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FORM HM

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
รวมกับ

ศูนยประชากรแคโรไลนา มหาวิทยาลัยนอรธแคโรไลนา ณ ชาเปลฮิลล

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

แบบสอบถามครัวเรือนที่ยายถิ่นออกไปทั้งครัวเรือน

หมายเลขประจํ าครัวเรือน   __  __  __  __  __  __  __  __  __

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

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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ขอมูลครัวเรือนเกาจากการส ํารวจป 2527 และ 2537

1. รายละเอียดจากการส ํารวจในป 2527
บานเลขท่ี  __  __  __  ช่ือหมูบาน ………………………………………. หมูที ่__  __
หมายเลขประจ ําครัวเรือน ป 2527 __  __  __  __  __  __  __  __  __

2. รายละเอียดของการสํ ารวจในป 2537
บานเลขท่ี  __  __  __  ช่ือหมูบาน ………………………………………. หมูที ่__  __
หมายเลขประจ ําครัวเรือน ป 2537 __  __  __  __  __  __  __  __

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 าการสัมภาษณหรือหลังจากสัมภาษณเสร็จสิ้นแลว

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

4.  รายละเอียดในการติดตามสัมภาษณ

วนั/เดือน/ปที่
ตดิตามสัมภาษณ

เวลาทีต่ดิตาม
สัมภาษณ

ผลการ
สัมภาษณ

ชือ่พนักงาน
สัมภาษณ

ชือ่ผูควบคุม
งานสนาม

ความพยายามครั้งที ่1 เร่ิม …………. 1. สมบูรณ
วนัท่ี .. เดือน ……….. จบ ………….. 2. ไมสมบูรณ
ความพยายามครั้งที ่2 เร่ิม …………. 1. สมบูรณ
วนัท่ี .. เดือน ……….. จบ ………….. 2. ไมสมบูรณ
ความพยายามครั้งที ่3 เร่ิม …………. 1. สมบูรณ
วนัท่ี .. เดือน ……….. จบ ………….. 2. ไมสมบูรณ
ความพยายามครั้งที ่4 เร่ิม …………. 1. สมบูรณ
วนัท่ี .. เดือน ……….. จบ ………….. 2. ไมสมบูรณ

HM-2
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พนักงานสัมภาษณ : ถาผูท่ีมชีือ่อยูในตารางครัวเรือนป 2537 ท่ีเตรียมไว ซึง่เคยถูกสมัภาษณใน
ป 2527 และ/หรือในป 2537 ไดยายออกจากหมูบานน้ีไปแลวทุกคน ใหบันทึกขอมลูขางลาง

FORM HM – A : ขอมูลเก่ียวกับหัวหนาครัวเรือน

ถามถึงหัวหนาครัวเรือน
HM1 " ชื่อ-นามสกุล หัวหนาครัวเรือน  ……………………………………

" รหัส CEP ของหัวหนาครัวเรือน เมื่อป 2537  __  __  __
" บานเลขท่ีของหัวหนาครัวเรือน เมื่อป 2537  __  __  __

                และ / หรือ
" รหัส CEP ของหัวหนาครัวเรือน เมื่อป 2527  __  __
" บานเลขท่ีของหัวหนาครัวเรือน เมื่อป 2527  __  __  __

คํ าถามที่ถามผูที่ทราบขอมูลของครัวเรือนที่ยายออกไป
HM2: ทานทราบหรือไมวาขณะน้ีหัวหนาครัวเรือนน้ีอยูท่ีใด ทางผูวิจยัตองการทราบ

ท่ีอยู   เบอรโทรศัพท หรือขอมลูท่ีสามารถติดตอกับหัวหนาครัวเรือนน้ี
0. หัวหนาครัวเรือนน้ีเสยีชวิีตแลว  (หยุดถามเก่ียวกับหัวหนาครัวเรือน แตใช   FORM

HM - B  ถามเก่ียวกับสมาชกิคนตอไปท่ีอยูในตารางครัวเรือนป 2537 ท่ีเตรียมไว)
1. ทราบ (บันทึกรายละเอียดขางลาง)
2. ไมทราบ

บานเลขท่ี …….. ซอย ………………………… ถนน …………………………
ชื่อหมูบาน …………………………………..… หมูที ่ __  __
หมายเลขประจ ําหมูบาน  __  __  __  __  __  __
ตํ าบล/แขวง ………………………….……….. อํ าเภอ/เขต ………………….
จังหวัด …………………………………………  รหัสไปรษณีย …………………
หมายเลขโทรศัพท  ( …… ) ………………………………………………………
สถานท่ีใกลเคียง …………………………………………………………………..
ชื่อ-นามสกุล นายจาง …………………………………………………………….
ท่ีอยูของนายจาง/ผูจาง …………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
หมายเลขโทรศัพท นายจาง/ผูจาง  ( …… ) ……………………………………..

HM-A-1
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พนักงานสัมภาษณ:  ถาคํ าตอบท่ีไดจากขอ HM2 สามารถระบุลกัษณะการยายออก
ของครัวเรือนน้ีไดตามตัวเลอืกขางลาง ใหวงกลมตัวเลอืกน้ัน แตถาคํ าตอบท่ีไดไมสามารถ
ระบุได ใหถามผูใหขอมลูวาควรจะระบุการยายออกของครัวเรือนน้ีตามตัวเลอืกใด

HM3: 1. ยายไปอยูหมูบานอ่ืนในอํ าเภอนางรอง (เดิม)
(บันทึกหมายเลขประจํ าหมูบาน)  __  __  __  __  __  __

2. ยายออกไปอยูนอกอํ าเภอนางรอง (เดิม)
(บันทึกหมายเลขอํ าเภอ) __  __

3. ยายไปอยูท่ีจังหวัดอ่ืน (บันทึกหมายเลขจังหวัด)  __  __
4. ยายไปอยูท่ีประเทศอ่ืน (บันทึกหมายเลขประเทศ)  __  __

HM4: มีสมาชิกคนใดท่ีมช่ืีออยูในตารางครัวเรือนป 2537 ท่ีเตรียมไวอาศัยอยู
กับบุคคลน้ีบางหรือไม  (หัวหนาครัวเรือน)
1. มี – ระบุชื่อและรหัส CEP ป 2537 ลงในตารางขางลาง         2. ไมมี

ชือ่-นามสกุล รหัส CEP ป 2537

รายละเอียดของผูใหขอมูล HM-A
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………………………..
ลํ าดับครัวเรือน  __  __  __
ความสัมพันธกับครัวเรือนท่ียายออกไป ……………………………………………………

พนักงานสัมภาษณ :  ใหตรวจสอบตารางครัวเรือนป 2537 ที่เตรียมไววายังมี
สมาชิกของครัวเรือนน้ีท่ีไมมีช่ือในตาราง HM4 อีกหรือไม
ถาไมมี - จบการสัมภาษณ
ถามี - ใหบนัทึกรายละเอยีดเกีย่วกบัสมาชกิครัวเรือนคนอืน่ ๆ  ใน FORM HM-B

HM-A-2
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พนักงานสัมภาษณ : จากการตรวจสอบตารางครัวเรือนป 2537 ท่ีเตรียมไว ถาพบวายัง
มสีมาชกิครัวเรือนคนอ่ืน  ท่ีไมมชีือ่ในตาราง HM 4 (FORM HM-A) ใหบันทึกรายละเอียด
เก่ียวกับสมาชกิเหลาน้ี ลงใน FORM น้ี

FORM HM – B :  ขอมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครัวเรือน

HM5: " ชื่อ-นามสกุล ผูยายถ่ิน ………………………………………….…...
" รหัส CEP ของผูยายถ่ิน  ป 2537 __  __  __
" บานเลขที ่ของผูยายถ่ิน  ป 2537 __  __  __

                และ / หรือ
" รหัส CEP ของผูยายถ่ิน ป 2527 __  __
" บานเลขท่ีของผูยายถ่ิน ป 2527 __  __  __

HM6: ทานทราบหรือไมวา ขณะน้ีบุคคลขางตนอยูท่ีใด ทางผูวิจัยตองการทราบ
ท่ีอยู เบอรโทรศัพท หรือขอมูลท่ีสามารถติดตอกับบุคคลน้ี
0. บุคคลน้ีเสยีชวิีตแลว (หยุดถามเก่ียวกับบุคคลน้ี แตใช FORM HM-B ชดุ
ใหม ถามเก่ียวกับสมาชกิคนตอไปในตารางครัวเรือนป 2537 ท่ีเตรียมไว)

1. ทราบ (บันทึกรายละเอียดขางลาง)
2. ไมทราบ

บานเลขท่ี …….. ซอย ………………………… ถนน …………………………
ชื่อหมูบาน …………………………………..… หมูที ่ __  __
หมายเลขประจ ําหมูบาน  __  __  __  __  __  __
ตํ าบล/แขวง ………………………….……….. อํ าเภอ/เขต ………………….
จังหวัด …………………………………………  รหัสไปรษณีย …………………
หมายเลขโทรศัพท  ( …… ) ………………………………………………………
สถานท่ีใกลเคียง …………………………………………………………………..
ชื่อ-นามสกุล นายจาง …………………………………………………………….
ท่ีอยูของนายจาง/ผูจาง …………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
หมายเลขโทรศัพท นายจาง/ผูจาง  ( …… ) ……………………………………..

HM-B-1



6

พนักงานสัมภาษณ: ถาคํ าตอบท่ีไดจากขอ HM6 สามารถระบุลกัษณะการยายออก
ของครัวเรือนน้ีไดตามตัวเลอืกขางลาง ใหวงกลมตัวเลอืกน้ัน แตถาคํ าตอบท่ีไดไมสามารถ
ระบุได ใหถามผูใหขอมลูวาควรจะระบุการยายออกของครัวเรือนน้ีตามตัวเลอืกใด

HM7: 1. ยายไปอยูหมูบานอ่ืนในอํ าเภอนางรอง (เดิม)
(บันทึกหมายเลขประจํ าหมูบาน)  __  __  __  __  __  __

2. ยายออกไปอยูนอกอํ าเภอนางรอง (เดิม)
(บันทึกหมายเลขอํ าเภอ)  __  __

3. ยายไปอยูท่ีจังหวัดอ่ืน (บันทึกหมายเลขจังหวัด)  __  __
4. ยายไปอยูท่ีประเทศอ่ืน (บันทึกหมายเลขประเทศ)  __  __

HM8: มีสมาชิกคนใดท่ีมช่ืีออยูในตารางครัวเรือนป 2537 ท่ีเตรียมไวอาศัยอยู
กับบุคคลน้ีบางหรือไม
1. มี – ระบุชื่อและรหัส CEP ป 2537 ลงในตารางขางลาง
2. ไมมี

ชื่อ-นามสกุล รหัส CEP ป 2537

รายละเอียดของผูใหขอมูล HM-B
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………………………..
ลํ าดับครัวเรือน  __  __  __
ความสัมพันธกับครัวเรือนท่ียายออกไป ……………………………………………………

พนักงานสัมภาษณ : ถายังมสีมาชกิคนอ่ืนอีกใหกรอกขอมลูลงใน FORM HM-B
หนา 7 - 8

HM-B-2
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พนักงานสัมภาษณ : จากการตรวจสอบตารางครัวเรือนป 2537 ท่ีเตรียมไว ถาพบวายัง
มสีมาชกิครัวเรือนคนอ่ืน  ท่ีไมมชีือ่ในตารางขอมลูขางหนา ใหบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับ
สมาชกิเหลาน้ี ลงใน FORM น้ี

FORM HM – B :  ขอมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครัวเรือน

HM5: " ชื่อ-นามสกุล ผูยายถ่ิน ………………………………………….…...
" รหัส CEP ของผูยายถ่ิน  ป 2537 __  __  __
" บานเลขที ่ของผูยายถ่ิน  ป 2537 __  __  __

                และ / หรือ
" รหัส CEP ของผูยายถ่ิน ป 2527 __  __
" บานเลขท่ีของผูยายถ่ิน ป 2527 __  __  __

HM6: ทานทราบหรือไมวา ขณะน้ีบุคคลขางตนอยูท่ีใด ทางผูวิจัยตองการทราบ
ท่ีอยู   เบอรโทรศัพท หรือขอมูลท่ีสามารถติดตอกับบุคคลน้ี
0. บุคคลน้ีเสยีชวิีตแลว (หยุดถามเก่ียวกับบุคคลน้ี แตใช FORM HM-B ชดุ
ใหม ถามเก่ียวกับสมาชกิคนตอไปในตารางครัวเรือนป 2537 ท่ีเตรียมไว)

1. ทราบ (บันทึกรายละเอียดขางลาง)
2. ไมทราบ

บานเลขท่ี …….. ซอย ………………………… ถนน …………………………
ชื่อหมูบาน …………………………………..… หมูที ่ __  __
หมายเลขประจ ําหมูบาน  __  __  __  __  __  __
ตํ าบล/แขวง ………………………….……….. อํ าเภอ/เขต ………………….
จังหวัด …………………………………………  รหัสไปรษณีย …………………
หมายเลขโทรศัพท  ( …… ) ………………………………………………………
สถานท่ีใกลเคียง …………………………………………………………………..
ชื่อ-นามสกุล นายจาง …………………………………………………………….
ท่ีอยูของนายจาง/ผูจาง …………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
หมายเลขโทรศัพท นายจาง/ผูจาง  ( …… ) ……………………………………..
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พนักงานสัมภาษณ: ถาคํ าตอบท่ีไดจากขอ HM6 สามารถระบุลกัษณะการยายออก
ของครัวเรือนน้ีไดตามตัวเลอืกขางลาง ใหวงกลมตัวเลอืกน้ัน แตถาคํ าตอบท่ีไดไมสามารถ
ระบุได ใหถามผูใหขอมลูวาควรจะระบุการยายออกของครัวเรือนน้ีตามตัวเลอืกใด

HM7: 1. ยายไปอยูหมูบานอ่ืนในอํ าเภอนางรอง (เดิม)
(บันทึกหมายเลขประจํ าหมูบาน)  __  __  __  __  __  __

2. ยายออกไปอยูนอกอํ าเภอนางรอง (เดิม)
(บันทึกหมายเลขอํ าเภอ)  __  __

3. ยายไปอยูท่ีจังหวัดอ่ืน (บันทึกหมายเลขจังหวัด)  __  __
4. ยายไปอยูท่ีประเทศอ่ืน (บันทึกหมายเลขประเทศ)  __  __

HM8: มีสมาชิกคนใดท่ีมช่ืีออยูในตารางครัวเรือนป 2537 ท่ีเตรียมไวอาศัยอยู
กับบุคคลน้ีบางหรือไม
1. มี – ระบุชื่อและรหัส CEP ป 2537 ลงในตารางขางลาง
2. ไมมี

ชือ่-นามสกุล รหัส CEP ป 2537

รายละเอียดของผูใหขอมูล HM-B
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………………………..
ลํ าดับครัวเรือน  __  __  __
ความสัมพันธกับครัวเรือนท่ียายออกไป ……………………………………………………

พนักงานสัมภาษณ : ถายังมสีมาชกิคนอ่ืนอีกใหกรอกขอมลูลงใน FORM HM-B
เพิม่เติมท่ีเตรียมไว
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