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สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการกาญจนบุรีเปนระบบเฝาระวังทางประชากร (Demographic Surveillance System) 
ท่ีศึกษาการเปล่ียนแปลงทางประชากร เศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพของประชากรทุกคนท่ีอาศัยอยูใน
พ้ืนท่ีศกึษา ซึง่ประกอบดวย 100 หมูบาน/ชมุรมุอาคาร ในรอบ 3 น้ีเก็บขอมูลระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม
ถึง 18 สิงหาคม 2545

ครวัเรอืนท่ีศกึษามีท้ังสิน้ 12,680 ครวัเรอืน ประกอบดวยประชากร 45,043 คน เปนชาย 21,673
คน และหญิง 23,370 คน  ในรอบน้ีมีครวัเรอืนเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.2 ในขณะที่มีประชากรลดลงรอยละ 2 
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีสัดสวนผูท่ีไมไดเรียนหนังสืออยูมากถึงรอยละ 
19 ของผูชาย และรอยละ 23 ของผูหญิง

ประชากรสวนใหญเปนผูไมยายถ่ิน  มีผูยายถ่ินอยูรอยละ 19 โดยสวนใหญมีอาย ุ15-29 ป และเปน
การยายภายในจังหวัดกาญจนบุรมีากกวาการยายระหวางจังหวัดและกรงุเทพฯ ซ่ึงรูปแบบน้ีเหมือนการ
ยายถ่ินในท้ังสองรอบท่ีผานมา

ภาวะเจริญพันธุและวางแผนครอบครัวก็ไมเปล่ียนแปลง กลาวคือ แตละครอบครัวจะมีบุตร 
2 คนโดยเฉล่ีย และพ้ืนท่ีสงูยงัคงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีภาวะเจรญิพันธุสงูท่ีสดุอยู  ส ําหรบัแบบแผนการคมุกํ าเนิด
น้ัน หมันหญิงเปนวิธีคมุกํ าเนิดท่ีนิยมสูงท่ีสุด รองลงมา คอื ยาเม็ดคุมกํ าเนิด และยาฉีดคุมกํ าเนิด

ภาวะการตาย พบวาอัตราตายเทากับ  6 คนตอประชากรพันคน  โดยเพศชายมีอัตราตายสูงกวา
เพศหญิง สาเหตุการตายที่มากทีส่ดุ คือ การตายเน่ืองมาจากการเจ็บปวยดวยโรคไมติดเชือ้

การบรโิภคสิง่ท่ีเปนอันตรายตอสขุภาพ คอื บุหรี ่ เบียร  เหลา/ยาดอง  เครือ่งดืม่ชกํู าลัง และยา
แกปวด ไมเกินรอยละ 11 ในแตละประเภท ยกเวนบุหรี่ท่ีประชากรในพ้ืนท่ีสงูจะสบูเปนประจํ ามากถึง
รอยละ 48

ส ําหรับโครงการของรัฐบาลพบวา รอยละ 75 ของประชากรไดรับ “บัตรทอง 30 บาทรักษา
ทุกโรค” สวนโครงการ “กองทุนหมูบาน 1 ลานบาท” น้ัน ครัวเรือนมากกวารอยละ 80 ตอบวารูจัก 
โดยมีประมาณครึ่งหน่ึงของครัวเรือนในกลุมน้ีไดมีสวนรวม โดยรวมทํ าโครงการขอทุน หรือกูเงิน
จากโครงการน้ี
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ABSTRACT
Report of Baseline Survey (2002)

Institute for Population and Social Research, Mahidol University

The Kanchanaburi Project is a demographic surveillance system, which
records the changes of population status (demographic, social, economic and
health) in the study areas of 100 villages/census blocks.  This third round survey
was conducted between 1st July to 18th August 2002.

The enumeration listed 12,680 households with a population of 45,053
(21,673 males and 23,370 females).  Comparing to the second round, the number
of households increased by 0.2 percent, but the population decreased by 2 percent.
Majority of population was working in agriculture sector.  There was a significant
proportion of population that never been in school, about 19 percent of males and
23 percent of females.

About 20 percent of population were migrants.  Majority of migrants was
between 15-29 years old.  Most of them had migrated within Kanchanaburi
province.  This pattern was not different from the two previous rounds.

Fertility and family planning patterns did not change much also.  The total
fertility rate remained at 2.0 and women in the highland stratum still had the
highest fertility.  Female sterilisation was the most popular contraceptive method,
followed by pills and injection.

Mortality rate was 6 persons per thousand. Non-communicable disease
was the highest reported cause of death.

Consumption of addictive substances, which were cigarettes beer, liquor
and tonic drink, was low.   There were not more than 11 percent each with the
exception of cigarettes, where 48 percent was reported as routinely smoking in the
highland stratum.

It was found that approximately 75 percent of population received the “30
Baht Health Care Card Scheme”.  More than 80 percent of households knew
about the “One Village - One Million Baht Project”.  About half of households
that knew about this project had participated in the project.
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ภาคผนวก 3 รายชื่อหมูบานในพื้นที่ศึกษา

ภาคผนวก 4 แบบสอบถาม
แบบส ํารวจขอมูลหมูบาน
แบบสอบถามครัวเรือน
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ตาราง 3.1 จํ านวนครัวเรือนและประชากรเฉลี่ยตอหมูบาน จํ าแนกตามพื้นที่ 21
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ตาราง 3.4 จํ านวนหมูบาน จํ าแนกตามปริมาณน้ํ าจากแหลงนํ้ าธรรมชาติในป 2545 24
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2544 และพื้นที่
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จํ าแนกตามพื้นที,่ รอบ 2 (2544) และรอบ 3 (2545)

ตาราง 8.6 การกระจายรอยละของอาหารท่ีบริโภค เปนประจํ า จํ าแนกตามพื้นที,่ 88
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ตาราง 8.7 การกระจายรอยละของแหลงนํ ้าด่ืม จํ าแนกตามพื้นที,่ รอบ 3 (2545) 89
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ตาราง 12.3 การกระจายรอยละของการมีสวนรวมของสมาชิกในครัวเรือนในกองทุน 147
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1  บทน ํา

โครงการกาญจนบรีุไดเร่ิมดํ าเนินการมาต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2543  ดวยความสนับสนุน
ของ The Wellcome Trust โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของประชากรในพื้นที่
ศึกษา อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมถึงผลกระทบ
ของการดํ าเนินการของกิจกรรมตางๆ ของท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีตอชุมชน ขอมูลพื้นฐานทั้ง
ในระดับมหภาคและจุลภาคเปนสิ่งจํ าเปนในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางประชากรดังกลาว

กาญจนบุรีเปนจังหวัดพรมแดนทางทิศตะวันตกของประเทศไทย ติดกับประเทศ     
พมา ทํ าใหมีการยายถิ่นขามพรมแดนเปนจํ านวนมาก นอกจากน้ีจังหวัดกาญจนบุรียังเปนแหลง
ปลูกพืชไรทางเศรษฐกิจ เปนท่ีต้ังของโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งเปนแหลงทองเที่ยวที่ส ําคัญ
แหงหน่ึงของประเทศ และที่ส ําคัญอยูไมไกลนักจากกรุงเทพมหานคร การเลือกพื้นที่ศึกษา  ใน 
หมูบาน/ชมุรุมอาคารน้ีไดค ํานึงถงึความหลากหลายในเร่ืองของสงัคม เศรษฐกจิ และสภาพแวดลอม
ในจังหวัดดวย

การแจงนับประชากรในพื้นที่ศึกษาเปนกิจกรรมที่สํ าคัญหนึ่งของโครงการกาญจนบุรี 
รายงานฉบบัน้ีเปนผลของการแจงนับคร้ังทีส่ามในป พ.ศ. 2545  เรียกวา “การส ํารวจขอมลูพื้นฐาน 
รอบ 3 (2545)” โดยการส ํารวจน้ีจะทํ าตอเน่ืองทุก ๆ ปในชวงเวลาเดียวกันคือ วันท่ี 1 กรกฎาคม 
ซึ่งเปนวันกลางป

ขอมูลที่เก็บน้ีมี 2 สวนคือ ขอมูลพื้นฐานทางประชากร อันไดแก การเกิด การตาย และ
การยายถิน่ และขอมลูอ่ืนๆ ในดานเศรษฐกจิ สงัคม สขุภาพอนามยั และสภาพแวดลอม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งขอมูลทางประชากรนี ้ จะท ําการส ํารวจทุกๆ ป สวนขอมูลอื่น ๆ น้ัน อาจสํ ารวจทุกป 
หรือสํ ารวจปเวนปก็ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อใหการเก็บขอมูลไมเปนภาระแกผูใหขอมูล 
จึงตองใหแบบสอบถามไมยาวมากนัก นอกจากน้ีเหตุการณบางอยาง เชน สภาพแวดลอม 



2

เปนตน อาจไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนักในชวงเวลาเพียงปเดียว การทอดเวลาใหนานออกไป
จะทํ าใหเห็นการเปลี่ยนแปลงได

ในรายงานฉบบัน้ีจะกลาวถงึการเลอืกพืน้ทีศ่กึษา กระบวนการเกบ็ขอมลู ระเบยีบวิธวิีจัย 
และผลของการวิจัยเบื้องตน โดยในสวนที่สองเปนเร่ืองเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทั้งหมด เริ่ม      
ต้ังแตแนวคิดและนิยาม การเลือกพื้นที่ศึกษา เคร่ืองมือเก็บขอมูล งานสนาม รวมถึงคุณภาพ
ของขอมูล สวนที่สามกลาวถึงขอมูลในระดับหมูบาน ในบทตอ ๆ ไปจะเปนการวิเคราะหใน
ระดับครัวเรือนหรือบุคคล

สวนที ่ 4 เปนเรื่องเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของประชากร เศรษฐกิจและสังคม สวนที ่ 5 
กลาวถงึกจิกรรมทางเศรษฐกจิ การศกึษา และภาษาพดู  สวนที ่6 การยายถิน่   สวนที ่7  ภาวะเจริญพนัธุ
และวางแผนครอบครัว   สวนที ่8  ภาวะสขุภาพอนามยั   สวนที ่9  ภาวะการตาย สวนที ่10 การใชทีดิ่น
สวนที ่11 ผูสูงอาย ุ และ สวนที ่12 นโยบายรัฐบาล



2   ระเบียบวิธีวิจัย

2.1  แนวคดิและค ํานิยาม

วัตถุประสงคของโครงการกาญจนบุรี คือ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
การเปลี่ยนแปลงทางประชากรในพื้นที่ศึกษากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลอม โดยพื้นที่ศึกษานี ้คือ หมูบาน/ชุมรุมอาคารจํ านวน 100 แหงที่กระจายอยูในจังหวัด
กาญจนบุรี

ในแตละปจะมีการสํ ารวจขอมูลพื้นฐานในลักษณะการท ําส ํามะโนประชากร กลาวคือ
ท ําการแจงนับประชากรทกุคนในหมูบาน/ชุมรุมอาคารในพืน้ทีศึ่กษา โดยเกบ็ขอมลูระดับครัวเรือน
ทุกครัวเรือนและระดับบุคคลต้ังแตอาย ุ 15 ปขึน้ไปทกุคน ขอมลูทีเ่กบ็คอื ขอมลูพืน้ฐานเกีย่วกับ
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพอนามัย   ซ่ึงครัวเรือนน้ีอาจจะมีบานเลขท่ีหรือไมมี
บานเลขที่ก็ได

การส ํารวจขอมลูพืน้ฐานคร้ังน้ี เกบ็ขอมลูทกุครัวเรือนในพืน้ทีท่ีเ่คยศกึษาในรอบ 2 (2544)
จํ านวน 100 หมูบาน/ชมุรุมอาคารในจังหวัดกาญจนบรีุ พนักงานสมัภาษณจะตองจับคู (matching)
ครัวเรือน และบุคคลในครัวเรือนรอบ 2 (2544) พรอมกับครัวเรือนและบุคคลในครัวเรือนรอบ
3 (2545) โดยใชบัญชีครัวเรือน และรายชือ่สมาชกิครัวเรือนทีไ่ดจากการท ําส ํามะโนรอบ 2 (2544)
บญัชีครวัเรือนที่เตรียมไวนี้จะมีรหัสประจํ าครัวเรือน เรียกวา “หมายเลขครัวเรือน” และรหัส
ประจํ าตัวของแตละบุคคล เรียกวา “หมายเลขประจํ าบุคคล”

ในรอบ 3 (2545)  พนักงานสัมภาษณบันทึกขอมูลรายละเอียดของสมาชิกเกาทุกคน
กอน แลวจึงบันทึกขอมูลของสมาชิกที่เขามาอยูใหมหลังจากเดือนกรกฎาคม 2544 เพิ่มเติมตอ
จากสมาชิกเกา โดยที่สมาชิกเกาทุกคนตองมีชื่อและลํ าดับท่ีในครัวเรือนคงเดิมตลอดการศึกษา
น้ี และไมมีขอยกเวนในกรณีที่บุคคลนั้นไดยายถิ่นออกไป หรือเสียชีวิตลงแลวก็ตาม
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2.1.1 ความหมายของครัวเรือน

การส ํารวจขอมูลพ้ืนฐานรอบ 3 (2545)   น้ียังคงใชค ํานิยามเก่ียวกับครัวเรือน
“เกา - ใหม”   และบคุคลเชนเดียวกบัรอบ 1 (2543) และรอบ 2 (2544)  ดังตอไปน้ี คอื

ครัวเรือนเกา คือ
ก. ครัวเรือนเดิมที่ไดรับการบันทึกขอมูลในรอบ 1 (2543) หรือรอบ 2 (2544)
มาแลว และในรอบ 3 (2545)  ยงัคงท ําการแจงนับครัวเรือนน้ันอีก

ข. ครัวเรือนเดิมที่ไดรับการบันทึกขอมูลในรอบ 1 (2543) หรือรอบ 2 (2544)
ตอมาไดมีการแยกบานออกเปน 2 ครัวเรือน หรือมากกวา ในการสัมภาษณ
จะถอืวาครัวเรือน ทีม่หัีวหนาครัวเรือนเดิมอยู เปนครัวเรือนเกา และอีกครัวเรือน
หน่ึงเปนครัวเรือนใหม

ครัวเรือนใหม คอื ครัวเรือนทีไ่มเคยถกูสมัภาษณต้ังแต รอบ 1 (2543) หรือรอบ 2 (2544) เน่ืองจาก
สาเหตุในหลายกรณี เชน
ก. ครัวเรือนทีย่ายเขามาอยูใหม หลงัจากการส ํามะโนรอบ 2 (2544)
ข. ครัวเรือนทีแ่ยกมาจากครัวเรือนเดิม กลาวคอื มสีมาชกิในครัวเรือนเดิมแตงงาน
และแยกออกไปต้ังครัวเรือนใหม

ค. เปนครัวเรือนเดิม (บานเลขท่ีเดิม) แตบุคคลในครัวเรือนน้ัน ไดยายออกไป
หมด และมีบุคคลใหมทั้งหมดยายเขามาอยู  เชน เปนผูมาเชาอยูใหม

ครัวเรือนท่ียายออกไปท้ังครัวเรือน คือ ครัวเรือนเดิมท่ีเคยถูกสัมภาษณในรอบ 1 (2543) หรือ
รอบ 2 (2544) แตในรอบ 3 (2545) ครัวเรือนน้ีไมอยูบานเพราะอาจจะไปทํ างาน
ทีอ่ื่น หรือยายไปอยูทีอ่ื่นอยางถาวรในชวงเวลาทีเ่ขาไปสมัภาษณเกบ็ขอมลูครัวเรือน
ประเภทน้ีจะถกูบนัทกึขอมลูลงใน  “แบบบนัทกึครัวเรือนทีย่ายออกไปทัง้ครัวเรือน”
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ครัวเรือนสวนบุคคล  คือ ครัวเรือนที่ประกอบดวยบุคคลคนเดียวหรือหลายคนซึ่งอาศัยอยูใน
บานหรือทีอ่ยูอาศยัเดียวกนั และจัดหาหรือใชสิง่อุปโภคบริโภครวมกนั ซึง่บคุคล
เหลาน้ีอาจเปนญาติหรือไมใชญาติก็ได

ครัวเรือนกลุมบุคคล คอื ครัวเรือนทีป่ระกอบดวยบคุคลทีม่าอยูรวมกนั เพราะมกีฎระเบยีบขอบงัคบั
ระบใุหมาอยูรวมกนั หรือมาอยูรวมกนัเพือ่ผลประโยชนของตนเอง บคุคลเหลาน้ี
จะกนิรวมกนัหรือแยกกไ็ด โดยครัวเรือนกลุมบุคคล ส ําหรับการศกึษาน้ี หมายถงึ
ครัวเรือนกลุมบคุคลประเภทสถาบนั ไดแก วัด เรือนจํ า สถานสงเคราะห

2.1.2 สมาชิกครัวเรือน

สมาชิกของครัวเรือน หมายถึง บุคคลทุกคนซ่ึงปกติอาศัยอยูในครัวเรือนน้ี       
(กินอยู/นอนในครัวเรือนน้ี) เปนเวลาติดตอกันตั้งแต 1 เดือนข้ึนไป ในชวงระหวางเดือน
กรกฎาคม 2544 ถึง เดือนกรกฎาคม 2545

2.2  พ้ืนท่ีศึกษา

ยงัคงเปนพืน้ทีศ่กึษาจํ านวน 100 หมูบาน/ชมุรุมอาคารทีเ่ปนตัวอยางในการส ํารวจขอมูล
พืน้ฐาน รอบ 1 (2543)     โดยแบงเปน 5 พืน้ที ่คอื พืน้ทีเ่มอืง/ก่ึงเมือง พื้นที่ปลูกขาว พื้นที่พืชไร
พื้นที่สูง และพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน  แตในรอบ 3 (2545) นี้มีหมูบานในพื้นที่ศึกษา คือ บาน
หนองโพธิ์ หมูที่ 8 ตํ าบลดอนตาเพชร อํ าเภอพนมทวน ไดแยกออกเปน 2 หมูบาน (ตามเขต
บริหารปกครอง) ท ําใหจํ านวนหมูบานในพ้ืนท่ีศึกษาของรอบ 3 (2545) เพ่ิมเปน 101 หมูบาน
ประกอบดวย 13 ชุมรุมอาคาร และ 88 หมูบาน แตอยางไรก็ตามการเก็บรวบรวมขอมูลน้ี ยังคง
เก็บในขอบเขตที่ยึดเอาสภาพภูมิศาสตรเปนหลัก คือถึงแมวาจํ านวนหมูบานจะเพ่ิมข้ึนแต
ขอบเขตของพื้นที่ศึกษายังคงเดิม โดยขอมูลที่ใชในการแบงพื้นที ่ เมื่อเริ่มตนโครงการ คือใน
รอบ 1 (2543)  ไดแก จํ านวนพื้นที่ปลูกขาว จํ านวนพื้นที่ปลูกพืชไร   (เชน มนัส ําปะหลงัและ
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ออย) จํ านวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ลกัษณะสภาพภมูิประเทศและลกัษณะของประชากร
ซึง่ขอมลูเหลาน้ีไดมาจากหนวยงานของกระทรวงตางๆ ท้ังในสวนกลางและในจังหวัดกาญจนบุรี

พื้นที่ศึกษาในแตละพื้นที่มีลักษณะเดน คือ
!!!! พืน้ท่ีเมอืง/กึง่เมอืง คอื พืน้ที ่ทีป่ระกอบดวยเขตเทศบาล ซึง่แบงออกเปนชมุรุมอาคาร
ตามการแบงของส ํานักงานสถติิแหงชาติ หรือหมูบานทีแ่รงงานสวนใหญท ํางานนอก
ภาคเกษตร

!!!! พื้นที่ปลูกขาว เปนหมูบานที่ตั้งอยูในพื้นที่ราบลุมที่มีประชากรสวนใหญปลูกขาว
!!!! พื้นที่พืชไร เปนหมูบานทีต้ั่งอยูในพืน้ทีร่าบลุม และประชากรสวนใหญปลูกพืชไร
ไดแก ออย หรือมันสํ าปะหลัง

!!!! พ้ืนท่ีสูง   แบงตามสภาพภูมิประเทศที่เปนที่ราบสูง พื้นที่สวนใหญเปนปาสงวน
!!!! พื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน เปนหมูบานในจังหวัดกาญจนบุรีที่ไมสามารถจัดอยูใน
กลุมที่กลาวมาแลวขางตน

2.3  เคร่ืองมือเก็บขอมูล

เครื่องมือในการเก็บขอมูลประกอบดวยแบบสอบถาม 3 ชุด คือแบบสอบถามส ําหรับ
หมูบาน ครัวเรือน และบุคคล

แบบสอบถามหมูบาน
แบบสอบถามหมูบานประกอบดวย
สวนที ่1 : ขอมูลทั่วไป
สวนที ่2 : การเกษตร
สวนที ่3 : อาชีพ
สวนที ่4 : สาธารณูปโภคและการคมนาคม
สวนที ่5 : สุขภาพอนามัย
สวนที ่6 :  การพัฒนาชุมชน
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แบบสอบถามครัวเรือน
แบบสอบถามครัวเรือน ประกอบดวย
แบบสังเกต: ส ําหรับพนักงานสัมภาษณใชสังเกตลักษณะบาน
สวนที ่1 : ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบุคคลในครัวเรือน
สวนที ่2 : ภาวะการตาย
สวนที ่3 :  ลักษณะของครัวเรือน
สวนที ่4 :  สิ่งแวดลอม
สวนที ่5 :  นโยบายรัฐบาล

แบบสอบถามบุคคล
แบบสอบถามบุคคล ประกอบดวย
สวนที ่1 : ขอมูลสวนบุคคล
สวนที ่2 : การยายถิ่น
สวนที ่3 : ภาวะเจริญพันธุ
สวนที ่4 : พฤติกรรมสุขภาพ
สวนที ่5 : ผูสูงอายุ
(ดูแบบสอบถามทั้ง 3 ชุดในภาคผนวก 3)

นอกจากน้ี ไดมีแบบสอบถามเพิ่มเติมอีกชุดหนึ่งของโครงการที่ท ําการศึกษา
เฉพาะสุขภาพอนามัยแมและเด็ก ซึ่งท ําการศึกษาเจาะลึกในกลุมสตรีที่ก ําลังต้ังครรภ และกลุม
สตรีท่ีมีบตุรอายุไมเกิน 2 ป รวมทั้งสตรีที่มีประสบการณในการแทง หรือคลอดทารกท่ีไดเสีย
ชีวิตลงต้ังแตอยูในครรภมารดา ซึ่งเรียกวา “การเกิดไรชีพ” ระหวางการส ํารวจขอมูลพ้ืนฐาน
รอบ 2 (2544) และรอบ 3 (2545)
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แบบสอบถามชุดนี ้ประกอบดวย 
ตอนที ่1: บุตรเกิดรอด
ตอนที ่2: การต้ังครรภ
ตอนที ่3: การแทง
ตอนที ่4: เกิดไรชีพ

2.4  การทดสอบแบบสอบถาม

แบบสอบถามทัง้ 4 ชดุไดท ําการทดสอบแบบสอบถามในหมูบานนอกพืน้ทีศ่กึษาและ
เปนหมูบานทีเ่คยเขาท ําการทดสอบแบบสอบถามในรอบ 1 (2543) และรอบ 2 (2544) ดังน้ี

!!!! คร้ังท่ี 1  วันท่ี  2-3 มีนาคม 2545 ท ําใน 1 หมูบาน
!!!! คร้ังท่ี 2  วันท่ี  6-7 เมษายน 2545 ท ําใน 1 หมูบาน
!!!! คร้ังท่ี 3  วันท่ี  23-24 พฤษภาคม 2545 ท ําใน 1 หมูบาน

นอกจากน้ี กอนและหลังทดสอบแบบสอบถามในแตละคร้ัง ไดจัดการประชุม
คณะท ํางานดานวิจัยเพื่อตรวจสอบและแกไขแบบสอบถาม และในชวงนี้ไดดํ าเนินการจัดทํ า
คูมือแบบสอบถามทัง้ 3 ชดุ ส ําหรับผูคมุงานสนามและพนักงานสมัภาษณใชอางอิงในการเกบ็ขอมูล
พรอมกันไปดวย

2.5  ระยะเวลาในการเก็บขอมูล

ใชเวลาเกบ็ขอมลูตัง้แตวนัที ่1 กรกฎาคม 2545 – 18 สงิหาคม 2545  รวมเปนเวลา 49 วัน
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2.6  ผูเก็บขอมูล

ในการส ํารวจขอมลูพืน้ฐาน รอบ 3 (2545) น้ี สถาบนัวิจัยประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยั
มหิดล ไดรวมมอืกบัองคกรทางดานการศกึษาในทองถิน่ คอืส ํานักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบนั
ราชภัฏกาญจนบรีุ โดยไดท ํางานรวมกนัในเร่ืองการรับสมคัรคดัเลอืกผูคมุงานสนาม/พนักงาน
สมัภาษณ และในการคดัเลอืกพนักงานภาคสนามน้ัน  ผูทีเ่ปนชาวจังหวัดกาญจนบรีุ จะไดรับการ
พจิารณาเปนพเิศษ

เพือ่ปองกนัปญหาการติดตามครัวเรือนและบคุคลเดิมทีถ่กูสมัภาษณในรอบ1 (2543) และ
รอบ2 (2544) โครงการกาญจนบรีุจึงไดริเร่ิมรูปแบบการเกบ็รวบรวมขอมลูโดยใชบคุคลทีอ่าศยัอยู
ในพืน้ทีศ่กึษามาเปนพนักงานแจงนับในหมูบานทีต่นอาศยัอยู เรียกวาพนักงานสมัภาษณทองถิน่
(Local Interviewer)

การคัดเลือกพนักงานสัมภาษณทองถิ่นของโครงการกาญจนบุร ี ไดมีการปฏิบัติตาม
ข้ันตอนดังน้ี

ข้ันตอนท่ี 1: สุมตัวอยางหมูบานศกึษาจํ านวน 12 หมูบาน เพือ่นํ ามาเปนกรอบตัวอยาง
ในการเลือกหมูบานที่จะใช พนักงานสัมภาษณทองถิ่น

ข้ันตอนท่ี 2: สุมเลอืกหมูบานทดลองทีใ่ชพนักงานสมัภาษณทองถิน่ จํ านวน 3 หมูบาน
จาก 12 หมูบานที่สุมไดขางตน หมูบานดังกลาว ไดแก

1) หมูบานวังกระแจะ หมูที่ 4 ตํ าบลวังกระแจะ อํ าเภอไทรโยค
2) หมูบานหนองโพธ์ิ หมูที่ 8 ตํ าบลหนองโพธิ ์อํ าเภอพนมทวน
3) หมูบานทากระดาน หมูที่ 1 ตํ าบลทากระดาน อํ าเภอศรีสวัสด์ิ

ข้ันตอนท่ี 3: การคัดเลือกพนักงานสัมภาษณทองถิ่น จํ านวน 3 คน ใน 3 หมูบาน
ก. คดัรายชือ่ผูทีม่คีณุสมบติั (ตามทีไ่ดก ําหนดไวในการคดัเลอืกพนักงาน
สัมภาษณ) จากหมูบานท่ีตกเปนตัวอยาง โดยคัดรายชื่อทุกคนที่จบ



10

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)  และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ที่อยูใน 3 หมูบานทดลองเพิ่มเติมดวย

ข. ติดตามผูทีมี่รายช่ือดังกลาวท้ัง 3 หมูบาน เพือ่ท ําการนัดมาสมัภาษณ
ค. สัมภาษณและท ําการคัดเลือกพนักงานสัมภาษณทองถิ่น

พนักงานสมัภาษณมจํี านวนทัง้สิน้ 63 คน จํ าแนกเปน 2 ประเภท คอื พนักงานสมัภาษณ
ทัว่ไป จํ านวน 60 คน และพนักงานสมัภาษณทองถิน่ จํ านวน 3 คน เมือ่รวมกบัผูคมุงานภาคสนาม
จํ านวน 10 คน แลว จึงมจํี านวนผูทีเ่กบ็ขอมลูทัง้หมดรวม 73 คน

พนักงานสมัภาษณทัว่ไป แบงออกเปน 10 ทมี ๆ ละ 6 คน รวมเปน 60 คน ในแตละทมี
ประกอบดวย ผูคุมงานสนาม 1 คน  และพนักงานสัมภาษณจํ านวน 6 คน  สวนพนักงาน
สมัภาษณทองถิน่ มีจํ านวน 3 คน รับผิดชอบในการเกบ็ขอมลูทัง้หมดภายในหมูบานทีต่นเองอาศยั
อยู โดยท้ัง 10 ทีม และพนักงานสัมภาษณทองถิ่นไดเดินทางไปยังหมูบานเปาหมายในวันที ่ 30
มถินุายน 2545 และเร่ิมเกบ็ขอมูลพรอมกนัในวันที ่1 กรกฎาคม 2545

การคัดเลือกผูคุมงานสนามและพนักงานสัมภาษณแบงออกเปน 2 ระยะ คือ

ชวงแรกดํ าเนินการคัดเลือกและอบรมผูคุมงานสนามกอน โดยใชระยะเวลาในการ
อบรม 2 อาทิตย  ระหวางวันท่ี 20 – 26 พฤษภาคม 2545  หลังจากนั้น  ผูคุมงานสนามออกไป
ปรับปรุงแผนทีแ่ละบญัชคีรัวเรือนของหมูบานในพืน้ทีศ่กึษากอนการเกบ็ขอมลูจริง และเตรียม
ความพรอมทางดานทีพ่กั รถยนตทีใ่ชในการเกบ็ขอมลู และมสีวนรวมในการจัดอบรมพนักงาน
สมัภาษณ เชน การแนะนํ าตัว  และการฝกหัดสมัภาษณ เปนตน

ในระยะทีส่องจึงท ําการคดัเลอืกพนักงานสมัภาษณ และจัดอบรมพนักงานสมัภาษณ โดย
ใชระยะเวลาในการอบรม ระหวางวันที ่ 17-28 มถินุายน 2545 (ดูรายละเอียดการคดัเลอืก หนาที่
และคณุสมบตัขิองผูคุมงานสนามและพนักงานสัมภาษณในภาคผนวก 2)
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2.7  วิธีเก็บรวบรวมขอมูล

2.7.1 การปรับปรุงแผนท่ีหมูบาน

ใชวิธกีารปรับปรุงแผนทีห่มูบานจากแผนที่ที่ไดในการสํ ารวจรอบ 2 (2544) และ
ขอมูลที่ไดจากการสํ ารวจของทีมงานทางดานภูมิศาสตรสารสนเทศ โดยมีข้ันตอนดังน้ี

1.  สํ ารวจอาณาบริเวณของหมูบานกอนวามีการเปลี่ยนแปลงไปจากปที่แลว
หรือไม โดยสอบถามหรือใหผูรูช้ีเขตแดนใหดู จากน้ันวาดอาณาบริเวณ พรอมทั้งเสนทางถนน
ที่ติดตอระหวางหมูบาน ระหวางบาน ทางรถไฟ แมน้ํ า ลํ าคลอง และหนองน้ํ าแลวเพิ่มเติมลง
ในแผนที่ที่มีอยู

2.  แสดงตํ าแหนงสถานที่ส ําคัญ เชน วัด โรงเรียน สถานีอนามัย  รานคาใน
หมูบาน บานก ํานัน  และบานผูใหญบาน หากมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมหรือร้ือถอน ใหท ํา
เครื่องหมายลงบนแผนที่

3. แสดงสถานทีต้ั่งของบานแตละหลัง ในกรณีท่ีบานน้ันอยูเปนกลุม ใหแสดง
ตํ าแหนงของกลุมบาน พรอมทั้งบันทึกบานเลขที่ที่สํ าคัญ (หรือชื่อเจาของบาน/หัวหนากลุม
บาน) และใหประมาณจํ านวนบานในกลุมบานนั้นๆ ดวย หากมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรือ
ร้ือถอนใหทํ าเครื่องหมายลงบนแผนที่

4. ใหทํ าสัญลักษณบานที่คาดวาจะเปนปญหาในการเดินทางเขาสัมภาษณ 
หรือมีคนอยูเปนบางเวลา

2.7.2 การปรับปรุงบัญชีครัวเรือน

ใชวิธกีารปรับปรุงจากบญัชคีรัวเรือน (Listing) ทีไ่ดจากการท ําส ํามะโน รอบ 2 (2544)
และขอมูลที่ไดจากการส ํารวจของทีมงานทางดานภูมิศาสตรสารสนเทศ โดยมีข้ันตอนดังน้ี

1. เขาพบผูใหญบาน เพ่ือขอปรับปรุงบัญชีรายช่ือครัวเรือนใหเปนปจจุบัน
นับถึงวันที่ทํ าการเก็บขอมูล
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   2. ท ําการปรับปรุงบัญชีรายชื่อครัวเรือนในหมูบานใหทันสมัย โดยการเดิน
ส ํารวจในหมูบาน ในกรณีทีพ่บบานทีไ่มมเีลขทีบ่านในบญัชรีายชือ่ครัวเรือนทีไ่ดจากผูใหญบาน
ใหเพ่ิมบานน้ันลงในบัญชีรายช่ือครัวเรือนดวย หรือในกรณีที่พบบานและมีเลขที่ตรงกับบัญชี
รายชื่อครัวเรือนแตบานน้ันปดอยู ใหถามผูใหญบานหรือบานขางเคียงวามีคนอยูบานหลังนั้น
หรือไม ถามเีจาของบานจะกลบัมาเมือ่ไร ถาไมมคีนอยูใหบนัทกึวาเปนบานรางพรอมทัง้บนัทกึ
รายละเอียดอ่ืนๆ ( ถาม)ี
  3. ในกรณีที่บานนั้นถูกบันทึกวาเปนบานรางในการส ํารวจในรอบ 2 (2544)
ใหถามวา มีคนมาอาศัยอยูหรือไม รวมทั้งถามีบานที่ปลูกสรางใหม ใหถามถึงสถานที่ตั้ง
บานเลขที ่แลวบันทึกรายละเอียด พรอมทั้งติดตามไปที่บานหลังนั้น

2.7.3  การเก็บขอมูลภาคสนาม
2.7.3.1 แผนงานการเก็บขอมูล

1) จัดทุกทีมรวมทั้งพนักงานสัมภาษณทองถิ่นลงเก็บขอมูลในเขต
เทศบาลของอํ าเภอทามะกา

2) กระจายทีมออกไปเก็บตามเขตอํ าเภอตาง ๆ
3) ใหทมีทีเ่สร็จกอน เขามาติดตามเกบ็ขอมลูในเขตเทศบาลอํ าเภอเมอืง
และอํ าเภอทามะกาอีกคร้ังหน่ึง (กรณีไมสามารถรอคอยการติดตาม
ตัวอยางในเขตเทศบาลระหวางที่ลงเก็บพรอมกันรอบแรก)

2.7.3.2 วธิกีารเกบ็รวบรวมขอมูล
ใชวิธีการสัมภาษณแบบตัวตอตัวเชนเดียวกับการเก็บขอมูลในการ

ส ํารวจทัง้ 2 รอบ  โดยขอมูลที่สํ ารวจมี 4 ชุด การเก็บขอมูลของแตละชุดมีรายละเอียดดังนี้

แบบสอบถามหมูบาน
ผูคมุงานสนามและพนักงานสมัภาษณทองถิน่เปนผูรับผิดชอบการเกบ็ขอมลู โดย

เชญิผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน สมาชกิ อบต. ผูทรงคณุวุฒิ พระสงฆ ครู ประธานกลุมสตรี
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และผูทีรู่เร่ืองราวของหมูบานน้ัน ๆ จํ านวนอยางนอย 3 คน มารวมพดูคยุกนัเปนกลุม ในขัน้แรก
ผูคุมงานสนามตองช้ีแจงความเปนมาของโครงการฯ และวัตถุประสงคในการเก็บขอมูลครั้งนี้
ใหผูเขารวมสนทนาเขาใจอยางชัดเจนกอน พรอมสอบถามความยินยอมในการใหขอมูลดวย

แบบสอบถามครัวเรือน แบบสอบถามบคุคล และแบบสอบถามอนามยัแมและเด็ก    

พนักงานสมัภาษณทัง้ประเภททัว่ไปและพนักงานสมัภาษณทองถิน่เปนผูรับผิดชอบ
เก็บขอมูล โดยกอนสัมภาษณพนักงานสมัภาษณตองชีแ้จงวตัถปุระสงคและความเปนมาของ
โครงการฯ ใหแกผูถกูสมัภาษณทราบกอน พรอมทัง้สอบถามความยนิยอมในการใหสมัภาษณดวย
ผูใหขอมลูครัวเรือนคอื หัวหนาครัวเรือน ในกรณีท่ีหัวหนาครัวเรือนไมอยู  ผูอาวุโสรองลงไป
จะเปนผูใหขอมูลแทน สวนแบบสอบถามบุคคลจะถามทุกคนที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปโดยไม
มีการถามแทน เชนเดียวกับแบบสอบถามอนามัยแมและเด็ก ที่ถามเฉพาะสตรีที่ก ําลังมีบุตรอายุ
ไมเกิน 2 ป และมปีระสบการณการคลอดแบบเกิดไรชีพ และแทง หรือกํ าลังตั้งครรภในชวงที่
ทํ าการเก็บรวบรวมขอมูล

ในกรณีที่ไมมีผูอยูในขายสัมภาษณอยูในวันที่ไปเยี่ยมบาน ใหท ําการนัดหมาย
ไวกอน โดยพนักงานสัมภาษณตองพยายามนัดและสัมภาษณใหครบ 3 ครั้งกอนที่จะบันทึก
เปนตัวอยางที่สัมภาษณไมได

ในกรณีที่พนักงานสัมภาษณมีปญหาในการเขาสัมภาษณครัวเรือนหรือบุคคล    
ผูคมุงานสนามจะเขาไปชวยเหลอืโดยอธบิายใหหัวหนาครัวเรือน หรือบคุคลทีป่ฏเิสธการให
สัมภาษณ เขาใจวัตถุประสงคของโครงการฯ ใหดียิ่งขึ้น  ซึ่งชวยท ําใหจํ านวนผูปฏิเสธการให
สัมภาษณนอยลง สํ าหรับพนักงานสัมภาษณทองถิ่นนั้น นอกเหนือจากไดรับขอแนะนํ าหรือ
ขอเสนอแนะในการเก็บขอมูลจากผูคุมงานสนามแลว ยังมีนักวิจัยของโครงการที่เขาไปเปน
พี่เลี้ยงอยางใกลชิดอีกดวย
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2.8  การควบคุมคุณภาพขอมูล

ข้ันตอนของการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในสนาม มีดังน้ี

ในการเก็บขอมูลชวงสัปดาหแรกที่พนักงานสัมภาษณทุกคนตองลงเก็บขอมูลในเขต
เทศบาลรวมกัน และกลับมาอภิปรายปญหารวมกันในกลุมใหญเปนประจํ าทุกวันตลอดสัปดาห
การปฏิบัติเชนน้ีเพื่อใหเกิดความชัดเจนระหวางพนักงานสัมภาษณและผูคุมงานสนามในเร่ือง
ความเขาใจแบบสอบถามกอนที่จะแยกยายกันไปเก็บขอมูลเปนทีม ประโยชนในการลงเก็บ
ขอมูลพรอมกันทั้งหมดนี ้ ท ําใหเกิดความเขาใจรวมกันในปญหาขอคํ าถามของแบบสอบถาม
และปญหาหลัก ๆ ในการเก็บขอมูล

! ในระหวางการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม พนักงานสัมภาษณทั่วไปแลกกัน
ตรวจแบบสอบถามกอนสงใหผูคุมงานสนามตรวจสอบ หากขอมูลไมสมบูรณจะ
สงกลับใหพนักงานสัมภาษณที่รับผิดชอบแกไขและสงใหผูคุมงานสนามตรวจ
สอบอีกคร้ัง  ในบางครั้งอาจตองกลับไปสัมภาษณใหม ส ําหรับพนักงานสัมภาษณ
ทองถ่ินน้ัน นักวิจัยโครงการไดเขาไปเยี่ยมทีมเก็บขอมูลทุกทีมในทุกสัปดาห
นอกจากนี้ยังไดทํ าการตรวจสอบขอมูลอยางถี่ถวน ตลอดระยะเวลาที่เก็บขอมูล

! ในชวงสองอาทิตยแรกของการเก็บขอมูล นักวิจัยของโครงการฯ สุมตรวจแบบ
สอบถามระหวางไปเยีย่ม/นิเทศ หากพบขอผิดพลาดจะประชมุทมีเกบ็ขอมูลทัง้ทมี
เพือ่ใหผูคมุงานสนามและพนักงานสมัภาษณรับทราบพรอมกนัและแกไขในการเก็บ
ขอมลูตอไป ส ําหรับพนักงานสมัภาษณทองถิน่ มนัีกวิจัยโครงการตรวจสอบขอมลู
และนิเทศงานอยูตลอดระยะเวลาในการเก็บขอมูล

! สํ าหรับพนักงานสัมภาษณทองถิ่นนั้น นักวิจัยของโครงการฯ และเจาหนาที่
ประจํ าโครงการทํ าหนาที่เปนผูคุมงานภาคสนาม เนื่องจากพนักงานสัมภาษณ
เหลาน้ีตองการการดูแลอยางใกลชิด เพราะไมมีคนใหค ําปรึกษาในหมูบาน โดย
นักวิจัยหรือเจาหนาท่ีประจํ าโครงการไดไปนิเทศงานสัปดาหละ 2-3 คร้ัง
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แบบสอบถามทีต่รวจแกไขสมบรูณแลวจะสงกลบัมาทีส่ ํานักงาน เพือ่ใหนักวิจัยโครงการฯ
ตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง

เมื่อการเก็บขอมูลภาคสนามสิ้นสุดลง  ผูคุมงานสนามและพนักงานสัมภาษณที่คัดสรร
แลวจํ านวน 15 คน ปฏิบัติงานตอในตํ าแหนงพนักงานลงรหัสและบันทึกขอมูล โดยทํ าการ
ตรวจแบบสอบถามอีกรอบหนึ่ง กอนลงรหัสและบันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอร รวมระยะ
เวลาทีใ่ชในการตรวจแบบสอบถาม ลงรหัสและบนัทกึขอมลูในคอมพวิเตอร  4  เดือน (ระหวาง
วันท่ี 27 สิงหาคม 2545 – 30 ธันวาคม 2545)

จากน้ันไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทั่วไปกอนสงใหผูเขียนรายงานนํ าไป
วิเคราะหตอไป ซึ่งในระหวางนี้หากพบขอมูลไมถูกตองจะสงกลับมาตรวจสอบแกไขกับแบบ
สอบถามไดอีก

2.9  ขอมูลท่ีเก็บได

2.9.1  อัตราสัมภาษณ และเวลาสัมภาษณ

การเกบ็ขอมลูในพืน้ทีศ่กึษาน้ันใชวธิแีจงนับทกุครวัเรอืน (แบบสอบถามครัวเรือน)
และทกุคนทีม่อีาย ุ15 ปขึน้ไป (แบบสอบถามบคุคล) โดยในหมูบานน้ัน ผูคมุงานสนามเปนผูเก็บ
ขอมูลจํ านวนครัวเรือนจากผูใหญบานกอน เพ่ือใหไดจํ านวนครัวเรือนท่ีเปนจริงในหมูบาน
และใชจํ านวนครัวเรือนท่ีไดน้ีเปนเปาหมายในการเก็บขอมูลครัวเรือน สวนจํ านวนคนที่อยูใน
ขายตองสัมภาษณดวยแบบสอบถามบุคคลน้ัน ไดมาจากผลรวมของจํ านวน ผูอยูในขายที่นับได
ในแตละครัวเรือนท่ีเก็บไดจริงท้ังหมด ทั้งครัวเรือนและบุคคลที่สัมภาษณไมไดจะถูกบันทึกลง
ในแบบบันทึกเชนกัน พรอมทั้งเหตุผลที่สัมภาษณไมได เพ่ือนํ ามาใชคํ านวณอัตราสัมภาษณ
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จํ านวนครัวเรือนท่ีอยูในขายมีท้ังส้ิน 15,308 ครัวเรือน สัมภาษณได 12,680
ครัวเรือน คดิเปนอัตราสมัภาษณเทากบัรอยละ 83 สวนจํ านวนบคุคลทีอ่ยูในขายมทีัง้สิน้ 31,575
คน สมัภาษณได 28,899 คน คดิเปนอัตราสมัภาษณเทากบัรอยละ 92  (ตาราง ผ 1.1 ในภาคผนวก 1)

เวลาทีใ่ชในการสมัภาษณส ําหรับครัวเรือน ใชเวลาในการสมัภาษณต้ังแต 2 นาที
ถงึ 1  ชัว่โมง 15 นาท ีถาคดิโดยเฉลีย่ เวลาในการสมัภาษณครัวเรือนคอื  15 นาท ีสวนแบบสอบถาม
บุคคลใชเวลาในการสัมภาษณตั้งแต 1 นาท ี ถึง 60 นาท ี หรือคิดเวลาการสัมภาษณโดยเฉลี่ย
เทากับ 11 นาท ี(ตาราง ผ 1.1 ในภาคผนวก 1)

เหตุผลสวนใหญที่ไมสามารถสัมภาษณไดหลังจากไดพยายามครบ 3 คร้ังแลว
ส ําหรับแบบสอบถามบคุคลคอื มภีารกจิเกีย่วกบัอาชพี หรือติดธรุะ (รอยละ 67) เหตผุลรองลงไป
คือ เจ็บปวย ชรา หรือพิการ (รอยละ 23) สวนผูไมตองการใหขอมูลมีเพียงรอยละ 9 เทาน้ัน
สํ าหรับครัวเรือนท่ีไมสามารถสัมภาษณไดในรอบ 3 (2545) น้ัน   พบวา รอยละ 66 เปน
ครัวเรือนท่ียายไปอยูท่ีอ่ืน ๆ นอกหมูบาน รอยละ 10 เปนบานที่ไมมีผูอาศัยอยูประจ ํา  หรือเปน
บานปด/บานราง รอยละ 7 มภีารกจิเกีย่วกบัอาชพี หรือติดธรุะ  มีเพียงรอยละ 3  เทานั้นที่สมาชิก
ในครัวเรือนไมตองการใหขอมูล (ตาราง ผ 1.2 ในภาคผนวก 1)

2.9.2 คุณภาพของขอมูล

การประเมินคุณภาพของขอมูลในครั้งนี ้ ประเมินจากขอสรุปของพนักงาน
สัมภาษณที่บันทึกไวในแตละแบบสอบถามหลังจากไดสัมภาษณเสร็จสิ้นแลว ความเห็นของ
พนักงานสัมภาษณที่บันทึกไว ไดแก สภาพสถานที ่ สิ่งแวดลอม บุคคลอื่นที่อยูดวยในขณะ
สัมภาษณ ใครบางที่ชวยตอบค ําถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูใหสัมภาษณใหความรวมมือและ
มีปฏิกิริยาในการสัมภาษณอยางไร  คํ าถามในสวนใดหรือขอคํ าถามใดที่ท ําใหผูตอบไมพอใจที่
จะตอบ ตลอดจนความเห็นของพนักงานสัมภาษณในคุณภาพของขอมูลที่เก็บได (รายละเอียด
ตาราง ผ 1.3 ในภาคผนวก 1)
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ผลการวิเคราะหพบวา คํ าตอบที่ไดจากแบบสอบถามทั้งสองแบบใกลเคียงกัน
ในเกือบทุกค ําถาม พนักงานสัมภาษณเกือบครึ่งประเมินคุณภาพขอมูลวาอยูในระดับดีมาก และ
มากกวาครึ่ง  มีความเห็นวา อยูในระดับดี  มีเพียงรอยละ 2 เทานั้นที่บอกวาพอใช

สํ าหรับสภาพแวดลอมขณะที่ท ําการสัมภาษณนั้น ประมาณคร่ึงหน่ึงเห็นวามี
ความเปนสวนตัวและปราศจากสิ่งรบกวน (รอยละ 50 สํ าหรับแบบสอบถามครัวเรือน และ
รอยละ 46   ในแบบสอบถามบุคคล) สวนอีกคร่ึงหน่ึงก็เห็นวา ถึงแมจะมีสิ่งรบกวนแตก็ไมมีผล
ตอการใหสมัภาษณแตอยางใด (รอยละ 47 ส ําหรับแบบสอบถามครัวเรือน และรอยละ 51 ส ําหรับ
แบบสอบถามบคุคล) มเีพยีงเลก็นอยเทาน้ันทีต่อบวา สิง่รบกวนน้ันมผีลตอการสมัภาษณบาง
(แบบสอบถามครัวเรือนรอยละ 3 และแบบสอบถามบคุคลรอยละ 3) สวนผูทีต่อบวามสีิง่รบกวน
ที่ทํ าใหตองหยุดการสัมภาษณบอยๆหรือท ําใหเสียบรรยากาศ ในการสัมภาษณนั้นมีนอยมาก
(ไมถึงรอยละ 1)

ในขณะที่ทํ าการสัมภาษณครัวเรือนน้ันมีประมาณคร่ึงหน่ึงที่ไมมีผูอ่ืนอยูดวย
เลยตลอดการสัมภาษณ แตก็มีรอยละ 36 ของครัวเรือนท่ีสัมภาษณไดมีผูอ่ืนอยูดวยตลอดเวลา
การสัมภาษณ และมีรอยละ17 ที่มีผูอื่นอยูดวยบางเวลา  แตอยางไรก็ตามผูที่อยูดวยในขณะท ํา
การสัมภาษณขอมูลระดับครัวเรือนน้ัน สวนใหญจะเปนบุคคลในครอบครัวน่ันเอง (รอยละ 71)
สวนท่ีเปนเพ่ือนบาน  มีประมาณ 1 ใน 3 โดยผูที่อยูดวยในขณะที่ทํ าการสัมภาษณนั้นรอยละ
38 น่ังฟงโดยท่ีไมไดมีสวนในการชวยตอบหรือแสดงความคิดเห็นแตอยางใด สวนอีกกวา 1
ใน 3 อาจชวยตอบหรือแสดงความคิดเห็นบาง ก็เปนเพียงบางตอนเทานั้น

สวนการสัมภาษณขอมูลระดับบุคคลนั้น มากกวาครึ่ง (รอยละ 53) มีผูอ่ืนอยูดวย
ในขณะใหสัมภาษณ สํ าหรับที่เปนการสัมภาษณตัวตอตัวก็มีถึงรอยละ 47 และท่ีเหลือราว 1 ใน
10  จะมผูีอ่ืนอยูดวยบางกเ็ปนบางเวลาเทาน้ัน และกเ็ชนเดียวกบัการสมัภาษณขอมลูระดับครัวเรือน
ผูที่อยูในขณะสัมภาษณสวนใหญเปนบุคคลในครัวเรือน (รอยละ 81) และมีรอยละ 25 ที่เปน
เพื่อนบาน โดยผูที่อยูดวยในขณะที่ทํ าการสัมภาษณนั้น รอยละ 43 นั่งฟงโดยที่ไมไดมีสวนใน
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การชวยตอบหรือแสดงความคดิเห็นแตอยางใด  สวนอีก 1 ใน 4 อาจชวยตอบหรือแสดงความคดิเห็น
บาง ก็เปนเพียงบางตอนเทานั้น

ในเร่ืองความรวมมอืในการสมัภาษณน้ัน เกอืบทัง้หมดทัง้ในการสมัภาษณขอมูล
ระดับครัวเรือนและบคุคลใหความรวมมอืดีถงึดีมาก  มเีพยีงรอยละ 2 เทาน้ันทีใ่หความรวมมอื
ปานกลาง และไมถึงรอยละ 1 ท่ีใหความรวมมือนอย

สํ าหรับปฏิกิริยาในการตอบแบบสอบถามนั้น   สวนใหญ (รอยละ 86) ยินดีใน
การตอบแบบสอบถาม  อีกประมาณ 1 ใน 10 มีปฎิกริยาเฉย ๆ และมีไมถึงรอยละ 1 ที่มีทาทีไม
พรอมที่จะใหสัมภาษณ หรือแสดงทาทีไมคอยพอใจในการตอบคํ าถามบางค ําถาม

ส ําหรับแบบสอบถามครัวเรือน เร่ืองทีไ่มพรอมทีจ่ะใหสมัภาษณคอื ขอมลูพืน้ฐาน
เกี่ยวกับบุคคลในครัวเรือน (8 คน) สวนของลกัษณะครัวเรือน (3 คน) และขอค ําถามทีไ่มพรอม
จะใหสมัภาษณคอื แหลงเงนิกู (3 คน)  สวนเร่ืองหรือขอท่ีไมพอใจท่ีจะตอบน้ัน มีเพียง 7 คนที่
แสดงปฏิกิริยาไมพอใจในการตอบ

จึงกลาวไดวา ขอมูลที่ไดจากการส ํารวจคร้ังน้ีอยูในเกณฑดีถึงดีมากเน่ืองจากได
มกีารทดสอบแบบสอบถามกอนถงึ 3 คร้ัง รวมทัง้มขีบวนการคดัเลอืกและอบรมผูคมุงานสนาม
และพนักงานสัมภาษณที่ดี



3  ขอมูลหมูบาน

การสํ ารวจขอมูลหมูบานของโครงการกาญจนบุรีดํ าเนินการทุกปเชนเดียวกับการ
สํ ารวจครัวเรือนและบุคคล ในการส ํารวจขอมูลพ้ืนฐานรอบ 3 (2545) มีวัตถุประสงคเพื่อดูการ
เปลี่ยนแปลงทางดานประชากร เศรษฐกจิ สังคม และการพัฒนาในระดับหมูบาน ถึงแมวาเรา
จะยังคงศึกษาในขอบเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตรเดิม คือ เหมือนของรอบ 1 (2543) แตจํ านวนหมู
บานในพื้นที่ศึกษาไดมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ท ําใหมชีดุขอมลูในระดับหมูบานเพิม่ขึน้จากการ
ส ํารวจรอบ 1 (2543) คือมีชุดขอมูลหมูบานเพิ่มจาก 86 ชุดในรอบ 1 (2543) เปน 89 ชุด ในรอบ
3 (2545) เนื่องจากมี 1 เขตชุมรุมอาคารในเขตเมือง (บานวังทอง ตํ าบลหวายเหนียว อํ าเภอทา
มะกา) ที่มีพื้นที่ทั้งสวนที่เปนเทศบาลและชนบท ดังนั้นในการส ํารวจฯ รอบ 3 (2545) ได
เปลี่ยนลักษณะของชุมรุมอาคารบานวังทองเปนหมูบานกึ่งเมือง ท ําใหจํ านวนหมูบานในพื้นที่
กึ่งเมืองเพิ่มจาก 6 เปน 7 หมูบาน และเนื่องจากหมูบานวังทอง มีทั้งลักษณะความเปนเมืองและ
ชนบทในหมูบานเดยีวกนั ท ําใหตองรวบรวมขอมลูของหมูบานสวนทีเ่ปนเขตเทศบาลของบาน
วังทองเพิม่อีก   1 ชดุ  ดังน้ันจํ านวนชุดขอมูลระดับหมูบานในเขตเมือง/กึ่งเมืองจึงเพิ่มเปน 8 ชุด
และส ําหรับจํ านวนหมูบานในพืน้ทีป่ลกูขาว เพิม่จาก 20 เปน 21 หมูบานน้ัน เกดิจากการแยก
หมูบานของบานหนองโพธิ ์ ตํ าบลดอนตาเพชร อํ าเภอพนมทวนเปน 2 หมูบาน เน่ืองจากการ
เพ่ิมขึ้นของครัวเรือน และประชากรของหมูบานนั้น

ในรายงานบทนี้เปนการน ําเสนอขอมูลระดับหมูบานจํ านวน 89 ชุด (จาก 88 หมูบาน)
ซึ่งขอมูลไดมาจากการสัมภาษณกลุม (group interview) ผูนํ าของหมูบาน อาท ิ ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน ผูอาวุโสของหมูบานจํ านวนไมนอยกวา 3 คนตอหมูบาน การเสนอขอมูลจะ
แยกหมูบานออกเปน 5 พื้นที่ คือ

1. พื้นที่กึ่งเมือง จํ านวน    7 หมูบาน
2. พื้นที่ปลูกขาว จํ านวน   21 หมูบาน
3. พื้นที่พืชไร จํ านวน   20 หมูบาน
4. พื้นที่สูง จํ านวน   20 หมูบาน
5. พ้ืนท่ีเศรษฐกิจผสมผสาน จํ านวน   20 หมูบาน
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การเสนอรายงานแบงออกเปน  6 สวน ดังน้ี
สวนที ่1  ขอมูลทั่วไป
สวนที ่2  การเกษตร
สวนที ่3  อาชีพ
สวนที ่4  สาธารณูปโภคและการคมนาคม
สวนที ่5  สุขภาพอนามัย
สวนที ่6  การพัฒนาชุมชน

3.1  ขอมูลท่ัวไป

จํ านวนครัวเรือนในแตละพื้นที ่พบวา พื้นที่กึ่งเมืองมีจ ํานวนครัวเรือนเฉล่ียตอหมูบาน
สูงกวาพื้นที่อื่น คือ 201 ครัวเรือน รองลงมาคือพื้นที่สูง เศรษฐกิจผสมผสาน พืชไร และพื้นที่
ปลูกขาว (ตาราง 3.1)

จํ านวนประชากรเฉลี่ยตอหมูบาน พบวา พื้นที่สูงมีประชากรเฉลี่ยตอหมูบานสูงที่สุด
(1,125 คน) รองลงมาคอื พืน้ทีก่ึง่เมอืง เศรษฐกจิผสมผสาน พชืไร และพ้ืนทีป่ลกูขาว (ตาราง 3.1)

เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลในการส ํารวจขอมูลพ้ืนฐานรอบ 1 (2543) พบวา มีความ
แตกตางกันไมมากนักในเร่ืองจํ านวนครัวเรือน ซึ่งสวนใหญผูน ําชุมชนระบุวาจ ํานวนครัวเรือน
ในหมูบานเพ่ิมข้ึนเชนเดียวกับจํ านวนประชากรโดยเฉลี่ยซึ่งก็เพิ่มมากขึ้น แตเปนท่ีนาสังเกตวา
จํ านวนประชากรเฉลีย่ในพืน้ทีส่งูเพิม่ขึน้อยางมากจากการส ํารวจฯ รอบ 1 (2543) ซึง่เทากบั 556 คน
เปน 1,125 คน  ทั้งนี้เนื่องจากประชากรในพื้นที่สูงของกาญจนบุรีมีการเคลื่อนยายเปลี่ยนแปลง
ที่อยูอาศัยกันบอยมาก
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ตาราง 3.1  จ ํานวนครัวเรือนและประชากรเฉลี่ยตอหมูบาน  จ ําแนกตามพื้นที่

กึ่งเมือง ขาว พืชไร ที่สูง ผสมผสาน
จํ านวนครัวเรือนเฉล่ีย 201 100 103 142 132
จํ านวนประชากรเฉลี่ย 958 429 470 1,125 581
จํ านวนประชากรชายเฉลี่ย 444 207 232 352 280
จํ านวนประชากรหญิงเฉล่ีย 514 222 238 372 301

ในการส ํารวจขอมูลพ้ืนฐานรอบ 3  (2545) ใหความสนใจกับอุตสาหกรรมในหมูบาน
จึงไดสอบถามถึงจํ านวนสถานประกอบการที่เปนโรงงานและชาวบานที่ทํ างานในโรงงาน      
ดังกลาว พบวา ในพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสานมีโรงงานมากที่สุดคือ 11 โรงงานใน 6 หมูบาน
พื้นที่กึ่งเมืองม ี 9 โรงงาน ใน 5 หมูบาน และพื้นที่พืชไรมีเพียง 1 โรงงาน (ตาราง 3.2)

ในภาพรวมมีโรงงานท้ังหมด 32 โรงงานกระจายอยูใน 20 หมูบานของพื้นที่ศึกษาโดย
ทีม่โีรงงานท ําปุย/ยาฆาแมลง 4 โรงงาน โรงงานพลาสติกและโรงงานแปงมันส ําปะหลังอยางละ
3 โรงงาน โรงงานทํ ารองเทา โรงงานตัดเย็บเส้ือผาโหล โรงงานทํ าอาหารสัตว โรงงานแปรรูป
หนอไม โรงงานหลอทองเหลือง และโรงงานไมอัด อยางละ 2 โรงงาน นอกน้ันเปนอยางละ 1
โรงงานคือ โรงงานน้ํ าตาล โรงงานเย็บกระเปาหนัง โรงงานทํ ากวยเตี่ยว โรงงานทํ าน้ํ าแข็ง
โรงงานทํ าเกษตร โรงงานหลอเสา โรงงานทํ าอิฐบล็อก โรงงานทํ าของเลนจากไม โรงงานทํ า
เครื่องเงิน และโรงงานเจียระไนพลอย
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ตาราง 3.2  จ ํานวนหมูบานท่ีมีโรงงานต้ังอยูในหมูบาน  จ ําแนกตามพื้นที่

จํ านวนโรงงาน กึ่งเมือง ขาว พืชไร ที่สูง ผสมผสาน
1  โรงงาน 2 1 1 4 3
2  โรงงาน 2 3 - - 2
3  โรงงาน 1 - - - -
4  โรงงาน - - - - 1

รวม (หมูบาน) 5 4 1 4 6

ขนาดของโรงงานมีตั้งแตขนาดเล็กมีจ ํานวนคนงานไมเกิน 10 คน มีจํ านวน 5 โรงงาน
ขนาดของโรงงาน ต้ังแต 10-100 คน มีจํ านวน 2 โรงงาน  ท่ีเหลือเปนโรงงานขนาดใหญ
โรงงานที่ใหญที่สุดคือโรงงานนํ ้าตาล  มีคนงานถึง 700 คน จากการที่มีโรงงานตั้งอยูใกลกับ
หมูบาน ท ําใหชาวบานซึ่งรวมทั้งผูที่อยูเดิมและอพยพมาอยูใหมในหมูบานที่ศึกษาไดท ํางานใน
โรงงานดังกลาวดวย

3.2  การเกษตร

ในการสํ ารวจแหลงน้ํ าเพื่อการเกษตร พบวา หมูบานที่ส ํารวจมีแหลงน้ํ าธรรมชาติและ
แหลงน้ํ าที่สรางขึ้นมาเพื่อใชในการเกษตร อยางไรก็ตาม น้ํ าฝนยังเปนแหลงนํ ้าส ําคัญในทุก
พื้นที่ศึกษา ยกเวนพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน ที่มีหมูบานที่ใชนํ ้าฝนเพ่ือการเกษตรเพียงคร่ึงหน่ึง
ท ํานองเดียวกบัพืน้ทีก่ึง่เมอืงใชน้ํ าฝน 3 หมูบาน (จาก 8 หมูบาน) รองลงมาคือคลองชลประทาน
ที่กระจายในทุกพื้นที ่ ซึ่งพบมากในพื้นที่ปลูกขาว (9 หมูบาน) พื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน
(7 หมูบาน) และพื้นที่กึ่งเมือง (6 หมูบาน) แตไมพบในพื้นที่ปลูกพืชไร และพื้นที่สูง   สวน
บอบาดาลพบในทุกพื้นที ่แตที่มีมากคือพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน (13 หมูบาน จาก 20 หมูบาน)
ในพื้นที่กึ่งเมืองม ี6 หมูบาน (จาก 8 หมูบาน) (ตาราง 3.3)
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ตาราง 3.3   จ ํานวนหมูบานท่ีมแีหลงน้ํ าเพือ่การเกษตร จ ําแนกตามพืน้ท่ี (ตอบไดมากกวา 1 ค ําตอบ)

แหลงนํ้ า กึ่งเมือง ขาว พืชไร ที่สูง ผสมผสาน
คลองชลประทาน 6 9 0 0 7
บอน้ํ าบาดาล

-  นอยกวา 5 บอ 2 2 4 1 2
-  มากกวา 5 บอขึ้นไป 4 1 2 0 11

ลํ าหวย
-  นอยกวา 5 แหง 0 0 1 2 2
-  มากกวา 5 แหงขึ้นไป  1 0 3 7 3

บึง หนอง 0 0 2 1 0
ฝาย 0 0 3 3 2
น้ํ าฝน 3 15 19 19 10
สระขุด บอขุด อางเก็บน้ํ า 0 0 3 0 2
น้ํ าพุ 0 0 0 1 1
ประปาหมูบาน 0 0 0 0 1
บอน้ํ าต้ืน 0 0 0 0 1

ผูนํ าชมุชนใหขอมลูดานปริมาณน้ํ าจากแหลงน้ํ าธรรมชาติเมื่อเทียบกับปที่ผานมา พบวา
มีจํ านวนหมูบานที่ปริมาณน้ํ าจากแหลงน้ํ าธรรมชาติลดลงมากกวาหมูบานที่ไดรับนํ้ าจากแหลง
น้ํ าธรรมชาติเพิ่มขึ้น แตในบางหมูบานปริมาณนํ ้าที่ไดรับเทาเทียมกับปที่ผานมา (ตาราง 3.4)
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ตาราง 3.4  จ ํานวนหมูบานจ ําแนกตามปริมาณน้ํ าจากแหลงน้ํ าธรรมชาตใินป 2545 เมือ่เปรียบเทียบ
กบัป 2544 และพืน้ท่ี

ปริมาณนํ ้าในแหลงนํ ้า
ธรรมชาติเทียบกับปที่แลว

กึ่งเมือง ขาว พืชไร ที่สูง ผสมผสาน

ลดลง 4 7 10 9 9
เพิ่มขึ้น - 2 3 3 2
คงเดิม 3 6 2 7 8
ไมทราบ - 2 2 0 0
ไมมีแหลงนํ้ าธรรมชาติ 1 4 3 1 1

รวม (หมูบาน) 8 21 20 20 20

3.3  อาชีพ

ในการส ํารวจขอมูลพ้ืนฐานรอบ 3 (2545) พบวา อาชีพหลักของประชากรสวนใหญ
ในหมูบานที่ศึกษา ยังคงเปนอาชีพเกษตรกรรมเชนเดียวกับในรอบอ่ืน ๆ แมแตในพ้ืนท่ีก่ึงเมือง
คร่ึงหนึ่งของหมูบานที่สํ ารวจ (4 หมูบาน) ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชนกัน อีก
คร่ึงหนึ่งประชากรของหมูบานทํ างานในโรงงาน และคาขาย ในพื้นที่ปลูกขาวทั้ง 21 หมูบาน
อาชีพหลักคอืเกษตรกรรม   สวนพื้นที่ปลูกพืชไรและพื้นที่สูง มี 6 หมูบานที่รับจางทํ าการ
เกษตรและทํ างานในโรงงาน (ตาราง 3.5)
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ตาราง 3.5   จํ านวนหมูบาน จ ําแนกตามอาชีพสวนใหญของประชากร และพ้ืนท่ี

อาชีพ กึ่งเมือง ขาว พืชไร ที่สูง ผสมผสาน
เกษตรกรรม 4 21 17 17 18
รับจางเกษตรกรรม 0 0 2 2 0
รับจางทัว่ไป เชน รับจางกอสราง 0 0 0 0 1
รับราชการ 0 0 0 0 1
คาขาย 1 0 0 0 0
อ่ืนๆ  เชน  ท ํางานในโรงงาน 3 0 1 1 0
   เผาถาน

รวม (หมูบาน) 8 21 20 20 20

พืชผลทางการเกษตรที่ชาวบานในหมูบานที่ศึกษาเพาะปลูกเปนสวนใหญ พบวา เปน
ไปตามประเภทของหมูบาน เชน หมูบานปลูกขาวหรือหมูบานปลูกพืชไรเกือบทั้งหมด เปน
ที่นาสังเกตวาเกือบทุกหมูบานในแตละพื้นที่ศึกษา มีการเพาะปลูกพืชไร เชน ออย ขาวโพด
มันส ําปะหลัง เชนเดียวกับการปลูกผัก ผลไม พบวา มีกระจายอยูในหลายหมูบาน (ตาราง 3.6)
กลาวไดวาลักษณะอาชีพของชาวบานมิไดเปลี่ยนแปลงในระหวางรอบส ํารวจ

ตาราง 3.6  จ ํานวนหมูบานท่ีเพาะปลกูพชืเพือ่ขาย จ ําแนกตามพืน้ท่ี (ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)

การเพาะปลูก ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน
ขาว (เชน ขาวนาด ํา นาหวาน ขาวไร) 3 19 7 10 6
พืชไร เชน ออย ขาวโพด มันสํ าปะหลัง 7 19 19 18 18
สวนผกั เชน แตงกวา หนอไมฝรั่ง พริก 5 9 13 12 17
สวนผลไม เชน  แตงโม มะมวง มะละกอ 4 10 12 14 10
ไมยืนตน เชน ตนสัก ยูคาลิปตัส สะเดา - 9 10 9 6
อื่นๆ เชน ดาวเรือง มะลิ ขมิ้น - 1 1 2 1
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สวนการเลี้ยงสัตวเพื่อขายเปนรายไดนั้น พบวา มีกระจายอยูในทุกหมูบาน สัตวที่นิยม
เลี้ยงเพื่อขายมากที่สุด ไดแก วัว รองลงมาคือ หมูและไก สวนควายมีจํ านวนหมูบานที่เลี้ยงเพื่อ
ขายไมมากนัก  โดยสรุป นอกจากการเพาะปลูกพืชแลว ในหมูบานตางๆ ของทุกพื้นที่มีการ
เลี้ยงสัตวเพื่อขายเชนกัน (ตาราง 3.7)

ตาราง 3.7  จํ านวนหมูบานที่เลี้ยงสัตวเพื่อขาย จ ําแนกตามพื้นที่ (ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)

การเลี้ยงสัตว กึ่งเมือง ขาว พืชไร ที่สูง ผสมผสาน
วัว 6 21 16 17 19
ควาย - 5 2 9 5
หมู 3 16 16 15 16
ไก 5 14 16 16 15
ปลา 2 5 3 12 6
กุง - 2 1 - -
กบ - 1 1 3 1

อ่ืนๆ เชน แกะ เปด ไหม 1 5 4 11 4

3.4  สาธารณูปโภคและการคมนาคม

เมื่อเปรียบเทียบสาธารณูปโภคที่มีอยูในหมูบานที่ศึกษาในรอบ 1 (2543) และรอบ 3
(2545) พบการเปลีย่นแปลงอยางชดัเจน โดยเฉพาะอยางยิง่สิง่อํ านวยความสะดวกในการสื่อสาร
เชน โทรศพัทบาน โทรศพัทสาธารณะ โทรศพัทมอืถอื การใชอินเตอรเน็ต หอกระจายขาว ยกเวน
วิทยุสื่อสารที่ลดลง อาจเน่ืองมาจากหมูบานใชเคร่ืองมือส่ือสารท่ีทันสมัยกวาเดิม มีปริมาณ
หมูบานที่มีสิ่งเหลานี้เพิ่มขึ้นอยางมาก สวนการรับสัญญาณโทรทัศน พบวาเกือบทุกหมูบานใน
พื้นที่ศึกษาชาวบานสามารถดูโทรทัศนได    ยกเวนในพื้นที่สูงที่พบวามีเพียง 6 หมูบาน ใน 20
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หมูบานทีส่ามารถรับสญัญาณโทรทศันได อยางไรกต็ามการรับสญัญาณโทรทศันในจังหวัด
กาญจนบรีุน้ันจํ าเปนตองมจีานดาวเทยีม

สวนการคมนาคมทางถนน พบวามีการเพิ่มขึ้นของการมีรถประจํ าทางผานหมูบานไม
มากนัก ยกเวนในหมูบานที่ปลูกพืชไร มีรถประจ ําทางผานหมูบานลดลงจาก 12 หมูบานเหลือ
8 หมูบาน (ตาราง 3.8)

ตาราง 3.8 จํ านวนหมูบาน จ ําแนกตามสาธารณูปโภคที่มีในหมูบาน พ้ืนท่ี และรอบการสํ ารวจ
 (ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)

ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน
สาธารณูปโภค รอบ 1

(2543)
รอบ 3
(2545)

รอบ 1
(2543)

รอบ 3
(2545)

รอบ 1
(2543)

รอบ 3
(2545)

รอบ 1
(2543)

รอบ 3
(2545)

รอบ 1
(2543)

รอบ 3
(2545)

รับสัญญาณโทรทัศนได - 8   - 21 - 20 - 6 - 19
โทรศัพทสาธารณะติดต้ังอยู 2 15 8 15 6 12 14 16 15 18
โทรศัพทสาธารณะใชการได 1 7 7 21 6 20 6 19 11 20
โทรศัพทบาน - 7 - 10 - 8 - 9 - 15
มีสัญญาณโทรศัพทมือถือ 5 8 17 20 14 19 10 13 18 20
หอกระจายขาว 4 6 13 20 12 19 14 16 12 17
วิทยุสํ าหรับส่ือสาร 4 5 14 11 16 8 16 15 17 12
การใชอินเตอรเน็ต 1 3 2 0 0 0 1 2 2 5
มีรถประจํ าทางผานหมูบาน 2 3 6 11 12 8 14 14 6 7

ในการส ํารวจขอมุลพืน้ฐานรอบ 1 (2543)   พบวาเสนทางคมนาคมระหวางหมูบานท่ี
ศึกษาไปยงัอํ าเภอ มีถนนที่เปนคอนกรีตนอยมาก แตในการส ํารวจฯ รอบ 3 (2545) พบวา ถนน
ที่เปนคอนกรีตเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดเจนในทุกพื้นที ่  เชนในพื้นที่สูงจํ านวนหมูบานที่มีถนน
คอนกรีตเพ่ิมข้ึนจากไมมีเลยเปน 17 หมูบาน ซึ่งแสดงวา เสนทางคมนาคมระหวางหมูบานและ
ระหวางอ ําเภอตางๆ ในจังหวัดสะดวกสบายขึ้น อยางไรก็ตามยังพบวามีบางหมูบานที่ประสบ
ปญหาน้ํ าทวมขงั   โดยเฉพาะในหมูบานของพืน้ทีส่งู ยงัคงม ี5 หมูบานทีป่ระสบปญหาน้ํ าทวมขัง
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เชนเดิม พื้นที่ปลูกพืชไรพบปญหานํ ้าทวม 7 หมูบานจากจํ านวน 20 หมูบาน พื้นที่กึ่งเมืองไม
ประสบปญหาน้ํ าทวมเชนเดิม (ตาราง 3.9)

ตาราง 3.9   จํ านวนหมูบาน จ ําแนกตามลักษณะถนน และพ้ืนท่ี

ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน
ลักษณะถนน ภายใน

หมูบาน
ระหวาง
อํ าเภอ

ภายใน
หมูบาน

ระหวาง
อํ าเภอ

ภายใน
หมูบาน

ระหวาง
อํ าเภอ

ภายใน
หมูบาน

ระหวาง
อํ าเภอ

ภายใน
หมูบาน

ระหวาง
อํ าเภอ

ดนิ/ลกูรังและลาดยาง 0 0 9 0 16 1 12 3 9 0
ลาดยางและคอนกรีต 0 0 5 0 0 19 2 0 1 0
คอนกรีต 8 8 7 21 4 0 6 17 10 20

3.5  สุขภาพอนามัย

ขอมลูจากการส ํารวจขอมลูพืน้ฐานรอบ 1 (2543) ท ําใหทราบวาในหมูบานทีศ่กึษา มี
บริการสาธารณสขุตางๆ ท้ังของรัฐ ไดแกสถานีอนามัยประจํ าตํ าบล ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
(ศสมช) และบริการของเอกชน ไดแก รานคาในหมูบานที่มียาจํ าหนาย  ซึ่งเปนสถานบริการที่
พบไดในทุกหมูบาน

สํ าหรับโรคท่ีเปนปญหาหลักของหมูบานตามท่ีผูนํ าหมูบานไดระบุไว พบวา มีการ
เปลี่ยนแปลงจากการส ํารวจฯ รอบ 1 (2543) เลก็นอย   แตโรคที่ผูคนเจ็บปวยกันบอยมากที่สุด
ลํ าดับแรกยังคงไดแกโรคหวัด ซึ่งชุกชุมในทุกพื้นที ่ เชน พื้นที่กึ่งเมืองพบโรคหวัดทุกหมูบาน
ที่ศึกษา และมีจ ํานวนหมูบานท่ีระบุวามีชาวบานเจ็บปวยดวยโรคหวัดมากข้ึนกวาขอมูลรอบ 1
(2543) โรคสํ าคัญที่พบรองลงมา โดยเฉพาะในพื้นที่สูงคือโรคมาลาเรีย สวนโรคอ่ืนๆ ถูกระบุ
ไวบางประปรายในไมกี่หมูบาน เชน โรคกระดูก โรคความดันโลหิตสูง/ต่ํ า (ตาราง 3.10)   
นอกจากน้ี ผูนํ าหมูบานยังระบุวาชาวบานในหมูบานของตนเจ็บปวยดวยโรคใหมที่ไมเคยมีใน
หมูบาน เชน โรคภูมิแพ โรคไขเลือดออก โรคไขฉ่ีหนู เปนตน
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ตาราง 3.10  จํ านวนหมูบาน จ ําแนกตามโรคท่ีเปนปญหาและพ้ืนท่ี (ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)

ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสานโรค
รอบ 1
(2543)

รอบ 3
(2545)

รอบ 1
(2543)

รอบ 3
(2545)

รอบ 1
(2543)

รอบ 3
(2545)

รอบ 1
(2543)

รอบ 3
(2545)

รอบ 1
(2543)

รอบ 3
(2545)

ไขหวัด 0 8 11 19 12 16 6 10 7 17
มาลาเรีย 0 0 0 0 2 1 17 9 5 2
โรคกระดูก - 0 - 1 - 0 - 1 - 0
ภูมิแพ - 0 - 0 - 2 - 0 - 1
ปวดเม่ือย 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0
โรคเครียด - 0 - 1 - 0 - 0 - 0
ไขเลือดออก 1 - 0 - 1 - 3 - 1 -
ความดันสูง/ต่ํ า 1 - 2 - 0 - 0 - 1 -
เบาหวาน 1 - 2 - 0 - 0 - 0 -
ตาแดง 0 - 0 - 0 - 2 - 0 -
เทาชาง 0 - 0 - 0 - 1 - 0 -

3.6  การพัฒนาชุมชน

ในระหวางทีส่ถาบนัวิจัยประชากรและสงัคมดํ าเนินการส ํารวจขอมูลพ้ืนฐาน โครงการ
กาญจนบรีุน้ัน เปนระยะเวลาทีรั่ฐบาลใหความชวยเหลอืแกชาวบานในทกุหมูบาน โดยผานโครงการ
ตางๆ เชน โครงการกองทนุหมูบานละ 1 ลานบาท โครงการกระตุนเศรษฐกจิ ฯลฯ   ในการ
สํ ารวจฯ รอบ 3 (2545) น้ีจึงไดรวบรวมขอมูลเก่ียวกบัโครงการพฒันาตางๆท่ีเขามาในหมูบาน
พบวา มีโครงการมากมายภายใตช่ือเรียกตาง ๆ และภายใตหนวยงานทีรั่บผิดชอบตาง ๆ เชน
องคกรบริหารสวนตํ าบล (อบต.) กรมประชาสงเคราะห กรมชลประทาน ฯลฯ อยางไรกต็ามจาก
การส ํารวจ โดยใหผูตอบใหขอมลูเกีย่วกบักลุมตาง ๆ ในหมูบานโดยทีไ่มมกีารถามนํ า พบวา
หมูบานตาง ๆ ไดรับความชวยเหลอืภายใตชือ่โครงการแตกตางกัน จํ านวนหมูบานท่ีไดรับเงิน
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กองทุนเงินแสนมากที่สุด เชนในพืน้ทีป่ลกูขาว มหีมูบานทีไ่ดรับ 10 หมูบาน (จาก 21 หมูบาน)
สวนกองทนุหมูบานละ 1 ลานบาท พบเพยีง 4 หมูบาน จาก 88 หมูบาน (ตาราง 3.11)

ตาราง 3.11  จํ านวนหมูบานท่ีมีโครงการพัฒนา จ ําแนกตามพื้นที่

โครงการพัฒนา ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน
กองทุนหมูบาน 1 ลานบาท 0 1 2 0 1
กองทุนเงินแสน 3 10 9 6 8
กระตุนเศรษฐกิจ ต ําบลละ 1 ลานบาท 0 5 1 0 0
สรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 0 1 1 6 0
ไฟฟา 0 0 2 3 1
ประปา 0 2 2 3 2
กอสรางถังเก็บนํ ้าหมูบาน 0 3 1 1 2
ผูสูงอายุ 0 0 2 2 2
อาหารกลางวันเด็ก 0 2 2 2 2
อาหารเสริม (นม) 0 1 3 0 2
สงเสริมอาชีพ 1 0 0 9 4
หมูบานเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด 0 2 1 2 0
ลานกีฬาตานยาเสพติด 0 2 0 2 0
รานคาชุมชน 0 0 0 0 2
อ่ืนๆ (1) เชน บอนํ้ าบาดาล พันธุขาว ฯ 1 11 9 13 8
อ่ืนๆ (2) เชน โครงการ SIF สงเสริมอาชีพ ฯ 0 3 7 7 4
อ่ืนๆ (3) เชน ฝายน้ํ าลน กองทนุ ปตท.  ฯ 0 1 2 1 0

การเปรียบเทียบผลการส ํารวจขอมูลระดับหมูบานในรอบ 1 (2543) และรอบ 3 (2545)
โดยสรุป  ไมพบการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมในหมูบาน ยกเวนการเพิ่ม
ข้ึนของสาธารณูปโภคดานการติดตอส่ือสาร และในโครงการพัฒนาตางๆ ที่ลงไปอยางมาก ใน
ชวงเวลาดังกลาว



4  ลักษณะท่ัวไปของประชากร

ลักษณะทั่วไปของประชากรที่จะกลาวถึงประกอบไปดวย จํ านวนประชากรและการ
กระจายตัว โครงสรางอายุและเพศของประชากร อายุมัธยฐาน และอัตราสวนพึ่งพิง  ดังมีราย
ละเอียดตอไปน้ี

4.1  จ ํานวนประชากรและการกระจายตวั

ในการส ํารวจขอมลูพืน้ฐานรอบ 3 (พ.ศ.2545) น้ี มีจํ านวนครัวเรือนทีแ่จงนับไดทัง้สิน้
12,680 ครัวเรือน มีประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ศึกษารวม 45,043 คน แยกเปนเพศชาย 21,673
คน และเพศหญิง 23,370 คน  (ตาราง 4.1)   การกระจายตัวของประชากรในแตละพื้นที ่มีดังน้ี
ประชากรทีอ่าศยัอยูบนพืน้ทีส่งูมรีอยละ 27 อยูในเมอืง/กึง่เมอืง และในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิผสมผสาน
รอยละ 21 อยูในพื้นที่ปลูกขาวรอยละ 16  และอีกรอยละ 15 อาศัยอยูในพื้นที่พืชไร

ตาราง 4.1  จํ านวนประชากร จ ําแนกตามเพศ และพ้ืนท่ี, รอบ 3 (2545)

พืน้ท่ี ชาย หญิง รวม ครัวเรือน

เมือง/ก่ึงเมือง 4,431 4,985 9,416 2,664
ขาว 3,358 3,881 7,239 2,024
พืชไร 3,324 3,545 6,869 1,986
ที่สูง 6,182 6,117 12,299 3,399
ผสมผสาน 4,378 4,842 9,220 2,607
รวม 21,673 23,370 45,043 12,680
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เมื่อเปรียบเทียบกับการส ํารวจทั้งสามรอบที่ผานมาแลว พบวา ในชวงการส ํารวจขอมูล
พื้นฐานรอบ 1 (2543) และรอบ 2 (2544) มีครัวเรือนที่แจงนับไดเพิ่มขึ้น เฉลี่ยรอยละ 9 และ
เมื่อเปรียบเทียบระหวางรอบ 2 (2544) และรอบ 3 (2545) แลวพบวาในการส ํารวจรอบปจจุบัน
สามารถแจงนับครัวเรือนไดเพ่ิมขึน้เพียงเล็กนอย คือรอยละ 0.2 เทาน้ัน  ในขณะที่จ ํานวน
ประชากรรวมท่ีแจงนับไดในรอบ 2 (2544) เมื่อเทียบกับรอบ 1 (2543) มีจํ านวนเพิ่มขึ้นรอยละ
8.0 (ประชากรเพศชายและเพศหญิงเพิ่มขึ้น รอยละ 8.9 และ 7.2 ตามล ําดับ) แตเม่ือเปรียบเทียบ
การส ํารวจฯ ทั้งสองรอบที่ผานมา (รอบ 2-3) พบวาจํ านวนประชากรท่ีแจงนับไดมีจํ านวน
ลดลงรอยละ 2.1 (ประชากรเพศชายลดลง รอยละ 2.4 และประชากรเพศหญิงลดลงรอยละ 1.9)
(ตาราง 4.2)

ตาราง 4.2  จ ํานวนครัวเรือน ประชากรรวม ประชากรชายและหญิง, รอบ 1 (2543), รอบ 2 (2544)
และรอบ 3 (2545)

รอบ 1
(2543)

รอบ 2
(2544)

เปล่ียนแปลง
(%) รอบ 1!2

รอบ 3
(2545)

เปล่ียนแปลง
(%) รอบ 2!3

จ ํานวนครัวเรือน 11,612 12,657 9.0 12,680 0.2
จ ํานวนประชากร

ชาย 20,378 22,197 8.9 21,673 -2.4
หญิง 22,236 23,832 7.2 23,370 -1.9
รวม 42,614 46,029 8.0 45,043 -2.1

ตาราง 4.3 แสดงการเปรียบเทียบการกระจายตัวของประชากรในแตละพื้นที ่ ระหวาง
การส ํารวจฯ รอบ 2 (2544) และรอบ 3 (2545)  พบวา ในชวง 1 ปทีผ่านมาจํ านวนครัวเรือนใน
พืน้ที่เมอืง/กึง่เมอืง และพืน้ที่เศรษฐกจิผสมผสานทีส่ ํารวจไดมจํี านวนลดลง สวนพืน้ทีป่ลกูขาว
พชืไร และพืน้ทีส่งูมจํี านวนครัวเรือนท่ีสํ ารวจไดเพิม่ขึน้เลก็นอย  ในขณะทีจํ่ านวนประชากรที่
แจงนับไดลดลงในทกุพืน้ที ่ โดยในพืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืงมกีารเปลีย่นแปลงจํ านวนประชากรสูง
ที่สุด (ประมาณรอยละ  4)  เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ ในขณะเดียวกัน พบวาพื้นที่สูงมีการ
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เปลีย่นแปลงประชากรนอยทีส่ดุ คอืนอยกวารอยละ 1  สํ าหรับการเปลี่ยนแปลงจ ํานวนประชากร
เพศชายและหญิงทีแ่จงนับไดในการส ํารวจทัง้สองรอบมแีบบแผนทีค่ลายคลงึกนั คอื โดยรวมแลว
แจงนับไดลดลง ยกเวนในเขตพืน้ทีส่งูทีแ่จงนับประชากรเพศหญิงไดเพิม่ขึน้เลก็นอย (รอยละ 0.4)

ตาราง 4.3 จํ านวนครัวเรือน จ ํานวนประชากร และรอยละของการเปล่ียนแปลง จ ําแนกตาม
เพศ และพ้ืนท่ี, รอบ 2 (2544)  และรอบ 3 (2545)

พื้นที่
เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน รวม

ครัวเรือน
รอบ 2 (2544) 2,776 1,969 1,968 3,328 2,616 12,657
รอบ 3 (2545) 2,664 2,024 1,986 3,399 2,607 12,680

รอยละของการเปลี่ยนแปลง -4.0 2.8 0.9 2.1 -0.3 0.2
ประชากรรวม

รอบ 2 (2544) 9,797 7,348 7,079 12,318 9,487 46,029
รอบ 3 (2545) 9,416 7,239 6,869 12,299 9,220 45,043

รอยละของการเปลี่ยนแปลง -3.9 -1.5 -3.0 -0.2 -2.8 -2.1
ชาย

รอบ 2 (2544) 4,594 3,437 3,429 6,225 4,512 22,197
รอบ 3 (2545) 4,431 3,358 3,324 6,182 4,378 21,673

รอยละของการเปลี่ยนแปลง -3.5 -2.3 -3.1 -0.7 -3.0 -2.4
หญิง

รอบ 2 (2544) 5,203 3,911 3,650 6,093 4,975 23,832
รอบ 3 (2545) 4,985 3,881 3,545 6,117 4,842 23,370

รอยละของการเปลี่ยนแปลง -4.2 -0.8 -2.9 0.4 -2.7 -1.9
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4.2  โครงสรางอายุและเพศของประชากร

ประมิดประชากรของพื้นที่ศึกษา (แผนภูมิ 4.1 ถึง 4.5) แสดงใหเห็นวา     โดยทั่วไป
โครงสรางทางอายแุละเพศของประชากรในทกุพืน้ทีศ่กึษาไมเปลีย่นแปลงไปจากการส ํารวจขอมลู
พืน้ฐานรอบ 1 (2543) และรอบ 2 (2544) มากนัก (สถาบนัวิจัยประชากรและสงัคม, 2543 และ 2544)
แผนภมู ิ4.1 :  ประมดิประชากร : เมอืง/กึง่เมอืง

1000 800 600 400 200 0 200 400 600 800 1000

0-4
10-14
20-24

30-34
40-44
50-54
60-64
70-74

80-84
90-94
100+

หญิง ชาย
แผนภมู ิ4.2 :  ประมดิประชากร : ขาว

1000 800 600 400 200 0 200 400 600 800 1000
0-4

10-14

20-24
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40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

90-94

100+

หญิง ชาย
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1000 800 600 400 200 0 200 400 600 800 1000

0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80-84
90-94
100+

หญิง ชาย

แผนภมู ิ4.3 :  ประมดิประชากร : พชืไร

1000 800 600 400 200 0 200 400 600 800 1000

0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80-84
90-94
100+

หญิง ชาย

แผนภมู ิ4.4 :  ประมดิประชากร : ท่ีสงู

1000 800 600 400 200 0 200 400 600 800 1000

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

90-94

100+

หญงิ ชาย

แผนภมู ิ4.5:  ประมดิประชากร : ผสมผสาน
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เมื่อแบงโครงสรางประชากรออกเปน 3 กลุมใหญ ๆ คือ ประชากรวัยเด็ก (อายุต่ํ ากวา
15 ป) ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ป)  และประชากรวัยสูงอาย ุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) พบวา
ทุกพืน้ทีศ่กึษาในการส ํารวจขอมลูพืน้ฐานรอบ 3 (2545) มสีดัสวนประชากรในวัยแรงงานสงูทีส่ดุ
(รอยละ 60)  และเมื่อพิจารณาโครงสรางประชากรในแตละพื้นที่แลวพบวา พื้นที่สูงมีประชากร
วัยเด็กมากที่สุด คือรอยละ 36 และมีประชากรในวัยแรงงานนอยทีส่ดุ คอืรอยละ 56 ในขณะที่
พืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืงมปีระชากรวัยเด็กนอยทีส่ดุ (รอยละ 25) และมีประชากรวัยท ํางานมากที่สุด
(รอยละ 64)  ส ําหรับพื้นที่ที่มีประชากรวัยสูงอายุมากที่สุด คือ พื้นที่ปลูกขาว (รอยละ 13)

ตาราง 4.4  แสดงการเปรียบเทยีบการกระจายรอยละของประชากรในพืน้ทีศ่กึษา แยกตาม
กลุมอายหุลกัๆ 3 กลุม  จะเห็นไดวา โครงสรางประชากรจากการส ํารวจทัง้ 3 รอบ มรูีปแบบที่
คลายคลงึกนั คอื พืน้ทีส่งูมสีดัสวนประชากรวัยเด็กสงูทีส่ดุ พืน้ทีเ่มอืง/กึ่งเมืองมีประชากรวัย
แรงงานในสดัสวนทีส่งูกวาพืน้ทีอ่ื่น  ในขณะทีพ่ืน้ทีป่ลกูขาวมสีดัสวนประชากรวัยสงูอายสุงูทีส่ดุ
เมือ่เปรียบเทยีบกบัพืน้ทีอ่ืน่ๆ

ตาราง 4.4  การกระจายรอยละของประชากร  จ ําแนกตามกลุมอายุและพื้นที่, รอบ 1 (2543),
รอบ 2 (2544) และรอบ 3 (2545)

0-14 15-59 60+
พื้นที่ รอบ 1

(2543)
รอบ 2
(2544)

รอบ 3
(2545)

รอบ 1
(2543)

รอบ 2
(2544)

รอบ 3
(2545)

รอบ 1
(2543)

รอบ 2
(2544)

รอบ 3
(2545)

เมือง/กึ่งเมือง  24.5 25.1 24.8 65.2 64.3 64.3 10.3 10.6 11.0
ขาว 28.7 28.5 28.6 59.0 59.0 58.2 12.3 12.5 13.2
พืชไร 30.3 30.1 29.9 60.5 60.7 59.5 9.2 9.2 9.7
ที่สูง  36.1 36.1 35.5 56.6 56.3 56.2 7.3 7.6 7.8
ผสมผสาน  28.5 27.9 27.3 61.2 61.8 61.0 10.3 10.3 10.6
รวม 29.9 29.9 29.8 60.4 60.2 60.0 9.7 9.8 10.2
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ประชากรสงูอาย ุ เปนกลุมประชากรอีกกลุมทีก่ ําลงัไดรับความสนใจ เน่ืองจากประชากร
สูงอายุมีจ ํานวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบตอโครงสรางของประชากร และมีผลตอการ
วางแผนนโยบายทางดานประชากร สาธารณสุขและนโยบายทางสังคมตางๆ   ตาราง 4.5 แสดง
อัตรารอยละของประชากรสงูอายุ โดยแบงออกเปนกลุมอาย ุ 60 ปขึ้นไป และกลุมอาย ุ 80 ป
ขึ้นไป หรือท่ีเรียกวา “กลุมสูงอายุที่สุด”  พบวา โดยภาพรวมแลว จํ านวนผูสูงอายุทั้งสองกลุม
กํ าลงัเพ่ิมจํ านวนข้ึนเร่ือยๆ  ในกลุมประชากรอาย ุ60 ปขึ้นไป เพิ่มจากรอยละ 9.7 ในการส ํารวจ
ขอมูลพื้นฐานรอบ 1 (2543) เปนรอยละ 10.2 ในการส ํารวจฯ รอบ 3 (2545)  ขณะเดียวกันกลุม
ประชากรอายุ 80 ปขึ้นไป ไดเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากการส ํารวจท้ัง 3 รอบ

ตาราง 4.5  รอยละของประชากรสูงอายุและกลุมสูงอายุที่สุด จ ําแนกตามพื้นที่, รอบ 1 (2543),
รอบ 2 (2544) และรอบ 3 (2545)

อายุ เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน รวม

กลุมอายุ 60ปขึ้นไป
  รอบ 1 (2543) 10.3 12.3 9.1 7.3 10.3 9.7
  รอบ 2 (2544) 10.6 12.5 9.2 7.6 10.4 9.8
  รอบ 3 (2545) 11.0 13.2 9.8 7.8 10.7 10.2

กลุมอายุ 80ปขึ้นไป
  รอบ 1 (2543) 1.2 1.6 0.9 0.5 1.1 1.0
  รอบ 2 (2544) 1.3 1.7 0.9 0.6 1.3 1.1
  รอบ 3 (2545) 1.4 1.8 0.9 0.6 1.2 1.1
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4.3  อัตราสวนเพศ

อัตราสวนเพศ หรือ จํ านวนผูชายตอผูหญิง 100 คน โดยทั่วไปแลวอัตราสวนเพศชาย
จะสงูกวาเพศหญิงในชวงอายต่ํุ า ๆ และจะลดลงเร่ือย ๆ เมือ่อายสุงูขึน้ จากการศกึษา พบวา
โดยภาพรวมประชากรในพ้ืนท่ีศึกษาในรอบ 3 (2545) มีสัดสวนผูหญิงสูงกวาผูชายในทุกพื้นที่
ยกเวนในพื้นที่สูง ที่มีจํ านวนผูชายมากกวาผูหญิงเล็กนอย พื้นที่ปลูกขาวมีอัตราสวนเพศตํ ่า
ที่สุด (ชาย 87 คน : หญิง 100 คน) (ตาราง 4.6)   และเมือ่วิเคราะหตามกลุมอายหุลกั ๆ แลว พบวา
พืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืงมอัีตราสวนเพศของประชากรชายตอประชากรหญิง 100 คน ในกลุมอายต่ํุ ากวา 15
ป สงูกวาพืน้ทีอ่ืน่ ๆ  ส ําหรับในวัยแรงงาน พบวา ประชากรเพศหญิงมมีากกวาเพศชายในทกุพืน้ที่
และพืน้ทีป่ลกูขาวมสีดัสวนเพศชายนอยทีส่ดุ (ชาย 82 คน : หญิง 100 คน)   เมือ่เปรียบเทยีบกบั
พืน้ทีอ่ื่น ๆ

อตัราสวนเพศลดลงเมือ่ประชากรมอีายสุงูขึน้ ซึง่จะเห็นไดชดัเมือ่พจิารณาดูในกลุมผูสงู
อาย ุ จะเห็นวาอัตราสวนเพศลดจาก 105.7 ในกลุมประชากรวัยเด็ก เปน 84.3 ในกลุมประชากรอายุ
60 ปขึน้ไป ซึง่หมายถงึมจํี านวนประชากรสงูอายชุาย 84.3 คน ตอประชากรสงูอายเุพศหญิงทกุ ๆ
100 คน  และในกลุมประชากรทีอ่าย ุ80 ปขึน้ไป พบในประชากรเพศหญิงทกุๆ 100 คน มปีระชากร
ชายเพยีง 57 คนเทาน้ัน (ตาราง 4.6)  อัตราสวนเพศน้ี มรีปูแบบทีค่ลายคลงึกนัในทกุพืน้ที่

ตาราง 4.6  อัตราสวนเพศ  จ ําแนกตามกลุมอายุและพื้นที่, รอบ 3 (2545)

อายุ เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน รวม
0-14 110.8 99.2 107.4 108.8 100.1 105.7
15-59 84.5 82.2 88.8 96.0 87.8 88.3
60+ 72.5 80.4 85.9 104.9 82.3 84.3
80+ 56.3 48.3 48.8 56.5 76.2 57.1
รวม 88.9 86.5 93.8 101.1 90.4 92.7
หมายเหตุ:  อัตราสวนเพศ = (จํ านวนประชากรเพศชาย /  จํ านวนประชากรเพศหญิง) x 100
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ตาราง 4.7 แสดงการเปรียบเทยีบอัตราสวนเพศในการส ํารวจทัง้ 3 รอบ  ซึง่พบวา สวนใหญ
เปนแบบแผนเดียวกนักบัการส ํารวจขอมลูพืน้ฐานในรอบ 1 (2543)   กลาวคอืโดยทัว่ ๆ ไปพืน้ที่
ศกึษามจํี านวนผูหญิงมากกวาผูชาย  ยกเวนในพืน้ทีส่งูทีม่สีดัสวนผูชายมากกวาผูหญิง  ส ําหรับใน
กลุมอายตุาง ๆ พบวาการส ํารวจทัง้ 3 รอบมแีบบแผนทีค่ลายกนั

ตาราง 4.7  อัตราสวนเพศ  จ ําแนกตามกลุมอายุและพื้นที่, รอบ 1 (2543), รอบ 2 (2544) และ
รอบ 3 (2545)

รอบการสํ ารวจ เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน รวม
  รอบ 1 (2543) 86.1 87.8 93.6 99.8 88.9 91.5
  รอบ 2 (2544) 87.3 87.8 93.5 101.7 90.2 92.6
  รอบ 3 (2545) 88.9 86.5 93.8 101.1 90.4 92.7

เมื่อพิจารณาอัตราสวนเพศตามกลุมอาย ุ 5 ป   เปรียบเทียบการสํ ารวจขอมูลพ้ืนฐาน
ทั้งสองรอบที่ผานมา คือ รอบ 2 (2544) และรอบ 3 (2545) พบวาสวนใหญมีแบบแผนที่คลาย
กัน และสอดคลองกับรูปแบบที่พบจากการส ํารวจฯ รอบ 1 (2543) คือมีจํ านวนผูหญิงมากกวา
ผูชาย   อยางไรก็ตามจากการสํ ารวจฯ ในรอบ 1 (2543) และรอบ 2 (2544) พบวาพื้นที่สูงมี
จํ านวนประชากรเพศชายโดยรวมแลวมากกวาเพศหญิง   ในขณะที่การส ํารวจฯ รอบ 3 พบวามี
สัดสวนผูหญิงมากกวาผูชายในทุกพื้นที ่ (ตาราง 4.8)
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ตาราง 4.8  อัตราสวนเพศ  จ ําแนกตามกลุมอายุและพื้นที่, รอบ 2 (2544)  และรอบ 3 (2545)

อายุ เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน
รอบ 2
(2544)

รอบ 3
(2545)

รอบ 2
(2544)

รอบ 3
(2545)

รอบ 2
(2544)

รอบ 3
(2545)

รอบ 2
(2544)

รอบ 3
(2545)

รอบ 2
(2544)

รอบ 3
(2545)

0-4 125.5 120.3 98.0 104.0 102.5 116.9 103.2 100.3 105.3 108.5
5-9 110.1 114.9 93.9 98.4 113.4 108.5 108.7 107.3 103.8 107.7
10-14 103.5 99.2 101.1 96.2 96.3 99.7 111.3 93.1 96.2 101.2
15-19 100.0 90.8 94.9 90.8 105.0 102.0 101.4 97.2 84.6 94.8
20-24 82.7 93.6 87.1 100.0 82.9 96.6 83.6 84.5 84.4 90.5
25-29 79.6 93.6 85.7 78.4 86.9 83.3 85.9 80.2 85.2 83.8
30-34 81.8 82.2 92.5 79.2 87.8 92.5 102.5 88.8 88.5 87.6
35-39 86.0 82.8 77.3 76.4 102.9 92.0 92.1 89.3 96.9 89.6
40-44 74.8 82.2 83.2 80.8 82.2 80.5 110.0 80.1 76.0 85.4
45-49 83.5 71.8 79.5 81.1 95.8 91.9 113.3 87.7 82.4 87.2
50-54 87.0 81.6 90.4 94.1 87.0 87.6 97.5 87.5 87.9 91.6
55-59 67.2 81.9 62.6 62.9 75.4 67.1 110.7 103.4 109.1 85.5
60-64 81.5 82.3 91.2 71.1 103.5 96.8 118.2 82.8 84.8 88.8
65-69 66.7 66.0 86.9 97.3 109.3 92.3 96.7 87.7 92.6 86.8
70-74 97.8 90.6 111.2 95.9 62.7 81.0 120.2 72.3 76.8 91.0
75-79 44.8 59.6 75.0 98.3 78.4 82.9 102.2 93.2 69.2 86.1
80-84 83.8 43.5 44.7 39.2 55.0 57.1 63.0 60.0 79.4 48.4
85-89 73.7 77.3 70.0 61.5 42.9 50.0 42.9 118.8 120.0 68.9
90-94 33.3 66.7 30.0 42.9 100.0 0.0 150.0 100.0 250.0 53.6
95-99 200.0 33.3 50.0 50.0 25.0 0.0 0.0 75.5 50.0 66.7
100+ 100.0 71.4 50.0 100.0 20.0 100.0 50.0 0.0 120.0 93.3
รวม 88.3 88.9 87.9 86.5 93.9 93.8 102.2 90.4 90.7 92.7
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4.4  อายุมัธยฐาน

เมือ่แบงประชากรออกเปนสองกลุมเทา ๆ กนั อายทุีอ่ยูกึง่กลาง หรือทีเ่รียกวา อายมุธัยฐาน
จะเปนดัชนีที่แสดงถึงความมีอายุของประชากรในพื้นที่นั้น ๆ จากตาราง 4.9 จะเห็นวาโดยภาพ
รวมแลว ประชากรในพื้นที่ศึกษามีอายุมัธยฐาน 28 ป  ซึ่งสวนใหญเปนประชากรวัยกลางคน
หรือวัยแรงงาน  ประชากรในพืน้ทีส่งูมอีายมุธัยฐานต่ํ าทีส่ดุ คอื 25 ป  ซึง่สอดคลองกบัโครงสราง
อายุที่กลาวมาขางตนที่พบวาในพื้นที่สูงมีประชากรวัยเด็กมากที่สุด ส ําหรับพื้นที่ที่ประชากรมี
อายมุธัยฐานสงูทีส่ดุคอื พืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืง (30 ป)  ตาราง 4.9  แสดงอายมุธัยฐานของประชากร
ในพื้นที่ศึกษาเปรียบเทียบการส ํารวจขอมูลพ้ืนฐานท้ัง 3 รอบ   ซึ่งจะเห็นไดชัดวา อายุมัธยฐาน
ของประชากรในแตละพื้นที่ในรอบ 3 (2545)   ลดลงจากการส ํารวจท้ังสองรอบท่ีผานมาโดย
เฉลี่ยประมาณ 1 ป

ตาราง 4.9 อายุมัธยฐานของประชากร จ ําแนกตามพื้นที่, รอบ 1 (2543), รอบ 2 (2544) และ
รอบ 3 (2545)

รอบการสํ ารวจ เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน รวม
  รอบ 1 (2543) 31.0 30.0 28.0 26.0 30.0 29.0
  รอบ 2 (2544) 31.0 30.0 28.0 26.0 29.0 29.0
  รอบ 3 (2545) 30.0 29.0 28.0 25.0 29.0 28.0

4.5  อัตราสวนพึ่งพิง

อัตราสวนพึ่งพิง คือ สัดสวนประชากรในวัยเด็กซึ่งเปนกลุมที่ยังไมสามารถท ํางานได
และ/หรือ สัดสวนประชากรวัยสูงอาย ุ ซึ่งพนวัยท ํางานแลวตอประชากรที่อยูในวัยท ํางาน โดย
มีขอสมมติวาประชากรในกลุมที่ไมไดท ํางานตองพึ่งพิงประชากรวัยท ํางาน อัตราสวนพ่ึงพิงน้ี
เปนผลมาจากโครงสรางอายุของประชากร  กลาวคือถาพื้นที่ใดมีสัดสวนประชากรวัยเด็กและ
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วัยสูงอายุในสัดสวนสูง อัตราสวนพึ่งพิงก็จะสูง แสดงถึงวา ประชากรวัยเด็กและวัยสูงอายุจะ
ตกเปนภาระพึ่งพิงแกประชากรในวัยแรงงาน

ตาราง 4.10 แสดงอัตราสวนพ่ึงพิง อัตราสวนพ่ึงพิงวัยเด็ก และอัตราสวนพึ่งพิงวัย
สูงอาย ุ  จะเห็นวาโดยภาพรวมของประชากรในพื้นที่ศึกษา ในปการส ํารวจขอมูลพ้ืนฐาน
(2545) ประชากรในวัยท ํางาน 100 คน จะตองดูแลเด็กและผูสูงอายุประมาณ 67 คน  หรือตอง
ดูแลเด็กประมาณ 50 คน และดูแลผูสูงอาย ุประมาณ 17 คน ในพื้นที่สูงมีอัตราสวนพึ่งพิงสูง
กวาพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  กลาวคือ  ในพื้นที่สูงนั้นประชากรในวัยท ํางาน 100 คน  ตองดูแลประชากร
วัยเด็ก 63 คน และประชากรวัยสูงอาย ุ14 คนในขณะที่พื้นที่เมือง/ก่ึงเมือง ซึ่งมีอัตราสวนพึ่งพิง
ต่ํ าที่สุด คือประชากรในวัยท ํางาน 100 คนตองดูแลประชากรวัยเด็ก 39 คน และประชากรวัยสงู
อาย ุ 17 คน  ซึ่งอัตราสวนพึ่งพิงตามพื้นที่นี้ สอดคลองกับโครงสรางประชากรที่กลาวมาตอน
ตนวา พ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมือง มีสัดสวนประชากรวัยเด็กอายุตํ ่ากวา 15 ป นอยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบ
กับพื้นที่อื่นๆ  ซึ่งสงผลใหภาระพึ่งพิงนอยลงไปดวย

ตาราง 4.10 อัตราสวนพึ่งพิง อัตราสวนพึ่งพิงวัยเด็ก อัตราสวนพึ่งพิงวัยสูงอายุ  จํ าแนกตาม
พ้ืนท่ี, รอบ 1 (2543), รอบ 2 (2544) และรอบ 3 (2545)

อัตราสวนพ่ึงพิงรวม อัตราสวนพ่ึงพิงวัยเด็ก อัตราสวนพ่ึงพิงวัยสูงอายุ
พื้นที่ รอบ 1

(2543)
รอบ 2
(2544)

รอบ 3
(2545)

รอบ 1
(2543)

รอบ 2
(2544)

รอบ 3
(2545)

รอบ 1
(2543)

รอบ 2
(2544)

รอบ 3
(2545)

เมือง/ก่ึงเมือง 53.4 55.6 55.6 37.5 39.0 38.5 15.8 16.5 17.1
ขาว 69.6 69.5 71.8 48.7 48.3 49.1 20.9 21.2 22.7
พืชไร 65.2 64.7 66.6 50.1 49.6 50.5 15.1 15.1 16.3
ท่ีสูง 76.8 77.6 76.9 63.8 64.1 63.1 13.0 13.4 13.8
ผสมผสาน 63.3 61.9 62.1 46.5 45.2 44.8 16.8 16.7 17.3
รวม 65.6 66.0 66.7 49.5 49.7 49.6 16.1 16.3 17.1
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แบบแผนของอัตราสวนพึง่พงิจากการส ํารวจขอมลูพืน้ฐานทัง้ 3 รอบ พบวา ในการส ํารวจฯ
รอบ 3 (2545) น้ี ประชากรในพืน้ทีศ่กึษามอัีตราสวนพึง่พงิสงูขึน้เลก็นอยเมือ่เทยีบกบัการส ํารวจฯ
2 รอบทีผ่านมา  โดยเฉพาะอัตราสวนพึง่พงิวัยสงูอาย ุส ําหรับอัตราสวนพึง่พงิในแตละพืน้ทีน้ั่น พบ
รูปแบบเดียวกนั คอื พืน้ที่สูงซึ่งมีสัดสวนประชากรวัยเด็กมากที่สุด  และมีอัตราสวนพึ่งพิงสูง
ที่สุดในทั้ง 3 รอบการศึกษา  ในขณะทีพ่ืน้ทีป่ลกูขาวมสีดัสวนผูสงูอายมุากทีส่ดุ สงผลใหมีอัตรา
สวนพึง่พิงวัยสูงอายุสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ (ตาราง 4.10)

4.6  สรุป

กลาวโดยสรุป  จากการศกึษาลกัษณะทัว่ไปของประชากรในพืน้ทีศ่กึษา พบวา ประชากร
ในพื้นที่ศึกษาที่แจงนับได 45,043 คน อาศัยอยูบนพื้นที่สูงเปนสัดสวนสูงสุดรอยละ 27 สวน
พื้นที่พืชไรเปนพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยูเปนสัดสวนนอยที่สุด คือ รอยละ 15 การกระจายตัว
ของประชากรในรอบ 3 (2545)  เมื่อเปรียบเทียบกับการส ํารวจฯ ท้ังสองรอบท่ีผานมา พบวา
ครัวเรือนท่ีแจงนับไดในพ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสานมีจํ านวนลดลง  และ
จํ านวนประชากรทีแ่จงนับไดลดลงในทกุพืน้ที่ พืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืงมกีารเปลีย่นแปลงจํ านวน
ประชากรสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่น  เม่ือเปรียบเทียบโครงสรางอายุของประชากรใน
พืน้ทีศ่กึษา พบวารูปแบบโครงสรางทางอายแุละเพศของประชากรไมแตกตางจากการส ํารวจทัง้ 2
รอบทีผ่านมา คอื ประชากรในพืน้ทีส่งูมปีระชากรวัยเด็กสงูกวาประชากรวัยแรงงานและวัยสงูอายุ
ในขณะที่พื้นที่ปลูกขาวมีประชากรวัยสูงอายุเปนสัดสวนสูงกวาพื้นที่อื่น ซึ่งสงผลใหอัตราสวน
พึง่พงิในพืน้ทีด่งักลาวสงูไปดวย     โดยภาพรวมประชากรในพืน้ทีศ่กึษาในรอบ 3 (2545) น้ี   มี
สดัสวนประชากรเพศหญิงสงูกวาเพศชายในทกุพืน้ที ่ยกเวนในพืน้ทีส่งู  อายมุธัยฐานของประชากร
ในรอบ 3 (2545) เทากบั 28 ป ซึ่งตํ ่ากวาอายุมธัยฐานของประชากรในการส ํารวจฯ ทัง้สองรอบที่
ผานมาเลก็นอย อัตราสวนพึง่พงิโดยเฉลีย่ของประชากรในพืน้ทีศึ่กษาในรอบ 3 (2545) ประมาณ
66.7  กลาวคอื ประชากรในวัยท ํางาน 100 คน จะตองดูแลเด็ก ประมาณ 50 คน  และดูแลผูสงูอายุ
ประมาณ 17 คน



5  สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

การรายงานขอมลูเกีย่วกบัสถานภาพทางเศรษฐกจิ และสงัคมจะพจิารณาตามพืน้ทีศ่กึษา
และแยกเพศชาย หญิง โดยจะเปรียบเทียบใหเห็นความเปล่ียนแปลงต้ังแตขอมูลรอบ 1 (2543)
รอบ 2 (2544), และรอบ 3 (2545) สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในรายงานนี ้จะกลาวถึง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรืออาชีพ การศึกษา และการใชภาษา

5.1  กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรืออาชีพหลักของชาวกาญจนบุรีที่อยูในพื้นที่ศึกษา ในที่นี้
หมายถึงกิจกรรมหลักที่ประชากรใชเวลาในการท ํามากที่สุด  รายงานนี้จัดกลุมอาชีพหลักออก
เปน เกษตรกรรม วิชาชีพ/วิชาการ ธุรการและการจัดการ คาขาย บริการ คมนาคม/ขนสง ฝมือ
และแรงงาน นักเรียน และอาชีพอื่นๆ ขอมูลดานกิจกรรมทางเศรษฐกิจนี ้จะพิจารณาเฉพาะผูที่
มีอาย ุ15 ปขึ้นไป

ในภาพรวม อาชพีเกษตรกรรม ยงัคงเปนอาชพีหลกัของประชากรในพืน้ทีศ่กึษา  กวาคร่ึง
ของประชากรชายทํ าการเกษตรเปนรายไดหาเล้ียงชีพ สัดสวนของผูที่ทํ าการเกษตรไมไดลดลง
ต้ังแตรอบ 1 (2543) จนถึงรอบ 3 (2545) (แผนภูมิ 5.1)  นอกจากเกษตรกรรมแลว อาชีพอ่ืนๆ ที่
ประชากรชายในพื้นที่ศึกษายึดเปนอาชีพหลักอยูในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน อาชีพที่สํ าคัญรองลง
มาจากการท ําการเกษตร คือ อาชีพฝมือและแรงงาน ประมาณ 1 ใน 8 ของประชากรชายท ํางาน
ในลักษณะนี ้ และมีแนวโนมวา ประชากรชายที่เขาสูอาชีพนี้อาจมีสัดสวนมากขึ้นในอนาคต
นอกจากนี้ก็ประกอบอาชีพอื่นกระจายกันไปในสัดสวนที่ตํ ่ากวารอยละ 10 คือ  อาชีพคาขาย
อาชีพธุรการและการจัดการ อาชีพบริการ อาชีพวิชาชีพและวิชาการ อาชีพที่เกี่ยวของกับการ
คมนาคมขนสง ความเปลี่ยนแปลงในสัดสวนของผูมีอาชีพตางๆ ต้ังแตรอบ 1 (2543) ถึงรอบ 3
(2545) มีใหเห็นไมมากนัก อยางไรก็ตามสัดสวนผูประกอบอาชีพธุรการและการจัดการมีแนว
โนมลดลง ในขณะที่สัดสวนของผูมีอาชีพที่เกี่ยวของกับการคมนาคมขนสงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
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ทีน่าสนใจอีกอยางหน่ึงคอืสดัสวนของประชากรชายอาย ุ 15 ปขึน้ไปทีไ่มมงีานท ํา ซึง่มปีระมาณ
รอยละ 9 ในรอบ 3 (2545) เปนสัดสวนที่ลดลงเล็กนอยจากรอบ 1 (2543)   ที่มีผูไมมีงานท ํา
ประมาณรอยละ 10  นอกจากนี้ยังมีนักเรียน นักศึกษา ประมาณรอยละ 5

เปรียบเทียบกับประชากรชาย รูปแบบการประกอบอาชีพของประชากรหญิงมีทั้งที่
เหมือนและแตกตางกัน  ท่ีเหมือนกันเห็นไดชัดเจนจากแผนภูมิ 5.1 คือ ประชากรหญิงทํ าอาชีพ
เกษตรเปนสวนใหญ (รอยละ 44)  อยางไรก็ตาม สัดสวนของแรงงานหญิงที่ท ําการเกษตรมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึนคอนขางชัดเจนกวาแรงงานชาย แมวาสัดสวนของประชากรหญิงที่มีอาชีพ
เกษตรกรรมต่ํ ากวาประชากรชายเพราะสัดสวนการเขาสูแรงงานของประชากรหญิงมีนอยกวา
ชาย ในขณะทีอ่าชพีฝมอืและแรงงานมคีวามส ําคญัเปนอันดับสองรองจากเกษตรในกลุมประชากร
ชาย อาชีพที่สํ าคัญรองจากเกษตร คือ คาขาย รอยละ 10 การฝมือและแรงงาน รอยละ 7 ในขณะ
ที่ประชากรชายที่มีอาชีพฝมือและแรงงานมีสัดสวนเพิ่มขึ้นในรอบ 3 (2545) จากรอบ 1 (2543)
และรอบ 2 (2544)  ประชากรหญิงที่ทํ าอาชีพนี้มีสัดสวนลดลง นอกจากอาชีพเกษตร การคา
และฝมือและแรงงานแลว       ประชากรหญิงยังทํ างานในกลุมวิชาชีพ/วิชาการ ธุรการและการ
จัดการ และอาชีพเกี่ยวกับการบริการ ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน (นอยกวา รอยละ 5)  ประชากร
หญิงที่ไมมีสวนรวมในแรงงานมีสัดสวนคอนขางสูง (รอยละ 26)  ถาเปรียบเทียบกับประชากร
ชาย สัดสวนประชากรหญิงที่ไมไดท ํางานสูงกวาประชากรชายมากกวาสองเทา  นอกจากน้ี
สัดสวนของประชากรหญิงที่ไมไดทํ างานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน จากรอยละ 24 ในรอบ 1 (2543)
และรอบ 2 (2544) เปน รอยละ 26 ในรอบ 3 (2545) สัดสวนของประชากรหญิงที่ไมไดทํ างาน
นี้รวมถึงที่แตงงานอยูกินกับสามีที่ท ําหนาที่แมบานอยางเดียว ซึ่งจริงๆ แลวเปนการท ํางานเพียง
แตไมนับเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทาน้ันเอง

เมื่อพิจารณาตามพื้นที่ศึกษา (ตาราง 5.1 และ 5.2)   พบวามีความแตกตางคอนขาง
ชัดเจนในเร่ืองรูปแบบการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพของประชากรในพื้นที่เมือง/ก่ึงเมือง
กับประชากรที่อยูในพื้นที่อื่นๆ  ในขณะท่ีการเกษตรเปนกิจกรรมท่ีประชากรสวนใหญยึดเปน
อาชีพหลัก ทั้งของผูหญิงและผูชายในทุกพื้นที ่  ประชากรที่อยูในพื้นที่เมือง/กึ่งเมืองทํ างาน
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ระดับฝมือและแรงงานเปนอาชีพหลักในสัดสวนที่มากที่สุดส ําหรับประชากรชาย โดยสดัสวน
เพ่ิมข้ึนทุกปต้ังแตรอบ 1 (2543) ถึงรอบ 3 (2545) กลาวคือ มากกวา 1 ใน 5 ในรอบ 1 (2543)
และรอบ 2 (2544) และประมาณ 1 ใน 4 ในรอบ 3 (2545)  ส ําหรับประชากรหญิงในพื้นที่เมือง/
กึ่งเมืองมีอาชีพคาขายเปนอาชีพหลักมากที่สุด  อยางไรก็ตาม แมแตในพื้นที่เมือง/ก่ึงเมือง    
การเกษตรก็ยังเปนอาชีพที่ส ําคัญ โดยสดัสวนของประชากรเมือง/กึ่งเมืองที่ทํ าการเกษตรก็ยังมี
สัดสวนมากเปนอันดับ 2 รองจากกลุมฝมือและแรงงานในประชากรชาย และรองจากอาชีพ
คาขายในประชากรหญิง เมื่อเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงจากรอบ 1 (2543) ถึงรอบ 3 (2545)
พบวา สัดสวนของผูมีอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่เมือง/กึ่งเมืองยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นดวยทั้งใน
ประชากรเพศชายและหญิง อยางไรก็ตาม สัดสวนของเกษตรกรไมไดเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ศึกษา
คือ พื้นที่ปลูกขาวและพืชไร ประชากรชายที่ทํ าการเกษตรเปนอาชีพหลักมีแนวโนมลดลง

นอกจากอาชีพเกษตร ฝมือและแรงงาน และคาขายแลว ประชากรที่อยูในพื้นที่เมือง/
ก่ึงเมืองยังมีความแตกตางจากประชากรในพืน้ทีอ่ื่นๆ ในดานอาชพีอ่ืนดวย ทีเ่ห็นไดชดัเจนคอื
ผูประกอบวิชาชพี  ประชากรทีอ่าศยัอยูในพืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืงประกอบวิชาชพีในสดัสวนทีส่งูกวา
ประชากรที่อยูในพื้นที่อื่นมาก  ผูที่ไมไดทํ างานก็เปนอีกกลุมหนึ่งที่พบความแตกตางระหวาง
ประชากรท่ีอยูในพืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืงกบัประชากรในพืน้ทีอ่ื่นๆ แมวาสดัสวนของผูทีไ่มไดท ํางาน
จะลดลงในทุกพื้นที ่ แตพื้นที่เมือง/กึ่งเมืองยังมีประชากรชายที่ไมไดทํ างานในสดัสวนทีส่งูสุด
เมือ่เปรียบเทยีบกบัพืน้ทีอ่ื่น ในขณะที่ประชากรหญิงทีไ่มท ํางานมสีดัสวนสูงสุดในพื้นที่สูงซึ่ง
เปนพื้นที่ที่มีสัดสวนของชนกลุมนอยมากที่สุด

ขอมลูพืน้ฐานเร่ืองกจิกรรมทางเศรษฐกิจ นอกจากสะทอนความส ําคญัของเกษตรกรรม
ทีเ่ปนรากหลกัของเศรษฐกจิของพืน้ทีศ่กึษาแลว ยงัชีใ้หเห็นวามคีวามแตกตาง และความเหลือ่มล้ํ า
ในดานโครงสรางทางเศรษฐกจิของประชากรแตละพืน้ที ่ ดังน้ันการดํ าเนินนโยบาย หรือกจิกรรม
ใด ๆ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชากร  ตองคํ านึงถึงความแตกตางในเร่ืองเหลาน้ีดวย
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แผนภูมิ 5.1  อาชีพของบุคคล อายุ 15 ปขึ้นไป, รอบ 3 (2545)
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5.2  การศกึษา

การศึกษามีนัยยะถึงโอกาสที่แตละบุคคลจะสามารถเขาถึงทรัพยากรตางๆ ของสังคม
เพื่อชีวิตที่ดี การศึกษาเปนตัวชี้วัดสถานะทางสังคมที่มีความส ําคัญมากที่สุดอยางหนึ่ง รายงาน
สวนน้ี นํ าเสนอขอมลูดานการศกึษาของทัง้ประชากรหญิงและชาย ในแตละพืน้ทีศ่กึษา การศกึษา
ในที่น้ี หมายถึง การศึกษาในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน เชน การศึกษาผูใหญ
หรือ กศน. แตไมรวมผูทีเ่รียนทางธรรม (ม ี2 คน ใน รอบ 2 (2544) และ 7 คน ในรอบ 3 (2545))
และไมรวม ผูทีไ่มตอบค ําถามน้ี (รอยละ 0.4 ในรอบ 2 (2544) และรอยละ 0.6 ในรอบ 3 (2545))
ในที่นี้แบงระดับการศึกษาเปน 6 กลุม คือ กลุมที่ไมไดเรียนหนังสือเลยหรือมีการศึกษานอย
กวาระดับประถมศึกษาปที ่ 1 กลุมที่ไดเรียนหนังสือ แตจบการศึกษานอยกวาชั้นประถมศึกษา
ปที ่ 6  กลุมที่จบประถมศึกษาตอนตน  กลุมท่ีจบระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือไดเรียนระดับ
มัธยมศึกษาบางแมจะไมจบมัธยมศึกษาตอนตน  กลุมที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไดเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายบางแมจะไมจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และกลุมที่มีการศึกษา
ระดับสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย (ตาราง 5.3)

ขอมูลการศึกษาที่น ําเสนอน้ี สะทอนความหลากหลายของโอกาสทางการศึกษาของ
ประชากรที่อยูในพื้นที่ศึกษาตางๆ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมือง กับพื้นที่อื่นๆ   ยิ่งไปกวานั้น
ยังชี้ใหเห็นความไมเทาเทียมกันในโอกาสทางการศึกษาระหวางผูหญิงและผูชายดวย ขอมูลที่มี
ความสํ าคัญอยางหน่ึง คือ สัดสวนของผูที่ไมไดรับการศึกษา หากพิจารณาจากภาพรวมโดยไม
แยกพืน้ที ่ผูทีไ่มเคยเรียนหนังสอืมสีดัสวนคอนขางสงู  กลาวคอื เกอืบ 1 ใน 5 ของประชากรชาย
และเกือบ 1 ใน 4 ของประชากรหญิงที่อยูในทุกพื้นที่ศึกษาเปนผูที่ไมไดเรียนหนังสือ  สัดสวน
ของประชากรที่ไมไดเรียนหนังสอืลดลงเพยีงเลก็นอยในระหวางรอบ 2 (2544) และรอบ 3 (2545)
เมือ่พจิารณาตามพืน้ที ่จะเห็นวามคีวามแตกตางอยางชดัเจนในเร่ืองโอกาสทางการศกึษา โดยเฉพาะ
อยางยิง่ระหวางพืน้ทีเ่มอืง/ก่ึงเมอืง และพ้ืนท่ีศึกษาอ่ืนๆ  ประชากรในพ้ืนท่ีเมือง/กึง่เมอืงที่ไมเคย
เรียนหนังสอืมสีดัสวนต่ํ าที่สุด  คอืประมาณ 1 ใน 10 ส ําหรับประชากรชาย และประมาณ 1 ใน 8
ส ําหรับประชากรหญิง สวนในพ้ืนท่ีอ่ืนนอกพ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมือง ก็มีความแตกตางกนัในสัดสวน
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ผูทีไ่มเคยเรียนหนังสือ พืน้ทีท่ีม่สีดัสวนของผูทีไ่มเคยเรียนหนังสือสูงสุด คือ พื้นที่สูงมากกวา 1
ใน 3 ของประชากรชาย และกวา 2 ใน 5 ของประชากรหญิงในพื้นที่สูง เปนผูที่ไมเคยเรียน
หนังสอื ในระยะเวลา 1 ป      สัดสวนของประชากรในพ้ืนท่ีสูงทีไ่มเรียนหนังสือเปลีย่นแปลงนอย
มากโดยเฉพาะประชากรหญิง  ผูที่อาศัยอยูในพื้นที่สูงมีสัดสวนของคนที่ไมเคยเรียนหนังสือ
สูงที่สุด ซึ่งอาจเปนเพราะประชากรในพื้นที่สูงประกอบดวยชนกลุมนอย ซ่ึงอาจมีโอกาสเรียน
หนังสือในระบบโรงเรียนของไทยนอยกวาคนไทยโดยทั่วไป

แมวา สดัสวนของประชากรทีไ่มไดเรียนหนังสือในพืน้ทีป่ลกูขาว พชืไร และเศรษฐกิจ
ผสมผสาน ต่ํ ากวาพื้นที่สูงอยางชัดเจน แตความไมเทาเทียมกันในโอกาสทางการศึกษาของ
ประชากรในพ้ืนทีเ่หลาน้ีปรากฏใหเห็น โดยเฉพาะในกลุมประชากรหญิง  สดัสวนของประชากร
หญิงในพืน้ทีป่ลกูพชืไรทีไ่มไดเรียนหนงัสอืสงูกวาในพืน้ที่ปลกูขาว และเศรษฐกจิผสมผสานคอน
ขางชัดเจน  ส ําหรับประชากรชายในพื้นที่พืชไร และเศรษฐกิจผสมผสานมีสัดสวนของผูที่ไม
ไดเรียนหนังสือไมแตกตางกันมากนัก

สวนการศึกษาในระดับอื่นนั้น พบวา ผูที่ไดรับการศึกษาในระดับประถมศึกษา หรือ
นอยกวา มีสัดสวนสูงที่สุด (มากกวา 1 ใน 3)  สอดคลองกันในทุกพื้นที ่  และสัดสวนของผูที่
ไดรับการศึกษาสูงกวาการศึกษาภาคบังคับ ผูท่ีอยูในพ้ืนท่ีเมือง/กึ่งเมืองไดรับการศึกษาสูงกวา
ชั้นประถมศึกษาปที ่ 6 ในสัดสวนที่สูงกวาพื้นที่อื่นๆ อยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะการศึกษา
ระดับสูงกวามัธยมศกึษาตอนปลาย ประชากรในพืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืงไดรับการศกึษาสูงกวามัธยม
ศกึษาตอนปลายในสดัสวนทีส่งูกวาพืน้ทีป่ลกูขาว พชืไร และพืน้ทีส่งูถงึกวา 5 เทา และมากกวา
พืน้ทีเ่ศรษฐกจิผสมผสานเกือบ 3 เทา  สิ่งเหลานี้แสดงถึงความไดเปรียบของประชากรในพื้นที่
เมือง/ก่ึงเมือง เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ

นอกจากความแตกตางในดานการศึกษาจะเห็นไดชัดเจนใน 5 พื้นที่ศึกษาแลว ความ
แตกตางในโอกาสทางการศึกษาระหวางประชากรหญิงชายก็เปนอีกประเด็นที่มีความสํ าคัญ  
โดยในทุกพื้นที่ศึกษา เพศหญิงไดรับการศึกษานอยกวาประชากรชาย สัดสวนประชากรหญิง
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ในทุกพื้นที่ที่ไมไดเรียนหนังสือสูงกวาเพศชาย ขณะเดียวกันประชากรหญิงที่ไดรับการศึกษา
มากกวาการศึกษาภาคบังคับก็มีสัดสวนตํ่ ากวาเพศชาย  อยางไรก็ตามความไมเทาเทียมใน
โอกาสทางการศึกษาของประชากรหญิงและชายในแตละพื้นที่ก็แตกตางกันดวย แผนภูมิ 5.2
แสดงรอยละของประชากรหญิงและชายในพื้นที่ตางๆ ที่ไมไดเรียนหนังสือ จากขอมูลในรอบ
2 (2544) และรอบ 3 (2545)    นอกจากจะพบวาสดัสวนของประชากรทีไ่มไดเรียนหนังสอืตางกนั
ในแตละพื้นที่ศึกษาแลว ความแตกตางระหวางเพศในการไดรับการศึกษาในแตละพื้นที่ก็ไม
เทาเทียมกัน ความไมเทาเทียมทางการศึกษาระหวางผูหญิงและผูชายนอยที่สุดในพื้นที่เมือง/
ก่ึงเมือง และมากที่สุดในพื้นที่ปลูกพืชไรและพื้นที่ปลูกขาว และพื้นที่สูง ซึ่งประชากรมีการ
ศึกษานอยกวาพื้นที่อื่นนั้น ความแตกตางในโอกาสทางการศึกษาของผูหญิงและผูชายอยูใน
ระดับที่ใกลเคียงกันกับประชากรในพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสานถึงแมวาประชากรในพื้นที่
เศรษฐกจิผสมผสานจะมีการศึกษาดีกวาประชากรในพ้ืนท่ีสูงก็ตาม

ถาการศึกษาเปนตัวชี้วัดสถานภาพสังคม ขอมูลเบ้ืองตนท่ีไดนํ าเสนอไปน้ี ยํ้ าใหเห็น
ความไมเทาเทียมกันของประชากรที่อยูในพื้นที่ตาง ๆ ไมใชแตคนที่อยูในพื้นที่เมือง/ก่ึงเมือง
หรือไมใชเมืองเทานั้นที่มีโอกาสทางสังคมแตกตางกัน เมื่อวัดกันที่การศึกษา แมแตในกลุม
ประชากรทีอ่ยูนอกพ้ืนท่ีเมือง/กึง่เมอืง ความหลากหลายในดานสถานภาพทางสงัคมก็ยังปรากฏ
ใหเห็นชัดเจน
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มู ิ5.2  รอยละของประชากรหญิงและชาย ท่ีไดเรียนหนังสอื, รอบ 2 (2544) และรอบ 3 (2545)

าษาท่ีใชในชีวิตประจํ าวัน

ประชากรในพืน้ทีศ่กึษาทีอ่ยูในพืน้ทีต่าง  ๆ  นอกจากจะมคีวามหลากหลายในเร่ืองโครงสราง
ระชากรและเศรษฐกจิ ยงัมคีวามหลากหลายในเร่ืองของวัฒนธรรม สิง่หน่ึง ที่แสดงถึงความ
หลายทางวัฒนธรรม คือการใชภาษาในชีวิตประจ ําวัน ขอมูลนี้บงบอกถึงความแตกตาง
ื้อชาติในแตละพื้นที่ไดในระดับหนึ่ง

ตาราง 5.4 แสดงภาษาที่ใชในชีวิตประจํ าวันโดยรวม และแยกตามพื้นที ่  เปนขอมูลที่
วมในระดับครัวเรือน กวารอยละ 95 ของครัวเรือนใชภาษาไทยในการสื่อสารในชีวิต
 ําวันในทุกพื้นที่ศึกษา ยกเวนพื้นที่สูง ครัวเรือนในพื้นที่ปลูกขาวใชภาษาไทยในสัดสวน
ี่สุดคือเกือบทุกหลังคาเรือน ครัวเรือนท่ีใชภาษาอ่ืนมีสัดสวนนอยมาก (ไมถึงรอยละ 1      
ในพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสานที ่มีการใชภาษามอญประมาณรอยละ 1)

0

5

รอบ 2 (2544) รอบ 3 (2545) รอบ 2 (2544) รอบ 3 (2545) รอบ 2 (2544) รอบ 3 (2545) รอบ 2 (2544) รอบ 3 (2545) รอบ 2 (2544) รอบ 3 (2545)

ชาย
หญิง

เมือง/กึ่งเมือง ขาว พืชไร ท่ีสงู ผสมผสาน
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เห็นไดชัดเจนวา ในพื้นที่สูง มีครัวเรือนที่เปนชนกลุมนอยในสัดสวนที่สูงที่สุด และ
เปนชนกลุมนอยที่มีความหลากหลาย แมวากลุมที่พูดภาษากะเหรี่ยง กะหราง จะมีสัดสวนสูงที่
สุดเมื่อเทียบกับกลุมที่พูดภาษาอื่น ในพื้นที่นี ้ ครัวเรือนท่ีพูดภาษาไทยในชีวิตประจํ าวันมีไมถงึ
2 ใน 3 ในขณะเดียวกนั มคีรัวเรือนทีพ่ดูภาษากะเหรี่ยง กะหราง และปากะญอ ถึง 1 ใน 5 ของ
ครัวเรือนที่ศึกษาทั้งหมด     นอกจากน้ี ประมาณ 1 ใน 10 ของครัวเรือนพูดภาษามอญในชีวิต
ประจํ าวัน ในขณะที่ครัวเรือนที่พูดภาษาพมามีรอยละ 6

ในการเขาถงึชมุชนเพือ่ใหบรรลวัุตถปุระสงคใดๆ ขอมลูเร่ืองการใชภาษาของประชากร
ในพื้นที่ศึกษาเปนสิ่งหนึ่งที่ตองค ํานึงถึง

ตาราง 5.4  ภาษาท่ีใชในชีวิตประจ ําวัน  จ ําแนกตามพื้นที่, รอบ 3 (2545)

ภาษา เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน รวม
ไทย 98.8 99.6 98.6 61.2 97.7 88.6
มอญ 0.2 0.0 0.1 9.6 1.0 2.8
ลาว 0.5 0.3 0.9 2.2 0.0 0.9
พมา 0.2 0.0 0.3 5.8 0.8 1.8
กะเหรี่ยง /กะหราง 0.1 0.0 0.1 20.2 0.2 5.5
อ่ืนๆ 0.2 0.2 0.1 1.0 0.3 0.4

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
จํ านวน 2,664 2,024 1,986 3,399 2,607 12,680

5.4  สรุป

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการใชภาษาเปนขอมูลสวนหนึ่งที่ชี้ใหเห็นความ
แตกตางทางดานเศรษฐกิจและสังคมของชาวกาญจนบุรีในแตละพื้นที่ศึกษาโดยเฉพาะระหวาง
พื้นที่เมือง/ก่ึงเมือง และพื้นที่อื่น ๆ ในเร่ืองการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เปนอาชีพหลักของ
ชาวกาญจนบุรี ยกเวนในพ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมือง อาชีพที่สํ าคัญรองลงมา ส ําหรับประชากรชายคือ
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งานระดับฝมือหรือแรงงาน ส ําหรับประชากรหญิง อาชีพที่ท ํากันมากรองจากการเกษตรคือ
คาขาย สวนประชากรศึกษาในพื้นที่เมือง/ก่ึงเมือง ท ํางานระดับฝมือและแรงงานในสัดสวนที่
มากทีส่ดุส ําหรับประชากรชายและหญิง นอกจากน้ี พบวา สดัสวนประชากรหญิงทีไ่มไดมสีวนรวม
ในแรงงานสูงกวาประชากรชายถึงสองเทา

ประชากรในพืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืง ยงัมโีอกาสทางการศกึษามากกวาพืน้ทีอ่ื่น ๆ โดยเฉพาะ
เมื่อพิจารณาจากสัดสวนของผูที่ไมไดรับการศึกษา และสัดสวนของผูที่ไดรับการศึกษาสูงกวา
ภาคบังคับ ผูท่ีอยูในพ้ืนท่ีเมือง/กึ่งเมืองที่ไมเคยเรียนหนังสือมีสัดสวนนอยที่สุด ขณะที่มี
สัดสวนของผูที่ไดรับการศึกษาสูงกวาการศึกษาภาคบังคับมากที่สุด ขอมูลทางดานการศึกษายัง
บงบอกถึงความไมเทาเทียมกันในโอกาสทางการศึกษาระหวางประชากรหญิงและชายอีกดวย

สุดทายคือความแตกตางทางดานการใชภาษา แมวาในทุกพื้นที่ใชภาษาไทยเปนภาษา
พูดในชีวิตประจํ าวันเปนสวนใหญ การใชภาษาอื่นมีสัดสวนที่แตกตางกันไปในแตละพื้นที่
โดยเฉพาะพื้นที่สูงมีประชากรที่ใชภาษากะเหรี่ยง กะหราง ในสัดสวนที่มากที่สุด



6  การยายถ่ิน

การยายถิน่ ในรายงานฉบบัน้ี  หมายถงึ การยายถิน่ของบคุคล  ทัง้ยายถิน่เขาและยายถิน่ออก
ระหวางหมูบานที่เปนสถานที่อาศัยในพืน้ทีศ่กึษาของโครงการในขณะทีท่ ําการส ํารวจ  ในชวง
12 เดือนกอนการสํ ารวจ  โดยไดรวมถึงบุคคลที่ยายถิ่นภายในพื้นที่ศึกษา และบุคคลที่อาศัยใน
ครัวเรือนท่ียายออก หรือยายเขาท้ังครัวเรือน  โดยบคุคลน้ันยายออกไปอยูทีอ่ื่น หรือยายเขามาอยู
ในครัวเรือนปจจุบัน ต้ังแต 1 เดือนข้ึนไป  ชวงเวลาของการยายถิ่น อยูระหวาง 1 กรกฎาคม
2544 ถึง 30 มิถุนายน 2545   ขอมูลการยายถิ่นไดมาจากแบบสอบถามครัวเรือนที่รวบรวม
สถานภาพการยายถิน่ของสมาชกิทกุคนในครัวเรือน โดยการนํ ารายช่ือสมาชิกครัวเรือนจากการ
ส ํารวจขอมลูพืน้ฐานรอบ 2 (2544) มาตรวจสอบและปรับปรุง เพราะฉะนั้นในที่นี ้ ผูยายถ่ินออก
หมายถึง ผูท่ีเคยอยูในครัวเรือนน้ัน แตขณะนี้ไปอยูที่อื่น ๆ นอกหมูบาน  และผูยายถิ่นเขา
หมายถึงผูที่เคยอยูที่อื่นนอกหมูบาน แตขณะน้ีอาศัยในครัวเรือนท่ีกํ าลังเขาไปเก็บขอมูล ใน
ขณะที่ผูที่มีรายช่ืออยูในครัวเรือนน้ีท้ังสองรอบของการสํ ารวจฯ ถูกก ําหนดวาเปนผูไมยายถิ่น
บุคคลท่ีไมมีช่ือวาเปนสมาชิกของครัวเรือนใดในรอบ 2 (2544) แตมีชื่อเปนสมาชิกใหมของ
ครัวเรือนในรอบ 3 (2545) จะถูกบันทึกวาเปนบุคคลยายเขา

อัตราการยายถิน่เขา และการยายถิน่ออกค ํานวณจากจํ านวนผูทีย่ายถิน่เขา หรือยายถิน่ออก
ตอประชากร 100 คน ในพื้นที่ศึกษาขณะนั้น ๆ  รายงานนี้ไดเปรียบเทียบอัตราการยายถิ่นออก
ของการส ํารวจฯ รอบ 2 (2544) และรอบ 3 (2545) และเปรียบเทยีบการยายถิ่นเขามาในพื้นที่
ศกึษากบัการส ํารวจฯ รอบ 1 (2543) และรอบ 2 (2544) เน่ืองจากการส ํารวจฯ รอบ 1 (2543) น้ัน
สามารถค ํานวณไดเพยีงอัตราการยายถิน่เขาเทาน้ัน

ในพื้นที่ศึกษาทั้งหมด พบวา สวนใหญ คือมากกวารอยละ 80 ของประชากร เปนผูไม
ยายถิน่ ในขณะทีอั่ตราการยายถิน่ออก เทากบั 12 และอัตราการยายถ่ินเขา เทากับ 7 ตอประชากร
100 คน โดยอัตราการยายถิ่นออกสุทธ ิเทากับรอยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับการส ํารวจฯ รอบ 2
(2544) พบวาอัตราการยายถิ่นเขาลดลงเล็กนอย แตอัตราการยายถ่ินออกเพ่ิมข้ึนอยางมาก มีผล
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ใหอัตราการยายถิ่นออกสุทธิเพิ่มขึ้นเปนสองเทาตัว ซึ่งสงผลใหเกิดการลดลงอยางรวดเร็วของ
ประชากรในพื้นที่ศึกษา ท่ีสวนหน่ึงเน่ืองมาจากการยายถ่ินออก

ทุกพื้นที่ศึกษามีประสบการณการยายถิ่นออกสุทธ ิ โดยที่พื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน มี
อัตราการยายถิ่นออกสุทธิสูงที่สุด (รอยละ 5)  ตามดวยพื้นที่พืชไร (รอยละ 5) และตํ่ าที่สุด ใน
พื้นที่เมือง/ก่ึงเมือง (รอยละ 4) พื้นที่ปลูกขาว (รอยละ 4)

ในขณะเดียวกัน พื้นที่สูงมีการยายถิ่นออกสูงสุด (รอยละ 13) แตมีอัตราการยายถ่ินเขา
สูงเปนอันดับสอง (รอยละ 9) อัตราการยายถิ่นเขาสูงที่สุด ในพ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมือง (รอยละ 9)
(ตาราง 6.1 และแผนภูม ิ6.1) การเพิม่ขึน้ของอัตราการยายถิน่สทุธ ิที่เกิดขึ้นระหวางการส ํารวจฯ
รอบ 2 (2544) และรอบ 3 (2545) มผีลมาจากความแตกตางในแนวโนมการยายถิน่ และการยายถิน่
ระหวางพื้นที่ศึกษา (แผนภูมิ 6.2 และ 6.3)

ในภาพรวมอัตราการยายถิ่นออกเพิ่มขึ้นอยางมาก ในขณะเดียวกันการยายถิ่นเขาก็
ลดลงอยางมากเชนกัน  ซึง่สงผลใหอัตราการยายถิน่ออกสทุธเิพิม่ขึน้อยางมากในรอบ 3 (2545)
เปนที่นาสนใจวาพื้นที่เมือง/ก่ึงเมือง ยังคงดึงดูดคนใหยายเขามา แตขณะเดียวกัน อัตราการ
ยายถ่ินออกก็เพ่ิมข้ึนอยางชัดเจนเชนกัน ซ่ึงเปนไปไดวาการฟนตัวของเศรษฐกจิในประเทศไทย
ต้ังแตป พ.ศ. 2544  มีผลใหอัตราการยายถ่ินออกจากจังหวัดกาญจนบุรีเพ่ิมข้ึน

6.1  การยายถิ่นเขา

อัตราการยายถิ่นเขาของประชากรในการศึกษาครั้งนี ้ ต่ํ ากวาอัตราการยายถิ่นเขาของ
ประชากรในการส ํารวจฯ รอบ 2 (2544) ในทุกพื้นที่ศึกษา  ยกเวนในพ้ืนท่ีเมือง/กึง่เมอืง ซึง่
อัตราการยายถิน่เขายงัคงที ่คอื รอยละ 9 (แผนภูม ิ6.2)  พื้นที่เศรษฐกิจผสมผสานมีการลดลงของ
อัตราการยายถิ่นเขาสูงที่สุด (ลดลงจากรอยละ 8 เปน 7) และพื้นที่พืชไร (ลดลงจากรอยละ  8
เปน 7) ในขณะเดียวกัน อัตราการยายถิ่นเขาของประชากรในการศึกษาครั้งนี ้สูงกวาอัตราการ
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ยายถิน่เขาของประชากรในการส ํารวจขอมลูพืน้ฐาน รอบ 1 (2543) ซ่ึงสวนหน่ึงนาจะเปนเพราะ
การทีบ่คุคลสามารถยายถิ่นแบบชั่วคราวไดงายขึ้น เน่ืองจากการปรับปรุงระบบคมนาคมและ
การสื่อสาร

ในรอบ 3 (2545) สัดสวนของผูยายถิ่นเขาเพศชายสูงกวาเพศหญิงในทุกพื้นที่ศึกษา ซึ่ง
ความแตกตางระหวางเพศน้ีมากทีส่ดุในพืน้ทีป่ลกูขาวและเศรษฐกจิผสมผสาน โดยทีผู่ยายถิน่เขา
ทัง้ชายและหญิงสวนใหญ อาย ุ20-24 ป  ซึง่ประมาณรอยละ 18 ของผูยายถิน่เพศชาย  และรอยละ
14 ของผูยายถิ่นเพศหญิง สวนในพ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมือง ผูชายยายถิ่นเขาประมาณรอยละ 19 และ
ผูหญิงรอยละ 16  (ตาราง 6.2)   การทีค่นหนุมสาวจํ านวนมาก กระจุกตัวอยูในพืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมือง
เปนผลมาจากการที่วัยรุนจากชนบทยายเขามาอาศัยในเขตเมือง เพ่ือเรียนหนังสือ และท ํางาน

ส ําหรับกลุมผูยายถิ่นเขานั้น พบวา รอยละ 57, 60, 60, 44, และ 47 ของผูยายถิ่นเขาใน
พื้นที่เมือง/ก่ึงเมือง ที่สูง เศรษฐกิจผสมผสาน ปลูกขาว และพืชไร ตามล ําดับ เปนการยายถิ่น
ภายในจังหวัดกาญจนบรีุ ในขณะทีส่ดัสวนของผูยายถิน่มาจากจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคกลางรองลงมา
สัดสวนของผูยายถิ่นมาจากกรุงเทพฯ สูงที่สุดในพื้นที่ปลูกขาว (รอยละ14) และต่ํ าทีส่ดุในพืน้ที่
เมอืง/กึง่เมอืง (รอยละ 9) สดัสวนของผูยายถิน่มาจากภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ สูงที่สุดในพื้นที่
พืชไร (รอยละ 8) และตํ่ าสุดในพื้นที่เมือง/ก่ึงเมือง และปลูกขาว (รอยละ 3) ในทุกพื้นที่การ
ศึกษา สัดสวนของผูยายถิ่นที่มาจากภาคเหนือ และภาคใต มเีพยีงเลก็นอย เหมอืนกับขอคนพบ
จากการส ํารวจฯ รอบทีแ่ลว คอื ในการส ํารวจรอบ 3 (2545) พบวา ในพื้นที่สูง ประมาณรอยละ 8
(ตาราง 6.3) ของผูยายถิน่เขาในพืน้ทีส่งูมาจากตางประเทศ  สวนใหญมาจากประเทศพมา

เมื่อเปรียบเทียบกับแหลงตนทางของผูยายถิ่นเขา พบวา มีความแตกตางกันอยางมาก
ระหวางรอบ 2 (2544) และรอบ 3 (2545) คือ การที่สัดสวนของผูยายถิ่นเขาพื้นที่เมือง/ก่ึงเมือง
กาญจนบุรี มาจากภายในจังหวัดกาญจนบุรีลดลง ในขณะที่สัดสวนในภาคกลางและกรุงเทพฯ
เพิม่ขึน้  (สถาบนัวิจัยประชากรและสงัคม 2544 และ 2545) สวนแหลงตนทาง และแหลงปลายทาง
ของผูยายถิ่นในพื้นที่ศึกษาอื่นๆ ยังคงคลายกับขอคนพบจากทั้งสองรอบการส ํารวจฯ ที่ผานมา
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6.2  การยายถ่ินออก

ประมาณรอยละ 13 ของประชากรชาย และรอยละ 11 ของประชากรหญิงในพืน้ทีศ่กึษา
มกีารยายจากทีอ่ยูจากหมูบานทีเ่ขาท ําการส ํารวจขอมลูพืน้ฐานระหวางรอบ 2 (2544) และรอบ 3
(2545)  สดัสวนของผูยายถิน่ออกเพศชายสงูกวาเพศหญิงในทกุพืน้ทีศ่กึษา พืน้ทีส่งูมคีวามแตกตาง
ระหวางสดัสวนผูยายถิ่นออกเพศชายและเพศหญิงมากที่สุด (ตาราง 6.2) โดยที่ผูที่ยายถิ่นออก
สวนใหญเปนกลุมคนหนุมสาว  ผูหญิง อาย ุ 15-19 ยายออกมากทีส่ดุ ในขณะทีผู่ชาย อาย ุ 20-24
ยายออกมากทีส่ดุ หรือประมาณ 1 ใน 5 ของผูยายออกจากหมูบานทีอ่ยูปกติ  ทัง้ผูหญิงและผูชายอายุ
ระหวาง 15 ถงึ 24 ป  สิ่งที่ตองการเนนคือ มีคนหนุมสาวเพียงสวนนอยที่ยายถิ่น เนื่องมาจากการ
แตงงาน  สวนใหญมาจากเหตุผลของการท ํางานและการศึกษา

ในภาพรวม ประมาณคร่ึงหน่ึงของการยายถิน่ออกเปนการยายถิน่ภายในจังหวัด กาญจนบรีุ
ประมาณ รอยละ 54, 56, 48, 50 และ 40 ของผูยายถิ่นออกในพื้นที่สูง  เศรษฐกิจผสมผสาน     
พชืไร  ปลกูขาว และเมอืง/กึ่งเมอืง ตามล ําดับ ยายภายในจังหวัดกาญจนบรีุ สัดสวนผูยายถิ่นออก
ภายในจังหวัดกาญจนบุรีเพ่ิมข้ึน ในระหวางชวงการส ํารวจฯ รอบ 2 (2544) และรอบ 3 (2545)
เมื่อเปรียบเทียบระหวาง ชวงการส ํารวจฯ รอบ 1 (2543) และรอบ 2 (2544)    ในทุกพื้นที่ศึกษา    
ในขณะท่ีจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคกลางยังคงเปนแหลงปลายทางใหญของผูยายถิ่นออกในทุกพื้นที่
รอยละ 32 ของผูยายถิน่ออกไปจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคกลาง สดัสวนของผูยายถิน่ออกไปกรุงเทพฯ
สูงที่สุดในพื้นที่พืชไร (รอยละ26) และตํ่ าที่สุดในพื้นที่เมือง/ก่ึงเมือง (รอยละ 14) สัดสวนของ
ผูยายถิน่ออกไปภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ สงูทีส่ดุในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิผสมผสาน  (รอยละ 6)  และใน
ทุกพืน้ทีก่ารศกึษา สดัสวนของผูยายถิน่ออกไปภาคเหนือและภาคใตมเีพยีงเลก็นอย  นอกจากน้ี
ยงัมผูียายถิน่ออกประมาณรอยละ 7 ในพื้นที่สูงยายไปตางประเทศ ซึ่งสวนใหญเปนประเทศพมา
ในขณะที่พื้นที่เศรษฐกิจผสมผสานมีผูยายถิ่นออกไปตางประเทศ ในสัดสวนประมาณรอยละ 6
(ตาราง 6.3)
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6.3  สรุป

ประชากรของพื้นที่ศึกษา ลดลงไปเนื่องมาจากการยายถิ่นออก อัตราการยายถ่ินออก
สุทธ ิในการส ํารวจขอมูลพ้ืนฐานรอบ 3 (2545) ประมาณ  2 เทา ของอัตราการยายถิ่นออกสุทธิ
ในการส ํารวจฯ รอบ 2 (2544) ในภาพรวมอัตราเพ่ิมของอัตราการยายถิ่นออกสูงกวาอัตราเพ่ิม
ของอัตราการยายถิน่เขา พืน้ทีเ่ศรษฐกจิผสมผสาน และพชืไร มอัีตราการยายถิน่ออกสทุธสิงูทีส่ดุ
ในขณะทีพ่ืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืง และปลกูขาว มอัีตราการยายถิน่ออกสทุธต่ํิ าทีส่ดุ ซึง่คาดวาการฟนตัว
ของเศรษฐกจิไทย ต้ังแตป พ.ศ. 2544 กระตุนใหมกีารยายถิน่ภายในจังหวัดกาญจนบรีุมากขึน้  และ
เปนเหตุใหมกีารยายถิน่ออกมากขึน้ ในขณะทีอ่ตัราการยายถิน่เขาลดลงเลก็นอยในทกุพืน้ทีศ่กึษา

ประชากรชาย มีอัตราการยายถิ่นสูงกวาประชากรหญิง และสัดสวนของผูยายถิ่นใน
กลุมอาย ุ15-24 ป สูงกวาสัดสวนของผูยายถิ่นในกลุมอายุอื่นๆ ซึ่งการยายถิ่นนี้สวนใหญ นาจะ
เกี่ยวของกับการยายถิ่นเพื่อการศึกษา และการท ํางาน คนหนุมสาวมีการยายออกจากหมูบานใน
พ้ืนท่ีศึกษามากกวาการยายเขา ผูยายถิน่ออกมอีายต่ํุ ากวาผูยายถิ่นเขา การที่คนหนุมสาวในกลุม
อายเุดียวกัน มีอัตราการยายถิ่นออกสูงกวาอัตราการยายถิ่นเขามาก หมายความวา ในหลายๆ
พืน้ทีศ่กึษา มีจํ านวนคนหนุมสาวลดลง ส ําหรับกลุมอายุน้ี พืน้ที่เมอืง/กึ่งเมอืง ยงัคงเปนแหลง
ปลายทางส ําคัญ ส ําหรับการศกึษาและงานนอกภาคเกษตรของจังหวัดกาญจนบุรี โอกาสทางการ
ศึกษา และการท ํางานเปนปจจัยสงเสริมใหคนหนุมสาวจ ํานวนมาก ยายเขา-ออก เพ่ือเรียน
หนังสือ และท ํางานในขณะเดียวกัน   

การยายถิ่นทั้งการยายถิ่นเขาและยายถิ่นออก  เปนการยายในระยะทางสั้น ๆ คือท้ัง
ภายในจังหวัดกาญจนบุรี และระหวางจังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคกลาง และ
กรุงเทพฯ สัดสวนของการยายถิ่น ทั้งการยายถิ่นเขาและยายถิ่นออก เปนการยายภายในจังหวัด
กาญจนบุรี เน่ืองจากกาญจนบุรีเปนจังหวัดท่ีอยูในภาคกลาง สามารถเดินทางไป-กลับ ระหวาง
บางจังหวัดในภาคกลางหรือกรุงเทพฯ และบางอ ําเภอของกาญจนบุรีไดภายในวันเดียว สวน
การยายถิ่นระหวางกาญจนบุรี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต สวนหน่ึงนาจะ
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เปนการยายถิ่นเขา และการยายถิ่นกลับของผูอพยพที่เขามาทํ างาน  และการยายถิ่นระหวาง
ประเทศนั้นนาจะเปนการยายในระยะทางสั้น ๆ เชนการยายขามพรมแดนระหวางพื้นที่สูงของ
จังหวัดกาญจนบุรีกับประเทศพมา

ตาราง 6.1 อตัราการยายถิน่ออก การยายถิน่เขา และจ ํานวนประชากร  จ ําแนกตามพืน้ท่ี, รอบ 3 (2545)

เมือง/กึ่งเมือง ขาว พืชไร ที่สูง ผสมผสาน รวม
ยายถิ่นออก 11.4 8.7 11.9 13.1 12.0 11.7
ยายถิ่นเขา 8.6 4.8 6.7 8.5 6.7 7.3
ไมยายถิ่น 80.0 86.5 81.4 78.4 81.3 81.0
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
จํ านวน 10,823 8,209 8,099 14,751 10,823 52,705
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ตาราง  6.2  การกระจายรอยละของประชากรที่ยายถิ่น จํ าแนกตามพื้นที่ เพศ และกลุมอายุ,
รอบ 3 (2545)

อายุ เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน
ยายเขา ยายออก ยายเขา ยายออก ยายเขา ยายออก ยายเขา ยายออก ยายเขา ยายออก

ชาย
0-9 8.6 10.7 4.5 5.6 6.6 8.1 7.9 10.2 6.4 9.1
10-14 5.9 10.8 2.6 4.1 5.4 7.3 7.3 12.4 6.1 12.0
15-19 7.9 16.9 7.2 23.1 7.6 21.2 10.4 26.3 10.3 24.5
20-24 19.4 21.6 14.7 26.3 17.4 24.8 18.8 24.8 15.9 27.4
25-29 17.3 17.7 7.3 18.2 12.8 19.0 15.4 18.7 10.8 19.2
30-34 10.7 13.7 6.5 14.0 9.2 12.9 10.1 18.2 7.7 13.1
35-39 9.9 11.8 4.9 6.3 6.4 17.4 7.9 14.8 7.1 12.1
40-44 7.9 6.2 6.5 6.5 4.2 13.9 7.4 12.0 7.6 11.3
45-49 5.0 10.6 1.9 3.8 7.2 7.6 7.3 8.4 7.1 7.6
50-54 4.0 8.8 2.5 5.4 5.1 7.9 6.4 11.1 4.7 6.9
55-59 5.0 8.9 2.8 5.7 4.7 7.5 4.2 5.2 3.5 6.2
60+ 4.3 3.9 2.4 5.1 4.2 5.5 5.1 7.9 3.1 7.5
ไมทราบ 0.0 35.0 5.6 44.4 0.0 64.3 0.0 45.8 0.0 40.0
รวม 9.2 12.1 5.2 10.0 7.6 12.7 9.0 14.1 7.5 13.0
หญงิ
0-9 6.7 9.3 3.7 6.0 5.9 9.5 7.8 11.3 6.6 10.5
10-14 6.8 8.3 3.4 4.4 5.4 6.6 4.6 11.6 5.5 10.8
15-19 15.3 21.2 6.2 20.1 8.9 26.3 14.3 26.0 7.3 25.5
20-24 15.9 23.1 13.1 20.2 13.3 20.8 14.8 19.5 11.7 21.3
25-29 12.7 12.7 6.5 11.6 9.5 15.7 13.1 11.2 7.3 11.8
30-34 10.1 12.1 7.1 6.8 4.1 13.3 9.1 10.4 6.4 11.2
35-39 7.5 10.5 4.5 6.1 5.1 8.7 4.6 9.1 6.5 7.9
40-44 4.9 9.2 2.7 3.9 3.9 5.7 6.9 7.5 4.8 7.4
45-49 5.3 4.4 2.3 2.7 3.7 7.4 4.8 8.8 5.3 6.8
50-54 4.8 4.8 1.9 3.7 3.6 5.6 2.9 9.0 2.2 7.0
55-59 3.7 7.4 0.6 3.6 4.5 5.1 1.5 4.9 2.7 6.7
60+ 2.8 4.7 1.5 3.0 2.9 4.2 4.4 7.9 3.1 5.2
ไมทราบ 0.0 26.9 3.2 38.7 0.0 42.1 0.0 55.6 0.0 33.3
รวม 8.1 10.9 4.3 7.6 5.9 11.1 7.9 12.0 5.9 11.1
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ตาราง 6.3   การกระจายรอยละของผูยายถิน่เขาและออก จ ําแนกตามสถานท่ีตนทางและปลายทาง
ของการยายถิ่น และพ้ืนท่ี, รอบ 3 (2545)

เมือง/กึ่งเมือง ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน
ภาค ยาย

เขา
ยาย
ออก

ยาย
เขา

ยาย
ออก

ยาย
เขา

ยาย
ออก

ยาย
เขา

ยาย
ออก

ยาย
เขา

ยาย
ออก

กาญจนบุรี 57.1 40.4 44.1 49.9 46.9 47.7 59.9 53.6 60.2 56.0
กรุงเทพฯ 13.2 13.9 14.3 19.0 14.0 26.4 8.6 12.8 9.7 21.6
ภาคกลาง 19.2 19.8 32.1 32.2 25.9 36.5 13.6 16.7 19.8 27.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.5 2.9 2.6 3.8 7.7 5.6 3.3 6.2 5.0 10.4
ภาคเหนือ 3.6 1.2 2.3 2.1 2.9 2.9 4.3 2.9 1.7 1.2
ภาคใต 3.2 2.2 4.3 0.8 1.8 1.4 1.7 1.4 2.2 2.4
ตางประเทศ 0.5 0.5 0.3 0.8 0.4 1.3 8.2 7.1 1.4 6.1
ไมทราบ 0.1 33.9 0.0 2.1 0.4 6.0 0.4 17.4 0.0 6.5
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
จํ านวน 934 1,007 392 609 544 717 1,253 1,546 722 920

แผนภูมิ 6.1  อัตราการยายถ่ินเขา และอัตราการยายถิ่นออก, รอบ 3 (2545)
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เมือง /ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน
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แผนภูมิ 6.2  อัตราการยายถิ่นเขา, รอบ 1 (2543) รอบ 2 (2544) และรอบ 3 (2545)

แผนภูมิ 6.3  อัตราการยายถิ่นออก, รอบ 2 (2544) และรอบ 3 (2545)
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7  ภาวะเจริญพันธุและวางแผนครอบครัว

7.1  ภาวะเจริญพันธุ

ภาวะเจริญพันธุเปนปจจัยที่ส ําคัญอันหน่ึงของการเฝาระวังทางประชากร นอกเหนือ
ไปจากภาวะการยายถิ่น การตาย และสุขภาพอนามัย ภาวะเจริญพันธุหรือการเกิดเปนปจจัยบวก
มีผลท ําใหจํ านวนประชากรเพิ่มขึ้น และยังสงผลกระทบตอโครงสรางทางเพศและอายุของ
ประชากรดวย นอกจากนี้ยังมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชากร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของมารดา

7.1.1 แบบแผนและแนวโนมของภาวะเจริญพันธุ

การติดตามภาวะเจริญพันธุในพื้นที่ศึกษาในชวง 2 ปที่ผานมา พบวา มีการ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยเทานั้น กลาวคือ อัตราเจริญพันธุรวมไมเปล่ียนแปลงในระหวางรอบ
1 (2543) และรอบ 2 (2544) คือเทากับ 2.1 สวนในรอบ 3 (2545) ลดลงเล็กนอยเหลือเพียง 2.0
(สตรีหน่ึงคนจะมีบุตรเฉล่ียเทากับ 2.0 คน ตลอดวัยเจริญพันธุ)

สวนแบบแผนภาวะเจริญพันธุ ซ่ึงวัดไดดวยอัตราเจริญพันธุรายอายุน้ันก็ยังคง
แบบแผนเดิม น่ันคือ ภาวะเจริญพันธุต่ํ าจะตํ ่าในกลุมอาย ุ 15-19 ป แลวสูงขึ้นอยางรวดเร็วใน
กลุมอายุถัดไป (20-24 ป) จากนั้นก็ลดตํ ่าลงมาเรื่อยๆ เมื่ออายุมากขึ้น  โดยในรอบ 3 (2545) น้ี
การลดลงของภาวะเจริญพันธุจะลดลงในทุกกลุมอาย ุเม่ือเทียบกับปกอนหนา (ตาราง 7.1)

สํ าหรับภาวะเจริญพันธุในแตละพื้นที่ก็พบวาลดลงในทุกพื้นที่เชนกัน แตก็ไม
ไดลดเทากันในแตละพื้นที ่ ท ําใหล ําดับที่ของภาวะเจริญพันธุรวมสลับกันเล็กนอย กลาวคือ
พื้นที่เศรษฐกิจผสมผสานเปนพื้นที่ที่มีภาวะเจริญพันธุรวมตํ ่าที่สุด (เทากับ 1.5) รองลงไปคือ
พื้นที่เมือง/ก่ึงเมือง (1.6) พื้นที่ปลูกขาว (1.8) และพื้นที่พืชไร (1.8) ตามล ําดับ สวนในพื้นที่สูง
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ถึงแมวา ภาวะเจริญพันธุจะลดลง แตก็ยังคงสูงที่สุดอยูเหมือนเดิม คือ เทากับ 3.1 ความแตกตาง
ที่นาสังเกตคือ ในปกอน ๆ  พ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมืองเปนพ้ืนท่ีท่ีภาวะเจริญพันธุต่ํ าที่สุด

ตาราง 7.1 อัตราเจริญพันธุรายอายุ และอัตราเจริญพันธุรวมของสตรีอายุ 15-49 ป, รอบ 1
(2543), รอบ 2 (2544) และรอบ 3 (2545)

อายุ อัตราเจริญพันธุรายอายุ
รอบ 1 (2543) รอบ 2 (2544) รอบ 3 (2545)

15-19 0.07821 0.06929 0.06466
20-24 0.12874 0.13320 0.12644
25-29 0.09780 0.10261 0.10561
30-34 0.06127 0.06913 0.06515
35-39 0.04005 0.03593 0.03199
40-44 0.01106 0.00742 0.01051
45-49 0.00192 0.00279 0.00179

อัตราเจริญพันธุรวม 2.10 2.10 2.03

นอกจากนี้ความแตกตางของภาวะเจริญพันธุรวมในแตละพื้นที่ก็ไมมากนัก ยกเวนใน
พื้นที่สูงเทานั้นที่มีอัตราเจริญพันธุรวมสูงกวาในพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน ซ่ึงมีอัตราเจริญพันธุ
ต่ํ าท่ีสุดเกือบหน่ึงเทาตัว

สวนแบบแผนภาวะเจริญพันธุรายอายุน้ัน ก็ยังคงแบบแผนเดิมอยู น่ันคือ ในกลุมอายุ
แรก (15 – 19 ป)  ซึ่งเปนกลุมอายุตนวัยเจริญพันธุ  มีสตรีที่ยังไมแตงงานอยูเปนจ ํานวนมาก
อันเปนปจจัยท่ีสํ าคัญที่ท ําใหอัตราเจริญพันธุยังคงต่ํ าอยู  เม่ือสตรีอายุสูงข้ึน มีสัดสวนสตรีที่
แตงงานเพิ่มมากขึ้น มีผลท ําใหอัตราเจริญพันธุสูงข้ึน เม่ือสตรีมีบุตรครบตามจํ านวนท่ีตองการ
แลว ก็จะคุมก ําเนิดทํ าใหภาวะเจริญพันธุลดต่ํ าลงอีกจนถึงวัยสิ้นสุดวัยเจริญพันธุ
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นอกจากการคุมกํ าเนิดเพ่ือไมใหมีบุตรเพ่ิมอีกแลว สตรีอาจใชวิธีคุมก ําเนิดเพ่ือเล่ือน
เวลาการมีบุตรออกไปอีกดวย โดยอาจเปนการเล่ือนระยะเวลามีบุตรคนแรก คือ รอใหมีความ
พรอมเสียกอน หรือเปนการเล่ือนระยะหางระหวางบุตรแตละคนใหนานข้ึน  ดวยเหตุผลทาง
สุขภาพอนามัยหรือทางเศรษฐกิจสังคม ความสามารถในการควบคุมภาวะเจริญพันธุของตนเอง
ไดน้ี ท ําใหแบบแผนภาวะเจริญพันธุแตกตางกันไปในแตละสังคมหรือพื้นที่

อัตราเจริญพันธุรายอายุในแตละพื้นที่นั้นคลายคลึงกัน (แผนภูมิ 7.1) กลาวคือ ในกลุม
อายุแรกของวัยเจริญพันธุ (15-19 ป) อัตราเจริญพันธุจะยังคงต่ํ าอยู และสูงขึ้นอยางรวดเร็วใน
กลุมอายุถัดไป (20-24 ป) ซึ่งเกือบทั้งหมดยกเวนพื้นที่เมือง/ก่ึงเมือง จะเปนกลุมอายุท่ีอัตรา
เจริญพันธุสูงที่สุด (พ้ืนท่ีเมือง/กึ่งเมืองสูงสุดในกลุมอาย ุ25-29 ป) หลังจากน้ันอัตราเจริญพันธุ
จะคอย ๆ ลดลงจนเหลือศูนย คือ ไมมีการใหกํ าเนิดบุตรอีก เม่ือส้ินสุดวัยเจริญพันธุ (50 ป) โดย
ในพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสานจะสิ้นสุดกอน คือ เมื่อถึงชวงอายุ 40-44 ป ก็จะไมใหก ําเนิดบุตร
อีกแลว สวนอีก 3 พืน้ที ่ไดแก พืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืง ปลกูขาว และพชืไร สิน้สดุในชวงอาย ุ45-49 ป

แผนภูม ิ7.1  อัตราเจริญพันธุรายอายุ  จํ าแนกตามพื้นที่, รอบ 3 (2545)
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สํ าหรับในพื้นที่สูงซึ่งมีภาวะเจริญพันธุสูงสุดนั้น มีแบบแผนภาวะเจริญพันธุ
แตกตางไปจากพื้นที่อื่น กลาวคือ สตรีมีภาวะเจริญพันธุสูงมากต้ังแตเร่ิมวัยเจริญพันธุ ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงการแตงงานท่ีเร็วกวาของสตรีในกลุมน้ี นอกจากน้ีอัตราเจริญพันธุของสตรีในพ้ืนท่ี
สูงน้ีจะสูงกวาสตรีกลุมอื่นในทุกกลุมอาย ุ และจะมีบุตรตอไปเร่ือย ๆ จนส้ินสุดวัยเจริญพันธุ
น่ันคือ สตรีในกลุมอาย ุ45-49 ป ยังคงใหก ําเนิดบุตรอยู (แผนภูมิ 7.1)

7.1.2 ความตองการบุตรเพิ่ม

ในการศึกษาเกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุนั้น สตรีที่อยูในขายศึกษา คือสตรีในวัย
เจริญพันธุ (สตรีที่มีอายุระหวาง 15-49 ป) ทุกคน  โดยไมสนใจในสถานภาพสมรสวาเปนโสด
สมรส หมาย หยา หรือแยกหรือไม แตอยางไรก็ตามถาจะศึกษาลึกลงไปในบางเรื่อง กลุมสตรีที่
อยูในขายศึกษาจะมีลักษณะพิเศษตางออกไป ดังเชน ถาศึกษาถึงความตองการบุตรเพิ่ม สตรีที่
อยูในขายตองเปนสตรีที่ก ําลังแตงงานอยู เพราะความตองการบุตรเพ่ิมควรจะเปนความตองการ
ของครอบครัว และสตรีทีก่ ําลงัแตงงานแลวเทาน้ัน จึงจะสามารถบอกความตองการอยางแทจริง
ในปจจุบันได

 ผลการศึกษาในภาพรวมพบวา มีสตรีเพียง 1 ใน 5 เทาน้ันท่ียังตองการบุตรเพ่ิม
อีก โดยในกลุมสตรีที่ยังไมมีบุตรที่ยังมีชีวิตอยูเลยนั้น จะมีถึง 3 ใน 5 ท่ีตองการมีบุตรเพ่ิม สวน
ในกลุมสตรีที่มีบุตรที่ยังมีชีวิตอยูเพียงหนึ่งคน จะมีถึงกวา 2 ใน 5 ท่ีตองการบุตรเพ่ิม แตใน
กลุมสตรีท่ีมีบุตรมีชีวิตอยูสองคน ก็มีเพียง 1 ใน 10 เทาน้ันท่ียังตองการมีบุตรเพ่ิม สวนในกลุม
สตรีที่มีบุตรยังมีชีวิตอยูมากกวา 3 คนขึ้นไป มีไมถึงรอยละ 4 ท่ีตองการบุตรเพ่ิม (ตาราง 7.2)
น่ันคือ  ถาสตรีมีบุตรนอยกวา 2 คน ก็ยังอยากมีเพิ่มอีก
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ตาราง 7.2  รอยละของสตรีกํ าลังแตงงานที่ตองการบุตรเพิ่ม จ ําแนกตามจ ํานวนบุตรท่ียังมี
ชีวิตอยูและพื้นที่ และจํ านวนบุตรที่ตองการจ ําแนกตามพื้นที่, รอบ 3 (2545)

จ ํานวนบุตรท่ียังมีชีวิตอยู เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน รวม
0 50.8 59.4 57.8 73.2 59.9 60.5
1 34.0 39.2 43.1 54.7 44.5 43.9
2 3.8 8.4 9.6 17.9 5.8 9.5
3 2.4 1.9 1.5 7.3 0.9 3.4
4+ 0.0 0.9 1.5 4.1 0.7 2.5
รวม 17.4 17.8 19.8 24.7 20.2 20.6

จํ านวนบุตรที่ตองการ 1.99 2.25 2.31 2.84 2.22 2.38

สาเหตุท่ีสตรีสวนใหญไมตองการมีบุตรเพ่ิมอีกน้ัน ก็เพราะตนมีอยูพอเพียงแลว
น่ันเอง  โดยดูไดจากจํ านวนบุตรท่ีตองการ ซึ่งไดมาจากการน ําเอาจํ านวนบุตรท่ียังมีชีวิตอยูไป
รวมกับจํ านวนบุตรท่ีตองการมีเพ่ิม จากตาราง 7.2 จะเห็นวาในภาพรวมจํ านวนบุตรท่ีตองการ
เทากับ 2.4 ซึ่งสูงกวาจํ านวนบุตรในอุดมคติของสตรีไทยเล็กนอย

แบบแผนความตองการบตุรเพิม่น้ี ไมแตกตางกนันักในแตละพืน้ที ่ยกเวนพืน้ทีส่งู
ท่ีมีสัดสวนสตรีตองการบุตรเพ่ิมสูงกวาพ้ืนท่ีอ่ืน เชน มีถึง 1 ใน 4 ของสตรีทั้งหมดที่ยังตองการ
มีบุตรเพิ่ม สวนในกลุมสตรีที่มีบุตรมีชีวิตอยู 2 คน ก็ยังมีถึงรอยละ 18 ท่ียังตองการบุตรเพ่ิม
ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยถึง 2 เทา เปนตน   ส ําหรับในกลุมสตรีท่ีมีบุตรมีชีวิตอ่ืนๆ ก็สูงกวาพื้นที่อื่น
ทุกกลุม (ตาราง 7.2)

นอกจากจํ านวนบุตรท่ีตองการเพ่ิมแลว ชวงเวลาที่ตองการมีบุตรเพิ่มก็นาสนใจ
เชนกัน การวิเคราะหภาพรวมพบวา สตรีสวนใหญไมสามารถระบุชวงเวลาที่ตองการมีบุตร
เพิ่มได (กวา 1 ใน 3)  สวนอีก 3 ใน 10 อยากมีบุตรเพ่ิมในชวงเวลา 1 ถึง 3 ป  สตรีท่ีตองการ
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บุตรเพิ่มโดยเร็วมีไมมากนัก น่ันคือ ท่ีตองการมีบุตรเพ่ิมภายใน 6 เดือน มีรอยละ 9 และที่
ตองการเพิ่มในระหวาง 6 เดือนถึง 1 ป มีอีกรอยละ 9 เทาน้ัน (ตาราง 7.3)  ซ่ึงแบบแผนเชนน้ี
ไมแตกตางกันนักในแตละพื้นที ่ รวมทั้งพื้นที่สูงดวย

ตาราง 7.3   การกระจายรอยละของสตรีท่ีตองการบตุรเพิม่ จ ําแนกตามชวงเวลาท่ีตองการและพืน้ท่ี

เวลาท่ีตองการบุตรเพ่ิม เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน รวม
ภายใน 6 เดือน 9.4 11.7 9.9 8.7 7.6 9.1
ใน 6 เดือนถึง 1 ป 9.4 9.9 9.1 8.0 7.3 8.5
ใน 1 - 3 ป 30.3 36.0 36.4 23.6 32.0 29.9
3 ปหรือมากกวา 17.3 13.1 14.9 22.1 14.0 17.4
บอกไมได 33.5 29.3 29.8 37.7 39.2 35.1
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 โดยสรุป ภาวะเจริญพันธุมีแนวโนมลดลงเพียงเล็กนอยในชวง 3 ปที่ผานมา
โดยพื้นที่สูงยังคงมีภาวะเจริญพันธุสูงกวาพื้นที่อื่น ๆ   และมีแบบแผนเจริญพันธุที่แตกตางจาก
กลุมอ่ืนอยางเห็นไดชัด  กลาวคือมีบุตรเร็วกวา  และหยุดมีบุตรชากวาดวย

ในเรื่องความตองการบุตรเพิ่ม สัดสวนของสตรีในพื้นที่สูงที่ตองการมีบุตรเพิ่ม
ก็มีมากกวาที่อื่น ๆ รวมท้ังจํ านวนบุตรที่ตองการก็สูงกวาในพื้นที่อื่นดวยเชนกัน อยางไรก็ตาม
กลับพบวา ชวงเวลาที่ตองการบุตรเพิ่มไมแตกตางกันนักในแตละพื้นที ่โดยมีไมถึง 1 ใน 5 ของ
กลุมท่ีตองการบุตรเพ่ิมเทาน้ัน ที่ตองการจะมีบุตรภายใน 1 ป
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7.2   การวางแผนครอบครัว

การศกึษาเร่ืองการวางแผนครอบครัวกเ็ชนกนั สตรีทีอ่ยูในขายศกึษาคอื สตรีวัยเจริญพนัธุ
ที่กํ าลังแตงงาน หรือท่ีเรียกวา MWRA (Married Women in Reproductive Age) โดยสตรีกลุมนี้
มีประมาณรอยละ 80 ของสตรีวัยเจริญพันธุ หรือรอยละ 58 ของสตรีอายุ 15 ปขึ้นไป ทั้งหมด
ในพื้นที่ศึกษา

7.2.1 ระดับและแนวโนมของการใชวิธีคุมกํ าเนิด

ระดับการคมุก ําเนิดในทีน้ี่ใชวัดดวยอัตราคมุก ําเนิด คอื รอยละของสตรีแตงงาน
ที่ก ําลังใชวิธีคุมก ําเนิดวิธีใดวิธีหน่ึงอยูน้ัน สามารถคํ านวณไดจากปฏิทินของแลง ซึ่งพบวา
อัตราคุมก ําเนิดในพืน้ทีศึ่กษาเพ่ิมทุกป จากรอยละ 74 ในรอบ 1 (2543) เปนรอยละ 77 ในรอบ 2
(2544) และเปนรอยละ 79 ในรอบ 3 (2545) น้ี   ในการเพ่ิมข้ึนของอัตราคุมกํ าเนิดน้ีเกิดข้ึน
พรอมกันทั้งหมดในทุกพื้นที ่ มีผลท ําใหไมมีการเปลี่ยนแปลงในล ําดับของอัตราคุมกํ าเนิดใน
แตละพื้นที ่ กลาวคือ สตรีในพื้นที่สูงมีสัดสวนผูใชวิธีคุมกํ าเนิดต่ํ าที่สุด สวนสตรีในพื้นที่
เศรษฐกิจผสมผสานมีสัดสวนผูใชวิธีคุมก ําเนิดสูงที่สุด  รองลงมาคือ  สตรีในพื้นที่พืชไร ใน
พ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมือง และในพื้นที่ปลูกขาว ตามล ําดับ (ตาราง 7.4)

ตาราง 7.4   รอยละของสตรีแตงงานท่ีกํ าลังใชวิธีคุมกํ าเนิด  จ ําแนกตามพื้นที่, รอบ 1 (2543),
รอบ 2 (2544) และรอบ 3 (2545)

รอบส ํารวจ เมือง/กึ่งเมือง ขาว พืชไร ที่สูง ผสมผสาน รวม
รอบ 1 (2543) 74.9 74.3 78.7 64.3 80.2 73.5
รอบ 2 (2544) 78.5 77.2 81.0 69.3 81.1 76.6
รอบ 3 (2545) 82.0 80.3 82.5 71.5 83.9 79.1
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7.2.2 แบบแผนการใชวิธีคุมก ําเนิด

แบบแผนการใชวิธีคุมกํ าเนิดในท่ีน้ีวัดดวย รอยละของสตรีแตงงานที่ก ําลังใช
วธิคีมุก ําเนิดแยกตามรายวิธแีละกลุมอาย ุ ซึง่พบวาแบบแผนการใชวิธคีมุก ําเนิดของสตรีทัง้หมด
ไมเปลีย่นแปลง กลาวคอื หมนัหญิงเปนวิธคีมุก ําเนิดทีไ่ดรับความนิยมสงูสดุ (มผูีใชเกอืบ 1 ใน 3
ของผูทีก่ ําลงัใชทัง้หมด) รองลงไปคอื ยาเมด็คมุก ําเนิด และยาฉดีคมุก ําเนิด ตามล ําดับ (ตาราง 7.5)
โดยทั้งสามวิธียอดนิยมนี ้มีผูใชถึงรอยละ 89 ของผูที่ก ําลังใชวิธีคุมก ําเนิดท้ังหมด

ตาราง 7.5   รอยละของสตรีท่ีก ําลงัใชวธิคีมุก ําเนิด จ ําแนกตามวธิคีมุก ําเนิด และพ้ืนท่ี, รอบ 3 (2545)

วิธีคุมก ําเนิด เมือง/
ก่ึงเมือง

ขาว พืชไร ที่สูง ผสม
ผสาน

รวม

หมันหญิง 36.1 28.5 26.7 19.5 33.4 28.0
หมันชาย 2.8 1.8 1.8 1.7 2.1 2.0
ยาฝงคุมก ําเนิด 0.6 0.4 2.3 3.6 1.9 2.0
ยาฉีดคุมก ําเนิด 9.9 24.2 23.4 18.3 19.9 18.8
หวงคุมกํ าเนิด 0.7 1.0 0.6 1.7 0.8 1.0
ยาเม็ดคุมก ําเนิด 24.0 22.6 25.2 24.7 23.6 24.1
ถุงยางคุมก ําเนิด 4.3 0.6 1.0 0.8 0.7 1.4
หล่ังภายนอก 0.9 0.3 0.2 0.1 0.5 0.4
นับระยะปลอดภัย 2.0 0.4 0.8 0.6 0.4 0.8
วิธีคุมก ําเนิดอ่ืน 0.7 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6
อัตราคุมกํ าเนิด 82.0 80.3 82.5 71.5 83.9 79.1
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หมันหญิงยังคงเปนวิธีที่นิยมที่สุดในทุกพื้นที ่ ยกเวนพื้นที่สูง โดยในพื้นที่สูงนี้
ยาเม็ดคุมก ําเนิดไดรับความนิยมมากที่สุด หมันหญิงอยูในความนิยมอันดับ 2 ซึ่งไดรับความ
นิยมพอ ๆ กับอันดับ 3 คือ ยาฉีดคุมก ําเนิด (ตาราง 7.5)

เปนที่นาสังเกตวา ยาเม็ดคุมก ําเนิดมีรอยละของผูใชใกลเคียงกันในทุกพื้นที ่ ซึ่ง
แสดงถึงความนิยมโดยทั่ว ๆ ไปของสตรีในพื้นที่ศึกษานี ้สวนยาฉีดคุมก ําเนิดซึ่งเปนวิธีที่นิยม
อันดับท่ี 3 น้ัน กลับมีสัดสวนผูใชนอยในเขตเมือง แตในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ แลวไมแตกตางกันนัก
อยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกตวาถุงยางอนามัยมีผูนิยมใชเฉพาะในเขตเมืองเทานั้น (ตาราง 7.5)

7.2.3 แหลงใหบริการวางแผนครอบครัว

ภาครัฐยงัคงเปนแหลงบริการวางแผนครอบครัวทีส่ ําคญัอยูเชนเดิม ผูใชวิธคีมุก ําเนิด
กวา 3 ใน 4 ไดรับบริการจากแหลงบริการของรัฐ ไดแก โรงพยาบาล ศูนยบริการสาธารณสขุ
และศนูยอนามยัแมและเด็ก ตามล ําดับ โดยเกอืบคร่ึงใชบริการของโรงพยาบาล สวนในภาคเอกชน
รานขายยายงัคงเปนแหลงบริการทีส่ ําคญัทีส่ดุ และมผูีเขามาใชบริการมากกวาโรงพยาบาลเอกชน/
คลินิกถึง 3 เทา (ตาราง 7.6)

เมื่อแยกตามพื้นที่จะพบวา แหลงบริการภาครัฐยิง่มีความสํ าคัญในเขตชนบท
มากกวาในเขตเมือง กลาวคือ ในพ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมืองน้ัน มีผูรับบริการคุมก ําเนิดจากภาครัฐเพียง
รอยละ 60 เทาน้ัน แตในเขตชนบทแลวไมนอยกวา 3 ใน 4 ของสตรีที่ก ําลังคุมก ําเนิดไดรับ
บริการจากภาครัฐ โดยท่ีต่ํ าที่สุดคือในพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน ที่มีผูรับบริการคุมกํ าเนิดจาก
ภาครัฐ รอยละ 75 สวนสูงที่สุดคือ พื้นที่ปลูกขาวที่สูงถึงรอยละ 86
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ตาราง 7.6  การกระจายรอยละของสตรีท่ีก ําลงัคมุก ําเนิด  จ ําแนกตามแหลงบริการและพืน้ท่ี, รอบ 3 (2545)

แหลงบริการ เมือง/
ก่ึงเมือง

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน รวม

โรงพยาบาลรัฐ 48.3 40.1 39.6 38.2 49.6 43.3
ศูนยบริการสาธารณสุข 9.0 45.4 40.2 40.3 24.0 31.4
ศนูยอนามัยแมและเด็ก 2.1 0.7 0.5 0.2 1.6 1.0
รานขายยา 26.8 9.5 14.5 12.9 16.1 16.1
โรงพยาบาลเอกชน/คลินิก 8.1 3.7 3.1 4.4 6.4 5.2
อ่ืน ๆ 1.7 0.4 0.7 2.4 1.1 1.4
วิธีธรรมชาติ/แผนโบราณ 1.9 0.2 0.5 0.8 0.2 0.7
ไมตอบ 2.1 0.2 1.0 0.7 0.9 1.0
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ในเขตชนบท ศนูยบริการสาธารณสขุมบีทบาทส ําคญัในการใหบริการคมุก ําเนิด
พอ ๆ กบัโรงพยาบาลของรัฐ แตในเขตเมืองศูนยบริการสาธารณสุขไมคอยจะมีบทบาทมากนัก
(ตาราง 7.6) โดยในเขตเมืองน้ี โรงพยาบาลของรัฐจะเปนผูใหบริการคุมก ําเนิดเกือบท้ังหมด

รานขายยามีบทบาทส ําคัญในการใหบริการคุมก ําเนิดในเขตเมือง โดยใหบริการ
กวา 1 ใน 4 ของผูที่ก ําลังคุมก ําเนิดอยู อยางไรก็ตามในเขตชนบทก็มีผูใชบริการคุมก ําเนิดจาก
รานขายยาพอสมควร คือมีต้ังแตรอยละ 10 ในพื้นที่ปลูกขาว จนถึงเพียงรอยละ 16 ในพื้นที่
เศรษฐกิจผสมผสาน (ตาราง 7.6)
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7.3  การมีสวนรวมของสามีในการกํ าหนดจ ํานวนบุตร

สามแีละภรรยาควรรวมกนัคดิเกีย่วกบัการมบีตุรและการวางแผนครอบครัว  อยางไรกต็าม
การคุมกํ าเนิดมักเปนกิจกรรมท่ีภรรยาเปนผูทํ าเสียเปนสวนใหญ  ดังจะเห็นไดจากวิธีคุมก ําเนิด
ท่ีสวนใหญจะเปนวิธีของผูหญิง  สวนวิธีของผูชายมีเพียง 2 วิธีเทานั้น คือ หมันชาย และถุงยาง
อนามัย

 ถึงแมวาการมีสวนรวมโดยตรงของสามีจะมีอยูนอย สามีก็อาจมีสวนรวมทางออมได
เชน การสนทนาพูดคุยกันระหวางสามีและภรรยาในเรื่องจํ านวนบุตรท่ีตองการ ชวงเวลาใน
การมบีตุร การวางแผนครอบครัว วธิคีมุก ําเนิด ตลอดจนชวยภรรยาตัดสนิใจเลอืกใชวิธคีมุก ําเนิด
เปนตน  การมสีวนรวมในทางออมหรือการสือ่สารกนัระหวางสามแีละภรรยาน้ียอมมผีลกระทบ
ตอการใชวิธีคุมก ําเนิดและภาวะเจริญพันธุอยูบาง ไมมากก็นอย

การมีสวนรวมของสามีวัดได จากการพูดคุยกันของสามีและภรรยาในเรื่องจ ํานวนบุตร
และวิธคีมุก ําเนิด ดวยค ําถาม “ทานไดพดูคยุกบัสามขีองทานในเร่ืองจํ านวนบตุร และวิธคีมุก ําเนิด
หรือไม และบอยครั้งเพียงไร”   การพูดคุยกันในสองเรื่องนี้ รวมทั้งความถี่ยอมแสดงถึงบทบาท
ของสามีในการมีสวนรวม

การมีสวนรวมของสามีนั้นมีพอสมควร กลาวคือ มีสตรีราว 2 ใน 5 ที่ไดพูดคุยกับสามี
ถงึจํ านวนลกูและวิธคีมุก ําเนิด โดยในกลุมทีไ่ดพดูคยุกนัน้ี รอยละ 21 คยุกนัทัง้สองเร่ือง รอยละ
16 คุยแตเร่ืองจํ านวนบตุรอยางเดียว   และรอยละ 4 คยุแตเร่ืองวธิคีมุก ําเนิดอยางเดียว (ตาราง 7.7)
อยางไรก็ตามสวนใหญจะเปนการคุยกันนาน ๆ คร้ัง การคุยบอยครั้งมีเพียง 1 ใน  3 เทาน้ัน
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ตาราง 7.7   การกระจายรอยละของสตรีก ําลงัแตงงาน จ ําแนกตามเร่ืองท่ีพูดคุยกับสามี และพ้ืนท่ี

เรื่องที่คุยกัน เมือง/
ก่ึงเมือง

ขาว พืชไร ที่สูง ผสม
ผสาน

รวม

จํ านวนบุตรอยางเดียว 17.3 15.6 12.5 17.2 15.9 16.0
วิธีคุมกํ าเนิดอยางเดียว 5.0 2.4 2.7 6.1 2.9 4.1
ท้ังสองเร่ือง 23.2 20.0 20.6 22.0 19.5 21.2
ไมคุยเลย 54.5 62.0 64.2 54.6 61.7 58.7
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

การมีสวนรวมของสามีในการวางแผนครอบครัวมีความแตกตางกันในแตละพื้นที่  
โดยสามีในพื้นที่เมือง/กึ่งเมืองและพื้นที่สูง มีสัดสวนสูงที่สุด รองลงมาคือในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
ผสมผสานและพื้นที่ปลูกขาว สวนในพื้นที่พืชไรนอยที่สุด (ตาราง 7.7)  อยางไรก็ตามเร่ืองท่ี
พูดคุยกันนั้นมีแบบแผนคลายคลึงกันในทุกพื้นที ่น่ันคือ สวนใหญจะเปนการคุยกันทั้งสองเรือ่ง
การคยุในเฉพาะเร่ืองจํ านวนบตุรอยางเดียวกม็อียูพอสมควร แตการพดูคยุในเร่ืองวิธคีมุก ําเนิดแต
เพียงอยางเดียวมีอยูนอยมาก

7.4  สรุป

ภาวะเจริญพันธุมีแนวโนมลดลงมาเล็กนอยในชวง 3 ปที่ผานมา โดยในทุกพื้นที่ยกเวน
พื้นที่สูงจะมีอัตราเจริญพันธุรวมใกลเคียงกัน อัตราเจริญพันธุรวมในพ้ืนท่ีสูง มีมากกวาใน
พื้นที่เศรษฐกิจผสมผสานซึ่งต่ํ าสุด เกือบหน่ึงเทาตัว สวนแบบแผนเจริญพันธุก็ยังคลายแบบ
แผนเดิม คือเปนภาวะเจริญพันธุควบคุม ท่ีอัตราเจริญพันธุต่ํ าในอายุแรก ๆ  แลวคอยสูงขึ้นเมื่อ
อายุมากขึ้น เม่ือมีบุตรตามความตองการแลวก็จะลดลงอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตามพื้นที่สูงมี
แบบแผนเจริญพันธุที่แตกตางจากกลุมอื่นอยางเห็นไดชัด กลาวคือมีบุตรเร็วกวา และหยุดมี
บุตรชากวาดวย
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สํ าหรับความตองการบุตรเพ่ิมน้ัน สัดสวนของสตรีในพื้นที่สูงที่ตองการมีบุตรเพิ่มก็มี
มากกวาในพื้นที่อื่น รวมท้ังจํ านวนบุตรที่ตองการก็สูงกวาในพื้นที่อื่นดวยเชนกัน แตกระนั้นก็
ตามกลับพบวา ชวงเวลาที่ตองการบุตรเพิ่มไมแตกตางกันนักในแตละพื้นที ่โดยมีไมถึง 1 ใน 5
ของกลุมที่ตองการบุตรเพิ่มภายใน 1 ป

สวนอัตราคุมก ําเนิดมแีนวโนมเพิม่ขึน้ทกุปและเพิม่ขึน้ในทุกพื้นที่ หมันหญิงยังคงเปน
วธิคีมุก ําเนดิทีแ่พรหลายทีส่ดุในทกุพืน้ที ่ ยกเวนพืน้ทีส่งูทีเ่ปนรองยาเมด็คมุก ําเนิดอยูพอสมควร
วิธีคุมก ําเนิดที่มีความนิยมรองลงมาคือ ยาเม็ดคุมก ําเนิด และยาฉีดคุมกํ าเนิด ซึ่งรวม 3 วิธีนี้แลว
มีผูใชถึง 9 ใน 10 ของผูใชทั้งหมด

ภาครัฐยังคงเปนแหลงบริการวางแผนครอบครัวท่ีสํ าคัญ ที่ใหบริการกวา 3 ใน 4 ของ
สตรีที่กํ าลังคุมก ําเนิดอยู โดยเกือบคร่ึงไดรับบริการจากโรงพยาบาล รองลงไปคือ ศูนยบริการ
สาธารณสุข สวนศูนยอนามัยแมและเด็กใหบริการดานคุมกํ าเนิดนอยมาก

ภาคเอกชน รานขายยายังคงเปนแหลงบริการที่ส ําคัญที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่
เมอืง/กึง่เมอืง สวนในเขตชนบทศนูยบริการสาธารณสขุมบีทบาทส ําคญัในการใหบริการคมุก ําเนิด
พอ ๆ กับโรงพยาบาลในทุกพื้นที ่ยกเวนพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน

การมสีวนรวมของสามใีนการวางแผนครอบครัวมพีอสมควร โดยประมาณ 2 ใน 5 เปน
การคยุกนัทัง้ในเร่ืองจํ านวนบตุรและวิธคีมุก ําเนิด  และมกัจะเปนการคุยกันแบบนาน ๆ คร้ัง



8  พฤติกรรมสุขภาพ

พฤติกรรมสุขภาพเปนการปฏิบัติตัวหรือการกระทํ าใด ๆ ของบุคคลที่มีผลตอภาวะ        
สุขภาพของบุคคลนั้น ซึ่งสวนใหญอาจขึ้นอยูกับระดับความรู การศึกษา ความเชื่อ วัฒนธรรม
ประเพณี และรวมไปถึงการไดรับขอมูลขาวสารตาง ๆ  ในการส ํารวจขอมูลพ้ืนฐานรอบ 3
(2545) โครงการกาญจนบุรี ไดมีขอมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ไดแก การ
บริโภคอาหารและน้ํ าด่ืม การดื่มแอลกอฮอลและใชสิ่งเสพติด การออกก ําลังกาย การนอนหลับ 
การดูแลชองปาก และการไปรับบริการในโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค  ซึ่งบางสวนสามารถ
นํ ามาวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพในชวงเวลา 3 ปที่ผานมา คือ ต้ังแตการ
สํ ารวจรอบ 1 (2543) และรอบ 2 (2544)

8.1  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ตามปกติในแตละวัน ประชากรในพืน้ทีศ่กึษาสวนใหญกวารอยละ 90 รับประทานอาหาร
หลกั 3 มือ้ กลาวคอื รอยละ 94 รับประทานอาหารเชา รอยละ 96 รับประทานอาหารกลางวัน และ
รอยละ 98 รับประทานอาหารเยน็ นอกจากอาหารหลกั 3 มือ้น้ีแลว มปีระชากรรับประทานอาหาร
ม้ือดึกเปนประจํ ารอยละ 6

เมือ่พจิารณาตามพืน้ที ่ พบวา มีความแตกตางของการรับประทานอาหารบางม้ือเดนชัด
ส ําหรับอาหารมือ้เชา ประชากรในพ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมอืงไมรับประทานอาหารมือ้น้ีคิดเปนรอยละ 9
ซึง่สงูสดุเมือ่เทยีบกบัพืน้ทีอ่ื่น  สวนอาหารมือ้กลางวันน้ัน ประชากรในพื้นที่สูงไมรับประทาน
อาหารมือ้น้ีคิดเปนรอยละ 11 ซึง่สงูสดุเมือ่เทยีบกบัพืน้ทีอ่ืน่ นอกจากประชากรพืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืง
จะไมรับประทานอาหารมือ้เชาคดิเปนสดัสวนสงูสดุเมือ่เทยีบกับพื้นที่อ่ืน ๆ แลว ประชากรพื้นที่
เมือง/กึง่เมอืงยงัรับประทานอาหารมือ้ดึกซึง่เปนมือ้ทีป่ระชากรสวนใหญไมรับประทาน คิดเปน
สดัสวนสงูสดุเมือ่เทยีบกบัพืน้ทีอ่ื่น ๆ อีกเชนกนั (ตาราง 8.1)
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ตาราง 8.1 การกระจายรอยละของการรับประทานอาหารมือ้ตางๆ เปนประจ ํา  จ ําแนกตามพ้ืนท่ี,
รอบ 3 (2545)

ม้ืออาหาร เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน รวม
อาหารเชา
   รับประทาน 89.6 94.1 95.4 94.9 94.4 93.6
  ไมรับประทาน 8.5 3.6 3.5 4.2 4.7 5.0
อาหารกลางวัน
   รับประทาน 92.8 96.4 97.3 86.9 95.8 93.3
  ไมรับประทาน 4.4 1.7 1.7 10.5 3.1 4.8
อาหารเย็น
   รับประทาน 96.2 97.8 98.9 98.9 98.0 98.0
  ไมรับประทาน 2.2 0.9 0.6 0.7 1.2 1.1
อาหารมือ้ดึก
   รับประทาน 9.0 5.2 5.2 3.5 6.1 5.8
  ไมรับประทาน 80.3 85.8 89.2 90.8 87.8 86.9
จํ านวน 6,001 4,811 4,522 7,310 6,255 28,899

หมายเหตุ:  รวมรอยละของการรับประทานอาหารไมครบ 100 เนือ่งจากไมไดแสดงรายการ “ไมแนนอน” และ
    “ไมทราบ ไมตอบ”

สาเหตุที่ประชากรในพื้นที่ศึกษาสวนหน่ึงไมรับประทานอาหารมื้อหลัก (อาหารเชา 
กลางวัน และเยน็) มหีลายประการดวยกนั แตเหตุผลหลกั ๆ ทีนั่บวาส ําคญัมอียู 3 ประการ เหตุผล
ส ําคญัของผูทีไ่มรับประทานอาหารเชาและกลางวัน คอื ไมหิว และไมมีเวลาหรือรีบ สวนเหตุผล
ของผูทีไ่มรับประทานอาหารเยน็คอื ไมหิว และกลัวอวน (ตาราง 8.2)
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ตาราง 8.2  การกระจายรอยละของเหตผุลท่ีไมรับประทานอาหารม้ือหลัก  จ ําแนกตามพ้ืนท่ี,
    รอบ 3 (2545)

เหตผุลทีไ่ม
รับประทานอาหาร

เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน รวม

อาหารมือ้เชา
    ไมหิว 48.3 48.5 55.1 62.7 54.2 53.4
    ไมมีเวลา /รีบ 33.8 42.6 41.1 21.5 36.9 33.7
     อ่ืน ๆ 17.9 8.9 3.8 15.8 8.8 13.0
อาหารมือ้กลางวัน
    ไมหิว 67.6 73.4 79.7 84.2 72.5 78.6
    ไมมีเวลา /รีบ 11.7 16.5 9.5 4.6 19.7 9.1
     อ่ืน ๆ 20.7 10.1 10.8 11.1 7.8 12.4
อาหารมือ้เย็น
    ไมหิว 61.8 44.4 56.0 64.7 50.7 56.9
    กลัวอวน 22.1 28.9 32.0 23.5 29.3 25.7
     อ่ืน ๆ 16.0 26.7 12.0 11.8 20.0 17.4

อาหารทีป่ระชากรในพืน้ทีศึ่กษารับประทานสวนใหญเปนอาหารปรุงเอง มเีพยีงสวนนอย
ทีเ่ปนอาหารซือ้ส ําเร็จรูป เมือ่จํ าแนกตามพืน้ทีพ่บวา ประชากรทีอ่าศัยในพืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืงจะปรุง
อาหารรับประทานเองคดิเปนสดัสวนทีต่ํ่ ากวาพืน้ทีอ่ื่น ๆ อยางเดนชดั กลาวคอื อาหารแตละมือ้
ของประชากรในพืน้ทีป่ลกูขาว พชืไร ทีส่งู และเศรษฐกจิผสมผสานเปนอาหารทีป่รุงเองมากกวา
รอยละ 90 ในขณะทีอ่าหารแตละม้ือของพืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืงเปนอาหารทีป่รุงเองเพยีงรอยละ 60 – 
73 เทาน้ัน อาหารมือ้กลางวันจะเปนอาหารทีป่ระชากรพืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืงปรุงเองต่ํ าทีส่ดุ แตจะ    
รับประทานอาหารท่ีซ้ือสํ าเร็จรูปมากข้ึนเม่ือเทียบกับม้ือเชาและม้ือเย็น ลักษณะที่พบเชนนี้อาจ
เน่ืองมาจากพืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืงมกัเปนพืน้ทีท่ีม่ตีลาดหรือรานอาหารเปนจํ านวนมาก ดังน้ันเมือ่เกดิ
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ความรีบเรงหรือเวลามนีอย ประชาชนในพืน้ทีน้ี่อาจแกปญหาการทีจ่ะตองมาหุงตมอาหารดวยการ
ซือ้อาหารส ําเร็จรูปทีห่าไดงายตามตลาดหรือรานอาหารกเ็ปนได (ตาราง 8.3)

ตาราง 8.3  การกระจายรอยละของลกัษณะอาหารท่ีรับประทานในแตละมื้อ จ ําแนกตามพื้นที่, 
รอบ 3 (2545)

ลักษณะอาหาร เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน รวม
อาหารมือ้เชา
     ทํ าเอง 70.5 94.9 97.5 97.1 90.5 90.0
     ซ้ือสํ าเร็จรูป 18.9 3.1 1.7 2.4 5.6 6.4
     ท ําเองและซ้ือดวย 10.6 2.0 0.8 0.5 3.9 3.6
อาหารมือ้กลางวัน
     ทํ าเอง 59.6 90.3 94.6 96.3 84.6 84.8
     ซ้ือสํ าเร็จรูป 28.7 7.3 4.5 2.7 11.2 11.1
     ท ําเองและซ้ือดวย 11.7 2.4 0.9 1.0 4.2 4.2
อาหารมือ้เย็น
     ทํ าเอง 72.8 95.8 97.5 98.8 91.0 91.1
     ซ้ือสํ าเร็จรูป 12.8 2.1 1.2 0.6 2.8 3.9
     ท ําเองและซ้ือดวย 14.4 2.1 1.3 0.6 6.2 5.0

ในเร่ืองของอาหารทีป่ระชากรในพืน้ทีศ่กึษาบริโภคน้ีพบวา ในรอบ 3 (2545) มผูีทีต่อบวา
ชอบกนิอาหารรสจัดเปนประจํ ามากกวารอบ 2 (2544) ทุกพ้ืนทีศึ่กษา โดยท่ีประชากรพ้ืนท่ีเมือง/
กึง่เมอืงกนิอาหารรสจัดเปนประจํ ารอยละ 42 พืน้ทีป่ลกูขาวรอยละ 49 พืน้ทีพ่ชืไรรอยละ 48 พืน้ที่
สงูรอยละ 52 และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิผสมผสานรอยละ 46 (ตาราง 8.4)

การกนิอาหารสกุ ๆ ดิบ ๆ ซึง่เปนพฤติกรรมการบริโภคทีอ่าจกอใหเกดิอันตรายตอสขุภาพ
เชน อาการทองเสยี การติดโรคพยาธ ิยงัคงพบในทกุพืน้ทีศ่กึษา แมวาจะเปนสดัสวนต่ํ า (รอยละ 2 – 7)
แตเมือ่ท ําการเปรียบเทยีบกับการสํ ารวจขอมูลพ้ืนฐานรอบ 2 (2544) พบวาสดัสวนของการกนิ
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อาหารสกุ ๆ ดิบ ๆ ในรอบ 3 (2545)  เพิม่สงูขึน้เกอืบทกุพืน้ที ่พืน้ทีท่ีเ่พิม่สงูทีส่ดุคอื พืน้ทีส่งู  
(รอยละ7)  และมีอยูพื้นที่เดียวที่สัดสวนนี้ลดลงเมื่อเทียบกับการส ํารวจขอมูลพ้ืนฐานรอบ 2
(2544) คอื พืน้ทีเ่ศรษฐกจิผสมผสาน (ตาราง 8.5)

ตาราง 8.4  การกระจายรอยละการกนิอาหารรสจดัท่ีทํ าเปนประจ ํา จ ําแนกตามพืน้ท่ี, รอบ 2 (2544)
    และรอบ 3 (2545)

รอบสํ ารวจ เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน
    รอบ 2 (2544) 36.7 45.6 46.7 43.2 43.0
    รอบ 3 (2545) 42.0 48.8 48.1 51.5 45.5

ตาราง 8.5 การกระจายรอยละการบริโภคอาหารสกุ ๆ ดิบ ๆ ท่ีทํ าเปนประจ ํา  จ ําแนกตามพ้ืนท่ี, 
รอบ 2 (2544) และรอบ 3 (2545)

รอบสํ ารวจ เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน
    รอบ 2 (2544) 1.6 2.8 3.3 2.7 3.3
    รอบ 3 (2545) 2.1 2.9 4.9 6.9 3.1

นอกจากการกนิอาหารสกุ ๆ ดิบ ๆ เปนประจํ าแลว ในการส ํารวจฯ รอบ 3 (2545) น้ีได
มีการสอบถามถงึพฤติกรรมการบริโภคบางประการท่ีเปนผลมาจากความทันสมัย การโฆษณา
ประชาสัมพันธ ไดแก การกินอาหารจานดวน การกินอาหารขบเคี้ยว การกินอาหารเสริม        
สุขภาพ การกินวิตามิน พฤติกรรมการบริโภคท้ัง 4 ประการขางตนนี ้พบวา ประชากรในพื้นที่
เมือง/กึ่งเมืองทํ าเปนประจํ าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ ที่เหลือ   ยกเวนเร่ืองกินอาหาร        
ขบเคี้ยวที่พบสูงสุดในพื้นที่ปลูกขาว (ตาราง 8.6)
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ตาราง 8.6   การกระจายรอยละของอาหารท่ีบริโภคเปนประจ ํา  จ ําแนกตามพืน้ท่ี, รอบ 3 (2545)

ลักษณะอาหาร เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน
กินอาหารจานดวน 4.5 1.9 1.5 1.3 1.8
กินอาหารขบเคีย้ว 21.7 22.8 20.9 18.3 16.5
กินอาหารเสริมสุขภาพ 4.9 1.1 0.9 1.2 2.1
กินวิตามินตาง ๆ 5.3 3.2 1.8 2.6 2.5

8.2  พฤติกรรมการด่ืมน้ํ าสะอาด

น้ํ าด่ืมเปนอีกปจจัยที่มีผลตอสุขภาพอนามัย พฤติกรรมการด่ืมน้ํ าที่สะอาดทํ าใหผูที่
บริโภคปลอดภัยจากการเจ็บปวยดวยโรคในระบบทางเดินอาหารไดอีกทางหน่ึง สํ าหรับการ
สํ ารวจขอมูลพ้ืนฐานรอบ 3 (2545) น้ัน ไดมีการถามถึงประเภทของนํ้ าดื่มที่ประชากรในพื้นที่
ศึกษาด่ืมเปนประจํ ารวมไปถึงการตมหรือกรองน้ํ าเหลาน้ันกอนท่ีจะนํ าไปดื่มอีกดวย ซึ่งพบวา
มีความแตกตางกันอยางชัดเจนในแตละพื้นที่ศึกษา โดยเฉพาะในเร่ืองแหลงน้ํ าสะอาดที่ใชดื่ม
เปนประจ ํา (ตาราง 8.7)

แหลงน้ํ าด่ืมทีส่ ําคญัส ําหรับประชากรพืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืงมี 3 แหลง คอื น้ํ าขวด/น้ํ าโพลาลสิ
น้ํ าประปา และน้ํ าบาดาล คดิเปนรอยละ 59, 29 และ13 ตามล ําดับ สวนพืน้ทีป่ลกูขาวมแีหลงน้ํ าด่ืม
ทีส่ ําคญัอยูดวยกนั 2 แหลงคอื น้ํ าฝน (รอยละ 79) และน้ํ าประปา (รอยละ 17) ส ําหรับพืน้ทีพื่ชไร 
ประชากรในพืน้ทีน้ี่ด่ืมน้ํ าฝนเปนหลกั คอื รอยละ 90 ด่ืมน้ํ าฝน มีการด่ืมน้ํ าประปาหรือน้ํ าขวด/     
น้ํ าโพลาลิสบางเพยีงรอยละ 5 เทาน้ัน

สํ าหรับพืน้ท่ีสูง แหลงนํ้ าดื่มที่ส ําคัญอันดับแรกของประชากรในพ้ืนท่ีน้ีไมแตกตางไป
จากพืน้ท่ีอ่ืน คือ น้ํ าฝน (รอยละ 74) แตนอกเหนือจากการด่ืมน้ํ าฝนแลว ประชากรในพื้นที่สูง
ด่ืมน้ํ าจากแหลงอื่นซึ่งรวมถึงนํ ้าจากแมนํ้ า หรือประปาภูเขา ซ่ึงสูงเปนอันดับสองรองจากน้ํ าฝน 
(รอยละ 17) สวนอันดับสาม คือน้ํ าประปา (รอยละ 16)
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พื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน มีแหลงนํ้ าดื่มที่ส ําคัญส ําหรับดื่มมากกวาพื้นที่อื่น กลาวคือ
ประชากรในพื้นที่นี้ดื่มนํ ้าฝน น้ํ าขวด/น้ํ าโพลาลิส น้ํ าประปา และนํ้ าบาดาล คิดเปนรอยละ 54
23, 17 และ 13 ตามล ําดับ

ตาราง 8.7  การกระจายรอยละของแหลงน้ํ าดื่ม  จ ําแนกตามพื้นที่, รอบ 3 (2545)

ประเภท เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน
น้ํ าฝน 5.4 78.7 89.8 73.5 53.8
น้ํ าประปา 28.6 16.5 4.9 16.2 16.9
น้ํ าบอ 0.5 2.0 2.9 4.2 0.9
น้ํ าบาดาล 12.7 3.6 1.9 0.9 12.9
น้ํ าขวด/น้ํ าโพลาลิส 59.2 6.5 5.0 4.3 22.6
น้ํ าอ่ืน ๆ 0.7 0.1 1.2 17.4 1.1

8.3  พฤติกรรมการออกกํ าลังกาย

การออกกํ าลังกายเปนพฤติกรรมที่สงผลดีตอสุขภาพอนามัย ท ําใหรางกายของผูท่ีออก
กํ าลังกายแข็งแรงมีความสามารถในการตานทานโรคภัยไขเจ็บไดมากขึ้น ผลการสํ ารวจขอมูล
พืน้ฐานรอบ 3 (2545) พบวา รอยละ 16 ของประชากรอาย ุ15 ปขึน้ไปทัง้หมดมกีารออกก ําลงักาย
เปนประจํ า

เมื่อจํ าแนกตามพื้นที่ศึกษาแลว ประชากรในพ้ืนท่ีเมือง/กึ่งเมืองมีการออกก ําลังกายมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 26 รองลงมาคือประชากรในพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน รอยละ 15 สวน
ประชากรในพื้นที่พืชไรมีการออกก ําลังกายนอยที่สุดคิดเปนรอยละ 12 ในกลุมประชากรที่ออก
กํ าลังกายเปนประจํ าน้ันเปนเพศชายมากกวาหญิง โดยรวมแลวผูออกกํ าลังกายคิดเปนอัตรา
สวนผูชาย 1.8 คนตอหญิง 1 คน (ตาราง 8.8)



90

เมือ่จํ าแนกผูออกก ําลงักายออกตามอาย ุพบวา ทัง้ชายและหญิงออกก ําลงักายเปนสดัสวน
สงูสดุในกลุมอาย ุ15 – 19 ป และยิง่อายสุงูขึน้ สดัสวนนีจ้ะคอย ๆ ลดลงตามล ําดับ (แผนภูม ิ8.1)

สํ าหรับประเภทหรือลักษณะของการออกกํ าลังกายที่ปฏิบัติมากในทุกพื้นที่ศึกษา
อันดับแรก คือ การเลนกีฬา  รองลงมาคือการว่ิง  อันดับสามคือกายบริหาร (ตาราง 8.9)

ตาราง 8.8   การออกกํ าลังกายเปนประจ ํา  จ ําแนกตามพื้นที่, รอบ 3 (2545)

รายละเอียด เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน
จ ํานวนประชากรทัง้หมด 6,001 4,811 4,522 7,310 6,255
จ ํานวนผูท่ีออกกํ าลังกาย 1,530 707 561 990 956
รอยละของผูท่ีออกกํ าลังกาย 25.5 14.7 12.4 13.5 15.3
อัตราสวนชายตอหญิงที่
ออกกํ าลังกาย

1.3 : 1 1.8 : 1 2.8 : 1 2.2 : 1 1.8 : 1

ตาราง 8.9  การกระจายรอยละของการออกก ําลงักายแตละประเภทจ ําแนกตามพืน้ท่ี, รอบ 3 (2545)

ประเภท
การออกกํ าลังกาย

เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน

  ว่ิง 25.6 21.6 18.0 19.3 24.7
  เดินเร็ว 6.5 1.0 0.9 4.3 3.9
  เตนแอโรบิค 8.6 2.1 1.4 1.8 2.5
  รํ ามวยจีน 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3
  เลนกีฬา 45.2 59.5 73.3 65.5 55.5
  กายบริหาร 21.0 13.4 9.3 14.4 16.3
  อ่ืน ๆ 2.7 6.9 1.1 2.9 2.4

หมายเหตุ:    เนือ่งจากประชากรออกกํ าลังกายไดมากกวา 1 ประเภท การรวมรอยละในแตละพ้ืนทีจ่งึไมเทากับ 100
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รอยละ
แผนภูมิ 8.1   สัดสวนของผูท่ีออกกํ าลังกาย จ ําแนกตามกลุม เพศ อายุ และพ้ืนท่ี, รอบ 3 (2545)
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สถานที่ที่ประชากรใชออกก ําลังกายเปนสวนใหญมักไดแกภายในหรือขางๆ บาน และ
บริเวณที่วางโลง ๆ ในแถบละแวกบาน เชน ท่ีโรงเรียน หรือท่ีวัด เปนตน  มีบางที่ประชากรไป
ออกกํ าลังกายที่สวนสาธารณะ สถานที่เลนกีฬา และศาลาประชาคม (ตาราง 8.10)

ตาราง 8.10  การกระจายรอยละการออกก ําลงักายในสถานท่ีตาง ๆ จ ําแนกตามพืน้ท่ี, รอบ 3 (2545)

สถานทีอ่อกกํ าลังกาย เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน
ภายในบาน/ขาง ๆ บาน 42.9 100.0 67.4 73.0 69.3
สวนสาธารณะ 0.0 0.0 0.0 5.4 6.3
ศาลาประชาคมหมูบาน 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
ท่ีวางแถบละแวกบาน 57.1 0.0 27.9 16.2 18.2
สถานที่เลนกีฬาของหมูบาน/
เอกชน/รัฐบาล

0.0 0.0 4.7 5.4 0.5

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

8.4  พฤติกรรมการนอนหลับ

ในการส ํารวจขอมลูพืน้ฐานรอบ 3 (2545) พบวาประมาณคร่ึงหน่ึงหรือรอยละ 56 ของ
ประชากรในพืน้ทีศ่กึษาใชเวลานอนหลบั 8 – 1 0 ช่ัวโมงตอวัน ประชากรประมาณ 1 ใน 4 หรือ
รอยละ 26 ใชเวลานอนหลบั 6 – 8 ช่ัวโมงตอวัน รอยละ 15 ใชเวลานอนหลบั 10 – 12 ชัว่โมง
ประชากรทีน่อนนอยกวา 6 ชัว่โมงมอียูรอยละ 3 และประชากรทีน่อนมากกวา 12 ชัว่โมงมเีพยีง
รอยละ 1 เทาน้ัน (แผนภูม ิ8.2)
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แผนภูมิ 8.2   การกระจายรอยละของประชากรในพื้นที่
จํ าแนกตามเวลาที่นอนหลับพักผอน, รอบ 3 (2545)

ประชากรในพื้นที่ศึกษามากกวารอยละ 90 ของประชากรท้ังหมดนอนกางมุงหรือนอน
มุงลวด และเมื่อท ําการเปรียบเทียบกับการส ํารวจขอมูลพ้ืนฐานรอบ 2 (2544) พบวาสัดสวน
ของประชากรที่นอนกางมุงหรือนอนมุงลวดนั้นเพิ่มสูงขึ้นเล็กนอยในทุกพื้นที่ศึกษา ยกเวน
พ้ืนท่ีเมือง/กึ่งเมืองที่สัดสวนประชากรที่นอนกางมุง/นอนมุงลวดน้ันลดลง (ตาราง 8.11)

ตาราง 8.11 การกระจายรอยละของประชากรท่ีนอนกางมุง/นอนมุงลวด จ ําแนกตามพืน้ท่ี, รอบ 2
(2544) และรอบ 3 (2545)

รอบสํ ารวจ เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน
รอบ 2 (2544) 92.5 95.3 95.4 95.5 94.2
รอบ 3 (2545) 91.7 97.6 97.1 97.0 96.0
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8.5  พฤติกรรมการดแูลชองปาก

สุขอนามัยภายในชองปากเปนเรื่องส ําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาระบบอื่น ๆ ของรางกาย
ผูทีไ่มมปีญหาเหงอืกและฟนแสดงถงึสขุอนามยัในชองปากทีดี่ และอาจแสดงถงึความทีม่สีขุภาพ
โดยทั่วไปอยูในเกณฑดี

การส ํารวจขอมลูพืน้ฐานรอบ 3 (2545)   ไดสอบถามถงึพฤติกรรมการดูแลชองปาก คอื
การแปรงฟน และการไปพบทนัตแพทย และปญหาตาง ๆ ทีเ่กดิกบัเหงอืกและฟนของประชากร
ในพืน้ทีศ่กึษาโดยไดจัดกลุมขอค ําถามเกีย่วกบัการแปรงฟนเปน 4 กลุม คอื 1) แปรงฟนหลงั
ต่ืนนอนตอนเชาและกอนเขานอน 2) แปรงฟนหลงัต่ืนนอนตอนเชา 3) แปรงฟนกอนเขานอน และ
4) ไมแปรงฟนหลงัต่ืนนอนตอนเชาและกอนเขานอน ซึง่แตละกลุมมคีวามหมายดังตอไปน้ี

แปรงฟนหลงัต่ืนนอนตอนเชาและกอนเขานอน หมายถงึ ผูทีแ่ปรงฟนอยางนอย 2 เวลา
คอืหลงัต่ืนนอนตอนเชาและกอนเขานอน หากไมไดแปรงฟนกอนเขานอนกจ็ะตองแปรงฟนหลงั
อาหารเยน็

แปรงฟนหลงัต่ืนนอนตอนเชา หมายถงึ ผูทีแ่ปรงฟนหลงัต่ืนนอนตอนเชา แตไมแปรงฟน
กอนเขานอนหรือหลังอาหารเย็น

แปรงฟนกอนเขานอน หมายถึง ผูท่ีไมแปรงฟนหลังต่ืนนอนตอนเชา แตแปรงฟนกอน
เขานอน หรือหากไมแปรงฟนกอนเขานอนก็จะตองแปรงฟนหลังอาหารเย็น

ไมแปรงฟนหลังต่ืนนอนตอนเชาและกอนเขานอน ในที่นี้หมายถึง ผูที่ไมแปรงฟน
หลังต่ืนนอนตอนเชาและกอนเขานอนหรือหลังอาหารเย็น

พบวา ประชากรในพืน้ทีศึ่กษารอยละ 69 แปรงฟนหลงัต่ืนนอนตอนเชาและกอนเขานอน
รอยละ 23 แปรงฟนหลังต่ืนนอนตอนเชา ประชากรท่ีแปรงฟนกอนเขานอนเพียงอยางเดียวมี
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อยูรอยละ 1 นอกจากนั้นพบวามีประชากรรอยละ 7 ที่ไมแปรงฟนเลย ซึ่งสวนใหญเปน  ผูที่ไม
มีฟนหรือผูที่ใชฟนปลอม (แผนภูมิ 8.3)

แผนภูมิ 8.3  การกระจายรอยละของประชากร
จํ าแนกตามประเภทของการแปรงฟน, รอบ 3 (2545)

โดยรวม ในรอบ 1 ปที่ผานมา (1 กรกฎาคม 2544 ถึง 30 มิถุนายน 2545) ประชากรใน
พื้นที่ศึกษาเหลานี้เคยไปพบทันตแพทยรอยละ 21 เมื่อจํ าแนกตามพื้นที ่    พบวาประชากรใน
พ้ืนท่ีเมือง/กึ่งเมืองไปพบทันตแพทยสูงสุดคิดเปนรอยละ 27 ในขณะที่ประชากรพื้นที่สูงไปพบ
ทันตแพทยตํ ่าที่สุดเพียงรอยละ 15  (แผนภูมิ 8.4)

แผนภูมิ 8.4  การกระจายรอยละของประชากรท่ีไปพบทันตแพทยในรอบปท่ีผานมา
จ ําแนกตามพื้นที่, รอบ 3 (2545)
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ประชากรทีไ่ปพบทนัตแพทยในรอบปทีผ่านมา ไมวาจะเปนพืน้ทีใ่ด ๆ กต็ามไปเพือ่
ถอนฟนมากทีส่ดุ รองลงมาคอือุดฟนและขดูหินปนู โดยผูทีไ่ปพบทนัตแพทยเพือ่การตรวจเชค็
ฟนมสีดัสวนต่ํ ามาก แตอยางไรกต็ามเมือ่เปรียบเทียบตามพืน้ทีพ่บวา ประชากรในพืน้ทีป่ลกูขาว
ไปพบทนัตแพทยเพือ่ถอนฟนสงูทีส่ดุ (รอยละ 63) ประชากรในพืน้ทีส่งูไปอุดฟนมากทีส่ดุ (รอยละ
17) ประชากรในพืน้ทีพ่ชืไรพบทนัตแพทยเพือ่ขดูหินปนูมากทีส่ดุ (รอยละ 19) และประชากร
พืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืงไปตรวจเชค็ฟนดวยสดัสวนสงูทีส่ดุ (รอยละ 7) (ตาราง 8.12)

เมือ่พจิารณาถงึปญหาเกีย่วกบัฟนทีพ่บในประชากรทีศ่กึษา พบวาฟนผุเปนปญหาทีส่ ําคญั
ที่สุด มากกวารอยละ 60 ของประชากรในทุกพื้นที่ศึกษาประสบปญหาเรื่องฟนผ ุนอกจากน้ัน
ประมาณคร่ึงหน่ึงของผูทีป่ญหาเกีย่วกบัฟนยงัมปีญหาเร่ืองปวดฟน เสยีวฟน และโรคเหงอืก ดวย
เชนกนัสวนปญหาทีพ่บนอยมาก คอืเร่ืองของอุบติัเหตุทางฟน  ซึง่พบเพยีงรอยละ 1 – 4 เทาน้ัน
(ตาราง 8.13)

ตาราง 8.12  การกระจายรอยละของประชากรที่ไปรับบริการทางทันตกรรม จ ําแนกตามพื้นที่,
       รอบ 3 (2545)

บริการทางทันตกรรม เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน
  ถอนฟน 59.4 63.0 56.1 57.8 53.8
  อุดฟน 14.4 13.0 13.8 17.1 16.6
  ขูดหินปูน 15.1 13.5 18.9 14.0 16.5
  ตรวจฟน 6.6 6.2 5.8 4.6 6.5
  อ่ืน ๆ 4.5 4.2 5.3 6.4 6.6



97

ตาราง 8.13  การกระจายรอยละของประชากรที่มีปญหาเกี่ยวกับฟน จ ําแนกตามพื้นที่,
      รอบ 3 (2545)

ปญหาเก่ียวกับฟน เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน
ปวดฟน 41.7 48.6 51.7 47.7 52.3
เสียวฟน 42.1 44.4 46.4 42.3 47.5
ฟนผุ 65.3 69.9 68.6 62.3 69.0
โรคเหงือก 45.9 40.0 37.0 46.9 36.1
ปญหาการขบเคีย้ว 13.0 14.5 7.1 14.2 10.7
อบุัติเหตุทางฟน 3.0 1.9 0.9 3.9 1.8
อ่ืน ๆ 0.2 0.1 0.3 0.2 0.3

8.6  การไปรับบริการในโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค

โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคเปนโครงการตามนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับสวัสดิการ
การรักษาพยาบาลส ําหรับผูทีไ่มมสีทิธใินการรักษาพยาบาลใด ๆ  ซึง่ตามหลกัการแลว ประชาชน
ทกุคนควรมสีทิธสิ ําหรับการรักษาพยาบาลไมอยางใดกอ็ยางหน่ึง ผูทีม่สีทิธติามโครงการ 30 บาท
รักษาทุกโรคน้ีจะไดรับ “บัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค” และเมื่อเขารับบริการในสถานบริการ
ที่ตนสามารถใชสิทธินี้ไดในแตละครั้งก็จะเสียคาใชจายเพียง 30 บาทเทานั้น โครงการน้ีไดมี
การขยายไปจนครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศเมื่อป พ.ศ. 2545

การส ํารวจขอมูลพ้ืนฐานรอบ 3 (2545) ไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการไดรับ “บัตรทอง
30 บาทรักษาทุกโรค” พบวา มีประชากรอยูรอยละ 60 – 80 ไดรับบัตรทอง โดยทีป่ระชากรใน
พืน้ทีพ่ชืไรไดรับบตัรทองเปนสดัสวนสงูทีส่ดุคอืรอยละ 84 ตรงกนัขามกบัประชากรในพืน้ทีเ่มอืง/
กึ่งเมืองที่ไดรับบัตรทองในสัดสวนตํ ่าที่สุดคือรอยละ 61 (ตาราง 8.14)
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ส ําหรับผูทีมี่บัตรทองน้ัน ประมาณคร่ึงหน่ึงของประชากรในพืน้ทีข่าว พชืไร ทีส่งู และ
เศรษฐกจิผสมผสานเคยใชบตัรทองเมือ่ไปรับบริการ   แตมเีพยีง 1 ใน 3 ของประชากรพืน้ทีเ่มอืง/
กึ่งเมืองที่เคยใชบัตรทองเมื่อไปใชบริการสุขภาพ (แผนภูมิ 8.5)

ตาราง 8.14   การกระจายรอยละการไดรับบตัรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค จ ําแนกตามพืน้ท่ี, รอบ 3 (2545)

การไดรับ
บตัรทอง 30 บาท

เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน

ไดรับ 61.4 79.0 83.7 72.1 75.5
ไมไดรับ 38.6 21.0 16.3 27.9 24.5

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

แผนภูมิ 8.5  การกระจายรอยละของการใชบริการบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค
จ ําแนกตามพื้นที่, รอบ 3 (2545)
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สาเหตุส ําคัญของการไมใชบัตรทองคือไมไดปวย คิดเปนสัดสวนสูงกวารอยละ 70 ใน
ทุกพื้นที่ศึกษา โดยท่ีพ้ืนท่ีเมือง/กึ่งเมืองที่สัดสวนการใชบัตรทองตํ ่าที่สุด และสัดสวนของการ
ไมใชบัตรทองดวยเหตุผลวามีบัตรอ่ืนสูงเปนอันดับสอง ซึ่งอาจแสดงถึงการที่ประชากรใน
พ้ืนท่ีเมือง/กึ่งเมืองไดรับสิทธิการรักษาพยาบาลซํ ้าซอน (ตาราง 8.15)

ตาราง 8.15  การกระจายรอยละของเหตุผลการไมใชบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค จ ําแนกตาม
พ้ืนท่ี, รอบ 3 (2545)

สาเหตุ เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน
ไมไดปวย 72.9 87.8 84.0 89.7 76.5
มีบัตรอื่น 12.0 4.9 3.9 2.4 7.2
ทะเบียนบานไมไดอยูที่นี่ 3.2 0.7 3.0 3.4 2.9
อ่ืน ๆ 11.9 6.7 9.1 4.4 13.4

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

8.7  พฤติกรรมการบริโภคท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ

พฤติกรรมการบริโภคสิง่ทีเ่ปนอันตรายตอสขุภาพ ในการส ํารวจขอมลูพืน้ฐานรอบ 3
(2545) คอื การสูบบุหร่ี การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีผสมแอลกอฮอล เชนเหลา เบียร และยาดอง รวมท้ัง
เครื่องด่ืม   ชูก ําลัง การติดยาแกปวด และการดื่มกาแฟส ําเร็จรูปกระปอง

พฤติกรรมการบริโภคสิง่ตาง ๆในรายงานการศึกษานี้ ไดใหความหมายไวเปน 3 ระดับ
คือ ระดับแรก เปนระดับท่ีผูตอบไมบริโภคส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือทุก ๆ สิ่งที่ถูกถามภายในรอบปที่
ผานมา ระดับรองลงมา เปนระดับท่ีผูตอบมีการบริโภคแบบนาน ๆ คร้ัง คือภายในรอบปที่ผาน
มา ผูตอบบริโภคบาง แตไมไดบริโภคทุกวันหรือเกือบทุกวันภายใน 1 อาทิตย ซึ่งรายงานการ
ศึกษาน้ีถือวาผูบริโภคในระดับน้ีมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีอาจไมเปนอันตรายตอสุขภาพ ระดับ
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สุดทาย เปนระดับท่ีผูตอบบริโภคส่ิงตาง ๆ ดังกลาวขางตนเปนประจ ําจนเปนเร่ืองปกติวิสัย
บริโภคบอย ๆ บริโภคเกือบทุกวันหรือทุก ๆ วัน  ภายในรอบปที่ผานมา การบริโภคระดับน้ีถือ
วาเปนการ ‘เสพติด’ ซึ่งเปนพฤติกรรมการบริโภคท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ

8.7.1 พฤติกรรมสูบบุหร่ี

ประชากรประมาณ 3 ใน 4 ของทกุพืน้ทีศ่กึษายกเวนประชากรในเขตพืน้ทีส่งูไมสบู
บหุร่ีภายในรอบปทีผ่านมา ส ําหรับผูทีส่บูบหุร่ีน้ัน พบวา ประชากรทกุพืน้ทีศ่กึษาทีม่พีฤติกรรมการ
สูบบุหร่ีแบบนาน ๆ คร้ัง มีประมาณรอยละ 1 ถึง 2 เทาน้ัน ในระดับที่การศึกษานี้ถือวาเปนการ
เสพติด คอืมพีฤติกรรมอยูในระดับทีต่องสบูเปนประจํ า ประชากรในพืน้ทีส่งูมพีฤติกรรมการสบูบหุร่ี
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยอยูในสัดสวนสูงที่สุด  คือประมาณเกือบคร่ึงหน่ึง (รอยละ 48)
ในขณะท่ีประชากรในพืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืง มีพฤติกรรมการสบูบุหร่ีท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
อนามัยอยูในสัดสวนตํ ่าที่สุด คอืประมาณ รอยละ 20 และประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรใน
พืน้ทีเ่ศรษฐกจิผสมผสาน พชืไร และปลกูขาว มพีฤติกรรมการสบูบหุร่ีในระดับน้ี (ตาราง 8.16)

8.7.2 พฤติกรรมการดืม่เบียร

ประชากรมากกวา 2 ใน 3 ของทกุพืน้ทีศ่กึษาไมด่ืมเบยีรภายในรอบปทีผ่านมา และ
ประมาณ 1 ใน 4 ของทกุพืน้ทีศ่กึษามพีฤติกรรมการด่ืมเบียรในระดับนานๆ คร้ัง ส ําหรับผูท่ีด่ืม
เบียรเปนประจ ํามีสัดสวนอยูในชวงรอยละ 4 ถึง 10 และสัดสวนของประชากรในพื้นที่เมือง/
กึ่งเมืองมีพฤติกรรมการดื่มเบียรอยูในระดับบอยหรือทุกวันสูงที่สุด (ตาราง 8.16)

8.7.3 พฤติกรรมการดืม่เหลา

ประชากรประมาณ 1 ใน 3 ของทกุพืน้ทีศ่กึษา รายงานวาไมดื่มเหลาภายในรอบป
ที่ผานมา ส ําหรับพฤติกรรมการด่ืมเหลาในระดับนาน ๆ คร้ัง พบวา ประชากรในพื้นที่สูงมี
สัดสวนสูงที่สุด คือ รอยละ 24 ในขณะที่พื้นที่ศึกษาที่เหลือนั้นมีสัดสวนใกลเคียงกันอยูในชวง
รอยละ 15 ถึง 19 สวนพฤติกรรมการด่ืมเหลาเปนประจํ า พบวา ประชากรในทุกพื้นที่ศึกษา มี
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พฤติกรรมดังกลาวนี้เปนสัดสวนใกลเคียงกัน กลาวคือ ในพื้นที่พืชไร เศรษฐกิจผสมผสาน และ
พื้นที่เมือง/ก่ึงเมือง มีรอยละ 11 ในพื้นที่ที่สูง และ พื้นที่ปลูกขาวมีรอยละ 10 (ตาราง 8.16)

8.7.4 พฤติกรรมการดืม่ยาดอง

ประชากรมากกวารอยละ 90 ของทุกพื้นที่ศึกษา ยกเวนพื้นที่สูง ไมดื่มยาดอง
ภายในรอบปที่ผานมา ส ําหรับประชากรที่มีพฤติกรรมการดื่มยาดองในระดับนาน ๆ ครั้งในทุก
พื้นที่ศึกษา มีเพียงรอยละ 1 และประชากรที่มีพฤติกรรมการดื่มยาดองในระดับบอย ๆ หรือ
ทุกวันมีประมาณรอยละ 3 โดยในพื้นที่สูง เศรษฐกิจผสมผสาน และเมือง/ก่ึงเมือง มีรอยละ 2
ปลูกขาว และพืชไร รอยละ 2 (ตาราง 8.16)

8.7.5 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มชูกํ าลัง

ประชากรสวนใหญ  คือ มากกวา รอยละ 80 ในทุกพื้นที่ศึกษาไมดื่มเครื่องดื่ม
ชูกํ าลัง ส ําหรับผูท่ีรายงานวามีการด่ืมเคร่ืองด่ืมดังกลาวในรอบปท่ีผานมาน้ัน พบวาประชากร
ในพืน้ทีส่งู มสีดัสวนการด่ืมเคร่ืองด่ืมชกู ําลงัแบบนาน ๆ คร้ังสงูทีส่ดุ คอืรอยละ 15 และประชากร
ในพ้ืนท่ีพืชไรมีสัดสวนในการด่ืมเคร่ืองด่ืมน้ีระดับต่ํ าสุดคือ รอยละ 7  ประชากรในพ้ืนท่ีเมือง/
กึ่งเมืองมีสัดสวนการดื่มเครื่องดื่มชูก ําลังเปนประจ ํา สูงที่สุดคือ รอยละ 9 ในขณะที่ประชากร
ในพื้นที่สูง มีสัดสวนการด่ืมเคร่ืองด่ืมน้ีต่ํ าที่สุด คือ รอยละ 4  (ตาราง 8.16)

8.7.6 พฤติกรรมการกินยาแกปวด

ประชากรเกอืบทัง้หมดในทกุพืน้ทีก่ารศกึษา (มากกวารอยละ 95) ไมกนิยาแกปวดเปน
ประจํ า ส ําหรับพฤติกรรมการกนิยาแกปวดทีต่องกนิบอย ๆ หรือทกุวันรวมทัง้ตองกนิแบบนาน ๆ
คร้ัง พบวา ประชากรสวนใหญในทกุพืน้ทีศ่กึษา มีพฤติกรรมการกนิยาแกปวดเหลาน้ีอยูในระดับ
ต่ํ าใกลเคยีงกบัการส ํารวจขอมลูพืน้ฐานในรอบ 2 (2543) กลาวคอื ประชากรในพืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืงมี
พฤติกรรม การกนิยาแกปวดทัง้สองแบบรอยละ 3 พืน้ทีเ่ศรษฐกจิผสมผสาน   และปลกูขาวมี
พฤติกรรมเหลาน้ี รอยละ 3 พื้นที่สูงและพืชไร มีพฤติกรรมเหลาน้ี รอยละ 2 (ตาราง 8.16)
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8.7.7 พฤติกรรมการการดืม่กาแฟส ําเร็จรูปกระปอง

จากการส ํารวจขอมูลพ้ืนฐานรอบ 3 (2545)    พบวาประชากรสวนใหญ  (ประมาณ
รอยละ 90) ในทุกพืน้ทีก่ารศกึษาไมมพีฤติกรรมการด่ืมกาแฟส ําเร็จรูปกระปอง ส ําหรับประชากร
ที่ด่ืมน้ันจะเปนการดื่มแบบนาน ๆ ครั้งมากกวาการดื่มแบบบอย ๆ หรือทุกวัน โดยประชากร
ในพื้นที่ปลูกขาวจะดื่มแบบนาน ๆ คร้ังและด่ืมบอย ๆ หรือทุกวันเปนสัดสวนสูงที่สุด   คือ
รอยละ 11 สวนประชากรในพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน  มีพฤติกรรมเหลานี้เปนสัดสวนตํ ่าที่สุด
คือ รอยละ 7 (ตาราง 8.16)

ตาราง 8.16 การกระจายรอยละของพฤติกรรมการบริโภคสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จ ําแนก
ตามพ้ืนท่ี, รอบ 3 (2545)

พฤติกรรมบริโภค เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน
บุหรี่
ไมสูบ 78.9 75.0 71.4 50.8 72.9
นาน ๆ ครั้ง 1.3 1.3 1.5 1.5 1.6
บอยหรือทุกวัน 19.8 23.7 27.1 47.7 25.5

เบยีร
ไมด่ืม 71.2 67.2 70.1 67.4 72.5
นาน ๆ ครั้ง 18.5 26.1 24.0 28.1 20.2
บอยหรือทุกวัน 10.3 6.7 5.9 4.4 7.3

เหลา
ไมด่ืม 74.1 72.8 70.4 66.4 73.2
นาน ๆ ครั้ง 14.6 16.9 18.7 23.5 15.8
บอยหรือทุกวัน 11.3 10.3 10.9 10.1 10.9
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ตาราง 8.16  (ตอ)

พฤติกรรมบริโภค เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน
ยาดอง
ไมด่ืม 94.0 92.2 92.9 85.7 91.3
นาน ๆ ครั้ง 3.5 5.7 5.2 10.9 5.6
บอยหรือทุกวัน 2.5 2.0 1.9 3.4 3.0

เครื่องดื่มชูก ําลัง
ไมด่ืม 82.5 81.8 87.0 80.8 86.0
นาน ๆ ครั้ง 8.3 10.2 7.2 14.8 7.5
บอยหรือทุกวัน 9.2 8.0 5.8 4.4 6.5

การติดยาแกปวด (ส่ิงเสพติด)
ไมเสพ 96.5 97.4 98.3 98.0 96.8
นาน ๆ ครั้ง 1.3 1.1 0.5 0.3 1.3
บอยหรือทุกวัน 2.2 1.5 1.3 1.7 1.8

กาแฟสํ าเร็จรูปกระปอง
ไมด่ืม 90.8 88.8 92.8 93.0 93.4
นาน ๆ ครั้ง 5.0 6.7 4.2 4.9 3.9
บอยหรือทุกวัน 4.3 4.5 3.0 2.0 2.7

8.8 การเปรียบเทียบการบริโภคสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ระหวางรอบ 1 (2543)
รอบ 2 (2544) และรอบ 3 (2545)

เมื่อเปรียบเทียบการบริโภคสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ระหวางรอบ 1 (2543) รอบ 2
(2544) และรอบ 3 (2545) พบวาเกือบทุกพฤติกรรมโดยเฉพาะพฤติกรรมที่มีการปฏิบัติบอย
หรือเปนประจํ า ซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติน้ัน มีสัดสวนลดลงเล็กนอย
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จากรอบ 1 (2543) ไปสูรอบ 2 (2544)   และกลับมาเพิ่มขึ้นอีกเล็กนอยจากรอบ 2 (2544)  ไปสู
รอบ 3 (2545) (แผนภูมิ 8.6)

เมือง/ก่ึงเมือง
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พชืไร
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แผนภูมิ 8.6  การกระจายรอยละของผูบริโภคสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพแตละประเภท
จ ําแนกตามพื้นที่, รอบ 1 (2543), รอบ 2 (2544) และรอบ 3 (2545)
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              พฤติกรรมการสูบบุหร่ี ท่ีตองสูบบอยหรือทุกวัน เปรียบเทียบระหวางรอบ 1 (2543)
และรอบ 2 (2544)   พบวาในทุกพื้นที่ศึกษามีสัดสวนลดลงหรือคงที่   ยกเวนพื้นที่เศรษฐกิจ
ผสมผสานที่เพิ่มขึ้นจากรอยละ 26 เปน 30 อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนการสูบบุหรี่
บอยหรือทุกวันระหวางรอบ 2 (2544) และรอบ 3 (2545) เห็นไดวา ประชากรในพ้ืนท่ีเมือง/
ก่ึงเมือง และพื้นที่สูง มีสัดสวนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย (เพียงรอยละ 1 ในทั้งสองพื้นที่)

สํ าหรับพฤติกรรมการด่ืมเบียรท่ีตองด่ืมบอยหรือทุกวัน ในการเปรียบเทียบระหวาง
รอบ 1 (2543) และรอบ 2 (2544) พบวามกีารลดลงในเกอืบทกุพืน้ที ่ยกเวนพืน้ทีส่งู เมือ่เปรียบเทยีบ
รอบ 2 (2544) และรอบ 3 (2545) พบวา ประชากรในทกุพืน้ทีก่ารศกึษามพีฤติกรรม การด่ืมเบียร
ในระดับนี้เพิ่มสูงขึ้น   โดยเฉพาะอยางยิ่งประชากรในพื้นที่เมือง/ก่ึงเมือง ที่เพิ่มจากรอยละ 7
จากรอบ 2 (2544) เปนรอยละ 10 ในรอบ 3 (2545)

พฤติกรรมการด่ืมเหลาทีต่องด่ืมบอยหรือทกุวัน ในการเปรียบเทยีบระหวางรอบ 1 (2543)
และรอบ 2 (2544) พบวาสวนใหญประชากรในเกือบทุกพื้นที่มีการดื่มเหลาในระดับนี้ลดลง แต
ในการสํ ารวจขอมูลพ้ืนฐานรอบ 3 (2545) เปรียบเทียบกับรอบ 2 (2544) พบแนวโนมการดื่มใน
ระดับนี้เพิ่มมากขึ้นในประชากรทุกพื้นที่ศึกษา โดยสัดสวนการเพิ่มไมสูงมากนัก ประมาณ
รอยละ 1 ถึง 2

สัดสวนการดื่มเครื่องดื่มชูก ําลัง ท่ีพบในการเปรียบเทียบระหวางรอบ 1 (2543) และ
รอบ 2 (2544) ซึง่มทีัง้เพิม่ขึน้ในพืน้ทีพ่ชืไรและเศรษฐกจิผสมผสาน ลดลงในพืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืง
และพื้นที่ปลูกขาว และคงที่ในพื้นที่สูงนั้น เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมน้ีระหวางรอบ 2 (2544)
และรอบ 3 (2545) พบวาสัดสวนของประชากรที่ตองดื่มเครื่องดื่มชูก ําลังบอยหรือทุกวันลดลง
ในเกือบทุกพื้นที ่ยกเวนพื้นที่สูงทีมีสัดสวนเพิ่มสูงขึ้น

สวนการเสพยาแกปวดบอยหรือทุกวัน จากการเปรียบเทียบรอบ 1 (2543) และรอบ 2
(2544) ลดลงในทุกพื้นที่ศึกษา โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเมือง/กึ่งเมืองมีการลดสูงสุดจากรอยละ 5 เหลือ
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รอยละ 1 แตเม่ือเปรียบเทียบรอบ 2 (2544) และรอบ 3 (2545) พบวาประชากรในเกือบทุกพื้นที่
การศึกษามีพฤติกรรมนี้ลดลง ยกเวนประชากรในพ้ืนท่ีเมือง/กึ่งเมืองและพื้นที่สูง

8.9  สรุป

อาจกลาวไดวา ประชากรในพื้นที่ศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพในทางที่ด ีน่ันคือ โดยสรุป 
กวารอยละ 90 ของประชากรท้ังหมดบริโภคอาหารหลักท้ัง 3 มื้อ อาหารที่ประชากรในพื้นที่
ศึกษาเหลาน้ีรับประทานมักเปนอาหารที่ปรุงเองทุกมื้อ อยางไรก็ตามประชากรบางสวนไดมี
การซื้ออาหารมารับประทานในบางมื้อ ซึ่งสวนใหญมักเปนประชากรในพื้นที่เมือง/กึ่งเมืองที่
ซื้ออาหารมื้อกลางวันรับประทานมากกวาประชากรในพื้นที่อื่น

นอกเหนือจากเร่ืองของการบริโภคอาหารหลักแลว เกือบคร่ึงหน่ึงของประชากรใน      
พืน้ทีศ่กึษาบริโภคอาหารทีม่รีสจัดเปนประจํ า รอยละ 2 – 7 ของประชากรในพืน้ทีศ่กึษา  ทัง้หมด
มพีฤติกรรมการบริโภคอาหารสกุ ๆ ดิบ ๆ  และพบวา สดัสวนน้ีเพิม่สงูขึน้จากการส ํารวจขอมลู
พืน้ฐานรอบ 2 (2544) นอกจากนั้นแลวประมาณรอยละ 20 ของประชากรในพื้นที่ศึกษายังนิยม
บริโภคอาหารขบเคี้ยวอีกดวย สํ าหรับเร่ืองของน้ํ าสะอาดที่ประชากรในพื้นที่ศึกษาใชดื่มเปน
ประจํ าน้ัน พบวา น้ํ าฝน น้ํ าประปา น้ํ าขวด/น้ํ าโพลาลิส เปนแหลงน้ํ าสะอาดที่ประชากรใชดื่ม
กันมาก

ผลการสํ ารวจฯ รอบ 3 (2545) พบวา ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปมีอยูรอยละ 16 เทาน้ัน
ที่ออกกํ าลังกายเปนประจํ า ผูชายจะออกก ําลังกายมากกวาผูหญิง ประชากรอาย ุ15 – 19 ป เปน
กลุมที่ออกก ําลังกายมากที่สุด สัดสวนของผูที่ออกก ําลังกายนั้นจะคอย ๆ ลดลงในกลุมอายุที่สูง
ขึ้น ประเภทของการออกกํ าลังกายที่นิยมท ํามากที่สุดคือ การเลนกีฬา รองลงมาคือการวิ่งและ
การออกกายบริหารโดยออกก ําลังกันภายในหรือขาง ๆ บาน  และบริเวณที่วางโลง ๆ ในแถบ
ละแวกบาน
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ในเรื่องของพฤติกรรมการนอนหลับ พบวา กวาคร่ึงหน่ึงของประชากรท้ังหมดนอน
วันละ 8 – 10 ช่ัวโมง     และกวารอยละ 90 ของประชากรทั้งหมดนอนกางมุงหรือนอนมุงลวด 
เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการนอนกางมุงหรือนอนมุงลวดกับการส ํารวจขอมูลพ้ืนฐานรอบ 2
(2544) พบวาพฤติกรรมนี้เพิ่มสูงขึ้นเล็กนอยในทุกพื้นที่ศึกษา ยกเวนพ้ืนท่ีเมือง/กึ่งเมืองเทานั้น
ที่พฤติกรรมนี้ลดลง

สํ าหรับพฤติกรรมการดูแลชองปากน้ัน พบวา ประชากรสวนใหญแปรงฟนทั้งหลัง   
ต่ืนนอนตอนเชาและกอนเขานอน มีเพียงเล็กนอยที่ไมแปรงฟน ซึ่งสวนใหญเปนผูที่ไมมีฟน
หรือผูที่ใชฟนปลอม แมวาประชากรในพื้นที่ศึกษาจะมีการท ําความสะอาดภายในชองปาก แต
ปญหาในชองปากทีพ่บมากกค็อืฟนผุ ซึง่ในรอบปทีผ่านมา มปีระชากรไมมากทีไ่ปพบทนัตแพทย
ส ําหรับผูที่ไปพบทันตแพทยน้ัน ไปเพื่อท ําการถอนฟน อุดฟน และขูดหินปูน ตามล ําดับ การ
ไปพบทันแพทยเพ่ือการตรวจเช็คฟนนับวานอยมาก

เร่ืองการไดรับ “บัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค” ซึ่งประชาชนทุกคนควรไดรับ แตจาก
การส ํารวจขอมูลพ้ืนฐานรอบ 3 (2545) พบวา มีเพียงรอยละ 60 – 80 ของประชากรในพื้นที่
ศึกษาที่ไดรับบัตรทองนี ้  ประชากรพ้ืนท่ีเมือง/กึ่งเมืองเปนกลุมที่ไดรับบัตรทองในสัดสวนตํ่ า 
ที่สุดเมื่อเทียบกับพื้นที่ศึกษาอื่น ๆ  และแมวาจะเปนผูที่มีบัตรทองแลวก็ตาม ประมาณคร่ึงหน่ึง
เทานั้นที่เคยใชบัตรทองเมื่อไปรับบริการสุขภาพ  สาเหตุส ําคัญที่สุดของการไมใชบัตรทอง คือ 
ไมปวย

สวนประชากรในพื้นที่สูง มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีบอยหรือทุกวันมากท่ีสุด ประชากร
ในพืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืงด่ืมเบยีรบอยหรือทกุวันมากทีส่ดุ ในขณะทีพ่ฤติกรรมการด่ืมเหลาและยาดอง
บอยหรือทุกวันนั้นมีสัดสวนใกลเคียงกันในทุกพื้นที่ศึกษา สวนพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
ชูก ําลังและพฤติกรรมการติดยาแกปวด ท่ีตองบริโภคบอยหรือทุกวันพบในประชากรพ้ืนท่ีเมือง/
กึ่งเมืองสูงที่สุด   ส ําหรบัพฤติกรรมการดื่มกาแฟส ําเร็จรูปกระปองท่ีตองด่ืมบอย ๆ หรือทุกวัน
พบวา ประชากรในพื้นที่ปลูกขาวมีพฤติกรรมนี้สูงที่สุด
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เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคท่ีตองทํ าบอย ๆ หรือทุกวัน ระหวางรอบ 1
(2543) รอบ 2 (2544) และรอบ 3 (2545) เห็นไดวา ในภาพรวมของพฤติกรรมการสบูบุหร่ี การ
ด่ืมเบียร เหลา เคร่ืองด่ืมชูกํ าลัง และการกินยาแกปวด จากรอบ 1 (2543) ไปรอบ 2 (2544)
ลดลงในเกือบทุกพื้นที ่แตกลับมาเพ่ิมสูงข้ึนอีกเม่ือเปรียบเทียบระหวางรอบ 2 (2544) และรอบ
3 (2545)
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10  การใชท่ีดินและผลิตผลทางการเกษตร

การศกึษารูปแบบการใชทีดิ่นและสิง่แวดลอมนับวามคีวามส ําคญัตอการศกึษาถึงลกัษณะ
การดํ าเนินชวิีตของประชากร รายงานเร่ืองน้ีใชขอมลูจากแบบสอบถามชดุครัวเรือน โดยแบง
ประเด็นการวิเคราะหในเร่ืองตาง ๆ คอื การใชทีดิ่นเพือ่การเกษตร  ประเภทกิจกรรมการใชท่ีดิน
ความอุดมสมบรูณของดิน  ปริมาณผลผลติทีไ่ดรับ  คาใชจายในการผลติผลติผลทางการเกษตร   และ
ปริมาณน้ํ าใชเพือ่การเกษตร โดยแยกศกึษาเปน 5 พืน้ที ่คอื พืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืง  ปลกูขาว  พชืไร  ทีส่งู
และเศรษฐกจิผสมผสาน  และเนื่องจากรายงานนี้สนใจเฉพาะการใชที่ดินเพื่อการเกษตรและใน
พ้ืนท่ีเมืองน้ัน  โดยคํ าจํ ากัดความแลว ไมมีการใชท่ีดินเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีเมือง  ดังนั้นใน
รายงานสวนนี้จึงใชค ําวา “พื้นที่กึ่งเมือง” แทนคํ าวา “พ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมือง”

10.1  การใชท่ีดนิเพ่ือการเกษตร

จากการส ํารวจการใชทีดิ่นเพือ่การเกษตรเพือ่การเพาะปลกูขาวและเลีย้งสตัว ทัง้ทีเ่ปนของ
ตนเอง  เชา หรือใชทีดิ่นของคนอ่ืน พบวา มีการใชท่ีดินเพ่ือการเกษตรเพียงรอยละ 53 โดยพื้นที่
ปลูกขาวมีการใชที่ดินเพื่อการเกษตรมากที่สุด คือ รอยละ 70  รองลงมา คือ พื้นที่สูง  พืชไร
เศรษฐกิจผสมผสาน  และมีเพียงรอยละ 21 ส ําหรับพ้ืนท่ีก่ึงเมือง  เมื่อเปรียบเทียบการใชที่ดิน
เพื่อการเกษตรในรอบ 1 (2543) แลว พบวามีการใชที่ดินเพื่อการเกษตรลดลงเกือบทุกพื้นที่
ศึกษา  ยกเวนพื้นที่สูงที่มีการใชที่ดินเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นจากรอยละ 59 เปนรอยละ 64        
(ตาราง 10.1)
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ตาราง 10.1 การกระจายรอยละของครัวเรือนท่ีมีการใชท่ีดินเพ่ือการเกษตร จ ําแนกตามพ้ืนท่ี,
รอบ 1 (2543) และรอบ 3 (2545)

ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน
รอบ 1 รอบ 3 รอบ 1 รอบ 3 รอบ 1 รอบ 3 รอบ 1 รอบ 3 รอบ 1 รอบ 3

การใชทีด่นิ
เพ่ือการเกษตร

(2543) (2545) (2543) (2545) (2543) (2545) (2543) (2545) (2543) (2545)
ใช 22.7 20.7 75.5 70.1 64.6 61.7 59.1 64.0 54.3 53.9
ไมใช 77.3 79.3 24.5 29.9 35.4 38.3 40.9 36.0 45.7 46.1
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

10.2  กิจกรรมการเกษตร

เมือ่พจิารณาเฉพาะครัวเรือนทีม่กีารใชทีดิ่นเพือ่การเพาะปลกูและปศสุตัวพบวา ประมาณ
รอยละ 33 ของครัวเรือนใชทีดิ่นเพือ่การปลกูพชืไร เชน ออย ขาวโพด และมนัส ําปะหลงั   รองลง
มา คือ  ครัวเรือนรอยละ 21 ใชที่ดินเพื่อการเลี้ยงสัตว และรอยละ 16 ส ําหรับการทํ าสวนผัก
ตาง ๆ เชน พริก หนอไมฝร่ัง  มะเขอื  และรอยละ 16 ของครัวเรือนใชท่ีดินส ําหรับปลกูขาว  สวน
ไรนาสวนผสม รอยละ 6  และใชทีดิ่นเพือ่การปลกูพชืชนิดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากทีก่ลาวมา  รอยละ
5   เปนทีน่าสงัเกตวามกีารใชทีดิ่นเพือ่การท ําสวนผลไมนอยมาก คอื เพยีงรอยละ 4  เมือ่เปรียบเทยีบ
กิจกรรมการใชที่ดินตามพื้นที่ศึกษา พบวา เกือบทุกพ้ืนท่ีมีสัดสวนท่ีครัวเรือนใชท่ีดินเพ่ือปลูก
พืชไรมากกวาการทํ ากิจกรรมอ่ืน ๆ  ยกเวนพื้นที่ปลูกขาว   ดังน้ัน  อาจกลาวไดวาโดยภาพรวม
ประชากรในพืน้ทีศ่กึษาใชทีดิ่นเพือ่การปลกูพชืไร

อยางไรกต็าม เปนทีน่าสงัเกตวา พืน้ที่ปลกูขาวมกีารใชทีดิ่นเพือ่การปลกูพชืไรและท ํานา
ควบคูกันในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน (รอยละ 31 กับ 39) ยกเวนพื้นที่กึ่งเมือง  พืชไร ที่สูง และ
เศรษฐกิจผสมผสานที่มีสัดสวนแตกตางกันอยางเดนชัด (ตาราง 10.2)
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ตาราง 10.2 การกระจายรอยละของครัวเรือนจ ําแนกตามกจิกรรมการใชท่ีดินและพ้ืนท่ี, รอบ 3
(2545)

กิจกรรมการเกษตร ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน รวม

ทํ านา/ไรขาว 10.5 38.1 2.1 15.5 6.1 15.5
ทํ าไร 26.4 31.2 52.0 24.1 34.1 32.9
สวนผลไม 2.7 4.6 4.4 1.8 4.6 3.5
สวนผกั 21.4 3.0 13.7 24.2 16.3 16.0
ไรนาสวนผสม 11.6 1.4 3.1 7.5 9.1 6.1
พืชอ่ืน ๆ 2.9 1.2 2.0 7.7 6.4 4.6
เล้ียงสัตว 24.5 20.5 22.7 19.3 23.5 21.4

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
จํ านวน 552 1,419 1,226 2,174 1,406 6,777

10.3  ความอุดมสมบูรณของดิน

ในภาพรวมของความอุดมสมบูรณของดิน  ครัวเรือนท่ีมีการใชท่ีดินเพ่ือการเกษตรในป
ที่ทํ าการสํ ารวจ (2545) กิจกรรมการเกษตรประเภทใดก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบความอุดมสมบูรณ
ของดินในปกอนหนาการส ํารวจ (2544)  พบวาครัวเรือนมากกวาคร่ึงหน่ึงไมพบความเปลีย่นแปลง
ในเรื่องความอุดมสมบูรณของดินที่ใชท ําการเกษตร

เมื่อแยกพิจารณาแตละกิจกรรมการเกษตร โดยแบงเปนการใชที่ดินเพื่อการท ํานา  ท ําไร
ทํ าสวนผลไม สวนผักไรนาสวนผสม และพืชอื่น ๆ เชน ตนสกั ยูคาลิปตัส ยางพารา แลว พบวา
ครัวเรือนรอยละ 62  รายงานวาความอุดมสมบรูณของดินเพือ่การท ํานาไมเปลีย่นแปลง  และมเีพยีง
รอยละ 21 ท่ีรายงานวาความอุดมสมบูรณของดินเพ่ิมข้ึน เมื่อพิจารณาแยกตามพื้นที่ศึกษาพบวา
ความอุดมสมบูรณของดินน้ีแตกตางจากภาพรวม คอื สวนใหญไมพบความเปลีย่นแปลงเก่ียวกับ
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ความอุดมสมบูรณของดิน  แตมีครัวเรือนท่ีรายงานวาความอุดมสมบูรณของดินลดลงมากกวา
ครัวเรือนที่รายงานวาความอุดมสมบูรณของดินเพิ่มขึ้นจากปกอนหนาการสํ ารวจในเกือบทุก
พื้นที่ โดยเห็นไดชัดในพื้นที่กึ่งเมืองและเศรษฐกิจผสมผสาน  (ตาราง 10.3)

 กิจกรรมการทํ าไร คือ การปลูกออย  ขาวโพด และมันส ําปะหลัง พบวามากกวาครึ่งหนึ่ง
ของครัวเรือนรายงานวา ไมมีความแตกตางระหวางความอุดมสมบูรณของดินเม่ือเทียบปกอน
หนาการสํ ารวจ  และมีครัวเรือนท่ีรายงานวาความอุดมสมบูรณของดินลดลงมากกวาครัวเรือน
ทีร่ายงานวาความอุดมสมบรูณของดินเพิม่ขึน้ในทกุพืน้ทีย่กเวนพืน้ทีป่ลกูขาวและทีส่งู (ตาราง 10.3)

ความอุดมสมบรูณของดินทีใ่ชในการท ําสวนผลไมน้ัน คงพบลกัษณะเดียวกบัการปลกูขาว
คือ สวนใหญไมพบความเปลี่ยนแปลงในเรื่องความอุดมสมบูรณของดิน และเมื่อพิจารณาแยก
เปนพืน้ทีศ่กึษายงัคงพบวา มคีรัวเรือนรายงานวาความอุดมสมบรูณของดินลดลง มากกวาครัวเรือน
ทีร่ายงานวาความอุดมสมบรูณของดินเพิม่ขึน้ในทกุพืน้ทีย่กเวนพืน้ทีส่งู  (ตาราง 10.3)

สํ าหรับสวนผัก ในภาพรวมของความอุดมสมบูรณของดินมีลักษณะเดียวกับการท ําไร
และการท ําสวน คือ รอยละ 67 ไมพบความแตกตางในเร่ืองความอุดมสมบูรณของดินเม่ือเทียบ
กับปกอนหนาการส ํารวจ  และมีครัวเรือนท่ีตอบวาความอุดมสมบูรณของดินลดลง มากกวา
ครัวเรือนทีต่อบวาความอุดมสมบรูณของดินเพิม่ขึน้ในทกุพืน้ที ่ยกเวนพืน้ทีป่ลกูขาว  (ตาราง 10.3)

ในเร่ืองของการทํ าไรนาสวนผสมน้ัน ประมาณรอยละ 59 ของครัวเรือนรายงานวา
ความอุดมสมบูรณของดินไมเปล่ียนแปลง และมีครัวเรือนท่ีรายงานวาความอุดมสมบูรณของ
ดินเพ่ิมข้ึน มากกวาจํ านวนครัวเรือนท่ีตอบวาความอุดมสมบูรณของดินลดลงทุกพ้ืนท่ี ยกเวน
พื้นที่กึ่งเมือง และเศรษฐกิจผสมผสาน  (ตาราง 10.3)

สวนการปลูกพืชอื่น ๆ น้ัน ในภาพรวมคงพบลักษณะเดียวกับการปลูกขาว คือ ครัวเรือน
สวนใหญรายงานวาไมมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องความอุดมสมบูรณของดิน และเม่ือพิจารณา
แยกเปนพืน้ทีศ่กึษา คงพบลกัษณะเดียวกนั คอื ไมมคีวามเปลีย่นแปลงในเร่ืองความอุดมสมบูรณ
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ของดินในทุกพืน้ทีศ่กึษา แตเปนทีน่าสงัเกตวา ในพืน้ทีก่ึง่เมอืงและทีส่งูมคีรัวเรือนรายงานวาความ
อดุมสมบูรณของดินเพิ่มขึ้นมากกวาครัวเรือนที่รายงานวาความอุดมสมบูรณของดินลดลง  และ
พื้นท่ีพืชไรและเศรษฐกจิผสมผสานมีครัวเรือนรอยละ 24 และรอยละ 29 ตามล ําดับ รายงานวา
ความอุดมสมบูรณของดินในป พ.ศ. 2545 ลดลงจากเมื่อป พ.ศ. 2544 (ตาราง 10.3)

ตาราง 10.3  การกระจายรอยละของครัวเรือน จํ าแนกตามความอุดมสมบูรณของดินที่ใชเพื่อ
การเกษตร และพ้ืนท่ี, รอบ 3 (2545)

ความอุดมสมบูรณของดิน ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน รวม

ทํ านา/ไรขาว
      เพิ่มขึ้น 13.2 13.6 15.0 35.8 14.2 20.6
      ลดลง 35.5 15.4 18.0 14.8 22.6 17.2
     ไมเปลี่ยนแปลง 51.2 71.0 67.0 49.4 63.2 62.3
ทํ าไร
      เพิ่มขึ้น 16.6 17.6 21.4 24.2 16.3 19.9
      ลดลง 27.0 15.3 24.1 19.1 23.9 21.4
     ไมเปลี่ยนแปลง 56.4 67.1 54.5 56.7 59.8 58.7
ทํ าสวนผลไม
      เพิ่มขึ้น 20.0 3.1 16.7 31.0 11.4 14.7
      ลดลง 20.0 9.3 28.3 9.9 20.1 16.2
     ไมเปลี่ยนแปลง 60.0 87.6 55.0 59.1 68.3 69.1
สวนผัก
         เพิ่มขึ้น 17.9 29.2 11.5 9.2 17.1 13.1
      ลดลง 37.4 25.0 28.2 11.1 23.8 19.8
     ไมเปลี่ยนแปลง 44.7 45.8 60.3 79.7 59.2 67.1
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ตาราง 10.3 (ตอ)

ความอุดมสมบูรณของดิน ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน รวม

ไรนาสวนผสม
      เพิ่มขึ้น 17.6 20.8 31.6 26.6 18.5 23.0
      ลดลง 19.1 16.7 26.3 12.8 21.5 17.7
     ไมเปลี่ยนแปลง 63.2 62.5 42.1 60.6 60.0 59.4
พืชอื่น ๆ

      เพิ่มขึ้น 18.2 22.2 17.2 22.8 13.3 19.1
      ลดลง 9.1 22.2 24.1 6.8 28.6 16.3
     ไมเปลี่ยนแปลง 72.7 55.6 58.6 70.4 58.1 64.6

10.4  ผลผลิตทางการเกษตร

ในการศกึษาเร่ืองน้ี จะศกึษาเฉพาะครัวเรือนทีร่ายงานวาไดเกบ็เกีย่วผลผลติทางการเกษตร
ในปทีท่ ําการส ํารวจ (2545) โดยเปรยีบเทยีบกบัปกอนหนาการส ํารวจ (2544)  ส ําหรับครัวเรือนท่ี
ยงัไมไดเกบ็เกีย่วผลผลติจะไมนํ ามาศกึษาในคร้ังน้ี  ซึง่พบวาในภาพรวมสวนใหญแลว ไมพบ
ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของผลผลิตที่ไดรับในปที่แลวเทียบกับปนี ้ ยกเวนกิจกรรมการทํ า
สวนผลไมและสวนผักมีครัวเรือนรายงานวาผลผลิตลดลงมากกวาครัวเรือนที่รายงานวาผลผลิต
ไมเปลี่ยนแปลง

เมือ่พจิารณาแตละกจิกรรมการเกษตรตามพืน้ทีศึ่กษาแลว  ในกรณีของการท ํานา พบวา
เกือบครึ่งหนึ่ง (รอยละ 42) ของครัวเรือนรายงานวาผลผลิตไมเปลี่ยนแปลงไปจากปกอนหนา
การสํ ารวจ  ยกเวนพ้ืนท่ีก่ึงเมืองท่ีประมาณคร่ึงหน่ึงของครัวเรือนตอบวาผลผลิตลดลง  สวนผล
ผลิตจากการท ําไรน้ัน คงพบเชนเดียวกับการทํ านา คือ ผลผลิตยังคงปริมาณเทาเดิม  แตมี
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จํ านวนครัวเรือนท่ีตอบวาผลผลิตลดลง  มากกวาครัวเรือนที่ตอบวาผลผลิตเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่
ยกเวนพื้นที่ปลูกขาว (ตาราง 10.4)

สํ าหรับการทํ าสวนนั้น เกือบคร่ึงหน่ึงของครัวเรือนรายงานวาผลผลิตลดลงในทุกพ้ืนท่ี
ยกเวนพื้นที่กึ่งเมือง และที่สูง  ครัวเรือนที่ตอบวาผลผลิตเพิ่มขึ้นกวาปที่ผานมา  รอยละ 47 ใน
พืน้ทีก่ึง่เมอืง และรอยละ 41 ในพืน้ทีส่งู  สวนผลผลติของการท ําสวนผักน้ัน พบวา เกอืบคร่ึงหน่ึง
ของครัวเรือนรายงานวาผลผลิตลดลงในทุกพื้นที่ศึกษา  (ตาราง 10.4)

ตาราง 10.4   การกระจายรอยละของครัวเรือน  จํ าแนกตามผลผลิตทางการเกษตร และพ้ืนท่ี,
รอบ 3 (2545)

ผลผลิตทางการเกษตร ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน รวม

ขาว
      เพิ่มขึ้น 15.8 24.6 16.7 33.1 23.6 25.2
      ลดลง 51.8 34.3 27.8 19.6 37.1 32.7
     ไมเปลี่ยนแปลง 32.5 41.1 55.6 47.3 39.3 42.1
พืชไร
      เพิ่มขึ้น 18.4 27.7 26.3 26.4 22.5 24.7
      ลดลง 28.1 25.0 28.8 30.8 26.5 27.7
     ไมเปลี่ยนแปลง 53.5 47.3 45.0 42.9 51.1 47.7
 สวนผลไม
      เพิ่มขึ้น 47.1 12.6 28.6 40.6 32.1 26.6

      ลดลง 29.4 63.2 44.9 25.0 33.9 45.2

     ไมเปลี่ยนแปลง 23.5 24.1 26.5 34.3 33.9 28.2

สวนผัก
      เพิ่มขึ้น 25.9 32.6 17.0 17.5 26.1 22.6

      ลดลง 43.5 39.5 42.2 41.6 39.1 41.2

  ไมเปลี่ยนแปลง 30.6 27.9 40.7 40.9 34.8 36.2
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ตาราง 10.4   (ตอ)

ผลผลิตทางการเกษตร ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน รวม

ไรนาสวนผสม
      เพิ่มขึ้น 23.3 42.1 32.3 37.5 24.8 30.7

      ลดลง 36.7 15.8 35.5 30.4 30.7 31.3

     ไมเปลี่ยนแปลง 40.0 42.1 32.3 32.1 44.6 38.1

พืชอื่น ๆ
      เพิ่มขึ้น 25.0 22.2 22.7 26.8 20.3 23.0

      ลดลง 8.3 55.6 27.2 14.3 45.6 31.5

     ไมเปลี่ยนแปลง 66.7 22.2 50.0 58.9 34.1 45.5

ผลผลิตของไรนาสวนผสมนั้น พบวามีสัดสวนของครัวเรือนที่รายงานวาผลผลิตไม
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น หรือลดลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมาพอ ๆ กัน คือ ประมาณรอยละ 30 โดยที่
ครัวเรือนในพื้นที่ปลูกขาวรายงานวาไดผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 42 ซึ่งสูงที่สุดเมื่อ
เทียบกับพื้นที่ศึกษาอื่น ๆ  สวนผลผลิตของการปลูกพืชอื่น ๆ นอกเหนือจาก 5 กิจกรรมขางตน
แลว พบวามคีวามเปลีย่นแปลงในเร่ืองของผลผลติ  โดยทีพ่ืน้ทีป่ลกูขาวและเศรษฐกจิผสมผสานมี
ครัวเรือนรอยละ 56 และรอยละ 46 ตามล ําดับ ที่รายงานวาผลผลิตลดลงเมื่อเทียบกับผลผลิต
จากปที่ผานมา (ตาราง 10.4)

10.5  คาใชจายเพ่ือการเกษตร

ในภาพรวมประมาณคร่ึงหนึ่งของครัวเรือนรายงานวาคาใชจายเพื่อการเกษตรของปที่ท ํา
การส ํารวจกับปที่ผานมาไมเปลี่ยนแปลง ยกเวนในกจิกรรมการเลีย้งสตัวทีพ่บวารอยละ 80  ของ
ครัวเรือนมคีาใชจายในการเลีย้งสตัวไมเปลีย่นแปลง  และมคีรัวเรือนทีร่ายงานวาคาใชจายเพือ่การ
เกษตรเพิม่ขึน้มมีากกวาครัวเรือนทีต่อบวาคาใชจายเพือ่การเกษตรลดลง (ตาราง 10.5)
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เมื่อพิจารณาตามประเภทกิจกรรมการเกษตรและพื้นที่ศึกษาแลว  ประมาณ 1 ใน 3 ของ
ครัวเรือนรายงานวาคาใชจายในการท ํานาเพิ่มขึ้น และมีเพียง 1 ใน 10 ของครัวเรือนท่ีตอบวา
คาใชจายในการทํ านาลดลง  โดยครัวเรือนในพ้ืนท่ีก่ึงเมืองรอยละ 46  ตอบวา คาใชจายในการ
ทํ านาเพิ่มขึ้น (ตาราง 10.5)

สวนการทํ าไรน้ัน เกือบคร่ึงหน่ึงของครัวเรือนมีคาใชจายเพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึน  โดยมี
สดัสวนพอ ๆ กบัครัวเรือนทีร่ายงานวาไมมคีวามเปลีย่นแปลงในเร่ืองคาใชจายในทกุพืน้ทีศ่กึษา
(ตาราง 10.5)

การท ําสวนผลไม  เกอืบทกุพืน้ทีไ่มพบความแตกตางในเร่ืองคาใชจาย  ยกเวนพืน้ทีป่ลกูขาว
ที่มีครัวเรือนที่มีคาใชจายทางการเกษตรลดลงมากกวาครัวเรือนที่รายงานวามีคาใชจายเพื่อการ
เกษตรเพิ่มขึ้น คือ รอยละ 34 และรอยละ 26 ตามล ําดับ (ตาราง 10.5)

คาใชจายเพื่อการท ําสวนผักนั้น พบวาประมาณครึ่งหนึ่งของครัวเรือนในพื้นที่ศึกษามี
คาใชจายคงเดิมเมื่อเทียบกับปกอนหนาการส ํารวจ   แตอยางไรก็ตาม มีประมาณคร่ึงหน่ึงของ
ครัวเรือนในพืน้ทีก่ึง่เมอืงทีม่คีาใชจายในการท ําสวนผักเพิม่มากขึน้ซึง่สงูกวาในพืน้ทีศ่กึษาอ่ืน ๆ

ประมาณคร่ึงหน่ึงของครัวเรือนท่ีทํ าไรนาสวนผสมรายงานวา คาใชจายไมเปลี่ยนแปลง
แตมีถึงประมาณ 1 ใน 3 ครัวเรือนในพื้นที่สูงและเศรษฐกิจผสมผสานรายงานวาคาใชจาย
สํ าหรับการทํ าไรนาสวนผสมเพิ่มขึ้น   

สวนการปลกูพชือ่ืน ๆ นอกเหนือจากปลูกขาว พืชไร (ออย ขาวโพด มันส ําปะหลัง)
สวนผลไม สวนผัก และไรนาสวนผสมแลว พบวาประมาณคร่ึงหน่ึงของครัวเรือนไมมีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องคาใชจายเพื่อการเกษตร และประมาณ 1 ใน 3 ของครัวเรือนในพ้ืนท่ีปลูก
ขาว พืชไร และเศรษฐกิจผสมผสานมีคาใชจายทางการเกษตรเพิ่มขึ้น  (ตาราง 10.5)
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สวนการเลี้ยงสัตวนั้น พบวาประมาณรอยละ 80 ของครัวเรือนในทุกพื้นที่ศึกษายกเวน
พืน้ทีก่ึง่เมอืงทีค่าใชจายในการเลีย้งสตัวไมเปลีย่นแปลง อยางไรกดี็ไมถงึรอยละ 5 ของครัวเรือน
ในทุกพื้นที่ศึกษายกเวนพื้นที่กึ่งเมืองที่มีรายจายในการเลี้ยงสัตวลดลง

ตาราง 10.5  การกระจายรอยละของครัวเรือน  จ ําแนกตามคาใชจายเพื่อการเกษตร และพ้ืนท่ี,
รอบ 3 (2545)

คาใชจายเพื่อการเกษตร กึ่งเมือง ขาว พืชไร ที่สูง ผสมผสาน รวม

ทํ านา/ไรขาว
      เพิ่มขึ้น 45.5 36.2 33.3 24.7 34.7 32.9
      ลดลง 7.4 12.1 4.9 13.4 13.7 12.0
     ไมเปลี่ยนแปลง 47.1 51.7 61.8 61.9 51.6 55.1
ทํ าไร
      เพิ่มขึ้น 36.5 48.0 44.9 43.2 41.9 43.7
      ลดลง 12.8 13.9 13.2 20.1 12.7 14.9
     ไมเปลี่ยนแปลง 50.7 38.0 41.9 36.7 45.4 41.4
ทํ าสวนผลไม
      เพิ่มขึ้น 38.1 25.8 45.9 31.0 48.1 36.9
      ลดลง 9.5 34.4 8.2 12.7 13.9 18.2
     ไมเปลี่ยนแปลง 52.4 39.8 45.9 56.3 38.0 44.9
สวนผัก
      เพิ่มขึ้น 50.8 42.9 38.7 30.5 44.5 37.6
      ลดลง 9.2 10.2 14.8 21.1 16.0 17.2
     ไมเปลี่ยนแปลง 40.0 46.9 46.5 48.4 39.5 45.2
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••••• 10.5  (••• )

คาใชจายเพื่อการเกษตร กึ่งเมือง ขาว พืชไร ที่สูง ผสมผสาน รวม

ไรนาสวนผสม
      เพิ่มขึ้น 25.4 20.8 25.6 33.7 37.1 32.1
      ลดลง 10.5 20.8 10.3 20.3 12.9 15.8
     ไมเปลี่ยนแปลง 64.2 58.3 64.1 46.0 50.0 52.1
พืชอื่น ๆ
      เพิ่มขึ้น 23.1 37.5 32.1 26.8 32.0 29.3
      ลดลง 46.2 25.0 3.6 14.6 18.4 16.7
     ไมเปลี่ยนแปลง 30.8 37.5 64.3 58.5 49.5 54.0
เลี้ยงสัตว
      เพิ่มขึ้น 26.2 16.2 15.2 9.6 18.9 15.3
      ลดลง 17.9 3.6 3.5 2.5 4.5 4.6
     ไมเปลี่ยนแปลง 56.0 80.2 81.3 87.9 76.6 80.1

10.6  ปริมาณน้ํ าใชเพ่ือการเกษตร

น้ํ าเปนทรัพยากรทีม่คีวามส ําคญัตอการเกษตร จากการส ํารวจปริมาณน้ํ าทีใ่ชเพือ่การเกษตร
ในรอบ 3 (2545) พบวาครัวเรือนรอยละ 62 ของครัวเรือนท่ีใชท่ีดินเพ่ือการเกษตรรายงานวา มี
น้ํ าใชสํ าหรับการเกษตรอยางเพียงพอตลอดทั้งป  มีเพียงรอยละ15 เทานั้นที่ตอบวาไมเพียงพอ
และเมือ่จํ าแนกตามพืน้ทีศ่กึษาพบวาครัวเรือนถงึรอยละ 88 ในพืน้ทีก่ึง่เมอืงรายงานวามปีริมาณน้ํ า
ใชเพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งป   รองลงมาคือ พื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน  ที่สูง  ขาว และ
พืชไร ตามล ําดับ  ส ําหรับครัวเรือนในพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาน้ํ าไมเพียงพอมากที่สุด คือ พื้นที่
ปลกูขาว (รอยละ 25) และครัวเรือนท่ีประสบปญหาน้ํ าไมเพยีงพอบางฤดูกาลสงูทีส่ดุ คอื ครัวเรือน
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ในพื้นที่พืชไร (รอยละ 40)  ทั้งนี้อาจเนื่องจากปริมาณการใชที่ดินเพื่อการเกษตรมีมากกวาพื้นที่
ศึกษาอื่น ๆ  (ตาราง 10.6)

ตาราง 10.6 การกระจายรอยละของครัวเรือนจ ําแนกตามปริมาณน้ํ าใชเพือ่การเกษตร และพืน้ท่ี,
รอบ 3 (2545)

ความเพียงพอของปริมาณ
นํ ้าใชเพ่ือการเกษตร

ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน รวม

เพียงพอ 88.2 45.0 40.2 68.0 77.4 61.5
ไมเพียงพอ 7.3 25.0 19.4 11.9 10.2 15.4
ไมเพียงพอบางฤดู 4.5 30.0 40.4 20.1 12.4 23.2

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

10.7  สรุป

ครัวเรือนในพื้นที่ศึกษาประมาณรอยละ 53 รายงานวามีการใชที่ดินเพื่อการเพาะปลูก
และปศุสัตว โดยพื้นที่ปลูกขาว ที่สูง และพืชไร มีการใชที่ดินเพื่อการเกษตรมากกวาพื้นที่อื่น ๆ
คือ ประมาณรอยละ 70 รอยละ 64 และรอยละ 62 ตามล ําดับ  ส ําหรับพื้นที่ที่มีการใชที่ดินเพื่อ
การเกษตรนอยที่สุด คือ พื้นที่กึ่งเมือง

ในเร่ืองของกจิกรรมการใชท่ีดินเพ่ือการเกษตรน้ัน พบวากิจกรรมหลักของการใชที่ดิน
คือการปลูกพืชไร  รองลงมา คือ การเลี้ยงสัตว   สวนการท ําสวนผักและปลูกขาวพบในสัดสวน
ที่ใกลเคียงกัน  แตอยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกตวาจะมกีารท ํานาและท ําไรควบคูกนัไปในพืน้ที่
ปลกูขาว  แตในพืน้ทีอ่ื่น ๆ จะพบสดัสวนแตกตางอยางเห็นไดชัด ในภาพรวมเกี่ยวกับความ
อุดมสมบูรณของดิน ผลผลิตทางการเกษตร และคาใชจายเพื่อการเกษตรนั้น พบวาประมาณ



137

คร่ึงหนึ่งของครัวเรือนรายงานวาไมมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปกอนหนาการส ํารวจ และ
สัดสวนของครัวเรือนท่ีตอบวา ความอุดมสมบูรณของดิน และผลผลิตทางการเกษตรลดลงมี
มากกวาครัวเรือนท่ีตอบวาความอุดมสมบูรณของดินและผลผลิตเพ่ิมข้ึน  ซึ่งตรงกันขามกับ
เร่ืองคาใชจายทางการเกษตรที่สัดสวนของครัวเรือนที่รายงานวาคาใชจายทางการเกษตรเพิ่ม
ขึ้นสูงกวาครัวเรือนที่รายงานวาคาใชจายทางการเกษตรลดลง

ในเร่ืองของปริมาณน้ํ าใชเพือ่การเกษตร พบวา ครัวเรือนรอยละ 62  รายงานวามน้ํี าใชเพือ่
การเกษตรเพยีงพอตลอดทัง้ป  มเีพยีงรอยละ 15 และ 23 ทีร่ายงานวาปริมาณน้ํ าไมเพยีงพอ หรือ
เพยีงพอบางฤดูกาลส ําหรับการท ําการเกษตร  ครัวเรือนในพื้นที่กึ่งเมืองตอบวามีนํ ้าใชสํ าหรับการ
เกษตรเพียงพอตลอดปสูงสุดถึงรอยละ 88 และพื้นที่ที่มีปญหานํ้ าใชเพื่อการเกษตรไมเพียงพอ
ตลอดทั้งป คือ พื้นที่ปลูกขาว พืชไร และที่สูง (รอยละ 25, 19 และ 12 ตามล ําดับ) ซึ่งสอดคลอง
กับการใชที่ดินเพื่อการเกษตร คือ พื้นที่ปลูกขาว ที่สูง และพืชไรมีการใชที่ดินเพื่อการเกษตร
มากกวาพืน้ทีอ่ื่น ๆ  ซึง่อาจสงผลกระทบตอปริมาณน้ํ าใชเพือ่การเกษตรในภาพรวมได



11  ผูสูงอายุ

ปจจุบนัน้ีประชากรของประเทศไทยก ําลงัมอีายสุงูขึน้อยางรวดเร็ว จํ านวนและสัดสวน
ของผูสงูอายไุดเพิม่ขึน้อยางมากเมือ่เปรียบเทยีบกบัประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน อันเปนผลมา
จากการทีป่ระชากรมอีายยุนืยาวขึน้และการเกดิทีล่ดลง ประชากรสงูอายเุปนประเด็นหน่ึงทีโ่ครงการ
กาญจนบรีุใหความสนใจ  ผูสงูอายุในการส ํารวจ ของโครงการกาญจนบรีุ หมายถงึ ผูท่ีมอีายุ 60 ป
ข้ึนไป

11.1  โครงสรางอายุและเพศของผูสูงอายุ

จากการส ํารวจขอมลูพ้ืนฐานรอบ 3 (2545) ของโครงการกาญจนบุรี   พบวามีผูสูงอาย ุ   
ทัง้สิน้ 4,579 คน เปนชาย 2,096 คน หรือรอยละ 46 ของผูสงูอายทุัง้หมด และเปนหญิง 2,483 คน
หรือรอยละ 54 ของผูสูงอายุทั้งหมดเชนกัน

เมื่อจํ าแนกออกเปนกลุมอายุตางๆ แลว พบวาผูที่อาย ุ60 – 64 ปเปนกลุมที่มีสัดสวนสูง
ที่สุด ทั้งชายและหญิง และทุกพื้นที่ศึกษา จากนั้นสัดสวนของผูสูงอายุจะลดลงเมื่ออายุเพิ่มสูง
ข้ึนจนเหลืออยูในราวรอยละ 4 – 7 ในกลุมอาย ุ 85 ปขึ้นไป (ตาราง 11.1) ลักษณะการกระจาย
ตามกลุมอายุเชนเดียวกันนี้พบในทุกพื้นที่ศึกษา ดังน้ันเม่ือแสดงดวยประมิดประชากรจึงใหรูป
ประมิดที่คลายคลึงกัน (แผนภูมิ 11.1)
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ตาราง 11.1  การกระจายรอยละของผูสูงอาย ุ(60 ปขึ้นไป) จ ําแนกตามกลุมอายุ เพศ และพ้ืนท่ี,
รอบ 3 (2545)

อายุ เมอืง/กึง่เมอืง ขาว พืชไร ทีส่งู ผสมผสาน รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

60 – 64 34.4 30.5 29.1 32.8 39.0 35.1 37.4 33.8 31.1 31.2 34.0 32.4
65 – 69 22.3 25.0 25.8 21.2 27.7 24.2 24.9 27.1 27.0 25.2 25.4 24.5
70 – 74 20.2 15.9 22.0 18.5 15.8 18.4 21.5 19.0 18.7 21.2 19.9 18.5
75 – 79 12.6 15.2 13.7 11.1 11.3 11.4 11.7 10.5 12.6 10.8 12.4 11.9
80 – 84 4.7 7.8 4.7 9.7 4.2 5.8 2.5 5.6 5.2 7.4 4.2 7.4

85+ 5.8 5.7 4.7 6.7 1.9 5.0 2.0 4.1 5.4 4.3 4.1 5.2
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
จ ํานวน 430 593 423 524 310 359 489 468 444 539 2,096 2,483
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แผนภูมิ 11.1  ประมิดประชากรผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป)  จํ าแนกตามพื้นที่, รอบ 3 (2545)
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รวม เมือง/ก่ึงเมือง

ขาว พืชไร

ท่ีสูง เศรษฐกิจผสมผสาน
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11.2  ปญหาในการชวยเหลือตนเอง

ในขณะที่จํ านวนผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น ประเด็นที่ควรติดตามก็คือจํ านวนผูสูงอายุที่มี
ปญหาในการชวยเหลือตนเอง เพราะความไมสามารถชวยเหลือตนเองไดของผูสูงอายุไมเพียง
แตสงผลกระทบตอตนเองแลว  ยังมีผลกระทบตอครอบครัว ชุมชน หรือสังคม ท่ีตองคอยให
ความชวยเหลืออยางใกลชิด

การส ํารวจขอมลูพืน้ฐานของโครงการกาญจนบุรี รอบ 3 (2545) รวบรวมขอมลูเกี่ยวกับ
ปญหาการชวยเหลอืตนเองในเร่ืองของการรับประทานอาหาร การขับถาย การอาบนํ ้า แตงตัว 
การเคลือ่นไหวไปมาภายในบาน และปญหาเร่ืองความจํ าเส่ือม/อาการหลงลมื ของสมาชิกทุกคน
ในครัวเรือน    ส ําหรับผูสงูอาย ุพบวา รอยละ 1 – 5 ของผูสงูอายทุัง้หมดมปีญหาการชวยเหลือ    
ตนเอง โดยเร่ืองทีผู่สงูอายุมีปญหามากท่ีสุดคือความจํ าเส่ือม/อาการหลงลมื สวนเร่ืองท่ีผูสูงอายุ
มปีญหานอยทีส่ดุคอืเร่ืองของการรับประทานอาหาร (แผนภูมิ 11.2)

แผนภูมิ 11.2  รอยละของผูสูงอายุท่ีมีปญหาในการชวยเหลือตนเอง, รอบ 3 (2545)
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เมื่อพิจารณาถึงสัดสวนการมีปญหาในการชวยเหลือตนเองของผูสูงอายุตามอายุ พบวา
ยิง่ผูสงูอายมุอีายสุงูขึ้นปญหาการชวยเหลือตนเองในเรื่องตาง ๆ เหลานี้ก็มีสัดสวนสูงขึ้นดวย
เชนกัน (ตาราง 11.2)  ความชรานับเปนสาเหตุหลักของการเกิดปญหาเหลาน้ี ซึ่งสูงถึงครึ่งหนึ่ง
ของสาเหตุทั้งหมด ยกเวนเร่ืองความจํ าเสื่อมเทานั้นที่มีสาเหตุมาจากความชราถึงกวารอยละ 80
สาเหตุรองลงมาคอืโรคภัยไขเจ็บ ซึง่มอียูประมาณรอยละ 10 – 30 ของสาเหตุทัง้หมด (ตาราง 11.3)

ตาราง 11.2  รอยละของการมีปญหาในการชวยเหลือตนเองของผูสูงอายุ จ ําแนกตามอาย,ุ
       รอบ 3 (2545)

อายุ การกิน ขับถาย อาบน้ํ าแตงตัว การเคลื่อนไหว
ไปมาภายในบาน

ความจ ําเส่ือม/
หลงลืม

60 – 64 0.3 0.3 0.3 1.3 1.4
65 – 69 0.8 1.1 1.0 1.5 2.5
70 – 74 0.9 1.3 1.3 2.5 4.0
75 – 79 1.3 2.2 2.9 4.7 7.0
80 – 84 2.2 4.0 4.4 5.5 11.4
85 – 89 3.3 7.3 6.6 11.3 18.5
90 – 94 4.7 7.0 9.3 14.0 37.2
95 – 99 6.7 13.3 13.3 20.0 26.7
100+ 20.0 20.0 20.0 40.0 40.0
รวม 0.9 1.5 1.6 2.8 4.5
จํ านวน 43 68 72 127 206
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ตาราง 11.3 รอยละสาเหตขุองการเกดิปญหาในการชวยเหลอืตนเองของผูสงูอายุในพืน้ท่ี, รอบ 3 (2545)

สาเหตุ การกิน ขับถาย อาบนํ้ าแตงตัว การเคลื่อนไหว
ไปมาภายในบาน

ความจ ําเส่ือม/
หลงลืม

ความชรา 48.8 50.0 51.4 48.0 83.0
โรคภัยไขเจ็บ 27.9 33.8 31.9 33.1 10.2
อบุัติเหตุ 9.3 7.4 6.9 12.6 2.4
อ่ืน ๆ 14.0 8.8 9.7 6.3 4.4
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
จํ านวน 43 68 72 127 206

11.3  สรุป

ผูสงูอายใุนการส ํารวจขอมลูพืน้ฐาน โครงการกาญจนบรีุ รอบ 3 (2545) คอืผูทีอ่ายต้ัุงแต
60 ป คิดเปนรอยละ 10 ของประชากรในพื้นที่ศึกษาทั้งหมด  ซึ่งสามารถจํ าแนกเปนชายรอยละ
46 และหญิง รอยละ 54  สัดสวนของผูสูงอายุมีมากในกลุมอายุตน ๆ และคอย ๆ ลดลงเมื่ออายุ
เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงสัดสวนผูสูงอายุเชนนี้พบไดทั้งชายและหญิง และทุกพื้นที่ศึกษา

ในเรื่องปญหาตาง ๆ ที่พบในผูสูงอายุในพื้นที่ศึกษา พบวา ปญหาเร่ืองความจํ าเส่ือม
พบมากที่สุด คิดเปนรอยละ 5 ในขณะทีมี่ปญหาการชวยเหลือตนเองเก่ียวกับการรับประทาน
นอยที่สุด รอยละ 1   ปญหาเหลานี้พบนอยที่สุดในกลุมอาย ุ60 – 64 ป และจะคอย ๆ เพิ่มสูงขึ้น
เมื่ออายุสูงขึ้นเชนกัน  สาเหตุที่นับวาส ําคัญที่สุดที่ท ําใหผูสูงอายุประสบปญหาในการชวยเหลือ
ตนเอง คือ ความชรา โดยเฉพาะเร่ืองของความจํ าเส่ือม มีสาเหตุจากความชราถึงกวารอยละ 80
ของสาเหตุทั้งหมดทีเดียว



12  นโยบายรัฐบาล

12.1  นโยบายรัฐบาล

การวิเคราะหการมีสวนรวมของประชากรเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลในบทน้ีไดมาจาก 
ขอมูลการสํ ารวจชุดครัวเรือนคือ หัวหนาครัวเรือนหรือผูท่ีรูขอมูลของครัวเรือนเปนอยางดี เปน
ผูตอบคํ าถาม รอยละ 87 ตอบวามีโครงการกองทุนหมูบาน 1 ลานบาทในหมูบานของตน และ
รอยละ 12 ไมแนใจวามีโครงการกองทุนหมูบาน 1 ลานบาทหรือไม เมื่อพิจารณาแยกตามพื้นที่
พบวา ครัวเรือนในพ้ืนท่ีปลูกขาว รอยละ 99 ตอบวามีโครงการกองทุนหมูบาน 1 ลานบาทใน
หมูบานของตน   ซึ่งเปนสัดสวนสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ ในขณะทีค่รัวเรือนใน
พื้นที่สูง และเมือง/ก่ึงเมือง รอยละ 76 และ 77 ตามล ําดับ ตอบวามีโครงการกองทุนหมูบาน 1
ลานบาท ในชมุชนทีต่นอาศยั ในกลุมท่ีตอบวาไมแนใจวามีโครงการดังกลาวหรือไม พบวา
ครัวเรือนในพืน้ทีส่งู และเมอืง/กึง่เมอืง มสีดัสวนของผูทีต่อบวาไมแนใจสงูกวาครัวเรือนในพื้นที่
อ่ืนๆ (ตาราง 12.1)

ตาราง 12.1 การกระจายรอยละของครัวเรือนท่ีคดิวามกีองทุนหมูบาน 1 ลานบาทในหมูบานของ
ตน จ ําแนกตามพืน้ท่ี, รอบ 3 (2545)

โครงการ
เงินลาน

เมือง/
ก่ึงเมือง

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน รวม

มี 76.7 98.8 97.3 75.8 93.6 86.7
ไมมี 5.5 0.2 0.1 1.5 0.3 1.7
ไมแนใจ 17.8 1.0 2.5 22.7 6.1 11.6
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
จํ านวน 2,662 2,020 1,985 3,398 2,607 12,672
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จากการสอบถามเรื่องการมีสวนรวมกับกองทุนหมูบาน 1 ลานบาท พบวารอยละ 47
ของครัวเรือนตอบวา สมาชิกในครัวเรือนมีสวนเกี่ยวของกับกองทุนหมูบาน 1 ลานบาท เม่ือ
แยกพิจารณาตามพื้นที ่  พบวาครัวเรือนในพื้นที่ปลูกขาวรอยละ 60 มีสมาชิกในครัวเรือน
เกี่ยวของกับโครงการกองทุนหมูบาน 1 ลานบาท   ซึ่งเปนสัดสวนสูงสุดกวาทุก ๆ พื้นที่ โดย
ครัวเรือนในพื้นที่พืชไร มีจํ านวนสมาชิกในครัวเรือนเก่ียวของกับโครงการ  กองทุนหมูบาน 1
ลานบาท เปนอันดับรองลงมา ส ําหรับครัวเรือนในพืน้ท่ีเมือง/ก่ึงเมือง ตอบวามีสมาชิกใน
ครัวเรือนเกี่ยวของกับโครงการกองทุน 1 ลานบาทตํ ่าสุดคือ รอยละ 29 (ตาราง 12.2)

ตาราง 12.2  การกระจายรอยละ ของการมสีวนรวมของสมาชกิในครัวเรือนตอโครงการกองทุน
หมูบาน 1 ลานบาท  จํ าแนกตามพื้นที่

การมีสวนรวมของสมาชิก
ในครัวเรือน

เมือง/
ก่ึงเมือง

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน รวม

มี 29.2 59.7 54.7 46.5 47.9 47.4
ไมมี 70.4 40.2 45.2 53.5 52.0 52.5
ไมแนใจ 0.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
จํ านวน 2,040 1,994 1,929 2,575 2,441 10,979

เมือ่พจิารณาถงึลกัษณะการมสีวนรวมในโครงการกองทนุฯ แยกตามพืน้ที ่พบวา ครัวเรือน
ในพื้นที่ปลูกขาวมีจํ านวนผูเขารวมโครงการฯ ในฐานะผูเขียนแผนโครงการสูงกวาครัวเรือน
ในพื้นที่อื่น ๆ  ถึงแมวาจะเปนเพียงอัตรารอยละที่ตํ ่ามาก (รอยละ 3) ก็ตาม

ส ําหรับการมสีวนรวมในฐานะเปนกรรมการ/ประธานโครงการกองทนุฯ พบวาครัวเรือน
ในพื้นที่เมือง/ก่ึงเมือง และทีส่งูเขารวมในโครงการฯ สูงกวาครัวเรือนในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ส ําหรับ
การเปนสมาชกิโครงการกองทนุฯ ในฐานะขอกูเงนิจากกองทนุฯ พบวาครัวเรือนในพืน้ทีป่ลกูขาว
รอยละ 85 และรอยละ 88 ในพื้นที่พืชไร ขอกูเงินจากกองทุนฯ ซ่ึงเปนจํ านวนที่สูงที่สุดเมื่อ
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เปรียบเทียบกับครัวเรือนในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ส ําหรับในพ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมืองมีอัตรารอยละการขอกูเงิน
จากกองทุนตํ ่าสุด (ตาราง 12.3)

สํ าหรับรอยละของครัวเรือนเปนสมาชิกกองทุน พบวาสัดสวนครัวเรือนในพ้ืนท่ีพืชไร
ท่ีเปนสมาชิกกองทุนสูงกวาครัวเรือนในเขตอ่ืน ๆ ในขณะท่ีครัวเรือนในพ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมือง มี
สัดสวนของครัวเรือนท่ีเปนสมาชิกกองทุนฯ ต่ํ าที่สุด (รอยละ 78) (ตาราง 12.3)

ตาราง 12.3 การกระจายรอยละของการมีสวนรวมของสมาชิกในครัวเรือนในกองทุนหมูบาน
1 ลาน  จ ําแนกตามพื้นที่ (ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)

การมีสวนรวม เมือง/ก่ึงเมือง ปลูกขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน
รวมทํ าโครงการขอทุน 0.8 3.3 1.6 1.0 2.4
เปนประธาน/กรรมการ 11.2 8.2 7.0 11.5 8.5
ขอกูเงินจากกองทุนนี้ 61.4 85.2 87.8 78.7 78.3
เปนสมาชิก 77.7 83.3 91.9 84.7 85.8

กลาวโดยสรุป ในภาพรวมประมาณรอยละ 87  ของครัวเรือนทราบวามโีครงการกองทนุ
หมูบาน 1 ลานบาทในหมูบานของตน  โดยที่มากกวารอยละ 90 ของครัวเรือนในพ้ืนท่ีปลูกขาว
พชืไร และเศรษฐกจิผสมผสาน ทราบวามโีครงการกองทนุหมูบาน 1 ลานบาท ยกเวนในพื้นที่สูง
และเมือง/ก่ึงเมือง ท่ีมีสัดสวนของครัวเรือนท่ีไมแนใจวามีโครงการกองทุนหมูบาน 1 ลานบาท
ในหมูบานของตนเอง ในสัดสวนที่สูงพอสมควร (รอยละ 23 และ 18 ตามล ําดับ) ในขณะทีม่ี
เพยีงรอยละ 29 ของครัวเรือน ทราบวามโีครงการฯ ในหมูบานของตน ในพ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมือง
เทาน้ันทีม่สีวนรวมในโครงการกองทุนหมูบาน 1 ลานบาท ครัวเรือนในพืน้ทีศ่กึษามสีวนเกีย่วของ
กบัโครงการกองทนุหมูบาน 1 ลานบาท  ในฐานะเปนสมาชกิกูเงนิจากกองทนุมากกวาการมสีวนรวม
ในลกัษณะอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะครัวเรือนในพ้ืนท่ีพืชไร (รอยละ 88)



สรุป

โครงการกาญจนบุรีน้ี ใชวิธีการศึกษาแบบเฝาระวังทางประชากร (Demographic
Surveillance) คือ การใชพื้นที่เปนตัวก ําหนดประชากรที่ศึกษา แลวติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของประชากรทั้งหมดที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่ศึกษาที่ก ําหนดไวต้ังแตตน ซึ่งประชากรที่ศึกษาใน
ปนี้อาจไมใชประชากรเดียวกันกับปที่แลว เพียงแตอยูอาศัยในพื้นที่เดียวกันกับปที่แลว โดยที่
พื้นที่ศึกษาของโครงการกาญจนบุรี ประกอบดวย หมูบาน/ชุมรุมอาคาร ในพ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมือง
พื้นที่ปลูกขาว พื้นที่พืชไร พื้นที่สูง และพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน

ขอมูล และ คุณภาพขอมูล

การเก็บขอมูลใชวิธีการแจงนับครัวเรือน และบุคคลทุกคนในครัวเรือน เชนเดียวกับ
รอบ 1 (2543) แตไดนํ ารายช่ือสมาชิกครัวเรือนจากการสํ ารวจขอมูลพ้ืนฐานรอบ 1 (2543) และ
รอบ 2 (2544) มาตรวจสอบและปรับปรุง เพราะฉะน้ันในรายชือ่สมาชกิครัวเรือน ในรอบ 3 (2545)
จะมทีัง้รายชือ่สมาชกิทีย่ายออก สมาชิกที่ยายเขา ทั้งแบบชั่วคราวและถาวร สมาชิกที่ตาย และ
สมาชกิเดิมท่ีอาศัยในครัวเรือนน้ัน ระหวางวันท่ี 1 กรกฏาคม 2544 – 30 มิถุนายน 2545

เกบ็ขอมลูในระดับครัวเรือน และระดับบคุคล โดยการสมัภาษณ และใชการสนทนากลุม
กับผูนํ าทองถิ่นในการเก็บขอมูลระดับหมูบาน โดยแบงออกเปน 10 ทีมๆ ละ 7 คน ในแตละทีม
ประกอบดวยผูคุมงานสนาม 1 คน และพนักงานสัมภาษณจํ านวน 6 คน   นอกจากนี้ยังมี
พนักงานสัมภาษณทองถิ่น จํ านวน 3 คน เมื่อรวมกับผูคุมงานภาคสนามจํ านวน 10 คน แลว จึง
มีจํ านวนผูทีเ่กบ็ขอมลูทัง้หมดเปน 73 คน เกบ็ขอมลูระหวางวันที ่1 กรกฎาคม - 18 สงิหาคม 2545

ผูคุมงานสนาม และพนักงานสัมภาษณ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สวนมากเปนคน
ทองถิน่จังหวัดกาญจนบรีุ โดยผูคมุงานสนามไดรับการอบรม 2 สปัดาห แลวเขามาเตรียมงานภาค
สนาม เปนเวลา 1 เดือนกอนการอบรมพนักงานสมัภาษณ และพนักงานสมัภาษณไดรับการอบรม 2
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สปัดาหกอนออกเกบ็ขอมลูภาคสนาม และเมือ่เกบ็ขอมลูภาคสนาม ผูคมุงานสนามและพนักงาน
สมัภาษณตรวจความครบถวน ถูกตอง และความสอดคลองของแบบสอบถามกอนสงกลับมาที่
ส ํานักงาน ซึง่มพีนักงานอีกชดุหน่ึงเปนผูตรวจแบบสอบถามซํ ้าอีกคร้ัง  หลงัจากน้ันจึงท ําการลงรหัส
และบนัทกึขอมลูโดยคอมพวิเตอร ระหวางวันที ่27 สงิหาคม – 30 ธนัวาคม 2545  ซึง่จากการประเมนิ
คณุภาพของขอมลูโดยพนักงานสมัภาษณ พบวา ขอมลูอยูในเกณฑดีถงึดีมาก

อัตราการสมัภาษณครัวเรือน คอื รอยละ 83 โดยมคีรัวเรือนทีอ่ยูในขาย 15,308 ครัวเรือน
สัมภาษณได 12,680 ครัวเรือน  สวนบุคคลที่อยูในขาย 31,575 คน สัมภาษณได 28,899 คน คิด
เปนอัตรารอยละ 92 โดยครัวเรือนที่ปฏิเสธไมใหสัมภาษณเลยมีรอยละ 3 แตเปนครัวเรือนวาง
ในขณะที่ท ําการสัมภาษณ รอยละ 10 ของครัวเรือนท่ีสัมภาษณไมได  สวนบุคคลที่ปฏิเสธไม
ใหสัมภาษณเลยมีรอยละ  9 ของผูที่สัมภาษณไมได

เวลาสมัภาษณเฉลีย่ของขอมลูระดับครัวเรือน คอื 15 นาท ี โดยเวลาสมัภาษณอยูระหวาง
2 นาท ีถึง 1 ช่ัวโมง 15 นาท ีสวนเวลาสัมภาษณเฉลี่ยของขอมูลระดับบุคคล คือ 11 นาท ีและ
เวลาที่ใชอยูระหวาง 1 นาท ีถึง 60 นาที

ลักษณะท่ัวไปของหมูบาน

พืน้ทีศ่กึษาในรอบ 3 (2545) ประกอบดวย 13 ชมุรุมอาคาร และ 88 หมูบานในพื้นที่ตางๆ
5 พืน้ที ่  คอื พืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืง พืน้ทีป่ลกูขาว พืน้ทีพ่ชืไร พืน้ที่สูง และพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน
เมือ่เปรียบเทยีบกบัการส ํารวจขอมลูพืน้ฐานรอบ 1 (2543) โดยทัว่ไปไมพบความเปลี่ยนแปลงดาน
โครงสรางทางเศรษฐกจิและสงัคมในหมูบาน ยกเวนการเพ่ิมข้ึนของสาธารณูปโภคดานการติดตอ
สือ่สาร เชน โทรศพัทบาน โทรศพัทมอืถอื และการใชอินเตอรเน็ท รวมทัง้การเพิม่ของถนนคอนกรีต
ทีใ่ชส ําหรับ การเดินทางระหวางหมูบานกับอํ าเภอ
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กลุมผูนํ าหมูบานระบวุา โรคทีช่าวบานเปนกนัมากที่สุดคือ โรคหวัด รองลงมาคือ
มาลาเรีย ซึง่พบมากในหมูบานพืน้ทีส่งู นอกจากน้ียงัไดระบโุรคใหมๆ ที่ไมเคยมีในหมูบานมา
กอน เชน โรคภูมแิพ โรคไขฉีห่นู  และ โรคไขเลือดออก

การใชท่ีดนิของครัวเรือน

ครัวเรือนในพืน้ทีศ่กึษา ประมาณรอยละ 53 รายงานวาไดมกีารใชทีดิ่นเพือ่การเพาะปลกู
หรือเลีย้งสัตว โดยพ้ืนทีป่ลกูขาว ทีส่งู และ พชืไร มีการใชท่ีดินเพ่ือการเกษตรมากกวาพ้ืนท่ีอ่ืนๆ
คอื รอยละ 70,  64 และ 62 ตามลํ าดับ โดยพื้นที่กึ่งเมืองมีการใชที่ดินเพื่อการเกษตรนอยที่สุด ที่
ดินสวนใหญใชส ําหรับการปลูกพืชไร ตามดวยการเลี้ยงสัตว  และมีการท ํานา และท ําไรควบคู
กันไปในที่ดินพื้นเดียวกัน ถึงแมวาครัวเรือนสวนใหญรายงานวาคาใชจายทางการเกษตรเพ่ิม
ขึน้ แตมากกวาคร่ึงหน่ึงของครัวเรือนรายงานวา ความอุดมสมบรูณของดินส ําหรับการเพาะปลกู
ไมเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับปกอนหนาการส ํารวจ และครัวเรือนมีน้ํ าใชเพื่อการเพาะปลูกพอ
เพยีงตลอดทัง้ป  มเีพยีงรอยละ  25, 19 และ 12 ของครัวเรือนในพืน้ทีป่ลกูขาว พชืไร และทีส่งู ที่
รายงานวามีปญหาเร่ืองน้ํ าที่ใชเพื่อการเพาะปลูกไมพอเพียงตลอดป

ลักษณะประชากร และประชากรสูงอายุ

ประชากรทีอ่าศัยในพืน้ทีศึ่กษา ณ เวลาทีท่ ําการส ํารวจ มีทั้งสิ้น 45,043 เปนชาย 21,673
และหญิง 23,370 คน  ซึง่ประชากรรวม ลดลงจาก 46,029  คนในรอบ 2 (2544) หรือลดลงรอยละ 2
คอืโดยพืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืง มกีารลดลงของประชากรมากทีส่ดุ คอืรอยละ 4 และนอยท่ีสุดในพืน้ที่
สงู คือเพียงรอยละ 0.2 เทาน้ัน และในรอบ 3 (2545) แจงนับครัวเรือนได 12,680 ครัวเรือน
เปรียบเทียบกับ 12,657 ครัวเรือนในรอบ 2 (2544) หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.2

 ในทกุพืน้ทีศ่กึษายกเวนในพืน้ทีส่งู มปีระชากรหญิงมากกวาชาย  ซึง่มรูีปแบบเดียวกับ
การส ํารวจขอมลูพืน้ฐานรอบ 2 (2544)  โดยทีพ่ืน้ทีส่งูมสีดัสวนประชากรวัยเด็กมากทีส่ดุ มีอัตรา
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สวนพึ่งพิงรวมสูงที่สุด ในขณะที่พื้นที่เมือง/ก่ึงเมือง มีอัตราสวนพ่ึงพิงรวมต่ํ าที่สุด ซึ่งแบบแผน
ของอัตราสวนพึง่พงิน้ีเหมอืนกบัการส ํารวจขอมลูพืน้ฐานรอบ 1 (2543) และรอบ 2 (2544)

ประชากรสูงอาย ุหรือผูท่ีมีอายุ 60 ปขึ้นไป มีทั้งสิ้น 4,579 คน นั้นพบวา เปนผูสูงอายุ
ชาย 2,096 คน หรือ รอยละ 46 และหญิง 2,483 คน หรือรอยละ 54 โดยสัดสวนของผูสูงอายุ
60-64 ปสูงที่สุด  ในขณะที่จ ํานวนผูสูงอายุลดลงเหลือประมาณ รอยละ 4-7 ในกลุมอาย ุ 85 ป
ขึ้นไปในทุกพื้นที่ศึกษา

อาชีพ การศกึษา และภาษาพูด

ประชากรในพื้นที่ศึกษา ประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรชาย หรือ ประชากรหญิง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่สูง (ชายรอยละ 74 , หญิงรอยละ 53 ) และพื้นที่
พืชไร (ชายรอยละ 66, หญิงรอยละ 61 ) รองลงมา คือ พื้นที่ปลูกขาว พื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน
สวนพ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมือง มีต่ํ าที่สุด (ชายรอยละ 16, หญิงรอยละ 14) ซึ่งมีรูปแบบนี้เชนเดียวกับ
การส ํารวจฯ รอบ 1 (2543) แตสดัสวนของผูไมมงีานท ําทัง้เพศหญิง และเพศชายในรอบ 3 (2545)
เพิ่มขึ้น หรือลดลงพียงเล็กนอย ในทุกพื้นที่ศึกษา

ในรอบ 3 (2545) ประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรชาย และ 1 ใน 4 ของประชากรหญิง ไม
ไดเรียนหนังสือ  ซึ่งเปนสัดสวนที่คอนขางสูง ถึงแมวาสัดสวนนี้ไมแตกตางจากการส ํารวจฯ รอบ
2 (2544) มากนัก  นอกจากนี้ยังมีความแตกตางอยางชัดเจนระหวางระดับการศึกษาของประชากร
ในพ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมือง คือ สัดสวนของประชากรที่ไดรับการศึกษาสูงกวาประถมศึกษาปที ่ 6 สูง
กวาสัดสวนของประชากรในพื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะประชากรชาย ในพ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมือง รอยละ13
มกีารศึกษาสูงกวามัธยมปลาย ในขณะที่ประชากรชายใน พื้นที่ปลูกขาว พืชไร และที่สูง เพียง
รอยละ 2-3 เทาน้ัน ที่มีการศึกษาสูงกวามัธยมปลาย และยังมีความไมเทาเทียมกันทางโอกาสทาง
การศึกษาของเพศชายและหญิง ซึ่งยิ่งมีความแตกตางกันมากในพื้นที่ที่ไมใชพื้นที่เมือง/ก่ึงเมือง
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ส ําหรับภาษาทีพ่ดูในครัวเรือนน้ัน พบวามากกวารอยละ 95 พดูภาษาไทยกลางในครัวเรือน
ในเกือบทุกพื้นที่ศึกษา ยกเวนในพื้นที่สูง ที่ประมาณ รอยละ 60 พูดภาษาไทยกลาง รอยละ 20 พูด
ภาษากะเหรี่ยง กะหราง  รอยละ 10 พูดภาษา มอญ และรอยละ 6 พูดภาษาพมา

การยายถิ่น

การวิเคราะหการยายถิ่น พบวา รอยละ 81 ของประชากร เปนผูไมยายถิ่น ในขณะที่
อัตราการยายถิน่ออก เทากบั 12 และอัตราการยายถิน่เขา เทากบั 7 โดยอัตราการยายถิน่ออกสทุธิ
เทากับ 5 ตอประชากร 100 คน  พื้นที่สูงมีอัตราการยายถิ่นออกสูงที่สุด  และพืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืง
มอัีตราการยายถิน่เขาสงูทีส่ดุ พืน้ทีป่ลกูขาวมอัีตราการยายถิน่เขาและยายถิน่ออกต่ํ าทีส่ดุ  อัตราการ
ยายถิ่นเขาและยายถิ่นออกของเพศชายสูงกวาเพศหญิง และสัดสวนของผูยายถิ่นในกลุมอายุ
15-29 ป สูงกวาสัดสวนของผูยายถิ่นในกลุมอายุอื่นๆในทุกพื้นที่ศึกษา ทั้งการยายถิ่นเขาและ
ยายถิน่ออก เปนการยายภายในจังหวัดกาญจนบรีุมากกวาการยายระหวางจังหวัดและกรุงเทพฯ ซึง่
รูปแบบน้ีเหมอืนการยายถิน่เขา ในรอบ 1 (2543) และรอบ 2 (2544)

อัตราการยายถ่ินเขาในรอบ 3 (2545) ต่ํ ากวาอัตราการยายถิ่นเขา ในรอบ 2 (2544) แต
สูงกวาอัตราการยายถิ่นเขา ในรอบ 1 (2543)   ในทุกพื้นที่ศึกษา ยกเวนพ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมือง ที่มี
อัตราการยายถิน่เขาเทากบัอัตรายายถิน่เขาทีพ่บในรอบ 2 (2544) คอืรอยละ 9  สวนอัตราการยายถิน่
ออกน้ัน พบวา เพิม่ขึน้ในทกุพืน้ทีศ่กึษา โดยทีพ่ืน้ทีส่งูมกีารเพิม่มากทีส่ดุ และต่ํ าสดุในพืน้ทีเ่มอืง/
กึง่เมอืง

ภาวะเจริญพันธุ และการคุมกํ าเนิด

ภาวะเจริญพันธุของประชากรในพื้นที่ศึกษาลดลงเล็กนอย เม่ือเปรียบเทียบกับรอบ 1
(2543) และรอบ 2 (2544) คือ อัตราเจริญพันธุรวมยังคงเทากับ 2.0  และอัตราเจริญพันธุรายอายุ
น้ันก็ยังคงแบบแผนเดิม คือ เร่ิมตนท่ีภาวะเจริญพันธุต่ํ าในกลุมอาย ุ 15-19 ป แลวสูงขึ้นอยาง
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รวดเร็วในกลุมอายุถัดไป (20-24 ป) จากนั้นก็ลดตํ ่าลงมาเร่ือย ๆ เมื่ออายุมากขึ้น ส ําหรับภาวะ
เจริญพันธุในแตละพื้นที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบาง แตก็ยังคลายแบบเดิมคือ ในพื้นที่สูงยังคง
มีภาวะเจริญพันธุสูงที่สุด

สํ าหรับแบบแผนการใชวิธีคุมกํ าเนิดของสตรีน้ันพบวา หมันหญิงยังคงเปนวิธีที่ไดรับ
ความนิยมมากที่สุด รองลงไปคือ ยาเม็ดคุมก ําเนิด และยาฉีดคุมกํ าเนิด ตามล ําดับ มีผูใชทั้งสาม
วิธีน้ีถึงรอยละ 90 ของผูที่ก ําลังใชวิธีคุมก ําเนิดท้ังหมด  ซึ่งแบบแผนนี้เหมือนกับการส ํารวจ
ขอมูลพื้นฐานในรอบ 2 (2544) แตอัตราคุมกํ าเนิดในพื้นที่ศึกษาเพิ่มขึ้นเล็กนอย จากรอยละ 77
ในรอบ 2 (2544) เปนรอยละ 79 ในรอบ 3 (2545)

ประมาณ รอยละ 75 ของผูใชวิธคีมุก ําเนิด รับบริการจากสถานพยาบาลของรัฐ โดยเฉพาะ
ในเขตชนบท ในขณะทีร่านขายยาเปนแหลงบริการส ําคญัของประชากรในพืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืง  และ
ประมาณรอยละ 40 ของสตรีแตงงาน ไดพดูคยุ ปรึกษากบัสาม ีเร่ืองจํ านวนบตุร และวิธคีมุก ําเนิด
ถงึแมวาจะไมบอยนักกต็าม แตกแ็สดงใหเห็นถงึการมสีวนรวมของสามใีนการตัดสนิใจเกีย่วกบั
เรื่องจํ านวนบุตร และวิธีคุมก ําเนิด

สภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ

ในกลุมผูสูงอาย ุ หรือผูท่ีมีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไปนั้น พบวา ผูสูงอายุมีปญหาเกี่ยวกับ
ความจํ าเส่ือม อาการหลงลืมมากที่สุด (ประมาณ รอยละ 5)    รองลงมาคือปญหาเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหว กรขับถาย การอาบนํ ้าแตงตัว และ การรับประทานอาหาร ตามล ําดับ ซึ่งมากกวา
คร่ึงของผูสูงอายุรายงานวา อาการหลงลืม ความจํ าเส่ือมน้ันมีสาเหตุมาจากความชรา รองลงมา
คือจากโรคภัยไขเจ็บ
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พฤติกรรมบริโภค

เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมสุขภาพ  พบวา มากกวา  9 ใน 10 ของประชากรในพื้นที่
ศึกษา รายงานวา บริโภคอาหารทุกม้ือ โดยที่ประชากรในพื้นที่ เมือง/ก่ึงเมือง ไมบริโภคอาหาร
เชา แตบริโภคอาหารม้ือดึกมากท่ีสุด เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆ ซึ่งการไมบริโภค มาจากเหตุผลวา
ไมหิว และกลัวอวน และไมมีเวลา รีบ สวนการบริโภคอาหารม้ือดึก เน่ืองมาจากการทํ างาน
ชวงกลางคืน และการที่มีอาหารขายในชวงเวลากลางคืน ประชากรสวนใหญปรุงอาหารเอง
ยกเวนประชากรพืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืง ทีม่สีดัสวนของผูทีซ่ือ้อาหารจากรานอาหารสงูสดุ ประมาณ
รอยละ 19

     ประชากรในพืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืงมกีารบริโภคอาหารทีแ่สดงถงึความทันสมัย คือ อาหาร
จานดวน อาหารเสริมสุขภาพ และวิตามินตางๆ มากกวาประชากรในพื้นที่อื่นๆ และประชากร
มากกวาคร่ึงซ้ือน้ํ าด่ืม ในขณะที่ประมาณรอยละ 80 ของประชากรในพื้นที่ขาว  พืชไร และที่สูง
ด่ืมน้ํ าฝน  ส ําหรับพฤติกรรมที่เสี่ยงตอสุขภาพ ไดแกการกินเนื้อสัตวสุกๆ ดิบๆ น้ันมีนอยมาก
ประมาณรอยละ 2-7 และประมาณคร่ึงหน่ึงของประชากรในทกุพ้ืนท่ีศึกษาชอบกินอาหารรสจัด

อัตราการบริโภคสิง่ทีเ่ปนอันตรายตอสขุภาพ ไดแก บุหร่ี เบียร เหลา/ยาดอง เคร่ืองด่ืม
ชกู ําลัง ยาแกปวด เปนประจํ า ไมเกินรอยละ 11 ในเกอืบทุกประเภท ยกเวน บุหร่ี ประมาณ
รอยละ 48 ของผูทีอ่าศยัในพืน้ทีส่งูสบูบหุร่ีเปนประจํ า เมือ่เปรียบเทยีบกบัการส ํารวจขอมลูพืน้ฐาน
จากทัง้สองรอบทีผ่านมา พบวาโดยภาพรวมอัตราการบริโภคสิง่เหลาน้ีเปลีย่นแปลงเพยีงเลก็นอย

การออกกํ าลังกาย และการนอนหลับ

ประชากรในพืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมอืง ออกก ําลงักายมากทีส่ดุ (รอยละ 26) ในขณะที่ประชากร
ในพื้นที่พืชไร ออกกํ าลังกายนอยที่สุด (รอยละ 12) ประชากรชายออกก ําลังกายเปนประจํ ามาก
กวาหญิง และยิ่งอายุมากขึ้นการออกก ําลังกายก็ลดลง การออกก ําลังกายที่นิยมมากที่สุดคือ
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การเลนกฬีา รองลงมาคอืว่ิง และกายบริหาร  โดยสวนมากออกก ําลงักายภายในบาน หรือทีว่าง
แถบละแวกบาน

ประชากรมากกวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ 56) ใชเวลานอน 8-10 ช่ัวโมงตอวัน รอยละ 26
นอน 6-8 ช่ัวโมงตอวัน รอยละ 15 นอน 10-12 ช่ัวโมงตอวัน รอยละ 3 นอนนอยกวา 6 ช่ัวโมง
ตอวัน และเพยีงรอยละ 1 นอน 12 ชัว่โมงตอวัน โดยทีม่ากกวา รอยละ 90 นอนในมุงหรือมุงลวด

การดูแลสุขภาพฟน

ประชากร รอยละ 69 แปรงฟนหลังต่ืนนอนและกอนเขานอน รอยละ  23 แปรงฟน
เฉพาะหลงัต่ืนนอน  รอยละ 1 แปรงฟนกอนเขานอนเพยีงอยางเดียว และรอยละ 7 ไมแปรงฟน
ส ําหรับการไปพบทันตแพทยนั้น สวนมากไปถอนฟน ตามดวยการไปอุดฟน และขูดหินปูน
ปญหาเกีย่วกบัฟนทีส่ ําคญัทีส่ดุคอื ฟนผุ ตามดวยอาการปวดฟน และเสียวฟน รวมท้ังโรคเหงือก

ภาวะการตาย

ประชากรในพื้นที่ศึกษาเสียชีวิต ทัง้หมด 257 คน เปนชาย 150 คน หญิง 107คน หรือ
รอยละ 53 และ 42 ตามล ําดับ   คดิเปนอัตราตายเพศชาย 7 คน และอัตราตายเพศหญิง  5 คน ตอ
ประชากรหญิงพันคน และอัตราตายทั้งหมดเทากับ 6 คนตอประชากรพันคน อัตราตายในพ้ืนท่ี
เมือง/ก่ึงเมือง พื้นที่พืชไร พื้นที่สูง และพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน ประมาณ 5  คนตอประชากร
พันคน โดยอัตราตายในพื้นที่ปลูกขาวสูงที่สุด คือ 8 คนตอประชากรพันคน อัตราตายในรอบ 3
(2545)  เปลี่ยนแปลงเล็กนอย เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราตายจากการส ํารวจขอมูลพ้ืนฐานรอบ 2
(2544) ในทุกพื้นที่ศึกษา

แบบแผนการตายของเพศชายเหมอืนกบัเพศหญิงคอื เปนแบบแผนที่พบไดในประชากร
ทัว่ไป  คอื มลีกัษณะคลายรูปตัวเจ   โดยทีอั่ตราตายรายอายขุองหญิงต่ํ ากวาชายในเกือบทุกกลุม
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อาย ุ สวนสาเหตุการตายของประชากรในแตละพื้นที ่ มีแบบแผนที่คลายคลึงกับการตายของ
ประชากรโดยรวม คอื การตายเน่ืองมาจากการเจ็บปวยดวยโรคไมติดเชือ้ มสีงูทีส่ดุ รองลงมาเปน
การตายจาก ความชรา โรคติดเชือ้ และอันดับสี ่คอื การตายจากอุบติัเหตุ ถูกฆาตกรรมและการฆา
ตัวตายมีเพียงเล็กนอยไมถึงรอยละ 1  และประมาณครึ่งหนึ่ง เปนการเสียชีวิตที่บาน รองลงมา
คือที่โรงพยาบาล โดยท่ีรอยละ 94 ไดแจงการตายตอเจาหนาท่ีของรัฐ หรือคือมีใบมรณบัตร

นโยบายรัฐบาล

โครงการ บัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค

ประมาณ 3 ใน 4 ของประชากรไดรับบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค โดยประชากร 8
ใน 10 ของประชากรในพื้นที่พืชไร ไดรับบัตรดังกลาวมากที่สุดเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆ ส ําหรับ
สาเหตุส ําคัญที่ยังไมไดใชบัตรทอง เนื่องจากยังไมปวย รองลงมาคือ มีบัตรอ่ืนๆ อยูแลว  และ
ทะเบียนบานไมตรงกับที่อยูในปจจุบัน

โครงการกองทุนหมูบาน  1 ลานบาท

ครัวเรือนมากกวา รอยละ 90 ในพื้นที่ปลูกขาว พืชไร และเศรษฐกิจผสมผสาน ทราบ
วามโีครงการกองทนุหมูบาน 1 ลานบาท ในขณะทีม่เีพยีงรอยละ 75 ของครัวเรือนในพืน้ท่ีเมือง/
กึ่งเมือง และพื้นที่สูง ท่ีทราบวามีโครงการน้ี ในหมูบานของตนเอง

สมาชิกของครัวเรือนท่ีทราบวามีโครงการกองทุนฯ ในพื้นที่ปลูกขาวเขารวมโครงการ
น้ีมากทีส่ดุ (รอยละ 60) เมือ่เทียบกับพืน้ทีอ่ื่นๆ รองลงมาคอืสมาชกิของครัวเรือนในพ้ืนท่ีพืชไร
เศรษฐกิจผสมผสาน และที่สูง ตามล ําดับ สมาชิกของครัวเรือนในพ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมือง เขารวม
ในโครงการน้ีในสัดสวนท่ีต่ํ าทีส่ดุ (รอยละ 29)  อยางไรกต็ามสมาชกิของครัวเรือนในพืน้ทีเ่มอืง/
กึง่เมอืง เขารวมในโครงการน้ีในฐานะทีเ่ปนประธาน หรือกรรมการของกองทนุน้ีสงูกวาครัวเรือน
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ในพืน้ทีอ่ื่น ยกเวนพืน้ทีส่งู  ในขณะที่ครัวเรือนท่ีมีสวนรวมในโครงการฯ น้ี ประมาณรอยละ 80
ในพื้นที่ปลูกขาว พืชไร ที่สูง และเศรษฐกิจผสมผสาน มีการกูเงินจากโครงการกองทุนหมูบาน
1  ลานบาท  ซ่ึงสูงกวาสัดสวนของครัวเรือนในพ้ืนท่ีเมือง/ก่ึงเมือง



ภาคผนวก





ภาคผนวก 1
ตาราง





ตาราง ผ 1.1   จ ํานวน อัตรา และเวลาเฉลี่ย ในการสัมภาษณ  จ ําแนกตามแบบสอบถาม

แบบสอบถาม จํ านวน
ทิเ่ขาขาย

จํ านวน
สัมภาษณ

อัตรา
สัมภาษณ

เวลาเฉลี่ย
(นาท)ี

ครัวเรือน          15,308 12,680 82.8 15
บคุคล          31,575 28,899 91.5 11

ตาราง ผ 1.2  จ ํานวนและการการจายรอยละของผูปฏิเสธ จ ําแนกตามเหตุผลและแบบสอบถาม

เหตุผล ครัวเรือน บคุคล
จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

ไมตองการใหขอมูล 81 3.1 227 8.5
มีภารกิจเก่ียวกับอาชีพ/ตดิธุระ 176 6.7 1,779 66.5
เจ็บปวย/ชรา/พิการ 24 0.9 623 23.3
ยายไปอยูท่ีอ่ืน ๆ 1,724 65.6 - -
ไมมีคนอาศัยอยูประจ ํา 248 9.4 - -
บานปด/บานราง 21 0.8 - -
อ่ืน ๆ 346 13.2 34 1.3
ไมทราบ / ไมตอบ 8 0.3 13 .5

          รวม 2,628 100.0 2,676 100.0



ตาราง ผ 1.3 การกระจายรอยละและรอยละของผูใหสมัภาษณ จ ําแนกตามค ําถามและแบบสอบถาม

ค ําถาม แบบสอบถาม
ครัวเรือน บคุคล

สถานที่ที่ท ําการสัมภาษณเปนอยางไร
ปราศจากส่ิงรบกวน/มีความเปนสวนตัวมาก 49.9 46.2
มีส่ิงรบกวนแตไมมีผลตอการสัมภาษณ 47.1 50.8
มีส่ิงรบกวนและมีผลตอการสัมภาษณพอสมควร 2.7 2.5
มีส่ิงรบกวนมากจนตองหยุดการสัมภาษณบอยๆ /เสียบรรยากาศ 0.3 0.2
ไมทราบ/ไมตอบ 0.1 0.2
รวม 100.0 100.0
(จํ านวน) (12,680) (28,899)

มีบุคคลอ่ืนท่ีไมเก่ียวของอยูรวมในการสัมภาษณน้ีหรือไม
มตีัง้แตตนจนจบ 32.6 35.6
มีเฉพาะบางตอนของการสัมภาษณ 17.0 17.6
ไมมีตลอดการสัมภาษณ 50.3 46.6
ไมทราบ/ไมตอบ 0.1 0.3
รวม 100.0 100.0
(จํ านวน) (12,680) (28,899)

ถามีบุคคลอื่นอยูในที่สัมภาษณ ใครอยูในท่ีสัมภาษณบาง
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
บคุคลในครอบครัวของผูตอบ 71.4 81.0
เพ่ือนของผูตอบ 6.9 6.5
เพื่อนบาน 32.1 25.0
ลาม 2.0 1.9
อ่ืน ๆ (ญาติ คนในทีม ฯลฯ) 3.8 2.9



ตาราง ผ 1.3 (ตอ)

ค ําถาม แบบสอบถาม
ครัวเรือน บคุคล

มีบุคคลอ่ืนท่ีไมเก่ียวของ ตอบหรือออกความเห็นชวยผูตอบหรือไม
มีมาก 2.8 2.6
มเีปนบางตอน 30.3 27.6
มีนอย 27.7 26.2
ไมมี 38.2 42.9
ไมทราบ/ไมตอบ 0.9 0.8
รวม 100.0 100.0
(จํ านวน) (6,303) (15,435)

ผูตอบใหความรวมมือในการสัมภาษณเพียงใด
ใหความรวมมือดีมาก 51.1 49.9
ใหความรวมมือดี 46.8 47.5
ใหความรวมมือปานกลาง 1.8 2.1
ใหความรวมมือนอย 0.2 0.2
ไมทราบ/ไมตอบ 0.1 0.3
รวม 100.0 100.0
(จํ านวน) (12,680) (28,899)

ผูตอบมีปฏิกิริยาอยางไรในการใหสัมภาษณ
ยนิดีในการตอบคํ าถาม 86.6 85.5
เฉยๆ 13.1 14.1
มีทาทีไมพรอมท่ีจะใหสัมภาษณบางเร่ือง 0.2 0.0
แสดงทาทีไมคอยพอใจในบางค ําถาม 0.1 0.0
ไมทราบ/ไมตอบ 0.1 0.3
รวม 100.0 100.0
(จํ านวน) (12,680) (28,899)



ตาราง ผ 1.3 (ตอ)

ค ําถาม แบบสอบถาม
ครัวเรือน บคุคล

โดยท่ัวไปคุณภาพของขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณน้ีเปนอยางไร
ดีมาก 43.7 42.2
ดี 53.9 54.7
พอใช 2.2 2.7
ไมดี 0.1 0.0
ไมทราบ/ไมตอบ 0.1 0.3
รวม 100.0 100.1
(จํ านวน) (12,680) (28,899)

คุณภาพของขอมูลจากการสัมภาษณไมดีเพราะ
เปนคนตางดาว 4.3 -
เมาสุรา 13.0 3.5
ชรา 8.7 -
พิการทางสมอง - -
ไมคอยใหความรวมมือ 26.1 9.3
ปวย - 1.2
ไมทราบ/ไมตอบ 47.8 86.0
รวม 100.0 100.1
(จํ านวน) (23) (86)



ตาราง ผ 7.1 อัตราเจริญพันธุรายอายุ และอัตราเจริญพันธุรวมของสตรีอายุ 15-49 ป จ ําแนก
ตามพ้ืนท่ี รอบ 3 (2545)

อายุ อัตราเจริญพันธุรายอายุ
เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ทีสู่ง ผสมผสาน

15-19 0.02188 0.03738 0.08374 0.10903 0.06931
20-24 0.09363 0.12621 0.12162 0.17164 0.09831
25-29 0.10465 0.07143 0.09774 0.15234 0.07557
30-34 0.06700 0.07216 0.01418 0.10591 0.04267
35-39 0.02747 0.04142 0.03020 0.03820 0.02174
40-44 0.00746 0.00339 0.00694 0.02948 0.00000
45-49 0.00000 0.00000 0.00000 0.00794 0.00000

อัตราเจริญพันธุรวม 1.61 1.76 1.77 3.07 1.54





ภาคผนวก 2
หนาท่ีและคุณสมบัติของผูคุมงานสนาม

และพนักงานสัมภาษณ





หนาท่ีและคุณสมบัติของ
ผูคุมงานสนาม และพนักงานสัมภาษณ

ผูคุมงานสนาม
โครงการฯ รับสมัครผูคุมงานสนาม ระหวางวันท่ี 17-20 เมษายน 2545  และคัดเลือก    

ผูคุมงานสนามไว 10 คน ไดจัดอบรมผูคุมงานสนาม ระหวางวันท่ี 20-26 พฤษภาคม 2545 ที่
สถาบันราชภัฎกาญจนบุรี เน้ือหาท่ีอบรม คือ ความเปนมาของโครงการกาญจนบุรี  การท ําวิจัย 
ความส ําคญัของขอมลู/การเกบ็ขอมลู เทคนิคการสมัภาษณ โดยใชแบบสอบถาม การท ําส ํามะโน
ประชากร บทบาทผูคุมงานสนาม รายละเอียดของแบบสอบถามชุดหมูบาน แบบสอบถาม    
ครัวเรือนและบุคคล  การทํ าบญัชีครัวเรือน การท ําแผนที่หมูบาน โดยมีภาคปฏิบัติใหท ําบัญชี
ครัวเรือน และการท ําแผนท่ี  พรอมฝกหัดสัมภาษณดวยแบบสอบถามทั้ง 3 ชุดในหมูบาน

บทบาทหนาท่ีของผูคุมงานสนาม
1. ควบคุมการเก็บขอมูลใหเปนไปตามก ําหนดการ
2. ติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีระดับอํ าเภอ ตํ าบลและหมูบาน
3. ปรับปรุงบัญชีจํ านวนครัวเรือนและบุคคลในหมูบาน พรอมแผนท่ีหมูบาน
4. เก็บขอมูลหมูบาน โดยใชแบบสัมภาษณชุดหมูบาน
5. จัดพนักงานสัมภาษณลงสัมภาษณครัวเรือน/บุคคลในหมูบาน
6. รับผิดชอบความสมบูรณของแบบสอบถามครัวเรือนและบุคคลใหเสร็จกอน
เปลี่ยนหมูบาน

7. อํ านวยความสะดวกแกพนักงานสัมภาษณในการท ํางานและความเปนอยู
8. บริหารจัดการใหมีผูทํ าหนาที่ตรวจแบบสอบถาม (ผูชวยผูคุมงานภาคสนาม)



คุณสมบัติของผูคุมงานภาคสนาม
1. สํ าเร็จการศึกษาข้ันต่ํ าระดับปริญญาตรีทุกสาขา ทุกเพศ อายุ 25-30 ป
2. มีสุขภาพแข็งแรงไมมีโรคประจ ําตัวรายแรง
3. มีมนุษยสัมพันธด ี มีความเปนผูนํ า  สามารถรับผิดชอบวางแผนเกบ็ขอมูล
ภาคสนามใหเสร็จสิ้นทันเวลาที่ก ําหนดได

4. มีความเต็มใจที่จะพักอยูในหมูบาน จังหวัดกาญจนบุรี ตลอดเวลาปฏิบัติงาน
ภาคสนาม ประมาณ 45 วัน

5. ถามีภูมิล ําเนาในจังหวัดกาญจนบุรี หรือใกลเคียง หรือสามารถพูดภาษาทองถิ่น
ในพื้นที ่ๆ จะเก็บขอมูล จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

ผูคุมงานสนามไดออกไปปรับปรุงแผนท่ี และบัญชีครัวเรือนของหมูบาน ในพื้นที่
ศึกษากอนการเก็บขอมูลจริง และเตรียมความพรอมทางดานที่พัก รถยนตที่ใชเก็บขอมูล และมี
สวนรวมในการจัดอบรมพนักงานสัมภาษณ เชนการแนะนํ าตัว และฝกสัมภาษณ เปนตน

พนักงานสัมภาษณ
โครงการฯ  เปดรับสมัครพนักงานสัมภาษณระหวางวันที ่ 17-20 เมษายน 2545 และ

จัดอบรมพนักงานสัมภาษณระหวาง  วันท่ี 17-28 มิถุนายน 2545 เปนเวลา 12 วัน ณ สถาบัน
ราชภัฏกาญจนบุรี  โดยพนักงานสัมภาษณ จํ าแนกเปน 2 ประเภท คือ พนักงานสัมภาษณทั่วไป 
จํ านวน 60 คน และพนักงานสัมภาษณทองถิ่น จํ านวน 3 คน เนื้อหาที่อบรมคือ ความเปนมา
ของโครงการกาญจนบรีุ การท ําวิจัย ความส ําคญัของขอมลู การเกบ็ขอมลู เทคนิค การสัมภาษณ
โดยใชแบบสอบถาม  บทบาทหนาที่ของพนักงานสัมภาษณ รายละเอียดของค ําถามชุดหมูบาน 
ชุดครัวเรือน และชุดบุคคล การตรวจแบบสอบถาม พรอมฝกหัดการแนะนํ าตัว/เปดบาน       
ฝกการสัมภาษณดวยแบบสอบถามทั้ง 3 ชุดใน 3 หมูบาน ซึ่งเปนหมูบานทดสอบแบบสอบถาม
ของโครงการฯ



บทบาทหนาท่ีของพนักงานสัมภาษณ
1. สัมภาษณครัวเรือนและบุคคลที่อยูในขายใหถูกตองและครบถวน
2. ตรวจสอบแบบสอบถามของตนเองและแลกกันตรวจ กอนสงใหผูคุมงานสนาม
เสร็จทันวันตอวัน

3. รวมกันรับผิดชอบคุณภาพของแบบสอบถามในทีม
4. ทํ างานตามที่ผูคุมงานภาคสนามมอบหมาย

คุณสมบัติของพนักงานสัมภาษณ
1. สํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ทุกเพศ และอายุไมเกิน 30 ป
2.   มีความรูดานการวิจัยเบ้ืองตนบาง
3. มีมนุษยสัมพันธดี
4. มีความรูทางการเขียนภาษาไทยดี และลายมืออานออกงาย และมีความละเอียด
รอบคอบในการท ํางาน

5. มีความเต็มใจที่จะพักอยูในหมูบาน จังหวัดกาญจนบุรี ตลอดเวลาปฏิบัติงาน
ภาคสนาม ประมาณ 45 วัน

6. ถามีภูมิล ําเนาในจังหวัดกาญจนบุรี หรือใกลเคียง หรือพูดภาษาทองถิ่นในพื้นที่ที่
จะเก็บขอมูลจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

7. ไมมโีรคประจํ าตัวรายแรง
8. มีความละเอียดรอบคอบในการท ํางาน







ภาคผนวก 3
รายชื่อหมูบานในพื้นที่ศึกษา





รายชื่อหมูบานในพื้นที่ศึกษา

เมือง/ก่ึงเมือง

อํ าเภอ ต ําบล  หมูบาน
ทามะกา ทาไม   บานหลังวัดคาทอลิค

ตะคร้ํ าเอน   บานเกาหลัง
พระแทน   บานหมอสอ
ทาเสา   บานทาเสา
หวายเหนียว บานวังทอง

ทามวง วังขนาย   บานมะกอกหมู
วังศาลา   บานหัวพงษ

    และ
เขตเทศบาล อํ าเภอเมือง                   10 ชุมรุมอาคาร

        เขตเทศบาล อํ าเภอทามะกา                 3   ชุมรุมอาคาร



พ้ืนท่ีปลูกขาว

อํ าเภอ ต ําบล  หมูบาน

บอพลอย หนองกุม  บานหนองตาพุก
ทามะกา ยางมวง  บานหวยรางพงษ

โคกตะบอง  บานชายธูป
เขาสามสิบหาบ  บานเขากะอาง

ทามวง พงัตรุ  บานรางเฆ
พนมทวน พนมทวน  บานดอนง้ิว

หนองโรง  บานหลุมหิน
 บานรางขบ

ทุงสมอ  บานดอนปรก
พังตรุ  บานพังตรุ

 บานทุงสาวนอย
 บานดงกลาง

หนองสาหราย  บานปลักเขวา
ดอนตาเพชร  บานหนองปลอง

 บานหนองโพธ์ิ
บานหนองตาข ํา

เลาขวัญ หนองประดู  บานตะลุงเหนือ
หวยกระเจา หวยกระเจา  บานดงตาอินทร

  บานกรอกฟาสาธุการ
วังไผ  บานนาตามิ่ง
ดอนแสลบ  บานโปงสวรรค



พ้ืนท่ีพืชไร

อํ าเภอ ต ําบล   หมูบาน

เมือง หนองบัว   บานพุประดู
วังดง   บานหนองสามพราน

ไทรโยค ลุมสุม   บานเสรีธรรม
ศรีมงคล   บานยางโทน

บอพลอย หนองรี   บานหนองแกใน
  บานหนองส ําโรง

หลุมรัง   บานวังเงิน
ชองดาน   บานหนองเข
หนองกราง   บานพุรวก

ทามวง รางสาลี่   บานหนองจิก
หนองตากยา   บานหนองสองหอง

  บานหนองแหน
  บานหนองขาวนก

เลาขวัญ เลาขวัญ   บานเปรงพุทรา
หนองปลิง   บานบึงหลม
หนองนกแกว   บานหนองรัก
ทุงกระบํ่ า   บานน้ํ าลาด

ดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเตี้ย   บานหนองจอก
หนองปรือ หนองปลาไหล   บานหนองขอนเทพพนม

  บานเทพมงคล



พ้ืนท่ีสูง

อํ าเภอ ต ําบล   หมูบาน

ศรีสวัสดิ์ นาสวน    บานปลายนาสวน
   บานเจาะเหลาะ

ดานแมแฉลบ    บานทาสนุน
เขาโจด    บานไกรเกรียง
หนองเปด    บานเกาะบุก
ทากระดาน    บานทากระดาน
แมกระบุง    บานน้ํ ามุด

ทองผาภูมิ ทาขนุน    บานเสาหงษ
ปลอก    บานปลอกคี่
หินดาด      บานหินดาดตะวันตก

   บานวังผาตาด
ลิ่นถิ่น    บานกุยแหย
ชะแล    บานทุงนางครวญ
หวยเขยง    บานประจํ าไม

   บานรวมใจ
สหกรณนิคม    บานดินโส

สังขละบุรี หนองลู    บานหวยมาลัย
   บานหวยกบ

ปรังเผล    บานหวยตอ
ไลโว    บานเสนหพอง



พ้ืนท่ีเศรษฐกิจผสมผสาน

อํ าเภอ ต ําบล  หมูบาน

เมือง เกาะส ําโรง   บานเกาะส ําโรง
  บานเขาขวาง

ไทรโยค ลุมสุม   บานพุนอย
ไทรโยค   บานดาวดึงส
วังกระแจะ   บานแกงระเบิด

  บานวังกระแจะ
บอพลอย หนองกุม   บานทาแจง

หลุมรัง   บานไรพัฒนา
ทามะกา ดอนชะเอม   บานทุงมะกรูด

ตะคร้ํ าเอน   บานรวมใจพัฒนา
อุโลกสี่หมื่น   บานแจงงาม
แสนตอ   บานแสนตอ

ทามวง ทามวง   บานคันคูน้ํ า
ทุงทอง   บานหนองไผ
ทาตะครอ   บานหลังวัดทาตะครอ

เลาขวัญ หนองปลิง   บานขุนดาน
ดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเตี้ย   บานทาพลับ

จรเขเผือก   บานทามะไฟ
หนองไผ   บานสี่แยก

หวยกระเจา ดอนแสลบ   บานวังแสนสุข





ภาคผนวก 4
แบบสอบถาม





แบบส ํารวจหมูบาน



โครงการกาญจนบุรี
รอบ 3  พ.ศ.2545

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล
รวมกับ

สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี

แบบส ํารวจขอมูลหมูบาน

หมูท่ี ………... หมูบานชื่อ ………………………..………..………. ตํ าบล …………….……
อํ าเภอ ……………………………….…….…..      จังหวัดกาญจนบุรี

        
สัมภาษณวนัท่ี.……………เดือน………………….…… พ.ศ. 2545
เวลาเร่ิมสัมภาษณ………………………………………. เวลาสิ้นสุดสัมภาษณ………………
รวมเวลาสัมภาษณ…………………………….………………..……..

พนักงานสัมภาษณ ……………………………………………………….………..…………
ผูควบคมุภาคสนาม …………………………………...………..……วนัท่ี ………เดือน……
ผูตรวจแบบสอบถาม …………………………….………………..….วนัท่ี ………เดือน……
ผูลงรหัส ………………………………………….……………….…..วันท่ี ………เดือน……

ความเห็นในระหวางสัมภาษณ ……………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
  หมายเลขประจํ าหมูบาน
อํ าเภอ ___  ___
ตํ าบล ___  ___
หมูบาน ___  ___
….…………..………..

……………………….

…………....……………
....………..…พ.ศ. 2545
.….....………พ.ศ. 2545
….………….พ.ศ. 2545

…………………………
……………………….

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





ขอมูลหมูบานเปนการสัมภาษณกลุมตองมีจํ านวนตั้งแต 3 คนข้ึนไป

ขอมูลหมูบาน

รายช่ือผูใหขอมูล ตํ าแหนง อายุ
(เต็มป)

เพศ

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

ขอมูลหมูบานเปนการสัมภาษณกลุม ถาขอมูลไมครบตองหาเพ่ิมเติมเพ่ือใหขอมูลสมบูรณ

หัวขอท่ีใหขอมูล รายช่ือผูใหขอมูล ตํ าแหนง อายุ
(เต็มป)

เพศ

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



แบบสํ ารวจขอมูลหมูบาน  หนา 1 - 5

สวนท่ี 1 : ขอมูลทั่วไป

1.1 ปจจุบันหมูบานน้ีมีก่ีครัวเรือน       …………………………ครัวเรือน
ระบุปท่ีขอมูลน้ีถูกรวบรวม …………………………………

1.2 ปจจุบันหมูบานน้ีมีประชากรท้ังหมดก่ีคน
รวม………………..คน               ชาย…………………..คน              หญิง………………….คน
ระบุปท่ีขอมูลน้ีถูกรวบรวม …………………………………

พนักงานสัมภาษณ: โรงงานอตุสาหกรรมภายในหมูบาน หมายถึง โรงงานหรือสถานทีผ่ลติโภคภณัฑ (สนิคา)
ซึง่ควบคุมการผลิตหรือซอม โดยบุคคลหนึ่งหรือกลุมบุคคลรวมกันเปนผูประกอบการ
ณ สถานที่ตั้งแหงเดียว  สามารถดํ าเนินกิจการตั้งแตหน่ึงอยางหรือมากกวา  เชน
โรงงานทํ าแปงและท ําเสนกวยเตี๋ยว

1.3 หมูบานน้ีมีโรงงานอุตสาหกรรมภายในหมูบานหรือไม
1.  มี 2.  ไมมี

1.3.1  มีกี่โรงงาน …………………..โรงงาน    

 1.3.2 ระบุช่ือและประเภท
ของโรงงานอุตสาหกรรม

คนงานประมาณ
(คน)

คนในหมูบานน้ีทํ างานในโรงงานน้ี
ประมาณ (คน)

1.   ………………………………. ………………... ชาย……..…..คน       หญิง……..…..คน
2.   ………………………………. ………………... ชาย……..…..คน       หญิง……..…..คน
3.   ………………………………. ……………...… ชาย……..…..คน       หญิง……..…..คน

1.3.3 โรงงานท่ีใกลท่ีสุดอยูหางจากหมูบานน้ีก่ีกิโลเมตร  …………………….กิโลเมตร
 1.3.4 ระบุช่ือและประเภท

ของโรงงานอุตสาหกรรม
คนงานประมาณ

(คน)
คนในหมูบานน้ีทํ างานในโรงงานน้ี

ประมาณ (คน)
1.   ………………………………. ………………... ชาย……..…..คน       หญิง……..…..คน
2.   ………………………………. ………………... ชาย……..…..คน       หญิง……..…..คน
3.   ………………………………. ……………...… ชาย……..…..คน       หญิง……..…..คน
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1.4  ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2544 ถึงปจจุบัน  ในชุมชนของทานมีสิ่งตอไปนี้เกิดขึ้น หรือเพิ่มขึ้นบางหรือไม
(อานใหฟงทีละขอ)

สิ่งที่เกิดขึ้น เพิ่มขึ้น ลดลง ไมเปลี่ยนแปลง หมายเหตุ
1.  จํ านวนบาน
2.  ถนนหนทางในชุมชน
3.  จํ านวนรานคา / รานอาหาร
4.  จํ านวนโรงงาน

สวนท่ี 2 : การเกษตร  (ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2544 ถึง 30 มิถุนายน 2545)

2.1 หมูบานน้ีใชน้ํ าเพ่ือการเกษตรจากแหลงน้ํ าใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ค ําตอบ)
ก.  คลองชลประทาน ง.  บึง  หนอง
ข.  บอน้ํ าบาดาล  จํ านวน………………บอ จ.  ฝาย
ค.  ลํ าหวย  คลอง  แมนํ้ า  (ระบุชื่อ)…………… ฉ.  น้ํ าฝน
      …………………………………………….. ช.  อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………….

2.2 ปริมาณน้ํ าในแหลงนํ ้าธรรมชาติในปน้ี เม่ือเทียบกับปท่ีแลว
1.  ลดลง    3.  คงเดิม 5.  ไมมีแหลงนํ้ าธรรมชาติ
2.  เพิ่มขึ้น    4.  ไมทราบ

2.3 ชาวบานในหมูบานน้ี เพาะปลูกอะไรบาง (เพื่อขาย)  (ตอบไดมากกวา 1 ค ําตอบ)
ก.  ปลูกขาว   
ข.  พืชไร  (ระบุ)…………………………..
ค.  สวนผัก (ระบุ)…………………………..
ง.  สวนผลไม (ระบุ)…………………………..
จ.  ไมยืนตน เชน ตนสัก ยูคาลิปตัส  (ระบุ)…………………………..
ฉ.  อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………………………..

2.4 ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2544 ถึงปจจุบัน ชาวบานในหมูบานน้ี เล้ียงสัตวอะไรบาง (เพื่อขาย)
(ตอบไดมากกวา 1 ค ําตอบ)
ก.  เลี้ยงวัว ง.  เลี้ยงไก ช.  เลี้ยงกบ
ข.  เล้ียงควาย จ.  เลี้ยงปลา ซ.  อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………..………
ค.  เลี้ยงหมู ฉ.  เลี้ยงกุง



แบบสํ ารวจขอมูลหมูบาน  หนา 3 - 5

สวนท่ี 3 : อาชีพ

3.1 คนในหมูบานน้ีประกอบอาชีพอะไรบาง และคิดเปนรอยละเทาไรของประชากรในหมูบานน้ี
(ตอบไดมากกวา 1 ค ําตอบ)

ก.  อาชีพ…………………………………....…………รอยละ………………....
ข. อาชีพ…………………………………....…………รอยละ………………....
ค. อาชีพ…………………………………....…………รอยละ………………....
ง. อาชีพ…………………………………....…………รอยละ………………....
จ. อาชีพ…………………………………....…………รอยละ………………....

สวนท่ี 4 : สาธารณูปโภคและการคมนาคม

4.1 หมูบานน้ีรับสัญญาณโทรทัศนไดก่ีชอง
…………..ชอง  (ระบุชองท่ีรับสัญญาณได)…………………..………………..

4.2 หมูบานนี้มีโทรศัพทสาธารณะหรือไม
1.  มี   จํ านวน………………..ตู 2.  ไมมี

ใชการได………………ตู

4.3 หมูบานน้ีมีบานท่ีมีโทรศัพทใชก่ีหลัง
1.  มี จํ านวน………………..หลัง 2.  ไมมี

4.4 หมูบานน้ีมีสัญญาณโทรศัพทมือถือหรือไม
1.  มี 2.  ไมมี

4.5 หมูบานน้ีมีหอกระจายขาวท่ีสามารถใชไดหรือไม
1.  มี 2.  ไมมี

4.6 ในหมูบานน้ีมีวิทยุสํ าหรับส่ือสารก่ีเคร่ือง
1.  มี จํ านวน………………..เคร่ือง 2.  ไมมี

4.7 หมูบานน้ีมีอินเตอรเน็ตใชหรือไม
1.  มี 2.  ไมมี 3.  ไมทราบ

4.8 ถนนสายหลักท่ีใชในการติดตอภายในหมูบานมีลักษณะอยางไร (ยกเวนถนนซอยเขาบาน)
1.  ดิน 2.  ลูกรัง 3.  ลาดยาง 4.  คอนกรีต
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4.9 ลักษณะของถนนท่ีใชในการติดตอระหวางหมูบานน้ีกับอํ าเภอมีลักษณะอยางไร
1.  ดิน 2.  ลูกรัง 3.  ลาดยาง 4.  คอนกรีต

และหมูบานน้ีมีระยะทางหางจากอํ าเภอก่ีกิโลเมตร  …………………………….กิโลเมตร

4.10 ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2544 ถึงปจจุบัน มีเดือนใดบางในหมูบานท่ีถนนมีปญหาน้ํ าทวมหรือนํ ้าขัง
ท่ีทํ าใหการเดินทางไปตัวอํ าเภอยากลํ าบาก
1.  มี (บันทึกเดือนท่ีมีปญหา)……………………………………… 2.  ไมมี

4.11 หมูบานน้ีมีรถประจํ าทางผานหรือไม
1.  มี 2.  ไมมี

4.11.1 หมูบานนี้มีรถประจ ําทางผานวันละกี่เที่ยว
1.  1 เท่ียว       2.  2-5 เท่ียว 3.  6-10 เท่ียว         4.  10 เที่ยวขึ้นไป

4.11.2 ความถ่ีในการเดินรถเปนอยางไร (ระบุเปนเวลา เชน ทุกครึ่งชั่วโมง หรือทุกชั่วโมง)
…………………………………………..

4.11.3 (ถาไมม)ี  ระยะทางจากหมูบานไปถึงจุดที่มีรถประจ ําทางผานก่ีกิโลเมตร
…………………………… กิโลเมตร

สวนท่ี 5 : สุขภาพอนามัย

5.1 ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2544 ถึงปจจุบัน ทานคิดวามีโรคใหม ๆ เกิดข้ึนในหมูบาน (ชุมชน) ของทานหรือไม

1.  มี

2.  ไมมี
3.  ไมทราบ

5.2 ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2544 ถึงปจจุบัน โรคที่คนในหมูบานเปนสวนมากคือโรคอะไร

………………………………………………………………………….

1.1  โรคอะไรบาง……………………………..……..……………..………
……………………….………………………………………………..
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สวนท่ี 6 : การพัฒนาชุมชน

 6.1 ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2544 ถึงปจจุบัน มีโครงการใดท่ีเขามาชวยในการพัฒนาของหมูบานน้ีบาง
(ไมถามนํ า)

 

 โครงการ  1. มี  2. ไมมี  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
   1.  กองทุนหมูบาน 1 ลานบาท  1  2  

   2.  กองทุนเงินแสน  1  2  

   3.  กระตุนเศรษฐกิจ ตํ าบลละ 1 ลานบาท  1  2  

   4.  สรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  1  2  

   5.  ไฟฟา  1  2  

   6.  ประปา  1  2  

   7.  กอสรางถังเก็บนํ้ าหมูบาน  1  2  

   8.  ผูสูงอายุ  1  2  

   9.  อาหารกลางวันเด็ก  1  2  

 10.  อาหารเสริมนม  1  2  

 11.  สงเสริมอาชีพ  1  2  

 12.  ก ําจัดขยะ  1  2  

 13.  หมูบานเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด (หมูบานสีขาว)  1  2  

 14.  ลานกีฬาตานยาเสพติด  1  2  

 15.  รานคาชุมชน  1  2  
    

 16.  อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………….…    
    

 17.  อื่นๆ (ระบุ)………………………………………………    
    

 18.  อื่นๆ (ระบุ)………………………………………………    
    

 19.  อื่นๆ (ระบุ)………………………………………………    
    

 20.  อื่นๆ (ระบุ)………………………………………………  
 

 

    

 21.  อื่นๆ (ระบุ)………………………………………………    

 



แบบสอบถามครัวเรือน



โครงการกาญจนบุรี
รอบ 3  พ.ศ.2545

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล
รวมกับ

สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี

แบบสอบถามขอมูลครัวเรือน

ชือ่หัวหนาครัวเรือน    ……………………………….…………………………………

ชือ่ผูใหขอมลู ………………………………….…………………..…..…..….     ลํ าด

ไมใชบุคคลในครัวเรือน  (บันทึกความสัมพันธกับบุคคลในครัวเรือนนี)้………………

(เหตผุลท่ีบคุคลในครัวเรือนไมสามารถใหขอมูล)..……………………………………

บานเลขท่ี ……….….. หมูท่ี …….. หมูบานชื่อ …………………..………. ตํ าบล …

อํ าเภอ ……………………………….…….…..      จังหวัดกาญจนบุรี

ลกัษณะครัวเรือน   1.  ครัวเรือนเกา      2.  ครัวเรือนใหม

ทํ าเลที่ตั้ง 1.  เทศบาล 2.  ชนบท

        
ความพยายามสัมภาษณ  ครั้งที ่    1      2      3      4      5      6      7      

สมัภาษณครั้งสุดทายวันที่………เดอืน……..…... เริ่มเวลา……......…. ส้ินสุดเวลา…

ผลการสัมภาษณ 1.  เสร็จ 2.  ไมเสร็จ 3.  ไมได

เหตุผลท่ีสัมภาษณไมไดหรือไมเสร็จคือ…..……………………………………………

…………………………………………………………………………………………
.

พนักงานสัมภาษณ ……………………………………………………….………..……

ผูควบคมุภาคสนาม ……………………………...……….…..……วันท่ี ………เดือน

ผูตรวจแบบสอบถาม …………………………….……..…..…..….วันท่ี ………เดือน

ผูลงรหัส ………………………………………….……………..…..วันท่ี ………เดือน

  หมายเลขประจํ าครัวเรือน
อํ าเภอ ___  ___
ตํ าบล ___  ___
หมูบาน ___  ___

_

…………………..…………..…

ับที่บุคคลในครัวเรือน    ___  ___

…..……………………………...

ลํ าดับครัวเรือน ___  ___  __
………………………………….

…………….…………..………..

8      9      10

.…….…รวมเวลา…...…..……

………………….……..……….

…………….……………………

…………………..……………

……...……..……… พ.ศ. 2545

………….....……… พ.ศ. 2545

………….……….... พ.ศ. 2545
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พนักงานสัมภาษณ: ใหสังเกตลักษณะบานแลวใหวงกลมค ําตอบขางลาง

ลักษณะบาน
1. ประเภทของท่ีอยูอาศัย

1.  บานเด่ียว 5.  หองภายในบาน/อาคาร
2.  บานแฝด 6.  เรือ แพ รถท่ีเคล่ือนท่ีได
3.  เรือนแถว/หองแถว/ตึกแถว/ทาวนเฮาส 7.  อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………….…..……
4.  หองชุด

2. ลักษณะของบาน
1.  บานช้ันเดียว             2.  บานสองช้ัน       3.   มากกวา 2 ชั้น          8.  ไมเขาขาย

3. วัสดุของหลังคาสวนใหญใชอะไร
1.  ซีแพ็ค 5.  ไมไผ
2.  กระเบ้ือง 6.  ซีเมนต
3.  สังกะสี 7.  วัสดุใชแลว
4.  หญาคา/แฝก/จาก/ใบตองตึง 8.  อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………….……………..

4. วัสดุของตัวบานสวนใหญทํ าดวยอะไร
1.  คอนกรีต/อิฐ/หิน 4.  หญาคา/แฝก/จาก/ใบตองตึง 7.  คร่ึงตึกคร่ึงไม
2.  กระเบื้องแผน 5.  ไมไผ 8.  วัสดุใชแลว
3.  สังกะสี 6.  ไม 9.  อ่ืน ๆ (ระบุ)………………..

5. สัดสวนใชสอยภายในบาน
1.  แยกเปนหองถาวร 2.  มีฉากก้ัน     3.  ไมมีฉากกั้น (หองโลง)

6. ทิศทางการเขา-ออกของลมและแสงแดดธรรมชาติสองถึงภายในบาน
1.  โปรงสบาย 2.  คอนขางอับทึบ 3.  อับทึบ

7. การเล้ียงสัตวใตถุนบานมีหรือไม  (ถามเฉพาะบานเดี่ยว)
1.  มี  ระบุ (ประเภทสัตว)…………………….……..          2.  ไมมี           8.  ไมเขาขาย

8. การเล้ียงสัตวใกลตัวบานมีหรือไม
1.  มี  ระบุ (ประเภทสัตว)………………………..     ระยะหางจากตัวบาน….……………เมตร
2.  ไมมี
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สวนท่ี 1 : ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับบุคคลในครัวเรือน
 
1.1
ลํ าดับ
ท่ี

1.2
ช่ือ-นามสกุล

บุคคลที่อยูประจํ าในครัวเรือนนี้
ติดตอกัน 1 เดือนหรือมากกวา

1.3
ต้ังแต 1 กรกฎาคม
2544 ถึงปจจุบัน
บุคคลน้ีอาศัยอยู
ในบานหลังน้ี
หรือไม

1. อยู

1.4
สถานภาพ
อาศัย
(ดูรหัส)

1.5
วันเดือนปเกิด

1.6
อายุ
เต็มป

1.7
เพศ
1.ชาย
2.หญิง

1.8
ความ
สัมพันธ
กับ
หัวหนา
ครัว
เรือน

2. ไมอยู วัน เดือน ป (ดูรหัส)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

รหัสขอ 1.4   สถานภาพอาศัย :
1. เปนสมาชิกเกาและยังอยูในครัวเรือนนี้ 6. เปนสมาชิกชั่วคราวและเสียชีวิต
2. เปนสมาชิกเกาของครัวเรือนนี้และไปอยูที่อื่นภายใน 1 ปท่ีผานมา 7. เปนสมาชกิเกาที่ยายออกและยายกลับเขามาใหม
3. เปนสมาชิกเกาและเสียชีวิต  (ขามไปสวนท่ี 2)   8. เปนสมาชิกเกาที่ยายออกแตยังไมไดยายกลับมา
4. เปนสมาชิกใหมของครัวเรือนนี้และยังคงอาศัยอยู
5. อยูชัว่คราว (คือ บุคคลที่เคยอาศัยอยูในครัวเรือนนี้นานกวา 1 เดือน ตั้งแตวันที ่1 กรกฎาคม 2544)
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1.9
ลํ าดับท่ี
ของบิดา
ในครัวเรือน

(ถาไมมี
ใส 0)

1.10
ลํ าดับท่ี
ของมารดา
ในครัวเรือน

(ถาไมมี
ใส 0)

1.11
สถานภาพ
สมรส

(ดูรหัส)

1.12
การศึกษา

บุคคลนี้จบการศึกษา
สูงสุดชั้นใด
(ระบุ) ……

1.13
อาชีพ

(ถามบุคคลท่ีมีอายุ 4 ปข้ึนไป)
บุคคลนี้มีอาชีพอะไร

(ทํ างานอะไรระบุโดยละเอียด)

รหัสขอ 1.8   ความสมัพันธกับหัวหนาครัวเรือน :
1. หัวหนาครัวเรือน 5. พอตา แมยาย พอ/แมสามี   9. พ่ีนอง 13. เหลน 17. ผูอาศัย
2. คูสมรส 6. บุตร 10. เขย 14. ปู ยา ตา ยาย 18. ลกูจาง
3. พอ 7. บุตรบุญธรรม/ลูกเลี้ยง 11. สะใภ 15. ญาติ 19. อ่ืน ๆ (ระบุ)………………..
4. แม 8. บุตรของบุตร 12. หลาน 16. เพื่อน

รหัสขอ 1.11   สถานภาพสมรส : 1. โสด 2. สมรส 3. หมาย 4. หยา 5. แยก
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(ขอ 1.14-1.15)
ถามเฉพาะผูตอบ 4, 5, 6, 7 ในขอ 1.4 และครัวเรือนใหม

1.1
ลํ าดับ
ท่ี

1.2
ช่ือ-นามสกุล

บุคคลที่อยูประจํ าในครัวเรือนนี้
ติดตอกัน 1 เดือนหรือมากกวา

1.14
บุคคลนี้มาอยูใน
ครัวเรือนนี้
ตั้งแตเมื่อไร

(เดือน… พ.ศ….)

1.15
กอนมาอาศัยอยูในครัวเรือนนี้ บุคคลนี้อาศัยอยูที่ไหนมากอน

0.  เด็กเกิดใหม / อยูมาตั้งแตเกิด
1. ภายในหมูบานนี้ (ใสรหัสบุคคลในครัวเรือนเดิมป 2544)
2. ภายในต ําบลนี้
3. ที่อื่น (ระบุ อํ าเภอ…… จังหวัด…….. ประเทศ……….)

1.16
ถาไมอาศัยอยู
ท่ีน่ีแลว บุคคลนี้ไป
อาศัยอยูที่อื่นตั้งแต

เมื่อไร
(เดือน… พ.ศ….)

เดือน พ.ศ. สถานที่ อํ าเภอ  และจังหวัด ประเทศ เดือน พ.ศ.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

แบบสรุปครัวเรือน เฉพาะพนักงานลงรหัส

ครัวเรือนนี้มีสมาชิกทั้งหมด……………คน
ครัวเรือนนี้เปน

1. ครัวเรือนใหมยายมาจากนอกหมูบาน 4. ครัวเรือนเกาที่มี Listing ป 2544
2. ครัวเรือนใหมที่เกิดจากการแยกออกมาจากครัวเรือนเกา 5. ครัวเรือนเกาในปที่แลวที่ถูกเปลี่ยนสถานภาพเปนครัวเรือนใหม
3. ครัวเรือนใหมที่เกิดจากการตกสํ ารวจ (อยูมากอนป 2544) เน่ืองจากหัวหนาครัวเรือนเดิมยายออกไปอยูบานที่ไมม ีListing

ป 2544
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(ขอ 1.16-1.18)
ถามเฉพาะผูท่ีไมไดอาศัยอยูในครัวเรือนน้ีแลว (ตอบขอ 2, 5 และ 8 ในขอ 1.4)

(รวมท้ังสมาชิกเกาและใหม)
(ถาตอบ 8 ในขอ 1.4 ใหถามเฉพาะขอ 1.17 และ 1.18)

1.19
บุคคลน้ีมีปญหาในการชวย
เหลือตัวเองในเร่ืองใดบาง

(ถามเฉพาะบคุคลทีอ่ยูในปจจบุนั
หรอืตอบ 1, 4 และ 7 ในขอ 1.4)

1. มี         2. ไมมี

1.20
สาเหตุท่ีทํ าใหบุคคลน้ี
ชวยเหลือตัวเองไมได

(ตอบสาเหตหุลักสาเหตเุดยีว)
(ดรูหัส)

1.17
ปจจุบันบุคคลนี้ไปอาศัยอยูที่ไหน

1. ภายในหมูบานนี้ (ใสรหัสที่บุคคลนี้ไดรับในครัวเรือนใหม)
2. ภายในต ําบลนี้
3. ที่อื่น ๆ (ระบุ อํ าเภอ……... จังหวัด……… ประเทศ……..)

สถานที่   อํ าเภอ  และจังหวัด ประเทศ

1.18
ทีอ่ยูอาศยั
ปจจบุนั
ของบคุคลนี้
ตัง้อยู

(ดูรหัส)

1. ก
ารก
ิน

2. ข
ับถ
าย

3. อ
าบ
นํ้ า 

 แต
งตัว

4. ก
ารเ
คล
ือน
ไหว
ไปม
า

    ภ
ายใ
นบ
านใ
นแ
ตล
ะวัน

5. ม
ีปญ
หา
เรื่อ
งคว
ามจ
ํ าเส
ื่อม

 /
    อ
ากา
รหล
งลืม

1. ก
ารก
ิน

2. ข
ับถ
าย

3. อ
าบ
นํ้ า 

 แต
งตัว

4. ก
ารเ
คล
ือน
ไหว
ไปม
า

    ภ
ายใ
นบ
านใ
นแ
ตล
ะวัน

5. ม
ีปญ
หา
เรื่อ
งคว
ามจ
ํ าเส
ื่อม

 /
    อ
ากา
รหล
งลืม

รหัสขอ 1.18   ทีอ่ยูอาศัยปจจุบันของบุคคลนี้ตั้งอยู :
1.  ในเขตเทศบาล 2.  ชนบท 8.  ตางประเทศ

รหัสขอ 1.20   สาเหตทุีท่ ําใหบุคคลนี้ชวยเหลือตัวเองไมได :
1.  พิการมาแตก ําเนิด 4.  อุบัติเหตุจากการทํ างาน 7.  อ่ืน ๆ (ระบุ)………………..
2.  อุบัติเหตุในบาน/บริเวณบาน 5.  โรคภัยไขเจ็บ 8.  ไมทราบสาเหตุ
3.  อบุตัเิหตุจากการคมนาคม 6.  ความชรา
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  สวนที่ 2 : ภาวะการตาย   (พนักงานสัมภาษณ:  ใหตรวจดูบัญชีรายชื่อคนในบานวามีผูใดเสียชีวิตหรือไม  ถามี ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2544 ถึงปจจุบัน
ถาไมมี ใหขามไปถามสวนที่ 3)

2.1   ตรวจดูขอ 1.4 วาใครมีรหัส 3 หรือ 6 หรือไม
1.  มี 2.  ไมมี  (ขามไปถามสวนที ่3)

2.2
ชื่อ-นามสกุล

2.4
วันเดือนป
ที่เสียชีวิต

2.5
รวมอายุ
(เต็มป)
เมื่อเสีย
ชีวิต

2.6
เพศ
1.ชาย
2.หญิง

2.7
สาเหตุ
ที่เสีย
ชีวิต

(ดูรหัส)

2.8
ระบุโรคหรือสาเหตุ
ที่ทํ าใหบุคคลนี้เสียชีวิต

2.9
ระบุ

สถานที่ที่เสียชีวิต
1. โรงพยาบาลรัฐบาล
2. โรงพยาบาลเอกชน
3. สถานีอนามัย
4. คลินิก
5. บาน
6. ถนน

2.10
ไดแจงตาย
หรือไม

1.  แจง
2. ไมแจง
   (ถามตอขอ
    2.11)

2.11
ถาไมได
แจงตาย
ทํ าไมถึง
ไมแจง

(ระบุ)………

2.3
ลํ าดับที่
(ในหนา

2)

วัน เดือน ป 7. สถานที่อื่น (ระบุ….)
1.

2.

3.

รหสั ขอ 2.7    สาเหตุที่เสียชีวิต : 1. เจ็บปวย/ไมสบาย ดวยโรคติดเชื้อ 3.  อุบัติเหตุ       5.  ฆาตัวตาย 7.  อื่น ๆ (ระบุ)………………………..………………….
2. เจบ็ปวย/ไมสบายดวยโรคไมติดเชื้อ 4.  ถูกฆาตกรรม       6.  ความชรา (หมายถึง ผูหญิงที่มีอายุ 70 ปขึ้นไป และผูชายที่มีอาย ุ65 ปขึ้นไป)
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สวนท่ี 3 : ลักษณะของครัวเรือน

3.1  โดยปกติแลว  คนในครัวเรือนน้ีใชภาษาอะไรพูดกันในครอบครัว (ตอบไดขอเดียว)
1.  ไทยกลาง 4.  ลาวโซง  ลาวพวน 7.  จีน
2.  ไทยอีสาน 5.  พมา 8.  อ่ืน ๆ (ระบุ …………………)
3.  มอญ 6.  กะเหร่ียง

3.2  ครัวเรือนนี้มีไฟฟาใชหรือไม
1.  มี 2.  ไมมี

3.2.1  ไฟฟาที่ใชเปนไฟฟาประเภทอะไร
1.  ไฟฟาสาธารณะ
2.  ไฟฟาหมูบาน
3.  ไฟฟาของบานตัวเอง เชน เครื่องปนไฟ, Solar Cell, แบตเตอร่ี

3.3 ครัวเรือนน้ีใชเชื้อเพลิงชนิดใดในการทํ าอาหารในชีวิตประจํ าวัน (โดยเรียงลํ าดับการใชจากมากไปหานอย)
ก.   ฟน ลํ าดับท่ี ………..
ข.  ถาน ลํ าดับท่ี ………..
ค.  แกส ลํ าดับท่ี ………..
ง.  ไฟฟา ลํ าดับท่ี ………..
จ.  อ่ืน ๆ (ระบุ ……………………) ลํ าดับท่ี ………..

3.4 ครัวเรือนนี้มีนํ้ าประปาสงถึงบานหรือไม (ระบบประปา)
1.  มี 2.  ไมมี

3.5 น้ํ าท่ีครัวเรือนน้ีใชดื่มมาจากแหลงนํ ้าใด (ตอบไดมากกวา 1 ค ําตอบ)
ก.  น้ํ าฝน ค.  แหลงนํ้ าธรรมชาติ จ.  บอบาดาล
ข.  ประปา ง.  บอน้ํ าต้ืน ฉ.  ซ้ือน้ํ าด่ืม

3.6 น้ํ าท่ีครัวเรือนน้ีใชมาจากแหลงนํ ้าใด (ตอบไดมากกวา 1 ค ําตอบ)
ก.  น้ํ าฝน ค.  แหลงนํ้ าธรรมชาติ จ.  บอบาดาล
ข.  ประปา ง.  บอน้ํ าต้ืน ฉ.  ซ้ือน้ํ าใช

3.7 ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2544 ถึงปจจุบัน  ครัวเรือนนี้มีนํ ้าใชพอเพียงหรือไม
1.  พอเพียง 2.  ไมพอเพียง
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3.8 ครัวเรือนนี้มีสวมของตนเองหรือไม
1. มี 2. ไมมี

3.8.1 สวมที่ใชอยูที่ไหน  (ตอบไดมากกวา 1 ค ําตอบ)
ก.  ภายในตัวบาน ข.  ใตถุนบาน ค.  นอกบาน ง.  อ่ืนๆ (ระบุ)………………...

3.8.2 สวมที่ใชเปนประเภทอะไร  (ตอบไดมากกวา 1 ค ําตอบ)
ก.  สวมชักโครก ง.  สวมหลุม
ข.  สวมซึม จ.  ถายลงแมนํ้ า
ค.  สวมตัก ฉ.  อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………..……...

3.9 ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2544 ถึงปจจุบัน ครัวเรือนน้ีมีหนี้สินบางหรือไม (อาจเปนหน้ีสินในรูปตัวเงิน
ขาว สินคาผอนสง หรืออ่ืน ๆ ท่ีมีมูลคาต้ังแต 100 บาทขึ้นไป) (ตอบไดมากกวา 1 ค ําตอบ)
1. มี 2. ไมมี

แหลงเงินกู จํ านวนเงินหรือมูลคา (บาท)
ก. ญาติ
ข. เพือ่นบาน/เพื่อน/เพื่อนที่ท ํางาน
ค.  นายจาง (เถาแก)/เจาของบาน/นายทุน
ง. รานคา
จ. สหกรณ/กลุมตางๆ เชน  สหกรณหมูบาน, กลุมธนาคารออมทรัพย,
     กลุมฌาปนกิจ
ฉ.  กองทุนหมูบาน / โครงการแกไขความยากจน (กขคจ.) /
     กองทุนเงินแสน / กองทุนเงินลาน
ช. ธ.ก.ส. (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ)
ซ. ธนาคารอ่ืน ๆ
ฌ. หนวยงานของรัฐ  เชน โรงรับจํ านํ าของรัฐ  สหกรณออมทรัพยภายใน
กระทรวงตาง ๆ

ญ. สถาบันการเงินอ่ืน ๆ เชน ไฟแนนซ, บริษัทเงินทุน, โรงรับจํ านํ าเอกชน
ฎ.  โครงการ SIF

ฏ. อ่ืน ๆ (ระบุ) ……………….………………………….……
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3.10 ครัวเรือนของทานเปนเจาของสิ่งเหลานี้หรือไม  (โดยถามนํ า)
(ถาม)ี  มีจ ํานวนเทาใด  และ (ถาไมม)ี ใหใส !

สิ่งของ
จํ านวนรวม

(ถาไมมีใส !)
ก. โทรทัศนสี
ข. วีดีโอ/VCD/DVD/คาราโอเกะ
ค. จานดาวเทียม
ง. เคร่ืองเสียง/สเตริโอ
จ. โทรศัพทมือถือ
ฉ. โทรศัพทบาน
ช. คอมพิวเตอร
ซ. เครื่องสูบนํ้ า/เครื่องปนไฟ/มอเตอรปมน้ํ า/เครื่องพนนํ ้า
ฌ. เครือ่งปรับอากาศ
ญ. จักรเย็บผา
ฎ. เครื่องซักผา
ฏ. ไมโครเวฟ
ฐ. ตูเย็น/ตูแช
ฑ. เรือยนต
ฒ. รถจักรยาน
ณ. รถมอเตอรไซด
ด. สามลอเคร่ือง
ต. รถอีแตน
ถ. รถเกง
ท. รถปคอัพ/รถกระบะ/รถตู  (4 ลอ)
ธ. รถบรรทุก/รถทัวร  (รถ 6 ลอหรือมากกวา)
น. รถแทรกเตอร/รถเก่ียวขาว/รถนวดขาว/รถไถใหญ/รถไถเล็ก/รถไถเดินตาม

บ.*   อ่ืน ๆ (ระบุ) ………………………….…………………………………..

*  อ่ืน ๆ (ระบุ)…….. :  ไมตองบันทึก ทีวีขาวดํ า, วิทยุ, หมอหุงขาวไฟฟา, เตารีด, พัดลม, กาตมน้ํ าไฟฟา
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สวนท่ี 4 : ส่ิงแวดลอม

พนักงานสัมภาษณ: “การใชทีด่นิเพือ่การเกษตร” หมายถึง ทีด่นิของตนเองหรือเชาผูอืน่กไ็ด

4.1  ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2544 ถึงปจจุบัน ครัวเรือนน้ี ใชท่ีดินเพ่ือการเกษตร (ทั้งขายและบริโภค) บางหรือไม
และใหเปรียบเทียบผลผลิตกับปท่ีแลว
1. ใช 2.  ไมใช   (ขามไปถามขอ 4.3)

4.1.1 4.1.2 4.1.3
ความเปนเจาของ ความอุดม ผลผลิต

ใชท่ีดินเพื่อการเกษตร
อะไรบาง

1.
เปนเจาของเอง

2.
เชา

3.
อ่ืนๆ (ระบุ)…….

………………….
………………….

สมบรูณ
ของดิน
เทียบกับ
ปที่แลว
(ดูรหัส)

เทียบกับ
ปที่แลว
(ดูรหัส)

จํ านวนไร จํ านวนไร จํ านวนไร
ก.  ปลูกขาว

นาดํ า …..…………. …...………… ……….………. ……..…... ……...…
นาหวาน …..…………. …...………… ……….………. ……..…... ……...…
ขาวไร …..…………. …...………… ……….………. ……..…... ……...…

ข.  ปลูกออย …..…………. …...………… ……….………. ……..…... ……...…
ค.  ปลูกมันสํ าปะหลัง …..…………. …...………… ……….………. ……..…... ……...…
ง.  ปลูกขาวโพด …..…………. …...………… ……….………. ……..…... ……...…
จ.  ปลูกผัก (ระบุ)…………..……………..…. …..…………. …...………… ……….………. ……..…... ……...…
ฉ.  ปลูกผลไม (ระบุ)……...…………………. …..…………. …...………… ……….………. ……..…... ……...…
ช.  ไรนาสวนผสม …..…………. …...………… ……….………. ……..…... ……...…
ซ. ปลูกไมยืนตน เชน ตนสัก ยูคาลิปตัส
    (ระบุ)……………………….….………..... …..…………. …...………… ……….………. ……..…... ……...…
ฌ. พืชอื่นๆ (ระบุ)……………………………. …..…………. …...………… ……….………. ……..…... ……...…
ญ. เล้ียงสัตวน้ํ า (ระบุ) ……. ……………..… …..…………. …...………… ……….……….
ฎ. เล้ียงสัตวอ่ืนๆ (ระบุ)………………………  …..…………. …...………… ……….……….

รวม …..…………. …...………… ……….………. ……..…... ……...…

รหสัขอ 4.1.2   ความอุดมสมบูรณของดินเทียบกับปที่แลว : 
1. เพิ่มขึ้น 2. ลดลง 3. ไมเปลี่ยนแปลง 4. ปที่แลวไมไดท ํากิจกรรมนี้

รหสัขอ 4.1.3   ผลผลิตเทียบกับปที่แลว : 
1. เพิ่มขึ้น 2. ลดลง 3. ไมเปลี่ยนแปลง 4. ปที่แลวไมไดท ํากิจกรรมนี้ 5. ปนี้ยังไมไดผลผลิต
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4.1.4
คาใชจาย (บาท)

ปุยชีวภาพ ปุยเคมี ยากํ าจัดวัชพืช ยาฆาแมลง คาแรงงาน คาใชจายเทียบกับปที่แลว
(ดูรหัส)

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

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

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

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

รหสัคาใชจายเทียบกับปที่แลว : 
1. เพิ่มขึ้น 2. ลดลง 3. ไมเปลี่ยนแปลง 4. ปที่แลวไมไดทํ ากิจกรรมนี้
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 4.2  ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2544 ถึงปจจุบัน ครัวเรือนนี้มีนํ้ าใชเพื่อการเกษตรเพียงพอหรือไม
1.  เพียงพอ        2.  ไมเพียงพอ   3.  ไมเพียงพอเปนบางฤดู         4.  ใชท่ีดินเพ่ือการเล้ียงสัตว

4.3  ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2544 ถึงปจจุบัน ครัวเรือนน้ีประสบกับปญหาตอไปน้ีหรือไม (โดยถามนํ า)

ปญหา ระดับ เดือนที่มีปญหา
1. มี
2. ไมมี

ความรุนแรง
ของปญหา
1. มาก
2. ปานกลาง
3. นอย

1.  เสียงดงั
2.  ควัน
3.  กล่ิน
4.  ฝุน
5.  น้ํ าเนาเสีย
6.  ขยะ / ของเสีย
7.  ยุง

8.  แมลง (ระบุ)……………………………

9.  อื่นๆ (ระบุ)………………..……………

สวนท่ี 5 : นโยบายรัฐบาล
5.1  ในหมูบานของทานมีโครงการกองทุนหมูบานละ 1 ลานบาทหรือไม

1.  มี 2.  ไมมี 3.  ไมทราบวามีหรือเปลา

5.1.1    สมาชิกในครัวเรือนของทานมีสวนรวมในโครงการน้ีหรือไม
1.  มี 2.  ไมมี 3.  ไมทราบวามีหรือเปลา

5.1.2   (ถาม)ี มีสวนรวมในลักษณะใด  (ตอบไดมากกวา 1 ค ําตอบ)
ก.  รวมทํ าโครงการขอทุน
ข.  เปนกรรมการบริหารทุน
ค.  ขอกูเงินจากกองทุนน้ี
ง.  เปนสมาชิก
จ.  อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………………………………..





ความเห็นของพนักงานสัมภาษณ
♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠

พนกังานสัมภาษณ :  เม่ือคณุเสร็จการสัมภาษณรายน้ี โปรดตอบคํ าถามตอไปนี้อยางตรงไปตรงมา

1. สถานท่ีท่ีทํ าการสัมภาษณเปนอยางไร
1. ปราศจากส่ิงรบกวน/มีความเปนสวนตัวมาก
2. มส่ิีงรบกวนบางแตไมมีผลกระทบตอการสัมภาษณ
3. มส่ิีงรบกวนและมีผลกระทบตอการสัมภาษณพอสมควร
4. มส่ิีงรบกวนมากจนตองหยุดการสัมภาษณบอยๆ / เสียบรรยากาศ

2. มบีคุคลอื่นที่ไมเกี่ยวของอยูรวมในการสัมภาษณนี้หรือไม
1. มตีัง้แตตนจนจบ
2. มเีฉพาะบางตอนของการสัมภาษณ
3. ไมมีตลอดการสัมภาษณ   (ขามไปถามขอ 5)

3. ถามีบุคคลอ่ืนอยูในท่ีสัมภาษณ ใครอยูในที่สัมภาษณบาง (ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)
ก. บุคคลในครอบครัวของผูตอบ ค. เพื่อนบาน
ข. เพ่ือนของผูตอบ ง. บุคคลอ่ืน ๆ ระบุ………………………….

4. มบีคุคลอืน่ที่ไมเกี่ยวของ ตอบหรือออกความเห็นชวยผูตอบหรือไม
1. มมีาก 3. มีนอย
2. มเีปนบางตอน 4. ไมมี

5. ผูตอบใหความรวมมือในการสัมภาษณเพียงใด
1. ใหความรวมมือดีมาก 3. ใหความรวมมือปานกลาง
2. ใหความรวมมือดี 4. ใหความรวมมือนอย

6. ผูตอบมีปฏิกิริยาอยางไรในการใหสัมภาษณ
1. ยนิดใีนการตอบค ําถาม
2. เฉย ๆ
3. มทีาทไีมพรอมท่ีจะใหสัมภาษณบางเรื่องหรือบางขอ (ระบุเร่ือง/ขอ)…………………………………….….…..
4. แสดงทาทีไมคอยพอใจในบางเร่ืองหรือบางขอ (ระบุเร่ือง/ขอ)…………………………………………………...

7. โดยท่ัวไปคุณภาพของขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณน้ีเปนอยางไร
1. ดมีาก 3. พอใช
2. ดี 4. ไมด ี(เพราะ)…………………………………………………..
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โครงการกาญจนบุรี
รอบ 3  พ.ศ.2545

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล
รวมกับ

สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี

แบบสอบถามสวนบุคคล
ถามเฉพาะบุคคลที่มีอาย ุ15 ปขึ้นไป

ชือ่ผูใหขอมลู …………………………………………………………………..…………

ชือ่หัวหนาครัวเรือน    ……………………………….……………………………………

บานเลขท่ี ……….….. หมูท่ี …….. หมูบานชื่อ …………………..………. ตํ าบล ……

อํ าเภอ ……………………………….…….…..      จังหวัดกาญจนบุรี

ทํ าเลที่ตั้ง 1. เทศบาล 2. ชนบท

        
ความพยายามสัมภาษณ  ครั้งที ่    1      2      3      4      5      6      7      8 

สมัภาษณครั้งสุดทายวันที่………เดอืน……..…... เริ่มเวลา……......…. ส้ินสุดเวลา….

ผลการสัมภาษณ 1.  เสร็จ 2.  ไมเสร็จ 3.  ไมได

เหตุผลท่ีสัมภาษณไมไดหรือไมเสร็จคือ…..………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
.

พนักงานสัมภาษณ ……………………………………………………….………..……

ผูควบคมุภาคสนาม ……………………………...……………....……วันท่ี ………เดือ

ผูตรวจแบบสอบถาม …………………………….……………..…..….วันท่ี ………เดือ

ผูลงรหัส ………………………………………….……………..….…..วันท่ี ………เดือ
  หมายเลขประจํ าตัวบุคคล
อํ าเภอ ___  ___
ตํ าบล ___  ___
หมูบาน ___  ___

ลํ าดับครัวเรือน ___  ___  ___
    ลํ าดับบุคคล ___  ___
…………………………...….

………………..…………..…

………….…………..………..

     9      10

…….…รวมเวลา…...…..……

……………….……..……….

………….……………………

…………………..……………

น……...……..……พ.ศ. 2545

น……….....………พ.ศ. 2545

น……….………….พ.ศ. 2545
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สวนท่ี 1 : ขอมูลสวนบุคคล

1.1 ทานเกิดเมื่อไร
วัน ……. เดือน ……………….……… ป ………...

1.2 ทานอายุเทาไร
อายุ (เต็มป)  ……………….ป

1.3 เพศของผูใหสัมภาษณ
1. ชาย 2. หญิง

1.4 ทานเชือ้ชาติอะไร  (ระบุ)………………………….

1.5 ทานมีสถานภาพสมรสอะไร

1.  สมรส 1.5.1.1   แตงงาน (คร้ังแรก)      เมื่อเดือน……...……พ.ศ…..…. หรืออายุ……...ป
1.5.1.2   แตงงาน (ครั้งลาสุด)    เมื่อเดือน……...……พ.ศ…..…. หรืออายุ……...ป
1.5.1.3  การแตงงาน (ครั้งลาสุด) ทานจดทะเบียนสมรสหรือไม

1. จด         2. ไมจด เพราะ………………………………….………..…

2.  หยา
3.  แยก
4.  หมาย
5.  โสด ถามเฉพาะผูที่มีอาย ุ15-39 ป

1.5.1.4  ในอนาคตทานคิดวาจะแตงงานหรือไม
1.  แตงงาน           คาดวาจะแตงงานเมื่ออายุเทาไหร  ………….ป
2.  ไมแตงงาน เพราะ………………………….…………………………………
3.  ไมแนใจ  เพราะ………………………………………………………………….

1.6  ทานจบการศึกษาสูงสุดช้ันอะไร  เม่ือป พ.ศ. อะไร  (หรือเมื่ออายุเทาไร)
จบการศึกษาสูงสุดชั้น……………………………………………….
เมื่อ พ.ศ. ………………    หรืออายุเม่ือจบช้ันสูงสุด……………….ป
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1.7 ทานรูภาษาอะไรบาง

ภาษา ทานรูหรือไม ความสามารถในการใชภาษา ใชภาษานี้
1.  รู พูดโตตอบ อาน เขียน ในชวีติประจ ําวนั
2.  ไมรู 1.  ได

2.  ไมได
1.  ได
2.  ไมได

1.  ได
2.  ไมได

หรือไม
1. ใช
2. ไมใช

ก.  ไทย
ข.  อังกฤษ
ค.  ฝร่ังเศส
ง.   เยอรมัน
จ.  ญี่ปุน
ฉ.  จีน
ช.  กะเหร่ียง
ซ.  มอญ
ฌ. พมา

ญ.  อื่นๆ (ระบุ)…………………………

ฎ.  อื่นๆ (ระบุ)…………………………

1.8 ปจจุบันทานทํ างานหรือไม
1. ทํ างาน     2. กํ าลังหางาน  3. เรียนหนังสือ (รวมวิชาชีพดวย)    4. แมบาน   5. ไมไดทํ างาน

1.8.1 ทานทํ างานอะไร
งานหลัก ………………………….……..……..  งานรอง …………………………….……

1.8.2 ทานมีรายไดจากการทํ างานหรือไม (รายไดรวมจากงานทั้งหมด)
1.  มีรายไดปละ………..……………………….……บาท
2.  ไมมีรายได เพราะ ……………………….………………………….……..……………..

(บันทึกขอ 1.8.3 เมื่อไมสามารถแยกรายไดของตัวเองออกจากรายไดครัวเรือน)

1.8.3 รายไดท่ีทานทํ ารวมกับครัวเรือนปละ……………………….……..บาท

1.8.4 เหตุผลท่ีไมไดทํ างาน (ระบุ)…………………………………………………………………
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สวนท่ี 2 : การยายถ่ิน

พนักงานสัมภาษณ : ตอไปน้ีเปนคํ าถามทุกคนเก่ียวกับการยายถ่ิน

ประวัติการยายถิ่น

2.1 บานเกิดของทานอยูท่ีไหน
1. ภายในหมูบานน้ี
2. ภายในตํ าบลน้ี
3. ท่ีอ่ืน (ระบุ อํ าเภอ………………..………. จังหวัด……..……… ประเทศ………………..…)

2.2 บานเกิดของทานน้ันต้ังอยูในเขตเทศบาล หรือเขตสุขาภิบาล หรือชนบท (ในเวลาที่เกิด)
1. ในเขตเทศบาล
2. สุขาภิบาล
3. ชนบท

2.3 ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2544 ถึงปจจุบัน  ทานเคยไปอยูท่ีอ่ืนเกินหน่ึงเดือน หรือไม
1. เคย   (ถามตอขอ 2.3.1)
2. ไมเคย   (ขามไปถามสวนที่ 3)
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เขยีนลํ าดับการยายถ่ิน (ใหบนัทกึสถานที่และเวลาที่อยูในแตละสถานที)่

ทานเคยไปอยูท่ีไหนมาบาง ต้ังแตกรกฎาคม 2544 ถึงปจจุบัน
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6
เดือน 1. ที่อยูปจจุบัน

2.  เทศบาล (ระบ…ุ……...)
3. กรุงเทพมหานคร (กทม.)
4. หมูบานอื่น (ระบ…ุ……)
8.  ตางประเทศ

ตํ าบล อํ าเภอ จังหวัด ประเทศ

กรกฎาคม 44

สิงหาคม 44

กันยายน 44

ตุลาคม 44

พฤศจิกายน 44

ธันวาคม 44

มกราคม 45

กุมภาพันธ 45

มีนาคม 45

เมษายน 45

พฤษภาคม 45

มิถุนายน 45

กรกฎาคม 45

สิงหาคม 45

รหัสขอ 2.3.7  บุคคลท่ีอยูดวยในขณะน้ัน :
1. อยูคนเดียว 5. พอตา แมยาย พอ/แมสามี   9. พี่นอง 13. เหลน 17. ผูอาศัย
2. คูสมรส 6. บุตร 10. เขย 14. ปู ยา ตา ยาย 18. ลูกจาง
3. พอ 7. บุตรบุญธรรม/ลูกเลี้ยง 11. สะใภ 15. ญาติ 19. อื่น ๆ (ระบุ)………………..
4. แม 8. บุตรของบุตร 12. หลาน 16. เพื่อน
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2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11
บุคคลที่อยูดวย
ในขณะนั้น

(ตอบไดมากกวา
1 คํ าตอบ)

(ดูรหัส)

เหตุผลที่ยายออก
จากที่เดิม

(เหตุผลส ําคัญที่สุด
เพียงขอเดียว)

(ดูรหัส)

งานที่ทํ าคืออะไร
(บันทึกลักษณะงานที่ท ํา)

 ไมไดทํ างาน  (ขามไปถามขอ 2.3.11)

จ ํานวนเงิน/สิง่ของที่สงกลับ
หรือนํ ากลับมา

(บาท)
(บันทึกเฉพาะที่มีมูลคา
ตั้งแต 100 บาทขึ้นไป)

เหตุผลที่ยายเขา
มาอยูที่ใหม

(เหตุผลส ําคัญที่สุด
เพียงขอเดียว)

(ดูรหัส)

รหัสขอ 2.3.8 เหตุผลท่ียายออกจากท่ีเดิม  และขอ 2.3.11  เหตุผลท่ียายเขามาอยูท่ีใหม : 
1.  หางานทํ า 10.  บวช 19. ไปคลอด/เลี้ยงลูก/รอแฟนคลอด 28. บานเกิด
2.  ทํ างานตามฤดูกาล 11.  เรียนหนังสือ 20. ดูแลเด็ก/ผูสูงอายุ 29. สึก (จากการเปนพระ /ชี)
3.  ทํ างาน 12.  รักษาโรค 21. ชวยงานบาน/ดูแลบาน 30. อื่น ๆ (ระบุ) ……………….
4.  หมดงาน/เสร็จงาน 13.  เยี่ยมเพื่อน 22. ปญหาสวนตัว/ครอบครัว
5.  อยากเปลี่ยนงาน 14.  เยี่ยมญาติ 23. แยกครอบครัว
6.  เปนทหารเกณฑ 15. พักผอน/พักรอน/เที่ยว/ทํ าบุญ 24. บานของตนเอง/พอแมอยูที่นั่น
7.  ปลดประจํ าการ 16. ถูกจองจํ า 25. กลับบาน
8.  ยายตามคํ าสั่ง 17. ตามคูสมรส 26. ปญหาเศรษฐกิจ
9.  ขยายสาขา    18. ตามพอแม 27. ที่ใหมเจริญกวา
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สวนท่ี 3 : ภาวะเจริญพันธุ

(ขอ 3.1-3.4) พนักงานสัมภาษณ : ถามเฉพาะสตรีที่แตงงานแลว อาย ุ15-50 ป

3.1 ทานเคยต้ังครรภหรือไม
1. เคย         2. ไมเคย  (ขามไปถามขอ 3.4)

จํ านวนคร้ังของการต้ังครรภ………………ครรภ
เกิดรอด……………………………...……ครรภ
แทง/หรืออ่ืนๆ……………..………………ครรภ

 

3.2 ขณะน้ีทานมีบุตรท่ียังมีชีวิตอยู (นับรวมผูที่อาศัยอยูกับทานและอาศัยอยูที่อื่น) กี่คน
เปนผูชายก่ีคน และผูหญิงกี่คน

 รวม ……………..……….. คน
 ผูชาย ………….…….…….. คน
 ผูหญิง ……...…….………... คน
 

3.3 ทานมีบุตรท่ีปจจุบันเสียชีวิตไปแลวกี่คน  เปนผูชายก่ีคน  และผูหญิงกี่คน
 รวม ……………..……….. คน
 ผูชาย ………….…….…….. คน
 ผูหญิง ……...…….………... คน
 
 

พนักงานสัมภาษณ : รวมจ ํานวนบตุรท้ังหมดในขอ  3.2 และ 3.3 ลงในชองขางลาง
 รวมทั้งหมด ……………..……….. คน
 รวมผูชาย ………….…….…….. คน
 รวมผูหญิง ……...…….………... คน
 (ถาไมใช  ใหตรวจดูจํ านวนการต้ังครรภดวย  ถาไมสอดคลองกันใหกลับไปถามใหม)
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3.4 ทานตองการมีบุตร/เพิ่มหรือไม
1.  ตองการ 2.  ไมตองการ

3.4.1 ตองการมีบุตร/เพิ่มอีกก่ีคน …………………คน
1.  ชาย …………… คน         2.  หญิง …………. คน         3.  ไมระบุเพศ

3.4.2  ตองการบุตร/เพิ่มเมื่อใด
1.  ภายใน 6 เดือน 5.  ภายใน 3-5 ป
2.  ภายใน 1 ป  6.  มากกวา 5 ป
3.  ภายใน 1-2 ป 7.  บอกไมได
4.  ภายใน 2-3 ป

3.5 ประวัติการต้ังครรภและการคุมกํ าเนิดรายเดือน  (ถามเฉพาะสตรีทุกคน อายุ 15-49 ป)

ถาแตงงานแลว  ใหสัมภาษณการตั้งครรภและคุมก ําเนิดในระหวางเดือนมกราคม 2544 ถึงปจจุบัน โดยบันทึก
อกัษรยอลงในตารางรายเดือนขางลาง ในแตละเดือน

แนวทางค ําถามและอักษรยอมีดังน้ี
1. การส้ินสุดการตัง้ครรภ

(ถามถงึการตัง้ครรภ และผลของการตั้งครรภในระหวางเดือนมกราคม 2544 ถึงปจจุบัน)
บันทึกผลของการต้ังครรภในเดือนท่ีส้ินสุดดังน้ี

LB (Live Birth) :  เกิดรอดชีพ
SB (Still Birth)  :  เกดิไรชีพ หรือตายคลอด (จํ านวนเดือนตั้งครรภตั้งแต 7 เดือนข้ึนไป)
A (Abortion)     :  แทงเอง (จํ านวนเดือนตั้งครรภนอยกวา 7 เดือน)

2. ระยะเวลาของการต้ังครรภ
(ถามถงึจ ํานวนเดือนท่ีต้ังครรภ โดยถามยํ ้าวา ทานตั้งครรภเดือนแรกเดือน… น้ี ใชหรือไม)

ใส G (Gestation) :  การตัง้ครรภ ในแตละเดือน (ถาตั้งครรภกอนเดือนมกราคม 2544
        ใหบันทึกเดือนที่ตั้งครรภในขอ 3.6)

ยกเวนเดือนแรก คือ เดือนปฏิสนธิ ใหใส G และเครื่องหมายวงเล็บ ( ) ตามหลัง G ดวย

พนักงานสัมภาษณ : ถาผูใหสัมภาษณเปนโสดที่ไมเคยใชวิธีคุมกํ าเนิดเลยหรือไมเคยตั้งครรภเลย
ใหถามวา “ตัง้แต 1 มกราคม 2544 ถึงปจจบุนั ทานเคยขาดประจ ําเดอืน  หรือไม”
ถาเคยใส Am (Amenorrhoea) (ขาดประจ ําเดอืน)  ในเดอืนทีข่าดประจ ําเดอืน
สวนเดือนที่วางใหใส NS (No Sexual contact) (ไมมีเพศสัมพันธ)
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………………………………………
………………………………………
…………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

3. การคมุกํ าเนิดในเดือนปฏิสนธิ
(ตรวจเดือนปฏิสนธิเดือนแรก G( ) แลวถามวา ในเดือนนั้น ใชวิธีคุมกํ าเนิดอยูหรือไม)

ถาคมุก ําเนิดใหใสอักษรยอวิธีคุมกํ าเนิดลงในวงเล็บหลัง G
ถาไมไดใชวิธีคุมก ําเนิด ถามถึงเหตุผลท่ีไมไดคุมก ําเนิด แลวใสอักษรยอ ลงในวงเล็บหลัง G

4. การขาดประจํ าเดือนหลังคลอด (Amenorrhoea : Am)
(หลังจากเดือนส้ินสุดการตั้งครรภ (LB หรือ SB หรือ A) ถามวา “ประจํ าเดือนขาดไปกี่เดือน”)

ใส Am( ) ในแตละเดือนใหเทากับจํ านวนเดือนที่ขาด ลบหน่ึงเดือน
ถาผูถกูสัมภาษณประจ ําเดอืนมาภายในหน่ึงเดอืน หลังการส้ินสุดการตัง้ครรภ ไมตองใส Am( )

5. การใชวิธีคุมก ําเนิด
ใหเริม่จากเดือนนี้หรือเดือนลาสุดที่ยังวางอยู หรือมีอักษร Am( ) โดยถามวา
“ในเดอืนนี้ใชวิธีคุมก ําเนิดหรือไม” ถาใช “ใชเปนเวลานานเทาใด”
(ถามใหแนใจวาแตละวิธีที่ใชนั้น ใชติดตอกันนานกวา 2 เดือน
ถาไมไดใชติดตอกันครบ 2 เดือน จะใสวิธีคุมก ําเนิดนั้น ๆ เรียงกันสองเดือนไมได

ถามยอนหลังในทุก ๆ เดือนที่ยังวาง หรือมี Am( )
ถามกีารเปล่ียนวธิใีช หรือเลิกใชในระหวางเดือน ใหลงอักษรยอวิธีคุมก ําเนิดที่ใชในปลายเดือน

อกัษรยอวิธีคุมก ําเนิด
  (1) L (Ligation) : หมันหญิง   (9) R (Rhythm) : นับระยะปลอดภัย
  (2) V (Vasectomy) : หมันชาย (10) VM (Vaginal Methods) : ใชปองกันทางชองคลอด
  (3) Imp (Subdermal Implant) : ยาหลอดฝงคุมก ําเนิด (11) IA (Induced Abortion) : ทํ าแทง
  (4) I (Injection) : ยาฉีดคุมก ําเนิด (12) Ab (Abstinence) : งดเวนรวมเพศ
  (5) IUD (IUD) : หวงอนามัย (13) R + W (Rhythm & Withdrawal)          ถามให
  (6) P (Pill) : ยาเม็ดคุมก ําเนิด (14) R + C (Rhythm & Condom)               แนใจวา
  (7) C (Condom) : ถงุยางอนามัย (15) C + W (Condom & Withdrawal)        ใชพรอมกัน
  (8) W (Withdrawal) : หล่ังนอกชองคลอด (Other) : วธิอีืน่ (ใหหมายเหตุไวใตตาราง)
บันทกึรายละเอียดสํ าหรับตรวจสอบ

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

………………………...………………………………………………………...
…………………………...………………………………………………………...
…………………………...………………………………………………………...
…………………………...………………………………………………………...
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6. เหตผุลที่ไมใชวิธีคุมก ําเนิด
ถามถงึเหตผุลท่ีไมใชวิธีคุมก ําเนิดในแตละเดือนที่วางอยู ถามีเหตุผลมากกวาหนึ่ง ใหถามถึงเหตุผลที่
สํ าคัญท่ีสุด
สวนเดือนที่มีอักษร Am(  ) ใหเติม – ในวงเล็บดังนี้ Am( - )

อกัษรยอเหตุผลที่ไมใชวิธีคุมกํ าเนิด
(70) Am( - ) : ไมมปีระจ ําเดือนและไมไดใชวิธีคุมกํ าเนิด
(81) U (Unable) : ไมคดิวาจะมีบุตรอีกรวมทั้งเปนหมันเอง
(82) NS (No Sexual contact) : ไมมีเพศสัมพันธ
(83) D (Desire pregnancy) : ตองการมีบุตร
(84) B (Breastfeeding) : เล้ียงบุตรดวยนมมารดา
(85) SE (Side Effect) : กลัวอาการขางเคียง
(86) DM (Dislike Method) : ไมชอบใชวิธีคุมกํ าเนิดที่ใชอยู

X : เหตผุลอ่ืน ๆ (ใหหมายเหตุไวใตตาราง)

พ.ศ. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

2544

2545

X :  เหตผุลอ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………………………………

พนักงานสัมภาษณ : ตรวจดูตารางใหแนใจวา ไมมีเดือนไหนวางอยูโดยไมมีคํ าตอบ
เสร็จแลวตรวจดูวา ในเดือนมกราคม 2544 มีการใชวิธีคุมกํ าเนิดหรือไม
ถามี ถามตอขอ 3.6

3.6 ถามีวิธีคุมกํ าเนิดหรือการต้ังครรภในเดือนมกราคม 2544 ใหถามวา
เร่ิมใช “วิธ ี…………………………………”  โดยไมเคยหยุดใช / หรือเร่ิมต้ังครรภต้ังแตเม่ือใด
ต้ังแตเดือน…………………………………  พ.ศ. …………….

3.7 สํ าหรับการคุมกํ าเนิด (ที่ไมใชวิธีธรรมชาติ) วิธีสุดทาย / หรือวิธีท่ีทานกํ าลังใชอยูในปจจุบันน้ี
ทานใชบริการการคุมกํ าเนิดท่ีไหน…………………………………………………………….………
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พนกังานสัมภาษณ :   ถามเฉพาะสตรีท่ีแตงงาน อาย ุ15-49 ป และยงัอยูกินกับสามี

3.8 ทานพูดคุยกับสามีของทาน ในเรื่องเหลานี้หรือไม

พูดคุยหรือไม (ถาคุย) บอยคร้ังแคไหน
เร่ืองทีพ่ดูคยุ 1. คุย   2. ไมคุย   1. ทุกวัน      2. บอยครั้ง      3. นานๆ ครั้ง      4.  เมื่อมีปญหา

ก.  จํ านวนลูก
ข.  วิธีคุมกํ าเนิด

สวนท่ี 4 : พฤติกรรมสุขภาพ

พนักงานสัมภาษณ : ถามทุกคน และอธบิายใหผูถกูสัมภาษณเขาใจวาคํ าถามตอไปนีเ้ปนพฤติกรรม
นับตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2544 ถึงปจจุบัน หรือในรอบ 1 ปท่ีผานมา

4.1 โดยปกติ ทานกินอาหารม้ือตอไปน้ีหรือไม อยางไร  (หมายถึง กิจกรรมที่ท ําเปนประจ ํา)

ม้ืออาหาร
4.1.1
การกนิ

(ดรูหสั)

4.1.2
เวลา
ท่ีเร่ิมกิน

(โดยประมาณ)

4.1.3
ในแตละม้ือ
ทานรีบกิน
หรือไม
1. รีบ
2. ไมรีบ

4.1.4
ประเภทของอาหาร
1.  เฉพาะเครื่องดื่ม
    (ระบ)ุ……………..
2.  เครื่องดื่มกับ
    อาหารเบาๆ (ระบ)ุ….
3. ขาวตม / โจก / สลัด
4. อาหารหนัก (ขาวสวย)

4.1.5
ลักษณะ
ของอาหาร
1. ทํ าเอง
2. ซื้อสํ าเร็จรูป
3. ทํ าเองและ
    ซื้อดวย

4.1.6
เหตุผลท่ีไมกิน

(ระบุ)…..

อาหารเชา

อาหารกลางวนั

อาหารเย็น

อาหารมือ้ดกึ

รหัสขอ 4.1.1 การกิน:    1.  กิน         2.  ไมกิน (ขามไปถามขอ 4.1.6)           3.  ไมแนนอน / กินบาง ไมกินบาง
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4.2 ทานทํ าในส่ิงตอไปน้ีเปนประจํ าหรือคิดวาเปนเรื่องปกติสํ าหรับตัวทานเองใชหรือไม (โดยถามนํ า)

พฤติกรรม

ทานทํ าในส่ิง
ตอไปน้ีเปน
ประจํ าใชหรือไม
1. ใช       2. ไมใช

ก. กินอาหารรสจัด
ข. กินอาหารสุกๆ ดิบๆ (ไมรวมผัก)
ค. กินอาหารจานดวน  เชน  แซนวิช, พิซซา, แฮมเบอเกอร, ฮ็อทด็อก, ไกทอด (KFC)
ง. กินอาหารขบเค้ียว  เชน ขนมกอบแกบ
จ. กินอาหารเสริมสุขภาพ เชน แบรนด, รังนก, โสม, น้ํ าสมุนไพร, อ่ืนๆ
ฉ. กินวิตามินตางๆ
ช. อานหนังสือตางๆ ตอนกลางคืน
ซ. สวมรองเทาเม่ือเดินออกนอกบาน
ฌ. นอนกางมุง หรอืนอนมุงลวด

4.3 ปกติทานด่ืมน้ํ าอะไร เปนประจํ า

ประเภท

ดื่มประจ ํา
ใชหรือไม

1. ใช
2. ไมใช

สํ าหรับนํ้ าที่ดื่มประจ ํา
ทานไดตมหรือกรองกอนดื่มหรือไม
1. ตม
2. กรอง
3. ดื่มโดยตรง (ไมไดตม / กรอง)

ก.  น้ํ าฝน
ข.  น้ํ าประปา
ค.  น้ํ าบอ
ง.  น้ํ าบาดาล
จ.  น้ํ าอัดลม
ฉ.  น้ํ าขวด / น้ํ าโพลาลิส
ช.  น้ํ าอื่นๆ (ระบุ)…………………
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4.4 ปจจุบันทานบริโภคส่ิงตอไปน้ีหรือไม  และถาบริโภคบอยครั้งเพียงใด (โดยถามนํ า)

ประเภท บริโภคหรือไม
1. บริโภค         2. ไมบริโภค

บริโภคบอยครั้งแคไหน
(ดูรหัส)

ก. บุหร่ี
ข.  เบียร
ค.  เหลา
ง.  ยาดอง
จ.  เครื่องดื่มชูก ําลัง
ฉ. ยาแกปวด (สิ่งเสพยติด)
ช.  กาแฟสํ าเร็จรูปกระปอง

รหสับริโภคบอยครั้งแคไหน : 1. อาทิตยละ 1 วัน 4. อาทิตยละ 4 วัน 7. ทุกวัน
2. อาทิตยละ 2 วัน 5. อาทิตยละ 5 วัน 8. นาน ๆ ครั้ง
3. อาทิตยละ 3 วัน 6. อาทิตยละ 6 วัน

4.5 นอกจากออกกํ าลงัในการประกอบอาชพีการงานแลว ทานมวีธิอีอกก ําลงักายเปนประจ ําหรือไม (โดยไมถามน ํา)
 1.  มี 2.  ไมมี  (ขามไปถามขอ 4.6)

4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4
วิธีออกกํ าลังกาย ทานออกก ําลัง

โดยวิธีเหลาน้ี
ใชหรือไม

อาทิตยละก่ีคร้ัง
(ดูรหัส)

แตละคร้ังนานเทาไร
(นาท)ี

ทานออกกํ าลังกายท่ีไหน
(ดูรหัส)

1. ใช        2. ไมใช
ก.  วิ่ง
ข.  เดินเร็ว
ค.  เตนแอโรบิค
ง.  รํ ามวยจีน
จ.  เลนกีฬา
ฉ. กายบริหาร
ช.  อื่นๆ (ระบ)ุ…………………..

รหสัขอ 4.5.2  อาทิตยละกี่ครั้ง : 1. อาทิตยละ 1 วัน 5. อาทิตยละ 5 วัน
2. อาทิตยละ 2 วัน 6. อาทิตยละ 6 วัน
3. อาทิตยละ 3 วัน 7. ทุกวัน
4. อาทิตยละ 4 วัน

รหสัขอ 4.5.4  ทานออกก ําลังกายที่ไหน:
1. ภายในบาน / ขางๆ บาน 4. ที่วางโลงๆ ในแถบละแวกบาน 6. สถานที่เลนกีฬาของเอกชน
2. สวนสาธารณะ เชน โรงเรียน วัด 7. สถานที่เลนกีฬาของรัฐบาล
3. ศาลาประชาคมหมูบาน 5. สถานที่เลนกีฬาของหมูบาน
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4.6 ถาทานมีเวลาวางจากงานประจ ําหรืองานบานแลว  ทานชอบท่ีจะทํ าอะไรมากที่สุด
(ระบุ 3 ลํ าดับ)
1.  …………………………………………………………..
2.  …………………………………………………………..
3.  …………………………………………………………..

4.7 ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2544 ถึงปจจุบัน  ปกติทานเขานอนตอนก่ีโมง และต่ืนนอนตอนก่ีโมง
(ระบุเวลาเขานอน)……………………………
(ระบุเวลาต่ืนนอน)……………………………

4.8 ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2544 ถึงปจจุบัน  ทานรูสึกอยางไรเม่ือต่ืนนอนในเวลาเชา
(ตอบไดมากกวา 1 ค ําตอบ)
ก.  สดช่ืน ฉ.  เจ็บคอ / ปากแหง
ข.  ปวดศีรษะ ช.  เฉยๆ / ธรรมดา
ค.  เหน่ือย ซ.  อ่ืนๆ (ระบุ)…………..…………..
ง.  ปวดเมื่อย (ระบุสวนท่ีปวด)……………………..….. 
จ.  งวงนอนมากเหมือนอดนอน

4.9 ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2544 ถึงปจจุบัน  ทานเคยเผลอหลับในเวลากลางวันหรือไม
1.  เคย 2.  ไมเคย

4.9.1   ทานมักหลับในเวลาท่ีทานทํ าอะไรอยู  และบอยครั้งเพียงใด (โดยถามนํ า)

1. เคย (ถาเคย)  บอยครั้งแคไหน 2. ไมเคย 8. ไมเขาขายชวงเวลาท่ีมักเผลอหลับ 1. ทุกครั้ง 2. บางครั้ง 3. นานๆ ครั้ง 2 8
ก. ทํ างาน 1 1 2 3 2 8
ข.  เรียนหนังสือ 1 1 2 3 2 8
ค.  อานหนังสือ 1 1 2 3 2 8
ง.  น่ังรถยนต 1 1 2 3 2 8
จ.  ขับรถยนต 1 1 2 3 2 8
ฉ.  ดูโทรทัศน 1 1 2 3 2 8
ช.  ฟงเพลง 1 1 2 3 2 8
ซ. น่ังคุยกัน 1 1 2 3 2 8

ฌ.  อ่ืนๆ (ระบ)ุ…………………….….
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4.10 ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2544 ถึงปจจุบัน  ทานมีปญหาเร่ืองการนอนหลับหรือไม
1.  มี 2.  ไมมี

(ถามี) ทานทํ าอยางไรเพื่อใหหลับ
1.  กินยา (ระบุชื่อยา)………………………………………………………
2.  อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………………………………………

4.11 ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2544 ถึงปจจุบัน  ทานนอนกรนหรือไม
1.  กรน 2.  ไมกรน 3.  ไมทราบ

4.11.1 ทานนอนกรนบอยคร้ังแคไหน
1.  นอนกรนทุกคืน 3. นอนกรนเฉพาะเวลาเหนื่อย
2.  นอนกรนเปนบางคืน 4.  ไมทราบวานอนกรนบอยเพียงใด

4.11.2 มีใครเคยบอกวาทานนอนกรนหรือไม
1.  มี 2.  ไมมี

4.12 โดยปกติในแตละวันทานแปรงฟนเม่ือใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ค ําตอบ)
ก.  หลังต่ืนนอนตอนเชา ง.  หลังอาหารเย็น
ข.  หลังอาหารเชา จ.  กอนนอน
ค.  หลังอาหารกลางวัน ฉ.  ใชฟนปลอมทั้งปาก

4.13 ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2544 ถึงปจจุบัน  ทานเคยไปพบหมอฟนหรือไม
1.  เคย 2.  ไมเคย

สาเหตุท่ีไป (ระบุ)….…………………….……………………………………………
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4.14 ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2544 ถึงปจจุบัน  ทานมีปญหาเก่ียวกับฟนหรือไม (โดยถามนํ า)

ปญหาเก่ียวกับฟน 1. มี
2.  ไมมี

ก. ปวดฟน
ข.  เสียวฟน
ค.  ฟนผุ
ง.  อุบัติเหตุทางฟน เชน หัก หลุด (ระบ)ุ…………………………………..
จ. โรคเหงือก เชน เลือดออก, หินปูน
ฉ.  ปญหาการขบเค้ียว (ระบ)ุ………………………………………………

ช.  อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………………………………..

4.15 ทานไดรับบัตรทอง “30 บาท รักษาทุกโรค” หรือไม
1. ไดรับ 2.  ไมไดรับ  (เพราะอะไร)…………………………………….

     ……………………………………………………………

4.15.1   ทานเคยใชบัตรทองไปรับบริการหรือไม
1.  เคยใช 2.  ไมเคยใช  (เพราะอะไร)……………………………..…….

         ……………………………………………………………



แบบสอบถามสวนบุคคล หนา 16 - 16

สวนท่ี 5 : ผูสูงอายุ

พนักงานสัมภาษณ : ถามเฉพาะผูท่ีอายุ 60 ปข้ึนไป

5.1 ทานใชเวลาสวนใหญท ําอะไร  (ไมใชงานอาชีพ, งานประจํ าที่มีรายได)
1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………

5.2 โดยปกติมีสมาชิกในครัวเรือนมาปรึกษาหรือพูดคุยกับทานหรือไม
1. มี 2.  ไมมี

5.2.1   เร่ืองอะไรบาง
1. …………………………………………….…………………
2. …………………………………….…………………………
3. …………………………………………………….…………

5.3 ทานมีสวนรวมในการตัดสินใจในกิจกรรมของครัวเรือนน้ีบางหรือไม
1. มี 2.  ไมมี

5.3.1   เร่ืองอะไรบาง
1. …………………………………………….…………………
2. …………………………………….…………………………
3. …………………………………………………….…………



ความเห็นของพนักงานสัมภาษณ
♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠

พนกังานสัมภาษณ :  เม่ือคณุเสร็จการสัมภาษณรายน้ี โปรดตอบคํ าถามตอไปนี้อยางตรงไปตรงมา

1. สถานท่ีท่ีทํ าการสัมภาษณเปนอยางไร
1. ปราศจากส่ิงรบกวน/มีความเปนสวนตัวมาก
2. มส่ิีงรบกวนบางแตไมมีผลกระทบตอการสัมภาษณ
3. มส่ิีงรบกวนและมีผลกระทบตอการสัมภาษณพอสมควร
4. มส่ิีงรบกวนมากจนตองหยุดการสัมภาษณบอยๆ / เสียบรรยากาศ

2. มบีคุคลอืน่ที่ไมเกี่ยวของอยูรวมในการสัมภาษณนี้หรือไม
1. มตีัง้แตตนจนจบ
2. มเีฉพาะบางตอนของการสัมภาษณ
3. ไมมีตลอดการสัมภาษณ   (ขามไปถามขอ 5)

3. ถามีบุคคลอ่ืนอยูในท่ีสัมภาษณ ใครอยูในที่สัมภาษณบาง (ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ)
ก. บุคคลในครอบครัวของผูตอบ ค. เพื่อนบาน
ข. เพ่ือนของผูตอบ ง. บุคคลอ่ืน ๆ ระบุ………………………….

4. มบีคุคลอืน่ที่ไมเกี่ยวของ ตอบหรือออกความเห็นชวยผูตอบหรือไม
1. มมีาก 3. มีนอย
2. มเีปนบางตอน 4. ไมมี

5. ผูตอบใหความรวมมือในการสัมภาษณเพียงใด
1. ใหความรวมมือดีมาก 3. ใหความรวมมือปานกลาง
2. ใหความรวมมือดี 4. ใหความรวมมือนอย

6. ผูตอบมีปฏิกิริยาอยางไรในการใหสัมภาษณ
1. ยนิดใีนการตอบค ําถาม
2. เฉย ๆ
3. มทีาทไีมพรอมท่ีจะใหสัมภาษณบางเรื่องหรือบางขอ (ระบุเร่ือง/ขอ)…………………………………….….…..
4. แสดงทาทีไมคอยพอใจในบางเร่ืองหรือบางขอ (ระบุเร่ือง/ขอ)…………………………………………………...

7. โดยท่ัวไปคุณภาพของขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณน้ีเปนอยางไร
1. ดมีาก 3. พอใช
2. ดี 4. ไมด ี(เพราะ)…………………………………………………..



ภาคผนวก 5
รายชื่อคณะทํ างาน





คณะทํ างานสํ ารวจขอมูลพ้ืนฐาน รอบ 3 (2545)
ที่ปรึกษา เบญจา  ยอดดํ าเนิน-แอ็ตติกจ

ปราโมทย  ประสาทกุล
จรรยา  เศรษฐบุตร

หัวหนาคณะท ํางาน วรชัย  ทองไทย

นักวิจัยหลัก สุรียพร  พันพ่ึง
จิรกิต  บุญชัยวัฒนา
ยุพิน  วรสิริอมร

            อัญชลี  วรางครัตน

ผูชวยนักวิจัย ปรมาภรณ  มีสุวรรณ
เยาวลักษณ  เจียรนัย
วรรณี  หุตะแพทย

หัวหนาทีมคุมงานภาคสนาม จีรวรรณ  หงษทอง
ฉวี  อาจมูลตรี
นิพนธ  ดาราวุฒิมาประกรณ
นุจารี  จิตรา
ปญญา  ทองคุย
ผกาวดี  ครกุานนท
ไพรัช  ลัดดากุล
ราตร ี ดีค ํา
วรรณวัฒน  เพลินไพรเย็น
วิภาพร  จารุเรืองไพศาล
อนิรุต  จินดารตัน
อนุพงศ  โภชนพันธ

งานบริหารธุรการและการเงิน อรพรรณ  หันจางสิทธ์ิ
จุฑากาญจน  อติธนานันท
จารุวรรณ  จารุภูมิ



ผูเขียนรายงานสํ ารวจขอมูลพ้ืนฐาน รอบ 3 (2545)

จรรยา  เศรษฐบุตร
จิรกิต  บุญชัยวัฒนา
ปราโมทย  ประสาทกุล
ปทมา  วาพัฒนวงศ
ฟลิป  เกสต
วรชัย  ทองไทย
ศิรินันท  กิตติสุขสถิต
สุรียพร  พันพึ่ง
อารี  จํ าปากลาย
อมรา  สุนทรธาดา
อัญชลี  วรางครัตน

บรรณาธิการ สุรียพร  พันพึ่ง
ผูชวยบรรณาธิการ จิรกิต  บุญชัยวัฒนา
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