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สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
รวมกับ

ศูนยประชากรแคโรไลนา มหาวิทยาลัยนอรธแคโรไลนา ณ ชาเปลฮิลล

โครงการวจิยัเร่ือง “การศกึษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภมูอิากาศและส่ิงแวดลอม
ท่ีมตีอประชากรในอ ําเภอนางรอง  จงัหวดับรีุรัมย  รอบท่ี 3 (พ.ศ. 2543)”

แบบสอบถามส ํารวจขอมูล - ชุดครัวเรือนใหม

 หมายเลขประจํ าครัวเรือน  __  __  __  __  __  __  __  __  __

ชื่อพนักงานสัมภาษณ.......................……… หมายเลขพนักงานสัมภาษณ ................
ชื่อผูควบคุมงานสนาม…..………................. วันท่ี..... เดือน ………...…… พ.ศ. 2543
ชื่อผูตรวจแบบสอบถาม…………................. วันท่ี..... เดือน ………...…… พ.ศ. 2543
ชื่อผูลงรหัส………………………................. วันท่ี..... เดือน ………...…… พ.ศ. 2543

ความเห็นของผูสัมภาษณ ………………….................................................................……
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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FORM 3 : ขอมูลสมาชิกในครัวเรือนใหมป 2543

พนักงานสัมภาษณ :  ใหวงกลมคํ าตอบขางลางกอนเร่ิมทํ าการสัมภาษณ

ลักษณะบาน

1. บานหลงัน้ีเปนบานช้ันเดียวหรือบานสองช้ัน
1.  บานช้ันเดียว ! ขามไปคํ าถามขอ 4
2.  บานสองชั้น

2. บานหลังน้ีมีใตถุนบานท่ีสามารถใชเปนท่ีน่ังคุยกันไดหรือไม
1. มี 2.  ไมมี ! ขามไปคํ าถามขอ 4

3. ใตถุนบานน้ีมีการก้ันเปนหองหรือไม
0. ไมมี
1. ก้ันเปนหองครบ 4 ดานอยางสมบูรณ

4. บานหลังน้ีมหีนาตางแบบใด (ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)
1. ไมมีหนาตาง
2. มีชองหนาตางแตไมมีบานหนาตาง
3. มีหนาตาง บานหนาตางทํ าดวยไม
4. มีหนาตาง บานหนาตางทํ าดวยกระจก
5. มีหนาตาง และมีมุงลวด
6. มีหนาตาง ท่ีบานหนาตางทํ าดวยกระจกและมีมุงลวด
7. อ่ืน ๆ (อธิบาย) ……………………………………………………………
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พนักงานสัมภาษณ : โปรดกรอกรายละเอียดลงในชองวางขางลางใหสมบูรณ
ขณะทํ าการสมัภาษณหรือหลงัจากสมัภาษณเสร็จสิน้แลว

รายละเอียดของการสํ ารวจในป 2543
ลํ าดับครัวเรือน  __  __  __
ช่ือหมูบาน …………………...…….. หมูที ่ __  __
ช่ือตํ าบล ……...........................….. ช่ืออํ าเภอ ………….. .........................….
จังหวัดบุรีรัมย
ชื่อ-นามสกุลหัวหนาครัวเรือน ......................................................……………..

รายละเอียดในการติดตามสัมภาษณ

วนั / เดือน / ปที่
ตดิตามสัมภาษณ

เวลาที่ติดตาม
สัมภาษณ

ผลการ
สัมภาษณ

ชือ่พนักงาน
สัมภาษณ

ชือ่ผูควบคุม
งานสนาม

ความพยายามครั้งที ่1
วันท่ี......เดือน…........

เร่ิม ................
จบ……..........

1. สมบูรณ
2. ไมสมบูรณ

ความพยายามครั้งที ่2
วันท่ี......เดือน…........

เร่ิม ................
จบ……..........

1. สมบูรณ
2. ไมสมบูรณ

ความพยายามครั้งที ่3
วันท่ี......เดือน…........

เร่ิม ................
จบ……..........

1. สมบูรณ
2. ไมสมบูรณ

ความพยายามครั้งที ่4
วันท่ี......เดือน…........

เร่ิม ................
จบ……..........

1. สมบูรณ
2. ไมสมบูรณ

ชื่อ-นามสกุลผูใหขอมูลหลัก ……………………............. รหัส  CEP43  __  __
ความสัมพันธกับหัวหนาครัวเรือน …………………………………….................
จํ านวนคนท่ีอยูดวยในขณะสัมภาษณ …………………………………......... คน

พนักงานสัมภาษณ :  ใหวงกลมรหัส CEP43  ของผูท่ีมอีายุ 18-41 ป ใน FORM 3
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FORM 3 :  ขอมูลสมาชิกในครัวเรือนใหม
รหัส
CEP
43

ชื่อ-นามสกุล
สมาชิกครัวเรือนในปจจุบัน

3.1
ปจจุบัน

บคุคลนี้อาศัย

3.2
วัน
เดือน

3.3
บคุคล
นี้อายุ

3.4
เพศ

3.5
ปกติบุคคลนี้
อยูบานหลังนี้

3.6
เมื่อคืนนี้บุคคล
นี้นอนที่บาน

3.7
บคุคลนี้ไมอยู
ที่บานหลังนี้

3.8
ปจจุบันบุคคลนี้

อาศัยอยูในหมูบานนี้หรือไม

3.9
ปจจุบันบุคคลนี้
อยูที่ไหน

อยูที่ไหน ปเกิด เทาไร ใชหรือไม หลังนี้ใชหรือไม นานเทาไรแลว
1. ยังอยูในบาน
หลังนี้หรือ
ยายออกไป
แตยังไมถึง
2 เดือน

(อายุ
เต็มป)

1. ชาย
2. หญิง

1. ใช
2. ไมใช
   - ขามไปถาม
    ขอ 3.7

1. ใช - ขามไป
    ถามขอ 3.13
2. ไมใช

1. อยู (บันทึกล ําดับครัวเรือน
และหมายเลขประจ ํา
หมูบานและขามไปถาม
ขอ 3.13)

2.  ไมไดอยู

(ดรูหัสขางลาง)

ขามไปถาม
ขอ 3.13

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รหัสที่อยู (ขอ 3.9)    3.  หมูบานอื่นใน อ.นางรอง (เดิม) (บนัทึกหมายเลขประจํ าหมูบาน)     4.  นอก อ.นางรอง (เดมิ) (บนัทกึหมายเลขอํ าเภอ)    5.  จังหวัดอื่น  (บันทึกหมายเลขจังหวัด)     6.  ประเทศอื่น (บันทึกหมายเลขประเทศ)

F3-1 3
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สํ าหรับผูควบคุมงานสนามเทานั้น  ให
ตรวจสอบและบันทึกขอมูลครัวเรือนตนทาง
ทีบุ่คคลนี้ยายออกมา (กรณีที่บุคคลนี้เปน
ผูที่มีคํ าตอบ 2 ในขอ 1.1 ในครัวเรือนอื่น)

3.13
ความสัมพันธ

3.14
สถานภาพ
สมรส

3.15
ที่อยูของคูสมรส

3.16
อายุที่
แตงงาน
ครั้งแรก

3.17
ปจจุบันบดิาของ
บคุคลนี้อยูที่ไหน

3.18
ปจจุบันมารดาของ
บคุคลนี้อยูที่ไหน

3.19
บคุคลนี้เกิดที่ไหน

(ถิ่นที่อยูของมารดา
ขณะที่เกิด)

3.10
หมายเลข
ประจํ าหมูบาน

3.11
ลํ าดับ
ครัวเรือน

3.12
รหัส

CEP43

ความสัมพันธกับ
หัวหนาครัวเรือน

1. โสด
- ขามไปถาม
  ขอ 3.17

2. สมรส
3. หมาย
4. หยา แยก

(ดรูหัสขางลาง) (อายุเต็มป) (ดรูหัสขางลาง) (ดรูหัสขางลาง) (ดรูหัสขางลาง)

รหัสที่อยู (ขอ 3.15, 3.17, 3.18) 0.  เสียชีวิตแลว       1.  มีชื่ออยูในตาราง Form 3 นี้ (บันทึกรหัส CEP43)     2.  หมูบานนี ้(หมูบานเดมิป 2527) (บนัทกึล ําดบัครัวเรือนและหมายเลขประจํ าหมูบาน)
  3.  หมูบานอื่นใน อ.นางรอง (เดมิ) (บนัทกึหมายเลขประจํ าหมูบาน)      4.  นอก อ.นางรอง (เดิม) (บันทึกหมายเลขอํ าเภอ)   5.  จังหวัดอื่น (บันทึกหมายเลขจังหวัด)  6.  ประเทศอื่น (บนัทกึหมายเลขประเทศ)
รหัสที่อยู (ขอ 3.19)      2.  หมูบานนี ้(หมูบานเดิมป 2527)     3.  หมูบานอื่นใน อ.นางรอง (เดิม)      4. นอก อ.นางรอง (เดมิ)            5.  จังหวัดอื่น (บันทึกหมายเลขจังหวัด)      6.  ประเทศอื่น (บันทึกหมายเลขประเทศ)
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3.20
การศึกษา

3.21
อาชีพหลัก

(ระบุต ําแหนงหนาที่ที่ชัดเจน)

3.22-3.23
ถามเฉพาะผูหญิงที่แตงงาน
แลวมีอายุนอยกวา 50 ป

3.24
ถามเฉพาะผูหญิงที่กํ าลังอยูกินกับสามี

มีอายุนอยกวา 50 ป
บคุคลนี้เรียน
หนังสือจบชั้นไหน

ชื่อโรงเรียนระดับประถมศึกษา
(โรงเรียนสุดทาย) ทีบุ่คคลนี้
ก ําลังเรียนอยูหรือจบการศึกษา

ชื่อโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
(โรงเรียนสุดทาย) ทีบ่คุคลนี้ก ําลังเรียนอยู

หรือจบการศึกษา

ถาบุคคลนี้อายุนอยกวา 11 ป
ใหขามไปถามคนตอไป

จํ านวนบุตร
เกิดรอด

จํ านวนบุตร
ที่ยังมีชีวิต

ปจจุบันบุคคลนี้กํ าลังคุมกํ าเนิดหรือไม
1.  คมุ - ถาคุมระบุวิธีที่ใชและสถานที่ที่ไปรับบริการ
2. ไมคุม
3. ตั้งครรภ – ระบุจํ านวนเดือนที่ตั้งครรภ

   รหัสวิธีคุมกํ าเนิด 01  ยาคุม 02  ถุงยางอนามัย 03  หวงอนามัย
04  ยาฉีดคุมก ําเนิด 05  หมันหญิง 06  หมันชาย
07  นับระยะปลอดภัย 08 หลัง่นอกชองคลอด 09 วิธีอื่น ๆ (ระบุ เชน ฝงเข็ม) …………………………………………………………….
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FORM 4 : เครือขายพี่นองของสมาชิกในครัวเรือน

หมายเลขประจํ าครัวเรือน  __  __  __  __  __  __  __  __  __   หมายเลขประจํ าหมูบาน  __  __  __  __  __  __

บันทึกขอมูลพี่นองของสมาชิกครัวเรือนในปจจุบันที่มีอาย ุ18-41 ป
""""  ชุดพ่ีนองชุดท่ีหน่ึง
พนกังานสัมภาษณ : ชดุน้ีเปนการบันทึกเกีย่วกบัพ่ีนองของสมาชกิในครัวเรือนคนแรก ท่ีมคีณุสมบัต ิดงัน้ี
 (ก) สมาชิกในครัวเรือนของ FORM 3 ทกุคนทีมี่อายุ 18-41 ป และ
(ข) คูสมรสของ (ก) ท่ีมีช่ืออยูใน FORM 3 ไมวาจะมีอายุเทาไร
4.1 ชือ่-นามสกลุบุคคลในครัวเรือน ท่ีมคีณุสมบัตติาม (ก)  หรือ (ข) ………………………………………
4.2 รหัส CEP43  __  __
บุคคลน้ีเปนผูใหขอมูลใน FORM 4 ใชหรือไม          1. ใช               2. ไมใช

4.3 จ ํานวนพีน่องท้ังหมดที่ยังมีชีวิตอยูของบุคคลนี ้(ไมนับตัวบุคคลน้ีเอง) ……………………… คน
4.4 บันทึกรหัส CEP43 ของพ่ีนองท่ียงัมชีวีติอยูของบุคคลน้ีทุกคนท่ีปรากฏใน FORM 3
รหัส CEP43 ของพ่ีนองท่ียงัมชีวีติอยู

4.5 บุคคลน้ีมพ่ีีนองคนอ่ืนท่ีไมอยูในตาราง FORM 3 ท่ียงัมชีวีติอยูอีกหรือไม ถามบัีนทึกในตารางขางลาง
ถาไมมขีามไปชดุท่ีสอง

ช่ือ – นามสกุล อายุ
(อายุ
เต็ม
ป)

เพศ
1. ชาย
2. หญิง

ระดับการศึกษา ที่อยู
ปจจุบัน
(ดูรหัส
ขางลาง)

รหัสท่ีอยู 2. หมูบานน้ี (บันทึกลํ าดับครวัเรอืน) (หมายเลขประจํ าหมูบาน) 3.  หมูบานอ่ืนใน อ.นางรอง (เดิม) (บันทึกหมายเลขประจํ าหมูบาน)
4. อํ าเภออ่ืนในบุรีรัมย (บนัทึกหมายเลขอํ าเภอ) 5.  จังหวัดอ่ืน (บนัทึกหมายเลขจังหวัด)
6. ประเทศอ่ืน (บนัทึกหมายเลขประเทศ)
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FORM 4 : เครือขายพี่นองของสมาชิกในครัวเรือน

หมายเลขประจํ าครัวเรือน  __  __  __  __  __  __  __  __  __   หมายเลขประจํ าหมูบาน  __  __  __  __  __  __

บันทึกขอมูลพี่นองของสมาชิกครัวเรือนในปจจุบันคนตอไปที่มีอาย ุ18-41 ป
""""  ชุดพี่นองชุดที่สอง
พนกังานสัมภาษณ : ชดุพ่ีนองชุดนี ้คือ ชุดพี่นองของสมาชิกครัวเรือนคนตอไป ทีย่งัไมไดถูกบันทึกลง
ในชดุพ่ีนอง ไมวาจะเปนค ําถามในขอ 4.1 หรือ 4.4 ของชุดพี่นองชุดที่หนึ่ง ที่มีคุณสมบัต ิดังนี้
(ก) สมาชิกในครัวเรือนของ FORM 3 ทกุคนทีมี่อายุ 18-41 ป และ
(ข) คูสมรสของ (ก) ท่ีมีช่ืออยูใน FORM 3 ไมวาจะมีอายุเทาไร
4.1 ชือ่-นามสกลุบุคคลในครัวเรือน ท่ีมคีณุสมบัตติาม (ก) หรือ (ข) ………………………………………
4.2 รหัส CEP43  __  __
บุคคลน้ีเปนผูใหขอมูลใน FORM 4 ใชหรือไม          1. ใช               2. ไมใช

4.3 จ ํานวนพีน่องท้ังหมดที่ยังมีชีวิตอยูของบุคคลนี ้(ไมนับตัวบุคคลน้ีเอง) ……………………… คน
4.4 บันทึกรหัส CEP43 ของพ่ีนองท่ียงัมชีวีติอยูของบุคคลน้ีทุกคนท่ีปรากฏใน FORM 3
รหัส CEP43 ของพ่ีนองท่ียงัมชีวีติอยู
4.5 บุคคลน้ีมพ่ีีนองคนอ่ืนท่ีไมอยูในตาราง FORM 3 ท่ียงัมชีวีติอยูอีกหรือไม ถามบัีนทึกในตารางขางลาง
ถาไมมขีามไปชดุท่ีสาม

ช่ือ – นามสกุล อายุ
(อายุ
เต็ม
ป)

เพศ
1. ชาย
2. หญิง

ระดับการศึกษา ที่อยู
ปจจุบัน
(ดูรหัส
ขางลาง)

รหัสท่ีอยู 2. หมูบานน้ี (บันทึกลํ าดับครวัเรอืน) (หมายเลขประจํ าหมูบาน) 3.  หมูบานอ่ืนใน อ.นางรอง (เดิม) (บันทึกหมายเลขประจํ าหมูบาน)
4. อํ าเภออ่ืนในบุรีรัมย (บนัทึกหมายเลขอํ าเภอ) 5.  จังหวัดอ่ืน (บนัทึกหมายเลขจังหวัด)
6. ประเทศอ่ืน (บนัทึกหมายเลขประเทศ)
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1-3

FORM 4 : เครือขายพี่นองของสมาชิกในครัวเรือน

หมายเลขประจํ าครัวเรือน  __  __  __  __  __  __  __  __  __   หมายเลขประจํ าหมูบาน  __  __  __  __  __  __

บันทึกขอมูลพี่นองของสมาชิกครัวเรือนในปจจุบันคนตอไปที่มีอาย ุ18-41 ป
""""  ชุดพี่นองชุดที่สาม
พนกังานสัมภาษณ : ชดุพ่ีนองชุดนี ้คือ ชุดพี่นองของสมาชิกครัวเรือนคนตอไป ทีย่งัไมไดถูกบันทึกลง
ในชดุพ่ีนอง ไมวาจะเปนค ําถามในขอ 4.1 หรือ 4.4 ของชุดพี่นองชุดที่ผานมา ที่มีคุณสมบัต ิดังนี้
(ก) สมาชิกในครัวเรือนของ FORM 3 ทกุคนทีมี่อายุ 18-41 ป และ
(ข) คูสมรสของ (ก) ท่ีมีช่ืออยูใน FORM 3 ไมวาจะมีอายุเทาไร
4.1 ชือ่-นามสกลุบุคคลในครัวเรือน ท่ีมคีณุสมบัตติาม (ก) หรือ (ข) ………………………………………
4.2 รหัส CEP43  __  __
บุคคลน้ีเปนผูใหขอมูลใน FORM 4 ใชหรือไม          1. ใช               2. ไมใช

4.3 จ ํานวนพีน่องท้ังหมดที่ยังมีชีวิตอยูของบุคคลนี ้(ไมนับตัวบุคคลน้ีเอง) ……………………… คน
4.4 บันทึกรหัส CEP43 ของพ่ีนองท่ียงัมชีวีติอยูของบุคคลน้ีทุกคนท่ีปรากฏใน FORM 3
รหัส CEP43 ของพ่ีนองท่ียงัมชีวีติอยู
4.5 บุคคลน้ีมพ่ีีนองคนอ่ืนท่ีไมอยูในตาราง FORM 3 ท่ียงัมชีวีติอยูอีกหรือไม ถามบัีนทึกในตารางขางลาง
ถาไมมขีามไปชดุตอไป

ช่ือ – นามสกุล อายุ
(อายุ
เต็ม
ป)

เพศ
1. ชาย
2. หญิง

ระดับการศึกษา ที่อยู
ปจจุบัน
(ดูรหัส
ขางลาง)

รหัสท่ีอยู 2. หมูบานน้ี (บันทึกลํ าดับครวัเรอืน) (หมายเลขประจํ าหมูบาน) 3.  หมูบานอ่ืนใน อ.นางรอง (เดิม) (บันทึกหมายเลขประจํ าหมูบาน)
4. อํ าเภออ่ืนในบุรีรัมย (บนัทึกหมายเลขอํ าเภอ) 5.  จังหวัดอ่ืน (บนัทึกหมายเลขจังหวัด)
6. ประเทศอ่ืน (บนัทึกหมายเลขประเทศ)
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FORM 5 :  ปฏิทินประวัติชีวิต

พนกังานสัมภาษณ :  ใหบันทกึรายละเอียดของสมาชิกในครัวเรือนที่มีคุณสมบัติตอไปนี้
(1) สมาชกิในครัวเรือนทกุคนทีมี่อายุ 18-41 ป ใน FORM 3 และ
(2) คูสมรสของ (1) ทีมี่ชื่ออยูใน FORM 3 ไมวาจะมีอายุเทาไร

5.01 ชื่อ-นามสกุล ของบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตาม (1) หรือ (2)  ………………………..
5.02 รหัส CEP43  __  __                                              ลํ าดับครัวเรือน  __  __  __

หมายเลขประจ ําหมูบาน  __  __  __  __  __  __
5.03 จํ านวนคนท่ีอยูดวยในขณะสัมภาษณปฏิทินประวัติชีวิต ………………..….. คน
5.04 จํ านวนผูท่ีใหขอมูล …………………………………………………………… คน
5.05 ชื่อของผูใหขอมูลหลัก …………………………………………………………….

รหัส CEP43 ของผูใหขอมูลหลัก  __   __
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สํ าหรับผูชาย
5.2 บันทึก “บวชพระ” ลงในชองท่ีตรงกับอายุท่ีบุคคลน้ีบวชพระ
5.3 บันทึก “ทหาร” ลงในชองท่ีตรงกับอายุท่ีบุคคลน้ีเปนทหาร (กรุณาตรวจสอบ

ความถูกตองดวย)

สํ าหรับผูหญิงท่ีแตงงานแลว
5.3 บันทึก ช่ือบุตร ลงในชองท่ีตรงกับอายุท่ีมบุีตรคนน้ี

ในชองสถานท่ีอยูของบุตร ถาบตุรเสียชวีติใหบันทึก “ตาย” หลงัชือ่บุตร  ถาบตุรอยู
ในครัวเรือนน้ี ใหระบุรหัส CEP43 ของบุตร  ถาปจจบัุนบุตรไมอยูในครัวเรือนน้ี
ใหลงรหัสลํ าดับครัวเรือน/หมายเลขประจํ าหมูบาน/หมายเลขอํ าเภอ/หมายเลข
จงัหวดั

สํ าหรับผูชายและผูหญิง
5.5 คุณคนน้ีอาศัยอยูท่ีไหนในแตละอายุ (เร่ิมถามต้ังแตอายุ 13 ป หรืออายุท่ีคํ านวณไดใน

ขอ 5.06) การเปล่ียนท่ีอยูหมายถึงไปอยูนาน 2 เดือนขึน้ไป ใหเร่ิมจากสถานท่ีอยูเมือ่
อายุ 13 ป หรืออายุท่ีคํ านวณไดใน ขอ 5.06 โดยลงรหัสสถานท่ีในชองคร้ังท่ี 1 และเมือ่
มกีารเปลีย่นท่ีอยูใหมก็ใหใสรหัสสถานท่ีลงในชองคร้ังท่ี 2, 3, 4, 5, 6 ตามล ําดับคร้ัง
ของการเปลีย่นท่ีอยู

5.6 ระดบัชัน้เรียน - ในแตละอายุ (ต้ังแตอายุ 13 ป หรืออายุท่ีคํ านวณไดในขอ 5.06 –
อายุปจจบัุน) ใหถามคํ าถามดังน้ี “บุคคลน้ีเรียนหนังสอืหรือไม” ถาไมไดเรียนใหบันทึก “-“
ถาเรียนใหถามตอวา “เรียนอยูชัน้ไหน” บันทึกระดับชัน้เรียนลงในชองระดับชัน้เรียน จาก
น้ันใหถามตอวา “ขณะท่ีกํ าลงัเรียนบุคคลน้ีพกัอาศัยอยูท่ีไหน” ลงรหัสท่ีอยูขณะท่ีกํ าลงั
เรียนอยูลงในชองคร้ังท่ีของการเปลีย่นท่ีอยูใหตรงกับชองคร้ังในขอ 5.5

5.7 อาชีพของบุคคลนี ้  ในแตละท่ีอยูของแตละอายุต้ังแตอายุ 13 ป    หรืออายุท่ี
คํ านวณไดในขอ 5.06 - อายุปจจบัุน ใหลงรหัสอาชพีในชองคร้ังท่ีของการเปลีย่นท่ี
อยูใหตรงกับชองคร้ังในขอ 5.5 ถาบุคคลน้ีประกอบอาชพีมากกวา 1 อาชพี ใหลง
รหัสทุกอาชพีลงในชองคร้ังท่ี
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ชือ่-นามสกุลบุคคลที่มีอาย ุ18-41 ป หรือคูสมรส …………………………………………………………

รหัส CEP43  __  __   ลํ าดับครัวเรือน  __  __  __  หมายเลขประจ ําหมูบาน  __  __  __  __  __  __
ชือ่-นามสกุลผูใหขอมูลหลัก …………………………………………….  รหัส CEP43 ของผูใหขอมูลหลัก  __  __

5.1 พ.ศ. 5.2-5.3
สํ าหรับผูชาย

5.4
สํ าหรับผูหญิงที่แตงงานแลว

5.5
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

รหัสสถานที่อยูของบุตร (สํ าหรับขอ 5.4) 0. ตาย        1.  อยูในครัวเรือนนี้ (บันทึกรหัส CEP43 ของบุตร)       2.  อยูในหมูบานนี้ (บันทึกลํ าดับครัวเรือน)       3.  หมูบานอื่นใน อ.นางรอง  (เดิม) (บนัทึกหมายเลขประจํ าหมูบาน)
4.  อํ าเภออื่นใน จ.บุรีรัมย (บนัทึกหมายเลขอํ าเภอ)     5.   กรงุเทพฯ       6.  โคราช     7.  ระยอง      8.  ชลบุร ี    9.  จังหวัดอื่น (บนัทึกหมายเลขจังหวัด)    10.  ประเทศอื่น (บนัทึกหมายเลขประเทศ)

รหัสสถานที่อยู (สํ าหรับขอ 5.5) 2. หมูบานนี้ (หมูบานเดิมป 2527) 3. หมูบานอื่นใน อ.นางรอง  (เดิม) (บนัทึกหมายเลขประจํ าหมูบาน) 4. อํ าเภออื่นใน จ.บุรีรัมย (บนัทึกหมายเลขอํ าเภอ)
5. กรงุเทพฯ            6.  โคราช          7.  ระยอง          8.  ชลบุร ี          9.  จังหวัดอื่น (บันทึกหมายเลขจังหวัด)            10.  ประเทศอื่น (บนัทึกหมายเลขประเทศ) 11
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5.6
การศึกษา

5.7
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

รหัสสถานที่อยู (สํ าหรับขอ 5.6) 2.  หมูบานนี้ (หมูบานเดิมป 2527) 3.  หมูบานอื่นใน อ.นางรอง  (เดิม) (บนัทึกหมายเลขประจํ าหมูบาน             4.  อํ าเภออื่นใน จ.บุรีรัมย (บนัทึกหมายเลขอํ าเภอ)
5.  กรงุเทพฯ            6.  โคราช          7.  ระยอง          8.  ชลบุร ี          9.  จังหวัดอื่น (บนัทึกหมายเลขจังหวัด)                  10.  ประเทศอื่น (บันทึกหมายเลขประเทศ)

รหัสอาชีพ (ขอ 5.7) 1.  ไมไดทํ างาน แตก ําลังหางานทํ าอยู            2.  ไมไดทํ างานและไมไดก ําลังหางานทํ า               3.  เกษตรกรรม                     4.  โรงงาน
5.  กอสราง                                                   6.  บริการ                                                          7.  อื่น ๆ  …………………………………..

12
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5.1 พ.ศ. 5.2-5.3
สํ าหรับผูชาย

5.4
สํ าหรับผูหญิงที่แตงงานแลว

5.5
บุคคลนี้อาศัยอยูที่ไหน ในแตละชวงอายุ

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

24 ป

25 ป

26 ป

27 ป

28 ป

29 ป

30 ป

31 ป

32 ป

รหัสสถานที่อยูของบุตร (สํ าหรับขอ 5.4) 0. ตาย        1.  อยูในครัวเรือนนี้ (บันทึกรหัส CEP43 ของบุตร)       2.  อยูในหมูบานนี้ (บันทึกลํ าดับครัวเรือน)       3.  หมูบานอื่นใน อ.นางรอง  (เดิม) (บนัทึกหมายเลขประจํ าหมูบาน)
4.  อํ าเภออื่นใน จ.บุรีรัมย (บนัทึกหมายเลขอํ าเภอ)     5.   กรงุเทพฯ       6.  โคราช     7.  ระยอง      8.  ชลบุร ี    9.  จังหวัดอื่น (บนัทึกหมายเลขจังหวัด)    10.  ประเทศอื่น (บนัทึกหมายเลขประเทศ)

รหัสสถานที่อยู (สํ าหรับขอ 5.5) 2. หมูบานนี้ (หมูบานเดิมป 2527) 3. หมูบานอื่นใน อ.นางรอง  (เดิม) (บนัทึกหมายเลขประจํ าหมูบาน) 4. อํ าเภออื่นใน จ.บุรีรัมย (บนัทึกหมายเลขอํ าเภอ)
5. กรงุเทพฯ            6.  โคราช          7.  ระยอง          8.  ชลบุร ี          9.  จังหวัดอื่น (บันทึกหมายเลขจังหวัด)            10.  ประเทศอื่น (บนัทึกหมายเลขประเทศ) 13
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5.6
การศึกษา

5.7
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

23 ป

24 ป

25 ป

26 ป

27 ป

28 ป

29 ป

30 ป

31 ป

32 ป

รหัสสถานที่อยู (สํ าหรับขอ 5.6) 2.  หมูบานนี้ (หมูบานเดิมป 2527) 3.  หมูบานอื่นใน อ.นางรอง  (เดิม) (บนัทึกหมายเลขประจํ าหมูบาน             4.  อํ าเภออื่นใน จ.บุรีรัมย (บนัทึกหมายเลขอํ าเภอ)
5.  กรงุเทพฯ            6.  โคราช          7.  ระยอง          8.  ชลบุร ี          9.  จังหวัดอื่น (บนัทึกหมายเลขจังหวัด)                  10.  ประเทศอื่น (บันทึกหมายเลขประเทศ)

รหัสอาชีพ (ขอ 5.7) 1.  ไมไดทํ างาน แตก ําลังหางานทํ าอยู            2.  ไมไดทํ างานและไมไดก ําลังหางานทํ า               3.  เกษตรกรรม                     4.  โรงงาน
5.  กอสราง                                                   6.  บริการ                                                          7.  อื่น ๆ  …………………………………..

14
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1-13

5.1 พ.ศ. 5.2-5.3
สํ าหรับผูชาย

5.4
สํ าหรับผูหญิงที่แตงงานแลว

5.5
บุคคลนี้อาศัยอยูที่ไหน ในแตละชวงอายุ

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

34 ป

35 ป

36 ป

37 ป

38 ป

39 ป

40 ป

41 ป

รหัสสถานที่อยูของบุตร (สํ าหรับขอ 5.4) 0. ตาย        1.  อยูในครัวเรือนนี้ (บันทึกรหัส CEP43 ของบุตร)       2.  อยูในหมูบานนี้ (บันทึกลํ าดับครัวเรือน)       3.  หมูบานอื่นใน อ.นางรอง  (เดิม) (บนัทึกหมายเลขประจํ าหมูบาน)
4.  อํ าเภออื่นใน จ.บุรีรัมย (บนัทึกหมายเลขอํ าเภอ)     5.   กรงุเทพฯ       6.  โคราช     7.  ระยอง      8.  ชลบุร ี    9.  จังหวัดอื่น (บนัทึกหมายเลขจังหวัด)    10.  ประเทศอื่น (บนัทึกหมายเลขประเทศ)

รหัสสถานที่อยู (สํ าหรับขอ 5.5) 2. หมูบานนี้ (หมูบานเดิมป 2527) 3. หมูบานอื่นใน อ.นางรอง  (เดิม) (บนัทึกหมายเลขประจํ าหมูบาน) 4. อํ าเภออื่นใน จ.บุรีรัมย (บนัทึกหมายเลขอํ าเภอ)
5. กรงุเทพฯ            6.  โคราช          7.  ระยอง          8.  ชลบุร ี          9.  จังหวัดอื่น (บันทึกหมายเลขจังหวัด)            10.  ประเทศอื่น (บนัทึกหมายเลขประเทศ) 15
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5.6
การศึกษา

5.7
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

33 ป

34 ป

35 ป

36 ป

37 ป

38 ป

39 ป

40 ป

41 ป

รหัสสถานที่อยู (สํ าหรับขอ 5.6) 2.  หมูบานนี้ (หมูบานเดิมป 2527) 3.  หมูบานอื่นใน อ.นางรอง  (เดิม) (บนัทึกหมายเลขประจํ าหมูบาน             4.  อํ าเภออื่นใน จ.บุรีรัมย (บนัทึกหมายเลขอํ าเภอ)
5.  กรงุเทพฯ            6.  โคราช          7.  ระยอง          8.  ชลบุร ี          9.  จังหวัดอื่น (บนัทึกหมายเลขจังหวัด)                  10.  ประเทศอื่น (บันทึกหมายเลขประเทศ)

รหัสอาชีพ (ขอ 5.7) 1.  ไมไดทํ างาน แตก ําลังหางานทํ าอยู            2.  ไมไดทํ างานและไมไดก ําลังหางานทํ า               3.  เกษตรกรรม                     4.  โรงงาน
5.  กอสราง                                                   6.  บริการ                                                          7.  อื่น ๆ  …………………………………..

16
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FORM 6 : ลกัษณะทางครัวเรือน

6.1 ครัวเรือนนี้ใชเชื้อเพลิงชนิดใดในการท ําอาหารในชีวิตประจํ าวัน
(วงกลมคํ าตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)
1. ฟน
2. ถาน
3. แกส
4. ไฟฟา
5. อ่ืน ๆ (ระบุ)  ……………………………………………………………

6.2 ครัวเรือนนี้มีทอนํ ้าประปาสงถึงภายในครัวเรือนหรือไม
1. มี
2. ไมมี

6.3 ครัวเรือนน้ีไดทํ ากิจกรรมตอไปน้ีบางหรือไม (ใหใสเคร่ืองหมาย  # ในชองคํ าตอบ)

ชนิดกิจกรรม ไมไดทํ า ไดทํ า
ทํ าเพื่อใช ทํ าเพื่อขาย ทํ าเพ่ือใชและขาย จ ํานวนสมาชกิท่ีทํ า

1.  ทอผาไหม คน
2.  เลี้ยงไหม คน
3.  ทอผาชนิดอ่ืน คน
4.  ทํ าถาน คน
5.  เก็บ / ตัดฟน คน
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6.4 ครัวเรือนนี้มีสิ่งของตอไปนี้หรือไม
พนักงานสัมภาษณ :  ถาสิง่ของชิน้น้ันซือ้ท่ีจงัหวัดบุรีรัมย ใหบันทึกหมายเลขอํ าเภอ ถา
ซือ้ท่ีอ่ืนนอกจงัหวัดบุรีรัมย ใหบันทึกหมายเลขจงัหวัด หรือหมายเลขประเทศในขอ 6.4.3

สิ่งของ
6.4.1
จํ านวน

(ถาม ีระบุ
จํ านวน
ท่ีมีท้ังหมด
ถาไมมี
บันทึก “-”)

6.4.2
สิ่งของชิ้น
ลาสุดน้ี
ไดซ้ือมา
กี่ปแลว
(บันทึก
จํ านวนป)

6.4.3
ซ้ือส่ิงของช้ินน้ีจาก

(ถาไมได
ซ้ือใส “-”)* อํ าเภอ จังหวัด ประเทศ

โทรทัศนสี (17” หรือใหญกวา)
โทรทัศนสี (เล็กกวา 17”)
วีดีโอ
โทรศัพทมือถือ
โทรศัพท
คอมพิวเตอร
จานดาวเทียม
ไมโครเวฟ
เครื่องซักผา
เครื่องปรับอากาศ
ตูเย็นขนาด 1 ประตู
ตูเย็นขนาด 2 ประตู
รถอีแตน
รถจักรยาน
รถมอเตอรไซด (ขนาด 110 cc/ ใหญกวา)
รถมอเตอรไซด (ขนาดต่ํ ากวา 110 cc)
รถยนต (ระบุรุนปรถยนต)
รถบรรทุก (6 ลอหรอืมากกวา) (ระบุรุนปรถยนต)
รถปคอัพ (4 ลอ) (ระบุรุนปรถยนต)
จกัรเย็บผา
*  ถาซื้อสินคาชิ้นนี้มาไมถึง 1 ป ใส “0”
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พนักงานสัมภาษณ :  ใหตรวจดูจากขอ 6.4 วาครัวเรือนน้ีมีโทรศัพทหรือไม  ถาไมมี
หรือมีโทรศัพทมาไมถึง 1 ป   ใหถามขอ 6.5  ถามีโทรศัพทมา 1 ป หรือมากกวา 1
ป ขามไปถามขอ 6.7

6.5 ครัวเรือนน้ีเคยไปใชโทรศัพทของครัวเรือนอ่ืนเพือ่โทรออกหรือรับสายเขาหรือไม
1. เคย 2.  ไมเคย ! ขามไปถามขอ 6.7 

6.6 ชือ่-นามสกุลหัวหนาครัวเรือนและล ําดับครัวเรือนของครัวเรือนท่ีไปขอใชโทรศัพท

ชือ่ – นามสกลุหวัหนาครัวเรือน ล ําดบัครัวเรือน

6.7 โดยปกติแลว คนในครัวเรือนน้ีพูดภาษาอะไรภายในครัวเรือนมากท่ีสุด
(วงกลมคํ าตอบไดเพียงขอเดียว)
1. ไทยโคราช
2. ไทยกลาง
3. เขมร
4. ลาว / ไทยอิสาน
5. สวย
6. อ่ืน ๆ (ระบุ) ………………………………………….

6.8 คนในครัวเรือนนี ้พูดภาษาอะไรไดอีก (นอกเหนือจากขอ 6.7)
(วงกลมคํ าตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)
1. ไทยโคราช
2. ไทยกลาง
3. เขมร
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4. ลาว / ไทยอิสาน
5. สวย
6. อ่ืน ๆ (ระบุ) ………………………………………….

6.9 ในชวง 3 เดือนท่ีผานมา   มสีมาชกิในครัวเรือนท่ีอยูดวยกันในปจจบัุนออกไปทํ างาน         
นอกภาคเกษตร นอกหมูบานน้ี ท่ีในโรงงานหรือตัวอํ าเภอใกลเคียง  เชน อ.นางรอง      
อ.โนนสวุรรณ  อ.ช ํานิ  และ อ.เฉลมิพระเกียรติ บางหรือไม

1. มี
2. ไมมี ! ขามไปขอ 6.10

ช่ือ – นามสกุล
รหสั

CEP43
ในตาราง
ครัวเรือน

สถานที่ไป
ท ํางาน
(บันทึก
รหัส
อํ าเภอ)

ลักษณะ
งานที่ทํ า
(ดูรหัส
ขางลาง)

จํ านวน
วันที่ไป
ทํ างาน

รายได
ตอวัน

รหัสลักษณะงานท่ีทํ า   1. โรงงาน      2. กอสราง      3. บริการ       4.อ่ืนๆ (ระบุ)….

6.10 ครัวเรือนน้ีเลี้ยงสัตวเหลานี้เพื่อขายหรือแลกเปลี่ยนบางหรือไม

สัตวเลี้ยง เลี้ยงเพื่อขาย/แลกเปลี่ยน จํ านวน
วัว 1. ใช 2. ไมใช 3. ไมไดเลี้ยง ตัว
ควาย 1. ใช 2. ไมใช 3. ไมไดเลี้ยง ตัว
หมู 1. ใช 2. ไมใช 3. ไมไดเลี้ยง ตัว
เปด 1. ใช 2. ไมใช 3. ไมไดเลี้ยง ตัว
ไก 1. ใช 2. ไมใช 3. ไมไดเลี้ยง ตัว
ปลา* 1.ใช 2. ไมใช 3. ไมไดเล้ียง ตรว.

* ถามีการเลี้ยงปลาไวเพื่อขาย/แลกเปลี่ยน  ใหระบุจํ านวนตารางวาของบอปลาที่ใชเลี้ยง
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การใชท่ีดิน

พนักงานสัมภาษณ : คํ าถามตอไปน้ีเปนคํ าถามเก่ียวกับ แปลงท่ีดินท่ีครัวเรือนน้ี
“ใช” “ใช” ในท่ีน้ีหมายถึง แปลงท่ีดินแปลงหน่ึง ที่ใชทํ าการเพาะปลูก เล้ียงสัตว
ปลูกผลไม ปลูกตนยูคาลิปตัส ขุดบอปลา หรือกิจกรรมท่ีใชประโยชน / สรางรายได
แกครัวเรือน โดยจะรวมถึงการใชประโยชนรวมกัน ซึง่หมายถึงแปลงท่ีดินท่ีครัวเรือนน้ี
และครัวเรือนอ่ืนใชรวมกัน / ใชดวยกัน

   คํ าจํ ากัดความ
       แปลง หมายถึง ท่ีดินท่ีมลีกัษณะเปนผนืเดียวกัน โดยไมรวมถึงท่ีดินท่ีบานหลงัน้ีต้ังอยู

6.11 ในฤดูกาลเพาะปลูกปที่เพิ่งผานมา (มิถุนายน 2542 – พฤษภาคม 2543) – ซึ่งเริ่ม
ตนต้ังแตหนาฝนที่ผานมา (พฤษภาคม 2542) และไดเก็บเกี่ยวไปแลว ครัวเรือนน้ีได
“ใช”  ท่ีดินท้ังหมดก่ีแปลง

จํ านวน ……………………. แปลง
6.12 กรุณานึกยอนไปในฤดกูาลเพาะปลูกปกอนหนาน้ี (มถินุายน 2541 – พฤษภาคม

2542)  มท่ีีดินท่ีครัวเรือนเคยใช แตในฤดูกาลเพาะปลูกท่ีเพิง่ผานมาไมไดใชหรือไม
1.  มี    !  ถามี   มีจํ านวน …………………. แปลง
2.  ไมมี

6.13 สรุปไดหรือไมวา ครัวเรือนน้ีมท่ีีดินท่ีใชในฤดูกาลเพาะปลกูปท่ีเพ่ิงผานมา (มถินุายน 2542 –
พฤษภาคม 2543) น้ี จํ านวน ……………….  แปลง
และมีที่ดินที่เคยใชในฤดูกาลเพาะปลูกปกอนหนาน้ี (มถินุายน 2541– พฤษภาคม 2542)
แตไมไดใชในปท่ีเพ่ิงผานมา  จํ านวน ……………….  แปลง
รวมเปนท่ีดินท่ีใชและเคยใชท้ังหมด ………….. แปลง ถาถูกตองแลว จะขอถาม
เก่ียวกับท่ีดินเหลาน้ีแตละแปลง

พนักงานสัมภาษณ : ถาคํ าตอบขอ 6.11 เปน “-” และขอ 6.12 “ม”ี ใหขามไปถาม
ขอ 6.39 แตถาคํ าตอบท้ังขอ 6.11 และขอ 6.12 (รวมท้ังขอ 6.13) เปน “-” ใหขามไป
ถามขอ 6.57
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ขอถามขอมูลเกี่ยวกับแปลงที่ดินที ่“ใช” ในฤดูกาลเพาะปลูกที่เพิ่งผานมา (มิถุนายน 2542 – พฤษภาคม 2543)

พนักงานสัมภาษณ : บันทึกจํ านวนแปลงจากขอ 6.11 ม ี….. แปลง จํ านวนที่บันทึกจะตองเทากับจ ํานวนแปลงที่ดินที่จะถามในตารางขางลางนี้ และถา
คํ าตอบขอ 6.11 เทากับ “0” ขามไปถามขอ 6.39

แปลง
ที่

6.14
ที่ดินแปลงนี้

มีพื้นที่ทั้งหมดเทาไร

6.15
ถาไมทราบ
ใหทานกะดู

6.16
ครัวเรือนนี้ไดใชที่ดินแปลงนี้
รวมกับครัวเรือนอื่น

6.17
ครวัเรอืนใดบางที่ไดใชที่ดินแปลงนี้รวมกับครัวเรือนของทาน   ใหบันทึกชื่อ – นามสกุล ลํ าดับครัวเรือน

และหมายเลขประจํ าหมูบานของแตละครัวเรือนที่ใชที่ดินรวมกับทาน
วามีประมาณเทาไร หรอืครัวเรือนนี้ใชเพียง

ครัวเรือนเดียว
1. ใชรวมกับครัวเรือนอื่น

2.  ใชเพียงครัวเรือนเดียว ชื่อ-นามสกุล ลํ าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล ลํ าดับ หมายเลข
ไร งาน วา ไร งาน วา !!!! ขามไปถามขอ 6.18 ครัว

เรือน
ประจํ าหมูบาน ครัว

เรือน
ประจํ าหมูบาน

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

22
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ฤดกูาลเพาะปลูกที่เพิ่งผานมา (มิถุนายน 2542 - พฤษภาคม 2543)
แปลง
ที่

6.18
ในฤดูกาลเพาะปลูกที่เพิ่งผานมา

(มิ.ย.’42-พ.ค.’43)
ทีด่ินแปลงนี้ ครัวเรือนนี้

(ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)
1. เปนเจาของเอง

! ถามขอ 6.19
2. เชาจากคนอื่น

! ขามไปถามขอ 6.20
3. คนอื่นอนุญาตใหใชฟรี

! ขามไปถามขอ 6.20
4. อื่นๆ (ระบ)ุ …………

! ขามไปถามขอ 6.20

6.19
เอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์
ของที่ดินแปลงนี้

(ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ) คือ
1. โฉนด 6. สค.1
2. นส.3 7. นส.2
3. นส.3ก 8. บท.5/บท.6
4. สปก. 9. เอกสารอื่นๆ
5. สทก.   (ระบ)ุ ………
0. ไมมีเอกสารสิทธิ์ แตเปนเจาของ

6.20
ทานไดใชทีด่ินแปลงนี้

ท ําอะไร ในฤดูกาลเพาะปลูก
ที่เพิ่งผานมา

(มิ.ย.’42-พ.ค.’43)
(ระบ)ุ ……………………..
ถาปลูกขาว 
!  ถามขอ 6.21
ถาไมไดปลูกขาว
!  ใหขามไปถามขอ 6.25

6.21
ถาปลูกขาว
ปลกูขาวชนิดใด
(ตอบไดมากกวา
1 คํ าตอบ)

1.  ขาวหอมมะลิ
2.  ขาวเหนียว
3. ขาวเจาพันธุอื่น

6.22
ในฤดูกาลเพาะปลูก
ที่เพิ่งผานมา

(มิ.ย.’42-พ.ค.’43)
ทานไดใชวิธีการอะไรใน
การปลูกขาว

1. หวาน
2. ดํ า
3. หวานและด ํา
4. หยอด
5. อื่น ๆ (ระบ)ุ ……

6.23
ในการปลูกครั้งนี้ทานได
ลงมือปลูกเพียงครั้งเดียว
หรือตองปลูกหลายครั้ง

1. เพียงครั้งเดียว 
2. 2 ครั้ง
3. 3 ครั้ง
4. 4 ครั้ง
5. มากกวา 4 ครั้ง

6.24
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แปลงที่ ฤดูกาลเพาะปลูกที่เพิ่งผานมา  (มิถุนายน 2542 - พฤษภาคม 2543) ฤดูกาลเพาะปลูกปกอนหนานี้  (มิถุนายน 2541 – พฤษภาคม 2542)
6.25

ในฤดูกาลเพาะปลูกที่เพิ่ง
ผานมา (มิ.ย.’42-พ.ค.’43)
ไดมีการใชปุยเคมีใน
ทีด่ินแปลงนี้หรือไม
1.  มี
2.  ไมมี

6.26
ในฤดูกาลเพาะปลูกที่เพิ่งผานมา

(มิ.ย.’42-พ.ค.’43)
ไดมีการใชยาปราบศัตรูพืช

(แมลง ปู หอยเชอรี่) ในที่ดินแปลงนี้หรือไม
1.  มี
2.  ไมมี

6.27
ในฤดูกาลเพาะปลูกที่เพิ่งผานมา
(มิ.ย.’42-พ.ค.’43) ไดมีการใช
ยากํ าจัดวัชพืชในที่ดินแปลงนี้หรือไม

1.  มี
2.  ไมมี

6.28
ทานไดใชที่ดินแปลงนี้ท ําอะไร
ในฤดูกาลเพาะปลูกในปกอนหนานี้

(มิ.ย.’41-พ.ค.’42) (ระบุ) …………………
ถาปลูกขาว ! ถามขอ 6.29
ถาไมไดปลูกขาว ! ขามไปถามขอ 6.30
ถา “ไมไดใช” ใหบันทึกเหตุผลที่ไมไดใชและ

ขามไปถามขอ 6.30

6.29
ถาปลูกขาว ปลูกขาวชนิดใด
(ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)
1. ขาวหอมมะลิ
2. ขาวเหนียว
3. ขาวเจาพันธุอื่น

01
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แปลงที่ สํ าหรับฤดูกาลเพาะปลูกที่เพิ่งผานมา (มิถุนายน 2542 - พฤษภาคม 2543)
และปกอนหนานี้ (มิถุนายน 2541 - พฤษภาคม 2542)

ฤดูกาลเพาะปลูกหนา (มิถุนายน 2543 - พฤษภาคม 2544)

6.30
ทานได “ใช” ทีด่ินแปลงนี้ติดตอกันมากี่ป
แลว (ใหรวมการ “ใช” ในฤดูกาลเพาะปลูก
ที่เพิ่งผานมา  (มิ.ย.’42-พ.ค.’43) และ
ปกอนหนานี ้(มิ.ย.’41-พ.ค.’42) และ
รวมถึงเวลาที่มีการรวมใชกับ
ครัวเรือนอื่นดวย)

6.31
ในชวงที่ใชติดตอกันนี้

ผลผลติในทีด่นิแปลงนีเ้คยเสยีหาย
(ผลผลติเสยีหายประมาณครึ่งหนึง่หรือมาก

กวา) เพราะนํ้ าทวมหรือไม
1.  เคย - ระบุจํ านวนป
2.  ไมเคย

6.32
ในชวงที่ใชติดตอกันนี้

ผลผลติในทีด่นิแปลงนีเ้คยเสยีหาย
(ผลผลติเสยีหายประมาณครึ่งหนึง่หรือ
มากกวา) เพราะความแหงแลงหรือไม
1.  เคย - ระบุจํ านวนป
2.  ไมเคย

6.33
ทานตั้งใจจะ “ใช” ทีด่ินแปลงนี้ ทํ าอะไรใน

ฤดูกาลเพาะปลูกหนา (มิ.ย.’43-พ.ค.’44) (ระบ)ุ ….
- ถาตั้งใจปลูกขาว ! ถามขอ 6.34
- ถาไมไดตั้งใจปลูกขาว ! ถามขอ 6.35
- ถา ”ไมใช” ใหบันทึกเหตุผลที่ไมใช
และขามไปถามขอ 6.35

6.34
ถาตั้งใจปลูกขาว
จะปลูกขาวชนิดใด

(ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)
1. ขาวหอมมะลิ
2. ขาวเหนียว
3. ขาวเจาพันธุอื่น
ถามขอ 6.35
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ที่ดินที่อยูติดกัน : ของที่ดินทุกแปลงที่ “ใช” ในฤดูกาลเพาะปลูกที่เพิ่งผานมา (มิถุนายน 2542 – พฤษภาคม 2543)
ขอความกรุณาใหขอมูลเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่อยูติดกับที่ดินของทาน ผูสัมภาษณอยากทราบวาใครเปนผูใชที่ดินแปลงที่ติดกับที่ดินของทาน
ถาที่ดินดังกลาวเปนสถานที่ เชน บาน โรงเรียน วัด หรืออยางอื่นใหบันทึกตามรหัสขางลาง
จะขอเริ่มตนจากที่ดินที่อยูติดกันทางทิศตะวันออกกอน  และถาที่ดินของทานอยูติดถนน ขอขอมลูเกี่ยวกับผูใชที่ดินแปลงที่อยูตรงขามกับถนนนั้น

แปลง
ที่

6.35
ทิศตะวันออก

6.36
ทิศใต

6.35a 6.35b 6.35c 6.35d 6.36a 6.36b 6.36c 6.36d
ชื่อ-นามสกุล ล ําดับ หมายเลข หมายเลข หมายเลข ชื่อ-นามสกุล ล ําดับ หมายเลข หมายเลข หมายเลข

ถาเปนสถานที่ (ดรูหัสขางลาง) ครัวเรือน ประจํ าหมูบาน อํ าเภอ จังหวัด สถานที่ (ดูรหัสขางลาง) ครัวเรือน ประจํ าหมูบาน อํ าเภอ จังหวัด
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

หมายเหต ุ:  ถามเฉพาะที่ดินแปลงที่อยูติดกันเทานั้น

                         รหัสสถานที่ 1.  บาน           2.  โรงเรียน     3.  วัด              4.  ปา         5.  ที่ดินสาธารณะ        6.  แมนํ้ า                 7.  อื่น ๆ (ระบ)ุ  ………………………………
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ที่ดินที่อยูติดกัน : ของที่ดินทุกแปลงที่ “ใช” ในฤดูกาลเพาะปลูกที่เพิ่งผานมา (มิถุนายน 2542 – พฤษภาคม 2543) (ตอ)
ขอความกรุณาใหขอมูลเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่อยูติดกับที่ดินของทาน ผูสัมภาษณอยากทราบวาใครเปนผูใชที่ดินแปลงที่ติดกับที่ดินของทาน
ถาที่ดินดังกลาวเปนสถานที่ เชน บาน โรงเรียน วัด หรืออยางอื่นใหบันทึกตามรหัสขางลาง
จะขอเริ่มตนจากที่ดินที่อยูติดกันทางทิศตะวันออกกอน  และถาที่ดินของทานอยูติดถนน ขอขอมูลเกี่ยวกับผูใชที่ดินแปลงที่อยูตรงขามกับถนนนั้น

แปลง
ที่

6.37
ทศิตะวันตก

6.38
ทิศเหนือ

6.37a 6.37b 6.37c 6.37d 6.38a 6.38b 6.38c 6.38d
ชื่อ-นามสกุล ล ําดับ หมายเลข หมายเลข หมายเลข ชื่อ-นามสกุล ล ําดับ หมายเลข หมายเลข หมายเลข

ถาเปนสถานที่ (ดูรหัสขางลาง) ครัวเรือน ประจํ าหมูบาน อํ าเภอ จังหวัด สถานที่ (ดูรหัสขางลาง) ครัวเรือน ประจํ าหมูบาน อํ าเภอ จังหวัด
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

หมายเหต ุ:  ถามเฉพาะที่ดินแปลงที่อยูติดกันเทานั้น

รหัสสถานที่ 1.  บาน           2.  โรงเรียน     3.  วัด              4.  ปา         5.  ที่ดินสาธารณะ        6.  แมนํ้ า                 7.  อื่น ๆ (ระบ)ุ  ……………………………………

F6-11

27
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ขอถามขอมูลเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่ “เคยใช” ในฤดกูาลเพาะปลูกปกอนหนานี ้(มิถนุายน 2541 – พฤษภาคม 2542)  แต “ไมไดใช” ในฤดกูาลเพาะปลูกที่เพิ่งผานมา
(มิถนุายน 2542 – พฤษภาคม 2543)

พนกังานสัมภาษณ : บนัทกึจ ํานวนแปลงจากขอ 6.12  มี ……. แปลง  จํ านวนที่บันทึกจะตองเทากับจ ํานวนแปลงที่ดินที่จะถามในตารางขางลางนี ้และถาค ําตอบขอ 6.12 เทากับ “0” ขาม
ไปถามขอ 6.57

แปลงที่ 6.39
ที่ดินแปลงนี้

มีพื้นที่ทั้งหมดเทาไร

6.40
ถาไมทราบ
ใหทานกะดู

6.41
ครัวเรือนนี้ไดใชที่ดินแปลง
นี้รวมกับครัวเรือนอื่น

6.42
ครวัเรอืนใดบางที่ไดใชที่ดินแปลงนี้รวมกับครัวเรือนของทาน   ใหบันทึกชื่อ – นามสกุล ลํ าดับครัวเรือน

และหมายเลขประจํ าหมูบานของแตละครัวเรือนที่ใชที่ดินรวมกับทาน
วามีประมาณเทาไร หรือ ครัวเรือนนี้ใช

เพยีงครัวเรือนเดียว
1. ใชรวมกับครัวเรือนอื่น

2.  ใชเพียงครัวเรือนเดียว ชื่อ-นามสกุล ลํ าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล ลํ าดับ หมายเลข
ไร งาน วา ไร งาน วา !!!! ขามไปถามขอ 6.43 ครัว

เรือน
ประจํ าหมูบาน ครัว

เรือน
ประจํ าหมูบาน

01
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28
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แปลงที่ ฤดูกาลเพาะปลูกปกอนหนานี ้(มิถุนายน 2541 – พฤษภาคม 2542)
6.43

ในฤดูกาลเพาะปลูกปกอนหนานี้ (มิ.ย.’41-พ.ค.’42)
ทีด่ินแปลงนี้ ครัวเรือนนี้ (ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)

1. เปนเจาของเอง ! ถามขอ 6.44
2. เชาจากคนอื่น ! ขามไปถามขอ 6.45
3. คนอื่นอนุญาตใหใชฟรี ! ขามไปถามขอ 6.45
4. อื่น ๆ (ระบ)ุ ……….. ! ขามไปถามขอ 6.45

6.44
เอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์
ของที่ดินแปลงนี้

(ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ) คือ
1. โฉนด 6. สค.1
2. นส.3 7. นส.2
3. นส.3ก 8. บท.5/บท.6
4. สปก. 9. เอกสารอื่นๆ
5. สทก.  (ระบ)ุ ………
0. ไมมีเอกสารสิทธิ์ แตเปนเจาของ

6.45
ทานไดใชทีด่ินแปลงนี้ท ําอะไร
ในฤดูกาลเพาะปลูกปกอนหนานี้

(มิ.ย.’41-พ.ค.’42)
(ระบ)ุ …………………………….

��� � ��� ��� � !!!!
������  6.46

ถาไมไดปลูกขาว  ! ขามไปถามขอ 6.48

6.46
ถาปลูกขาว
ปลูกขาวชนิดใด
(ตอบไดมากกวา
1 คํ าตอบ)

1. ขาวหอมมะลิ
2. ขาวเหนียว
3. ขาวเจาพันธุอื่น

6.47
ในฤดูกาลเพาะปลูก
ปกอนหนานี ้(มิ.ย.’41-
พ.ค.’42) ทานไดใชวิธีการ
อะไรในการปลูกขาว
1. หวาน
2. ดํ า
3. หวานและด ํา
4. หยอด
5. อื่น ๆ (ระบ)ุ ………

6.48
ทานได “ใช”

ทีด่ินแปลงนี้ติดตอ
กันมากี่ปแลว

(ใหรวมการ “ใช”
ในฤดูกาลเพาะปลูก
ป มิ.ย.’41-พ.ค.’42

นี้ดวย)

01
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ฤดูกาลเพาะปลูกปกอนหนานี้ (มิถุนายน 2541 – พฤษภาคม 2542) ฤดูกาลเพาะปลูกหนา (มิถุนายน 2543 – พฤษภาคม 2544)
แปลงที่ 6.49

ในชวงที่ใชติดตอกันนี้
ผลผลติในทีด่นิแปลงนีเ้คยเสยีหาย
(ผลผลติเสยีหายประมาณครึ่งหนึง่หรือ
มากกวา) เพราะนํ้ าทวมหรือไม

1.  เคย - ระบุจํ านวนป
2.  ไมเคย

6.50
ในชวงที่ใชติดตอกันนี้

ผลผลติในทีด่นิแปลงนีเ้คยเสยีหาย
(ผลผลติเสยีหายประมาณครึ่งหนึง่หรือ
มากกวา) เพราะความแหงแลงหรือไม

1.  เคย - ระบุจํ านวนป
2.  ไมเคย

6.51
ทานตั้งใจจะ “ใช” ทีด่ินแปลงนี้

ทํ าอะไรในฤดูกาลเพาะปลูกหนา (มิ.ย.’43-พ.ค.’44)
(ระบ)ุ
…………………………………………………..
- ถาตั้งใจปลูกขาว ! ถามขอ 6.52
- ถาไมไดตั้งใจปลูกขาว  ! ถามขอ 6.53
- ถา “ไมใช” ใหบันทึกเหตุผลที่ไมใช
  และขามไปถามขอ 6.53

6.52
ถาตั้งใจปลูกขาว จะปลูกขาวชนิดใด

(ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)
1. ขาวหอมมะลิ
2. ขาวเหนียว
3. ขาวเจาพันธุอื่น

ถามขอ 6.53

01
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ที่ดินที่อยูติดกัน : ของที่ดินทุกแปลงที่ “เคยใช” ในฤดูกาลเพาะปลูกปกอนหนานี้ (มิถุนายน 2541 – พฤษภาคม 2542)
แต “ไมไดใช” ในฤดูกาลเพาะปลูกที่เพิ่งผานมา (มิถุนายน 2542 – พฤษภาคม 2543)
ขอความกรุณาใหขอมูลเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่อยูติดกับที่ดินของทาน ผูสัมภาษณอยากทราบวาใครเปนผูใชที่ดินแปลงที่ติดกับที่ดินของทาน
ถาทีด่ินดงักลาวเปนสถานที่ เชน บาน  โรงเรียน วัด หรืออยางอื่นใหบันทึกตามรหัสขางลาง
จะขอเริ่มตนจากที่ดินที่อยูติดกันทางทิศตะวันออกกอน  และถาที่ดินของทานอยูติดถนน ขอขอมูลเกี่ยวกับผูใชที่ดินแปลงที่อยูตรงขามกับถนนนั้น

แปลง
ที่

6.53
ทิศตะวันออก

6.54
ทิศใต

6.53a 6.53b 6.53c 6.53d 6.54a 6.54b 6.54c 6.54d
ชื่อ-นามสกุล ล ําดับ หมายเลข หมายเลข หมายเลข ชื่อ-นามสกุล ล ําดับ หมายเลข หมายเลข หมายเลข

ถาเปนสถานที่ (ดูรหัสขางลาง) ครัวเรือน ประจํ าหมูบาน อํ าเภอ จังหวัด สถานที่ (ดูรหัสขางลาง) ครัวเรือน ประจํ าหมูบาน อํ าเภอ จังหวัด
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

หมายเหต ุ:  ถามเฉพาะที่ดินแปลงที่อยูติดกันเทานั้น
รหัสสถานที่ 1.  บาน           2.  โรงเรียน     3.  วัด              4.  ปา         5.  ที่ดินสาธารณะ        6.  แมนํ ้า                 7.  อื่น ๆ (ระบ)ุ  ……………………………………

3132
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ที่ดินที่อยูติดกัน : ของที่ดินทุกแปลงที่ “เคยใช” ในฤดูกาลเพาะปลูกปกอนหนานี้ (มิถุนายน 2541 – พฤษภาคม 2542)
แต “ไมไดใช” ในฤดูกาลเพาะปลูกที่เพิ่งผานมา (มิถุนายน 42 – พฤษภาคม 43) (ตอ)
ขอความกรุณาใหขอมูลเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่อยูติดกับที่ดินของทาน ผูสัมภาษณอยากทราบวาใครเปนผูใชที่ดินแปลงที่ติดกับที่ดินของทาน
ถาที่ดินดังกลาวเปนสถานที่ เชน บาน โรงเรียน วัด หรืออยางอื่นใหบันทึกตามรหัสขางลาง
จะขอเริ่มตนจากที่ดินที่อยูติดกันทางทิศตะวันออกกอน  และถาที่ดินของทานอยูติดถนน ขอขอมูลเกี่ยวกับผูใชที่ดินแปลงที่อยูตรงขามกับถนนนั้น
แปลงที่ 6.55

ทศิตะวันตก
6.56
ทิศเหนือ

6.55a 6.55b 6.55c 6.55d 6.56a 6.56b 6.56c 6.56d
ชื่อ-นามสกุล ล ําดับ หมายเลข หมายเลข หมายเลข ชื่อ-นามสกุล ล ําดับ หมายเลข หมายเลข หมายเลข

ถาเปนสถานที่ (ดูรหัสขางลาง) ครัวเรือน ประจํ าหมูบาน อํ าเภอ จังหวัด สถานที่ (ดูรหัสขางลาง) ครัวเรือน ประจํ าหมูบาน อํ าเภอ จังหวัด
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

หมายเหต ุ:  ถามเฉพาะที่ดินแปลงที่อยูติดกันเทานั้น
รหัสสถานที่ 1.  บาน           2.  โรงเรียน     3.  วัด              4.  ปา         5.  ที่ดินสาธารณะ        6.  แมนํ ้า                 7.  อื่น ๆ (ระบ)ุ  ……………………………………
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6.57 จะขอสรุปเก่ียวกับท่ีดินของทานไดหรือไมวาทานมีท่ีดินท่ี “ใช” ในฤดูกาลเพาะปลูกปท่ี
เพิ่งผานมา (มิถุนายน 2542 – พฤษภาคม 2543) จํ านวน ………….. แปลง
และมีที่ดินที่ “เคยใช” ในฤดูกาลเพาะปลูกปกอนหนาน้ี (มถินุายน 2541–พฤษภาคม
2542) แตไมไดใชในปที่เพิ่งผานมา จํ านวน …………… แปลง
รวมเปนท่ีดินที่ใชและเคยใชท้ังหมด ……………..  แปลง

และถาจะขอใหทานนึกยอนกลับไป 7 ปครัวเรือนของทาน “เคยใช” ท่ีดินแปลงอ่ืนนอก
เหนือจากแปลงที่กลาวมาแลวขางตนหรือไม

1.  มี  !  ถามี  มีจ ํานวน ………….. แปลง
2.  ไมมี

   พนักงานสัมภาษณ :  คํ าถามขอ 6.58 – 6.65 ถามเฉพาะท่ีดินแปลงท่ีบานต้ังอยู

6.58 ขอถามเก่ียวกับท่ีดินแปลงท่ีบานของทานต้ังอยู แตไมทราบวาเราเคยถามเก่ียวกับ
ท่ีดินแปลงน้ีแลวหรือยัง

1. ถาเคยแลว ใหวงกลมขอ 1 น้ี และกลับไปวงกลมหมายเลขแปลงนี้ใน
ตารางที่ดินแลวขามไปถามขอ 6.66

2. ถาไมเคย ใหถามคํ าถามตอไปน้ี

6.58a  ที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่ทั้งหมดเทาไร
……….ไร ……….งาน ……….วา

6.59 ถาไมทราบ  ใหทานกะดูวามีประมาณเทาไร
……….ไร ……….งาน ……….วา

6.60 ท่ีดินแปลงน้ี ครัวเรือนน้ี (ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)
1. เปนเจาของเอง  ! ถามขอ 6.61
2. เชาจากคนอ่ืน ! ขามไปถามขอ 6.62
3. คนอื่นอนุญาตใหใชฟร ี ! ขามไปถามขอ 6.62
4. อ่ืน ๆ (ระบุ) ………………………  ! ขามไปถามขอ 6.62
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6.61 เอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์ของที่ดินแปลงนี้คือ (ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)
1. โฉนด 6. สค.1
2. นส.3 7. นส.2
3. นส.3ก 8. บท.5 / บท.6
4. สปก.9. 9. เอกสารอ่ืน ๆ (ระบุ) ……………………….
5. สทก. 0.  ไมมเีอกสารสิทธ์ิ แตเปนเจาของ

พนักงานสัมภาษณ : คํ าถามขอ 6.62-6.64 ถามถึงพืชที่ใหรายได หมายถึง
พืชที่ทํ ารายไดใหครัวเรือนต้ังแต 750 บาทขึ้นไป (ตอป)

6.62 ในฤดกูาลเพาะปลูกท่ีเพ่ิงผานมา (มถินุายน 2542 – พฤษภาคม 2543) ทานได    ปลกู
ขาวหรือพชืท่ีใหรายได ในท่ีดินแปลงท่ีบานหลงัน้ีต้ังอยู หรือไม
1.  ปลูก 2.  ไมไดปลูก

6.63 ในฤดกูาลเพาะปลูกปกอนหนาน้ัน (มถินุายน 2541 – พฤษภาคม 2542) ทานเคยปลกู
ขาวหรือพชืท่ีใหรายไดในท่ีดินแปลงท่ีบานหลงัน้ีต้ังอยูหรือไม
1.  ปลูก 2.  ไมไดปลูก

6.64 ในฤดูกาลเพาะปลูกหนา (มถินุายน 2543 – พฤษภาคม 2544)   ทานต้ังใจท่ีจะปลกู
ขาวหรือพชืท่ีใหรายไดในท่ีดินแปลงท่ีบานหลงัน้ีต้ังอยูหรือไม
1.  ปลูก 2.  ไมไดปลูก

6.65 นอกเหนือจากบานหลังน้ีของทาน ยังมีบานหลังอ่ืนต้ังบนท่ีดินแปลงน้ีหรือไม
1. มี !  ระบุ  ลํ าดับครัวเรือน  __  __  __
2. ไมมี
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พนักงานสัมภาษณ : ค ําถามตอไปน้ีเปนค ําถามเกีย่วกบักจิกรรมท่ีทํ าใหเกดิ
รายไดของครัวเรือน

6.66 ครัวเรือนน้ีเปนเจาของรานขายของหรือมีแผงขายของในตลาดหรือมีรถ/มอเตอรไซด
สํ าหรับว่ิงขายสินคาหรือไม

1. มี 2. ไมมี ! ขามไปถามขอ 6.70

6.67 รานขายของ/แผงขายของนี ้ต้ังอยูท่ีใด
1. อยูบนท่ีดินท่ีบานหลังน้ีต้ังอยู
2. ในหมูบานน้ี (บันทึกหมายเลขประจํ าหมูบาน)   __  __  __  __  __  __
3. หมูบานอ่ืนใน อ.นางรอง (เดิม)

(บันทึกหมายเลขประจ ําหมูบาน)   __  __  __  __  __  __
4. อํ าเภออ่ืน (บันทึกหมายเลขอํ าเภอ)  __  __
5. จังหวัดอ่ืน (บันทึกหมายเลขจังหวัด)  __  __
6. ไมอยูเปนท่ี / เคล่ือนท่ี

6.68 ในวันท่ีขายของ มีลูกคาประมาณก่ีคนตอวัน
…………………..

6.69 ทานขายสินคาตอไปน้ีหรือไม (ใหถามทุกขอ)

สินคา
6. ขาย
2. ไมไดขาย

1. อาหาร
2. เครื่องแตงกาย/สินคาจํ าพวกผา
3. ของใชในครัวเรือน
4. น้ํ ามันเชื้อเพลิง
5. เมล็ดพันธุพืช ปุย สินคาทางการเกษตร
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6.70 ทานหรือสมาชกิในครัวเรือนของทานดํ าเนินกิจการเก่ียวกับโรงสขีาว (ท่ีไมใชเปนการใชแรง
งานคน / สตัว) หรือไม
1. มี 2. ไมมี ! ขามไปถามขอ 6.75

6.71 โรงสีนี้ตั้งอยูที่ไหน
1. อยูบนท่ีดินท่ีบานหลังน้ีต้ังอยู
2. ในหมูบานน้ี (บันทึกหมายเลขประจํ าหมูบาน)  __  __  __  __  __  __
3. หมูบานอ่ืนใน อ.นางรอง (เดิม)

(บันทึกหมายเลขประจ ําหมูบาน)   __  __  __  __  __  __
4. อํ าเภออ่ืน (บันทึกหมายเลขอํ าเภอ)  __  __
5. จังหวัดอ่ืน (บันทึกหมายเลขจังหวัด)  __  __

6.72 ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา มีการสีขาวท่ีโรงสีขางตนหรือไม
1. มี 2. ไมมี ! ขามไปถามขอ 6.75

6.73 ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา โรงสีน้ีไดสีขาวท้ังหมดก่ีกระสอบ?
…………………. กระสอบ

6.74 ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา มีคนจากหมูบานใดบางมาสีขาวท่ีโรงสีน้ี

ช่ือหมูบาน หมายเลขประจํ าหมู
บาน

หมายเลข
อ ําเภอ

หมายเลข
จังหวัด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

6.75 ครัวเรือนนี้เปนเจาของโรงสีเองหรือไม
1. เปน 2. ไมเปน
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6.76 ในปท่ีผานมาครัวเรือนน้ี ใชเคร่ืองมือทางการเกษตรตอไปน้ีหรือไม
1.  ใช 2.  ไมไดใช ! ขามไปถามขอ 6.77

เคร่ืองมือ
จํ านวน
(ถาไมใช
ใส  “-”)

เปนเจาของเอง
1.  ใช
2.  ไมใช

ถาไมไดเปนเจาของแตมีการใช โดยเปนการจาง/เชา/ยมื ใชหรือไม
(วงกลมค ําตอบไดมากกวา 1 ค ําตอบ)
ถาใช   ใหระบช่ืุอ-นามสกลุผูทีใ่หจาง/เชา/ยมื

1. รถแทรกเตอร
ขนาดใหญ

1. จาง ช่ือ-นามสกลุ ……………………………………………………..
2. เชา ช่ือ-นามสกลุ ……………………………………………………..
3. ยมื ช่ือ-นามสกลุ ……………………………………………………..

2. ควายเหลก็หรือ
รถไถเดนิตาม

1. จาง ช่ือ-นามสกลุ ……………………………………………………..
2. เชา ช่ือ-นามสกลุ ……………………………………………………..
3. ยมื ช่ือ-นามสกลุ ……………………………………………………..

3. เครื่องนวดขาว
1. จาง ช่ือ-นามสกลุ ……………………………………………………..
2. เชา ช่ือ-นามสกลุ ……………………………………………………..
3. ยมื ช่ือ-นามสกุล ……………………………………………………..

พนักงานสัมภาษณ : ค ําถามขอ 6.77 เปนการตรวจสอบขอมลูท่ีเราทราบ
แลววาครัวเรือนน้ีมท่ีีดินและใชทํ าการเกษตรในรอบปท่ีผานมาหรือไม
ถาทํ าการเกษตรใหถามค ําถามขางลางตอ  แตถาไมทํ าจบการสัมภาษณ

6.77 ในฤดูกาลเพาะปลกูปท่ีเพิง่ผานมา (มถินุายน 2542 – พฤษภาคม 2543) มสีมาชกิในครัว
เรือนน้ีทํ างานเกษตรกรรมหรือไม

1. มี 2. ไมม ี! จบการสมัภาษณ

6.78 ในฤดูกาลเพาะปลกูปท่ีเพ่ิงผานมา (มถินุายน 2542 – พฤษภาคม 2543)  ครัวเรือนน้ีไดใช
เคร่ืองสูบน้ํ าสูบน้ํ าจากแมน้ํ า ล ําคลอง หรือหนองบึง มาใชในพืน้ท่ีท่ีทํ าการเกษตรบางหรือไม

1.  ใช 2.  ไมไดใช
6.79 ในฤดูกาลเพาะปลกูปท่ีเพ่ิงผานมา (มถินุายน 2542 – พฤษภาคม 2543)  ครัวเรือนน้ีไดใช

เคร่ืองสูบน้ํ าสูบน้ํ าจากบอบาดาล  มาใชในพืน้ท่ีท่ีทํ าการเกษตรบางหรือไม
1.  ใช 2.  ไมไดใช

6.80 ในฤดูกาลเพาะปลกูปท่ีเพ่ิงผานมา (มถินุายน 2542 – พฤษภาคม 2543)  ครัวเรือนน้ีไดใช
ระหัดวดิน้ํ าจากแมน้ํ า ล ําคลอง หนองบึง มาใชในพืน้ท่ีท่ีทํ าการเกษตรบางหรือไม

1.  ใช 2.  ไมไดใช
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การปลูกขาวและการเก่ียวขาว

พนักงานสัมภาษณ : คํ าถามตอไปน้ีเปนการตรวจสอบขอมลูท่ีเคยถามมาแลวเก่ียวกับการ
ปลกูขาวของครัวเรือนน้ีในปท่ีผานมา (ฤดูกาลเพาะปลกูปท่ีเพิง่ผานมา) ฉะน้ันถาครัวเรือนน้ีปลกู
ขาวใหถามคํ าถามตอไป แตถาไมไดปลูกขาวก็ใหขามไปถามเก่ียวกับการปลกูมนัส ําปะหลงั

พนักงานสัมภาษณ : วงกลมคํ าตอบวาในปท่ีผานมาครัวเรือนน้ีปลกูขาวหรือไม (ดูจากคํ าตอบในขอ 6.20)

1. ปลูก
2. ไมไดปลูก !  ขามไปถามขอ 6.91 - การปลูกมันสํ าปะหลัง

6.81 ในปท่ีผานมา มีสมาชิกในครัวเรือนน้ีก่ีคนท่ีชวยในการปลูกขาว ……..……….. คน
6.82 ในปท่ีผานมา นอกเหนือจากสมาชกิในครัวเรือนน้ีมีคนอืน่ท่ีชวยในการปลูกขาวหรือไม

 …….... คน
6.83 ในปที่ผานมา มีสมาชิกในครัวเรือนน้ีก่ีคนท่ีชวยในการเกี่ยวขาว .…………..... คน

พนักงานสัมภาษณ : คํ าถามขอ 6.84 ใหถามเฉพาะครัวเรือนเกาเทาน้ัน และถามถึงเฉพาะ
สมาชกิในครัวเรือนท่ีมคํี าตอบ “2” หรือ “3” (คือผูยายถ่ิน) ในคํ าถามขอ 1.1 ของ FORM 1 เทาน้ัน
บันทึกรายละเอียดของบุคคลน้ีในตารางขางลาง  ถาไมมใีหวงกลมท่ีไมมแีละขามไปถาม
ขอ 6.85

6.84 ในการเก่ียวขาวปท่ีผานมามีสมาชิกในครัวเรือนท่ีเคยอยูในครัวเรือนน้ี เม่ือป 2527 และ
/ หรือในป 2537 แตปจจุบันไมไดอยูท่ีครัวเรือนน้ี ชวยในการเกี่ยวขาวหรือไม

1.  มี 2.  ไมมี ! ขามไปขอ 6.85

รหัส CEP43 ประเภทของการจาง
1. จาง   2. วาน   3. แลกแรง



1-23

23

6.85 ในปท่ีผานมา มีคนในหมูบานน้ีท่ีมสีวนชวยเกี่ยวขาวของครัวเรือนน้ีหรือไม
1.  มี 2.  ไมมี !  ถามขอ 6.86

ลํ าดับ
ครัวเรือน

หมายเลข
ประจ ําหมูบาน

จ ํานวนคน ประเภทของการจาง
1. จาง   2. วาน   3. แลกแรง

6.86 ในปท่ีผานมา มีคนจากหมูบานอื่นท่ีมสีวนชวยเกี่ยวขาวของครัวเรือนน้ีหรือไม
1.  มี 2.  ไมมี !  ถามขอ 6.87

หมายเลข
ประจ ําหมูบาน

หมายเลข
อํ าเภอ

หมายเลข
จังหวัด

จํ านวน
คน

ประเภทของการจาง
1. จาง   2. วาน   3. แลกแรง
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6.87 ในปที่ผานมา ครัวเรือนน้ีเกี่ยวขาวไดทั้งหมดเทาไร ใหบันทึกประเภทของขาว จํ านวน
ขาวท่ีไดคิดเปนกระสอบ และนํ้ าหนัก (กิโลกรัม) ตอกระสอบ

ประเภทของขาว จ ํานวน (กระสอบ) กิโลกรัมตอกระสอบ
ขาวหอมมะลิ
ขาวเหนียว
ขาวเจาพันธุอื่น

6.88 ครัวเรือนนี้ไดสีขาวหรือไม
1. สี 2. ไมไดสี ! ขามไปขอ 6.91

6.89 ปกติแลวครัวเรือนน้ีไปสีขาวท่ีไหน
1. ในหมูบานน้ี ชื่อ-นามสกุลเจาของโรงสี …………………………………………

ลํ าดับครัวเรือนของเจาของโรงสีน้ี  __  __  __
หมายเลขประจ ําหมูบาน  __  __  __  __  __  __

2. ในหมูบานอ่ืนใน อ.นางรอง (เดิม)
หมายเลขประจ ําหมูบาน  __  __  __  __  __  __

3. นอก อ.นางรอง (เดิม)
ช่ืออํ าเภอ ……………………………… หมายเลขอํ าเภอ __  __ หรือ
ชื่อจังหวัด ……………………………… หมายเลขจังหวัด __  __

6.90 มีโรงสขีาวโรงอ่ืนท่ีครัวเรือนน้ีไปสีขาวหรือไม
1.  มี 2.  ไมมี ! ถามการปลูกมันสํ าปะหลัง

สถานที่ตั้ง
ชื่อโรงสี บันทึกหมายเลข

ประจํ าหมูบาน
หมายเลข
อํ าเภอ

หมายเลข
จังหวัด
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การปลูกมันส ําปะหลัง

พนักงานสัมภาษณ : คํ าถามตอไปน้ีเปนการตรวจสอบขอมลูท่ีเคยถามมาแลวเก่ียวกับการ
ปลกูมนัส ําปะหลงัของครัวเรือนน้ีในปท่ีผานมา (ฤดูกาลเพาะปลกูปท่ีเพิง่ผานมา) ฉะน้ันถา
ครัวเรือนน้ีไดปลกู มนัส ําปะหลงั ใหถามคํ าถามตอไป แตถาไมไดปลูกก็ใหขามไปถามเก่ียวกับ
การปลกูออย

พนักงานสัมภาษณ :  วงกลมคํ าตอบวา ในปท่ีผานมาครัวเรือนน้ีปลูกมัน
สํ าปะหลังหรือไม (ดูจากคํ าตอบในขอ 6.20)

1.  ปลูก
2.  ไมไดปลูก  ! ขามไปถามขอ 6.98 - การปลูกออย

6.91 ในปที่ผานมา ครัวเรือนน้ีปลูกมันสํ าปะหลังในเดือนอะไร
เดือน …………………………………………

6.92 ในปที่ผานมา ครัวเรือนน้ีถอน / ขุดมันสํ าปะหลังระหวางเดือนอะไร
ต้ังแตเดือน ……………………. ถึงเดือน …………………………..

6.93 ในปที่ผานมา มีสมาชิกในครัวเรือนน้ี ก่ีคนท่ีชวยในการถอน / ขุดมันสํ าปะหลัง
……………………… คน
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พนักงานสัมภาษณ :  คํ าถามขอ 6.94 ใหถามเฉพาะครัวเรือนเกาเทาน้ัน และ
ถามถึงเฉพาะสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีคํ าตอบ “2” หรือ “3” (คือผูยายถ่ิน) ในคํ าถาม
ขอ 1.1 ของ FORM 1 เทาน้ัน  บันทึกรายละเอียดของบุคคลน้ีในตารางขางลาง ถา
ไมมีใหวงกลมที่ไมมีและขามไปถามขอ 6.95

6.94 ในการถอนมนัส ําปะหลงัในปท่ีผานมา มสีมาชกิในครัวเรือนท่ีเคยอยูในครัวเรือนน้ีเมือ่ป 2527
และ / หรือ ป 2537   แตในปจจบัุนไมไดอยูท่ีครัวเรือนน้ี มาชวยในการถอน / ขดุ        
มนัสํ าปะหลังหรือไม

1.  มี 2.  ไมมี !  ขามไปถามขอ 6.95

รหัส CEP43 ประเภทของการจาง
1. จาง   2. วาน   3. แลกแรง

6.95 ในปท่ีผานมา มีคนในหมูบานน้ีท่ีมีสวนชวยในการถอน / ขุดมันสํ าปะหลังของ
ครัวเรือนนี้หรือไม

1.  มี 2.  ไมมี !  ถามขอ 6.96

ลํ าดับ
ครัวเรือน

หมายเลข
ประจ ําหมูบาน

จ ํานวนคน ประเภทของการจาง
1. จาง   2. วาน   3. แลกแรง
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6.96 ในปท่ีผานมา มีคนจากหมูบานอืน่ท่ีมสีวนชวยในการถอน / ขดุมนัส ําปะหลังของ
ครัวเรือนน้ีหรือไม

1.  มี 2.  ไมมี !  ถามขอ 6.97

หมายเลข
ประจ ําหมูบาน

หมายเลข
อํ าเภอ

หมายเลข
จังหวัด

จํ านวน
คน

ประเภทของการจาง
1. จาง   2. วาน   3. แลกแรง

6.97 ในปที่ผานมา ครัวเรือนน้ีไดมันสํ าปะหลังจํ านวนเทาไร
……………………………. กิโลกรัม
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การปลูกออย

พนักงานสัมภาษณ :   คํ าถามตอไปน้ีเปนการตรวจสอบขอมลูท่ีเคยถามมาแลว
เก่ียวกับการปลกูออยของครัวเรือนน้ีในปท่ีผานมา (ฤดูกาลเพาะปลกูปท่ีเพิง่ผานมา) ฉะน้ัน
ถาครัวเรือนน้ีไดปลกูออย ใหถามคํ าถามตอไป แตถาไมไดปลูกใหจบการสมัภาษณ

พนักงานสัมภาษณ : วงกลมคํ าตอบวา ในปท่ีผานมาครัวเรือนน้ีปลูกออยหรือ
ไม (ดูจากคํ าตอบในขอ 6.20)

1.  ปลูก
2.  ไมไดปลูก  ! จบการสัมภาษณ

6.98 ในปที่ผานมา ครัวเรือนน้ีปลูกออยในเดือนอะไร
เดือน …………………………………………

6.99 ในปที่ผานมา ครัวเรือนน้ีตัดออยระหวางเดือนอะไร
ต้ังแตเดือน ……………………. ถึงเดือน …………………………..

6.100 ในปที่ผานมา มีสมาชิกในครัวเรือนน้ี ก่ีคนท่ีชวยในการตัดออย
……………………… คน
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พนักงานสัมภาษณ : คํ าถามขอ 6.101 ใหถามเฉพาะครัวเรือนเกาเทาน้ัน
และถามถึงเฉพาะสมาชิกครัวเรือนที่มีคํ าตอบ “2” หรือ “3” (คือผูยายถ่ิน) ใน
คํ าถามขอ 1.1 ของ FORM 1 เทาน้ัน   บันทึกรายละเอียดของบุคคลน้ีในตาราง
ขางลาง  ถาไมมีใหวงกลมที่ไมมีและขามไปถามขอ 6.102

6.101 ในการตัดออยในปท่ีผานมา มสีมาชกิในครัวเรือนท่ีเคยอยูในครัวเรือนน้ีเมือ่ป 2527
และ / หรือ ป 2537 แตในปจจบัุนไมไดอยูท่ีครัวเรือนน้ี มาชวยในการตดัออยหรือไม
1.  มี 2.  ไมมี !  ขามไปถามขอ 6.102

รหัส CEP43 ประเภทของการจาง
1. จาง   2. วาน   3. แลกแรง

6.102 ในปที่ผานมามคีนในหมูบานน้ีท่ีมีสวนชวยในการตัดออยของครัวเรือนน้ีหรือไม
1.  มี 2.  ไมมี !  ถามขอ 6.103

ลํ าดับ
ครัวเรือน

หมายเลข
ประจ ําหมูบาน

จ ํานวนคน ประเภทของการจาง
1. จาง   2. วาน   3. แลกแรง
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6.103 ในปท่ีผานมา มีคนจากหมูบานอืน่ท่ีมสีวนชวยในการตดัออยของครัวเรือนน้ีหรือไม
1.  มี 2.  ไมมี !  ถามขอ 6.104

หมายเลข
ประจ ําหมูบาน

หมายเลข
อํ าเภอ

หมายเลข
จังหวัด

จํ านวน
คน

ประเภทของการจาง
1. จาง   2. วาน   3. แลกแรง

6.104 ในปที่ผานมา ครัวเรือนน้ีตัดออยไดเทาไร
……………………………. กิโลกรัม
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	Ä´Ù¡ÒÅà¾ÒÐ»ÅÙ¡»Õ¡èÍ¹Ë¹éÒ¹Õé (ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2541 – ¾ÄÉÀÒ¤Á 2542)
	¶éÒ»ÅÙ¡¢éÒÇ	(	¶ÒÁ¢éÍ 6.46
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	¾¹Ñ¡§Ò¹ÊÑÁÀÒÉ³ì : ¤Ó¶ÒÁ¢éÍ 6.101 ãËé¶ÒÁà©¾ÒÐ¤ÃÑÇàÃ×Í¹à¡èÒà·èÒ¹Ñé¹ áÅÐ¶ÒÁ¶Ö§à©¾ÒÐÊÁÒªÔ¡¤ÃÑÇàÃ×Í¹·ÕèÁÕ¤ÓµÍº “2” ËÃ×Í “3” (¤×Í¼ÙéÂéÒÂ¶Ôè¹) ã¹   ¤Ó¶ÒÁ¢éÍ 1.1 ¢Í§ FORM 1 à·èÒ¹Ñé¹   ºÑ¹·Ö¡ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§ºØ¤¤Å¹Õéã¹µÒÃÒ§     ¢éÒ§ÅèÒ§  ¶éÒäÁèÁÕãËéÇ§¡ÅÁ·ÕèäÁèÁÕáÅÐ¢é



