คูมือ
การสํารวจเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครั
รายครัวเรือน
ป พ.ศ. 2553

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ

-2-

คํานํา
ปจจุบันประเทศไทยเรากาวเขาสูยุคสังคมสารสนเทศ (Information Age) มีการตื่นตัวในการนํา
สารสนเทศมาใชทั้งภาครัฐและเอกชน ในวงการบริหารงานสมัยใหมยุคปจจุบัน มักมีการกลาวถึงการมีระบบ
การจัดการขาวสารขอมูล (Management Information System) หรือ MIS ซึ่งหมายถึงการมีระบบจัดหาหรือ
จัดการขอมูล ทั้งที่เปนขอมูลดิบและขอมูลที่ผานการประมวลผลแลวที่เปนประโยชนตอฝายบริหาร สวน
สําคัญของระบบ MIS ก็คือขาวสารขอมูลที่อยูในระบบ ขอมูลดังกลาวจะดีหรือมีประโยชน มีคุณคาตอการ
นําไปใชหรือไมก็ขึ้นกับวาขอมูลนั้นจะมีคุณสมบัติของขอมูลที่ดีเพียงไร ซึ่งคุณสมบัติของขอมูลที่ดีตองมีความ
ถูกตองแมนยํา ความสมบูรณครบถวน ความกะทัดรัด สามารถตรวจสอบได ทันตอเวลา ตรงกับความ
ตองการของผูใช และมีกระบวนการควบคุมความคลาดเคลื่อนของขอมูลใหมีนอยที่สุด
การสํารวจขอมูลจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและจํานวนสัตวในประเทศไทยเปนรายครัวเรือน ใน
ระหวางวันที่ 1 – 31 มกราคม ของทุกป โดยสอบถามขอมูล ณ วันที่ 1 มกราคม นั้น เพื่อใหขอมูลจํานวน
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและจํานวนสัตวมีความถูกตองแมนยําและมีการควบคุมขนาดความคลาดเคลื่อนของ
ขอมูลใหมีนอยที่สุด ครบถวน สมบูรณ ปราศจากอคติและทันตอความตองการใชขอมูล จึงไดจัดทํา “คูมือ
การสํารวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว” ขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่ของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดไดนําไป
ประสานขอความรวมมือและชี้แจงการปฏิบัติงานสํารวจใหกับผูที่เกี่ยวของ ทั้งเจาหนาที่ของหนวยงานกรม
ปศุสัตวและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมีความเขาใจถูก ตองตรงกัน และใชเ ปนเอกสารประกอบการ
ดําเนินงาน/ติดตามในขั้นตอนตาง ๆ เปนมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งประเทศ

กลุมสารสนเทศและขอมูลสถิติ
ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสตั ว
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บทที่ 1
บทนํา
1) หลักการและเหตุผล
“ขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและจํานวนสัตวในประเทศไทย” เปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญที่นํามาใช
ประกอบการกําหนด วิเคราะหและบริหารงาน/โครงการตางๆ ของกรมปศุสัตว ไมวาจะเปน การวิเคราะห
อัตรากําลังเจาหนาที่ของกรมปศุสัตวในสวนภูมิภาค การเตรียมเสบียงสัตว ยาสัตวและวัคซีนปองกันโรคสัตว
การใหความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ การควบคุมปองกันโรคระบาดสัตว การสงเสริมเกษตรกรผูเลี้ยง
สัตวและการวิเคราะหสถานการณปศุสัตว ฯลฯ ตลอดมาอยางตอเนื่องทุกป ทั้งยังเปนขอมูลสนับสนุนใหแก
หนวยงานอื่น ๆ ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ที่ตองการนําขอมูลไปประกอบการดําเนิน
โครงการตาง ๆ และใชอางอิงในงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดวยความสําคัญของขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและ
จํานวนสัตวนี้ กรมปศุสัตว จึงไดมีนโยบายใหมีการสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและจํานวนสัตวทุกราย
ครัวเรือนทั่วประเทศมาตั้งแตปงบประมาณ 2539 โดยใหดําเนินการสํารวจเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวเปนราย
ครัวเรือนเปนประจําทุกๆ ๒ ป และทําการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันสําหรับปที่ไมไดมีการสํารวจเปนราย
ครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อความตอเนื่องและการใชประโยชนจากขอมูล
สําหรับในป 2553 นี้ ไดครบวาระที่จะตองทําการสํารวจเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวเปนรายครัวเรือนอีก
ครั้งหนึ่ง และในปนี้เปนการดําเนินการรวมกันกับการสํารวจขอมูล X-ray สัตวปก ครั้งที่ 1/2553 ในโครงการ
เฝาระวังโรคไขหวัดนก ของสํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว ทั้งนี้ เพื่อการบูรณาการรวมกันในการ
สํารวจขอมูลปศุสัตว ขอมูลมีความเปนเอกภาพ และลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สวน
ภู มิ ภ าคด ว ย ซึ่ ง จะส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพ ความถู ก ต อ ง ครบถ ว นของข อ มู ล รวมถึ ง การนํ า ข อ มู ล ไป
ประกอบการวิเคราะหกําหนดแผนงาน/โครงการตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดย
อาสาพัฒนาปศุสัตวประจําหมูบานของโครงการสํารวจ X-ray สัตวปกจะเปนผูดําเนินการสํารวจขอมูลในพื้นที่
ตามแบบสํารวจที่กําหนด เจาหนาที่ปศุสัตวระดับอําเภอเปนผูบันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูล และหนวยงาน
ปศุสัตวทุกระดับรวมกันตรวจสอบขอมูล เพื่อใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงตามกําหนดเวลา และไดขอมูลที่
ถูกตอง ครบถวน ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
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2) วัตถุประสงค
1. เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลโครงสรางพื้นฐานดานปศุสัตว ไดแก ขอมูลจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
จํานวนสัตว จํานวนพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว จํานวนสถานที่ประกอบกิจการดานอาหารสัตวและปศุสัตว เปนตน
2. เพื่อใหมีขอมูลพื้นฐานดานปศุสัตวที่เปนปจจุบันทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่น สําหรับ
ใชประกอบการวางแผนการดําเนินงานตางๆ ของกรมปศุสัตวและหนวยงานอื่นที่ตองการใชขอมูลดานปศุสัตว
3. เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชเปนกรอบในการเลือกตัวอยาง (Sampling frame) สําหรับการสํารวจ
ขอมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการปศุสัตว ตอไป
4. ใชในการอางอิงในทางวิชาการใหกับผูเกี่ยวของและผูสนใจทั่วไป ที่ตองการใชขอมูล

3) ระยะเวลาดําเนินการ
1. เจาหนาที่ปศุสัตวระดับจังหวัดประสาน/ ชี้แจงการปฏิบัติงานสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
รายครัวเรือนและการสํารวจ X-ray สัตวปก ใหกับเจาหนาที่ปศุสัตวระดับอําเภอ/ ผูทําการสํารวจ พรอมทั้งสง
มอบแบบสํา รวจ ฐปศ.1 และแบบขอมูล หมูบา น เพื่อนํ าไปใชในการเก็ บข อมูลในพื้นที่ ภายใน วัน ที่ 31
ธันวาคม 2552
2. ผูทําการสํารวจ ไดแก อาสาพัฒนาปศุสัตวประจําหมูบานและตําบล (อพปม./อพปต.) ของ
โครงการสํารวจ X-ray สัตวปก ทําการสํารวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวทุกรายครัวเรือนที่มีการ
เลี้ยงสัตวตามแบบสํารวจ ฐปศ.1 และสํารวจขอมูลหมูบานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พรอมกันทั่วประเทศ ระหวาง
วันที่ 1 - 31 มกราคม 2553 โดยอางอิงขอมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
3. เจาหนาที่ประสานงานระดับอําเภอ/ ผูทําการสํารวจ ตรวจสอบ และรวบรวมแบบสํารวจที่
เรียบรอยแลว จัดสงใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอเปนผูบันทึกขอมูล ระหวาง วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ 2553
4. เจ าหน า ที่ ปศุ สั ตว ระดั บอํ าเภอ ทํ าการบั นทึ ก ข อมู ลจากแบบสํ ารวจลงในระบบฐานข อมู ล
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว (Online) พรอมทั้งตรวจสอบขอมูล ระหวาง วันที่ 1 กุมภาพันธ - 30 เมษายน 2553
5. เจาหนาที่ปศุสัตวระดับอําเภอ/ จังหวัด/ สสอ. ติดตาม ตรวจสอบความถูกตอง และครบถวน
ของขอมูลในระบบฯ เจาหนาที่ปศุสัตวระดับจังหวัดจัดหาขอมูลเพิ่มเติม ไดแก ขอมูลสถานที่ดําเนินกิจกรรม
ดานอาหารสัตว (ฐปศ.4/7) และดานปศุสัตว (ฐปศ.4/8) พรอมทั้งบันทึกลงในระบบฯ เสร็จแลวรายงานผลให
ศูนยสารสนเทศทราบ ระหวาง วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2553
6. ศูนยสารสนเทศ รวบรวม/ ตรวจสอบขอมูลจาก 76 จังหวัด ประมวลผลและจัดทํารายงาน
ขอมูลจํานวนปศุสัตวในภาพรวมของประเทศ พรอมทั้งจัดทําหนังสือขอมูลและเผยแพรผานสื่อตาง ๆ ระหวาง
วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2553
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4) การใชประโยชนขอมูล
ขอมูลที่ไดจากการสํารวจเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว สามารถนําไปใชประโยชนได ดังนี้
1. ขอมูลรายชื่อเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว สามารถนําไปใชประกอบการวางแผนพัฒนา สงเสริมและ
การใหความชวยเหลือแกเกษตรกรในระดับทองที่ได เนื่องจากขอมูลที่ไดจากการสํารวจเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
สามารถแจกแจงรายละเอียดไดถึงระดับหมูบาน ซึ่งไมสามารถจัดหาขอมูลไดโดยวิธีการสํารวจจากตัวอยาง
2. ขอมูลจํ านวนพื้นที่ปลูกหญา/ พืชอาหารสัตว จํานวนทุงหญ าสาธารณะ สามารถใชขอมูล
ดังกลาว ประกอบการชวยเหลือ สงเสริมเกษตรกรในดานอาหารสัตวหรือเสบียงสัตวได
3. ขอมูลจํา นวนสัตว สามารถนํา มาใชใ นการพิจ ารณากํา หนดนโยบายและโครงการในดา น
ตา งๆ เชน การใหความชว ยเหลือ เกษตรกรเมื่อ เกิด ภัย ธรรมชาติ การจัด สรรงบประมาณในพื้น ที่ การ
วิเคราะหอัตรากําลังเจาหนาที่ดานปศุสัตว การควบคุม ปองกัน เฝาระวัง และบําบัดโรคสัตว การจัดสรร
เวชภัณฑสัตว ฯลฯ
4. ขอมูลจํานวนสถานที่ประกอบกิจการดานอาหารสัตวและปศุสัตว เชน โรงงานวัตถุดิบอาหาร
สัตว รานขายอาหารสัตว สหกรณผูเลี้ยงปศุสัตว ตลาดนัดสัตว โรงฆาสัตว โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑสัตว
ศูนยรวมนม หนวยบริการผสมเทียม เปนตน สามารถนํามาใชในการวิเคราะหศักยภาพพื้นที่ ในการสงเสริม
และควบคุมคุณภาพการผลิต
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บทที่ 2
การวางแผนการสํารวจ
1) ระเบียบวิธีการสํารวจ
วิธีการสํารวจ ใชวิธีการสํามะโน (Census) โดยทําการสัมภาษณเกษตรกรทุกรายครัวเรือนที่มีการ
เลี้ยงสัตว และบันทึกลงในแบบสํารวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน (ฐปศ.1) ซึ่งจะ
สอบถามขอมูลจํานวนสัตวที่เลี้ยง ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
1.1 คุมรวม
คุมรวมที่ใชในการสํารวจเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ป 2553 คือ ครัวเรือนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวทุก
รายครัวเรือนที่มีการเลี้ยงสัตว ในประเทศไทย
1.2 ขอบขาย
ครัวเรือนที่มีการเลี้ยงสัตวอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ เปด ไก
ชาง มา ลา ลอ หาน ไกงวง นกกระทา นกกระจอกเทศ นกอีมู กวาง อูฐ นก/สัตวปก สวยงาม และสัตว
ปกอื่น ๆ โดยมีหรือไมมีบานเลขที่ก็ได รวมถึงบานเชา ฟารมลูกเลา
1.3 เครื่องมือที่ใชในการสํารวจ
เครื่องมือที่ใชในการสํารวจครั้งนี้ เปนแบบสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวที่สรางขึ้น โดย
แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
1.3.1 แบบสํารวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน (ฐปศ.1) เพื่อใชในการ
สัมภาษณเกษตรกรในแตละครัวเรือนที่มีการเลี้ยงสัตว
1.3.2 แบบขอมูลหมูบาน เพื่อใชสํารวจขอมูลในภาพรวมของแตละหมูบาน โดยการสัมภาษณ
กํานัน/ ผูใหญบาน หรือผูที่สามารถใหขอมูลในภาพรวมของหมูบานได
หมายเหตุ แบบสํารวจอื่น ๆ ไดแก แบบรายงานสถานที่ดําเนินกิจกรรมดานอาหารสัตวและดาน
ปศุสัตว (ฐปศ.4/7, 4/8) แสดงจํานวนโรงงานผลิตอาหารสัตวประเภทตาง ๆ รานขายอาหารสัตว โรงสีขาว
โรงฆาสัตว โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ เปนตน
 แบบสํารวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน (ฐปศ.1)
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แบบสํารวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน ป พ.ศ. .............
1. ชื่อ-สกุล (นาย/ นาง/ นางสาว)..................................................................
เลขประจําตัวประชาชน
ที่อยู: บานเลขที่……….หมูที่.............ชื่อหมูบาน............................................
ตําบล............................................อําเภอ....................................................
จังหวัด..................................เบอรโทรศัพท..................................................
ชนิด
1. โคเนื้อ
1.1 โคพื้นเมือง
1) ผู
2) เมีย - แรกเกิด ถึงโคสาว
- ตั้งทองแรกขึน้ ไป
1.2 โคพันธุแ ละโคลูกผสม
1) ผู
2) เมีย - แรกเกิด ถึงโคสาว
- ตั้งทองแรกขึน้ ไป
1.3 โคขุน
2. โคนม
2.1 โคนมเพศเมีย
1) แรกเกิด ถึง 1 ป
2) 1 ป ถึง ตั้งทองแรก
3) โคกําลังรีดนม
4) โคแหงนม
2.2 โคนมเพศผู
2.3 จํานวนน้ํานมที่รีดได ณ 1 มกราคม (กก.)
3. กระบือ
3.1 ผู
3.2 เมีย - แรกเกิด ถึง กระบือสาว
- ตั้งทองแรกขึ้นไป
4. สุกร
4.1 สุกรพื้นเมือง
4.2 สุกรพันธุ
1) พอพันธุ
2) แมพันธุ
3) ลูกสุกร
4.3 สุกรขุน
5. ไก
5.1 ไกพื้นเมือง
5.2 ไกเนื้อ
5.3 ไกไข
5.4 ไกเนื้อพันธุ
5.5 ไกไขพันธุ
6. เปด
6.1 เปดเทศ
6.2 เปดเนื้อ
6.3 เปดไข
6.4 เปดเนื้อไลทุง
6.5 เปดไขไลทุง

จํานวนสัตว

[แบบ ฐปศ.1 ลําดับที่......................]

2. สถานที่เลี้ยงสัตว: เลขที่…….หมูที่...........ชื่อหมูบาน...............................
ตําบล............................................อําเภอ....................................................
จังหวัด.....................................เบอรโทรศัพท...............................................
3. พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว.....................................ไร....................งาน
พันธุพืชอาหารสัตวที่ปลูก (ระบุ) 1)..........................................................
2)............................................... 3).......................................................
ชนิด
จํานวนสัตว
7. แพะ
7.1 แพะเนื้อ
1) ผู
2) เมีย
7.2 แพะนม
1) ผู
2) เมีย
8. แกะ
8.1 ผู
8.2 เมีย
9. สัตวเลี้ยงอืน่ ๆ
9.1 ลา
9.2 ลอ
9.3 ชาง
9.4 มา
9.5 หาน
9.6 ไกงวง
9.7 นกกระทา - พันธุเนื้อ
- พันธุไข
9.8 นกกระจอกเทศ
9.9 นกอีมู
9.10 กวาง
9.11 อูฐ
9.12 หมูปา
9.13 นก/สัตวปกสวยงาม (ระบุ )
1).............................................................
2).............................................................
3).............................................................
9.14 สัตวปกอืน่ ๆ
10. สุนขั 1) เพศผู ................................ ตัว 2) เพศเมีย ..............................ตัว
11. แมว 1) เพศผู ................................ ตัว 2) เพศเมีย ..............................ตัว
คาพิกัด X ……………………………………….
คาพิกัด Y ……………………………………….
Zone ……………………

ลงชื่อ.............................................................เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
ลงชื่อ.............................................................ผูสํารวจและขึ้นทะเบียน
วันที่ขึ้นทะเบียน.............../................../................
ลงชื่อ.............................................................ผูตรวจสอบ
ตําแหนง........................................................
วันที่ตรวจสอบ.............../................../................
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 แบบขอมูลหมูบาน

แบบขอมูลหมูบาน
หมูท…
ี่ ………………ชื่อหมูบาน………………………………………………
ชื่อตําบล…………………………………………………………………………
ชื่ออําเภอ………………………………………………………………………..
ชื่อจังหวัด..………………………………………………………………………
จํานวนพื้นที่ทุงหญาสาธารณะ…………………ไร……………งาน
จํานวนสุนัขไมมีเจาของ……………………………………….. ตัว
จํานวนแมวไมมีเจาของ……………………………………….. ตัว
พื้นที่ทุงหญา หมายถึง พื้นที่สาธารณะประโยชนประจําหมูบาน รวมถึงพื้นที่ปาสงวน ที่มีลักษณะเปน
สาธารณะ

ทุงหญา หรือปาโปรงที่เกษตรกรสามารถนําสัตวเขาไปเลี้ยงได

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.4 คํานิยาม
พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว หมายถึง พื้นที่ทเี่ กษตรกรปลูกหญาหรือพืชอาหารสัตว โดยการใชทอนพันธุ หรือใชเมล็ด
พันธุป ลูก ไมรวมพืน้ ที่สาธารณะ
โคเนื้อ

หมายถึง โคทีเ่ ลี้ยงขายเพื่อการบริโภคเนื้อ รวมทัง้ โคที่เลีย้ งไวเพื่อใชงานดานเกษตรกรรม
เชน การเตรียมดิน ขนสง เปนตน และโคทีเ่ ลี้ยงไวเพื่อจุดประสงคอื่น ๆ (ยกเวน
โคที่เลี้ยงเพื่อวัตถุประสงคตองการนม)

โคพื้นเมือง

หมายถึง โคที่มีลักษณะของพันธุพนื้ เมือง เชน โคขาวลําพูน โคสายอีสาน โคชน โคลาน
เปนตน รวมถึงโคที่มีลกั ษณะพื้นเมืองทีน่ ําเขาราชอาณาจักร (ยกเวนโคขุน)

โคพันธุและโคลูกผสม

หมายถึง โคเนื้อทีม่ ีลักษณะพันธุผสมหรือพันธุแท และโคที่มกี ารปรับปรุงพันธุมาจาก
การผสมขามสายพันธุ (ยกเวนโคขุน)
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โคขุน

หมายถึง โคเพศผูและเพศเมียที่แยกมาเลี้ยงในคอกขุนในชวงระยะเวลาหนึง่ ดวยอาหาร
ขนเพื่อเพิ่มน้ําหนักสําหรับใชเนื้อในการบริโภค
โคนม
หมายถึง โคที่เลี้ยงเพื่อวัตถุประสงคทตี่ องการน้าํ นม
โคกําลังรีดนม
หมายถึง โคเพศเมียที่กาํ ลังใหนมในขณะที่สํารวจ
โคแหงนม
หมายถึง โคเพศเมียทีห่ ยุดพักการรีดนม เนื่องจากสาเหตุตาง ๆ เชน ใหนาํ้ นมนอยไมคุม
ที่จะรีด หรือแมโคใกลคลอดลูก
สุกรพื้นเมือง
หมายถึง สุกรที่มีลักษณะพื้นเมือง เชน กระโดน เหมยซาน ราด เปนตน
สุกรพอพันธุ
หมายถึง สุกรเพศผูที่คดั ไวเพื่อจะใชทําเปนพอพันธุหรือใชเปนพอพันธุอยูแลว
สุกรแมพันธุ
หมายถึง สุกรเพศเมียทีค่ ดั ไวเพื่อจะใชทําเปนแมพนั ธุห รือใชเปนแมพันธุอยูแลว
ลูกสุกร
หมายถึง ลูกสุกรพันธุแรกเกิดจนถึงหยานม
สุกรขุน
หมายถึง สุกรเล็กหลังหยานม เลีย้ งขุนขายสูตลาดเพือ่ บริโภค ไมรวมสุกรพืน้ เมืองขุน
ไกพื้นเมือง
หมายถึง ไกที่มีลักษณะพื้นเมือง
ไกเนื้อ
หมายถึง ไกเนื้อทีเ่ ลี้ยงเพื่อสงตลาดเปนประจํา/เปนรุน หรือชุด
ไกไข
หมายถึง ไกไขที่เลี้ยงเพือ่ ผลิตไขจําหนายหรือบริโภค
ไกเนื้อพันธุ
หมายถึง ไกปู-ยาพันธุ (Grandparent Stock) หรือไกพอ-แมพันธุ (Parent Stock) ที่เลี้ยง
เพื่อวัตถุประสงคในการผลิตลูกไกเนื้อ
ไกไขพันธุ
หมายถึง ไกปู-ยาพันธุ (Grandparent Stock) หรือไกพอ-แมพันธุ (Parent Stock) ที่เลี้ยง
เพื่อวัตถุประสงคในการผลิตลูกไกไข
เปดเทศ
หมายถึง เปดทีม่ ีลักษณะหนาเปนตุมสีแดง มีสีขาวและดํา และตัวใหญกวาเปดพันธุเนื้อ
ทั่วไป
เปดเนื้อ
หมายถึง เปดพันธุเนื้อทีเ่ ลี้ยงเพื่อขุนจําหนาย สงตลาดเปนประจํา/เปนรุน หรือชุด และ
เลี้ยงเพื่อบริโภค ไมนับรวมเปดเทศและเปดเนื้อที่เลีย้ งไลทุง
เปดไข
หมายถึง เปดพันธุไขที่เลี้ยงเพื่อผลิตไขจําหนายหรือบริโภค ไมนับรวมเปดไขที่เลีย้ งไลทงุ
เปดเนื้อไลทุง
หมายถึง เปดเนื้อที่เลี้ยงอยูในทุงนาและเคลื่อนยายที่อยูไปเรื่อย ๆ ไมเปนหลักแหลง
เปดไขไลทุง
หมายถึง เปดไขที่เลี้ยงอยูในทุงนาและเคลื่อนยายที่อยูไปเรื่อย ๆ ไมเปนหลักแหลง
สัตวปกสวยงาม
หมายถึง สัตวปกที่เกษตรกรนํามาเลีย้ งเพื่อความสวยงาม ยกเวนสัตวปกคุมครองหรือ
สัตวสงวน
เกษตรกรผูเลีย้ งสัตว
หมายถึง เกษตรกรผูทที่ าํ การเลีย้ งสัตวหรือเปนเจาของสัตวตามแบบสํารวจ ฐปศ.1
ผูสํารวจและขึน้ ทะเบียน หมายถึง เจาหนาทีท่ าํ การสํารวจและขึน้ ทะเบียนเกษตรกรผูเลีย้ งสัตวในแบบสํารวจ ฐปศ.1
ผูตรวจสอบ
หมายถึง เจาหนาทีท่ ี่ไดรับการแตงตัง้ ใหเปนผูท าํ การตรวจสอบขอมูลในแบบสํารวจ ฐปศ.1
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2) การสํารวจขอมูลภาคสนาม
2.1 การคัดเลือกครัวเรือนที่จะสํารวจ
2.1.1 ลักษณะสถานที่ที่ไมนับเปนครัวเรือนที่เขาสํารวจ ไดแก
- วัด/สถานศึกษา/โรงเรียน
- โรงพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ
- สถานสงเคราะห/บานพักคนชรา/สถานรับเลี้ยงเด็ก/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- ทัณฑสถาน (เรือนจํา)
- ธนาคาร
2.1.2 กรณีเปน บานเชา / รานอาหาร / ฟารม ใหนับเปน 1 ครัวเรือน โดยมีขอตกลงคือ
- ถามีเจาของหรือผูเลี้ยงสัตวอยูรวมดวย ใหสอบถามขอมูลจากเจาของหรือผูเลี้ยงสัตว
- ถาไมมีเจาของหรือผูเลี้ยงสัตว ใหถามขอมูลครัวเรือนกับคนที่พบคนแรก
2.1.3 กรณีเปนสัตวเรรอน (สัตวชมรม) ใหสอบถามขอมูลกับผูเลี้ยงสัตว และใหใชชื่อผูเลี้ยงสัตว
เปนเจาของสัตว
2.2 วิธีการนับจด
2.2.1 สัมภาษณทุกครัวเรือนที่มกี ารเลีย้ งสัตว จํานวนตั้งแต 1 ตัวขึ้นไป ตามแบบสํารวจฯ ฐปศ.1
- แบบสํารวจขอมูลหมูบาน ใหสัมภาษณ อบต./กํานัน/ผูใหญบาน ที่รูขอมูลภายใน
หมูบานมากที่สุด
- แบบสํารวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน (ฐปศ.1) ใหสัมภาษณ
หัวหนาครอบครัว กรณีไมพบตัวใหสัมภาษณคนใกลชิดที่สุด ที่สามารถใหขอมูลใน
ครัวเรือนได
2.2.2 เพื่ อ ความสะดวกในการเข า สั ม ภาษณ ควรประสานกั บผู ใหญบ า น หรื อ อบต. หรื อ
เจาหนาที่ในพื้นที่ นัดหมายครัวเรือนที่มีการเลี้ยงสัตวใหอยูรอสัมภาษณ
2.3 ขอชี้แจงในการใชแบบสํารวจฯ ฐปศ.1
2.3.1 หลักเกณฑการใชแบบสํารวจฯ ฐปศ.1
1) สัมภาษณหัวหนาครัวเรือนหรือคนที่รูขอมูลภายในครัวเรือนมากที่สุดซึ่งใหขอมูลที่เชื่อถือได
หัวหนาครัวเรือน หมายถึง บุคคลที่สมาชิกครัวเรือนใหการยอมรับนับถือวามีอํานาจสูงสุดใน
การปกครอง หรือเปนผูอุปถัมภในเชิงเศรษฐกิจและดูแลสวัสดิภาพของสมาชิกครัวเรือน
2. สัตวที่เลี้ยงไมเปนหลักแหลง ยายที่อยูไปเรื่อย ๆ ใหใชชื่อผูเลี้ยงสัตวนั้นเปนเจาของ สําหรับ
บานเลขที่ ใหใสเลข “ 0 ”
3. ในกรณีบานเลขที่เดียวกัน อาศัยอยูหลายครอบครัวแตแยกครอบครัวประกอบอาชีพเลี้ยง
สัตว ผูที่ไมใชเจาบาน บานเลขที่ใหใส เลขที่บานที่อาศัยอยูนั้น แลวตามดวย “ /ร ”
4. จํานวนสัตวที่เลีย้ งใหนับจดจํานวน จากสถานที่เลี้ยง ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
5. ชาง ใหนับจดจากสถานทีท่ ี่จดทะเบียน
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2.3.2 การกรอกแบบสํารวจฯ ฐปศ.1
คําถาม
สวนที่ 1 ขอมูลผูเลี้ยงสัตว
1. ชือ่ -สกุล, เลขที่บัตรประชาชน,
ที่อยู,เบอรโทรศัพท

วัตถุประสงค
คําชี้แจง
เพื่อทราบวาใครเปน
กรอกชื่อ-สกุล เลขประจําตัวประชาชน พรอมที่อยู
เจาของสัตว และอาศัยอยู ของผูเปนเจาของสัตวหรือหัวหนาครัวเรือน
ที่ไหน

สวนที่ 2 ขอมูลสถานที่เลี้ยงสัตว
1. เลขที่,หมูที่,ชื่อหมูบ าน,ตําบล,
อําเภอ,จังหวัด,เบอรโทรศัพท

เพื่อทราบสถานที่ที่ใชใน
การเลี้ยงสัตว

ใหกรอกขอมูลสถานที่ที่ใชในการเลี้ยงสัตว
สําหรับกรณีเลีย้ งไมเปนหลักแหลง และมีบาน เลขที่
เดียวกัน ใหกรอกตามหลักเกณฑขอ 2.3.1

สวนที่ 3 ขอมูลพื้นที่ปลูกพืช
เพื่อทราบจํานวนพื้นที่ที่ใช ใหกรอกจํานวนพื้นที่ทั้งหมดที่ใชปลูกหญาหรือพืช
อาหารสัตว
ปลูกหญาหรือพืชอาหาร อาหารสัตว และระบุพันธุพชื อาหารสัตวที่ใชปลูก
1. จํานวนพื้นที่ปลูก, พันธุพืชที่ปลูก สัตว และพันธุพ ืชที่ปลูก
สวนที่ 4 ขอมูลการเลี้ยงสัตว
1. โคเนื้อ
1.1 โคพื้นเมือง

เพื่อทราบจํานวนโคเนื้อ
ที่เกษตรกรเลี้ยง

1) ผู
2) เมีย
-แรกเกิดถึงโคสาว
-ตั้งทองแรกขึ้นไป
1.2 โคพันธุและโคลูกผสม

กรอกจํานวนรวมของโคเนื้อที่มลี ักษณะพันธผสม
หรือพันธุแทและโคที่มีการปรับปรุงพันธุมาจากการ
ผสมขามสายพันธุ (ผู+เมีย)
กรอกจํานวนโคพันธุและโคลูกผสมเพศผู
กรอกจํานวนโคพันธุและโคลูกผสมเพศเมีย
- โคพันธุฯ เพศเมียที่ยังไมเคยตั้งทองเลย
- โคพันธุฯ เพศเมียที่เคยตั้งทองมาแลว

1) ผู
2) เมีย
- แรกเกิดถึงโคสาว
- ตั้งทองแรกขึ้นไป
1.3 โคขุน
2. โคนม
2.1 โคนมเพศเมีย
1) แรกเกิดถึง 1 ป
2) 1 ป ถึงตั้งทองแรก

ใหกรอกขอมูลจํานวนสัตวที่เลี้ยง ณ วันที่
1 ม.ค. 2553
กรอกจํานวนรวมของโคเนื้อ (1.1+1.2+1.3)
กรอกจํานวนรวมของโคที่มีลักษณะพื้นเมืองเปน
สวนใหญ (ผู+เมีย)
กรอกจํานวนโคพื้นเมืองเพศผู
กรอกจํานวนโคพื้นเมืองเพศเมีย
โคพื้นเมืองเพศเมียที่ยังไมเคยตั้งทองเลย
โคพื้นเมืองเพศเมียที่เคยตั้งทองมาแลว

กรอกจํานวนโคเนื้อที่แยกมาเลี้ยงในคอกขุน (ซึ่งไม
รวม โคเนื้อในขอ 1.1 และ 1.2)
เพื่อทราบจํานวนโคนม
ที่เกษตรกรเลี้ยง

กรอกจํานวนรวมของโคนม (2.1+2.2)
กรอกจํานวนรวมของขอ 1)+2)+3)+4)
กรอกจํานวนโคนมเพศเมียที่มีอายุไมเกิน 1 ป
กรอกจํานวนโคนมที่มีอายุเกิน 1 ป ที่ไมเคยตั้งทอง
หรือเปนการตั้งทองครั้งแรก
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คําถาม
3) โคกําลังรีดนม
4) โคแหงนม

2.2 โคนมเพศผู
2.3 จํานวนน้ํานมทีร่ ีดได ณ
วันสํารวจ
3. กระบือ
3.1 ผู
3.2 เมีย
-แรกเกิดถึงกระบือสาว
-ตั้งทองแรกขึ้นไป
4. สุกร
4.1 สุกรพืน้ เมือง
4.2 สุกรพันธุ
1) พอพันธุ
2) แมพันธุ
3) ลูกสุกร
4.3 สุกรขุน
5. ไก
5.1 ไกพื้นเมือง
5.2 ไกเนื้อ
5.3 ไกไข
5.4 ไกเนื้อพันธุ
5.5 ไกไขพันธุ
6. เปด
6.1 เปดเทศ
6.2 เปดเนื้อ
6.3 เปดไข
6.4 เปดเนื้อไลทุง
6.5 เปดไขไลทุง

วัตถุประสงค

คําชี้แจง
กรอกจํานวนโคนมเพศเมียที่ใหนมได ในวันที่
1 ม.ค. 2553
กรอกจํานวนโคนมเพศเมียที่หยุดพักการรีดนม
เนื่องจากสาเหตุตางๆ เชน ใหน้ํานมนอยไมคมุ ที่จะ
รีด หรือ แมโคใกลคลอดลูก ณ วันที่ 1 ม.ค.2553
กรอกจํานวนโคนมเพศผู
กรอกจํานวนน้าํ นมที่เกษตรกรรีดได ณ วันที่ 1 ม.ค.
2553 (กิโลกรัม)
เพื่อทราบจํานวนกระบือที่ กรอกจํานวนรวมของกระบือ (3.1+3.2)
เกษตรกรเลี้ยง
กรอกจํานวนกระบือเพศผู
กรอกจํานวนกระบือเพศเมีย
กระบือเพศเมียที่ยังไมเคยตั้งทองเลย
กระบือเพศเมียที่เคยตั้งทองแลว
เพื่อทราบจํานวนสุกรที่
กรอกจํานวนรวมของสุกร (4.1+4.2+4.3)
เกษตรกรเลี้ยง
กรอกจํานวนสุกรที่มีลักษณะพื้นเมือง
กรอกจํานวนรวมของขอ 1)+2)+3)
กรอกจํานวนสุกรพันธุเพศผูที่คัดไวเพื่อจะใชทําเปน
พอพันธุหรือใชเปนพอพันธุอ ยูแ ลว
กรอกจํานวนสุกรพันธุเพศเมียที่คัดไวเพื่อจะใชทํา
เปนแมพันธุหรือใชเปนแมพันธุอยูแลว
กรอกจํานวนลูกสุกรพันธุแรกเกิดจนถึงหยานม
กรอกจํานวนสุกรเล็กหลังหยานมเลี้ยงขุนขายสู
ตลาดเพื่อบริโภค ไมรวมสุกรพืน้ เมือง
เพื่อทราบจํานวนไกที่
กรอกจํานวนรวมของไก (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)
เกษตรกรเลี้ยง
กรอกจํานวนไกพื้นเมือง
กรอกจํานวนไกเนื้อ
กรอกจํานวนไกไข
กรอกจํานวนไกเนื้อที่เลี้ยงเพื่อการผลิตลูกไกเนื้อ
กรอกจํานวนไกไขที่เลี้ยงเพื่อการผลิตลูกไกไข
เพื่อทราบจํานวนเปดที่
กรอกจํานวนรวมของเปด (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5)
เกษตรกรเลี้ยง
กรอกจํานวนเปดเทศ
กรอกจํานวนเปดเนื้อ
กรอกจํานวนเปดไข
กรอกจํานวนเปดเนื้อที่เลี้ยงแบบไลทุง
กรอกจํานวนเปดไขที่เลี้ยงแบบไลทุง
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คําถาม

วัตถุประสงค
เพื่อทราบจํานวนแพะที่
เกษตรกรเลี้ยง

คําชี้แจง
กรอกจํานวนรวมของ แพะ (7.1+7.2)
กรอกจํานวนรวมของแพะเนื้อ (ผู + เมีย)
กรอกจํานวนแพะเนื้อเพศผู
กรอกจํานวนแพะเนื้อเพศเมีย
กรอกจํานวนรวมของแพะนม (ผู + เมีย)
กรอกจํานวนแพะนมเพศผู
กรอกจํานวนแพะนมเพศเมีย

8. แกะ
8.1 ผู
8.2 เมีย

เพื่อทราบจํานวนแกะที่
เกษตรกรเลี้ยง

กรอกจํานวนรวมแกะ (8.1+8.2)
กรอกจํานวนแกะเพศผู
กรอกจํานวนแกะเพศเมีย

9. สัตวเลี้ยงอื่นๆ

เพื่อทราบจํานวนสัตวเลี้ยง
อื่นๆ ที่เกษตรกรเลี้ยง

7. แพะ
7.1 แพะเนื้อ
1) ผู
2) เมีย
7.2 แพะนม
1) ผู
2) เมีย

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

ลา
ลอ
ชาง
มา
หาน
ไกงวง
นกกระทา - พันธุเนื้อ
- พันธุไข
9.8 นกกระจอกเทศ
9.9 นกอีมู
9.10 กวาง
9.11 อูฐ
9.12 หมูปา
9.13 นก/สัตวปกสวยงาม
(ระบุ)
9.14 สัตวปกอื่น ๆ

กรอกจํานวนลา
กรอกจํานวนลอ
กรอกจํานวนชาง
กรอกจํานวนมา
กรอกจํานวนหาน
กรอกจํานวนไกงวง
กรอกจํานวนนกกระทาพันธุเนื้อ
กรอกจํานวนนกกระทาพันธุไข
กรอกจํานวนนกกระจอกเทศ
กรอกจํานวนนกอีมู
กรอกจํานวนกวาง
กรอกจํานวนอูฐ
กรอกจํานวนหมูปาที่เกษตรกรนํามาเลี้ยง
กรอกจํานวนนกหรือสัตวปกสวยงาม
(โดยระบุชนิดสัตวและจํานวนที่เลี้ยง)
กรอกจํานวนสัตวปกอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไว

หมายเหตุ
คาพิกดั X, Y หมายถึง คาพิกัดแสดงตําแหนงที่ตั้งตามระบบภูมิศาสตร ซึ่งจะใชเครื่อง GPS ในการวัดคาเก็บขอมูล
Zone
หมายถึง คา UTM โซน ซึง่ สําหรับประเทศไทยมีที่ตั้งอยู 2 โซน ไดแก UTM Zone 47 และ 48
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3) แผนการปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

2552
พ.ย.

ธ.ค.

2553
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ผูรับผิดชอบ

1. ประสานหนวยงาน ( สคบ. สพท.) ใน
การบูรณาการการสํารวจขอมูลปศุสัตว
จัดเตรียม/ สงรายละเอียด ตนฉบับ
แบบสํารวจ และคูมือการปฏิบัติงาน
สํารวจ ใหกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัด

ศสท.
(สคบ./ สพท.)

2. พิมพแบบสํารวจ ประสาน/ ชี้แจง
การปฏิบัติงานกับเจาหนาที่ปศุสัตว
ระดับอําเภอ / ผูทําการสํารวจ พรอม
สงมอบแบบสํารวจ เพื่อใชในการเก็บ
ขอมูลในพื้นที่

ปศจ.

3. อบรมชีแ้ จงการติดตั้งและใชงาน
ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
ใหกับเจาหนาทีป่ ศุสัตวระดับจังหวัด/
อําเภอ/ สสอ. เพื่อใชในการบันทึกขอมูล

ศสท./ สสอ.

4. ลงพื้นที่สํารวจขอมูลเกษตรกรผู
เลี้ยงสัตวทุกหมูบาน ตรวจสอบ
รวบรวม จัดสงใหเจาหนาที่ปศุสัตว
ระดับอําเภอ / ผูบันทึกขอมูล

อพปม./ อพปต.

5. บันทึกขอมูลจากแบบสํารวจ ลงใน
ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
ป 2553 (Online) ตรวจสอบ และ
รายงานผลให ปศจ.

ปศอ

6. ติดตาม ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของขอมูล และจัดหาขอมูล
เพิ่มเติม (ฐปศ.4/7, 4/8) บันทึกลงใน
ระบบฯ และรายงานผล ให ศสท.

ปศจ. / สสอ.

7. รวบรวม ประมวลผล จัดทํารายงาน
ขอมูลจํานวนปศุสัตวระดับประเทศ
ประจําป 2553 และจัดทําเปนหนังสือ
ขอมูล พรอมทั้งเผยแพร

ศสท.
/สคบ. /สพท.
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4) แผนภูมิลําดับขั้นตอนการดําเนินงาน
ศสท.
1 – 30 พ.ย. 2552

ปศจ.
1 - 31 ธ.ค. 2552

อพปม./อพปต.
1 ม.ค. - 28 ก.พ. 2553

ปศอ.
1 ก.พ. - 30 เม.ย. 2553

ปศจ./สสอ.
1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2553

ศสท./ สคบ./ สพท.
1 ก.ค. - 31 ส.ค. 2553

ประสานหนวยงานกรมปศุสัตว ในการบูรณาการการสํารวจขอมูลปศุสัตว

จัดสงรายละเอียดการสํารวจ ตนฉบับแบบสํารวจ และคูมือการ
ปฏิบัติงาน ใหกับเจาหนาที่ปศุสัตวจังหวัด

พิมพแบบสํารวจ ประสาน/ ชี้แจงการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาที่
ปศุสัตวระดับอําเภอ/ ผูทําการสํารวจ พรอมสงมอบแบบสํารวจ
เพื่อใชเก็บขอมูลในพื้นที่

ออกปฏิบัติงานสนาม สัมภาษณเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวทุกครัวเรือนที่
มีการเลี้ยงสัตวจํานวนตั้งแต 1 ตัวขึ้นไปตามแบบสํารวจ (อางอิง
ขอมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2553) ตรวจสอบ รวบรวม แลวสงให
เจาหนาที่ปศุสัตวระดับอําเภอเปนผูบันทึกขอมูล
(งบประมาณของ สคบ. ในโครงการเฝาระวังโรคไขหวัดนก)

บันทึกขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน ขอมูลหมูบ าน ลงใน
โปรแกรมระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว (Online)
ตรวจสอบ รายงานผลให ปศจ.

ติดตาม ตรวจสอบขอมูลในภาพรวมของอําเภอ/ จังหวัด/ เขต
จัดหาขอมูลเพิม่ เติม (ขอมูลสถานที่ดําเนินกิจกรรมดานอาหารสัตว
และปศุสัตว) บันทึกลงระบบฯ และรายงานผลให ศสท.

รวบรวม ประมวลผล จัดทํารายงานขอมูลจํานวนปศุสัตว
ระดับประเทศ ป 2553 และจัดทําหนังสือขอมูลฯ พรอมเผยแพร

หมายเหตุ : การเก็บขอมูลในพืน้ ที่ใชอาสาพัฒนาปศุสตั วประจําตําบลและหมูบาน โดยใชงบประมาณของ
โครงการเฝาระวังโรคไขหวัดนกในกิจกรรมการสํารวจ X-ray สัตวปก ของ สคบ. (คาตอบแทนอาสาฯ หมูบา น
ละ 200 บาท)
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5) งบประมาณ
5.1 งบประมาณของศูนยสารสนเทศ
งบประมาณทีโ่ อนใหสว นภูมภิ าค เปนเงินทัง้ สิ้น
3,028,200 บาท
- คาจัดประชุมชี้แจงการสํารวจเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน 389,000 บาท
- คาวัสดุสํานักงาน (กระดาษพิมพแบบสํารวจ)
723,200 บาท
- คาจางเหมาบันทึกขอมูลเกษตรกรผูเลีย้ งสัตวรายครัวเรือน
1,817,000 บาท
- คาใชจา ยในการติดตามงานฯ (ของ สสอ.)
99,000 บาท

หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ
(1) คาจัดประชุมชี้แจงการสํารวจเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน จํานวน 1 วัน (สําหรับ สสอ.)
1. ชี้แจงการปฏิบัติงาน รายละเอียดแบบสํารวจ ขัน้ ตอน/วิธีการ ผูดาํ เนินการ และงบประมาณ
2. อบรมการติดตั้งและใชงานโปรแกรมระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเ ลี้ยงสัตว
- ผูเ ขารวมประชุม ไดแก เจาหนาที่ปศุสัตวจังหวัด เจาหนาที่ปศุสตั วอําเภอ และเจาหนาที่ สสอ.
- คาใชจาย ไดแก คาอาหาร คาเอกสารการประชุม และคาสถานที่พรอมอุปกรณคอมพิวเตอร
(2) คาวัสดุสํานักงาน (สําหรับปศุสัตวจังหวัด) : คิดตามจํานวนเกษตรกรฯ และจํานวนกระดาษที่จะใช (แบบ
สํารวจ 1 ครัวเรือน / กระดาษ 1 แผน)
(3) คาจางเหมาบันทึกขอมูล (สําหรับปศุสัตวอําเภอ) : ครัวเรือนละ 0.5 บาท
(4) คาใชจายในการติดตามงาน (สําหรับเจาหนาที่ สสอ.) : คาเบี้ยเลี้ยงประเภท ก คาที่พักเหมาจาย และ
คาน้ํามันเชื้อเพลิง
* คาตอบแทนผูสํารวจ (สําหรับอาสาพัฒนาปศุสัตว) : งบประมาณของ สคบ. ในโครงการเฝาระวังโรค
ไขหวัดนก โดยใหเปนคาตอบแทนอาสาพัฒนาปศุสัตวประจําตําบลและหมูบาน หมูบานละ 200 บาท
หมายเหตุ : จํานวนครัวเรือนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ป 2553 เปนตัวเลขประมาณการจากจํานวนครัวเรือน
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวที่ไดจากการสํารวจ ป 2552
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บทที่ 3
การบริหารจัดการและการควบคุมคุณภาพขอมูล
1) การดําเนินการกอนการสํารวจ
1.1 ขัน้ ตอนการดําเนินการ
1. ศูนยสารสนเทศประสานความรวมมือการสํารวจขอมูลปศุสัตวกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก
สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว สํานักพัฒนาการปศุสัตวและถายทอดเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการการ
สํารวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว พรอมจัดสงรายละเอียด ตนฉบับแบบสํารวจ คูมือการปฏิบตั งิ าน
และโปรแกรมระบบงานฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ใหกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัดและแจงใหสํานักสุข
ศาสตรและสุขอนามัยทราบดวย
2. สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ทําการพิมพแบบสํารวจ และประสาน/ชี้แจง การดําเนินงานกับ
เจาหนาที่ปศุสัตวระดับอําเภอ อาสาพัฒนาปศุสัตว ในการสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว พรอมสงมอบ
แบบสํารวจ เพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลในพื้นที่
3. เจาหนาที่ปศุสัตวระดับอําเภอ สงมอบแบบสํารวจและชี้แจงรายละเอียดในแบบสํารวจใหกับ
ผูทําการสํารวจขอมูล
4. การประชาสัมพันธ ควรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบกอนลวงหนา เพื่อใหไดรับความ
รวมมืออยางดีจากการสํารวจ โดยผานทางผูนําชุมชนและสื่อตาง ๆ
1.2 การชี้แจงใหกับผูทําการสํารวจขอมูล
1. ผูทําการสํารวจขอมูลตองเขารับการชี้แจงการปฏิบัติงานสํารวจทุกคน ไมมียกเวน
2. วิทยากรควรเปนผูที่เขาใจแบบสํารวจอยางถองแทสามารถถายทอดไดเขาใจและชัดเจน
ยกประเด็นตัวอยางการถามคําถามที่เขาใจยากหรือขอคําถามที่มีปญหา สรางบรรยากาศใหมีความเปน
กันเอง เพื่อเปดโอกาสใหผูเขารับการอบรมกลาที่จะซักถาม
3. วิทยากรควรชีแ้ จงแบบสอบถามวาเปนแบบสอบถามที่ใชทั้งประเทศ
4. ชี้แจงวัตถุประสงคของการสํารวจ
5. ชี้แจงในรายละเอียดของเนือ้ หาและวิธีการจัดเก็บขอมูล
6. เปดโอกาสใหทุกคนสามารถแสดงความเห็นและซักถามปญหาขอของใจตางๆ ใหกระจาง
และมีทิศทางเดียวกัน
1.3 บทบาทของเจาหนาที่ประสานงานระดับอําเภอและระดับจังหวัด
1. ศึกษาระเบียบวิธีการสุมครัวเรือน แบบสํารวจ และขอชี้แจงการใชแบบสํารวจใหเขาใจละเอียด
2. ประสานงานกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ในการวางแผนการสํารวจ ในพืน้ ทีท่ ี่ตนรับผิดชอบ
3. ประสานงานกับพื้นที่ เชน กํานัน ผูใหญบาน ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล หรือ อบต. ที่รับผิดชอบใหชวยประชาสัมพันธการสํารวจขอมูลปศุสัตว พรอมทั้งขอความรวมมือใหนัด
หมายประชาชนในพื้นที่เพื่อรอการสัมภาษณ
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4. มอบหมายใหพนักงานสัมภาษณ เขาสัมภาษณครัวเรือนที่มีการเลี้ยงสัตว
5. รวมออกสัมภาษณ
6. ใหคําปรึกษาหรือขอแนะนําแกพนักงานสัมภาษณในกรณีไมเขาใจแบบสํารวจหรือมีปญหา
ในการสัมภาษณ
7. ตรวจสอบ ความถูกตอง ความสมบูรณ และความสอดคลองของขอมูล กอนออกจากพื้นที่
หากพบขอมูลไมถูกตอง สมบูรณ ตองใหพนักงานสัมภาษณ เก็บขอมูลใหครบถวน
8. จัด หาขอ มูล สถานที ่ดํ า เนิน กิจ กรรมดา นอาหารสัต วแ ละปศุส ัต ว เพิ ่ม เติม ลงในแบบ
รายงาน ฐปศ. 4/7 และแบบรายงาน ฐปศ. 4/8
9. รวบรวมแบบสํารวจที่ดําเนินการเรียบรอยแลว นําสงสํานักงานปศุสัตวจังหวัด/ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในพื้นทีท่ ี่รับผิดชอบ ใหทันตามเวลาที่กําหนด
1.4 บทบาทของผูทาํ การสํารวจ
1. ศึกษา แบบสํารวจ และคูมอื หรือขอชี้แจงแบบสํารวจใหเขาใจอยางละเอียด
2. เขาสัมภาษณครัวเรือนที่ไดรับมอบหมาย ตามระเบียบวิธีที่กาํ หนดอยางเครงครัด
3. สอบถามขอมูลจํานวนสัตว ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
4. บันทึกขอมูลในแบบสํารวจใหชัดเจนและถูกตอง
5. สอบถามผูใหญบานหรือผูทรี่ ูขอมูลหมูบานมากที่สุด กรอกขอมูลลงในแบบขอมูลหมูบ าน
6. ตรวจสอบขอมูลทุกครั้งกอนออกจากบานที่สัมภาษณ
7. ปรึกษาเจาหนาที่ประสานงานระดับอําเภอ/ ระดับจังหวัด เมื่อมีปญหา

2) การดําเนินการระหวางการสํารวจ
2.1 เทคนิคการเขาบาน
1. พนักงานสัมภาษณควรติดบัตรแสดงไวที่หนาอกใหเห็นชัดเจน และแนะนําตัวเอง
2. กรณีเจาของบานไมยนิ ดีใหเขาบาน อาจใชวิธีการสัมภาษณหนาบานก็ได
3. กรณีหอพัก คอนโดมิเนียม บานจัดสรร ควรขออนุญาตเจาของ ประธานหมูบาน หรือผูดูแล
หรือยามรักษาการณกอนเขาบาน โดยอาจใหบุคคลขางตนติดตามไปกับพนักงานสัมภาษณดวยก็จะไดรับ
ความสะดวกมากขึ้น
4. กรณีฟารม ที่มีการควบคุมคนเขาออกฟารม ควรมีหนังสือจากสํานักงานปศุสัตวจังหวัดใน
พื้นที่เพื่อขอความรวมมือในการสัมภาษณขอมูล
2.2 เทคนิคการสัมภาษณ
การสัมภาษณในชุมชน ประชาชนมักมีความกลัว ทําใหขาดความรวมมือในการใหขอมูล ความ
กลัวอาจเกิดจากกลัวความลับจะถูกเปดเผย เกรงวาจะเกี่ยวของกับการเสียภาษี เกรงวาอาจเปนโจรผูราย
ปลอมมา เกรงวาจะตอบไมได ตอบผิด ไมอยากตอบเรื่องสวนตัว เปนตน
1. ผูสัมภาษณจะตองแนะนําตัว แจงวัตถุประสงคของการสํารวจครั้งนี้ใหชัดเจน กระชับ ยิ้มแยม
แจมใส มีไมตรี ใชคําพูดที่สุภาพมีสัมมาคารวะ และนอบนอม เพื่อใหผูถูกสัมภาษณไววางใจ
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2. ผูสัมภาษณตองบอกผูถูกสัมภาษณวาขอมูลที่ไดจะถูกเก็บเปนความลับ และใชประโยชนใน
การสงเสริมและการพิจารณาใหความชวยเหลือเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวในดานตางๆ เชน เวชภัณฑ อาหารสัตว
เสบียงสัตว หรือการใหความชวยเหลือ/ชดเชยคาเสียหายเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปนตน
3. ผูสัมภาษณตองทําความเขาใจคําถามและคํานิยามตางๆ ในแบบสํารวจ เวลาถามใหถามดวย
คําพูดงาย ๆ ถาผูตอบไมเขาใจตองทวน ทําความเขาใจกับคําถามใหม และพยายามใหไดคําตอบทุกขอ
4. การสอบถามจํานวนสัตวผูสัมภาษณตองถามจํานวนรวมของสัตวแตละชนิดกอน แลวคอยถาม
แยกรายละเอียดที่แยกเปนเพศ ชวงอายุ โดยจํานวนในรายละเอียดจะตองเทากับผลรวมในรายละเอียด
2.3 การตรวจสอบขอมูลในพื้นที่
การจัดระบบการตรวจสอบขอมูลเปนสิ่งจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการตรวจสอบ
ความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ความเปนไปไดและความสอดคลองของขอมูล เพราะหากการจัดเก็บขอมูลของ
ผูสัมภาษณไมครบถวน ไมมีคุณภาพ ขอมูลขัดแยงกัน เมื่อนํามาบันทึกและประมวลผลจะทําใหขอมูลมีความ
ผิดพลาดสูงมาก ดังนั้น จังหวัดจะตองจัดระบบการตรวจสอบขอมูลระดับพื้นที่ ตามขั้นตอนดังนี้
1. ผูทําการสํารวจขอมูล ตองตรวจสอบขอมูลภายหลังการเสร็จสิ้นการสัมภาษณโดยทันที ซึ่ง
พิจารณาถึงความครบถวน ของแบบสํารวจกอนออกจากบานตัวอยาง ประเด็นสําคัญที่ตองดู คือ จํานวนรวม
สัตวแตละชนิดที่มีการแยกรายละเอียดเปน เพศและชวงอายุ ตองสอดคลองกันกับจํานวนรวมสัตว ในการ
ตรวจสอบจะตองเขมงวดและพิถีพิถันเปนพิเศษในวันแรก ๆ ของการสํารวจ เนื่องจากผูสัมภาษณยังไมเคย
ชิ น กั บ แบบสํ า รวจ อาจมี ข อ มู ล ที่ สู ญหาย เก็ บ ไม ค รบถ ว นก็ เ ป น ได เมื่ อ คล อ งตั ว แล ว การสั ม ภาษณ แ ละ
ตรวจสอบจะงายขึ้นในวันถัด ๆ ไป
2. ผูประสานงานในพื้นที่/หมูบาน ตรวจสอบแบบสํารวจของพนักงานสัมภาษณ ทุกหลังคา
เรือนใหเสร็จสิ้นกอนออกจากพื้นที่ หากไมสามารถตรวจสอบไดทันเวลา อาจใหพนักงานสัมภาษณสลับกัน
ตรวจสอบแบบสํารวจซึ่งกันและกันในระดับหนึ่งกอนก็ได เพื่อเปนการปองกันการเสียเวลาในการกลับเขาไป
เก็บขอมูลใหม การตรวจสอบแบบสํารวจทุกขอมีการลงขอมูลครบถวน ถูกตอง มีความสอดคลองของขอมูล
อยางไรก็ตาม ในระหวางดําเนินการสํารวจ ทีมงานระดับอําเภอ/จังหวัดควรควบคุม ติดตามการสํารวจของทีม
สํารวจอยางใกลชิด เพื่อใหสามารถใหคําแนะนํา และแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นแกผูทําการสํารวจได

3) การดําเนินการหลังการสํารวจ
3.1 การตรวจสอบขอมูลหลังสํารวจ
คณะผูตรวจสอบขอมูลระดับตําบลตองทําการตรวจสอบขอมูลโดยละเอียดเชนเดียวกับการ
ตรวจสอบขอมูลในพื้นที่ กอนสงบันทึกขอมูลเขาโปรแกรมระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว หากพบความ
ไมสอดคลองของขอมูล หามแกไขโดยเด็ดขาดตองสงกลับใหเจาหนาที่สํารวจภาคสนาม เปนผูแกไขตอไป
3.2 การบันทึกขอมูล
หัวหนาผูควบคุมการบันทึกขอมูลตองทําการฝกอบรมผูบันทึกขอมูลใหเขาใจโปรแกรมระบบ
ฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว โดยละเอียด และจะตองมีระบบตรวจสอบผูบันทึก โดยอาจตองมีการสุมแบบ
สํารวจทุก ๆ 10 ชุด เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพผูบันทึกดวย
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หลังจากบันทึกขอมูลแลวจะตองมีการตรวจสอบดวยขอมูลโดยการพิมพแบบรายงานตาง ๆ
ออกมาจากโปรแกรมฯ ตรวจสอบขอมูล ดูทิศทางของขอมูล โดยเปรียบเทียบกับขอมูลเดิมของจังหวัดหรือของ
ประเทศ ซึ่งเปนการตรวจสอบเบื้องตนถึงคุณภาพขอมูลวาเชื่อถือไดมากนอยเพียงใด หากพบขอมูลเบี่ยงเบน
ผิดไปจากธรรมชาติที่ควรจะเปน ตองหาสาเหตุของการเบี่ยงเบนนั้นกอนสงขอมูลไปยังกรมปศุสัตว

4) หลักการสําคัญในการควบคุมคุณภาพการสํารวจ
การควบคุมการสํารวจใหไดคุณภาพสูงสุดนั้นเปนสิ่งจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อใหได
การจัดเก็บขอมูลการวิเคราะหและแปลผลมีความนาเชื่อถือ ความถูกตอง ครบถวน และสมบูรณ เกิดความ
มั่นใจในการนําขอมูลไปใชในการพัฒนางานดานปศุสัตวตอไปได จังหวัดจะตองปฏิบัติ ดังนี้
1. ชี้แจงการปฏิบัติงานใหผูทําการสํารวจขอมูลปศุสัตวมีความเขาใจในระเบียบวิธีการสํารวจ
และแบบสํารวจอยางถองแท
2. ตรวจสอบคุณภาพขอมูลที่จดั เก็บขอมูลในภาคสนามใหถูกตอง ครบถวน และสมบูรณ
3. ตรวจสอบคุณภาพของผูบนั ทึกขอมูลลงในโปรแกรมระบบงานฐานขอมูลเกษตรกรผูเ ลีย้ งสัตว

