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ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล อายุ (ปี)

บันทึก   ตอบเอง…..........…..... 1

 ชาย………1 อายุเต็มปี  หัวหน้าครัวเรือน..............................1   ผู้อื่นตอบแทน..............2

 หญิง………2  ภรรยาหรือสามี................................2

ถ้าตํ่ากว่า 1 ปี บันทึก "00"  บุตรท่ียังไม่ได้สมรส........................3

ถ้าต้ังแต่ 98 ปีขึ้นไป บันทึก "98  บุตรท่ีสมรสแล้ว.........................4   ไม่ได้รับ..................................0

 บุตรเขย บุตรสะใภ้......................5   ได้รับ......................................1

 บุตรของบุตร............................6

 พ่อ แม่ พ่อตา แม่ยาย....................7

 ญาติอื่น ๆ...............................8

 ผู้อาศัย / คนรับใช้...........9

              บันทึกรหัส การดูแลจากศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กหรือ

โรงเรียนท่ัวไปหรือไม่

            บันทึกรหัส

กับหัวหน้าครัวเรือน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน

บันทึกรหัส

ผู้ตอบ

 ปัจจุบัน"..(ชื่อ).." ได้รับ

ถ้าอายุไม่ถึง 15 ปี

ให้ผู้อื่นตอบแทนเท่าน้ัน

(บันทึกรหัส "2")

                 บันทึกรหัส

2

เพศ ความสัมพันธ์

ถามทุกคน  ถามเฉพาะผู้ท่ีมีอายุ

ต่ํากว่า 4 ปี

A01 A02 A04 A06A03 A05 A07



ถามเฉพาะผู้ท่ี

กําลังเรียน  (A08 = 1)

"…ชื่อ…" กําลังเรียน

อยู่ระดับใด

(บันทึกระดับการศึกษา                         บันทึกรหัส 

  ไม่เรียนแล้ว...................0 ตามรหัสใน A09) บันทึกรหัส  โสด...........................1   ไม่ทํางาน……………………… 0
  (ถามต่อ A09) ไม่เคยเรียน……………………………0  ไม่มีเงิน/ต้องทํางาน............................1  สมรส........................2   ทํางาน (อาชีพหลัก)

  กําลังเรียนอยู่……………1    ตํ่ากว่าประถมศึกษา….…………………1  โรงเรียนอยู่ไกล....................................2  หม้าย....................3     เกษตร/ประมง..................1
(ข้ามไปถาม A10)    ประถมศึกษา……...…..………………2  ไม่อยากเรียน........................................3  หย่า...............................4     เจ้าหน้าท่ีของรัฐ/

   มัธยมศึกษาตอนต้น…..………………3  อื่นๆ (ระบุ)..........................................6  แยกกันอยู่.......................5     พนักงานรัฐวิสาหกิจ........2

   มัธยมศึกษาตอนปลาย     พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน...3

        สายสามัญ..................4     ค้าขาย/ประกอบธุรกิจ

        สายอาชีพ/ปวช..................5         ส่วนตัว..................... 4

   ปวส. ปวท. อนุปริญญา…6     รับจ้างท่ัวไป/กรรมกร......5

ระหว่าง 12 เดือนท่ีแล้ว 

 ถามเฉพาะผู้ท่ีจบ

ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย

(อาชีพหลัก)

สถานภาพสมรส "...ชื่อ…"ทํางานอะไร

ทําไม "...(ชื่อ)…" จึงไม่ได้เรียนต่อ

และไม่ได้เรียนต่อ

บันทึกรหัส 

(A08 = 0 และ A09 < 4)
"…(ชื่อ)…" จบการศึกษาหรือไม่

บันทึกรหัส 

                  บันทึกรหัส 

 สูงสุดระดับใด

ไม่เรียนแล้ว  (A08 = 0)กําลังเรียนอยู่

3

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน

ต้ังแต่ 13 ปีข้ึนไป

ถามเฉพาะผู้ที่มีอายุ ถามเฉพาะผู้ท่ีมีอายุ

ตั้งแต่ 15  ปีขึ้นไป

ถามเฉพาะผู้ท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 - 45 ปี

ถามเฉพาะผู้ท่ี

ถามเฉพาะผู้ท่ีมีอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป

ขณะนี้ "...(ชื่อ)…"

   ปวส. ปวท. อนุปริญญา…6     รับจ้างท่ัวไป/กรรมกร......5

   ปริญญาตรี…...………..………………7     ช่วยธุรกิจของครัวเรือนโดย

   สูงกว่าปริญญาตรี......... 8        ไม่ได้รับค่าจ้าง..............6

   อื่นๆ (ระบุ)...................................96     อื่นๆ (ระบุ).....................96

A10 A13A11 A12A08 A09



                      บันทึกรหัส

  ไม่ด่ืม............................ 0   ไม่สูบ............................0   ไม่เล่น........................................0  ไม่เคย/ไม่เคยป่วย...............................0                                                            

  ด่ืม   สูบ    เล่น  ป่วย หาหมอทุกคร้ัง.....................1   ไม่ได้................................................0

 ด่ืมเหล้าเป็นประจํา.................1     สูบบุหร่ีเป็นประจํา...................1     การพนัน.................................1  ป่วย แต่ไม่ได้รักษา เพราะ   ได้....................................................1

 ด่ืมเหล้าเป็นคร้ังคราว.................2     สูบบุหร่ีเป็นคร้ังคราว.....................2     หวย/สลากกินแบ่งรัฐบาล..........2      ไม่มีเงิน....................................2

    เล่นท้ังการพนันและหวย/      ไม่ต้องการรักษา........................3

       สลากกินแบ่งรัฐบาล........3      ไม่สามารถรักษาได้…….……4

            อื่นๆ ระบุ...........................          6

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน-สุขภาพ (ต่อ)

4

ถามเฉพาะผู้ท่ีมีอายุ

ลําดับท่ี

ถามทุกคน

"..ชื่อ.." เคยป่วยขนาดท่ี

 ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา 

 ในชีวิตประจําวัน ได้หรือไม่

    

ถามเฉพาะผู้ท่ีมีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

ดื่มเหล้า หรือไม่

1 เดือนท่ีผ่านมา "…ชื่อ…" 

เล่นการพนัน/หวย/

ปัจจุบัน "..ชื่อ.." สามารถ

ช่วยเหลือตัวเอง

1 เดือนท่ีผ่านมา "…ชื่อ…" 

สูบบุหร่ี หรือไม่

                          บันทึกรหัส

1 เดือนท่ีผ่านมา "…ชื่อ…" 

สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือไม่  ต้องไปหาหมอ แต่ไม่ได้ไปหรือไม่  

                             
บันทึกรหัส

                             
บันทึกรหัส                        บันทึกรหัส

เพราะเหตุใด

A01 A18A14 A16 A17A15



ถามเฉพาะผู้ท่ีมีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

 และให้ตอบเอง

ท่านคิดว่า ใน 7 วันท่ีผ่านมา 7 วันท่ีผ่านมา 

"..ชื่อเด็ก.."  ได้รับอาหาร ท่านเคยเข้านอนท้ังท่ีหิว

ไม่เพียงพอ ก่ีวัน ก่ีวัน

โดยท่ีไม่ได้ตั้งใจลดอาหาร

(ระบุจํานวนวัน) (ระบุจํานวนวัน)

เพียงพอท้ัง 7 วัน บันทึก "0" ไม่เคย บันทึก "0"

ถ้าไม่พบบุคคลน้ีขณะสัมภาษณ์/     ไม่เพียงพอ…….........…...................……0   ไม่ดี................................................. 0

  ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์  บันทึก "8"     เพียงพอ……….........…......................… 1   ปานกลาง......................................... 1

  ดี.................................................... 2

  ดีมาก……....…..........................…..... 3

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน-สุขภาพ (ต่อ)

5

ถามทุกคน

โดยรวมๆ 

สุขภาพของ "…ชื่อ…"  เป็นอย่างไร

                                       บันทึกรหัส                                   บันทึกรหัส

(เช่น นอนหลับ การฟังเพลง น่ังสมาธิ เล่นดนตรี 

หรือเล่นกีฬา ฯลฯ)

"…ชื่อ…" มีเวลาพักผ่อน

เพียงพอหรือไม่

และตอบเอง

ถามเฉพาะผู้ท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
ถามเฉพาะผู้ท่ีอายุต่ํากว่า 5 ปี

A19 A20 A21 A22



ผู้ตอบข้อมูลครัวเรือน และความคิดเห็น (ตอนท่ี 2 - 7) เป็นสมาชิกลําดับท่ี                    A01_ANS

 1. ลักษณะของท่ีอยู่อาศัย B01 8.2 ลักษณะของส้วม B09
     ตึก....................................................................................... 1        ส้วมชักโครกและ/หรือ ส้วมซึม…..................................................1
     ไม้........................................................................................ 2        ส้วมหลุม ถัง หรือลักษณะอ่ืน ๆ  โดยมีห้องก้ัน...................2
      ครึ่งตึก/ครึ่งไม้..................................................................... 3        อ่ืน ๆ (ระบุ)……..…………………………….............………… 6
      ใช้วัสดุไม่ถาวรในท้องถ่ิน.................................................... 4 9. นํ้าด่ืม (ส่วนใหญ่) B10
      ใช้วัสดุท่ีใช้แล้ว เช่น หีบ ลัง................................................ 5        นํ้าดื่มบรรจุขวด/ตู้น้ําหยอดเหรียญ………………...…………1
      อ่ืน ๆ (ระบุ).........................................................................6        นํ้าประปาภายในบ้าน (กรอง/ต้ม).……............……………2
 2. สถานภาพการครอบครองท่ีอยู่อาศัย B02        นํ้าบาดาล/นํ้าบ่อภายในบ้าน…….………................…………3
     เป็นเจ้าของ  ไม่มีภาระผ่อนชําระ………...……….…………..………………1          นํ้าประปานอกบ้าน………………………..............……………4
     เป็นเจ้าของ  มีภาระผ่อนชําระ………...……….…………..………………2        นํ้าบ่อหรือนํ้าบาดาลนอกบ้าน……………...................………5
     เช่าซื้อ………...……….…………..………………..………………………3        นํ้าจากแม่น้ํา  ลําคลอง  ลําธาร  นํ้าตก  ภูเขา …………………6
     เช่า…..………………………....……...……………………………………4        นํ้าฝน……………….…….……………………………......…………7
     อยู่โดยไม่ต้องเสียค่าเช่า…………………….……….…….….……..………………5        อ่ืน ๆ (ระบุ)…………..……………………….............………… 96
     อ่ืนๆ (ระบุ)…………..……..…..……………………….................... 6 10. นํ้าใช้ (ส่วนใหญ่)  บันทึกรหัสตามข้อ 9 B11

11. ครัวเรือนเป็นเจ้าของส่ิงต่างๆ ต่อไปน้ีหรือไม่
3. ครัวเรือนของท่านมีที่ดินทํากินทางการเกษตรหรือไม่ B03     "ไม่มี/มีแต่ไม่เป็นเจ้าของ"     ให้บันทึก  "0"
ท้ังท่ีเช่า เป็นเจ้าของ และได้ทําฟรี      "เป็นเจ้าของ"                   ให้ระบุจํานวน   
      ไม่มี..................................................................................... 0                                     (ถ้ามากกว่า 6  บันทึกรหัส 7)

6

ตอนท่ี 2 ลักษณะท่ัวไปของครัวเรือน

      ไม่มี..................................................................................... 0                                     (ถ้ามากกว่า 6  บันทึกรหัส 7)

        มี   เตาอบ/เตาไมโครเวฟ…...............………..........………………... B12
  เพียงพอ…...................................................................... 1   ตู้เย็น…........………...........……….……………..…………..……. B13

   ไม่เพียงพอ……............................................................... 2   เครื่องปรับอากาศ...................................................................B14
4. จํานวนห้องท่ีใช้นอน (ถ้ามากกว่า 6 บันทึกรหัส 7) B04   พัดลม…................................................................................ B15
5. ท่านคิดว่าบ้านของท่านแออัดหรือไม่ B05   วิทยุ/เครื่องเสียง....................................................................B16

ไม่แออัด............................................................................ 0   หม้อหุงข้าวไฟฟ้า....................................................................B17

แออัด.................................................................................1   โทรทัศน์

แออัดมาก…………..............................................................2 จอธรรมดา (CRT)…………………………………………………..B18

6. ท่านคิดว่าบ้านของท่านสามารถกันแดดกันฝนได้ดีหรือไม่ B06 จอ LCD/LED/Plasma…………………………………………..B19

ไม่ดี................................................................................... 0   เครื่องเล่นวีซีดี/ดีวีดี..............................................................B20

ปานกลาง..............................................................................1   เครื่องซักผ้า.......................................................................... B21

ดีมาก................................................................................ 2   เครื่องอบผ้า………………………………………………………………..B22

7. ไฟฟ้าภายในท่ีอยู่อาศัย B07   โทรศัพท์เคล่ือนท่ี (มือถือ)

      (รวมไฟฟ้าท่ีต่อจากแบตเตอรี่และเครื่องกําเนิดไฟฟ้าอ่ืน ๆ)      แบบปุ่มกด...................................................................... B23

        ไม่มี……….............…………….………………………………………0      สมาร์ทโฟน............................................................. B24

          มี….............…….…………….………………………………………1   เครื่องคอมพิวเตอร์/แท็บเลต....................................................B25

8. การใช้ส้วม B08   รถจักรยานยนต์.....................................................................B26

8.1 ลักษณะการใช้   รถยนต์ส่วนบุคคล/รถปิคอัพ/รถตู้.............................................B27

ไม่มีส้วม (ข้ามไปถามข้อ 9).............................................. 0   รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ.................................................................B28

 มีส้วม ใช้เฉพาะครัวเรือน................................................ 1 B29 มีส้วม ใช้เฉพาะครัวเรือน................................................ 1   รถไถ 2 ล้อ (รถไถเดินตาม).....................................................B29

 ใช้ร่วมกับครัวเรือนอ่ืน..................................................... 2



 1. ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่าใด (ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและสิ่งของ)

รายได้จากการเกษตรสุทธิ C01 รายได้จากค่าจ้างและเงินเดือน                            C03

     

รายได้จากการค้าขาย (กําไร) C02 รายได้อื่นๆ                  C04

     (เบ้ียยังชีพ เงินโอน ฯลฯ)

 2. ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนเท่าใด (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน)

        (ท้ังท่ีจ่ายเป็นเงินสด ผลิตเอง และได้รับฟรี)

ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร (บริโภค) C05 ค่าใช้จ่ายท่ีไม่ใช่อาหาร (อุปโภค)                             C06

ภาวะหนี้สินของครัวเรือน (ทั้งที่เป็นตัวเงินและสิ่งของ)

 3. (ปัจจุบัน) ครัวเรือนของท่านมีหนี้สินหรือไม่ C07

        ไม่มี........................................................................................                  0  (ข้ามไปข้อ 5)             

        มี........................................................................................1

4. หนี้สินของครัวเรือนท้ังสิ้นท่ียังมีอยู่ ณ ปัจจุบัน

   วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม:

7

รายได้/ค่าใช้จ่าย

ตอนท่ี 3 รายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สินและการออมของครัวเรือน

C04_1                        C04_7

C04_2                        C04_8

C04_3                        C04_9

C04_4                         C04_10

C04_5                         C04_11

C04_6                         C04_12

 (ธนาคาร สถาบันการเงิน สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ) (บุคคลทั่วไป รวมแชร์ที่เปียแล้ว)

  หน้ีในระบบ หน้ีนอกระบบ

จํานวนเงิน  (บาท) จํานวนเงิน  (บาท)

C08

C09

C10

C11

C12

C13

มูลค่า  (บาท)  มูลค่า  (บาท)     วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม:

ใช้ซื้อ / เช่าซ้ือบ้าน และ/หรือที่ดิน (รวมซ่อมบ้าน)…...................….

ใช้ในการศึกษา…......…….………..……………………...……………………...

ใช้จ่ายอุปโภคบริโภคอ่ืนๆ ในครัวเรือน…............……....…..….………

ใช้ในการทําธุรกิจ(ที่ไม่ใช่การเกษตร)...…......…..….….……..…………

ใช้ในการทําการเกษตร (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/เพาะเลี้ยง/ประมง ฯลฯ)...

อ่ืนๆ เช่น หนี้จากการค้ําประกัน หนี้ค่าปรับ/จ่ายค่าเสียหาย ฯลฯ.....…

การออม

5.  ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา ครัวเรือนของท่าน C20    7. ปกติครัวเรือนของท่านมีการออมเงินหรือไม่                       C22

เคยกู้เงินนอกระบบเพื่อมาใช้หนี้หรือไม่  (ยกเว้นกู้ช่ัวคราว         ไม่มี............................................................                  0

มาคืนกองทุนหมู่บ้าน)         มี.................................................................1

       ไม่เคย/ไม่มีหนี้....................................................................0    8. สมาชิกในครัวเรือนอย่างน้อย 1 คนมีการทําประกันชีวิต             C23

       เคย......................................................................................1        หรือประกันสุขภาพจากบริษัทเอกชนหรือไม่ 

       (รวมประกันจากสวัสดิการการทํางานท่ีไม่ใช่ประกันสังคม)

6. ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา ครัวเรือนของท่านต้องผ่อนหนี้  C21         ไม่มี............................................................                  0

หรือผ่อนสินค้า จนรู้สึกว่ากินอยู่ลําบากข้ึนหรือกระทบเงินทุนหรือไม่         มี.................................................................1

       ไม่ใช่....................................................................................0

       มีบ้าง...................................................................................1

      เป็นประจํา...........................................................................2

C04_1                        C04_7

C04_2                        C04_8

C04_3                        C04_9

C04_4                         C04_10

C04_5                         C04_11

C04_6                         C04_12

 (ธนาคาร สถาบันการเงิน สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ) (บุคคลทั่วไป รวมแชร์ที่เปียแล้ว)

  หน้ีในระบบ หน้ีนอกระบบ

จํานวนเงิน  (บาท) จํานวนเงิน  (บาท)

C08

C09

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

มูลค่า  (บาท)  มูลค่า  (บาท)  



1. ครัวเรือนของท่านเป็นครัวเรือนเกษตรหรือไม่ D01 7. ครัวเรือนของท่านมีปัญหาในการหาเงินมาซ้ือเครื่องนุ่งห่มพ้ืนฐานที่จําเป็น

          ไม่เป็นครัวเรือนเกษตร (ข้ามไปถามข้อ 4)..............................................................................................0 เช่น ชุดนักเรียน เสื้อกันหนาว หรือไม่ D12

          เป็นครัวเรือนเกษตร..................................................................................................1            ไม่มี...............................................................................................0

           มี.....................................................................................................1

2. ครัวเรือนของท่านทําเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี D02

และยาฆ่าแมลงหรือไม่ 8. ครัวเรือนของท่านมีความพยายามหารายได้จากหลายแหล่ง D13

           ไม่ทํา……………………………………………………………………………………0 เพ่ือป้องกันปัญหารายได้ไม่แน่นอนหรือไม่

           ทํา เพราะ           ไม่มี..............................................................................................0

                ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค....................................................1           มี...................................................................................................1

                ผลผลิตจําหน่ายได้ราคาสูง..........................................................2

                ลดต้นทุนจากการซ้ือปุ๋ยและยาฆ่าแมลง......................................3 9. สมมติว่ามีเหตุให้ต้องใช้เงิน 10,000 บาทกะทันหัน D14

                ลดมลพิษทางดิน  นํ้า และอากาศ ..............................................4 ครัวเรือนของท่านจะหาเงินด้วยวิธีใด

                อื่นๆ.............................................................................................6    ใช้เงินออม.........................................................................................1

   ขายสมบัติ/ทรัพย์สิน/ผลผลิต...........................................................2

3. ครัวเรือนของท่านมีช่องทางในการขายผลผลิตของครัวเรือน D03    เอาทรัพย์สินไปจํานํา........................................................................3

ได้หลายช่องทางหรือไม่    เบิกเงินล่วงหน้า.........................................................................4

          ยังไม่มีผลผลิต …………………………………..............................................0    ขอจากญาติพี่น้อง/ลูก..................................................................5

          มี 1-2 ช่องทาง.....................................................................................1    ยืมญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้าน.............................................................6

ตอนท่ี 4 พฤติกรรมการดําเนินชีวิตของครัวเรือน

8

          มี 1-2 ช่องทาง.....................................................................................1    ยืมญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้าน.............................................................6

          มีต้ังแต่ 3 ช่องทางขึ้นไป......................................................................2    กู้เงินในระบบ...................................................................................7

   กู้เงินนอกระบบ........................................................................................8

4. สมาชิกในครัวเรือนอย่างน้อย 1 คนเป็นสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงต่อไปน้ีหรือไม่    อย่าไปคิดถึงมันเลย..........................................................................................9

          ถ้า    "ไม่เป็น"  บันทึก   "0"        ถ้า   "เป็น"  บันทึก   "1"    อื่นๆ…………………………………………………………………………………96

    กลุ่มสัจจะ/กลุ่มออมทรัพย์/กองทุนหมู่บ้าน................................................ D04

    สหกรณ์ออมทรัพย์/ยูเน่ียน.......................................................................... D05 10. ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและ D15

    กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มลูกค้า ธกส..................................................................... D06 ส่งผลกระทบต่อรายได้ของครัวเรือนมากที่สุดคือเรื่องอะไร

    กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน.............................................. D07      ไม่มี  (ข้ามไปถามข้อ 12).........................................................0

    กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์…………………………………………………………........... D08       มี ระบุเหตุการณ์

    กลุ่มอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………… D09            ภัยธรรมชาติ………………………………………………………………1

           ราคาผลผลิตตกตํ่า…………………………………………..………2

5. ครัวเรือนของท่านมีการวางแผนใช้จ่ายเงิน หรือทําบัญชี D10            การเจ็บป่วยของบุคคลในครัวเรือน………………….…………3

รายรับ - รายจ่ายในแต่ละเดือนหรือไม่            บุคคลในครัวเรือนตกงาน…………………...……………………4

          ไม่มี  ...................................................................................................0            อื่นๆ.............................................................................................6

          มี...........................................................................................................1

11. ตอนน้ันคิดว่า ครัวเรือนของท่านจัดการกับปัญหาดังกล่าว D16

6. กรณีที่ท่านจะใช้จ่าย ซ้ืออะไรบางอย่าง D11 ได้ดีเพียงใด
     ท่านคํานึงถึงสิ่งใดมากที่สุด       ไม่ได้จัดการ/ไม่ได้ทําอะไร................................................... 0

         ตามความต้องการ ถ้าอยากได้ก็ซ้ือ….........................................………1       จัดการไม่ได้เลย...........................................................................1

         หากมีการลดราคา จึงจะซ้ือ…...............................................................2       จัดการได้ไม่ค่อยดี.......................................................................2

         พิจารณาว่าจําเป็น  มีประโยชน์และได้ใช้ จึงจะซ้ือ…………………………3       จัดการได้ดีพอสมควร..................................................................3
      จัดการได้ดีมาก...........................................................................4



12. ครัวเรือนของท่านทํากิจกรรม เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ต่อไปนี้หรือไม่ 16. ท่านทําอะไรตามคนอ่ืน โดยไม่ได้ศึกษาให้รอบคอบ D30

 ถ้า       "ไม่ทํา"    บันทึก   "0"            ก่อนหรือไม่

              "ทํา"    บันทึก   "1"         ไม่เคย..................................................................................................................0

ซ่อมแซมส่ิงของต่างๆ ในครัวเรือนและเคร่ืองใช้ท่ีชํารุดด้วยตนเอง…... D17         บางคร้ัง/บางเวลา…..........................................................................1

ลดการใช้สินค้าฟุ่มเฟือย....................................................................... D18         เป็นประจํา……....................................................................................................2

ทําส่ิงของในชีวิตประจําวันใช้เอง เช่น  สบู่  นํ้ายาล้างจาน เป็นต้น…. D19

ลด  ละ  เลิกอบายมุขต่างๆ  เช่น  การพนัน  บุหร่ี  สุรา .................... D20 17. เวลาจะลงทุนอะไร ท่านจะเร่ิมต้นจากน้อยๆ หรือทุ่มสุดตัว D31

ประหยัดนํ้า  ไฟฟ้า  และเชื้อเพลิง....................................................... D21         ไม่เคยลงทุนเลย...............................................................................0

   ปลูกผัก/เล้ียงสัตว์ไว้กินเอง  ท่ีเหลืออาจนํามาขาย............................... D22         เร่ิมจากน้อยๆ ก่อน...............................................................................1

   แปรรูปผลผลิตหรืออาหารในครัวเรือน เช่น การหมัก ดอง  เชื่อม         ทุ่มสุดตัว…….................................................................................2

      กวน ตากแห้ง อบแห้ง เป็นต้น......................................................... D23

18. ถ้าท่านเปิดประตูบ้านท้ิงไว้ ของจะหายหรือไม่ D32

13. ท่านติดตามข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ ทีวี บ่อยเพียงใด D24         ไม่หาย...........................................................................................................0

         ไม่เคยเลย..........................................................................................0         หาย...............................................................................................................1

         บางวัน……...............................................................………...……...1         ไม่แน่ใจ.......................................................................................2

9

ตอนที่ 4 พฤติกรรมการดําเนินชีวิตของครัวเรือน (ต่อ)

         ทุกวัน……..........................................................................................2

19. ถ้าทําของหายแล้วคนในหมู่บ้าน/ชุมชน/ละแวกบ้าน D33

14. ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา ท่านเคยหาความรู้เพ่ือใช้ในการ เก็บได้  ท่านคิดว่าจะได้คืนหรือไม่

ประกอบอาชีพหรือดําเนินชีวิตประจําวันจากช่องทางต่อไปนี้หรือไม่         ไม่ได้คืน........................................................................................................0

  ถ้า    "ไม่เคย"   บันทึก   "0"                   ได้คืน.............................................................................................................1

            "เคย"   บันทึก   "1"         ไม่แน่ใจ.......................................................................................2

         ทีวี-วิทยุ/หนังสือท่ัวไป/หนังสือพิมพ์........................................ D25

         ศูนย์เรียนรู้/หน่วยงานราชการ................................................. D26 20. ถ้าทํากระเป๋าเงินหายแล้วคนในหมู่บ้าน/ชุมชน/ละแวกบ้าน

         ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้นําชุมชน/เพ่ือนบ้าน................................... D27 เก็บได้ ท่านคิดว่าจะได้คืนหรือไม่ D34

         อินเทอร์เน็ต (คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน).................................. D28         ไม่ได้คืน........................................................................................................0

        ได้คืน.............................................................................................................1

15. ถ้าท่านตั้งใจจะทําอะไร ท่านจะทําจนสําเร็จ D29         ไม่แน่ใจ.......................................................................................2

 แม้จะมีอุปสรรคใช่หรือไม่

         ไม่ใช่..................................................................................................................0 21. ถ้าต้องจากบ้านไปท้ังวัน คิดว่าจะอาศัยเพ่ือนบ้าน 

         ใช่ เป็นบางคร้ัง/บางเวลา…..........................................................................1 (ท่ีไม่ใช่ญาติ) ดูแลเด็กๆ ของท่านได้หรือไม่ D35

         ใช่ เป็นประจํา……....................................................................................................2         ไม่มีเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี…………………………………..………………0

        ไม่ได้..............................................................................................1

        ได้..................................................................................................2        ได้..................................................................................................2

        ไม่แน่ใจ.......................................................................................3



  สําหรับข้อ 1 - 8  ให้ระบุคะแนน 0 - 3 13. ท่านคิดว่าคนในหมู่บ้าน/ชุมชน/ละแวกบ้าน จะเลือกใครระหว่าง E15

            0  =  ไม่มีเลย                      2  =  ปานกลาง          คนที่เก่งมากแต่ก็ (โกง) กินมาก ...............................................................1

            1  =  น้อย                          3  =  มาก         คนที่เก่งน้อยแต่ก็ (โกง) กินน้อย..................................................................2

1. ท่านรู้สึกว่าคนในหมู่บ้าน/ชุมชน/ละแวกบ้าน ส่วนใหญ่แก้ปัญหา         คนที่ไม่เก่งและไม่ (โกง) กิน ......................................................................3

   โดยการพูดคุยกันหรือไม่…………………………………….……………………………. E01 14. ท่านคิดว่าคนในหมู่บ้าน/ชุมชน/ละแวกบ้าน จะเลือกใครระหว่าง E16

2. ท่านรู้สึกว่าคนในหมู่บ้าน/ชุมชน/ละแวกบ้าน ส่วนใหญ่เป็นคนละโมบ         คนที่โกงแต่คนเลือกได้ประโยชน์...............................................................1

   โลภมากหรือไม่………………………………….………………………....………………… E02         คนที่ซื่อสัตย์แต่คนเลือกไม่ได้ประโยชน์.....................................................2

3. ท่านรู้สึกว่าคนในหมู่บ้าน/ชุมชน/ละแวกบ้าน จะให้การช่วยเหลือผู้อื่น 15. คนในหมู่บ้าน/ชุมชน/ละแวกบ้าน มีการใช้เส้นสายเพื่อให้ E17

   ท่ีมีปัญหาหรือไม่………………………………………………………….………………….. E03  ตนเองได้รับของแจกจากรัฐ  เช่น ข้าวสาร ผ้าห่ม หรือไม่

4. ท่านคิดว่าคนในหมู่บ้าน/ชุมชน/ละแวกบ้าน ขอความช่วยเหลือจาก         ไม่มี........................................................................................................0

   คนข้างนอกเม่ือมีปัญหาในหมู่บ้านบ่อยเพียงใด......................................... E04          มี.............................................................................................................1

5. เม่ือมีปัญหาส่วนรวม หมู่บ้าน/ชุมชน/ละแวกบ้าน มีการประชุม 16. คนในหมู่บ้าน/ชุมชน/ละแวกบ้าน รู้สึกต่อกันอย่างไร E18

   เพื่อร่วมกันแก้ไขหรือไม่………………………………………..………………………….. E05         ห่างเหินกันมาก…………………………...………………………………………………1

6 สมาชิกในครัวเรือนไปร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาหมู่บ้าน/ชุมชน/         ห่างเหิน…………………………………………...…………………………………………2

   ละแวกบ้านหรือไม่…................................................................................... E06         กลางๆ …………………………………………..…………………………………………..3

7. คนในหมู่บ้าน/ชุมชน/ละแวกบ้าน มีพฤติกรรมซื้อของตามกันเกินกําลัง         ใกล้ชิดกันพอสมควร………………………..……………………………………………4

   หรือมากกว่าความจําเป็นหรือไม่ …………………………………......................... E07         ใกล้ชิดกันมาก…………………………..…………………………………………………5

8. ถ้าหมู่บ้าน/ชุมชน/ละแวกบ้าน ต้องการทําโครงการเพื่อส่วนรวม 17. หมู่บ้าน/ชุมชน/ละแวกบ้าน มีแผนชุมชนหรือไม่ E19

   คนในหมู่บ้านจะให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงใด...................................... E08          ไม่มี/ไม่รู้จักแผนชุมชน..........................................................................0

            มี

10

ตอนท่ี 5 ความเห็นเก่ียวกับคนในหมู่บ้าน/ชุมชน/ละแวกบ้าน

            มี

9. ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา หมู่บ้าน/ชุมชน/ละแวกบ้าน ยังมีการลงแขก/                 แผนชุมชนไม่ตรงตามความต้องการ........................................................................................................1

 เอาแรงกันหรือไม่  (ไม่รวม การช่วยงานสังคม เช่น งานแต่ง งานบวช) E09                 แผนชุมชนตรงตามความต้องการบางส่วน.............................................................................................................2

       ไม่มี.....................................................................................................................0                 แผนชุมชนตรงตามความต้องการทั้งหมด.............................................................................................................3

       มี..........................................................................................................................1 18. โครงการพัฒนาท่ีเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน/ละแวกบ้าน มีจิตอาสา E20

10. ในหมู่บ้าน/ชุมชน/ละแวกบ้านมีคนท่ีมีความรู้ รอบรู้หลายเรื่อง E10 มาร่วมงานหรือไม่

ตอบคําถามต่าง ๆ ได้ ประมาณกี่คน (ไม่ใช่ คนท่ีจบป.ตรีหรือเรียนสูงๆ)          ไม่มี/ไม่รู้จักโครงการพัฒนาในหมู่บ้าน/ชุมชน/

       ไม่มีเลย....................................................................................................0               ละแวกบ้าน (ข้ามไปข้อ 20)………………………….……………………… 0

      น้อยกว่า 5 คน..........................................................................................1          มีโครงการพัฒนาในหมู่บ้าน

      5-10 คน……............................................................................................2              ไม่มีจิตอาสา......................................................................................1

      มากกว่า 10 คน……………........................................................................3              มีจิตอาสา..........................................................................................2

      ไม่ทราบ....................................................................................................8 19. ท่านคิดว่าคนในหมู่บ้าน/ชุมชน/ละแวกบ้าน รู้สึกเป็นเจ้าของ E21

11. ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา หมู่บ้าน/ชุมชน/ละแวกบ้าน โครงการหรือไม่

มีกิจกรรมต่อไปนี้หรือไม่          ไม่รู้สึก.....................................................................................................................0

  ถ้า       "ไม่มี"   บันทึก "0"                    รู้สึก..........................................................................................................................1

               "มี"   บันทึก "1" 20. คนรุ่นใหม่/รุ่นลูกหลานในหมู่บ้าน/ชุมชน/ละแวกบ้าน ท่ีทํางานด้าน E22

   มีการส่งเสริมอาชีพใหมใ่นหมู่บ้าน/ชุมชน/ละแวกบ้านหรือไม่................... E11 การพัฒนาเพื่อส่วนรวมมีประมาณกี่คน

   มีการใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพหรือไม่.................................... E12         ไม่มีเลย....................................................................................................0

   คนในหมู่บ้าน/ชุมชน/ละแวกบ้านมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้         1-5 คน....................................................................................................1

     ร่วมกันหรือไม่........................................................................................... E13         6-10 คน……............................................................................................2

12. คนในหมู่บ้าน/ชุมชน/ละแวกบ้าน มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกหรือไม่ E14         มากกว่า 10 คน…………….........................................................................3

       ไม่มี........................................................................................................0 21. ถ้าคะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนความสามารถ (ความเก่ง) 

        มี.............................................................................................................1 ในการทํางานของผู้นํา (ไม่เน้น เฉพาะกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน) E23        มี.............................................................................................................1 ในการทํางานของผู้นํา (ไม่เน้น เฉพาะกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน) E23

ในหมู่บ้าน/ชุมชน/ละแวกบ้านของท่านกี่คะแนน



1. ถ้าให้แบ่งคนในหมู่บ้าน/ชุมชน/ละแวกบ้านเป็น 3 กลุ่ม คือ 7. ในหมู่บ้าน/ชุมชน/ละแวกบ้าน ปัจจุบันมีปัญหาทางส่ิงแวดล้อมอะไรบ้าง  

คนจน คนฐานะปานกลาง และคนรวย  ท่านคิดว่าแต่ละกลุ่ม ระดับใด

มีสัดส่วนเท่าใด        0 =  ไม่มีปัญหาเลย   1 = น้อย    2 = ปานกลาง    3 = มาก

   คนจน (%)        คนฐานะปานกลาง (%)       คนรวย (%)        4 = ไม่มีประเด็นนี้ในหมู่บ้าน/ชุมชน/ละแวกบ้าน

   ป่าไม้ เช่น ตัดไม้ทําลายป่า บุกรุกพื้นที่  เผาป่า   ไฟป่า ...……….. F09

(ถ้าคนรวยหรือคนจน = 0%  ข้ามไปถามข้อ 3)    น้ําเสีย  การปนเปื้อนในแหล่งน้ํา…………………………………………… F10

   มลพิษทางอากาศ เช่น จากโรงงาน กองขยะ ฯลฯ…………………… F11

2. ท่านคิดว่าคนรวยฐานะดีกว่าคนจนมากหรือไม่    มลพิษทางเสียง…………………………………………………………………….. F12

        ไม่มาก…………...........................................................................0    น้ําท่วม………………………………………………………………………………. F13

        มาก…………………………………...............................…………………1    น้ําแล้ง/ขาดแคลนน้ํา………………………………………………………………………………F14

        มากที่สุด…………..........................................................................2    ดิน เช่น การพังทลายของดิน ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินเส่ือม…………. F15

   ศัตรูพืช เช่น เพล้ีย หอยเชอรี่ วัชพืช ฯลฯ………………………………………… F16

3. ท่านคิดว่าครัวเรือนของท่านอยู่กลุ่มใด

       กลุ่มคนจน                  (ถามต่อข้อ 4 และ 5).....…………1 8. ครัวเรือนของท่านมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ

       กลุ่มคนฐานะปานกลาง   (ข้ามไปถามข้อ 6)…………………2 และส่ิงแวดล้อมต่อไปน้ีหรือไม่

       กลุ่มคนรวย                 (ข้ามไปถามข้อ 6)………………..………3             ถ้า  "ไม่มี"      บันทึก     "0"           

                    "มี"       บันทึก    "1"

11

ตอนที่ 6 ความเหลื่อมล้ําและสิ่งแวดล้อม

F01 F02 F03

F04

F05

                    "มี"       บันทึก    "1"

ข้อ 4  - 5  ถามเฉพาะผู้ที่ตอบว่าอยู่ใน “กลุ่มคนจน”   การลดการใช้โฟมหรือถุงพลาสติก................................................. F17

4. ท่านเคยได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือไม่   การดูแลแหล่งน้ําภายในหมู่บ้าน/ชุมชน/ละแวกบ้าน เช่น 

       ไม่เคย..............................................................................................0       การกําจัดขยะ การขุดลอกคูคลอง  เป็นต้น................................ F18

       บางครั้ง/บางเวลา…………..................................................1    การเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  เช่น ปลูกป่า เป็นต้น..... F19

       เป็นประจํา……............................................................................2

9. ครัวเรือนของท่าน กําจัดขยะภายในครัวเรือนด้วยวิธีใด F20

5. ท่านคิดว่าครัวเรือนของท่านมีโอกาสหายจนหรือไม่ เก็บรวบรวมให้พนักงานนําไปทิ้ง...................................................1

       ไม่มีโอกาสเลย .............................................................................0 เผา.................................................................................................2

       มีโอกาสน้อย...............................................................................1 ฝังกลบ............................................................................................3

       มีโอกาสพอสมควร......................................................................2 นําไปเล้ียงสัตว์................................................................................4

       มีโอกาสมาก..............................................................................3 ทําปุ๋ยหมัก......................................................................................5

       หายจนแน่นอน.............................................................................4 ทิ้งลงแม่น้ํา  ลําคลอง....................................................................6

ทิ้งตามที่ว่าง  ที่สาธารณะ.............................................................7

อ่ืนๆ .................................................................................... 96

6. ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านให้ความช่วยเหลือ F08

แก่ผู้อื่นบ่อยเพียงใด ทั้งในรูปตัวเงินและอย่างอื่น 10. ครัวเรือนของท่านมีการแยกขยะเพ่ือนํากลับไปใช้ใหม่/ขาย F21

        ไม่เคย..............................................................................................0       หรือไม่

       บางครั้ง/บางเวลา…………..................................................1          ไม่ทํา..............................................................................................0

F06

F07

       เป็นประจํา……............................................................................2          ทําบางครั้ง/บางเวลา…………..................................................1

         ทําเป็นประจํา……............................................................................2



สําหรับข้อ 1 - 19  ให้ระบุคะแนน 0 - 3 

             0 = ไม่เลย            1 = เล็กน้อย           2 = มาก          3 = มากท่ีสุด  
                       
ในช่วง 1 เดือนท่ีผ่านมา

1. ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต……………………………………………………………………………………………… G01

2. ท่านมีความสุขมากน้อยเพียงใด................................................................................................ G02

3. ท่านรู้สึกสบายใจ………………………………………………………………………………………………………. G03

4. ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง………………………………………………………………………………………………. G04

5. ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดําเนินชีวิตประจําวัน……………………………………………………… G05

6. ท่านรู้สึกผิดหวังในตนเอง…………………………………………………………………………………………….. G06

7. ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีแต่ความทุกข์…………………………………………………………………………. G07

8. ท่านสามารถทําใจยอมรับได้สําหรับปัญหาท่ียากจะแก้ไข………………………………………………… G08

9. ท่านมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีเหตุการณ์คับขันหรือร้ายแรงเกิดข้ึน…………… G09

10. ท่านมั่นใจท่ีจะเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีเกิดข้ึนในชีวิต………………………………………………….. G10

11. ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อ่ืนมีทุกข์………………………………………………………………………….. G11

12. ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืนเมื่อมีโอกาส……………………………………………………… G12

12

ตอนท่ี 7 ความสุขและความพึงพอใจในชีวิต

13. ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืนเมื่อมีโอกาส…………………………………………………………………… G13

14. ท่านรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว…………………………………………………………………. G14

15. ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน………………………………………………… G15 กรณีอยู่คนเดียว

16. หากท่านป่วยหนักท่านเช่ือว่าครอบครัวจะดูแลเป็นอย่างดี……………………………………………… G16 ให้หมายถึงลูกหลาน

17. ท่านคิดว่าครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวอบอุ่น………………………………………………………… G17 ญาติพี่น้องอ่ืนๆ

18. โดยปกติเวลามีปัญหาคนในครอบครัวมีการปรึกษากันหรือไม่…………………….…………………. G18

19. โดยปกติคนในครอบครัวทะเลาะกันหรือไม่ค่อยใส่ใจกันหรือไม่ ............................................ G19

20. ในช่วง 7 วันท่ีผ่านมา สมาชิกในครอบครัว G20

ได้กินข้าวพร้อมกันทุกคนอย่างน้อย 1 มื้อ บ้างหรือไม่

           ไม่ใช่......................................................................................................................................0

           ใช่.........................................................................................................................................1
           อยู่คนเดียว.......................................................................................................................... 2

21. ปัจจุบัน "…ช่ือ…" มีความสุขอยู่ในระดับใด (สเกล 0-10) G21

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

    ไม่มีความสุขเลย                                          สุขมากท่ีสุด

22.  ในช่วง 1 เดือนท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้สํารวจตัวเองและประเมินความรู้สึกตนเองว่า    G22

ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิตระดับใด (สเกล 0-10)

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     100     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

    ไม่พึงพอใจในชีวิตเลย                                   พึงพอใจมากท่ีสุด



จอ ระกา วอก มะแม มะเมีย มะเส็ง มะโรง เถาะ ขาล ฉลู ชวด กุน
2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2550

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2549 2548 2547 2546 2545 2544 2543 2542 2541 2540 2539 2538
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2537 2536 2535 2534 2533 2532 2531 2530 2529 2528 2527 2526
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

2525 2524 2523 2522 2521 2520 2519 2518 2517 2516 2515 2514
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

2513 2512 2511 2510 2509 2508 2507 2506 2505 2504 2503 2502
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

2501 2500 2499 2498 2497 2496 2495 2494 2493 2492 2491 2490
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

2489 2488 2487 2486 2485 2484 2483 2482 2481 2480 2479 2478
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

2477 2476 2475 2474 2473 2472 2471 2470 2469 2468 2467 2466
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

2465 2464 2463 2462 2461 2460 2459 2458 2457 2456 2455 2454
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

หมายเหตุ :  1. กรณีไปสัมภาษณ์ ก่อน วันที่และเดือนเกิด ให้เอาอายุในตารางเทียบอายุน้ีลบด้วย 1
               2. กรณีไปสัมภาษณ์ ตรงกับหรือหลัง วันที่และเดือนเกิด ให้ใช้อายุในตารางเทียบอายุน้ี
               3. กรณี ไม่ทราบเดือนเกิด ให้ใช้อายุในตารางเทียบอายุน้ี

การสํารวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างย่ังยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561
ตารางเทียบอายุ


