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คํานํา 
 

ดวยทนุสนับสนุนจาก The Wellcome Trust แหงสหราชอาณาจักร สถาบันวิจยัประชากร
และสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  ดําเนินโครงการกาญจนบรุ ีนับตั้งแตป พ.ศ. 2543 เปนตนมา โดยมี
วัตถุประสงคที่จะสรางองคความรูเรื่องการเปลี่ยนแปลงของประชากรในพื้นที่ศึกษาของจังหวัด
กาญจนบุรี อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดลอม  รวมทั้งผลกระทบ
จากการดาํเนินการของกจิกรรมตาง ๆ ท้ังภาครฐัและเอกชนที่มีตอชุมชน โดยการสรางฐานขอมลู
ทางประชากร เศรษฐกจิ และสังคมของพื้นที่ศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ตลอดจนสนับสนุน
การวิจยัเชิงปฏบิัติการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร 
 

รายงานฉบับนี้ นําเสนอขอมูลพ้ืนฐานที่มีการสํารวจในป พ.ศ. 2547 (รอบ 5)   ของโครงการ
กาญจนบุร ีตอเนื่องมาจากการสํารวจในรอบ 4 ปกอน ที่ไดมีการนําเสนอรายงานไปแลว โดยไดคง
การศกึษาวิจยัเกี่ยวกับการเปลีย่นแปลงดานประชากร เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดลอม  และสุขภาพ
อนามยั รวมไปจนถงึการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของประชากรในพืน้ท่ีศึกษา  
 

สถาบันวจิัยประชากรและสงัคม เชื่อมั่นและหวังเปนอยางยิ่งวา ผลการสํารวจขอมูล
พ้ืนฐานแบบตอเนื่องนี้ จะเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายและการวางแผนระดบัชุมชนใน
จังหวัดกาญจนบุรี  อันจะนําไปสูการพฒันาคุณภาพชวีิตของประชากรในจังหวดักาญจนบรุใีห
เขมแข็งและยั่งยืน  พรอมทั้งกระตุนใหเกดิการศึกษาอยางตอเนื่องในประเด็นตาง ๆ เพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคมในระดับจังหวัดและประเทศตอไป 
 

                                                                          
 รองศาสตราจารย ดร. ชื่นฤทัย กาญจนะจติรา 
       ผูอาํนวยการสถาบันวิจยัประชากรและสังคม 
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การสํารวจขอมูลพ้ืนฐานรอบ 5 (2547) รวมทั้งรายงานฉบับนี ้   คงไมอาจสําเรจ็ลง
อยางราบรื่นได หากไมไดรบัความชวยเหลือจากหลาย ๆ ทาน ผูที่คณะผูวจิัยขอถอืโอกาสนี้
แสดงความขอบคุณอยางจริงใจ 

 

ชาวบานทุกคนในพืน้ท่ีศึกษาไดสละเวลาอยางเต็มใจยิ่งทุกครั้งท่ีมกีารสํารวจ ขอมลูที่
ทานเหลานี้ใหมีคุณคาอยางท่ีคณะผูวิจัยไมสามารถหาสิ่งใดตอบแทนไดนอกจากความสาํนึก
ในบุญคุณ   รวมท้ังกํานนั  ผูใหญบาน  ผูนําชุมชน และผูเกีย่วของทีไ่ดชวยประสานงาน นําทาง  
ใหขอมูล และอํานวยความสะดวกทุกอยางแกทีมสัมภาษณ  ขอมลูที่ไดจากการสํารวจครั้งนี้
และครั้งกอน ๆ  เกดิจากความรวมมือของทานโดยแทจรงิ 

 

ขอบคุณสํานักงานจังหวัดกาญจนบรุี ทีใ่หโอกาสคณะผูวจิัยเขาชีแ้จงวัตถุประสงคใน
การเก็บขอมลูแกหนวยราชการตาง  ๆในจงัหวดักาญจนบรุี กอนทีจ่ะดําเนนิการเก็บขอมูล  นายอําเภอ
ทุกอําเภอ  เทศบาลเมือง  เทศบาลทามะกา  และองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่ศึกษา  
ท่ีอํานวยความสะดวกในพื้นที่ ทั้งการประสานงาน ท่ีพัก และดานอืน่ๆ แกทีมเกบ็ขอมูล 

 

คณะผูวจิยัสามารถเกบ็ขอมลูเสร็จในชวงเวลาที่กําหนด และไดขอมลูทีม่ีคุณภาพ เปน
เพราะความสามารถของทีมเก็บขอมลูพืน้ฐานทกุคน ทั้งทีมขอมูลครวัเรือนและทมีขอมูลดาน
ภูมิศาสตร ขอขอบคุณเปนพิเศษสําหรับผูคุมงานสนาม และพนักงานสัมภาษณทุกคน ที่ทุมเท
กําลังกายและกําลังใจทํางานอยางหนักในการสอบถามขอมูลและการตรวจสอบขอมูล แม
เหน็ดเหนื่อยกไ็มยอทอ ขอบคุณ คุณวรรณี หุตะแพทย เยาวลักษณ เจยีระนัย อนุพงศ โภชนพนัธ 
จีรวรรณ หงษทอง ไพรัช ลัดดากุล ปญญา ทองคุย และวภิาพร จารุเรืองไพศาล เจาหนาที่ประจํา
ศูนยปฏิบัติการโครงการกาญจนบุร ีท่ีเปนน้าํหนึ่งใจเดยีวกนัทํางานอยางขยันขันแข็งและเชี่ยวชาญ  

 

ขอบคุณรองศาสตราจารย ดร. เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ  ศาสตราจารย ดร. ปราโมทย  
ประสาทกุล    รองศาสตราจารย ดร. จรรยา เศรษฐบุตร    และรองศาสตราจารย ดร.วรชัย ทองไทย     
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ท่ีปรึกษาโครงการฯ  ตลอดจนคณาจารยและนกัวิจยัของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  สําหรับ
คําแนะนําและคําวิจารณที่ทําใหการศึกษาครั้งนี้สมบูรณข้ึน 

 

คณะผูวจิัยไดรบัการอํานวยความสะดวกเปนอยางดีจากเจาหนาที่ในสํานักงานผูอํานวยการ
สถาบันฯ ทุกคน  จึงขอขอบคุณ อาจารยอรพรรณ หันจางสิทธิ์ เลขานุการสถาบันฯ  คุณจุฑากาญจน  
อติธนานนัท หัวหนาฝายการเงิน รวมทั้งเจาหนาที่ฝายการเงินทกุคน คุณสมชาย และจุฑารัตน 
ทรัพยยอดแกว ที่ชวยประสานงานในเรือ่งการพิมพ และการถายภาพ ขอขอบคุณเปนพิเศษ
สําหรับคุณปรมาภรณ  มีสุวรรณ ที่ชวยตรวจ แกไข จัดรปูเลมรายงานครั้งแลวครั้งเลา อยางไม
รูจกัเหน็ดเหนื่อย จนออกมาเปนเลมสวยงามอยางที่เห็น   

 

สุดทายนี้ คณะผูวิจัยขอขอบคุณ The Wellcome Trust ที่ใหทุนสนับสนุนโครงการ
กาญจนบรุ ี

 
 

 คณะผูวิจยั 
 ธันวาคม  2548 
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บทคัดยอ 
รายงานสํารวจขอมลูพื้นฐาน รอบ 5 (2547) 

สถาบันวิจยัประชากรและสังคม  มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 โครงการกาญจนบุรีเปนระบบเฝาระวังทางประชากร (Demographic Surveillance System) 
ท่ีศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางประชากร  เศรษฐกิจ  สังคมและสุขภาพของประชากรทุกคนที่
อาศัยอยูใน พืน้ท่ีศึกษา ซ่ึงประกอบดวย 100 หมูบาน/ชุมรุมอาคาร เริ่มดําเนินการเก็บขอมูล
พ้ืนฐานทางดานประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ทุกปตั้งแต ป พ.ศ. 2543 รายงานฉบับนี้
นําเสนอขอมูลพ้ืนฐานจากการสํารวจรอบ 5  ซึ่งเก็บขอมูลระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม ถึง 28 
สิงหาคม 2547 
 

 ครวัเรอืนท่ีศกึษามีท้ังสิน้ 12,439  ครวัเรือน ประกอบดวยประชากร 42,923  คน เปนชาย 
20,396  คน และหญงิ 22,542  คน  จํานวนครวัเรือนที่สาํรวจไดในรอบนี้เพ่ิมขึ้นจากรอบทีแ่ลว
เกือบรอยละ 1 ในขณะที่ประชากรที่สํารวจไดเพิม่ขึ้นเพยีงเลก็นอย ประชากรสวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม สัดสวนประชากรหญิงทีไ่มไดเรยีนหนังสือสูงกวาประชากรชายในทกุพืน้ที่ 
ประชากรสวนใหญใชภาษาไทยในการสื่อสารยกเวนพ้ืนที่สูงที่ใชภาษาอื่นถึงรอยละ 49 
 

รอยละ  25  ของประชากรเปนผูยายถิน่ โดยเปนผูยายถิน่เขารอยละ 10 และเปนผูยายถิ่น
ออกรอยละ 15 ผูยายถิ่นสวนใหญอายุ 15-29 ป และเปนการยายภายในจังหวัดกาญจนบุรี    
ซ่ึงรูปแบบนีเ้หมือนการยายถิ่นในทั้งสี่รอบที่ผานมา 
 

ภาวะเจริญพันธุของประชากรในพื้นที่ศึกษาอยูในระดับทดแทนและมแีนวโนมลดลง 
ผูหญิงมีบุตรประมาณ 2 คนโดยเฉลี่ย ผูหญิงในพืน้ทีสู่งมีบุตรมากที่สุด ในขณะที่ผูหญิงใน
พ้ืนท่ีเมือง/กึ่งเมืองมีบุตรนอยที่สุด เกือบรอยละ 80 ของผูหญิงท่ีแตงงานกําลังใชการคุมกําเนิด 
ลดลงเลก็นอยจากการสํารวจรอบท่ีผานมา หมันหญิงยังเปนวธิีคุมกําเนดิท่ีนยิมสูงที่สดุ รองลงมา 
คือ ยาเม็ดคุมกาํเนิด และยาฉดีคุมกําเนดิ 
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อัตราตายเทากบั  7 คนตอประชากรพันคน  อัตราตายของผูชายสูงกวาผูหญิงเกือบทกุ
กลุมอาย ุ อยางไรกต็าม แบบแผนการตายของผูชายไมแตกตางจากผูหญิง และไมแตกตางจาก
การสํารวจในรอบที่ผาน ๆ มา สาเหตุการตายที่มากที่สดุ คือ การตายเนื่องมาจากการเจ็บปวย
ดวยโรคไมตดิเชื้อ และรอยละ 93 ของการตาย ไดไปแจงการตายที่อําเภอ 
 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมมีประโยชนตอรางกาย ของประชากรในพื้นที่สูง 
สูงกวาพ้ืนที่อ่ืน ๆ โดยท่ีประชากรในพื้นทีเ่มือง/กึ่งเมือง ดื่มน้ําขวดและโพลาริสมากกวาประชากร
ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
 

ประมาณรอยละ 30 ของประชากรอายุ 15 ป ข้ึนไปมีโรคเรื้อรัง โดยท่ีเปนโรคเกี่ยวกบั
ความดันโลหิตมากที่สุด  รองลงมาคือ โรคทางเดินอาหาร ปวดเมื่อย ภูมิแพ และเบาหวาน โดย
ท่ีมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในกลุมผูสูงอายุ และ ประชากรหญงิ   
 

 รอยละ 62 ของประชากรอายุ 50-64  ป คิดวาจะมีรายไดจากบุตรหลาน รอยละ 49 
คิดวาจะมีรายไดจากการทํางาน  รอยละ 63 มีความตั้งใจที่จะอยูกับบุตร รอยละ 24 ตั้งใจจะ
อยูกับคูสมรส และรอยละ 7 ตั้งใจที่จะอยูคนเดยีวเมื่อถึงวยัสูงอายุ   และสวนใหญ คือรอยละ 
82 ถือบัตรทองรักษาทุกโรค  แตมีเพียงรอยละ 43 ของประชากรอาย ุ 50-64  ปเทานัน้ที่ มีและ
ใชบัตรทอง ซึ่งสาเหตุหลักที่ไมใชบัตรมาจากการที่ไมเจบ็ปวย ไมสะดวก/กลัววาตองคอยนาน 
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ABSTRACT 
Report of Baseline Survey (2004) 

Institute for Population and Social Research, Mahidol University 

 
The Kanchanaburi Project is a demographic surveillance system, which 

records population changes (demographic, social, economic and health) in the 
study areas of 100 villages/census blocks.  This fifth round census was conducted 
between 1st July  to 28th August 2004.   

 
 The enumeration listed 12,439 households with a population of 42,923 
(20,396 males and 22,542 females).  Comparing to the fourth round, number of 
households increased almost one percent, but population slightly increased. The 
majority of the population was working in the agriculture sector.  There was a 
significant higher proportion of females than males who have no education.   
Regarding language in daily use, the majority of the study population speak Thai, 
although almost half speak non-Thai in the highland stratum. 
 

About 25 percent of the population was migrants. Ten percent are in-
migrants, while 15 percent are out-migrants. The majority of migrants were 
between 15-29 years old.  Most of them migrated within Kanchanaburi province. 
This pattern portrays continuity rather than changes from previous rounds. 

 
Fertility was at replacement level and continues to decrease.  A woman 

had two children on average. Women in the highland stratum still had the highest 
fertility, while women in the urban/semi-urban stratum had the lowest. About 80 
percent of women used contraceptives, a small decrease compared to the previous 
round. Female sterilization was still the most popular contraceptive method, 
followed by pills and injection.   

 
The mortality rate was 7 persons per thousand. Mortality rates were higher 

among men compared to women, though there were no gender differences 
regarding mortality patterns and no changes between survey rounds. Non-
communicable disease was the highest reported cause of death.  About 93 of 
deaths were registered. 

 
Consumption of unhealthy food was the highest in the uplands.  The bottled 

drinking water was the most popular in urban/semi urban compared with other strata.   
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About 30 percent of persons at least 15 years had chronic diseases, 
particularly problems related to blood pressure followed by gastroenteropathy 
muscle/back pain, allergy and diabetes.  There was increasing trend among the 
elderly and females. 

 
Approximately 62 percent of population aged 50-64 years old expect to 

economically depend on their children, while 49 percent expect to earn by 
themselves.  At the old age, 62 percent of them plan to stay with their children, 24 
percent with spouses and 7 percent plan to stay by him/herself.   And 82 percent  
owned the “30 Baht Health Care Card Scheme” or “Gold Card”, but about 43 
percent of them used the card.  This is because they were not ill, inconvenient/ 
received low quality of medicine, or used some other health care cards.   
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1 บทนํา 
สุรียพร  พันพ่ึง 

 
 โครงการกาญจนบุรีไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2543  ดวยความ
สนับสนนุของ The Wellcome Trust โดยมวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลีย่นแปลงของประชากร
ในพ้ืนท่ีศกึษา อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมถึง
ผลกระทบของการดําเนินการของกิจกรรมตาง ๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีตอชุมชน ขอมูล
พื้นฐานทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคเปนส่ิงจําเปนในการศกึษาการเปลีย่นแปลงทางประชากร
ดังกลาว  
 
 กาญจนบุรีเปนจังหวัดพรมแดนทางทิศตะวันตกของประเทศไทยติดกับประเทศสหภาพ
เมียนมาร ทําใหมีการอพยพยายถิ่นเขาทั้งถูกตองและไมถูกตองตามกฎหมายจากประเทศ
สหภาพเมียนมารเปนจํานวนมาก นอกจากนีจ้ังหวดักาญจนบรุยีงัเปนแหลงปลกูพืชไรทาง
เศรษฐกิจหลายชนิด เปนทีต่ั้งของโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญแหง
หนึ่งของประเทศ และที่สําคัญอยูไมไกลนักจากกรุงเทพมหานคร การเลือกพ้ืนที่ศึกษา 100 หมูบาน/ 
ชุมรุมอาคารนีไ้ดคํานึงถึงความหลากหลายในเรื่องของสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดลอมใน
จังหวัดดวย 
 
 การแจงนับประชากรในพื้นที่ศึกษาเปนกจิกรรมที่สําคญัหนึ่งของโครงการกาญจนบุร ี
รายงานฉบับนีเ้ปนผลของการแจงนับครั้งท่ีหาในป 2547 เรียกวา “การสํารวจขอมลูพื้นฐาน 
รอบ 5 (2547)” โดย รายงานฉบับนี้จะเปนรายงานฉบับสุดทายของชุดการสํารวจขอมลูพื้นฐาน
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2543-2547)   
 
 ขอมูลที่เก็บนีม้ี 3 ระดับ คือ ระดับหมูบาน ครัวเรือน และบุคคล โดยแบงการรวบรวม
ขอมูลเปน 2 สวนใหญคือ ขอมูลพ้ืนฐานทางประชากร อันไดแก การเกดิ การตาย และการยายถิน่ 
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และขอมลูอ่ืน ๆ ในดานเศรษฐกจิ สังคม สุขภาพอนามัย และสภาพแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ขอมูลทางประชากรนี้ จะทําการสํารวจทุก ๆ ป สวนขอมูลอ่ืน ๆ น้ัน อาจสํารวจทุกป หรือ
สํารวจปเวนปก็ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อใหการเก็บขอมูลไมเปนภาระแกผูใหขอมูล 
จึงตองใหแบบสอบถามไมยาวมากนกั นอกจากนีเ้หตุการณบางอยางอาจไมมีการเปลีย่นแปลง
มากนักในชวงเวลาเพยีงปเดยีว เชน สภาพแวดลอม เปนตน การทอดเวลาใหนานออกไปจะทํา
ใหเห็นการเปลี่ยนแปลงได 
 
 ในรายงานฉบบันี้จะกลาวถึงการเลอืกพื้นทีศ่ึกษา กระบวนการเก็บขอมูล ระเบยีบวธิีวจิยั 
และผลของการวิจัยเบื้องตน   โดยในสวนท่ีสองเปนเรื่องเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยท้ังหมด 
เริ่มตั้งแตแนวคิดและนยิาม การเลือกพื้นท่ีศึกษา เครื่องมอืเก็บขอมูล งานสนาม รวมถงึคุณภาพ
ของขอมูล สวนที่สามกลาวถึงการเปลีย่นแปลงขอมลูทางดานประชากร เศรษฐกจิและสังคม
ในระดับหมูบาน   สวนในบทตอ ๆ ไปจะเปนการวิเคราะหในระดับครัวเรือนหรือบุคคล 
สวนที่ส่ีเปนเรือ่งเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของประชากร เศรษฐกิจและสังคม สวนท่ีหากลาวถึง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ   สวนที่หกการยายถิน่   สวนท่ีเจด็ภาวะเจรญิพันธุและวางแผนครอบครัว   
สวนที่แปดภาวะการตาย   สวนที่เกาภาวะสุขภาพ  สวนท่ีสิบพฤติกรรมสุขภาพ   สวนที่สิบเอ็ด
ความมั่นคงของผูสูงอายุ   และสวนท่ีสิบสองเปนการสรปุผลการศึกษาทั้งหมด 
 



 

2 ระเบียบวิธีวิจัย 
สุภาณี  ปลื้มเจริญ 

 
2.1  แนวคิดและคํานิยาม 
 
 วัตถุประสงคของโครงการกาญจนบรุ ี คือ การศึกษาวิจยัเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
การเปลี่ยนแปลงทางประชากรในพื้นท่ีศึกษากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ       
สิ่งแวดลอม โดยพื้นทีศ่ึกษานี้ คือ หมูบาน/ชุมรุมอาคารจาํนวน 100 แหงที่กระจายอยูในจังหวดั
กาญจนบรุี  
 
 ในแตละปจะมีการรวบรวมขอมูลในลักษณะการทําสํามะโนประชากร กลาวคือ ทํา
การแจงนับประชากรทุกคนในหมูบาน/ชุมรุมอาคารในพื้นที่ศึกษา โดยเกบ็ขอมูลทางดานประชากร 
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพอนามัย   ทุกครวัเรือนและบุคคลที่มอีายตุั้งแตอายุ 15 ปข้ึนไปใน
พื้นที่ศกึษา  ซึง่ครัวเรือนนี้อาจมีหรือไมมบีานเลขทีก่็ได  
 
 การสํามะโนประชากร  ทําการเก็บขอมูลทุกครวัเรือนในพื้นที่ท่ีเคยศกึษาตั้งแต รอบ 1 
(2543)  ถึงรอบ 4 (2546)  พนักงานสัมภาษณจะตองจับคู (matching) ครวัเรือน และบุคคลใน
ครัวเรือนรอบ 4 (2546) พรอมกับครวัเรือนและบุคคลในครวัเรือนรอบ 5 (2547) โดยใชบญัชี
ครวัเรอืน และรายชือ่สมาชกิครวัเรอืนทีไ่ดจากการทําสํามะโนรอบ 4 (2546)  บญัชีครวัเรือนที่
เตรยีมไวนี้จะมีรหัสประจาํครวัเรือน เรียกวา “หมายเลขครวัเรอืน” และรหัสประจาํตวัของแตละ
บุคคล เรยีกวา “หมายเลขบุคคล”  
 
 การเก็บขอมูลในรอบ 5 (2547)  พนักงานสัมภาษณตองติดตามครวัเรอืนเกาใหพบและ
ทําการสัมภาษณ โดยใชบัญชีครวัเรือน และใหบันทึกขอมูลรายละเอียดของครวัเรือนเกาให
ครบทุกครัวเรอืนกอน  แลวจึงสัมภาษณครัวเรือนที่เกดิขึ้นใหมหลังจากเดือนกรกฎาคม 2546 
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และในการบันทึกขอมูลของสมาชิกครัวเรอืน ใหบันทึกขอมูลรายละเอียดของสมาชิกเกาทุก
คนกอน แลวจึงบันทึกขอมลูของสมาชิกใหมที่เขามาอยูหลังจากเดือนกรกฎาคม 2546 เพ่ิมเติม
ตอจากสมาชิกเกา โดยที่สมาชิกเกาทุกคนตองมีช่ือและลําดับท่ีในครัวเรือนคงเดิมตลอด
การศึกษานี้ และไมมีขอยกเวนในกรณีท่ีบคุคลนั้นไดยายถิ่นออกไป หรอืเสียชีวิตลงแลวก็ตาม  
  
 2.1.1 ความหมายของครวัเรอืน 
  
 การสํารวจขอมูลพื้นฐานรอบ 5 (2547)   ยังคงใชคํานิยามเกี่ยวกับครัวเรือน “เกา-ใหม”   
และบุคคลเชนเดยีวกับการสํารวจรอบ 1 (2543)  ถึงรอบ 4 (2546)    ดังนี ้  
 
ครวัเรอืนเกา คือ ครัวเรือนที่เคยถูกสัมภาษณไปแลวในรอบใดรอบหนึ่ง (ตัง้แตรอบ 1 (2543) 

จนถึงรอบ 4 (2546)  และในรอบ 5 (2547) ยงัคงอยูที่หมูบานเดิม ไมวาจะอยูบานหลงัเดิม 
หรือยายไปอยูบานหลังอ่ืนแลวก็ตาม ครัวเรือนเกานีจ้ะมีหมายเลขประจําครวัเรือน 
และรายชื่อสมาชิกครวัเรือนพรอมหมายเลขประจําบุคคลแลว 

  
ครวัเรอืนใหม คือ ครวัเรือนที่ไมเคยถูกสัมภาษณมากอนเลยตั้งแต รอบ 1 (2543) จนถึงรอบ 4 

(2546) เนื่องจากสาเหตุตาง ๆ เชน 
 ก. เปนครวัเรือนที่ยายเขามาอยูใหม หลงัเดือนกรกฎาคม 2546 
 ข. เปนครวัเรือนที่แยกมาจากครัวเรือนเดิม กลาวคือมีสมาชกิในครัวเรือนเดิมแตงงาน  

และแยกออกไปตั้งครวัเรือนใหม  
  
ครวัเรอืนที่ยายออกไปทั้งครวัเรือน คือ ครัวเรือนเดิมที่เคยถูกสัมภาษณรอบใดรอบหนึ่ง ตั้งแต

รอบ 1 (2543) จนถึงรอบ 4 (2546)  แตในรอบ 5 (2547) ครัวเรือนนี้ไมอยูบานเพราะ
ยายไปทํางานที่อื่นชั่วคราว หรือยายไปอยูที่อ่ืนอยางถาวรในชวงเวลาที่เขาไปสัมภาษณ 
ครัวเรือนประเภทนี้จึงถูกบันทึกขอมูลลงใน “แบบบันทึกครัวเรือนท่ียายออกไปทั้ง
ครัวเรือน” 
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ครวัเรอืนสวนบุคคล  คือ ครัวเรือนที่ประกอบดวยบุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนซึ่งอาศัยอยูใน
บานหรือท่ีอยูอาศัยเดยีวกัน และจดัหาหรอืใชส่ิงอุปโภคบรโิภครวมกัน ซึ่งบุคคลเหลานี้
อาจเปนญาติหรือไมใชญาตกิไ็ด 

 
ครัวเรือนกลุมบุคคล คือ ครัวเรือนท่ีประกอบดวยบุคคลที่มาอยูรวมกัน เพราะมีกฎระเบียบ

ขอบังคับระบุใหอยูรวมกนั หรือมาอยูรวมกันเพื่อผลประโยชนของตนเอง บุคคลเหลานี้
จะกนิอยูรวมกนัหรอืแยกกนัก็ได โดยครวัเรือนกลุมบุคคล สําหรับการศึกษานี้ หมายถึง 
ครวัเรอืนกลุมบุคคลประเภทสถาบนั ไดแก วัด เรือนจาํ สถานสงเคราะห  เปนตน 

 
2.1.2 สมาชกิครวัเรอืน  

 
 สมาชิกครัวเรอืน หมายถึง บุคคลทุกคนซ่ึงปกติอาศัยอยูในครัวเรือนนี ้  (กินอยู/นอนใน
ครัวเรือนนี)้ เปนเวลาติดตอกันตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป ในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม 2546 ถึง 
เดือนกรกฎาคม 2547  
 
2.2  พื้นที่ศึกษา 
 
 พ้ืนที่ศึกษาของโครงการกาญจนบุรียังคงเปนพื้นที่ศึกษาเดิมตั้งแตการเก็บขอมูลใน
รอบ 1 (2543)  โดยแบงเปน 5 พื้นท่ีคือ พื้นท่ีเมือง/กึ่งเมือง พ้ืนที่ปลูกขาว พ้ืนที่พืชไร พ้ืนที่สูง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจผสมผสาน  โดยแตละพื้นที่มีลักษณะเดน  คือ 
 

  พื้นท่ีเมือง/กึ่งเมือง เปนพื้นท่ีประกอบดวยเขตเทศบาล ซ่ึงแบงออกเปนชุมรุมอาคาร 
ตามการแบงของสํานักงานสถิติแหงชาติ หรือหมูบานที่แรงงานสวนใหญทํางานนอก
ภาคเกษตร 

  พื้นที่ปลกูขาว เปนหมูบานที่ตั้งอยูในพ้ืนท่ีราบลุมท่ีมีประชากรสวนใหญปลกูขาว  
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  พื้นที่พืชไร เปนหมูบานที่ตั้งอยูในพื้นที่ราบลุม และประชากรสวนใหญปลูกพืชไร 
ไดแก ออย หรือมันสําปะหลัง  

  พื้นที่สูง   แบงตามสภาพภูมปิระเทศที่เปนท่ีราบสูง พ้ืนทีส่วนใหญเปนปาสงวน 
  พื้นที่เศรษฐกจิผสมผสาน เปนหมูบานในจังหวัดกาญจนบุรีที่ไมสามารถจัดอยูใน

กลุมที่กลาวมาแลวขางตน 
 (ดูรายชื่อหมูบานในพืน้ที่ศึกษาไดในภาคผนวก 3) 
 
2.3  เครื่องมอืเก็บขอมูล 
 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลคือ แบบสํารวจขอมลูหมูบาน แบบสอบถามขอมูล
ครัวเรือน  และแบบสอบถามสวนบุคคล 
 
 แบบสาํรวจขอมูลหมูบาน  ประกอบดวย 
 สวนที่ 1 :  ขอมูลทั่วไป  
 สวนที่ 2 :  การเกษตร 
 สวนที่ 3 : อาชีพ 
 สวนที่ 4 :  สาธารณูปโภคและการคมนาคม 
 สวนที่ 5 : สุขภาพอนามยั 
 สวนที่ 6 :   ส่ิงแวดลอม 
 สวนที่ 7 :     การพัฒนาชุมชน 
 แบบสอบถามขอมลูครวัเรอืน ประกอบดวย 
 แบบสังเกต:  สําหรับพนักงานสัมภาษณใชสังเกตลักษณะบาน 
 สวนที่ 1 : ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับบุคคลในครวัเรือน 
 สวนที่ 2 : การตาย 
 สวนที่ 3 :   ลักษณะของครัวเรือน 
 สวนที่ 4 :   สภาวะแวดลอม 
 สวนที่ 5 :   นโยบายรัฐบาล 
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 แบบสอบถามบุคคล ประกอบดวย 
 สวนที่ 1 : ขอมูลสวนบุคคล 
 สวนที่ 2 : การเปลีย่นแปลงที่อยูอาศยัหรือที่ทํางาน 
 สวนที่ 3 : ภาวะเจรญิพันธุ 
 สวนที่ 4 : ภาวะสุขภาพและพฤตกิรรมสุขภาพ 
 สวนที่ 5 : การพัฒนาชุมชน 
 สวนที่ 6 : ความมั่นคงทางดานเศรษฐกจิ สังคมของผูสูงอายุ 
 สวนที่ 7 : การใชถุงยางอนามัย 
 (ดูรายละเอยีดแบบสอบถามทั้งหมดในภาคผนวก 4) 
 
2.4  การทดสอบแบบสอบถาม 
  
 กอนการเก็บขอมูล  ไดมีการทดสอบแบบสอบถามแบบทั้ง 3 ชุด  โดยทําการทดสอบ
แบบสอบถามในหมูบานที่อยูนอกพื้นท่ีศึกษาและเปนหมูบานที่เคยทําการทดสอบแบบสอบถาม
มาแลวตัง้แตในรอบ 1 (2543) จนถึงรอบ 4 (2546)   ดงันี ้
  ครั้งท่ี 1  วันที่  13-15 กุมภาพันธ 2547 ทําใน 1 หมูบาน 
  ครั้งท่ี 2  วันที่  14-15 มีนาคม 2547 ทําใน 1 หมูบาน 
  ครั้งท่ี 3  วันที่  19-20 เมษายน 2547 ทําใน 1 หมูบาน 
 

นอกจากนี้ กอนและหลังทดสอบแบบสอบถามในแตละครั้ง ไดมีการจัดประชุม       
คณะทํางานดานวิจยัเพื่อตรวจสอบและแกไขแบบสอบถาม พรอมกบัจัดทําคูมือแบบสอบถาม
ทั้ง 3 ชุด   สําหรับผูคุมงานสนามและพนักงานสัมภาษณใชเปนแนวทางในการเก็บขอมูล 
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2.5  ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 
 
 ใชเวลาเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 – 28 สิงหาคม 2547  รวมเวลาทัง้หมด 
59 วัน 
 
2.6  ผูเก็บขอมูล 
 
 การสํารวจขอมูลพื้นฐานรอบ 5 (2547) มีผูเก็บขอมลูทั้งหมด 70 คน  แบงออกเปน 
พนักงานสัมภาษณจํานวน 60 คน  และผูคุมงานภาคสนามจํานวน 10 คน  
 
 การคัดเลือกผูคุมงานสนามและพนกังานสัมภาษณแบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะแรก
ดําเนินการคดัเลือกผูคุมงานสนามจํานวน 10 คนกอน    และจัดใหมีการอบรมผูคุมงานสนาม
ระหวางวันที ่17-27 พฤษภาคม 2547 หลังการอบรมฯ เสรจ็สิ้นลงผูคุมงานสนามไดรับมอบหมาย
ใหออกไปปรับปรุงแผนที่และบัญชีครัวเรือนของหมูบานในพื้นที่ศึกษากอนการเก็บขอมูลจริง 
รวมทัง้เตรียมความพรอมในการเก็บขอมลูดานตาง ๆ เชน เรื่องทีพั่ก ยานพาหนะ เปนตน  รวมทั้ง
มีสวนรวมในการจัดอบรมพนักงานสัมภาษณ  เชน การแนะนําตวั  และการฝกหัดสัมภาษณ ฯลฯ 
 
 ในระยะที่สอง ทําการคัดเลือกและจัดอบรมพนกังานสัมภาษณ โดยใชระยะเวลาในการ
อบรมระหวางวันที่ 18-28 มิถุนายน 2547  (ดูรายละเอยีดการคัดเลือก หนาที่ และคุณสมบัติของ
ผูคุมงานสนามและพนกังานสัมภาษณในภาคผนวก  2) 
 
 การเก็บขอมลูแบงออกเปน 10 ทีม  ในแตละทีมประกอบดวยพนักงานสัมภาษณ 6-10 
คน และผูคุมงานสนามอีก  1 คน  ทั้งนี้พจิารณาจากจํานวนหมูบานและพ้ืนที่ทีร่ับผิดชอบ  โดย
ทีมเก็บขอมูลท้ัง 10 ทีมไดเดินทางไปยังหมูบานเปาหมายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2547  และเริ่มเก็บ
ขอมูลพรอมกนัในวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 
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2.7  วิธีเก็บรวบรวมขอมลู 
 
 2.7.1 การปรับปรุงแผนท่ีหมูบาน 
   
 การปรับปรุงแผนท่ีหมูบานจากแผนที่ท่ีไดในการสํารวจรอบ 4 (2546) และขอมูลท่ีได
จากการสํารวจของทีมงานทางดานภูมิศาสตรสารสนเทศ โดยมีข้ันตอนดงันี้ 
 1.   สํารวจอาณาบริเวณของหมูบานกอนวามกีารเปลีย่นแปลงไปจากปท่ีแลวหรือไม 
โดยสอบถามหรือใหผูรูช้ีเขตแดนใหดู จากนั้นวาดอาณาบริเวณ พรอมท้ังเสนทางถนนที่ติดตอ
ระหวางหมูบาน ระหวางบาน ทางรถไฟ แมนํ้า ลําคลอง และหนองน้าํแลวเพิ่มเติมลงในแผน
ที่ที่มีอยู  
 2.   แสดงตําแหนงสถานที่สําคัญ เชน วัด โรงเรียน สถานีอนามัย  รานคาใน      
หมูบาน บานกํานัน  และบานผูใหญบาน หากมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเพิ่มเติมหรือรื้อถอน ใหทํา
เครื่องหมายลงบนแผนที ่
 3.  แสดงสถานที่ตั้งของบานแตละหลงั ในกรณีท่ีบานนั้นอยูเปนกลุม ใหแสดง
ตําแหนงของกลุมบาน พรอมทั้งบันทกึบานเลขที่ที่สําคญั (หรือช่ือเจาของบาน/หัวหนากลุมบาน) 
และใหประมาณจํานวนบานในกลุมบานนัน้ ๆ ดวย หากมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเตมิ หรือรื้อ
ถอนใหทําเครือ่งหมายลงบนแผนที ่
 4.  ใหทําสัญลักษณบานที่คาดวาจะเปนปญหาในการเดินทางเขาสัมภาษณ หรือมี
คนอยูเปนบางเวลา 
 
 2.7.2  การปรับปรุงบัญชีครวัเรอืน 
 
 ใชวิธีการปรับปรุงจากบัญชีครัวเรือน (Household listing) ที่ไดจากการทําสํามะโนตั้งแต
รอบ 1 (2543) ถึงรอบ 4 (2546) และขอมูลที่ไดจากการสํารวจของทมีงานทางดานภูมิศาสตร
สารสนเทศ โดยมีข้ันตอนดงันี้ 
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 1.  ทําการปรับปรงุบัญชรีายชื่อครัวเรือนใหเปนปจจุบัน  นับถึงวันที่ทําการเก็บขอมูล
โดยขอขอมูลจากผูใหญบาน 
    2. ทําการปรับปรงุบัญชรีายชื่อครัวเรือนในหมูบานใหเปนปจจุบัน โดยการเดนิสํารวจ
ในหมูบาน ในกรณีทีพ่บบานที่ไมไดอยูในบัญชรีายชื่อครวัเรอืนท่ีไดจากผูใหญบาน ใหเพิ่มบาน
นั้นลงในบัญชีรายชื่อครัวเรือนดวย หรือในกรณีที่พบบานและมีเลขที่ตรงกับบัญชีรายชื่อ
ครัวเรือนแตบานนั้นปดอยู ใหถามผูใหญบานหรือบานขางเคียงวามีคนอยูบานหลังนั้นหรือไม 
ถามีเจาของบานจะกลับมาเมื่อไร ถาไมมีคนอยูใหบันทึกวาเปนบานรางพรอมทั้งบันทึก
รายละเอียดอ่ืน ๆ ( ถาม)ี 
   3. ในกรณีที่บานนั้นถูกบันทกึวาเปนบานรางในการสํารวจในรอบ 4 (2546)  ใหถามวา
มีคนมาอาศัยอยูหรือไม รวมทั้งถามีบานทีป่ลูกสรางใหม ใหถามถึงสถานที่ตั้ง  บานเลขที่  แลว
บันทึกรายละเอียด พรอมทั้งติดตามไปที่บานหลังนั้น  
  
 2.7.3   การเก็บขอมูลภาคสนาม 
 
 2.7.3.1 แผนงานการเก็บขอมลู 
  1) ในสัปดาหแรกของการเก็บขอมูล พนกังานสัมภาษณทุกคนทําการเก็บ
ขอมูลในอําเภอไทรโยค 5 หมูบาน ท้ังนี้เพือ่ใหเกิดความเขาใจท่ีชัดเจนตรงกนัระหวางผูคุมงาน
สนามและพนกังานสัมภาษณ  กอนทีจ่ะแยกยายกนัไปเก็บขอมูลในพ้ืนที่ศึกษาทีร่ับผิดชอบ 
  2) กระจายพนกังานสัมภาษณออกไปเก็บขอมลูตามพื้นที่ศกึษาในทกุอําเภอ 
 
 2.7.3.2 วธิีการเก็บรวบรวมขอมูล 
  ใชวิธีการสัมภาษณแบบตัวตอตัวเชนเดียวกบัการเก็บขอมูลในทุกรอบที่ผานมา 
โดยขอมูลที่สาํรวจมี 3 ชุด การเก็บขอมลูของแตละชุดมรีายละเอียดดังนี้ 
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 แบบสาํรวจขอมูลหมูบาน   
 ผูคุมงานสนามเปนผูรับผิดชอบการเก็บขอมูล โดยทําการนัดหมายผูใหญบาน 
คณะกรรมการหมูบาน สมาชิก อบต. ผูทรงคุณวุฒิ พระสงฆ คร ู ประธานกลุมสตร ี และผูท่ีรู
เรื่องราวของหมูบานนั้น ๆ จํานวนอยางนอย 3 คน มารวมพูดคุยกันเปนกลุม   โดยในขั้นแรก
ผูคุมงานสนามตองชี้แจงความเปนมาของโครงการฯ และวัตถุประสงคในการเก็บขอมูลครั้งนี้
ใหผูเขารวมสนทนาเขาใจอยางชัดเจนกอน พรอมสอบถามความยินยอมในการใหขอมูลดวย     
 
 แบบสอบถามขอมูลครวัเรอืนและบุคคล  
 พนักงานสัมภาษณเปนผูรับผิดชอบเก็บขอมูล  โดยกอนสัมภาษณพนักงานสัมภาษณ 
ช้ีแจงวตัถุประสงคและความเปนมาของโครงการฯ ใหแกผูถกูสัมภาษณทราบกอน พรอมท้ัง
สอบถามความยินยอมในการใหสัมภาษณดวย ผูใหขอมลูครัวเรอืนคือ หัวหนาครวัเรอืน ในกรณี
ที่หัวหนาครัวเรือนไมอยู  ผูอาวุโสรองลงไปจะเปนผูใหขอมูลแทน สวนแบบสอบถามบุคคล
จะถามทุกคนที่มีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไปโดยไมมีการถามแทน  
 
 ในกรณีท่ีผูอยูในขายสัมภาษณไมอยูในวันท่ีไปเยี่ยมบาน พนักงานสัมภาษณทาํการ
นัดหมายไวกอน โดยพนกังานสัมภาษณพยายามนดัและสัมภาษณใหครบ 3 ครั้งกอนท่ีจะ
บันทึกเปนตวัอยางที่สัมภาษณไมได  
 
 ในกรณีท่ีพนักงานสัมภาษณมีปญหาในการเขาสัมภาษณครัวเรือนหรือบุคคล  ผูคุม-
งานสนามจะเขาไปชวยเหลือโดยอธิบายใหหัวหนาครวัเรือน หรือบุคคลที่ปฏิเสธการใหสัมภาษณ 
เขาใจวตัถุประสงคของโครงการฯ ใหดียิ่งขึ้น  ซึ่งชวยทําใหจํานวนผูปฏิเสธการใหสัมภาษณ
นอยลง  
 
2.8  การควบคุมคุณภาพขอมูล  
 
 ข้ันตอนของการตรวจสอบความถกูตองของขอมูลภาคสนาม  มีดังนี ้
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ชวงสัปดาหแรกของการเก็บขอมูลพนักงานสัมภาษณทุกคนลงเก็บขอมูลรวมกันใน
พื้นที่ 5 หมูบานของอําเภอไทรโยค และกลับมาอภิปรายปญหารวมกันเปนประจําทุกวัน 
การปฏิบัติเชนนี้เพื่อใหเกิดความชัดเจนระหวางพนักงานสัมภาษณและผูคุมงานสนามในเรื่อง
ความเขาใจแบบสอบถามกอนที่แตละทมีจะแยกยายกนัไปเกบ็ขอมลูในพื้นที่ท่ีรับผดิชอบตอไป  

 
ประโยชนของการลงเก็บขอมูลพรอมกันท้ังหมดนี้ ทําใหเกิดความเขาใจรวมกนัใน

ปญหาขอคําถามของแบบสอบถามและปญหาหลัก ๆ ในการเก็บขอมลู 
 

  ในระหวางการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม พนักงานสัมภาษณแลกเปลีย่นกัน
ตรวจแบบสอบถามกอนสงใหผูคุมงานสนามตรวจสอบ หากขอมูลไมสมบูรณจะ
สงกลับใหพนักงานสัมภาษณท่ีรับผิดชอบแกไข และสงใหผูคุมงานสนาม
ตรวจสอบอีกครั้ง หากพบวาแบบสอบถามไมถูกตองในบางครั้งอาจตองให
พนักงานสัมภาษณกลับไปสมัภาษณใหม  

  ในชวงสองสปัดาหแรกของการเก็บขอมูล นักวิจยัของโครงการฯ ทําการสุมตรวจ
แบบสอบถามระหวางไปเยีย่ม/นิเทศงาน หากพบขอผดิพลาดจะมีการประชุมทีมเก็บ
ขอมูลท้ังทมี เพื่อใหผูคุมงานสนามและพนกังานสัมภาษณรบัทราบพรอมกนั และ
แกไขในการเก็บขอมลูตอไป  

  ตลอดระยะเวลาในการเก็บขอมูล ผูคุมงานสนาม 10 คน เจาหนาทีป่ระจาํโครงการ 
และนักวิจยัโครงการฯ ไดวางแผนการเขาไปเยี่ยมทกุทีม/นิเทศงาน สัปดาหละ 2-3  
ครั้ง อยางเปนระบบ เพ่ือสนับสนุนการทาํงานของพนักงานสัมภาษณ ชวยแกไข
ปญหาในพืน้ที่และตรวจสอบความถกูตองของขอมูลอยางถีถ่วน 

 
 แบบสอบถามที่ตรวจแกไขสมบูรณแลวจะสงกลับมาทีส่ํานักงานโครงการฯ เพื่อให
นักวิจยัโครงการฯ  ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง   
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 เมื่อการเก็บขอมูลภาคสนามสิ้นสุดลง  ผูคุมงานสนามและพนกังานสัมภาษณท่ีไดรับ
การคัดเลือกจํานวน 10 คน ไดปฏิบัติงานตอในตําแหนงพนักงานลงรหัสและบันทึกขอมูล 
โดยทําการตรวจแบบสอบถามอีกรอบหนึง่ กอนลงรหัสและบันทกึขอมูลลงในคอมพิวเตอร 
รวมระยะเวลาที่ใชในการตรวจแบบสอบถาม ลงรหัส และบนัทึกขอมลูในคอมพวิเตอร  3 เดือน 
(ระหวางวนัท่ี 1 กันยายน 2547 - 30 พฤศจกิายน 2547) 
 
 จากนั้นไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทั่วไปกอนสงใหผูเขียนรายงานนําไป
วิเคราะหตอไป  ซ่ึงในระหวางนี้หากพบขอมูลไมถูกตองสามารถสงกลับมาตรวจสอบแกไขกับ
แบบสอบถามไดอีก 
 
2.9  ขอมูลที่เก็บได 
 
 2.9.1   อัตราสัมภาษณ และเวลาสมัภาษณ 
 
 การเก็บขอมูลในพ้ืนที่ศึกษานัน้ใชวธิแีจงนับทุกครวัเรือน (แบบสอบถามครัวเรือน) และ
ทุกคนที่มีอาย ุ 15 ปข้ึนไป (แบบสอบถามบุคคล) โดยในหมูบานนัน้ ผูคุมงานสนามเปนผูเก็บ
ขอมูลจํานวนครัวเรือนจากผูใหญบานกอน เพื่อใหไดจํานวนครวัเรือนที่เปนจรงิในหมูบาน 
และใชจํานวนครัวเรือนท่ีไดน้ีเปนเปาหมายในการเก็บขอมูลครวัเรือน สวนจํานวนคนที่อยูใน
ขายตองสัมภาษณดวยแบบสอบถามบุคคลนั้น ไดมาจากผลรวมของจํานวนผูอยูในขายที่นับได
ในแตละครวัเรือนที่เก็บไดจริงท้ังหมด  ทั้งครัวเรือนและบุคคลที่สัมภาษณไมไดจะถกูบันทึก
ลงในแบบบันทึกเชนกนั พรอมทั้งเหตุผลที่สัมภาษณไมได เพ่ือนํามาใชคํานวณอัตราสัมภาษณ 
 
 จํานวนครวัเรอืนในขายท่ีตองติดตามสัมภาษณมีท้ังสิ้น 13,052 ครัวเรือน สัมภาษณได 
12,439 ครวัเรอืน คิดเปนอัตราสัมภาษณเทากับรอยละ 95  สวนจาํนวนบุคคลในขายทีต่องติดตาม
สัมภาษณมีทั้งสิ้น 30,215 คน สัมภาษณได 28,251  คน คิดเปนอัตราสัมภาษณเทากบัรอยละ 94   
(ตาราง ผ 1.1 ในภาคผนวก 1) 
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 เวลาทีใ่ชในการสัมภาษณสําหรับครวัเรอืน พบวาเวลาที่ใชในการสมัภาษณนานที่สดุ คือ 
1  ช่ัวโมง 24 นาที  ถาคิดโดยเฉลี่ยเวลาในการสัมภาษณครัวเรือนเทากับ 16 นาที   สวน
แบบสอบถามบุคคลใชเวลาในการสัมภาษณนานที่สุดคือ 1 ช่ัวโมง  หรือคิดเวลาการสัมภาษณ
โดยเฉลีย่ เทากับ 14 นาที (ตาราง ผ1.1 ในภาคผนวก 1) 
 
 เหตผุลสวนใหญที่ไมสามารถสัมภาษณได สําหรบัแบบสอบถามบคุคลคอื มภีารกิจ
เกีย่วกับอาชพี หรอืติดธรุะ (รอยละ 61) เหตุผลรองลงไปคือ เจ็บปวย ชรา หรือพิการ (รอยละ 
24) สวนผูไมตองการใหขอมูลมีเพียงรอยละ 13 เทานั้น  สวนครวัเรือนที่ไมสามารถสัมภาษณ
ไดในจํานวน 4,568 ครวัเรือนนัน้  สวนใหญเปนเพราะครวัเรือนนัน้ยายไปอยูท่ีอ่ืนแลว รองลงมา
คือไมสามารถหาครวัเรอืนนัน้ได   มีจาํนวนรวมทั้งสิน้ 3,955 ครวัเรอืน  ดังนัน้จํานวนครวัเรอืนที่
พนักงานสัมภาษณสามารถเขาพบเพื่อขอทาํการสัมภาษณแตไมสามารถสัมภาษณได จึงมีจํานวน 
613 ครวัเรอืน  ในจํานวนนีม้ีเหตุผลสวนใหญที่ไมสามารถสัมภาษณได คือ มีภารกจิเกี่ยวกบั
อาชีพ / ติดธรุะ (รอยละ 30)  รองลงมาคือไมมีคนอยูบานประจํา / บานปด (รอยละ 28)    และ
สมาชิกในครัวเรือนไมตองการใหขอมูล  (รอยละ 20)  (ตาราง ผ1.2 ในภาคผนวก 1) 
 
 2.9.2  คุณภาพของขอมลู 
 
 การประเมินคณุภาพของขอมูลในครั้งนี้ ประเมินจากขอสรุปของพนกังานสัมภาษณที่
บันทึกไวในแตละแบบสอบถามหลังจากไดสัมภาษณเสร็จส้ินแลว ความเห็นของพนักงาน
สัมภาษณท่ีบนัทึกไว ไดแก สภาพสถานที่ สิ่งแวดลอม บุคคลอื่นที่อยูดวยในขณะสัมภาษณ 
ใครบางท่ีชวยตอบคําถามหรอืแสดงความคดิเห็น ผูใหสัมภาษณใหความรวมมือและมีปฏิกริิยา
ในการสัมภาษณอยางไร  คําถามในสวนใดหรือขอคําถามใดที่ทําใหผูตอบไมพอใจท่ีจะตอบ 
ตลอดจนความเห็นของพนักงานสัมภาษณในคุณภาพของขอมูลที่เก็บได (รายละเอียดตาราง    
ผ1.3 ในภาคผนวก 1) 
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 ผลการวิเคราะหพบวา พนักงานสัมภาษณประเมนิคณุภาพขอมลูทีไ่ดจากการสัมภาษณ
ครัวเรือนและบุคคลวาอยูในระดับดแีละดมีากถึงรอยละ 92  มีเพียงรอยละ 8 เทานัน้ที่บอกวา
คุณภาพของขอมูลอยูในระดบัพอใช 
 
 สภาพแวดลอมขณะที่ทําการสัมภาษณ พบวาการสัมภาษณแบบครัวเรือนพนักงาน
สัมภาษณประมาณครึ่งหนึ่งประเมินวาการสัมภาษณมีความเปนสวนตัวและปราศจากสิ่งรบกวน 
(รอยละ 49) รองลงมาประเมินวาการสัมภาษณมีส่ิงรบกวนแตไมมผีลตอการสัมภาษณ (รอยละ 
46)  ในขณะที่แบบสอบถามบุคคล พนกังานสัมภาษณประเมินวาการสัมภาษณมีสิง่รบกวนแต
ไมมีผลตอการสัมภาษณมากกวาประเมินวาการสัมภาษณมีความเปนสวนตัวมากและปราศจาก
สิ่งรบกวน  (รอยละ 55 และรอยละ 40 ตามลําดับ) มเีพยีงเลก็นอยเทานั้นที่ตอบวาขณะทําการ
สัมภาษณทั้งแบบสอบถามครัวเรือนและบุคคลมีสิ่งรบกวนซึ่งมีผลตอการสัมภาษณบางพอสมควร 
(รอยละ 5)  สวนผูที่ตอบวามีสิ่งรบกวน ที่ทําใหตองหยุดการสัมภาษณบอย ๆ หรอืทําใหเสีย
บรรยากาศ ในการสัมภาษณนั้นมีนอยมาก (ไมถึงรอยละ 1)  
  
 ในขณะที่ทําการสัมภาษณทั้งแบบสอบถามบุคคลและครัวเรือน ประมาณครึ่งหนึ่งมี
บุคคลอื่นอยูรวมในการสัมภาษณตั้งแตตนจนจบ (รอยละ 55 ในแบบสอบถามสวนบุคคล และ
รอยละ 53 ในแบบสัมภาษณครัวเรือน) ซึ่งสวนใหญคือบุคคลในครอบครัวของผูตอบแบบสอบถาม
นั่นเอง  (รอยละ 65 ในแบบสอบถามสวนบุคคล  และรอยละ 57 ในแบบสอบถามครัวเรือน) 
โดยผูที่อยูดวยขณะที่ทาํการสัมภาษณนั้นมักนั่งฟงโดยไมไดมีสวนในการชวยตอบหรือแสดง
ความคิดเห็นแตอยางใด (รอยละ 59 และรอยละ 57 ในแบบสัมภาษณบุคคล  และแบบสัมภาษณ
ครัวเรือน ตามลําดับ)   
 
 สําหรับความรวมมือในการสัมภาษณ เกือบทั้งหมดทั้งการสัมภาษณขอมลูระดับครวัเรือน
และบุคคล  ผูใหสัมภาษณใหความรวมมือในระดับดีถงึดมีาก (รอยละ 98) มีเพียงรอยละ 2 เทานัน้
ที่ใหความรวมมือปานกลาง   และไมถึงรอยละ 1 ที่ใหความรวมมือนอย  
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 สวนปฏิกริิยาในการตอบแบบสอบถามนัน้   สวนใหญยนิดใีนการตอบคําถาม  (รอยละ 
90 ในแบบสอบถามสวนบุคคล และรอยละ 92 ในแบบสอบถามครวัเรือน) และมไีมถึงรอยละ 
1 ท่ีมีทาทีไมพรอมที่จะใหสัมภาษณ หรือแสดงทาทีไมคอยพอใจในการตอบคําถามบางคําถาม   
 
  จึงกลาวไดวา ขอมูลที่ไดจากการสํารวจครั้งนี้อยูในเกณฑดถีึงดีมาก  สวนหนึ่งอาจ
เปนเพราะไดมีการทดสอบแบบสอบถามกอนถึง 3 ครั้ง   รวมทั้งมีกระบวนการคัดเลือกและ
อบรมผูคุมงานสนามและพนกังานสัมภาษณท่ีด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 ขอมูลหมูบาน 
จรรยา  เศรษฐบุตร 

 
 

 ภายใตโครงการกาญจนบรุี ไดจัดเก็บชุดขอมูลหมูบานตอเนื่อง 5 ป (พ.ศ.2543-2547) 
เชนเดยีวกับชดุขอมูลอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงในระดบัหมูบานใน
ชวงเวลาดังกลาว  วธิีการเกบ็ขอมูลคือ การสัมภาษณกลุม (group interview) ผูนําของหมูบาน
ในเขตพืน้ท่ีศึกษาจํานวนหมูบานละไมต่ํากวา 3 คน  รวมหมูบานทั้งสิ้น 89 หมูบาน  ซึ่งเพิ่ม
จากการสํารวจรอบแรก (พ.ศ.2543)  ซึ่งมีอยู 86 หมูบาน* 
 
3.1 ขอมูลทั่วไป 
 
 ขอมูลเกีย่วกับจํานวนครวัเรอืนและประชากรชาย-หญิงในสวนนีไ้ดจากการสัมภาษณ
กลุมผูนําของหมูบาน ซึ่งโดยปกติเปนขอมูลของประชากรตามทะเบยีนราษฎรเทานัน้ 
 
 ในการสาํรวจรอบนี้ ยังคงพบวา จํานวนครวัเรือนโดยเฉลีย่ในพ้ืนที่เมือง/กึง่เมืองสูงกวา
ในพ้ืนท่ีอืน่ ๆ ที่เปนลําดับรองลงมาคือ พื้นที่สูง พ้ืนที่เศรษฐกิจผสมผสาน พื้นท่ีพชืไร และ
พื้นที่ปลกูขาว ตามลําดับ   ลกัษณะเชนนี้พบไดในทกุรอบการสํารวจ เปนที่นาสังเกตวาจํานวน
ครัวเรือนไดเพิม่มากขึ้นในทกุพ้ืนที่จากรอบสํารวจเมื่อ 5 ปที่แลว 
 
 พ้ืนที่เมือง/กึ่งเมืองยังเปนพ้ืนท่ีที่มีจํานวนประชากรเฉลี่ยตอหมูบานมากกวาพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
รองลงมาคือ พื้นที่สูง  พื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน เปนตน   ในทํานองเดียวกัน จํานวนประชากร
เฉลี่ยตอหมูบานโดยรวมเพิ่มสูงขึ้นจากรอบสํารวจครั้งแรก 
 
                                                           
*   คําอธิบายถึงจํานวนหมูบานที่เปลี่ยนแปลงอยูในรายงานสํารวจรอบ 3 
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ตาราง 3.1 จํานวนครัวเรือนและประชากรเฉลี่ยตอหมูบาน จําแนกตามพื้นที่ 
 

 เมือง/
ก่ึงเมือง 

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน รวม 

จํานวนครัวเรือนเฉลี่ย 204 104 113 170 143 138 
จํานวนประชากรเฉลี่ย 806 488 497 684 628 595 
จํานวนประชากรชายเฉลี่ย 390 243 249 357 304 297 
จํานวนประชากรหญิงเฉลี่ย 416 260 248 326 334 302 

 
3.2 แหลงน้ําเพื่อการเกษตร 
 

 ผลการสํารวจทุกรอบพบวา น้ําฝนยังคงเปนแหลงน้ําเพื่อการเกษตรที่สําคัญของ
ชาวกาญจนบรุ ี ยกเวนในพืน้ที่เมือง/กึ่งเมอืงที่ใชน้ําจากคลองชลประทานและบอบาดาลมากกวา
พื้นที่อ่ืน ๆ แหลงน้ําเพื่อการเกษตรที่สําคัญสําหรับหมูบานในพื้นท่ีสูงคือ แมนํ้า และลําหวย    
สวนพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสานมีแหลงน้ําที่ใชเพื่อการเกษตรหลากหลายกวาพ้ืนที่อ่ืน  กลาวคือ
นอกจากน้ําฝนแลวหมูบานที่ศึกษายังไดรบัน้ําจากคลองชลประทาน บอบาดาล แมน้าํ ลําคลอง 
และฝายอีกดวย 
 
ตาราง 3.2 จํานวนหมูบานที่มีแหลงน้ําเพื่อการเกษตร จําแนกตามพืน้ที่  
 (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
 

แหลงนํ้า เมือง/
ก่ึงเมือง 

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน 

คลองชลประทาน 5 9 1 0 7 
บอบาดาล      

- นอยกวา 5 บอ 0 0 0 0 4 
- มากกวา 5 บอขึ้นไป 4 1 2 0 9 

แมน้ํา 2 0 1 8 4 
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ตาราง 3.2 (ตอ) 
 

แหลงนํ้า เมือง/
ก่ึงเมือง 

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน 

ลําหวย คลอง 0 1 5 12 6 
บึง หนอง 0 1 2 1 0 
ฝาย อางเก็บน้ํา 0 0 2 1 1 
นํ้าฝน 4 13 19 20 17 
สระขุด บอขุด  0 0 8 1 0 
นํ้าพุ 0 0 0 0 1 
ประปาหมูบาน/ประปาภูเขา 0 0 0 3 0 
บอน้ําต้ืน/นํ้าซับ 0 0 2 0 0 
นํ้าที่บําบัดแลวจากโรงงาน มคีลองสงน้ํา 1 0 0 0 0 

 
3.3 อาชีพ 
 

 ในทุกพ้ืนท่ีศึกษา  อาชีพหลักของคนในหมูบานอันดับหนึ่งคือ การเกษตร รองลงมา
คือ คาขาย และรับราชการในหนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ   นอกจากนี้คือ อาชีพรับจาง
ทั่วไป  และรับจางทําการเกษตร  สวนอาชีพอ่ืน ๆ พบไดไมมากนัก  เชนเดียวกับขอมูลใน
การสํารวจรอบที่แลว พบวามี 2 หมูบานในพื้นที่สูง ที่ชาวบานประกอบอาชีพเก็บของปาขาย 
 

ตาราง 3.3 จํานวนหมูบาน จําแนกตามอาชีพสวนใหญของประชากร และพื้นท่ี 
 (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
 

อาชีพ      เมือง/
ก่ึงเมือง 

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน 

เกษตรกรรม 7 21 20 21 20 
รับจางเกษตรกรรม 1 12 9 13 4 
รับจางทั่วไป 3 7 14 6 15 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5 9 9 15 14 
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ตาราง 3.3 (ตอ) 
 

อาชีพ      เมือง/
ก่ึงเมือง 

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน 

คาขาย 6 17 11 13 14 
อื่น ๆ เย็บผา เผาถาน แพพัก 0 2 0 4 3 
ทํางานในโรงงาน 4 2 1 0 3 
หัตถกรรม 0 0 0 0 1 
เก็บของปาขาย 0 0 0 2 0 

 
 ในพื้นท่ีโครงการกาญจนบรุีมหีมูบานที่ปลกูพืชไร ผกั ผลไม เปนพืชหลักทางการเกษตร  
ตาราง 3.4 แสดงใหเห็นวา มีหมูบานที่ปลูกพืชไรเปนอาชีพถึง 81 หมูบานจาก 89 หมูบาน  
รองลงมาคือ การปลูกไมยืนตน ทําสวนผกั และสวนผลไม ตามลําดบั  สวนหมูบานที่มีพื้นที่
ปลูกขาวเพื่อขายมีเพยีง 43 หมูบาน  
 
ตาราง 3.4  จํานวนหมูบานที่เพาะปลกูพชืเพื่อขาย จําแนกตามพืน้ท่ี (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
 

การเพาะปลูก เมือง/
ก่ึงเมือง 

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน 

ขาว 3 18 6 7 9 
พืชไร 7 18 20 17 19 
สวนผัก 4 7 15 15 16 
สวนผลไม 3 10 13 18 8 
ไมยืนตน 2 11 16 15 15 
อื่น ๆ 1 4 2 1 1 

 
 ในจังหวดักาญจนบรุ ี มีหมูบานที่เลีย้งสัตวเปนอาชีพมใิชนอย  สัตวท่ีเลีย้งเพื่อขายที่
พบมากที่สุดในการสํารวจทุกรอบคือ ววั ซึ่งมีอยูถึง 85 หมูบานจากหมูบานท้ังหมด 89 หมูบาน  
สัตวเศรษฐกจิที่พบรองลงมาคือ หมู และไก  สวนควายและปลาไมพบมากนัก  สวนท่ีพบเพียง 
1-3 หมูบาน ไดแก  กุง กบ หมูปา และสุนขั 
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ตาราง 3.5 จํานวนหมูบานที่เลี้ยงสัตวเพื่อขาย จําแนกตามพื้นที่ (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
 

การเลี้ยงสัตว     เมือง/
ก่ึงเมือง 

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน 

วัว 7 21 18 20 19 
ควาย 0 4 4 10 3 
หมู 4 17 16 12 14 
ไก 3 14 12 5 9 
ปลา 3 5 3 10 4 
กุง 0 2 1 0 0 
กบ 0 0 0 1 0 
แพะ 1 1 0 0 2 
เปด 0 0 4 0 1 
แกะ 0 1 0 0 0 
หมูปา/สุนัข 0 0 2 0 0 

 
 ในการเลี้ยงสัตวเพ่ือขายเหลานี้พบวา มโีรคท่ีเกิดกับสัตวเลีย้ง ไดแก โรคปากเทาเปอย 
ไขขาแข็งในววั  อหิวาตไก  อหิวาตหม ู  ไขหวัดนก  ไขหวัดไก ประปรายในหมูบาน  วธิแีกไข
ปญหาโรคสัตว นอกจากซื้อยารกัษาเองและใชวัคซีนฉีดแกโรคตาง ๆ แลว  บางหมูบานไดแจง
แกปศุสัตวเพื่อขอความชวยเหลือ 
 
3.4 อุตสาหกรรมในหมูบาน 
 
 จากการสอบถามถึงการประกอบอุตสาหกรรมภายในหมูบาน รวมทัง้การผลิตสินคา
หน่ึงตําบลหนึง่ผลิตภณัฑ (OTOP) นั้น  พบวา 30 หมูบานในพืน้ที่ที่ศกึษามโีรงงานหรือสถานที่
ประกอบการอตุสาหกรรมอยูในหมูบานจํานวน 49 แหง  ในพื้นที่เมือง/กึ่งเมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจผสมผสานพบวามโีรงงานในหมูบานมากกวาพืน้ที่อ่ืน ไดแก โรงงานผลิตอิฐบลอก 
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โรงงานทํากระดาษ/ไมอัด  โรงงานทําปุย  โรงงานทําเสนกวยเต๋ียว  เปนตน    เปนท่ีนาสังเกตวา 
ในพ้ืนท่ีปลูกขาว มโีรงสีชุมชนอยูในหมูบาน 4 หมูบาน จากจํานวนท้ังหมด 5 หมูบาน  สวน
จํานวนโรงงานในหมูบานทีเ่พิ่มมากขึ้นนี้ อาจเปนผลพวงจากนโยบายของรฐั เชน หน่ึงผลิตภณัฑ
หน่ึงตําบล (OTOP) ท่ีสนับสนุนใหมีการผลิตสนิคาในหมูบานหรือในตําบล  
 
ตาราง 3.6 จํานวนหมูบานที่มีอตุสาหกรรม (รวม OTOP) ตั้งอยูในหมูบาน จาํแนกตามพื้นที ่
 

จํานวนโรงงาน     เมือง/
ก่ึงเมือง 

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน รวม 

1 โรงงาน 0 3 2 7 5 17 
2 โรงงาน 3 3 1 0 0 7 
3 โรงงาน 2 1 0 1 2 6 

รวม (หมูบาน) 5 7 3 8 7 30 
 
3.5 สาธารณูปโภค 
 
 จากการสํารวจในรอบที่ผานมา พบวามีการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งสาธารณูปโภคใน
หมูบานอยางชัดเจนเมื่อเปรยีบเทียบกับขอมูลในรอบ 1 (2543) แตในการสํารวจรอบ 5 (2547) 
เมื่อเปรียบเทียบกับรอบ 4 (2546) ไมพบการเปลี่ยนแปลงมากนัก  นั่นคือ  พบวาหมูบาน
สวนใหญสามารถติดตอโดยสัญญาณจากโทรศัพทมือถือได  ยกเวนในพื้นที่สูงทีย่ังมขีอจํากดัอยู  
แตชาวบานในทุกพืน้ที่สามารถใชโทรศัพทสาธารณะในหมูบานทีใ่ชการไดจาํนวนหนึ่ง จํานวน
หมูบานท่ีมีโทรศัพทสาธารณะที่ใชการไดน้ีเปลี่ยนไปแตละรอบสํารวจ ซ่ึงไมไดแสดงถึง
แนวโนม เนื่องจากในเวลาที่สํารวจอาจเปนเวลาทีโ่ทรศัพทสาธารณะสามารถใชหรือใชการ
ไมไดเปนสําคญั 
 
 แมวาชาวบานจะมียานพาหนะสวนตวัสําหรบัเดินทางมากขึ้น แตพบวาในหลายหมูบาน
มีรถประจําทางผานหมูบานที่ชาวบานใชโดยสารเดินทางเขาเมือง เชน ในพ้ืนที่พืชไร หรือ
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พื้นที่สูง มีหมูบานมากกวาครึ่งที่มีรถประจําทางผาน สวนหมูบานท่ีเปนตนทางของรถโดยสาร
ประจําทาง มีอยูเพยีง 9 หมูบานจากทั้งหมด 89 หมูบาน 
 
ตาราง 3.7 จํานวนหมูบาน จําแนกตามสาธารณูปโภคและพื้นที่ (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
 

สาธารณูปโภค เมือง/
กึ่งเมือง 

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน 

โทรศัพทสาธารณะใชการได 6 17 13 18 14 
สัญญาณโทรศัพทมือถือ 7 21 19 12 20 
การใชอินเตอรเน็ต 1 2 0 0 3 
รถประจําทางผานหมูบาน 3 9 12 13 6 
รถประจําทางที่มีตนทางออกจากหมูบาน 0 2 1 6 0 

 
 ผูนําหมูบานไดใหขอมูลปญหาน้ําทวมขังวายังสามารถพบเห็นไดในหลายหมูบาน 
อาทิในพื้นที่สูง มีหมูบานท่ีประสบปญหาน้ําทวมขังทําใหการเดินทางไปยังตัวอําเภอเปนไป
อยางยากลําบากถึง 9 หมูบาน (จาก 21 หมูบาน)  และในพื้นที่พืชไร พบปญหาน้ําทวมขัง  7 
หมูบาน (จาก 20 หมูบาน)  แตในพื้นท่ีเมือง/กึ่งเมืองทั้ง 7 หมูบานไมเคยประสบปญหาน้ําทวมขัง
เลย 
 
ตาราง 3.8 จํานวนหมูบานที่มีปญหาน้ําทวมถึง จําแนกตามพื้นท่ี 
 

มีปญหาน้ําทวม เมือง/
ก่ึงเมือง 

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน รวม 

มี 0 4 7 9 5 25 
ไมมี 7 17 13 12 15 64 

รวม  7 21 20 21 20 89 
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3.6 สุขภาพอนามัย 
 
 ในการสํารวจทุกครั้งจะมีคําถามผูนําชุมชนดานสุขภาพอนามัยวาโรคท่ีคนในหมูบาน
สวนมากเปนคอืโรคอะไร พบวาในทุกปจะมีผูปวยเปนโรคหวัดมากที่สุดในทกุพืน้ท่ี โดยเฉพาะ
ในพ้ืนท่ีปลูกขาว  โรคที่พบบอยรองลงมาคือ มาลาเรีย   แตมีจํานวนหมูบานที่ระบุวาชาวบาน
ปวยดวยมาลาเรียลดลง ไดแก พ้ืนที่สูง ที่พบวามาลาเรียเปนโรคสําคัญ ลดลงจาก 17 หมูบาน
ในรอบที่ 1 (2543)  15 หมูบานในรอบที ่ 4 (2546)   และพบวามีเพียง 8 หมูบานในรอบที่ 5 
(2547)   สวนโรคเกีย่วกับทางเดินหายใจพบวามีเพิ่มขึน้เลก็นอย 
 
ตาราง 3.9 จํานวนหมูบาน จําแนกตามโรคที่คนในหมูบานเปนสวนมากและพืน้ที่ 
 (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
 

โรค เมือง/
กึ่งเมือง 

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน 

ไขหวัด 5 17 13 7 9 
มาลาเรีย 0 0 0 8 1 
เบาหวาน 0 2 0 1 1 
ไขเลือดออก 0 0 0 0 2 
โรคกระดูก 0 1 0 0 0 
ระบบทางเดินหายใจ 0 0 1 2 2 
โรคกระเพาะ 0 0 0 1 0 
ปอด 0 0 0 1 0 
ตับแข็ง 0 1 0 0 0 

 
 สําหรับสถานที่รักษาพยาบาลเมื่อเกดิเจ็บปวย พบวา ชาวบานสวนใหญสามารถไปรบั
การรกัษาพยาบาลในสถานพยาบาลในหมูบาน (สถานีอนามัย) 13 แหง ท่ีเหลือ 76 หมูบานไปรับ
การรกัษานอกหมูบาน  ซึ่งสวนใหญเปนหมูบานในพื้นท่ีปลกูขาว พ้ืนทีพ่ืชไร และพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ผสมผสาน 
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ตาราง 3.10 สถานท่ีท่ีคนสวนใหญในหมูบานไปรับการรกัษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย   จําแนก
ตามพื้นที ่

 

สถานพยาบาล เมือง/
ก่ึงเมือง 

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน รวม 

ในหมูบาน 1 3 1 6 2 13 
นอกหมูบาน 6 18 19 15 18 76 

รวม  7 21 20 21 20 89 
 
3.7 การรวมกลุมทางสังคม 
 
 ในการสํารวจรอบ 5 (2547) ไดเพ่ิมคําถามสถานที่ที่ชาวบานในหมูบานมารวมกลุมกัน
เพื่อกิจกรรมทางสังคม ในกรณีที่มกีารประชุมของหมูบาน พบวา 33 หมูบานจาก 89 หมูบาน       
ใชศาลาประชาคมของหมูบานมากที่สุด  รองลงมาคอืที่ทําการผูใหญบานหรือกาํนนั (29 หมูบาน) 
และใชวัดเปนสถานที่ประชมุ 13 หมูบาน 
 
ตาราง 3.11 สถานท่ีประชมุของหมูบาน  จําแนกตามพืน้ที่ 
 

สถานที่ประชุม เมือง/
ก่ึงเมือง 

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน รวม 

วัด 1 4 3 3 2 13 
โรงเรียน 1 0 4 1 2 8 
ท่ีทําการผูใหญบาน / กํานัน /      

บานผูชวยผูใหญบาน 
3 9 8 1 8 29 

ศาลาเอนกประสงค / ศาลาประชาคม / 
ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน /  ท่ีอาน
หนังสือหมูบาน 

1 5 3 16 8 33 

ท่ีทําการ อบต. 0 0 1 0 0 1 
ท่ีทําการกองทุนหมูบาน 1 0 0 0 0 1 
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ตาราง 3.11 (ตอ) 
 

สถานที่ประชุม เมือง/
ก่ึงเมือง 

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน รวม 

ศูนยพัฒนาอาชีพ / ศูนยสาธิตการเกษตร 0 2 0 0 0 2 
ศูนยขอมูลตําบล 0 0 1 0 0 1 
สถานีอนามัย 0 1 0 0 0 1 

รวม  7 21 20 21 20 89 
 
 สําหรับสถานที่พักผอนหยอนใจของชาวบาน พบวาจากจํานวน 89 หมูบาน ผูนําชุมชน
บอกวาภายในหมูบานของตนเองไมมีสถานที่พักผอนหยอนใจถึง 46 หมูบาน สวนท่ีเหลือ 43 
หมูบาน ใชสถานที่สนามฟตุบอลของโรงเรยีนและสถานที่ของวัด สนามกีฬาของหมูบานเปน
ที่พักผอนหยอนใจเปนสวนใหญ  สวนหมูบานที่ไมมีสถานที่พักผอนหยอนใจ ชาวบานมักไป
ใชสนามฟุตบอลของโรงเรยีนและวัดที่อยูนอกหมูบานเชนกัน 
 
ตาราง 3.12 สถานท่ีในหมูบานที่คนสวนใหญไปพักผอนหยอนใจ  จําแนกตามพืน้ที ่
 

สถานที่พักผอนหยอนใจ เมือง/
ก่ึงเมือง 

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน รวม 

สนามฟุตบอลโรงเรียน / วัด 2 7 8 4 5 26 
สนามกีฬาหมูบาน 0 2 2 1 0 5 
อางเก็บน้ําหมูบาน / ฝายน้ําลน 0 0 0 0 1 1 
ปาชุมชน 0 0 1 0 0 1 
สวนสาธารณะหมูบาน 0 0 0 0 1 1 
บานผูชวยผูใหญบาน 0 1 0 0 0 1 
ในโรงงาน 1 0 0 0 0 1 
นํ้าตก 0 0 0 1 0 1 
เขื่อน 1 0 0 0 0 1 
ศูนยสาธิตการเกษตร 0 1 0 0 0 1 
แพพักริมแมน้ํา 0 0 0 4 0 4 

รวม  4 11 11 10 7 43 
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 ในดานสถานที่ที่ชาวบานไปทําบุญ พบวาชาวบานสวนใหญใน 47 หมูบานไปทําบญุที่
วัดภายในหมูบาน  โดยเฉพาะหมูบานที่อยูในพืน้ท่ีสูง (19 หมูบานจาก 21 หมูบาน)  สวนที่เหลือ
พบวาชาวบานไปทําบุญนอกหมูบาน ซึ่งเปนเพราะไมมวีัดในหมูบานหรือเพราะความศรัทธา
ในวดันั้น 
 
ตาราง 3.13 สถานท่ีท่ีคนสวนใหญของหมูบานนีไ้ปทําบุญ  จาํแนกตามพื้นที ่
 

สถานที่ทําบุญ เมือง/
ก่ึงเมือง 

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน รวม 

ในหมูบาน 1 11 11 19 5 47 
นอกหมูบาน 3 10 9 2 15 42 

รวม  7 21 20 21 20 89 
 
 สําหรับดานการศกึษา พบวาเด็กใน 42 หมูบานสามารถเรียนชั้นประถมศกึษาในโรงเรยีน
ภายในหมูบานของตนเอง  สวนอีก 47 หมูบาน เดก็ตองเดินทางไปเรยีนชั้นประถมศึกษานอก
หมูบาน ในพื้นที่สูงซึ่งที่ตั้งหมูบานอยูหางไกล จึงพบวามีเด็กเรียนหนังสือภายในหมูบาน
มากกวาพื้นท่ีอื่น  รองลงมาคือพ้ืนที่พืชไร (12 หมูบาน) 
 
ตาราง 3.14 สถานที่ท่ีเดก็สวนใหญของหมูบานนีไ้ปเรียนระดบัประถมศึกษา  จําแนกตามพืน้ที ่
 

สถานที่เรียน เมือง/
ก่ึงเมือง 

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน รวม 

ในหมูบาน 1 7 12 17 5 42 
นอกหมูบาน 6 14 8 4 15 47 

รวม (หมูบาน) 7 21 20 21 20 89 
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3.8 ปญหาสิ่งแวดลอม 
 
  ในการสํารวจรอบที่ 5 (2547)  ไดเพิ่มคําถามเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมในหมูบาน โดยต้ัง
คําถามถึงรอบระยะเวลา 5 ปที่ผานมาในหมูบานท่ีศึกษามีปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมหรือไม 
พบวามีผูปวยจากการใชสารเคมีเพ่ือการเกษตรหรือสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
เศรษฐกิจผสมผสานถึง 90 คน และพืน้ที่ปลูกพืชไร 33 คน   สวนปญหาน้ําเนาเสียพบบาง 2-3 
หมูบานในแตละพืน้ที่ศึกษา  ปญหาสิ่งแวดลอมท่ีพบมากอีกปญหาหนึ่งคือ ดินเส่ือมคุณภาพ
เนื่องจากการใชสารเคมีมากเกินไป ซึ่งพบในทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะพื้นทีป่ลูกพืชไร และพืน้ที่
เศรษฐกิจผสมผสาน ปญหาดานฝุนละอองและควันก็ถูกหยิบยกขึ้นมาเปนปญหาในหมูบาน
เชนกัน 
 
ตาราง 3.15 ปญหาสิ่งแวดลอมในหมูบาน (พ.ศ.2543-2547) จําแนกตามพื้นที่ (ตอบไดมากกวา 

1  คําตอบ) 
 

ปญหาสิ่งแวดลอม เมือง/
กึ่งเมือง 

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน 

1.   ปญหาจากการใชสารเคมีเพือ่การเกษตร / 
โรงงานอุตสาหกรรม  

0 1 6 1 5 

2.   น้ําเนาเสีย / อากาศเปนพิษจากสถาน
ประกอบการ 

2 2 3 2 2 

3.   ดินเสื่อมคุณภาพ 5 12 14 9 12 
4.   ฝุนละออง / ควัน 1 2 4 4 2 
5.   ขยะ 2 0 0 0 0 
6.   กลิ่นเหม็น 0 0 1 1 1 
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3.9 ภัยธรรมชาติ 
 
  คําถามเกีย่วกบัภัยธรรมชาตใินรอบสํารวจ 5 ป พบวาหมูบานในพืน้ท่ีปลูกขาว พื้นที่
พืชไร และพื้นท่ีเศรษฐกิจผสมผสาน  ประสบกับภัยธรรมชาติ อาทิ พายุ พายุลูกเห็บ น้ําทวม 
และภยัแลง  สวนพ้ืนที่เมือง/กึ่งเมืองมีเพียง 1 หมูบานที่ประสบภัยธรรมชาติ 
 
ตาราง 3.16 ภัยธรรมชาตท่ีิเกิดขึ้นกับหมูบาน (พ.ศ.2543-2547)  จาํแนกตามพืน้ที ่
 

ภัยธรรมชาติ เมือง/
ก่ึงเมือง 

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน รวม 

มี 1 12 11 4 11 39 
ไมมี 6 9 9 17 9 50 

รวม  7 21 20 21 20 89 
 
3.10   สรุป 
 
  ในระหวางการสํารวจขอมลู 5 ป (พ.ศ.2543-2547)  ไมพบการเปลีย่นแปลงดานกายภาพ 
หรือโครงสรางพื้นฐาน ตลอดจนการประกอบอาชพีของชาวบานในพื้นที่ศึกษามากนัก  ที่เห็นชัด
คือ สถานประกอบการเพือ่ผลิตสินคามีเพิม่มากขึน้  สิ่งที่ควรใหความสนใจมากขึ้นคอื ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากปญหาสิ่งแวดลอมในหมูบาน 
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4 ลักษณะทั่วไปของประชากร 

อารี  จําปากลาย 
 

4.1  จํานวนประชากร 
 

ในการสาํรวจรอบ 5 (2457) นี้ โครงการไดแจงนับประชากรที่อาศยัอยูในพืน้ที่เฝาระวัง
ทางประชากร จํานวนทั้งสิน้ 42,938 คน เปนผูหญิงมากกวาผูชายประมาณ 2,000 กวาคน 
กลาวคือ มีผูชาย 20,396 คน และผูหญิง 22,542 คน ถานับเปนครวัเรือน พบวามีท้ังหมด 12,462 
ครัวเรือน จํานวนประชากรที่พบไมแตกตางจากการสํารวจรอบ 4 (2546) มากนกั  การกระจาย
ของประชากรในพื้นที่เฝาระวังยังคงพบมากที่สุดในพื้นที่สูง และนอยท่ีสุดในพื้นที่พืชไร 
เชนเดยีวกับในการสํารวจรอบที่ผานมา (ตาราง 4.1 และ แผนภูมิ 4.1) 

 
ตาราง  4.1   จํานวนครวัเรอืน จํานวนประชากร จําแนกตามเพศ พื้นที ่และรอบการสํารวจ 
 

 เมือง/กึ่งเมือง ขาว พืชไร ที่สูง ผสมผสาน รวม 
ครัวเรือน       
 รอบ 1 (2543) 2,580 1,888 1,845 2,939 2,360 11,612 
 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 
 รอบ 4 (2546) 2,550 1,985 1,976 3,235 2,610 12,356 
 รอบ 5 (2547) 2,499 2,047 1,981 3,327 2,608 12,462 
ประชากรรวม       
 รอบ 1 (2543) 9,198 7,196 6,706 10,868 8,646 42,614 
 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 
 รอบ 4 (2546) 8,751 6,955 6,657 11,429 9,024 42,816 
 รอบ 5 (2547) 8,426 7,091 6,706 11,753 8,962 42,938 
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ตาราง  4.1   (ตอ) 
 

 เมือง/กึ่งเมือง ขาว พืชไร ที่สูง ผสมผสาน รวม 
ประชากรชาย       
 รอบ 1 (2543) 4,257 3,371 3,256 5,454 4,088 20,378 
 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 
 รอบ 4 (2546) 4,044 3,219 3,203 5,620 4,264 20,350 
 รอบ 5 (2547) 3,895 3,293 3,214 5,802 4,192 20,396 
ประชากรหญิง       
 รอบ 1 (2543) 4,941 3,825 3,450 5,414 4,558 22,236 
 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 
 รอบ 4 (2546) 4,707 3,736 3,454 5,809 4,760 22,466 
 รอบ  5 (2547) 4,531 3,798 3,492 5,951 4,770 22,542 
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รอบ 1 (2543) รอบ 2 (2544) รอบ 3 (2545) รอบ 4 (2546) รอบ 5 (2547)

จํานวนประชากร (คน)

เมือง/กึง่เมือง ขาว พืชไร ท่ีสงู ผสมผสาน  
 

แผนภูมิ 4.1   จํานวนประชากรท่ีแจงนับได จําแนกตามพื้นท่ี และรอบสํารวจ 
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4.2  โครงสรางอายุและเพศของประชากร 
 

ตาราง 4.2   แสดงการกระจายรอยละของประชากรจําแนกตามกลุมอายุและพ้ืนทีจ่าก
การสํารวจลาสุดรอบ 5 (2547) จะเห็นวา โครงสรางทางอายุของประชากรในรอบ 5 (2547) 
ไมเปลี่ยนแปลงไปจากการสํารวจรอบกอน ๆ มากนัก สอดคลองกันทุกพื้นที่   ขณะเดียวกัน 
ประมดิประชากร (แผนภูมิ 4.2-4.6) ช้ีใหเห็นในทํานองเดียวกันวา โครงสรางทางอายุและเพศ
ของประชากรในทุกพื้นทีเ่ฝาระวังไมเปลีย่นแปลงไปจากการสํารวจรอบกอน ๆ มากนัก (ดูรายงาน
การสํารวจรอบ 1, 2, 3 และ 4 ประกอบ)   
 

ตาราง 4.2  การกระจายรอยละของประชากร จาํแนกตามกลุมอายุ และพื้นที,่ รอบ 5 (2547) 
 

กลุมอายุ เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน รวม 
0-4 6.8 8.0 7.9 12.0 7.8 8.8 
5-9 8.6 10.1 10.7 12.4 9.9 10.5 
10-14 8.9 9.8 10.6 11.6 10.1 10.3 
15-19 7.4 6.9 7.0 5.6 6.5 6.6 
20-24 6.2 4.7 5.2 5.2 5.2 5.3 
25-29 6.9 6.4 7.0 6.3 7.4 6.8 
30-34 7.7 7.6 8.0 7.9 8.0 7.8 
35-39 8.2 8.5 8.0 7.9 7.9 8.1 
40-44 8.9 8.2 8.2 7.2 7.7 8.0 
45-49 7.8 6.7 7.2 7.0 7.3 7.2 
50-54 6.5 6.0 5.4 4.7 6.1 5.7 
55-59 4.1 4.0 3.9 3.6 4.4 4.0 
60-64 3.8 3.8 3.6 2.8 3.7 3.5 
65-69 3.0 3.2 3.1 2.3 2.8 2.8 
70-74 2.2 2.8 2.0 1.8 2.6 2.2 
75-79 1.5 1.7 1.1 1.0 1.4 1.3 



34 

ตาราง 4.2  (ตอ) 
 

กลุมอายุ เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน รวม 
80-84 0.9 1.0 0.6 0.3 0.7 0.7 
85-89 0.4 0.6 0.2 0.2 0.3 0.3 
90-94 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
95-99 0.0 0.1 0.0 0.0 - 0.0 
100+ - - - 0.0 - 0.0 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
จํานวน 8,426 7,090 6,706 11,750 8,961 42,933 

 

หมายเหต:ุ  จํานวนรวมแตกตางจากตาราง 4.1 เนื่องจากไมรวมผูที่ไมทราบ หรอืไมใหขอมูลเรือ่งอายุ 
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แผนภูมิ 4.2   ประมดิประชากร: เมือง/กึ่งเมือง 
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แผนภูมิ 4.3   ประมดิประชากร: ขาว 
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แผนภูมิ 4.4   ประมดิประชากร: พืชไร 
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แผนภูมิ 4.5   ประมดิประชากร: ท่ีสูง 

แผนภูมิ 4.6   ประมดิประชากร: ผสมผสาน 
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ตาราง 4.3 แบงประชากรออกเปน 3 กลุมอายใุหญ ๆ คือ ประชากรวัยเดก็ (ต่ํากวา 15 ป) 
ประชากรวยัแรงงาน (15-59 ป) และประชากรวัยสูงอายุ (อายุ 60 ป ข้ึนไป) โดยเปรียบเทียบ  
ขอมูลจากการสํารวจรอบ 5 (2547) กับรอบ 1 (2543)  ถงึรอบ 4 (2546)  พบวา ประชากรวัยเด็ก
อายุต่ํากวา 15 ป มีสัดสวนมากท่ีสดุในพืน้ที่สูง (รอยละ 36) และมีสัดสวนนอยทีสุ่ดในพืน้ที่
เมือง/กึ่งเมือง (รอยละ 24) สอดคลองกันในทุกรอบของการสํารวจ  ในทางตรงกนัขาม ในทุกรอบ
ของการสํารวจเชนเดียวกัน พบวา ประชากรในวัยทํางานมีสัดสวนสูงที่สุดในพื้นที่เมือง/  
กึ่งเมือง ซึ่งเปนแหลงดึงดูดวัยแรงงานที่เขามาหางานทํา (รอยละ 64)  ประชากรวยัแรงงานมี
สัดสวนต่ําท่ีสุดในพื้นท่ีสูง (รอยละ 56) ในขณะเดียวกัน สัดสวนประชากรวัยสูงอายุสูงท่ีสุด
ในพื้นทีป่ลกูขาว (รอยละ 13) และตํ่าที่สุดในพืน้ที่สูง (รอยละ 9) เมื่อเปรยีบเทียบกบัการสํารวจ
ในรอบที่ผานมา ประชากรวยัสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่   
 
ตาราง  4.3    การกระจายรอยละของประชากร จาํแนกตามกลุมอายุ พื้นที่ และรอบการสํารวจ 
 

กลุมอาย ุ เมือง/กึ่งเมือง ขาว พืชไร ที่สูง ผสมผสาน รวม 
0 – 14 ป       
รอบ 1 (2543) 24.5 28.7 30.3 36.1 28.5 29.9 
รอบ 2 (2544) 25.1 28.5 30.1 36.1 27.9 29.9 
รอบ 3 (2545) 24.8 28.6 29.9 35.5 27.3 29.8 
รอบ 4 (2546) 24.8 27.8 29.9 36.6 27.8 29.9 
รอบ 5 (2547) 24.3 27.9 29.3 36.0 27.8 29.6 
15 – 59 ป       
รอบ 1 (2543) 65.2 59.0 60.5 56.6 61.2 60.4 
รอบ 2 (2544) 64.3 59.0 60.7 56.3 61.8 60.2 
รอบ 3 (2545) 64.3 58.2 59.5 56.2 61.0 60.0 
รอบ 4 (2546) 63.9 58.8 59.6 54.9 60.9 59.4 
รอบ 5 (2547) 63.7 58.8 60.1 55.5 60.5 59.4 
60+ ป       
รอบ 1 (2543) 10.3 12.3 9.2 7.3 10.3 9.7 
รอบ 2 (2544) 10.6 12.5 9.2 7.6 10.3 9.8 
รอบ 3 (2545) 11.0 13.2 9.7 7.8 10.6 10.2 
รอบ 4 (2546) 11.4 13.4 10.4 8.5 11.3 10.8 
รอบ 5 (2547) 12.0 13.3 10.6 8.5 11.7 11.0 
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นอกจากนี้ ประชากรอายุมากกวา 60 ปข้ึนไป ยังสามารถแบงออกไดเปนอีก 2 กลุม คือ 
ประชากรอายุ 60 ป ขึ้นไป และอายุ 80 ป ข้ึนไปที่เรียกกนัวา กลุมอายสุูงที่สุด แสดงใหเห็นอยู
ในตาราง 4.4  ในทุกรอบของการศกึษา ประชากรทั้งสองกลุมมีสัดสวนสูงที่สุดในพืน้ท่ีปลกูขาว 
(รอยละ 13) และต่ําสุดในพืน้ที่สูง (รอยละ 0.6)   
 
ตาราง  4.4  การกระจายรอยละของประชากรอายุ 60 ป ขึ้นไป และอายุ 80 ป ขึ้นไป จําแนก

ตามพื้นที่ และรอบการสํารวจ  
 

60 ป ขึ้นไป   80 ปขึ้นไป 

รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 รอบ 4 รอบ 5  รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 รอบ 4 รอบ 5 พื้นที่ 
  (2543) (2544) (2545) (2546) (2547)  (2543) (2544) (2545) (2546) (2547) 

เมือง/กึ่งเมือง 10.3 10.6 11 11.4 12.0  1.2 1.3 1.4 1.4 1.4 

ขาว 12.3 12.5 13.2 13.4 13.3  1.6 1.7 1.8 1.7 1.8 

พืชไร 9.1 9.2 9.8 10.4 10.6  0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

ท่ีสูง 7.3 7.6 7.8 8.5 8.5  0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 

ผสมผสาน 10.3 10.4 10.7 11.3 11.7  1.1 1.3 1.2 1.2 1.2 

รวม 9.7 9.8 10.2 10.8  11.0  1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 

จํานวน 4,242 4,514 4,611 4,617 4,713  560 505 513 473 491 

 
4.3  อัตราสวนเพศ 
 
 อัตราสวนเพศ บอกจํานวนผูชายตอผูหญิง 100 คน ตาราง 4.5 แสดงอตัราสวนเพศแยก
ตามพื้นที่ และกลุมอายุ โดยแยกเปนประชากรวัยเด็ก วยัทํางาน และวัยสูงอายุ จากการสํารวจ
รอบ 5 (2547)  จะเห็นวา โดยท่ัวไปแบบแผนของอัตราสวนเพศของประชากรศึกษาสอดคลอง
กับอัตราสวนเพศในประชากรทัว่ไป กลาวคือ มีจํานวนผูชายมากกวาผูหญิงในชวงอายุนอย ๆ 
อัตราสวนเพศจะคอย ๆ ลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น อัตราสวนเพศจะสูงที่สุดในกลุมประชากรวัยเด็ก 
โดยมีเดก็ชายประมาณ 103 คน ตอเดก็หญงิ 100 คน  อัตราสวนเพศลดลงในกลุมประชากรวัย
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ทํางาน นั่นคือ มีผูชายประมาณ 86 คนตอผูหญิง 100 คน สวนในกลุมผูสูงอายุมผีูชายนอยกวา
ผูหญิงมากกวากลุมอ่ืน ในกลุมอายุสูงที่สดุ มีผูสูงอายุชายประมาณ 59 คน ตอผูสูงอายุหญิง 
100 คน พื้นท่ีพืชไรมจีํานวนผูสูงอายุชายตอผูสูงอายุหญิงต่ําที่สุด   อยางไรก็ตาม แบบแผน
ดังกลาวมีขอยกเวนในพื้นทีผ่สมผสานและพื้นที่สูง โดยในพื้นทีผ่สมผสาน มีผูหญิงมากกวา
ผูชายในกลุมวยัเด็ก สวนในพื้นที่สูงมีผูชายมากกวาผูหญิงในกลุมอาย ุ60 ปข้ึนไป   
 
ตาราง 4.5  อัตราสวนเพศ  จําแนกตามกลุมอายุ และพืน้ที่, รอบ 5 (2547) 
 

กลุมอายุ เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน รวม 
0 – 14 ป 108.4 100.3 104.7 104.8 97.5 103.2 
15 – 59 ป 81.5 83.4 89.1 91.4 85.1 86.2 
60+ ป 70.7 75.8 77.6 109.4 80.5 82.2 
80+ ป 58.4 57.5 41.9 78.6 59.7 58.9 

รวม 85.5 86.1 91.4 97.4 87.5 90.1 
จํานวน 8,426 7,090 6,706 11,750 8,961 42,933 

 
ตาราง 4.6 เปรียบเทียบอัตราสวนเพศตั้งแตรอบ 1 ถึงรอบ 5 โดยไมแยกกลุมอาย ุ

อัตราสวนเพศในภาพรวมของประชากรทุกพ้ืนที่ ช้ีวาจํานวนผูชายนอยกวาผูหญิงอยางไม
เปลี่ยนแปลงจากการสํารวจตั้งแตรอบ 1 (2543) ถึงรอบ 5 (2547) เมื่อเปรียบเทียบระหวางพื้นที ่
พบวา ประชากรในพืน้ท่ีสูงและพื้นที่พืชไรมีอัตราสวนเพศสูงกวาพืน้ท่ีอ่ืนในทุกรอบของการ
สํารวจโดยเฉพาะในพืน้ท่ีสูงจาํนวนผูชายมากกวาผูหญิงเลก็นอยในการสาํรวจรอบ 2 (2544) และ
รอบ 3 (2545) 
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ตาราง  4.6  อตัราสวนเพศ จําแนกตามพืน้ที่ และรอบการสํารวจ  
 

รอบการสํารวจ เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน รวม 
รอบ 1 (2546) 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 
รอบ 4 (2546) 85.9 86.2 92.7 96.7 89.6 90.6 
รอบ 5 (2547) 86.0 86.7 92.0 97.5 87.9 90.5 
 
4.4  อายุมัธยฐาน 
 
 เมื่อพิจารณาอายุมัธยฐานซึ่งเปนอายุที่อยูกึ่งกลางเมื่อแบงประชากรออกเปนสองกลุม
เทา ๆ  กนั (ตาราง 4.7)   โดยเปรียบเทยีบตามพื้นที่ ตั้งแตรอบ 1 (2543) ถึง รอบ 5 (2547)  จะ
เห็นวา ประชากรในพืน้ท่ีเฝาระวังมีอายุมธัยฐานเพิ่มขึ้นประมาณ 2 ป จาก 29 ป ในการสํารวจ
รอบแรก (2543) เปน 31 ป ในอีก 4 ปตอมา (2547) ประชากรในพื้นที่เมือง/กึ่งเมือง และพื้นที่
ปลูกขาวมีอายมุัธยฐานสูงท่ีสุด คือ 33 และ 32 ป ตามลําดับ   ในขณะที่ประชากรในพื้นที่สูงมี
อายุมัธยฐานต่าํที่สุด คือ 27 ป สอดคลองกบัโครงสรางอายุที่กลาวมาขางตนที่พบวา ประชากร
ในวยัเดก็มีสัดสวนสูงที่สุดในพื้นท่ีสูง และต่ําที่สุดในพืน้ที่เมือง/กึ่งเมอืง 
 
ตาราง  4.7  อายุมธัยฐานของประชากร จาํแนกตามพืน้ที่ และรอบการสํารวจ  
 

รอบการสํารวจ เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน รวม 
รอบ 1 (2546) 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 
รอบ 4 (2546) 32.0 32.0 30.0 27.0 31.0 30.0 
รอบ 5 (2547) 33.0 32.0 30.0 27.0 31.0 31.0 
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4.5  อัตราสวนพ่ึงพิง 
 
 ตาราง 4.8 แสดงอัตราสวนพ่ึงพิงรวม อัตราสวนพึ่งพิงวยัเด็ก และอัตราสวนพ่ึงพิงวยั
สูงอายุของประชากรในพื้นท่ีตาง ๆ จากการสํารวจรอบ 5 (2547) ซ่ึงเปนการสํารวจขอมูลครั้ง
ลาสุด ประชากรวัยทํางาน 100 คน จะตองรับภาระเดก็และผูสูงอายุ ประมาณ 68 คน โดยเปน
ภาระจากเดก็ 50 คน และจากผูสูงอายุ 19 คน ไมแตกตางจากการสํารวจรอบ 4 (2546) เนือ่งจาก
โครงสรางทางอายุของการประชากรศกึษาจากการสํารวจรอบ 5 (2547) ไมแตกตางจากการสํารวจ
รอบ 4 (2546)  มากนัก 
 

เนื่องจากอัตราสวนพึ่งพิงรวมจะสูงหรือต่ําขึ้นอยูกับขนาดของประชากรวัยเด็กและ
ประชากรวยัสูงอายุ จึงพบวา ประชากรในพื้นที่สูงซึง่มีประชากรวยัเด็กสูงที่สุดมอัีตราสวน
พึ่งพิงรวมสูงที่สุดในทุกรอบการสํารวจ (ดูรายงานรอบ 4 (2546)) ในขณะที่พ้ืนที่เมอืง/กึ่งเมือง
มีอัตราสวนพ่ึงพิงต่ําท่ีสุดเพราะมปีระชากรวัยเดก็ต่าํท่ีสุด จากขอมลูรอบ 5 (2547) คนวยัทํางาน
ในพื้นที่สูง 100 คน ตองรับภาระเดก็และคนสูงอายปุระมาณ 80 คน (เด็ก 65 คน  ผูสูงอายุ 15 คน) 
คิดเปนเกือบ  1.5  เทาของพื้นที่เมือง/กึ่งเมืองซึ่งคนวัยทํางาน  100  คนตองรับภาระเด็กและ
คนสูงอายุประมาณ 57 คน (เด็ก 38 คน ผูสูงอาย ุ19 คน)  
 
ตาราง 4.8  อัตราสวนพึ่งพิงรวม อตัราสวนพึ่งพิงวัยเด็ก อัตราสวนพึ่งพิงวัยสูงอาย ุ จําแนก

ตามพื้นที,่ รอบ 5 (2547) 
 

 เมือง/ 
ก่ึงเมือง 

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน รวม 

อัตราสวนพึ่งพิงรวม  57.0 70.1 66.5 80.3 65.2 68.3 
อัตราสวนพึ่งพิงวัยเด็ก  38.2 47.4 48.8 64.9 45.9 49.9 
อัตราสวนพึ่งพิงวัยสูงอายุ 18.8 22.7 17.7 15.3 19.3 18.5 

จํานวน 8,426 7,090 6,706 11,750 8,961 42,933 
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4.6  สรุป 
 
 ในการสํารวจรอบ 5 (2547) นี้ แจงนับประชากรไดท้ังหมด 42,938 คน จาก 12,462 
ครัวเรือน เปนประชากรหญงิมากกวาประชากรชายเล็กนอย สอดคลองกันทุกพ้ืนที ่  ประชากร
ที่แจงนับไดอยูในพื้นที่สูงมากที่สุด จํานวนประชากรทีแ่จงนับไดคอนขางคงที่เมื่อเปรียบเทียบ
กับการสํารวจรอบ 4 (2546) โครงสรางทางอายแุละเพศของประชากรไมแตกตางจากการสํารวจ
ใน 4 ปที่ผานมา กลาวคือ ผูชายมีจํานวนมากกวาผูหญิงในวัยเด็ก แตมีจาํนวนนอยกวาผูหญิงเมื่อ
อายุมากข้ึน ประชากรในพืน้ที่สูงมีสัดสวนประชากรในวัยเด็กสูงกวาประชากรในพืน้ที่อ่ืนมาก 
เปนผลใหพื้นที่น้ีมีอัตราสวนพึ่งพิงสูงท่ีสุด  ขณะเดียวกัน อัตราสวนพ่ึงพิงต่ําท่ีสุดในพื้นที่เมือง
ซึ่งมีประชากรวัยเด็กต่ําที่สุด  
  
  



5 สถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม 
รศรินทร เกรย 

 
 ขอมูลสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในบทนี้ นําเสนอขอมูลตามพื้นที่เฝาระวังทาง
ประชากร และเพศชายหญิง โดยครอบคลมุ 3 ประเดน็ใหญๆ คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือ 
อาชีพของบุคคลท่ีมีอายุ 15 ป ข้ึนไป การศึกษาของบุคคลอายุ 7 ปข้ึนไป และการใชภาษาใน
ชีวิตประจําวันของครัวเรือน 
 
5.1   กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรอือาชีพหลักในการสํารวจครั้งนี้ หมายถงึ อาชีพหลักใน
ความคิดเห็นของผูตอบ ในกรณีทีผู่ตอบมีอาชีพมากกวา 1 อาชีพ และไมสามารถตดัสินใจไดวา 
อะไรคืออาชีพหลักของตนเอง การสํารวจครั้งนีใ้ชเกณฑวา อาชีพหลักหมายถึง กิจกรรมหลักที่
บุคคลใชเวลาในการทํามากที่สุด ซึ่งรายงานนี้จัดกลุมอาชีพหลักออกเปน 9 กลุมอาชีพ คือ 
เกษตรกรรม วิชาชีพ/วิชาการ ธุรการและการจัดการ คาขาย บรกิาร คมนาคม/ขนสง ฝมือและ
แรงงาน อาชีพอ่ืน ๆ และนักเรียน นักศกึษาผูท่ีไมไดทํางานดวย 
 
 การประกอบอาชีพของประชากรมีความแตกตางอยางชัดเจนตามพื้นท่ีเฝาระวังทาง
ประชากร (ตาราง 5.1 และ 5.2)  การเกษตรเปนกจิกรรมที่ประชากรทั้งหญิงและชายยึดเปน
อาชีพหลักในสัดสวนที่มากท่ีสุด ยกเวนพ้ืนที่เมือง/กึ่งเมืองซึ่งประชากรมีอาชีพฝมือและ
แรงงานเปนอาชีพหลักในสัดสวนที่สูงที่สุดสําหรับผูชาย (รอยละ 25.8) และมีอาชีพคาขายเปน
อาชีพหลักในสัดสวนท่ีสูงท่ีสุดสําหรับผูหญิง (รอยละ 20.6)   อยางไรก็ตาม พบวา แมแตใน
พื้นที่เมือง/กึ่งเมือง การเกษตรกยั็งเปนอาชีพท่ีสําคัญ กลาวคือ สัดสวนของคนเมือง/กึ่งเมืองที่
ทําการเกษตรสูงเปนอันดับสอง รองจากอาชีพฝมือและแรงงานในกลุมผูชาย (รอยละ 16) และ
รองจากอาชพีคาขายในกลุมผูหญิง (รอยละ 14.9) สําหรับพื้นที่ที่ทําอาชีพเกษตรในสัดสวน
มากที่สุดเมื่อเทียบกับพ้ืนทีอ่ื่น ๆ คือ พื้นท่ีสูงสําหรับผูชาย (รอยละ 67.4) และพชืไรสําหรับ
ผูหญิง (รอยละ 56.7)  
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  นอกจากอาชพีเกษตรกรรม ฝมือและแรงงาน และคาขายแลว ประชากรที่อยูในพื้นที่
เมือง/กึ่งเมืองยงัมีความแตกตางจากคนในพืน้ท่ีอื่น ๆ ที่เห็นไดชัดเจนคืออาชีพ วิชาชีพ/วิชาการ
และบริการ ประชากรที่อาศัยอยูในพื้นท่ีเมือง/กึ่งเมืองทํางานประเภทวิชาชีพ/วิชาการ และ
บริการ  ในสัดสวนที่สูงกวาประชากรที่อยูในพื้นที่อ่ืนมาก   
 
 สําหรับผูที่ไมไดทํางานนัน้ พบวา ในพืน้ที่เมือง/กึ่งเมือง และพื้นที่ปลูกขาว มีผูชายที่
ไมไดทํางานในสัดสวนที่สูงที่สุดใกลเคียงกัน (รอยละ 11.1 และ 10.2 ตามลําดับ) ในขณะที่
ผูหญิงท่ีไมทํางานมีสัดสวนสูงกวาผูชายในทุกพ้ืนที่ และสูงสุดในพ้ืนที่สูง (รอยละ 32.7) 
อยางไรก็ตามสัดสวนของผูหญิงที่ไมไดทาํงานนี้รวมถึงผูหญิงแตงงานที่ทําหนาที่แมบานอยาง
เดียว ซ่ึงเปนการทํางานอยางหนึ่งเพียงแตไมนับเปนกจิกรรมทางเศรษฐกิจเทานั้นเอง  
 
ตาราง 5.1   การกระจายรอยละของประชากรชายอายุ 15 ปขึ้นไป  จาํแนกตามกจิกรรมทาง

เศรษฐกจิ  
 

กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ พ้ืนที่ 
 เมือง/กึ่งเมือง ขาว พืชไร ที่สูง ผสมผสาน 

ไมไดทํางาน 11.1 10.2 9.0 7.4 9.6 
วิชาชีพ/วิชาการ 5.7 1.2 0.9 2.7 2.0 
ธุรการและการจดัการ 1.8 0.9 0.9 1.1 0.9 
เสมียน 2.0 0.5 1.2 0.4 0.9 
คาขาย 14.9 5.1 3.7 3.6 6.0 
การบริการ 6.8 1.6 2.7 2.9 3.0 
เกษตรกรรม 16.0 56.4 63.8 67.4 52.0 
การคมนาคมขนสง 6.6 3.7 3.1 1.5 5.3 
ฝมือและแรงงาน 25.8 14.3 10.4 6.3 14.3 
อาชีพอื่น ๆ 1.5 0.6 0.7 3.2 1.3 
นักเรียน 7.2 5.4 3.7 3.3 4.5 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
จํานวน 2,543  2,195  2,038  3,296  2,752  
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ตาราง 5.2    การกระจายรอยละของประชากรหญิงอาย ุ15 ปขึ้นไป  จาํแนกตามกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิ  

 

กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ พ้ืนที่ 
 เมือง/กึ่งเมือง ขาว พืชไร ที่สูง ผสมผสาน 

ไมไดทํางาน 28.7 24.6 20.3 32.7 24.0 
วิชาชีพ/วิชาการ 7.9 1.4 1.5 2.5 2.2 
ธุรการและการจดัการ 0.6 0.1 0.2 0.1 0.4 
เสมียน 3.8 0.7 2.3 0.5 2.2 
คาขาย 20.6 7.5 6.6 7.8 10.1 
การบริการ 6.1 1.7 3.1 2.1 4.0 
เกษตรกรรม 14.9 47.8 56.7 46.5 45.4 
การคมนาคมขนสง 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 
ฝมือและแรงงาน 9.2 9.7 4.8 3.3 6.6 
อาชีพอื่น ๆ 0.6 0.3 0.6 2.0 0.3 
นักเรียน 7.6 6.2 3.9 2.5 4.9 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
จํานวน 3,278  2,717  2,409  3,690  3,337  

 
5.2   การศึกษา 
 
 การศกึษา เปนตัวช้ีวัดสถานะทางสังคมที่มีความสําคัญมากที่สุดอยางหนึ่ง รายงาน
สวนนี้นําเสนอขอมูลดานการศึกษาของประชากรทั้งผูหญิงและผูชายอายุ 7 ปข้ึนไปในแตละ
พื้นที ่ การศึกษาในทีน่ี้หมายถึงการศกึษาในและนอกระบบโรงเรยีน (การศึกษานอกโรงเรียน 
หรือ กศน.)  แตไมรวมผูที่เรียนทางศาสนา  และไมรวมผูที่ไมตอบคําถามนี้ หรือใหคําตอบที่
ไมสามารถจัดระดับการศกึษาได ในทีน้ี่แบงระดับการศึกษาเปน 6 กลุม คือ กลุมที่ไมไดเรียน
หนังสือเลยหรอืมีการศึกษานอยกวาระดับประถมศึกษาปที่ 1 กลุมทีไ่ดเรียนหนังสอื แตจบ
การศึกษานอยกวาชั้น ป.6  กลุมท่ีจบประถมศึกษาตอนตน คือ จบชัน้ประถมศกึษาปท่ี 6  กลุมที่
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จบระดับมธัยมศึกษาตอนตนหรือไดเรียนระดับมัธยมศกึษาบางแมจะไมจบมัธยมศึกษาตอนตน  
กลุมที่จบมธัยมศึกษาตอนปลายหรือไดเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายบาง  และกลุมสุดทาย 
คือ กลุมที่มีการศึกษาสูงกวาระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  
 
 ตาราง 5.3  แสดงใหเห็นวา โอกาสทางการศึกษาของประชากรที่อยูในพืน้ท่ีเฝาระวังทาง
ประชากรตาง ๆ ไมเหมือนกัน ย่ิงไปกวานั้น ยังชี้ใหเห็นความไมเทาเทียมกันในโอกาสทาง
การศึกษาระหวางผูหญิงและผูชายดวย  ในเรื่องความแตกตางระหวางเพศ  เมื่อพิจารณาตาม
พื้นที่ จะเหน็วามีความแตกตางอยางชัดเจนในเรื่องโอกาสทางการศกึษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ระหวางพื้นท่ีเมือง/กึ่งเมือง และพื้นที่ศกึษาอื่น ๆ  ประชากรในพืน้ที่เมือง/กึ่งเมืองที่ไมเคยเรียน
หนังสือมีสัดสวนต่ําที่สุด  คือ  ประมาณรอยละ 3 สําหรับผูชาย  และประมาณรอยละ 8 สําหรับ
ผูหญิง สวนในพื้นท่ีอ่ืนก็มีความแตกตางกันในสัดสวนของผูที่ไมเคยเรียนหนังสือ  พ้ืนที่ที่มี
สัดสวนของผูที่ไมเคยเรียนหนังสือสูงสุด คือ พื้นที่สูง  ประมาณรอยละ 25 สําหรับผูชาย และ
ประมาณรอยละ 32  สําหรับผูหญิง  การทีผู่อาศยัอยูในพืน้ที่สูงมีสัดสวนของคนทีไ่มเคยเรียน
หนังสือสูงท่ีสุดอาจเปนเพราะประชากรในพื้นท่ีสูงประกอบดวยชนกลุมนอยมากกวาพื้นท่ีอ่ืน ๆ 
ซึ่งอาจมีโอกาสเรียนหนังสือในระบบโรงเรียนของประเทศไทยนอยกวาคนไทยโดยทั่วไป  
 
 พ้ืนที่พืชไร ปลูกขาว และเศรษฐกิจผสมผสานมีสัดสวนของประชากรที่ไมไดเรยีน
หนังสือไมเหลื่อมล้ํากันมากนัก โดยผูไมเคยเรียนหนังสือในพื้นทีเ่หลานี้ มีสัดสวนสูงกวา
ประชากรในพืน้ที่เมือง/กึ่งเมือง แตต่ํากวาพืน้ท่ีสูงอยางชัดเจน 
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ตาราง 5.3  การกระจายรอยละของประชากรอายตุั้งแต 7 ปขึ้นไป  จําแนกตามเพศ ระดับ
การศกึษา และพื้นท่ี 

 

ระดับการศึกษา พ้ืนที่ 
 เมือง/กึ่งเมือง ขาว พืชไร ที่สูง ผสมผสาน 

ชาย 2.6 4.6 7.5 25.3 6.2 
ไมไดเรียนหนังสือ 2.6 4.6 7.5 25.3 6.2 
จบนอยกวาประถมศึกษา 37.9 49.6 48.2 44.4 45.7 
จบประถมศึกษา 12.8 19.9 22.5 11.7 18.1 
จบมัธยมศึกษาตอนตนหรือนอยกวา 16.9 14.0 12.9 10.3 14.1 
จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือนอยกวา 15.2 8.8 7.0 5.7 10.7 
จบมากกวามัธยมศกึษาตอนปลาย 14.4 3.2 1.9 2.7 5.3 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
จํานวน        3,275    2,370    2,513    4,488     3,649 

หญิง 7.5 10.2 19.1 32.1 12.5 
ไมไดเรียนหนังสือ 7.5 10.2 19.1 32.1 12.5 
จบนอยกวาประถมศึกษา 40.7 51.0 44.6 41.8 47.0 
จบประถมศึกษา 11.3 17.9 18.8 11.4 17.2 
จบมัธยมศึกษาตอนตนหรือนอยกวา 13.8 11.0 10.2 8.0 11.2 
จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือนอยกวา 12.3 7.0 5.1 3.9 7.1 
จบมากกวามัธยมศกึษาตอนปลาย 14.5 2.9 2.1 2.7 5.1 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
จํานวน        3,965    2,857    2,791    4,733     4,237  

 
 สําหรับผูท่ีเคยไดรับการศกึษานั้น พบวา ในทุกพื้นทีผู่ทีไ่ดรับการศึกษาในระดับต่าํกวา
ประถมศึกษามีสัดสวนสูงท่ีสุด ทั้งหญิงและชาย อยูระหวางประมาณรอยละ 40 ในพื้นที่เมือง/
กึ่งเมือง และ ประมาณรอยละ 50 ในพ้ืนที่ปลูกขาว  
 
 โอกาสทางการศึกษาของผูอยูในพื้นที่เมือง/กึ่งเมืองสูงกวาพื้นที่อ่ืน ๆ กลาวคือ ผูท่ีอยู
ในพ้ืนท่ีเมือง/กึ่งเมืองไดรับการศกึษาสูงกวาประถมศึกษาในสัดสวนทีสู่งกวาพื้นที่อ่ืน ๆ อยาง
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เห็นไดชัด โดยเฉพาะการศึกษาที่สูงกวาระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย  ผูชายในพ้ืนที่เมอืง/กึ่งเมอืง
ไดรับการศึกษาสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลายในสัดสวนท่ีมากกวาผูชายในพื้นที่ปลูกขาว  และ
ที่สูงประมาณ 5 เทา มากกวาพื้นทีพื่ชไร 7 เทา   และมากกวาพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสานเกือบ    
3 เทา  
 

 ความแตกตางในโอกาสทางการศึกษาระหวางผูหญิงและผูชายเปนอีกขอมูลหน่ึงท่ี
การศึกษาครั้งนี้สะทอนใหเห็นอยางชัดเจน โดยทัว่ไปแลว ผูหญงิไดรับการศึกษานอยกวา
ผูชายในทุกพ้ืนที่เฝาระวังทางประชากร สัดสวนผูหญิงท่ีไมไดเรียนหนังสือสูงกวาผูชายในทกุ
พื้นที ่   อยางไรกต็าม ความไมเทาเทียมในโอกาสทางการศึกษาของผูหญิงและผูชายในแตละ
พื้นที่กแ็ตกตางกันดวย  แผนภูมิ 5.1 แสดงรอยละของผูหญิง และผูชายในพื้นที่ตาง ๆ ที่
ไมไดเรียนหนังสือ พบวา นอกจากสัดสวนของประชากรที่ไมไดเรียนหนังสือแตกตางกันใน
แตละพ้ืนที่ศกึษาแลว ความแตกตางระหวางเพศในการไดรับการศกึษาในแตละพ้ืนที่กไ็มเทา
เทียมกนั ความไมเทาเทยีมทางการศึกษาระหวางผูหญิงและผูชายนอยท่ีสุดในพื้นทีเ่มอืง/กึ่งเมือง 
และมากที่สุดในพื้นที่พืชไร สวนพื้นที่สงูซ่ึงประชากรมีการศึกษานอยกวาพ้ืนที่อ่ืนนั้น ความ
แตกตางในโอกาสทางการศกึษาของผูหญิง และผูชายอยูในระดับทีใ่กลเคียงกันกับประชากรใน
พื้นที่เศรษฐกจิผสมผสาน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิ 5.1  รอยละประชากรท่ีไมไดเรียนหนังสือ จาํแนกตามเพศ และพื้นท่ี 
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5.3  ภาษาที่ใชในชีวิตประจําวัน 
 
 การใชภาษาในชีวิตประจําวนัเปนขอมลูหน่ึงที่แสดงถงึความหลากหลายทางวฒันธรรม
ของประชากรในแตละพื้นที ่และอาจบอกถึงความแตกตางดานเชื้อชาตไิดในระดับหนึ่ง ตาราง 
5.4  แสดงรอยละการใชภาษาในชีวิตประจําวันของครัวเรือนตามพื้นที่ จะเห็นวา ครวัเรือน
ของประชากรศึกษาใชภาษาไทยในการสื่อสารในชวีิตประจาํวันเปนสวนใหญ (เกินกวารอยละ 
90) ในทกุพ้ืนที่เฝาระวงัทางประชากร ยกเวนพื้นท่ีสูงที่มีครวัเรอืนพูดภาษาไทยในชีวิตประจําวนั
เพียงรอยละ 51 และใชภาษาอื่นที่ไมใชภาษาไทยในชีวิตประจําวันคอนขางหลากหลาย กลุมที่
พูดภาษากะเหรี่ยง กะหราง และปากะญอมีสัดสวนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุมท่ีพูดภาษาอื่น ๆ 
กลาวคือ ในทกุ ๆ 5 ครัวเรือนในพืน้ที่สูง จะพบ 1   ครัวเรือนทีพู่ดภาษากะเหรีย่ง กะหราง และ
ปากะญอ  นอกจากนี้ ประมาณ 1 ใน 10 ของครวัเรือนพูดภาษามอญ หรือลาวในชีวติประจําวนั 
ขณะเดยีวกนัครัวเรือนท่ีพูดภาษาพมามรีอยละ 6  
 
ตาราง 5.4   ภาษาที่ใชในชีวติประจาํวันในครวัเรอืน  จําแนกตามพืน้ที่  
 

ภาษา พ้ืนที่ 
 เมือง/กึ่งเมือง ปลูกขาว พืชไร ที่สูง ผสมผสาน 

ไทย 98.0 97.7 95.8 51.0 93.8 
มอญ 0.1 0.1 0.1 10.2 1.7 
ลาว 1.3 2.2 4.1 10.5 2.9 
พมา 0.3 0.0 0.0 5.9 0.9 
กะเหรี่ยง/กะหราง/ปากะญอ 0.2 0.0 0.0 21.4 0.4 
อื่นๆ 0.2 0.0 0.0 1.0 0.4 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
จํานวน        2,397        1,735        1,778  3,324        2,601  
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5.4  สรุป 
  

 เกษตรกรรมยังคงเปนอาชีพที่ชาวกาญจนบุรีในทุกพ้ืนที่ศึกษายึดเปนอาชีพหลักใน     
สัดสวนสูงท่ีสุด ยกเวนพื้นที่เมือง/กึ่งเมือง อาชีพท่ีสําคัญรองลงมาจากการทําการเกษตร 
สําหรับผูชาย คือ  อาชีพฝมือและแรงงาน และคาขาย ตามลําดับ สําหรับผูหญิง คือ คาขาย และ
ฝมือและแรงงาน ตามลําดับ  สําหรับพื้นที่เมือง/กึ่งเมืองนั้น ผูชายมีอาชีพฝมือและแรงงาน 
ในสัดสวนสูงที่สุด รองลงมาคือ เกษตรกรรม และคาขาย ตามลาํดับ สําหรับผูหญงิมีอาชีพคาขาย
เปนอาชีพหลกัในสัดสวนท่ีสูงที่สุด  รองลงมาคือ เกษตรกรรม และอาชีพฝมือและแรงงาน  
ตามลําดบั  ผูชายไมทํางานในสัดสวนท่ีต่ํากวาผูหญิงในทุกพืน้ท่ี ในพืน้ที่เมือง/กึ่งเมอืง มีผูชายที่
ไมไดทํางานในสัดสวนที่สูงที่สุด  สวนผูหญิงท่ีไมทํางานมีสัดสวนสูงสุดในพื้นที่สูง  
 
 โอกาสทางการศึกษาของประชากรที่อยูในพืน้ท่ีเฝาระวังทางประชากรตาง ๆ โดยเฉพาะ
พื้นที่เมือง/กึ่งเมืองกับพื้นที่อ่ืน ๆ และระหวางหญิงและชายแตกตางอยางชัดเจน ประชากรใน
พื้นที่เมอืง/กึ่งเมืองที่ไมเคยเรยีนหนังสือมีสัดสวนต่ําท่ีสดุ และไดรับการศกึษาสูงกวามัธยมศกึษา
ในสัดสวนที่สงูกวาพ้ืนที่อ่ืน ๆ อยางเห็นไดชัด  พื้นทีท่ี่มีสัดสวนของผูที่ไมเคยเรียนหนังสือ
สูงสุด คือ พื้นท่ีสูง สวนพื้นที่พืชไร ปลูกขาว และเศรษฐกิจผสมผสานมีสัดสวนของประชากร
ที่ไมไดเรียนหนังสือไมแตกตางกันมากนัก    นอกจากนี้ พบวาผูหญิงท่ีไมไดเรียนหนังสือมี
สัดสวนสูงกวาผูชายในทุกพืน้ท่ี  ขณะเดยีวกัน สัดสวนของผูหญิงทีไ่ดรับการศึกษามากกวา
ระดับประถมศึกษาก็ต่ํากวาผูชาย ความไมเทาเทียมทางการศึกษาระหวางผูหญิงและผูชาย
นอยที่สุดในพืน้ท่ีเมือง/กึ่งเมืองและมากที่สดุในพืน้ที่พืชไร  
 
 ครัวเรือนเกือบท้ังหมดของประชากรศกึษาใชภาษาไทยในการสื่อสารในชีวิตประจําวนั
สอดคลองกันทุกพ้ืนท่ีศึกษา ยกเวนพ้ืนที่สูงที่มีครัวเรือนพูดภาษาไทยในชีวิตประจําวนัไมถึง 2 
ใน 3  ที่เหลือสวนใหญใชภาษาภาษากะเหรีย่ง กะหราง และปากะญอ  รองลงมา คือ มอญ ลาว 
และพมา 



6 การยายถิ่น 
สุรียพร พันพึง่ และฟลิป เกสต 

 
การยายถิ่น ในรายงานฉบับนี้  หมายถึง การยายถิ่นของบุคคล  ท้ังยายถิ่นเขาและ

ยายถิ่นออก ในชวงระหวาง 1 กรกฎาคม 2546  ถึง 30 มิถุนายน 2547 ระหวางหมูบานที่เปน
สถานที่อาศัยในพ้ืนที่เฝาระวงัทางประชากรของโครงการในขณะที่ทําการสํารวจ  โดยบุคคลนั้น
ยายออกไปอยูที่อ่ืน หรือยายเขามาอยูในครวัเรือนปจจุบัน ตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป    ซึ่งขอมูลการ
ยายถิ่นไดมาจากแบบสอบถามครัวเรือนที่รวบรวมสถานภาพการยายถิ่นของสมาชิกทุกคนใน
ครัวเรือน  โดยการนํารายชือ่สมาชิกครัวเรือนจากการสาํรวจรอบ 4 (2546) มาตรวจสอบและ
ปรับปรุง เพราะฉะนัน้ในทีน้ี่ผูยายถิ่นออก หมายถึง ผูที่เคยอยูในครวัเรือนนัน้ แตขณะนีไ้ปอยู
ที่อ่ืน ๆ นอกหมูบาน และผูยายถิ่นเขา หมายถึงผูที่เคยอยูท่ีอ่ืนนอกหมูบาน แตขณะนี้อาศัยใน
ครัวเรือนที่กําลังเขาไปเก็บขอมูล ในขณะที่สมาชิกปจจุบันของครวัเรือนทั้งสองรอบของการ
สํารวจถกูกําหนดวาเปนผูไมยายถิ่น   
 

อัตราการยายถิน่เขาและยายถิน่ออกคํานวณจากจํานวนผูทีย่ายถิน่ออก หรือยายถิ่นเขาตอ
ประชากร 100 คน ในพืน้ท่ีเฝาระวังทางประชากรขณะนั้น ๆ  และเนื่องจากการสาํรวจรอบ 1 
(2543) น้ัน สามารถคํานวณไดเพียงอัตราการยายถิน่เขา ดังนัน้ในรายงานฉบบันี้ จงึไมสามารถ
เปรยีบเทยีบการยายถิ่นออกจากพื้นท่ีศึกษา ตั้งแตรอบ 1 (2543) ถึงรอบ 5 (2547)   
 

ประมาณรอยละ 75 ของประชากรในพื้นที่เฝาระวังทางประชากร เปนผูไมยายถิ่นในป
กอนหนาการสํารวจ ในขณะที่อัตราการยายถิน่ออก เทากับ 15 และอตัราการยายถิน่เขา เทากับ 
10  ตอประชากร 100 คน โดยอัตราการยายถิ่นออกสุทธิ เทากับรอยละ 5 (ตาราง 6.1) 
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อัตราการยายถิน่เขา และการยายถิ่นออกสงูสุดในพื้นที่สูง คือ รอยละ 18 และ 12
ตามลําดบั   โดยมีอัตราการยายถิน่ออกสุทธิ  เทากับรอยละ 6 ในขณะที่พ้ืนที่ปลกูขาวมีอัตราการ      
ยายถิ่นออกต่ําที่สุด  คือ รอยละ 9 และ มีอัตราการยายถิ่นเขาต่ําที่สุดเชนกัน เทากบัรอยละ 8  
ซึ่งเทากับอัตราการยายถิ่นเขาในพื้นทีเ่มือง/กึ่งเมือง  (ตาราง 6.1 และแผนภูมิ 6.1) การท่ีอัตรา
การยายถิ่นเขาในเมืองต่ํา อาจเนื่องมาจากการปฏิเสธการใหสัมภาษณของครัวเรือนในพื้นที่
เมืองสูงกวาพืน้ท่ีอ่ืน ๆ  ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกรอบการสํารวจ จึงเปนไปไดท่ีพนักงาน
สัมภาษณจะไมสามารถสอบถามและบันทึกขอมูล โดยเฉพาะครัวเรือนใหมท่ียายเขามาใน
พื้นที่เฝาระวงัทางประชากร ทําใหมีจํานวนคนยายเขามาในพืน้ท่ีเมือง/กึง่เมืองต่ํากวาทีค่วรจะเปน   
 
ตาราง 6.1 อัตราการยายถิ่นออก การยายถิ่นเขา และจํานวนประชากร จาํแนกตามพื้นที่,         

รอบ 5 (2547) 
 

 เมือง /กึ่งเมือง ขาว พืชไร ที่สูง ผสมผสาน รวม 
ยายถิ่นออก 17.0 9.3 12.5 18.3 13.2 14.7 
ยายถิ่นเขา 8.2 8.3 10.8 11.7 9.9 9.9 
ไมยายถิ่น 74.8 82.4 76.7 70.1 76.9 75.4 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
จํานวน 9,729 7,488 7,240 13,102 9,793 47,352 
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แผนภูมิ 6.1  อัตราการยายถิน่เขา และอตัราการยายถิน่ออก, รอบ 5 (2547) 

 
จากการสํารวจตั้งแต รอบ 1 (2543) ถึง รอบ 5 (2547) พบวาอัตราการยายออก เพ่ิมขึ้น

ทุกรอบการสํารวจ โดยเฉพาะในพื้นที่เมือง/กึ่งเมือง ที่สูง และเศรษฐกจิผสมผสาน อยางไรก็
ตามอัตราการยายถิ่นออกในพื้นท่ีปลกูขาว และพืชไร ในรอบนีเ้กือบเทา ๆ กับรอบ 4 (2546)  
ในขณะที่อัตราการยายถิ่นเขาในทกุพืน้ทีเ่ฝาระวังทางประชากรลดลงมาในทุกรอบที่ทําการศกึษา 
แตอัตราการยายถิน่กลับเพิ่มขึ้นมา ในรอบ 5 (2547) 
 
6.1  การยายถ่ินเขา 
 

อัตราการยายถิน่เขาของประชากรในการสาํรวจรอบ 5 (2547) สูงกวาอัตราการยายถิน่
เขาของประชากรในการสํารวจรอบ 4 (2546) ในทุกพื้นท่ีเฝาระวังทางประชากร กลาวคือ ใน
พื้นที่เมือง/กึ่งเมือง   อัตราการยายถิน่เขาเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 7 เปน 8 พืน้ท่ีปลูกขาว เพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 6 เปน 8 พื้นที่พืชไร เพิ่มขึ้นจากรอยละ 6 เปน 11 พื้นที่สูงเพิ่มขึน้จากรอยละ 8 เปน 12 
และในพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสานเพิ่มขึ้นจากรอยละ 6 เปน 10   (แผนภมูิ 6.2) 
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แผนภูมิ 6.2  อัตราการยายถิน่เขา, รอบ 1 (2543) -รอบ 5 (2547) 
 
ในภาพรวม (ทุกพ้ืนที่ศึกษา) ในรอบ 5 (2547)   อัตราการยายถิน่เขาของเพศชายสูงกวา

เพศหญิงในทกุพื้นที ่  และเมื่อจําแนกผูยายถิน่ตามกลุมอายุและเพศ พบวา อัตราการยายถิ่นเขา
ของเพศชาย  อยูระหวาง 5 ถึง 27  ตอประชากร 100  คนในกลุมอายุเดียวกัน  และอัตราการ
ยายถิ่นเขาของเพศหญิง อยูระหวาง 5 ถึง 20 ตอประชากร 100 คนในกลุมอายุเดยีวกัน  อัตรา
การยายถิ่นเขาของทั้งเพศหญิง และชายในกลุมอายุ 15-19, 20-24 และ 25-29 ปสูงกวากลุมอายุ
อ่ืน โดยสูงที่สุดในประชากรกลุมอายุ 20-24 ป  (ตาราง 6.2) 

 
เพศชาย อาย ุ 15-19 อัตราการยายถิ่นเขาสูงที่สุดในพืน้ที่พืชไร  คิดเปนรอยละ 31  

สําหรับเพศหญิง อายุ 15-19  อัตราการยายถิ่นเขาสูงท่ีสุดในพื้นที่สูง (ตาราง 6.2)    
 
เพศชาย อายุ 20-24 อัตราการยายถิ่นเขาสูงที่สุด  ในพ้ืนที่พืชไรคิดเปนรอยละ 32 และ

สําหรับผูหญิง  อายุ 20-24  อัตราการยายถิ่นเขาสูงที่สุด  ในพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสานคิดเปน
รอยละ 26  
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ตาราง  6.2   การกระจายรอยละของประชากรที่ยายถิ่น จําแนกตามพืน้ที่ เพศ และอาย,ุ       
รอบ 5 (2547) 

 
อายุ เมือง/กึ่งเมือง ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน รวม 

 ยายเขา ยายออก ยายเขา ยายออก ยายเขา ยายออก ยายเขา ยายออก ยายเขา ยายออก ยายเขา ยายออก 
ชาย             

0-9 6.5 15.0 7.3 5.6 8.0 8.8 8.4 13.6 7.5 13.1 7.7 11.9 

10-14 5.4 11.8 4.2 6.3 6.4 12.4 9.1 17.2 7.5 10.1 7.0 12.5 

15-19 11.7 32.2 17.9 26.8 31.0 33.0 20.9 43.3 15.7 30.5 19.1 34.0 

20-24 24.8 37.1 30.3 31.4 31.5 27.2 25.0 43.7 25.3 35.1 26.7 36.3 

25-29 13.0 27.1 22.4 21.4 17.9 21.8 22.7 33.8 17.5 18.1 18.6 25.1 

30-34 12.3 22.2 13.7 12.5 21.7 17.5 15.0 22.5 13.5 21.4 15.0 20.0 

35-39 10.5 21.9 8.0 8.7 13.1 16.3 14.1 20.5 13.7 12.8 12.2 16.8 

40-44 8.8 13.9 5.0 6.6 13.8 11.2 10.7 16.8 7.1 12.1 9.2 12.8 

45-49 6.5 13.6 6.4 7.3 8.0 7.6 10.5 9.2 13.9 12.0 9.4 10.1 

50-54 3.9 11.4 4.0 7.5 2.6 8.4 13.9 14.5 6.3 9.1 6.7 10.6 

55-59 5.9 10.6 7.5 6.7 4.9 4.9 8.6 11.4 15.1 9.4 8.9 9.1 

60+ 3.0 8.2 5.6 5.6 4.6 7.9 8.8 10.1 5.5 8.1 5.7 8.1 

ไมทราบอายุ 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 85.7 0.0 0.0 0.0 85.7 

รวม 9.0 18.4 9.8 10.6 12.7 14.1 12.5 19.5 11.2 15.1 11.2 16.2 
             

หญิง             
0-9 5.4 13.2 5.2 4.9 7.7 8.0 7.9 14.5 6.5 8.9 6.8 10.8 

10-14 5.7 10.2 5.6 5.1 8.2 9.3 8.7 16.8 5.7 10.6 7.0 5.3 

15-19 16.2 24.9 15.3 31.4 18.9 31.3 19.9 45.6 11.7 33.4 16.4 24.1 

20-24 17.4 35.9 22.1 22.1 16.9 23.1 18.6 27.5 26.2 23.4 20.1 15.2 

25-29 10.9 32.1 14.7 15.1 10.2 16.4 14.7 21.3 13.0 14.7 12.8 9.6 

30-34 12.3 20.5 10.9 11.2 13.7 8.5 10.1 16.5 13.5 12.0 11.9 5.5 

35-39 6.4 17.2 4.6 6.1 8.0 13.0 8.4 10.6 7.1 11.6 7.0 3.6 

40-44 5.3 13.3 3.3 3.6 10.1 7.3 8.6 13.0 6.4 9.2 6.7 2.6 

45-49 4.5 12.9 4.2 3.4 5.9 5.9 10.8 8.9 4.5 7.6 6.2 2.1 

50-54 2.7 8.4 2.2 4.3 3.6 5.7 8.3 9.0 6.4 5.4 4.8 1.8 

55-59 4.8 8.6 4.7 3.5 2.7 5.5 8.6 9.4 6.3 6.7 5.7 1.5 

60+ 4.8 7.4 3.3 2.4 3.6 4.4 9.1 11.9 7.0 6.3 5.6 2.4 

ไมทราบอายุ 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 50.0 0.0 100.0 0.0 0.0 

รวม 7.7 16.5 7.0 8.0 8.9 10.8 10.4 16.5 8.8 11.7 8.7 5.9 
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เมื่อพิจารณาตามสถานที่ตนทางของกลุมผูยายถิ่นเขา (ตาราง 6.3) พบวา รอยละ 57, 
55, 50, 50, และ 40 ของผูยายถิน่เขาในพืน้ที่สูง เมือง/กึ่งเมือง ปลกูขาว เศรษฐกิจผสมผสาน 
และพืชไร ตามลําดับ  เปนการยายถิน่ภายในจังหวัดกาญจนบรุ ี รองลงมาคือ ผูยายถิน่จาก
จังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคกลาง  สัดสวนของผูยายถิ่นท่ีมาจากกรุงเทพฯ สูงที่สุดในพื้นที่ปลูกขาว 
(รอยละ14) และต่ําที่สุดในพื้นที่เมือง/กึ่งเมือง (รอยละ 9) สัดสวนของผูยายถิ่นทีม่าจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสูงท่ีสุดในพื้นที่พืชไร (รอยละ 11) และต่ําสุดในพื้นที่เมือง/กึ่งเมือง 
(รอยละ 2) สัดสวนของผูยายถิน่ท่ีมาจากภาคเหนือ และภาคใต มีเพียงเล็กนอยในทุกพื้นท่ีเฝา
ระวังทางประชากร  แตพ้ืนท่ีสูงมีลักษณะที่พิเศษจากพื้นที่อ่ืน ๆ คือ ประมาณรอยละ 4  ของ
ผูยายถิ่นเขาในพื้นที่สูงมาจากตางประเทศ ในขณะที่มีผูยายถิ่นมาจากตางประเทศเพยีงเลก็นอย 
พื้นที่ปลกูขาว ไมมีผูยายถิ่นมาจากตางประเทศเลย (ตาราง 6.3)   ซึ่งอาจเปนไปไดวาผูยายถิ่นมา
จากตางประเทศในพื้นท่ีสูงสวนใหญอพยพขามพรมแดนมาจากประเทศสหภาพพมา 
 

เมื่อเปรยีบเทียบแหลงตนทางของผูยายถิน่เขาในการสํารวจทั้งหารอบ พบวา มรีูปแบบ
เหมือนกัน คือ ผูยายถิน่ประมาณหรอืมากกวาครึ่งหนึ่งยายมาจากภายในจังหวดักาญจนบรุี 
(สถาบันวิจยัประชากรและสงัคม 2544, 2545, 2546, 2547)   ในขณะทีพ้ื่นที่พืชไรยังคงเปนที่
รองรับผูยายถิน่เขาจากจังหวัดอ่ืนในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสัดสวนที่สูงกวา
พื้นที่อ่ืน ๆ ซึ่งเปนไปไดวา การยายเขานีเ้ปนการยายเขาตามฤดกูาล เพราะในพืน้ท่ีพืชไรตองการ
แรงงานเปนจาํนวนมาก โดยเฉพาะชวงฤดกูาลตดัออย หรือเก็บมนัสําปะหลงัเม่ือแรงงานภายใน
จังหวัดกาญจนบุรีมีไมเพียงพอ  จึงตองนําเขาแรงงานจากตางจังหวัด   
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ตาราง 6.3    การกระจายรอยละของประชากรที่ยายถิ่นเขาและออก จําแนกตามสถานที่ตนทางและ
ปลายทางของการยายถิ่น และพื้นที,่ รอบ 5 (2547) 

 
 เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ที่สูง ผสมผสาน รวม 

สถานที่ตนทางและ
ปลายทาง 

ยาย 
เขา 

ยาย 
ออก 

ยาย 
เขา 

ยาย 
ออก 

ยาย 
เขา 

ยาย 
ออก 

ยาย 
เขา 

ยาย 
ออก 

ยาย 
เขา 

ยาย 
ออก 

ยาย 
เขา 

ยาย 
ออก 

กาญจนบุร ี 55.5 43.3 49.9 47.1 39.7 44.1 56.7 45.9 49.5 45.6 51.3 45.1 
กรุงเทพฯ 9.4 8.8 14.4 15.8 11.8 13.1 9.9 9.5 11.9 14.5 11.1 11.4 
ภาคกลาง 26.0 17.4 27.4 27.6 30.6 27.9 20.6 15.2 28.8 24.1 25.7 20.2 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.4 2.2 3.0 3.7 10.6 4.6 3.1 2.0 4.9 5.2 4.6 3.2 
ภาคเหนือ 4.0 1.8 3.3 2.2 4.4 3.7 2.5 1.7 1.3 0.8 2.9 1.9 
ภาคใต 1.3 0.7 1.7 1.6 1.8 2.3 2.6 1.0 2.2 1.3 2.1 1.2 
ตางประเทศ 1.4 0.4 0.0 0.4 0.8 0.2 4.4 5.1 1.5 1.7 2.1 2.3 
ไมทราบ 0.0 25.4 0.3 1.5 0.3 4.0 0.1 19.5 0.0 6.8 0.1 14.8 

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 
จํานวน 791 1,652 603 673 765 884 1,512 2,377 952 1,272 462 6,858 

 
 
6.2  การยายถ่ินออก 

 

เม่ือเปรยีบเทียบอัตราการยายถิ่นออก ตั้งแตการสํารวจรอบ 2 (2544)  พบวา อัตราการยาย
ถิ่นออกเพิ่มขึน้ในทุกพื้นท่ี  อยางไรก็ตาม อัตราการยายถิน่ออกของประชากรในพื้นที่ ปลูกขาว 
และ พืชไร ไมแตกตางกนัมากนักระหวางรอบ 4 (2546) และ รอบ 5 (2547)  (แผนภูมิ 6.3) 
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แผนภูมิ 6.3  อัตราการยายถิน่ออก, รอบ 2 (2544) -รอบ 5 (2547) 

 
ในรอบ 5 (2547)   อัตราการยายถิ่นออกของเพศชายสูงกวาเพศหญิงในทุกพื้นที่  และ

เมื่อจําแนกผูยายถิ่นตามกลุมอายุและเพศ พบวา อัตราการยายถิ่นออกของเพศชาย อยูระหวาง 
8 ถึง 36 ตอประชากร 100 คนในกลุมอายุเดยีวกัน และอัตราการยายถิ่นออกของเพศหญิง อยู
ระหวาง 2 ถึง 24 ตอประชากร 100 คนในกลุมอายุเดยีวกัน  อัตราการยายถิ่นออกของทั้งเพศ
หญิง และชายในกลุมอายุ 15-19, 20-24 และ 25-29 ปสูงกวากลุมอายุอ่ืน โดยท่ีอัตราการยายถิ่น
ออกของเพศชายสูงท่ีสุดในประชากรชายกลุมอายุ 20-24 ป  ในขณะทีอั่ตราการยายถิน่ออกของ
เพศหญิงสูงท่ีสุดในประชากรหญิงกลุมอายุ 15-19 ป  (ตาราง 6.2) 

 
เชนเดยีวกับรปูแบบการยายถิ่นเขา ผูยายถิน่ออกเพศชายที่มีอายุ 20-24 ป มีสัดสวนสูง

ที่สุดในพื้นท่ีสูง  (44 ตอประชากรชายอายุ 20-24 ป 100 คน)  และต่ําท่ีสุดในพื้นที่พืชไร  
คิดเปนรอยละ 27   สําหรับผูยายถิ่นเพศหญิงอายุ 15-19 ปมีสัดสวนสูงท่ีสุด คือ รอยละ 46 ใน
พื้นที่สูง และต่าํที่สุด คิดเปนรอยละ 25 ในพื้นท่ีเมือง/กึ่งเมือง (ตาราง 6.2) 
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สําหรับสถานที่ปลายทางของผูยายถิ่นออกนั้น พบวา รอยละ 47, 46, 46, 44  และ 43 
ของผูยายถิน่ออกในพื้นท่ีปลกูขาว เศรษฐกจิผสมผสาน ทีสู่ง พืชไร และเมือง/กึ่งเมือง ตามลําดบั 
ยายภายในจังหวัดกาญจนบรุี  ในขณะทีจ่งัหวัดอ่ืน ๆ ในภาคกลาง เปนแหลงปลายทางอันดับ
รองลงมาในทกุพื้นที่ศึกษาโดยเฉพาะในพืน้ที่ พืชไร และปลกูขาว ซ่ึงประมาณรอยละ 28 ของ
ผูยายถิ่นออกยายไปจังหวดัอืน่ ๆ ในภาคกลาง สัดสวนของผูยายถิน่ออกไปกรุงเทพฯ สูงท่ีสุด
ในพ้ืนท่ีปลูกขาวเชนกัน (รอยละ 16)   และต่าํที่สุดในพื้นที่เมือง/กึ่งเมือง (รอยละ 9)   สัดสวนของ  
ผูยายถิ่นออกไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูงที่สุดในพ้ืนทีเ่ศรษฐกจิผสมผสาน (รอยละ 5) สัดสวน
ของผูยายถิน่ออกไปภาคเหนอืและภาคใตมเีพียงเล็กนอยในทุกพ้ืนที่  นอกจากนี้ยังมผีูยายถิ่น
ออกประมาณรอยละ 5 ในพื้นที่สูงยายไปตางประเทศ ในขณะที่พ้ืนท่ีเศรษฐกิจผสมผสานมี
ผูยายถิ่นออกไปตางประเทศ ประมาณรอยละ 2  (ตาราง 6.3) 

 
6.3  สรปุ 

 
โดยรวมประชากรสวนใหญ (รอยละ 75) ในพืน้ที่เฝาระวงัทางประชากรเปนผูไมยายถิน่

ระหวางวันที่ 1 กรกฏาคม 2546 – 30 มิถุนายน 2547 อัตราการยายถิ่นออกสูงกวาอัตราการ
ยายถิ่นเขา โดยอัตราการยายถิ่นออกสุทธิ เทากับ 5 คนตอประชากร 100 คน  และท้ังอัตราการ
ยายถิ่นเขา และการยายถิน่ออกในการสํารวจรอบ 5 (2547) สูงกวาอัตราการยายถิน่เขาในการ
สํารวจรอบกอนท้ังหมด ) ในทุกพื้นที่  
 

เมื่อจําแนกอัตราการยายถิ่นตามพื้นท่ี พบวา อัตราการยายถิน่เขา และอัตราการยายถิน่
ออกสูงที่สุดในพื้นที่สูง (รอยละ 12 และรอยละ 18 ตามลําดับ) โดยพ้ืนที่ปลูกขาวนั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงประชากรเนื่องมาจากการยายถิ่นเพยีงเล็กนอย เพราะมีอัตราการยายถิน่ออกสุทธิ
เพียงรอยละ 1 ซึ่งต่ําที่สุดเมื่อเปรยีบเทียบกบัพ้ืนที่อ่ืน ๆ  

 
เพศชายมีอัตราการยายถิ่นสูงกวาเพศหญิง และสัดสวนของผูยายถิ่นในกลุมอาย ุ15-29 ป 

สูงกวาสัดสวนของผูยายถิ่นในกลุมอายุอ่ืน ๆ ซ่ึงการยายถิ่นนี้สวนใหญนาจะเกี่ยวของกับ
การยายถิ่นเพือ่การศกึษา การทํางาน หรือการแตงงาน    
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การยายถิ่นท้ังการยายถิ่นเขาและยายถิน่ออกของประชากรในพื้นที่เฝาระวังทางประชากร 
เปนการยายในระยะทางสั้น ๆ คือท้ังภายในจังหวัดกาญจนบุร ี และระหวางจังหวัดกาญจนบรุี
กับจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคกลาง และกรุงเทพฯ เนื่องจากกาญจนบรุีเปนจังหวัดท่ีอยูในภาคกลาง 
สามารถเดินทางไป-กลับ ระหวางจังหวัดในภาคกลางหรือกรุงเทพฯ และระหวางอําเภอของ
กาญจนบรุีไดภายในวันเดยีว สวนการยายถิน่ระหวางกาญจนบรุี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ ภาคใต  สวนหนึ่งนาจะเปนการยายถิ่นเขา  และการยายถิน่กลับของผูอพยพท่ีเขามา
ทํางาน  สวนการยายถิ่นระหวางประเทศนั้นนาจะเปนการยายในระยะทางสั้น ๆ กับประเทศ
เพื่อนบาน เชนการยายขามพรมแดนระหวางพื้นท่ีสูงของจังหวัดกาญจนบุรกีับประเทศสหภาพ
พมา 
 



7 ภาวะเจรญิพนัธุและวางแผนครอบครัว 
วรชัย  ทองไทย 

 
 

 การเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่เฝาระวังทางประชากร สวนหนึ่งเกดิจากการยายเขา
ของประชากร ซึ่งการยายเขามานี้มีผลกระทบตอประชากรในทุกวยั  แตสวนใหญแลวจะเปน
ประชากรในวยัแรงงานมากที่สุด การเพิม่ขึ้นของประชากรอกีสวนหนึ่งเปนผลมาจากการเกิด
รอดชีพหรือภาวะเจรญิพันธุน่ันเอง  อยางไรกต็าม ภาวะเจรญิพันธุมผีลทําใหจํานวนประชากร
เพิ่มขึ้นในกลุมประชากรวยัเด็กเทานั้น 
  
 การวางแผนครอบครวัเปนปจจัยสําคญัในการควบคุมภาวะเจรญิพันธุ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งถาคูสาม-ีภรรยาตองการเลื่อนการมีบุตรออกไป หรือไมตองการมีบุตรเพิ่มอีก ในบทนี้
นอกจากจะกลาวถึงอัตราคุมกําเนิดแลว ยังจะกลาวถึงแหลงใหบรกิารคุมกําเนิดและความพึง
พอใจของผูใชบริการดวย 
 
7.1  ภาวะเจริญพันธุ 
 
 อัตราเจรญิพนัธุรวมเปนตัวช้ีวัดภาวะเจรญิพันธุตวัหน่ึงในหลาย ๆ ตัวที่ใชวัดระดบั
ของภาวะเจรญิพันธุวาสูงหรือต่ํา ถามีอัตราเจรญิพนัธุรวมในหลายชวงเวลา ก็สามารถบอกถึง
แนวโนมของภาวะเจรญิพันธุไดดวย สวนแบบแผนของภาวะเจรญิพนัธุน้ัน วัดไดจากอัตรา
เจรญิพนัธุรายอายุ ซึ่งแสดงถึงระดับเจรญิพันธุของสตรีตามกลุมอายตุาง ๆ โดยผลรวมของ
อัตราเจรญิพันธุรายอายุจะเทากับอัตราเจรญิพันธุรวมนัน่เอง 
 
 การวัดภาวะเจรญิพันธุโดยใชตัวช้ีวัดขางตนนี้ จะบอกถึงภาวะเจรญิพันธุปจจุบนัวา
เปนอยางไร เพราะเปนการวัดจํานวนเดก็เกิดรอดชีพในชวงเวลา 1 ปที่ผานมา แตกยั็งมีตัวช้ีวัด
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ภาวะเจรญิพันธุอีกตวัหนึ่ง ท่ีบอกการเกดิท่ีมีมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจบัุน คือเปนการนับจํานวน
เด็กเกิดรอดท้ังหมดที่สตรีไดใหกําเนิด ตัง้แตเริ่มตนวัยเจรญิพันธุจนถงึปจจุบัน ตวัช้ีวัดนี้คือ 
จํานวนเดก็เกดิรอดเฉลีย่ ซ่ึงจะบอกถึงภาวะเจรญิพันธุสะสม  
 
 แตถาเราคํานวณหาจํานวนเดก็เกิดรอดเฉลีย่เฉพาะสตรีที่หมดวัยเจรญิพันธุแลว (อายุ 
50 ป) เทานั้น จํานวนเดก็เกิดรอดเฉลีย่ที่ได ก็จะเปนการวัดการใหกําเนิดบุตรตัง้แตเริ่มตน
จนถึงสิ้นสุดวยัเจรญิพันธุของกลุมสตรีเดยีวกัน คาทีไ่ดนีบ้อกถึงภาวะเจรญิพนัธุสมบรูณ 
 
 7.1.1 ภาวะเจริญพันธุปจจุบัน 
 
 ถึงแมวา ภาวะเจรญิพันธุปจจุบันในพื้นทีเ่ฝาระวังทางประชากรกาญจนบุรใีนภาพรวม
อยูในระดับทดแทนแลว (อัตราเจรญิพันธุรวม เทากับ 2.08) อยางไรกต็ามภาวะเจรญิพันธุ
ปจจุบันของแตละพ้ืนที่ กย็งัมีความแตกตางกันอยู โดยมี 4 พ้ืนที่ท่ีภาวะเจรญิพันธุปจจุบันต่ํา
กวาระดับทดแทน สวนอีก 1 พ้ืนที่ภาวะเจรญิพันธุยังคงสูงกวาระดับทดแทน ไดแก พื้นที่สูงที่
อัตราเจรญิพนัธุรวมสูงถึง 2.92 (ตาราง 7.1) 
 
 ใน 4 พื้นที่ท่ีภาวะเจริญพันธุต่ํากวาระดับทดแทนนั้น พ้ืนท่ีเมือง/กึ่งเมืองมีภาวะ-
เจรญิพนัธุต่ําทีสุ่ด (อัตราเจรญิพันธุรวม เทากับ 1.56) ถดัไปคือพ้ืนที่ปลูกขาว และพืน้ท่ีพืชไร 
(อัตราเจริญพนัธุรวม เทากบั 1.79 และ 1.87 ตามลําดบั)  สวนในพื้นที่เศรษฐกจิผสมผสาน
ภาวะเจรญิพันธุปจจุบันเกือบเทากับภาวะเจรญิพนัธุทดแทน (อัตราเจรญิพันธุรวม เทากับ 1.98) 
 
 แบบแผนของภาวะเจรญิพันธุปจจุบันในพืน้ท่ีเฝาระวังทางประชากรนัน้ มีลกัษณะเปน
แบบแผนของภาวะเจรญิพนัธุควบคุม ซึ่งแตกตางจากภาวะเจรญิพันธุธรรมชาติที่ปลอยใหการ
ใหกําเนิดบุตรเปนไปโดยไมมีการเขาแทรกแซง โดยในภาวะเจรญิพันธุธรรมชาตินี้ การ
แตงงานเปนสากล คือสตรีเกอืบทุกคนจะแตงงาน และแตงงานเมื่ออายยัุงนอย ซ่ึงก็ใกลเคยีงกับ
อายุเริ่มตนของวัยเจรญิพันธุ 
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 ดังนั้น แบบแผนของภาวะเจริญพันธุธรรมชาติที่วัดไดจากอัตราเจริญพันธุรายอายุ จะมี
ลักษณะคลายรูปหลังเตา คือ ต่ําที่สุดเมื่อเริ่มตนวัยเจรญิพันธุ (อายุ 15-19 ป) และสูงขึ้นอยาง
รวดเร็วในกลุมอายุถดัไป (อายุ 20 - 24 ป) ซึ่งจะเปนอัตราเจรญิพันธุทีสู่งที่สุดดวย จากนั้นกจ็ะ
คงที่อยูในระดบันี้จนกระทั่งถึงกลุมอายุสุดทายของวยัเจรญิพันธุ (อาย ุ 45-49 ป) ก็จะลดลง
อยางรวดเรว็  
 
 สวนแบบแผนของภาวะเจรญิพันธุควบคุมนัน้ จะตรงกนัขามกับทีก่ลาวขางตน กลาวคือ 
อัตราเจริญพันธุรายอายุมีลักษณะคลายภูเขาที่เบไปทางดานซาย โดยในกลุมอายุเริ่มตนของ
วัยเจรญิพันธุนั้น อัตราเจรญิพันธุจะยังคงต่ําอยู อัตราเจรญิพนัธุจะสูงขึ้นอยางรวดเรว็ในกลุม
อายุถัดไป โดยอาจจะสูงที่สุดในกลุมอายุ 20-24 ป หรือกลุมอายุ 25-29 ป ก็ได หลังจากนั้นก็จะ
ลดลงอยางรวดเรว็ และอาจสิ้นสุดกอนถึงกลุมอายุสุดทายของวยัเจรญิพันธุก็ได (แผนภูมิ 7.1) 
  

 
แผนภูมิ 7.1   อัตราเจรญิพันธุรายอายุ จําแนกตามพืน้ที่ พ.ศ.2547 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

เมือง/กึ่งเมือง

ขาว

พืชไร

ท่ีสูง

ผสมผสาน

0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14

0.16
0.18

อายุ

อัตราเจริญพันธุรายอายุ

เมือง/ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน
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 การควบคุมภาวะเจรญิพันธุน้ี ทําไดตั้งแตกอนที่สตรจีะเริ่มเขาสูวัยเจรญิพันธุ ไดแก 
การเลื่อนอายุแตงงานใหสูงขึ้น  เมื่อไมแตงงานก็ไมสามารถมีบุตรได  แตเมื่อแตงงานแลวคู
สมรสอาจมีการวางแผนครอบครัว (ใชวธิคุีมกําเนิด) โดยคูสมรสบางคูอาจจะเลื่อนการมีบุตร
คนแรกออกไปกอน ทําใหอัตราเจรญิพันธุต่ํามากในกลุมอายุเริม่ตนของวัยเจรญิพันธุ และเมื่อ
มีบุตรคนแรกแลว ก็อาจจะเลื่อนชวงหางของการมีบุตรแตละคนออกไปอีก ทําใหอัตราเจรญิ
พันธุในกลุมอายุถดัไปไมสูงมากนัก ตอจากนั้นเมื่อมีบุตรครบตามความตองการแลว ก็จะเลกิ
การตั้งครรภทนัที ทําใหอัตราเจรญิพันธุหลังจากนั้นลดลงอยางรวดเรว็ และอาจลดลงเปนศนูย
กอนสิ้นสุดวยัเจรญิพนัธุเสียอีก 
 
 แบบแผนของภาวะเจรญิพันธุปจจุบนัในพืน้ท่ีเฝาระวังทางประชากรก็เปนไปตามที่ได
กลาวไวขางตน   โดยอัตราเจรญิพนัธุรายอายุสูงที่สุดในกลุมอายุ 20-24 ป (ตาราง ผ7.1 ใน
ภาคผนวก) 
 
 สําหรับในแตละพืน้ท่ีนัน้ แบบแผนเจรญิพันธุจะคลายกับที่กลาวขางตน กลาวคือ 
อัตราเจรญิพันธุรายอายุในกลุมอายแุรกของวัยเจรญิพันธุยังคงต่ําอยู และสูงท่ีสุดในกลุมอายุ
ถัดไป  หลังจากนัน้อัตราเจรญิพนัธุจะลดลงอยางรวดเรว็ในกลุมอายุตอจากนัน้  แตก็มขีอยกเวน
ในพื้นทีเ่มือง/กึ่งเมอืง และเศรษฐกจิผสมผสานที่อัตราเจรญิพนัธุรายอายุไมไดลดลงอยางรวดเรว็
จากกลุมอายุสงูสุด แตจะคอย ๆ ลดลง (แผนภูมิ 7.1 และตาราง ผ7.1 ในภาคผนวก) 
 
 ที่นาสังเกตอีกก็คือ ในพืน้ท่ีสูงที่ภาวะเจรญิพันธุสูงที่สุดนั้น อัตราเจรญิพันธุรายอายุ
ในกลุมอายเุริม่ตนของวัยเจรญิพันธุนัน้สูงมาก โดยสูงกวาอัตราเจรญิพันธุรายอายุที่สูงที่สุด
ของอีก 3 พื้นท่ีเสียอีก (พื้นที่เมือง/กึ่งเมือง พื้นที่ปลูกขาวและพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน) ย่ิงไป
กวานัน้ อัตราเจรญิพนัธุรายอายุของพ้ืนที่สูงในทุกกลุมอายุก็จะสูงกวาอัตราเจรญิพันธุรายอายุ
ของทุก ๆ พืน้ท่ีในกลุมอายเุดียวกันอีกดวย (แผนภูมิ 7.1 และตาราง ผ7.1 ในภาคผนวก) 
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 7.1.2 ภาวะเจริญพันธุสมบูรณ 
 
 ภาวะเจรญิพนัธุสมบูรณวดัจากจํานวนบุตรเกิดรอดเฉลี่ยของสตรีอายุ 50 ป ซึ่งถือวา
เปนอายุท่ีสิ้นสุดวัยเจริญพนัธุอยางสิ้นเชงิ คาของจํานวนบุตรเกิดรอดโดยเฉลี่ยนี ้ หมายถึง
จํานวนบุตรที่แตละครอบครัวจะมีโดยเฉลี่ย (สมมุติวาเด็กเกิดรอดทุกคนไมมีใครเสียชีวิต) 
อยางไรก็ตามในความเปนจริง จํานวนบุตรในแตละครอบครัวโดยเฉลี่ย จะนอยกวาภาวะ-
เจรญิพนัธุสมบูรณเลก็นอย ทั้งนี้เพราะมีเดก็บางคนไดเสียชีวิตกอนจะเปนผูใหญ 
 
 ในกรณีที่ภาวะเจรญิพันธุไมมีการเปลีย่นแปลงเปนเวลานาน หรืออยางนอยก็ภายใน
ชวงเวลาของวยัเจรญิพันธุ (ระยะเวลา 35 ป โดยประมาณ) จํานวนบตุรเกดิรอดเฉลีย่ของสตรี
อายุ 50 ป จะเทากับอัตราเจรญิพนัธุรวมพอดี แตถาไมเทากันกแ็สดงวายังมกีารเปลี่ยนแปลง
ของภาวะเจรญิพันธุอยูอีก 
 
 ภาวะเจรญิพนัธุสมบูรณของพื้นที่เฝาระวังทางประชากรนี้ ไมเปลี่ยนแปลงในชวง 5 ป
ที่ผานมา คือครอบครวัหนึ่ง ๆ จะมีบุตรโดยเฉลีย่ 3 คน (จํานวนบุตรเกิดรอดเฉลี่ยอยูระหวาง 
2.9 ถึง 3.1) ซึ่งสูงกวาภาวะเจรญิพันธุปจจบัุน แสดงวาภาวะเจรญิพันธุไดลดลงในชวงเวลา 20 
กวาปทีผ่านมา 
 
 เมื่อวิเคราะหตามพื้นที่จะพบวา แบบแผนของภาวะเจรญิพันธุสมบรูณน้ี ก็เหมือนกับ
แบบแผนของภาวะเจรญิพนัธุปจจุบนั นั่นคือ  พื้นที่สูงมีภาวะเจรญิพันธุสูงท่ีสุด รองลงมาคือ 
พื้นที่พืชไร สําหรับพื้นท่ีที่มภีาวะเจรญิพนัธุต่ําที่สุดคือ พื้นที่เมือง/กึ่งเมือง โดยพ้ืนที่ปลูกขาว
และเศรษฐกิจผสมผสานมภีาวะเจรญิพันธุอยูในระดับปานกลาง (ตาราง 7.1)   
  



66 

ตาราง  7.1   จํานวนบตุรเกิดรอดเฉลี่ยของสตรอีายุ 50 ป จําแนกตามพืน้ที่และรอบสาํรวจ 
 

พื้นที่ รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 รอบ 4 รอบ 5 
เมือง/ก่ึงเมอืง 2.2 2.1 2.2 2.3 2.2 
ขาว 3.0 2.6 3.2 2.9 2.7 
พืชไร 3.9 3.5 3.4 3.0 3.0 
ท่ีสูง 4.4 4.0 3.8 4.0 4.1 
ผสมผสาน 2.2 2.9 3.0 2.4 2.6 
      

รวม 3.0 3.0 3.1 2.9 2.9 
 
7.2   การวางแผนครอบครัว 
 
 การวางแผนครอบครัวหรือการใชวิธีคุมกาํเนิด เปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลทาํใหภาวะ-
เจรญิพนัธุในพ้ืนที่เฝาระวังทางประชากร เปนภาวะเจรญิพันธุควบคุม ดังไดกลาวแลวขางตน 
เมื่อคูสมรสยังไมพรอมท่ีจะมีบุตร ก็จะใชวิธีคุมกําเนิดเพื่อเลื่อนการมีบุตรออกไปกอน โดย
อาจจะเลื่อนระยะเวลาของการมีบุตรคนแรก หรือเพ่ิมชวงหางของการมีบุตรในลําดบัถัดไปให
นานขึ้น  และเมื่อมีบุตรครบจํานวนที่ตองการแลว ก็จะใชวธิีคุมกําเนดิเพื่อปองกันไมใหมีบุตร
อีกตอไป  
 

7.2.1 อัตราคุมกําเนดิ 
 
อัตราคุมกําเนดิคือ รอยละของสตรีวยัเจรญิพันธุ (อายุ 15-49 ป) ที่ยังคงแตงงานและ

กําลังใช วิธีคุมกําเนิดวธิีใดวธิีหน่ึงอยู โดยในพื้นท่ีเฝาระวังทางประชากรนี้ อัตราคมุกําเนิดสูง
ถึงรอยละ 79 หรืออาจกลาวไดวา มีคูสมรสในวัยเจรญิพันธุถึง 8 ใน 10 คูที่กําลงัคุมกําเนิด 
ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจวาทําไมภาวะเจริญพันธุในพื้นที่เฝาระวังทางประชากร ถึงไดเทากับ
อัตราทดแทน 
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อยางไรก็ตาม อัตราคุมกําเนดิไดอยูในระดบัสูงเชนนี้มาได 3 ปแลว (อัตราคุมกําเนิดอยู
ที่รอยละ 78 ในป พ.ศ.2546 และรอยละ 79 ในป พ.ศ.2545) โดยในชวงกอนหนานี้ อัตรา
คุมกําเนิดเทากบั รอยละ 77 และ 74 ในป พ.ศ.2544 และ 2543 ตามลําดับ 
 
 ถึงแมวาอัตราคุมกําเนิดจะเปนปจจยัที่สําคัญท่ีมอิีทธพิลตอภาวะเจรญิพันธุ แตก็ไมได
เปนเพียงปจจัยเดียวที่ทําใหภาวะเจริญพันธุในพื้นท่ีเฝาระวังทางประชากรอยูในระดับต่ํา อีก
ปจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญไมย่ิงหยอนกวากันตอภาวะเจรญิพันธุคือการแตงงาน เพราะการเลื่อน
อายุแตงงานออกไป หรือไมแตงงานเลย กม็ีผลทําใหภาวะเจรญิพันธุลดลงเชนกนั  
  
 อัตราคุมกาํเนดิในพืน้ทีเ่มือง/กึ่งเมืองนั้นไมไดสูงที่สุด แตกลบัมภีาวะเจรญิพันธุต่าํทีสุ่ด 
ซึ่งเปนเพราะมีการแตงงานชาหรือมีสัดสวนของผูเปนโสดสูงในพื้นท่ีเมือง/กึ่งเมืองนัน่เอง และ
ในพ้ืนท่ีที่มีอัตราคุมกําเนิดสงูสุดกลับไมไดมีภาวะเจรญิพันธุต่ําสุด ซ่ึงไดแก พ้ืนที่ปลูกขาว 
พื้นที่พืชไร และพื้นท่ีเศรษฐกิจผสมผสาน ที่พบวามอัีตราคุมกําเนดิอยูในระดับเดียวกัน คือ 
รอยละ 82 เทา ๆ กัน   อยางไรก็ตาม ในพื้นที่ที่มีอัตราคุมกําเนิดต่ําที่สุดคือพื้นที่สูงนั้น 
ภาวะเจรญิพันธุก็สูงท่ีสุดดวย (ตาราง 7.2) 
 
ตาราง 7.2 รอยละของสตรีท่ีกําลังใชวธิคีุมกาํเนดิ จาํแนกตามวธิีคุมกําเนิด  และพืน้ที่  
 

วิธีคุมกําเนิด เมือง/ 
ก่ึงเมือง 

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน รวม 

หมันหญิง 37.0 27.9 27.3 20.0 33.5 28.3 
หมันชาย 3.1 1.7 2.1 1.3 1.6 1.9 
ยาฝงคุมกําเนิด 0.1 0.6 1.3 2.2 1.7 1.3 
ยาฉีดคุมกําเนิด 8.2 24.7 23.3 20.0 19.2 19.0 
หวงอนามัย 0.4 0.7 0.5 1.1 0.5 0.7 
ยาเม็ดคุมกําเนิด 23.2 24.6 25.6 25.0 23.7 24.4 
ถุงยางอนามัย 3.8 0.7 1.2 1.0 1.1 1.5 
วิธีคุมกําเนิดอื่น* 4.3 1.3 1.2 1.7 1.1 1.9 
อัตราคุมกําเนิด 80.1 82.1 82.5 72.4 82.4 79.1 
 

หมายเหตุ   *  รวมวิธีนับระยะปลอดภัย หลั่งนอกชองคลอด  



68 

 วิธีคุมกําเนิดทีไ่ดรับความนยิมสูงสุดคือหมันหญิง รองลงไปคือ ยาเม็ดคุมกําเนิด และ
ยาฉีดคุมกําเนดิ สวนวธิีอ่ืน ๆ นั้น มีผูนยิมใชไมถึง 1 ใน 10 ของผูที่กําลังคุมกําเนิดอยู ที่นา
สังเกตคือ ยาฉีดคุมกําเนดิเปนท่ีนิยมของผูใชในเขตชนบทมากกวาในเขตเมือง  แตในเขตเมือง
กลบัมีผูนยิมใชถุงยางอนามยั หมนัชาย และวธิีอ่ืน (นบัระยะปลอดภยั และหลั่งนอกชองคลอด) 
มากกวาในเขตชนบท (ตาราง 7.2) 
  
 7.2.2 แหลงใหบรกิารคุมกําเนดิ 
 
 สถานบรกิารของรฐัยงัคงเปนแหลงใหบรกิารคุมกําเนดิที่สําคัญ คือใหบรกิารถึง 3 ใน 4 
ของผูที่กําลังคมุกําเนิดอยูท้ังหมด โดยแยกเปนผูทีไ่ดรับบริการจากโรงพยาบาลของรัฐ (รอยละ 
45)  และจากศูนยบริการสาธารณสุข (รอยละ 30)  สําหรับภาคเอกชน รานขายยาเปนแหลง
บริการคุมกําเนิดท่ีไดรับความนิยมสูงสุด (รอยละ 15) สวนโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชนมี
บทบาทนอยมากในเรื่องนี้ (รอยละ 6)  (ตาราง ผ7.2) 
 
 ศูนยบริการสาธารณสุขเปนทีน่ิยมมากในเขตชนบท โดยในบางพืน้ที่มีผูเขาไปใชบรกิาร
มากกวาโรงพยาบาลของรัฐเสียอีก ไดแก พ้ืนที่ปลูกขาวและพืน้ท่ีสูง แตศูนยบรกิารสาธารณสุข
กลบัมีบทบาทนอยมากในพืน้ท่ีเมือง/กึ่งเมอืง คือ มีผูทีก่าํลังคมุกําเนดิไปใชบรกิารเพยีงรอยละ 7 
เทานั้น (แผนภูมิ 7.2 และตาราง ผ7.2) 
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แผนภูมิ 7.2   การกระจายรอยละของแหลงใหบริการคุมกําเนิดตามพื้นที่ พ.ศ.2547 
 
 สวนรานขายยาก็ยังคงมีบทบาทในการใหบริการคุมกาํเนิดมากในพื้นที่เมือง/กึ่งเมือง 
กลาวคือ กวา 1 ใน 4 ของผูท่ีกําลังคุมกําเนิดในพื้นที่เมือง/กึ่งเมืองไดใชบรกิารของรานขายยา 
อยางไรก็ตาม แหลงใหบรกิารของภาครฐัก็ยังมีบทบาทสําคัญในดานบรกิารคุมกําเนิดในพื้นที่
เมือง/กึ่งเมืองอยู (รอยละ 62) โดยโรงพยาบาลของรฐัเปนแหลงใหบรกิารเกือบทั้งหมด (แผนภูมิ 
7.2  และตาราง ผ7.2) 
 
 7.2.3 คาใชจายของวธิีคุมกําเนดิ 
 
 คาใชจายในการคุมกาํเนิดเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจคุมกําเนิดนอกเหนือ 
ไปจากความตองการคุมกําเนิดและความสะดวกในการเขาถึงแหลงบริการ วิธีคุมกําเนิดท่ีมี
ราคาถกูหรือไมตองเสียคาใชจาย ยอมเปนปจจัยดึงดูดใหมีผูสนใจใชมากขึ้น  
 
 ในพื้นท่ีเฝาระวังทางประชากรนี ้ มีสดัสวนของผูใชวธิีคุมกําเนิดโดยไมตองเสยีคาใชจาย
ถึง 2 ใน 5 ของผูที่กําลังใชวธิีคุมกําเนิดอยูทั้งหมด โดยสัดสวนของผูท่ีไดรับบรกิารโดยไมตอง
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เมือง/กึ่งเมือง ขาว พืชไร ทีส่งู ผสมผสาน รวม

โรงพยาบาลรัฐ ศูนยบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลเอกชน/คลินิก รานขายยา รานชํา อ่ืน ๆ
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เสียคาใชจายในเขตชนบทมสีูงกวาในเขตเมือง และวธิีคุมกําเนิดที่มีสดัสวนของผูไดรับบริการ
โดยไมตองเสียคาใชจายสูงท่ีสุดคือ หมันชาย ตามมาดวยหวงอนามัย และยาฝงคุมกําเนิด 
(ตาราง 7.3) สวนวธิีที่มีสัดสวนของผูไดรบับริการโดยไมตองเสียคาใชจายต่ําที่สุดคอื ยาเม็ด
คุมกําเนิด และถุงยางอนามัย  (ราว 1 ใน 4 รายที่ไดรับโดยไมตองเสียคาใชจาย)  
 
ตาราง 7.3  รอยละของผูท่ีไดรับบรกิารคมุกําเนิดโดยไมตองเสียคาใชจาย จาํแนกตามวธิี

คุมกําเนดิ และพื้นที่  
 

วิธีคุมกําเนิด เมือง/ 
ก่ึงเมือง 

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน รวม 

หมันหญิง        38.1            46.3            45.8            50.4            40.9            43.8     
หมันชาย        82.0            90.9            79.3            72.7            76.7            80.2     
ยาฝงคุมกําเนิด        50.0            75.0            58.8            74.1            43.3            63.1     
ยาฉีดคุมกําเนิด        26.1            44.6            50.3            43.4            43.2            43.4     
หวงอนามัย        66.7            70.0            62.5            80.8            55.6            71.0     
ยาเม็ดคุมกําเนิด          8.9            31.9            24.6            30.5            19.1            23.6     
ถุงยางอนามัย        17.9            22.2            25.0            34.8            31.6            24.4     

รวม        29.7            42.8            41.5            43.1            36.1            38.8     
 
  สําหรับหมันหญิงและยาฉีดคมุกําเนิดซึ่งเปนวธิียอดนิยมนั้น มีผูไดรบับริการโดยไม
ตองเสียคาใชจายอยูราว 2 ใน 3 ของผูใชวธิีคุมกําเนิดนัน้ ๆ แตส่ิงที่ควรคํานึงในเรื่องคาใชจาย
ของทําหมันหญิงคือ วิธหีมันหญิงเปนการใชบรกิารเพียงครัง้เดยีวและอาจทําพรอมกับการ
คลอดบุตรดวยก็ได ดังจะเห็นไดวามีถึงรอยละ 29 ที่ตอบวาคาใชจายในการทําหมันหญิงไดคิด
รวมไปกับการทําคลอดแลว นอกจากนั้นยงัมีสูงถึงรอยละ 6 ทีไ่มตอบหรือจําไมได เพราะได
ทํามานานแลว  
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 7.2.4 ความพึงพอใจของผูใชบรกิาร 
 
 ความพึงพอใจของลูกคาเปนตัวช้ีวดัถึงความสําเร็จของการใหบรกิาร ถาบรกิารน้ันด ี
ลูกคาสวนใหญหรือเกือบทัง้หมดจะมีความพอใจในบรกิารที่ไดรับ ซึ่งพบวาในพืน้ท่ีเฝาระวัง
ทางประชากรนี้ ผูที่กําลังคุมกําเนิดเกือบท้ังหมดพอใจในบรกิารทีไ่ดรบั (รอยละ 99) และความ
พอใจในบริการก็ไมแตกตางกันเลยในแตละพ้ืนที่ (ตาราง 7.4) 
  
ตาราง 7.4 รอยละของผูท่ีพอใจบรกิารคมุกําเนิด จําแนกตามวธิีคุมกําเนิด และพืน้ที่  
 

วิธีคุมกําเนิด เมือง/ 
ก่ึงเมือง 

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน รวม 

หมันหญิง         98.4             99.0             98.5             98.2             98.1             98.4     
หมันชาย         96.0           100.0             93.1             90.9           100.0             95.8     
ยาฝงคุมกําเนิด       100.0           100.0           100.0           100.0             96.7             99.1     
ยาฉีดคุมกําเนิด         95.0             97.5             99.3           100.0             99.1             98.8     
หวงอนามัย       100.0           100.0           100.0             96.2           100.0             98.4     
ยาเม็ดคุมกําเนิด         99.7             99.1             99.1             98.8             99.2             99.1     
ถุงยางอนามัย         91.1             88.9           100.0             95.7             94.7             93.5     

รวม         98.0             98.5             98.8             98.8             98.6             98.5     
 
 
7.3   สรุป 
 
 ภาวะเจรญิพนัธุในพื้นที่เฝาระวังทางประชากรนี้ อยูในระดับภาวะเจรญิพันธุทดแทน 
อีกทั้งยังเปนภาวะเจรญิพันธุควบคุมดวย พ้ืนที่เมือง/กึ่งเมอืงยังคงเปนพืน้ที่ ๆ มีภาวะเจรญิพันธุ
ต่ําที่สุด สวนพื้นที่สูงก็ยังคงมีภาวะเจรญิพันธุสูงที่สุด 
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 การคุมกําเนิดเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหภาวะเจริญพันธุอยูในระดับต่าํ วิธีคุมกาํเนิดท่ีมี
ผูนยิมใชมากที่สุดคือ หมันหญิง ยาเม็ดคมุกําเนิดและยาฉีดคุมกําเนิดนั้น มีผูที่กําลงัใชอยูถึง 9 
ใน 10 ของผูทีก่ําลังใชท้ังหมด  
 
 สถานบริการของรัฐเปนแหลงใหบริการคุมกําเนิดท่ีสําคญั โดยไดใหบรกิารถึง 3 ใน 4 
ของบรกิารทัง้หมด ศนูยบริการสาธารณสขุเปนทีน่ยิมใชมากในเขตชนบท ในขณะทีโ่รงพยาบาล
ของรัฐเปนทีนิ่ยมในเขตเมือง 
 
 คุณภาพของการใหบริการคุมกําเนิดในพื้นที่เฝาระวังฯ อยูในระดับสูงมาก เพราะ
ผูใชบริการคุมกําเนิดเกือบทัง้หมดพอใจในบรกิารคุมกําเนิดที่ไดรับ มเีพียงรอยละ 2 เทานั้นที่
ตอบวาไมพอใจ  



8 ภาวะการตาย 
ปทมา  วาพัฒนวงศ 

 
8.1  ขอมูลทั่วไป 
 
 ในการสํารวจขอมูลพื้นฐานรอบ 5 (2547) ของโครงการกาญจนบรุ ี จากจํานวน
ครัวเรือนที่สํารวจไดทั้งส้ิน 12,462 ครัวเรอืน มี 325 ครัวเรือนที่สมาชกิในครัวเรือนเสียชีวิตใน
รอบหนึ่งปที่ผานมา (1 กรกฎาคม 2546 – 30 มิถุนายน 2547)   สําหรับครวัเรือนท่ีมีสมาชิก
เสียชีวิตท้ังหมด  มี 321 ครัวเรือนท่ีสมาชกิเสียชีวิตครวัเรือนละ 1 คน  และอีก 4 ครัวเรือนที่
สมาชิกเสียชีวติครัวเรือนละ 2 คน  รวมจํานวนผูเสียชีวิตในรอบหนึ่งปที่ผานมาทั้งสิ้นเทากับ 
329 คน เปรยีบเทียบกับการสํารวจในรอบ 1 (2543) ท่ีพบผูเสียชีวิตในรอบหนึง่ปกอนการ
สํารวจ 421 ราย  รอบ 2 (2544) จํานวน 267 ราย รอบ 3 (2545) จํานวน 257 ราย และรอบ 4 
(2546) จํานวน 280 ราย  
 
 จากจํานวนผูที่เสียชีวิตทั้งหมดนั้น มีอยู 3 รายที่ไมทราบอายุ ดังนัน้ในการวเิคราะหตาง ๆ 
ตอจากนีจ้ะเปนการวเิคราะหเฉพาะ 326 ราย ท่ีทราบอายุเทานั้น 
 
8.2   ขนาดและแบบแผนการตาย 
 
 จากจํานวนผูทีเ่สียชีวิตท้ังหมด 326 คน เปนชาย 187 คน (รอยละ 57) หญิง 139 คน 
(รอยละ 43) คิดเปนอัตราตายเพศชาย 8  คนตอประชากรชายพนัคน  อัตราตายเพศหญงิ  6 คนตอ
ประชากรหญิงพันคน   และอัตราตายรวมเทากับ  7 คนตอประชากรพนัคน  
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 เม่ือเปรยีบเทียบอัตราตายในการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานรอบนี้กับการสํารวจรอบกอน พบวา 
อัตราตายของประชากรในโครงการกาญจนบรุีในรอบ 5 (2547) ซึ่งเทากับ 7 ตอประชากรพนัคน 
ใกลเคียงกับรอบ 2 (2544) - 4 (2546) ซึ่งเทากับ 5-7 แตต่ํากวาอัตราตายทีค่ํานวณไดจากการสํารวจ
รอบ 1 (2543) ซึ่งเทากับ 10 ตอประชากรพันคนอยูมากพอสมควร  (ตาราง 8.1)   
 
ตาราง 8.1 เปรียบเทียบการตายในการสาํรวจขอมลูพืน้ฐาน, รอบ 1 (2543)-รอบ 5 (2547)  
 

 รอบ 1 (2543) รอบ 2 (2544) รอบ 3 (2545) รอบ 4 (2546) รอบ 5 (2547) 
เพศ จํานวน

ตาย 
อัตรา
ตาย  

(ตอพัน) 

จํานวน
ตาย 

อัตรา
ตาย  

(ตอพัน) 

จํานวน
ตาย 

อัตรา
ตาย  

(ตอพัน) 

จํานวน
ตาย 

อัตรา
ตาย  

(ตอพัน) 

จํานวน
ตาย 

อัตรา
ตาย  

(ตอพัน) 
ชาย 256 12.5 170 7.7 150 6.9 155 7.6 187 7.9 
หญิง 165 7.4 96 4.0   107    4.6 125 5.6 139 5.5 
รวม 421 9.9 267   5.3  257     5.7 280 6.5 326* 6.6 

 

หมายเหต:ุ   * ตดัการตายที่ไมทราบเพศและอายอุอก 3 ราย 
 

เมื่อจําแนกการตายตามกลุมอายุและเพศ พบวา อัตราตายรายอายุและเพศของประชากร
ในพ้ืนที่ศึกษาของการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานรอบ 5 (2547) นี้ มีแบบแผนไมแตกตางไปจากการ
สํารวจครั้งกอน ๆ  การตายของประชากรในพื้นท่ีเฝาระวังมีแบบแผนคลายกับการตายของ
ประชากรโดยทั่วไป กลาวคือ หลังคลอดอัตราตายของทารก (อายุต่ํากวา 1 ป) จะสูง และคอย ๆ 
ลดต่ําลงจนถงึกลุมอายุ 10-14 ป ที่มีอัตราตายต่ําสุด   หลังจากอาย ุ 15 ปข้ึนไป อัตราตายจะกลับ
สูงขึ้น  อัตราตายที่สูงขึ้นเมือ่เขาสูวยัผูใหญนัน้จะเพิม่ขึ้นอยางชา ๆ ในระยะแรก แลวจะเพ่ิมเรว็
ข้ึนอยางเห็นไดชัดตั้งแตประมาณอายุ 75 ป อัตราตายของเพศชายจะสงูกวาของเพศหญิงมากใน
เกือบทุกกลุมอายุ เชนเดียวกบัผลการสาํรวจครั้งกอน ๆ  แตในกลุมอายุสุดทาย (90 ปขึ้นไป) 
อัตราตายของเพศหญิงสูงกวาของเพศชาย (ตาราง 8.2 และ แผนภูม ิ8.1) 
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ตาราง 8.2 จํานวนประชากร จาํนวนตาย และอัตราตายของประชากร จําแนกตามอายแุละ
เพศ, รอบ 5 (2547) 

 

ประชากร จํานวนตาย อัตราตาย (ตอพัน) อายุ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

0 376 352 4 0 10.7 0.0 
1-4 1,746 1,600 5 0 2.9 0.0 
5-9 2,572 2,468 3 1 1.2 0.4 

10-14 2,445 2,444 1 1 0.4 0.4 
15-19 1,895 2,003 3 0 1.6 0.0 
20-24 1,639 1,824 8 1 4.9 0.5 
25-29 1,791 2,008 3 7 1.7 3.5 
30-34 1,865 2,089 10 1 5.4 0.5 
35-39 1,805 2,080 12 8 6.6 3.8 
40-44 1,707 1,932 6 3 3.5 1.6 
45-49 1,480 1,706 7 6 4.7 3.5 
50-54 1,212 1,324 12 11 9.9 8.3 
55-59 793 956 15 9 18.9 9.4 
60-64 743 827 11 10 14.8 12.1 
65-69 577 686 19 12 32.9 17.5 
70-74 441 520 13 16 29.5 30.8 
75-79 271 335 24 15 88.6 44.8 
80-84 104 197 14 16 134.6 81.2 
85-89 59 93 12 13 203.4 140.5 
90+ 29 41 5 9 175.4 225.0 

23,546 25,481 187 139 7.9 5.5 รวม 
49,027 326 6.6 
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แผนภูมิ 8.1  เปรียบเทียบอตัราตายรายอายุและเพศ, รอบ 1 (2543)–รอบ 5 (2547) 
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8.3   การตายจําแนกตามพื้นที ่
 

 เมื่อจําแนกประชากรตามลักษณะพื้นท่ีพบวา อัตราตายในรอบ 5 (2547) ของพื้นที่
เมือง/กึ่งเมือง พ้ืนที่พืชไร และพื้นท่ีเศรษฐกิจผสมผสาน อยูในชวง 7-8 ตอประชากรพนัคน 
อัตราตายของสามพื้นที่น้ีสูงมากพอควรเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราตายของพื้นที่ปลูกขาว และ
พื้นที่สูง ซึ่งอยูในชวง 5-6  ตอประชากรพนัคนเทานั้น  
 

เม่ือเทยีบกับรอบ 4 (2546) พืน้ท่ีเมือง/กึ่งเมอืง พื้นท่ีพืชไร และพ้ืนทีเ่ศรษฐกิจผสมผสาน
เปนพื้นที่ที่มีอัตราตายสูงขึ้น โดยเฉพาะพืน้ที่พืชไรและพื้นท่ีเศรษฐกจิผสมผสานมอัีตราตายที่
เพิ่มสูงขึ้นมากกวา 2 ตอประชากรพันคน สวนพ้ืนที่ปลูกขาวและพื้นที่สูงมีอัตราตายลดลง 
พื้นที่ปลกูขาวมีอัตราตายทีล่ดลงอยางมากถึงเกือบ 4 ตอประชากรพนัคน สําหรับพื้นท่ีสูงนั้น 
อัตราตายลดลงเพียงเล็กนอย (แผนภูมิ 8.2) 
 

สําหรับแบบแผนการตายรายอายแุละเพศของแตละพ้ืนที ่ พบวามีลกัษณะคลายคลึงกับ
แบบแผนการตายในรอบกอน ๆ ท่ีผานมา น่ันคือ มกีารกระเพื่อมขึน้ลงซ่ึงเปนผลมาจากการที่
จํานวนตายเกิดขึ้นนอยมากจนทําใหเมื่อจาํแนกออกตามพื้นท่ีศกึษาแลวไมมีการตายในหลายกลุม
อายุ และเมื่อจาํนวนตายเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพียงเล็กนอยกจ็ะกระทบกบัอัตราตายรายอายุอยางมาก 
(ตาราง 8.3)    นอกจากนั้น  อัตราตายของเพศชายสูงกวาเพศหญิงในทุกพ้ืนท่ี  เชนเดียวกับ
ผลการศึกษาทัง้สี่รอบที่ผานมา (แผนภูมิ 8.3) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 8.2  อัตราตายจําแนกตามพื้นที,่ รอบ 2 (2544)–รอบ 5 (2547)  
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ตาราง 8.3   อัตราตายรายอายแุละเพศ (ตอพัน) ของประชากรที่ศึกษา จําแนกตามพื้นท่ี,     
รอบ 5 (2547) 

 

เมือง/กึ่งเมือง ขาว พืชไร ที่สูง ผสมผสาน อายุ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.2 0.0 0.0 0.0 
1-4 7.5 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 3.0 0.0 
5-9 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 2.4 1.2 0.0 0.0 

10-14 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 
15-19 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 
20-24 11.3 0.0 3.8 0.0 3.9 0.0 4.6 2.0 0.0 0.0 
25-29 0.0 2.4 3.5 0.0 3.4 3.0 0.0 7.7 2.5 2.3 
30-34 8.7 0.0 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8 2.3 
35-39 11.6 4.3 0.0 2.7 12.9 6.6 4.0 2.0 5.6 4.6 
40-44 2.7 4.7 0.0 0.0 7.3 0.0 4.4 0.0 2.9 2.4 
45-49 6.9 2.5 0.0 0.0 4.2 7.9 4.7 4.9 6.4 2.6 
50-54 7.7 3.2 14.5 4.3 5.3 10.6 13.7 17.7 7.5 6.6 
55-59 38.3 14.7 8.6 24.5 0.0 0.0 4.8 4.6 35.6 4.5 
60-64 6.6 16.5 0.0 6.0 9.0 14.2 20.6 6.1 29.7 17.5 
65-69 40.0 12.6 34.5 16.2 60.9 9.2 21.3 21.3 16.5 26.0 
70-74 12.1 9.3 43.2 19.0 30.5 43.2 9.2 65.4 54.6 22.9 
75-79 76.2 80.0 80.6 41.7 171.4 68.2 62.0 32.0 87.7 0.0 
80-84 40.8 140.0 78.4 84.2 454.5 69.0 153.8 40.0 127.7 44.0 
85-89 285.7 102.6 62.5 113.2 200.0 500.0 0.0 60.6 315.8 55.6 
90+ 200.0 363.6 0.0 0.0 0.0 153.8 250.0 200.0 200.0 400.0 

9.4 7.0 6.9 4.9 8.9 6.4 5.8 4.6 9.6 4.8 อัตราตาย 8.1 5.9 7.6 5.2 7.1 
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แผนภูมิ 8.3  อัตราตาย (ตอพัน) จาํแนกตามพื้นที่ศึกษา, รอบ 1 (2543)–รอบ 5 (2547) 
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8.4  สาเหตุการตาย 
 
 สําหรับการสํารวจขอมูลพื้นฐาน รอบ 5 (2547) นั้น ยังคงมีคําถามถึงสาเหตุของการ
ตายเมื่อสอบถามจากญาติผูตายเชนเดียวกับการสํารวจรอบ 4 (2546)  โดยจําแนกออกเปน 6 
สาเหตุ ไดแก เจ็บปวย/ไมสบายดวยโรคติดเชื้อ เจ็บปวย/ไมสบายดวยโรคไมติดเชื้อ อุบัติเหตุ 
ถูกฆาตกรรม ฆาตัวตาย และความชรา  
 
 ในจํานวนตายทั้งส้ิน 326 ราย ของการสํารวจรอบ 5 (2547) พบวา มีสาเหตุมาจากการ
เจ็บปวย/ไมสบายดวยโรคไมติดเชื้อสูงที่สุดคิดเปนรอยละ 46 หรือเกือบครึ่งหนึ่งของการตาย
ทั้งหมด รองลงมาเปนสาเหตุการตายจากความชราคิดเปนรอยละ 22  การตายที่มาจากการ
เจ็บปวย/ไมสบายดวยโรคติดเชื้อ เปนสาเหตุอันดับที่สาม สําหรับอุบัติเหตุเปนสาเหตุการตาย
อันดับท่ี 4 คือ รอยละ 9  สวนการตายเนื่องจากถูกฆาตกรรมและฆาตัวตายเมื่อรวมกันแลวคิด
เปนรอยละ 2 ของการตายทั้งหมด  สําหรับการตายที่ไมทราบสาเหตุมีอยูรอยละ 2 นอกจากนั้น
พบวารอยละ 2 ของการตาย ที่ญาติหรือผูตอบแบบสัมภาษณไมตอบคําถามนี้ (แผนภูมิ 8.4)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 8.4  สาเหตุของการตายของประชากรจําแนกตามพื้นที่ศึกษา, รอบ 5 (2547) 

อื่น ๆ
5.4%

ไมตอบ
1.8%

ไมทราบสาเหตุ
1.5%

อุบัติเหตุ
9.2%

โรคติดเช้ือ
17.2%

ฆาตัวตาย/ถูกฆา
2.1%

โรคไมติดเช้ือ
46.0%

ความชรา
22.1%
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 เมื่อแยกสาเหตกุารตายของประชากรออกตามพื้นที่ พบวา ลําดับสาเหตกุารตายมีความ
แตกตางกนัในเกือบทุกพ้ืนที ่สาเหตุการตายของพืน้ที่เมอืง/กึ่งเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจผสมผสาน
สามอันดับแรก คือ การตายจากโรคไมตดิเชื้อ ความชรา และการตายจากโรคตดิเชื้อ ในขณะที่
ความชราเปนสาเหตุการตายอันดับแรกของพื้นที่ปลกูขาว รองลงมาจงึเปนการตายจากโรคไมติด
เชื้อ และโรคติดเชือ้ตามลาํดับ สําหรบัพ้ืนที่พืชไร พบวาสองอันดับแรกของสาเหตุการตายนัน้
เชนเดยีวกบัพ้ืนที่เมือง/กึ่งเมอืง และพืน้ท่ีเศรษฐกิจผสมผสาน แตสาเหตุการตายอันดับสาม
กลายเปนอุบัตเิหตุ เปนทีน่าสังเกตวาสาเหตุการตายจากอุบัติเหตุท่ีเกดิขึ้นในพื้นที่พชืไรในการ
สํารวจรอบ 5 (2547) นั้น มีสัดสวนที่สูงกวาพื้นที่อ่ืน ๆ อยางชัดเจน  สวนพืน้ท่ีสูงนัน้ สาเหตุการ
ตายสามอนัดบัแรก คือ การตายจากโรคไมติดเชือ้ โรคตดิเชื้อ และความชรา ตามลาํดับ (ตาราง 
8.4) 
 
ตาราง 8.4   การกระจายรอยละของสาเหตกุารตายจําแนกตามพื้นที่ศึกษา, รอบ 5 (2547) 
 

พื้นท่ี สาเหตุการตาย 
เมือง/กึ่งเมือง ขาว พืชไร ที่สูง ผสมผสาน 

โรคติดเชื้อ 19.2 19.1 13.8 22.9 11.0 
โรคไมติดเชื้อ 44.9 34.0 44.8 41.4 60.3 
อุบัติเหตุ 6.4 6.4 17.2 5.7 11.0 
ถูกฆาตกรรม 1.3 0.0 0.0 0.0 2.7 
ฆาตวัตาย 1.3 0.0 0.0 2.9 1.4 
ความชรา 24.4 36.2 20.7 20.0 13.7 
ไมทราบสาเหตุ 1.3 4.3 1.7 1.4 0.0 
ไมตอบ 1.3 0.0 1.7 5.7 0.0 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
จํานวน 78 47 58 70 73 
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เนื่องจากการจาํแนกสาเหตกุารตายในการสํารวจรอบ 1 (2543) และ รอบ 2 (2544) มี
ความแตกตางไปจากการสํารวจรอบ 3 (2545) -รอบ 5 (2547) เล็กนอย เพ่ือใหสามารถเปรยีบเทยีบ
สาเหตุการตายทั้งหารอบได จึงไดมีการจดักลุมสาเหตุการตายใหมเปน 4 กลุม คือ “เจ็บปวย” 
“อุบัติเหตุ” “การทาํราย”  และ “อ่ืน ๆ”  

 
สาเหตุการตายจากเจ็บปวย  ไดแก การตายที่เกดิจากปวยหรือไมสบาย ท้ังที่เกดิจากโรค

ติดเชือ้และโรคไรเชื้อ รวมไปถึงตายตามอายุขัย  
 
สาเหตุการตายจากอุบัติเหต ุ ไดแกการตายที่มีตนเหตจุากสาเหตภุายนอกท้ังหมดทีไ่มใช

การทาํรายรางกาย  
 
สาเหตุการตายจากการทําราย ไดแกการตายที่เกดิจากการถกูฆาตาย การฆาตวัตาย หรอื

ถูกทาํรายโดยไมตั้งใจ เชน ทําปนลัน่ถูกผูอ่ืนเสียชีวิต หรือปนลัน่ถูกตัวเองเสียชีวิต 
 
สาเหตุอ่ืน ๆ คือ สาเหตกุารตายทีน่อกเหนือจากสาเหตุตาง ๆ ขางตน    
 
เม่ือเปรยีบเทยีบแบบแผนของสาเหตกุารตาย พบวา ในแตละพืน้ท่ีเฝาระวังทางประชากร

ในทุกรอบของการสํารวจคลายคลึงกนั โดยสวนใหญแลว สาเหตกุารตายอันดับแรกคือการ
เจ็บปวย รองลงมามกัเปนสาเหตุจากอุบัติเหตุ และการทาํรายตามลําดับ (แผนภูมิ 8.5)  
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แผนภูมิ 8.5  การกระจายรอยละของผูเสียชวีิต จําแนกตามสาเหตุการตายและพื้นท่ี, 
รอบ 1 (2543) – รอบ 5 (2547) 
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8.5  สถานที่เสียชีวิตและการแจงตาย 
 

ในการสาํรวจขอมูลพ้ืนฐานรอบ 5 (2547)  ไดมกีารถามถึงสถานที่ตายของทั้ง 326 ราย 
เมื่อจําแนกสถานที่ตายเปน 3 ประเภท คือ ตายในสถานพยาบาล (โรงพยาบาลของรัฐ 
สถานีอนามยั โรงพยาบาลเอกชน/คลนิิก) ตายที่บาน และตายนอกบาน  พบวาการตายสวนใหญ
คือ รอยละ 48 เกดิในสถานพยาบาล รอยละ 45 เกิดที่บาน และรอยละ 7 ของการตายทั้งหมดเกดิ
นอกบาน  (ตาราง 8.5)  
 
ตาราง 8.5  จาํนวนและรอยละของการตายจําแนกตามสถานที่ตาย, รอบ 5 (2547) 
 

สถานที่ตาย จํานวน รอยละ 
สถานพยาบาล 155 47.6 
   โรงพยาบาลของรัฐ 144 44.2 
   โรงพยาบาลเอกชน/คลินิก 11 3.4 
บาน 145 44.5 
นอกบาน 22 6.7 
ไมทราบ 4 1.2 

รวม 326 100.0 
 

นอกจากการถามถึงสถานทีเ่สียชีวิตแลว การสํารวจขอมูลพื้นฐานรอบ 5 (2547) ยัง
ถามถึงการแจงตายดวยคําถามวา “การตายนี้ไดแจงตายหรือไม” และกรณีที่ตอบวา “ไดไปแจง
ตายแลว” ก็จะถามตอวา “ไดรับใบมรณบัตรหรือไม” ซึ่งแตกตางไปจากการสํารวจรอบกอน ๆ 
ที่ถามเพยีงคําถามเดยีววา “การตายนี้ไดแจงตายหรือไม” จากคําถามทั้งสองขอขางตนนี้ 
สามารถนํามากําหนดคําจํากดัความของการแจงตายใหมดังนี้   

 
“แจงตาย” หมายถึง การตายที่ญาติตอบวาไดแจงตายและมีใบมรณบัตรเทานัน้  
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“ไมแจงตาย” หมายถึง การตายที่ญาติตอบวาไมไดแจงตาย หรือ การตายที่ญาติตอบวา
ไดแจงตายแตไมมีใบมรณบตัรหรือไมทราบวามีใบมรณบัตรหรือไม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิ 8.6  รายละเอียดของการตายจําแนกตามการแจงตายและการมีใบมรณบัตร 
 
จากการตายทัง้หมด 326 รายนั้น ญาติตอบวาไดไปแจงตายทั้งสิ้น 309 ราย ไมไดไป

แจงตาย 13 ราย และไมทราบวาไปแจงตายหรือไมอีก 4 ราย  จากจาํนวนทีไ่ดไปแจงตายนั้น    
มีอยู 304 รายที่มีใบมรณบัตร อีก 5 รายนัน้ไมมีใบมรณบัตร (แผนภูม ิ8.6) ดังนั้น ตามคําจํากัด
ความขางตน เทากับวาการตาย 304 รายเทานั้นท่ีจัดวาเปนการตายที่มกีาร “แจงตาย” หรือคิด
เปนรอยละ 93 และอกี 22 รายหรือรอยละ 7 จัดเปนการตายที่ “ไมแจงตาย” รอยละของการแจง
ตายท่ีพบในการสํารวจรอบ 5 (2547) ต่ํากวาการสํารวจรอบ 2 (2544)-รอบ 4 (2546) เล็กนอย 
(ตาราง 8.6) รอยละของการแจงตายทีแ่ตกตางกันเชนนี ้ สวนหนึ่งเนือ่งมาจากการใหคําจํากัด
ความของการ “แจงตาย” ในการสํารวจรอบ 5 (2547) แตกตางไปจากรอบกอน ๆ นั่นเอง 
 
 

การตายทั้งหมด 
326 ราย 

ญาติตอบวาไดแจงตาย 
309 ราย 

ญาติตอบวาไมทราบ 
4 ราย 

ญาติตอบวาไมไดแจงตาย  
13 ราย 

มีใบมรณบัตร 
304 ราย 

ไมมีใบมรณบัตร 
5 ราย 
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ตาราง 8.6  รอยละของการแจงและไมแจงตาย, รอบ 1 (2543)-รอบ 5 (2547) 
 
ผลการแจง

ตาย 
รอบ 1  
(2543) 

รอบ 2  
(2544) 

รอบ 3  
(2545) 

รอบ 4  
(2546) 

รอบ 5  
(2547) 

แจงตาย 91.2 95.1 94.2 94.6 93.3 
ไมแจงตาย 8.8 4.9 5.8 5.4 6.7 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 

 
สัดสวนของการ “ไมแจงตาย” ในการสํารวจรอบ 5 (2547) ยังคงสูงมากในกลุมทารกและ

เดก็ เชนเดยีวกบัรอบ 1 (2543) – รอบ 4 (2546) ที่ผานมา สัดสวนของการ “แจงตาย” และ “ไมแจง
ตาย” ตามกลุมอายุของผูตายไดแสดงไวในแผนภูม ิ8.7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 8.7   การกระจายรอยละของผูเสยีชวีิต จําแนกตามการแจงตาย และอาย,ุ  
รอบ 5 (2547) 
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 การตาย 13 รายที่ผูใหสัมภาษณตอบวาไมไดแจงตายนั้น  เนื่องมาจาก “การเปนคน
ตางดาว” มากที่สุดซึ่งมีจํานวน 8 ราย อีก 2 ราย เนื่องจาก “มีเอกสารไมครบ” นอกนัน้อยางละ 
1 รายเนื่องมาจาก “ไมมีเวลาไปแจง” “ไมนิยมแจง” และ “ไมรูวาจะตองไปแจงที่ไหน”   
 
8.6   สรุป 
 

ภาวะการตายของประชากรในพื้นที่ศึกษาโดยรวมในหนึ่งปที่ผานมา (1 กรกฎาคม 2546 – 
30 มิถุนายน 2547) พบวามีจํานวนคนตายทั้งหมด 326 ราย คิดเปนอัตราตายเทากับ 7 ตอพัน     
ทั้งจํานวนและอัตรานับวาสูงขึ้นกวาการสํารวจรอบ 4 (2546)  
 

เม่ือจําแนกตามเพศ พบวาอัตราตายเพศชายสูงกวาเพศหญงิเล็กนอย และเมื่อเปรียบเทยีบ
แตละพื้นที่ศึกษา พบความแตกตางเปนสองกลุม คือ พ้ืนที่เมือง/กึ่งเมือง พ้ืนที่พืชไร และพื้นที่
เศรษฐกิจผสมผสาน อัตราตายอยูในชวง 7–8 ตอประชากรพนัคน ในขณะที่อัตราตายของพื้นที่
ปลูกขาว และพื้นที่สูง อยูในชวง 5–6 ตอประชากรพันคน 
 

แบบแผนการตายรายอายุของเพศชายเหมือนกับของเพศหญิงและเปนแบบแผนที่พบได
ในประชากรทัว่ไป  คือ มลีักษณะคลายรูปตวัเจ   อัตราตายสูงในวยัทารกและเดก็ ต่ําในวัยหนุมสาว
แลวคอย ๆ สูงขึ้นเมื่อพนวัยกลางคน และสูงมาก ๆ เมื่อถึงวัยสูงอายุ  อัตราตายรายอายุของหญิง
ต่ํากวาชายในเกือบทุกกลุมอายุ  แบบแผนการตายในการสํารวจรอบ 5 (2547) มีลักษณะ
คลายคลึงกับแบบแผนการตายที่พบในการสํารวจที่ผานมา  
 

มากกวารอยละ 80 ของการตายของประชากรในพื้นที่ศกึษามีสาเหตุมาจากการเจ็บปวย 
โดยท่ีรอยละ 46  มีสาเหตุมาจากโรคไมติดเชื้อ  อีกรอยละ 22 มีสาเหตุมาจากความชรา 
การเจ็บปวยจากโรคติดเชื้อนับเปนสาเหตุการตายมากเปนอันดับสาม คิดเปนรอยละ 17 สําหรับ
สาเหตุการตายจากอุบัติเหตุ  การถูกฆาตกรรม  และการฆาตัวตาย ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับรอบ 
4 (2546)  
 

การตายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจัดวา “แจงตาย” รอยละ 93 ซึ่งลดลงเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบ
กับรอบ 4 (2546)   
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9 พฤติกรรมสุขภาพ 
อุไรวรรณ  คนึงสุขเกษม 

 
 

 พฤติกรรมสุขภาพ คือการกระทําของบุคคลที่มีผลตอสุขภาพ ทั้งในดานการปองกันโรค 
การสงเสริมสุขภาพ และภาวะการเจ็บปวย   รายงานนี้นําเสนอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
การบริโภคน้ําดื่ม การบริโภคสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  รวมทั้งพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ของประชากรในพื้นท่ีเฝาระวังทางประชากรของโครงการกาญจนบุรี 
 
9.1  พฤติกรรมการบริโภคอาหารและน้ําด่ืม 
 
 9.1.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
 
 อาหารเปนหนึ่งในปจจัยสี่ที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย แตอาหารบางประเภท
หากบริโภคเปนประจํา อาจสงผลเสียตอสุขภาพได เชน อาหารรสเค็มจัด / เผ็ดจัด / หวานจัด  
อาหารหมักดองเค็ม  อาหารกึ่งสําเร็จรูป  อาหารมัน / กะทิ  และเนื้อสัตวสุก ๆ ดิบ ๆ  และ
อาหารขบเคี้ยว เชน ขนมกอบแกบ 
 
 ตาราง 9.1 แสดงวา ประชากรในพื้นท่ีสูงบริโภคอาหารรสเค็มจัดเปนประจํามากที่สุด 
(รอยละ 30)  รองลงมาคือ ประชากรในพื้นที่พืชไร  พื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน  พื้นที่ปลูกขาว 
และพ้ืนที่เมือง/กึ่งเมือง  (รอยละ 27, 27, 26 และ 23 ตามลําดับ)  
 
 ประชากรในพื้นที่สูงบริโภคอาหารรสเผ็ดจัดเปนประจํามากที่สุด (รอยละ 44)  
รองลงมาคือ ประชากรในพื้นที่พืชไร  (รอยละ 40)  พื้นที่ปลูกขาว (รอยละ 39) พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
ผสมผสาน (รอยละ 37)   และพื้นท่ีเมือง/กึ่งเมือง (รอยละ 34)  
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 ประชากรในพื้นที่สูงบริโภคอาหารรสหวานจัดเปนประจํามากกวาประชากรในพื้นที่
อ่ืน ๆ (รอยละ 22)  รองลงมาไดแก ประชากรในพื้นท่ีเศรษฐกิจผสมผสาน (รอยละ 21)  พื้นที่
พืชไร (รอยละ 19)  พื้นที่เมือง/กึ่งเมือง (รอยละ 17)  และพ้ืนที่ปลูกขาว (รอยละ 16) 
 
 ประชากรในพื้นที่สูงบริโภคอาหารหมักดองเค็มเปนประจํามากที่สุด (รอยละ 12)  
รองลงมาไดแก ประชากรในพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน  พื้นท่ีพืชไร  พืน้ทีเ่มอืง/กึง่เมือง และพืน้ที่
ปลูกขาว (รอยละ 11, 8, 7 และ 4 ตามลําดับ) 
 
 ประชากรในพื้นท่ีสูงบริโภคอาหารกึ่งสําเร็จรูป เชน บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเปนประจํามาก
ที่สุด (รอยละ 15)  รองลงมาไดแก พื้นท่ีเศรษฐกิจผสมผสาน (รอยละ 12)  พื้นที่พืชไร (รอยละ 
11)  พื้นที่เมือง/กึ่งเมือง (รอยละ 10) และพื้นที่ปลูกขาว (รอยละ 5) 
 
 ประชากรในพื้นท่ีสูงบริโภคอาหารมันหรือกะทิมากที่สุด (รอยละ 21)  รองลงมาไดแก 
ประชากรในพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน (รอยละ 19)    พื้นที่เมือง/กึ่งเมือง (รอยละ 16)   พื้นที่
พืชไร (รอยละ 14)   และพ้ืนที่ปลูกขาว (รอยละ 7) 
 
 ประชากรในพื้นที่ศึกษาทุกแหงบริโภคเนื้อสัตวสุก ๆ ดิบ ๆ เชน ลาบ น้ําตก เปน
ประจํานอยมาก  อยางไรก็ตาม ประชากรในพื้นท่ีสูงก็บริโภคเนื้อสัตวสุก ๆ ดิบ ๆ เปนประจํา
มากกวาประชากรในพื้นท่ีศึกษาอื่น ๆ (รอยละ 5)  รองลงมาไดแก ประชากรในพื้นท่ีเศรษฐกิจ
ผสมผสาน พื้นที่พืชไร พ้ืนท่ีปลูกขาว และพ้ืนท่ีเมือง/กึ่งเมือง (รอยละ 2, 2, 1 และ 1 
ตามลําดับ) 
 
 ประชากรในพื้นท่ีสูงบริโภคอาหารขบเคี้ยว เชน ขนมกอบแกบ เปนประจํามากที่สุด 
(รอยละ 24)  รองลงมาคือ ประชากรในพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน (รอยละ 19)  พ้ืนที่พืชไร 
(รอยละ 16)  พ้ืนที่เมือง/กึ่งเมือง (รอยละ 15)  และพื้นท่ีปลูกขาว (รอยละ 9) 
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 โดยสรุปประชากรในพื้นท่ีสูงบริโภคอาหารที่เปนโทษตอรางกายทุกประเภทเปน
ประจํามากกวาประชากรในพื้นที่อ่ืน ๆ  
 
 นอกจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทตาง ๆ ดังกลาวขางตน   รายงานนี้ยัง
ครอบคลุมถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารทันสมัยหรืออาหารจานดวน เชน แซนวิช พิซซา 
แฮมเบอเกอร ฮ็อทด็อก ไกทอด (KFC)   การบริโภคอาหารเสริมสุขภาพ เชน แบรนดรังนก 
โสม น้ําสมุนไพร และการบริโภควิตามินตาง ๆ  ซึ่งพบวาประชากรในพื้นท่ีเมือง/กึ่งเมือง
บริโภคอาหารจานดวน อาหารเสริมสุขภาพ และวิตามินมากกวาประชากรในพื้นทีอ่ื่น ๆ  โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 ประชากรในทุกพ้ืนที่ศึกษาบริโภคอาหารจานดวนเปนประจําในสัดสวนที่นอยมาก  
โดยประชากรในพื้นที่เมือง/กึ่งเมืองบริโภคอาหารจานดวนมากที่สุด (รอยละ 2)  รองลงมาคือ 
ประชากรในพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน  พื้นที่พืชไร  พ้ืนท่ีปลูกขาว (รอยละ 1 เทากัน)  และ
ประชากรในพื้นท่ีสูงบริโภคอาหารจานดวนเปนประจํานอยท่ีสุด (รอยละ 0.3)   
 
 รอยละ 1-4 ของประชากรในทุกพื้นที่ศึกษาบริโภคอาหารเสริมเปนประจํา ประชากร
ในพื้นที่เมือง/กึ่งเมืองบริโภคอาหารเสริมเปนประจํามากที่สุด (รอยละ 4)  รองลงมาคือ 
ประชากรในพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน (รอยละ 3)   พ้ืนท่ีสูง (รอยละ 2)   พ้ืนที่พืชไร (รอยละ 1)  
และพ้ืนที่ปลูกขาว (รอยละ 1) 
 
 ประชากรในทุกพ้ืนที่ศึกษาบริโภควิตามินตาง ๆ เปนประจํานอยมาก  ประชากรใน
พื้นที่เมือง/กึ่งเมืองบริโภควิตามินเปนประจํามากที่สุด (รอยละ 4)  รองลงมาคือ ในพื้นที่
เศรษฐกิจผสมผสาน (รอยละ 3)  ในพ้ืนที่สูง (รอยละ 3)  ในพื้นที่พืชไร (รอยละ 2)  และใน
พื้นที่ปลูกขาว (รอยละ 1)  (ตาราง 9.1) 
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ตาราง 9.1  การกระจายรอยละของพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทตาง ๆ เปนประจํา 
จําแนกตามพืน้ที่ 

 

ประเภทของอาหารที่บริโภคเปนประจํา เมือง/
ก่ึงเมือง 

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน 

อาหารรสจัด 36.6 42.4 40.4 49.1 39.6 
อาหารรสเค็มจัด 22.8 26.0 27.4 30.3 27.3 
อาหารรสเผ็ดจัด 33.8 39.2 39.7 43.6 36.6 
อาหารรสหวานจัด 16.6 16.0 19.2 21.7 20.8 
อาหารหมักดองเค็ม 7.4 4.4 8.4 12.4 10.6 
อาหารกึ่งสําเร็จรูป 9.8 5.0 11.3 15.1 11.6 
อาหารมัน/กะทิ 15.7 6.6 14.0 21.4 19.0 
เน้ือสัตวสุก ๆ ดิบ ๆ 0.8 0.8 1.5 4.5 2.0 
อาหารจานดวน 2.2 0.7 1.1 0.3 1.2 
อาหารขบเคี้ยว 14.5 8.9 15.9 24.3 18.5 
อาหารเสริมสุขภาพ 4.1 0.9 1.3 1.7 2.8 
วิตามินตาง ๆ 3.8 1.4 2.3 2.6 3.0 

 
 9.1.2 พฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่ม 
 
 ในพื้นที่เมือง/กึ่งเมือง ประชากรดื่มน้ําขวดหรือนํ้าโพลาริสมากที่สุด (รอยละ 66)  
รองลงมาไดแก นํ้าประปา (รอยละ 28)  และน้ําบาดาล (รอยละ 10)   สวนน้ําฝน น้ําอัดลม     
น้ําจากหวย/หนอง/คลอง/บึง  หรือน้ําประปาภูเขา  และนํ้าบอ มีผูดื่มเปนประจํานอยมาก  
(รอยละ 4, 4, 0.3 และ 0.1 ตามลําดับ) 
 
 เกือบสามในสีข่องประชากรในพื้นที่ปลูกขาว ดื่มน้ําฝนเปนประจํา  รองลงมาไดแก 
น้ําขวดหรือน้ําโพลาริส (รอยละ 18) และน้าํประปา (รอยละ 14) นํ้าที่ประชากรในพืน้ท่ีปลกูขาว
ดื่มประจําแตในสัดสวนที่นอยมาก คือ น้ําบอ (รอยละ 4)  น้ําบาดาล (รอยละ 2)  น้ําอัดลม (รอยละ 
1)  และนํ้าอ่ืน ๆ เชน นํ้าจากแมนํ้า/หวย/หนอง/คลอง/บึง หรือนํ้าประปาภูเขา (รอยละ 0.1) 
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 ประชากรในพืน้ท่ีพืชไรดื่มน้าํฝนเปนประจาํในสัดสวนท่ีสูงมาก (รอยละ 91) รองลงมา
ไดแก น้ําขวดหรือนํ้าโพลารสิ น้ําประปา น้ําบอ นํ้าบาดาล น้ําอัดลม และน้ําอ่ืน ๆ เชน น้ําจาก
แมน้ํา/หวย/หนอง/คลอง/บึง หรือน้ําประปาภูเขา (รอยละ 8, 7, 3, 1, 1 และ 1 ตามลําดบั) 
 
 สามในสี่ของประชากรในพืน้ที่สูงดื่มน้ําฝนเปนประจํา และรอยละ 24 ดื่มน้ําประปา
ประจํา  สวนน้ําประปาภเูขาหรือจากแมนํ้า/หวย/หนอง/คลอง/บึง ก็มีผูดื่มเปนประจาํมากเปน
อันดับสาม (รอยละ 10) ตางจากในพื้นทีอ่ื่น ๆ ที่มผีูใชน้ําประเภทนีน้อยมาก น้ําทีด่ื่มประจํา
เปนอันดับรองลงมาไดแก น้าํขวดหรือน้ําโพลาริส (รอยละ 6) นํ้าบอ (รอยละ 3)  น้ําอัดลม 
(รอยละ 0.7) และน้ําบาดาล (รอยละ 0.5) ตามลําดับ 
 
 มากกวาครึ่งหนึ่งของประชากรในพืน้ที่เศรษฐกิจผสมผสานดื่มน้ําฝนเปนประจํา (รอยละ 
53) ประชากรที่ดื่มน้าํขวดหรือน้ําโพลารสิเปนประจํากม็ีสูงถึงรอยละ 29  รองลงมา ไดแก 
น้ําประปา (รอยละ 17) และน้ําบาดาล (รอยละ 11)  สวนน้ําอัดลม นํ้าบอ และนํ้าจากแมนํ้า/
หวย/หนอง/คลอง/บึง หรือน้ําประปาภเูขา มีผูดื่มเปนประจํานอยมาก (รอยละ 2, 0.8 และ 0.8 
ตามลําดับ)  (ตาราง 9.2) 
 
ตาราง 9.2 การกระจายรอยละของพฤติกรรมการดื่มน้ําประเภทตาง ๆ เปนประจาํ  จําแนก

ตามพื้นที ่
 

ประเภทน้ําดื่ม เมือง/
ก่ึงเมือง 

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน 

นํ้าฝน 4.1 73.7 90.8 75.4 53.4 
นํ้าประปา 27.6 14.0 7.0 23.7 17.0 
นํ้าบอ 0.1 4.2 2.5 3.1 0.8 
นํ้าบาดาล 9.5 2.0 1.3 0.5 10.9 
นํ้าอัดลม 3.7 1.3 1.1 0.7 1.7 
นํ้าขวด / น้ําโพลาริส 66.2 18.1 7.6 6.3 29.1 
นํ้าอื่น ๆ เชน น้ําคลอง, นํ้าภูเขา 0.3 0.1 0.7 10.2 0.8 
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 เปนที่นาสังเกตวาน้ําขวดหรือนํ้าโพลาริส เปนน้ําดื่มที่ไดรับความนิยมมากในแทบทุก
พื้นที่  ประชากรในพื้นที่เมือง/กึ่งเมืองดื่มน้ําขวดหรือน้ําโพลาริสเปนประจํามากที่สุด และ
ประชากรในพื้นที่อ่ืนแทบทุกแหง ยกเวนพ้ืนที่สูงดื่มน้ําขวดหรือนํ้าโพลาริสประจําเปนลําดับ
สองรองจากน้ําฝน  การที่ประชากรจํานวนมากนิยมดื่มน้ําขวดหรือน้ําโพลาริส ทั้งท่ีเปนสิ่งที่
ตองซ้ือหา อันมีผลทําใหรายจายของครอบครัวเพ่ิมสูงขึ้น อาจเนื่องมาจากความสะดวกและ
ความคิดวา น้ําขวดหรือน้ําโพลาริสเปนน้ําที่สะอาดกวาน้ําดื่มอ่ืน ๆ  ท้ังที่ในความเปนจริงแลว 
การผลิตน้ําดื่มหลายยี่หอไมไดมาตรฐาน ทําใหน้ําที่ผลิตไมสะอาด มีเชื้อโรค หรอืสารปนเปอน
อยูมาก 
 
9.2 พฤติกรรมการบริโภคสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
 
 บุหรี่ เครื่องดืม่ที่มีแอลกอฮอล เชน เหลา  เบยีร  ไวน   สาโท / กระแช / อุ   ยาดอง  
เครื่องดื่มชกูําลัง  กาแฟสําเร็จรูปกระปอง  และยานอนหลับ หรือยาคลายเครยีด เปนสิ่งที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ ถาบรโิภคบอยหรือทกุวัน 
 
 9.2.1 บุหรี่ 
 
 ผูท่ีสูบบุหรี่สวนใหญสูบบอยหรือทุกวนั (ตาราง 9.3) ผูที่สูบนาน ๆ ครั้งมนีอยมาก 
สัดสวนของประชากรในพื้นที่สูงท่ีสูบบุหรี่บอยหรือทุกวนั  สูงกวาในพื้นที่อ่ืน ๆ มาก (รอยละ 
48)   สวนประชากรในพื้นท่ีพืชไร  พื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน  พ้ืนท่ีปลูกขาว  และพื้นที่เมือง/
กึ่งเมือง  มีสัดสวนไมแตกตางกันมากนัก (รอยละ 28, 27, 25 และ 21 ตามลําดับ) 
 
 9.2.2 เบียร 
 
 ประชากรในทกุพื้นที่ดื่มเบียรบอยหรือทุกวันในสัดสวนไมสูงนัก (รอยละ 7-13)  โดย
ประชากรในพืน้ท่ีเมือง/กึ่งเมอืงดื่มเบียรบอยหรอืทุกวนัมากกวาประชากรในพื้นท่ีอ่ืน ๆ (รอยละ 
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13)  และประชากรในพืน้ทีสู่งดื่มเบียรบอยหรือทุกวันนอยที่สุด (รอยละ 7)    อยางไรกต็ามเมื่อ
รวมประชากรที่ดื่มเบียรบอยหรือทุกวนักับประชากรที่ดืม่เบียรนาน ๆ ครั้ง พบวาสดัสวนของ
ประชากรที่ดืม่เบียรเพิ่มขึน้มาก เปนรอยละ 35-38  ประชากรในพื้นทีป่ลกูขาวและปลูกพืชไรดื่ม
เบียรมากที่สุด (รอยละ 38 เทากัน) และประชากรในพื้นท่ีเศรษฐกิจผสมผสานและพื้นที่เมือง/
กึ่งเมืองดื่มเบยีรนอยที่สุด (รอยละ 35 เทากัน) 
 
 9.2.3 เหลา 
 
 เชนเดยีวกับพฤติกรรมการดืม่เบียร สัดสวนของประชากรในทุกพ้ืนที่ท่ีดื่มเหลาบอย
หรือทุกวนั กไ็มสูงมากนัก (รอยละ 13-14)  แตเมื่อรวมจาํนวนประชากรที่ดื่มเหลานาน ๆ ครั้ง
กับประชากรทีด่ื่มเหลาบอยหรือทุกวัน พบวา ประมาณหนึง่ในสาม (รอยละ 31-35) ของประชากร
ทุกพื้นที่มีพฤติกรรมดื่มเหลา โดยประชากรในพืน้ที่ปลกูขาวและพ้ืนที่สูงมีพฤติกรรมดื่มเหลา
มากที่สุด (รอยละ 35) และประชากรในพืน้ที่เมือง/กึ่งเมืองดื่มเหลานอยท่ีสุด (รอยละ 31) 
 
 9.2.4 ไวน 
 
 การดื่มไวนไมใชพฤตกิรรมทีป่ฏิบัติกนัอยางแพรหลายในทุกพ้ืนที่ศึกษา รอยละ 94-98 
ของประชากรไมดื่มไวน  สําหรับประชากรที่ดื่มไวนสวนใหญดื่มแบบนาน ๆ ครั้ง รอยละ 6 
ของประชากรในพื้นท่ีเมือง/กึ่งเมืองดื่มไวนนาน ๆ ครั้ง  รองลงมาคือประชากรในพืน้ที่
เศรษฐกิจผสมผสาน (รอยละ 5)  พื้นท่ีพชืไร (รอยละ 4)  พื้นที่สูง (รอยละ 3)  และพืน้ที่ปลูก
ขาว (รอยละ 2)  สวนประชากรทีด่ื่มไวนบอยหรือทุกวันมีไมถึงรอยละ 1 ในทุกพืน้ที ่
 
 9.2.5 สาโท / กระแช / อุ 
 
 สาโท/กระแช/อุ เปนเครื่องดื่มมีแอลกอฮอลทีไ่มไดรบัความนยิมจากประชากรในพืน้ที่
ศึกษาเชนเดียวกับไวน รอยละ 94-97 ของประชากรในทกุพื้นท่ีไมดื่มสาโท/กระแช/อุ  การดื่ม
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สาโท/กระแช/อุ สวนใหญเปนการดื่มแบบนาน ๆ ครั้ง รอยละ 5 ของประชากรในพืน้ท่ีพืชไร
และพ้ืนทีเ่ศรษฐกิจผสมผสานดื่มนาน ๆ ครั้ง  รองลงมาคือประชากรในพื้นท่ีสูง  พืน้ที่เมือง/กึ่ง
เมือง และพืน้ที่ปลูกขาว ตามลําดับ (รอยละ 4, 4 และ 3 ตามลําดับ)   สวนประชากรทีด่ื่มบอย
หรือทุกวนัมีไมถึงรอยละ 1 ในทุกพืน้ที่      
 
 9.2.6 ยาดอง 
 
 รอยละ 78-88 ของประชากรในพื้นท่ีศกึษาไมดื่มยาดอง  สําหรับผูท่ีดื่มยาดอง สัดสวน
ของผูที่ดื่มนาน ๆ ครั้งสูงกวาผูที่ดื่มบอยหรือทุกวันในทกุพ้ืนที่  ประชากรในพืน้ท่ีสูงดื่มยาดอง
นาน ๆ ครั้ง รอยละ 15 และดื่มบอยหรือทุกวันรอยละ 8  ประชากรในพื้นที่พืชไรดื่มยาดอง
นาน ๆ ครั้งรอยละ 13 และดืม่บอยหรือทุกวันรอยละ 5  ประชากรในพืน้ที่เศรษฐกจิผสมผสาน
ดื่มยาดองนาน ๆ ครั้งรอยละ 12  และดื่มบอยหรือทุกวันรอยละ 5 ประชากรในพืน้ทีป่ลูกขาว
ดื่มยาดองนาน ๆ ครั้งรอยละ 11  และดื่มบอยหรือทุกวันรอยละ 5  และประชากรในพื้นที่เมือง/
กึ่งเมืองดื่มยาดองรอยละ 8 และดื่มบอยหรือทุกวันรอยละ 4  
 
 9.2.7 เครื่องดื่มชูกําลัง 
 
 รอยละ 69-75 ของประชากรไมดื่มเครือ่งดื่มชูกําลัง สําหรับผูที่ดืม่เครื่องดื่มชกูาํลัง
สัดสวนของผูดื่มนาน ๆ ครั้งกับผูที่ดื่มบอยหรือทุกวันไมตางกันมากนัก  ประชากรในพื้นที่
พืชไรดื่มเครื่องดื่มชูกําลงันาน ๆ ครั้งรอยละ 18  และดื่มบอยหรือทกุวนัรอยละ 12 ประชากรใน
พื้นที่สูงดื่มเครื่องดื่มชกูําลังนาน ๆ ครั้งรอยละ 18 และดื่มบอยหรือทกุวันรอยละ 11 ประชากร
ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจผสมผสานดื่มเครื่องดื่มชูกําลังนาน ๆ ครั้งรอยละ 15 และดื่มบอยหรือทุกวัน
รอยละ 14  ประชากรในพื้นท่ีปลูกขาวดื่มเครื่องดื่มชูกําลงันาน ๆ ครั้งรอยละ 13 และดื่มบอย
หรือทุกวันรอยละ 14  และประชากรในพื้นที่เมือง/กึ่งเมืองดื่มเครื่องดื่มชูกําลังนาน ๆ  ครั้ง
รอยละ 11 และดื่มบอยหรือประจํารอยละ 14 
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 9.2.8 กาแฟสําเร็จรูปกระปอง 
 

 รอยละ 84-91 ของประชากรในพื้นท่ีศกึษาไมดื่มกาแฟสําเร็จรูปกระปอง สําหรับผูดืม่
กาแฟสําเรจ็รปูกระปอง สัดสวนของผูดื่มนาน ๆ ครัง้ พอ ๆ กับสัดสวนของผูดื่มบอยหรือทกุวนั 
ประชากรในพืน้ท่ีพืชไรดื่มนาน ๆ ครั้งรอยละ 9 และดื่มบอยหรือทุกวนัรอยละ 7 ประชากรใน
พื้นที่เศรษฐกจิผสมผสานและพืน้ที่ปลูกขาวดื่มนาน ๆ ครั้งรอยละ 8 และดื่มบอยหรือทุกวัน
รอยละ 7 เหมือนกัน  ประชากรในพืน้ที่เมอืง/กึ่งเมืองดื่มนาน ๆ ครั้งรอยละ 6 และดื่มบอยหรือ
ทุกวันรอยละ 5  และประชากรในพื้นที่สูงดื่มนาน ๆ ครั้งรอยละ 5 และดื่มบอยหรือทุกวัน
รอยละ 4 
 

 9.2.9 ยานอนหลับหรือยาคลายเครียด 
 

 ประชากรในพื้นที่ศึกษาทั้งหมดกินยานอนหลับหรือยาคลายเครียดนอยมาก (รอยละ 
4-7) และกินนาน ๆ ครั้งมากกวากินบอยหรือทุกวนั  ประชากรในพืน้ที่พืชไรกินนาน ๆ ครั้ง
รอยละ 4  และกินบอยหรอืทุกวันรอยละ 2  ประชากรในพื้นท่ีเศรษฐกิจผสมผสานและพืน้ที่
ปลูกขาวกินนาน ๆ ครั้งรอยละ 3   และกนิบอยหรือทุกวันรอยละ 2   ประชากรในพื้นที่เมือง/
กึ่งเมืองกินนาน ๆ ครั้งรอยละ 3 และกนิบอยหรือทุกวันรอยละ 1  และประชากรในพื้นที่สูงกิน
นาน ๆ  ครั้งรอยละ 2 และกนิบอยหรือทุกวันรอยละ 2 เชนกัน (ตาราง 9.3) 
 
ตาราง 9.3 การกระจายรอยละของพฤติกรรมการบรโิภคสิ่งที่เปนอนัตรายตอสุขภาพ 

จําแนกตามพื้นที่ 
 

 เมือง/
ก่ึงเมือง 

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน 

บุหรี่      
ไมสูบ 78.4 74.0 70.8 51.1 72.0 
นาน ๆ ครั้ง 1.1 1.2 1.1 0.8 1.6 
บอยหรือทุกวัน 20.6 24.8 28.1 48.1 26.5 

เบียร      
ไมดื่ม 65.2 61.8 62.4 64.4 64.8 
นาน ๆ ครั้ง 22.2 27.2 29.5 28.7 25.6 
บอยหรือทุกวัน 12.6 11.1 8.1 6.8 9.6 
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ตาราง 9.3   (ตอ) 
 

 เมือง/
ก่ึงเมือง 

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน 

เหลา      
ไมดื่ม 68.6 65.3 65.9 65.5 67.9 
นาน ๆ ครั้ง 18.6 21.7 21.3 20.5 19.5 
บอยหรือทุกวัน 12.8 13.0 12.9 14.1 12.5 

ไวน      
ไมดื่ม 93.6 97.5 96.2 97.1 94.7 
นาน ๆ ครั้ง 5.8 2.2 3.7 2.7 4.6 
บอยหรือทุกวัน 0.6 0.3 0.1 0.1 0.7 

สาโท / กระแช / อุ      
ไมดื่ม 96.2 97.1 94.5 95.8 94.0 
นาน ๆ ครั้ง 3.5 2.7 5.0 4.1 5.3 
บอยหรือทุกวัน 0.3 0.3 0.5 0.2 0.7 

ยาดอง      
ไมดื่ม 87.6 83.9 81.9 77.7 82.9 
นาน ๆ ครั้ง 8.2 11.0 13.3 14.6 11.7 
บอยหรือทุกวัน 4.2 5.2 4.8 7.7 5.4 

เคร่ืองดื่มชูกําลงั      
ไมดื่ม 75.2 73.0 69.4 70.8 71.1 
นาน ๆ ครั้ง 11.2 13.1 18.2 18.4 15.2 
บอยหรือทุกวัน 13.6 13.9 12.4 10.8 13.7 

กาแฟสําเร็จรูปกระปอง      
ไมดื่ม 89.3 85.6 84.0 91.0 85.2 
นาน ๆ ครั้ง 6.0 7.6 9.3 4.7 8.2 
บอยหรือทุกวัน 4.7 6.8 6.7 4.3 6.6 

ยานอนหลับหรือยาคลายเครียด      
ไมเสพ 96.0 95.3 93.5 95.7 95.0 
นาน ๆ ครั้ง 2.5 2.8 4.3 2.4 2.7 
บอยหรือทุกวัน 1.4 1.9 2.1 1.9 2.3 
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9.3   การออกกําลังกาย 
 
 การสํารวจขอมูลพ้ืนฐานรอบนี้  สํารวจการออกกาํลังกาย 7 ประเภท คือ วิ่ง เดินเร็ว  
เตนแอโรบิก  รํามวยจีน  เลนกีฬา  กายบริหาร  และการใชเครื่องออกกําลงักาย หรือปนจักรยาน 
 
 ผลการสํารวจพบวา ประชากรในพืน้ที่เมือง/กึ่งเมืองและพืน้ที่เศรษฐกิจผสมผสานมี
การวิ่งออกกําลังกายมากกวาประชากรในพื้นที่อ่ืน ๆ (ตาราง 9.4) กลาวคือ หน่ึงในสี่ของ
ประชากรในพืน้ท่ีเมือง/กึ่งเมอืง และประชากรในพืน้ท่ีเศรษฐกิจผสมผสานมกีารวิ่งออกกาํลังกาย
ในขณะทีร่อยละ 20 ของประชากรในพื้นที่พืชไร และรอยละ 14 เทากันของประชากรในพืน้ที่
ปลูกขาว และประชากรในพืน้ท่ีสูง มีการวิง่ออกกําลังกาย 
 
 การออกกําลังกายโดยการเดนิเรว็ ไมไดรับความนยิมจากประชากรในทกุพืน้ที่ ประชากร
ที่เดินเรว็เพ่ือการออกกาํลังกายในพื้นที่ตาง ๆ มเีพยีงรอยละ 1-8 เทานั้น  โดยประชากรในพื้นที่
เศรษฐกิจผสมผสานและประชากรในพื้นที่เมือง/กึ่งเมืองนิยมเดินเร็วเพื่อการออกกําลังกาย
มากกวาประชากรในพืน้ที่อ่ืน ๆ (รอยละ 8 และรอยละ 7)  รองลงมาไดแก ประชากรในพืน้ที่
สูง ประชากรในพื้นที่พืชไร และประชากรในพื้นท่ีปลูกขาว (รอยละ 3, 3 และ 1 ตามลําดับ) 
 
 ประชากรในพืน้ท่ีเมือง/กึ่งเมืองออกกําลังกายโดยการเตนแอโรบิกในสดัสวนที่สูงกวา
พื้นที่อ่ืน ๆ  กลาวคือ รอยละ 13 ของประชากรในพืน้ที่เมอืง/กึ่งเมืองออกกําลังกายโดยการเตน
แอโรบิก ในขณะทีร่อยละ 10 ของประชากรในพืน้ทีป่ลูกขาว และพื้นที่เศรษฐกจิผสมผสาน 
รอยละ 7 ของประชากรในพื้นที่พืชไร และรอยละ 5 ของประชากรในพื้นที่สูงออกกําลังกาย
โดยการเตนแอโรบิก 
 
 การออกกําลังกายโดยการรํามวยจนี ไมเปนที่นิยมเลยของประชากรในทุกพืน้ที่ศึกษา 
มีเพียงรอยละ 0.2 ของประชากรในพื้นที่เมือง/กึ่งเมือง พื้นที่ปลูกขาวและพื้นที่เศรษฐกิจ
ผสมผสานเทานั้นที่รํามวยจนีเพื่อออกกําลงักาย 
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 การเลนกีฬาเปนการออกกําลังกายที่ไดรับความนิยมมากที่สุดจากประชากรในทุกพ้ืนที ่  
รอยละ 70 ของประชากรในพื้นที่สูงเลนกีฬาเพื่อออกกาํลังกาย  รองลงมาไดแกประชากรใน
พื้นที่ปลกูขาว (รอยละ 68) ประชากรในพืน้ที่พืชไร (รอยละ 65)  ประชากรในพื้นที่เศรษฐกิจ
ผสมผสาน (รอยละ 49) และประชากรในพืน้ท่ีเมือง/กึ่งเมือง (รอยละ 41) 
 

 ประชากรในพื้นที่เมือง/กึ่งเมือง และในพื้นท่ีเศรษฐกิจผสมผสานออกกาํลังกายดวย
การเลนกายบรหิารมากกวาประชากรในพืน้ที่อ่ืน ๆ (รอยละ 15 เทากนั)   รองลงมาคือ ประชากร
ในพ้ืนท่ีปลูกขาว (รอยละ 11)  ประชากรในพื้นที่พืชไร (รอยละ 10)  และประชากรในพื้นที่สูง 
(รอยละ 8) 
 

 ประชากรในพื้นท่ีเมือง/กึ่งเมืองออกกําลังกายโดยการใชเครื่องออกกําลังกายหรือปน
จักรยานในสัดสวนที่สูงกวาประชากรในพืน้ที่อ่ืน ๆ มาก กลาวคือ รอยละ 8 ของประชากรใน
พื้นที่เมือง/กึ่งเมืองใชเครื่องออกกําลังกายหรือปนจักรยาน ในขณะทีร่อยละ 3 ของประชากรใน
พื้นที่สูงและพืน้ที่เศรษฐกจิผสมผสาน  และรอยละ 2 ของประชากรในพื้นที่ปลกูขาวและพืชไร
ออกกําลังกายโดยใชเครื่องออกกําลังกายหรอืปนจกัรยาน (ตาราง 9.4) 
 

ตาราง 9.4  การกระจายรอยละของการออกกาํลังกายประเภทตาง ๆ เปนประจาํ  จาํแนกตาม
พื้นที่ 

 

ประเภทการออกกําลังกาย เมือง/
ก่ึงเมือง 

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน 

ว่ิง 24.9 13.7 19.9 14.2 24.7 
เดินเร็ว 7.3 1.2 3.0 3.4 8.0 
เตนแอโรบิก 13.3 9.5 6.5 5.3 10.0 
รํามวยจีน 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 
เลนกีฬา 40.6 68.3 64.9 70.3 48.7 
กายบริหาร 15.0 11.0 9.5 8.2 14.7 
เคร่ืองออกกําลงักาย / ปนจักรยาน 8.0 1.7 2.0 3.1 2.6 
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9.4   สถานที่ออกกําลังกาย 
 

 ประชากรในทกุพื้นที่ศึกษานยิมออกกําลังกายในทีว่างโลง ๆ ในแถบละแวกบาน เชน 
โรงเรียน วัด มากที่สุด (ตาราง 9.5)  โดยประชากรในพืน้ที่ปลูกขาวนยิมมากที่สุด (รอยละ 72)  
รองลงมาคือ ประชากรในพืน้ที่สูง (รอยละ 66)  พื้นทีพ่ืชไร (รอยละ 60)  พื้นทีเ่ศรษฐกิจ
ผสมผสาน (รอยละ 54)  และพ้ืนที่เมือง/กึ่งเมือง (รอยละ 45) 
 

 สถานที่ออกกาํลังกายที่ไดรับความนิยมจากประชากรในทุกพื้นที่ศึกษารองลงมาจาก 
ที่วางโลง ๆ ในแถบละแวกบานคือ ภายในบานหรอืขางบาน  โดยประชากรในพืน้ที่เมือง/กึ่งเมอืง
นิยมมากที่สุด (รอยละ 38)  รองลงมาคือ ประชากรในพื้นท่ีเศรษฐกิจผสมผสาน (รอยละ 37)  
ประชากรในพืน้ที่พืชไร (รอยละ 36)  ประชากรในพื้นท่ีสูง (รอยละ 30)  และประชากรใน
พื้นที่ปลกูขาว (รอยละ 27) 
 

 สถานที่ออกกําลังกายอกี 2 แหงที่ประชากรในบางพื้นทีนิ่ยมไปออกกําลงักายคือ สถานที่
เลนกีฬาของรฐับาล  ซ่ึงประชากรในพืน้ที่เมือง/กึ่งเมอืงนยิมมากกวาประชากรในพืน้ทีอ่ื่น ๆ มาก 
(รอยละ 14)  และสวนสาธารณะซึ่งประชากรในพื้นท่ีเศรษฐกิจผสมผสานและพื้นทีเ่มอืง/กึ่งเมอืง
นิยมไปออกกาํลังกายมากกวาประชากรในพื้นท่ีอ่ืน ๆ มาก (รอยละ 10 และ 8 ตามลําดับ)  
(ตาราง 9.5) 
 

ตาราง 9.5 การกระจายรอยละของสถานที่ออกกําลังกายสวนใหญ  จําแนกตามพืน้ที่ 
 

สถานที่ออกกําลังกาย ก่ึงเมือง ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน 
ภายในบาน / ขาง ๆ บาน 38.1 26.7 35.8 29.8 37.1 
สวนสาธารณะ 7.5 0.4 1.4 0.3 9.8 
ศาลาประชาคมหมูบาน 0.5 0.4 0.4 1.3 0.0 
ท่ีวางโลง ๆ ในแถบละแวกบาน  44.7 71.6 60.4 66.0 54.3 
สถานที่เลนกีฬาของหมูบาน 2.2 3.7 4.3 4.7 4.4 
สถานที่เลนกีฬาของเอกชน 2.6 0.8 0.6 0.4 0.3 
สถานที่เลนกีฬาของรัฐบาล 13.6 1.7 2.6 1.8 2.1 
สถานที่ทํางาน 0.2 0.2 0.2 0.3 0.8 
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9.5   สรุป 
 
  ประชากรในพื้นที่สูงมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่อาจเปนโทษตอรางกายมากกวา
ประชากรในพืน้ท่ีศึกษาอืน่ ๆ กลาวคือ มสีัดสวนของประชากรที่บรโิภคอาหารรสเคม็จัด เผ็ดจัด 
หวานจัด  อาหารหมักดองเค็ม  อาหารกึ่งสําเร็จรูป  อาหารมันหรือกะทิ  เนื้อสัตวสุก ๆ ดิบ ๆ 
และอาหารขบเคี้ยวเปนประจํามากที่สุด   สวนประชากรในพืน้ที่เมือง/กึ่งเมืองนยิมบริโภค
อาหารจานดวน อาหารเสริมสุขภาพ และวติามินตาง ๆ มากกวาประชากรในพืน้ที่อ่ืน ๆ 
 
 ประชากรในพื้นที่เมือง/กึ่งเมืองนิยมดื่มน้ําขวดหรือน้ําโพลาริสเปนประจํามากที่สุด 
สวนประชากรในพื้นท่ีอ่ืน ๆ แมจะดื่มน้ําฝนมากที่สุด แตนํ้าขวดหรือน้ําโพลาริสก็ไดรับความ
นิยมสูงมากเปนลําดับที่สองรองจากน้ําฝนในเกือบทุกพ้ืนท่ี ยกเวนในพื้นที่สูง 
 
 สําหรับพฤติกรรมการบริโภคสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พบวา ประชากรในพืน้ทีสู่ง
สูบบุหรี่บอยหรือทุกวันมากที่สุด  ประชากรในทุกพ้ืนที่ดื่มเหลาบอยหรือทุกวันในสัดสวนที่
ไมแตกตางกัน   ประชากรในพื้นที่ปลกูขาว   พื้นท่ีเศรษฐกจิผสมผสาน   และพ้ืนที่เมือง/กึ่งเมือง
ดื่มเครื่องดื่มชูกําลังบอยหรือทุกวันมากที่สุด และประชากรในทุกพ้ืนท่ีกินยานอนหลับหรือ
ยาคลายเครียดบอยหรือทุกวนันอยมาก และในสัดสวนทีใ่กลเคียงกันมาก 
 
 ประชากรในทุกพ้ืนที่ศึกษานิยมออกกําลังกายโดยการเลนกีฬามากกวาการออกกําลังกาย
วิธีอ่ืน ๆ โดยประชากรในพื้นที่สูงเลนกีฬาเปนประจํามากที่สุด สวนวิธีออกกําลังกายอื่น ๆ ที่
ไดรับความนิยมรองลงมา  ไดแก  การวิ่ง การเลนกายบริหาร การเตนแอโรบิก  การเดินเร็ว 
และการใชเครื่องออกกําลังกาย/การปนจักรยาน ตามลําดับ   โดยประชากรในพื้นที่สูงเลนกีฬา
เปนประจํามากกวาประชากรในพื้นท่ีศึกษาอื่น ๆ  ประชากรในพื้นท่ีเศรษฐกิจผสมผสานและ
พื้นที่เมือง/กึ่งเมืองวิ่งเพื่อออกกําลังกายและเลนกายบริหารเปนประจํามากกวาประชากรใน
พื้นที่ศึกษาอื่น ๆ  ประชากรในพื้นท่ีเมือง/กึ่งเมืองนิยมเตนแอโรบิก และใชเครื่องออกกําลังกาย
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หรือปนจักรยานมากกวาประชากรในพื้นที่ศึกษาอื่น ๆ  สวนการออกกําลังกายโดยการรํามวย
จีนนั้นแทบจะไมไดรับความนิยมจากประชากรในพื้นที่ศึกษาเลย 
 
 สถานที่ออกกาํลังกายที่ประชากรในทุกพ้ืนที่ศึกษานิยมไปออกกําลังกายมากที่สุด คือ
ที่วางโลง ๆ ในแถบละแวกบาน  รองลงมาคือ ภายในบานหรือขาง ๆ บาน  สวนสถานที่เลน
กีฬาของรัฐบาลเปนที่นิยมเฉพาะในพื้นท่ีเมือง/กึ่งเมือง และสวนสาธารณะเปนที่นิยมเฉพาะ
ในพ้ืนท่ีเมือง/กึ่งเมืองและพืน้ที่เศรษฐกจิผสมผสาน 
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10 ภาวะสุขภาพ 
กุศล  สุนทรธาดา 

 
 
10.1  ภาวะสุขภาพ 
 

 ภาวะสุขภาพในรายงานนี้ จะนําเสนอเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง และการเจ็บปวยหรือไมสบาย
ในรอบ 1 เดือนท่ีผานมา โดยจะวิเคราะหเฉพาะโรคที่เปนกันมากอันดบัแรกเทานัน้ 
 
 โรคเรือ้รัง 
 โรคเรื้อรังในรายงานฉบับนี ้ หมายถึง โรคหรืออาการปวยทีเ่ปนเรื้อรังมานานแลว 
(ตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป)  เชน โรคเบาหวาน, หัวใจ, ภูมิแพ, อาการปวดหลัง, วิงเวียน, ออนเพลยี 
ฯลฯ  
 

 ประชากรสวนใหญ ประมาณ 2 ใน 3 (รอยละ 66) ของเกือบทุกพืน้ที่เฝาระวังทาง
ประชากรไมเจ็บปวยเปนโรคเรื้อรัง สวนประชากรที่เปนโรคเรื้อรังมากที่สุด ไดแก ประชากร
ในพ้ืนท่ีปลูกพืชไร พื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน และพ้ืนที่ปลูกขาว (ประมาณรอยละ 35 ถึง 36) 
รองลงมาคือพืน้ที่เมือง/กึ่งเมอืง (รอยละ 34) สวนประชากรในพืน้ที่สูงเปนโรคเรื้อรงันอยที่สุด 
(รอยละ 29) (ตาราง 10.1)  
 
 ผูหญิงปวยดวยโรคเรื้อรังในสัดสวนท่ีสูงกวาผูชายมาก (รอยละ 40 และ 27 ตามลําดบั) 
ในกลุมผูหญิงที่อาศัยอยูในพ้ืนท่ีพืชไร พื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน และพื้นที่ปลกูขาว มีสัดสวน
ของการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังสูงที่สุด (รอยละ 43, 42 และ 42 ตามลาํดับ) สวนผูหญิงท่ีอาศัย
อยูในพืน้ที่สูงมีสัดสวนของการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังต่าํที่สุด (รอยละ 34) สําหรบักลุมผูชาย
ในเกือบทกุพืน้ที่มีสัดสวนของการเจ็บปวยใกลเคยีงกัน (รอยละ 27 ถงึ 29) ยกเวนผูชายท่ีอาศัย
อยูในเขตพื้นที่สูงมีการเจ็บปวยดวยโรคเรือ้รังต่ําที่สุด (รอยละ 23) (ตาราง 10.1)  
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ตาราง 10.1 การกระจายรอยละของประชากร จาํแนกตามโรคเรือ้รัง เพศ และพื้นที่ 
 

 เมือง/
ก่ึงเมือง 

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน รวม 

โรคเรื้อรัง        
มี 34.0 35.4 36.0 28.8 35.9 33.7 
ไมมี 66.0 64.6 64.0 71.2 64.1 66.3 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
จํานวน 5,820 4,912 4,446 6,986 5,950 28,114* 

หญิง       
ปวย  39.5 41.7 43.2 34.1 41.9 39.7 
ไมปวย 60.5 58.3 56.8 65.9 58.1 60.3 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
จํานวน 3,277 2,717 2,409 3,690 3,254 15,374** 

ชาย       
ปวย 27.0 27.6 27.5 22.9 28.7 26.5 
ไมปวย 73.0 72.4 72.5 77.1 71.3 73.5 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
จํานวน 2,543 2,195 2,037 3,296 2,696 12,767*** 

 

*  ไมมีขอมูล 2,104 ราย   **  ไมมีขอมูล  84 ราย     ***  ไมมีขอมูล   57    ราย 
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ตาราง 10.2    การกระจายรอยละของประชากร จาํแนกตามโรคเรือ้รัง โรคเรือ้รังอันดับแรก 
 และอาย ุ

 

 อายุ (ป) 
 15-39 40-49 50-59 60+ รวม 
โรคเร้ือรัง      
เปน 19.1 35.5 49.3 63.7 33.7 
ไมเปน 80.9 64.5 50.7 36.3 66.3 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
จํานวน  13,828 6,145 3,936 4,343   28,252* 

โรคความดันโลหิต      
เปน 1.8 6.3 11.4 14.7 6.1 
ไมเปน 98.2 93.7 88.6 85.3 93.9 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
จํานวน 13,830 6,145 3,937 4,343    28,255** 

 

*  ไมมีขอมูล 1,966 ราย   **  ไมมีขอมูล 1,963 ราย    
 
การเปนโรคเรือ้รัง มีความสัมพันธทางบวกกับอายุ กลาวคือย่ิงอายมุาก สัดสวนการ

เปนโรคเรื้อรังก็ย่ิงสูง โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุมีสัดสวนการเปนโรคเรื้อรังสูงถึง รอยละ 64 
สําหรับโรคเรือ้รังที่เปนกันมากที่สุด คือโรคความดนัโลหิตสูงหรือต่ํา มีสัดสวนของผูที่เปน
ประมาณรอยละ 6 ของประชากรทั้งหมด โดยผูที่อายุตั้งแต 50 ป ข้ึนไปมีสัดสวนของการเปน
โรคความดนัโลหิตสูงกวากลุมอายนุอย โดยเฉพาะผูท่ีอายุ 60 ปข้ึนไป มีสัดสวนสูงถงึประมาณ 
รอยละ 15 (ตาราง 10.2) 
 
    สําหรับโรคเรือ้รังที่ประชากรในแตละพื้นที่เปนกันมาก 5 อันดับแรก ไดแก  ความดนั
โลหิตสูงหรือต่ํา    ระบบทางเดินอาหาร/กระเพาะอาหาร/ลําไสอักเสบ    ปวดเมื่อย/ปวดตาม
รางกาย/ปวดหลัง/เอว-กระดกู    ภูมแิพ   และ เบาหวาน ตามลําดับ 
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เม่ือเปรยีบเทยีบตามพื้นท่ี โรคเรื้อรังอันดับแรกของประชากรในทุกพื้นที่เหมือนกัน คือ 
โรคความดนัโลหิตสูงหรือต่ํา สําหรับโรคเรื้อรงัอันดับที่ 2-5 ในแตละพ้ืนท่ีนัน้มีสัดสวนที่
แตกตางกนั คือประชากรในเขตเมือง/กึ่งเมืองเปนโรคเรื้อรังอันดับ 2 คือ   โรคทางเดินอาหาร
และภูมิแพ สวนโรคเรื้อรังอันดับ 3 คือโรคเบาหวานและปวดเมื่อย ประชากรในพื้นที่ปลูกขาว 
พื้นที่พืชไร และพื้นที่สูง เปนโรคเรื้อรังอันดับ 2 และ 3 คือ โรคปวดเมื่อยรางกาย-กลามเนื้อและ
กระดูก และระบบทางเดินอาหาร ตามลําดับ สวนประชากรในพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสานเปนโรค
เรื้อรังอันดับ 2 และ 3 คือ ระบบทางเดินอาหารและปวดเมื่อย  (แผนภูมิ 10.1) 
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ความดันโลหิต ทางเดินอาหาร ปวดเม่ือย ภูมิแพ เบาหวาน

 

 
      แผนภูมิ 10.1   รอยละของโรคเรือ้รัง 5 อันดับแรกที่ผูใหสัมภาษณระบุ จาํแนกตามพื้นท่ี  
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เมื่อจําแนกโรคเรื้อรังตามกลุมโรค และพื้นที่ พบวา ประชากรทุกพ้ืนที่ เจ็บปวยดวย
กลุมโรคไมตดิตอมากที่สุด ประมาณ 2 ใน 3 (รอยละ 67) รองลงมาเปนการเจ็บปวยท่ีทราบแต
อาการ (รอยละ 30) สวนที่เปนโรคติดตอมีนอยท่ีสุด (รอยละ 2) (ตาราง 10.3) 

 
ตาราง 10.3 การกระจายรอยละของประชากรท่ีมีโรคเรือ้รัง  จําแนกตามโรคเรือ้รัง เพศ      

และพื้นที ่
 

โรคเรื้อรัง เมือง/
ก่ึงเมือง 

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน รวม 

โรคตดิตอ 1.3 2.2 2.7 2.6 2.4 2.2 
โรคไมติดตอ 74.8 65.2 65.8 61.9 68.3 67.3 
 กลุมอาการ 23.9 32.5 31.4 35.5 29.2 30.4 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
จํานวน 1,981 1,737 1,601 2,013 2,137      9,469 

 

  
 

การเจ็บปวยในรอบ 1 เดอืนที่ผานมา 
 
การเจ็บปวยหรือไมสบายในรอบ 1 เดอืนที่ผานมา หมายถงึการเจ็บปวยหรอืรูสึกไม

สบายหรือประสบอุบัติเหต ุ (นับเฉพาะการเจ็บปวยหรืออบัุติเหตุที่ทําใหไมสามารถปฏบัิติกิจวัตร
ประจําวันไดหรือไดนอยกวาปกต ิ เชน เรียนหนังสือ ทํางาน ทํางานบาน หรือชวยเหลือตวัเอง 
ฯลฯ )  
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ตาราง 10.4 การกระจายรอยละของประชากร จาํแนกตามการเจ็บปวยในรอบ 1 เดือนที่ผาน
มา เพศ และพืน้ท่ี 

 

 เมือง/
ก่ึงเมือง 

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน รวม 

การเจ็บปวยในรอบ 1 เดือน        
ปวย 10.0 14.1 15.4 15.3 14.9 13.9 
ไมปวย 90.0 85.9 84.6 84.7 85.1 86.1 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
จํานวน 5,820 4,912 4,446 6,986 5,950    28,114* 

หญิง       
ปวย 10.9 14.8 17.6 16.8 17.0 15.4 
ไมปวย 89.1 85.2 82.4 83.2 83.0 84.6 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
จํานวน 3,277 2,715 2,409 3,690 3,254    15,345** 

ชาย       
ปวย 8.8 13.2 12.8 13.7 12.4 12.2 
ไมปวย 91.2 86.8 87.2 86.3 87.6 87.8 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
จํานวน 2,543 2,195 2,037 3,295 2,696   12,766*** 

 

*  ไมมีขอมูล 2,104 ราย   **  ไมมีขอมูล  86 ราย     ***  ไมมีขอมูล   58    ราย 
 

 
สัดสวนการเจบ็ปวยในรอบ 1 เดือนทีผ่านมาของประชากรในพืน้ที่เฝาระวังมีเพยีงรอย

ละ 14 และในแตละพื้นที่มกีารเจ็บปวยไมคอยแตกตางกนัมากนกั คือประมาณรอยละ 14 ถึง 15 
ยกเวนประชากรในพืน้ที่เมอืง/กึ่งเมืองที่เจ็บปวยในรอบ 1 เดือนที่ผานมานอยที่สุด (รอยละ 10) 
นอกจากนี้ผูหญิงมีการเจ็บปวยในรอบ 1 เดือนที่ผานมา มากกวาผูชาย ในทุกพ้ืนที่  (ตาราง 10.4) 

 

 ผูเจ็บปวยสวนใหญเจ็บปวยดวยโรค (หรืออาการ) 5 โรคนี้มากที่สุดตามลําดับ คือ 
ไขหวดั  ปวดศีรษะ/มึนศรีษะ/ไมเกรน/เวยีนหัว  ปวดเมื่อย/ปวดตามรางกาย/ปวดหลัง/เอว-กระดกู 
โรคระบบทางเดินอาหาร/กระเพาะอาหาร/ลําไสอักเสบ/ปวดทอง/ทองอืด-เฟอ ความดันโลหิต
สูงหรือต่ํา 
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 การเจ็บปวยในรอบ 1 เดือนที่ผานมาของประชากร พบวา ประชากรในทุกพืน้ที่ศกึษา
ระบวุาเจ็บปวยหรือไมสบายจากไขหวัดมากที่สุด โดยประชากรในพื้นที่เมือง/กึง่เมืองและ
พื้นที่สูงมีสัดสวนสูงท่ีสุด (รอยละ 27) รองลงมาคือพ้ืนที่ปลูกขาว พื้นที่พืชไร และพื้นที่
เศรษฐกิจผสมผสาน ตามลําดับ (รอยละ 23, 22 และ 21) โรคทีร่ะบุรองลงมาอันดับ 2 และ 3 มี
ความแตกตางกันไปตามพืน้ที่ กลาวคอืพืน้ท่ีเมือง/กึ่งเมืองเจบ็ปวยดวยโรคระบบทางเดินอาหาร
และปวดศีรษะ (รอยละ 10 และ 9) พื้นที่ปลูกขาว เจ็บปวยดวยโรคทางระบบเดินอาหาร 
ปวดเมื่อย และปวดศรีษะ (รอยละ 11, 11  และ 10) พ้ืนที่พืชไรเจ็บปวยดวยโรคปวดศีรษะ และ
ระบบทางเดินอาหาร (รอยละ 10 และ 9) พ้ืนท่ีสูงเจ็บปวยดวยโรคปวดศีรษะ และปวดเมื่อย 
(รอยละ 13 และ 8) และพ้ืนที่เศรษฐกจิผสมผสาน เจ็บปวยดวยโรคทางเดินอาหาร ปวดเมื่อย 
และปวดศีรษะ (รอยละ 9, 9 และ 8)  (แผนภูมิ 10.2) 
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ไขหวัด ทางเดินอาหาร ความดันโลหิต ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย

 

แผนภูมิ 10.2   รอยละของโรค/อาการเจบ็ปวย ในรอบ 1 เดอืนที่ผานมา 5 อันดับแรก จําแนกตามพืน้ท่ี 
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อยางไรก็ตามเมื่อจําแนกตามเพศ พบวา ผูหญิงเจ็บปวยมากกวาผูชาย (รอยละ 15 และ 
12) ตามลําดับ โดยผูหญิงในพื้นที่พืชไรมสีัดสวนการเจบ็ปวยสูงที่สุด (รอยละ 17) และพืน้ที่
เมือง/กึ่งเมืองมีสัดสวนการเจ็บปวยต่ําที่สุด (รอยละ 11) สําหรับเพศชาย พบวา ในพ้ืนที่สูงมี
สัดสวนการเจบ็ปวยสูงที่สุด (รอยละ 14)  และ พ้ืนที่เมือง/กึ่งเมืองมีสัดสวนการเจ็บปวยต่ําที่สุด 
(รอยละ 9) เปนที่นาสังเกตวาทั้งผูหญิงและผูชายในเขตเมือง/กึ่งเมืองมีสัดสวนการเจ็บปวยใน
รอบ 1 เดือนทีผ่านมาต่ําที่สุด (ตาราง 10.4) 
 

การเจ็บปวยในรอบ 1 เดอืนที่ผานมา เม่ือจําแนกตามกลุมโรคเปน 3 กลุมไดแก 
โรคติดตอ, โรคไมติดตอ และกลุมที่ทราบแตอาการ และพื้นที่ พบวา ทุกพ้ืนท่ีเจ็บปวยดวยกลุม
โรคทั้ง 3 ประเภท ในสัดสวนที่ไมตางกนัมากนกั (รอยละ 31, 32 และ 38) ตามลาํดับ  โดย
พื้นที่สูงเจ็บปวยดวยกลุมโรคติดตอสูงที่สุด  (รอยละ 38)  พื้นทีผ่สมผสานเจ็บปวยดวยกลุม
โรคไมติดตอสูงสุด (รอยละ 40) และพ้ืนที่ปลูกขาวเจ็บปวยที่ทราบแตอาการสูงสุด (รอยละ 43)  
(ตาราง 10.5) 

 
ตาราง 10.5 การกระจายรอยละของประชากรท่ีมีการเจ็บปวยในรอบ 1 เดือนทีผ่านมา  

จําแนกตามกลุมโรคที่เจบ็ปวยในรอบ 1 เดอืนทีผ่านมา และพื้นท่ี 
 

 
กลุมโรค 

เมือง/
ก่ึงเมือง 

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน รวม 

โรคตดิตอ  32.5 27.8 26.7 37.9 26.0 30.7 
โรคไมติดตอ 34.4 29.7 37.7 21.0 39.2 31.6 
โรคที่แสดงอาการ 33.0 42.5 35.6 41.1 34.7 37.7 

รวม (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
จํานวน 578 690 685 1,071 887 3,911 
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ตาราง 10.6 การกระจายรอยละของประชากร จาํแนกตามการเจ็บปวยในรอบ 1 เดอืนท่ีผานมา      
และอาย ุ

 

 อายุ (ป) 
 15-39 40-49 50-59 60+ รวม 
การเจ็บปวยในรอบ 1 เดือนท่ีผานมา     
ปวย 11.8 13.1 15.9 20.3 14.0 
ไมปวย 88.2 86.9 84.1 79.7 86.0 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
จํานวน 13,826 6,145 3,935 4,343 28,249* 

 

*  ไมมีขอมูล 1,969 ราย 
 

สัดสวนการเจบ็ปวยในรอบ 1 เดือนที่ผานมา มีแนวโนมสูงขึ้นตามอายุท่ีมากขึ้น
โดยเฉพาะประชากรที่มีอาย ุ 60 ปข้ึนไป (รอยละ 20)  รองลงมาคือประชากรที่มีอาย ุ 50-59 ป 
(รอยละ 15)   สวนประชากรที่มีอายุ 15-39 ป เจ็บปวยนอยที่สุด (รอยละ 12) (ตาราง 10.6) 
 
10.2   สรุป 
 
 ภาวะสุขภาพของประชากร ประมาณ 1 ใน 3 มีการเจ็บปวยโรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังที่เปน
สวนใหญ ไดแก ความดันโลหิตสูง/ต่ํามากที่สุดในทกุพ้ืนที่, รองลงมาคือโรคระบบทางเดิน
อาหาร, ปวดเมื่อยรางกาย-หลัง-กระดกู, ภมูิแพ, และ เบาหวาน ตามลาํดับ ซึง่เปนโรคไมติดตอ 
สําหรับการเจบ็ปวยในรอบ 1 เดือนท่ีผานมา พบวา ประชากรสวนใหญ มกีารเจ็บปวย รอยละ 
14 ดวยโรคหรืออาการไขหวัดมากที่สุดในทุกพื้นที่, รองลงมาคือ ปวดศีรษะ, ปวดเมื่อย/
ปวดหลัง, โรคระบบทางเดินอาหาร, และความดันโลหิตสูง/ต่ํา ตามลําดับ    อยางไรก็ตาม 
การเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง และ การเจ็บปวยในรอบ 1 เดือนทีผ่านมา มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตาม
อายุท่ีมากขึ้น และ เพศหญิงมีการเจ็บปวยมากกวาเพศชาย 
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11 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ 
สุขภาพของผูสงูอาย ุ

 

กุศล  สุนทรธาดา 
 
 

              ระบบความมั่นคงทางสังคมของผูสูงอายุมีฐานคิดวา ผูสูงอายุเปนสวนหนึง่ของสังคม 
ดังนั้นจึงตองมสีวนรวมรับผดิชอบสังคมทั้งในฐานะที่เปนผูรับและผูให ยุทธศาสตรหลักใน
การสรางความมั่นคงของผูสูงอายุคือการเตรียมความพรอมสูวัยสูงอายุ และการใหผูสูงอายุ
พึ่งตนเองใหไดนานท่ีสุด ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ในปจจุบันทุกประเทศให
ความสําคัญกบัความมั่นคงดานรายไดและสุขภาพของผูสูงอายุ  โดยการสงเสริมการออมและมี
ระบบบํานาญที่เตรยีมการไวตั้งแตวัยทํางาน มีระบบประกันสุขภาพเพ่ือใหมีหลกัประกนัวา
เมื่อเจ็บปวยในวัยสูงอายุ ก็จะไดรับการดูแลรกัษา การพัฒนาระบบประกันความมั่นคงทาง
สังคมสําหรับผูสูงอายุในปจจุบัน มีแนวคดิ 3 ประการคือ 1) การเนนการพึ่งพาตนเองของ
ผูสูงอายุเปนหลัก โดยใหมีการเตรียมความพรอมตั้งแตในวัยทํางาน มีการเตรยีมการกอนเขาสู
วัยสูงอายุ  และมีการพัฒนาสงเสริมศกัยภาพในวัยสงูอายใุหดํารงอยูอยางมีคุณคา 2) ใหครอบครวั
มีสวนรวมสนบัสนุนใหผูสูงอายุที่ผานเขาสูระยะพ่ึงพา สามารถดํารงชีพอยางมีศกัดิ์ศรีและมี
คุณภาพ  และ 3) เกื้อหนุนสงเสริมโดยภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน  
 
 การศกึษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสงัคมของผูสูงอายุไดจากแบบสอบถามบุคคล 
(ขอ 6.1 และ 6.2) ของโครงการกาญจนบรุี รอบ 5 (พ.ศ 2547) แตขอมูลดังกลาวเก็บเฉพาะผูที่มี
อายุ 50-64 ป โดยเปนคําถามของแตละแหลงรายไดท่ีใหเลอืกตอบวามีหรอืไมมี ในการวิเคราะห
ขอมูลจะวิเคราะหเฉพาะคําตอบที่มีแหลงรายไดน้ัน ๆ เทานั้น  ดังนั้นการศกึษาประเด็นนี ้  จึง
เปนการศึกษาการคาดการณความมั่นคงดานแหลงรายไดและท่ีอยูอาศยัของผูสูงอายุท่ีมีอายุ  
50-64 ป  เทานั้น 
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11.1  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสงัคมของผูสูงอาย ุ 
 
                การศึกษาความมั่นคงดานรายไดของของกลุมตัวอยางอายุ 50-64 ป  จะศึกษาโดย
จําแนกตามเขตที่อยูอาศัย กลุมอาย ุ การศึกษา และเพศ    
 

              เขตที่อยูอาศัย พบวา กลุมตวัอยางอายุ 50-64 ป สวนใหญคิดวาจะมีแหลงรายไดจาก
ลูกหลานเปนหลัก (รอยละ 62)  รองลงมาคือ จากการทํางาน (รอยละ 49) ผูที่อยูในพื้นที่เมือง/
กึ่งเมือง หวังพึ่งรายไดจากลูกหลานในสดัสวนที่ต่ํากวาพื้นที่อ่ืน และหวังพึ่งแหลงรายไดจาก
เงินฝาก/เงินออม และทรัพยสินมากกวาพืน้ท่ีอื่น  ซึ่งตรงกันขามกับผูท่ีอยูในพื้นที่สงูท่ีคาดหวัง
รายไดจากลกูหลานมากกวาพ้ืนที่อ่ืน แตคาดหวังรายไดจากเงนิฝาก/เงินออมนอยกวาพื้นท่ีอ่ืน
อยางเห็นไดชัด (ตาราง 11.1)  
 

ตาราง 11.1 การกระจายรอยละของผูมอีายุ 50-64 ป จําแนกตามแหลงรายไดท่ีคาดวาจะไดรับ
เมื่อเขาสูวัยสูงอาย ุ และพืน้ท่ี  

 

แหลงรายได เมือง/ 
กึ่งเมอืง 

ขาว พืชไร ที่สูง ผสมผสาน รวม 

การทํางาน 42.7 57.1 45.6 51.3 48.3 48.9 
ทรัพยสิน 20.1 17.0 14.4 4.9 12.0 13.4 
เงินฝาก/เงินออม 35.6 16.6 22.1 13.7 25.7 23.0 
ลูก/หลาน 56.1 62.6 64.8 67.0 59.7 61.9 
บําเหน็จ / บํานาญ 14.3 1.1 2.3 2.5 8.4 6.1 
ประกันสังคม/ ประกันชราภาพ 6.9 1.7 5.7 2.8 4.9 4.5 
เงินปนผล จากหุน/ สหกรณ 7.8 3.3 6.6 5.9 8.4 6.6 
ประกันชีวิต 26.5 22.9 26.2 6.8 21.8 20.3 
เงินนอกระบบ (แชร ปลอยเงินกู) 4.0 1.6 1.8 1.1 2.3 2.2 

จํานวน 1,106 883 789 1,176 1,173 5,127* 
 

*   ไมรวมผูที่อายุ 50-64 ป ที่ไมมีขอมูล จํานวน 13 ราย 
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             กลุมอายุ  เมื่อพิจารณาแหลงรายไดตามกลุมอายุ พบวา ยิ่งอายุมากความคิดท่ีจะ
พึ่งพารายไดจากลูกหลานกย็ิง่มากขึ้น ในขณะเดียวกนัยิ่งอายุมากความคาดหวังทีจ่ะมรีายได
จากการทํางานก็ยิ่งลดลงเรื่อย ๆ  สวนแหลงรายไดอ่ืนไมแตกตางกนัตามกลุมอายุมากนกั (ตาราง 
11.2) 
 
ตาราง 11.2 การกระจายรอยละของผูมอีายุ  50-64 ป จาํแนกตามแหลงรายไดท่ีคาดวาจะไดรบั  
                       เมื่อเขาสูวยัสูงอาย ุ และกลุมอาย ุ
 

อายุ (ป) 
แหลงรายได 

50-54 55-59 60-64 รวม 
การทํางาน 56.0 45.9 41.1 48.9 
ทรัพยสิน 13.0 13.7 13.5 13.4 
เงินฝาก/เงินออม 22.7 24.8 21.4 23.0 
ลูก/หลาน 56.3 62.6 69.9 61.9 
บําเหน็จ/บํานาญ 6.5 6.2 5.4 6.1 
ประกันสังคม/ประกันชราภาพ 4.5 4.6 4.4 4.5 
เงินปนผลจากหุน/สหกรณ  7.7 6.6 4.8 6.6 
ประกันชีวิต 20.8 20.2 19.6 20.3 
เงินนอกระบบ (แชร ปลอยเงินกู) 3.0 1.6 1.5 2.2 

จํานวน 2,178 1,581 1,381 5,140 
 

 
 ระดับการศกึษา เมื่อพิจารณาแหลงรายไดตามระดับการศึกษา พบรูปแบบที่นาสนใจ 
กลาวคือ ยิ่งมีการศกึษาสูง ความคาดหวังเรื่องแหลงรายไดจากทรัพยสิน จากเงนิฝาก/เงินออม 
บําเหน็จ/บํานาญ จากเงินปนผล/หุนสหกรณ และจากประกันชวีิตกย็ิ่งมากขึ้น  ขณะเดียวกนั
ความคาดหวังในแหลงรายไดจากลูกหลานลดลงตามระดบัการศกึษา  (ตาราง 11.3) 
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ตาราง 11.3  การกระจายรอยละของผูมอีายุ 50-64 ป จําแนกตามแหลงรายไดท่ีคาดวาจะไดรับ  
 เมื่อเขาสูวัยสูงอาย ุ และระดบัการศกึษา 
 

แหลงรายได 
ประถมตน/ 
ตํ่ากวา 

ประถม 
ปลาย 

มัธยม- 
ศึกษา 

ปริญญาตรี  
และสูงกวา 

รวม 

การทํางาน 48.5 55.1 49.2 45.3 48.9 
ทรัพยสิน 12.2 16.9 22.6 27.1 13.5 
เงินฝาก/เงินออม 19.2 34.7 47.2 70.4 23.0 
ลูก/หลาน 64.2 54.2 53.6 31.5 61.9 
บําเหน็จ/บํานาญ  1.7  8.9 27.4 74.4  6.2 
ประกันสังคม/ประกันชราภาพ  4.4  3.1  5.2   6.9  4.5 
เงินปนผลจากหุน/สหกรณ  5.2 8.4    12.5     29.1  6.6 
ประกันชีวิต      18.9     24.0    31.9     38.4 20.3 
เงินนอกระบบ (แชร ปลอยเงินกู)  2.0  1.8 4.0   4.9  2.2 

จํานวน 4,385 225 248 203 5,062* 
 

*  ไมรวมผูที่ไมมีขอมูล จํานวน 78 ราย 
 
 
 เพศ เม่ือพิจารณาแหลงรายไดตามเพศ พบวา ผูชายหวังพึ่งรายไดจากการทํางาน และ
จากบําเหน็จ/บํานาญ ในสดัสวนท่ีมากกวาผูหญิง  ในขณะทีผู่หญิงหวังพ่ึงรายไดจากลกู/หลาน
ในสัดสวนที่มากกวาผูชาย  (ตาราง 11.4) 
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ตาราง 11.4 การกระจายรอยละของผูมอีายุ 50-64 ป จําแนกตามแหลงรายไดท่ีคาดวาจะไดรับ  
 เมื่อเขาสูวัยสูงอาย ุ และเพศ 
 

เพศ 
แหลงรายได 

ชาย หญิง รวม 
การทํางาน 56.8 42.2 48.9 
ทรัพยสิน 14.1 12.7 13.4 
เงินฝาก/เงินออม 23.5 22.6 23.0 
ลูก/หลาน 57.0 65.9 61.8 
บําเหน็จ /บํานาญ 8.9 3.8 6.1 
ประกันสังคม/ประกันชราภาพ 5.6 3.5 4.5 
เงินปนผล จากหุน/สหกรณ 8.4 5.1 6.6 
ประกันชีวิต 21.9 18.9 20.3 
เงินนอกระบบ (แชร)  1.8 2.5 2.2 

จํานวน 2,345 2,795   5,140 
 

 
 หลักประกันความมั่นคงของผูสูงอายุในอนาคตอีกอยางหนึ่งคือการมีที่พักอาศัย 
การศึกษานีไ้ดสอบถามความตั้งใจที่จะพักอาศัยอยูกับใครในอนาคต พบวา กลุมตัวอยางในทกุ
พื้นที่มีความตั้งใจที่จะพักอาศัยอยูกับบุตรมากที่สุด (รอยละ 63) รองลงมาอยูกับคูสมรส 
(รอยละ 24)  มีเพียงเล็กนอย (รอยละ 7) ที่คิดวาจะอยูคนเดียว และอยูกับคนอื่นๆ (เชน พอ/แม/
พี่/นอง/ญาต)ิ (รอยละ 6) (ตาราง 11.5) 
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ตาราง 11.5  การกระจายรอยละของผูมอีายุ 50-64 ป จําแนกตามความตัง้ใจท่ีจะพักอาศัยอยูกับ 
 ใครมากที่สุด  เมื่อเขาสูวัยสูงอาย ุและพืน้ท่ี 
 

ความตั้งใจ เมือง/ 
กึ่งเมือง 

ขาว พืชไร ที่สูง ผสมผสาน รวม 

อยูคนเดียว 8.7 4.0 7.8 6.0 8.2 7.0 
อยูกับคูสมรส 21.9 19.7 23.5 27.0 27.0 24.1 
บุตร 62.7 69.6 63.6 63.6 58.6 63.3 
อื่น ๆ เชน พอ/แม/พี่/นอง/ญาติ ฯ 6.7 6.6 5.1 3.3 6.2 5.5 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
จํานวน (1,082) (866) (769) (1,158) (1,159) (5,034)* 

 

*   ไมรวมผูไมมีขอมูล จํานวน 106 ราย 
 
11.2   ความมั่นคงทางดานสุขภาพ 
 
 ประเทศไทยไดเริ่มโครงการประกันสุขภาพถวนหนา หรือท่ีเรียกกันวา “โครงการ 30 
บาทรักษาทุกโรค” หรือเพิ่งเปลี่ยนชื่อใหมวา “โครงการ 30 บาทเพื่อคนไทยหางไกลโรค”  
มาตั้งแตป พ.ศ.2544 โครงการกาญจนบรุีไดตดิตามสํารวจการใชบรกิารสุขภาพของผูมีบัตร  
30 บาท หรือ “บัตรทองรักษาทุกโรค” ของผูที่มีอายุ 50-64 ป ก็ยังพบวามีผูสูงอายุไมมบีัตรทอง
อยูเกือบ 1 ใน 5   ซึ่งสวนใหญเปนคนในพื้นที่เมือง/กึ่งเมืองและพื้นทีสู่งซ่ึงมีผูยายถิน่และชน
เผาตางๆ ท่ีไมมีสัญชาติไทยหรือถือบัตรสีตาง ๆ ที่กระทรวงมหาดไทยออกให รองลงมาคือ ผูที่
อาศัยอยูในพ้ืนที่เศรษฐกจิผสมผสาน (รอยละ 20) ตามลาํดับ  เกือบครึ่งหนึ่งของผูที่มีบัตรทอง
ไมเคยไปใชบริการ ผูท่ีอยูนอกพื้นท่ีเมือง/กึ่งเมืองเคยใชบริการบัตรทองในสัดสวนสูงกวาคน
ในพื้นท่ีเมือง/กึ่งเมือง (ตาราง 11.6) 
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ตาราง 11.6 รอยละของประชากรอายุ 50-64 ป  จําแนกตามการมีบตัรทอง การเคยใชบัตรทอง 
ในรอบ 1 ป ท่ีผานมา (กรกฎาคม 2546 - กรกฎาคม 2547) และพืน้ที่ 

 
การใชบัตรทอง เมือง/ 

กึ่งเมือง 
ขาว พืชไร พื้นที่สูง ผสมผสาน รวม 

มี เคยใช 25.7 52.3 51.0 45.5 44.5 43.1 
มี ไมเคยใช 48.5 43.5 39.3 29.3 35.2 38.8 
ไมมีบัตรทอง 25.8 4.2 9.7 25.2 20.3 18.1 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
จํานวน (1,147) (948) (819) (1,229) (1,203) (5,346)* 

 

* ไมรวมผูที่ไมมีขอมูล 23 ราย    
 

 เพศ  เมื่อเปรยีบเทยีบระหวางเพศชายและเพศหญิง พบวา ผูหญงิมีบัตร และเคยใชบรกิาร
บัตรทองในสดัสวนที่มากกวาชาย  
 
 กลุมอาย ุผูสูงอายุที่ไมมีบัตรทองไมมีความแตกตางระหวางกลุมอายุมากนัก สําหรับ
ผูที่มีบัตรทอง พบวา ย่ิงอายุมากมีแนวโนมการเคยไปใชบริการบัตรทองมากขึ้น 
 
 การศกึษา ผูสูงอายุท่ีมีการศึกษาสูงยิ่งมีแนวโนมของการใชบัตรทองนอยกวาผูมี
การศึกษาต่ํากวา และมีแนวโนมทีจ่ะไมมีบัตรทองมากกวาคนที่มกีารศึกษาต่ํา โดยเฉพาะกลุมที่
จบปรญิญาตร/ีสูงกวา เกือบ 2 ใน 3 (รอยละ 65) ไมมีบัตรทองรักษาทุกโรค   
 
 รายได คนท่ีมีรายไดสูงมีแนวโนมท่ีจะไมมีบัตรทองมากกวาคนที่มีรายไดต่าํ
หรือไมมีรายไดโดยเปรียบเทียบ กลาวคือ เกือบครึง่หนึ่งของผูที่มีรายไดสูงสุด (มากกวา 
100,000 บาทตอป) (รอยละ 49) ไมมีบัตรทองรักษาทุกโรค สําหรับผูท่ีมีบัตรทอง การเคยไปใช
บริการมีแนวโนมลดลงตามระดับรายไดที่สูงขึ้น กลาวคือผูไมมรีายไดนอยมีสัดสวนการเคย
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ไปใชบรกิารสูงที่สุด (รอยละ 47) หรือเกือบ 4 เทาของผูมีรายไดสูงที่สุด (มากกวา 100,000 บาท
ตอป) ซึ่งเคยไปใชบรกิารนอยที่สุดเพยีงรอยละ 12    
 
 กลาวไดวาผูหญิงมีและใชบริการบัตรทองมากกวาเพศชาย กลุมอายุมากมีสัดสวนของ
การไปใชบริการมากกวากลุมที่มีอายุนอย คนที่มีการศึกษาและรายไดสูงมีและใชบัตรทองนอยกวา
คนที่มกีารศกึษาและมรีายไดต่ํา ซ่ึงคนกลุมเหลานี้อาจใชสิทธิ์การรักษาพยาบาลจากภาคราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน   ซึ่งมีบัตรอ่ืน เชน บัตรขาราชการ  บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
หรือบัตรประกันสังคม (ตาราง 11.7) 
 
ตาราง  11.7  การกระจายรอยละของประชากรอายุ 50-64 ป จําแนกตามการมีบตัรทอง การ

เคยใชบัตรทอง เพศ อายุ การศึกษาและรายได 
 

การมีและการเคยใชบัตรทองรักษาทุกโรค  
มี เคยใช มี ไมเคยใช ไมมีบัตรทอง รวม  (จํานวน) 

เพศ      
ชาย 35.2 44.5 20.3 100.0 (2,454) 
หญิง 49.8 34.0 16.2 100.0 (2,912) 

รวม 43.1 38.8 18.1 100.0 (5,366) 
กลุมอายุ (ป)      
50-54 40.1 41.4 18.5 100.0 (2,308) 
55-59 44.4 37.6 18.0 100.0 (1,627) 
60 ปขึ้นไป 46.7 36.0 17.3 100.0 (1,431) 

รวม 43.1 38.8 18.1 100.0 (5,366) 
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ตาราง  11.7  (ตอ) 
 

การมี และการเคยใชบัตรทองรักษาทุกโรค  
มี เคยใช มี ไมเคยใช ไมมีบัตรทอง รวม (จํานวน) 

การศึกษา      
ตํ่ากวาประถม (ประถมตน) 47.2 39.0 13.8 100.0 (4,561) 
ประถมปลาย 34.7 43.6 21.6 100.0 (236) 
มัธยมศึกษา 22.2 40.6 37.2 100.0 (266) 
ปริญญาตรีสูงกวา 4.2 30.7 65.1 100.0 (215) 
อื่นๆ 50.0 0.0 50.0 100.0 (2) 

รวม 43.6 38.9 17.4 100.0 (5,280) 
รายได (บาท)      
ไมมีรายได 46.5 40.0 13.5 100.0 (2,712) 
ตํ่ากวา 50,000 47.5 37.1 15.4 100.0 (1,395) 
50,000-100,000 33.1 46.5 20.3 100.0 (344) 
100,001  ขึ้นไป 12.0 38.7 49.3 100.0 (432) 

รวม 42.8 39.5 17.7 100.0 (4,883) 
 

 
ความถี่ในการใชบริการบัตรทองรักษาทุกโรค 
ผูสูงอายุที่มีบัตรทองรักษาทุกโรคและเคยใชบริการมีความถี่ในการไปใชบริการ

โดยเฉลี่ยประมาณ 4 ครั้งตอป ในทุกพืน้ท่ี ยกเวนพ้ืนทีเ่มือง/กึ่งเมือง ซึ่งมีคาเฉลี่ยต่าํกวาพืน้ที่
อ่ืนเลก็นอย เมือ่แยกตามกลุมของจํานวนครัง้ที่ไปใชบรกิารพบวา ผูทีไ่ปใชบรกิาร 1-4 ครั้ง ตอป
มีสัดสวนสูงท่ีสุด  (ตาราง 11.8) 
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ตาราง 11.8  การกระจายรอยละของประชากรอายุ 50-64 ป ท่ีมีบัตรทองรักษาทุกโรค   
จําแนกตามความถี่และพื้นที ่

 

การใชบริการ เมือง/กึ่ง
เมือง 

ขาว พืชไร พื้นที่สูง ผสมผสาน รวม 

ไมเคยใช 65.5 45.4 43.8 39.3 44.6 47.6 
เคยใช 1-4 คร้ัง 22.1 32.2 35.7 40.5 36.3 33.5 
เคยใช 5-9 คร้ัง 6.1 11.1 7.6 7.0 7.9 8.0 
เคยใช 10 ครั้งขึ้นไป 6.2 11.2 12.8 13.3 11.2 11.0 
คาเฉลี่ย (คร้ัง) 3.8 4.3 4.1 4.1 4.3 4.1 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
จํานวน (849) (907) (733) (917) (950) (4,356)* 

 

*   ไมรวมผูที่ไมมีขอมูล 50  ราย 
 
       เหตุผลของการไมใชบัตรทอง 
 ผูสูงอายุที่มีบตัรทองแลวแตไมไปใชบรกิาร สวนใหญเนือ่งจากไมเจ็บปวย หรือเจบ็ปวย
เพียงเลก็นอย (รอยละ 69) โดยพ้ืนที่สูงไมไปใชบรกิารเนื่องจากไมเจบ็ปวย หรือเจบ็ปวยเพียง
เลก็นอยในสัดสวนสูงท่ีสดุ (รอยละ 85) รองลงมา ไดแก พืชไร เศรษฐกิจผสมผสาน ปลูกขาว 
และเมือง/กึ่งเมือง (รอยละ 77, 72, 71 และ 52) ตามลาํดับ สําหรับเหตุผลอ่ืน ๆ ที่ไมไปใช
บรกิารไดแก ไมสะดวก/กลวัวาตองคอยนาน/ไดยาคณุภาพไมดี ใชบตัรอ่ืน ๆ และยายมาจากที่อ่ืน 
(รอยละ 14, 14 และ 3) ตามลาํดับ ซึ่งจะแตกตางกนัตามพืน้ท่ี อยางไรก็ตาม ประมาณ 1 ใน 4 ของ
ผูที่อยูในพืน้ท่ีผสมผสานและพื้นที่ปลกูขาว ไมใชบัตรทองเพราะมีบัตรอ่ืนอยูแลว (ตาราง 11.9) 
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ตาราง 11.9 การกระจายรอยละของประชากรอาย ุ50-64 ป ขึ้นไปทีม่ีบัตรทองรกัษาทุกโรค 
 แตไมเคยใชบรกิาร จําแนกตามเหตุผล และพื้นที่ 
 

เหตุผล เมือง/ 
กึ่งเมอืง 

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน รวม 

ไมเจ็บปวย/เจ็บปวยเล็กนอย 51.5 71.3 77.3 84.7 71.5 69.3 
ไมสะดวก/คุณภาพยา/     
คอยนาน 

18.5 15.7 11.2 8.3 13.1 13.9 

ยายมาจากที่อื่น 3.1 1.0 4.0 4.2 3.3 3.0 
ใชบัตรอื่น  ๆ 26.9 12.0 7.5 2.8 12.1 13.7 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
จํานวน (557) (407) (322) (360) (421) (2,067)* 

 

*  ไมรวมผูที่ไมมีขอมูล  1,302 ราย 
 
 กลุมโรคของผูมีบัตรทองที่มาใชบรกิาร  

สําหรับกลุมผูสูงอายุที่มีบัตรทองรักษาทุกโรค เมื่อจําแนกตามกลุมโรคที่มาใชบรกิาร 
พบวา ผูใชบริการในทุกพื้นที่ ไปใชบริการดวยกลุมโรคไมติดตอมากที่สุด (รอยละ 27) 
รองลงมาคือ ผูที่มาใชบริการดวยอาการตาง ๆ (รอยละ 15) และกลุมโรคอื่น ๆ เชน อุบัติเหตุ 
ตั้งครรภ  ฉีดวัคซีน และมาทําแผล เปนตน (รอยละ 6)   สวนกลุมโรคติดตอมีนอยท่ีสุด 
(รอยละ 5) (ตาราง 11.10) 
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ตาราง 11.10 การกระจายรอยละของประชากรอายุ 50-64 ป ท่ีมีบัตรทอง จําแนกตามกลุม
โรค และพืน้ที่ 

 

กลุมโรค เมือง/ก่ึง
เมือง 

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน รวม 

กลุมโรคไมติดตอ 21.7 25.4 29.6 26.4 32.2 27.1 
กลุมอาการ 7.9 25.5 17.7 18.3 13.1 15.0 
อื่น ๆ  3.2 6.0 5.4 8.7 5.2 5.7 
กลุมโรคติดตอ 1.8 4.7 3.7 7.4 4.9 4.6 
ไมเคยใชบริการ 65.5 45.5 43.6 39.2 44.6 47.5 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
จํานวน (849) (906) (736) (919) (950) (4,360)* 

 
*    ไมรวมผูที่ไมมีบัตรทอง 969 ราย  และไมมีขอมูล 40 ราย 
 
11.3   สรุป 

 
การศกึษาความมั่นคงดานเศรษฐกิจ สังคมของผูสูงอายุ (อายุ 50-64 ป) จะครอบคลุม 3 

เรื่อง ไดแก ความมั่นคงดานเศรษฐกิจ (รายได) ความมัน่คงดานสังคม (ท่ีพักอาศัย) และความ
มั่นคงดานสุขภาพ สําหรับความมั่นคงดานรายได พบวา สวนใหญตองการพึ่งพารายไดจาก
บุตร-หลาน (ประมาณรอยละ 62) เกือบครึ่งคาดวาจะมีรายไดจากการทํางาน (รอยละ 49)  
รองลงมาคาดวาจะมรีายไดจาก เงินฝาก/เงินออม  ประกันชีวิต และทรัพยสิน ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมของผูสูงอายุในอนาคตอีกอยางหนึ่งคอืความมั่นคงดานที่พักอาศยั พบวา 
ความตั้งใจทีจ่ะพักอยูกับใครมากที่สุดนั้น สวนใหญมีความตั้งใจท่ีจะพักอาศยัอยูกบับุตรมาก
ที่สุด (รอยละ 63) รองลงมา อยูกับคูสมรส (รอยละ 24)  อยูคนเดยีว (รอยละ 7) และอยูกับคน
อ่ืน ๆ (รอยละ 6) เทานัน้  สําหรับความมัน่คงทางดานสุขภาพพบวา สวนใหญมีบัตรทองรักษา
ทุกโรค (ประมาณรอยละ 82) และเคยใชบัตรทองเกือบครึ่ง และกวาครึ่งหนึ่งปวยดวยโรคไม
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ติดตอ (รอยละ 27) รองลงมาใชบัตรทองดวยอาการตาง ๆ (รอยละ 15)  กลุมโรคตดิตอมีเพียง 
(รอยละ 5) สําหรับผูสูงอายุท่ีมีบัตรทองแตไมเคยไปใชบริการ สวนใหญใหเหตผุลวาไมเจ็บปวย 
หรือเจ็บปวยเพียงเล็กนอย (เกือบรอยละ 70)   และไมสะดวก/กลัววาตองคอยนาน  หรือได
ยาคุณภาพไมดี (รอยละ 14) และใชบัตรอ่ืน ๆ  (เชน บัตรประกันสังคม ใชบัตรขาราชการ 
บัตรประกันสุขภาพของเอกชน)  (รอยละ 14) ตามลําดับ 
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12 สรุป 
อารี  จําปากลาย 

 
การสํารวจขอมูลพื้นฐานของโครงการกาญจนบรุใีนรอบ 5 (2547) นี้ รวบรวมขอมูล

ดานประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพอนามัย ของประชากรที่อาศัยอยูในพื้นท่ีศึกษาของ
โครงการกาญจนบุรีซึ่งประกอบดวย หมูบาน/ชุมรุมอาคาร ในพื้นท่ีเมือง/กึ่งเมือง ปลกูขาว พืชไร 
ที่สูง และเศรษฐกิจผสมผสาน การเก็บขอมูลใชวิธกีารแจงนับครวัเรือน และบุคคลในครวัเรือน 
โดยนํารายชื่อสมาชิกครวัเรอืนจากการสํารวจรอบทีผ่านๆ มา มาตรวจสอบและปรบัปรุง ดังนัน้ 
รายชือ่สมาชกิครวัเรือนในรอบ 5 (2547) น้ีรวมเอาสมาชิกเดิมทีย่ังอาศัยอยูในครวัเรือน สมาชิก
เดิมที่ยายออก สมาชิกที่ยายเขาท้ังชั่วคราวและถาวร และสมาชิกที่เสียชีวิตระหวางวันที่ 1 
กรกฎาคม 2546-30 มิถนุายน 2547 การเก็บขอมูลใชวธิีการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถามใน
การเก็บขอมูลครัวเรือน และบุคคล และใชวิธกีารสัมภาษณกลุมในการเก็บขอมูลระดบัหมูบาน 
ในการเก็บขอมูล มีพนักงานภาคสนามทัง้สิ้น 78 คน เปนผูควบคมุงานสนาม 10 คน และ
พนักงานสัมภาษณ 68 คน  

 
ในการสาํรวจรอบ 5 (2547) นี้ อัตราการสัมภาษณไดเทากับรอยละ 95 สําหรับการ

สัมภาษณขอมลูครวัเรอืน และเทากับรอยละ 94 สําหรับการสัมภาษณบุคคล เวลาสัมภาษณโดย
เฉลี่ยเทากับ 16 นาที สําหรบัแบบสอบถามครัวเรือน และเทากับ 14 นาที สําหรับแบบสอบถาม
บุคคล รอยละ 92  ของพนักงานสัมภาษณประเมินคุณภาพขอมูลวาอยูในระดับดแีละดีมาก 

 
ผลการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานรอบ 5 (2547) สรุปแยกเปนประเด็นไดดังนี้ 
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1.   ลกัษณะทัว่ไปของประชากร 
 
ในการสํารวจรอบ 5 (2547) นี้ แจงนับประชากรไดท้ังหมด 42,938 คน จาก 12,462 

ครัวเรือน เปนประชากรหญิงมากกวาประชากรชายเล็กนอย ประชากรท่ีแจงนับไดอยูในพ้ืนที่สูง
มากที่สุด จํานวนประชากรทีแ่จงนับไดคอนขางคงที่เมือ่เปรยีบเทยีบกับการสํารวจรอบ 4 (2546) 
โครงสรางทางอายุและเพศของประชากรไมแตกตางจากการสํารวจในรอบกอน ๆ กลาวคือ 
ผูชายมีจํานวนมากกวาผูหญิงในวัยเดก็ แตมจีํานวนนอยกวาผูหญิงเมื่ออายุมากขึ้น ประชากรใน
พื้นที่สูงมีสัดสวนประชากรในวัยเด็กสูงกวาประชากรในพื้นที่อ่ืนมาก เปนผลใหพื้นที่น้ีมี
อัตราสวนพึ่งพิงสูงท่ีสุด  ในขณะท่ีอัตราสวนพึ่งพิงต่ําที่สดุในพืน้ที่เมืองซึ่งมีประชากรวัยเด็กนอย
ที่สุด  

 
2.   ลกัษณะทางเศรษฐกจิและสังคม 
 
ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมชี้ใหเหน็วา เกษตรกรรมยังคงเปนอาชพีที่ชาวกาญจนบุรี

ในทุกพืน้ท่ีศึกษายึดเปนอาชพีหลักในสัดสวนสูงท่ีสุด ยกเวนพืน้ที่เมือง/กึ่งเมือง อาชีพที่สําคัญ
รองลงมาจากการทําการเกษตร คือ อาชพีฝมือและแรงงาน และคาขาย สําหรับผูชาย สวน
ผูหญิง คือ คาขาย และ ฝมือและแรงงาน ตามลําดับ สําหรับพื้นท่ีเมือง/กึ่งเมืองนั้น ผูชายทํางาน
ประเภทใชฝมอืและแรงงาน ในสัดสวนสูงท่ีสุด รองลงมาคือ เกษตรกรรม และคาขาย สําหรับ
ผูหญิงมีอาชีพคาขายเปนอาชีพหลักในสัดสวนที่สูงท่ีสุด รองลงมาคือ เกษตรกรรม แรงงาน
ประเภทมฝีมือและไมมฝีมือ  ผูชายทีไ่มไดทํางานมีสัดสวนนอยกวาผูหญิงในทุกพืน้ที่  สัดสวน
ผูชายท่ีไมไดทาํงานสูงท่ีสุดในพื้นท่ีเมือง/กึง่เมือง สวนผูหญิงที่ไมทาํงานมีสัดสวนสูงสุดใน
พื้นที่สูง  

 
ประชากรที่อยูในพื้นท่ีศึกษาตางๆ โดยเฉพาะพืน้ท่ีเมือง/กึ่งเมืองกับพืน้ทีอ่ื่นๆ มโีอกาส

ทางการศกึษาแตกตางกนั และพบความแตกตางระหวางหญิงและชายอยางชัดเจนดวย ประชากร
ในพื้นทีเ่มือง/กึ่งเมอืงทีไ่มเคยเรยีนหนังสือมีสัดสวนต่ําทีสุ่ด ขณะที่สัดสวนของผูไดรบัการศึกษา
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สูงกวามธัยมศกึษาสูงกวาพื้นที่อ่ืน ๆ อยางเห็นไดชัด  พื้นที่ที่มีสัดสวนของผูที่ไมเคยเรียน
หนังสือสูงสุด คือ พื้นท่ีสูง นอกจากนี้ พบวา ผูหญิงทีไ่มไดเรียนหนังสือมีสัดสวนสูงกวาผูชาย
ในทุกพืน้ท่ี ขณะเดียวกนั สัดสวนของ ผูหญิงที่ไดรับการศึกษามากกวาระดับประถมศึกษาก็นอย
กวาผูชาย ความไมเทาเทียมทางการศกึษาระหวางผูหญงิและผูชายนอยท่ีสุดในพ้ืนทีเ่มือง/กึ่งเมือง
และมากที่สุดในพืน้ที่พืชไร  

 
ครัวเรือนเกือบท้ังหมดของประชากรศึกษาใชภาษาไทยในการสื่อสารในชีวิตประจําวนั 

สอดคลองกนัทุกพืน้ท่ีศึกษา ยกเวนพืน้ท่ีสูงที่มีครวัเรือนพูดภาษาไทยในชีวติ ประจําวันนอยกวา 
2 ใน 3 ท่ีเหลอืสวนใหญใชภาษาภาษากะเหรี่ยง กะหราง และปากะญอ รองลงมา คือ มอญ ลาว 
และพมา 

 
3.   ภาวะเจรญิพันธุ 
 
ภาวะเจรญิพนัธุในพื้นที่เฝาระวังทางประชากรนี้ อยูในระดับภาวะเจรญิพันธุทดแทน 

และเปนภาวะเจรญิพนัธุควบคุม พ้ืนที่เมือง/กึ่งเมืองเปนพืน้ที่ที่มีภาวะเจรญิพันธุต่ําท่ีสดุ ขณะที่
พื้นที่สูงมีภาวะเจรญิพันธุสูงที่สุด ปจจัยสําคัญที่ทําใหภาวะเจริญพนัธุอยูในระดบัต่ําคือการ
คุมกําเนิด วธิคุีมกําเนิดที่มผีูนิยมใชมากท่ีสุดคือ หมันหญิง ยาเม็ดคุมกําเนิดและยาฉีดคุมกําเนิด 
โดยมีผูทีก่ําลังใช 3 วธิีนี้อยูถึง 9 ใน 10 ของผูที่กําลังใชวธิีคุมกําเนดิท้ังหมด ในเรื่องแหลง
บริการคุมกําเนิด พบวา 3 ใน 4 เปนสถานบริการของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐเปนที่นิยมในพื้นที่
เมือง/กึ่งเมือง ในขณะที่ศนูยบริการสาธารณสุขเปนท่ีนิยมใชมากในเขตชนบท  ผูใชบริการ
คุมกําเนิดเกือบท้ังหมดพอใจในบรกิารคุมกําเนิดท่ีไดรับ ช้ีใหเห็นวา คุณภาพของการใหบรกิาร
คุมกําเนิดในพื้นที่เฝาระวังทางประชากรอยูในระดับสูงมาก  
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4.   ภาวะการตาย 
 
ในชวง 1 กรกฎาคม 2546–30 มิถุนายน 2547 มีจํานวนคนตายทั้งหมด 326 รายในพื้นที่

เฝาระวัง  คิดเปนอัตราตายเทากับ 7 ตอพัน ทั้งจํานวนและอัตรานับวาสูงขึ้นกวาการสํารวจรอบ 
4 (2546) อัตราตายเพศชายสูงกวาเพศหญิงเล็กนอย  เมื่อเปรียบเทียบแตละพ้ืนที่ศึกษา พบวามี
ความแตกตางในสองกลุม คือ พ้ืนท่ีเมือง/กึ่งเมือง พ้ืนที่พืชไร และพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน 
อัตราตายอยูในชวง 7–8 ตอประชากรพนัคน ในขณะที่อัตราตายของพืน้ที่ปลูกขาว และพืน้ท่ีสูง 
อยูในชวง 5–6 ตอประชากรพันคน แบบแผนการตายรายอายุของผูชายไมแตกตางกับผูหญิง คือ 
อัตราตายสูงในวัยทารกและเด็ก ต่ําในวัยหนุมสาวแลวคอย ๆ สูงขึ้นเมื่อพนวัยกลางคน และ
สูงมาก ๆ เมื่อถึงวยัสูงอายุ  อัตราตายรายอายุของหญิงต่ํากวาชายในเกือบทุกกลุมอาย ุ  กวารอยละ 
80 ของการตายของประชากรในพื้นที่เฝาระวังทางประชากรมีสาเหตุมาจากการเจ็บปวย โดยที่
รอยละ 46 มีสาเหตุมาจากโรคไมตดิเชื้อ อีกรอยละ 22 มีสาเหตุมาจากความชรา    การเจบ็ปวยจาก
โรคติดเชื้อนับเปนสาเหตุการตายอันดับที่สาม คิดเปนรอยละ 17 สําหรับสาเหตุการตายจาก
อุบัติเหตุ การถูกฆาตกรรม และการฆาตัวตาย มีแนวโนมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการสํารวจ
รอบ 4 (2546) รอยละ 93 ของการตายที่เกิดขึ้นทั้งหมดมีการแจงตายกับนายทะเบียนของราชการ   

 
5.   การยายถิน่ 
 
ประชากรสวนใหญในพืน้ที่เฝาระวังทางประชากร (รอยละ 75) เปนผูไมยายถิน่ระหวาง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2546–30 มิถุนายน 2547 อัตราการยายถิน่ออกสุทธิ เทากับ 5 คนตอประชากร 
100 คน  ทั้งอัตราการยายถิน่เขา และการยายถิ่นออกในการสํารวจรอบ 5 (2547) นี้ สูงกวาอัตรา
การยายถิ่นเขาในการสํารวจรอบกอนทั้งหมด ในทุกพ้ืนที่ศกึษา อัตราการยายถิ่นเขา และอัตรา
การยายถิ่นออกสูงท่ีสุดในพื้นที่สูง และต่ําที่สุดในพื้นที่ปลูกขาว ผูชายมีการยายถิ่นมากกวา
ผูหญิง สวนมากเปนการยายของคนในกลุมอายุ 15-29 ป ซึ่งนาจะเกีย่วของกับการยายถิ่นเพื่อ
การศึกษา การทํางาน หรือการแตงงาน การยายถิ่นสวนใหญเปนการยายในระยะทางสั้น ๆ คือ
ทั้งภายในจังหวัดกาญจนบรุี และระหวางจงัหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคกลาง และ
กรุงเทพฯ  
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6.   พฤติกรรมสุขภาพ 
 
พฤติกรรมสุขภาพในการสาํรวจขอมลูพ้ืนฐานรอบนี้ ครอบคลมุประเดน็ของการบรโิภค

อาหาร การดื่มน้าํ การบริโภคส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และการออกกําลังกาย พบวา 
ประชากรในพื้นที่สูงมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่อาจเปนโทษตอรางกาย คือ อาหารรส
เค็มจัด เผ็ดจดั หวานจัด  อาหารหมักดองเค็ม  อาหารกึ่งสําเรจ็รูป  อาหารมันหรือกะทิ  
เนื้อสัตวสุก ๆ ดิบ ๆ และอาหารขบเคี้ยว มากกวาประชากรในพืน้ที่ศกึษาอื่น ๆ  สําหรับน้ําดื่ม 
ประชากรในพืน้ที่เมืองหรือกึ่งเมืองนิยมดื่มน้ําขวดหรือน้ําโพลาริสเปนประจํามากที่สุด สวน
ประชากรในพืน้ท่ีอื่น ๆ ดื่มน้ําขวดหรือน้ําโพลาริสสูงเปนลาํดับท่ีสองรองจากน้ําฝน นอกจากนี ้
พบวา ประชากรในพื้นที่สูงสูบบุหรี่บอยหรือทุกวนัมากที่สุด  ขณะที่ ประชากรในพืน้ท่ีปลูกขาว   
พื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน   และพืน้ที่เมืองหรือกึ่งเมืองดื่มเครื่องดื่มชกูําลังบอยหรือทุกวันมาก
ที่สุด  

 
ในเรื่องการออกกาํลังกาย ประชากรในทุกพ้ืนที่นิยมออกกําลังกายโดยการเลนกีฬา

มากกวาการออกกําลังกายวิธีอ่ืน ๆ วิธีการออกกําลังกายที่ไดรับความนิยมรองลงมาไดแก    
การวิ่ง  การเลนกายบริหาร  การเตนแอโรบิก  การเดนิเรว็  และการใชเครื่องออกกําลังกาย/   
การปนจักรยาน ตามลําดับ   โดยประชากรในพื้นที่สูงเลนกีฬาเปนประจํามากกวาประชากรใน
พื้นที่ศึกษาอืน่ ๆ ประชากรในพื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน  และพื้นที่เมือง/กึ่งเมืองวิ่งเพื่อออก
กําลังกายและเลนกายบริหารเปนประจํามากกวาประชากรในพืน้ที่ศึกษาอื่น ๆ  ประชากรใน
พื้นที่เมืองหรอืกึ่งเมืองนิยมเตนแอโรบิก และใชเครื่องออกกําลังกายหรือปนจักรยานมากกวา
ประชากรในพื้นที่ศึกษาอื่น ๆ  สถานทีอ่อกกําลังกายที่ประชากรในทุกพ้ืนที่ศึกษานิยมไปออก
กําลงักายมากที่สุด คือทีว่างโลง ๆ ในแถบละแวกบาน  รองลงมาคือ ภายในบานหรือขาง ๆ บาน  
สวนสถานทีเ่ลนกีฬาของรฐับาลเปนที่นยิมเฉพาะในพื้นทีเ่มืองหรือกึ่งเมอืง และสวนสาธารณะ
เปนที่นิยมเฉพาะในพื้นที่เมอืงหรือกึ่งเมืองและพื้นทีเ่ศรษฐกิจผสมผสาน 
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7.   ภาวะสุขภาพ 
 
ประมาณ 2 ใน 3 ของประชากรในพื้นท่ีเฝาระวังไมมีโรคเรื้อรัง สําหรับผูมีโรค 

สวนใหญ คอื ความดันโลหิต โรคกระเพาะ ปวดเมื่อย ภูมแิพ เบาหวาน และปวดหลัง 
ตามลําดับ  เมื่อจําแนกตามกลุมโรค พบวา ประมาณ 2 ใน 3 เปนโรคไมติดตอ และอาการ
เจ็บปวยท่ีไมไดระบุโรค สําหรับการเจ็บปวยในรอบ 1 เดือนท่ีผานมา พบวา ประชากรสวน
ใหญ ไมเจ็บปวย   สวนผูท่ีเจ็บปวยจะเจ็บปวยดวยอาการของไขหวัด  ปวดศรีษะ ปวดเมื่อย 
โรคกระเพาะ  ปวดทอง  ความดันโลหิต  และปวดหลัง   เมื่อจําแนกตามกลุมโรค  พบวา  
สวนใหญเจ็บปวยดวยอาการเจ็บปวยที่ไมไดระบโุรค รองลงมา เจ็บปวยดวยโรคไมติดตอ 

 
8.  ความม่ันคงทางเศรษฐกจิและสุขภาพของผูสูงอาย ุ
 
ขอมูลเรื่องความมั่นคงดานเศรษฐกิจและสังคมของผูสูงอายุ (อายุ 50-64 ป) ครอบคลุม

ประเด็นของความมั่นคงดานเศรษฐกิจ (รายได) ความมัน่คงดานสังคม (ที่พักอาศัย) และความ
มั่นคงดานสุขภาพ ขอมูลช้ีวา  ผูสูงอายุสวนใหญตองการพึ่งพารายไดจากบุตร-หลาน  ครึ่งหนึ่ง
ของผูสูงอายุมรีายไดจากการทํางาน  รองลงมาคาดวาจะมีรายไดจาก เงินฝาก/เงินออม ประกนั
ชีวิต และทรพัยสิน สําหรบัในดานทีพั่กอาศัย  ผูสูงอายุสวนใหญมคีวามตั้งใจทีจ่ะพักอาศยัอยู
กับบุตรมากทีสุ่ด รองลงมา คือ คูสมรส  สวนความมัน่คงทางดานสุขภาพ พบวา ผูสูงอายุสวนใหญ
มีบัตรทองรกัษาทุกโรค ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของผูสูงอายุเคยใชบัตรทองในการรับบรกิาร
สุขภาพ โดยในการใชบรกิารบัตรทองสวนใหญเนื่องจากมีอาการของโรคไมติดตอ สําหรับ
ผูสูงอายุที่มีบัตรทองแตไมเคยไปใชบริการ สวนใหญใหเหตุผลวาไมเจ็บปวย หรือเจ็บปวย
เพียงเล็กนอย  
 

  



โครงการกาญจนบุรี
รอบ 5  พ.ศ.2547

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบสาํรวจขอมูลหมูบาน

หมูที่ ………... หมูบานชื่อ ………………………..………..………. ตําบล …………….……….…………..………..
อําเภอ ……………………………….…….…..      จังหวัดกาญจนบุรี

        
สัมภาษณวันที่.……………เดือน………………….…… พ.ศ. 2547
เวลาเริ่มสัมภาษณ………………………………………. เวลาสิ้นสุดสัมภาษณ……………………………………….
รวมเวลาสัมภาษณ…………………………….………………..……..

พนักงานสัมภาษณ ……………………………………………………….………..……………………....……………
ผูตรวจงานสนาม ……………………………….……...………..……วันที่ ………เดือน……....………..…พ.ศ. 2547
ผูตรวจแบบสอบถาม …………………………….………………..….วันที่ ………เดือน…….….....………พ.ศ. 2547
ผูลงรหัส ………………………………………….……………….…..วันที่ ………เดือน……….………….พ.ศ. 2547

ความเห็นในระหวางสัมภาษณ ……………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………...………………………….
………………………………………………………………………………………………………...………………….
………………………………………………………………………………………………………...………………….
…………………………………………………………………………………………………………………...……….
………………………………………………………………………………………………………………...………….

  หมายเลขประจําหมูบาน
อําเภอ ___  ___
ตําบล ___  ___
หมูบาน ___  ___





ใบแสดงความยินยอมใหสัมภาษณ

เรียน

ดวย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  จะดําเนินการสํารวจขอมูลพื้นฐานทาง
ดานประชากร เศรษฐกิจ และสังคม จาก 89 หมูบานและ 13 ชุมรุมอาคารในเขตจังหวัดกาญจนบุรีเปนปที่ 5 ภายใต
โครงการกาญจนบุรี เพื่อสรางเปนฐานขอมูลและเพื่อการติดตามการเปลี่ยนแปลงประชากรในหมูบานและชุมชน
จังหวัดกาญจนบุรี   ดังนั้นจึงขออนุญาตสัมภาษณทาน   โดยใชเวลาในการสัมภาษณประมาณ 40 นาที

ขอมูลที่ทานใหสัมภาษณไมวาจะเปนขอมูลที่เกี่ยวกับตัวทานเอง หรือบุคคลอื่นที่ทานเอยถึง สถาบันฯ
จะเก็บรักษาไวเปนความลับและจะใชเพื่อการวิจัยเทานั้น  ขอมูลจะถูกนําไปวิเคราะหเปนภาพรวมและนําเสนอ
เปนรายงานการวิจัยที่ไมปรากฏชื่อผูใหขอมูล  ในการสัมภาษณครั้งนี้ทานมีสิทธิ์ที่จะใหสัมภาษณหรือไมให
สัมภาษณก็ได  แลวแตความสมัครใจของทาน หรือระหวางที่ทานใหสัมภาษณไปแลวบางสวน ถาทานไมพอใจ ทาน
มีสิทธิ์ที่จะหยุดใหการสัมภาษณเมื่อไรก็ได

สถาบนัฯ หวงัวาทานคงจะกรณุาใหความรวมมอืในครัง้นี ้  ถาทานมคีาํถามใดทีเ่กีย่วกบัการสมัภาษณ หรือมี
ขอสงสัยประการใด  โปรดติดตอ  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  ตามที่อยูและหมายเลขโทรศัพทที่ใหไวขางลางนี้

ขอไดรับความขอบคุณอยางสูงจากสถาบันฯ

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

มหาวิทยาลัยมหิดล
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท 0-2441-9520

ขาพเจาไดรับทราบวัตถุประสงคของการสัมภาษณครั้งนี้จากการอานดวยตนเอง หรือใหพนักงาน
สัมภาษณของโครงการกาญจนบุรีอานใหฟงแลว  ขาพเจายินดีใหความรวมมือในการใหสัมภาษณ  ขาพเจาไดลง
ลายมือชื่อหรือใหพนักงานสัมภาษณผูที่อานใหขาพเจาฟงลงลายมือชื่อในใบแสดงความยินยอมใหสัมภาษณแทน
ขาพเจาในครั้งนี้

ลงชื่อ……………………………….……ผูใหสัมภาษณ ลงชื่อ……………………………………ผูใหสัมภาษณ

ลงชื่อ……………………………….……ผูใหสัมภาษณ ลงชื่อ……………………………………ผูใหสัมภาษณ

ลงชื่อ……………………………….……ผูใหสัมภาษณ ลงชื่อ……………………….……………………………
พนักงานสัมภาษณ  (ลงนามแทนผูใหสัมภาษณ)
วันที่…….  เดือน………………..พ.ศ.2547



ขอมูลหมูบานเปนการสัมภาษณกลุมตองมีจํานวนตั้งแต 3 คนข้ึนไป

ขอมูลหมูบาน
รายชื่อผูใหขอมูล ตําแหนง อายุ

(เต็มป)
เพศ

  1. ผูใหญบาน
  2. เจาหนาที่สาธารณสุข
  3. สมาชิก อบต.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

การเพิ่มเติมขอมูล

ขอมูลหมูบานเปนการสัมภาษณกลุม ถาขอมูลไมครบตองไปหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหขอมูลสมบูรณ

ขอมูลเพิ่มเติม รายชื่อผูใหขอมูล ตําแหนง อายุ
(เต็มป)

เพศ

  1.
  2.
  3.
  4.

การปรับปรุงแผนที่หมูบาน โดยใชภาพถายทางอากาศ
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สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป

1.1 ปจจุบันหมูบานนี้มีกี่ครัวเรือน …………………………ครัวเรือน  (รวมทั้งมีและไมมีเลขที่บาน)
ขอมูลนี้รวบรวมเมื่อวันที่ …………เดือน……….…….………พ.ศ.……….…

1.2 ปจจุบันหมูบานนี้มีประชากรทั้งหมดกี่คน
รวม………………..คน                      ชาย……………..คน       หญิง…………….คน
ขอมูลนี้รวบรวมเมื่อวันที่ …...……เดือน……………..………พ.ศ.……….…

1.3 หมูบานนี้มีขอบเขตติดตอกับอะไร  ถาจรดเขตหมูบานอื่น ใหระบุเลขหมูและชื่อหมูบาน
ทิศเหนือจรด……………………..……….……… เสนกั้นเขตแดน……………………..………
ทิศใตจรด…………….……………………..….… เสนกั้นเขตแดน……………………..………
ทิศตะวันตกจรด……………………………..…… เสนกั้นเขตแดน……………………..……...
ทิศตะวันออกจรด………………………………… เสนกั้นเขตแดน…………...…….………….
มีการทํารังวัด ทําหลักเขตหมูบาน เมื่อวันที่…………เดือน………….………….พ.ศ……...…..

อุตสาหกรรมภายในหมูบาน หมายถงึ สถานทีผ่ลติโภคภณัฑ (สนิคา) ซึ่งควบคุมการผลิตหรอืซอม โดยบคุคล
หนึ่งหรือกลุมบุคคลรวมกันเปนผูประกอบการ สามารถดําเนินกิจการตั้งแตหนึ่งอยางหรือมากกวา เชน
โรงงานทําแปงและทาํเสนกวยเตีย๋ว  กลุมทอผา  กลุมทําดินหอม  กลุมทําดอกไมประดิษฐ  กลุมทํามะยมเชือ่ม
เจียระไนพลอย

1.4 หมูบานนี้มีอุตสาหกรรมภายในหมูบาน (รวมอุตสาหกรรม OTOP) หรือไม
1.  มี 2.  ไมมี

1.4.1  มีก่ีอุตสาหกรรม …………………..อุตสาหกรรม    

 1.4.2 ระบุช่ือและประเภท
ของอุตสาหกรรม

คนทํางาน
ประมาณ (คน)

1.
2.
3.
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1.4.3 นอกจากในหมูบานนี้แลว มีอุตสาหกรรมที่ใกลที่สุดอยูหางจากหมูบานนี้กี่กิโลเมตร …………….กิโลเมตร
 1.4.4 ระบุช่ือและประเภท

ของอุตสาหกรรม
คนทํางาน

ประมาณ (คน)
1.
2.
3.

1.5  ในรอบ 1 ปที่ผานมา (ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2546 ถงึปจจบัุน)  ในชุมชนของทานมีส่ิงตอไปนี้เกิดขึ้น หรือ
เพิ่มข้ึนบางหรือไม  (อานใหฟงทีละขอ)

ส่ิงที่เกิดขึ้น จาํนวนเปล่ียนแปลง จํานวนไมเปล่ียนแปลง ระบุเหตุผล
เพ่ิมขึ้น ลดลง แตปรบัปรงุ ไมปรับปรุง

1.  จํานวนบาน
2.  ถนนหนทางในชุมชน
3.  จํานวนรานคา / รานอาหาร / รานของชํา
4.  จํานวนสถานที่ประกอบอุตสาหกรรม

สถานที่ ในหมูบาน (ระบุ….) นอกหมูบาน (ระบุ…..)
1.6    ปกติคนในหมูบานนี้มาประชุมรวมกันที่ไหน

1.7    สถานที่ที่คนสวนใหญของหมูบานนี้ไปทําบุญ

1.8    สถานที่ที่เด็กสวนใหญของหมูบานนี้ไปเรียน
         1.8.1  ระดับประถมศึกษา
         1.8.2  ระดับมัธยมศึกษา

1.9    สถานที่ที่คนสวนใหญของหมูบานนี้ไปรับการรักษา
         พยาบาล เมื่อเจ็บปวย
1.10  สถานทีท่ีค่นสวนใหญของหมูบานนีไ้ปพกัผอนหยอนใจ
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สวนที่ 2 : การเกษตร
2.1 หมูบานนี้ใชน้ําเพื่อการเกษตรจากแหลงน้ําใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)

ก.  คลองชลประทาน จ.  บึง  หนอง
ข.  บอน้ําบาดาล  จํานวน………………บอ ฉ.  ฝาย / อางเก็บน้ํา
ค.  แมน้ํา (ระบุชื่อ)………………………… ช.  น้ําฝน
ง.  ลําหวย  คลอง (ระบุชื่อ)………………… ซ.  อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………….

2.2 พื้นที่รวมทั้งหมดของหมูบาน ………………...…..ไร    พื้นที่ทําการเกษตร……..……………………….ไร
ผูมทีี่ดินในหมูบานนี้มากที่สุด……..……………..ไร    ผูมีที่ดินในหมูบานนี้นอยที่สุด…….…………..ไร
ผูที่ไมมีที่ดินในหมูบานนี้เปนของตนเอง…….……..…ครัวเรือน
พื้นที่สวนใหญของหมูบานมีลักษณะเปน         1.  ที่ราบลุม           2.  ที่ดอน           3.  ภูเขา

2.3 ชาวบานในหมูบานนี้ เพาะปลูกอะไร เพื่อขายบาง  (ถามนํา) (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
ก.  ขาว   (ระบุพันธุขาว)…………………………..   พื้นที่……….ไร     ปละ……….คร้ัง
ข.  พืชไร  (ระบุ)………………..…………………..   พื้นที่……….ไร
ค.  สวนผัก (ระบุ)……………………..……………..   พื้นที่……….ไร
ง.  สวนผลไม (ระบุ)…………………………..………..   พื้นที่……….ไร
จ.  ไมยืนตน เชน ตนสัก ยูคาลิปตัส  (ระบุ)…………………  พื้นที่……….ไร
ฉ.  อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………………….…………..  พื้นที่……….ไร

2.4 ในรอบ 1 ปที่ผานมา (ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2546 ถงึปจจบัุน)  ชาวบานในหมูบานนี้
เลี้ยงสัตวเพื่อขายอะไรบาง (ถามนํา)  (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)

ก. วัว…………....……..ครัวเรือน ฉ. กุง…………………ครัวเรือน
ข. ควาย………..……...ครัวเรือน ช. กบ………….……..ครัวเรือน
ค. หมู…………….…….ครัวเรือน ซ. ไมมี
ง. ไก……………………ครัวเรือน ฌ. อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………..……
จ. ปลา…………………ครัวเรือน

(ถาไมมีการเลี้ยงสัตวในรอบ 1 ปที่ผานมา ขามไปสวนที่ 3)

2.5 สัตวเลี้ยงสวนใหญในหมูบานนี้ เปนโรคอะไร และมีวิธีแกไขปญหาอยางไร
ก.  โรค….………………………....……………วิธีแกไข…………………………...……………....
ข.  โรค….………………………....……………วิธีแกไข…………………………...……………....
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สวนที่ 3 : อาชีพ
3.1 คนในหมูบานนี้ประกอบอาชีพอะไรบาง และคิดเปนรอยละเทาไรของประชากรในหมูบานนี้

(ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
ก.  อาชีพ…………………………………....…………รอยละ………………....
ข. อาชีพ…………………………………....…………รอยละ………………....
ค. อาชีพ…………………………………....…………รอยละ………………....
ง. อาชีพ…………………………………....…………รอยละ………………....
จ. อาชีพ…………………………………....…………รอยละ………………....

สวนที่ 4 : สาธารณูปโภคและการคมนาคม
4.1 หมูบานนี้มีไฟฟาใชหรือไม 1.  มี  ต้ังแตป พ.ศ. ………………… 2.  ไมมี

4.2 หมูบานนี้มีระบบประปาใชหรือไม
1.  มี  ต้ังแตป พ.ศ. ………………… 2.  ไมมี

4.2.1 น้ําที่นํามาใชในระบบประปามีการบําบัดโดยใชคลอรีนฆาเชื้อโรคหรือไม
1.  มี 2.  ไมมี       3.  ไมทราบ

4.2.2  น้ําที่ใชกับระบบประปามาจากแหลงใด
1. แหลงน้ําธรรมชาติ           2. น้ําบาดาล            3.  อ่ืนๆ (ระบุ)………………………...

4.3 น้ําที่ชาวบานในหมูบานนี้ใชด่ืมมาจากแหลงน้ําใด (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
ก.  น้ําฝน ค.  แหลงน้ําธรรมชาติ จ.  บอบาดาล
ข.  ประปา ง.  บอน้ําตื้น ฉ.  ซื้อน้ําดื่ม

4.4 น้ําที่ชาวบานในหมูบานนี้ใชมาจากแหลงน้ําใด (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
ก.  น้ําฝน ค.  แหลงน้ําธรรมชาติ จ.  บอบาดาล
ข.  ประปา ง.  บอน้ําตื้น ฉ.  ซื้อน้ําใช

4.5 หมูบานนี้รับสัญญาณโทรทัศนไดกี่ชอง ………..ชอง  (ระบุชองที่รับสัญญาณได)………..………..……

4.6 หมูบานนี้มีโทรศัพทสาธารณะหรือไม
1.  มี   จํานวน………………..ตู 2.  ไมมี

ใชการได………………ตู

4.7 หมูบานนี้มีสัญญาณโทรศัพทมือถือหรือไม 1.  มี 2.  ไมมี
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4.8 หมูบานนี้มีอินเตอรเน็ตใชหรือไม
1.  มี จํานวน………………..ครัวเรือน 2.  ไมมี 3.  ไมทราบ

4.9 ถนนสายหลักที่ใชในการติดตอภายในหมูบานมีลักษณะอยางไร (ยกเวนถนนซอยเขาบาน)
(ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)

ก.  ดิน…………ก.ม.    ข.  ลูกรัง…..….…ก.ม.    ค.  ลาดยาง…….……ก.ม.    ง.  คอนกรีต……..…ก.ม

4.10 ลักษณะของถนนที่ใชในการติดตอระหวางหมูบานนี้กับอําเภอมีลักษณะอยางไร (ตอบไดมากกวา
1 คําตอบ)

ก.  ดิน…………ก.ม.    ข.  ลูกรัง…..….…ก.ม.    ค.  ลาดยาง…….……ก.ม.    ง.  คอนกรีต……..…ก.ม

4.11 การคมนาคมติดตอระหวางหมูบานนี้ไปอําเภอใชทางใดบาง
1.  ทางบก    2.  ทางน้ํา           3.  ไดทั้งทางบกและทางน้ํา

4.12 ชาวบานสวนใหญใชเสนทางใดไปอําเภอมากกวา
1.  ทางบก    2.  ทางน้ํา           3.  ทั้งทางบกและทางน้ํา

4.13 ชาวบานสวนใหญในหมูบานนี้มีรถโดยสารประจําทางที่ตนทางออกจากหมูบานหรือไม
1.  มี 2.  ไมมี

4.13.1 มีวันละกี่เที่ยว
1.  1 เที่ยว       2.  2-5 เที่ยว 3.  6-10 เที่ยว         4.  10 เที่ยวขึ้นไป

4.13.2 คาโดยสารจากหมูบานไปตัวอําเภอ …………………..………..บาท
4.13.3 คาโดยสารจากหมูบานไปจังหวัดกาญจนบุรี……………………บาท

4.14 หมูบานนี้มีรถประจําทางจากที่อ่ืนผานหรือไม
1.  มี 2.  ไมมี

4.14.1 หมูบานนี้มีรถประจําทางจากที่อ่ืนผานวันละกี่เที่ยว
1.  1 เที่ยว       2.  2-5 เที่ยว 3.  6-10 เที่ยว         4.  10 เที่ยวขึ้นไป

4.14.2 ความถี่ในการเดินรถเปนอยางไร (ระบุเปนเวลา เชน ทุกครึ่งชั่วโมง หรือทุกชั่วโมง)
…………………………………………..

4.14.3 คาโดยสารจากหมูบานไปตัวอําเภอ ………………..บาท
4.14.4 คาโดยสารจากหมูบานไปจังหวัดกาญจนบุรี……………………บาท
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4.14.5 (ถาไมมี)  ระยะทางจากหมูบานไปถึงจุดที่มีรถประจําทางผานกี่กิโลเมตร
…………………………… กิโลเมตร

4.14.6 รถประจําทางผานวันละกี่เที่ยว
1.  1 เที่ยว       2.  2-5 เที่ยว 3.  6-10 เที่ยว         4.  10 เที่ยวขึ้นไป

4.14.7 ความถี่ในการเดินรถเปนอยางไร (ระบุเปนเวลา เชน ทุกครึ่งชั่วโมงหรือทุกชั่วโมง)
…………………………………………………..

4.15 ในรอบ 1 ปที่ผานมา (ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2546 ถงึปจจบัุน)  มีเดือนใดบางในหมูบานที่ถนนมี
ปญหาน้ําทวมหรือน้ําขัง ที่ทําใหการเดินทางไปตัวอําเภอยากลําบาก

1.  มี (บันทึกเดือนที่มีปญหา)……………………………………… 2.  ไมมี

สวนที่ 5 : สุขภาพอนามัย

5.1 ในรอบ 1 ปที่ผานมา (ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2546 ถงึปจจบัุน)  ในหมูบานนี้มีใครเสียชีวิตบางหรือไม
1.  มี  จํานวน…………. คน    2.  ไมมี

ชื่อ-สกุล บานเลขที่ สาเหตุที่เสียชีวิต
1.
2.
3.
4.
5.

5.2 ในรอบ 1 ปที่ผานมา (ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2546 ถงึปจจบัุน)  มีโรคใหม ๆ ที่หมูบานนี้ไมเคยเปนมากอน
หรือโรคที่เคยเปน (เกินกวา 5 ป) แลวกลับมาเปนใหม ในหมูบานของทานหรือไม

1.  มี

2.  ไมมี

5.3 ในรอบ 1 ปที่ผานมา (ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2546 ถงึปจจบัุน)  โรคทีค่นในหมูบานเปนสวนมากคอืโรคอะไร
และมหีนวยงานใดเขามาดแูล
โรค……………….……………………….…………..……………………………………………………….
หนวยงาน   1. …………………………..………….………   2. ……………………………………………

1.1  โรคใหม ๆ นี้ คือโรค………………..…………………………………………...………
1.1.1  เกิดจากสาเหตุ………………..………….……………………………...………

1.2  โรคที่เคยเปนแลว (เกินกวา 5 ป) กลับมาเปนใหมคือโรค…………..…………...……..
1.2.1  เกิดจากสาเหตุ……….………..………………………..………………………
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5.4 ในรอบ 5 ปทีผ่านมาถงึปจจบุนั  โรคทีค่นในหมูบานเปนสวนมากคอืโรคอะไรและมหีนวยงานใดเขามาดแูล
โรค……………….…………………….…………..………………………………………………………….
หนวยงาน   1. …………………………..………….………   2. ……………………………………………

สวนที่ 6 : สิ่งแวดลอม
6.1 ในรอบ 5 ปที่ผานมาถึงปจจุบัน  มีคนในหมูบานปวยเนื่องมาจากการใชสารเคมีเพื่อการเกษตร

(เชน ปุย ยาฆาแมลง ยาฆาหญา หรือยาปราบวัชพืช) หรือจากโรงงานอุตสาหกรรมบางหรือไม
1.  มี   2.  ไมมี

โรค/อาการ สาเหตุ จํานวนคน
1.
2.
3.

6.2 ในรอบ 5 ปที่ผานมาถึงปจจุบัน  ในหมูบานมีปญหาน้ําเสียหรืออากาศเปนพิษที่เกิดจากโรงงาน
หรือสถานที่ประกอบอุตสาหกรรม (ทั้งที่อยูภายใน และภายนอกหมูบาน)  หรือจากสารเคมี
(เชน ปุย ยาฆาแมลง ยาฆาหญา หรือยาปราบวัชพืช)   บางหรือไม

1.  มี   (ระบุปญหาและสาเหตุของปญหา)…………………………………………….
.………………………………………………………………………………………

2.  ไมมี

6.3 ในรอบ 5 ปที่ผานมาถึงปจจุบัน  ในหมูบานนี้มีปญหาดินเสื่อมคุณภาพที่เกิดจากสารเคมีเพื่อ
การเกษตร  โรงงานหรือสถานที่ประกอบอุตสาหกรรม (ทั้งที่อยูภายในและภายนอกหมูบาน) บางหรือไม

1.  มี   (ระบุปญหาของดินและสาเหตุของปญหา)……………………………………….
.………………………………………………………………………………………

2.  ไมมี

6.4 ในรอบ 5 ปที่ผานมาถึงปจจุบัน  ในหมูบานนี้มีปญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ อีกหรือไม
1.  มี   (ระบุ)………………….....………………………………………………………….
2.  ไมมี

6.5 ในรอบ 5 ปที่ผานมาถึงปจจุบัน  ชาวบานในหมูบานนี้  ใชประโยชนจากปาอยูหรือไม
(เชน ตัดไมมาปลูกบาน/ทําฟน, หาหนอไม/หาเห็ด ฯลฯ)

1.  มี   (ระบุกิจกรรม) 1.  ....………….………….…….…… ทํากันกี่ครัวเรือน…………ครัวเรือน
2.  …..………………………….…… ทํากันกี่ครัวเรือน…………ครัวเรือน
3.  …..………………………….…… ทํากันกี่ครัวเรือน…………ครัวเรือน

2.  ไมมี
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6.6 ในรอบ 5 ปทีผ่านมาถงึปจจบัุน  มภียัธรรมชาต ิ(เชน พาย ุ น้าํทวม  ไฟไหมปา)  เกดิขึน้กบัหมูบานนีห้รือไม
1.  มี   (ระบุ)……….……………………………………….……เกิดขึ้นกี่คร้ัง…….……คร้ัง
2.  ไมมี

สวนที่ 7 : การพัฒนาชุมชน
 7.1 ในรอบ 1 ปที่ผานมา (ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2546 ถงึปจจบัุน)  มีโครงการใดทั้งโครงการใหมหรือ

โครงการเดิมที่เขามาชวยในการพัฒนาของหมูบานนี้บาง (โดยถามนํา)
 โครงการ  1. มี

 2. ไมมี
 ถาม ีลักษณะของโครงการ

 1. เฉพาะป    2. ตอเนื่อง (เริ่ม พ.ศ.)
   1.  กองทุนหมูบาน 1 ลานบาท   

   2.  กองทุนเงินแสน   

   3.  กระตุนเศรษฐกิจ ตําบลละ 1 ลานบาท   

   4.  สรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)   

   5.  กอสรางถังเก็บนํ้าหมูบาน   

   6.  ผูสูงอายุ   

   7.  อาหารกลางวันเด็ก   

   8.  อาหารเสริมนม   

   9.  สงเสริมอาชีพ   

 10.  กําจัดขยะ   

 11.  หมูบานเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด (หมูบานสีขาว)   

 12.  ลานกีฬาตานยาเสพติด   

 13.  รานคาชุมชน   

 14.  รวมพลคนเสื้อเหลือง (เตนแอโรบิก)   
   

 15.  อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………………….…   
   

 16.  อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………………………   
   

 17.  อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………………………   
   

 18.  อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………………………   
   

 19.  อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………………………  
 

   

 20.  อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………………………   
.



แบบสอบถามขอมูลครัวเรือน หนา 0-13

โครงการกาญจนบุรี
รอบ 5  พ.ศ.2547

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบสอบถามขอมูลครัวเรือน

ชื่อหัวหนาครัวเรือน    ……………………………….……………………………………………………..…………..…

ชื่อผูใหขอมูล ………………………………….…………………..…..…..….     ลําดับที่บุคคลในครัวเรือน    ___  ___

ถาผูใหขอมูลไมใชบุคคลในครัวเรือน  1.  บันทึกความสัมพันธกับบุคคลในครัวเรือนนี้..………………………………...

2.  เหตุผลที่บุคคลในครัวเรือนไมสามารถใหขอมูล……………………………………………………………………….

บานเลขที่ ……….….. หมูที่ …….. หมูบานชื่อ …………………..………. ตําบล ……………….…………..………..

อําเภอ ……………………………….…….…..      จังหวัดกาญจนบุรี

ลักษณะครัวเรือน   1.  ครัวเรือนเกา      2.  ครัวเรือนใหม

ทําเลที่ตั้ง 1.  เทศบาล 2.  ชนบท

        
ความพยายามสัมภาษณ  ครั้งที่     1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

สัมภาษณครั้งสุดทายวันที่………เดือน……..…... เริ่มเวลา……......…. ส้ินสุดเวลา….…….…รวมเวลา…...…..……

ผลการสัมภาษณ 1.  เสร็จ 2.  ไมเสร็จ 3.  ไมได

เหตุผลที่สัมภาษณไมไดหรือไมเสร็จคือ…..……………………………………………………………….……..……….

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

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

ผูตรวจงานสนาม ………………………………...……….…..……วันที่ ………เดือน……...……..……… พ.ศ. 2547

ผูตรวจแบบสอบถาม …………………………….……..…..…..….วันที่ ………เดือน………….....……… พ.ศ. 2547

ผูลงรหัส ………………………………………….……………..…..วันที่ ………เดือน………….……….... พ.ศ. 2547

  หมายเลขประจําครัวเรือน
อําเภอ ___  ___
ตําบล ___  ___
หมูบาน ___  ___

ลําดับครัวเรือน ___  ___  ___
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ใบแสดงความยินยอมใหสัมภาษณ

เรียน

ดวย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  จะดําเนินการสํารวจขอมูลพื้นฐานทาง
ดานประชากร เศรษฐกิจ และสังคม จาก 89 หมูบานและ 13 ชุมรุมอาคารในเขตจังหวัดกาญจนบุรีเปนปที่ 5 ภายใต
โครงการกาญจนบุรี เพื่อสรางเปนฐานขอมูลและเพื่อการติดตามการเปลี่ยนแปลงประชากรในหมูบานและชุมชน
จังหวัดกาญจนบุรี   ดังนั้นจึงขออนุญาตสัมภาษณทาน   โดยใชเวลาในการสัมภาษณประมาณ 40 นาที

ขอมูลที่ทานใหสัมภาษณไมวาจะเปนขอมูลที่เกี่ยวกับตัวทานเอง หรือบุคคลอื่นที่ทานเอยถึง  สถาบันฯ
จะเก็บรักษาไวเปนความลับและจะใชเพื่อการวิจัยเทานั้น ขอมูลจะถกูนาํไปวเิคราะหเปนภาพรวมและนาํเสนอ
เปนรายงานการวจิยัทีไ่มปรากฏชือ่ผูใหขอมูล ในการสมัภาษณครัง้นีท้านมสิีทธิท์ีจ่ะใหสัมภาษณหรอืไมใหสัมภาษณ
ก็ได  แลวแตความสมัครใจของทาน หรือระหวางที่ทานใหสัมภาษณไปแลวบางสวน ถาทานไมพอใจ ทานมีสิทธิ์ที่จะ
หยุดใหการสัมภาษณเมื่อไรก็ได

สถาบนัฯ หวงัวาทานคงจะกรณุาใหความรวมมอืในครัง้นี ้ ถาทานมคีาํถามใดทีเ่กีย่วกบัการสมัภาษณ หรอืมี
ขอสงสัยประการใด  โปรดติดตอ  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  ตามที่อยูและหมายเลขโทรศัพทที่ใหไวขางลางนี้

ขอไดรับความขอบคุณอยางสูงจากสถาบันฯ

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

มหาวิทยาลัยมหิดล
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท 0-2441-9520

ขาพเจาไดรับทราบวัตถุประสงคของการสัมภาษณครั้งนี้จากการอานดวยตนเอง หรือใหพนักงาน
สัมภาษณของโครงการกาญจนบุรีอานใหฟงแลว  ขาพเจายินดีใหความรวมมือในการใหสัมภาษณ  ขาพเจาได
ลงลายมือชื่อหรือใหพนักงานสัมภาษณผูที่อานใหขาพเจาฟงลงลายมือชื่อในใบแสดงความยินยอมใหสัมภาษณ
แทนขาพเจาในครั้งนี้

ลงชื่อ……………………………………………………. ลงชื่อ………………………………………..
พนักงานสัมภาษณ  (ลงนามแทนผูใหสัมภาษณ) ผูใหสัมภาษณ

วันที่…… เดือน……………… พ.ศ.2547 วันที่…….  เดือน………………..พ.ศ.2547
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พนักงานสัมภาษณ: ใหสังเกตและบันทึกลักษณะบานแลวใหวงกลมคาํตอบขางลาง

ลักษณะบาน
1. ประเภทของที่อยูอาศัย

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

2. ลักษณะ
1.  ชั้นเดียว      3.  สองช้ัน 8.  ไมเขาขาย
2.  ชั้นเดียวใตถุนสูง     4.  มากกวา 2 ชั้น

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

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

5. บานนี้มีการกั้นร้ัวหรือไม 1.  มี 2.  ไมมี

ถามี ร้ัวสวนใหญทําดวยอะไร
1.  คอนกรีต/อิฐ/หิน 3.  สังกะสี    5.  ไมทุกชนิด
2.  ลวดหนาม 4.  ตนไม 6.  อ่ืน ๆ (ระบุ)……………….……..

6. บานนี้ใชเปนสถานประกอบการหรือไม
1.  เปน   (ระบุทุกกิจกรรม)……………………………………………………….………..
              มีจํานวนคนที่ทํางาน (แยกแตละกิจกรรม)…………………………………..คน
2.  ไมเปน

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

8. มีการเลี้ยงสัตวใกลตัวบานนี้หรือไม (รัศมีไมเกิน 10 เมตร รวมบานตนเองและของบานอื่นดวย)
1.  มี  ระบุ (ประเภทสัตว)………………………..     ระยะหางจากตัวบาน….……………เมตร
2.  ไมมี
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สวนที่ 1 : ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบุคคลในครัวเรือน
 

1.1
ลําดับ
ที่

1.2
ชื่อ-นามสกุล

บุคคลที่อยูประจําในครัวเรือนนี้
ติดตอกัน 1 เดือนหรือมากกวา

1.3
ตัง้แต 1 กรกฎาคม
2546 ถึงปจจุบัน
บุคคลนี้อาศัยอยู
ในบานหลังนี้
ติดตอกัน 11

เดอืนหรอืมากกวา
หรือไม

1. อยู
2. ไมอยู

1.4
สถาน
ภาพ
อาศัย
(ดูรหัส)

1.5
วันเดือนปเกิด

1.6
อายุ
เต็ม
ป

1.7
เพศ

1.ชาย
2.หญิง

1.8
น้ํา
หนัก
(ก.ก.)

1.9
สวนสงู
(ซ.ม.)

วัน เดือน ป
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

รหัสขอ 1.4   สถานภาพอาศัย :
1. เปนสมาชิกเกาและยังอยูในครัวเรือนนี้ 6. เปนสมาชิกชั่วคราวและเสียชีวิต
2. เปนสมาชิกเกาของครัวเรือนนี้และขณะนี้ยายไปอยูที่อื่น 7. เปนสมาชิกเกาที่ยายออกและยายกลับเขามาใหม
3. เปนสมาชิกเกาและเสียชีวิต  (ขามไปสวนที่ 2)   8. เปนสมาชิกเกาที่ยายออกแตยังไมไดยายกลับมา
4. เปนสมาชิกใหมของครัวเรือนนี้และยังคงอาศัยอยู
5. อยูชั่วคราว (คือ บุคคลที่เคยอาศัยอยูในครัวเรือนนี้นานกวา 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2546)
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1.10
ความ
สัมพันธ
กับ

หัวหนา
ครัวเรือน

(ดูรหัส)

1.11
ลําดับที่
ของบิดา

ในครัวเรือน

(ถาไมมี
ใส 0)

1.12
ลําดับที่

ของมารดา
ในครัวเรือน

(ถาไมมี
ใส 0)

1.13
สถานภาพ
สมรส

1. โสด
2. สมรส
3. หมาย
4. หยา
5.  แยก

1.13ก.
ลําดับที่
ของ

คูสมรสใน
ครัวเรือน

(ถาไมมี
ใส 0)

1.14
การศึกษา

บุคคลนี้จบการศึกษา
สูงสุดช้ันใด (ระบุ) ……

1.15
อาชีพ

(ถามบุคคลที่มีอายุ 4 ปขึ้นไป)
บุคคลนี้มีอาชีพอะไร

(ทํางานอะไรระบุโดยละเอียด)

รหัสขอ 1.10   ความสัมพันธกับหัวหนาครัวเรือน :
1. หัวหนาครัวเรือน 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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1.1
ลํา
ดับ

1.2
ชื่อ-นามสกุล
บุคคลที่อยู

(ขอ 1.16-1.17)
ถามเฉพาะผูตอบ 4, 5, 6, 7 ในขอ 1.4 และครัวเรือนใหม

ที่ ประจําใน
ครัวเรือนนี้

ติดตอกัน 1 เดือน
หรือมากกวา

1.16
บุคคลนี้มาอยูใน
ครัวเรือนนี้
ตั้งแตเม่ือไร

(เดือน…
พ.ศ….)

1.17
กอนมาอาศัยอยูในครัวเรือนนี้ บุคคลนี้อาศัยอยูท่ีไหนมากอน

0. เด็กเกิดใหม / อยูมาตั้งแตเกิด
1. ภายในหมูบานนี้ (ใสรหัสบุคคลในครัวเรือนเดิมป 2546) ……………………………
2. ภายในหมูบานศึกษา (ระบุรหัสหมูบาน)………………….…………
3. ที่อื่น (ระบุ บานเลขที่…….. ซอย…….. ถนน……... ตําบล….… อําเภอ…….…
    จังหวัด…...…. ประเทศ….….)

เดือน พ.ศ. รหัส บานเลขที่ / ซอย / ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด ประเทศ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

แบบสรุปครัวเรือน

ครัวเรือนนี้มีสมาชิกทั้งหมด……………คน สมาชิกที่อยูในปจจุบันกี่คน……………คน
ครัวเรือนนี้เปน

1. ครัวเรือนใหมยายมาจากนอกหมูบาน 3. ครัวเรือนใหมที่เกิดจากการตกสํารวจ (อยูมากอนกรกฎาคม 2546)
2. ครัวเรือนใหมที่เกิดจากการแยกออกมาจากครัวเรือนเกา 4. ครัวเรือนเกาที่มีตารางครัวเรือนป 2546
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กรณตีอบขอ
2, 5 ในขอ 1.4

(ขอ 1.19-1.20)
ถามเฉพาะผูทีไ่มไดอาศยัอยูในครวัเรอืนนีแ้ลว (ตอบขอ 2, 5 และ 8 ในขอ 1.4)

1.18
ถาไมอาศัยอยู

ท่ีน่ีแลว บุคคลนี้ไป
อาศัยอยูท่ีอื่นตั้งแต

เม่ือไร
(เดือน… พ.ศ….)

1.19
ปจจุบันบุคคลนี้ไปอาศัยอยูท่ีไหน

1. ภายในหมูบานนี้ (ใสรหัสท่ีบุคคลนี้ไดรับในครัวเรือนใหม) ………………………………
2. ภายในหมูบานศึกษา (ระบุรหัสหมูบาน)………………….…………
3. ท่ีอื่น (ระบุ บานเลขที่….. ซอย….. ถนน.….ตําบล.… อําเภอ…. จังหวัด…...  ประเทศ…...
    พรอมทั้งเบอรโทรศัพทของผูยายถิ่น)

1.20
ท่ีอยูอาศยั
ปจจุบนัของ
บคุคลนี้

ตั้งอยูที่ไหน
1. เทศบาล
2. ชนบท
3. ตางประเทศ

เดือน พ.ศ. รหัส บานเลขที่ / ซอย / ถนน / โทรศัพท ตําบล อําเภอ จังหวัด ประเทศ (ระบุ……..)
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1.1
ลํา

1.2
ช่ือ-นามสกุล

ถามเฉพาะบคุคลทีอ่ยูในปจจบุนั
(ตอบ 1, 4 หรือ 7 ในขอ 1.4)

ดับ
ที่

บุคคลที่อยูประจํา
ในครัวเรือนนี้
ติดตอกัน
1 เดือน

1.21
บคุคลนีม้ปีญหาในการชวยเหลอืตวัเองในเรือ่งใด

บาง
(ตอบ 1,2 ใหถามตอขอ 1.22

ถาตอบ 3 ใหขามไปถามสวนที่ 2)
(ดรูหัส)

1.22
สาเหตุหลักที่ทําใหบุคคลนี้ชวยเหลือตัวเองไมได

(ดรูหัส)

หรือมากกวา
1. ก

ารก
ิน

2. ข
ับถ
าย

3. อ
าบ
น้ํา

 แต
งตัว

4. ก
ารเ
คล
ื่อน
ไหว

ไปม
าภ
ายใ

น
   บ

าน
ในแ

ตล
ะวัน

5. ค
วาม

จําเ
สื่อ
ม/ 
อาก

ารห
ลงล

ืม

1. ก
ารก

ิน

2. ข
ับถ
าย

3. อ
าบ
น้ํา

 แต
งตัว

4. ก
ารเ
คล
ื่อน
ไหว

ไปม
าภ
ายใ

น
   บ

าน
ในแ

ตล
ะวัน

5. ค
วาม

จําเ
สื่อ
ม/ 
อาก

ารห
ลงล

ืม

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

รหัสขอ 1.21  ปญหาในการชวยเหลือตัวเอง :
1. ทําเองไมไดเลยตองมีคนชวย 2. มีความลําบากแตยังชวยเหลือตัวเองได 3. ไมมีปญหา/ไมมีความลําบาก

รหัสขอ 1.22   สาเหตุหลักที่ทําใหบุคคลนี้ชวยเหลือตัวเองไมได :
1.  พิการมาแตกําเนิด 5.  โรคภัยไขเจ็บ (ระบุโรค) ………….…………………………………..
2.  อุบัติเหตุในบาน/บริเวณบาน 6.  ความชรา
3.  อุบัติเหตุจากการคมนาคม 7.  อื่น ๆ  (ระบุ)…………………………………………………………..
4.  อุบัติเหตุจากการทํางาน



  สวนที ่2 : การตาย   (ผูควบคมุงานภาคสนาม:  ใหตรวจดบูญัชีรายชือ่คนในบานวามผีูใดเสยีชีวติในรอบ 1 ปทีผ่านมา (ตัง้แต 1กรกฎาคม 2546 ถงึปจจุบนั) หรือไม)

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

2.2
ชื่อ-นามสกุล

2.3
ลําดับที่
(ในหนา

2
ขอ 1.1)

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
ระบุ

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

2.9
ไดแจงตาย
หรือไม

1.  แจง
   (ถามตอขอ
    2.10)
2. ไมแจง
   (ถามตอขอ
    2.11)

2.10
ถาแจงตาย
ไดรับใบ
มรณบัตร
หรือไม

1. ได
2. ไมได

2.11
ถาไมได
แจงตาย
ทําไมถึง
ไมแจง

(ระบุ)………

  2.12
ผูใหขอมูล
เปนผูดแูล/
อยูใกลชิด
กับผูตาย
ใชหรือไม
1. ใช
2. ไมใช

2.13
ระบุโรคหรือสาเหตุ

ที่ทําใหบุคคลนี้เสียชีวิต
(ใหใชเครื่องมือสําหรับ
สอบสวนสาเหตุการตาย)

[Palm]
ใช Palm ไมไดเพราะ………

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

2.

3.

รหัสขอ 2.7    สาเหตุที่เสียชีวิต : 1. เจ็บปวย/ไมสบาย ดวยโรคติดเชื้อ 3.  อุบัติเหตุ       5.  ฆาตัวตาย 7.  อื่น ๆ (ระบุ)………………………..………………….
2. เจ็บปวย/ไมสบายดวยโรคไมติดเชื้อ 4.  ถูกฆาตกรรม       6.  ความชรา (หมายถึง ผูหญิงที่มีอายุ 70 ปขึ้นไป และผูชายที่มีอายุ 65 ปขึ้นไป)
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ชื่อผูใหขอมูลในสวนนี้……………………………………………………………………….……
ความสัมพันธกับผูเสียชีวิต………………………………………………..……………….……..
เปนบุคคลในครัวเรือนนี้หรือไม

1.  ใช  (ระบุลําดับที่ในหนา 2 ขอ 1.1)……………………      2.  ไมใช
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สวนที่ 3 : ลักษณะของครัวเรือน

3.1  โดยปกติแลว  คนในครัวเรือนนี้ใชภาษาอะไรพูดกันในครอบครัว (ตอบไดคําตอบเดียว)
1.  ไทยกลาง 4.  พมา 7.  กะเหรี่ยงโปว
2.  ลาวอีสาน 5.  มอญ 8.  จีน
3.  ลาวกลุมอ่ืน ๆ (ระบุ …………………) 6.  กะเหรี่ยงสะกอ 9.  อ่ืน ๆ (ระบุ …………………)

3.2  ครัวเรือนนี้มีไฟฟาใชหรือไม
1.  มี 2.  ไมมี

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

3.3 ครัวเรือนนี้ใชเชื้อเพลิงชนิดใดในการทําอาหารในชีวิตประจําวัน (เรียงลําดับการใชจากมากไปหานอย)
ก.   ฟน ลําดับที่ ………..
ข.  ถาน ลําดับที่ ………..
ค.  แกส ลําดับที่ ………..
ง.  ไฟฟา ลําดับที่ ………..
จ.  อ่ืน ๆ (ระบุ ……………………) ลําดับที่ ………..

3.4 ปกติครัวเรือนนี้ใชน้ํามันชนิดใดในการทําอาหารเปนประจํา
1.  น้ํามันหมู            3. น้ํามันถั่วเหลือง 5. อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………..
2. น้ํามันปาลม 4.  น้ํามันรําขาว     

3.5 น้ําที่ครัวเรือนนี้ใชด่ืมมาจากแหลงน้ําใด (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
ก.  น้ําฝน ค.  แหลงน้ําธรรมชาติ จ.  บอบาดาล
ข.  ประปา ง.  บอน้ําตื้น ฉ.  ซื้อน้ําดื่ม

3.6 น้ําที่ครัวเรือนนี้ใชมาจากแหลงน้ําใด (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
ก.  น้ําฝน ค.  แหลงน้ําธรรมชาติ จ.  บอบาดาล
ข.  ประปา ง.  บอน้ําตื้น ฉ.  ซื้อน้ําใช

3.7 ในรอบ 1 ปที่ผานมา (ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2546 ถงึปจจบัุน)  ครัวเรือนนี้มีน้ําใชพอเพียงหรือไม
1.  พอเพียง 2.  ไมพอเพียง
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3.8 ครัวเรือนนี้ใชสวมที่ไหน
1.  สวมของครัวเรือน    3.  สวมสาธารณะ
2.  สวมของครัวเรือนอื่น        4.  อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………………………...

3.9 สวมที่ใชเปนประเภทอะไร  (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
ก.  สวมชักโครก ค.  สวมตัก จ.  สวมในแพที่ถายลงแมน้ํา
ข.  สวมซึม ง.  สวมหลุม ฉ.  อ่ืน ๆ (ระบุ) ……………………………...

3.9.1 ลักษณะของสวม
1.  นั่งหอยขา 2.  นั่งยอง ๆ 3.  มีทั้งสองแบบ

3.10 ในปจจบัุน  ครัวเรือนนี้มีหนี้สินบางหรือไม (อาจเปน หนีสิ้นในรูปตัวเงนิ  ขาว  สินคาผอนสง  หรืออ่ืน ๆ
รวมทัง้การเบกิเงนิลวงหนา ทีม่มีลูคาตัง้แต 100 บาทขึน้ไป) (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)

1. มี 2. ไมมี   (ขามไปขอ 3.11)

แหลงเงินกู หนี้สิน หรือเงินเบิกลวงหนา จํานวนเงินหรือมูลคา
(บาท)

ก.  ญาติ
ข.  เพื่อนบาน/เพื่อน/เพื่อนที่ทํางาน
ค. นายจาง (เถาแก)/เจาของบาน/นายทุน
ง.  รานคา
จ.  สหกรณ/กลุมตางๆ ในชมุชน เชน สหกรณหมูบาน, กลุมออมทรพัย, กลุมฌาปนกิจสงเคราะห
ฉ.  กองทุนหมูบาน/กองทุนเงินลาน
ช.  โครงการแกไขความยากจน (กขคจ.)
ซ.  กองทุนเงินแสน
ฌ. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.)
ญ. ธนาคารออมสิน
ฎ.  ธนาคารอื่น ๆ
ฏ.  หนวยงานของรฐั  เชน โรงรบัจาํนาํของรฐั  สหกรณออมทรพัย ในหนวยงาน
ฐ.  สถาบันการเงนิเอกชน  เชน ไฟแนนซ, บรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัย, โรงรบัจาํนาํเอกชน

ฑ. อื่น ๆ (ระบุ) ……………….…………………….……
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3.11 ครัวเรือนของทานเปนเจาของส่ิงเหลานี้หรือไม  (โดยถามนํา)

ส่ิงของ
จํานวนรวม

( ถาไมมีใส  0 )
ก. โทรทัศนสี
ข. วีดีโอ/VCD/DVD/คาราโอเกะ
ค. จานดาวเทียม
ง. เครื่องเสียง/สเตริโอ
จ. โทรศัพทมือถือ
ฉ. โทรศัพทบาน
ช. คอมพิวเตอร
ซ. เครื่องสูบน้ํา/เครื่องปนไฟ/มอเตอรปมน้ํา/เครื่องพนน้ํา
ฌ. เครื่องปรับอากาศ
ญ. จักรเย็บผา
ฎ. เครื่องซักผา
ฏ. ไมโครเวฟ
ฐ. ตูเย็น/ตูแช
ฑ. เรือยนต
ฒ. รถจักรยาน
ณ. รถมอเตอรไซค
ด. สามลอเครื่อง
ต. รถอีแตน
ถ. รถเกง
ท. รถปคอัพ/รถกระบะ/รถตู  (4 ลอ)
ธ. รถบรรทุก/รถทัวร  (รถ 6 ลอหรือมากกวา)
น. รถแทรกเตอร/รถเกี่ยวขาว/รถนวดขาว/รถไถใหญ/รถไถเล็ก/รถไถเดินตาม
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สวนที่ 4 : สภาวะแวดลอม

4.1  ในรอบ 1 ปที่ผานมา (ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2546 ถงึปจจบัุน)  ครัวเรือนนี้ประสบปญหาเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมตอไปนี้หรือไม (โดยถามนํา)

ปญหา ระดับความรนุแรงของปญหา
1. มี 2. ไมมี 1. มาก 2. ปานกลาง 3. นอย

1.  เสียงดัง
2.  ควัน
3.  กลิ่น
4.  ฝุน
5.  นํ้าเนาเสีย
6.  ขยะ / ของเสีย
7.  ยุง

8.  แมลง (ระบุ)……………………………

สวนที่ 5 : นโยบายรัฐบาล

5.1  หมูบานของทานมีโครงการกองทุนหมูบาน 1 ลานบาทหรือไม
1.  มี 2.  ไมมี  (จบการสัมภาษณ) 3.  ไมแนใจ  (จบการสัมภาษณ)

5.1.1    ทานหรือสมาชิกในครัวเรือนของทาน มีสวนรวมในโครงการนี้หรือไม
1.  มีสวนรวม 2.  ไมมีสวนรวม 3.  ไมแนใจ

5.1.2   มีสวนรวมอะไรบาง  (โดยถามนํา และตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
ก.  เปนกรรมการในคณะกรรมการ ง.  มีเงินฝากกับกองทุน
     กองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง จ.  เปนผูกูเงินกองทุน
ข.  เปนสมาชิกของกองทุน ฉ. อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………..…………….
ค.  เปนผูถือหุน / มีเงินฝากสัจจะ 

5.1.3   กูเมื่อ     1.  กอนวันที่ 1 กรกฎาคม 2546
      2.  หลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2546  (ระบุจํานวนเงินกู) ………………..……..บาท

ยังเปนหนี้กองทุนอยูหรือไม
1.  เปน……………………………………..บาท  2.  ไมเปน



ความเห็นของพนักงานสัมภาษณ
                     

พนักงานสัมภาษณ :  เมื่อเสร็จการสัมภาษณรายนี้ โปรดตอบคําถามตอไปนี้อยางตรงไปตรงมา

1. สถานที่ที่ทําการสัมภาษณเปนอยางไร
1. ปราศจากสิ่งรบกวน/มีความเปนสวนตัวมาก
2. มีส่ิงรบกวนบางแตไมมีผลกระทบตอการสัมภาษณ
3. มีส่ิงรบกวนและมีผลกระทบตอการสัมภาษณพอสมควร
4. มีส่ิงรบกวนมากจนตองหยุดการสัมภาษณบอยๆ / เสียบรรยากาศ

2. มีบุคคลอื่นอยูรวมในการสัมภาษณนี้หรือไม
1. มีตั้งแตตนจนจบ
2. มีเฉพาะบางตอนของการสัมภาษณ
3. ไมมีตลอดการสัมภาษณ   (ขามไปขอ 5)

3. ถามีบุคคลอื่นอยูในที่สัมภาษณ ใครอยูในที่สัมภาษณบาง (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
ก. บุคคลในครอบครัวของผูตอบ……….….คน ค. เพื่อนบาน………..…..คน
ข. เพื่อนของผูตอบ…………...คน ง. บุคคลอื่น ๆ (ระบุ)………………………….  ……….คน

4. มีบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ ตอบหรือออกความเห็นชวยผูตอบหรือไม
1. มีมาก 3. มีนอย
2. มีเปนบางตอน 4. ไมมี

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

6. ผูตอบมีปฏิกิริยาอยางไรในการใหสัมภาษณ
1. ยินดีในการตอบคําถาม
2. เฉย ๆ
3. มีทาทีไมพรอมที่จะใหสัมภาษณบางเรื่องหรือบางขอ (ระบุเรื่อง/ขอ)…………………………………….….…..
4. แสดงทาทีไมคอยพอใจในบางเรื่องหรือบางขอ (ระบุเรื่อง/ขอ)…………………………………………………...

7. โดยทั่วไปคุณภาพของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณนี้เปนอยางไร
1. ดีมาก 3. พอใช
2. ดี 4. ไมดี (เพราะ)…………………………………………………..
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โครงการกาญจนบุรี
รอบ 5  พ.ศ.2547

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบสอบถามสวนบุคคล
ถามเฉพาะบุคคลที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป

ชื่อผูใหขอมูล …………………………………………………………………..……………………………………...….

ชื่อหัวหนาครัวเรือน    ……………………………….……………………………………………………..…………..…

ในกรณีที่ผูใหขอมูลไมสามารถใหขอมูลไดทั้งหมด ใหถามจากบุคคลใกลชิดเพิ่มเติม แลวระบุ

1.  ความสัมพันธของผูใหขอมูลเพิ่มเติมกับผูใหขอมูล…………………….…..……..……………………………...

2.  เหตุผลที่ผูใหขอมูลไมสามารถใหขอมูลไดครบถวน..………………………..…….……………………………...

บานเลขที่ ……….….. หมูที่ …….. หมูบานชื่อ …………………..………. ตําบล ……………….…………..………..

อําเภอ ……………………………….…….…..      จังหวัดกาญจนบุรี

ทําเลที่ตั้ง 1. เทศบาล 2. ชนบท
        

ความพยายามสัมภาษณ  ครั้งที่     1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

สัมภาษณครั้งสุดทายวันที่………เดือน……..…... เริ่มเวลา……......…. ส้ินสุดเวลา….…….…รวมเวลา…...…..……

ผลการสัมภาษณ 1.  เสร็จ 2.  ไมเสร็จ 3.  ไมได

เหตุผลที่สัมภาษณไมไดหรือไมเสร็จคือ…..……………………………………………………………….……..……….

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

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

ผูตรวจงานสนาม ……………….………………...……………....……วันที่ ………เดือน……...……..……พ.ศ. 2547

ผูตรวจแบบสอบถาม …………………………….……………..…..….วันที่ ………เดือน……….....………พ.ศ. 2547

ผูลงรหัส ………………………………………….……………..….…..วันที่ ………เดือน……….………….พ.ศ. 2547

  หมายเลขประจําตัวบุคคล
อําเภอ ___  ___
ตําบล ___  ___
หมูบาน ___  ___

ลําดับครัวเรือน ___  ___  ___
    ลําดับบุคคล ___  ___





ใบแสดงความยินยอมใหสัมภาษณ

เรียน

ดวย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  จะดําเนินการสํารวจขอมูลพื้นฐานทาง
ดานประชากร เศรษฐกจิ และสังคม จาก 89 หมูบานและ 13 ชมุรุมอาคารในเขตจงัหวดักาญจนบรีุเปนปที ่5 ภายใตโครงการกาญจนบุรี
เพื่อสรางเปนฐานขอมูลและเพื่อการติดตามการเปลี่ยนแปลงประชากรในหมูบานและชุมชนจงัหวดักาญจนบรีุ   ดงันัน้จงึ
ขออนญุาตสมัภาษณทาน   โดยใชเวลาในการสมัภาษณประมาณ 40 นาที

ขอมูลที่ทานใหสัมภาษณไมวาจะเปนขอมูลที่เกี่ยวกับตัวทานเอง หรือบุคคลอื่นที่ทานเอยถึง  สถาบันฯ
จะเก็บรักษาไวเปนความลับและจะใชเพื่อการวิจัยเทานั้น ขอมูลจะถกูนาํไปวเิคราะหเปนภาพรวมและนาํเสนอเปน
รายงานการวจิยัทีไ่มปรากฏชือ่ผูใหขอมูล ในการสมัภาษณครัง้นีท้านมสิีทธิท์ีจ่ะใหสัมภาษณหรอืไมใหสัมภาษณก็ได
แลวแตความสมัครใจของทาน หรือระหวางที่ทานใหสัมภาษณไปแลวบางสวน ถาทานไมพอใจ ทานมีสิทธิ์ที่จะหยุด
ใหการสัมภาษณเมื่อไรก็ได

สถาบนัฯ หวงัวาทานคงจะกรณุาใหความรวมมอืในครัง้นี ้ ถาทานมคีาํถามใดทีเ่กีย่วกบัการสมัภาษณ หรอืมี
ขอสงสัยประการใด  โปรดติดตอ  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  ตามที่อยูและหมายเลขโทรศัพทที่ใหไวขางลางนี้

ขอไดรับความขอบคุณอยางสูงจากสถาบันฯ

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

มหาวิทยาลัยมหิดล
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท 0-2441-9520

ขาพเจาไดรับทราบวัตถุประสงคของการสัมภาษณครั้งนี้จากการอานดวยตนเอง หรือใหพนักงาน
สัมภาษณของโครงการกาญจนบุรีอานใหฟงแลว  ขาพเจายินดีใหความรวมมือในการใหสัมภาษณ  ขาพเจาได
ลงลายมือชื่อหรือใหพนักงานสัมภาษณผูที่อานใหขาพเจาฟงลงลายมือชื่อในใบแสดงความยินยอมใหสัมภาษณ
แทนขาพเจาในครั้งนี้

ลงชื่อ……………………………………………………. ลงชื่อ………………………………………..
พนักงานสัมภาษณ  (ลงนามแทนผูใหสัมภาษณ) ผูใหสัมภาษณ

วันที่…… เดือน……………… พ.ศ.2547 วันที่…….  เดือน………………..พ.ศ.2547
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สวนที่ 1 : ขอมูลสวนบุคคล

1.1 ทานเกิดเมื่อไร วัน ……….…. เดือน …………………….……… ป ……………...
1.2 อายุ (เต็มป)  …………………….ป
1.3 น้ําหนัก  ………………………….ก.ก.
1.4 สวนสูง  ………………………….ซ.ม.
1.5 เพศของผูใหสัมภาษณ 1. ชาย 2. หญิง

1.6 ทานเชื้อชาติอะไร
1. ไทย 4. กะเหรี่ยง 7. เขมร (กัมพูชา) 10. อ่ืน ๆ (ระบุ)……. ……………….
2. พมา 5. ไทยใหญ (ฉาน) 8. ญวน (เวียดนาม)
3. มอญ 6. ลาว 9. จีน

1.7 ทานนับถือศาสนาอะไร  
1. พุทธ      3. อิสลาม      5. อ่ืน ๆ (ระบุ)………..……………
2. คริสต      4. ฮินดู      6. ไมมีศาสนา

1.8 ทานมีสถานภาพสมรสอะไร
1.  โสด
2.  สมรส 1.8.1   แตงงานหรืออยูรวมกันฉันสามีภรรยา (ครั้งแรก)

           เมื่อเดือน……...………….…………พ.ศ…………...…. หรืออายุ………..…...ป
1.8.2  การแตงงาน (ครั้งลาสุด) ทานจดทะเบียนสมรสหรือไม

1. จด         2. ไมจด
3.  หมาย
4.  หยา ถามเฉพาะผูที่มีอายุ 15-49 ป
5.  แยก 1.8.3  ในอนาคตทานคิดวาจะแตงงานหรือไม

1.  แตงงาน           คาดวาจะแตงงานเมื่ออายุเทาไหร  ……….…….ป
2.  ไมแตงงาน
3.  ไมแนใจ
4.  ไมยินดีตอบคําถาม

1.9  ปจจุบันทานกําลังเรียนหนังสืออยูหรือไม
1.  เรียน       กําลังเรียนอยูชั้น………………………………………………….…
2.  ไมเรียน   จบการศึกษาสูงสุดชั้น……….…… เมื่อ พ.ศ…….…… หรืออายุเมื่อจบชั้นสูงสุด……….ป



แบบสอบถามสวนบุคคล หนา 2 - 18

บันทึกรายละเอียดสถานที่และวัน/เวลาที่อยูในแตละสถานที่

1.10 ปจจุบันทานทํางานหรือไม
1. ทํางาน  (อยางเดียว)      3. เรียนหนังสือ/เรียนวิชาชีพ (อยางเดียว)       5. ไมไดทํางาน
2. กําลังหางาน      4. แมบาน       6. ทํางานและเรียนหนังสือ

1.10.1 ทานทํางานอะไร
งานหลัก …………………..……….…..……..  งานรอง ………..……………………….……

1.10.2 ทานมีรายไดจากการทํางานหรือไม (รายไดรวมจากงานทั้งหมดโดยไมหักคาใชจาย)
1.  มีรายไดปละ………..……………………….……บาท
2.  ไมมีรายได เพราะ ……………………….……………………….…………..……………..

(บันทึกขอ 1.10.3 เมื่อไมสามารถแยกรายไดของตัวเองออกจากรายไดครัวเรือน)
1.10.3 รายได (ไมหักคาใชจายใด ๆ) ที่ทานทํารวมกับครัวเรือนปละ………….……..…….……..บาท

1.10.4 เหตุผลที่ไมไดทํางาน (ระบุ)…………………………………………………………………………

1.11 ปจจุบันทานใชโทรศัพทมือถือหรือไม 1.  ใช     2.  ไมใช

   1. ใชเฉพาะตนเอง คาใชจายเดือนละ………………………………………..…………….บาท
   2.  ใชรวมกับบุคคลอื่น  คาใชจาย (ของโทรศัพทเครื่องนี้) เดือนละ………………....………….บาท

1.12 ปจจุบันทานใชอินเตอรเน็ตหรือไม 1.  ใช       2.  ไมใช 3.  ไมรูจัก

  ระบุสถานที่ที่ใช  (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
 ก. บาน      ข.  รานอินเตอรเน็ต      ค. โรงเรียน      ง. ที่ทํางาน    จ. อื่น ๆ (ระบุ)…………………….….…………..

สวนที่ 2 : การเปลี่ยนแปลงที่อยูอาศัยหรือที่ทาํงาน  (ถามทุกคน)
2.1 บานเกิด (ในเวลาที่เกิด) ของทานอยูที่ไหน

1. ภายในหมูบานนี้      2.  ภายในตําบลนี้    3. ที่อื่น (ระบุ อําเภอ………..……. จังหวัด…….……… ประเทศ………..…)

2.2 บานเกิด (ในเวลาที่เกิด) ของทานนั้นตั้งอยูในเขตเทศบาล  เขตสุขาภิบาล  หรือชนบท
1. เทศบาล 2. สุขาภิบาล 3. ชนบท                 4. ตางประเทศ

2.3 ในรอบ 1 ปทีผ่านมา (ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2546 ถงึปจจบัุน)    ทานเคยไปอยูหรือเคยไปทาํงานทีไ่หนมาบาง
(ถาตอบวา ‘ไมเคย’ ใหถามสถานทีท่ีอ่ยูในแตละเดือน ต้ังแตเดอืนกรกฎาคม 2546 ถงึเดอืนทีท่าํการสมัภาษณ)
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ทานเคยไปอยูที่ไหนมาบาง ตั้งแตกรกฎาคม 2546 ถึงปจจุบัน (บันทึกรายละเอียดของสถานที่ที่ไปอยูตั้งแต
1 เดือนขึ้นไป)

2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6
เดือน 1. ท่ีอยูปจจุบัน/หมูบานนี้

    (ระบุบานเลขที่……………….)
2. เทศบาล (ระบุ………...)
3. กรุงเทพมหานคร (กทม.)
4. หมูบานอื่น (ระบุ………)
5. หมูบานในพื้นที่ศึกษา
8. ตางประเทศ

ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ประเทศ

กรกฎาคม 46

สิงหาคม 46

กันยายน 46

ตุลาคม 46

พฤศจกิายน 46

ธันวาคม 46

มกราคม 47

กุมภาพันธ 47

มีนาคม 47

เมษายน 47

พฤษภาคม 47

มิถุนายน 47

กรกฎาคม 47

สิงหาคม 47

รหัสขอ 2.3.7  บุคคลที่อยูดวยในขณะนั้น :
1. อยูคนเดียว 5. พอตา แมยาย พอ/แมสามี   9. พ่ีนอง 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 คําตอบ)

(ดูรหัส)

เหตุผลที่ออกจาก
ท่ีเดิม

(เหตุผลสําคัญที่สุด
เพียงคําตอบเดียว)

(ดูรหัส)

งานที่ทําคืออะไร
(บันทึกลักษณะงานที่ทํา)

 ไมไดทํางาน  (ขามไปขอ 2.3.11)

จํานวนเงนิ/ส่ิงของที่สงกลับ
หรือนํากลับมาหรือ

ท่ีสงไปใหบุคคลอื่น (บาท)
(บันทึกเฉพาะที่มีมูลคา
ตั้งแต 100 บาทขึ้นไป)

เหตุผลท่ีเขา
มาอยูท่ีใหม

(เหตุผลสําคัญที่สุด
เพียงคําตอบเดียว)

(ดูรหัส)

รหัสขอ 2.3.8 เหตุผลที่ออกจากที่เดิม  และขอ 2.3.11  เหตุผลที่เขามาอยูที่ใหม : 
1. หางานทํา   9. ขยายสาขา 17. ตามคูสมรส 25. กลับบาน
2. ทํางานตามฤดูกาล 10. บวช 18. ตามพอแม 26. ปญหาเศรษฐกิจ
3. ทํางาน 11. เรียนหนังสือ 19. ไปคลอด/เล้ียงลูก/รอแฟนคลอด 27. ท่ีใหมเจริญกวา
4. หมดงาน/เสร็จงาน 12. รักษาโรค 20. ดูแลเด็ก/ผูสูงอายุ 28. บานเกิด
5. อยากเปลี่ยนงาน 13. เยี่ยมเพื่อน 21. ชวยงานบาน/ดูแลบาน 29. สึก (จากการเปนพระ /ชี)
6. เปนทหารเกณฑ 14. เยี่ยมญาติ 22. ปญหาสวนตัว/ครอบครัว 30. อื่น ๆ (ระบุ) ……………….
7. ปลดประจําการ 15. พักผอน/พักรอน/เที่ยว/ทําบุญ 23.  แยกครอบครัว
8. เปล่ียนที่อยูตามคําส่ัง 16. ถูกจองจํา 24. บานของตนเอง/พอแมอยูท่ีน่ัน



แบบสอบถามสวนบุคคล หนา 5 - 18

สวนที่ 3 : ภาวะเจริญพันธุ

พนักงานสัมภาษณ :  ขอ 3.1-3.7 ถามสตรีที่แตงงานแลว อายุระหวาง 15-50 ป

3.1 ทานเคยตั้งครรภหรือไม
1. เคย         2. ไมเคย  (ขามไปขอ 3.7) 3. กําลังตั้งครรภ

จํานวนครั้งของการตั้งครรภ…………ครรภ  เกิดรอด………ครรภ  แทง/หรืออ่ืนๆ……………ครรภ

3.1.1   ทานเคยมีครรภแฝด (ที่เกิดรอด)หรือไม               1. เคย                      2. ไมเคย

3.2 ขณะนี้ทานมีบุตรที่ยังมีชีวิตอยู (นับรวมผูที่อาศัยอยูกับทานและอาศัยอยูที่อ่ืน) กี่คน
เปนผูชายกี่คน และผูหญิงกี่คน

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

3.3 ทานมีบุตรที่ปจจุบันเสียชีวิตไปแลวกี่คน  เปนผูชายกี่คน  และผูหญิงกี่คน
 รวม ……………..คน ผูชาย……………..คน ผูหญิง……...……...คน
 
 

พนกังานสมัภาษณ : รวมจาํนวนบุตรทัง้หมดในขอ  3.2 และ 3.3 ลงในชองขางลาง
 รวม ……………..คน ผูชาย……………..คน ผูหญิง……...……...คน
 (ใหตรวจดูวาจํานวนครรภที่เกิดรอดตองเทากับจํานวนรวมทั้งหมด  ถาไมเทากันใหกลับไปถามใหม)

 

พนกังานสมัภาษณ : ขอ 3.4-3.6 ถามสตรทีีก่าํลงัตัง้ครรภหรือเคยตัง้ครรภ อายรุะหวาง 15-50 ป

3.4 การต้ังครรภครั้งลาสุดนั้น  เปนการตั้งครรภโดยที่ไมไดต้ังใจ / ไมไดวางแผนหรือไม
 1.  ต้ังใจ / วางแผน  (ขามไปขอ 3.7) 2.  ไมไดต้ังใจ / ไมไดวางแผน

3.5 เมือ่ทราบวามกีารตัง้ครรภเกดิขึน้  ในความคดิของทานครัง้แรก  ทานคดิวาตองการตัง้ครรภตอไปหรือไม
 1.  ตองการ 2.  ไมตองการ
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3.6 การตั้งครรภคร้ังนี้  ทานตั้งครรภครบ 9 เดือนหรือไม
 1.  ครบ 2.  ไมครบ 3.  กําลังตั้งครรภ …………เดือน (ขามไปขอ 3.7)
 

1. ขณะนี้บุตรยังมีชีวิตอยู  อายุ………………………….  (ขามไปขอ 3.7)
2. บุตรเสียชีวิตแลวเมื่ออายุ……….……………………..

สาเหตุที่บุตรเสียชีวิต (ระบุ)………………………….……………………..……… (ขามไปขอ 3.7)

3.6.1 ถาตั้งครรภไมครบ 9 เดือน เพราะเหตุใด
 1.  คลอดกอนกําหนด       2.  แทงเอง       3.  ทําแทง        4.  อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………

พนักงานสัมภาษณ :  ขอ 3.7 ถามสตรีที่แตงงานแลว อายุระหวาง 15-50 ป

3.7 ทานหรือสามีของทานเคยคุมกําเนิดหรือไม
1.  เคย 2.  ไมเคย   (ขามไปขอ 3.8)

3.7.1 วิธีที่ใชคุมกําเนิดครั้งแรกคือ ……………………………………….
เร่ิมใชเมื่อเดือน …………………………………. พ.ศ.…………..
เหตุผลที่ใชวิธี………………………………ในครั้งแรก เพื่อ
1.  เวนระยะการตั้งครรภ 3.  ปองกันการตั้งครรภ
2.  หยุดการตั้งครรภ 4.  อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………..

3.7.2  ปจจุบันนี้ ทานยังคุมกําเนิดอยูหรือไม
1.  ยังคุมกําเนิดอยู 2.  เลิกคุมกําเนิดแลว

3.7.3  ทานเลิกคุมกําเนิดเมื่อไหร   เดือน …………………………………. พ.ศ.…………..
3.7.4 เหตุผลที่เลิกคุมกําเนิด

1.  ไมคิดวาจะมีบุตรอีก 5.  กลัวอาการขางเคียง
     รวมทั้งเปนหมันเอง/ภาวะมีลูกยาก 6.  ใชแลวเกิดอาการขางเคียง
2.  ไมมีเพศสัมพันธ 7.  ไมชอบใชวิธีคุมกําเนิดที่ใชอยู
3.  ตองการมีบุตร 8.  อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………
4.  เลี้ยงบุตรดวยนมมารดา
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3.8 ประวัติการตั้งครรภและการคุมกําเนิดรายเดือน

ถาแตงงานแลว หรือเคยใชวิธีคุมกําเนิด ใหสัมภาษณการตั้งครรภและ/หรือคุมกําเนิดในระหวางเดือนมกราคม
2546 ถึงปจจุบัน โดยบันทึกอักษรยอลงในตารางรายเดือนขางลาง ในแตละเดือน

แนวทางคําถามและการบันทึกอักษรยอมีดังนี้
1. การส้ินสุดการตั้งครรภ

(ถามถึงการตั้งครรภ และผลของการตั้งครรภในระหวางเดือนมกราคม 2546 ถึงปจจุบัน)
บันทึกผลของการตั้งครรภในเดือนที่ส้ินสุดดังนี้

LB (Live Birth) :  เกิดรอดชีพ
SB (Still Birth)  :  เกิดไรชีพ หรือตายคลอด (จํานวนเดือนตั้งครรภตั้งแต 7 เดือนขึ้นไป)
A (Abortion)     :  แทงเอง (จํานวนเดือนตั้งครรภนอยกวา 7 เดือน)

2. ระยะเวลาของการตั้งครรภ
(ถามถึงจํานวนเดือนที่ตั้งครรภ โดยถามย้ําวา เดือนที่ทานตั้งครรภเดือนแรกคือเดือน… นี้ ใชหรือไม)

ใส G (Gestation) :  การตั้งครรภ ในแตละเดือน (ถาตั้งครรภกอนเดือนมกราคม 2546
        ใหบันทึกเดือนที่ตั้งครรภในขอ 3.9)

ยกเวนเดือนแรก คือ เดือนปฏิสนธิ ใหใส G และเครื่องหมายวงเล็บ ( ) ตามหลัง G ดวย

3. การคุมกําเนิดในเดือนปฏิสนธิ
(ตรวจเดือนปฏิสนธิเดือนแรก G( ) แลวถามวา ในเดือนนั้น ใชวิธีคุมกําเนิดอยูหรือไม)

ถาคุมกําเนิดใหใสอักษรยอวิธีคุมกําเนิดลงในวงเล็บหลัง G
ถาไมไดใชวิธีคุมกําเนิด ถามถึงเหตุผลที่ไมไดคุมกําเนิด แลวใสอักษรยอ ลงในวงเล็บหลัง G

4. การขาดประจําเดือนหลังคลอด (Amenorrhoea : Am)
(หลังจากเดือนส้ินสุดการตั้งครรภ (LB หรือ SB หรือ A) ถามวา “ประจําเดือนขาดไปกี่เดือน”)

ใส Am( ) ในแตละเดือนใหเทากับจํานวนเดือนที่ขาด ลบหนึ่งเดือน
ถาผูถกูสัมภาษณประจาํเดอืนมาภายในหนึง่เดอืน หลังการสิน้สุดการตัง้ครรภ ไมตองใส Am( )

5. การใชวิธีคุมกําเนิด
ใหเริ่มจากเดือนนี้หรือเดือนลาสุดที่ยังวางอยู หรือมีอักษร Am( ) โดยถามวา
“ในเดือนนี้ใชวิธีคุมกําเนิดหรือไม” ถาใช “ใชเปนเวลานานเทาใด”
(ถามใหแนใจวาแตละวิธีที่ใชนั้น ใชติดตอกันนานกวา 2 เดือน
ถาไมไดใชติดตอกันครบ 2 เดือน จะใสวิธีคุมกําเนิดนั้น ๆ เรียงกันสองเดือนไมได

ถามยอนหลังในทุก ๆ เดือนที่ยังวาง หรือมี Am( )
ถามีการเปลี่ยนวิธีใช หรือเลิกใชในระหวางเดือน ใหลงอักษรยอวิธีคุมกําเนิดที่ใชในปลายเดือน

พนักงานสัมภาษณ : ถาผูใหสัมภาษณเปนโสดที่ไมเคยใชวิธีคุมกําเนิดเลยหรือไมเคยตั้งครรภเลย
ใหถามวา “ต้ังแต 1 มกราคม 2546 ถงึปจจุบัน ทานเคยขาดประจาํเดอืน  หรอืไม”
ถาเคยใส Am (Amenorrhoea) (ขาดประจําเดอืน)  ในเดอืนท่ีขาดประจําเดอืน
สวนเดือนท่ีวางใหใส NS (No Sexual contact) (ไมมีเพศสัมพันธ)

พนักงานสัมภาษณ : ขอ 3.8–3.12  ถามสตรีท่ีมีอายุระหวาง 15-50 ปทุกคน
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บันทึกรายละเอียดประวัติการตั้งครรภและการคุมกําเนิด

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

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

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

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

อักษรยอวิธีคุมกําเนิด
  (1) หมันหญิง :  L (Ligation)   (9) นับระยะปลอดภัย :  R (Rhythm)
  (2) หมันชาย :  V (Vasectomy) (10) ใชปองกันทางชองคลอด :  VM (Vaginal Methods)
  (3) ยาหลอดฝงคุมกําเนิด :  Imp (Subdermal Implant) (11) ทําแทง :  IA (Induced Abortion)
  (4) ยาฉีดคุมกําเนิด :  I (Injection) (12) งดเวนรวมเพศ :  Ab (Abstinence)
  (5) หวงอนามัย :  IUD (IUD) (13) R + W (Rhythm & Withdrawal)          ถามให
  (6) ยาเม็ดคุมกําเนิด :  P (Pill) (14) R + C (Rhythm & Condom)               แนใจวา
  (7) ถุงยางอนามัย :  C (Condom) (15) C + W (Condom & Withdrawal)        ใชพรอมกัน
  (8) หล่ังนอกชองคลอด :   W (Withdrawal) (Other) : วิธีอื่น (ใหหมายเหตุไวใตตาราง)

  

6. เหตุผลที่ไมใชวิธีคุมกําเนิด
ถามถึงเหตุผลที่ไมใชวิธีคุมกําเนิดในแตละเดือนที่วางอยู ถามีเหตุผลมากกวาหนึ่ง ใหถามถึงเหตุผลที่สําคัญที่สุด
สวนเดือนที่มีอักษร Am(  ) ใหเติม – ในวงเล็บดังนี้ Am( - )

อักษรยอเหตุผลที่ไมใชวิธีคุมกําเนิด
(70) ไมมีประจําเดือนและไมไดใชวิธีคุมกําเนิด :  Am( - )
(81) ไมคิดวาจะมีบุตรอีกรวมทั้งเปนหมันเอง :  U (Unable)
(82) ไมมีเพศสัมพันธ :  NS (No Sexual contact)
(83) ตองการมีบุตร :  D (Desire pregnancy)
(84) เล้ียงบุตรดวยนมมารดา :  B (Breastfeeding)
(85) กลัวอาการขางเคียง :  SE (Side Effect)
(86) ไมชอบใชวิธีคุมกําเนิดที่ใชอยู :  DM (Dislike Method)

X : เหตุผลอื่น ๆ (ใหหมายเหตุไวใตตาราง)

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

2546

2547

X :  เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………………………………
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พนักงานสัมภาษณ : ตรวจดูตารางใหแนใจวา ไมมีเดือนไหนวางอยูโดยไมมีคําตอบ
เสร็จแลวตรวจดูวา ในเดือนมกราคม 2546 มีการใชวิธีคุมกาํเนิดหรือ
การตั้งครรภหรือไม   ถามี ถามตอขอ 3.9

3.9 ถามีการใชการคุมกําเนิดหรือมีการตั้งครรภในเดือนมกราคม 2546 ใหถามวา
เร่ิมใช “วิธี …………………………………”  โดยไมเคยหยุดใช / หรือเร่ิมต้ังครรภต้ังแตเมื่อใด
ต้ังแตเดือน…………………………………  พ.ศ. …………….

3.10 ใหตรวจดูจากตารางวา ปจจุบันกําลังคุมกําเนิดวิธีอะไร (ระบุ) ………………………………...…….

3.11 ถาปจจุบันกําลังใชวิธีคุมกําเนิดที่ไมใชวิธีธรรมชาติ ใหถามตอ

3.11.1 ทานใชบริการการคุมกําเนิดที่ไหนบาง (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
ก. โรงพยาบาลรัฐบาลในกรุงเทพฯ ง. สถานีอนามัย ช. หมอยาสมุนไพร
ข. โรงพยาบาลของรัฐ จ. รานขายยา ซ. รานขายของชําที่มียาจําหนาย
ค. โรงพยาบาลเอกชน/คลินิก ฉ. พอคายาเร ฌ. อ่ืน ๆ (ระบุ) ………….………………..

3.11.2 ทานใชบริการการคุมกําเนิดครั้งลาสุดที่ไหน
1. โรงพยาบาลรัฐบาลในกรุงเทพฯ 4. สถานีอนามัย 7. หมอยาสมุนไพร
2. โรงพยาบาลของรัฐ 5. รานขายยา 8. รานขายของชําที่มียาจําหนาย
3. โรงพยาบาลเอกชน/คลินิก 6. พอคายาเร 9. อ่ืน ๆ (ระบุ) ………….………………..

3.11.3 ทานเสยีคาใชจายในการรบับรกิารการคมุกาํเนดิ (ไมนบัคาเดนิทาง/คาใชจายอืน่ๆ) ครัง้ลาสดุ………...…บาท
3.11.4 ทานพอใจในบริการที่ไดรับครั้งลาสุดหรือไม

1.  พอใจ 2.  ไมพอใจ  เพราะ…………..…………………………………..

3.12 ถาเคยใชวิธีคุมกําเนิด และปจจุบันเลิกคุมกําเนิดไปแลว  ใหถามตอ

3.12.1 “วิธีคุมกําเนิดที่ใชวิธีสุดทาย”  คือวิธีอะไร  (ระบุ) …………………………………….….(ตรวจดู
ใหสอดคลองกับตารางดวย)

3.12.2 ทานใชบริการคุมกําเนิดครั้งสุดทายที่ไหน
1. โรงพยาบาลรัฐบาลในกรุงเทพฯ 4. สถานีอนามัย 7. หมอยาสมุนไพร
2. โรงพยาบาลของรัฐ 5. รานขายยา 8. รานขายของชําที่มียาจําหนาย
3. โรงพยาบาลเอกชน/คลินิก 6. พอคายาเร 9. อ่ืน ๆ (ระบุ) ………….………………..

3.12.3 ทานเสยีคาใชจายในการรบับรกิารการคมุกาํเนดิ (ไมนบัคาเดนิทาง/คาใชจายอืน่ๆ) ครัง้สดุทาย……….…บาท
3.12.4 ทานพอใจในบริการที่ไดรับครั้งสุดทายหรือไม

1.  พอใจ 2.  ไมพอใจ  เพราะ…………….………………………………..



แบบสอบถามสวนบุคคล หนา 10 - 18

สวนที่ 4 : ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
4.1 ปจจุบันทานมีโรคหรืออาการปวยเรื้อรังที่เปนมานานแลว (3 เดือนขึ้นไป)  (เชน โรคเบาหวาน หัวใจ ภูมิแพ  อาการ

ปวดหลัง  วิงเวียน  หนามืด  เหนื่อยงาย  ออนเพลีย ฯลฯ) บางหรือไม  (ระบุโรคหรืออาการที่เปนมากที่สุด 3 ลําดับ)
1. มี 2.  ไมมี

4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5
โรคหรืออาการปวยเรื้อรัง

(ถาระบุชื่อโรคไมได ใหระบุอาการโดยละเอียด)
ใครเปน
ผูวินิจฉัย
โรค

(ดูรหัส)

เปนมานาน
เทาไร

รักษาดวยวิธีไหน
(เรียงลําดับตั้งแตวิธีแรก

ถึงปจจุบัน)
(ดูรหัส)

ทําไมถึง
เลือกรักษา
วิธีนั้น
(ดูรหัส)

1………………………………….………….
……………………………………….……...
……………………………………….……...
……………………………………….……...

….………..
….………..
….………..
….………..

……….ป
……….เดือน

1 ……………………….…..
2 …………………….……..
3 …………………….……..
4 …………………….……..

1 …………
2 …………
3 …………
4 …………

2………………………………….………….
……………………………………….……...
……………………………………….……...
……………………………………….……...

….………..
….………..
….………..
….………..

……….ป
……….เดือน

1 ……………………….…..
2 …………………….……..
3 …………………….……..
4 …………………….……..

1 …………
2 …………
3 …………
4 …………

3………………………………….………….
……………………………………….……...
……………………………………….……...
……………………………………….……...

….………..
….………..
….………..
….………..

……….ป
……….เดือน

1 ……………………….…..
2 …………………….……..
3 …………………….……..
4 …………………….……..

1 …………
2 …………
3 …………
4 …………

รหัสขอ 4.1.2  ใครเปนผูวินิจฉัยโรค :
1. แพทย 3. บุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ 5.  ตัวเอง         7.  อื่น ๆ (ระบุ) ………………………….
2. เจาหนาที่สถานีอนามัย 4. หมอแผนโบราณ 6.  ไมมีการวินิจฉัย
รหัสขอ 4.1.4  รักษาดวยวิธีไหน :   (ถาตอบ 1, 2 หรือ 3 ใหระบุช่ือโรงพยาบาลดวย)
0. ไมไดรักษา 5. ซื้อยากินเองจากรานขายยา 8. รักษาดวยการดูแลตนเอง เชน ออกกําลังกาย/
1. โรงพยาบาลรัฐบาลในกรุงเทพฯ 6. ซื้อยากินเองจากพอคายาเร/ กินอาหารระมัดระวัง
2. โรงพยาบาลของรัฐ รานขายของชําที่มียาจําหนาย 9. อื่น ๆ (ระบุ) ……………………….…………..
3. โรงพยาบาลเอกชน/คลินิก 7. หมอยาสมุนไพร/หมอพระ/หมอน้ํามนต/
4. สถานีอนามัย หมอไสยศาสตร/หมอนวด
รหัสขอ 4.1.5  ทําไมถึงเลือกรักษาวิธีนั้น :  (ตอบเหตุผลหลักเหตุผลเดียว)
1. เปนไมมาก 9.  ไดรับคําแนะนําจากคนที่เคยเปน  15.  รักษาฟรี
2. ราคาถูก 10.  ไมอยากใหใครรูวาปวยเปนอะไร 17. ยาถูกกับโรค/ยาแรงดี/หมอใหยาดี
3. เดินทางสะดวก 11. ปวยเนื่องจากความผิดปกติของ 18. ใชบัตรทองรักษาทุกโรค
4. อาการหนัก รางกายไมใชจากเชื้อโรค 19. บริการดี สะดวก รวดเร็ว
5. สามารถหายเองไดโดยไมตองพ่ึงยา 12. ใชสิทธิ์ในการรักษา (ประกันสังคม/ 20. เชื่อถือในตัวผูใหการรักษา
6. เปนโรคประจําตัวต้ังแตเกิด ประกันสุขภาพ/ผูสูงอายุ/ขาราชการ) 21. ใกลบาน
7. รักษาไมหาย 13. ไดผลดี/ไปรักษาเปนประจํา 22. อื่น ๆ (ระบุ) ……………………….
8. ไมมีเงิน 14.  ตามคําแนะนําที่บอกตอกันมา/เชื่อถือศรัทธา
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4.2 ในชวง 1 เดือนที่ผานมา  ทานเจ็บปวยหรือรูสึกไมสบายหรือประสบอุบัติเหตุบางหรือไม  (นับเฉพาะการ
เจ็บปวยหรืออุบัติเหตุที่ทําใหทานปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไมไดหรือนอยกวาปกติ เชน เรียนหนังสือ ทํางาน
ทํางานบาน  หรือชวยเหลือตัวเอง ฯลฯ)
1. ปวยหรือรูสึกไมสบาย 2. ไมปวย

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4
โรคหรืออาการที่เจ็บปวย
ในชวง 1 เดือนที่ผานมา
(ระบุอาการโดยละเอียด)

ใครเปน
ผูวินิจฉัยโรค

(ดูรหัส)

รักษาดวยวิธีไหน
(เรียงลําดับตั้งแตวิธีแรก

ถึงปจจุบัน)
(ดูรหัส)

ทาํไมถงึเลือก
รกัษาวธีินัน้

(ดูรหัส)

1………………………………….………….
……………………………………….……...
……………………………………….……...
……………………………………….……...

….……………
….……………
….……………
….……………

1 ………………………….
2 …………….……………
3 …………….……………
4 …………….……………

1 ………………
2 ………………
3 ………………
4 ………………

2………………………………….………….
……………………………………….……...
……………………………………….……...
……………………………………….……...

….……………
….……………
….……………
….……………

1 ………………………….
2 …………….……………
3 …………….……………
4 …………….……………

1 ………………
2 ………………
3 ………………
4 ………………

3………………………………….………….
……………………………………….……...
……………………………………….……...
……………………………………….……...

….……………
….……………
….……………
….……………

1 ………………………….
2 …………….……………
3 …………….……………
4 …………….……………

1 ………………
2 ………………
3 ………………
4 ………………

รหัสขอ 4.2.2  ใครเปนผูวินิจฉัยโรค :
1. แพทย 3. บุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ 5.  ตัวเอง         7.  อื่น ๆ (ระบุ) ………………………….
2. เจาหนาที่สถานีอนามัย 4. หมอแผนโบราณ 6.  ไมมีการวินิจฉัย
รหัสขอ 4.2.3  รักษาดวยวิธีไหน :   (ถาตอบ 1, 2 หรือ 3 ใหระบุช่ือโรงพยาบาลดวย)
0. ไมไดรักษา 5. ซื้อยากินเองจากรานขายยา 8. รักษาดวยการดูแลตนเอง เชน ออกกําลังกาย/
1. โรงพยาบาลรัฐบาลในกรุงเทพฯ 6. ซื้อยากินเองจากพอคายาเร/ กินอาหารระมัดระวัง
2. โรงพยาบาลของรัฐ รานขายของชําที่มียาจําหนาย 9. อื่น ๆ (ระบุ) ……………………….…………..
3. โรงพยาบาลเอกชน/คลินิก 7. หมอยาสมุนไพร/หมอพระ/หมอน้ํามนต/
4. สถานีอนามัย หมอไสยศาสตร/หมอนวด
รหัสขอ 4.2.4  ทําไมถึงเลือกรักษาวิธีนั้น :  (ตอบเหตุผลหลักเหตุผลเดียว)
1. เปนไมมาก 9.  ไดรับคําแนะนําจากคนที่เคยเปน  15.  รักษาฟรี
2. ราคาถูก 10.  ไมอยากใหใครรูวาปวยเปนอะไร 17. ยาถูกกับโรค/ยาแรงดี/หมอใหยาดี
3. เดินทางสะดวก 11. ปวยเนื่องจากความผิดปกติของ 18. ใชบัตรทองรักษาทุกโรค
4. อาการหนัก รางกายไมใชจากเชื้อโรค 19. บริการดี สะดวก รวดเร็ว
5. สามารถหายเองไดโดยไมตองพ่ึงยา 12. ใชสิทธิ์ในการรักษา (ประกันสังคม/ 20. เชื่อถือในตัวผูใหการรักษา
6. เปนโรคประจําตัวต้ังแตเกิด ประกันสุขภาพ/ผูสูงอายุ/ขาราชการ) 21. ใกลบาน
7. รักษาไมหาย 13. ไดผลดี/ไปรักษาเปนประจํา 22. อื่น ๆ (ระบุ) ……………………….
8. ไมมีเงิน 14.  ตามคําแนะนําที่บอกตอกันมา/เชื่อถือศรัทธา
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4.3 ในรอบ 1 ปที่ผานมา (ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2546 ถึงปจจุบัน)    ทานทําในสิ่งตอไปนี้เปนประจํา
หรือคิดวาเปนเรื่องปกติสําหรับตัวทานเองใชหรือไม (โดยถามนํา)

พฤติกรรม
ทานทําในสิ่งตอไปนี้
เปนประจําใชหรือไม

   1. ใช            2. ไมใช
ก. กินอาหารรสจัด
ข. กินอาหารรสเค็มจัด
ค.   กินอาหารรสเผ็ดจัด
ง.   กินอาหารรสหวานจัด
จ.   กินอาหารหมักดองเค็ม
ฉ.   กินอาหารกึ่งสําเร็จรูป  เชน บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป
ช.   กินอาหารมัน/กะทิ
ซ.   กินเนื้อสัตวสุกๆ ดิบๆ
ฌ. กินอาหารจานดวน  เชน  แซนวิช, พิซซา, แฮมเบอเกอร, ฮ็อทด็อก, ไกทอด (KFC)
ญ. กินอาหารขบเคี้ยว  เชน ขนมกอบแกบ
ฎ.   กินอาหารเสริมสุขภาพ เชน แบรนด, รังนก, โสม, น้ําสมุนไพร, อื่นๆ
ฏ.   กินวิตามินตางๆ
ฐ. นอนกางมุง หรือนอนมุงลวด

4.4 ปกติทานกินผักอาทิตยละกี่วัน
1. 1 วัน 3. 3 วัน 5. 5 วัน 7. ทุกวัน
2. 2 วัน 4. 4 วัน 6. 6 วัน 8. ไมไดกินเปนประจํา

4.5 ปกติทานกินผลไมอาทิตยละกี่วัน
1. 1 วัน 3. 3 วัน 5. 5 วัน 7. ทุกวัน
2. 2 วัน 4. 4 วัน 6. 6 วัน 8. ไมไดกินเปนประจํา

4.6 ปกติทานดื่มน้ําอะไร เปนประจํา  (ไมถามนํา และตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)

ประเภท
ด่ืมประจํา

1. ใช     2. ไมใช

น้ําที่ด่ืมประจํา
ทานไดตมหรือกรองกอนดื่มหรือไม

1. ตม    2. กรอง    3. ดื่มโดยตรง (ไมไดตม/ กรอง)
ก.  น้ําฝน
ข.  น้ําประปา
ค.  น้ําบอ
ง.  น้ําบาดาล
จ.  น้ําอัดลม
ฉ.  น้ําขวด / น้ําโพลาริส
ช.  น้ําอื่นๆ (ระบุ)………………
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4.7 ปจจุบันทานบริโภคสิ่งตอไปนี้หรือไม  และถาบริโภคบอยครั้งเพียงใด (โดยถามนํา)

4.7.1 4.7.2 4.7.3       4.7.4 4.7.5 4.7.6 4.7.7
ประเภท บริโภค

หรือไม
1. บริโภค
    (ถามตอ
    ขอ 4.7.2  
    และ
   4.7.3)
2. ไมบริโภค
   (ถามตอ
   ขอ 4.7.4-
   4.7.7)

บริโภค
บอยครั้ง
แคไหน
(ดูรหัส)

เริ่ม
บริโภค
อายุ
เทาไร

(ระบุ)…ป

ที่ผานมา
เคยบริโภค
เปนประจํา
หรือไม

1. เคย
    (ถามตอ
   ขอ 4.7.5-
   4.7.7)
2. ไมเคย
    (ถามตอ    
   ขอ 4.7.7)

เริ่ม
บริโภค
เปน

ประจํา
เมื่ออายุ
เทาไหร

(ระบุ)....ป

เลิก/หยุด
บริโภค
มากี่ป
แลว

(ระบุ)...ป

 เหตุผล ทีเ่ลิก/
หยดุบริโภค

หรือ
ไมเคยบริโภค

(ระบุ)…..

ก.  บุหรี่

ข.  เบียร

ค.  เหลา

ง.  ไวน

จ.  สาโท / กระแช / อุ

ฉ.  ยาดอง

ช.  เครื่องดื่มชูกําลัง

ซ.  กาแฟสําเร็จ
     รูปกระปอง
ฌ. ยานอนหลับหรือ
     ยาคลายเครียด

รหัสขอ 4.7.2   บริโภคบอยครั้งแคไหน :
1. อาทิตยละ 1 วัน 4. อาทิตยละ 4 วัน 7. ทุกวัน 10. นาน ๆ ครั้ง
2. อาทิตยละ 2 วัน 5. อาทิตยละ 5 วัน 8. เดือนละครั้ง (เทศกาลหรือโอกาสพิเศษ)
3. อาทิตยละ 3 วัน 6. อาทิตยละ 6 วัน 9. เดือนละ 2-3 ครั้ง
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4.8 นอกจากออกกาํลงัในการประกอบอาชพีการงานแลว ทานมวีธิอีอกกาํลงักายเปนประจาํหรือไม
(โดยไมถามนาํ และตอบไดมากกวา 1 คาํตอบ)

 1.  มี 2.  ไมมี

4.8.1 4.8.2 4.8.3 4.8.4 4.8.5
วิธีออกกําลังกาย ออกกําลังกาย

เปนประจํา
เริ่มออกกําลังกาย
เม่ือไหร  (ระบุ)……

อาทิตยละ
กี่วัน

แตละวัน
นานเทาไร

สวนใหญทาน
ออกกําลังกาย

ที่ไหน
1. ใช    2. ไมใช เดือน พ.ศ. (ดูรหัส) (นาที) (ดูรหัส)

ก.  วิ่ง

ข.  เดินเร็ว

ค.  เตนแอโรบิก

ง.  รํามวยจีน

จ.  เลนกีฬา

ฉ.  กายบริหาร

ช.  อื่นๆ (ระบุ)…………………..

รหัสขอ 4.8.3  อาทิตยละกี่วัน : 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 8. ไมแนนอน

รหัสขอ 4.8.5  สวนใหญทานออกกําลังกายที่ไหน :
1. ภายในบาน / ขางๆ บาน 4. ที่วางโลงๆ ในแถบละแวกบาน 6. สถานที่เลนกีฬาของเอกชน
2. สวนสาธารณะ เชน โรงเรียน วัด 7. สถานที่เลนกีฬาของรัฐบาล
3. ศาลาประชาคมหมูบาน 5. สถานที่เลนกีฬาของหมูบาน 8. อื่น ๆ (ระบุ)………………………
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4.9 ในรอบ 1 ปที่ผานมา (ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2546 ถึงปจจุบัน) ทานเคยใช “บัตรทองรักษาทุกโรค”
ไปรับบริการหรือไม

1. เคยใช  (ถามตอขอ 4.10-4.15) 3. ไมมีบัตรทอง  (ขามไปสวนที่ 5)
2.  ไมเคยใช  (ตอบเหตุผลสําคัญที่สุดเพียงคําตอบเดียว)  (ขามไปสวนที่ 5)

  1.  ไมเคยเจ็บปวย   8.  ขามสถานบริการไมได/ไมผานสถานบริการ
  2.  ไมสะดวก (ในการเดินทาง/ไกลบาน)        เบื้องตนตามขั้นตอน (ระบุ)……………………....
  3.  มีสถานบริการ/คลินิกที่ไปใชบริการเปนประจําอยูแลว   9.  เจ็บปวยฉุกเฉิน/รุนแรง จึงตองใชสถานบริการ
  4.  ไมแนใจจะไดบริการ/ยาดี มีคุณภาพ        ที่อยูใกลที่สุด
  5.  กลัววาตองคอยนาน 10.  ใชบัตรอื่น (ระบุ)………………………………….
  6.  ไมมีคาใชจายเพียงพอ เชน คาเดินทาง 11.  อื่นๆ (ระบุ)………………………………………..
       คาใชจายอื่นๆ (ระบุ)……………………….…….…… 
  7.  ยายมาจากที่อื่น (นอกเขตสถานบริการ) ไมสามารถไปรับบริการที่ถิ่นปลายทาง

4.10 ทานเคยใชบริการกี่ครั้ง   (ระบุตามจํานวนจริง) ……………..คร้ัง

4.11 ครั้งลาสุด  ทานไปใชบริการที่ไหน
1.  สถานีอนามัย 4.  โรงพยาบาลเอกชน
2.  โรงพยาบาลอําเภอ 5.  อื่นๆ (ระบุ)……………………….……..…………………
3.  โรงพยาบาลจังหวัด

4.12 ไปใชบริการครั้งลาสุดดวยอาการหรือโรคหรือเหตุผลอื่น ๆ อะไร (ตอบไดไมเกิน 3 รายการ)
1.   …………………………………………………
2.   …………………………………………………

   3.   …………………………………………………

4.13 ในการไปใชบริการครั้งลาสุด ทานพึงพอใจบริการของแพทยหรือผูที่ใหการรักษาเพียงใด
0.  ไมไดรับบริการ 3.  พอใจนอย
1.  พอใจมาก 4.  ไมพอใจ  เพราะ……………………………………….
2.  พอใจปานกลาง

4.14 ในการไปใชบริการครั้งลาสุด ทานพึงพอใจบริการของเจาหนาที่อื่น ๆ (ที่ไมใชผูใหการรักษา) เพียงใด
0.  ไมไดรับบริการ 3.  พอใจนอย
1.  พอใจมาก 4.  ไมพอใจ  เพราะ……………………………………….
2.  พอใจปานกลาง

4.15 ในการไปใชบริการครั้งลาสุด ทานพึงพอใจคุณภาพยา (รวมยาฉีดดวย) ที่ไดรับเพียงใด
0.  ไมไดรับ/ไมไดใช 3.  พอใจนอย
1.  พอใจมาก 4.  ไมพอใจ  เพราะ……………………………………….
2.  พอใจปานกลาง
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สวนที่ 5 : การพัฒนาชุมชน

พนักงานสัมภาษณ : ถามทุกคนที่มีอายุระหวาง 15-59 ป

 5.1 ทานคิดวาหมูบานนี้มีเร่ืองสําคัญที่สุดที่ตองพัฒนาหรือแกไขอยางเรงดวนหรือไม
1.  มี 2.  ไมมี          3.  ไมทราบ

 

 5.2 เร่ืองที่ตองพัฒนาหรือแกไขอยางเรงดวน (ไมถามนํา และตอบไดคําตอบเดียว)
 1.  ถนน   7.  ระบบไฟฟา 13.  ปญหาคนตางดาว
 2.  แหลงน้ําธรรมชาติ   8.  ระบบโทรศัพท 14.  ราคาพืชผล
 3.  ที่ทํากิน   9.  ระบบทอระบายน้ํา 15.  น้ําเพื่อการเกษตร ระบบชลประทาน
 4.  อาชีพเสริม 10.  ขยะ 16.  อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………………..
 5.  ยาเสพยติด 11.  ยุงชุม
 6.  ระบบประปา 12.  ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
 

สวนที่ 6 : ความมั่นคงดานเศรษฐกิจ สังคม ของผูสูงอายุ (ถามทุกคนที่มีอายุระหวาง 50-64 ป)

6.1 ถาทานเขาสูวัยสูงอายุ  ทานคิดวาทานจะมีรายไดจากแหลงใด (โดยถามนํา)
แหลงรายได 1. มี 2. ไมมี

ก.  การทํางาน
ข.  ทรัพยสิน (เชน คาเชา, ขาย)
ค.  เงินฝาก / เงินออม (รวมท้ังดอกเบี้ย)
ง.  เงิน / ส่ิงของจากลูก-หลาน
จ.  เงินบําเหน็จ / บํานาญ / กบข. / กสจ. / กสช.
ฉ.  เงินประกันสังคม / ประกันชราภาพ
ช.  เงินปนผลจากหุน / สหกรณ
ซ.  เงินประกันชีวิต / ประกันสุขภาพ
ฌ. เงินนอกระบบ (เชน แชร, ปลอยเงินกู)

6.2  ถาทานเขาสูวัยสูงอายุ  ทานตั้งใจวาจะพักอาศัยอยูกับใครมากที่สุด
1. อยูคนเดียว 5. พอตา แมยาย พอ/แมสามี   9. พ่ีนอง 13. เหลน 17. สถานสงเคราะห
2. คูสมรส 6. บุตร 10. เขย 14. ปู ยา ตา ยาย 18. สถานดูแลผูสูงอายุ
3. พอ 7. บุตรบุญธรรม/ลูกเลี้ยง 11. สะใภ 15. ญาติ 19. วัด
4. แม 8. บุตรของบุตร 12. หลาน 16. เพื่อน 20. อื่น ๆ  (ระบุ)………………..
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สวนที่ 7 : การใชถุงยางอนามัย

พนักงานสัมภาษณ : ถามผูชายทุกคนที่มีอายุระหวาง 15-59 ป

7.1 ทานเคยใชถุงยางอนามัยหรือไม
1.  เคย     2.  ไมเคย  (จบการสัมภาษณ)        3.  ไมรูจักถุงยางอนามัย  (จบการสัมภาษณ)

1.1 ใชถุงยางอนามัยครั้งแรกเมื่ออายุ  (ระบุ) ……………………ป
1.2 ใชถุงยางอนามัยครั้งแรกกับใคร (ระบุความสัมพันธ)………………………………………..
1.3 เหตุผลที่ใชถุงยางอนามัย (คร้ังแรก) เพราะ……….….……………………………………..

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

7.2 ในรอบ 1 ปที่ผานมา (ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2546 ถงึปจจบัุน)  ทานใชถุงยางอนามัยครั้งลาสุดเมื่อไร

1.  ใชเมื่อวันที่…………เดือน………………………. พ.ศ. ………….
2.  ไมไดใช   (จบการสัมภาษณ)

7.3 ในรอบ 1 ปที่ผานมา (ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2546 ถงึปจจบัุน)  ทานซื้อถุงยางอนามัย (ชิ้นลาสุด)
จากที่ไหน

1.  โรงพยาบาลของรัฐ 6.  รานสะดวกซื้อ (เปด 24 ชม.)
2.  โรงพยาบาล/คลินิกเอกชน 7.  พอคายาเร
3.  สถานีอนามัย 8.  ตูหยอดเหรียญ
4.  รานขายยา 9.  อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………..……
5.  รานขายของชํา

7.4 ในรอบ 1 ปที่ผานมา (ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2546 ถงึปจจบัุน)  ทานซื้อถุงยางอนามัย (ชิ้นลาสุด)
ราคาชิ้นละเทาไร    …………….………….บาท
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7.5 ในรอบ 1 ปที่ผานมา (ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2546 ถงึปจจบัุน)  ทานใชถงุยางอนามยั (เพือ่การคมุกาํเนดิ/
ปองกนัเอดส/กามโรค) กบัใครบาง  และดวยเหตผุลอะไร

7.5.1 7.5.2
ใชถุงยางอนามัยกับใครบาง

(ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
เหตุผลที่ใชถุงยางอนามัย เพราะ………….….

1. คูสมรส

2. บุคคลที่มีเพศสัมพันธกันเปนประจํา
(ระบุความสัมพันธ)……………………………………….
3. บุคคลที่มีเพศสัมพันธกันเปนครั้งคราว
(ระบุความสัมพันธ)……………………………………….

7.6 ในรอบ 1 ปที่ผานมา (ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2546 ถงึปจจบัุน)  ทานไดใชถุงยางอนามัยทุกครั้ง
เมื่อมีเพศสัมพันธหรือไม

1.  ใชทุกครั้ง
2.  ใชบางครั้ง  ใชเพียงรอยละ……………….ของการมีเพศสัมพันธ

7.7  ในรอบ 1 ปที่ผานมา (ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2546 ถงึปจจบัุน)  ทานเคยมีประสบการณถุงยางอนามัยร่ัวหรือไม
1.   เคย 2.  ไมเคย



ความเห็นของพนักงานสัมภาษณ
                     

พนักงานสัมภาษณ :  เมื่อเสร็จการสัมภาษณรายนี้ โปรดตอบคําถามตอไปนี้อยางตรงไปตรงมา

1. สถานที่ที่ทําการสัมภาษณเปนอยางไร
1. ปราศจากสิ่งรบกวน/มีความเปนสวนตัวมาก
2. มีส่ิงรบกวนบางแตไมมีผลกระทบตอการสัมภาษณ
3. มีส่ิงรบกวนและมีผลกระทบตอการสัมภาษณพอสมควร
4. มีส่ิงรบกวนมากจนตองหยุดการสัมภาษณบอยๆ / เสียบรรยากาศ

2. มีบุคคลอื่นอยูรวมในการสัมภาษณนี้หรือไม
1. มีตั้งแตตนจนจบ
2. มีเฉพาะบางตอนของการสัมภาษณ
3. ไมมีตลอดการสัมภาษณ   (ขามไปขอ 5)

3. ถามีบุคคลอื่นอยูในที่สัมภาษณ ใครอยูในที่สัมภาษณบาง (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
ก. บุคคลในครอบครัวของผูตอบ……….….คน ค. เพื่อนบาน………..…..คน
ข. เพื่อนของผูตอบ…………...คน ง. บุคคลอื่น ๆ (ระบุ)………………………….  ……….คน

4. มีบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ ตอบหรือออกความเห็นชวยผูตอบหรือไม
1. มีมาก 3. มีนอย
2. มีเปนบางตอน 4. ไมมี

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

6. ผูตอบมีปฏิกิริยาอยางไรในการใหสัมภาษณ
1. ยินดีในการตอบคําถาม
2. เฉย ๆ
3. มีทาทีไมพรอมที่จะใหสัมภาษณบางเรื่องหรือบางขอ (ระบุเรื่อง/ขอ)…………………………………….….…..
4. แสดงทาทีไมคอยพอใจในบางเรื่องหรือบางขอ (ระบุเรื่อง/ขอ)…………………………………………………...

7. โดยทั่วไปคุณภาพของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณนี้เปนอยางไร
1. ดีมาก 3. พอใช
2. ดี 4. ไมดี (เพราะ)…………………………………………………..
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ตารางเพิ่มเติม 
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ตาราง ผ1.1 จํานวน อัตรา และเวลาเฉลีย่ ในการสัมภาษณ  จําแนกตามแบบสอบถาม 
 

 แบบสอบถาม 
 ครัวเรือน บุคคล 

จํานวนครัวเรือน/บุคคลจากป 2546 
จํานวนครัวเรือน/บุคคลที่ยายออก 
จํานวนครัวเรือน/บุคคลที่หาไมพบ 
จํานวนครัวเรือน/ บุคคลในขายทีต่องติดตาม 
จํานวนครัวเรือน/บุคคลทีต่ดิตามสัมภาษณได 
จํานวนครัวเรือน/บุคคลที่พบแตไมสามารถสัมภาษณได 
อัตราสัมภาษณได  
เวลาโดยเฉลี่ย 

17,007 
3,514 

441 
13,052 
12,439 

613 
95.30 
15.85 

 30,215 
 - 
 - 

 30,215 
 28,251 
   1,964 

93.49 
  13.62 

 

ตาราง ผ1.2 จํานวนและการกระจายรอยละของผูปฏิเสธการใหสัมภาษณ จําแนกตามเหตุผล
และแบบสอบถาม 

 
เหตุผล ครัวเรือน  บุคคล 

 จํานวน รอยละ  จํานวน รอยละ 
ไมตองการใหขอมูล 126 20.6 260 13.2 
มีภารกิจเกี่ยวกับอาชีพ/ติดธุระ 181 29.5 1,200 61.1 
เจ็บปวย/ชรา/พิการ 18 2.9 462 23.5 
ไมมีคนอยูประจํา/บานปด 172 28.1 - - 
เสียชีวิตไปแลว 82 13.4 - - 
ถูกจองจํา 10 1.6 - - 
อื่น ๆ 18 2.9 29 1.5 
ไมทราบ / ไมตอบ 6 1.0 13 0.7 
          รวม 613* 100.0 1,964 100.0 
 

*  ไมนับรวมครัวเรือนที่ยายไปอยูที่อื่นแลวจํานวน 3,514 ครัวเรือน และ ครัวเรือนที่พนักงานสัมภาษณหา
ไมพบจํานวน 441 ครัวเรือน  
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ตาราง ผ1.3 การกระจายรอยละของผูใหสมัภาษณ จําแนกตามคําถามในการประเมินคณุภาพ
ขอมลูและประเภทของแบบสอบถาม 

 
คําถาม ครัวเรือน บุคคล 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
สถานที่ท่ีทําการสัมภาษณเปนอยางไร 

ปราศจากสิ่งรบกวน/มีความเปนสวนตัวมาก 
มีสิ่งรบกวนแตไมมีผลตอการสัมภาษณ 
มีสิ่งรบกวนและมีผลตอการสัมภาษณพอสมควร 
มีสิ่งรบกวนมากจนตองหยุดการสัมภาษณบอยๆ/

เสียบรรยากาศ 
ไมทราบ/ไมตอบ 

 
6,112 
5,699 

567 
 

55 
6 

 
49.1 
45.8 

4.6 
 

0.4 
0.0 

 
11,416 
15,391 
1,330 

 
99 
15 

 
40.4 
54.5 

4.7 
 

0.4 
0.1 

รวม 12,439 100.0 28,251 100.0 
มีบุคคลอ่ืนที่ไมเก่ียวของอยูรวมในการสัมภาษณนี้
หรือไม 

มีตั้งแตตนจนจบ 
มีเฉพาะบางตอนของการสัมภาษณ 
ไมมีตลอดการสมัภาษณ 
ไมทราบ/ไมตอบ 

 
 

6,587 
886 

4,954 
12 

 
 

53.0 
7.1 

39.8 
0.1 

 
 

15,471 
2,229 

10,536 
15 

 
 

54.8 
7.9 

37.3 
0.1 

รวม 12,439 100.0 28,251 100.0 
ถามีบุคคลอ่ืนอยูในที่สัมภาษณ ใครอยูในที่สัมภาษณบาง 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

บุคคลในครอบครัวของผูตอบ 
เพื่อนของผูตอบ 
เพื่อนบาน 
ลาม 
อ่ืน ๆ (ญาติ คนในทีม ฯลฯ) 

 
 

5,501 
430 

2,673 
233 
756 

 
 

57.3 
4.5 

27.9 
2.4 
7.9 

 
 

14,704 
794 

5,126 
457 

1,711 

 
 

64.5 
3.5 

22.5 
2.0 
7.5 

รวม 9,593 100.0 22,792 100.0 
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ตาราง ผ1.3 (ตอ) 
 

คําถาม ครัวเรือน บุคคล 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มีบุคคลอ่ืนที่ไมเก่ียวของ ตอบหรือออกความเหน็
ชวยผูตอบหรือไม 

มีมาก 
มีเปนบางตอน 
มีนอย 
ไมมี 
ไมทราบ/ไมตอบ 

 
 

234 
1,388 
1,581 
4,258 

24 

 
 

3.1 
18.5 
21.1 
56.9 
0.3 

 

 
 

528 
3,023 
3,710 

10,418 
38 

 
 

3.0 
17.1 
20.9 
58.8 
0.2 

รวม 7,485 100.0 17,717 100.0 
ผูตอบใหความรวมมือในการสัมภาษณเพียงใด 

ใหความรวมมือดีมาก 
ใหความรวมมือด ี
ใหความรวมมือปานกลาง 
ใหความรวมมือนอย 
ไมทราบ/ไมตอบ 

 
6,597 
5,567 

225 
41 
9 

 
53.0 
44.8 

1.8 
0.3 
0.1 

 
14,650 
12,849 

611 
122 
19 

 

 
51.9 
45.5 

2.2 
0.4 
0.1 

 
รวม 12,439 100.0 28,251 100.0 

ผูตอบมีปฏิกิริยาอยางไรในการใหสัมภาษณ 
ยินดีในการตอบคําถาม 
เฉยๆ 
มีทาทีไมพรอมที่จะใหสัมภาษณบางเรื่อง 
แสดงทาทีไมคอยพอใจในบางคําถาม 
ไมทราบ/ไมตอบ 

 
11,390 

985 
37 
17 
10 

 
91.6 

7.9 
0.3 
0.1 
0.1 

 

 
25,404 
2,724 

62 
26 
17 

 
89.9 

9.7 
0.2 
0.1 
0.1 

รวม 12,439 100.0 28,251 100.0 
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ตาราง ผ1.3 (ตอ) 
 

คําถาม ครัวเรือน บุคคล 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

โดยทั่วไปคุณภาพของขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณนี้
เปนอยางไร 

ดีมาก 
ด ี
พอใช 
ไมดี 
ไมทราบ/ไมตอบ 

 
 

5,557 
5,872 

963 
38 
9 
 

 
 

44.7 
47.2 
7.7 
0.3 
0.1 

 

 
 

12,346 
13,510 
2,307 

70 
18 

 
 

43.7 
47.8 
8.2 
0.2 
0.1 

รวม 12,439 100.0 28,251 100.0 
คุณภาพของขอมูลจากการสัมภาษณไมดีเพราะอะไร

เปนคนตางดาว 
เมาสุรา 
ชรา 
พิการทางสมอง 
ไมคอยใหความรวมมือ 
ปวย 
จิตใจผูใหขอมลูไมอยูกับเนื้อกับตัว/คิดมาก 
ผูใหขอมูลเปนเด็ก/ไมรูขอมลูบางสวน 
ผูใหขอมูลใหขอมูลไดบางสวน ผูอื่นตอบแทน

เปนสวนใหญ 
ไมทราบ/ไมตอบ 

 
 

6 
2 
3 
1 

12 
3 
- 
9 
 

- 
10 

 
 

13.0 
4.3 
6.5 
2.2 

26.1 
6.5 

- 
19.6 

 
- 

21.7 
 

 
 

7 
7 
6 
2 

25 
7 
3 
1 
 

8 
22 

 
 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 

 
0.0 
0.1 

รวม 46 100.0 88 100.0 
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ตาราง  ผ7.1 อัตราเจริญพันธุรายอายุ และอัตราเจริญพันธุรวมของสตรีอายุ 15-49 ป     จําแนกตาม
พื้นที่  

 

อายุ อัตราเจริญพันธุรายอายุ 
 เมือง/ 

ก่ึงเมือง 
ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน รวม 

15-19 0.04422 0.06863 0.07921 0.11702 0.07500 0.07724 
20-24 0.08943 0.11111 0.14451 0.17737 0.11567 0.13098 
25-29 0.08273 0.07336 0.07063 0.12441 0.10154 0.09423 
30-34 0.06325 0.06207 0.04710 0.08583 0.06612 0.06716 
35-39 0.02571 0.03274 0.02642 0.06127 0.02459 0.03562 
40-44 0.00278 0.00980 0.00656 0.01456 0.00840 0.00858 
45-49 0.00345 0.00000 0.00000 0.00331 0.00375 0.00242 
อัตราเจริญพันธุรวม 1.56 1.79 1.87 2.92 1.98 2.08 
 
ตาราง ผ7.4 การกระจายรอยละของสตรีทีกํ่าลังใชวิธีคุมกาํเนิด จําแนกตามแหลงบริการครั้งสุดทาย 

และพ้ืนที่  
 

แหลงบริการ เมือง/ 
ก่ึงเมือง 

ขาว พืชไร ท่ีสูง ผสมผสาน รวม 

โรงพยาบาลรัฐ 55.2 39.8 41.2 37.4 52.5 45.0 
ศูนยบริการสาธารณสุข 7.0 42.2 36.2 40.3 22.5 29.9 
โรงพยาบาลเอกชน/คลินิก 8.7 4.5 4.7 4.8 7.0 6.0 
รานขายยา 26.8 9.6 12.1 12.1 15.6 15.1 
รานชํา 0.8 3.2 4.2 3.4 2.0 2.7 
อื่น ๆ 1.3 0.3 1.1 1.8 0.3 1.0 
ไมตอบ 0.3 0.4 0.5 0.2 0.1 0.3 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ภาคผนวก 2    
หนาที่และคุณสมบัติของผูคุมงานสนาม  

และพนกังานสัมภาษณ 
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หนาที่และคุณสมบัติของ 
ผูคุมงานสนาม และพนักงานสัมภาษณ 

 

ผูคุมงานสนาม 
 
บทบาทหนาที่ 
 1. ควบคุมการดําเนินการเก็บขอมูลใหเปนไปตามกําหนดการ 
 2. ติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีระดับอําเภอ ตําบล และหมูบาน 
 3. ปรับปรุงบัญชจีํานวนครวัเรอืนและบุคคลในหมูบาน พรอมแผนที่หมูบาน 
 4. เก็บขอมูลหมูบาน โดยใชแบบสัมภาษณชุดหมูบาน 
 5. จัดพนกังานสมัภาษณลงสัมภาษณครวัเรือน/บุคคลในหมูบาน 
 6. รับผิดชอบความสมบูรณของแบบสอบถามครัวเรือนและบุคคลใหเสรจ็กอน

เปลี่ยนหมูบาน 
 7. อํานวยความสะดวกแกพนักงานสัมภาษณในการทํางานและความเปนอยู 
 8. บริหารจดัการใหมีผูทําหนาที่ตรวจแบบสอบถาม (ผูชวยผูคุมงานภาคสนาม) 
 9. ติดตอประสานงานและรายงานความคืบหนาการดําเนนิงานกับทาง 
  สถาบันวจิัยประชากรและสงัคม 
 
คุณสมบัต ิ

1. สําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรีทุกสาขา ไมจํากัดเพศ  และอายุไมเกนิ 30 ป 
2. มีความรูความสามารถดานการวจิัยเบื้องตนบาง 
3. มีมนุษยสัมพันธดี  มีความเปนผูนํา  สามารถรับผิดชอบวางแผนเก็บขอมูล

ภาคสนามใหเสร็จสิ้นทันเวลาที่กําหนดได 
4. มีความเต็มใจที่จะพกัอยูในหมูบาน จังหวัดกาญจนบรุี ตลอดเวลาปฏิบตังิาน

ภาคสนาม ประมาณ 45 วัน  
5. มีสุขภาพแข็งแรงไมมีโรคประจําตัวรายแรง 
6. ถามีภูมลิําเนาในจังหวัดกาญจนบุร ีหรือใกลเคียง หรือสามารถพูดภาษาทองถิ่น

ในพื้นท่ีทีจ่ะเก็บขอมูล จะไดรับการพิจารณาเปนพเิศษ 
  
 



148 

พนักงานสัมภาษณ 
 
บทบาทหนาที่ 

1. เก็บรวบรวมขอมูลระดับครวัเรือนและบุคคล โดยการสมัภาษณ ดวย
แบบสอบถามใหครบถวนและถูกตอง 

2. ตรวจแบบสอบถามของตนเองใหเรียบรอย และแลกกนัตรวจกอนสงใหผูควบคุม
งานภาคสนามตรวจ โดยดําเนินการใหแลวเสรจ็วนัตอวนั 

3. รวมกันรับผิดชอบคุณภาพของแบบสอบถามในทีม 
4. ทํางานตามที่ผูควบคุมงานภาคสนามมอบหมาย 

 
คุณสมบัต ิ

1. สําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรีทุกสาขา ไมจํากัดเพศ และอายุไมเกิน 30 ป 
2.    มีความรูดานการวจิัยเบื้องตนบาง 
3. มีมนุษยสัมพันธด ี
4. มีความเต็มใจที่จะพกัอยูในหมูบาน จังหวัดกาญจนบรุี ตลอดเวลาปฏิบตัิงาน

ภาคสนาม ประมาณ 45 วัน  
5. มีสุขภาพแข็งแรงไมมีโรคประจําตัวรายแรง 
6. มีความรูทางการเขียนภาษาไทยดี และลายมืออานออกงาย  
7. มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 
8. ถามีภูมลิําเนาในจังหวัดกาญจนบุร ีหรือใกลเคียง หรือสามารถพูดภาษาทองถิ่น 
 ในพื้นท่ีทีจ่ะเก็บขอมูล จะไดรับการพิจารณาเปนพเิศษ 
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ภาคผนวก 3    
รายชือ่หมูบานในพื้นทีศ่ึกษา 
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รายชื่อหมูบานในพื้นที่ศึกษา 
 
เมือง/กึ่งเมือง 
 

อําเภอ ตําบล  หมูบาน 
ทามะกา ทาไม   บานหลังวัดคาทอลิค 
 ตะคร้ําเอน   บานเกาหลัง 
 พระแทน   บานหมอสอ 
 ทาเสา   บานทาเสา 
 หวายเหนียว บานวังทอง 
ทามวง วังขนาย   บานมะกอกหมู 
 วังศาลา   บานหัวพงษ 

 
     และ 
 เขตเทศบาล อาํเภอเมอืง                    10 ชุมรุมอาคาร 

         เขตเทศบาล อาํเภอทามะกา                 3    ชุมรุมอาคาร 
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พื้นทีป่ลูกขาว 
 
อําเภอ ตําบล  หมูบาน 

บอพลอย หนองกุม  บานหนองตาพุก 
ทามะกา ยางมวง  บานหวยรางพงษ 
 โคกตะบอง  บานชายธูป 
 เขาสามสิบหาบ  บานเขากะอาง 
ทามวง พังตร ุ  บานรางเฆ 
พนมทวน พนมทวน  บานดอนงิว้ 
 หนองโรง  บานหลุมหิน 
   บานรางขบ 
 ทุงสมอ  บานดอนปรก 
 พังตร ุ  บานพังตร ุ
   บานทุงสาวนอย 
   บานดงกลาง 
 หนองสาหราย  บานปลกัเขวา 
 ดอนตาเพชร  บานหนองปลอง 
   บานหนองโพธิ ์
  บานหนองตาขํา 
เลาขวญั หนองประดู  บานตะลุงเหนือ 
หวยกระเจา หวยกระเจา  บานดงตาอินทร 
    บานกรอกฟาสาธุการ 
 วังไผ  บานนาตามิ่ง 
 ดอนแสลบ  บานโปงสวรรค 
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พื้นที่พืชไร 
 

อําเภอ ตําบล   หมูบาน 

เมือง หนองบัว   บานพุประดู 
 วังดง   บานหนองสามพราน 
ไทรโยค ลุมสุม   บานเสรีธรรม 
 ศรีมงคล   บานยางโทน 
บอพลอย หนองร ี   บานหนองแกใน 
    บานหนองสําโรง 
 หลุมรัง   บานวังเงิน 
 ชองดาน   บานหนองเข 
 หนองกราง   บานพุรวก 
ทามวง รางสาลี ่   บานหนองจิก 
 หนองตากยา   บานหนองสองหอง 
    บานหนองแหน 
    บานหนองขาวนก 
เลาขวญั เลาขวญั   บานเปรงพทุรา 
 หนองปลิง   บานบึงหลม 
 หนองนกแกว   บานหนองรกั 
 ทุงกระบ่ํา   บานน้ําลาด 
ดานมะขามเตีย้ ดานมะขามเตีย้   บานหนองจอก 
หนองปรือ หนองปลาไหล   บานหนองขอนเทพพนม 
    บานเทพมงคล 
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พื้นที่สูง 
 

อําเภอ ตําบล   หมูบาน 

ศรีสวัสดิ ์ นาสวน บานปลายนาสวน 
  บานเจาะเหลาะ 
 ดานแมแฉลบ บานทาสนุน 
 เขาโจด บานไกรเกรยีง 
 หนองเปด บานเกาะบุก 
 ทากระดาน บานทากระดาน 
 แมกระบุง บานน้ํามุด 
ทองผาภูม ิ ทาขนุน บานเสาหงษ 
 ปลอก บานปลอกคี ่
 หินดาด บานหินดาดตะวันตก 
  บานวังผาตาด 
 ลิ่นถิ่น บานกุยแหย 
 ชะแล บานทุงนางครวญ 
 หวยเขยง บานประจําไม 
  บานรวมใจ 
 สหกรณนิคม บานดินโส  
สังขละบรุ ี หนองลู บานหวยมาลัย 

บานหวยกบ 
 ปรังเผล บานหวยตอ 
 ไลโว บานเสนหพอง 
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พื้นที่เศรษฐกิจผสมผสาน  
 

อําเภอ ตําบล  หมูบาน 

เมือง เกาะสําโรง   บานเกาะสําโรง 
    บานเขาขวาง 
ไทรโยค ลุมสุม   บานพุนอย 
 ไทรโยค   บานดาวดึงส 
 วังกระแจะ   บานแกงระเบิด 
    บานวังกระแจะ 
บอพลอย หนองกุม   บานทาแจง 
 หลุมรัง   บานไรพัฒนา 
ทามะกา ดอนชะเอม   บานทุงมะกรูด 
 ตะคร้ําเอน   บานรวมใจพัฒนา 
 อุโลกสี่หมื่น   บานแจงงาม 
 แสนตอ   บานแสนตอ 
ทามวง ทามวง   บานคันคูน้ํา 
 ทุงทอง   บานหนองไผ 
 ทาตะครอ   บานหลังวัดทาตะครอ 
เลาขวญั หนองปลิง   บานขุนดาน 
ดานมะขามเตีย้ ดานมะขามเตีย้   บานทาพลับ 
 จรเขเผือก   บานทามะไฟ 
 หนองไผ   บานส่ีแยก 
หวยกระเจา ดอนแสลบ   บานวังแสนสุข 
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ภาคผนวก 4 
แบบสอบถาม 
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แบบสํารวจหมูบาน 
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165 
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168 



169 



170 



171 



172 
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แบบสอบถามครัวเรอืน 
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177 



178 



179 



180 



181 



182 



183 



184 



185 



186 



187 



188 
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แบบสอบถามบุคคล 
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194 



195 



196 



197 



198 



199 



200 



201 



202 



203 



204 



205 



206 



207 
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210 
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ภาคผนวก 5    
รายชือ่คณะทํางาน 
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คณะทํางานสํารวจขอมูลพื้นฐาน รอบ 5 (2547) 
 
ที่ปรึกษา เบญจา  ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ 
 ปราโมทย  ประสาทกุล 
 จรรยา  เศรษฐบุตร 
 วรชัย  ทองไทย 
 

หัวหนาคณะทํางาน สุรียพร  พันพึ่ง 
 

นักวิจัยหลัก อารี จําปากลาย 
 ยุพิน  วรสิริอมร 
 เกรียงศักดิ์  โรจนคุรีเสถียร 
 จิรกิต  บุญชัยวัฒนา 
 สุภาณี  ปลื้มเจริญ 
 

นักวิจัยผูชวย ปรมาภรณ  มีสุวรรณ 
 เยาวลักษณ  เจียรนัย 
 วรรณี  หุตะแพทย 
 

หัวหนาทีมคุมงานภาคสนาม จีรวรรณ  หงษทอง 
 ปญญา  ทองคุย 
 ไพรัช  ลัดดากุล 
  อนุพงศ  โภชนพันธ 
 วิภาพร  จารุเรืองไพศาล 
 

ผูควบคุมงานสนาม เกรียงศักดิ์  ซื่อเลื่อม 
 จิตเทพ  ตันประเสริฐ 
 จีรนุช ศักดิ์คําดวง 
 ชรัมภ  บํารุงสุข 
 ชวลิต  ปนเปยม 
 ชัยพัฒน  ภังคานนท 
 ปยะ ใจอารีย 
 ภูวไนย  พุมไทรทอง 
 มานพ  ฉิมพงษ 
 อธิวัตน  คําจะ 
 

งานบริหารธุรการและการเงิน อรพรรณ  หันจางสิทธิ์ 
 จุฑากาญจน  อติธนานันท 
 จารุวรรณ  จารุภูม ิ
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ผูเขียนรายงานสํารวจขอมูลพื้นฐาน รอบ 5 (2547) 
 

 กุศล    สุนทรธาดา 
 จรรยา  เศรษฐบุตร 
 ปทมา  วาพัฒนวงศ 
 ฟลิป  เกสต 
 รศรินทร  เกรย 
 วรชัย  ทองไทย 
 สุภาณี  ปลื้มเจรญิ 

    สุรียพร  พันพ่ึง 
    อาร ี จําปากลาย 
    อุไรวรรณ  คนึงสุขเกษม 

  
บรรณาธกิาร สุรียพร  พันพ่ึง 
 อาร ี จําปากลาย 

  สุภาณี  ปลื้มเจรญิ 
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