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คํานํา 

 
  ปัจจุบันประเทศไทยเราก้าวเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศ (Information Age) มีการต่ืนตัวในการนํา
สารสนเทศมาใช้ทั้งภาครัฐและเอกชน ในวงการบริหารงานสมัยใหม่ยุคปัจจุบัน มักมีการกล่าวถึงการมีระบบการ
จัดการข่าวสารข้อมูล (Management Information System) หรือ MIS ซึ่งหมายถึงการมีระบบจัดหาหรือ
จัดการข้อมูล  ทั้งที่เป็นข้อมูลดิบและข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร ส่วนสําคัญ
ของระบบ MIS ก็คือข่าวสารข้อมูลที่อยู่ในระบบ  ข้อมูลดังกล่าวจะดีหรือมีประโยชน์ มีคุณค่าต่อการนําไปใช้
หรือไม่ก็ขึ้นกับว่าข้อมูลน้ันจะมีคุณสมบัติของข้อมูลที่ดีเพียงไร ซึ่งคุณสมบัติของข้อมูลที่ดีต้องมีความถูกต้อง
แม่นยํา  ความสมบูรณ์ครบถ้วน  ความกะทัดรัด  สามารถตรวจสอบได้  ทันต่อเวลา ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้  และมีกระบวนการควบคุมความคลาดเคลื่อนของข้อมูลให้มีน้อยที่สุด 

  การสํารวจข้อมูลจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจํานวนสัตว์ในประเทศไทยเป็นรายครัวเรือนใน
ปีงบประมาณ 2557 น้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายในการบูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรจากหน่วยงานในสังกัด เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นเอกภาพ (Single data) สําหรับขับเคลื่อนนโยบาย Smart 
Farmer/Smart Officer โดยจะจัดทําระบบให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ Web 
Service ทั้งน้ี กระทรวงฯ ได้กําหนดให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องใช้ต้นแบบ Single form แบบทะเบียนเกษตรกรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้กําหนดให้ทุกหน่วยงานรวบรวมข้อมูลเกษตรกรทุก 6 เดือน คือเดือนมีนาคม
และกันยายนของทุกปี และนําข้อมูลดังกล่าวจัดส่งให้กรมการปกครอง เพ่ือนําไปบรรจุลงในบัตรประจําตัว
ประชาชน Smart Card ของเกษตรกร เพ่ือให้ได้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่เป็นปัจจุบัน  

 ในการน้ี กรมปศุสัตว์ จึงได้จัดทํา “คู่มือการสํารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ปี พ.ศ. 
2557” ขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดได้นําไปประสานขอความร่วมมือและช้ีแจงการ
ปฏิบัติงานสํารวจให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง  ทั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกรมปศุสัตว์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มี
ความเข้าใจถูกต้องตรงกันและใช้เป็นเอกสารประกอบการดําเนินงาน/ติดตามในขั้นตอนต่างๆ เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั่วทั้งประเทศ  ซึ่งจะทําให้ได้ข้อมูลจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจํานวนสัตว์มีความถูกต้องแม่นยํา
และมีการควบคุมขนาดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลให้มีน้อยที่สุด ครบถ้วน สมบูรณ์ ปราศจากอคติและทันต่อ
ความต้องการใช้ข้อมูล 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1) หลักการและเหตุผล 

  “ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจํานวนสัตว์ในประเทศไทย”  เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่สําคัญที่นํามาใช้
ประกอบการกําหนด วิเคราะห์และบริหารงาน/โครงการต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์
อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ในส่วนภูมิภาค การเตรียมเสบียงสัตว์ ยาสัตว์และวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ การ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ  การควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์  การส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
และการวิเคราะห์สถานการณ์ปศุสัตว์ ฯลฯ  ตลอดมาอย่างต่อเน่ืองทุกปี ทั้งยังเป็นข้อมูลสนับสนุนให้แก่หน่วยงาน
อ่ืน ๆ ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ที่ต้องการนําข้อมูลไปประกอบการดําเนินโครงการต่างๆ 
และใช้อ้างอิงในงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ด้วยความสําคัญของข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจํานวนสัตว์น้ี กรมปศุสัตว์  
จึงได้มีนโยบายให้มีการสํารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจํานวนสัตว์ทุกรายครัวเรือนทั่วประเทศมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2539 โดยให้ดําเนินการสํารวจเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เป็นรายครัวเรือนเป็นประจําทุกๆ 2 ปี และทํา
การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสําหรับปีที่ไม่ได้มีการสํารวจเป็นรายครัวเรือน และต้ังแต่ปี 2552 เป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบันได้มีการดําเนินการสํารวจฯ เป็นประจําทุกปี เพ่ือความต่อเน่ืองและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ทั้งน้ี  
ต้ังแต่ในปีงบประมาณ 2553  กรมปศุสัตว์ ได้นําโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LiFDS : 
Thai Livestock Farmer Database System) มาใช้ 

 สําหรับในปี 2557 น้ี ได้ครบวาระที่จะต้องทําการสํารวจเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เป็นรายครัวเรือนอีกครั้ง
หน่ึง  ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายในการบูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากหน่วยงาน
ในสังกัด เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นเอกภาพ (Single data) สําหรับขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer/Smart Officer 
โดยจะจัดทําระบบให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ Web Service ทั้งน้ี กระทรวงฯ ได้
กําหนดให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องใช้ต้นแบบ Single form แบบทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โดยได้กําหนดให้ทุกหน่วยงานรวบรวมข้อมูลเกษตรกรทุก 6 เดือน คือเดือนมีนาคมและกันยายนของทุกปี และนํา
ข้อมูลดังกล่าวจัดส่งให้กรมการปกครอง เพ่ือนําไปบรรจุลงในบัตรประจําตัวประชาชน Smart Card ของเกษตรกร 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่เป็นปัจจุบัน โดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ระดับอําเภอเป็นผู้บันทึกข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูล และหน่วยงานปศุสัตว์ทุกระดับร่วมกันตรวจสอบข้อมูล  เพ่ือให้การดําเนินงานสําเร็จลุล่วงตาม
กําหนดเวลา และได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
 
 
2) วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานด้านปศุสัตว์  ได้แก่  ข้อมูลจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
จํานวนสัตว์   จํานวนพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์  จํานวนสถานที่ประกอบกิจการด้านอาหารสัตว์และปศุสัตว์  เป็นต้น 

2. เพ่ือให้มีข้อมูลพ้ืนฐานด้านปศุสัตว์ที่เป็นปัจจุบันทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น สําหรับใช้
ประกอบการวางแผนการดําเนินงานต่างๆ ของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานอ่ืนที่ต้องการใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์ 

3. เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นกรอบในการเลือกตัวอย่าง (Sampling frame) สําหรับการสํารวจ
ข้อมูลในรายละเอียดเก่ียวกับการปศุสัตว์ ต่อไป 

4. ใช้ในการอ้างอิงในทางวิชาการให้กับผู้เก่ียวข้องและผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการใช้ข้อมูล 
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3) ระยะเวลาดําเนินการ 
1. เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ระดับจังหวัดประสาน/ช้ีแจงการปฏิบัติงานสํารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ราย

ครัวเรือน  ให้กับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ระดับอําเภอ/ ผู้ทําการสํารวจ พร้อมทั้งส่งมอบแบบสํารวจ ฐปศ.1 , ฐปศ.1/1 
และแบบข้อมูลหมู่บ้าน เพ่ือนําไปใช้ในการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ ภายใน วันที่ 31  ธันวาคม  2556 

2. ผู้ทําการสํารวจ ทําการสํารวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุกรายครัวเรือนที่มีการเลี้ยง
สัตว์ตามแบบสํารวจ ฐปศ.1 , ฐปศ.1/1 และสํารวจข้อมูลหมู่บ้านในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ พร้อมกันทั่วประเทศ โดย
ช่วงท่ี 1 ระหว่าง  วันท่ี  1 - 31  มกราคม  2557  ซึ่งอ้างอิงข้อมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 ส่วน ช่วงท่ี 2 
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในช่วง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 15 กันยายน 2557 

3. เจ้าหน้าที่ประสานงานระดับอําเภอ/ผู้ทําการสํารวจ ตรวจสอบ และรวบรวมแบบสํารวจที่เรียบร้อย
แล้ว  จัดส่งให้สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเป็นผู้บันทึกข้อมูล โดยใน ช่วงที่ 1 ระหว่าง  วันที่  1 มกราคม - 15 
มีนาคม 2557 ส่วนช่วงที่ 2 บันทึกข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 15 กันยายน 2557 

4. เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ระดับอําเภอ ทําการบันทึกข้อมูลจากแบบสํารวจลงในระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์ (Online) พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูล โดยใน ช่วงที่ 1 ระหว่าง  วันที่  1 มกราคม -15 มีนาคม  2557 
ส่วน ช่วงที่ 2 ตรวจสอบข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 15 กันยายน 2557 

5. เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ระดับอําเภอ/จังหวัด/ปศข.  ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของ
ข้อมูลในระบบฯ  เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ระดับจังหวัดจัดหาข้อมูลเพ่ิมเติม ได้แก่ ข้อมูลสถานที่ดําเนินกิจกรรมด้าน
อาหารสัตว์ (ฐปศ.4/7) และด้านปศุสัตว์ (ฐปศ.4/8) พร้อมทั้งบันทึกลงในระบบฯ  เสร็จแล้วรายงานผลให้     
ศูนย์สารสนเทศทราบ โดยใน ช่วงที่ 1 ระหว่าง  วันที่  1 มกราคม - 15 มีนาคม  2557 ส่วน ช่วงที่ 2 บันทึก
ข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 15 กันยายน 2557 

6. ศูนย์สารสนเทศ  รวบรวม/ ตรวจสอบข้อมูลจาก 77 จังหวัด  ประมวลผลและจัดทํารายงานข้อมูล
จํานวนปศุสัตว์ในภาพรวมของประเทศ พร้อมทั้งจัดทําหนังสือข้อมูลและเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ระหว่าง  ช่วงที่ 1 
ภายในเดือน มีนาคม 2557 และช่วงท่ี 2 ภายในเดือน กันยายน 2557 

 

 
4) การใช้ประโยชนข์้อมูล 
 ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ดังน้ี 

1. ข้อมูลรายช่ือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  สามารถนําไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนา ส่งเสริมและการ
ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในระดับท้องที่ได้ เน่ืองจากข้อมูลที่ได้จากการสํารวจเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถ
แจกแจงรายละเอียดได้ถึงระดับหมู่บ้าน ซึ่งไม่สามารถจัดหาข้อมูลได้โดยวิธีการสํารวจจากตัวอย่าง 

2. ข้อมูลจํานวนพ้ืนที่ปลูกหญ้า/ พืชอาหารสัตว์ จํานวนทุ่งหญ้าสาธารณะ สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าว 
ประกอบการช่วยเหลือ ส่งเสริมเกษตรกรในด้านอาหารสัตว์หรือเสบียงสัตว์ได้ 

3. ข้อมูลจํานวนสัตว์ สามารถนํามาใช้ในการพิจารณากําหนดนโยบายและโครงการในด้านต่างๆ  เช่น  
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ การจัดสรรงบประมาณในพ้ืนที่ การวิเคราะห์อัตรากําลัง
เจ้าหน้าที่ด้านปศุสัตว์  การควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวัง และบําบัดโรคสัตว์  การจัดสรรเวชภัณฑ์สัตว์ ฯลฯ  

4. ข้อมูลจํานวนสถานท่ีประกอบกิจการด้านอาหารสัตว์และปศุสัตว์ เช่น โรงงานวัตถุดิบอาหารสัตว์  
ร้านขายอาหารสัตว์  สหกรณ์ผู้เลี้ยงปศุสัตว์  ตลาดนัดสัตว์  โรงฆ่าสัตว์  โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์  ศูนย์รวม
นม หน่วยบริการผสมเทียม เป็นต้น  สามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่ ในการส่งเสริมและควบคุม
คุณภาพการผลิต 
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บทท่ี  2 

การวางแผนการสํารวจ 
 

1) ระเบียบวธีิการสํารวจ 

วิธีการสํารวจ  ใช้วิธีการสํามะโน (Census) โดยทําการสัมภาษณ์เกษตรกรทุกรายครัวเรือนที่มี
การเลี้ยงสัตว์และผู้ประกอบการทุกรายที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยบันทึกลงในแบบสํารวจข้อมูลเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (ฐปศ.1) ซึ่งจะสอบถามข้อมูลจํานวนสัตว์ที่เลี้ยง ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 

1.1  คุ้มรวม 
  คุ้มรวมที่ใช้ในการสํารวจเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2557 คือ ครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุกราย
ครัวเรือนที่มีการเลี้ยงสัตว์ ในประเทศไทย 

1.2  ขอบข่าย 
   ครัวเรือนที่มีการเลี้ยงสัตว์อย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปนี้  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ เป็ด  ไก่ 
ช้าง   ม้า   ลา   ล่อ  ห่าน  ไก่งวง  นกกระทา  นกกระจอกเทศ  นกอีมู  กวาง อูฐ  นก/สัตว์ปีกสวยงาม และสัตว์
ปีกอ่ืน ๆ  โดยมีหรือไม่มีบ้านเลขท่ีก็ได้ รวมถึงบ้านเช่า  ฟาร์มลูกเล้า 

 1.3  เครื่องมือที่ใช้ในการสํารวจ  
 เครื่องมือที่ใช้ในการสํารวจครั้งนี้ เป็นแบบสํารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่สร้างขึ้น  โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

1.3.1 แบบสํารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน(ฐปศ.1) เพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์
เกษตรกรในแต่ละครัวเรือนที่มีการเลี้ยงสัตว์สําหรับรายใหม่, แบบ ฐปศ.1/1 เพ่ือใช้ในการ
สัมภาษณ์เกษตรกรในแต่ละครัวเรือนที่มีการเลี้ยงสัตว์สําหรับเกษตรกรรายเดิม และแผนที่
สําหรับใช้ในการระบุพิกัดสถานท่ีเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายครัวเรือน 

1.3.2 แบบข้อมูลหมู่บ้าน  เพ่ือใช้สํารวจข้อมูลในภาพรวมของแต่ละหมู่บ้าน โดยการสัมภาษณ์
กํานัน/ ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ที่สามารถให้ข้อมูลในภาพรวมของหมู่บ้านได้   

หมายเหตุ  แบบสํารวจอ่ืน ๆ ได้แก่ แบบรายงานสถานที่ดําเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์และด้าน 
ปศุสัตว์ (ฐปศ.4/7, 4/8) แสดงจํานวนโรงงานผลิตอาหารสัตว์ประเภทต่าง ๆ ร้านขายอาหารสัตว์  โรงสีข้าว  โรง
ฆ่าสัตว์  โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
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 แบบสํารวจขอ้มูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (ฐปศ.1) 

        

ชนดิ / ปีที่สํารวจ 2557 2558 2559 2560 ชนดิ / ปีที่สํารวจ 2557 2558 2559 2560
1.โคเน้ือ 7.แพะ

           1) ผู ้            1) ผู ้
           2) เมีย  - แรกเกิด ถึงโคสาว            2) เมีย
                        - ตั้งท้องแรกขึ้นไป

           1) ผู ้
           1) ผู ้            2) เมีย
           2) เมีย  - แรกเกิด ถึงโคสาว  8.  แกะ
                       - ตั้งท้องแรกขึ้นไป      8.1  ผู ้
     1.3  โคขุน      8.2  เมีย
 2.  โคนม  9.  สตัว์เล ีย้งอ ืน่ๆ 

     9.1  ลา
           1) แรกเกิด ถึง 1 ปี      9.2  ล่อ
           2) 1 ปี ถึง ตั้งท้องแรก      9.3  ชา้ง
           3) โคกาํลังรีดนม      9.4  ม้า
           4) โคแห้งนม      9.5  ห่าน
     2.2  โคนมเพศผู ้      9.6  ไก่งวง
     2.3  นํ้านมท่ีรีดได้ ณ วันสาํรวจ (Kg.)      9.7  นกกระทา  - พนัธ์ุเน้ือ
 3.  กระบือ                            - พนัธ์ุไข่
     3.1  ผู ้      9.8  นกกระจอกเทศ
     3.2  เมีย  - แรกเกิด ถึง กระบือสาว      9.9  นกอีมู
                   - ตั้งท้องแรกขึ้นไป      9.10  กวาง
 4.  สกุร      9.11  อูฐ
     4.1  สุกรพืน้เมือง      9.12 หมูป่า

     9.13  นก/สตัว์ปีกสวยงาม (ระบุ )
           1) พ่อพนัธุ์             1).........................................
           2) แม่พนัธุ์             2).........................................

            3).........................................
           1) ลูกสุกรขุน
           2) สุกรขุน
 5.  ไก่  10.  สุนัข    1) เพศผู ้………….…..ตวั  2) เพศเมีย...............................ตวั
     5.1  ไก่พืน้เมือง  11. แมว    1) เพศผู ้………….…..ตวั  2) เพศเมีย…..............................ตวั
     5.2  ไก่เน้ือพนัธ์ุ  ค่าพกัิด Lat……………………………………………….
     5.3  ไก่ไข่พนัธ์ุ  ค่าพกัิด Long……………………………………………….
     5.4  ไก่ปู่-ย่า-พ่อ-แม่พนัธ์ุผลิตลูกไก่เน้ือ
     5.5  ไก่ปู่-ย่า-พ่อ-แม่พนัธ์ุผลิตลูกไก่ไข่      ลงชือ่....................................................................เกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตว์
 6.  เป็ด      ลงชือ่.................................................................ผูส้าํรวจขอ้มูล
     6.1  เป็ดเทศ      วันท่ีสาํรวจขอ้มูล.............../................../................
     6.2  เป็ดเน้ือ
     6.3  เป็ดไข่       ลงชือ่...................................................................ผูต้รวจสอบ
     6.4  เป็ดเน้ือไล่ทุ่ง       ตาํแหน่ง..............................................................
     6.5  เป็ดไข่ไล่ทุ่ง       วันท่ีตรวจสอบ................./................../................

                      แบบสํารวจข้อมลูเกษตรกรผู้ เล้ียงสัตว์รายครัวเรือน              [ แบบ ฐปศ.1   ลาํดับที่........................ ]

1. ชื่อ-สกุล ..................................................................................................  2. สถานที่เลี้ยงสัตว์ : เลขที่……...….หมู่ที่.........ช ือ่หมู่บ้าน.........................

    เลขประจาํตวัประชาชน  ตาํบล.......................................................อาํเภอ..........................................

 จังหวัด.............................................เบอร์โทรศัพท์......................................

 ที่อยู่: บ้านเลขที่……...….หมู่ที่.........ช ือ่หมู่บ้าน...........................................  3. พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์............................ไร่......................งาน

 ตาํบล.............................................อาํเภอ.....................................................      พันธ์ุพืชอาหารสัตว์ที่ปลูก (ระบุ)  1).........................................................

 จังหวัด..............................................เบอร์โทรศัพท์.....................................      2).............................................. 3)..........................................................

     9.14  สตัว์ปีกอ ืน่ๆ

     4.3  สุกรขุน

     2.1  โคนมเพศเมีย

     7.1  แพะเน้ือ

     7.2  แพะนม
     1.2  โคพนัธ์ุ/ลูกผสม

     4.2  สุกรพนัธุ์

     1.1  โคพนัธ์ุพืน้เมือง/ลูกผสม

- - - -
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 แบบ ฐปศ.1/1 
 

แบบ ฐปศ.1/1

ข้อมูลเกษตกรผู้ เล้ียงสัตว์และจํานวนสัตว์รายครัวเรือน เพือ่ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ เล้ียงสัตว์  ประจําปีงบประมาณ 2557 - แผ่นที ่1 / 4

Lat , Long
เลขที่ หมู่ที่ ชือ่หมู่บา้น ตาํบล อําเภอ จังหวดั เลขที่ หมู่ที่ ชือ่หมู่บา้น ตาํบล อําเภอ จังหวดั

ผูส้าํรวจขอ้มูล_________________ ผูต้รวจสอบ________________
วนัที_่___/____/____ ตาํแหน่ง__________________

วนัที_่___/____/____

ลําดบั ชือ่-สกลุ
เลขบัตรประจาํตวั

ประชาชน
สถานทีเ่ล้ียงสตัว์ ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น

 
 
 
 

แบบ ฐปศ.1/1

ข้อมูลเกษตกรผู้ เลี้ยงสัตว์และจํานวนสัตว์รายครัวเรือน  เพือ่ปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ เล้ียงสัตว์  ประจําปีงบประมาณ 2557 - แผ่นที ่2 / 4

รวม  ผู ้ แรกเกิด ถึงโคสาว ตั้ งทอ้งแรกขึ้นไป รวม ผู ้ แรกเกิด ถึงโคสาว ตั้งท้องแรกข้ึนไป รวม แรกเกิด ถึง 1 ปี 1 ปี ถึง ตั้ งทอ้งแรก โคกําลังรีดนม โคแห้งนม

ผูส้าํรวจขอ้มูล_________________ ผูต้รวจสอบ________________
วนัที_่___/____/____ ตาํแหน่ง__________________

วนัที_่___/____/____

ลําดบั ชือ่-สกลุ
พืน้ท่ีปลูกพชื

อาหารสัตว์(ไร่)

พนัธ์ุพชื

อาหารสัตว์ท่ี

ปลูก

โคเน้ือ โคนม
 โคนมเพศเมีย  โคนม

เพศผู ้
 จาํนวนนํ้านม

ท่ีรีดได้ (Kg.)
 รวม

โคเน้ือ

โคพื้นเมือง โคพนัธ์ุและโคลูกผสม โคขุน  รวม

โคนม

 
 
 
 

แบบ ฐปศ.1/1

ข้อมูลเกษตกรผู้ เล้ียงสัตว์และจํานวนสัตว์รายครัวเรือน  เพือ่ปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์  ประจําปีงบประมาณ 2557 - แผ่นที ่3 / 4

แรกเกดิ ถึง กระบอืสาว ต ั้งท้องแรกข ึ้นไป รวมสุกรพันธุ์ พ่อพนัธ์ุ แมพ่นัธุ์ ลูกสุกร

ผูส้าํรวจขอ้มูล_________________ ผูต้รวจสอบ________________
วนัที_่___/____/____ ตาํแหน่ง__________________

วนัที_่___/____/____

ลําดบั ชือ่-สกลุ
 กระบอื สุกร

 รวม

กระบือ
 ผู ้ กระบอืเพศเมีย รวมสุกร

ไก่ เป็ด
 สุกร

พืน้เมือง
สุกรพนัธ์ุ

สุกรขุน
 รวม

ไก่

 ไก่

พืน้เมือง
 ไก่

เน้ือ

 ไก่

ไข่

 ไก่เน้ือ

พนัธ์ุ

 ไก่ไข่

พนัธ์ุ
 รวม

เป็ด

 เป็ด

เทศ
 เป็ดเน้ือ  เป็ดไข่

 เป็ดเน้ือ

ไล่ทุ่ง

 เป็ดไข่ไล่

ทุ่ง

 
 
 
 

แบบ ฐปศ.1/1

ข้อมูลเกษตกรผู้ เลี้ยงสัตว์และจํานวนสัตว์รายครัวเรือน  เพือ่ปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ เล้ียงสัตว์  ประจําปีงบประมาณ 2557 - แผ่นที ่4 / 4

 นกหงษ์

รวม ผู ้ เมีย รวม ผู ้ เมีย  เน้ือ  ไข่  หยก  ผู ้  เมีย  ผู ้  เมีย

ผูส้าํรวจขอ้มูล_________________ ผูต้รวจสอบ________________
วนัที_่___/____/____ ตาํแหน่ง__________________

วนัที_่___/____/____

ลําดบั ชือ่-สกลุ
แพะ แกะ สตัวอ่ื์น ๆ

 รวม

แพะ

แพะเน้ือ แพะนม
รวม ผู ้ เมยี

 รวม

สัตว์อ่ืน  ลา  ล่อ
 นก/สัตว์

ปีกสวยงาม
 นกแก้ว ชา้ง  ม้า  ห่าน

 ไก่

งวง

 นกกระทาพนัธุ์  

นกกระจอกเทศ  นกอีมู  กวาง

วันท่ี

บันทึก

ขอ้มูล
 นกขุนทอง อูฐ

 นก

เอ้ียง
 สัตว์ปีก

อ่ืนๆ

 สุนัข  แมว นกกรง

หัวจุก
 นกเขา

 หมู

ป่า
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 แผนท่ีสําหรับใช้ในการระบพุิกัดสถานท่ีเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายครัวเรือน 

 

 
 

 แบบข้อมูลหมู่บ้าน 
 

แบบข้อมูลหมู่บ้านแบบข้อมูลหมู่บ้าน  
 

หมู่ท่ี…………………ชื่อหมู่บ้าน……………………………………………… 
ชื่อตําบล………………………………………………………………………… 

  ชื่ออําเภอ……………………………………………………………………….. 
 ชื่อจังหวัด..……………………………………………………………………… 
 จํานวนพื้นท่ีทุ่งหญ้าสาธารณะ…………………ไร…่…………งาน 
  จํานวนสุนขัไม่มีเจ้าของ……………………………………….. ตัว 
  จํานวนแมวไม่มีเจ้าของ……………………………………….. ตัว 
  

พ้ืนท่ีทุ่งหญ้า   หมายถึง    พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์ประจําหมู่บ้าน รวมถึงพ้ืนท่ีป่าสงวน ท่ีมีลักษณะเป็น 
สาธารณะ                     ทุ่งหญ้า หรือป่าโปร่งท่ีเกษตรกรสามารถนําสัตว์เข้าไปเลี้ยงได้ 

 

         กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 
1.4  คํานิยาม 

 

พ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ หมายถึง 
พ้ืนที่ที่เกษตรกรปลูกหญ้าหรือพืชอาหารสัตว์ โดยการใช้ท่อนพันธ์ุ หรือใช้เมล็ด
พันธ์ุปลูก ไม่รวมพ้ืนที่สาธารณะ 
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โคเน้ือ หมายถึง 
โคที่เลี้ยงขายเพ่ือการบริโภคเนื้อ รวมทั้งโคท่ีเลี้ยงไว้เพ่ือใช้งาน หรือเพ่ือ
วัตถุประสงค์อ่ืนๆ 

โคพันธ์ุพ้ืนเมือง/ลูกผสม หมายถึง 
โคที่มีลักษณะของพันธ์ุพ้ืนเมือง เช่น โคขาวลําพูน โคสายอีสาน โคชน โคลาน  
เป็นต้น รวมถึงโคท่ีมีลักษณะพ้ืนเมืองที่นําเข้าราชอาณาจักร (ยกเว้นโคขุน) 

โคพันธ์ุ/ลูกผสม หมายถึง 
โคเน้ือที่มีลักษณะพันธ์ุผสมหรือพันธ์ุแท้ และโคท่ีมีการปรับปรุงพันธ์ุมาจากการ
ผสมข้ามสายพันธ์ุ (ยกเว้นโคขุน) 

โคขุน หมายถึง 
โคเพศผู้และเพศเมียที่แยกมาเลี้ยงในคอกขนุในช่วงระยะเวลาหน่ึง ด้วยอาหาร
ข้นเพ่ือเพ่ิมนํ้าหนักสําหรับใช้เน้ือในการบริโภค 

โคนม หมายถึง โคที่เลี้ยงเพ่ือวัตถุประสงค์ที่ต้องการนํ้านม 
โคกําลังรีดนม หมายถึง โคเพศเมียที่กําลังให้นมในขณะที่สํารวจ 

โคแห้งนม หมายถึง 
โคเพศเมียที่หยุดพักการรีดนม เน่ืองจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ให้นํ้านมน้อยไม่คุ้มที่
จะรีด หรือแม่โคใกล้คลอดลูก 

สุกรพ้ืนเมือง หมายถึง สุกรที่มลีักษณะพ้ืนเมือง เช่น กระโดน เหมยซาน ราด เป็นต้น 
สุกรพ่อพันธ์ุ หมายถึง สุกรเพศผู้ที่คัดไว้เพ่ือจะใช้ทําเป็นพ่อพันธ์ุหรือใช้เป็นพ่อพันธ์ุอยู่แล้ว 
สุกรแม่พันธ์ุ หมายถึง สุกรเพศเมียทีค่ัดไว้เพ่ือจะใช้ทําเป็นแม่พันธ์ุหรือใช้เป็นแมพั่นธ์ุอยู่แล้ว 
ลูกสุกรขุน หมายถึง ลูกสุกรขุนแรกเกิดจนถึงหย่านม 
สุกรขุน หมายถึง สุกรเล็กหลังหย่านม เลีย้งขุนขายสู่ตลาดเพ่ือบริโภค ไม่รวมสุกรพ้ืนเมืองขุน 
ไก่พ้ืนเมือง หมายถึง ไก่ที่มีลักษณะพ้ืนเมือง 
ไก่เน้ือพันธ์ุ หมายถึง ไก่เน้ือที่เลี้ยงเพ่ือส่งตลาดเป็นประจํา/เป็นรุ่น หรือชุด  
ไก่ไข่พันธ์ุ หมายถึง ไก่ไข่ที่เลี้ยงเพ่ือผลิตไข่จําหน่ายหรือบริโภค 
ไก่ปู่-ย่า-พ่อ-แม่พันธ์ุผลิต
ลูกไก่เน้ือ 

หมายถึง 
ไก่ปู่-ย่าพันธ์ุ (Grandparent Stock) หรือไก่พ่อ-แม่พันธ์ุ (Parent Stock) ที่เลี้ยง
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการผลิตลูกไก่เน้ือ 

ไก่ปู่-ย่า-พ่อ-แม่พันธ์ุผลิต
ลูกไก่ไข่ 

หมายถึง 
ไก่ปู่-ย่าพันธ์ุ (Grandparent Stock) หรือไก่พ่อ-แม่พันธ์ุ (Parent Stock) ที่เลี้ยง
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการผลิตลูกไก่ไข่ 

เป็ดเทศ หมายถึง 
เป็ดที่มีลกัษณะหน้าเป็นตุ่มสแีดง มีสขีาวและดํา และตัวใหญ่กว่าเป็ดพันธ์ุเน้ือ
ทั่วไป 

เป็ดเน้ือ หมายถึง 
เป็ดพันธ์ุเน้ือที่เลี้ยงเพ่ือขุนจําหน่าย ส่งตลาดเป็นประจํา/เป็นรุ่น หรือชุด และ
เลี้ยงเพ่ือบริโภค ไม่นับรวมเป็ดเทศและเป็ดเน้ือที่เลี้ยงไล่ทุง่ 

เป็ดไข่ หมายถึง เป็ดพันธ์ุไข่ที่เลี้ยงเพ่ือผลิตไข่จําหน่ายหรือบริโภค ไม่นับรวมเป็ดไข่ที่เลี้ยงไล่ทุ่ง 
เป็ดเน้ือไล่ทุ่ง หมายถึง เป็ดเน้ือที่เลี้ยงอยู่ในทุ่งนาและเคลื่อนย้ายที่อยู่ไปเรื่อย ๆ ไม่เป็นหลักแหล่ง 
เป็ดไข่ไล่ทุ่ง หมายถึง เป็ดไข่ที่เลี้ยงอยู่ในทุ่งนาและเคลื่อนย้ายที่อยู่ไปเร่ือย ๆ ไม่เป็นหลักแหล่ง 

สัตว์ปีกสวยงาม หมายถึง 
สัตว์ปีกที่เกษตรกรนํามาเล้ียงเพ่ือความสวยงาม ยกเว้นสัตว์ปีกคุ้มครองหรือสัตว์
สงวน 

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมายถึง เกษตรกรผู้ที่ทาํการเลี้ยงสัตว์หรือเป็นเจ้าของสัตว์ตามแบบสํารวจ ฐปศ.1 
ผู้สํารวจข้อมูล หมายถึง เจ้าหน้าทีท่ําการสํารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในแบบสาํรวจ ฐปศ.1 
ผู้ตรวจสอบ หมายถึง เจ้าหน้าทีท่ี่ได้รบัการแต่งต้ังใหเ้ป็นผู้ทําการตรวจสอบข้อมลูในแบบสํารวจ ฐปศ.1 
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2)  การสํารวจข้อมูลภาคสนาม 
 

2.1   การคัดเลือกครัวเรือนที่จะสาํรวจ 
2.1.1 ลักษณะสถานที่ที่ไม่นับเป็นครัวเรือนที่เข้าสํารวจ ได้แก่ 

- วัด/สถานศึกษา/โรงเรียน 
- โรงพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
- สถานสงเคราะห์/บ้านพักคนชรา/สถานรับเลี้ยงเด็ก/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- ทัณฑสถาน (เรือนจํา) 
- ธนาคาร 

2.1.2 กรณีเป็น บ้านเช่า/ร้านอาหาร/ฟาร์ม ให้นับเป็น 1 ครัวเรือน โดยมีข้อตกลงคือ 
- ถ้ามีเจ้าของหรือผู้เลี้ยงสัตว์อยู่ร่วมด้วย ให้สอบถามข้อมูลจากเจ้าของหรือผู้เลี้ยงสัตว์  
- ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้เลี้ยงสัตว์ ให้ถามข้อมูลครัวเรือนกับคนที่พบคนแรก  

2.1.3 กรณีเป็นสัตว์เร่ร่อน (สัตว์ชมรม) ให้สอบถามข้อมูลกับผู้เลี้ยงสัตว์ และให้ใช้ช่ือผู้เลี้ยงสัตว์ 
เป็นเจ้าของสัตว์ 
 

2.2  วิธีการนบัจด 
2.2.1 สัมภาษณ์ทกุครัวเรือนทีม่ีการเลี้ยงสัตว์ จํานวนต้ังแต่ 1 ตัวขึ้นไป ตามแบบสํารวจฯ ฐปศ.1  

- แบบสํารวจข้อมูลหมู่บ้าน ให้สัมภาษณ์ อบต./กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ที่รู้ข้อมูลภายใน
หมู่บ้านมากที่สุด 

- แบบสํารวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (ฐปศ.1) ให้สัมภาษณ์
หัวหน้าครอบครัว  กรณีไม่พบตัวให้สัมภาษณ์คนใกล้ชิดที่สุด ที่สามารถให้ข้อมูลใน
ครัวเรือนได้ 

2.2.2 เพ่ือความสะดวกในการเข้าสัมภาษณ์ ควรประสานกับผู้ใหญ่บ้าน หรือ อบต. หรือเจ้าหน้าที่
ในพ้ืนที่  นัดหมายครัวเรือนที่มีการเลี้ยงสัตว์ให้อยู่รอสัมภาษณ์ 
 

   2.3  ข้อชี้แจงในการใช้แบบสาํรวจฯ ฐปศ.1  
 

           2.3.1   หลักเกณฑ์การใช้แบบสํารวจฯ ฐปศ.1 
          1)  สัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนหรือคนที่รู้ข้อมูลภายในครัวเรือนมากที่สุดซึ่งให้ข้อมูลที่เช่ือถือได้ 
     หัวหน้าครัวเรือน หมายถึง บุคคลที่สมาชิกครัวเรือนให้การยอมรับนับถือว่ามีอํานาจสูงสุดในการ
ปกครอง หรือเป็นผู้อุปถัมภ์ในเชิงเศรษฐกิจและดูแลสวัสดิภาพของสมาชิกครัวเรือน   
          2.  สัตว์ที่เลี้ยงไม่เป็นหลักแหล่ง  ย้ายที่อยู่ไปเร่ือย ๆ ให้ใช้ช่ือผู้เลี้ยงสัตว์น้ันเป็นเจ้าของ สําหรับ
บ้านเลขท่ี  ให้ใส่เลข “ 0 ” 
          3.  ในกรณีบ้านเลขท่ีเดียวกัน  อาศัยอยู่หลายครอบครัวแต่แยกครอบครัวประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ 
ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าบ้าน บ้านเลขท่ีให้ใส่ เลขที่บ้านที่อาศัยอยู่น้ัน แล้วตามด้วย  “ /ร ” 
          4.  จํานวนสัตว์ที่เลี้ยงให้นับจดจํานวน จากสถานที่เลี้ยง ณ วันที่  1 มกราคม  2557 

        5.  ช้าง  ให้นับจดจากสถานที่ที่จดทะเบียน 
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2.3.2 การกรอกแบบสํารวจฯ ฐปศ.1 
 

คําถาม วัตถุประสงค ์ คําชี้แจง 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เลีย้งสัตว ์
1. ชื่อ-สกุล, เลขที่บัตรประชาชน,  
ที่อยู,่เบอร์โทรศัพท ์

เพื่อทราบว่าใครเป็น
เจ้าของสัตว์ และอาศัยอยู่ที่
ไหน 

กรอกช่ือ-สกุล  เลขประจําตวัประชาชน พร้อมที่อยู่ 
ของผู้เป็นเจ้าของสัตว์หรือหวัหน้าครัวเรือน  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลสถานที่เลีย้งสัตว์ 
1.  เลขที,่หมู่ที,่ชื่อหมู่บ้าน,ตําบล,
อําเภอ,จงัหวดั,เบอร์โทรศัพท ์

เพื่อทราบสถานที่ทีใ่ช้ใน
การเล้ียงสัตว ์

ใหก้รอกข้อมูลสถานทีท่ี่ใช้ในการเล้ียงสัตว ์
สําหรบักรณีเล้ียงไม่เป็นหลักแหล่ง และมีบา้น เลขที่
เดียวกัน ใหก้รอกตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.3.1 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชอาหาร
สัตว์ 
1. จํานวนพื้นทีป่ลูก, พันธุ์พืชทีป่ลูก 

เพื่อทราบจํานวนพื้นที่ทีใ่ช้
ปลูกหญ้าหรือพชือาหาร
สัตว์ และพันธุ์พืชที่ปลูก 

ใหก้รอกจาํนวนพื้นที่ทัง้หมดที่ใช้ปลูกหญ้าหรือพืช
อาหารสัตว ์และระบุพันธุ์พืชอาหารสัตวท์ี่ใช้ปลูก 

ส่วนที ่4 ขอ้มูลการเลี้ยงสัตว ์
 
1.  โคเน้ือ 

1.1 โคพันธุ์พื้นเมือง/ลูกผสม 
 
1) ผู้ 
2) เมีย 
 -แรกเกิดถงึโคสาว 
 
 -ตั้งทอ้งแรกขึน้ไป 

 
 
เพื่อทราบจํานวนโคเนื้อ   
ที่เกษตรกรเล้ียง 

ให้กรอกข้อมูลจาํนวนสัตว์ที่เล้ียง ณ วันที่  
1 ม.ค. 2557 
กรอกจํานวนรวมของโคเนื้อ (1.1+1.2+1.3) 
กรอกจํานวนรวมของโคที่มีลักษณะพื้นเมืองหรือ
ลูกผสมพื้นเมืองเป็นส่วนใหญ่  (ผู้+เมีย) 
กรอกจํานวนโคพื้นเมืองหรือลูกผสมพื้นเมืองเพศผู้ 
กรอกจํานวนโคพื้นเมืองหรือลูกผสมพื้นเมืองเพศเมีย 
โคพื้นเมืองหรือลูกผสมพื้นเมืองเพศเมียทีย่ังไม่เคยต้ัง
ท้องเลย 
โคพื้นเมืองหรือลูกผสมพื้นเมืองเพศเมียทีเ่คยตัง้ท้อง
มาแล้ว 

1.2 โคพันธุ์และโคลูกผสม 
 
 
1)  ผู้ 
2)  เมยี 
  - แรกเกิดถงึโคสาว 
  - ตั้งทอ้งแรกขึ้นไป 

 กรอกจํานวนรวมของโคเนื้อที่มลัีกษณะพันธ์ผสมหรือ
พันธุ์แท้และโคที่มีการปรับปรุงพันธุ์มาจากการผสม
ข้ามสายพันธุ์ (ผู้+เมีย)   
กรอกจํานวนโคพันธุ์และโคลูกผสมเพศผู้ 
กรอกจํานวนโคพันธุ์และโคลูกผสมเพศเมีย 
- โคพันธุ์ฯ เพศเมียที่ยงัไม่เคยตัง้ท้องเลย 
- โคพันธุ์ฯ เพศเมียที่เคยตั้งท้องมาแล้ว 

1.3 โคขุน  กรอกจํานวนโคเนื้อที่แยกมาเล้ียงในคอกขุน (ซึง่ไม่
รวม โคเน้ือในขอ้ 1.1 และ 1.2) 

2.   โคนม 
2.1 โคนมเพศเมีย 

1) แรกเกิดถงึ 1 ป ี
2) 1 ปี ถงึตั้งท้องแรก 

 

เพื่อทราบจํานวนโคนม    
ที่เกษตรกรเล้ียง 

กรอกจํานวนรวมของโคนม (2.1+2.2) 
กรอกจํานวนรวมของข้อ 1)+2)+3)+4) 
กรอกจํานวนโคนมเพศเมียที่มอีายุไม่เกิน 1 ป ี
กรอกจํานวนโคนมที่มีอายุเกิน 1 ปี ที่ไม่เคยตั้งท้อง
หรือเป็นการตั้งท้องครั้งแรก 
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คําถาม วัตถุประสงค ์ คําชี้แจง 
3) โคกําลังรีดนม 
 
4)    โคแห้งนม 

 
 

2.2 โคนมเพศผู้ 
2.3 จํานวนน้ํานมทีร่ีดได้ ณ 

           วันสํารวจ 

 กรอกจํานวนโคนมเพศเมียทีใ่หน้มได้ ในวันที่         
1 ม.ค. 2557 
กรอกจาํนวนโคนมเพศเมียที่หยดุพกัการรดีนม 
เนื่องจากสาเหตตุ่างๆ  เช่น ให้น้าํนมนอ้ยไม่คุ้มทีจ่ะรดี 
หรอื แม่โคใกล้คลอดลูก ณ วนัที ่1 ม.ค. 2557  
กรอกจํานวนโคนมเพศผู้ 
กรอกจํานวนน้ํานมที่เกษตรกรรดีได้ ณ วันที่ 1 ม.ค. 
2557 (กิโลกรัม) 

3.  กระบือ 
      3.1  ผู้ 
      3.2  เมีย 

 -แรกเกิดถงึกระบือสาว 
            -ตั้งทอ้งแรกขึ้นไป 

เพื่อทราบจํานวนกระบือที่
เกษตรกรเล้ียง 
 
 

กรอกจํานวนรวมของกระบือ (3.1+3.2)  
กรอกจํานวนกระบือเพศผู้ 
กรอกจํานวนกระบือเพศเมีย  
กระบือเพศเมียที่ยังไมเ่คยตั้งทอ้งเลย 
กระบือเพศเมียที่เคยตัง้ท้องแล้ว 

4.  สุกร 
      4.1  สุกรพื้นเมือง 
      4.2  สุกรพันธุ ์
             1)   พ่อพันธุ์              
 
             2)   แม่พันธุ์ 
 
 
      4.3  สุกรขนุ 
            - ลูกสุกรขุน 
            - สุกรขุน 

เพื่อทราบจํานวนสุกรที่
เกษตรกรเล้ียง 
 
 
 
 
 

กรอกจํานวนรวมของสุกร (4.1+4.2+4.3) 
กรอกจํานวนสุกรที่มีลักษณะพืน้เมือง 
กรอกจํานวนรวมของข้อ 1)+2)+3) 
กรอกจํานวนสุกรพันธุ์เพศผู้ทีคั่ดไว้เพื่อจะใช้ทําเป็น
พ่อพันธุ์หรือใช้เป็นพ่อพันธุ์อยู่แล้ว 
กรอกจํานวนสุกรพันธุ์เพศเมียที่คัดไว้เพือ่จะใช้ทําเป็น
แม่พันธุ์หรือใช้เป็นแม่พันธุ์อยู่แล้ว 
 
 
กรอกจํานวนลูกสุกรขุนแรกเกดิจนถงึหย่านม 
กรอกจํานวนสุกรเล็กหลังหย่านมเล้ียงขุนขายสู่ตลาด
เพื่อบริโภค ไม่รวมสุกรพื้นเมือง 
 

5.  ไก ่
      5.1  ไก่พืน้เมือง 
      5.2  ไก่เนือ้พันธุ ์

 5.3  ไก่ไข่พันธุ ์
      5.4  ไก่ปู-่ย่า-พ่อ-แม่พันธุ์ผลิต  

ลูกไก่เนื้อ 
 5.5  ไก่ปู-่ย่า-พ่อ-แม่พันธุ์ผลิต
ลูกไก่ไข ่

เพื่อทราบจํานวนไก่ที่
เกษตรกรเล้ียง 

กรอกจํานวนรวมของไก่ (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 
กรอกจํานวนไกพ่ื้นเมือง 
กรอกจํานวนไกเ่นื้อพันธุ ์
กรอกจํานวนไกไ่ข่พันธุ ์
กรอกจํานวนไกเ่นื้อที่เล้ียงเพือ่การผลิตลูกไก่เนื้อ 
 
กรอกจํานวนไกไ่ข่ที่เล้ียงเพือ่การผลิตลูกไก่ไข ่

6.  เป็ด 
      6.1  เป็ดเทศ 
      6.2  เป็ดเนื้อ 
      6.3  เป็ดไข ่
      6.4  เป็ดเน้ือไล่ทุ่ง 
      6.5  เป็ดไข่ไล่ทุ่ง 

เพื่อทราบจํานวนเป็ดที่
เกษตรกรเล้ียง 
 
 

กรอกจํานวนรวมของเป็ด (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5) 
กรอกจํานวนเป็ดเทศ 
กรอกจํานวนเป็ดเนื้อ 
กรอกจํานวนเป็ดไข ่
กรอกจํานวนเป็ดเนื้อทีเ่ล้ียงแบบไล่ทุ่ง 
กรอกจํานวนเป็ดไข่ทีเ่ล้ียงแบบไล่ทุ่ง 
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คําถาม วัตถุประสงค ์ คําชี้แจง 
7.  แพะ 
      7.1  แพะเน้ือ 
             1)  ผู้ 
             2)  เมีย 

เพื่อทราบจํานวนแพะที่
เกษตรกรเล้ียง 

กรอกจาํนวนรวมของ แพะ (7.1+7.2) 
กรอกจํานวนรวมของแพะเน้ือ (ผู้ + เมีย) 
กรอกจํานวนแพะเน้ือเพศผู้ 
กรอกจํานวนแพะเน้ือเพศเมีย 

      7.2  แพะนม 
             1)  ผู้ 
             2)  เมีย 

 กรอกจํานวนรวมของแพะนม (ผู้ + เมีย) 
กรอกจํานวนแพะนมเพศผู้ 
กรอกจํานวนแพะนมเพศเมีย 

8.  แกะ 
      8.1  ผู้ 
      8.2  เมีย 

เพื่อทราบจํานวนแกะที่
เกษตรกรเล้ียง 
 

กรอกจํานวนรวมแกะ (8.1+8.2) 
กรอกจํานวนแกะเพศผู้ 
กรอกจํานวนแกะเพศเมีย 

9.  สัตว์เลีย้งอืน่ๆ 
 
      9.1  ลา 
      9.2  ล่อ 
      9.3  ช้าง 
      9.4  ม้า 
      9.5  ห่าน 
      9.6  ไกง่วง 
      9.7  นกกระทา  - พันธุ์เน้ือ 
                              - พันธุ์ไข ่
      9.8  นกกระจอกเทศ 
      9.9  นกอมีู 
      9.10  กวาง 
      9.11  อฐู 
      9.12  หมปู่า 
      9.13  นก/สัตว์ปีกสวยงาม    
              (ระบุ) 
     9.14 สัตวป์ีกอื่น ๆ 

เพื่อทราบจํานวนสัตว์เล้ียง
อื่นๆ ที่เกษตรกรเล้ียง 
 

 
 
กรอกจํานวนลา 
กรอกจํานวนล่อ 
กรอกจํานวนช้าง 
กรอกจํานวนม้า 
กรอกจํานวนห่าน 
กรอกจํานวนไก่งวง 
กรอกจํานวนนกกระทาพันธุเ์นือ้ 
กรอกจํานวนนกกระทาพันธุ์ไข ่
กรอกจํานวนนกกระจอกเทศ 
กรอกจํานวนนกอีมู 
กรอกจํานวนกวาง 
กรอกจํานวนอูฐ 
กรอกจํานวนหมูป่าที่เกษตรกรนํามาเล้ียง 
กรอกจํานวนนกหรอืสัตว์ปีกสวยงาม 
(โดยระบุชนิดสัตว์และจํานวนที่เล้ียง) 
กรอกจํานวนสัตว์ปีกอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดร้ะบุไว ้

หมายเหตุ 
    ค่าพิกัด X, Y  หมายถึง ค่าพิกัดแสดงตําแหน่งที่ตั้งตามระบบภูมิศาสตร์ ซึ่งจะใช้แผนที่ที่พิมพ์จากระบบโปรแกรม
ฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ (TH-LiFDS) เพื่อใช้ในการ Mark เพื่อระบุพิกัดสถานที่เล้ียงสัตว์ แล้วนํามาระบุพิกัดใน
โปรแกรมฯ ต่อไป ซึ่งเป็นค่าพิกัด Latitude และ Longitude 
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3)  แผนการปฏบิัติงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส .ค. ก.ย.

1. เตรียมการปรับปรุงฐานข้อมลูเกษตรกรผู้ เล ี้ยงสัตว์(TH-LiFDS) ประจําปี 2557

1.1) ทบทวน/ปรบัแก/้กาํหนดแผน ข ั้นตอนการปรบัปรุงฐานขอ้มูลฯ ศสท.

1.2) จัดเตรียมส่ิงทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่งบประมาณ, โปรแกรมระบบฐานขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียง ศสท.

สตัว(์TH-LiFDS), เอกสารตา่งๆ (แบบสาํรวจ ฐปศ.1, ข ั้นตอน/คูมื่อการปฏบิตังิานฯ, คูม่ือ
การใชง้านโปรแกรมฯ และขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวร์ายครวัเรือนปี 2556 ใส่แผน่ CD
เพื่อส่งให้ ปศจ.พิมพ์เอกสารเพื่อใชอ้า้งอิงสาํหรบัเตรียมการปรบัปรุงฐานขอ้มูลเกษตรกร
ผูเ้ล้ียงสตัว ์ปี 2557)

1.3) ส่งมอบส่ิงทีเ่กีย่วขอ้งท ัง้หมดให้กบั สนง.ปศจ. ศสท.

1.4) ประชมุชี้แจงข ั้นตอนการปฏบิตังิาน และอบรมการใชง้านโปรแกรมฯ ศสท

2. ประสานงาน/ช้ีแจงการปรับปรุงฐานข้อมลูเกษตรกรผู้ เล ี้ยงสัตว์(TH-LiFDS) ประจําปี 2557
2.1) พิมพ์แบบสาํรวจ ฐปศ.1(สาํหรบัเกษตรกรรายใหม่) และพิมพ์ขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัว์ ปศจ.

เป็นรายครวัเรือนของปี 2556 สาํหรบัเกษตรกรรายเดิมเพื่อใชอ้า้งอิงในการปรบัปรุง
ฐานขอ้มูล ปี 2557 (แบบ ฐปศ.1/1) เตรียมส่งมอบให้ ปศอ.

2.2) ประสานงาน/ชี้แจงกบัเจ้าหน้าทีป่ศุสตัวร์ะดบัอําเภอ  เพื่อทาํความเขา้ใจการปรบัปรุงฐาน ปศจ.
ขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวแ์ละกาํหนดเป้าหมายของระยะเวลาในการดําเนินการร่วมกนั

2.3) ส่งมอบส่ิงทีเ่กีย่วขอ้งท ัง้หมดให้ ปศอ เพื่อใชใ้นการปรบัปรุงขอ้มูลในพื้นที่ ปศจ.
3. สํารวจข้อมลูเกษตรกรผู้ เล ี้ยงสัตว์รายครัวเรือน 

3.1) ลงพื้นทีส่าํรวจขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวร์ายครวัเรือน ปศอ.

3.2) รวบรวมและตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล  พรอ้มแกไ้ขให้ถูกตอ้ง ครบถว้น สมบรูณ์ ปศอ.

กอ่นทาํการปรบัปรุงฐานขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวใ์นโปรแกรมฯ ตอ่ไป
4. ปรับปรุงฐานข้อมลูเกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์(TH-LiFDS)

4.1) ศูนย์สารสนเทศ นําฐานขอ้มูลฯ ปี 2556 มาเป็นขอ้มูลต ัง้ตน้  เพื่อใชใ้นการเรียกขอ้มูล ศสท.
มาทาํการปรบัปรุงฐานขอ้มูลฯในปี 2557

4.2) นําขอ้มูลในแบบสาํรวจ ฐปศ.1 และขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวร์ายครวัเรือนในเอกสารที่ ปศอ.

ปรบัปรุงแลว้มาใชอ้า้งอิงในการปรบัปรุงขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวร์ายครวัเรือน(ฐปศ.1)
และขอ้มูลหมู่บา้นในโปรแกรมฯ

4.3) เพิ่มเตมิ / ปรบัปรุงแกไ้ข / ลบขอ้มูล
- ขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวร์ายครวัเรือน(ฐปศ.1) และแบบขอ้มูลหมู่บา้น ปศอ.

-  ขอ้มูลสถานทีด่ําเนินกจิกรรมดา้นอาหารสตัวแ์ละปศุสตัว(์ฐปศ.4/7 และ 4/8) ปศจ.

4.4) ตรวจสอบ / ยืนยนัส่งขอ้มูล
- ขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวร์ายครวัเรือน(ฐปศ.1) และแบบขอ้มูลหมู่บา้น ปศจ.

- ขอ้มูลสถานทีด่ําเนินกจิกรรมดา้นอาหารสตัวแ์ละปศุสตัว(์ฐปศ.4/7 และ 4/8) ปศข.

5) ติดตาม/ตรวจสอบความสมบรูณ์  ครบถ้วน ถูกต้อง และแม่นยําของข้อมลู
5.1) ตดิตามการปรบัปรุงฐานขอ้มูลฯ ของ สนง.ปศอ. ในสงักดั ให้เสร็จตามกาํหนด พรอ้มท ัง้ ปศจ.

ตรวจสอบและยืนยนัความถูกตอ้งขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัว ์ปี 2557 ตามแบบฟอร์ม
และหลกัเกณฑ์ทีก่าํหนด

5.2) ตดิตามการปรบัปรุงฐานขอ้มูลฯของ สนง.ปศอ.ในสงักดัให้เสร็จตามกาํหนด และลงพื้นที่
สุ่มสาํรวจซ ํ้า/ประเมินผลขอ้มูลตามหลกัวชิาการสถิตเิพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ปศข.

6. จัดทําเอกสารข้อมลูจํานวนปศุสัตว์  ในประเทศไทย ประจําปี 2557 เผยแพร่

6.1) รวบรวม สรุปวเิคราะห์และจัดทาํรายงานขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวเ์ผยแพร่ ศสท.
7. สรุปผลการดําเนนิงานการปรับปรุงฐานข้อมลูเกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์ ประจําปี 2557

พร้อมทั้งวางแผนการดําเนนิงานและแนวทางการพัฒนาในปีถัดไปให้สมบรูณ์ขึ้น

7.1) ทบทวนและสรุปผลการปฏบิตังิาน รวบรวมปัญหาและอุปสรรคตา่ง ๆ พรอ้มท ัง้ วเิคราะห์ ศสท.

สาเหต ุและแนวทางการแกไ้ขปัญหาตอ่ไป
หมายเหตุ : 1) ผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินงาน ของสาํนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสาํนักงานปศุสัตว์เขต ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพวิเตอร์

       2) ศสท.ทาํการรวบรวมขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตว์รายครัวเรือนส่งให้ สป.กษ.ในเดือน มี.ค. และ ก.ย. เพือ่นาํไปบรรจุในบัตรประจาํตวัประชาชนอเนกประสงค ์Smart Card ของเกษตรกร

25572557

แผนการปรับปรุงฐานข้อมลูเกษตรกรผู้ เล้ียงสัตว์รายครัวเรือน  ประจําปี 2557

กจิกรรมที่ปฏิบตัิ ผู้ รับผิดชอบ2556
ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2
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4) แผนภูมิลาํดับขั้นตอนการดําเนินงาน 
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5) งบประมาณ 

              
 งบประมาณสําหรับการ  งบประมาณสําหรับการ รวมงบประมาณ

 ดําเนินการฯช่วงท่ี 1 (บาท)  ดําเนินการฯช่วงท่ี 2 (บาท) (บาท)
ยอดรวม 2,956,654                      2,960,500                     1,039,500                     4,000,000               

กรุงเทพมหานคร 6,015                            6,100                                                      2,300                      8,400
ปศข.1

นนทบุรี 5,493                            5,500                                                      2,100                      7,600
ปทุมธานี 4,385                            4,400                                                      1,700                      6,100
 พระนครศรีอยุธยา 19,727                          19,800                                                    7,000                    26,800
อ่างทอง 17,161                          17,200                                                    6,100                    23,300
ลพบุรี 44,483                          44,500                                                  15,600                    60,100
สิงห์บุรี 8,021                            8,100                                                      2,900                    11,000
ชัยนาท 15,310                          15,400                                                    5,400                    20,800
สระบุรี 18,243                          18,300                                                    6,400                    24,700

ปศข.2
สมุทรปราการ 12,874                          12,900                                                    4,600                    17,500
ชลบุรี 26,233                          26,300                                                    9,200                    35,500
ระยอง 9,880                            9,900                                                      3,500                    13,400
จันทบุรี 16,271                          16,300                                                    5,700                    22,000
ตราด 9,626                            9,700                                                      3,400                    13,100
ฉะเชิงเทรา 18,475                          18,500                                                    6,500                    25,000
ปราจีนบุรี 14,115                          14,200                                                    5,000                    19,200
นครนายก 15,296                          15,300                                                    5,400                    20,700
สระแก้ว 30,939                          31,000                                                  10,900                    41,900

ปศข.3
นครราชสีมา 189,545                         189,600                                                 66,400                   256,000
บุรีรัมย์ 101,595                         101,600                                                 35,600                   137,200
สุรินทร์ 100,928                         101,000                                                 35,400                   136,400
ศรีสะเกษ 93,383                          93,400                                                  32,700                   126,100
อุบลราชธานี 99,498                          99,500                                                  34,900                   134,400
ยโสธร 40,231                          40,300                                                  14,100                    54,400
ชัยภูมิ 76,688                          76,700                                                  26,900                   103,600
อํานาจเจริญ 20,913                          21,000                                                    7,400                    28,400

ปศข.4
ร้อยเอ็ด 84,649                          84,700                                                  29,700                   114,400
บึงกาฬ 17,185                          17,200                                                    6,100                    23,300
หนองบัวลําภู 20,245                          20,300                                                    7,100                    27,400
ขอนแก่น 74,406                          74,500                                                  26,100                   100,600
อุดรธานี 85,830                          85,900                                                  30,100                   116,000
 เลย 37,072                          37,100                                                  13,000                    50,100
หนองคาย 31,741                          31,800                                                  11,200                    43,000
 มหาสารคาม 69,074                          69,100                                                  24,200                    93,300
กาฬสินธ์ุ 66,811                          66,900                                                  23,400                    90,300
สกลนคร 95,755                          95,800                                                  33,600                   129,400
นครพนม 46,796                          46,800                                                  16,400                    63,200
มุกดาหาร 19,018                          19,100                                                    6,700                    25,800

ตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณสําหรับการดําเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีงบประมาณ 2557 รายหน่วยงาน

จังหวัด
 ประมาณการจํานวน

เกษตรกรฯ ปี 57 (ครัวเรือน)
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 งบประมาณสําหรับการ  งบประมาณสําหรับการ รวมงบประมาณ
 ดําเนินการฯช่วงท่ี 1 (บาท)  ดําเนินการฯช่วงท่ี 2 (บาท) (บาท)

ปศข.5
เชียงใหม่ 86,882                          86,900                                                  30,500                   117,400
ลําพนู 36,210                          36,300                                                  12,700                    49,000
ลําปาง 48,744                          48,800                                                  17,100                    65,900
แพร่ 25,755                          25,800                                                    9,100                    34,900
น่าน 51,588                          51,600                                                  18,100                    69,700
พะเยา 46,324                          46,400                                                  16,300                    62,700
เชียงราย 87,214                          87,300                                                  30,600                   117,900
แม่ฮ่องสอน 13,282                          13,300                                                    4,700                    18,000

ปศข.6
อุตรดิตถ์ 28,415                          28,500                                                  10,000                    38,500
นครสวรรค์ 34,931                          35,000                                                  12,300                    47,300
อุทัยธานี 20,330                          20,400                                                    7,200                    27,600
กําแพงเพชร 39,306                          39,400                                                  13,800                    53,200
ตาก 24,318                          24,400                                                    8,600                    33,000
สุโขทัย 39,469                          39,500                                                  13,900                    53,400
พษิณุโลก 49,069                          49,100                                                  17,200                    66,300
พจิิตร 37,649                          37,700                                                  13,200                    50,900
เพชรบูรณ์ 49,008                          49,100                                                  17,200                    66,300

ปศข.7
ราชบุรี 27,582                          27,600                                                    9,700                    37,300
กาญจนบุรี 37,318                          37,400                                                  13,100                    50,500
นครปฐม 18,163                          18,200                                                    6,400                    24,600
สมุทรสาคร 7,225                            7,300                                                      2,600                      9,900
สมุทรสงคราม 5,182                            5,200                                                      2,000                      7,200
เพชรบุรี 15,581                          15,600                                                    5,500                    21,100
ประจวบคีรีขันธ์ 21,769                          21,800                                                    7,700                    29,500
สุพรรณบุรี 33,839                          33,900                                                  11,900                    45,800

ปศข.8
นครศรีธรรมราช 73,053                          73,100                                                  25,600                    98,700
กระบ่ี 13,971                          14,000                                                    4,900                    18,900
พงังา 11,927                          12,000                                                    4,200                    16,200
ภูเก็ต 4,390                            4,400                                                      1,700                      6,100
สุราษฎร์ธานี 51,118                          51,200                                                  17,900                    69,100
ระนอง 6,378                            6,400                                                      2,300                      8,700
ชุมพร 22,124                          22,200                                                    7,800                    30,000
ตรัง 23,318                          23,400                                                    8,200                    31,600
พทัลุง 47,152                          47,200                                                  16,600                    63,800

ปศข.9
สงขลา 46,252                          46,300                                                  16,200                    62,500
สตูล 16,245                          16,300                                                    5,700                    22,000
ปัตตานี 28,671                          28,700                                                  10,100                    38,800
ยะลา 36,686                          36,700                                                  12,900                    49,600
นราธิวาส 26,306                          26,400                                                    9,300                    35,700

จังหวัด
 ประมาณการจํานวน

เกษตรกรฯ ปี 57 (ครัวเรือน)

 
 

21



 
 

- 24 - 

บทท่ี  3 
การบริหารจัดการและการควบคุมคุณภาพข้อมูล 

 

1)   การดําเนินการก่อนการสํารวจ 

  1.1  ขั้นตอนการดําเนนิการ 
1. ศูนย์สารสนเทศจัดส่งรายละเอียด ต้นฉบับแบบสํารวจ  คู่มือการปฏิบัติงาน และโปรแกรม

ระบบงานฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ให้กับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดและแจ้งให้สํานักงานปศุสัตว์เขตทราบ 
2. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ทําการพิมพ์แบบสํารวจ และประสาน/ช้ีแจง การดําเนินงานกับ

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ระดับอําเภอ อาสาพัฒนาปศุสัตว์  ในการสํารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ พร้อมส่งมอบแบบ
สํารวจ เพ่ือนําไปใช้ในการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ 

3. เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ระดับอําเภอ ส่งมอบแบบสํารวจและช้ีแจงรายละเอียดในแบบสํารวจให้กับ
ผู้ทําการสํารวจข้อมูล 

4. การประชาสัมพันธ์  ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนล่วงหน้า เพ่ือให้ได้รับความ
ร่วมมืออย่างดีจากการสํารวจ  โดยผ่านทางผู้นําชุมชนและสื่อต่าง ๆ 

       1.2  การชี้แจงให้กับผูท้ําการสํารวจข้อมูล 
1. ผู้ทําการสํารวจข้อมูลต้องเข้ารับการช้ีแจงการปฏิบัติงานสํารวจทุกคน  ไม่มียกเว้น 
2. วิทยากรควรเป็นผู้ที่เข้าใจแบบสํารวจอย่างถ่องแท้สามารถถ่ายทอดได้เข้าใจและชัดเจน ยก

ประเด็นตัวอย่างการถามคําถามที่เข้าใจยากหรือข้อคําถามที่มีปัญหา สร้างบรรยากาศให้มีความเป็นกันเอง เพ่ือ
เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมกล้าที่จะซักถาม 

3. วิทยากรควรช้ีแจงแบบสอบถามว่าเป็นแบบสอบถามท่ีใช้ทั้งประเทศ   
4. ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการสํารวจ 
5. ช้ีแจงในรายละเอียดของเน้ือหาและวิธีการจัดเก็บข้อมูล 
6. เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถแสดงความเห็นและซักถามปัญหาข้อข้องใจต่างๆ ให้กระจ่างและมี

ทิศทางเดียวกัน 

       1.3  บทบาทของเจ้าหน้าท่ีประสานงานระดับอําเภอและระดับจังหวัด 
1. ศึกษาระเบียบวิธีการสุ่มครัวเรือน แบบสํารวจ และข้อช้ีแจงการใช้แบบสํารวจให้เข้าใจละเอียด 
2. ประสานงานกับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ในการวางแผนการสํารวจ ในพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบ 
3. ประสานงานกับพ้ืนที่  เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

หรือ อบต. ที่รับผิดชอบให้ช่วยประชาสัมพันธ์การสํารวจข้อมูลปศุสัตว์ พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้นัดหมาย
ประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือรอการสัมภาษณ์   

4. มอบหมายให้พนักงานสัมภาษณ์  เข้าสัมภาษณ์ครัวเรือนที่มีการเลี้ยงสัตว์ 
5. ร่วมออกสัมภาษณ์ 
6. ให้คําปรึกษาหรือข้อแนะนําแก่พนักงานสัมภาษณ์ในกรณไีม่เข้าใจแบบสาํรวจหรือมีปัญหาใน

การสัมภาษณ ์
7. ตรวจสอบ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความสอดคล้องของข้อมูล ก่อนออกจากพ้ืนที่ หาก

พบข้อมูลไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ ต้องให้พนักงานสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลให้ครบถ้วน 
8. จัดหาข้อมูลสถานที่ดําเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์และปศุสัตว์ เพิ่มเติมลงในแบบรายงาน  

ฐปศ. 4/7 และแบบรายงาน ฐปศ. 4/8 
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9. รวบรวมแบบสํารวจที่ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว นําส่งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด/ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ให้ทันตามเวลาท่ีกําหนด 

      1.4  บทบาทของผู้ทาํการสํารวจ 
1. ศึกษา แบบสํารวจ และคูม่ือหรือข้อช้ีแจงแบบสํารวจให้เขา้ใจอย่างละเอียด 
2. เข้าสัมภาษณ์ครัวเรือนที่ได้รับมอบหมาย ตามระเบียบวิธีที่กําหนดอย่างเคร่งครัด 
3. สอบถามข้อมูลจํานวนสัตว์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 
4. บันทึกข้อมูลในแบบสํารวจให้ชัดเจนและถูกต้อง 
5. สอบถามผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ทีรู่้ข้อมูลหมู่บ้านมากท่ีสุด กรอกข้อมูลลงในแบบข้อมูลหมูบ้่าน 
6. ตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนออกจากบ้านที่สัมภาษณ์ 
7. ปรึกษาเจ้าหน้าที่ประสานงานระดับอําเภอ/ ระดับจังหวัด เมื่อมีปัญหา 

2)   การดําเนินการระหวา่งการสํารวจ 

       2.1  เทคนคิการเข้าบา้น 
1. พนักงานสัมภาษณ์ควรติดบัตรแสดงไว้ที่หน้าอกให้เห็นชัดเจน และแนะนําตัวเอง 
2. กรณีเจ้าของบ้านไม่ยินดีให้เข้าบ้าน อาจใช้วิธีการสัมภาษณ์หน้าบ้านก็ได้ 
3. กรณีหอพัก คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร ควรขออนุญาตเจ้าของ ประธานหมู่บ้าน หรือผู้ดูแลหรือ

ยามรักษาการณ์ก่อนเข้าบ้าน โดยอาจให้บุคคลข้างต้นติดตามไปกับพนักงานสัมภาษณ์ด้วยก็จะได้รับความสะดวก
มากข้ึน 

4. กรณีฟาร์ม ที่มีการควบคุมคนเข้าออกฟาร์ม ควรมีหนังสือจากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่
เพ่ือขอความร่วมมือในการสัมภาษณ์ข้อมูล 

       2.2  เทคนคิการสัมภาษณ ์
 การสัมภาษณ์ในชุมชน  ประชาชนมักมีความกลัว  ทําให้ขาดความร่วมมือในการให้ข้อมูล ความกลัว
อาจเกิดจากกลัวความลับจะถูกเปิดเผย  เกรงว่าจะเก่ียวข้องกับการเสียภาษี เกรงว่าอาจเป็นโจรผู้ร้ายปลอมมา  
เกรงว่าจะตอบไม่ได้  ตอบผิด  ไม่อยากตอบเรื่องส่วนตัว  เป็นต้น 

1. ผู้สัมภาษณ์จะต้องแนะนําตัว แจ้งวัตถุประสงค์ของการสํารวจครั้งน้ีให้ชัดเจน กระชับ ย้ิมแย้ม 
แจ่มใส มีไมตรี ใช้คําพูดที่สุภาพมีสัมมาคารวะ และนอบน้อม เพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ไว้วางใจ 

2. ผู้สัมภาษณ์ต้องบอกผู้ถูกสัมภาษณ์ว่าข้อมูลที่ได้จะถูกเก็บเป็นความลับ และใช้ประโยชน์ในการ
ส่งเสริมและการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในด้านต่างๆ เช่น เวชภัณฑ์ อาหารสัตว์ เสบียงสัตว์ 
หรือการให้ความช่วยเหลือ/ชดเชยค่าเสียหายเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น  

3. ผู้สัมภาษณ์ต้องทําความเข้าใจคําถามและคํานิยามต่างๆ ในแบบสํารวจ เวลาถามให้ถามด้วยคําพูด
ง่าย ๆ  ถ้าผู้ตอบไม่เข้าใจต้องทวน ทําความเข้าใจกับคําถามใหม่ และพยายามให้ได้คําตอบทุกข้อ 

4. การสอบถามจํานวนสัตว์ผู้สัมภาษณ์ต้องถามจํานวนรวมของสัตว์แต่ละชนิดก่อน แล้วค่อยถามแยก
รายละเอียดที่แยกเป็นเพศ  ช่วงอายุ  โดยจํานวนในรายละเอียดจะต้องเท่ากับผลรวมในรายละเอียด 

       2.3  การตรวจสอบขอ้มูลในพื้นที ่
 การจัดระบบการตรวจสอบข้อมูลเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญอย่างย่ิง ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ความเป็นไปได้และความสอดคล้องของข้อมูล เพราะหากการจัดเก็บข้อมูลของผู้
สัมภาษณ์ไม่ครบถ้วน ไม่มีคุณภาพ ข้อมูลขัดแย้งกัน เมื่อนํามาบันทึกและประมวลผลจะทําให้ข้อมูลมีความ
ผิดพลาดสูงมาก ดังนั้น จังหวัดจะต้องจัดระบบการตรวจสอบข้อมูลระดับพ้ืนที่ ตามข้ันตอนดังน้ี  
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 1.  ผู้ทําการสํารวจข้อมูล ต้องตรวจสอบข้อมูลภายหลังการเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์โดยทันที ซึ่ง
พิจารณาถึงความครบถ้วน ของแบบสํารวจก่อนออกจากบ้านตัวอย่าง ประเด็นสําคัญที่ต้องดู คือ จํานวนรวมสัตว์
แต่ละชนิดที่มีการแยกรายละเอียดเป็น เพศและช่วงอายุ ต้องสอดคล้องกันกับจํานวนรวมสัตว์ ในการตรวจสอบ
จะต้องเข้มงวดและพิถีพิถันเป็นพิเศษในวันแรก ๆ  ของการสํารวจ เน่ืองจากผู้สัมภาษณ์ยังไม่เคยชินกับแบบ
สํารวจ อาจมีข้อมูลที่สูญหาย เก็บไม่ครบถ้วนก็เป็นได้ เมื่อคล่องตัวแล้วการสัมภาษณ์และตรวจสอบจะง่ายขึ้นใน
วันถัด ๆ ไป 
 2.  ผู้ประสานงานในพื้นท่ี/หมู่บ้าน  ตรวจสอบแบบสํารวจของพนักงานสัมภาษณ์ ทุกหลังคาเรือน
ให้เสร็จสิ้นก่อนออกจากพ้ืนที่ หากไม่สามารถตรวจสอบได้ทันเวลา อาจให้พนักงานสัมภาษณ์สลับกันตรวจสอบ
แบบสํารวจซึ่งกันและกันในระดับหน่ึงก่อนก็ได้ เพ่ือเป็นการป้องกันการเสียเวลาในการกลับเข้าไปเก็บข้อมูลใหม่  
การตรวจสอบแบบสํารวจทุกข้อมีการลงข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง มีความสอดคล้องของข้อมูล อย่างไรก็ตาม ใน
ระหว่างดําเนินการสํารวจ ทีมงานระดับอําเภอ/จังหวัดควรควบคุม ติดตามการสํารวจของทีมสํารวจอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือให้สามารถให้คําแนะนํา และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ทําการสํารวจได้ 

3)  การดําเนินการหลังการสํารวจ 
       3.1  การตรวจสอบขอ้มูลหลังสํารวจ 
 คณะผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับตําบลต้องทําการตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดเช่นเดียวกับการ
ตรวจสอบข้อมูลในพ้ืนที่  ก่อนส่งบันทึกข้อมูลเข้าโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หากพบความไม่
สอดคล้องของข้อมูล ห้ามแก้ไขโดยเด็ดขาดต้องส่งกลับให้เจ้าหน้าที่สํารวจภาคสนาม เป็นผู้แก้ไขต่อไป 

        3.2  การบนัทึกข้อมูล 
 หัวหน้าผู้ควบคุมการบันทึกข้อมูลต้องทําการฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูลให้เข้าใจโปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยละเอียด  และจะต้องมีระบบตรวจสอบผู้บันทึก โดยอาจต้องมีการสุ่มแบบ
สํารวจทุก ๆ 10 ชุด เพ่ือเป็นการควบคุมคุณภาพผู้บันทึกด้วย 
 หลังจากบันทึกข้อมูลแล้วจะต้องมีการตรวจสอบด้วยข้อมูลโดยการพิมพ์แบบรายงานต่าง ๆ ออกมา
จากโปรแกรมฯ ตรวจสอบข้อมูล ดูทิศทางของข้อมูล โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลเดิมของจังหวัดหรือของประเทศ  
ซึ่งเป็นการตรวจสอบเบ้ืองต้นถึงคุณภาพข้อมูลว่าเช่ือถือได้มากน้อยเพียงใด หากพบข้อมูลเบ่ียงเบนผิดไปจาก
ธรรมชาติที่ควรจะเป็น  ต้องหาสาเหตุของการเบ่ียงเบนน้ันก่อนส่งข้อมูลไปยังกรมปศุสัตว์ 

4)   หลักการสําคัญในการควบคุมคณุภาพการสาํรวจ 
 การควบคุมการสํารวจให้ได้คุณภาพสูงสุดน้ันเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญอย่างย่ิง ทั้งน้ี เพ่ือให้ได้การ
จัดเก็บข้อมูลการวิเคราะห์และแปลผลมีความน่าเช่ือถือ  ความถูกต้อง  ครบถ้วน  และสมบูรณ์  เกิดความม่ันใจ
ในการนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนางานด้านปศุสัตว์ต่อไปได้  จังหวัดจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 

1. ช้ีแจงการปฏิบัติงานให้ผู้ทําการสํารวจข้อมูลปศุสัตว์มีความเข้าใจในระเบียบวิธีการสํารวจและ
แบบสํารวจอย่างถ่องแท้ 

2. ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลในภาคสนามให้ถกูต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ 
3. ตรวจสอบคณุภาพของผู้บันทกึข้อมลูลงในโปรแกรมระบบงานฐานข้อมลูเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสตัว์  
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