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ค ำอธิบำยในกำรตัง้ค ำถำมส ำหรับครัวเรือน: ค ำอธิบำยเร่ืองบ้ำน: ค ำวำ่

“บ้านชัน้เดียว” หมำยถึง อำคำร สิง่ปลกูสร้ำงที่ครัวเรือนพกัอำศยัอยู ่โดยครัวเรือนมีกำรใช้ประโยชน์ได้จำกพืน้ที่ด้ำนลำ่งเทำ่นัน้

"บ้านสองชัน้" หมำยถึง อำคำร สิง่ปลกูสร้ำงที่ครัวเรือนพกัอำศยัอยู ่โดยมีบนัไดหรือสิง่ก่อสร้ำงเพ่ือตอ่ไปยงัชัน้ถดัไป และครัวเรือนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกพืน้ที่ได้ทัง้ด้ำนลำ่งและด้ำนบน

ถำมข้อ bl1-bl14  และลงบนัทกึลงในช่องรหสั  (**ส าหรับข้อ bl1 ถึง bl6  ให้ผู้สัมภาษณ์ใช้การสังเกตประกอบการถาม และให้ระบุตัวเลขของค าตอบที่อธิบายสภาพของ

บ้าน และวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านได้ดีที่สุดลงในช่องรหสั)

bl1     บ้ำนที่ครัวเรือนอยูอ่ำศยัหลงันีมี้ลกัษณะเป็นบ้านชัน้เดียว หรือบ้านสองชัน้ 1-- ชัน้เดยีว     3-- สองชัน้     5-- สำมชัน้     7-- สีช่ัน้ขึน้ไป bl1

bl2    วสัดทุี่ใช้ในกำรท าหลังคา 1-- สงักะสี 3-- กระเบือ้งลอนคู่ 5-- กระเบือ้งซีแพคโมเนีย bl2

7-- สงักะสสีรรไท 9-- อ่ืนๆ ระบใุนช่อง bl2a* bl2a*

bl3     วสัดทุี่ใช้ในกำรปพูืน้บ้าน หรือฐานรากของพืน้ชัน้ล่าง (หรือชัน้ที่ 1)

1-- พืน้ดนิ 3-- ไม้ 5-- ไม้ไผ่ 7-- ปนูซีเมนต์/ คอนกรีต หรือแผน่พืน้ส ำเร็จ (ไม่ปกูระเบือ้ง) bl3

9-- ปนูซีเมนต์/ คอนกรีต หรือแผน่พืน้ส ำเร็จ (ปกูระเบือ้ง) 11-- อ่ืนๆ ระบใุนช่อง bl3a* bl3a*

bl4     วสัดทุี่ใช้ในกำรท าผนังบ้าน/ฝาบ้าน ชัน้ล่าง (ชัน้ที่ 1)     (ถ้าไม่มีผนังบ้านชัน้ล่าง ให้กรอก "NA")

1-- ไม้ไผ/่กกสำน 3-- ไม้ทอ่นขนำดเลก็ 5-- ไม้แผน่ 7-- อิฐบล๊อค/ปนูซีเมนต์ 9-- สงักะสี bl4

11-- ยิปซัม่ 13-- แผน่ววีำ่/สมำร์ทบอร์ด 15-- อ่ืนๆ ระบใุนช่อง bl4a* 17-- ไม้ฝำเฌอร่ำ bl4a*

bl5     วสัดทุี่ใช้ในกำรปพูืน้บ้าน ตัง้แต่ชัน้ที่สอง ขึน้ไป     (ถ้าเป็นบ้านชัน้เดียวให้กรอก "NA")

1-- ไม้ 3-- ไม้ไผ่ 5-- ปนูซีเมนต์/ คอนกรีต หรือแผน่พืน้ส ำเร็จ(ไม่ปกูระเบือ้ง) bl5

7-- ปนูซีเมนต์/ คอนกรีต หรือแผน่พืน้ส ำเร็จ (ปกูระเบือ้ง) 9-- อ่ืนๆ ระบใุนช่อง bl5a* bl5a*

bl6     วสัดทุี่ใช้ในกำรท าผนังบ้าน/ฝาบ้าน ตัง้แต่ชัน้ที่สอง ขึน้ไป     (ถ้าเป็นบ้านชัน้เดียวให้กรอก "NA")

1-- ไม้ไผ/่กกสำน 3-- ไม้ทอ่นขนำดเลก็ 5-- ไม้แผน่ 7-- อิฐบล๊อค/ปนูซีเมนต์ 9-- สงักะสี bl6

11-- ยิปซัม่ 13-- แผน่ววีำ่/สมำร์ทบอร์ด 15-- อ่ืนๆ ระบใุนช่อง bl6a* 17-- ไม้ฝำเฌอร่ำ bl6a*

A10   ลักษณะบ้านของครัวเรือน
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bl7     บ้ำนหลงันีมี้จ ำนวนห้องน ำ้ ภายนอกบ้าน ทัง้หมดเทำ่ไร     (ถ้าไม่มีให้กรอก "0") bl7*

bl8     บ้ำนหลงันีมี้จ ำนวนห้องน ำ้ ที่อยู่ภายในบ้านชัน้ล่าง ทัง้หมดเทำ่ไร     (ถ้าไม่มีให้กรอก "0") bl8*

bl9     บ้ำนหลงันีมี้จ ำนวนห้องน ำ้ ที่อยู่ภายในบ้านชัน้บน ทัง้หมดเทำ่ไร     (ถ้าไม่มีให้กรอก "0") bl9*

bl10    บ้ำนหลงันีมี้ห้องน ำ้ลกัษณะใด     (ถ้าไม่มีห้องน า้ให้กรอก "NA") bl10

A--ส้วมซึม B--ส้วมถงัเท C--ชกัโครก D--ส้วมหลมุ E--อ่ืนๆ ระบใุนช่อง bl10a* bl10a*

ค านิยามเก่ียวกับแหล่งน า้

"น า้ประปา" หมำยถึง น ำ้ที่เก็บไว้ที่ถงัแล้วสง่ไปตำมทอ่ให้บริกำรแจกจ่ำยไปถึงครัวเรือนในหมู่บ้ำน เช่น ประปำภมิูภำค ประปำชนบท ประปำหมู่บ้ำน หรือประปำภเูขำ เป็นต้น

"บ่อบาดาล" ให้รวมถึง บอ่ตอก และบอ่เจำะด้วย

bl11     ครัวเรือนของทำ่นใช้น า้เพื่ออุปโภคจำกแหลง่ใด (เช่น ใช้อาบ และซักล้าง)

A--จำกระบบประปำสำธำรณะ B--น ำ้ฝน C--จำกกำรขดุเจำะบำดำล bl11

D--จำกแม่น ำ้ล ำคลอง E--ซือ้จำกเอกชน F--อ่ืนๆ ระบใุนข้อ bl11a* bl11a*

bl12     ครัวเรือนของทำ่นใช้น า้ดื่มเพื่อบริโภคจำกแหลง่ใด (เช่น ใช้ประกอบอาหาร)

A--จำกระบบประปำสำธำรณะ B--น ำ้ฝน C--จำกกำรขดุเจำะบำดำล bl12

D--จำกแม่น ำ้ล ำคลอง E--ซือ้จำกเอกชน F--จำกเคร่ืองกรองน ำ้ bl12a*

G--อ่ืนๆ ระบใุนข้อ bl12a*

bl13     บ้ำนหลงันีใ้ช้ระบบไฟฟำ้จำกกำรไฟฟำ้สว่นภมิูภำคใช่หรือไม่ 1-- มี 3-- ไม่มี bl13

bl14     บนัทกึผู้สมัภำษณ์ bl14*




