
        

ชนิด / ปีท่ีสํารวจ 2557 2558 2559 2560 ชนิด / ปีท่ีสํารวจ 2557 2558 2559 2560
1.โคเนือ้ 7.แพะ

           1) ผู้            1) ผู้
           2) เมีย  - แรกเกดิ ถึงโคสาว            2) เมีย
                        - ตั้งทอ้งแรกข้ึนไป

           1) ผู้
           1) ผู้            2) เมีย
           2) เมีย  - แรกเกดิ ถึงโคสาว  8.  แกะ
                       - ตั้งทอ้งแรกข้ึนไป      8.1  ผู้
     1.3  โคขุน      8.2  เมีย
 2.  โคนม  9.  สัตว์เลีย้งอืน่ๆ 

     9.1  ลา
           1) แรกเกดิ ถึง 1 ปี      9.2  ล่อ
           2) 1 ปี ถึง ตั้งทอ้งแรก      9.3  ชา้ง
           3) โคกาํลงัรีดนม      9.4  มา้
           4) โคแหง้นม      9.5  ห่าน
     2.2  โคนมเพศผู้      9.6  ไกง่วง
     2.3  นํ้านมท่ีรีดได ้ณ วนัสาํรวจ (Kg.)      9.7  นกกระทา  - พนัธุ์เน้ือ
 3.  กระบือ                            - พนัธุ์ไข่
     3.1  ผู ้      9.8  นกกระจอกเทศ
     3.2  เมีย  - แรกเกดิ ถึง กระบือสาว      9.9  นกอีมู
                   - ตั้งทอ้งแรกข้ึนไป      9.10  กวาง
 4.  สุกร      9.11  อูฐ
     4.1  สุกรพ้ืนเมือง      9.12 หมูป่า

     9.13  นก/สัตว์ปีกสวยงาม (ระบุ )
           1) พ่อพนัธุ์             1).........................................
           2) แม่พนัธ์ุ             2).........................................

            3).........................................
           1) ลูกสุกรขุน
           2) สุกรขุน
 5.  ไก่  10.  สุนขั    1) เพศผู ้………….…..ตวั  2) เพศเมีย...............................ตวั
     5.1  ไกพ้ื่นเมือง  11. แมว    1) เพศผู ้………….…..ตวั  2) เพศเมีย….............................ตวั
     5.2  ไกเ่น้ือพนัธุ์  ค่าพิกดั Lat……………………………………………….
     5.3  ไกไ่ข่พนัธ์ุ  ค่าพิกดั Long……………………………………………….
     5.4  ไกปู่่ -ย่า-พ่อ-แม่พนัธุ์ผลิตลูกไกเ่น้ือ
     5.5  ไกปู่่ -ย่า-พ่อ-แม่พนัธุ์ผลิตลูกไกไ่ข่      ลงช่ือ..................................................................เกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตว์
 6.  เป็ด      ลงช่ือ.................................................................ผูส้าํรวจขอ้มูล
     6.1  เป็ดเทศ      วนัท่ีสาํรวจขอ้มูล.............../................../...............
     6.2  เป็ดเน้ือ
     6.3  เป็ดไข่       ลงช่ือ...................................................................ผูต้รวจสอบ
     6.4  เป็ดเน้ือไล่ทุ่ง       ตาํแหน่ง..............................................................
     6.5  เป็ดไข่ไล่ทุ่ง       วนัท่ีตรวจสอบ................./................../...............

     9.14  สัตว์ปีกอืน่ๆ

     4.3  สุกรขุน

     2.1  โคนมเพศเมีย

     7.1  แพะเน้ือ

     7.2  แพะนม
     1.2  โคพนัธ์ุ/ลูกผสม

     4.2  สุกรพนัธ์ุ

     1.1  โคพนัธุ์พ้ืนเมือง/ลูกผสม

 จงัหวดั............................................. เบอร์โทรศพัท.์..........................................

 ท่ีอยู่: บา้นเลขท่ี……...….หมู่ท่ี.........ช่ือหมู่บา้น............................................  3. พืน้ท่ีปลูกพืชอาหารสัตว์............................ไร่......................งาน

 ตาํบล.............................................อาํเภอ......................................................      พนัธุ์พืชอาหารสัตวท่ี์ปลูก (ระบุ)  1)..............................................................

 จงัหวดั.............................................. เบอร์โทรศพัท.์...............................................      2).............................................. 3).............................................................

                      แบบสํารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์รายครัวเรือน              [ แบบ ฐปศ.1   ลาํดบัท่ี........................ ]

1. ช่ือ-สกุล..................................................................................................  2. สถานท่ีเลีย้งสัตว์ : เลขท่ี……...….หมู่ท่ี.........ช่ือหมู่บา้น...................................

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

- - - -



พ้ืนท่ีปลูกพืชอาหารสตัว์ หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรปลูกหญา้หรือพืชอาหารสตัว ์โดยการใชท่้อนพนัธุ์หรือใชเ้มลด็พนัธุ์ปลูก ไม่รวมพ้ืนท่ีสาธารณะ
โคเน้ือ หมายถึง โคท่ีเล้ียงขายเพ่ือการบริโภคเน้ือ รวมทั้งโคท่ีเล้ียงไวเ้พ่ือใชง้าน หรือเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นๆ 
โคพนัธุ์พ้ืนเมือง/ลูกผสม หมายถึง โคท่ีมีลกัษณะของพนัธุ์พ้ืนเมือง เช่น โคขาวลาํพนู โคสายอีสาน โคชน โคลาน เป็นตน้ รวมถึงโคท่ีมีลกัษณะ

พ้ืนเมืองท่ีนาํเขา้ราชอาณาจกัร (ยกเวน้โคขนุ)
โคพนัธุ์/ลูกผสม หมายถึง โคเน้ือท่ีมีลกัษณะพนัธุ์ผสมหรือพนัธุ์แท ้และโคท่ีมีการปรับปรุงพนัธุ์มาจากการผสมขา้มสายพนัธุ์ (ยกเวน้โคขนุ)
โคขนุ หมายถึง โคเพศผูแ้ละเพศเมียท่ีแยกมาเล้ียงในคอกขนุในช่วงระยะเวลาหน่ึง ดว้ยอาหารขน้เพ่ือเพิ่มนํ้ าหนกัสาํหรับใชเ้น้ือ

ในการบริโภค
โคนม หมายถึง โคท่ีเล้ียงเพ่ือวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการนํ้ านม
โคกาํลงัรีดนม หมายถึง โคเพศเมียท่ีกาํลงัใหน้มในขณะท่ีสาํรวจ
โคแหง้นม หมายถึง โคเพศเมียท่ีหยดุพกัการรีดนม เน่ืองจากสาเหตุต่าง ๆ เช่นใหน้ํ้ านมนอ้ยไม่คุม้ท่ีจะรีด หรือแม่โคใกลค้ลอดลูก
สุกรพ้ืนเมือง หมายถึง สุกรท่ีมีลกัษณะพ้ืนเมือง เช่น กระโดน เหมยซาน ราด เป็นตน้
สุกรพอ่พนัธุ์ หมายถึง สุกรเพศผูท่ี้คดัไวเ้พ่ือจะใชท้าํเป็นพอ่พนัธุ์หรือใชเ้ป็นพอ่พนัธุ์อยูแ่ลว้
สุกรแม่พนัธุ์ หมายถึง สุกรเพศเมียท่ีคดัไวเ้พ่ือจะใชท้าํเป็นแม่พนัธุ์หรือใชเ้ป็นแม่พนัธุ์อยูแ่ลว้
ลูกสุกรขนุ หมายถึง ลูกสุกรขนุแรกเกิดจนถึงหยา่นม
สุกรขนุ หมายถึง สุกรเลก็หลงัหยา่นม เล้ียงขนุขายสู่ตลาดเพื่อบริโภค ไม่รวมสุกรพ้ืนเมืองขนุ
ไก่พ้ืนเมือง หมายถึง ไก่ท่ีมีลกัษณะพ้ืนเมือง
ไก่เน้ือพนัธุ์ หมายถึง ไก่เน้ือท่ีเล้ียงเพ่ือส่งตลาดเป็นประจาํ/ เป็นรุ่นหรือชุด 
ไก่ไข่พนัธุ์ หมายถึง ไก่ไข่ท่ีเล้ียงเพ่ือผลิตไข่จาํหน่ายหรือบริโภค
ไก่ปู่-ยา่-พอ่-แม่พนัธุ์ผลิตลูกไก่เน้ือ หมายถึง ไก่ปู่-ยา่พนัธุ์ (Grandparent Stock) หรือไก่พอ่-แม่พนัธุ์ (Parent Stock) ท่ีเล้ียงเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการผลิตลูกไก่เน้ือ
ไก่ปู่-ยา่-พอ่-แม่พนัธุ์ผลิตลูกไก่ไข่ หมายถึง ไก่ปู่-ยา่พนัธุ์ (Grandparent Stock) หรือไก่พอ่-แม่พนัธุ์ (Parent Stock) ท่ีเล้ียงเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการผลิตลูกไก่ไข่

เป็ดเทศ หมายถึง เป็ดท่ีมีลกัษณะหนา้เป็นต่มสีแดง มีสีขาวและดาํ และตวัใหญ่กวา่เป็ดพนัธ์เน้ือทัว่ไป

คาํนิยาม

เปดเทศ หมายถง เปดทมลกษณะหนาเปนตุมสแดง มสขาวและดา และตวใหญกวาเปดพนธุเนอทวไป
เป็ดเน้ือ หมายถึง เป็ดพนัธุ์เน้ือท่ีเล้ียงเพ่ือขนุจาํหน่าย ส่งตลาดเป็นประจาํ/เป็นรุ่น หรือชุด และเล้ียงเพ่ือบริโภค ไม่นบัรวมเป็ดเทศ

และเป็ดเน้ือท่ีเล้ียงไล่ทุ่ง
เป็ดไข่ หมายถึง เป็ดพนัธุ์ไข่ท่ีเล้ียงเพ่ือผลิตไข่จาํหน่ายหรือบริโภค ไม่นบัรวมเป็ดไข่ท่ีเล้ียงไล่ทุ่ง
เป็ดเน้ือไล่ทุ่ง หมายถึง เป็ดเน้ือท่ีเล้ียงอยูใ่นทุ่งนาและเคล่ือนยา้ยท่ีอยูไ่ปเร่ือย ๆ ไม่เป็นหลกัแหล่ง
เป็ดไข่ไล่ทุ่ง หมายถึง เป็ดไข่ท่ีเล้ียงอยูใ่นทุ่งนาและเคล่ือนยา้ยท่ีอยูไ่ปเร่ือย ๆ ไม่เป็นหลกัแหล่ง
สตัวปี์กสวยงาม หมายถึง สตัวปี์กท่ีเกษตรกรนาํมาเล้ียงเพ่ือความสวยงาม ยกเวน้สตัวปี์กคุม้ครองหรือสตัวส์งวน
เกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัว์ หมายถึง เกษตรกรผูท่ี้ทาํการเล้ียงสตัวห์รือเป็นเจา้ของสตัวต์ามแบบสาํรวจ ฐปศ.1
ผูส้าํรวจขอ้มูล หมายถึง เจา้หนา้ท่ีท่ีทาํการสาํรวจขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวใ์นแบบสาํรวจ ฐปศ.1
ผูต้รวจสอบ หมายถึง เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นผูท้าํการตรวจสอบขอ้มูลในแบบสาํรวจ ฐปศ.1

                                                                        หลกัเกณฑ์การใช้แบบสํารวจ
1.   ทาํการสาํรวจขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวทุ์กรายครัวเรือนท่ีมีการเล้ียงสตัว ์จาํนวนตั้งแต่ 1 ตวัข้ึนไป ในแบบสาํรวจ ฐปศ.1
2.  จาํนวนสตัวท่ี์เล้ียงใหน้บัจดจาํนวน จากสถานท่ีเล้ียง ณ วนัท่ี 1 มกราคม ของปีสาํรวจ
3.  สตัวท่ี์เล้ียงไม่เป็นหลกัแหล่ง ยา้ยท่ีอยูไ่ปเร่ือยๆ ใหใ้ชช่ื้อผูเ้ล้ียงสตัวน์ั้นเป็นเจา้ของ และสาํหรับท่ีอยูเ่ล้ียงสตัวใ์หใ้ส่เลข "0"
4.  ช้าง ใหน้บัจดจากสถานท่ีท่ีจดทะเบียน



หมู่ที.่.....................ช่ือหมู่บ้าน.....................................................................................

ช่ือตําบล......................................................................................................................

ช่ืออาํเภอ......................................................................................................................

ช่ือจังหวดั....................................................................................................................

จํานวนพืน้ทีทุ่่งหญ้าสาธารณะ........................................ไร่......................งาน

จํานวนสุนัขไม่มเีจ้าของ............................................................................. ตัว

จํานวนแมวไม่มเีจ้าของ.............................................................................. ตัว

พ้ืนท่ีทุ่งหญา้     หมายถึง   พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์ประจาํหมู่บา้น รวมถึงพ้ืนท่ีป่าสงวน ท่ีมีลกัษณะเป็น
สาธารณะ                            ทุ่งหญา้ หรือป่าโปร่งท่ีเกษตรกรสามารถนาํสตัวเ์ขา้ไปเล้ียงได้

แบบข้อมูลหมู่บ้าน

กรมปศุสัตว์    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


