ลับ

ชุดที่……ในจํานวน……....ชุดของครัวเรือนนี้

การสํารวจการยายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2554
(แบบแจงนับสยป.)

REG

สถานที่ตั้งของครัวเรือน

CWT

1. ภาค……………………………………………………………จังหวัด………………………….………….………………
AMP

1-3
TMB

2. อําเภอ / เขต……………………………………………… ตําบล / แขวง………….…………………………………
4-7

3. บานเลขที่………………………ถนน…………………… ตรอก / ซอย………………………………………………

AREA

ED

4. ในเขตเทศบาล ED……………………………………BLK…………………………………………………………
8-11

นอกเขตเทศบาล ED……………หมูที่…………………ชื่อหมูบาน……………………………….…………………

BLK_VIL

12-13

5. ลําดับที่ชุมรุมอาคาร / หมูบานตัวอยาง……………………………………………………………………………
PSU_NO
6. เดือน…………………………………………………………พ.ศ. 2554

14-17

5

MONTH_YR

7. ลําดับที่ครัวเรือนตัวอยาง…………………………………

HH_NO

ประเภท (สวนบุคคล.....1 พิเศษ(ระบุ)………………………2)

9. ผลการแจงนับครัวเรือนตัวอยางนี้ (บันทึกรหัส)
รหัส

ขัน้ นับจด
1. เปนครัวเรือนตัวอยาง
1.1 มีครัวเรือนอาศัยอยู

2. ไมเปนครัวเรือนตัวอยาง

ขัน้ แจงนับ

22-23
24

TYPE

8. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ขั้นแจงนับ…………………………………………………คน

ไดขอ มูล

18-21

MEMBERS

25-26

ENUM

27-28

รหัส

ไมไดขอ มูล
ขัน้ นับจด
ขั้นแจงนับ
ไปสามครั
้งไมพบ
1. เปนครัวเรือนตัวอยาง
ผูต อบสัมภาษณ
ไมใหความรวมมือ
หาบานไมพบ

แจงนับได
รื้อถอน ไฟไหม
เปนบานวาง

11
12
13

แจงนับได

14 2. อืน่ ๆ (ระบุ) ……………………………………….

21
22
23
24

(ครัวเรือนใหมอยูแทน
ครัวเรือนเดิมทีเ่ ปนตัวอยาง)

แจงนับวันที่………...เดือน…………..……...….พ.ศ. 2554
ชื่อตัว - ชื่อสกุล…………………………………………
พนักงานแจงนับ

บรรณาธิกรและลงรหัสวันที่………..เดือน………………..พ.ศ. 2554
ชื่อตัว - ชื่อสกุล…………………………………………
พนักงานบรรณาธิกรและลงรหัส

ลายมือชื่อ……………………………………………………ผูตรวจ
(………………………..……………..……....………)
ตําแหนง…………………………….………

2

REC_NO

l

31

ตัวอยางการ

2

3

5

7

8

0

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน
ถามทุกคน

ความเกีย่ วพัน
กับหัวหนา

ลําดับที่

เพศ

อายุ

".....(ชื่อ)....
มีชื่ออยูใน
ทะเบียนบาน
นี้หรือไม"

"...(ชื่อ)....มีภูมลิ ําเนาอยูที่ใด"
(ภูมลิ ําเนา หมายถึง สถานที่
ที่ครอบครัวเดิมของผูยายถิ่น
ตั้งถิ่นฐานอยู)

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกอายุเต็มป

ชื่อ - นามสกุล

(ตอบไดเพียง 1 สดมภ)

หัวหนาครัวเรือน…1 ชาย……1

ถามีภูมิลําเนา

ถามีภูมิลําเนา

ภรรยาหรือสามี……2 หญิง……2

อยูในประเทศไทย

อยูตางประเทศ

ใหบันทึก ชื่อจังหวัด

ใหบันทึก ชื่อประเทศ

บุตรสะใภ…… 5

(ใหบันทึก ชื่อจังหวัด

(ใหบันทึก ชื่อประเทศ

บุตรของบุตร….... 6

แลวขามไปถาม A9)

แลวถามตอไป)

A7

A8

บุตรที่ยัง

ถาต่ํากวา 1 ป

ไมสมรส………3
บุตรที่สมรสแลว…4

บันทึกรหัส

บันทึก "0"

มี................1

ชิดขวา

ไมมี........... 2

บุตรเขย

พอ แม/พอแมของ
คูสมรส…….... 7
ญาติอื่นๆ…………8
ผูอ าศัย คนรับใช…9
สมาชิกครัวเรือน
พิเศษ.................0
A1

29

A2

A3

32

A4

33

A5

34

A6

36

37

39

3

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน (ตอ)
ถามอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป

ถามอายุตั้งแต 13 ปขึ้นไป

"…(ชื่อ)… "…(ชือ่ )…จบการศึกษา
สูงสุดระดับใด"
กําลังเรียน
อยูหรือไม"

สถานภาพสมรส

บันทึกรหัส

บันทึกรหัส

ถามอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป

อาชีพ
"ระหวาง 12 เดือนที่แลว
…(ชือ่ )…ทํางานอะไร"

อุตสาหกรรม
"กิจกรรมหลักที่…(ชือ่ )…
ทําอยูเปนกิจกรรม
หรือผลิตอะไร"

บันทึกรหัส

บันทึกรหัส

กําลังเรียน.. 1 ไมเคยเรียน…............. 1 โสด…………...........…1

นายจาง......................... 1

ไมเรียน….. 2 กอนประถมศึกษา…... 2 สมรส…….…..……... 2

ถา ทํางาน

บันทึกประเภทของกิจการ

ประถมศึกษา…...........3 หมาย………………...3

บันทึกอาชีพ

หรือลักษณะของงาน

มัธยมศึกษาตอนตน.... 4 หยา…………............. 4

หรือตําแหนงหนาที่การงาน

ใหชัดเจน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่มีชั่วโมงการทํางานสูงสุด

แยกกันอยู………..…..5

สายสามัญ…........... 5 เคยสมรสแตไมทราบ
สายอาชีพ…............6

สถานภาพการทํางาน
"…(ชือ่ )…ทํางาน
ในฐานะอะไร"

ผูป ระกอบธุรกิจสวนตัว
โดยไมมีลูกจาง........ 2
ผูช วยธุรกิจในครัวเรือน
โดยไมไดรับคาจาง.. 3
ลูกจางรัฐบาล................4

(ถามตอไป)

สถานภาพ................ 6

ลูกจางรัฐวิสาหกิจ.........5
ลูกจางเอกชน................ 6

ปวส./ปวท./
อนุปริญญา.............7

ถา ไมทํางาน

ปริญญาตรี.................. 8

บันทึก "ไมทํา"

สูงกวาปริญญาตรี....... 9

(ขามไปถาม M1)

สมาชิกของ
การรวมกลุม............ 7

อื่นๆ (ระบุ)................. 10

A9

41

A10

42

A11

44

A12

45

A13

49

A14

53

REC_NO 2 31

4

ตอนที่ 2 การยายถิ่นของประชากร
ถามทุกคน

ถามเฉพาะผูยายถิ่นในชวง 12 เดือน กอนวันสัมภาษณ (1 ต.ค.53 - 30 ก.ย.54)

"…(ชื่อ)...อยูในเทศบาล/
อบต.นี้ ตั้งแตเมื่อใด"
ใหบนั ทึกเดือนและ พ.ศ. ดังนี้

"สถานที่อยูสุดทายของ.....(ชื่อ)....
กอนยายมาอยูเทศบาล/อบต.นี้"
(ตอบไดเพียง 1 สดมภ)
ภายในประเทศไทย
ตางประเทศ

- เดือน ใชรหัสดานลาง
- พ.ศ. ใช 2 หลักหลังของ พ.ศ.
มค.1 กพ.2 มีค.3 เมย.4
พค.5 มิย.6 กค.7 สค.8
กย.9 ตค.10 พย.11 ธค.12

(ใหบนั ทึก ชื่อจังหวัด

(ใหบนั ทึก ชื่อประเทศ

แลวขามไปถาม M4)

แลวขามไปถาม M5)

ถามเฉพาะ
ผูยายถิ่นภายใน
ประเทศไทย
(มีการบันทึกใน M2)
".....(ชื่อ)....
ยายมาจากที่ใด"

ลักษณะ
การยายถิ่น
".....(ชื่อ)....
ยายมา
รูปแบบใด"
บันทึกรหัส

ยายมาทั้งครัวเรือน..... 1
บันทึกรหัส ยายมาบางสวน
เทศบาล……….….. 1 ของครัวเรือน….....…2
อบต. ......................2 ยายมา
คนเดียว................. 3

(ถายายมาอยู
1) 1 ตค.53- 30 กย.54
ใหถามตอไป
2) ไมใช 1 ตค.53- 30 กย.54
หรืออยูที่นี่ตงั้ แตเกิด
ใหบนั ทึก 0 ในชองเดือน และ
พ.ศ. แลวขามไปถาม Response)

เดือน

พ.ศ.
M1

32

M2

34

36

M3

38

M4

40

M5

41

5

ตอนที่ 2 การยายถิ่นของประชากร (ตอ)
ถามเฉพาะผูยายถิ่นในชวง 12 เดือน กอนวันสัมภาษณ (1 ต.ค.53 - 30 ก.ย.54)

"เมื่อ.....(ชื่อ)....ยายมาอยู
เทศบาล/อบต.นี้ ยังมีใคร
(สามี/ภรรยาพอ/แม หรือบุตร)
ที่อาศัยอยู ในครัวเรือนเดิม
หรือครัวเรือนอืน่ "

ถามเฉพาะผูบันทึก
รหัส 1 ใน M8
"…(ชื่อ)...มีบุตรที่
อายุต่ํากวา 15 ป
ที่ยังอาศัยอยูใน
ครัวเรือนเดิม
บันทึกรหัส หรือครัวเรือนอืน่
มี……………………………………1
กีค่ น"
ไมมีเพราะ

ถามเฉพาะผูบันทึก
"สาเหตุหลักที่.....(ชื่อ).... ถามเฉพาะผูบันทึก
"กอนยายมาอยู
รหัส 1-4 ใน M12
ยายมาอยูในเทศบาล/ รหัส 11-12 ใน M10 เทศบาล/อบต.นี้
"…(ชือ่ )…ยายถิ่นมา
....(ชื่อ)....
อบต.นี้"
"บุคคลที่....(ชื่อ)....
บันทึกรหัส
เพื่อดูแลใคร/
มีคนรูจักที่อาศัย
รูจกั สวนใหญได
หางานทํา….…..…..........1 ใหใครดูแลเปนหลัก" ในเทศบาล/อบต.นี้ ใหความชวยเหลือ
ตองการเปลี่ยนงาน…...... 2
หรือไม"
ในเรื่องใดบาง"
บันทึกรหัส

ตองการรายไดเพิ่มขึ้น......3

บันทึกรหัส

หนาที่การงาน……..….…4 สามี/ภรรยา............... 1 มี

(รวมบุตรที่ใหกําเนิด ศึกษาตอ……………...... 5 บุตร.......................... 2

บันทึกรหัส
ใหความชวยเหลือ

สามี/ภรรยา/

ที่อยูอาศัย.......... 1

มาอาศัยอยูดวยกัน..................... 2

บุตรเลี้ยงและ

ยายที่อยูอาศัย…...............6 พอ/แม……….......... 3

บุตร/พอ/แม....1

งาน................... 2

ไมมีบุคคลนั้น........................... 3

บุตรบุญธรรม)

กลับภูมิลําเนา…...……... 7 ญาติ..........................4

ญาติ.................... 2

คาใชจาย............3

ติดตามคนในครอบครัว... 8 อื่นๆ (ระบุ)............... 5
บันทึกจํานวนบุตร ทํากิจการครอบครัว......... 9

เพื่อน................... 3

สิ่งของ/

(ถาสดมภ M6 บันทึก รหัส 1-3 ถามตอไป
ถาสดมภ M7 บันทึก รหัส 1-3 ถามตอไป
ถาสดมภ M8 บันทึก

อื่น ๆ(ระบุ)..........4

เครื่องใช....... 4

รักษาตัว……............…...10

ไมมี..........................5

อื่นๆ (ระบุ)........5

รหัส 1 ถามตอไป

(ถา มี

ขาดคนดูแล……….….... 11

(ถาบันทึก

รหัส 2, 3 ขามไปถาม M10)

ตั้งแต 8 คนขึ้นไป

เพื่อดูแลผูอื่น................... 12

รหัส 1-4 ถามตอไป

ไมไดใหความ

บันทึก "8"

อื่นๆ (ระบุ)…….…......…13

รหัส 5 ขามไปถาม M14)

ชวยเหลือ...........6

ถา ไมมี บันทึก "0") (ถาบันทึก

สามี/ภรรยา

พอ/แม

บุตร

M6

M7

M8

42

43

44

รหัส 1-10,13 ขามไปถาม M12
รหัส 11-12 ถามตอไป)

M9

45

M10

46

M11

M12

M13

48

49

50

6
ตอนที่ 2 การยายถิ่นของประชากร (ตอ)
ถามเฉพาะผูยา ยถิ่นในชวง 12 เดือน กอนวันสัมภาษณ (1 ต.ค.53 - 30 ก.ย.54)

"ในชวง 12 เดือน
กอนวันสัมภาษณ
....(ชื่อ)....ยายถิ่น
มาแลวกี่ครั้ง"
(รวมการยาย
ในครั้งนีด้ วย)

"ในชวง 12 เดือน
กอนวันสัมภาษณ
นับตั้งแตยายมาอยู
เทศบาล/อบต.นี้
บันทึกรหัส
...(ชื่อ)...
บันทึกรหัส ไดรับเงิน/สิ่งของ
หางานทํา….…..…............. 1 ต่ํากวา 3 เดือน…….…1
ตองการเปลี่ยนงาน…......... 2 3 - 5.9 เดือน………. 2 หางานทํา….…..…....... 1 จากที่อื่นบางหรือไม"
ถามเฉพาะผูบันทึก
รหัส 2-6 ในสดมภ M14
"สาเหตุหลักที่....(ชื่อ)....
ยายถิ่นมากกวา 1 ครั้ง"

"…(ชื่อ)...คิดวา
จะอยูใน
เทศบาล/อบต.นี้
นานเทาใด"

ถามเฉพาะผูบันทึก
รหัส 1-5 ในสดมภ M16
"สาเหตุหลักที่...(ชื่อ)...
คิดจะยายออกจาก
บันทึกรหัส เทศบาล/อบต.นี้"

ถามเฉพาะผูบันทึก
รหัส 1-3 ใน M18
"สวนใหญ…(ชื่อ)…
ไดรับเงิน/สิ่งของ
จากใคร"

บันทึกรหัส

ตองการรายไดเพิ่มขึ้น......... 3 6 - 11.9 เดือน…….. 3 ตองการเปลีย่ นงาน…... 2
บันทึกรหัส หนาที่การงาน……..….……4 12 - 23.9 เดือน……. 4 ตองการรายไดเพิ่มขึ้น...3 ไดรับ

บันทึกรหัส
บิดา/มารดา............... 1

1 ครัง้ ...................... 1 ศึกษาตอ……………..........5 ตัง้ แต 24 เดือน…….…5 หนาที่การงาน……..…. 4

เฉพาะเงิน…………... 1 สามี/ภรรยา…........... 2

2 ครัง้ ...................... 2 ยายที่อยูอาศัย….................. 6 คิดจะอยูตลอดไป..... 6 ศึกษาตอ……………....5

เฉพาะสิ่งของ…………2 บุตร….......................3

3 ครัง้ ...................... 3 กลับภูมลิ ําเนา…...……...... 7

ทั้งเงินและ

4 ครัง้ ...................... 4 ติดตามคน
5 ครัง้ ...................... 5

ยายที่อยูอาศัย…............6
กลับภูมลิ ําเนา…...…… 7

(ถาบันทึก

ในครอบครัว.................. 8 รหัส 1 -5 ถามตอไป

มากกวา 5 ครัง้ ........ 6 ทํากิจการครอบครัว............ 9 รหัส 6 ขามไปถาม M18)

ติดตามคน
ในครอบครัว............8

ไมไดรับ.......................... 4

ทํากิจการครอบครัว...... 9

รหัส 1-3 ถามตอไป

ขาดคนดูแล……….…........ 11

รักษาตัว……............… 10

รหัส 4 ขามไปถาม M21)

รหัส 1 ขามไปถาม M16 เพื่อดูแลผูอื่น....................... 12

ขาดคนดูแล……….…..11

อื่นๆ (ระบุ)…….…......……13

เพื่อดูแลผูอื่น.................12

M15

อื่นๆ (ระบุ)…….…...... 13
M17

รหัส 2-6 ถามตอไป)

M14

51

52

M16

54

55

ไมใชญาติ.............5

(ถาบันทึก

รักษาตัว……............…...... 10
(ถาบันทึก

ญาติอื่นๆ…...............4

สิ่งของ….……….. 3 บุคคลอื่นที่

M18

M19

57

58

7
ตอนที่ 2 การยายถิ่นของประชากร (ตอ)

ผูตอบสัมภาษณ

ถามเฉพาะผูยายถิ่นในชวง 12 เดือน กอนวันสัมภาษณ (1 ต.ค.53 - 30 ก.ย.54)

ถามเฉพาะผูบันทึก "ในชวง 12 เดือนกอน ถามเฉพาะผูบันทึก ถามเฉพาะผูบันทึก
"…(ชือ่ )…ตองการ
รหัส 1, 3 ใน M18
รหัส 1-3 ใน M21
รหัส 1, 3 ใน M21
วันสัมภาษณ
ความชวยเหลือ
"สวนใหญ…(ชือ่ )… นับตั้งแตยายมาอยู "สวนใหญ…(ชือ่ )... "…(ชือ่ )…ทราบหรือไมวา
จากภาครัฐอยางไร"
(ใหบนั ทึกความตองการมากทีส่ ุด)
สงเงิน/สิ่งของ
ใชเงินที่ไดรับ
เงินที่สงไปนั้น
เทศบาล /อบต.นี้
ไปในดานใด" …(ชือ่ )…สงเงิน/สิ่งของ เพื่อใหใคร"
สวนใหญถูกใชไป
ในดานใด"
ไปที่อื่นหรือไม"
บันทึกรหัส

บันทึกรหัส

ลงทุนทําธุรกิจ..........1 สง
เปนคาใชจายใน

บันทึกรหัส

บันทึกรหัส

บันทึกรหัส

บิดา/มารดา............ 1 ทราบ ถูกใชไปในดาน

ตองการ

บันทึกรหัส
ตอบเอง............. 1

เฉพาะเงิน………..... 1 สามี/ภรรยา............ 2

ลงทุนทําธุรกิจ............. 1

หางานใหทํา............................. 1 ผูอ ื่นตอบแทน... 2

ชีวิตประจําวัน..... 2

เฉพาะสิ่งของ………2 บุตร……............... 3

เปนคาใชจายใน

พัฒนาฝมือแรงงาน...................2

เปนทุนการศึกษา..... 3

ทั้งเงินและสิ่งของ….3 ญาติอื่นๆ............... 4

ใชหนี้สิน…....…..... 4 ไมไดสง………………4 บุคคลอื่นที่
ไมใชญาติ......... 5

ทุนประกอบอาชีพอิสระ.......... 3
สนับสนุนอาชีพการเกษตร...... 4

ใชหนีส้ ิน…....…......... 4

เงินชวยเหลือคาเลาเรียนบุตร....5

(ถาบันทึก

กิจกรรมดานสังคม...... 5

เงินกูยืมเพื่อการศึกษา...............6

รหัส 1-3 ถามตอไป

อื่น ๆ (ระบุ)................. 6

สวัสดิการการรักษาพยาบาล.... 7

กิจกรรมดานสังคม...5
อื่น ๆ (ระบุ)............. 6

ชีวิตประจําวัน.........2
เปนทุนการศึกษา......... 3

ไมทราบ............................9

รหัส 4 ขามไปถาม M24)

อื่น ๆ (ระบุ)..............................8
ไมตองการ.....................................9

M20

M21

M22

59

60

61

M23

62

M24

63

M25 (Response)

64

8

REC_NO

3

31

ตอนที่ 3 ลักษณะของครัวเรือน
ใหบันทึกรหัสลงใน
1. ลักษณะของที่อยูอาศัย
ตึก……..……………………………………………………… = 1

H1 (col.32)

7. น้ําดื่ม (บันทึกประเภทที่ใชเปนสวนใหญ)

H8 (col.39)

8. น้ําใช (บันทึกประเภทที่ใชเปนสวนใหญ)

H9 (col.40)

น้ําประปา...........................................................................

=1

ไม………………………………………………………………= 2

น้ําประปาผานการบําบัด (ตม/กรอง)....................................

=2

ครึง่ ตึกครึง่ ไม……………………………………………… = 3

น้ําบาดาล..........................................................................

=3

ใชวัสดุไมถาวรในทองถิ่น…………………………………= 4

น้ําบอ................................................................................

=4

ใชวัสดุใชแลว เชน หีบ ลัง……………………………… = 5

น้ําจากแมน้ํา/ลําธาร/คลอง/น้ําตก/ภูเขา...............................

=5

อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………… = 6

น้ําฝน................................................................................

=6

น้ําดื่มบรรจุขวด/ตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ…………………..………… = 7

2. สถานภาพการครอบครองที่อยูอาศัย
เปนเจาของบาน มีภาระผอนชําระ........................ = 1

H2 (col.33)

เปนเจาของบาน ไมมีภาระผอนชําระ.................... = 2

=8

9. สมาชิกในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งเปนเจาของสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้หรือไม?
ถา "ไมเปนเจาของ" บันทึกรหัส "0" "เปนเจาของ" บันทึกรหัส "1"

เชาซื้อ................................................................ = 3
เชา.................................................................... = 4
อยูโดยไมเสียคาเชา เพราะเปนสวนหนึ่งของคาจาง = 5

อื่น ๆ ………………………………….………………………………….

โทรทัศน...................………………….…………………

H10 (col.41)

เครือ่ งเลนวิดีโอ/วีซีดี/ดีวีดี……………………….………

H11 (col.42)

โทรศัพทมือถือ………………………………………………

H12 (col.43)

เครือ่ งคอมพิวเตอร………………………………………..

H13 (col.44)

ตูเ ย็น……………………………………………………………

H14 (col.45)

ไมโครเวฟ/เตาอบ……………………………………………

H15 (col.46)

เครือ่ งซักผา……………………………………………………

H16 (col.47)

เครือ่ งปรับอากาศ……………………………………………

H17 (col.48)

รถยนตสว นบุคคล/รถปกอัพ/รถตู………………………

H18 (col.49)

รถจักรยานยนต……………………………………………

H19 (col.50)

รถแทรกเตอร 4 ลอ…………………………………………

H20 (col.51)

รถไถ 2 ลอ (รถไถเดินตาม)………………………………

H21 (col.52)

(ขามไปขอ 4)

อยูโดยไมเสียคาเชา เพราะใหอยูเปลา.................. = 6
อื่นๆ (ระบุ)........................................................ = 7

3. สถานภาพการครอบครองที่ดิน
(ถามเฉพาะ H2 บันทึกรหัส 1-3)
เปนเจาของ......... = 1

ไมเสียคาเชาทีด่ ิน...... = 4

เชาซื้อทีด่ ิน......... = 2

อื่นๆ (ระบุ)................ = 5

H3 (col.34)

เชา..................... = 3

4. จํานวนหอง
หองทัง้ หมด (ไมนับหองน้ํา หองสวม)………………………….

H4 (col.35)

หองทีใ่ ชนอน…………………..…......………………………………

5. ไฟฟาภายในที่อยูอาศัย

H5 (col.36)

(รวมไฟฟาทีต่ อจากแบตเตอรีแ่ ละเครือ่ งกําเนิดไฟฟาอื่น)
มี……………………………………………………………… = 1

H6 (col.37)

ไมมี…………………………………………………………… = 0

6. การใชสวม (บันทึกประเภทที่ใชเปนสวนใหญ)
สวมแบบนั่งหอยเทา……………………………………… = 1
สวมแบบนั่งยอง…………………………………………… = 2
สวมแบบนั่งหอยเทา และสวมแบบนั่งยอง………… = 3
สวมหลุม/สวมถัง/สวมถายลงแมน้ําลําคลอง

H7 (col.38)

หรือ สวมลักษณะอื่น ๆ โดยมีหองกั้น….. = 4
ไมมีสว ม……………………………………………………… = 5

