แบบสํ ารวจข้ อมูลเกษตรกรผู้เลีย้ งสั ตว์รายครัวเรือน
1. ชื่ อ-สกุล..................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน

-

-

-

-

ที่อยู่: บ้านเลขที่……...….หมู่ที่.........ชื่ อหมู่บา้ น............................................
ตําบล.............................................อําเภอ......................................................
จังหวัด..............................................เบอร์โทรศัพท์................................................
ชนิด / ปี ที่สํารวจ
2557 2558 2559 2560
1.โคเนือ้
1.1 โคพันธุ ์พ้นื เมือง/ลูกผสม
1) ผู้
2) เมีย - แรกเกิด ถึงโคสาว
- ตั้งท้องแรกขึ้นไป
1.2 โคพันธุ ์/ลูกผสม
1) ผู้
2) เมีย - แรกเกิด ถึงโคสาว
- ตั้งท้องแรกขึ้นไป
1.3 โคขุน
2. โคนม
2.1 โคนมเพศเมีย
1) แรกเกิด ถึง 1 ปี
2) 1 ปี ถึง ตั้งท้องแรก
3) โคก ําลังรี ดนม
4) โคแห้งนม
2.2 โคนมเพศผู้
2.3 นํ้านมที่รีดได้ ณ วันสํารวจ (Kg.)
3. กระบือ
3.1 ผู้
3.2 เมีย - แรกเกิด ถึง กระบือสาว
- ตั้งท้องแรกขึ้นไป
4. สุ กร
4.1 สุ กรพื้นเมือง
4.2 สุ กรพันธุ ์
1) พ่อพันธุ ์
2) แม่พนั ธุ ์
4.3 สุ กรขุน
1) ลูกสุ กรขุน
2) สุ กรขุน
5. ไก่
5.1 ไก่พ้นื เมือง
5.2 ไก่เนื้อพันธุ ์
5.3 ไก่ไข่พนั ธุ ์
5.4 ไก่ปู่-ย่า-พ่อ-แม่พนั ธุ ์ผลิตลูกไก่เนื้อ
5.5 ไก่ปู่-ย่า-พ่อ-แม่พนั ธุ ์ผลิตลูกไก่ไข่
6. เป็ ด
6.1 เป็ ดเทศ
6.2 เป็ ดเนื้อ
6.3 เป็ ดไข่
6.4 เป็ ดเนื้อไล่ทุ่ง
6.5 เป็ ดไข่ไล่ทุ่ง

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

2. สถานที่เลีย้ งสั ตว์ : เลขที่……...….หมู่ที่.........ชื่ อหมู่บา้ น...................................
ตําบล.......................................................อําเภอ......................................................
จังหวัด.............................................เบอร์โทรศัพท์...........................................
3. พืน้ ที่ปลูกพืชอาหารสั ตว์............................ไร่ ......................งาน
พันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ปลูก (ระบุ) 1)..............................................................
2).............................................. 3).............................................................
ชนิด / ปี ที่สํารวจ
2557 2558 2559 2560
7.แพะ
7.1 แพะเนื้อ
1) ผู้
2) เมีย
7.2 แพะนม
1) ผู้
2) เมีย
8. แกะ
8.1 ผู้
8.2 เมีย
9. สั ตว์ เลีย้ งอืน่ ๆ
9.1 ลา
9.2 ล่อ
9.3 ช้าง
9.4 ม้า
9.5 ห่าน
9.6 ไก่งวง
9.7 นกกระทา - พันธุ ์เนื้อ
-พันธุ ์ไข่
9.8 นกกระจอกเทศ
9.9 นกอีมู
9.10 กวาง
9.11 อูฐ
9.12 หมูป่า
9.13 นก/สั ตว์ ปีกสวยงาม (ระบุ )
1).........................................
2).........................................
3).........................................
9.14 สั ตว์ ปีกอืน่ ๆ
10. สุ นขั 1) เพศผู้ ………….…..ตัว 2) เพศเมีย...............................ตวั
11. แมว 1) เพศผู้ ………….…..ตัว 2) เพศเมีย….............................ตัว
ค่าพิกดั Lat……………………………………………….
ค่าพิกดั Long……………………………………………….
ลงชื่อ..................................................................เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์
ลงชื่อ.................................................................ผูส้ าํ รวจข้อมูล
วันที่สาํ รวจข้อมูล.............../................../...............
ลงชื่อ...................................................................ผูต้ รวจสอบ
ตําแหน่ง..............................................................
วันที่ตรวจสอบ................./................../...............

คํานิยาม
พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์
โคเนื้ อ
โคพันธุ์พ้นื เมือง/ลูกผสม
โคพันธุ์/ลูกผสม
โคขุน
โคนม
โคกําลังรี ดนม
โคแห้งนม
สุ กรพื้นเมือง
สุ กรพ่อพันธุ์
สุ กรแม่พนั ธุ์
ลูกสุ กรขุน
สุ กรขุน
ไก่พ้นื เมือง
ไก่เนื้ อพันธุ์
ไก่ไข่พนั ธุ์
ไก่ปู่-ย่า-พ่อ-แม่พนั ธุ์ผลิตลูกไก่เนื้ อ
ไก่ปู่-ย่า-พ่อ-แม่พนั ธุ์ผลิตลูกไก่ไข่
เป็ ดเทศ
เปดเทศ
เป็ ดเนื้ อ
เป็ ดไข่
เป็ ดเนื้ อไล่ทุ่ง
เป็ ดไข่ไล่ทุ่ง
สัตว์ปีกสวยงาม
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์
ผูส้ าํ รวจข้อมูล
ผูต้ รวจสอบ

หมายถึง พื้นที่ที่เกษตรกรปลูกหญ้าหรื อพืชอาหารสัตว์ โดยการใช้ท่อนพันธุ์หรื อใช้เมล็ดพันธุ์ปลูก ไม่รวมพื้นที่สาธารณะ
หมายถึง โคที่เลี้ยงขายเพื่อการบริ โภคเนื้ อ รวมทั้งโคที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้งาน หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
หมายถึง โคที่มีลกั ษณะของพันธุ์พ้นื เมือง เช่น โคขาวลําพูน โคสายอีสาน โคชน โคลาน เป็ นต้น รวมถึงโคที่มีลกั ษณะ
พื้นเมืองที่นาํ เข้าราชอาณาจักร (ยกเว้นโคขุน)
หมายถึง โคเนื้ อที่มีลกั ษณะพันธุ์ผสมหรื อพันธุ์แท้ และโคที่มีการปรับปรุ งพันธุ์มาจากการผสมข้ามสายพันธุ์ (ยกเว้นโคขุน)
หมายถึง โคเพศผูแ้ ละเพศเมียที่แยกมาเลี้ยงในคอกขุนในช่วงระยะเวลาหนึ่ ง ด้วยอาหารข้นเพื่อเพิ่มนํ้าหนักสําหรับใช้เนื้ อ
ในการบริ โภค
หมายถึง โคที่เลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการนํ้านม
หมายถึง โคเพศเมียที่กาํ ลังให้นมในขณะที่สาํ รวจ
หมายถึง โคเพศเมียที่หยุดพักการรี ดนม เนื่ องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่นให้น้ าํ นมน้อยไม่คุม้ ที่จะรี ด หรื อแม่โคใกล้คลอดลูก
หมายถึง สุ กรที่มีลกั ษณะพื้นเมือง เช่น กระโดน เหมยซาน ราด เป็ นต้น
หมายถึง สุ กรเพศผูท้ ี่คดั ไว้เพื่อจะใช้ทาํ เป็ นพ่อพันธุ์หรื อใช้เป็ นพ่อพันธุ์อยูแ่ ล้ว
หมายถึง สุ กรเพศเมียที่คดั ไว้เพื่อจะใช้ทาํ เป็ นแม่พนั ธุ์หรื อใช้เป็ นแม่พนั ธุ์อยูแ่ ล้ว
หมายถึง ลูกสุ กรขุนแรกเกิดจนถึงหย่านม
หมายถึง สุ กรเล็กหลังหย่านม เลี้ยงขุนขายสู่ ตลาดเพื่อบริ โภค ไม่รวมสุ กรพื้นเมืองขุน
หมายถึง ไก่ที่มีลกั ษณะพื้นเมือง
หมายถึง ไก่เนื้ อที่เลี้ยงเพื่อส่ งตลาดเป็ นประจํา/ เป็ นรุ่ นหรื อชุด
หมายถึง ไก่ไข่ที่เลี้ยงเพื่อผลิตไข่จาํ หน่ายหรื อบริ โภค
หมายถึง ไก่ปู่-ย่าพันธุ์ (Grandparent Stock) หรื อไก่พอ่ -แม่พนั ธุ์ (Parent Stock) ที่เลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตลูกไก่เนื้ อ
หมายถึง ไก่ปู่-ย่าพันธุ์ (Grandparent Stock) หรื อไก่พอ่ -แม่พนั ธุ์ (Parent Stock) ที่เลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตลูกไก่ไข่
นื้ อทัว่ ไป
หมายถึง เปดทมลกษณะหนาเปนตุ
เป็ ดที่มีลกั ษณะหน้าเป็ นต่มสีสแดง
แดง มสขาวและดา
หมายถง
มีสีขาวและดํา และตวใหญกวาเปดพนธุ
และตัวใหญ่กว่าเป็ ดพันธ์เนอทวไป
หมายถึง เป็ ดพันธุ์เนื้ อที่เลี้ยงเพื่อขุนจําหน่าย ส่ งตลาดเป็ นประจํา/เป็ นรุ่ น หรื อชุด และเลี้ยงเพื่อบริ โภค ไม่นบั รวมเป็ ดเทศ
และเป็ ดเนื้ อที่เลี้ยงไล่ทุ่ง
หมายถึง เป็ ดพันธุ์ไข่ที่เลี้ยงเพื่อผลิตไข่จาํ หน่ายหรื อบริ โภค ไม่นบั รวมเป็ ดไข่ที่เลี้ยงไล่ทุ่ง
หมายถึง เป็ ดเนื้ อที่เลี้ยงอยูใ่ นทุ่งนาและเคลื่อนย้ายที่อยูไ่ ปเรื่ อย ๆ ไม่เป็ นหลักแหล่ง
หมายถึง เป็ ดไข่ที่เลี้ยงอยูใ่ นทุ่งนาและเคลื่อนย้ายที่อยูไ่ ปเรื่ อย ๆ ไม่เป็ นหลักแหล่ง
หมายถึง สัตว์ปีกที่เกษตรกรนํามาเลี้ยงเพื่อความสวยงาม ยกเว้นสัตว์ปีกคุม้ ครองหรื อสัตว์สงวน
หมายถึง เกษตรกรผูท้ ี่ทาํ การเลี้ยงสัตว์หรื อเป็ นเจ้าของสัตว์ตามแบบสํารวจ ฐปศ.1
หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ทาํ การสํารวจข้อมูลเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์ในแบบสํารวจ ฐปศ.1
หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบข้อมูลในแบบสํารวจ ฐปศ.1

หลักเกณฑ์ การใช้ แบบสํ ารวจ
1.
2.
3.
4.

ทําการสํารวจข้อมูลเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์ทุกรายครัวเรื อนที่มีการเลี้ยงสัตว์ จํานวนตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป ในแบบสํารวจ ฐปศ.1
จํานวนสัตว์ที่เลี้ยงให้นบั จดจํานวน จากสถานที่เลี้ยง ณ วันที่ 1 มกราคม ของปี สํารวจ
สัตว์ที่เลี้ยงไม่เป็ นหลักแหล่ง ย้ายที่อยูไ่ ปเรื่ อยๆ ให้ใช้ชื่อผูเ้ ลี้ยงสัตว์น้ นั เป็ นเจ้าของ และสําหรับที่อยูเ่ ลี้ยงสัตว์ให้ใส่ เลข "0"
ช้ าง ให้นบั จดจากสถานที่ที่จดทะเบียน

แบบข้ อมูลหมู่บ้าน
หมู่ท.ี่ .....................ชื่อหมู่บ้าน.....................................................................................
ชื่อตําบล......................................................................................................................
ชื่ออําเภอ......................................................................................................................
ชื่อจังหวัด....................................................................................................................
จํานวนพืน้ ทีท่ ่ งุ หญ้ าสาธารณะ........................................ไร่ ......................งาน
จํานวนสุ นัขไม่ มเี จ้ าของ............................................................................. ตัว
จํานวนแมวไม่ มเี จ้ าของ.............................................................................. ตัว
พื้นที่ทุ่งหญ้า หมายถึง พื้นที่สาธารณะประโยชน์ประจําหมู่บา้ น รวมถึงพื้นที่ป่าสงวน ที่มีลกั ษณะเป็ น
สาธารณะ
ทุ่งหญ้า หรื อป่ าโปร่ งที่เกษตรกรสามารถนําสัตว์เข้าไปเลี้ยงได้

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

