
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
รวมกับ

ศูนยประชากรแคโรไลนา, มหาวทิยาลัยนอรธแคโรไลนา ณ ชาเปลฮลิล

โครงการวจิยัเร่ือง “การเปล่ียนแปลงทางสังคมกบัการยายถ่ินในประเทศไทย :
กรณศีกึษาอ ําเภอนางรอง  จงัหวดับรีุรัมย  (พ.ศ. 2527-2543)”

แบบสอบถามสํ าหรับผูยายถิ่น ป 2543

 หมายเลขแบบสอบถาม __  __  __  __

ชื่อ-นามสกุลผูยายถ่ิน ………………………………………………………………………
ระยะเวลาที่ใชในการสัมภาษณ
คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด รวมเวลา
1
2
3

ชื่อพนักงานสัมภาษณ ………………………………. ……………….………………
ชื่อผูควบคุมงานสนาม …………………………………….…. วันท่ี ………………..
ช่ือผูตรวจและแกไขแบบสอบถาม ……………………………. วันท่ี ………………..

   ชื่อผูลงรหัส ……………………………………………………. วันท่ี ……………….

ล ําดบั ช่ือ-นามสกุลของผูยายถิ่นที่ บนัทึกสถานะ ส ําหรับผูควบคุมงานสนามเทานั้น
ไดรับการบันทึกชื่อ
ลงใน Form AF1.0
และผูยายถิ่นที่มี
ช่ือใน Form 8

การสัมภาษณ
ผูยายถิ่น
ในขณะนี้

เปนผูยายถิ่น
ท่ีมีช่ืออยูบน
Form AF1.0
ใชหรือไม
1.  ใช
2.  ไมใช

เปนผูยายถิ่น
PSM
ใชหรือไม
1.  ใช
2.  ไมใช

ผลการ
สัมภาษณ
ครั้งสุด
ทาย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รหัสสํ าหรับผลการสัมภาษณคร้ังสุดทาย
1. สัมภาษณที่ถิ่นตนทางหรือถิ่นปลายทาง 2. พบชื่อผูยายถิ่นใน Form 8 ของแบบสอบถามผูยายถิ่นคนอื่น
3. ผูยายถิ่นกลับไปอยูที่หมูบานตนทางแลว 4. ไมไดสัมภาษณ
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FORM AF : ความพยายามในการติดตามสัมภาษณ

ความพยายามในการติดตามสัมภาษณ คร้ังท่ี 1
AF1.0 ชื่อ-นามสกุลของผูยายถ่ิน ………………………………………………….

ใหบันทึกขอมูลของผูยายถ่ิน โดยดูจาก “บัญชีผูยายถ่ิน”
พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2543

หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

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

AF1.1 วันเดือนป ท่ีเร่ิมติดตามผูยายถ่ินคร้ังน้ี วัน / เดือน / ป ……/……/……….
AF1.2 ไดวางแผนที่จะมาพบบุคคลผูนี้ไวกอนใชหรือไม

1. ใช      !  ถามขอ AF 1.3
2. ไมใช  !  พบผูยายถ่ินโดยบังเอิญ ขามไป Form 7

AF1.3 ความพยายามในการติดตามเพ่ือสัมภาษณผูยายถ่ินคร้ังน้ี ทํ าขึ้นที่ไหน
1. ในหมูบานตนทางป 2527/2537 ! ถามขอ AF1.4
2. ท่ีถ่ินปลายทาง ! ถามขอ AF1.5

AF1.4  วิธท่ีีใชในการติดตามสมัภาษณผูยายถ่ินในหมูบานตนทาง (วงกลมรอบทุกวิธท่ีีใช)
1. โทรศัพท
2. ใชท่ีอยูโดยตรง
3. คนท่ีอยูในหมูบานใน อ.นางรอง (เดิม)* (อ.โนนสวุรรณ อ.เฉลมิพระเกียรติ
อ.ช ํานิ)  เปนผูน ําทาง

ชื่อ-นามสกุลผูนํ าทาง …………………………………………
ลํ าดับครัวเรือน  __  __  __
ชื่อหมูบาน …………………………………………………….
หมายเลขประจ ําหมูบาน  __  __  __  __  __  __

                                                          
*  หมูบานใน อ.นางรอง (เดมิ) หมายถงึ หมูบานท่ีเกบ็ขอมลูในป พ.ศ. 2527 และ 2537 ปจจบัุนบางหมูบานอยู
ในพ้ืนท่ีบางสวนของ อ.โนนสุวรรณ อ.เฉลิมพระเกยีรติ และ อ.ชํ านิ
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4. คนท่ีอยูในหมูบานใน อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ อ.เฉลมิพระเกียรติ
อ.ช ํานิ)  เปนผูใหขอมูล

ชื่อ-นามสกุลผูใหขอมูล …………………………………………
ลํ าดับครัวเรือน  __  __  __
ชื่อหมูบาน …………………………………………………….
หมายเลขประจ ําหมูบาน  __  __  __  __  __  __

5. คนท่ีไมไดมาจาก อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ, อ.เฉลมิพระเกียรติ,
อ.ช ํานิ) เปนผูนํ าทาง

6. คนท่ีไมไดมาจาก อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ, อ.เฉลมิพระเกียรติ,
อ.ช ํานิ) เปนผูใหขอมลู
! ขามไปถามขอ AF1.6

AF1.5  วิธท่ีีใชในการติดตามสมัภาษณผูยายถ่ินในถ่ินปลายทาง (วงกลมรอบทุกวิธท่ีีใช)

1. โทรศัพท
2. ใชท่ีอยูโดยตรง
3. นายจางชวยในการติดตาม
4. สถานศึกษาชวยในการติดตาม
5. ผูยายถ่ินคนอ่ืนท่ีมาจากหมูบานเดียวกันเปนผูน ําทาง

ชื่อ-นามสกุลของผูยายถ่ินผูน ําทาง ………………………………….
ใหบันทึกขอมูลผูยายถ่ินผูน ําทางโดยดูจาก “บัญชีผูยายถ่ิน”

พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2543
หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

__  __  __  __  __  __  __  __  __ __  __ __  __  __  __  __  __  __  __ __  __  __ __  __  __  __  __  __  __  __  __ __  __
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6. ผูยายถ่ินคนอ่ืนท่ีมาจากหมูบานเดียวกันเปนผูใหขอมูล
ชื่อ-นามสกุลของผูยายถ่ินผูใหขอมูล …………………………………
ใหบันทึกขอมูลของผูยายถ่ินผูใหขอมูลโดยดูจาก “บัญชผูียายถ่ิน”

พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2543
หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

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

7. คนท่ีมาจากหมูบานใน อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ อ.เฉลมิพระเกียรติ
อ.ช ํานิ) เปนผูน ําทาง

ชือ่-นามสกุลผูนํ าทาง ………………………………………………
ชือ่หมูบาน …………………………………………………………
หมายเลขประจ ําหมูบาน  __  __  __  __  __  __

8. คนท่ีมาจากหมูบานใน อ.นางรอง อ.โนนสวุรรณ อ.เฉลมิพระเกียรติ อ.ช ํานิ
เปนผูใหขอมูล

ชือ่-นามสกุลผูใหขอมลู ………………………………………….…
ชือ่หมูบาน …………………………………………………………
หมายเลขประจ ําหมูบาน  __  __  __  __  __  __

9. คนในถ่ินปลายทางท่ีไมไดมาจากหมูบานใน อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ
อ.เฉลมิพระเกียรติ อ.ช ํานิ) เปนผูน ําทาง

10. คนในถ่ินปลายทางท่ีไมไดมาจากหมูบานใน อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ
อ.เฉลมิพระเกียรติ อ.ช ํานิ) เปนผูใหขอมูล
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AF1.6  วิธีขางตนประสบความสํ าเร็จหรือไม

พนักงานสัมภาษณ: ประสบความส ําเร็จ หมายถึงวา ไดรับการยืนยัน
แนนอนวาผูยายถ่ินของการศึกษาคร้ังน้ีอาศัยอยูท่ี ท่ีอยูตามคํ าตอบใน
ขอ AF1.4 หรือ AF1.5

1. พบผูยายถิ่นและไดสัมภาษณ
2. พบผูยายถิ่นแตไมไดสัมภาษณ เนื่องจาก

2.1 ผูยายถิ่นปฏิเสธที่จะใหสัมภาษณ
2.2 นายจางไมอนุญาตใหสัมภาษณ
2.3 อ่ืน ๆ (กรอกรายละเอียดขางลาง)

3. ไมพบผูยายถิ่น
รายละเอียด : ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

ความเห็นของผูสัมภาษณ ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
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ความพยายามในการติดตามสัมภาษณ คร้ังท่ี 2

AF2.1 วันเดือนป ท่ีติดตามผูยายถ่ินคร้ังน้ี …… / …….. / …………..

AF2.2 (ไมมีคํ าถาม)

AF2.3 ความพยายามในการติดตามเพ่ือสัมภาษณผูยายถ่ินคร้ังน้ี ทํ าขึ้นที่ไหน
1. ในหมูบานตนทางป 2527/2537 ! ถามขอ AF2.4
2. ท่ีถ่ินปลายทาง ! ถามขอ AF2.5

AF2.4  วิธท่ีีใชในการติดตามสมัภาษณผูยายถ่ินในหมูบานตนทาง (วงกลมรอบทุกวิธท่ีีใช)
1. โทรศัพท
2. ใชท่ีอยูโดยตรง
3. คนท่ีอยูในหมูบานใน อ.นางรอง (เดิม)* (อ.โนนสวุรรณ อ.เฉลมิพระเกียรติ
อ.ช ํานิ)  เปนผูน ําทาง

ชื่อ-นามสกุลผูนํ าทาง …………………………………………
ลํ าดับครัวเรือน  __  __  __
ชื่อหมูบาน …………………………………………………….
หมายเลขประจ ําหมูบาน  __  __  __  __  __  __

4. คนท่ีอยูในหมูบานใน อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ อ.เฉลมิพระเกียรติ
อ.ช ํานิ)  เปนผูใหขอมูล

ชื่อ-นามสกุลผูใหขอมูล …………………………………………
ลํ าดับครัวเรือน  __  __  __
ชื่อหมูบาน …………………………………………………….
หมายเลขประจ ําหมูบาน  __  __  __  __  __  __

                                                          
*  หมูบานใน อ.นางรอง (เดมิ) หมายถงึ หมูบานท่ีเกบ็ขอมลูในป พ.ศ. 2527 และ 2537 ปจจบัุนบางหมูบานอยู
ในพ้ืนท่ีบางสวนของ อ.โนนสุวรรณ อ.เฉลิมพระเกยีรติ และ อ.ชํ านิ
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5. คนท่ีไมไดมาจาก อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ, อ.เฉลมิพระเกียรติ,
อ.ช ํานิ) เปนผูนํ าทาง

6. คนท่ีไมไดมาจาก อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ, อ.เฉลมิพระเกียรติ,
อ.ช ํานิ) เปนผูใหขอมลู
! ขามไปถามขอ AF2.6

AF2.5  วิธท่ีีใชในการติดตามสมัภาษณผูยายถ่ินในถ่ินปลายทาง (วงกลมรอบทุกวิธท่ีีใช)

1. โทรศัพท
2. ใชท่ีอยูโดยตรง
3. นายจางชวยในการติดตาม
4. สถานศึกษาชวยในการติดตาม
5. ผูยายถ่ินคนอ่ืนท่ีมาจากหมูบานเดียวกันเปนผูน ําทาง

ชื่อ-นามสกุลของผูยายถ่ินผูน ําทาง ………………………………….
ใหบันทึกขอมูลผูยายถ่ินผูน ําทางโดยดูจาก “บัญชีผูยายถ่ิน”

พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2543
หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

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

6. ผูยายถ่ินคนอ่ืนท่ีมาจากหมูบานเดียวกันเปนผูใหขอมูล
ชื่อ-นามสกุลของผูยายถ่ินผูใหขอมูล …………………………………
ใหบันทึกขอมูลของผูยายถ่ินผูใหขอมูลโดยดูจาก “บัญชผูียายถ่ิน”

พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2543
หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

__  __  __  __  __  __  __  __  __ __  __ __  __  __  __  __  __  __  __ __  __  __ __  __  __  __  __  __  __  __  __ __  __
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7. คนท่ีมาจากหมูบานใน อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ อ.เฉลมิพระเกียรติ
อ.ช ํานิ) เปนผูน ําทาง

ชือ่-นามสกุลผูนํ าทาง ………………………………………….…..
ชือ่หมูบาน …………………………………………………………
หมายเลขประจ ําหมูบาน  __  __  __  __  __  __

8. คนท่ีมาจากหมูบานใน อ.นางรอง อ.โนนสวุรรณ อ.เฉลมิพระเกียรติ อ.ช ํานิ
เปนผูใหขอมูล

ชือ่-นามสกุลผูใหขอมลู ………………………………………….…
ชือ่หมูบาน …………………………………………………………
หมายเลขประจ ําหมูบาน  __  __  __  __  __  __

9. คนในถ่ินปลายทางท่ีไมไดมาจากหมูบานใน อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ
อ.เฉลมิพระเกียรติ อ.ช ํานิ) เปนผูน ําทาง

10. คนในถ่ินปลายทางท่ีไมไดมาจากหมูบานใน อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ
อ.เฉลมิพระเกียรติ อ.ช ํานิ) เปนผูใหขอมูล
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AF2.6  วิธีขางตนประสบความสํ าเร็จหรือไม

พนักงานสัมภาษณ: ประสบความส ําเร็จ หมายถึงวา ไดรับการยืนยัน
แนนอนวาผูยายถ่ินของการศึกษาคร้ังน้ีอาศัยอยูท่ี ท่ีอยูตามคํ าตอบใน
ขอ AF2.4 หรือ AF2.5

1. พบผูยายถิ่นและไดสัมภาษณ
2. พบผูยายถิ่นแตไมไดสัมภาษณ เนื่องจาก

2.1 ผูยายถิ่นปฏิเสธที่จะใหสัมภาษณ
2.2 นายจางไมอนุญาตใหสัมภาษณ
2.3 อ่ืน ๆ (กรอกรายละเอียดขางลาง)

3. ไมพบผูยายถิ่น
รายละเอียด : ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

ความเห็นของผูสัมภาษณ ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
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ความพยายามในการติดตามสัมภาษณ คร้ังท่ี 3

AF3.1 วันเดือนป ท่ีติดตามผูยายถ่ินคร้ังน้ี …… / …….. / …………..

AF3.2 (ไมมีคํ าถาม)

AF3.3 ความพยายามในการติดตามเพ่ือสัมภาษณผูยายถ่ินคร้ังน้ี ทํ าขึ้นที่ไหน
1. ในหมูบานตนทางป 2527/2537 ! ถามขอ AF3.4
2. ท่ีถ่ินปลายทาง ! ถามขอ AF3.5

AF3.4  วิธท่ีีใชในการติดตามสมัภาษณผูยายถ่ินในหมูบานตนทาง (วงกลมรอบทุกวิธท่ีีใช)
1. โทรศัพท
2. ใชท่ีอยูโดยตรง
3. คนท่ีอยูในหมูบานใน อ.นางรอง (เดิม)* (อ.โนนสวุรรณ อ.เฉลมิพระเกียรติ
อ.ช ํานิ)  เปนผูน ําทาง

ชื่อ-นามสกุลผูนํ าทาง …………………………………………
ลํ าดับครัวเรือน  __  __  __
ชื่อหมูบาน …………………………………………………….
หมายเลขประจ ําหมูบาน  __  __  __  __  __  __

4. คนท่ีอยูในหมูบานใน อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ อ.เฉลมิพระเกียรติ
อ.ช ํานิ)  เปนผูใหขอมูล

ชื่อ-นามสกุลผูใหขอมูล …………………………………………
ลํ าดับครัวเรือน  __  __  __
ชื่อหมูบาน …………………………………………………….
หมายเลขประจ ําหมูบาน  __  __  __  __  __  __

                                                          
*  หมูบานใน อ.นางรอง (เดมิ) หมายถงึ หมูบานท่ีเกบ็ขอมลูในป พ.ศ. 2527 และ 2537 ปจจบัุนบางหมูบานอยู
ในพ้ืนท่ีบางสวนของ อ.โนนสุวรรณ อ.เฉลิมพระเกยีรติ และ อ.ชํ านิ
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5. คนท่ีไมไดมาจาก อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ, อ.เฉลมิพระเกียรติ,
อ.ช ํานิ) เปนผูนํ าทาง

6. คนท่ีไมไดมาจาก อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ, อ.เฉลมิพระเกียรติ,
อ.ช ํานิ) เปนผูใหขอมลู
! ขามไปถามขอ AF3.6

AF3.5  วิธท่ีีใชในการติดตามสมัภาษณผูยายถ่ินในถ่ินปลายทาง (วงกลมรอบทุกวิธท่ีีใช)

1. โทรศัพท
2. ใชท่ีอยูโดยตรง
3. นายจางชวยในการติดตาม
4. สถานศึกษาชวยในการติดตาม
5. ผูยายถ่ินคนอ่ืนท่ีมาจากหมูบานเดียวกันเปนผูน ําทาง

ชื่อ-นามสกุลของผูยายถ่ินผูน ําทาง ………………………………….
ใหบันทึกขอมูลผูยายถ่ินผูน ําทางโดยดูจาก “บัญชีผูยายถ่ิน”

พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2543
หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

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

6. ผูยายถ่ินคนอ่ืนท่ีมาจากหมูบานเดียวกันเปนผูใหขอมูล
ชื่อ-นามสกุลของผูยายถ่ินผูใหขอมูล …………………………………
ใหบันทึกขอมูลของผูยายถ่ินผูใหขอมูลโดยดูจาก “บัญชผูียายถ่ิน”

พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2543
หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

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



 11

7. คนท่ีมาจากหมูบานใน อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ อ.เฉลมิพระเกียรติ
อ.ช ํานิ) เปนผูน ําทาง

ชือ่-นามสกุลผูนํ าทาง ………………………………………….…..
ชือ่หมูบาน …………………………………………………………
หมายเลขประจ ําหมูบาน  __  __  __  __  __  __

8. คนท่ีมาจากหมูบานใน อ.นางรอง อ.โนนสวุรรณ อ.เฉลมิพระเกียรติ อ.ช ํานิ
เปนผูใหขอมูล

ชือ่-นามสกุลผูใหขอมลู ………………………………………….…
ชือ่หมูบาน …………………………………………………………
หมายเลขประจ ําหมูบาน  __  __  __  __  __  __

9. คนในถ่ินปลายทางท่ีไมไดมาจากหมูบานใน อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ
อ.เฉลมิพระเกียรติ อ.ช ํานิ) เปนผูน ําทาง

10. คนในถ่ินปลายทางท่ีไมไดมาจากหมูบานใน อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ
อ.เฉลมิพระเกียรติ อ.ช ํานิ) เปนผูใหขอมูล
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AF3.6  วิธีขางตนประสบความสํ าเร็จหรือไม

พนักงานสัมภาษณ: ประสบความส ําเร็จ หมายถึงวา ไดรับการยืนยัน
แนนอนวาผูยายถ่ินของการศึกษาคร้ังน้ีอาศัยอยูท่ี ท่ีอยูตามคํ าตอบใน
ขอ AF3.4 หรือ AF3.5

1. พบผูยายถิ่นและไดสัมภาษณ
2. พบผูยายถิ่นแตไมไดสัมภาษณ เนื่องจาก

2.1 ผูยายถิ่นปฏิเสธที่จะใหสัมภาษณ
2.2 นายจางไมอนุญาตใหสัมภาษณ
2.3 อ่ืน ๆ (กรอกรายละเอียดขางลาง)

3. ไมพบผูยายถิ่น
รายละเอียด : ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

ความเห็นของผูสัมภาษณ ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
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ความพยายามในการติดตามสัมภาษณ คร้ังท่ี 4

AF4.1 วันเดือนป ท่ีติดตามผูยายถ่ินคร้ังน้ี …… / …….. / …………..

AF4.2 (ไมมีคํ าถาม)

AF4.3 ความพยายามในการติดตามเพ่ือสัมภาษณผูยายถ่ินคร้ังน้ี ทํ าขึ้นที่ไหน
1. ในหมูบานตนทางป 2527/2537 ! ถามขอ AF4.4
2. ท่ีถ่ินปลายทาง ! ถามขอ AF4.5

AF4.4  วิธท่ีีใชในการติดตามสมัภาษณผูยายถ่ินในหมูบานตนทาง (วงกลมรอบทุกวิธท่ีีใช)
1. โทรศัพท
2. ใชท่ีอยูโดยตรง
3. คนท่ีอยูในหมูบานใน อ.นางรอง (เดิม)* (อ.โนนสวุรรณ อ.เฉลมิพระเกียรติ
อ.ช ํานิ)  เปนผูน ําทาง

ชื่อ-นามสกุลผูนํ าทาง …………………………………………
ลํ าดับครัวเรือน  __  __  __
ชื่อหมูบาน …………………………………………………….
หมายเลขประจ ําหมูบาน  __  __  __  __  __  __

4. คนท่ีอยูในหมูบานใน อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ อ.เฉลมิพระเกียรติ
อ.ช ํานิ)  เปนผูใหขอมูล

ชื่อ-นามสกุลผูใหขอมูล …………………………………………
ลํ าดับครัวเรือน  __  __  __
ชื่อหมูบาน …………………………………………………….
หมายเลขประจ ําหมูบาน  __  __  __  __  __  __

                                                          
*  หมูบานใน อ.นางรอง (เดมิ) หมายถงึ หมูบานท่ีเกบ็ขอมลูในป พ.ศ. 2527 และ 2537 ปจจบัุนบางหมูบานอยู
ในพ้ืนท่ีบางสวนของ อ.โนนสุวรรณ อ.เฉลิมพระเกยีรติ และ อ.ชํ านิ
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5. คนท่ีไมไดมาจาก อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ, อ.เฉลมิพระเกียรติ,
อ.ช ํานิ) เปนผูนํ าทาง

6. คนท่ีไมไดมาจาก อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ, อ.เฉลมิพระเกียรติ,
อ.ช ํานิ) เปนผูใหขอมลู
! ขามไปถามขอ AF4.6

AF4.5  วิธท่ีีใชในการติดตามสมัภาษณผูยายถ่ินในถ่ินปลายทาง (วงกลมรอบทุกวิธท่ีีใช)

1. โทรศัพท
2. ใชท่ีอยูโดยตรง
3. นายจางชวยในการติดตาม
4. สถานศึกษาชวยในการติดตาม
5. ผูยายถ่ินคนอ่ืนท่ีมาจากหมูบานเดียวกันเปนผูน ําทาง

ชื่อ-นามสกุลของผูยายถ่ินผูน ําทาง ………………………………….
ใหบันทึกขอมูลผูยายถ่ินผูน ําทางโดยดูจาก “บัญชีผูยายถ่ิน”

พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2543
หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

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

6. ผูยายถ่ินคนอ่ืนท่ีมาจากหมูบานเดียวกันเปนผูใหขอมูล
ชื่อ-นามสกุลของผูยายถ่ินผูใหขอมูล …………………………………
ใหบันทึกขอมูลของผูยายถ่ินผูใหขอมูลโดยดูจาก “บัญชผูียายถ่ิน”

พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2543
หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

__  __  __  __  __  __  __  __  __ __  __ __  __  __  __  __  __  __  __ __  __  __ __  __  __  __  __  __  __  __  __ __  __
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7. คนท่ีมาจากหมูบานใน อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ อ.เฉลมิพระเกียรติ
อ.ช ํานิ) เปนผูน ําทาง

ชือ่-นามสกุลผูนํ าทาง ………………………………………….…..
ชือ่หมูบาน …………………………………………………………
หมายเลขประจ ําหมูบาน  __  __  __  __  __  __

8. คนท่ีมาจากหมูบานใน อ.นางรอง อ.โนนสวุรรณ อ.เฉลมิพระเกียรติ อ.ช ํานิ
เปนผูใหขอมูล

ชือ่-นามสกุลผูใหขอมลู ………………………………………….…
ชือ่หมูบาน …………………………………………………………
หมายเลขประจ ําหมูบาน  __  __  __  __  __  __

9. คนในถ่ินปลายทางท่ีไมไดมาจากหมูบานใน อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ
อ.เฉลมิพระเกียรติ อ.ช ํานิ) เปนผูน ําทาง

10. คนในถ่ินปลายทางท่ีไมไดมาจากหมูบานใน อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ
อ.เฉลมิพระเกียรติ อ.ช ํานิ) เปนผูใหขอมูล
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AF4.6  วิธีขางตนประสบความสํ าเร็จหรือไม

พนักงานสัมภาษณ: ประสบความส ําเร็จ หมายถึงวา ไดรับการยืนยัน
แนนอนวาผูยายถ่ินของการศึกษาคร้ังน้ีอาศัยอยูท่ี ท่ีอยูตามคํ าตอบใน
ขอ AF4.4 หรือ AF4.5

1. พบผูยายถิ่นและไดสัมภาษณ
2. พบผูยายถิ่นแตไมไดสัมภาษณ เนื่องจาก

2.1 ผูยายถิ่นปฏิเสธที่จะใหสัมภาษณ
2.2 นายจางไมอนุญาตใหสัมภาษณ
2.3 อ่ืน ๆ (กรอกรายละเอียดขางลาง)

3. ไมพบผูยายถิ่น
รายละเอียด : ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

ความเห็นของผูสัมภาษณ ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
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ความพยายามในการติดตามสัมภาษณ คร้ังท่ี 5

AF5.1 วันเดือนป ท่ีติดตามผูยายถ่ินคร้ังน้ี …… / …….. / …………..

AF5.2 (ไมมีคํ าถาม)

AF5.3 ความพยายามในการติดตามเพ่ือสัมภาษณผูยายถ่ินคร้ังน้ี ทํ าขึ้นที่ไหน
1. ในหมูบานตนทางป 2527/2537 ! ถามขอ AF5.4
2. ท่ีถ่ินปลายทาง ! ถามขอ AF5.5

AF5.4  วิธท่ีีใชในการติดตามสมัภาษณผูยายถ่ินในหมูบานตนทาง (วงกลมรอบทุกวิธท่ีีใช)
1. โทรศัพท
2. ใชท่ีอยูโดยตรง
3. คนท่ีอยูในหมูบานใน อ.นางรอง (เดิม)* (อ.โนนสวุรรณ อ.เฉลมิพระเกียรติ
อ.ช ํานิ)  เปนผูน ําทาง__  __

ชื่อ-นามสกุลผูนํ าทาง …………………………………………
ลํ าดับครัวเรือน  __  __  __
ชื่อหมูบาน …………………………………………………….
หมายเลขประจ ําหมูบาน  __  __  __  __  __  __

4. คนท่ีอยูในหมูบานใน อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ อ.เฉลมิพระเกียรติ
อ.ช ํานิ)  เปนผูใหขอมูล

ชื่อ-นามสกุลผูใหขอมูล …………………………………………
ลํ าดับครัวเรือน  __  __  __
ชื่อหมูบาน …………………………………………………….
หมายเลขประจ ําหมูบาน  __  __  __  __  __  __

                                                          
*  หมูบานใน อ.นางรอง (เดมิ) หมายถงึ หมูบานท่ีเกบ็ขอมลูในป พ.ศ. 2527 และ 2537 ปจจบัุนบางหมูบานอยู
ในพ้ืนท่ีบางสวนของ อ.โนนสุวรรณ อ.เฉลิมพระเกยีรติ และ อ.ชํ านิ
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5. คนท่ีไมไดมาจาก อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ, อ.เฉลมิพระเกียรติ,
อ.ช ํานิ) เปนผูนํ าทาง

6. คนท่ีไมไดมาจาก อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ, อ.เฉลมิพระเกียรติ,
อ.ช ํานิ) เปนผูใหขอมลู
! ขามไปถามขอ AF5.6

AF5.5  วิธท่ีีใชในการติดตามสมัภาษณผูยายถ่ินในถ่ินปลายทาง (วงกลมรอบทุกวิธท่ีีใช)

1. โทรศัพท
2. ใชท่ีอยูโดยตรง
3. นายจางชวยในการติดตาม
4. สถานศึกษาชวยในการติดตาม
5. ผูยายถ่ินคนอ่ืนท่ีมาจากหมูบานเดียวกันเปนผูน ําทาง

ชื่อ-นามสกุลของผูยายถ่ินผูน ําทาง ………………………………….
ใหบันทึกขอมูลผูยายถ่ินผูน ําทางโดยดูจาก “บัญชีผูยายถ่ิน”

พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2543
หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

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

6. ผูยายถ่ินคนอ่ืนท่ีมาจากหมูบานเดียวกันเปนผูใหขอมูล
ชื่อ-นามสกุลของผูยายถ่ินผูใหขอมูล …………………………………
ใหบันทึกขอมูลของผูยายถ่ินผูใหขอมูลโดยดูจาก “บัญชผูียายถ่ิน”

พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2543
หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

__  __  __  __  __  __  __  __  __ __  __ __  __  __  __  __  __  __  __ __  __  __ __  __  __  __  __  __  __  __  __ __  __
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7. คนท่ีมาจากหมูบานใน อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ อ.เฉลมิพระเกียรติ
อ.ช ํานิ) เปนผูน ําทาง

ชือ่-นามสกุลผูนํ าทาง ………………………………………….…..
ชือ่หมูบาน …………………………………………………………
หมายเลขประจ ําหมูบาน  __  __  __  __  __  __

8. คนท่ีมาจากหมูบานใน อ.นางรอง อ.โนนสวุรรณ อ.เฉลมิพระเกียรติ อ.ช ํานิ
เปนผูใหขอมูล

ชือ่-นามสกุลผูใหขอมลู ………………………………………….…
ชือ่หมูบาน …………………………………………………………
หมายเลขประจ ําหมูบาน  __  __  __  __  __  __

9. คนในถ่ินปลายทางท่ีไมไดมาจากหมูบานใน อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ
อ.เฉลมิพระเกียรติ อ.ช ํานิ) เปนผูน ําทาง

10. คนในถ่ินปลายทางท่ีไมไดมาจากหมูบานใน อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ
อ.เฉลมิพระเกียรติ อ.ช ํานิ) เปนผูใหขอมูล
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AF5.6  วิธีขางตนประสบความสํ าเร็จหรือไม

พนักงานสัมภาษณ: ประสบความส ําเร็จ หมายถึงวา ไดรับการยืนยัน
แนนอนวาผูยายถ่ินของการศึกษาคร้ังน้ีอาศัยอยูท่ี ท่ีอยูตามคํ าตอบใน
ขอ AF5.4 หรือ AF5.5

1. พบผูยายถิ่นและไดสัมภาษณ
2. พบผูยายถิ่นแตไมไดสัมภาษณ เนื่องจาก

2.1 ผูยายถิ่นปฏิเสธที่จะใหสัมภาษณ
2.2 นายจางไมอนุญาตใหสัมภาษณ
2.3 อ่ืน ๆ (กรอกรายละเอียดขางลาง)

3. ไมพบผูยายถิ่น
รายละเอียด : ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

ความเห็นของผูสัมภาษณ ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
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ความพยายามในการติดตามสัมภาษณ คร้ังท่ี 6

AF6.1 วันเดือนป ท่ีติดตามผูยายถ่ินคร้ังน้ี …… / …….. / …………..

AF6.2 (ไมมีคํ าถาม)

AF6.3 ความพยายามในการติดตามเพ่ือสัมภาษณผูยายถ่ินคร้ังน้ี ทํ าขึ้นที่ไหน
1. ในหมูบานตนทางป 2527/2537 ! ถามขอ AF6.4
2. ท่ีถ่ินปลายทาง ! ถามขอ AF6.5

AF6.4  วิธท่ีีใชในการติดตามสมัภาษณผูยายถ่ินในหมูบานตนทาง (วงกลมรอบทุกวิธท่ีีใช)
1. โทรศัพท
2. ใชท่ีอยูโดยตรง
3. คนท่ีอยูในหมูบานใน อ.นางรอง (เดิม)* (อ.โนนสวุรรณ อ.เฉลมิพระเกียรติ
อ.ช ํานิ)  เปนผูน ําทาง

ชื่อ-นามสกุลผูนํ าทาง …………………………………………
ลํ าดับครัวเรือน  __  __  __
ชื่อหมูบาน …………………………………………………….
หมายเลขประจ ําหมูบาน  __  __  __  __  __  __

4. คนท่ีอยูในหมูบานใน อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ อ.เฉลมิพระเกียรติ
อ.ช ํานิ)  เปนผูใหขอมูล

ชื่อ-นามสกุลผูใหขอมูล …………………………………………
ลํ าดับครัวเรือน  __  __  __
ชื่อหมูบาน …………………………………………………….
หมายเลขประจ ําหมูบาน  __  __  __  __  __  __

                                                          
*  หมูบานใน อ.นางรอง (เดมิ) หมายถงึ หมูบานท่ีเกบ็ขอมลูในป พ.ศ. 2527 และ 2537 ปจจบัุนบางหมูบานอยู
ในพ้ืนท่ีบางสวนของ อ.โนนสุวรรณ อ.เฉลิมพระเกยีรติ และ อ.ชํ านิ
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5. คนท่ีไมไดมาจาก อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ, อ.เฉลมิพระเกียรติ,
อ.ช ํานิ) เปนผูนํ าทาง

6. คนท่ีไมไดมาจาก อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ, อ.เฉลมิพระเกียรติ,
อ.ช ํานิ) เปนผูใหขอมลู
! ขามไปถามขอ AF6.6

AF6.5  วิธท่ีีใชในการติดตามสมัภาษณผูยายถ่ินในถ่ินปลายทาง (วงกลมรอบทุกวิธท่ีีใช)

1. โทรศัพท
2. ใชท่ีอยูโดยตรง
3. นายจางชวยในการติดตาม
4. สถานศึกษาชวยในการติดตาม
5. ผูยายถ่ินคนอ่ืนท่ีมาจากหมูบานเดียวกันเปนผูน ําทาง

ชื่อ-นามสกุลของผูยายถ่ินผูน ําทาง ………………………………….
ใหบันทึกขอมูลผูยายถ่ินผูน ําทางโดยดูจาก “บัญชีผูยายถ่ิน”

พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2543
หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

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

6. ผูยายถ่ินคนอ่ืนท่ีมาจากหมูบานเดียวกันเปนผูใหขอมูล
ชื่อ-นามสกุลของผูยายถ่ินผูใหขอมูล …………………………………
ใหบันทึกขอมูลของผูยายถ่ินผูใหขอมูลโดยดูจาก “บัญชผูียายถ่ิน”

พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2543
หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

__  __  __  __  __  __  __  __  __ __  __ __  __  __  __  __  __  __  __ __  __  __ __  __  __  __  __  __  __  __  __ __  __
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7. คนท่ีมาจากหมูบานใน อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ อ.เฉลมิพระเกียรติ
อ.ช ํานิ) เปนผูน ําทาง

ชือ่-นามสกุลผูนํ าทาง ………………………………………….…..
ชือ่หมูบาน …………………………………………………………
หมายเลขประจ ําหมูบาน  __  __  __  __  __  __

8. คนท่ีมาจากหมูบานใน อ.นางรอง อ.โนนสวุรรณ อ.เฉลมิพระเกียรติ อ.ช ํานิ
เปนผูใหขอมูล

ชือ่-นามสกุลผูใหขอมลู ………………………………………….…
ชือ่หมูบาน …………………………………………………………
หมายเลขประจ ําหมูบาน  __  __  __  __  __  __

9. คนในถ่ินปลายทางท่ีไมไดมาจากหมูบานใน อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ
อ.เฉลมิพระเกียรติ อ.ช ํานิ) เปนผูน ําทาง

10. คนในถ่ินปลายทางท่ีไมไดมาจากหมูบานใน อ.นางรอง (เดิม) (อ.โนนสวุรรณ
อ.เฉลมิพระเกียรติ อ.ช ํานิ) เปนผูใหขอมูล
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AF6.6  วิธีขางตนประสบความสํ าเร็จหรือไม

พนักงานสัมภาษณ: ประสบความส ําเร็จ หมายถึงวา ไดรับการยืนยัน
แนนอนวาผูยายถ่ินของการศึกษาคร้ังน้ีอาศัยอยูท่ี ท่ีอยูตามคํ าตอบใน
ขอ AF6.4 หรือ AF6.5

1. พบผูยายถิ่นและไดสัมภาษณ
2. พบผูยายถิ่นแตไมไดสัมภาษณ เนื่องจาก

2.1 ผูยายถิ่นปฏิเสธที่จะใหสัมภาษณ
2.2 นายจางไมอนุญาตใหสัมภาษณ
2.3 อ่ืน ๆ (กรอกรายละเอียดขางลาง)

3. ไมพบผูยายถิ่น
รายละเอียด : ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

ความเห็นของผูสัมภาษณ ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
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FORM 7 : ผูยายถ่ิน PSM*

ชื่อ-นามสกุลของผูยายถ่ิน PSM  …………………………………………………………

พนักงานสัมภาษณ: บันทึกชือ่-นามสกุลของผูยายถ่ิน PSM ลงในบรรทัดแรกของ Form 8

บันทึกขอมูล (ลอกรหัสท่ีเก่ียวของท้ังหมดจาก “บัญชีผูยายถ่ิน”)
พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2543

หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

หมายเลขประจํ า
ครัวเรือน

รหัส
CEP

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

7.1 การสัมภาษณครั้งนี้ ทํ าที่ไหน
1. ท่ีอยูอาศัยของผูยายถ่ิน PSM ในถ่ินปลายทาง ! ขามไปขอ 7.3
2. สถานท่ีอ่ืน ๆ ในถ่ินปลายทางของผูยายถ่ิน PSM (ระบุ) ………………………
3. ในหมูบานตนทางเดิม (พ.ศ. 2527/2537) ของผูยายถ่ิน PSM
4. สถานท่ีอ่ืน (ระบุ) ………………………………………………………………

7.2 ผูยายถ่ิน PSM ไดกลับไปอยูในหมูบานตนทางเดิม (พ.ศ. 2527/2537) หรือไม
1. ใช  ! บันทึกขอมูลครัวเรือนและหมูบานขางลาง
ชื่อหมูบาน  ……………………………  ตํ าบล ………………………………
ลํ าดับครัวเรือน  __  __  __
หมายเลขประจ ําหมูบาน   __  __  __  __  __  __

พนักงานสัมภาษณ:  ถามผีูยายถ่ินคนอ่ืนอาศัยอยูกับผูยายถ่ิน PSM    ในหมูบาน
ตนทางเดิม (พ.ศ. 2527/2537)    โปรดวงกลมหนาชือ่ผูยายถ่ินคนน้ันใน “บัญชผีูยายถ่ิน”

พนักงานสัมภาษณ : จบการสมัภาษณ Form 7 ใหสมัภาษณ Form 10 และ
11 ตอไป ไมตองสมัภาษณ Form 8, 9, 12 และ 13

2. ไมใช  ! สัมภาษณทุก Form ท่ีเหลอือยูตอไป

                                                          
* PSM (Primary Study Migrant) หมายถงึ ผูยายถิน่ของการศกึษาคร้ังนีท้ีถ่กูเลอืกโดยพนกังานสมัภาษณ ใหเปนบุคคลหลักใน
การพิจารณาครัวเรือนผูยายถิ่น ผูยายถิ่น PSM ตองมีอายุ 18 ปขึ้นไป เปนผูที่เต็มใจจะใหสัมภาษณ และตองอยูดวย
ขณะใหสัมภาษณ
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7.3 ท่ีอยูปจจุบัน (ในถ่ินปลายทาง)

บานเลขท่ี ………… ถนน …..…………………………… ซอย …………………..
หมูบาน ……………หมูท่ี ……..…………. ตํ าบล ………………………………...
อํ าเภอ/เขต ………………………………… จังหวัด ……………….………………
รหัสไปรษณีย  ……………………………………………………………………….
หมายเลขโทรศัพท …………………………………………………………………

7.4 ทุกวันน้ี ผูยายถ่ิน PSM ทํ าอะไรเปนกิจกรรมหลัก
1. นักเรียน/นักศึกษา ! ถามขอ 7.5
2. ไมไดทํ างาน ! ถามขอ 7.5
3. ทํ างาน

7.4.1  ถาทํ างาน ผูยายถ่ิน PSM ทํ างานอะไรเปนงานหลัก
1. คนงานกอสราง
2. แรงงานอยางอ่ืน  แตไมใชเปนคนงานกอสราง
3. คนงานในโรงงาน (ท้ังชั่วคราว และถาวร)
4. ขบัรถรับจาง (เชน  แท็กซี ่ตุกตุก มอเตอรไซด รถโดยสาร รถอ่ืน ๆ )
5. คนงานในรานอาหาร
6. คนงานตามบาน
7. งานราชการ / รัฐวิสาหกิจ
8. งานบริการอ่ืน ๆ (เชน ชางแตงผม ชางตัดผม พนักงานตอนรับ ฯลฯ)
9. อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………………………………………………

7.4.2 ขอมูลเก่ียวกับนายจาง
ชื่อ-นามสกุลนายจาง  (หรือชื่อบริษัท หางรานหรือหนวยงาน)

……………………………………………………..
ท่ีอยูของนายจาง ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
หมายเลขโทรศัพท ……………………………………………………..
หมายเลขโทรสาร ……………………………………………………..
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7.5 ปจจบัุนน้ีผูยายถ่ินพกัอาศัยอยูท่ีไหน (ตอบไดมากกวา 1 ค ําตอบถาผูยายถ่ินมท่ีีอยู
อาศัยตามปกติมากกวา 1 แหง)
1. พักอาศัยอยูท่ีบานของเจาของบานหรือนายจาง (กรณีที่เปนลูกจางท ํางานบาน)
2. พักในบานพักในบริเวณสถานท่ีกอสราง
3. พักในหอพักหรือหองเชา
4. พักอยูท่ีเดียวกับท่ีทํ างาน
5. พักอยูที่บาน แฟลต หรืออพารตเมนต
6. อ่ืน ๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………..

7.6 รายละเอียดขอมูลสถานท่ีอยูอาศัยของผูยายถ่ิน

ขอปฏิบตัสํิ าหรับพนักงานสัมภาษณในการบนัทึกขอ 7.6 (ขอมลูสถานท่ีอยูอาศยั
และจ ํานวนผูท่ีพักอาศยัอยูดวยกนั)
ท่ีพกัอาศยั

" ถาผูยายถิน่ PSM  มท่ีีอยูอาศยัเพียงแหงเดยีวตามท่ีตอบไวในขอ 7.5 ใหปฏิบัตติอไปน้ี
ก. ในหนาถดัไป ใหวงกลมรอบค ําตอบท่ีเหมาะสม
ข. ถามค ําถามท่ีเกีย่วของตอไป

" ถาผูยายถิน่ PSM  มท่ีีอยูอาศยัมากกวา 1 แหง ตามท่ีตอบไวในขอ 7.5 ใหปฏิบัตติอไปน้ี
ก. ขอใหผูใหสัมภาษณเลือกท่ีพักอาศยัท่ีพักอยูเปนสวนใหญ ในเวลา 7 วนัทีผ่านมา
ถาการสัมภาษณเกดิขึน้ท่ีหมูบานตนทางป 2527/2537 ใหผูใหสัมภาษณนึกยอนวา
ขณะท่ีอยูท่ีถิน่ปลายทาง ผูใหสัมภาษณพักอยูท่ีไหนเปนสวนใหญในชวงเวลา 7 วนั
ลาสุดกอนกลับมาท่ีหมูบาน

ข. ในหนาถดัไป ใหวงกลมรอบค ําตอบท่ีตอบไวในขอ ก.
ค. ถามค ําถามท่ีเกีย่วของตอไป

จ ํานวนคน
ในการนับจ ํานวนคนวา “มกีีค่น” ในค ําถามท่ีจะถามตอไป ไมตองนบัตวัผูยายถ่ิน PSM

" ในท่ีพักอาศยัแตละประเภท ผูวจิยัสนใจเฉพาะจ ํานวนคนท่ีอาศยักบัผูยายถิน่ PSM เทาน้ัน
การศกึษาคร้ังน้ี ใชตวัยอวา CKT* = จ ํานวนคนท่ีอยูดวยกบัคณุ

" อยางไรกต็าม ประเภทท่ีอยูอาศัยท่ีเปนสถานท่ีกอสราง หอพัก หรือสถานท่ีทํ างาน
จะมีค ําถามที่ถามจ ํานวนคนท่ีอาศยัอยูในบริเวณน้ันท้ังหมด จ ํานวนน้ีใหรวมคนท่ีอาศยั
อยูกบัผูยายถิน่ PSM และคนอ่ืน ๆ ท่ีอาศยัอยูในบริเวณหรืออาคารน้ันท้ังหมด

#
                                                          
*  CKT ในงานน้ีหมายถึง จํ านวนคนที่พักอาศัยอยูกับผูยายถิ่นภายในขอบเขตที่ก ําหนด โดยไมนับรวม
ผูยายถิ่น
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ผูยายถ่ินพักอาศัยอยูท่ีไหน

1. พักอาศัยอยูที่บานของเจาของบานหรือนายจาง
7.6.1 ถาไมนับตัวคุณ ในบานน้ีมีคนอาศัยอยูรวมกับคุณท้ังหมดก่ีคน

จํ านวน (CKT) ……….. คน   

2. พักในบานพักในบริเวณสถานท่ีกอสราง
7.6.2 ถาไมนับตัวคุณ ท่ีบริเวณสถานท่ีกอสรางน้ัน มีคนพักอาศัยอยูทั้งหมดกี่คน

จํ านวน ……….. คน
7.6.3 ถาไมนับตัวคุณ มีคนอยูในหองเดียวกับคุณก่ีคน

(หองหมายถึงบริเวณที่เปนสัดสวนเฉพาะที่คุณใชนอนและท ําครัว)
จํ านวน (CKT) ……….. คน   

3. พักในหอพักหรือหองเชา
7.6.4 หอพักท่ีคุณอยูอาศัยเปนของใคร

1. โรงงาน
2. โรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย
3. เอกชน
4. นายจาง
5. อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………………………………………………….

7.6.5 ถาไมนับตัวคุณ ในหอพักน้ีมีคนอาศัยอยูท้ังหมดก่ีคน
จํ านวน ……….. คน

7.6.6 ถาไมนับตัวคุณ มีคนอาศัยอยูในหองเดียวกับคุณก่ีคน 
จํ านวน (CKT) ……….. คน 

4. พักอยูที่เดียวกับที่ทํ างาน
7.6.7 ถาไมนับตัวคุณมีคนอาศัยอยูในท่ีทํ างานน้ีท้ังหมดก่ีคน

จํ านวน ……….. คน
7.6.8 ที่คุณพักอยูนั้น มีการแบงพ้ืนท่ีใหคนงานนอนและทํ าครัว แยกออกเปนสวน ๆ

เชน เปนอพารตเมนต หอง หรือก้ันฉากเปนหองหรือไม
1. แบง  ! ถามขอ 7.6.9
2. ไมแบง ! บันทึกคํ าตอบของขอ 7.6.7 ลงในขอ 7.6.9 ขางลาง
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7.6.9 ถาไมนับตัวคุณ มีคนอาศัยอยูในท่ีทํ างาน หรือหองท่ีคุณนอนท้ังหมดก่ีคน 
จํ านวน (CKT) ………. คน

5. พักอยูที่บาน แฟลต หรืออพารตเมนต
7.6.10 ถาไมนับตัวคุณ ท่ีน่ีมีคนอาศัยอยูรวมกับคุณก่ีคน

จํ านวน (CKT) ………. คน 

6. ท่ีอยูท่ีอื่น ๆ (นอกเหนือ 1-5) (ระบุ) ……………………………………………….
7.6.11 ถาไมนับตัวคุณ ท่ีน่ีมีคนอาศัยอยูกับคุณก่ีคน (คํ าตอบ “6” ในขอ 7.5)

จํ านวน (CKT) ………. คน

ตอนน้ี ขอถามรายละเอียดเกี่ยวกับคนที่อาศัยอยูกับคุณ

7.7 ขอตรวจสอบเพื่อความแนใจ จํ านวนคนท่ีอาศัยอยูกับคุณ (CKT)  ………... คน
จํ านวนน้ีไมรวมตัวคุณเขาไปดวยใชไหม

ถาไมมีใครอาศัยอยูกับผูยายถ่ิน PSM (จํ านวน CKT = 0) ใหบันทึกคํ าวา IND1 ใน
ชอง “ประเภท Form 9“ ใน Form 8 ตอจากชือ่ผูยายถ่ิน PSM  และถาม Form 8 ตอเลย

7.8 ในจ ํานวน  (CKT)   ……….. คน ท่ีอาศัยอยูกับคุณน้ี มีใครยายถ่ินมาจากหมูบาน
เดียวกับคุณไหม ใหผูยายถ่ินดู “บัญชีผูยายถ่ิน” วงกลมรอบคํ านํ าหนาช่ือผูยายถ่ิน
ทุกคนท่ีอาศัยอยูกับผูยายถ่ิน PSM แลวบันทึกจ ํานวนไวขางลาง

มผีูยายถ่ินคนอ่ืน ๆ ใน “บัญชผีูยายถ่ิน” ท่ีอาศัยอยูกับผูยายถ่ิน PSM หรือไม
มจี ํานวน ………….. คน

พนักงานสัมภาษณ: ในชอง “ประเภท Form 9” ใน Form 8 มปีระเภท Form 9
อยู 2 ประเภท คือ  FAM = ครอบครัว,  IND = บุคคล
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พนักงานสัมภาษณ : คํ าถามขอ 7.9 – 7.17 จะเปนตัวชวยในการพจิารณาประเด็น 2 ประเด็นคือ
ก. ตารางสมาชกิครัวเรือนของผูยายถ่ิน PSM ท่ีจะบันทึกลงใน Form 8
ข. จ ํานวนและประเภท Form 9 ท่ีจะบันทึกเปนขอมลูของผูยายถ่ินแตละคน

7.9 ในจ ํานวน … คน ท่ีอาศัยอยูกับคุณน้ี มใีครเปนพอแม ลกู หรือคูสมรสของคณุบางหรือไม
1. มี 2. ไมม ี! ใน Form 8 ใหบันทึก IND1 ในชอง “ประเภท Form 9”

ตอจากชือ่ผูยายถ่ิน PSM แลวขามไปขอ 7.11

7.9.1 มก่ีีคน  ………….
บันทึกช่ือลงใน Form 8  ถาบุคคลน้ันเปนผูยายถ่ิน บันทึกขอมลูประจ ําตัวแลวให
ขดีฆาท่ีชือ่ผูยายถ่ินใน “บัญชผีูยายถ่ิน” ท่ีถามไวในขอ 7.8

7.10 ในชือ่ตาง  ๆท่ีเพิง่บันทึกไปน้ัน มกีีค่นทีม่ ีพอแม ลกู หรือคูสมรสของเขาท่ีอาศัยอยูดวยกันใน
ครัวเรือน

1. มี 2. ไมม ี! ใน Form 8 ใหบันทึก FAM1 ในชอง “ประเภท Form
9”  ตอจากชือ่ผูยายถ่ิน PSM และตอจากสมาชกิครอบครัวแตละ
คนท่ีมชีือ่อยูในขอ 7.9.1 แลวขามไปขอ 7.11

7.10.1 มก่ีีคน  ………….
บันทึกช่ือลงใน Form 8  ถาบุคคลน้ันเปนผูยายถ่ิน บันทึกขอมลูประจ ําตัวแลวให
ขดีฆาท่ีชือ่ผูยายถ่ินใน “บัญชผีูยายถ่ิน” ท่ีถามไวในขอ 7.8

ใน Form 8 ใหบันทึก FAM1 ในชอง “ประเภท Form 9” ตอจากชือ่ผูยายถ่ินPSM
และตอจากสมาชกิครอบครัวแตละคนท่ีมชีือ่อยูในขอ 7.9.1 และขอ 7.10.1

7.11 ตรวจดูผูยายถ่ินท่ีอาศัยอยูดวยกัน จากขอ 7.8 กับ “บัญชีผูยายถ่ิน” วามีผูยายถ่ิน
อ่ืนหลงเหลืออยูอีกหรือไม
∞ ถายังมีผูยายถ่ินหลงเหลืออยูอีกให

1. บันทึกช่ือผูยายถ่ินในขอ 7.12 และใน Form 8
2. ใหขีดฆาท่ีช่ือผูยายถ่ินใน “บัญชีผูยายถ่ิน” ที่ถามไวในขอ 7.8
3. ถามคํ าถามขอ 7.13 – 7.14 สํ าหรับผูยายถ่ินคนน้ี

∞ ถาไดขดีฆาท่ีชือ่ผูยายถ่ินทุกคนใน “บัญชผีูยายถ่ิน” แลว ขามไปถามขอ 7.15





7.12 7.13 7.14
ชือ่-นามสกลุผูยายถิน่ ผูยายถิน่คนนี้มพีอแม ลูก หรือคูสมรสอาศยัอยูดวยกนั ในชือ่ผูยายถิน่ที่เพิ่งบันทึกไปในขอ 7.13 มใีครบางไหมที่มพีอแม

ในครัวเรือนหรือไม ลูก หรือ คูสมรสอาศยัอยูดวยในครัวเรือน

ถามี ……. ถามี …….
■ บนัทึกจ ํานวนลงในชองขางลาง ■ บนัทึกจ ํานวนลงในชองขางลาง
■ บันทึกชือ่-นามสกลุ ของบุคคลนั้น ลงใน Form 8 ■ บันทึกชือ่-นามสกลุ ของบุคคลนั้น ลงใน Form 8
ถาบุคคลนั้นเปนผูยายถิน่ บันทึกขอมลูประจ ําตวั ถาบุคคลนั้นเปนผูยายถิน่ บันทึกขอมลูประจ ําตวัแลวขดีฆาที่
แลวขดีฆาที่ชือ่ผูยายถิน่ใน “บัญชผีูยายถิน่”  ชือ่ผูยายถิน่ใน “บัญชผีูยายถิน่” ที่ถามไวในขอ 7.8
ที่ถามไวในขอ 7.8 ■ บันทึก FAM# (# คอืหมายเลขถดัไปในลํ าดบัของ FAM)

ในชอง “ประเภท Form 9” ใน Form 8  ตอจากชือ่ผูยายถิน่
ถาไมมี ……. คนนั้น  และตอจากสมาชกิครอบครัวแตละคนที่มชีือ่อยูใน
■ บันทึก ‘0’ ลงในชองขางลาง  ขอ 7.13 และ 7.14
■ บันทึก IND# (# คอื หมายเลขถดัไปในลํ าดบัของ IND) ใน  กลบัไปที ่ขอ 7.11
ชอง “ประเภท Form 9” ใน Form 8 ตอจากชือ่-นามสกลุ
ผูยายถิน่คนนั้น ถาไมมี …….
กลบัไปทีข่อ 7.11 ■ บันทึก ‘0’ ลงในชองขางลาง

■ บันทึก FAM# (# คอื หมายเลขถดัไปในลํ าดบัของ FAM) ใน
ชอง “ประเภท Form 9” ใน Form 8 ตอจากชือ่-นามสกลุผูยายถิน่คนนั้น
และตอจากสมาชกิครอบครัวแตละคนที่มชีือ่อยูในขอ 7.13
กลบัไปทีข่อ 7.11
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พนักงานสัมภาษณ: โปรดตรวจสอบและทบทวนสิ่งที่บันทึกไวแลว

7.15 บันทึกจํ านวนคนท่ีอยูดวยกับผูยายถ่ิน จํ านวน (CKT) …………….. คน

7.16 บันทึก จํ านวนช่ือท่ีบันทึกไวใน Form 8  จํ านวน …………….. คน
(อยานับรวมผูยายถิ่น PSM)

7.17 ลบจํ านวนเลขในขอ 7.16 ออกจากขอ 7.15 ไดจํ านวน …………….. คน

ถาจํ านวนท่ีไดน้ีเทากับ 1 หรือ 2 บันทึกช่ือลงใน Form 8 ถาจํ านวนน้ีเทากับ 3 หรือ
มากกวาไมตองบันทึกช่ือเหลาน้ันลงไปใน Form 8







FORM 8 :  ตารางครัวเรือนผูยายถิ่น ณ ถิ่นปลายทาง

รหัส 8.1 ประเภท Form 9 พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2543
M-CEP ชื่อ-นามสกุล FAM = ครอบครัว

IND = บุคคล
หมายเลข

ประจํ าครัวเรือน
รหัส
CEP

หมายเลข
ประจํ าครัวเรือน

รหัส
CEP

หมายเลข
ประจํ าครัวเรือน

รหัส
CEP

01 __  __  __  __  __  __  __  __  __ __  __ __  __  __  __  __  __  __  __ __  __ __ __  __  __  __  __  __  __  __  __ __  __

02 __  __  __  __  __  __  __  __  __ __  __ __  __  __  __  __  __  __  __ __  __ __ __  __  __  __  __  __  __  __  __ __  __

03 __  __  __  __  __  __  __  __  __ __  __ __  __  __  __  __  __  __  __ __  __ __ __  __  __  __  __  __  __  __  __ __  __

04 __  __  __  __  __  __  __  __  __ __  __ __  __  __  __  __  __  __  __ __  __ __ __  __  __  __  __  __  __  __  __ __  __

05 __  __  __  __  __  __  __  __  __ __  __ __  __  __  __  __  __  __  __ __  __ __ __  __  __  __  __  __  __  __  __ __  __

06 __  __  __  __  __  __  __  __  __ __  __ __  __  __  __  __  __  __  __ __  __ __ __  __  __  __  __  __  __  __  __ __  __

07 __  __  __  __  __  __  __  __  __ __  __ __  __  __  __  __  __  __  __ __  __ __ __  __  __  __  __  __  __  __  __ __  __

08 __  __  __  __  __  __  __  __  __ __  __ __  __  __  __  __  __  __  __ __  __ __ __  __  __  __  __  __  __  __  __ __  __

09 __  __  __  __  __  __  __  __  __ __  __ __  __  __  __  __  __  __  __ __  __ __ __  __  __  __  __  __  __  __  __ __  __

10 __  __  __  __  __  __  __  __  __ __  __ __  __  __  __  __  __  __  __ __  __ __ __  __  __  __  __  __  __  __  __ __  __

จํ านวน Form 9 ชุดครอบครัว (FAM) …………………… ชุด
จํ านวน Form 9 ชุดบุคคล (IND) ……………………. ชุด

พนกังานสัมภาษณ :  ใหวงกลมรอบรหัส M-CEP ของผูยายถิน่ทุกคนที่มีอาย ุ18-51 ป และคูสมรสของผูยายถิ่นที่อาศัยอยูในครัวเรือน  ไมวาคูสมรสจะมีอายุเทาไร 33
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รหัส
M-CEP

8.2
วันเดือนปเกิด

8.3
อายุ

8.4
เพศ

8.5
ความสัมพันธ

8.6
สถานภาพสมรส

8.7
ที่อยูคูสมรส

8.8
อายุที่
แตงงาน
ครั้งแรก

8.9
บดิาของบุคคลนี้
อยูที่ไหน

8.10
มารดาของบุคคลนี้
อยูที่ไหน

8.11
บคุคลนี้เกิดที่ไหน

(ถิ่นที่อยูของมารดา
ขณะที่เกิด)

(อายุ
เต็มป)

1. ชาย
2. หญิง

ความสัมพันธกับ
ผูยายถิ่นคนแรก
ใน Form 8

(M-CEP : 01)

1.  โสด – ขามไป
    ถามขอ 8.9
2.  สมรส
3.  หมาย

(ดรูหัสที่อยูขางลาง)

ถาตอบ 8 ใหถาม

(อายุ
เต็มป)

(ดรูหัสที่อยูขางลาง)

ถาตอบ 8 ใหถาม

(ดรูหัสที่อยูขางลาง)

ถาตอบ 8 ใหถาม

(ดรูหัสที่อยูขางลาง)

ว ด ป 4.  หยา/แยก ชื่อ-นามสกุลคูสมรส ชื่อ-นามสกุลบิดา ชื่อ-นามสกุลมารดา

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10
รหัสที่อยู  (ขอ 8.7, 8.9, 8.10) 0. เสียชีวิตแลว      1. มีชื่ออยูในตาราง Form 8 (บันทึกรหัส M-CEP)     2.  กรุงเทพฯ      3. โคราช       

4.  ระยอง       5.  ชลบุรี 6. จังหวัดอื่น (บนัทึกหมายเลขจังหวัด) 7. อํ าเภออื่นใน จ.บุรีรัมย (บนัทึกหมายเลขอํ าเภอ)
8. หมูบานใน อ.นางรอง (เดิม) (บนัทึกหมายเลขประจํ าหมูบาน) และถาเปนหมูบานตนทางของผูยายถิ่น (ที่เปนหมูบานเดิมเมื่อป 2527/2537) ใหบันทึกล ําดับครัวเรือนดวย
9. ประเทศอื่น (บนัทึกหมายเลขประเทศ)

รหัสที่อยู (ขอ 8.11) 2. กรุงเทพฯ 3. โคราช     4. ระยอง                        5. ชลบุรี           
6.  จังหวัดอื่น  (บันทึกหมายเลขจังหวัด) 7. อํ าเภออื่นใน จ.บุรีรัมย (บนัทึกหมายเลขอํ าเภอ) 8. หมูบานใน อ.นางรอง (เดิม)  (บนัทึกหมายเลขประจํ าหมูบาน)
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9. ประเทศอื่น (บนัทึกหมายเลขประเทศ)
รหัส

M-CEP
8.12
การศึกษา

8.13
อาชีพหลักของบคุคลนี้

คืออะไร
(ระบุต ําแหนงหนาที่
ที่ชัดเจน)

8.14
ลกัษณะรายไดที่ไดจาก
กิจกรรมของอาชีพหลักนี้

(ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)

8.15
อาชีพรองของบุคคลนี้

คืออะไร
(ระบุต ําแหนงหนาที่
ที่ชัดเจน)

8.16
ลกัษณะรายไดที่ไดจาก
กิจกรรมของอาชีพรองนี้

(ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)

8.12.1
บคุคลนี้
เรียนหนังสือ
จบชั้นไหน

8.12.2
ชื่อโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษา (โรงเรียนสุดทาย)
ทีบ่คุคลนี้ก ําลังเรียนอยูหรือจบการศึกษา

8.12.3
ชื่อโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษา (โรงเรียนสุดทาย)
ทีบ่คุคลนี้ก ําลังเรียนอยูหรือจบการศึกษา

" ถาบุคคลนี้อายนุอย
กวา 11 ป ใหขามไป

  ถามคนตอไป

" ถาบุคคลนีท้ํ างาน
ในโรงงานใหระบุวา
โรงงานนั้นผลิตอะไร

1. ไมมีรายไดเพราะเปนงาน
ท ํากินทํ าใชในครอบครัว

2. ไดรับรายไดเปนคาจาง
3. น ําผลผลิตไปขายโดยตรง
ทีต่ลาดและรานคาขายปลีก

4. ขายผลผลิตแบบขายสง
(ใหพอคาคนกลาง)

5. ขายผลผลิตแบบแผงลอย
6. ขายโดยตรงยังโรงงานหรือ
สํ านักงาน

7. อื่น ๆ (ระบ)ุ ……………….
8. ไมมีอาชีพหลัก

" ถาบุคคลนี้อายุ
นอยกวา 11 ป ให

  ขามไปถามคนตอไป

" ถาบุคคลนีท้ํ างาน
ในโรงงานใหระบุวา
โรงงานนั้นผลิตอะไร

1. ไมมีรายไดเพราะเปนงาน
ท ํากินทํ าใชในครอบครัว

2. ไดรับรายไดเปนคาจาง
3. น ําผลผลิตไปขายโดยตรง
ทีต่ลาดและรานคาขายปลีก

4. ขายผลผลิตแบบขายสง
(ใหพอคาคนกลาง)

5. ขายผลผลิตแบบแผงลอย
6. ขายโดยตรงยังโรงงานหรือ
สํ านักงาน

7. อื่น ๆ (ระบ)ุ ………………
8. ไมมีอาชีพรอง

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10
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พนกังานสัมภาษณ :  ค ําถามขอ 8.17 และขอ 8.18 ใหถามจากตวัผูยายถิ่นเอง หรือคูสมรส

รหัส
M-CEP

8.17
ถามเฉพาะ ผูหญิงที่แตงงานแลว

8.18
ถามเฉพาะ ผูหญิงที่ก ําลังอยูกินกับสามี และมีอายุนอยกวา 50 ป

8.17.1
จํ านวนบุตรเกิดรอด

8.17.2
จํ านวนบุตรที่มีชีวิตอยู

ปจจุบันคณุกํ าลังคุมกํ าเนิดหรือไม
1.  คุม -  ถาคุมระบุวิธีใช (ดรูหัสขางลาง) และสถานที่ที่ไปรับบริการ
2.  ไมคุม
3.  ตั้งครรภ – ระบุจํ านวนเดือนที่ตั้งครรภ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

รหัสวิธีคุมกํ าเนิด 01  ยาเม็ดคุมกํ าเนิด 02  ถุงยางอนามัย 03  หวงอนามัย
04  ยาฉีดคุมก ําเนิด 05  หมันหญิง 06  หมันชาย
07  นับระยะปลอดภัย 08  หลัง่นอกชองคลอด 09  วิธีอื่น ๆ (ระบ ุเชน ยาฝงคุมกํ าเนิด) ……………..
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FORM 9 : ชุดครอบครัว

พนักงานสัมภาษณ :  ชุดครอบครัวนี้ใหสอบถามเฉพาะครอบครัวของผูให
สัมภาษณ ดังท่ีระบุไวใน Form 8

ใหวงกลมวาเปนชุดของครอบครัว (FAM) ที่เทาไร
FAM1 FAM2 FAM3 FAM4 FAM5 FAM6

บันทึกช่ือ-นามสกุล และรหัส M-CEP ของสมาชิกครอบครัวท่ีเปนผูใหสัมภาษณ
ชื่อ-นามสกุล ของสมาชิกครอบครัวท่ีใหสัมภาษณ รหัส M-CEP จาก Form 8

__  __

พนักงานสัมภาษณ : หากสมัภาษณในบริเวณท่ีครอบครัวน้ีพกัอาศัยอยู ใหพนักงาน
สมัภาษณสงัเกตบริเวณโดยรอบแลววงกลมคํ าตอบในขอ 9.1 โดยไมตองถาม

9.1 ปจจุบันสถานท่ีพักท่ีครอบครัวคุณอาศัยอยู (ท่ีถ่ินปลายทาง) อยูในชุมชนแออัดใช
หรือไม
1. ใช
2. ไมใช

9.2 สถานท่ีพักท่ีครอบครัวคุณอาศัยอยู (ท่ีถ่ินปลายทาง) มีหนาตางแบบไหน
(ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)
1. ไมมีหนาตาง
2. มีชองหนาตางแตไมมีบานหนาตาง
3. มีชองหนาตางซึ่งบานหนาตางท ําดวยไม
4. มีหนาตางซ่ึงบานหนาตางทํ าดวยกระจก
5. มีหนาตางและมีมุงลวด
6. มีหนาตางซึ่งบานหนาตางท ําดวยกระจกและมีมุงลวด
7. อ่ืน ๆ (อธิบาย) ………………………………………………….……………….
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9.3 สถานท่ีพกัท่ีครอบครัวคุณอาศัยอยู (ท่ีถ่ินปลายทาง) มทีอนํ ้าประปาสงถึงภายในครัวเรือน
หรือไม
1. มี
2. ไมมี

9.4 ครอบครัวของคุณ (ท่ีถ่ินปลายทาง) ทํ าอาหารท่ีไหน (ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)
1. ทํ าท่ีหองครัวซ่ึงแยกเปนสัดสวนเฉพาะ เชน หองครัวของแฟลต/อพารตเมนต
หรือบาน

2. ทํ าในท่ีท่ีไมไดแยกเปนสัดสวนเฉพาะจากท่ีอยูอาศัย (เชน หองพักของแฟลต
หรืออพารตเมนตบางแหง ทั้งที่นอนและที่ทํ าอาหารอยูในบริเวณเดียวกัน)

3. ทํ าท่ีครัวซ่ึงเปนของสวนรวม มีหลายคนรวมใช
4. ไมมีครัว และไมไดทํ าอาหารเอง
5. อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………

9.5 ครอบครัวคุณ (ท่ีถ่ินปลายทาง) ใชเชือ้เพลงิชนิดใดในการทํ าอาหารในชวิีตประจ ําวัน
(ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)
1. ฟน
2. ถาน
3. แกส
4. ไฟฟา
5. อ่ืน ๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………...
8. ไมเขาขาย

9.6 ครอบครัวคุณ (ท่ีถ่ินปลายทาง) มีหองนํ้ าใชเฉพาะครอบครัวหรือไม
1. มีหองนํ ้าใชเฉพาะครอบครัว
2. ตองใชหองนํ ้ารวมกันกับครอบครัวอ่ืน
3. อ่ืน ๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………...
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9.7 ครอบครัวของคุณ เปนเจาของและเก็บส่ิงของดังตอไปน้ีไวท่ีน่ี (ถ่ินปลายทาง)
หรือไม  ถาม ีมีจํ านวนเทาไร และซื้อสิ่งของนั้นมานานเทาไรแลว

สิ่งของ
9.7.1

ถามี มีจํ านวนรวมเทาไร
- ถาไมมี ใส “-“ และขามไปถาม
  ส่ิงของตอไป

9.7.2*
คุณซื้อ/ไดสิ่งของช้ินลาสุด
กี่ปมาแลว (บนัทึกจ ํานวนป)

โทรทัศนส ี(17” หรือใหญกวา)
โทรทัศนส ี(เล็กกวา 17”)
วีดีโอ
โทรศัพทมือถือ
โทรศพัท
คอมพิวเตอร
จานดาวเทียม
ไมโครเวฟ
เคร่ืองซักผา
เครื่องปรับอากาศ
ตูเย็น ขนาด 1 ประตู
ตูเย็น ขนาด 2 ประตู
รถอีแตน
รถจักรยาน
รถตุกตุก
รถสามลอ
รถมอเตอรไซด (ขนาด110cc หรือใหญกวา)
รถมอเตอรไซด (ขนาดตํ ่ากวา 110cc)
รถยนต (ระบุรุนปรถยนต)
รถบรรทุก (6 ลอหรือมากกวา) (ระบุรุนปรถยนต)
รถปคอัพ (4 ลอ) (ระบุรุนปรถยนต)
จักรเย็บผา

* ขอ 9.7.2 ถาส่ิงของน้ีซ้ือมาไมถึง 1 ป ใหใส “0”
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9.8 โดยปกติแลวคนในครอบครัวคุณพูดภาษาอะไรภายในครอบครัวมากท่ีสุด
(ตอบไดเพียงขอเดียว)
1. ไทยโคราช
2. ไทยภาคกลาง
3. เขมร
4. ลาว / ไทยอิสาน
5. สวย
6. อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………………………………….

9.9 คนในครอบครัวคุณพดูภาษาอะไรไดอีก ไมนับท่ีตอบในขอ 9.8 (ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)
1. ไทยโคราช
2. ไทยภาคกลาง
3. เขมร
4. ลาว / ไทยอิสาน
5. สวย
6. อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………………………………….

9.10 มากกวาคร่ึงหน่ึงของรายไดปจจุบันของครอบครัวคุณ ไดมาจากการเกษตร
(ในถ่ินปลายทาง) ใชหรือไม

1. ใช 2. ไมใช ! ถามขอ 9.13

9.11 ในรอบ 12 เดือนท่ีผานมาครอบครัวคุณไดปลูกพืช (ท่ีถ่ินปลายทาง) อะไรบาง
หรือไม

1. ปลูก 2. ไมไดปลูก ! ถามขอ 9.12
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9.11.1 9.11.2 9.11.3
ชนิดของพืช จ ํานวนพ้ืนท่ีท่ีเพาะปลูก ผลผลิตตอไร

ตารางวา งาน ไร (กิโลกรัม : ไร)

9.12 ปจจบัุนครอบครัวของคุณเลีย้งสตัวตอไปน้ี (ท่ีถ่ินปลายทาง) เพือ่ขายหรือแลกเปลีย่น
บางหรือไม

1. เลี้ยง 2. ไมไดเลี้ยงไวเพื่อขาย/แลกเปล่ียน
! ถามขอ 9.13

9.12.1
สัตว

9.12.2
เล้ียงเพื่อขาย/แลกเปล่ียน

9.12.3
ถาเลี้ยง มีจ ํานวน

วัว 1. ใช 2. ไมใช ตัว
ควาย 1. ใช 2. ไมใช ตัว
หมู 1. ใช 2. ไมใช ตัว
เปด 1. ใช 2. ไมใช ตัว
ไก 1. ใช 2. ไมใช ตัว
ปลา* 1. ใช 2. ไมใช ตรว.

* ถามีการเล้ียงปลาไวเพ่ือขาย/แลกเปล่ียน  ใหระบุจํ านวนตารางวาของบอปลาที่ใชเล้ียง



คํ าถามตอไป ทางผูวิจัยอยากใหคุณคิดถึงระยะเวลาหนึ่งปที่ผานมา (เวลา 12 เดือนที่ผานมา) ที่เปนชวงเวลาที่คุณอยูที่นี่ (ถิ่นปลายทาง)
9.13  ในเวลา 1 ปที่ผานมา หรือตั้งแตคุณมาอยูที่ถิ่นปลายทางนี้ครั้งสุดทาย (ถามายังไมถึง 1 ป)   ขณะที่คุณอยูที่นี่ (ถิ่นปลายทาง) ครอบครัวของคุณเคยชวยเหลือเพื่อน ญาติ หรือ

สมาชิกครอบครัวที่ไมใชคูสมรสของคุณหรือไม เชน ใหเขาพักกับคุณ  ชวยหางานทํ า  หรือชวยเหลือใหเขาเริ่มตน (ตั้งตัว) การประกอบอาชีพ
1. เคย 2. ไมเคย ! ถามขอ 9.14

พนักงานสัมภาษณ : บันทึกชื่อ-นามสกุลของทุกคนในขอ 9.13.1 ขางลางกอนถามขอ 9.13.2 - 9.13.8

9.13.1
ชื่อ-นามสกุล

9.13.2
บคุคลนี้เปนสมาชิก
ของครัวเรือนปจจุบัน

ใชหรือไม
1. ใช     ! ถามขอ 9.13.3
2. ไมใช ! ถามขอ 9.13.4

9.13.3
บันทึกรหัส

M-CEP จาก
FORM 8

และถามขอ 9.13.7

9.13.4
บคุคลนี้มาจาก
หมูบานเดียวกับ
คุณใชหรือไม

1. ใช
2. ไมใช

9.13.5
บคุคลนี้มีความสัมพันธ
อยางไรกับคุณ
(ผูใหสัมภาษณ)

2. บุตร
3. พอ-แม
4. พี่ชาย/นองชาย
5. พี่สาว/นองสาว
6. พอ-แมพี่นองของคูสมรส
7. ญาติคนอื่น ๆ
8. เพื่อน
9. อื่น ๆ (ระบ)ุ ……………

9.13.6
บคุคลนี้
เคยพัก
ที่บาน/

อพารตเมนต
หรือหอพัก
ของคุณ
หรือไม

1. เคย
2. ไมเคย

9.13.7
คุณเคยชวย
บคุคลนี้
หางานทํ า
หรือไม
1. เคย
2. ไมเคย

9.13.8
คุณเคยชวย
บคุคลนี้เริ่มตน
การประกอบอาชีพ
(ในถิ่นปลายทาง)
เชน หาบเร
แผงลอย
มอเตอรไซด-
รับจาง ฯลฯ
หรือไม

1.  เคย
2.  ไมเคย

42
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ค ําถามตอไป เปนคํ าถามเกี่ยวกับการไดรับเงินหรือสิ่งของระหวางครอบครัวคุณที่ถิ่นปลายทางกับครัวเรือนของคุณในหมูบานที่ถิ่นตนทาง (หมูบานเดิมที่คุณอาศัยอยูเมื่อ
ป 2527 หรือ 2537) ปจจุบันหมูบานของคุณไดแยกเปนทั้งหมด ……………. หมูบาน

9.14 ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา ครอบครัวคุณเคยไดรับเงิน/สิ่งของ จากครัวเรือนในหมูบานที่ถิ่นตนทางบางหรือไม

พนักงานสัมภาษณ :  ใหผูใหสัมภาษณดูบัญชีรายชื่อครัวเรือนของหมูบานที่ถิ่นตนทาง ถาคํ าตอบวา “เคย” ใหบันทึกชื่อ-นามสกุลหัวหนาครัวเรือน ลํ าดับ
ครัวเรือนของแตละครัวเรือน และถามคํ าถามในตาราง

1. เคย ! ถามคํ าถามในตารางตอ
2. ไมเคย ! ขามไปขอ 9.15

การไดรับเงินหรือสิ่งของจากครัวเรือนในหมูบานที่ถิ่นตนทาง ในชวง 12 เดือนที่ผานมา

ชื่อ-นามสกุลของหัวหนาครัวเรือน
ที่คุณเคยรับเงิน/สิ่งของ

ลํ าดับ
ครัวเรือน

ชื่อหมูบาน หมายเลข
ประจํ าหมูบาน

(2543)

9.14.1
ครอบครัวคุณเคยไดรับ
เงินจากครัวเรือนใน
หมูบานที่ถิ่นตนทาง
ในชวง 12 เดือนที่ผานมา

หรือไม
1.  เคย     ! ถามขอ 9.14.2
2.  ไมเคย ! ถามขอ 9.14.4

9.14.2
ครอบครัวคุณ
ไดรับเงินจาก
ครัวเรือนนี้กี่ครั้ง
ในชวง 12 เดือน
ที่ผานมา

9.14.3
จํ านวนเงินที่ไดรับ
ในชวง 12 เดือน

0. ไมเคยไดรับ
1.  1-1,000 บาท
2.  1,001-3,000 บาท
3.  3,001-5,000 บาท
4.  5,001-10,000 บาท
5.  10,001-20,000 บาท
6.  20,001-40,000 บาท
7.  40,001 +
9.  ไมทราบ/ไมตอบ

9.14.4
ครอบครัวคุณเคยไดรับ
สิ่งของจากครัวเรือนนี้
ในชวง 12 เดือน หรือไม

(ตอบไดมากกวา 1 อยาง)
0.  ไมเคยไดรับ
1.  เสื้อผา
2.  อาหาร (100 บาทขึ้นไป)
3.  ของใชในบาน
4.  เครื่องใชไฟฟา
5.  ยานพาหนะ
6. อื่น ๆ (ระบ)ุ …………..

43
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ค ําถามตอไป เปนคํ าถามเกี่ยวกับการสงเงินหรือสิ่งของระหวางครอบครัวคุณกับครัวเรือนของคุณในหมูบานที่ถิ่นตนทาง   (หมูบานเดิมที่ครอบครัวคุณอาศัยอยูเมือ่ป 2527 หรือ 2537)

9.15 ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา ครอบครัวคุณเคยสงเงินหรือสิ่งของไปใหครัวเรือนในหมูบานที่ถิ่นตนทางหรือไม

พนักงานสัมภาษณ :  ใหผูใหสัมภาษณดูบัญชีรายชื่อครัวเรือนของหมูบานที่ถิ่นตนทาง ถาคํ าตอบวา “เคย” ใหบันทึกชื่อ-นามสกุลหัวหนาครัวเรือน ลํ าดับ
ครัวเรือนของแตละครัวเรือน และถามคํ าถามในตาราง

1. เคย ! ถามคํ าถามในตารางตอ
2. ไมเคย ! ถามครอบครัวตอไป

การสงหรือใหเงินหรือสิ่งของแกครัวเรือนที่ถิ่นตนทาง  ในชวง 12 เดือนที่ผานมา

ชื่อ-นามสกุลของหัวหนาครัวเรือน
ที่คุณสงเงิน/สิ่งของไปให

ลํ าดับ
ครัวเรือน

ชื่อหมูบาน หมายเลข
ประจํ าหมูบาน

(2543)

9.15.1
ครอบครัวคุณเคย

สงเงินไปใหครัวเรือนใน
หมูบานที่ถิ่นตนทางใน
ชวง 12 เดือนที่ผานมา

หรือไม
1.  เคย     !  ถามขอ 9.15.2
2.  ไมเคย ! ถามขอ 9.15.4

9.15.2
ครอบครัวคุณ
ใหเงินครัวเรือนนี้
กี่ครั้ง ในชวง 12 เดือน

ที่ผานมา

9.15.3
จํ านวนเงินที่ให
ในชวง 12 เดือน

0.  ไมเคยให
1.  1-1,000 บาท
2.  1,001-3,000 บาท
3.  3,001-5,000 บาท
4.  5,001-10,000 บาท
5.  10,001-20,000 บาท
6.  20,001-40,000 บาท
7.  40,001 +
9.  ไมทราบ/ไมตอบ

9.15.4
ครอบครัวคุณเคยใหสิ่งของ
ครัวเรือนนี้ในชวง 12 เดือน

หรือไม
(ตอบไดมากกวา 1 อยาง)

0.  ไมเคยให
1.  เสื้อผา
2.  อาหาร (100 บาทขึ้นไป)
3.  ของใชในบาน
4.  เครื่องใชไฟฟา
5.  ยานพาหนะ
6. อื่น ๆ (ระบ)ุ …………..

44



FORM 9 : ชดุบุคคล

พนักงานสัมภาษณ : ชดุบุคคลน้ีใหสอบถามเจาตวัผูยายถ่ิน ผูซึง่ไมไดเปนสมาชกิ
ของครอบครัวใดในครัวเรือนน้ี ตามท่ีระบุไวใน Form 8

ชื่อ-นามสกุลของผูยายถิ่น ………………………………………………………….
รหัส M-CEP จาก Form 8  __  __

พนักงานสัมภาษณ : หากสัมภาษณในบริเวณท่ีผูยายถ่ินอาศัยอยู ใหพนักงาน
สัมภาษณสังเกตบริเวณโดยรอบ แลววงกลมค ําตอบในขอ 9.1 โดยไมตองถาม

9.1 ปจจุบันสถานท่ีพักท่ีคุณอาศัยอยู (ท่ีถ่ินปลายทาง) อยูในชุมชนแออัดใชหรือไม
1. ใช
2. ไมใช

9.2 สถานท่ีพกัอาศัยของคุณ (ท่ีถ่ินปลายทาง) มหีนาตางแบบไหน (ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)
1. ไมมีหนาตาง
2. มีชองหนาตางแตไมมีบานหนาตาง
3. มีชองหนาตางซึ่งบานหนาตางท ําดวยไม
4. มีหนาตางซ่ึงบานหนาตางทํ าดวยกระจก
5. มีหนาตางและมีมุงลวด
6. มีหนาตางซึ่งบานหนาตางท ําดวยกระจกและมีมุงลวด
7. อ่ืน ๆ  (อธิบาย) ………………………………………………….………………

9.3 สถานท่ีพักอาศัยของคุณ (ท่ีถ่ินปลายทาง) มีทอนํ้ าประปาสงถึงหรือไม
1. มี
2. ไมมี



14

9.4 (ท่ีถ่ินปลายทาง) คุณทํ าอาหารท่ีไหน (ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)
1. ทํ าท่ีหองครัวซ่ึงแยกเปนสัดสวนเฉพาะ เชน หองครัวของแฟลต/อพารตเมนต
หรือบาน

2. ทํ าในท่ีท่ีไมไดแยกเปนสัดสวนเฉพาะจากท่ีอยูอาศัย   (เชน หองพักของแฟลต
หรืออพารตเมนตบางแหง ทั้งที่นอนและที่ทํ าอาหารอยูในบริเวณเดียวกัน)

3. ทํ าท่ีครัวซ่ึงเปนของสวนรวม มีหลายคนรวมใช
4. ไมมีครัว และไมไดทํ าอาหารเอง
5. อ่ืน ๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………

9.5 (ท่ีถ่ินปลายทาง) คุณใชเชื้อเพลิงชนิดใดในการทํ าอาหารในชีวิตประจํ าวัน
(ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)
1. ฟน
2. ถาน
3. แกส
4. ไฟฟา
5. อ่ืน ๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………...
8. ไมเขาขาย

9.6 (ท่ีถ่ินปลายทาง) คุณมีหองน้ํ าใชเฉพาะโดยสวนตัวหรือไม
1. มีหองนํ ้าใชเฉพาะสวนตัว
2. ตองใชหองนํ ้ารวมกันกับคนอ่ืน
3. อ่ืน ๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………...
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9.7 คุณเปนเจาของและเก็บส่ิงของดังตอไปน้ีไวท่ีน่ี (ถ่ินปลายทาง) หรือไม ถาม ี มี
จํ านวนเทาไร และซื้อสิ่งของนั้นมานานเทาไรแลว

สิ่งของ
9.7.1

ถามี มีจํ านวนรวมเทาไร
- ถาไมมี ใส “-“ และขามไปถาม
  ส่ิงของตอไป

9.7.2*
คุณซื้อ/ไดสิ่งของชิ้นลาสุด
กีป่มาแลว (บันทึกจ ํานวนป)

โทรทัศนส ี(17” หรือใหญกวา)
โทรทัศนส ี(เล็กกวา 17”)
วีดีโอ
โทรศัพทมือถือ
โทรศพัท
คอมพิวเตอร
จานดาวเทียม
ไมโครเวฟ
เคร่ืองซักผา
เครื่องปรับอากาศ
ตูเย็น ขนาด 1 ประตู
ตูเย็น ขนาด 2 ประตู
รถอีแตน
รถจักรยาน
รถตุกตุก
รถสามลอ
รถมอเตอรไซด (ขนาด110cc หรือใหญกวา)
รถมอเตอรไซด (ขนาดตํ ่ากวา 110cc)
รถยนต (ระบุรุนปรถยนต)
รถบรรทกุ (6 ลอหรือมากกวา) (ระบรุุนปรถยนต)
รถปคอัพ (4 ลอ) (ระบุรุนปรถยนต)
จักรเย็บผา
*  ขอ 9.7.2 ถาสิ่งของนี้ ซ้ือมาไมถึง 1 ป ใหใส “0”
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9.8 โดยปกติแลว คุณพูดภาษาอะไรมากที่สุด  (ตอบไดเพียงขอเดียว)
1. ไทยโคราช
2. ไทยภาคกลาง
3. เขมร
4. ลาว/ไทยอิสาน
5. สวย
6. อ่ืน ๆ (ระบุ) ……………………………………………

9.9 คุณพูดภาษาอะไรไดอีก ไมนับท่ีตอบในขอ 9.8  (ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)
1. ไทยโคราช
2. ไทยภาคกลาง
3. เขมร
4. ลาว/ไทยอิสาน
5. สวย
6. อ่ืน ๆ (ระบุ) ……………………………………………

พนักงานสัมภาษณ :    คํ าถามขอ 9.10 - 9.12 ถามเฉพาะในชดุครอบครัว       
ในชดุบุคคลน้ี จงึไมมคี ําถามขอ 9.10 - 9.12



คํ าถามตอไป ทางผูวิจัยอยากใหคุณคิดถึงระยะเวลาหนึ่งปที่ผานมา (เวลา 12 เดือนที่ผานมา) ที่เปนชวงเวลาที่คุณอยูที่นี่ (ถิ่นปลายทาง)
9.13  ในเวลา 1 ปที่ผานมา หรือตั้งแตคุณมาอยูที่ถิ่นปลายทางนี้ครั้งสุดทาย (ถามายังไมถึง 1 ป) ขณะที่คุณอยูที่นี่ (ถิ่นปลายทาง) ครอบครัวของคุณเคยชวยเหลือเพื่อน ญาติ หรือ

สมาชิกครอบครัวที่ไมใชคูสมรสของคุณหรือไม เชน ใหเขาพักกับคุณ  ชวยหางานทํ า  หรือชวยเหลือใหเขาเริ่มตน (ตั้งตัว) การประกอบอาชีพ
1. เคย 2. ไมเคย ! ถามขอ 9.14

พนักงานสัมภาษณ : บันทึกชื่อ-นามสกุลของทุกคนในขอ 9.13.1 ขางลางกอนถามขอ 9.13.2 - 9.13.8

9.13.1
ชื่อ-นามสกุล

9.13.2
บคุคลนี้เปนสมาชิก
ของครัวเรือนปจจุบัน

ใชหรือไม
1. ใช     ! ถามขอ 9.13.3
2. ไมใช ! ถามขอ 9.13.4

9.13.3
บันทึกรหัส

M-CEP จาก
FORM 8

และถามขอ 9.13.7

9.13.4
บคุคลนี้มาจาก
หมูบานเดียวกับ
คุณใชหรือไม

1. ใช
2. ไมใช

9.13.5
บคุคลนี้มีความสัมพันธ
อยางไรกับคุณ

2. บุตร
3. พอ-แม
4. พี่ชาย/นองชาย
5. พี่สาว/นองสาว
6. พอ-แมพี่นองของคูสมรส
7. ญาติคนอื่น ๆ
8. เพื่อน
9. อื่น ๆ (ระบ)ุ ………

9.13.6
บคุคลนี้
เคยพัก
ที่บาน/

อพารตเมนต
หรือหอพัก
ของคุณ
หรือไม

1. เคย
2. ไมเคย

9.13.7
คุณเคยชวย
บคุคลนี้
หางานทํ า
หรือไม
1. เคย
2. ไมเคย

9.13.8
คุณเคยชวย
บคุคลนี้เริ่มตน
การประกอบอาชีพ
(ในถิ่นปลายทาง)
เชน หาบเร
แผงลอย
มอเตอรไซด-
รับจาง ฯลฯ
หรือไม

1.  เคย
2.  ไมเคย

49
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ค ําถามตอไป เปนคํ าถามเกี่ยวกับการไดรับเงินหรือสิ่งของของคุณกับครัวเรือนของคุณในหมูบานที่ถิ่นตนทาง (หมูบานเดิมที่คุณอาศัยอยูเมื่อป 2527 หรือ 2537) ปจจุบัน       
หมูบานของคุณไดแยกเปนทั้งหมด ……………. หมูบาน

9.14 ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา คุณเคยไดรับเงิน/สิ่งของ จากครัวเรือนในหมูบานที่ถิ่นตนทางบางหรือไม

พนักงานสัมภาษณ :  ใหผูยายถิ่นดูบัญชีรายชื่อครัวเรือนของหมูบานที่ถิ่นตนทาง ถาคํ าตอบวา “เคย” ใหบันทึกชื่อ-นามสกุลหัวหนาครัวเรือน ลํ าดับครัวเรือนของ
แตละครัวเรือน และถามคํ าถามในตาราง

1. เคย ! ถามคํ าถามในตารางตอ
2. ไมเคย ! ขามไปขอ 9.15

การไดรับเงินหรือสิ่งของจากครัวเรือนในหมูบานที่ถิ่นตนทาง ในชวง 12 เดือนที่ผานมา

ชื่อ-นามสกุลของหัวหนาครัวเรือน
ที่คุณเคยรับเงิน/สิ่งของ

ลํ าดับ
ครัวเรือน

ชื่อหมูบาน หมายเลข
ประจํ าหมูบาน

(2543)

9.14.1
คุณเคยไดรับเงิน
จากครัวเรือนใน
หมูบานที่ถิ่นตนทาง
ในชวง 12 เดือนที่ผานมา

หรือไม
1.  เคย     ! ถามขอ 9.14.2
2.  ไมเคย ! ถามขอ 9.14.4

9.14.2
ไดรับเงินจาก
ครัวเรือนนี้กี่ครั้ง
ในชวง 12 เดือน
ที่ผานมา

9.14.3
จํ านวนเงินที่ไดรับ
ในชวง 12 เดือน

0. ไมเคยไดรับ
1.  1-1,000 บาท
2.  1,001-3,000 บาท
3.  3,001-5,000 บาท
4.  5,001-10,000 บาท
5.  10,001-20,000 บาท
6.  20,001-40,000 บาท
7.  40,001 +
9.  ไมทราบ/ไมตอบ

9.14.4
คุณเคยไดรับสิ่งของจาก
ครัวเรือนนี้ในชวง 12 เดือน
หรือไม (ตอบไดมากกวา 1 อยาง)
0.  ไมเคยไดรับ
1.  เสื้อผา
2.  อาหาร (100 บาทขึ้นไป)
3.  ของใชในบาน
4.  เครื่องใชไฟฟา
5.  ยานพาหนะ
6. อื่น ๆ (ระบ)ุ …………..

50
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ค ําถามตอไป เปนคํ าถามเกี่ยวกับการสงเงินหรือสิ่งของของคุณกับครัวเรือนของคุณในหมูบานที่ถิ่นตนทาง  (หมูบานเดิมที่ครอบครัวคุณอาศัยอยูเมื่อป 2527 หรือ 2537)

9.15 ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา คุณเคยสงเงินหรือสิ่งของไปใหครัวเรือนในหมูบานที่ถิ่นตนทางหรือไม

พนักงานสัมภาษณ :  ใหผูยายถิ่นดูบัญชีรายชื่อครัวเรือนของหมูบานที่ถิ่นตนทาง ถาคํ าตอบวา “เคย” ใหบันทึกชื่อ-นามสกุลหัวหนาครัวเรือน ลํ าดับครัวเรือน
ของแตละครัวเรือน และถามคํ าถามในตาราง

1. เคย ! ถามคํ าถามในตารางตอ
2. ไมเคย ! ถามผูยายถิ่นคนตอไป

9.9.2  การสงหรือใหเงินหรือสิ่งของแกครัวเรือนที่ถิ่นตนทาง  ในชวง 12 เดือนที่ผานมา

ชื่อ-นามสกุลของหัวหนาครัวเรือน
ที่คุณสงเงิน/สิ่งของไปให

ลํ าดับ
ครัวเรือน

ชื่อหมูบาน หมายเลข
ประจํ าหมูบาน

(2543)

9.15.1
คุณเคยสงเงิน
ไปใหครัวเรือนใน
หมูบานที่ถิ่นตนทาง
ในชวง 12 เดือนที่ผานมา

หรือไม
1.  เคย     ! ถามขอ 9.15.2
2.  ไมเคย ! ถามขอ 9.15.4

9.15.2
ใหเงินครัวเรือนนี้

กี่ครั้ง
ในชวง 12 เดือน
ที่ผานมา

9.15.3
จํ านวนเงินที่ให ในชวง
12 เดือนที่ผานมา

0.  ไมเคยให
1.  1-1,000 บาท
2.  1,001-3,000 บาท
3.  3,001-5,000 บาท
4.  5,001-10,000 บาท
5.  10,001-20,000 บาท
6.  20,001-40,000 บาท
7.  40,001 +
9.  ไมทราบ/ไมตอบ

9.15.4
คุณเคยใหสิ่งของแก
ครัวเรือนนี้ในชวง 12 เดือน

หรือไม
(ตอบไดมากกวา 1 อยาง)

0.  ไมเคยให
1.  เสื้อผา
2.  อาหาร (100 บาทขึ้นไป)
3.  ของใชในบาน
4.  เครื่องใชไฟฟา
5.  ยานพาหนะ
6. อื่น ๆ (ระบ)ุ ……………
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FORM 10 : เครือขายพ่ีนองของผูยายถ่ิน

พนักงานสัมภาษณ : Form 10 น้ี ถามจากตัวผูยายถ่ินหรือคูสมรสเทาน้ัน

บันทึกขอมูลเครือขายพี่นองของผูยายถิ่นที่มีอาย ุ18-51 ป และคูสมรส

$$$$  ชุดพ่ีนองชุดท่ีหน่ึง
พนกังานสมัภาษณ : ชดุน้ีเปนการบันทึกเกีย่วกบัพ่ีนองของสมาชกิในครัวเรือนคนแรก ท่ีมคีณุสมบัต ิดงัน้ี
(ก) ผูยายถิ่นทุกคนใน Form 8 ท่ีมอีาย ุ18-51 ป
(ข) คูสมรสของผูยายถิ่นในขอ (ก)    ที่อยูในครัวเรือนนี้ไมวาจะมีอายุเทาไร    ซึ่งเปนหรือไมเปน

ผูยายถิ่นของการศึกษาครั้งนี้ก็ได

10.1 ชือ่-นามสกลุบุคคลท่ีมคีณุสมบัตติาม (ก) หรือ (ข)  ………………………………………………………
10.2 รหัส M-CEP ใน Form 8  __  __

บุคคลน้ีเปนผูใหขอมูลใน Form 10 ใชหรือไม          1. ใช               2. ไมใช
10.3 จ ํานวนพ่ีนองท้ังหมดท่ียังมีชีวิตอยูของบุคคลน้ี (ไมนับตัวบุคคลนี้เอง) …………………… คน
10.4 บันทึกรหัส M-CEP ของพ่ีนองท่ียงัมชีวีติอยูของบุคคลน้ีทุกคนท่ีปรากฏใน Form 8

รหัส M-CEP ของพี่นองที่มีชีวิตอยู

10.5 บคุคลนี้มีพี่นองคนอื่นที่ไมอยูในตาราง Form 8 ทีย่งัมชีวีติอยูอีกหรือไม ถามีบันทึกในตาราง
ขางลาง ถาไมมีขามไปชุดตอไป

ชื่อ – นามสกุล อายุ
(อายุ
เต็ม
ป)

เพศ
1. ชาย

2.
หญิง

ระดับการศึกษา
บุคคลนี้จบ

การศึกษาชั้นไหน

ที่อยู
ปจจุบัน
(ดูรหัส
ขางลาง)

รหัสที่อยูปจจุบัน  2. กรุงเทพฯ       3.  โคราช             4.  ระยอง        5.  ชลบุรี
6.  จังหวัดอื่น (บันทึกหมายเลขจังหวัด) 7.  อํ าเภออื่นใน จ.บุรีรัมย (บันทึกหมายเลขอ ําเภอ)
8.  หมูบานใน อ.นางรอง (เดิม) (บันทึกหมายเลขประจํ าหมูบาน)  และถาเปนหมูบานตนทางของผูยายถิ่น

(ที่เปนหมูบานเดิมเมื่อป 2527/2537) ใหบันทึกลํ าดับครัวเรือนดวย      9.  ประเทศอื่น (บันทึกหมายเลขประเทศ)
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FORM 10 : เครือขายพ่ีนองของผูยายถ่ิน

พนักงานสัมภาษณ : Form 10 น้ี ถามจากตัวผูยายถ่ินหรือคูสมรสเทาน้ัน

บันทึกขอมูลเครือขายพี่นองของผูยายถิ่นที่มีอาย ุ18-51 ป และคูสมรส

$$$$  ชุดพี่นองชุดที่สอง
พนกังานสมัภาษณ : ชดุพ่ีนองชดุน้ี คอื ชดุพ่ีนองของบุคคลตอไป ท่ีมคีณุสมบัตดิงัตอไปน้ี ท่ียงัไมไดถกู

บนัทึกลงในชดุพ่ีนองชดุท่ีหน่ึง
(ก) ผูยายถิ่นทุกคนใน Form 8 ท่ีมอีาย ุ18-51 ป
(ข) คูสมรสของผูยายถ่ินในขอ (ก)    ท่ีอยูในครัวเรือนน้ีไมวาจะมีอายุเทาไร    ซึ่งเปนหรือไมเปน

ผูยายถ่ินของการศึกษาคร้ังน้ีก็ได

10.1 ชือ่-นามสกลุบุคคลท่ีมคีณุสมบัตติาม (ก) หรือ (ข)  ………………………………………………………
10.2 รหัส M-CEP ใน Form 8  __  __

บุคคลน้ีเปนผูใหขอมูลใน Form 10 ใชหรือไม          1. ใช               2. ไมใช
10.3 จ ํานวนพ่ีนองท้ังหมดท่ียังมีชีวิตอยูของบุคคลน้ี (ไมนับตัวบุคคลนี้เอง) …………………… คน
10.4 บันทึกรหัส M-CEP ของพ่ีนองท่ียงัมชีวีติอยูของบุคคลน้ีทุกคนท่ีปรากฏใน Form 8

รหัส M-CEP ของพี่นองที่มีชีวิตอยู

10.5 บคุคลนี้มีพี่นองคนอื่นที่ไมอยูในตาราง Form 8 ทีย่งัมชีวีติอยูอีกหรือไม ถามีบันทึกในตาราง
ขางลาง ถาไมมีขามไปชุดตอไป

ชื่อ – นามสกุล อายุ
(อายุ
เต็ม
ป)

เพศ
1. ชาย
2. หญิง

ระดับการศึกษา
บุคคลนี้จบ

การศึกษาชั้นไหน

ที่อยู
ปจจุบัน
(ดูรหัส
ขางลาง)

รหัสที่อยูปจจุบัน  2. กรุงเทพฯ       3.  โคราช      4.  ระยอง        5.  ชลบุรี
6.  จังหวัดอื่น (บันทึกหมายเลขจังหวัด) 7.  อํ าเภออื่นใน จ.บุรีรัมย (บันทึกหมายเลขอ ําเภอ)
8.  หมูบานใน อ.นางรอง (เดิม) (บันทึกหมายเลขประจํ าหมูบาน)  และถาเปนหมูบานตนทางของผูยายถิ่น

(ที่เปนหมูบานเดิมเมื่อป 2527/2537) ใหบันทึกลํ าดับครัวเรือนดวย      9.  ประเทศอื่น (บันทึกหมายเลขประเทศ)
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FORM 10 : เครือขายพ่ีนองของผูยายถ่ิน

พนักงานสัมภาษณ : Form 10 น้ี ถามจากตัวผูยายถ่ินหรือคูสมรสเทาน้ัน

บันทึกขอมูลเครือขายพี่นองของผูยายถิ่นที่มีอาย ุ18-51 ป และคูสมรส

$$$$  ชุดพี่นองชุดที่สาม
พนกังานสมัภาษณ : ชดุพ่ีนองชดุน้ี คอื ชดุพ่ีนองของบุคคลตอไป ท่ีมคีณุสมบัตดิงัตอไปน้ี ท่ียงัไมไดถกู

บนัทึกลงในชดุพ่ีนองชดุท่ีหน่ึงหรอืชดุทีส่อง
(ก) ผูยายถิ่นทุกคนใน Form 8 ท่ีมอีาย ุ18-51 ป
(ข) คูสมรสของผูยายถ่ินในขอ (ก)    ท่ีอยูในครัวเรือนน้ีไมวาจะมีอายุเทาไร    ซึ่งเปนหรือไมเปน

ผูยายถ่ินของการศึกษาคร้ังน้ีก็ได

10.1 ชือ่-นามสกลุบุคคลท่ีมคีณุสมบัตติาม (ก) หรือ (ข)  ………………………………………………………
10.2 รหัส M-CEP ใน Form 8  __  __

บุคคลน้ีเปนผูใหขอมูลใน Form 10 ใชหรือไม          1. ใช               2. ไมใช
10.3 จ ํานวนพ่ีนองท้ังหมดท่ียังมีชีวิตอยูของบุคคลน้ี (ไมนับตัวบุคคลนี้เอง) …………………… คน
10.4 บันทึกรหัส M-CEP ของพ่ีนองท่ียงัมชีวีติอยูของบุคคลน้ีทุกคนท่ีปรากฏใน Form 8

รหัส M-CEP ของพี่นองที่มีชีวิตอยู

10.5 บคุคลนี้มีพี่นองคนอื่นที่ไมอยูในตาราง Form 8 ทีย่งัมชีวีติอยูอีกหรือไม ถามีบันทึกในตาราง
ขางลาง ถาไมมีขามไปชุดตอไป

ชื่อ – นามสกุล อายุ
(อายุ
เต็ม
ป)

เพศ
1. ชาย
2. หญิง

ระดับการศึกษา
บุคคลนี้จบ

การศึกษาชั้นไหน

ที่อยู
ปจจุบัน
(ดูรหัส
ขางลาง)

รหัสที่อยูปจจุบัน  2. กรุงเทพฯ       3.  โคราช      4.  ระยอง        5.  ชลบุรี
6.  จังหวัดอื่น (บันทึกหมายเลขจังหวัด) 7.  อํ าเภออื่นใน จ.บุรีรัมย (บันทึกหมายเลขอ ําเภอ)
8.  หมูบานใน อ.นางรอง (เดิม) (บันทึกหมายเลขประจํ าหมูบาน)  และถาเปนหมูบานตนทางของผูยายถิ่น

(ที่เปนหมูบานเดิมเมื่อป 2527/2537) ใหบันทึกลํ าดับครัวเรือนดวย      9.  ประเทศอื่น (บันทึกหมายเลขประเทศ)
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FORM 10 : เครือขายพ่ีนองของผูยายถ่ิน

พนักงานสัมภาษณ : Form 10 น้ี ถามจากตัวผูยายถ่ินหรือคูสมรสเทาน้ัน

บันทึกขอมูลเครือขายพี่นองของผูยายถิ่นที่มีอาย ุ18-51 ป และคูสมรส

$$$$  ชุดพ่ีนองชุดท่ีส่ี
พนกังานสมัภาษณ : ชดุพ่ีนองชดุน้ี คอื ชดุพ่ีนองของบุคคลตอไป ท่ีมคีณุสมบัตดิงัตอไปน้ี ท่ียงัไมไดถกู

บันทึกลงในชดุพ่ีนองชดุท่ีสองหรือชดุท่ีสาม
(ก) ผูยายถิ่นทุกคนใน Form 8 ท่ีมอีาย ุ18-51 ป
(ข) คูสมรสของผูยายถ่ินในขอ (ก)    ท่ีอยูในครัวเรือนน้ีไมวาจะมีอายุเทาไร    ซึ่งเปนหรือไมเปน

ผูยายถ่ินของการศึกษาคร้ังน้ีก็ได

10.1 ชือ่-นามสกลุบุคคลท่ีมคีณุสมบัตติาม (ก) หรือ (ข)  ………………………………………………………
10.2 รหัส M-CEP ใน Form 8  __  __

บุคคลน้ีเปนผูใหขอมูลใน Form 10 ใชหรือไม          1. ใช               2. ไมใช
10.3 จ ํานวนพ่ีนองท้ังหมดท่ียังมีชีวิตอยูของบุคคลน้ี (ไมนับตัวบุคคลนี้เอง) …………………… คน
10.4 บันทึกรหัส M-CEP ของพ่ีนองท่ียงัมชีวีติอยูของบุคคลน้ีทุกคนท่ีปรากฏใน Form 8

รหัส M-CEP ของพี่นองที่มีชีวิตอยู

10.5 บคุคลนี้มีพี่นองคนอื่นที่ไมอยูในตาราง Form 8 ทีย่งัมชีวีติอยูอีกหรือไม ถามีบันทึกในตาราง
ขางลาง ถาไมมีขามไปชุดตอไป

ชื่อ – นามสกุล อายุ
(อายุ
เต็ม
ป)

เพศ
1. ชาย
2. หญิง

ระดับการศึกษา
บุคคลนี้จบ

การศึกษาชั้นไหน

ที่อยู
ปจจุบัน
(ดูรหัส
ขางลาง)

รหัสที่อยูปจจุบัน  2. กรุงเทพฯ       3.  โคราช      4.  ระยอง        5.  ชลบุรี
6.  จังหวัดอื่น (บันทึกหมายเลขจังหวัด) 7.  อํ าเภออื่นใน จ.บุรีรัมย (บันทึกหมายเลขอ ําเภอ)
8.  หมูบานใน อ.นางรอง (เดิม) (บันทึกหมายเลขประจํ าหมูบาน)  และถาเปนหมูบานตนทางของผูยายถิ่น

(ที่เปนหมูบานเดิมเมื่อป 2527/2537) ใหบันทึกลํ าดับครัวเรือนดวย      9.  ประเทศอื่น (บันทึกหมายเลขประเทศ)
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หมายเลขแบบสอบถาม __  __  __  __  __  __  __  __  __
(ลอกจากปก)

FORM 11 : ปฏิทินประวัติชีวิต

พนักงานสัมภาษณ : Form 11 น้ี ถามจากตัวผูยายถ่ินหรือคูสมรสเทาน้ัน

พนักงานสัมภาษณ :  Form 11 น้ี ใชสัมภาษณ
(ก) ผูยายถ่ินทุกคนใน Form 8 ท่ีมีอายุ 18-51 ป
(ข) คูสมรสของผูยายถ่ินในขอ (ก) ท่ีอยูในครัวเรือนน้ี ไมวาจะมอีายุเทาไร ซึง่เปน
หรือไมเปนผูยายถ่ินของการศึกษาคร้ังน้ีก็ได

ชื่อ-นามสกุล ของผูยายถ่ิน (ท่ีมีอายุ 18-51 ป) หรือคูสมรส ……………..…
รหัส M-CEP ของผูยายถ่ิน (หรือคูสมรส)  จาก Form 8 …………………….

11.01 บุคคลท่ีมช่ืีออยูในกรอบขางตน  อยูดวยขณะที่สัมภาษณ Form 11 ชุดนี้หรือไม
1.  อยู 2.  ไมอยู

11.02 จํ านวนคนท่ีอยูดวยขณะสัมภาษณ Form 11 ชุดนี้ ………………….. คน
11.03 จํ านวนผูท่ีใหขอมูล …………………………….. คน
11.04 ชื่อ-นามสกุลผูใหขอมูลสวนใหญ …………………………………………………

รหัส M-CEP ของผูใหขอมูลสวนใหญ ……………………………………………
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สํ าหรับผูชาย
11.2 บันทึก “บวชพระ” ลงในชองท่ีตรงกับอายุท่ีบุคคลน้ีบวชพระ
11.3 บันทึก “ทหาร” ลงในชองท่ีตรงกับอายุท่ีบุคคลน้ีเปนทหาร (กรุณาตรวจสอบ

ความถูกตองดวย)

สํ าหรับผูหญิงท่ีแตงงานแลว
11.4 บันทึก ช่ือบุตร ลงในชองท่ีตรงกับอายุท่ีมบุีตรคนน้ี

ในชองสถานท่ีอยูของบุตร ถาบุตรเสียชีวิตใหบันทึก “ตาย” ในชองสถานท่ีอยู
ของบุตร ถาบุตรอยูในครัวเรือนน้ี ใหระบุรหัส M-CEP จาก Form 8 ของบุตร
ถาปจจุบันบุตรไมอยูในครัวเรือนน้ี ใหลงรหัสล ําดับครัวเรือน/หมายเลขประจ ํา
หมูบาน/หมายเลขอํ าเภอ/หมายเลขจังหวัด

สํ าหรับผูชายและผูหญิง
11.5 คุณคนน้ีอาศัยอยูท่ีไหนในแตละอายุ (เร่ิมถามต้ังแตอายุ 13 ป) การเปล่ียนท่ีอยู

หมายถึงไปอยูนาน 2 เดือนขึน้ไป ใหเร่ิมจากสถานท่ีอยูเมือ่อายุ 13 ป โดยลงรหัส
สถานท่ีในชองคร้ังท่ี 1 และเมือ่มกีารเปลีย่นท่ีอยูใหมก็ใหใสรหัสสถานท่ีลงในชองคร้ังท่ี
2, 3, 4, 5, 6 ตามล ําดับคร้ังของการเปลีย่นท่ีอยู

11.6 ระดบัชัน้เรียน - ในแตละอายุ (ต้ังแตอายุ 13 ป – อายุปจจบัุน) ใหถามคํ าถามดังน้ี
“บุคคลน้ีเรียนหนังสอืหรือไม” ถาไมไดเรียนใหบันทึก “-“ ถาเรียนใหถามตอวา “เรียนอยู
ชัน้ไหน” บันทึกระดับชัน้เรียนลงในชองระดับชัน้เรียน จากน้ันใหถามตอวา “ขณะท่ี
กํ าลงัเรียนบุคคลน้ีพกัอาศัยอยูท่ีไหน” ลงรหัสท่ีอยูขณะกํ าลงัเรียนอยูลงในชองคร้ังท่ี
ของการเปลีย่นท่ีอยูใหตรงกับชองคร้ังในขอ 11.5

11.7 อาชีพของบุคคลนี ้ ในแตละท่ีอยูของแตละอายุต้ังแตอายุ 13 - อายุปจจบัุน ให
ลงรหัสอาชพีในชองคร้ังท่ีของการเปลีย่นท่ีอยูใหตรงกับชองคร้ังในขอ 11.5 ถาบุคคล
น้ีประกอบอาชพีมากกวา 1 อาชพี ใหลงรหัสทุกอาชพีลงในชองคร้ังท่ี



ชือ่-นามสกุลผูยายถิ่น (ที่มีอาย ุ18-51 ป) หรือคูสมรส …………………………………………………………
รหัส M-CEP  __  __   

11.1 พ.ศ. 11.2-11.3
สํ าหรับผูชาย

11.4
สํ าหรับผูหญิงที่แตงงานแลว

11.5
บุคคลนี้อาศัยอยูที่ไหน ในแตละชวงอายุ

อายุ ครั้งที่ (ของการเปลี่ยนที่อยู)
… ป บวชพระ เปนทหาร ชือ่ของบุตรที่เกิดในปนี้ สถานที่อยูของบุตร 1 2 3 4 5 6
13 ป

14 ป

15 ป

16 ป

17 ป

18 ป

19 ป

20 ป

21 ป

22 ป

23 ป

24 ป

25 ป

รหัสสถานที่อยูของบุตร (สํ าหรับขอ 11.4) 0. ตาย                  1. อยูในครัวเรือนนี้ (บันทึกรหัส M-CEP ของบุตร) 2. กรุงเทพฯ
3. โคราช   4. ระยอง      5. ชลบุรี
6. จังหวัดอื่น (บันทึกหมายเลขจังหวัด)           7. อํ าเภออื่นใน จ.บุรีรัมย (บนัทึกหมายเลขอํ าเภอ)          8. หมูบานใน อ.นางรอง  (เดิม) (บนัทึกหมายเลขประจํ าหมูบาน)                     
9.  ประเทศอื่น (บนัทึกหมายเลขประเทศ)

รหัสสถานที่อยู (สํ าหรับขอ 11.5) 2. กรุงเทพฯ            3. โคราช          4. ระยอง
5. ชลบุร ี         6. จังหวัดอื่น (บันทึกหมายเลขจังหวัด)               7. อํ าเภออื่นใน จ.บุรีรัมย (บนัทึกหมายเลขอํ าเภอ)
8.  หมูบานใน อ.นางรอง (เดิม) (บนัทึกหมายเลขประจํ าหมูบาน 9. ประเทศอื่น (บนัทึกหมายเลขประเทศ)
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11.6
การศึกษา

11.7
อาชีพ

อายุ สถานที่อาศัยขณะเรียน  บุคคลนี้กํ าลังทํ างานหรือก ําลังหางานทํ าอยู   (ดรูหัสขางลาง)
… ป ระดับชั้นเรียน ครั้งที่ (ของการเปลี่ยนที่อยู) ครั้งที่ (ของการเปลี่ยนที่อยู)

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

13 ป

14 ป

15 ป

16 ป

17 ป

18 ป

19 ป

20 ป

21 ป

22 ป

23 ป

24 ป

25 ป

รหัสสถานที่อยู (สํ าหรับขอ 11.6) 2.  กรุงเทพฯ           3. โคราช          4.  ระยอง
5. ชลบุร ี         6.  จังหวัดอื่น (บันทึกหมายเลขจังหวัด)               7. อํ าเภออื่นใน จ.บุรีรัมย (บนัทึกหมายเลขอํ าเภอ)
8. หมูบานใน อ.นางรอง  (เดิม) (บนัทึกหมายเลขประจํ าหมูบาน)    9.  ประเทศอื่น (บนัทึกหมายเลขประเทศ)

รหัสอาชีพ (ขอ 11.7) 1.  ไมไดทํ างาน แตก ําลังหางานทํ าอยู            2.  ไมไดทํ างานและไมไดก ําลังหางานทํ า               3.  เกษตรกรรม
4.  โรงงาน 5.  กอสราง                                                   6. บริการ

                                                        7.  อื่น ๆ  ………………………………….
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11.1 พ.ศ. 11.2-11.3
สํ าหรับผูชาย

11.4
สํ าหรับผูหญิงที่แตงงานแลว

11.5
บุคคลนี้อาศัยอยูที่ไหน ในแตละชวงอายุ

อายุ ครั้งที่ (ของการเปลี่ยนที่อยู)
… ป บวชพระ เปนทหาร ชือ่ของบุตรที่เกิดในปนี้ สถานที่อยูของบุตร 1 2 3 4 5 6
26 ป

27 ป

28 ป

29 ป

30 ป

31 ป

32 ป

33 ป

34 ป

35 ป

36 ป

37 ป

38 ป

รหัสสถานที่อยูของบุตร (สํ าหรับขอ 11.4) 0. ตาย                  1. อยูในครัวเรือนนี้ (บันทึกรหัส M-CEP ของบุตร) 2. กรุงเทพฯ
3. โคราช   4. ระยอง      5. ชลบุรี
6. จังหวัดอื่น (บันทึกหมายเลขจังหวัด)           7. อํ าเภออื่นใน จ.บุรีรัมย (บนัทึกหมายเลขอํ าเภอ)          8. หมูบานใน อ.นางรอง  (เดิม) (บนัทึกหมายเลขประจํ าหมูบาน)                     
9.  ประเทศอื่น (บนัทึกหมายเลขประเทศ)

รหัสสถานที่อยู (สํ าหรับขอ 11.5) 2. กรุงเทพฯ            3. โคราช          4. ระยอง
5. ชลบุร ี         6. จังหวัดอื่น (บันทึกหมายเลขจังหวัด)               7. อํ าเภออื่นใน จ.บุรีรัมย (บนัทึกหมายเลขอํ าเภอ)
8.  หมูบานใน อ.นางรอง (เดิม) (บนัทึกหมายเลขประจํ าหมูบาน) 9. ประเทศอื่น (บนัทึกหมายเลขประเทศ)

60



30

11.6
การศึกษา

11.7
อาชีพ

อายุ สถานที่อาศัยขณะเรียน  บุคคลนี้กํ าลังทํ างานหรือก ําลังหางานทํ าอยู   (ดรูหัสขางลาง)
… ป ระดับชั้นเรียน ครั้งที่ (ของการเปลี่ยนที่อยู) ครั้งที่ (ของการเปลี่ยนที่อยู)

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

26 ป

27 ป

28 ป

29 ป

30 ป

31 ป

32 ป

33 ป

34 ป

35 ป

36 ป

37 ป

38 ป

รหัสสถานที่อยู (สํ าหรับขอ 11.6) 2.  กรุงเทพฯ           3. โคราช          4.  ระยอง
5. ชลบุร ี         6.  จังหวัดอื่น (บันทึกหมายเลขจังหวัด)               7. อํ าเภออื่นใน จ.บุรีรัมย (บนัทึกหมายเลขอํ าเภอ)
8. หมูบานใน อ.นางรอง  (เดิม) (บนัทึกหมายเลขประจํ าหมูบาน)    9.  ประเทศอื่น (บนัทึกหมายเลขประเทศ)

รหัสอาชีพ (ขอ 11.7) 1.  ไมไดทํ างาน แตก ําลังหางานทํ าอยู            2.  ไมไดทํ างานและไมไดก ําลังหางานทํ า               3.  เกษตรกรรม
4.  โรงงาน 5.  กอสราง                                                   6. บริการ

                                                        7.  อื่น ๆ  ………………………………….

61



 31

11.1 พ.ศ. 11.2-11.3
สํ าหรับผูชาย

11.4
สํ าหรับผูหญิงที่แตงงานแลว

11.5
บุคคลนี้อาศัยอยูที่ไหน ในแตละชวงอายุ

อายุ ครั้งที่ (ของการเปลี่ยนที่อยู)
… ป บวชพระ เปนทหาร ชือ่ของบุตรที่เกิดในปนี้ สถานที่อยูของบุตร 1 2 3 4 5 6
39 ป

40 ป

41 ป

42 ป

43 ป

44 ป

45 ป

46 ป

47 ป

48 ป

49 ป

50 ป

51 ป

รหัสสถานที่อยูของบุตร (สํ าหรับขอ 11.4) 0. ตาย                  1. อยูในครัวเรือนนี้ (บันทึกรหัส M-CEP ของบุตร) 2. กรุงเทพฯ
3. โคราช   4. ระยอง      5. ชลบุรี
6. จังหวัดอื่น (บันทึกหมายเลขจังหวัด)           7. อํ าเภออื่นใน จ.บุรีรัมย (บนัทึกหมายเลขอํ าเภอ)          8. หมูบานใน อ.นางรอง  (เดิม) (บนัทึกหมายเลขประจํ าหมูบาน)                     
9.  ประเทศอื่น (บนัทึกหมายเลขประเทศ)

รหัสสถานที่อยู (สํ าหรับขอ 11.5) 2. กรุงเทพฯ            3. โคราช          4. ระยอง
5. ชลบุร ี         6. จังหวัดอื่น (บันทึกหมายเลขจังหวัด)               7. อํ าเภออื่นใน จ.บุรีรัมย (บนัทึกหมายเลขอํ าเภอ)
8.  หมูบานใน อ.นางรอง (เดิม) (บนัทึกหมายเลขประจํ าหมูบาน) 9. ประเทศอื่น (บนัทึกหมายเลขประเทศ)
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11.6
การศึกษา

11.7
อาชีพ

อายุ สถานที่อาศัยขณะเรียน  บุคคลนี้กํ าลังทํ างานหรือก ําลังหางานทํ าอยู   (ดรูหัสขางลาง)
… ป ระดับชั้นเรียน ครั้งที่ (ของการเปลี่ยนที่อยู) ครั้งที่ (ของการเปลี่ยนที่อยู)

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

39 ป

40 ป

41 ป

42 ป

43 ป

44 ป

45 ป

46 ป

47 ป

48 ป

49 ป

50 ป

51 ป

รหัสสถานที่อยู (สํ าหรับขอ 11.6) 2.  กรุงเทพฯ           3. โคราช          4.  ระยอง
5. ชลบุร ี         6.  จังหวัดอื่น (บันทึกหมายเลขจังหวัด)               7. อํ าเภออื่นใน จ.บุรีรัมย (บนัทึกหมายเลขอํ าเภอ)
8. หมูบานใน อ.นางรอง  (เดิม) (บนัทึกหมายเลขประจํ าหมูบาน)    9.  ประเทศอื่น (บนัทึกหมายเลขประเทศ)

รหัสอาชีพ (ขอ 11.7) 1.  ไมไดทํ างาน แตก ําลังหางานทํ าอยู            2.  ไมไดทํ างานและไมไดก ําลังหางานทํ า               3.  เกษตรกรรม
4.  โรงงาน 5.  กอสราง                                                   6. บริการ

                                                        7.  อื่น ๆ  ………………………………….
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หมายเลขแบบสอบถาม  __  __  __  __
(ลอกจากปก)

FORM 12 :  ประสบการณการยายถ่ิน

พนักงานสัมภาษณ : Form 12 น้ีใชถามผูยายถ่ินของการศึกษาคร้ังน้ีทุกคน ท่ีมี
อายุ 18-51 ป (1 ชดุส ําหรับผูยายถ่ิน 1 คน) ผูท่ีจะตอบคํ าถามใน Form 12 จะตองเปน
ตวัผูยายถ่ินเองเทาน้ัน อยาถามคํ าถามเหลาน้ีจากคูสมรสของผูยายถ่ิน

ชื่อ-นามสกุล ผูยายถ่ิน (อายุ 18-51 ป) ………………………………………
รหัส M-CEP จาก Form 8  ของผูยายถ่ิน  __  __

12.1 ขอถามคํ าถามเก่ียวกับประสบการณแรก ๆ    ในการยายถ่ินมาอยูท่ีน่ี  (ท่ีถ่ินปลายทาง
ปจจบัุน) ของคุณ ผูวิจยัสนใจเก่ียวกับการมาอยูอาศยัท่ีน่ีคร้ังแรก ซึง่เปนการมา
อยูนาน 2 เดอืน หรือมากกวา  เมือ่คุณมาถึงท่ีน่ีคร้ังแรก คุณมอีายุเทาไร

อายุ ………………… ป



12.2  ในการยายถิ่นมาอยูที่นี่ (ที่ถิ่นปลายทาง) ครั้งแรก คุณมาพรอมกับคนอื่น ๆ อีกหรือไม
1. มาคนเดียว ! ถามขอ 12.3
2. มาพรอมคนอื่น

พนักงานสัมภาษณ : บันทึกชื่อ-นามสกุลทุกคนที่มาพรอมกับผูยายถิ่นลงในขอ 12.2.1 ขางลางกอน ถามขอ 12.2.2 – 12.2.4

12.2.1
ชื่อ-นามสกุล

12.2.2
บคุคลนี้เปนสมาชิก

ของครัวเรือนปจจุบันใชหรือไม
1. ใช ! ถามขอ 12.2.3
2. ไมใช ! ขามไปถามขอ 12.2.4

12.2.3
บันทึกรหัส M-CEP  จาก Form 8

และถามคนถัดไป
ในขอ 12.2.1

12.2.4
บคุคลนี้มีความสัมพันธอยางไรกับคุณ

1. คูสมรส
2. บุตร
3. พอ-แม
4. พี่ชาย/นองชาย
5. พี่สาว/นองสาว
6. พอ-แม พี่นองของคูสมรส
7. ญาติคนอื่น ๆ
8. เพื่อน
9. อื่น ๆ (ระบ)ุ ………

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 65
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12.3 ตอนที่คุณเดินทางมาถึงที่นี่ (ถิ่นปลายทาง) ในการยายมาครั้งแรก คุณมีเพื่อน ญาติพี่นอง สมาชิกครอบครัว อาศัยอยูที่นี่ (ในบริเวณถิ่นปลายทางนี้) แลวในขณะนั้นหรือไม
1. มี 2. ไมมี  ! ถามขอ 12.4

พนักงานสัมภาษณ : บันทึกชื่อ-นามสกุลของทุกคนในขอ 12.3.1 ขางลางกอนถามขอ 12.3.2 – 12.3.8

12.3.1
ชื่อ-นามสกุล

12.3.2
บคุคลนี้เปนสมาชิก
ของครัวเรือน
ปจจุบันใชหรือไม

1. ใช     
! ถามขอ 12.3.3

2. ไมใช
! ขามไปถาม
ขอ 12.3.4

12.3.3
บันทึกรหัส

M-CEP จาก
Form 8

และขามไปถาม
ขอ 12.3.6

12.3.4
คณุรูจักบุคคลนี้จาก
หมูบานที่คุณยายมา

(หมูบานเดิม
ป 2527/2537)
ใชหรือไม
1. ใช 
2. ไมใช

12.3.5
บคุคลนี้มีความสัมพันธ
อยางไรกับคุณ

1. คูสมรส !ขามไปถามคนตอไป
2. บุตร
3. พอ-แม
4. พี่ชาย/นองชาย
5. พี่สาว/นองสาว
6. พอ-แม พี่นองของคูสมรส
7. ญาติคนอื่น ๆ
8. เพื่อน
9. อื่น ๆ (ระบ)ุ ………

12.3.6
คุณเคยพัก
ที่บาน/

อพารตเมนต
หรือหอพัก
ของบุคคลนี้
หรือไม

1. เคย
2. ไมเคย

12.3.7
บคุคลนี้
เคยชวยคุณ
หางานทํ า
หรือไม
1. เคย
2. ไมเคย

12.3.8
บคุคลนี้เคยชวย
คุณเริ่มตนการ
ประกอบอาชีพ

(ในถิ่นปลายทาง)
เชน หาบเร
แผงลอย
มอเตอรไซด-
รับจาง ฯลฯ
หรือไม

1.  เคย
2.  ไมเคย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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12.4 คุณไดงานทํ าภายในเวลา 2 เดือนท่ีคุณมาถึงท่ีน่ีคร้ังแรกใชหรือไม
1. ใช
2. ไมใช !  ถามขอ 12.16

พนักงานสัมภาษณ : - ถาคํ าตอบในขอ 12.1 เทากับ 13 ป (อายุผูยายถ่ิน) หรือมากกวา
และคํ าตอบขอ 12.4 คือ ใช ใหตรวจดูในตารางปฏทิินประวัติชวิีต
เก่ียวกับงานท่ีผูยายถ่ินทํ า เมือ่ยายมาอยูท่ีถ่ินปลายทางคร้ังแรก ให
เตือนความจ ําผูใหสมัภาษณเก่ียวกับงานน้ี และถามขอ 12.5 ตอ

- ถาคํ าตอบในขอ 12.1 นอยกวา 13 และคํ าตอบขอ 12.4 คือใช ให
ถามขอ 12.5

12.5 กรุณาใหรายละเอียดเก่ียวกับงานน้ี (คุณทํ างานอะไร ประเภทของงาน โรงงาน ฯลฯ)
(พนักงานสัมภาษณ : ใหบันทึกรายละเอียดใหมากพอท่ีจะลงรหัส)
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

12.6 คุณไดรับเงิน / คาจางจากงานแรกเม่ือมาอยูท่ีน่ีคร้ังแรกวันละเทาไร
…………………………. บาทตอวัน

12.7 งานแรกท่ีคุณทํ าเมื่อมาอยูท่ีน่ีคร้ังแรก ทํ าวันละก่ีช่ัวโมง
………………………… ช่ัวโมงตอวัน

12.8 คุณทํ างานดังกลาวเพียงงานเดียว หรือทํ างานอ่ืนดวยในเวลาเดียวกัน
1. ทํ าเพียงงานเดียว ! ถามขอ 12.15
2. ทํ า 2 งานหรือมากกวา จํ านวน …………. งาน
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12.9 กรุณาใหรายละเอียดเก่ียวกับงานท่ีสองที่คุณทํ าเมื่อมาอยูท่ีน่ีคร้ังแรก
(พนักงานสัมภาษณ :  ใหบันทึกรายละเอียดใหมากพอท่ีจะลงรหัสได)
…………………………………………………………………………………….

   …………………………………………………………………………………….

12.10 คุณไดรับเงิน/คาจางจากงานท่ีสองเมือ่มาอยูท่ีน่ีคร้ังแรกวันละเทาไร
………………………… บาทตอวัน

12.11 คุณทํ างานท่ีสองเมื่อมาอยูท่ีน่ีคร้ังแรก วันละก่ีช่ัวโมง
………………………… ช่ัวโมงตอวัน

พนักงานสัมภาษณ :  ตรวจสอบจากขอ 12.8 วา มีงานที่สามหรือไม
ถามีใหถามขอ 12.12 ตอ ถาไมมีขามไปถามขอ 12.15

12.12 กรุณาใหรายละเอียดเก่ียวกับงานที่สาม ท่ีคุณทํ าเม่ือมาอยูท่ีน่ีคร้ังแรกคือ
(พนักงานสัมภาษณ : ใหบันทึกรายละเอียดใหมากพอท่ีจะลงรหัสได)

…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

12.13 คุณไดรับเงิน/คาจางจากงานที่สามเมือ่มาอยูท่ีน่ีคร้ังแรกวันละเทาไร
………………………… บาทตอวัน

12.14 คุณทํ างานที่สามเมือ่มาอยูท่ีน่ีคร้ังแรก วันละก่ีช่ัวโมง
………………………… ช่ัวโมงตอวัน

12.15 ในแตละเดือนท่ีคุณทํ างานดังกลาวขางตนทุกงาน  คุณเก็บออมเงินไดรวมท้ังส้ิน
เดือนละเทาไร

………………………… บาทตอเดือน
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พนักงานสัมภาษณ : คํ าถามต้ังแตขอ 12.16- 12.24 เปนการถามถึง
สถานท่ีอยูท่ีผูยายถ่ินอาศัยอยูเปนเวลานาน 2 เดือน หรือมากกวา เมื่อ
ยายมาท่ีถ่ินปลายทางน้ีคร้ังแรก

12.16 ใหชวยนึกถึงสถานท่ีท่ีคุณอาศัยอยูเปนเวลานาน 2 เดอืน  หรือมากกวาเมือ่
คุณยายมาท่ีถ่ินปลายทางน้ีคร้ังแรก
สถานท่ีคุณอยูในเวลานั้นมีหนาตางเปนแบบใด (ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)
1. ไมมีหนาตาง
2. มีชองหนาตาง แตไมมีบานหนาตาง
3. มีหนาตาง บานหนาตางทํ าดวยไม
4. มีหนาตาง บานหนาตางทํ าดวยกระจก
5. มีหนาตาง และมีมุงลวด
6. มีหนาตาง บานปดทํ าดวยกระจกและมีมุงลวด
7. อ่ืน ๆ (อธิบาย) ……………………………………………………………

12.17 สถานท่ีพักอาศัยในเวลานั้นของคุณมีทอน้ํ าประปาสงถึงหรือไม
1. มี
2. ไมมี

12.18 ในเวลานั้นคุณทํ าอาหารท่ีไหน (ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)
1. ทํ าท่ีหองครัวซ่ึงแยกเปนสัดสวนเฉพาะ เชน หองครัวของแฟลต/
อพารตเมนต หรือบาน

2. ทํ าในท่ีท่ีไมไดแยกเปนสดัสวนเฉพาะจากท่ีอยูอาศัย (เชน หองพกัของแฟลต
หรืออพารตเมนตบางแหง ท่ีท่ีนอนและท่ีทํ าอาหารอยูในบริเวณเดียวกัน)

3. ทํ าท่ีครัวซ่ึงเปนของสวนรวม มีหลายคนรวมใช
4. ไมมีครัว และไมไดทํ าอาหารเอง
5. อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………………………………………………………
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12.19 ในเวลานั้นคุณใชเชื้อเพลิงชนิดใดในการทํ าอาหารในชีวิตประจํ าวัน
(ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)
1. ฟน
2. ถาน
3. แกส
4. ไฟฟา
5. อ่ืน ๆ (ระบุ) ……………………………………………………………….
8. ไมเขาขาย

12.20 ในเวลานั้นลักษณะของการใชหองน้ํ าของคุณเปนอยางไร
1. มีหองนํ ้าสวนตัวโดยเฉพาะ (ใชเฉพาะสมาชิกครอบครัว)
2. ตองใชหองนํ ้ารวมกับครัวเรือนอ่ืน
3. อ่ืน ๆ (ระบุ) ……………………………………………………………….

12.21 ในเวลานั้นบริเวณท่ีคุณอยู มีการเก็บขยะหรือไม
1. มี
2. ไมมี ! ถามขอ 12.23

12.22 ในเวลานั้นมีการเก็บขยะก่ีคร้ังตอเดือน
………………………………… คร้ังตอเดือน

12.23 ขอถามเก่ียวกับเพือ่นบานของคุณในเวลาน้ัน (ขณะท่ีคุณยายมาอยูท่ีถ่ินปลายทาง
น้ีและอาศัยอยูเปนระยะเวลานาน 2 เดือนหรือมากกวา) ในเวลาน้ันเพือ่นบานคุณ
(ผูท่ีพกัอาศัยภายในรัศม ี100 เมตร จากท่ีพกัของคุณ) ท่ีมาจากภาคอิสานมปีระมาณ
ก่ีเปอรเซนต

………………………………… %
ถาไมมีเลย ใหขามไปถามขอ 12.25

12.24 ตอนน้ีขอใหนึกถึงจงัหวัดบุรีรัมย ในเวลาน้ันมเีพือ่นบานท่ีมาจากจงัหวัดบุรีรัมย
ประมาณก่ีเปอรเซนต

………………………………… %
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พนักงานสัมภาษณ :  คํ าถามขอ 12.25-12.28  เปนการถามถึงสถานท่ีอยูท่ี
ผูยายถ่ินอาศัยอยูในปจจุบัน

12.25 ปจจุบันน้ีคุณยังอาศัยอยูท่ี บาน/อพารตเมนต/หอพัก/บานพักในบริเวณสถาน
กอสราง/โรงงาน เดิมอยูใชหรือไม

1. ใช ! ใหไปท่ีจุดตรวจสอบท่ี 1
2. ไมใช ! ถามขอ 12.26 ตอ

   จุดตรวจสอบที ่1  สํ าหรับพนักงานสัมภาษณ :
  ใหหักอายุผูใหสัมภาษณในขอ 12.1   จากอายุปจจุบันใน Form 8

ก. อายุปจจุบันของผูใหสัมภาษณ …………… ป
ข. อายุในขอ 12.1 …………… ป

                           (ก) – (ข)      =   …………… ป
  ถาคํ าตอบ นอยกวา 5 ป ใหไปท่ีจุดตรวจสอบท่ี 2 (กอนคํ าถามขอ 12.29)
  ถาคํ าตอบ เทากับ 5 ป หรือมากกวา ถามขอ 12.27

12.26 ท่ีพักท่ีคุณอาศัยในขณะน้ีอยูหางจากท่ีพักเดิมเทาไร
………………………………… กิโลเมตร

12.27 ขอถามเก่ียวกับเพ่ือนบานของคุณในขณะน้ี
เพื่อนบานของคุณ (ผูท่ีพักอาศัยภายในรัศม ี100 เมตร จากท่ีพักของคุณ)
ท่ีมาจากภาคอิสานมีประมาณก่ีเปอรเซนต

………………………………… %
ถาไมม ี ใหไปท่ีจุดตรวจสอบท่ี 2  (กอนคํ าถามขอ 12.29)

12.28 ตอนน้ีขอใหนึกถึงจังหวัดบุรีรัมย มีเพ่ือนบานท่ีมาจากจังหวัดบุรีรัมย ประมาณ
ก่ีเปอรเซนต

………………………………… %
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   จุดตรวจสอบที ่2  สํ าหรับพนักงานสัมภาษณ :
  คํ าถามตอไปน้ีเปนคํ าถามเก่ียวกับงานท่ีผูใหสัมภาษณทํ าอยูในปจจุบัน

1. ใหดูจากตารางปฏิทินประวัติชีวิตของบุคคลน้ี ถาพบวา บุคคลน้ีกํ าลังทํ างาน
อยู ใหถามย้ํ าวา “เม่ือดูจากตารางปฏิทินประวัติชีวิต ขณะน้ีคุณกํ าลังทํ างาน
อยูใชหรือไม”
" ถาขอมูลท่ีไดถูกตองและบุคคลน้ีกํ าลังทํ างานอยู ใหถามขอ 12.29
" ถาขอมูลท่ีไดไมถูกตอง (น่ันคือ บุคคลน้ีปจจุบันไมไดทํ างาน) ใหกลับไป
แกคํ าตอบในตารางปฏิทินประวัติชีวิตใหถูกตอง และขามไปถาม Form 13

2. ถาบุคคลนี้ไมไดท ํางาน ใหถามย้ํ าวา “เม่ือดูจากตารางปฏิทินประวัติชีวิต
ขณะนี้คุณไมไดทํ างานใชหรือไม”
" ถาขอมลูท่ีไดถูกตอง คือปจจบัุนบุคคลน้ีไมไดทํ างาน ใหขามไปถาม Form 13
" ถาขอมูลท่ีไดไมถูกตอง (น่ันคือ ปจจุบันบุคคลน้ีทํ างานอยู) ใหกลับไปแก
คํ าตอบในตารางปฏิทินประวัติชีวิตใหถูกตอง และถามขอ 12.29

12.29 กรุณาใหรายละเอียดเก่ียวกับงานท่ีคุณทํ า

พนักงานสัมภาษณ : ถาผูใหสัมภาษณตอบวา ขณะนี้ท ํางานมากกวา 1
อยาง ใหถามถึง “งานหลัก” หรือ “งานที่ส ําคัญท่ีสุด” ถาผูใหสัมภาษณเกิด
ความไมแนใจ ใหถามถึงงานที่ท ํารายไดมากท่ีสุด พยายามบันทึกรายละเอียด
ขอมูลใหมากพอที่จะลงรหัส

…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...

12.30 คุณทํ างานดังกลาวเพียงงานเดียว หรือทํ างานอ่ืนดวยในเวลาเดียวกัน
1. ทํ าเพียงงานเดียว ! ถามขอ 12.32
2. ทํ า 2 งาน หรือมากกวา

12.31 รวมทั้งหมด ขณะนี้คุณท ํางานทั้งหมดกี่งาน
………………………………… งาน
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ค ําถามตอไป เปนการถามเก่ียวกับงานหลักของคุณ (ใหระบุงานหลักที่ผูใหสัมภาษณ
ตอบไวในขอ 12.29) จากน้ันจะถามเก่ียวกับงานอ่ืน ๆ ของคุณ

12.32 งานท่ีคุณทํ าจัดอยูในประเภทใด
1. เกษตรกรรม (ทํ าไร ทํ าสวน เล้ียงสัตว ประมง รับจางทํ าเกษตร)
2. อุตสาหกรรรม (เชน คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม ชางในกระบวนการผลติ)
3. กอสราง (ชางปูน ชางไม กรรมกร ผูคุมงานกอสราง)
4. การคา (เปดรานขายของ พนักงานขาย หาบเร)
5. การขนสง (พนักงานขับรถ ขับแท็กซ่ี มอเตอรไซด)
6. การบริการ (เชน พนักงานเสริฟ  ชางทํ าผม คนรับใช ยาม กระเปารถเมล)
7. อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………………………………….

12.33 คุณไดรับเงิน/คาจางจากงานท่ีคุณทํ าน้ี วันละเทาไร
………………………………… บาทตอวัน

12.34 คุณทํ างานนี้วันละกี่ชั่วโมง
………………………………… ช่ัวโมงตอวัน

12.35 คุณมีกิจการ/ธุรกิจเปนของตัวเองหรือไม
1. มี 2. ไมมี           !  ถามขอ 12.45
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พนักงานสัมภาษณ : คํ าถามขอ 12.36 – 12.44 เปนการถามเก่ียวกับกิจการ/
ธรุกิจท่ีผูยายถ่ินเปนเจาของเอง ถาผูยายถ่ินมกิีจการ/ธรุกิจมากกวา 1 อยาง ใหถาม
เฉพาะกิจการ/ธรุกิจท่ีผูยายถ่ินทํ าเปนสวนใหญ ดูขอ 12.29 ประกอบ

12.36 ประเภทของกิจการ/ธุรกิจท่ีคุณทํ าคืออะไร (บันทึกรายละเอียด)
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

12.37 คุณไดจางใครทํ างานบางหรือไม
1. จาง 2. ไมไดจาง ! ถามขอ 12.41

12.38 คุณจางคนท้ังหมดก่ีคน (รวมถึงผูที่ทํ างานครึ่งเวลาและเต็มเวลา)
จํ านวน ………………………………… คน

12.39 คนที่คุณจางมา มีประมาณก่ีเปอรเซนตท่ีมาจากภาคอิสาน
…………………………………………. %
ถาไมมีใหถามขอ 12.41

12.40 ตอนน้ีใหนึกถึงจังหวัดบุรีรัมย คนท่ีคุณจาง มีประมาณกี่เปอรเซนตที่มาจาก
จังหวัดบุรีรัมย

…………………………………………. %
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12.41 (นอกเหนือจากคนท่ีคุณจาง) ยังมีคนอ่ืนอีกหรือไมท่ีคุณทํ างานเก่ียวของดวย
1. มี 2. ไมมี   ! ใหไปทีจ่ดุตรวจสอบที ่3 (กอนคํ าถามขอ 12.55)

12.42 คนท่ีคุณทํ างานเก่ียวของดวย (จากขอ 12.41) มีประมาณกี่คน
จํ านวน ………………………………… คน

12.43 ในกลุมผูท่ีคุณทํ างานเก่ียวของดวย มีประมาณก่ีเปอรเซนต
ท่ีมาจากภาคอิสาน

………………………………… %
ถาไมม ีใหไปท่ีจุดตรวจสอบท่ี 3 (กอนคํ าถามขอ 12.55)

12.44 ในกลุมผูท่ีคุณทํ างานเก่ียวของดวย มปีระมาณก่ีเปอรเซนต
ท่ีมาจากจงัหวัดบุรีรัมย

………………………………… %
ใหไปท่ีจุดตรวจสอบท่ี 3 (กอนคํ าถามขอ 12.55)

พนักงานสัมภาษณ : คํ าถามขอ 12.45–12.54 เปนคํ าถามที่ถามผูยายถิ่นที่ไมมี
กิจการ/ธุรกิจเปนของตนเอง

12.45 หนวยงานท่ีคุณทํ างาน
1. รัฐบาล / รัฐวิสาหกิจ
2. เอกชน
3. ทํ างานกับครอบครัวซ่ึงอาจไดรับคาตอบแทน/ไมไดรับคาตอบแทนก็ได
4. อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………………………………………………….

12.46 คุณทํ างานเพยีงล ําพงัหรือทํ างานรวมกับคนอ่ืน (ในแผนกหรือในสวนท่ีทํ างานอยู)
1. ทํ างานเพียงคนเดียว           ! ถามขอ 12.50
2. ทํ างานรวมกับคนอ่ืน
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12.47 มีคนที่คุณท ํางานดวยประมาณก่ีคน
จํ านวน ………………………………… คน

12.48 ในกลุมผูท่ีคุณทํ างานดวย (ผูท่ีคุณพบปะบอยท่ีสดุในเวลาทํ างานประมาณ 20 คน)
มีก่ีเปอรเซนตท่ีมาจากภาคอิสาน

………………………………… %
ถาไมม ีถามขอ 12.50

12.49 ในกลุมผูท่ีคุณทํ างานดวย (ผูท่ีคุณพบปะบอยท่ีสดุในเวลาทํ างานประมาณ 20 คน)
มีก่ีเปอรเซนตท่ีมาจากจังหวัดบุรีรัมย

………………………………… %

12.50 จะขอถามเก่ียวกับหัวหนาของคุณ (ผูซึ่งคุณข้ึนตรงกับเขา)
เขาเปนคนอิสานใชหรือไม
1. ใช 2. ไมใช !  ถามขอ 12.52

12.51 หัวหนาของคุณ มาจากจังหวัดบุรีรัมยใชหรือไม
1. ใช
2. ไมใช

12.52 หัวหนาของคุณเปนเจาของกิจการหรือธุรกิจหรือไม
1. เปน ! ใหไปทีจ่ดุตรวจสอบที ่3 (กอนคํ าถามขอ 12.55)
2. ไมไดเปน

12.53 ผูท่ีเปนเจาของกิจการหรือธุรกิจ มาจากภาคอิสานใชหรือไม
1. ใช 2. ไมใช   !  ใหไปทีจ่ดุตรวจสอบที ่3 (กอนคํ าถามขอ 12.55)
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12.54 ผูท่ีเปนเจาของกิจการหรือธุรกิจ มาจากจังหวัดบุรีรัมยใชหรือไม
1. ใช
2. ไมใช

จุดตรวจสอบที ่ 3 สํ าหรับพนักงานสัมภาษณ : ใหตรวจสอบคํ าตอบในขอ 12.30 วา
ผูยายถ่ินมงีานท่ีสองหรือไม ถาม ีใหถามขอ 12.55 แตถาไมม ีขามไปถามขอ 12.61

12.55 ทางผูวิจัยไดสอบถามเก่ียวกับงานหลักของคุณไปแลว และคุณไดระบุไวใน
คํ าถามตน ๆ วาคุณทํ างานทั้งหมด ……... อยาง อยากทราบวา งานท่ีสองท่ี
คุณทํ าคืองานอะไร

 พนักงานสัมภาษณ : ใหบันทึกรายละเอียดงานท่ีสองใหมากพอท่ีจะลงรหัสได

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

12.56 คุณไดรับเงินคาจาง จากงานท่ีสองนี้วันละเทาไร

…………………………………. บาทตอวัน

12.57 คุณทํ างานท่ีสองน้ี วันละกี่ชั่วโมง

…………………………………. ช่ัวโมงตอวัน
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พนักงานสัมภาษณ : ใหตรวจสอบคํ าตอบในขอ 12.30 วา ผูยายถ่ินมีงานท่ีสาม
หรือไม ถาม ีใหถามขอ 12.58 แตถาไมม ีใหขามไปถามขอ 12.61

12.58 งานที่สาม ท่ีทํ าคุณคืองานอะไร (บันทึกรายละเอียดใหมากพอท่ีจะลงรหัสได)
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

12.59 คุณไดรับเงิน/คาจาง จากงานที่สามน้ี วันละเทาไร
………………………………… บาทตอวัน

12.60 คุณทํ างานที่สามน้ี วันละกี่ชั่วโมง
………………………………… ช่ัวโมงตอวัน

12.61 ในแตละเดือนที่คุณท ํางานดังกลาวขางตนทุกงานในปจจุบัน คุณเก็บออมเงิน
ไดรวมทั้งสิ้นเดือนละเทาไร

………………………………… บาทตอเดือน
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หมายเลขแบบสอบถาม __  __  __  __
(ลอกจากปก)

FORM 13 : การตดิตอและความชวยเหลือดานตาง ๆ

พนักงานสัมภาษณ : Form 13 น้ี ถามผูยายถ่ินของการศึกษาคร้ังน้ี ทุกคนท่ีมี
อายุ 18 –51 ป (1 ชุด สํ าหรับผูยายถ่ิน 1 คน) ผูท่ีจะตอบคํ าถามใน Form 13
จะตองเปนตัวผูยายถ่ินเองเทาน้ัน อยาถามคํ าถามเหลาน้ีจากคูสมรสของ
ผูยายถ่ิน

ผูยายถ่ินของการศึกษาคร้ังน้ี คนท่ี  ……………………………………………….
ชื่อ-นามสกุลของผูยายถิ่น (อายุ 18-51 ป) ……………………………………….
รหัส M-CEP จาก FORM 8 ของผูยายถ่ิน   __  __

13.1 ขอถามเก่ียวกับการกลับไปเย่ียมบานของคุณในหมูบานท่ีถ่ินตนทาง
(หมูบานเดิม เม่ือป 2527/2537)
“เย่ียม” ในท่ีน้ีหมายถึง การไปพักอยูที่นั่นไมเกิน 8 สัปดาห
คุณเคยกลับไปเย่ียมบานในหมูบาน ในชวงปที่ผานมาหรือไม

พนักงานสัมภาษณ : ถาขณะน้ีผูยายถ่ินกลับมาเย่ียมบาน ใหนับรวมการกลับ
มาเย่ียมบานคร้ังน้ีดวย

1.  เคย ! จํ านวนคร้ังท่ีกลับไปเย่ียม ………………… คร้ัง
2.  ไมเคย ! ถามขอ 13.3
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13.2 ในชวง 12 เดือนท่ีผานมาคุณกลับไปเย่ียมบานในหมูบานตอนไหน
(ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)
1. วันข้ึนปใหม (1 มกราคม)
2. วันตรุษจีน
3. วันสงกรานต
4. ชวงทํ านา
5. วันเขาพรรษา
6. เทศกาลกฐิน
7. วันออกพรรษา
8. ชวงเก็บเก่ียวขาว
9. เทศกาลลอยกระทง
10. ทอดผาปา
11. อ่ืน ๆ (ระบุ) ………………………………………………………………….

13.3 ในปท่ีผานมาคุณเคยเดินทางไปเย่ียมหมูบานอ่ืน ๆ นอกจากหมูบานเดิม (หมูบาน
เดิมเมือ่ป 2527/2537) ของคุณ ในอํ าเภอนางรอง (เดิม) บางหรือไม

1. ไดไป 2. ไมไดไป ! ไปถามขอ 13.4

13.3.1 ไปเย่ียมหมูบานใดบาง

ชื่อหมูบาน - ชื่อต ําบล หมายเลขประจ ําหมูบาน จ ํานวนครั้งที่ไป
__  __  __  __  __  __ ครั้ง
__  __  __  __  __  __ ครั้ง
__  __  __  __  __  __ ครั้ง
__  __  __  __  __  __ ครั้ง



13.4 ตอไปจะขอถามถึงคนที่คุณรูจักหรือคุนเคยในถิ่นปลายทางนี้
ถาคุณมีปญหาเรื่องเงิน มีใครที่อยูที่ถิ่นปลายทาง  ซึ่งไมใชผูที่อาศัยอยูในครัวเรือนนี้ ที่คุณพอจะหยิบยืมเงินไดบาง

พนักงานสัมภาษณ :  บันทึกชื่อ-นามสกุลของบุคคลเหลานั้นทั้งหมดลงในขอ 13.4.1 กอนถามคํ าถามขอ 13.4.2-13.4.9

1. มี 2. ไมมี ! ถามขอ 13.5

แถวที่
13.4.1

ชื่อ-นามสกุล
13.4.2
ในสัปดาห
ทีแ่ลวคุณไดพบ
กับคุณคนนี้
กี่ครั้ง

13.4.3
คณุกับบุคคลนี้
มีความสัมพันธกัน
ในลักษณะใด

(ตอบไดค ําตอบเดียว)

(ดรูหัสขางลาง)

13.4.4
บคุคลคนนี้เปน
เพื่อนที่เคยเรียน
ชั้นประถมกับ
คุณใชหรือไม
1.  ใช
2.  ไมใช

13.4.5
บคุคลคนนี้เปนอะไร
กับคุณ (ตอบไดมาก
กวา  1 คํ าตอบ)
1. เพื่อนบาน
2. ผูรวมงาน
3. นายจาง
4. อื่นๆ (ระบ)ุ …….

13.4.6
บคุคลคนนี้เปน
ที่รูจักกันวา
เปนผูใหคุณ
ยืมเงินใชหรือไม
1.  ใช
2.  ไมใช

13.4.7
บุคคล
คนนี้อายุ
เทาไร

13.4.8
บคุคลนี้เปน
1.  ผูชาย
2.  ผูหญิง

13.4.9
บคุคลคนนี้เติบโตที่ไหน

(ถาอยูมากกวา 1 สถานที่
ใหถามที่อยูตอนอาย ุ10 ป)

(ดรูหัสขางลาง)

1
2
3
4
5

รหัสขอ 13.4.3 1. เพื่อน 2. คนรูจัก 3. พอ – แม ! ขามไปถามขอ 13.4.7
4. บุตร ! ขามไปถามขอ 13.4.7 5. พี่นอง 6. ญาตคินอื่นๆ (ระบ)ุ ……………

รหัสขอ 13.4.9 2. กรุงเทพฯ 3. โคราช 4. ระยอง
5. ชลบุรี 6. จังหวัดอื่น (บนัทึกหมายเลขประจํ าจังหวัด) 7. อํ าเภออื่น ใน จังหวัดบุรีรัมย (บนัทึกหมายเลขอํ าเภอ) 
8. หมูบานใน อ.นางรอง (เดิม) (บนัทึกหมายเลขประจํ าหมูบาน)  9. ประเทศอื่น (บนัทึกหมายเลขประเทศ)
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13.5 ถาคุณตองการหางานทํ าคุณจะขอความชวยเหลือจากบุคคลที่ถิ่นปลายทางนี้ ซึ่งไมใชผูที่อาศัยอยูในครัวเรือนนี้ ไดบาง มีหรือไม

พนักงานสัมภาษณ :  บันทึกชื่อ-นามสกุลของบุคคลเหลานั้นทั้งหมดลงในขอ 13.5.1 กอนถามคํ าถามขอ 13.5.2-13.5.8

1. มี 2. ไมมี ! ถามขอ 13.6

แถวที่
13.5.1

ชื่อ-นามสกุล
ถาบุคคลนี้ มีชื่ออยูในขอ 13.4 แลว
ใหบันทึกเลขของแถวในขอ 13.5.1 หลัง

ชื่อ-นามสกุลบุคคลนี ้และขามไปถามคนตอไป

13.5.2
ในสัปดาห
ทีแ่ลวคุณไดพบ
กบับุคคลคนนี้
กี่ครั้ง

13.5.3
คณุกับบุคคลคนนี้
มีความสัมพันธกัน
ในลักษณะใด

(ตอบไดค ําตอบเดียว)

(ดรูหัสขางลาง)

13.5.4
บคุคลคนนี้เปน
เพื่อนที่เคยเรียน
ชั้นประถมกับ
คุณใชหรือไม
1.  ใช
2.  ไมใช

13.5.5
บคุคลคนนี้เปน
อะไรกับคุณ

(ตอบไดมากกวา
1 คํ าตอบ)

1. เพื่อนบาน
2. ผูรวมงาน
3. นายจาง
4. อื่นๆ (ระบ)ุ ……

13.5.6
บคุคลคนนี้
อายุเทาไร

13.5.7
บคุคลนี้เปน
1.  ผูชาย
2.  ผูหญิง

13.5.8
บคุคลคนนี้เติบโตที่ไหน

(ถาอยูมากกวา 1 สถานที่
ใหถามที่อยูตอนอาย ุ10 ป)

(ดรูหัสขางลาง)

1
2
3
4
5

รหัสขอ 13.5.3 1. เพื่อน 2. คนรูจัก 3. พอ – แม ! ขามไปถามขอ 13.5.6
4. บุตร ! ขามไปถามขอ 13.5.6 5. พี่นอง 6. ญาติคนอื่นๆ (ระบ)ุ ……………

รหัสขอ 13.5.8 2. กรุงเทพฯ 3. โคราช 4. ระยอง
5.  ชลบุรี 6. จังหวัดอื่น (บนัทึกหมายเลขประจํ าจังหวัด)  7. อํ าเภออื่น ใน จังหวัดบุรีรัมย (บนัทึกหมายเลขอํ าเภอ)
8. หมูบานใน อ.นางรอง (เดิม) (บนัทึกหมายเลขประจํ าหมูบาน)  9. ประเทศอื่น (บนัทึกหมายเลขประเทศ)
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13.6 ผูวิจัยไดถามเก่ียวกับบุคคลท่ีคุณรูจักผูท่ีสามารถชวยเหลือคุณในดานตาง ๆ แลว
ขอถามเก่ียวกับเพ่ือนท่ีไปไหนมาไหนดวยกันของคุณท่ีน่ี (ถ่ินปลายทาง)
มีประมาณก่ีเปอรเซนตของเพ่ือนกลุมน้ีท่ีมาจากภาคอิสาน

………………………………. %
ถาไมมีเลยใหขามไปถามขอ 13.8

13.7 อยากขอใหคุณนึกถึงจังหวัดบุรีรัมย มีประมาณกี่เปอรเซนตของเพื่อนกลุมนี้ที่มา
จากจังหวัดบุรีรัมย

………………………………. %

13.8 พนักงานสัมภาษณ : ใหผู ใหสัมภาษณดูบัญชีผูยายถ่ินท่ีมาจากหมูบาน
เดียวกัน (หมูบานเดิมเม่ือป 2527/2537) และถามถึงผูยายถ่ินทุกคนท่ีมา
จากหมูบานเดียวกัน (หมูบานเดิมป 2527/2537) แมวาผูน้ันจะถูกสมัภาษณ
ไปแลวก็ตาม ใหถามวาผูใหสมัภาษณรูจกัคนเหลาน้ันหรือไม และทราบหรือไมวา
จะติดตอกับคนเหลาน้ันไดอยางไร จากน้ันใหขดี (%) ท่ีชือ่ผูยายถ่ินท่ีผูให
สมัภาษณทราบวาจะติดตออยางไร และบันทึกจ ํานวนผูยายถ่ินท่ีผูใหสมัภาษณ
ทราบวาจะติดตออยางไรลงในชองขางลาง

จํ านวนผูยายถ่ินคนอ่ืน ๆ ท่ีผูใหสัมภาษณคนน้ีรูวาจะติดตอไดอยางไร ……. คน

13.9 ใหถามผูใหสัมภาษณตอถึงวิธีการติดตอผูยายถ่ินเหลาน้ัน ถามีขอมูลส ําหรับ
ติดตอกับผูยายถ่ินคนหน่ึงคนใดใน “บัญชีผูยายถ่ิน” แลว   ก็ใหตรวจสอบขอมูล
น้ันอีกคร้ังวาเปนขอมูลท่ีถูกตองหรือไม หรือหากขอมูลท่ีมีอยูกอนแลวยังไม
สมบูรณ หรือลาสมัยแลวก็ใหปรับขอมูลใน “บัญชีผูยายถ่ิน” ใหถูกตอง สํ าหรับ
ผูยายถ่ินที่ยังไมมีขอมูล ก็ใหบันทึกขอมูลท่ีได ลงใน “บัญชีผูยายถ่ิน” อยาง
ละเอียด เพือ่เปนขอมูลสํ าหรับการติดตอผูยายถ่ินคนน้ัน (เชนท่ีอยูนายจาง
หมายเลขโทรศัพท สถานท่ีสํ าคัญใกลเคียง ฯลฯ)
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