
1 Characteristics of Father, Mother and Care Giver

variables label of variables description คาของตัวแปร วิธีการสรางตัวแปรเพิ่มเติม

cid children id รหัสเด็กกลุมตัวอยาง

year year ปที่เก็บขอมูล

prov new province รหัสจังหวัด

amp new amphoe รหัสอําเภอ

blkvil new block-village รหัสหมูบาน

structureid structure id รหัสบานกลุมตัวอยาง

child_sex children's sex เพศของเด็ก 1-ผูชาย childesex = 1 เม่ือตัวแปร dm5=1 (ชาย) จากขอมูลครัวเรือน A1_table1

3-ผูหญิง childesex = 3 เม่ือตัวแปร dm5=3 (หญิง) จากขอมูลครัวเรือน A1_table1

child_age children's age อายุของเด็ก ระบุอายุของเด็ก child_age = คาของตัวแปร age (อายุของสมาชิกครัวเรือน) จากขอมูลครัวเรือน A1_table1

parent_athome Are the parents living together? พอและแมของเด็กอาศัยอยูดวยกันหรือไม 1-อยูดวยกัน (ทั้งที่จดทะเบียนและไมจดทะเบียน) parent_athome = 1 เม่ือตัวแปร ci2a=1 (อยูดวยกัน) จากขอมูลเด็ก B1

3-หยาราง parent_athome = 3 เม่ือตัวแปร ci2a=3 (หยาราง) จากขอมูลเด็ก B1

5-อยูคนละที่ (แตยังเปนสามีภรรยากันอยู) parent_athome = 5 เม่ือตัวแปร ci2a=5 (อยูคนละที)่ จากขอมูลเด็ก B1

7-หมาย parent_athome = 7 เม่ือตัวแปร ci2a=7 (หมาย) จากขอมูลเด็ก B1

-6 - ปฏิเสธการสัมภาษณ (RF)

-7 - คาที่มีการ skip ขามจากเงื่อนไขของตัวแปร (NA)

-8 - ไมรู/ไมทราบ (DK)

-9 - missing value (MI)

dad_memid father's member id หมายเลขสมาชิกครัวเรือนของพอ NA-พออยูนอกครัวเรือน dad_memid = คาของตัวแปร ci3aa (หมายเลขสมาชิกครัวเรือนของพอ) มาจากขอมูลเด็ก B1

dad_status father's marital status สถานภาพสมรสของพอ 3-สมรส (ทั้งที่จดทะเบียนและไมไดจดทะเบียน) กรณีที่พออยูในครัวเรือน dad_status = 3 เม่ือ dm10=3 (สมรส) จากขอมูลครัวเรือน A1_table1

กรณีที่พออยูนอกครัวเรือน dad_status = 3 เม่ือ ci2a=1 (อยูดวยกัน) หรือ ci2a=5 (อยูคนละที)่ จากขอมูลเด็ก B1 

กรณีที่พออยูนอกครัวเรือน dad_status = 3 เม่ือ ci2a=3 (หยาราง) และ ci2a1=1 (แตงงานใหม) จากขอมูลเด็ก B1

5-หยาราง กรณีที่พออยูในครัวเรือน dad_status = 5 เม่ือ dm10=5 (หยาราง) จากขอมูลครัวเรือน A1_table1

กรณีที่พออยูนอกครัวเรือน dad_status = 5 เม่ือ ci2a=3 (หยาราง) และ ci2a1=3 (ไมไดแตงงานใหม) จากขอมูลเด็ก B1

7-หมาย กรณีที่พออยูในครัวเรือน dad_status = 7 เม่ือ dm10=7 (หมาย) จากขอมูลครัวเรือน A1_table1

กรณีที่พออยูนอกครัวเรือน dad_status = 7 เม่ือ ci2a=7 (หมาย) และ ci2a2=-7 (แมเสียชีวติ) จากขอมูลเด็ก B1

9-แยกกันอยู (แตยังอยูรวมกันฉันทสามีภรรยา) กรณีที่พออยูในครัวเรือน dad_status = 9 เม่ือ dm10=9 (แยกกันอยู) จากขอมูลครัวเรือน A1_table1

-6 - ปฏิเสธการสัมภาษณ กรณทีี่พออยูนอกครัวเรือน dad_status = -6 เม่ือ ci2a1=-6 จากขอมูลเด็ก B1

-7 - เสยีชีวติ กรณีที่พออยูนอกครัวเรือน dad_status = -7 เม่ือ ci2a1=-7 (พอเสียชีวิต) จากขอมูลเด็ก B1

-8 - ไมรู/ไมทราบ กรณทีี่พออยูนอกครัวเรือน dad_status = -8 เม่ือ ci2a1=-8 จากขอมูลเด็ก B1

-9 - missing value กรณีที่พออยูนอกครัวเรือน dad_status = -9 เม่ือ ci2a1=-9 จากขอมูลเด็ก B1

dad_athome Does father live in the house? พอของเด็กอาศํยอยูในบานหรือไม 1-ใช dad_athome = 1 เม่ือ ci3=1 (ใช) จากขอมูลเด็ก B1

3-ไมใช dad_athome = 3 เม่ือ ci3=3 (ไมใช) จากขอมูลเด็ก B1

-6 - ปฏิเสธการสัมภาษณ dad_athome = -6 เม่ือ ci3=-6 จากขอมูลเด็ก B1

-7 - คาที่มีการ skip ขามจากเงื่อนไขของตัวแปร dad_athome = -7 เม่ือ ci3=-7 จากขอมูลเด็ก B1

-8 - ไมรู/ไมทราบ dad_athome = -8 เม่ือ ci3=-8 จากขอมูลเด็ก B1

-9 - missing value dad_athome = -9 เม่ือ ci3=-9 จากขอมูลเด็ก B1

dad_age father's age อายุของพอ ระบุอายุของพอ กรณีที่พออยูในครัวเรือน dad_age = คาตัวแปร age (อายุของสมาชิกครัวเรือน) จากขอมูลครัวเรือน A1_table1

กรณีที่พออยูนอกครัวเรือน dad_age = คาตัวแปร ci3c, ci3d, ci3e (วนัเดือนปเกิดของพอ) จากขอมูลเด็ก B1

dad_edu Highest education level of father รหัสระดับการศึกษาสูงสุดของพอ 1- ไมไดรับการศึกษา กรณีที่พออยูในครัวเรือน dad_edu = คาตัวแปร dm8a (โคดระดับการศึกษาสูงสุดของสมาชิกครัวเรือน) มาจากขอมูลครัวเรือน A1_table1

3- อนุบาล 1 กรณีที่พออยูนอกครัวเรือน dad_edu = คาตัวแปร ci3f (โคดระดับการศึกษาสูงสุดของพอ) มาจากขอมูลเด็ก B1

5- อนุบาล 2

7- อนุบาล 3

9- ป.1

11- ป.2

13- ป.3

15- ป.4

17- ป.5

19- ป.6



2 Characteristics of Father, Mother and Care Giver

variables label of variables description คาของตัวแปร วิธีการสรางตัวแปรเพิ่มเติม

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 ป1

63- ปริญญาตรี ป2

65- ปริญญาตรี ป3

67- ปริญญาตรี ป4

69- ปริญญาโท

71- ปริญญาเอก

73- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

75- อ่ืนๆ

-6 - ปฏิเสธการสัมภาษณ

-7 - คาที่มีการ skip ขามจากเงื่อนไขของตัวแปร

-8 - ไมรู/ไมทราบ

-9 - missing value

dad_edu_des Highest education description of father ระบุระดับการศึกษาสูงสุดของพอ ระบุการศึกษาสูงสุดของพอ กรณีที่พออยูในครัวเรือน dad_edu_des = คาตัวแปร dm8 (ระดับการศึกษาสูงสุดของสมาชิกครัวเรือน) มาจากขอมูลครัวเรือน A1_table1

กรณีที่พออยูนอกครัวเรือน dad_edu_des = คาตัวแปร ci3f_des (ระดับการศึกษาสูงสุดของพอ) มาจากขอมูลเด็ก B1

mom_memid mother's member id หมายเลขสมาชิกครัวเรือนของแม NA-แมอยูนอกครัวเรือน mom_memid = คาตัวแปร ci4aa (หมายเลขสมาชิกครัวเรือนของแม) มาจากขอมูลเด็ก B1

mom_status mother's marital status สถานภาพสมรสของแม 3-สมรส (ทั้งที่จดทะเบียนและไมไดจดทะเบียน) กรณีที่แมอยูในครัวเรือน mom_status=3 (สมรส) เม่ือ dm10=3 (สมรส) จากขอมูลครัวเรือน A1_table1

กรณีที่แมอยูนอกครัวเรือน mom_status=3 (สมรส) เม่ือ ci2a=1 (อยูดวยกัน) หรือ ci2a=5 (อยูคนละที)่ จากขอมูลเด็ก B1

กรณีที่แมอยูนอกครัวเรือน mom_status=3 (สมรส) เม่ือ ci2a=3 (หยาราง) และ ci2a2=1 (แตงงานใหม) จากขอมูลเด็ก B1

5-หยาราง กรณีที่แมอยูในครัวเรือน mom_status=5 (หยาราง) เม่ือ dm10=5 (หยาราง) จากขอมูลครัวเรือน A1_table1

กรณีที่แมอยูนอกครัวเรือน mom_status=5 (หยาราง) เม่ือ ci2a=3 (หยาราง) และ ci2a2=3 (ไมไดแตงงานใหม) จากขอมูลเด็ก B1

7-หมาย กรณีที่แมอยูในครัวเรือน mom_status=7 (หมาย) เม่ือ dm10=7 (หมาย) จากขอมูลครัวเรือน A1_table1

กรณีที่แมอยูนอกครัวเรือน mom_status=7 (หมาย) เม่ือ ci2a=7 (หมาย) และ ci2a1=-7 (พอเสียชีวิต) จากขอมูลเด็ก B1

9-แยกกันอยู (แตยังอยูรวมกันฉันทสามีภรรยา) กรณีที่แมอยูในครัวเรือน mom_status=9 (แยกกันอยู) เม่ือ dm10=9  (แยกกันอยู) จากขอมูลครัวเรือน A1_table1

-6 - ปฏิเสธการสัมภาษณ กรณทีี่แมอยูนอกครัวเรือน mom_status = -6 เม่ือ ci2a2=-6 จากขอมูลเด็ก B1

-7 - คาที่มีการ skip ขามจากเงื่อนไขของตัวแปร กรณทีี่แมอยูนอกครัวเรือน mom_status = -7 เม่ือ ci2a2=-7 (พอเสียชีวิต) จากขอมูลเด็ก B1

-8 - ไมรู/ไมทราบ กรณทีี่แมอยูนอกครัวเรือน mom_status = -8 เม่ือ ci2a2=-8 จากขอมูลเด็ก B1

-9 - missing value กรณีที่แมอยูนอกครัวเรือน mom_status = -9 เม่ือ ci2a2=-9 จากขอมูลเด็ก B1

mom_athome Does mother live in the house? แมของเด็กอาศัยอยูในบานหรือไม 1-ใช mom_athome = 1 เม่ือ ci4=1 (ใช) จากขอมูลเด็ก B1
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variables label of variables description คาของตัวแปร วิธีการสรางตัวแปรเพิ่มเติม

3-ไมใช mom_athome = 3 เม่ือ ci4=3 (ไมใช) จากขอมูลเด็ก B1

-6 - ปฏิเสธการสัมภาษณ mom_athome = -6 เม่ือ ci4=-6 จากขอมูลเด็ก B1

-7 - คาที่มีการ skip ขามจากเงื่อนไขของตัวแปร mom_athome = -7 เม่ือ ci4=-7 จากขอมูลเด็ก B1

-8 - ไมรู/ไมทราบ mom_athome = -8 เม่ือ ci4=-8 จากขอมูลเด็ก B1

-9 - missing value mom_athome = -9 เม่ือ ci4=-9 จากขอมูลเด็ก B1

mom_age mother's age อายุของแม ระบุอายุของแม กรณีที่แมอยูในครัวเรือน mom_age = คาตัวแปร age (อายุของสมาชิกครัวเรือน) จากขอมูลครัวเรือน A1_table1

กรณีที่แมอยูนอกครัวเรือน mom_age = คาตัวแปร ci4c, ci4d, ci4e (วนัเดือนปเกิดของแม) จากขอมูลเด็ก B1

mom_edu Highest education level of mother รหัสระดับการศึกษาสูงสุดของแม 1- ไมไดรับการศึกษา กรณีที่แมอยูในครัวเรือน mom_edu = คาตัวแปร dm8a (โคดระดับการศึกษาสูงสุดของสมาชิกครัวเรือน) มาจากขอมูลครัวเรือน A1_table1

3- อนุบาล 1 กรณีที่แมอยูนอกครัวเรือน mom_edu = คาตัวแปร ci4f (โคดระดับการศึกษาสูงสุดของแม) มาจากขอมูลเด็ก B1

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

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 ป1

63- ปริญญาตรี ป2

65- ปริญญาตรี ป3

67- ปริญญาตรี ป4

69- ปริญญาโท

71- ปริญญาเอก

73- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

75- อ่ืนๆ

-6 - ปฏิเสธการสัมภาษณ

-7 - คาที่มีการ skip ขามจากเงื่อนไขของตัวแปร

-8 - ไมรู/ไมทราบ
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variables label of variables description คาของตัวแปร วิธีการสรางตัวแปรเพิ่มเติม

-9 - missing value

mom_edu_des Highest education description of mother ระบุระดับการศึกษาสูงสุดของแม กรณีที่แมอยูในครัวเรือน mom_edu_des = คาตัวแปร dm8 (ระดับการศึกษาสูงสุดของสมาชิกครัวเรือน) มาจากขอมูลครัวเรือน A1_table1

กรณีที่แมอยูนอกครัวเรือน mom_edu_des = คาตัวแปร ci4f_des (ระดับการศึกษาสูงสุดของแม) มาจากขอมูลเด็ก B1

main_memid main caregiver's member id หมายเลขสมาชิกครัวเรือนของผูเล้ียงดูหลัก ระบุหมายเลขสมาชิกครัวเรือนผูดูแลหลัก main_memid = คาตัวแปร ci0 (หมายเลขสมาชิกครัวเรือนของผูเล้ียงดูหลัก) มาจากขอมูลเด็ก B1

main_status mother's marital status สถานภาพสมรสของผูเลี้ยงดูหลัก 1-โสด main_status = คาตัวแปร dm10 (สถานภาพสมรสของสมาชิกครัวเรือน) มาจากขอมูลครัวเรือน A1_table1

3-สมรส (ทั้งที่จดทะเบียนและไมไดจดทะเบียน)

5-หยาราง

7-หมาย

9-แยกกันอยู (แตยังอยูรวมกันฉันทสามีภรรยา)

-6 - ปฏิเสธการสัมภาษณ

-7 - คาที่มีการ skip ขามจากเงื่อนไขของตัวแปร

-8 - ไมรู/ไมทราบ

-9 - missing value

main_relation main caregiver relationship with children รหัสความสัมพันธของผูเลี้ยงดูหลักกับเด็ก 5- พอ / แม main_relation = คาตัวแปร ci1a (โคดความสัมพันธของผูเลี้ยงดูหลักกับเด็ก) มาจากขอมูลเด็ก B1

9- พี่ชาย / พี่สาว / นองชาย / นองสาว

15- ลุง ปา นา อา ฝายพอ

17- ลุง ปา นา อา ฝายแม

19- ปู / ยา

21- ตา / ยาย

35- ญาติอ่ืนๆ

37- บุคคลอ่ืนที่ไมใชญาติ

main_age maincaregiver's age อายุของผูเลี้ยงดูหลัก main_age = คาตัวแปร age (อายุของสมาชิกครัวเรือน) มาจากขอมูลครัวเรือน A1_table1

main_sex main caregiver's sex เพศของผูเลี้ยงดูหลัก 1-ผูชาย, 3-ผูหญิง main_sex = คาตัวแปร dm5 (เพศของสมาชิกครัวเรือน) มาจากขอมูลครัวเรือน A1_table1

main_edu Highest education level of main caregiver รหัสระดับการศึกษาสูงสุดของผูเลี้ยงดูหลัก 1- ไมไดรับการศึกษา main_edu = คาตัวแปร dm8a (โคดระดับการศึกษาสูงสุดของสมาชิกครัวเรือน) มาจากขอมูลครัวเรือน A1_table1

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

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



5 Characteristics of Father, Mother and Care Giver

variables label of variables description คาของตัวแปร วิธีการสรางตัวแปรเพิ่มเติม

51- ปวส.1

53- ปวส.2

55- ปวท.1

57- ปวท.2

59- อนุปริญญา

61- ปริญญาตรี ป1

63- ปริญญาตรี ป2

65- ปริญญาตรี ป3

67- ปริญญาตรี ป4

69- ปริญญาโท

71- ปริญญาเอก

73- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

75- อ่ืนๆ

-6 - ปฏิเสธการสัมภาษณ

-7 - คาที่มีการ skip ขามจากเงื่อนไขของตัวแปร

-8 - ไมรู/ไมทราบ

-9 - missing value

main_edu_des Highest education description of main caregiver ระบุระดับการศึกษาสูงสุดของผูเลี้ยงดูหลัก main_edu_des = คาตัวแปร dm8 (ระดับการศึกษาสูงสุดของสมาชิกครัวเรือน) มาจากขอมูลครัวเรือน A1_table1


