
1 Children B1

ตัวแปร ค ำอธิบำย ค่ำของตัวแปร

cid รหัสเด็กกลุ่มตัวอย่าง ระบุรหัสเด็กกลุ่มตัวอย่าง

ci0 ระบุรหัสสมาชิกครัวเรือนของผู้ให้ข้อมูล ระบุรหัสสมาชิกครัวเรือนของผู้ให้ข้อมูล 

(ถ้าไม่ใช่สมาชิกครัวเรือนให้กรอก "NA") (H…, NA, MI)

(ถ้าสมาชิกครัวเรือนเพ่ิงย้ายออกจากบ้าน

ให้กรอก "MI")

ci1 คุณเป็นผู้เล้ียงดูหลักของเด็กคนน้ีหรือไม่ 1- ใช่ 

3- ไม่ใช่ 

ci1a รหัสความสัมพันธ์กับเด็ก 1- หัวหน้าครัวเรือน

3- สามี/ภรรยา

5- พ่อ/แม่

7- ลูกชาย/ลูกสาว

9- พ่ีชาย/พ่ีสาว/น้องชาย/น้องสาว

11- หลานชาย/หลานสาว

13- ลูกพ่ีลูกน้อง

15- ลุง ป้า น้า อา ฝ่ายพ่อ

17- ลุง ป้า น้า อา ฝ่ายแม่

19- ปู่/ย่า

21- ตา/ยาย

23- พ่อตา/แม่ยาย (พ่อ-แม่ ของภรรยา)

25- พ่อปู่/แม่ย่า (พ่อ-แม่ ของสามี)

27- ลูกเขย/ลูกสะใภ้

29- น้องเขย/น้องสะใภ้/พ่ีเขย/พ่ีสะใภ้

31- หลานเขย/หลานสะใภ้

33- ลูกพ่ีลูกน้องเขย/ลูกพ่ีลูกน้องสะใภ้

35- ญาติอ่ืน ๆ

37- บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ญาติ

ci1a_des ระบุความสัมพันธ์กับเด็ก ระบุความสัมพันธ์กับเด็ก

ci2 เด็กคนน้ีคลอดก่อนก าหนดหรือไม่ 1- ปกติ 

3- ก่อนก าหนด 

5- หลังก าหนด
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ตัวแปร ค ำอธิบำย ค่ำของตัวแปร

ci2h1 ส่วนสูงตอนแรกเกิด (เซนติเมตร) ระบุส่วนสูงตอนแรกเกิด

ci2w1 น้ าหนักตอนแรกเกิด (กิโลกรัม) ระบุน้ าหนักตอนแรกเกิด

ci2h2 ส่วนสูงปัจจุบัน (เซนติเมตร) ระบุส่วนสูงปัจจุบัน

ci2w2 น้ าหนักปัจจุบัน (กิโลกรัม) ระบุน้ าหนักปัจจุบัน

ci2a พ่อ และแม่ของเด็กคนน้ีอาศัยอยู่ด้วยกันหรือไม่ 1- อยู่ด้วยกัน (ท้ังท่ีจดทะเบียน และไม่ได้

จดทะเบียน) 

3- หย่าร้าง

5- อยู่คนละท่ี (แต่ยังเป็นสามีภรรยากันอยู่)

7- หม้าย

ci2a1 สถานะสมรสของพ่อ 1- แต่งงานใหม่

3- ไม่ได้แต่งงานใหม่

-7- เสียชีวิต

ci2a2 สถานะสมรสของแม่ 1- แต่งงานใหม่

3- ไม่ได้แต่งงานใหม่

-7- เสียชีวิต

ci3 พ่อของเด็กอาศัยอยู่ในบ้านหรือไม่ 1- ใช่

3- ไม่ใช่

ci3aa รหัสสมาชิกครัวเรือนพ่อของเด็ก ระบุรหัสสมาชิกครัวเรือนพ่อของเด็ก

ci3f รหัสระดับการศึกษาสูงสุด 1- ไม่ได้รับการศึกษา

3- อนุบาล 1

5- อนุบาล 2

7- อนุบาล 3

9- ป.1

11- ป.2

13- ป.3

15- ป.4

17- ป.5

19- ป.6

21- ป.7

23- ม.1
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ตัวแปร ค ำอธิบำย ค่ำของตัวแปร

ci3f รหัสระดับการศึกษาสูงสุด 25- ม.2

27- ม.3

29- ม.4

31- ม.5

33- ม.6

35- ม.ศ.1

37- ม.ศ.2

39- ม.ศ.3

41- ม.ศ.4

43- ม.ศ.5

45- ปวช.1

47- ปวช.2

49- ปวช.3

51- ปวส.1

53- ปวส.2

55- ปวท.1

57- ปวท.2

59- อนุปริญญา

61- ปริญญาตรี ปี 1

63- ปริญญาตรี ปี 2

65- ปริญญาตรี ปี 3

67- ปริญญาตรี ปี 4

69- ปริญญาโท

71- ปริญญาเอก

73- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

75- อ่ืน ๆ

ci3f_des ระดับการศึกษาสูงสุด ระบุการศึกษาสูงสุด

ci3g ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ 1- มีชีวิต

3- เสียชีวิต

5- เสียชีวิตแล้วมากกว่า 12 เดือน
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ตัวแปร ค ำอธิบำย ค่ำของตัวแปร

ci3h รหัสอาชีพ (ถ้าไม่ได้ท างานให้กรอก "-7") 1- ผู้บัญญัติกฎหมาย/ข้าราชการอาวุโส

/ผู้จัดการ

3- ผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ

5- ช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ และผู้ประกอบ

วิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง

7- เสมียน

9- พนักงานบริการ/ผู้จ าหน่ายสินค้าในร้าน

และตลาด

11- ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีฝีมือในด้านการเกษตร

และประมง

13- ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจด้านความสามารถ

ทางฝีมือ และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

15- ผู้ปฏิบัติการเคร่ืองจักรโรงงานและ

เคร่ืองจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ

17- อาชีพข้ันพ้ืนฐานต่าง ๆ

19- กองก าลังทหารติดอาวุธต่าง ๆ

ci3h_des อาชีพ ระบุอาชีพ

ci3i รายได้สุทธิต่อเดือน (ถ้าไม่ได้ท างานให้กรอก "-7") ระบุรายได้สุทธิต่อเดือน

ci3i_des รายละเอียดรายได้สุทธิต่อเดือน ระบุรายละเอียดรายได้สุทธิต่อเดือน

ci4 แม่ของเด็กอาศัยอยู่ในบ้านหรือไม่ 1- ใช่

3- ไม่ใช่

ci4aa รหัสสมาชิกครัวเรือนแม่ของเด็ก ระบุรหัสสมาชิกครัวเรือนแม่ของเด็ก

ci4f รหัสระดับการศึกษาสูงสุด 1- ไม่ได้รับการศึกษา

3- อนุบาล 1

5- อนุบาล 2

7- อนุบาล 3

9- ป.1

11- ป.2

13- ป.3

15- ป.4
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ตัวแปร ค ำอธิบำย ค่ำของตัวแปร

ci4f รหัสระดับการศึกษาสูงสุด 17- ป.5

19- ป.6

21- ป.7

23- ม.1

25- ม.2

27- ม.3

29- ม.4

31- ม.5

33- ม.6

35- ม.ศ.1

37- ม.ศ.2

39- ม.ศ.3

41- ม.ศ.4

43- ม.ศ.5

45- ปวช.1

47- ปวช.2

49- ปวช.3

51- ปวส.1

53- ปวส.2

55- ปวท.1

57- ปวท.2

59- อนุปริญญา

61- ปริญญาตรี ปี 1

63- ปริญญาตรี ปี 2

65- ปริญญาตรี ปี 3

67- ปริญญาตรี ปี 4

69- ปริญญาโท

71- ปริญญาเอก

73- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

75- อ่ืน ๆ
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ตัวแปร ค ำอธิบำย ค่ำของตัวแปร

ci4f_des ระดับการศึกษาสูงสุด ระบุระดับการศึกษาสูงสุด

ci4g ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ 1- มีชีวิต

3- เสียชีวิต

5- เสียชีวิตแล้วมากกว่า 12 เดือน

ci4h รหัสอาชีพ 1- ผู้บัญญัติกฎหมาย/ข้าราชการอาวุโส

/ผู้จัดการ

3- ผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ

5- ช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ และผู้ประกอบ

วิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง

7- เสมียน

9- พนักงานบริการ/ผู้จ าหน่ายสินค้าในร้าน

และตลาด

11- ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีฝีมือในด้านการเกษตร

และประมง

13- ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจด้านความสามารถ

ทางฝีมือ และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

15- ผู้ปฏิบัติการเคร่ืองจักรโรงงานและ

เคร่ืองจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ

17- อาชีพข้ันพ้ืนฐานต่าง ๆ

19- กองก าลังทหารติดอาวุธต่าง ๆ

-7- ไม่ได้ท างาน

ci4h_des อาชีพ ระบุอาชีพ

ci4i รายได้สุทธิต่อเดือน (ถ้าไม่ได้ท างานให้กรอก "-7") ระบุรายได้สุทธิต่อเดือน

ci4i_des รายละเอียดรายได้สุทธิต่อเดือน ระบุรายละเอียดรายได้สุทธิต่อเดือน

ci5a พ่อของเด็กท่ีอาศัยอยู่นอกครัวเรือนส่งเงินมาให้ ระบุจ านวนเงินท่ีพ่อส่งมาให้เพ่ือการเล้ียง

เพ่ือการเล้ียงดูบุตรโดยเฉล่ียเดือนละเท่าไหร่ ดูบุตรโดยเฉล่ียต่อเดือน

ci5b แม่ของเด็กท่ีอาศัยอยู่นอกครัวเรือนส่งเงินมาให้เพ่ือ ระบุจ านวนเงินท่ีแม่ส่งมาให้เพ่ือการเล้ียง

การเล้ียงดูบุตรโดยเฉล่ียเดือนละเท่าไหร่ ดูบุตรโดยเฉล่ียต่อเดือน

ci5c พ่อและแม่ของเด็กท่ีอาศัยอยู่นอกครัวเรือนส่งเงิน ระบุจ านวนเงินท่ีพ่อและแม่ส่งมาให้เพ่ือการ

มาให้เพ่ือการเล้ียงดูบุตรโดยเฉล่ียเดือนละเท่าไหร่ เล้ียงดูบุตรโดยเฉล่ียต่อเดือน
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ตัวแปร ค ำอธิบำย ค่ำของตัวแปร

ci6a พ่อของเด็กท่ีอาศัยอยู่นอกครัวเรือนส่งส่ิงของมาให้ ระบุมูลค่าส่ิงของท่ีพ่อส่งมาให้เพ่ือการเล้ียง

เพ่ือการเล้ียงดูบุตรโดยเฉล่ียเดือนละเท่าไหร่ ดูบุตรโดยเฉล่ียต่อเดือน

ci6b แม่ของเด็กท่ีอาศัยอยู่นอกครัวเรือนส่งส่ิงของมา ระบุมูลค่าส่ิงของท่ีแม่ส่งมาให้เพ่ือการเล้ียง

ให้เพ่ือการเล้ียงดูบุตรโดยเฉล่ียเดือนละเท่าไหร่ ดูบุตรโดยเฉล่ียต่อเดือน

ci6c พ่อและแม่ของเด็กท่ีอาศัยอยู่นอกครัวเรือนส่งส่ิงของ ระบุมูลค่าส่ิงของท่ีพ่อและแม่ส่งมาให้เพ่ือ

มาให้เพ่ือการเล้ียงดูบุตรโดยเฉล่ียเดือนละเท่าไหร่ การเล้ียงดูบุตรโดยเฉล่ียต่อเดือน

ci7 เด็กมีพ่ีน้องร่วมพ่อแม่เดียวกันจ านวนก่ีคน (นับรวม ระบุจ านวนพ่ีน้องร่วมพ่อแม่เดียวกัน

คนท่ีเสียชีวิตไปแล้วด้วย แต่ไม่นับรวมตัวเด็ก)

no_1 พ่ีน้องของเด็ก คนท่ี 1 1

ci7a_1 อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันกับเด็กหรือไม่ 1- ใช่

3- ไม่ใช่

ci7b_1 รหัสสมาชิกครัวเรือนของพ่ีน้องของเด็ก คนท่ี 1 ระบุรหัสสมาชิกครัวเรือนของพ่ีน้องของเด็ก

 คนท่ี 1 (H…)

ci7c_1 ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ 1- มีชีวิต

3- เสียชีวิตแล้ว

ci7d_1 เพศ 1- ชาย

3- หญิง

no_2 พ่ีน้องของเด็ก คนท่ี 2 2

ci7a_2 อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันกับเด็กหรือไม่ 1- ใช่

3- ไม่ใช่

ci7b_2 รหัสสมาชิกครัวเรือนของพ่ีน้องของเด็ก คนท่ี 2 ระบุรหัสสมาชิกครัวเรือนของพ่ีน้องของเด็ก 

คนท่ี 2 (H…)

ci7c_2 ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ 1- มีชีวิต

3- เสียชีวิตแล้ว

ci7d_2 เพศ 1- ชาย

3- หญิง

no_3 พ่ีน้องของเด็ก คนท่ี 3 3

ci7a_3 อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันกับเด็กหรือไม่ 1- ใช่

3- ไม่ใช่
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ตัวแปร ค ำอธิบำย ค่ำของตัวแปร

ci7b_3 รหัสสมาชิกครัวเรือนของพ่ีน้องของเด็ก คนท่ี 3 ระบุรหัสสมาชิกครัวเรือนของพ่ีน้องของเด็ก 

คนท่ี 3 (H…)

ci7c_3 ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ 1- มีชีวิต

3- เสียชีวิตแล้ว

ci7d_3 เพศ 1- ชาย

3- หญิง

no_4 พ่ีน้องของเด็ก คนท่ี 4 4

ci7a_4 อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันกับเด็กหรือไม่ 1- ใช่

3- ไม่ใช่

ci7b_4 รหัสสมาชิกครัวเรือนของพ่ีน้องของเด็ก คนท่ี 4 ระบุรหัสสมาชิกครัวเรือนของพ่ีน้องของเด็ก 

คนท่ี 4 (H…)

ci7c_4 ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ 1- มีชีวิต

3- เสียชีวิตแล้ว

ci7d_4 เพศ 1- ชาย

3- หญิง

no_5 พ่ีน้องของเด็ก คนท่ี 5 5

ci7a_5 อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันกับเด็กหรือไม่ 1- ใช่

3- ไม่ใช่

ci7b_5 รหัสสมาชิกครัวเรือนของพ่ีน้องของเด็ก คนท่ี 5 ระบุรหัสสมาชิกครัวเรือนของพ่ีน้องของเด็ก 

คนท่ี 5 (H…)

ci7c_5 ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ 1- มีชีวิต

3- เสียชีวิตแล้ว

ci7d_5 เพศ 1- ชาย

3- หญิง

ci8 เด็กมีคู่แฝดหรือไม่ 1- มี

3- ไม่มี

ci8a เป็นคู่แฝดลักษณะใด 1- แฝดแท้

3- แฝดเทียม

ci8b คู่แฝดของน้องอาศัยอยู่ในบ้านหลังน้ีหรือไม่ 1- ใช่

3- ไม่ใช่
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ตัวแปร ค ำอธิบำย ค่ำของตัวแปร

ci8c ตอนน้ีคู่แฝดของน้องอยู่ท่ีไหน 1- อาศัยอยู่ท่ีอ่ืน

3- เสียชีวิตแล้ว

ci8ea คู่แฝดของน้องเสียชีวิตเม่ือเดือนใด (เช่น ม.ค.) ระบุเดือน (ตัวเลข)

ci8eb คู่แฝดของน้องเสียชีวิตเม่ือ ค.ศ. ใด ระบุ ค.ศ. (ตัวเลข)

ci8f คู่แฝดของน้องเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร ระบุสาเหตุการเสียชีวิต

ci9 บันทึกผู้สัมภาษณ์ ระบุบันทึกผู้สัมภาษณ์

note บันทึกผู้จัดการข้อมูล ระบุบันทึกผู้จัดการข้อมูล


