
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
รวมกับ

ศูนยประชากรแคโรไลนา มหาวิทยาลัยนอรธแคโรไลนา ณ ชาเปลฮิลล

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

แบบสอบถามชุดหมูบาน  พ.ศ. 2543

 หมายเลขประจ ําหมูบาน   __  __  __  __  __  __

วัน เดือน ป ที่สัมภาษณ .......................…………….....................…………………………
เวลาเริ่มสัมภาษณ ........................………...… เวลาสิ้นสุดการสัมภาษณ …………………
รวมเวลาในการสัมภาษณ ..............................……………………………………………….

ชื่อพนักงานสัมภาษณ 1) …………………… 2) ……………….. 3) ……………..
หมายเลขพนักงานสัมภาษณ 1) …………………… 2) ……………….. 3) ……………..
ช่ือผูควบคุมงานสนาม ………………………….. วันท่ี …. เดือน ……………… พ.ศ. 2543
ช่ือผูตรวจแบบสอบถาม ………………………… วันท่ี …. เดือน ……………… พ.ศ. 2543
ชื่อผูลงรหัส ……………………………………… วันท่ี …. เดือน ……………… พ.ศ. 2543

ความเห็นในระหวางสัมภาษณ ………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
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ขอมูลชุมชน

I. ผูใหขอมูล

รายชื่อผูใหขอมูล ตํ าแหนง อายุ เพศ ลํ าดับ
ครัวเรือน

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

จํ านวนคนอ่ืนท่ีเขารวมฟงดวย …………………… คน

II. สถานภาพของหมูบานในปจจุบัน   
ช่ือหมูบาน …………………………… หมูที ่ __  __
หมายเลขประจ ําหมูบาน  __  __  __  __  __  __     ตํ าบล …………………………

      อํ าเภอ …………………………………………     จังหวัดบุรีรัมย
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สวนท่ี 1 : ขอมูลทั่วไป

1. หมูบานน้ีมีผูใหญบานคนแรกเม่ือป พ.ศ …………

2. กอนท่ีจะมีผูใหญบานคนแรก หมูบานน้ีเคยข้ึนอยูกับหมูบานอ่ืนหรือไม
      1.  เคย       2.  ไมเคย   ! ขามไปถามขอ 4.

3. หมูบานท่ีเคยข้ึนอยูน้ันปจจุบันน้ี ช่ือหมูบานอะไร
ช่ือหมูบาน ……………………………….
หมายเลขประจ ําหมูบาน  __  __  __  __  __  __
หมายเลขประจ ําตํ าบล  __  __  __

4. ปจจุบันน้ีหมูบานน้ีมีก่ีครัวเรือน  .………….. ครัวเรือน

5. ปจจุบันน้ี มีประชากรชาย (รวมทั้งเด็ก ๆ เพศชาย)
ในหมูบานท้ังหมดก่ีคน ………………. คน

6. ปจจุบันน้ี มีประชากรหญิง (รวมทั้งเด็ก ๆ เพศหญิง)
ในหมูบานท้ังหมดก่ีคน …………….… คน

7. หมูบานน้ีมีท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรมท่ีอยูในเขตบริหารของหมูบาน
ทั้งหมดกี่ไร ………………. ไร



สวนที่ 2  การศกึษา

8. ในเขตบริหารของหมูบานนี้มีโรงเรียน ของรัฐบาลและของเอกชน หรือไม
1. มี                                     2. ไมมี  !ขามไปถามขอ 11.

9. มีโรงเรียนอะไรบาง

สอนจากชั้นอะไร
ถึงชั้นอะไร

จํ านวนนักเรียนในหมูบานนี้ที่ก ําลังเรียนอยู
ในแตละชั้นของโรงเรียนตอไปนี้

โรงเรียนนี้
สรางเมื่อ

ประเภทของ
โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน
ชั้นตํ ่าสุด ชั้นสูงสุด เด็กเล็ก - ป. 6 ม.1 - 3 ขึ้นไป ม.4 +

ป พ.ศ. … 1. รัฐบาล
2. เอกชน

10. เด็กนักเรียนในหมูบานนี้ทุกคนเขาเรียนในโรงเรียนที่กลาวถึงในขอ 9. ขางตนหรือไม   หรือวายังมีนักเรียนบางคนของหมูบานนี้ไปเรียนที่โรงเรียนอื่นอีก
1. นักเรียนทั้งหมดของหมูบานนี้เขาเรียนในโรงเรียนที่กลาวมาในขอ 9 ! ขามไปถามขอ 12
2. มีนักเรียนบางสวนไปเรียน ที่โรงเรียนอื่น  ! ถามขอ 11 ตอ
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11. ถามี นักเรียนบางสวนจากหมูบานนี้ไปเรียนที่อื่น นักเรียนจากหมูบานนี้ไปเรียนที่โรงเรียนอะไรบาง

ชื่อโรงเรียน ที่ตั้งโรงเรียน
สอนจากชั้นอะไร
ถึงชั้นอะไร

จํ านวน นักเรียนในหมูบานนี้
ที่ก ําลัง เรียนอยูในแตละ ชั้น
ของโรงเรียนตอไปนี้

โรงเรียนนี้
  สรางเมื่อ
  ป พ.ศ. ...

ประเภท
ของ
โรงเรียน

ชื่อ
หมูบาน/เมือง

หมายเลข
ประจํ า

หมูบาน/เมือง

ชื่อต ําบล หมายเลข
ประจํ า
ตํ าบล

หมายเลข
ประจํ า
อํ าเภอ

ชั้น
ตํ ่าสุด

ชั้น
สูงสุด

เด็กเล็ก
ถึงป. 6

ม.1 - 3 ม.4 + 1. รัฐบาล
2. เอกชน
3. อื่นๆ
    (ระบุ) …

12. นอกจากโรงเรียนที่กลาวมาแลวนั้น ยังมโีรงเรียนในลกัษณะอื่นๆ อีกไหม เชน โรงเรียนที่สอนโดยพระ หรือ โรงเรียนอื่น ๆ  ที่มกีารจดัสอบและสามารถรับวุฒบิัตรทางการศึกษาได ที่
  นักเรียนของหมูบานนี้ ไปเรียนในปจจุบัน
         1.   มี                                     2.   ไมมี   !ขามไปถามสวนที่ 3

12ก. มีจํ านวนกี่โรงเรียน……………………..โรงเรียน
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สวนที่ 3  การเกษตร
ตอไปนี้จะเปนการถามเกี่ยวกับเรื่องการเกษตร   ที่ผานมาทานบอกวาพื้นที่การเกษตรที่อยูในเขตการบริหาร ของหมูบานนี้มี่ทั้งหมด …………… ไร

พนักงานสัมภาษณ:  เอาคํ าตอบในขอ 7. มาเขียนลงในชองวางนี้ไดเลย   บันทึกเปอรเซ็นตของที่ดินทางการเกษตรที่ใชปลูกพืชเศรษฐกิจในแต
ละชนิด ในตารางขางลางนี้, % ของที่ดินที่ปลูกพืชแตละชนิด (ขอ 13), % ครัวเรือนที่เพาะปลูกพืชแตละชนิด (ขอ 14), จํ านวนผลผลิตเฉลี่ยเปน
กิโลกรัมหรือถังตอไร (ขอ 15), หนวยวัดผลผลิต (ขอ 16), ราคาผลผลิตเฉลี่ย เชนจ ํานวนบาทตอกิโล (ขอ 17)

พนักงานสัมภาษณ:   การคํ านวณจ ํานวนที่ดินเพื่อการเกษตรในตารางขางลางนี้ ใหคิดจากจํ านวนพื้นที่การเกษตรในขอ 7

ชนิดพืชที่เพาะปลูก
13.

%  ของที่ดินที่ปลูก ถาไมมีใหเขียน
“ไมมี”  และขามไปถามพืชชนิดอื่น

14.
%  ของครัวเรือนที่ปลูกถาไมมีใหเขียน

“ไมมี”  และขามไปถามพืชชนิดอื่น

15.
ผลผลิต/ไร

16.
หนวยวัดผลผลิต
1. ถัง  2. กิโลกรัม

17.
ราคา

ผลผลิตเฉลี่ย
ขาว
1. ขาวหอมมะลิ
2. ขาวเหนียว
3. ขาวเจาพันธุอื่น ๆ ระบุ …………

มันสํ าปะหลัง
ปอแกว
ขาวโพด
ออย
ผักตางๆ
ยูคาลิบตสั
ยางพารา
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สวนท่ี 4  เทคโนโลยีการเกษตร

พนักงานสัมภาษณ:  ถาหมูบานน้ีไมไดปลูกขาว ใหบันทึกคํ าตอบ 999
ในคํ าถามขอ 18 แลวขามไปถามขอ 25

18. กรุณาบันทึกตนทุนคาใชจายเฉล่ีย ท่ีเกษตรกรจายในการปลูกขาวหน่ึงแปลงเม่ือปท่ี
ผานมา  คิดเปนจํ านวนเงินเทาไร  ตามรายการตาง ๆ ดังน้ี

                              รายการคาใชจาย คิดเปนเงิน ไมไดใช / ไมไดจาง

ปุยเคม ี(ตอไร)
ยาฆาแมลง (ตอไร)
ยาฆาปราบวัชพืชหรือยาฆาหญา (ตอไร)
คาจางแรงงานเกีย่วขาว (ตอไร) - ถามกีารจางแรงงานสํ าหรับเกีย่วขาว
คาจางแรงงานการด ํานา (ตอไร) - ถามกีารจางแรงงานสํ าหรับการด ํานา







19. หมูบานนี้มีโรงสีที่สีขาวได ในรอบ 12 เดือนที่ผานมาทั้งหมดกี่โรง
…………… โรง ถาไมมี  !  ขามไปถามขอ 23

20. ชื่อโรงสี  และชื่อเจาของโรงสี

ชื่อโรงสี ชื่อ-นามสกุล เจาของโรงสี
ลํ าดับ
ครัวเรือน ชื่อหมูบาน/เมือง

หมายเลข
ประจํ า

หมูบาน/เมือง

หมายเลข
ประจํ า
ตํ าบล

หมายเลข
ประจํ า
อํ าเภอ

หมายเลข
ประจํ า
จังหวัด

1
2
3
4
5
6
7
8
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21. มีชาวบานจากหมูบานอื่นเอาขาวมาสีขาวที่โรงสีที่กลาวมา (ในขอที่ 20) หรือไม

1. มี 2. ไมมี ! ขามไปถามขอ 23

22. ชาวบานจากหมูบานใดบางที่มาสีขาวที่โรงสีที่กลาวมา (ในขอที่ 20)
ชื่อหมูบาน/เมือง หมายเลข

ประจํ า
หมูบาน/เมือง

ชื่อต ําบล หมายเลข
ประจํ าต ําบล

ชื่ออ ําเภอ หมายเลข
ประจํ าอ ําเภอ

ชื่อจังหวัด หมายเลข
ประจํ าจังหวัด

1.
2.
3.

23. มีชาวบานในหมูบานนี้ไปสีขาวที่โรงสีของหมูบานอื่นหรือไม
1. มี 2. ไมมี ! ขามไปถามขอ 25 3. หมูบานนี้ไมไดปลูกขาว ! ขามไปถามขอ 25

24. ชาวบานในหมูบานนี้ไปสีขาวที่หมูบานใดบาง

ชื่อหมูบาน/เมือง หมายเลข
ประจํ า

หมูบาน/เมือง

ชื่อต ําบล หมายเลข
ประจํ าต ําบล

ชื่ออ ําเภอ หมายเลข
ประจํ าอ ําเภอ

ชื่อจังหวัด หมายเลข
ประจํ าจังหวัด

1.
2.
3.
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25.  ชาวบานหมูบานนี ้ขายพืชเศรษฐกิจตอไปนี้ที่ไหนบาง (ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)

ชนิดพืชที่
เพาะปลกู

ไมไดปลูก
พืชชนิดนี้

มีพอคามา
ซื้อที่หมูบาน

ขายในหมู
บานนี้เทานั้น

พนักงานสัมภาษณ :  ถามีการน ําไปขายนอกหมูบาน  ใหบันทึกสถานที่ขายที่ส ําคัญที่สุด 2 แหง

นี้ใชหรือไม ใชหรือไม สถานที่แหงที่ 1 สถานที่แหงที่ 2
ขามไป
ถามพืช
ชนิดอื่น

1.  มี
2.  ไมมี

1.  มี
2.  ไมมี

ชื่อหมูบาน/
เมือง

หมายเลข
ประจํ า
หมูบาน/
เมือง

ชื่อต ําบล หมายเลข
ประจํ า
ตํ าบล

หมายเลข
ประจํ า
อํ าเภอ

หมายเลข
ประจํ า
จังหวัด

ชื่อหมูบาน/
เมือง

หมายเลข
ประจํ า
หมูบาน/
เมือง

ชื่อต ําบล หมายเลข
ประจํ า
ตํ าบล

หมายเลข
ประจํ า
อํ าเภอ

หมายเลข
ประจํ า
จังหวัด

ขาว
1.  ขาวหอมมะลิ

2.  ขาวเหนียว

3.  ขาวเจาพันธุอื่นๆ
ระบ ุ……………

มันสํ าปะหลัง

ออย

ขาวโพด
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ปอแกว
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สวนท่ี 5  การซ้ือและบริการตาง ๆ

26. กรุณาบอกราคาขายโดยเฉล่ียของสัตวตอไปน้ี

ชนิดของสัตว ราคาขายโดยเฉล่ีย
ควายตัวผู 1 ตัว
วัว ตัวผู 1 ตัว
หมู ตัวผู 1 ตัว
เปด 1 ตัว
ไก 1 ตัว
ปลาชอน 1 กิโลกรัม

27. ในปท่ีแลว คาจางรถไถเดินตาม เพือ่ไถนาปลกูขาว ในการไถคร้ังแรกก่ีบาทตอไร?
       ………………..บาท/ไร

พนักงานสัมภาษณ :   ถาไมมีการจางหรือไมมีการปลูกขาวในหมูบาน ให
กาเคร่ืองหมาย  " ในชอง # ขางลาง

# ไมมีใครในหมูบานน้ีจางรถไถเดินตาม
# หมูบานน้ีไมไดปลูกขาว

28. ชาวบานในหมูบานน้ีไดจางรถแทรกเตอรจากหมูบานอ่ืนเพ่ือใชในการทํ าไรบางหรือไม
       1.  จาง 2.  ไมไดจาง ! ขามไปถามขอ 31
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29. จางรถแทรกเตอรจากหมูบานใดบาง

ช่ือหมูบาน/
เมือง

หมายเลข
ประจํ า

หมูบาน/เมือง

ชื่อต ําบล หมาย
เลข
ประจํ า
ตํ าบล

ช่ืออํ าเภอ หมาย
เลข
ประจํ า
อํ าเภอ

ช่ือจังหวัด หมาย
เลข
ประจํ า
จังหวัด

1.
2.
3.

30. ในปท่ีแลว เมื่อจางรถแทรกเตอรเพื่อไถไรมันส ําปะหลังในหมูบานน้ี จะเสียคาจางไถ
ไรละเทาไร

       รถแทรกเตอรขนาดใหญ ………………………. บาท/ไร
       รถไถเดินตาม ………………………………….. บาท/ไร

พนักงานสัมภาษณ :   ถาไมมีการจางหรือไมไดปลูกมันส ําปะหลังในหมูบาน
ใหกาเคร่ืองหมาย  " ในชอง # ขางลาง

# ไมมีชาวบานในหมูบานน้ีจางรถแทรกเตอร
# หมูบานนี้ไมไดปลูกมันส ําปะหลัง

31. ปจจุบันน้ี (ในป พ.ศ. 2543) ราคาท่ีดินในบริเวณกลางหมูบานสํ าหรับปลูกบานเฉล่ีย
ไรละเทาไร

ราคา  …………………….. บาท/ไร

32. ปจจุบันน้ี (ในป พ.ศ. 2543) ราคาท่ีดินสํ าหรับปลูกมันสํ าปะหลัง  เฉลี่ยไรละเทาไร
ราคา  …………………….. บาท/ไร
# หมูบานนี้ไมไดปลูกมันส ําปะหลัง
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33. ปจจุบันน้ี (ในป พ.ศ. 2543) ราคาท่ีดินของท่ีนาลุม เฉลี่ยไรละเทาไร
(นาลุมหมายถึงนาท่ีอยูติดลํ าน้ํ าและนํ ้าทวมถึง)

       ราคา ……………………… บาท/ไร
# หมูบานนี้ไมมีที่ดินลักษณะนี้

34. ปจจุบันน้ี (ในป พ.ศ. 2543) ราคาท่ีดินของท่ีนาดอน เฉลี่ยไรละเทาไร
(นาดอนหมายถึงนาท่ีอยูบนเนินหรือท่ีลาดชัน)

      ราคา ……………………… บาท/ไร
# หมูบานนี้ไมมีที่ดินลักษณะนี้
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35.  ถาชาวบานหมูบานนี้ไมสามารถซอมเครื่องจักรตาง ๆ ตอไปนี้ดวยตัวเอง เขาจะไปใชบริการซอมเครื่องจักรและสิ่งของตาง ๆ ตามรายการตอไปนี้ที่ไหนบาง (ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)
ชาวบาน
ในหมูบาน

มีชางซอม
จากที่อื่น

มีชางซอมอยู
ในหมูบาน

รายการ นี้ไมมี มาซอมใน หรือไม พนักงานสัมภาษณ :  ถามีการน ําเอาสิ่งของตาง ๆ เหลานี้ไปซอมที่หมูบานอื่น โปรดบันทึกสถานที่ที่ส ําคัญที่สุด 2 แหงที่ชาวบานน ําสิ่งของไปซอม
เครื่องจักร เครื่องจักร หมูบานนี้ 1.  มี
และสิ่งของ และสิ่งของ หรือไม 2.  ไมมี สถานที่แหงที่ 1 สถานที่แหงที่ 2
ตาง ๆ ชนิดนี้ 1.  มี

2.  ไมมี
ลํ าดับ
ครัวเรือน

(ใสไดมากกวา
1 ครัวเรือน)

ชื่อหมูบาน/
เมือง

หมายเลข
ประจํ า
หมูบาน/
เมือง

ชื่อต ําบล หมายเลข
ประจํ า
ตํ าบล

หมายเลข
ประจํ า
อํ าเภอ

หมายเลข
ประจํ า
จังหวัด

ชื่อหมูบาน/
เมือง

หมายเลข
ประจํ า
หมูบาน/
เมือง

ชื่อต ําบล หมายเลข
ประจํ า
ตํ าบล

หมายเลข
ประจํ า
อํ าเภอ

หมายเลข
ประจํ า
จังหวัด

มอเตอรไซด

รถเกง

รถปคอัพ

รถไถเดินตาม

เครื่องยนตของ
รถอีแตน
โทรทัศน

วีดีโอ

13



สวนท่ี 6  การคมนาคมขนสง

พนักงานสัมภาษณ : คํ าถามขอ 36, 37 เปนคํ าถามถึงกิจกรรมท่ีปกติชาวบานใน
หมูบานน้ีไปทํ ากิจกรรมในเขตเมืองท่ีไหนบาง

กิจกรรม ช่ืออํ าเภอ/เมือง
หมายเลข
ประจํ า
อํ าเภอ/เมือง

ช่ือจังหวัด
หมายเลข
ประจํ าจังหวัด

36. ไปซื้อของใชในครัวเรือนที่ตลาด
ในเขตเมืองไหนบาง

37. ไปทํ าธุระเร่ืองการเงิน/ธนาคาร
ที่ไหนบาง

38. ไปชมมหรสพ/ภาพยนตร เพ่ือ
การพักผอนหยอนใจที่ไหนบาง

39. ในปท่ีแลว มีเดือนใดบางท่ีมีปญหาในเร่ืองถนนมีน้ํ าทวมขังและเปนโคลน ทํ าใหการ
เดินทางไปตัวเมืองนางรองยากล ําบาก (ถาไมม ีให " หนาชอง “ไมมี”)

      # มี
บันทึกเดือนท่ีมีปญหา ………………………………………..

# ไมมี

40. ในชวงปกอนหนาน้ัน มีเดือนใดบางท่ีมีปญหาในเร่ืองถนนมีน้ํ าทวมขังและเปนโคลน ทํ า
ใหการเดินทางไปตัวเมืองนางรองยากลํ าบาก (ถาไมม ีให " หนาชอง “ไมมี”)

# มี
บันทึกเดือนท่ีมีปญหา ………………………………………..

# ไมมี





สวนที่ 7  อาชีพ
41. ชาวบานในหมูบานนี้ บางครั้งจะออกไปทํ างานรับจางเปนกลุม ๆ ที่หมูบานอื่นบางหรือไม

1. ไป 2. ไมไป   ! ขามไปถามขอ 43

42. หมูบานใดบาง ที่ชาวบานจากหมูบานนี้ไปทํ างานกันบอย ๆ

ชื่อหมูบาน/เมือง หมายเลขประจ ํา
หมูบาน/เมือง

ชื่อต ําบล หมายเลข
ประจํ าต ําบล

ชื่ออ ําเภอ หมายเลข
ประจํ าอ ําเภอ

หมายเลข
ประจํ าจังหวัด

ลักษณะของงานที่ทํ า

1.
2.
3.
4.
5.

15
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43. ในบางครั้งหมูบานนี้ตองจางแรงงานมาเปนกลุม ๆ จากหมูบานอื่นหรือไม
1. ตองจาง 2. ไมตองจาง  ! ขามไปถามขอ 46

44. แรงงานเปนกลุม ๆ ขางตน มาจากหมูบานไหนกันบาง

ชื่อหมูบาน/เมือง หมายเลขประจ ํา
หมูบาน/เมือง

ชื่อต ําบล หมายเลข
ประจํ าต ําบล

ชื่ออ ําเภอ หมายเลข
ประจํ าอ ําเภอ

หมายเลข
ประจํ าจังหวัด

ลักษณะของงานที่ทํ า

1.
2.
3.
4.
5.

45. เมื่อกลุมแรงงานจากหมูบานอื่นมารับจางท ํางานในหมูบานนี้ เชน ดํ านาและเกี่ยวขาว  เขาไดคาจางแรงงานตอวันตอคนประมาณกี่บาท

ประเภทแรงงาน ไมมีแรงงานจากหมูบานอื่นมาท ํางานในหมูบานนี้ คาจางในชวงที่นายจางมีความตองการแรงงานมาก ๆ คาจางโดยทั่ว ๆ ไป
1. แรงงานชาย
2. แรงงานหญิง
3. แรงงานเด็ก (อายุตํ ่ากวา 13 ป)



2
46. ในหมูบานนี้มีโรงงานหรือไม (โรงงานในความหมายนี้ จะตองเปนโรงงานที่มีคนงานตั้งแต 10 คนขึ้นไปทํ าการผลิตสินคา เชน ทํ ารองเทา ฯลฯ

แตไมนับรวมโรงสีขาว)
1. มี 2. ไมมี

47. ภายในรัศม ี5 กิโลเมตรจากจุดศูนยกลางของหมูบานนี้ มีโรงงานอื่น ๆ (ตามความหมายขอ 46) อีกหรือไม
1. มี จํ านวน ……………….. โรง 2. ไมมี  ! ขามไปถาม สวนที่ 8 (ขอ 53)

48.
ชื่อโรงงาน

49.
จํ านวนคนงาน
ที่ท ํางานในโรงงานนี้
ในปจจุบัน

50.
เจาของโรงงานนี ้ปจจุบันอาศัยอยูที่ไหน

51.
โรงงานแหงนี้
ไดเปด
ดํ าเนินการ

52.
โรงงานนี้ผลิตอะไร

ชาย หญิง อาศัยอยูในภาคอิสาน
ใชหรือไม

1.  ใช
2.  ไมใช  ! ขามไปถามขอ 51

เปนชาวบุรีรัมย
ใชหรือไม
1.  ใช
2.  ไมใช

มากี่ปแลว

1.
2.
3.
4.
5.





สวนท่ี 8  แหลงน้ํ า

พนักงานสัมภาษณ :  คํ าถามตอไปน้ีถามเก่ียวกับแหลงน้ํ าตาง ๆ ท่ีชาวบานใน
หมูบานน้ีใชเพ่ือการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจตาง ๆ

53 ชาวบานในหมูบานน้ีไดสูบน้ํ าจากแมน้ํ า ลํ าหวย หนอง หรือ คลอง มาใชในการปลูกขาว
หรือไม

       1. ใช           2. ไมใช       3. หมูบานน้ีไมไดปลูกขาว

54. ชาวบานในหมูบานน้ีไดขุดคลองซอยจากแมน้ํ า ลํ าหวย หนอง หรือ คลอง เพื่อนํ าน้ํ ามา
ใชในการปลูกขาวหรือไม

       1. ใช           2. ไมใช 3. หมูบานน้ีไมไดปลูกขาว

55. ชาวบานในหมูบานน้ีไดใชวิธีตักน้ํ าหรือรถเข็นน้ํ าจากแมน้ํ า ลํ าหวย หนอง หรือ คลอง
มาใชในการปลูกผักหรือไม

 1. ใช                    2. ไมใช      3. หมูบานนี้ไมไดปลูกผัก
 

56. ชาวบานในหมูบานน้ีไดสูบน้ํ าจากบอน้ํ ามาใชในการปลูกผักหรือไม
 1. ใช                    2. ไมใช   ! ขามไปถามขอ 60 3. หมูบานนี้ไมไดปลูกผัก
 

57.  ในหมูบานน้ีมีบอน้ํ า (ท้ังบอน้ํ าสาธารณะ  และบอน้ํ าเอกชน) ท่ีสามารถนํ าน้ํ ามาใชเพื่อ
การเพาะปลูกท้ังหมดก่ีบอ

       ………………………… บอ
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58. ในหมูบานนี้มีปญหาในเรื่องคุณภาพนํ ้า จากบอน้ํ าตาง ๆ  เชน ปญหาน้ํ าเค็ม, น้ํ ามีกรด,
น้ํ ามีดาง, น้ํ ามีแร หรือไม

       1. มี (โปรดบอกรายละเอียด) …………………………………………………………
       ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
2. ไมมี

59. บอน้ํ าตาง ๆ ในหมูบานน้ี มีนํ้ าใชตลอดท้ังปหรือไม
        1. มี

2. ไมมี (โปรดระบุเดือนท่ีน้ํ าไมมีในบอ) ………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

60. ในหมูบานนี้มีปญหาในเรื่องคุณภาพนํ ้าในแมนํ้ า หวย หนอง และ คลอง ท่ีนํ ามาใชใน
การเพาะปลูก เชน น้ํ าเค็ม, น้ํ ามีกรด, น้ํ ามีดาง, น้ํ ามีแร, หรือไม
1. มี (โปรดบอกรายละเอียด) …………………………………………………………

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

2. ไมมี

61. น้ํ าจากแมน้ํ า ลํ าหวย หนอง และคลองที่ใชปลูกพืชในหมูบานนี้มีปญหานํ ้าเสียท่ีเกิด
จากการสกึกรอนของผวิดินท่ีน้ํ าพดัพาดินลงสูแมน้ํ าหรือเกิดจากสารเคม ี เชน ยาฆาแมลง
ยาฆาหญา หรือยาปราบศัตรูพืชหรือไม (นอกจากปญหาน้ํ าเค็ม น้ํ ามีกรด น้ํ ามีดาง น้ํ า
มีแร ตามธรรมชาติ)
1. มี (โปรดบอกรายละเอียด) …………………………………………………………

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

2. ไมมี
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62.  ในชวงของฤดูกาลเพาะปลูกปท่ีแลว มีนํ้ าเพียงพอในการปลูกขาวหรือไม
1. เพียงพอ !ขามไปถามขอ 64
2. ไมเพียงพอ   3. หมูบานน้ีไมไดปลูกขาว  ! ขามไปถามขอ 70

63.  ในชวงระหวางเดือนใดบางท่ีน้ํ าสํ าหรับใชในการปลูกขาวมีไมเพียงพอ
        บันทึกรายช่ือเดือน……………………………………………………………………….

64. ในชวงของฤดูกาลเพาะปลูกกอนปท่ีแลว มีนํ้ าเพียงพอในการปลูกนาขาวหรือไม
       1. เพียงพอ  !ขามไปถามขอ 66

2. ไมเพียงพอ
 

65.  ในชวงระหวางเดือนอะไรบางที่นํ ้ามีไมเพียงพอในการปลูกขาว
บันทึกรายช่ือเดือน……………………………………………………………………….

66.  ในชวงปการเพาะปลูกคร้ังลาสุดท่ีแลว  มีนํ้ ามากเกินไปในการปลูกขาวหรือไม
1. มี                                           2.  ไมมี  ! ขามไปถามขอ  68

67.  ในชวงปที่แลว  ระหวางเดือนอะไรบางท่ีมีน้ํ ามากเกินไปในการปลูกขาว
บันทึกรายช่ือเดือน……………………………………………………………………….

68.  ในชวงระหวางปกอนปท่ีแลว  มีนํ้ ามากเกินไปในการปลูกขาวหรือไม
       1.  มี                                    2.  ไมมี  ! ขามไปถามขอ 70

69.  ในชวงระหวางเดือนอะไรบาง ของชวงปที่ผานมา ที่มีนํ ้ามากเกินไปในการปลูกขาว
บันทึกรายช่ือเดือน……………………………………………………………………….
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ปญหาสิ่งแวดลอม

พนักงานสัมภาษณ : ใหถามวาในชวง 5 ปท่ีผานมา หมูบานน้ีมีปญหา
ส่ิงแวดลอมตอไปน้ีหรือไม อน่ึงหากหมูบานน้ีไมมีดินในลักษณะท่ีอธิบายตอไปน้ี
หรือไมมีการปลูกขาว หรือไมมีการปลูกมันสํ าปะหลัง ใหบันทึกไมเขาขาย

ปญหา 1. มี 2. ไมมี 3. ไมเขาขาย

70. การพังทะลายของดินในบริเวณที่อยูใกลแมนํ ้า

71. การพังทะลายของดินในบริเวณเชิงเขา/ที่ลาดชัน

72. ดินเค็ม (โดยการทับถมของเกลือในดินชั้นบน)

73. ปญหาจากศัตรูพืช (หอย แมลง ตั๊กแตน หนอน ปู)
รบกวนในนาขาว

74. ปญหาวัชพืชในนาขาว

75. ปญหาศัตรูพืช (หอย แมลง ตั๊กแตน หนอน ปู)
รบกวนในไรมันสํ าปะหลัง

76. ปญหาวัชพืชในไรมันสํ าปะหลัง

77. หมูบานน้ีมีปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการใชปุยเคมีหรือไม
1. มี (อธบิาย) …………………………………………………………………………..
2. ไมมี

78. หมูบานน้ีมีปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการใชยาฆาแมลงหรือไม
1. มี (อธบิาย) …………………………………………………………………………..
2. ไมมี
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79. หมูบานน้ีมปีญหาทางสิง่แวดลอมท่ีเกิดจากการใชยาฆาหญาหรือยาปราบวัชพชืหรือไม
1. มี (อธบิาย) …………………………………………………………………………..
2. ไมมี

พนักงานสัมภาษณ : ตอไปน้ีจะถามเก่ียวกับเร่ืองการใชนํ้ าในครัวเรือน
(คํ าถามในขอ 80-84)

80. ในหมูบานน้ีมบีอน้ํ าสาธารณะท่ีครัวเรือนสามารถนํ าไปใชอาบ, ซกัลาง, ปรุงอาหารหรือไม
1. มี                          2.  ไมมี  ! ขามไปถามสวนที่ 9 ขอ 85

81. บอน้ํ าสาธารณะท่ีสามารถใชการได  มีท้ังหมดก่ีบอ
        …………………………บอ

82. บอน้ํ าสาธารณะในหมูบานนี้มีปญหาในเรื่องคุณภาพของนํ้ า เชน น้ํ ามีสี, มีกลิ่น, มีรส,
น้ํ าสกปรกหรือไม

       1.  มี                          2.  ไมมี

83. บอน้ํ าสาธารณะในหมูบานนี้มีปญหาเรื่องมีนํ้ าตลอดท้ังปหรือไม
       1.  มี                            2.  ไมมี

84.  ชาวบานในหมูบานน้ีด่ืมน้ํ าจากบอน้ํ าสาธารณะหรือไม
1. ด่ืม                          2.  ไมดื่ม
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สวนท่ี 9  วัด

85. มีวัดในหมูบานน้ีหรือไม
       1. มี                              2. ไมมี  ! ขามไปถามขอ 90

86. ในปท่ีแลว มีพระสงฆที่อยูในวัด ต้ังแต 3 เดือนขึ้นไป ท้ังหมดก่ีรูป
        จํ านวนพระสงฆ ……………………….. รูป

87. ในปท่ีแลว มีพระสงฆท่ีอยูในวัดนอยกวา 3 เดือนท้ังหมดก่ีรูป
จํ านวนพระสงฆ ……………………….. รูป

88. มีชาวบานจากหมูบานอ่ืนเขามารวมทํ าบุญในวัดน้ีหรือไม
1. มี                              2. ไมมี  ! ขามไปถามขอ 90

89. มีชาวบานจากหมูบานใดบางท่ีมาเขามารวมทํ าบุญในวัดของหมูบานน้ี

ชื่อหมูบาน หมายเลข
ประจํ า
หมูบาน

ชื่อต ําบล หมาย
เลข
ประจํ า
ตํ าบล

ชื่ออํ าเภอ หมาย
เลข
ประจํ า
อํ าเภอ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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90. ชาวบานในหมูบานน้ีไปทํ าบุญท่ีวัดในหมูบานอ่ืนหรือไม
      1. มี                                  2.  ไมมี  ! ขามไปถามสวนที่ 10 ขอ 92

91. มีวัดในหมูบานอะไรบางท่ีชาวบานในหมูบานน้ีไปทํ าบุญ

ชื่อหมูบาน หมายเลข
ประจํ า
หมูบาน

ชื่อต ําบล หมาย
เลข
ประจํ า
ตํ าบล

ชื่ออํ าเภอ หมาย
เลข
ประจํ า
อํ าเภอ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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สวนท่ี 10  การติดตอสื่อสาร

92. ชาวบานในหมูบานน้ีสามารถพูดภาษาอะไรไดบาง (ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)
1. ไทยภาคกลาง

 2. ไทยโคราช
 3. เขมร
 4. ลาว/ไทยอิสาน
 5. สวย
 6. อ่ืน ๆ ระบุ ………………………………………..

93. ภาษาอะไรท่ีชาวบานสวนใหญใชพูดจากันในชีวิตประจํ าวัน ……………………………

94. ในหมูบานน้ีมีโทรศัพทมือถือก่ีเคร่ือง ……………………….. เคร่ือง

95. ในหมูบานน้ีมีโทรศัพทธรรมดา (โทรศัพทประจํ าบาน) ก่ีเคร่ือง ……………. เคร่ือง

96. ในหมูบานน้ีมีโทรศัพทสาธารณะท้ังหมดก่ีตู ……………….. ตู
96.1  มีโทรศัพทสาธารณะท่ีใชการไดก่ีตู …………………..  ตู

97. ในหมูบานน้ีมีวิทยุสํ าหรับส่ือสารก่ีเคร่ือง …………………… เคร่ือง

98. ในหมูบานน้ีมีหอกระจายขาวหรือไม
         1.  มี                              2.  ไมมี

99. ชาวบานในหมูบานน้ีสามารถติดตอไดโดยวิธีอินเตอรเนตหรือไม
         1.  มี                              2.  ไมมี                   3. ไมทราบ





สวนที่ 11  สุขภาพอนามัยและบริการสาธารณสุข
100. ชาวบานในหมูบานนี้มีบริการสาธารณสุขตอไปนี้หรือไม (ถามี บันทึกจํ านวน)

ประเภทบริการสาธารณสุข มีกี่แหง ไมมี

1. โรงพยาบาลชมุชน แหง
2. คลินิกแพทยเอกชน ราน

3. รานขายยาแผนปจจุบัน ราน

4. รานขายของทั่วไปที่มียาขายดวย ราน

5. แพทยประจ ําต ําบล คน

6. หมอกลางบาน / หมอแผนโบราณ / หมอฉีดยา คน

7. อาสาสมัครวางแผนครอบครัวชุมชน (อส.วคช.) คน

8. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ ําหมูบาน (อสม.) คน

9. ผูสื่อขาวสาธารณสุขประจ ําหมูบาน (ผสส.) คน

10. ผดุงครรภโบราณ (หมอต ําแย) ที่ผานการอบรม คน

11. ผดุงครรภโบราณ (หมอต ําแย) ที่ยังไมผานการอบรม คน

12. หมอท ําฟน (ทันตแพทย) คน

13. กองทนุยา / สหกรณยา / ธนาคารยา แหง

14. สํ านักงานผดุงครรภ แหง

15. สถานีอนามัยประจ ําต ําบล แหง

100. ในปที่แลว มีสถานีอนามัยประจ ําตํ าบลอะไรบางที่ชาวบานสวนใหญในหมูบานนี้ไปใชบริการ
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ชื่อสถานีอนามัย
ประจํ าต ําบล

ชื่อหมูบาน / เมือง หมายเลขประจ ํา
หมูบาน / เมือง

ชื่อต ําบล หมายเลข
ประจํ าต ําบล

ชื่ออ ําเภอ หมายเลข
ประจํ าอํ าเภอ

1.

# ไมมีใครจากหมูบานนี ้ไปใชบริการสถานีอนามัย  ! ขามไปถามขอ 104

101. ชาวบานในหมูบานนี้ไปใชบริการสถานีอนามัยตํ าบลอื่น ๆ หรือไม
1. มี 2. ไมมี  ! ขามไปถามขอ 104

103. มีสถานีอนามัยประจ ําตํ าบลใดบางที่ชาวบานในหมูบานนี้ไปใชบริการ

ชื่อสถานีอนามัย
ประจํ าต ําบล

ชื่อหมูบาน / เมือง หมายเลขประจ ํา
หมูบาน / เมือง

ชื่อต ําบล หมายเลข
ประจํ าต ําบล

ชื่ออ ําเภอ หมายเลข
ประจํ าอํ าเภอ

1.
2.
3.

104. ในปที่แลว ชาวบานในหมูบานนี้สวนใหญไปใชบริการที่โรงพยาบาลอะไร

27
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ชื่อโรงพยาบาล ชื่อหมูบาน / เมือง หมายเลขประจ ํา

หมูบาน / เมือง
ชื่อต ําบล หมายเลข

ประจํ าต ําบล
ชื่ออ ําเภอ หมายเลข

ประจํ าอํ าเภอ
1.

105. นอกจากโรงพยาบาลในขอ 104 แลว ชาวบานในหมูบานนี้ไปใชบริการที่โรงพยาบาลอื่นอีกหรือไม
1. ไป 2. ไมไป  ! ขามไปถามขอ 107

106. มีโรงพยาบาลอะไรบาง

ชื่อโรงพยาบาล ชื่อหมูบาน / เมือง หมายเลขประจ ํา
หมูบาน / เมือง

ชื่อต ําบล หมายเลข
ประจํ าต ําบล

ชื่ออ ําเภอ หมายเลข
ประจํ าอํ าเภอ

1.
2.
3.

107. ตั้งแตป พ.ศ. 2537 เปนตนมา มีหนวยแพทยเคลื่อนที่ออกมาใหบริการวางแผนครอบครัวในหมูบานนี้หรือไม
107.1 บริการทํ าหมันชาย 1. มี 2. ไมมี
107.2 บริการยาฉีด 1. มี 2. ไมมี
107.3 บริการใหยาเม็ดคุมกํ าเนิด 1. มี 2. ไมมี
107.4 บริการยาหลอดฝงคุมกํ าเนิด 1. มี 2. ไมมี
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108. มีเจาหนาที่อนามัยของชุมชนมาฉีดวัคซีนใหเด็ก ๆ และมารดาหลังคลอดหรือมาเยี่ยมหมูบานบางหรือไม
1. มี 2. ไมมี  ! ขามไปถามขอ 110

109. เจาหนาที่อนามัยมาจากสถานีอนามัยใด

ชื่อสถานีอนามัย
ประจํ าต ําบล

ชื่อหมูบาน / เมือง หมายเลขประจ ํา
หมูบาน / เมือง

ชื่อต ําบล หมายเลข
ประจํ าต ําบล

ชื่ออ ําเภอ หมายเลข
ประจํ าอํ าเภอ

บอยแคไห

1.
2.
3.



สวนท่ี 12  การต้ังถ่ินฐานเร่ิมแรก

พนักงานสัมภาษณ : คํ าถามน้ีเร่ิมนับจากท่ีชาวบานไดยายถ่ินฐานจาก
แหลงท่ีอยูอ่ืนเขามาต้ังรกราก เชน นับต้ังแตยุคท่ีมีการบุกเบิก หักราง ถางปา
เพ่ือหาท่ีทํ ากิน ไมใชระยะเวลาเร่ิมจากการจัดต้ังบานอยางเปนทางการ (แสดง
แผนที่ N-Map ประกอบการถามในขอน้ีดวย)

110. ชาวบานในหมูบานน้ี ไดเขามาอยูในหมูบานน้ีก่ีปแลว
…………… ปมาแลว

111. ถาไมแนใจในคํ าตอบกรุณาประมาณระยะเวลาท่ีนาจะใกลเคียงกับความจริง
มากท่ีสุดวาก่ีปมาแลว

…………… ปมาแลว
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