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รหัส รหัส
ขั้นนับจด ขั้นแจงนับ ขั้นแจงนับ

1. เปนครัวเรือนตัวอยาง  1. เปนครัวเรือนตัวอยาง  ไปสามคร้ังไมพบ
   1.1 มีครัวเรือนอาศัยอยู  แจงนับได 11      ผูตอบสัมภาษณ 21
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ครัวเรือนเดิมที่เปนตัวอยาง)

                                         (………………………..……………..……....………)
ตําแหนง…………………………….………

ไมไดขอมูล

    การสํารวจการยายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2555

รหัสแบบ

ไดขอมูล
ขั้นนับจด
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อายุ

ลําดับท่ี ชื่อ - นามสกุล

บันทึกอายุเต็มป ถามีภูมิลําเนา ถามีภูมิลําเนา

หัวหนาครัวเรือน……1 ชาย……......1 มี.....................1 อยูในประเทศไทย อยูตางประเทศ

ภรรยาหรือสามี……2 หญิง…….2 ถาตํ่ากวา 1 ป ไมมี................2

บุตรที่ยัง บันทึก "0" ใหบันทึก ชื่อจังหวัด ใหบันทึก ชื่อประเทศ

    ไมสมรส………....3 ชิดขวา

บุตรที่สมรสแลว……4

บุตรเขย (ใหบันทึก ช่ือจังหวัด (ใหบันทึก ช่ือประเทศ

     บุตรสะใภ……..... 5 แลวขามไปถาม A9) แลวถามตอไป)

บุตรของบุตร…..............6

พอ แม/พอแมของ

     คูสมรส……....………7

ปู ยา ตา ยาย............8

ญาติอื่นๆ…………....9

ผูอาศัย คนรับใช………10

สมาชิกครัวเรือน

    กลุมบุคคล.................11

A1 A2 A5 A7 A8

   

   

   

   

   

ความเก่ียวพันกับ "...(ชื่อ)....มีภูมิลําเนาอยูท่ีใด"

บันทึกรหัส 

A3 A4 A6

ของประชากรตั้งถ่ินฐานอยู)

บันทึกรหัส

(ภูมิลําเนา หมายถึง สถานท่ีท่ีครอบครัวเดิม

บันทึกรหัส 

เพศ

มีชื่ออยูใน

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน

นี้หรือไม" (ตอบไดเพียง 1 สดมภ)

 ทะเบียนบาน

  ถามทุกคน

หัวหนาครัวเรือน

".....(ชื่อ)....

ตัวอยางการเขียนตัวเลข 2 3 5 ๐7 8

31 33 35 36 38 39 41
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อาชีพ อุตสาหกรรม

"ระหวาง 12 เดือนท่ีแลว "กิจกรรมหลักท่ี…(ชื่อ)…

…(ชื่อ)…ทํางานอะไร" ทําอยูเปนกิจกรรม

หรือผลิตอะไร"

ไทย....…......…..……. 1 ไมเคยเรียน…........................1 โสด…………...........………………1 นายจาง.......................................................1

พมา…...............…… 2 กอนประถมศึกษา…................2 สมรส…….…..…….........…………2 ถา  ทํางาน บันทึกประเภทของกิจการ ผูประกอบธุรกิจสวนตัว

กัมพูชา..............……3 ประถมศึกษา….....................3 มาย………………............…………3 บันทึกอาชีพ หรือลักษณะของงาน      โดยไมมีลูกจาง...........................2

ลาว...................…… 4 มัธยมศึกษาตอนตน...............4 หยา…………..............……………4 หรือตําแหนงหนาที่การงาน ใหชัดเจน ผูชวยธุรกิจในครัวเรือน

มาเลเซีย..............……5 มัธยมศึกษาตอนปลาย แยกกันอยู………..…................5 ที่มีชั่วโมงการทํางานสูงสุด      โดยไมไดรับคาจาง...........................3

จีน...................……..6     สายสามัญ….....................5 เคยสมรสแตไมทราบ (ถามตอไป) ลูกจางรัฐบาล...................................................4

ญี่ปุน................………7     สายอาชีพ…......................6    สถานภาพ.............................6 ลูกจางรัฐวิสาหกิจ......................................5

อินเดีย..............……..8 ปวส./ปวท./ ลูกจางเอกชน.............................................6

อังกฤษ.......…...…......9      อนุปริญญา...................7 ถา  ไมทํางาน สมาชิกของ

สหรัฐอเมริกา.......……10 ปริญญาตรี.............................8 บันทึก  "ไมทํา"      การรวมกลุม.........................................................7

สัญชาติอื่นๆ สูงกวาปริญญาตรี...................9 (ขามไปถาม M1)

      (ระบุ).......…… 11 อื่นๆ (ระบุ)..........................10

ไมมีสัญชาติ.........……12

A12 A13A9 A10

บันทึกรหัส 

มีสัญชาติอะไร"

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน (ตอ)

ถามอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป

สถานภาพการทํางาน

"…(ชื่อ)…ทํางานจบการศึกษา

สถานภาพสมรส

ถามทุกคน

สัญชาติ "…(ชื่อ)…

"…(ชื่อ)…

บันทึกรหัส 

A14A11

บันทึกรหัส 

ถามอายุตั้งแต 13 ปขึ้นไปถามอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป

ในฐานะอะไร"

บันทึกรหัส 

สูงสุดระดับใด"

4843 45 47 52 56

2
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ภายในประเทศไทย ตางประเทศ

(ใหบันทึก ช่ือจังหวัด (ใหบันทึก ช่ือประเทศ ยายมาทั้งครัวเรือน.........................1

แลวขามไปถาม  M4) แลวขามไปถาม  M5) ยายมาบางสวน  

เทศบาล……….….......1   ของครัวเรือน….....…....2

อบต. .........................2 ยายมา

    คนเดียว..........................3

   (ถายายมาอยู  

   1)  1 ตค.54- 30 กย.55

        ใหถามตอไป

   2) ไมใช   1 ตค.54- 30 กย.55

       หรืออยูท่ีนี่ต้ังแตเกิด

      ใหบันทึก 00 ในชองเดือน และ 00 ในชอง

      พ.ศ. แลวขามไปถาม Response)

เดือน พ.ศ.

M2 M3M1

  - พ.ศ. ใช 2 หลักหลังของ พ.ศ.

".....(ชื่อ)....

ยายมาจากท่ีใด"

บันทึกรหัส

M4

ประเทศไทย

ใหบันทึกเดือนและ พ.ศ. ดังนี้

  - เดือน ใชรหัสดานลาง

"สถานท่ีอยูสุดทายของ.....(ชื่อ).... 

(ตอบไดเพียง 1 สดมภ)

กอนยายมาอยูเทศบาล/อบต.นี้"

"…(ชื่อ)...อยูในเทศบาล/

".....(ชื่อ)....

ถามทุกคน

อบต.นี้ ตั้งแตเมื่อใด"

ยายมา

รูปแบบใด"

บันทึกรหัส

(มีการบันทึกใน M2)

ถามเฉพาะ

ผูยายถ่ินภายใน

ตอนที่ 2   การยายถิ่นของประชากร 

ถามเฉพาะผูยายถ่ินในชวง 12 เดือน กอนคาบการปฏิบัติงานสนาม (1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55)

M5

ลักษณะ

การยายถ่ิน

มค.1  กพ.2   มีค.3  เมย.4
พค.5  มิย.6  กค.7  สค.8

กย.9  ตค.10  พย.11  ธค.12

57 61 656359 66
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หางานทํา….…..….................1

ตองการเปล่ียนงาน…....................2

ตองการรายไดเพิ่มขึ้น...................3

อาศัยอยูที่อื่น……………………………… 1 หนาที่การงาน……..….……4 สามี/ภรรยา...............................1 ใหความชวยเหลือ

ไมไดอาศัยอยูที่อื่นเพราะ ศึกษาตอ…………….....................5 บุตร.......................................2      สามี/ภรรยา/      ที่อยูอาศัย................................................1

     อาศัยอยูดวยกัน......................... 2 ยายที่อยูอาศัย…...................6 พอ/แม……….........................3           บุตร/พอ/แม............1      งาน.....................................................2

ไมมีบุคคลนั้น....................................................................3 กลับภูมิลําเนา…...……..................7 ญาติ.........................................4      ญาติ........................................................................2      คาใชจาย..............................................3

ติดตามคนในครอบครัว..................8 อื่นๆ (ระบุ)..........................5      เพื่อน..................................3      ส่ิงของ/

(ถาสดมภ M6 บันทึก รหัส 1-3 ถามตอไป ทํากิจการครอบครัว.........................9      อื่น ๆ(ระบุ)..............................................................4           เคร่ืองใช.....................................4

 ถาสดมภ M7 บันทึก รหัส 1-3 ถามตอไป รักษาตัว……............…..................10 ไมมี......................................5      อื่นๆ (ระบุ)......................................................5

 ถาสดมภ M8  บันทึก ขาดคนดูแล……….…...................11 ไมไดใหความ

     รหัส 1 ถามตอไป เพื่อดูแลผูอื่น..................................12      ชวยเหลือ.................................6

อื่นๆ (ระบุ)…….…......………13

M6 M7

"…(ชื่อ)…ยายถ่ินมา

 บันทึก "8"

(ถา มี

บันทึกรหัส รูจัก สวนใหญได

ใหความชวยเหลือ

 ถา  ไมมี บันทึก "0")

ใหใครดูแลเปนหลัก"

มีคนรูจักท่ีอาศัย

รหัส 1-4 ใน M12ยายมาอยูในเทศบาล/

"กอนยายมาอยู

เทศบาล/อบต.นี้

บันทึกรหัส 

M13

มี

ในเทศบาล/อบต.นี้

ในเรื่องใดบาง"

  รหัส 1-4 ถามตอไป

M12

บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

เพื่อดูแลใคร/

หรือไม"

 รหัส 11-12 ถามตอไป)

 รหัส 1-10,13 ขามไปถาม M12

M8

 ตั้งแต 8 คนขึ้นไป

M9

เทศบาล/อบต.นี้

M10 M11

(ถาบันทึก  

 (ถาบันทึก

  รหัส 5 ขามไปถาม M14)

          

บันทึกรหัส 

บุตร

ยังมีบุคคลในครอบครัวของทาน

อาศัยอยูท่ีอื่นหรือไม"

     รหัส 2, 3 ขามไปถาม M10)

สามี/ภรรยา พอ/แม

บุตรเลี้ยงและ

ก่ีคน"

บุตรบุญธรรม)

บันทึกจํานวนบุตร

(รวมบุตรที่ใหกําเนิด

อายุต่ํากวา 15 ป

ถามเฉพาะผูบันทึก

รหัส 1 ใน M8

ท่ีอาศัยอยูท่ีอื่น

"…(ชื่อ)...มีบุตรท่ี

ตอนที่ 2   การยายถิ่นของประชากร  (ตอ) 

ถามเฉพาะผูยายถ่ินในชวง 12 เดือน กอนคาบการปฏิบัติงานสนาม (1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55)

อบต.นี้"

รหัส 11-12 ใน M10

ถามเฉพาะผูบันทึก"เมื่อ.....(ชื่อ)....ยายมาอยู

....(ชื่อ).... "บุคคลท่ี....(ชื่อ).... 

"สาเหตุหลักท่ี.....(ชื่อ).... ถามเฉพาะผูบันทึก

7471 73 7567 68 69 70
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หางานทํา….…..…................. 1 ตํ่ากวา 3 เดือน…….…..1 หางานทํา….…..….................1 ไดรับ บิดา/มารดา.........................1

ตองการเปล่ียนงาน…....................2 3 - 5.9 เดือน……….…. 2 ตองการเปล่ียนงาน…....................2      เฉพาะเงิน…………...……1 สามี/ภรรยา….....................2

ตองการรายไดเพิ่มขึ้น...................3 6 - 11.9  เดือน…….......3 ตองการรายไดเพิ่มขึ้น...................3      เฉพาะส่ิงของ……………2 บุตร…................................3

1 คร้ัง...................................1 หนาที่การงาน……..….……..........4 12 - 23.9 เดือน…….… 4 หนาที่การงาน……..….……4      ทั้งเงินและ ญาติอื่นๆ….........................4

2 คร้ัง...................................2 ศึกษาตอ…………….....................5 ต้ังแต 24 เดือนขึ้นไป……5 ศึกษาตอ…………….....................5           ส่ิงของ….………...……3 บุคคลอื่นที่

3 คร้ัง...................................3 ยายที่อยูอาศัย…...................6 คิดจะอยูตลอดไป....... 6 ยายที่อยูอาศัย…...................6 ไมไดรับ.......................................4      ไมใชญาติ..............5

4 คร้ัง...................................4 กลับภูมิลําเนา…...……..................7 กลับภูมิลําเนา…...……..................7 (ถาบันทึก

5 คร้ัง...................................5 ติดตามคน (ถาบันทึก ติดตามคน

มากกวา 5 คร้ัง...................................6      ในครอบครัว.................. 8  รหัส 1 -5  ถามตอไป      ในครอบครัว..................8

      ทํากิจการครอบครัว.........................9  รหัส 6 ขามไปถาม M18) ทํากิจการครอบครัว.........................9

รักษาตัว……............…..................10 รักษาตัว……............…..................10

ขาดคนดูแล……….…...................11 ขาดคนดูแล……….…...................11

เพื่อดูแลผูอื่น..................................12 เพื่อดูแลผูอื่น..................................12

อื่นๆ (ระบุ)…….…......……….....13 อื่นๆ (ระบุ)…….…......………13

บันทึกรหัส 

"สวนใหญ…(ชื่อ)…

"นับตั้งแตยายมาอยู

เทศบาล/อบต.นี้

ไดรับเงิน/สิ่งของ

จากใคร"

ไดรับเงิน/สิ่งของ

ในครั้งนี้ดวย)

บันทึกรหัส 

บันทึกรหัส

บันทึกรหัส (รวมการยาย

 รหัส 1-3 ถามตอไป

ถามเฉพาะผูบันทึก

"สาเหตุหลักท่ี...(ชื่อ)...

รหัส 1-5 ในสดมภ M16

เทศบาล/อบต.นี้" จากท่ีอื่นบางหรือไม"

คิดจะยายออกจาก

บันทึกรหัส 

ตอนท่ี 2   การยายถิ่นของประชากร  (ตอ)

ถามเฉพาะผูยายถ่ินในชวง 12 เดือน กอนคาบการปฏิบัติงานสนาม (1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55)

...(ชื่อ)...

"…(ชื่อ)...คิดวา

จะอยูใน

เทศบาล/อบต.นี้

"ในชวง 12 เดือน ถามเฉพาะผูบันทึก

รหัส  1-3 ใน M18

ถามเฉพาะผูบันทึก

กอนวันสัมภาษณ

บันทึกรหัส 

"สาเหตุหลักท่ี....(ชื่อ)....

นานเทาใด"

รหัส 2-6 ในสดมภ M14

มาแลวก่ีครั้ง"

....(ชื่อ)....ยายถ่ิน

ยายถ่ินมากกวา 1 ครั้ง"

M19M14

 รหัส 1 ขามไปถาม M16

        

M15

(ถาบันทึก 

 รหัส 2-6 ถามตอไป)

M18

 รหัส 4 ขามไปถาม M21)

M16 M17

76 77 79 80 82 83



ลงทุนทําธุรกิจ................................................................1 สง บิดา/มารดา..................................................................................1 ทราบ ถูกใชไปในดาน ตองการ ตอบเอง..........................................1

เปนคาใชจายใน     เฉพาะเงิน………..................................1 สามี/ภรรยา..................................................................................2      ลงทุนทําธุรกิจ................................................................1      หางานใหทํา........................................1 ผูอื่นตอบแทน..............................2

     ชีวิตประจําวัน......................2     เฉพาะส่ิงของ……….....................................2 บุตร……....................................................................................3      เปนคาใชจายใน      พัฒนาฝมือแรงงาน................................2

เปนทุนการศึกษา............................................................3     ทั้งเงินและส่ิงของ…..................................3 ญาติอื่นๆ........................................................................................4           ชีวิตประจําวัน......................................2      ทุนประกอบอาชีพอิสระ.............................3

ใชหนี้สิน…....…........................4 ไมไดสง………………………………4 บุคคลอื่นที่      เปนทุนการศึกษา............................................................3      สนับสนุนอาชีพการเกษตร................................4

กิจกรรมดานสังคม.....................................................5      ไมใชญาติ..................................................................5      ใชหนี้สิน…....…........................4      เงินชวยเหลือคาเลาเรียนบุตร..........................5

อื่น ๆ (ระบุ).......................................................................6      กิจกรรมดานสังคม.....................................................5      เงินกูยืมเพื่อการศึกษา.................................6

     อื่น ๆ (ระบุ).....................................................................6      สวัสดิการการรักษาพยาบาล.............................7

 รหัส 4 ขามไปถาม M24) ไมทราบ.......................................................9      อื่น ๆ (ระบุ)..........................................8

ไมตองการ...................................................9

M21

บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

7

ผูตอบสัมภาษณ

"…(ชื่อ)…ตองการความชวยเหลือ

จากภาครัฐหรือไม

ตอนท่ี 2  การยายถิ่นของประชากร (ตอ)

"สวนใหญ…(ชื่อ)…

"นับตั้งแตยายมาอยู

"สวนใหญ…(ชื่อ)...  และถาตองการ ใหบันทึก

M20

                              

ใชเงินท่ีไดรับ

…(ชื่อ)…สงเงิน/สิ่งของ

ไปในดานใด"

 รหัส 1-3 ถามตอไป

(ถาบันทึก

ไปท่ีอื่นหรือไม"

ถามเฉพาะผูยายถ่ินในชวง 12 เดือน กอนคาบการปฏิบัติงานสนาม (1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55)

ถามเฉพาะผูบันทึก

รหัส 1, 3 ใน M18 เทศบาล /อบต.นี้ รหัส 1-3  ใน M21

ถามเฉพาะผูบันทึก ถามเฉพาะผูบันทึก

  รหัส 1, 3  ใน M21

"…(ชื่อ)…ทราบหรือไมวา

เงินท่ีสงไปนั้น สิ่งท่ีตองการมากท่ีสุด"สงเงิน/สิ่งของ

เพื่อใหใคร" สวนใหญถูกใชไป

ในดานใด"

M24 M25 (Response)M23

บันทึกรหัส 

M22

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

84 85 86 87 88 89
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 7.  น้ําดื่ม  (บันทึกประเภทท่ีใชเปนสวนใหญ)        H8 (col.97)

   1.  ลักษณะของท่ีอยูอาศัย                                                         8.  น้ําใช   (บันทึกประเภทท่ีใชเปนสวนใหญ)        H9 (col.98)

          ตึก……..……………………………………………………………… = 1           น้ําประปา...............................................................................................     = 1

          ไม………………………………………………………………………… = 2           น้ําประปาผานการบําบัด (ตม/กรอง)......................................     = 2

          คร่ึงตึกคร่ึงไม…………………………………………………………… = 3           น้ําบาดาล................................................................................     = 3

          ใชวัสดุไมถาวรในทองถิ่น…………………………………………… = 4           น้ําบอ..................................................................................     = 4

          ใชวัสดุใชแลว เชน หีบ ลัง…………………………………… = 5           น้ําจากแมน้ํา/ลําธาร/คลอง/น้ําตก/ภูเขา................................................................................     = 5

          อื่น ๆ  (ระบุ)…………………………………………………………… = 6           น้ําฝน................................................................................      = 6

   2.   สถานภาพการครอบครองท่ีอยูอาศัย                                                  น้ําด่ืมบรรจุขวด/ตูน้ําด่ืมหยอดเหรียญ…………………..…………………………………………………     = 7

          เปนเจาของบาน มีภาระผอนชําระ.............................................. = 1           อื่น ๆ ………………………………….…………………………………..     = 8

          เปนเจาของบาน ไมมีภาระผอนชําระ.............................................. = 2  9. สมาชิกในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งเปนเจาของสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้หรือไม?

          เชาซ้ือ................................................................................ = 3      ถา  "ไมเปนเจาของ"  บันทึกรหัส  "0"   "เปนเจาของ"  บันทึกรหัส  "1"

          เชา................................................................................ = 4            โทรทัศน...................………………….……………………        H10 (col.99)

          อยูโดยไมเสียคาเชา เพราะเปนสวนหนึ่งของคาจาง................................................................................ = 5

          อยูโดยไมเสียคาเชา เพราะใหอยูเปลา................................................................................ = 6            เคร่ืองเลนวิดีโอ/วีซีดี/ดีวีดี……………………….………        H11 (col.100)

          อื่นๆ (ระบุ)................................................................................ = 7

   3.   สถานภาพการครอบครองท่ีดิน                                              โทรศัพทมือถือ…………………………………………………        H12 (col.101)

          (ถามเฉพาะ H2 บันทึกรหัส 1-3)  

          เปนเจาของ......... = 1      ไมเสียคาเชาที่ดิน.........  = 4            เคร่ืองคอมพิวเตอร………………………………………...        H13 (col.102)

          เชาซ้ือที่ดิน......... = 2      อื่นๆ (ระบุ)...................  = 5  

          เชา..................... = 3                 ตูเย็น…………………………………………………………………        H14 (col.103)

   4.   จํานวนหอง  

          หองทั้งหมด (ไมนับหองน้ํา  หองสวม)………………………….            ไมโครเวฟ/เตาอบ…………………………………………………………………       H15 (col.104)

          หองที่ใชนอน…………………..…......………………………………  

   5.   ไฟฟาภายในท่ีอยูอาศัย            เคร่ืองซักผา…………………………………………………………        H16 (col.105)

          (รวมไฟฟาที่ตอจากแบตเตอร่ีและเคร่ืองกําเนิดไฟฟาอื่น)

          มี…………………………………………………………………………… = 1            เคร่ืองปรับอากาศ…………………………………………………………       H17 (col.106)

          ไมมี………………………………………………………………………… = 0

   6.  การใชสวม (บันทึกประเภทท่ีใชเปนสวนใหญ)            รถยนตสวนบุคคล/รถปกอัพ/รถตู…………………………………………………………       H18 (col.107)

          สวมแบบนั่งหอยเทา……………………………………………………………  = 1

          สวมแบบนั่งยอง……………………………………………………………………  = 2            รถจักรยานยนต……………………………………………………        H19 (col.108)

          สวมแบบนั่งหอยเทา และสวมแบบนั่งยอง……………………………………  = 3

          สวมหลุม/สวมถัง/สวมถายลงแมน้ําลําคลอง            รถแทรกเตอร 4 ลอ……………………………………………………       H20 (col.109)

                  หรือ สวมลักษณะอื่น ๆ  โดยมีหองกั้น…..……………  = 4

          ไมมีสวม…………………………………………………………………  = 5            รถไถ 2 ลอ (รถไถเดินตาม)……………………………………………………       H21 (col.110)

ตอนท่ี 3 ลักษณะของครัวเรือน

ใหบันทึก

H2 (col.91)

H7 (col.96)

H3 (col.92)

H1 (col.90)

H5 (col.94)

H6 (col.95)

(ขามไปขอ 4)

H4 (col.93)




