษณ ไมพรอมทํางาน" จึงไมหางานทํา" หางาน/พรอมทํางาน เคยทํางาน

มานานเทาใด" ไดหางานทํา/ (บันทึกวิธีการที่ใชมากที่สุด) … (ชื่อ) …พรอม บันทึกรหัส มานานเทาใด " มากอนหรือไม"
สมัครงาน บันทึกรหัส ทํางานหรือไม" บันทึกรหัส

บางหรือไม "  เชื่อวาหางานทําไมได....1 บันทึกรหัส บันทึกรหัส

บันทึกรหัส  หามาแลวแตหาไมได...2  ตํ่ากวา 1  เดือน..….1   เคย…..….…1

บันทึกรหัส  พรอม………….1  ไมทราบวาจะไปหางาน    1 - 2.9  เดือน..…2 (ถามตอไป)

หาใน 7 วัน…….1 (ขามไปถาม     อยางไร………….…..3    3 - 5.9  เดือน..…3   ไมเคย.…....2

บันทึกรหัส (ถามตอไป) สดมภ F19)  ไมสามารถหางานที่    6 - 8.9  เดือน.....4 (ขามไปถามตอนที่ 6)

นอยกวา/เทากับ หาใน 8-30 วัน..2  ไมพรอม…...…2     เหมาะสมได………..4    9 - 11.9 เดือน....5

   2 เดือน………1 ไมหางานทํา..….3 (ถามตอไป)  ดินฟาอากาศไม  ต้ังแต  12 เดือน....6

มากกวา 2 เดือน..2 (บันทึกรหัส 2,3      เอ้ืออํานวย………...5 (ถามตอไป)

(ขามไปถามอาชีพ ขามไปถาม  อ่ืน ๆ (ระบุ)………….…6

ผูหางานทํา/พรอมทํางาน ระหวาง
 7 วันกอนวันสัมภาษณ (ผูวางงาน) 
รหัส 1 ในสดมภ F15  หรือ  F17

อานหนังสือพิมพ/นิตยสาร…..1

เพ่ือน/ญาตหิางานให…….......3

วิทย/ุโทรทัศน….……………....2

หา/สมัครงานที่หนวยจัดหางาน..4

หา/สมคัรงานทีห่นวยงาน

โดยตรง……………………..5

สงจดหมายสมัครงาน

ตามที่ตาง ๆ ……………….6

ทาง Internet…....................7

อ่ืน ๆ (ระบุ)……………..………8

 ทํางานบาน…..…..…..1

 ยังเด็กหรือชรา…......4

 รอฤดูกาล…………....3

 เรียนหนังสือ….……..2

 ปวย  พิการ ฯลฯ

     ทํางานได…………5

 พักผอน……………....6

  อ่ืน ๆ (ระบุ)………....8

 เกีษยณการทํางาน....7

 จนไมสามารถ

98

สดมภ F24) สดมภ F17) (ขามไปถาม สดมภ F20) (ขามไปถามตอนที่ 6) (ถามตอไป)

F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21

61 6359 60 6257 5856

ตามที่ตาง ๆ ……………….6

ทาง Internet…....................7

อ่ืน ๆ (ระบุ)……………..………8   อ่ืน ๆ (ระบุ)………....8

 เกีษยณการทํางาน....7

61 6359 60 6257 5856



"สาเหตุที่ … (ชื่อ) … " … (ชื่อ) … "… (ชื่อ) … ทํางานอะไร" " กิจกรรมหลักที่… (ชื่อ) …ทําอยู "… (ชื่อ) ...ทํางานในฐานะอะไร "

ออกจากงาน/หยุดทํางาน ออกจากงาน/ เปนกิจกรรมหรือผลิตอะไร " บันทึกรหัส

ครั้งสุดทาย" หยุดทํางาน      ผูบันทึกรหัส 1 ในสดมภ F11  นายจาง......…………………………………….1

บันทึกรหัส ครั้งสุดทาย  ใหบันทึกอาชีพและตําแหนงหนาที่  ประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง……2

นายจางเลิก/หยุด/ปดกิจการ.....1 มานานเทาใด"  การงานที่มีช่ัวโมงทํางานสูงสุดใน  ชวยธุรกิจครัวเรือนโดยไมไดรับคาจาง….3

หมดสัญญาจางแรงงาน…..........2 บันทึกรหัส  7 วันกอนวันสัมภาษณ (ใหบันทึกประเภทของกิจการ  ลูกจางรัฐบาล…………………………….……4

ถูกใหออก/ไลออก/ปลดออก…..3   ต่ํากวา 1 เดือน...1      ผูบันทึกรหัส 1 ในสดมภ F12 ลักษณะงานใหชัดเจน)  ลูกจางรัฐวิสาหกิจ…………….………...…..5

ลาออก..................................... 4   1 - 2.9  เดือน...2      ผูบันทึกรหัส 1 หรือ 2 ใน F14  ลูกจางเอกชน…..……………………………..6

 ผูรับจางทํางานหลายเจา….………………….7

เลิก/หยุด/ปดกิจการ.................5   3 - 5.9  เดือน...3  ใหบันทึกอาชีพปกติ  การรวมกลุม….……………………………….8

หมดสัญญาจางงาน................... 6   6 - 8.9  เดือน...4      ผูบันทึกรหัส 1 ในสดมภ F21 ( ถาบันทึกรหัส 1หรือ6 หรือ7 ถามตอไป )
อ่ืน ๆ ระบุ…….......................... 7   9 - 11.9 เดือน..5  ใหบันทึกอาชีพที่ทําครั้งสุดทาย (บันทึกรหัส 2, 3, 4, 5, 8

้

รหัส 1 ในสดมภ F21

ตอนที่ 3  การทํางาน ถามเฉพาะผูมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป (ตอ)

ผูเคยทํางานมากอน ผูมีงานทําหรือเคยทํางานมากอน  (รหัส 1 ในสดมภ  F11, F12, F21) (รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F14)

สถานภาพการทํางานอุตสาหกรรมอาชีพ

99

(ถามตอไป)  ตั้งแต 12 เดือน..6 (ถามตอไป) ขามไปถามสดมภ F28 ยกเวนผูบันทึก

(ถามตอไป) รหัส 1 ในสดภม F21 ขามไปถามตอนที่ 6)

F22 F23 F24 F25 F26

7564 65 66 70 7564 65 66 70



"กิจการ  … (ชื่อ) … "ในระหวาง 7 วันกอนวันสัมภาษณ … (ชื่อ) …
ทําอยูหรือทําครั้งสุดทาย ยังมีเวลาเหลือพอที่จะทํางานเพ่ิมและ

มีคนทํางานกี่คน" ตองการจะทํางานเพ่ิมหรือไม"
บันทึกรหัส บันทึกรหัส

    1 -  4   คน………………1    มีเวลาและตองการทํางานเพิ่ม…….…………………….1 

    5 -  9   คน………………2 (ถามตอไป)

  10 - 19   คน………………3    มี/ไมมีและไมตองการทํางานเพิ่ม……………………….2

  20 - 49   คน………………4 (ผูมีสถานภาพการทํางานเปนรหัส 4, 5, 6 หรือ 7 

  50 - 99   คน………………5  ในสดมภ F26  ขามไปถามสดมภ F35

 100 - 199 คน...……………6 รหัส 1, 2, 3  หรือ 8  ขามไปถามตอนที่ 6)

 200   คนข้ึนไป……………..7

(ถามตอไป)

(ยกเวนผูบันทึกรหัส 1 ในสดมภ  

ตอนที่ 3  การทํางาน ถามเฉพาะผูมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป (ตอ)

ผูมีงานทํา/เคยทํางานที่มี
รหัส 1, 6, 7 ในสดมภ 

ตอนที่ 4  ความตองการจะทํางานเพิ่มใน
ระหวาง 7 วันกอนวันสัมภาษณ

ถาไมมีให

บันทึก "0" ชองขวาสุด

"จํานวนชั่วโมงทํางานในระหวาง 7 วันกอนวันสัมภาษณ"
(ผูบันทึกรหัส 1 ในสดมภ F11 ใหบันทึกจํานวนชั่วโมงทํางานจริง
ในระหวาง 7 วันกอนวันสัมภาษณ  โดยรวมชั่วโมงทํางานลวงเวลา

คอฟฟเบรค ไมรวมเวลาพักอาหารกลางวัน
ผูบันทึกรหัส 1  ในสดมภ F12  รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F14

ใหบันทึก " 0 " ชองขวาสุดท้ัง 3 สดมภ)

จํานวนชั่วโมงทํางานจริง
ของอาชีพ

ที่บันทึกใน  F24

จํานวนชั่วโมงทํางานจริง
ของอาชีพอ่ืนทุกอาชีพ
ที่ทําในระหวาง 7 วัน

จํานวนชั่วโมง
ทํางานทั้งสิ้น
(F28+ F29)

            รหัส 1  ในสดมภ F11,  F12   
         รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F14

ผูมีงานทํา

100

F21 ขามไปถามตอนที่ 6) 

F27 F28 F29 F30 F31

76 77 79 81 8

ถาไมมีให

บันทึก "0" ชองขวาสุด

76 77 79 81 8



ตอนที่ 5  รายไดของลูกจาง

"… (ชื่อ) … "… (ชื่อ) …"ทําไม … (ชื่อ) … ไมไดทํางานเพิ่ม "งานที่ … (ชื่อ) …
 ตองการทํางาน ไดหา บันทึกรหัส ทําอยูไดรับคาจาง
เพิ่มขึ้นสัปดาหละ งานทํา/   เคร่ืองจักร/อุปกรณ ในประเภทใด"

ก่ีชั่วโมง" ติดตอ บันทึกรหัส

สมัครงาน   เปนตัวเงิน :- "คาจางที่ไดรับนั้นไดรับก่ีบาท "คาจางที่ไดรับประมาณ
เพิ่มบาง      รายชั่วโมง…....1 ตอชั่วโมงหรือตอวัน เดือนละเทาไร"
หรือไม"      รายวัน……..….2 หรือตอสัปดาห"

(บันทึกจํานวน บันทึกรหัส      รายสัปดาห…..3

เปนช่ัวโมง)  หา…….1      รายเดือน…....4 (บันทึกจํานวนชิดขวา) (บันทึกจํานวนชิดขวา)

 ไมหา…2         อ่ืน ๆ (ระบุ)….5

(ถามตอไป) (ถามตอไป)      ไมทราบ…..…..6 (ถามตอไป) (ถามตอไป)

ไมเปนตัวเงิน 7

ตอนที่ 4 ความตองการจะทํางานเพิ่มใน
ระหวาง 7 วัน กอนวันสัมภาษณ (ตอ)

คาจาง
ผูมีงานทําที่มีสถานภาพการทํางานเปนลูกจางทุกประเภท

(ผูที่บันทกึรหัส 1 ในสดมภ F11, F12)  ( รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F14)
และมีสถานภาพการทํางานเปนรหัส 4 หรือ 5 หรือ 6 หรือ 7 ในสดมภ F26

สําหรับผูบันทึกรหัส 1, 2, 3 
ในสดมภ F35

สําหรับผูบันทึกรหัส 1-7 
ในสดมภ F35

ผูมีงานทําท่ีมีเวลาและตองการทํางานเพิ่ม
รหัส 1 ในสดมภ F31

ในการปฏิบัติงานเสีย……....1

ลดกาํลังการผลิต/

ลดเวลาทํางาน…................2

หางานทํา/เชื่อวา

หางานทําเพิ่มไมได….........4

อยระหวางการประทวง…........3

เจ็บปวย ……… … …5

ดินฟาอากาศไมอํานวย…… … 6

ขาดเงินทน / แหลงเงินก….....7

อื่น ๆ (ระบ).………….…........8

(ตอบรหัส 1-3  ถามตอไป

(ผูมีสถานภาพการทํางานเปนรหัส 4, 5

หรือ 6 ในสดมภ F26  ถามตอไป

            รหัส 1  ในสดมภ F11,  F12      
รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F14ผูมีงานทํา

  ไมเปนตวเงน…...7

F32 F33 F34 F35 F36 F37

8 8 8 89 948

ขาดเงินทน / แหลงเงินก….....7

อื่น ๆ (ระบ).………….…........8

(ตอบรหัส 1-3  ถามตอไป

รหัส 4-7 ขามไปถาม

สดมภ F37)

(ผูมีสถานภาพการทํางานเปนรหัส 4, 5

หรือ 6 ในสดมภ F26  ถามตอไป

รหัส 1, 2, 3 หรือ 7 ขามไปถามตอนที่ 

8 8 8 89 948



ตอนที่ 5  รายไดของลูกจาง (ตอ)

ผลประโยชนตอบแทนอื่น ๆ ที่เปนตัวเงิน

102

ผูมีงานทําที่มีสถานภาพการทํางานเปนลูกจางทุกประเภท
ผลประโยชนตอบแทนอน ๆ ทเปนตวเงน

ผูที่บันทึกรหัส 1 ในสดมภ F11, F12    รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F14 และมีสถานภาพการทํางานเปนรหัส 4 หรือ 5 หรือ 6 หรือ 7 ในสดมภ F26

"ระหวาง 30 วันกอนวันสัมภาษณ
… (ช่ือ) …นอกจากคาจางที่ไดรับแลว

ยังไดรับโบนัสหรือไม"
( ถาไดรับบันทึก จํานวนเงิน ชิดขวา

"ระหวาง 30 วันกอนวันสัมภาษณ … (ช่ือ) ... นอกจากคาจางที่ไดรับแลว
ยังไดรับรายไดหรือผลประโยชนอ่ืนที่ เปนตัวเงิน หรือไม"

( ถาไดรับบนัทึก จาํนวนเงนิ   ถาไมไดรับบันทกึ "0" ชองขวาสุด )

102

โบนัส คาลวงเวลาเดือนละ เงินอื่น ๆ เดือนละ

"ระหวาง 30 วันกอนวันสัมภาษณ
… (ช่ือ) …นอกจากคาจางที่ไดรับแลว

ยังไดรับโบนัสหรือไม"
( ถาไดรับบันทึก จํานวนเงิน ชิดขวา

"ระหวาง 30 วันกอนวันสัมภาษณ … (ช่ือ) ... นอกจากคาจางที่ไดรับแลว
ยังไดรับรายไดหรือผลประโยชนอ่ืนที่ เปนตัวเงิน หรือไม"

( ถาไดรับบนัทึก จาํนวนเงนิ   ถาไมไดรับบันทกึ "0" ชองขวาสุด )

โบนัส คาลวงเวลาเดือนละ เงินอืน ๆ เดือนละ

(รวมเงินคาอาหาร  เส้ือผา  หรือเครื่องแตงกายอ่ืน ๆ

คาทิป  คาท่ีอยูอาศัย  คาพาหนะ เปนตน)

F38 F39 F40

106 111100



"เปนสมาชิก

คนสุดทาย

ของครัวเรือน

หรือไม"

" อาหาร " " เส้ือผา หรือ " ท่ีอยูอาศัย "  " อ่ืน ๆ "
เครื่องแตงกายอื่น ๆ " บันทึกรหัส

 ไมเปน…….0

 เปน………..1

ตอนที่ 5  รายไดของลูกจาง (ตอ)

ผูมีงานทําที่มีสถานภาพการทํางานเปนลูกจางทุกประเภท
ผลประโยชนตอบแทนอื่น ๆ ท่ีไมเปนตัวเงิน

ผูที่บันทึกรหัส 1 ในสดมภ F11, F12   รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F14 และมีสถานภาพการทํางานเปนรหัส 4 หรือ 5 หรือ 6 หรือ 7 ในสดมภ F26

"ในระหวาง 30 วันกอนวันสัมภาษณ … (ชื่อ) .... นอกจากคาจางท่ีไดรับแลว
ยังไดรับรายไดหรือผลประโยชนอ่ืนท่ี ไมเปนตัวเงิน หรือไม"

(ใหประมาณเปนจํานวนเงิน)
( ถาไดรับบันทึก จํานวนเงิน   ถาไมไดรับบันทึก "0" ชองขวาสุด )

F41 F42 F43 F44 F45

116 136121 126 131116 136121 126 131



ถามทุกคน ถามเฉพาะ ถามเฉพาะ ถามเฉพาะ
"... (ชื่อ) ... ผูที่บันทึก ผูที่บันทึก ผูท่ีบันทึกรหัส 1 ใน F3
มีชื่ออยูใน รหัส 3 ใน F46 รหัส 4 ใน F46 ลักษณะการครอบครอง "…(ชื่อ)...

ทะเบียนบานน้ี ที่อยูอาศัย มีสัญชาติ
หรือไม" อะไร"

บันทึกรหัส บันทึกรหัส - ถามีสัญชาติ
 มีอยูที่บานหลังน้ี …….....1 ถามีชื่ออยูใน ถามีชื่ออยูใน ถามีภูมิลําเนา ถามีภูมิลําเนา เปนเจาของ : ประเทศไทย ตางประเทศ ใหบันทึก "สัญชาติ"

 มีอยูที่อ่ืน ทะเบียนบาน ทะเบียนบาน อยูในประเทศไทย อยูตางประเทศ   มีภาระการผอนชําระ .......1 เชน

    จังหวัดน้ี …………...….2 ในประเทศไทย ในตางประเทศ   ไมมีภาระการผอนชําระ ....2 สัญชาติ ไทย
    จังหวัดอ่ืน ……………..3 เชาซื้อ ..............................3 (ใหบันทึก (ใหบันทึก รหัส 

 ไมมีในประเทศไทย (ใหบันทึก (ใหบันทึก (ใหบันทึก (ใหบันทึก เชา .................................4 ชื่อจังหวัด ชื่อประเทศ สัญชาติ จีน
   แตมีในประเทศอื่น …...4 ช่ือจังหวัด ช่ือประเทศ ช่ือจังหวัด ช่ือประเทศ อยูโดยไมเสียคาเชา เพราะ แลวขามไปถาม แลวถามตอไป) รหัส 

 ไมมีที่ใดเลย ……………...5 แลวขามไปถาม แลวถามตอไป) แลวขามไปถาม แลวถามตอไป)   เปนสวนหนึ่งของคาจาง ...5 สดมภ F54) สัญชาติ พมา
(ถา บันทึก รหัส 1,2,5 สดมภ F49) สดมภ  F51)   ใหอยูเปลา .....................6 รหัส 

       ขามไปถามสดมภ F49 อ่ืนๆ (ระบุ) ......................7 - ถาไมมีสัญชาติ
     บันทึก รหัส 3 ใหบันทึก ไมมีสัญชาติ

"…(ชื่อ)...
มีสถานที่เกิด
อยูที่ใด"

ตอนที่ 6  การยายถ่ินของประชากร

มีชื่อในทะเบียนบานที่ใด"
"...ชื่อ…

"...(ชื่อ)... มีภูมิลําเนาอยูที่ใด"
(ภูมิลําเนา หมายถึง สถานที่ที่

ครอบครัวเดิมของผูยายถิ่น 

ตั้งถิ่นฐานอยู)

ถามทุกคน

(ตอบไดเพียง 1 สดมภ)

ถามทุกคน

7  6 4

1  5 6

1  0 4

9  9 8

3

        ขามไปถามสดมภ F47  (ถามตอไป) รหัส 

    บันทึก รหัส 4  (ถามตอไป)

        ขามไปถามสดมภ F48)

F46 F47 F48 F49 F50 F51 F52 F53 F54

220 225 227221 223 229 232230

9  9 8

234220 225 227221 223 229 232230 234



ปจจุบัน สถานที่ทํางาน/ "โดยปกติ...(ช่ือ)... ระยะทาง

ทานกําลัง สถานศึกษา ใชเวลาเดินทาง ไป-กลับ ระหวางที่พักและ

เรียนหนังสือ ของทาน จากบานถึง สถานที่ทํางาน / 

หรือไม ตั้งอยูที่ใด สถานที่เรียน / สถานที่ทํางาน สถานศึกษาของทาน
บันทึกรหัส และจากสถานที่เรียน / หางกันเทาไร

เรียน ........1 ถาเรียน ถาเรียน ถาทํางาน ถาทํางาน บันทึกรหัส  สถานที่ทํางาน (กิโลเมตร)
ไมเรียน ....2 ในประเทศไทย อยูตางประเทศ ในประเทศไทย ในตางประเทศ  ในเขต ถึงบานนานเทาไร"

   เทศบาล…1

(ใหบันทึก (ใหบันทึก  นอกเขต

(ใหบันทึก (ใหบันทึก ชื่อจังหวัด ชื่อประเทศ    เทศบาล...2

ชื่อจังหวัดที่เรียน ชื่อประเทศที่เรียน แลวขามไปถาม แลวถามตอไป)  ตางประเทศ

แลวขามไปถาม แลวถามตอไป) สดมภ F60)             ...3

สดมภ F57)

(ถามตอไป) (ถามตอไป)  (ถามตอไป)

(ตอบไดเพียง 1 สดมภ) (ตอบไดเพียง 1 สดมภ)

ถามเฉพาะผูท่ีทํางาน 
บันทึกรหัส 1 ใน F11, F12, F13

ถามเฉพาะผูท่ีบันทึก

ตอนที่ 6  การยายถ่ินของประชากร (ตอ)

ถามทุกคน
รหัส 1 ใน F55 หรือ รหัส 1 ใน F11, F12, F13

"ปจจุบัน สถานที่ทํางานของ 

...(ช่ือ)... อยูที่ใด"

ถามเฉพาะ
ผูที่บันทึกรหัส 1 ใน F55

"...(ชื่อ)... สถานที่เรียน

ในปจจุบันอยูที่ไหน"

4

( ) ( ) ( )

F55 F56 F57 F58 F59 F60 F61 F62

242 244 246 247 249 251 255240238

ชั่วโมง    นาที

ชั่วโมง     นาที

ชั่วโมง    นาที

ชั่วโมง    นาที

ชั่วโมง    นาที

ชั่วโมง    นาที

กิโลเมตร เมตร.

237

กิโลเมตร เมตร.

กิโลเมตร เมตร.

กิโลเมตร เมตร.

กิโลเมตร เมตร.

กิโลเมตร เมตร.



คาใชจายตอตอเดือน "ยานพาหนะหลักที่...(ชื่อ)… "... (ชื่อ) ... 
สําหรับการเดินทาง ไป - กลับ ใชในการเดินทางไป อยูในเทศบาล /
สถานที่เรียน / สถานที่ทํางาน สถานที่เรียน / สถานที่ทํางาน" อบต. น้ี ตั้งแตเมื่อใด"

ประมาณเทาใด บันทึกรหัส ใหบันทึกเดือน และ พ.ศ. ดังน้ี

 รถยนตสวนบุคคล -  เดือน  ใชรหัสดานลาง

       เดินทางคนเดียว ..............01 -  พ.ศ.  ใช 2 หลักหลังของ พ.ศ.

       มีเพ่ือนรวมทาง ...............02

 รถโดยสารประจําทาง ...............03 ภายใน ตาง
 รถไฟ .................................... 04 ประเทศไทย ประเทศ
 รถไฟฟา BTS ......................... 05 (ใหบันทึก (ใหบันทึก

 รถไฟใตดิน MRT .................... 06 (ถายายมาอยู ช่ือจังหวัด ช่ือประเทศ
 (ถามตอไป)  รถรับ-สงพนักงาน/นักเรียน .......07 1)  1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 แลวขามไปถาม แลวขามไปถาม

 เรือ ....................................... 08 ใหถามตอไป สดมภ F68) สดมภ F69)
 รถจักรยานยนต ...................... 09 2)  ไมใช  1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
 รถจักรยาน ............................. 10 หรืออยูที่น่ีตั้งแตเกิด

(ตอบไดเพียง 1 สดมภ)

กอนยายมาอยู

ถามทุกคน
(บันทึกรหัส 1059 - 0960 ใน F65)

"สถานที่อยูสุดทาย
ของ ...(ชื่อ)... 

ตอนที่ 6  การยายถ่ินของประชากร (ตอ)
ถามเฉพาะผูท่ีบันทึกรหัส 1 

ใน F55 หรือ รหัส 1 ใน F11, F12, F13
ถามเฉพาะผูยายถิ่น

ในชวง 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60

เทศบาล/อบต น้ี"

5

ม.ค. 01   ก.พ. 02   มี.ค. 03   เม.ย. 04
พ.ค. 05   มิ.ย. 06   ก.ค. 07   ส.ค. 08
ก.ย. 09   ต.ค. 10   พ.ย.11    ธ.ค.12

 เดิน ....................................... 11 ใหบันทึก 00 ในชองเดือน และ 00 ในชอง 

ทํางานที่บาน ............................. 12 พ.ศ. แลวยุติการสัมภาษณ
 อ่ืนๆ (ระบุ) .............................. 13

 (ถามตอไป)

F63 F64 F65 F66 F67

258 263

เดือน พ.ศ.

เดือน พ.ศ.

เดือน พ.ศ.

เดือน พ.ศ.

เดือน พ.ศ.

เดือน พ.ศ.

265 267 269 271258 263

เดือน พ.ศ.

เดือน พ.ศ.

265 267 269 271



ถามเฉพาะ
ผูยายถ่ิน ลักษณะ ถามเฉพาะ "สาเหตุหลักที่...(ชื่อ)... ถามเฉพาะ

ภายในประเทศไทย การยายถ่ิน ผูที่บันทึก ยายมาอยูในเทศบาล / ผูบันทึก
(มีการบันทึก "... (ชื่อ) ... รหัส 1 ใน F72 อบต. น้ี รหัส 11-12 
รหัส 10 - 97 ยายมา "... (ชื่อ) ... มีบุตร บันทึกรหัส ในสดมภ F74
ใน สดมภ F66 รูปแบบใด" บันทึกรหัส อายุต่ํากวา 15 ป  หางานทํา …………………………...01 "... (ชื่อ) ... 
"... (ชื่อ) ... ที่ยังอาศัยอยู  ตองการเปลี่ยนงาน ……………….02 ยายถ่ินมาเพื่อ

ยายมาจากที่ใด" บันทึกรหัส   ไมไดอาศัยอยูที่อ่ืน ในครัวเรือนเดิมหรือ  ตองการรายไดเพิ่มข้ึน ……………03 ดูแลใคร/ใหใคร
บันทึกรหัส   ยายมาทั้งครัวเรือน …….1 ครัวเรือนอ่ืนก่ีคน"  หนาที่การงาน ……………………...04 ดูแลเปนหลัก"

  เทศบาล ……………………1   ยายมาบางสวนของ (รวม บุตรที่ใหกําเนิด  ศึกษาตอ …………………………...05 บันทึกรหัส

  อบต. ……………………...2     ครัวเรือน ……………...2 บุตรเลี้ยง และ  ยายที่อยูอาศัย …………………….06  สามี/ภรรยา …….1

  ยายมาคนเดียว ………...3 (ถาสดมภ F70 บันทึก รหัส 1 - 3 บุตรบุญธรรรม)  กลับภูมิลําเนา ……………………..07  บุตร ……………...2

   ใหถามตอไป  ติดตามคนในครอบครัว ………...08  พอ/แม …………..3

 ถาสดมภ F71 บันทึก รหัส 1 - 3 บันทึกจํานวนบุตร  ทํากิจการครอบครัว ……………..09  ญาติ ……………..4

         ใหถามตอไป (ถา มี ต้ังแต 8 คนขึ้นไป  รักษาตัว …………………………...10  อ่ืนๆ (ระบุ) ……..5

 ถาสดมภ F72 บันทึก    บันทึก "8"  ขาดคนดูแล ……………………….11

      รหัส 1 ใหถามตอไป ถา ไมมี บันทึก "0" เพื่อดูแลผูอ่ืน …………………….12

  อาศัยอยูที่อ่ืน ………………….…….1

   เพราะอาศัยอยูดวยกัน …………..2

  ไมมีบุคคลน้ัน ………………………..3

ตอนที่ 6  การยายถ่ินของประชากร (ตอ)
ถามเฉพาะผูยายถ่ินในชวง 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60  (บันทึกรหัส 1059 - 0960 ใน F65)

"เมื่อ ... (ชื่อ) ... ยายมาอยู
เทศบาล / อบต. น้ี ยังมี

บุคคลในครอบครัวของทาน
อาศัยอยูที่อ่ืนหรือไม"

6

ู ู

 (ถามตอไป)       รหัส 2 - 3 ใหขามไปถามสดมภ F74)  (ถามตอไป)  อ่ืน ๆ (ระบุ) ……………………….13  (ถามตอไป)

(ถาบันทึกรหัส 1-10, 13 

        ขามไปถามสดมภ F76

    สามี /ภรรยา พอ / แม บุตร   รหัส 11-12 ถามตอไป)

F68 F69 F70 F71 F72 F73 F74 F75

274 279 281273 275 276 277 278274 279 281273 275 276 277 278



"ในชวง "...(ชื่อ)... คิดวา ถามเฉพาะผูบันทึก "นับตั้งแต ถามเฉพาะผูบันทึก
12 เดือนกอนวัน จะอยูใน รหัส 1-5 ในสดมภ F77 ยายมาอยู รหัส 1-3 ในสดมภ F79

สัมภาษณ เทศบาล/อบต.น้ี "สาเหตุหลักที่...(ชื่อ)... เทศบาล/อบต.น้ี "สวนใหญ 
"...(ชื่อ)...ยายถ่ิน นานเทาใด" คิดจะยายออกจาก ... (ชื่อ) … ... (ชื่อ) ... 
มาแลวกี่ครั้ง" เทศบาล/อบต. น้ี" ไดรับเงิน/ ไดรับเงิน/

บันทึกรหัส บันทึกรหัส สิ่งของ สิ่งของ
 ต่ํากวา 3 เดือน ………………..1  หางานทํา …………………..…………...01 จากที่อ่ืนบาง จากใคร"
 3 - 5.9 เดือน ………………….2  ตองการเปลี่ยนงาน ……………………02 หรือไม"

บันทึกรหัส  6 - 11.9 เดือน ………………..3  ตองการรายไดเพิ่มข้ึน ………………..03 บันทึกรหัส บันทึกรหัส

 1 ครั้ง ……………………...1  12 - 23.9 เดือน ……………..4  หนาที่การงาน …………………………..04  ไดรับ  บิดา/มารดา ……………………..1

 2 ครั้ง ……………………...2  ตั้งแต 24 เดือนข้ึนไป ………..5  ศึกษาตอ ………………………………...05   เฉพาะเงิน …………….……….1  สามี/ภรรยา …………………….2

 3 ครั้ง ……………………….3  คิดจะอยูตลอดไป …………….6  ยายที่อยูอาศัย ………………………...06   เฉพาะส่ิงของ ………………….2  บุตร …………………….……….3

 4 ครั้ง ……………………...4  กลับภูมิลําเนา ………………………….07   ทั้งเงินและสิ่งของ …………….3  ญาติอ่ืนๆ ……………………….4

 5 ครั้ง ……………………….5  ติดตามคนในครอบครัว ……………..08  ไมไดรับ …………………………...4  บุคคลอ่ืนที่ไมใชญาติ …………5

 มากกวา 5 ครั้ง …………..6  ทํากิจการครอบครัว ………………….09

ตอนที่ 6  การยายถ่ินของประชากร (ตอ)
ถามเฉพาะผูยายถ่ินในชวง 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60  (บันทึกรหัส 1059 - 0960 ใน F65)

7

 รักษาตัว ………………………………..10

 (ถามตอไป) (ถาบันทึกรหัส 1-5 ถามตอไป  ขาดคนดูแล …………………………...11 (ถาบันทึกรหัส 1-3 ถามตอไป

   รหัส 6  ขามไปถาม  เพื่อดูแลผูอ่ืน ………………………….12    รหัส 4  ขามไปถาม

 สดมภ F79)  อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………………….13  สดมภ F82)  (ถามตอไป)

 (ถามตอไป)

F76 F77 F78 F79 F80

287286283 284282



ถามเฉพาะผูบันทึก "นับตั้งแตยายมาอยู ถามเฉพาะผูบันทึก ถามเฉพาะผูบันทึก
รหัส 1,3 ในสดมภ F79 เทศบาล/อบต.น้ี รหัส 1-3 ในสดมภ F82 รหัส 1,3 ในสดมภ F82

"สวนใหญ ... (ชื่อ) … "สวนใหญ...(ชื่อ)… "...(ชื่อ)... 
...(ชื่อ)... สงเงิน/สิ่งของ สงเงิน/สิ่งของ ทราบหรือไมวา

ใชเงินที่ไดรับ ไปที่อ่ืนหรือไม" เพ่ือใหใคร" เงินที่สงไปนั้น
ไปในดานใด" สวนใหญถูกใชไป

ในดานใด

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส

 ลงทุนทําธุรกิจ …………………………….1  สง  บิดา/มารดา ……………………………….1  ทราบ ถูกใชไปใน

 เปนคาใชจายในชีวิตประจําวัน ………...2   เฉพาะเงิน ……………………………..1  สามี/ภรรยา ……………………………….2  ลงทุนทําธุรกิจ …………………………….1

 เปนทุนการศึกษา …………….…………..3   เฉพาะส่ิงของ ………………………...2  บุตร …………………………………………3  เปนคาใชจายในชีวิตประจําวัน …..…...2

 ใชหนี้สิน …………………………………..4   ทั้งเงินและสิ่งของ …………………….3  ญาติอ่ืนๆ …………………………………..4  เปนทุนการศึกษา ………………………..3

 กิจกรรมดานสังคม ……………………...5  ไมไดสง …………………………………...4  บุคคลอ่ืนที่ไมใชญาติ …………………...5  ใชหนี้สิน …………………………………..4

อ่ืนๆ (ระบ) 6 กิจกรรมดานสังคม 5

ตอนที่ 6  การยายถ่ินของประชากร (ตอ)

ถามเฉพาะผูยายถ่ินในชวง 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60  (บันทึกรหัส 1059 - 0960 ใน F65)

8

 อนๆ (ระบุ) ……………………………….6  กจกรรมดานสงคม ……………………..5

(ถาบันทึกรหัส 1-3 : ถามตอไป  อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………6

              รหัส 4 : ยุติการสัมภาษณ)  ไมทราบ ……………………………………..9

 (ถามตอไป)  (ถามตอไป) (ยุติการสัมภาษณ)

F81 F82 F83 F84

291289 290288




