
        

ชนิด จํานวนสัตว ชนิด จํานวนสัตว
 1.  โคเนื้อ  7.  แพะ
     1.1  โคพ้ืนเมือง      7.1  แพะเนื้อ
           1) ผู            1) ผู
           2) เมีย  - แรกเกิด ถึงโคสาว            2) เมีย
                        - ต้ังทองแรกขึ้นไป      7.2  แพะนม
     1.2  โคพันธุและโคลูกผสม            1) ผู
           1) ผู            2) เมีย
           2) เมีย  - แรกเกิด ถึงโคสาว  8.  แกะ
                        - ต้ังทองแรกขึ้นไป      8.1  ผู
     1.3  โคขุน      8.2  เมีย
 2.  โคนม  9.  สัตวเลี้ยงอื่นๆ 
     2.1  โคนมเพศเมีย      9.1  ลา
           1) แรกเกิด ถึง 1 ป      9.2  ลอ
           2) 1 ป ถึง ต้ังทองแรก      9.3  ชาง
           3) โคกําลังรีดนม      9.4  มา
           4) โคแหงนม      9.5  หาน
     2.2  โคนมเพศผู      9.6  ไกงวง
     2.3  จํานวนน้ํานมที่รีดได ณ 1 มกราคม (ก.ก.)      9.7  นกกระทา  - พันธุเนื้อ
 3.  กระบือ                               - พันธุไข
     3.1  ผู      9.8  นกกระจอกเทศ
     3.2  เมีย  - แรกเกิด ถึง กระบือสาว      9.9  นกอีมู
                    - ต้ังทองแรกขึ้นไป      9.10  กวาง
 4.  สุกร      9.11  อูฐ
     4.1  สุกรพ้ืนเมือง      9.12 หมูปา
     4.2  สุกรพันธุ      9.13  นก/สัตวปกสวยงาม (ระบุ )
           1) พอพันธุ              1)......................................................................
           2) แมพันธุ              2)......................................................................
           3) ลูกสุกร              3)......................................................................
     4.3  สุกรขุน      9.14  สัตวปกอื่นๆ
 5.  ไก  10.  สุนัข    1) เพศผู ……………….…..ตัว  2) เพศเมีย.................................ตัว
     5.1  ไกพ้ืนเมือง  11.  แมว     1) เพศผู ……………….…..ตัว  2) เพศเมีย.................................ตัว
     5.2  ไกเนื้อ  คาพิกัด X……………………………………………….
     5.3  ไกไข  คาพิกัด Y………………………………………………. Zone…………………
     5.4  ไกเนื้อพันธุ
     5.5  ไกไขพันธุ      ลงช่ือ....................................................................เกษตรกรผูเล้ียงสัตว
 6.  เปด      ลงช่ือ....................................................................ผูสํารวจและขึ้นทะเบียน
     6.1  เปดเทศ      วันที่ขึ้นทะเบียน.............../................../................
     6.2  เปดเนื้อ
     6.3  เปดไข
     6.4  เปดเนื้อไลทุง
     6.5  เปดไขไลทุง

     พันธุพืชอาหารสัตวที่ปลูก (ระบุ)  1)...............................................................................
     2).................................................................. 3)..............................................................

แบบสํารวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเล้ียงสัตวรายครัวเรือน ป พ.ศ. ...................      [ แบบ ฐปศ.1   ลําดับที่........................ ]

      ลงช่ือ...................................................................ผูตรวจสอบ
      ตําแหนง..............................................................
      วันที่ตรวจสอบ................./................../................

 2. สถานที่เลี้ยงสัตว : เลขที่……...….หมูที่.............ชื่อหมูบาน...........................................
 ตําบล.......................................................อําเภอ...................................................................
 จังหวัด.............................................เบอรโทรศัพท.............................................................
 3. พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว...................................................ไร......................งาน

 จังหวัด.......................................................เบอรโทรศัพท....................................................

1. ช่ือ-สกุล (นาย/ นาง/ นางสาว)..........................................................................................
    เลขประจําตัวประชาชน

 ที่อยู: บานเลขที่……...….หมูที่..................ชื่อหมูบาน........................................................
 ตําบล.............................................................อําเภอ.............................................................

- - - -



พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว หมายถึง พื้นที่ท่ีเกษตรกรปลูกหญาหรือพืชอาหารสัตว โดยการใชทอนพันธุหรือใชเมล็ดพันธุปลูก ไมรวมพื้นที่สาธารณะ
โคเนื้อ หมายถึง โคที่เล้ียงขายเพื่อการบริโภคเน้ือ รวมทั้งโคที่เล้ียงไวเพื่อใชงานดานเกษตรกรรม เชน การเตรียมดิน ขนสง เปนตน

และโคที่เล้ียงไวเพื่อจุดประสงคอ่ืน ๆ (ยกเวนโคที่เล้ียงเพื่อวัตถุประสงคตองการนม) 
โคพื้นเมือง หมายถึง โคที่มีลักษณะของพันธุพื้นเมือง เชน โคขาวลําพูน โคสายอีสาน โคชน โคลาน เปนตน รวมถึงโคที่มีลักษณะ

พื้นเมืองที่นําเขาราชอาณาจักร (ยกเวนโคขุน)
โคพันธุและโคลูกผสม หมายถึง โคเนื้อท่ีมีลักษณะพันธุผสมหรือพันธุแท และโคที่มีการปรับปรุงพันธุมาจากการผสมขามสายพันธุ (ยกเวนโคขุน)
โคขุน หมายถึง โคเพศผูและเพศเมียท่ีแยกมาเลี้ยงในคอกขุนในชวงระยะเวลาหนึ่ง ดวยอาหารขนเพื่อเพิ่มนํ้าหนักสําหรับใชเน้ือ

ในการบริโภค
โคนม หมายถึง โคที่เล้ียงเพื่อวัตถุประสงคท่ีตองการน้ํานม
โคกําลังรีดนม หมายถึง โคเพศเมียท่ีกําลังใหนมในขณะที่สํารวจ
โคแหงนม หมายถึง โคเพศเมียท่ีหยุดพักการรีดนม เน่ืองจากสาเหตุตาง ๆ เชนใหนํ้านมนอยไมคุมที่จะรีด หรือแมโคใกลคลอดลูก
สุกรพื้นเมือง หมายถึง สุกรที่มีลักษณะพื้นเมือง เชน กระโดน เหมยซาน ราด เปนตน
สุกรพอพันธุ หมายถึง สุกรเพศผูท่ีคัดไวเพื่อจะใชทําเปนพอพันธุหรือใชเปนพอพันธุอยูแลว
สุกรแมพันธุ หมายถึง สุกรเพศเมียท่ีคัดไวเพื่อจะใชทําเปนแมพันธุหรือใชเปนแมพันธุอยูแลว
ลูกสุกร หมายถึง ลูกสุกรพันธุแรกเกิดจนถึงหยานม
สุกรขุน หมายถึง สุกรเล็กหลังหยานม เล้ียงขุนขายสูตลาดเพื่อบริโภค ไมรวมสุกรพื้นเมืองขุน
ไกพื้นเมือง หมายถึง ไกท่ีมีลักษณะพื้นเมือง
ไกเน้ือ หมายถึง ไกเน้ือท่ีเล้ียงเพื่อสงตลาดเปนประจํา/ เปนรุนหรือชุด 
ไกไข หมายถึง ไกไขท่ีเล้ียงเพื่อผลิตไขจําหนายหรือบริโภค
ไกเน้ือพันธุ หมายถึง ไกปู-ยาพันธุ (Grandparent Stock) หรือไกพอ-แมพันธุ (Parent Stock) ท่ีเล้ียงเพื่อวัตถุประสงคในการผลิตลูกไกเน้ือ
ไกไขพันธุ หมายถึง ไกปู-ยาพันธุ (Grandparent Stock) หรือไกพอ-แมพันธุ (Parent Stock) ท่ีเล้ียงเพื่อวัตถุประสงคในการผลิตลูกไกไข
เปดเทศ หมายถึง เปดที่มีลักษณะหนาเปนตุมสีแดง มีสีขาวและดํา และตัวใหญกวาเปดพันธุเน้ือท่ัวไป
เปดเนื้อ หมายถึง เปดพันธุเน้ือท่ีเล้ียงเพื่อขุนจาํหนาย สงตลาดเปนประจํา/เปนรุน หรือชุด และเลี้ยงเพื่อบริโภค ไมนับรวมเปดเทศ

และเปดเนื้อท่ีเล้ียงไลทุง
เปดไข หมายถึง เปดพันธุไขท่ีเล้ียงเพื่อผลิตไขจําหนายหรือบริโภค ไมนับรวมเปดไขท่ีเล้ียงไลทุง
เปดเนื้อไลทุง หมายถึง เปดเนื้อท่ีเล้ียงอยูในทุงนาและเคลื่อนยายที่อยูไปเรื่อย ๆ ไมเปนหลักแหลง
เปดไขไลทุง หมายถึง เปดไขท่ีเล้ียงอยูในทุงนาและเคลื่อนยายที่อยูไปเรื่อย ๆ ไมเปนหลักแหลง
สัตวปกสวยงาม หมายถึง สัตวปกที่เกษตรกรนํามาเลี้ยงเพื่อความสวยงาม ยกเวนสัตวปกคุมครองหรือสัตวสงวน
เกษตรกรผูเล้ียงสัตว หมายถึง เกษตรกรผูท่ีทําการเล้ียงสัตวหรือเปนเจาของสัตวตามแบบสํารวจ ฐปศ.1
ผูสํารวจและขึ้นทะเบียน หมายถึง เจาหนาที่ท่ีทําการสํารวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเล้ียงสัตวในแบบสํารวจ ฐปศ.1
ผูตรวจสอบ หมายถึง เจาหนาที่ท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนผูทําการตรวจสอบขอมูลในแบบสํารวจ ฐปศ.1

คํานิยาม

                                                                        หลักเกณฑการใชแบบสํารวจ
1.   ทําการสํารวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรทุกรายครัวเรือนที่มีการเลี้ยงสัตว จํานวนตั้งแต 1 ตัวขึ้นไป ในแบบสํารวจ ฐปศ.1
2.  จํานวนสัตวท่ีเล้ียงใหนับจดจํานวน จากสถานที่เล้ียง ณ วันที่ 1 มกราคม ของปสํารวจ
3.  สัตวท่ีเล้ียงไมเปนหลักแหลง ยายที่อยูไปเรื่อยๆ ใหใชช่ือผูเล้ียงสัตวน้ันเปนเจาของ และสําหรับที่อยูเล้ียงสัตวใหใสเลข "0"
4.  ชาง ใหนับจดจากสถานที่ท่ีจดทะเบียน



หมูท่ี......................ช่ือหมูบาน.....................................................................................
ช่ือตําบล......................................................................................................................
ช่ืออําเภอ......................................................................................................................
ช่ือจังหวัด....................................................................................................................
จํานวนพื้นที่ทุงหญาสาธารณะ........................................ไร......................งาน
จํานวนสุนัขไมมีเจาของ............................................................................. ตัว
จํานวนแมวไมมีเจาของ.............................................................................. ตัว

พ้ืนที่ทุงหญา     หมายถึง   พ้ืนที่สาธารณะประโยชนประจําหมูบาน รวมถึงพ้ืนที่ปาสงวน ที่มีลักษณะเปน
สาธารณะ                            ทุงหญา หรือปาโปรงที่เกษตรกรสามารถนําสัตวเขาไปเลี้ยงได

แบบขอมูลหมูบาน

กรมปศุสัตว    กระทรวงเกษตรและสหกรณ


