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บทคัดย่อ 

สุขภาพสัตว์นับเป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีมีผลต่อการผลิตอาหารท่ีปลอดภัยส าหรับมนุษย์ ตัวอย่าง เช่นโรค
ปากและเท้าเปื่อย โรควัณโรค และโรคแท้งติดต่อในโค ท าให้เนื้อสัตว์นั้นไม่เหมาะสมต่อการบริโภคไม่เพียง
เท่านั้นความก้าวหน้าทางการคมนาคมในปัจจุบันท าให้มีการเคล่ือนย้ายสัตว์เศรษฐกิจข้ามพื้นท่ี ท้ังในและ
ระหว่างประเทศได้โดยง่าย และอาจน ามาซึ่งความเส่ียงในการแพร่กระจายของโรคและความเส่ียงต่อการผลิต
เนื้อสัตว์ปลอดภัยต่อผู้บริโภคการศึกษาแบบ Cross-sectional study เพื่อวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมผู้ค้า
โค-กระบือในตลาดนัดโค-กระบือจ านวน 3 แห่งในพื้นท่ีจังหวัดตาก และประเมินความเส่ียงในการแพร่กระจาย
โรคระบาดในโคกระบือท่ีอยู่ในเครือข่ายดังกล่าว โดยการสัมภาษณ์ผู้ค้าโค-กระบือด้วยแบบสัมภาษณ์และน า
ข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือเครือข่ายทางสังคมแบบ weighted directed one mode network 
และน าพิกัดของแหล่งซื้อและขายสัตว์มาวิเคราะห์ระยะทางและสภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการค้าโคกระบือ 
พบว่าผู้ค้าโค-กระบือจ านวน 210 ราย ระบุถึงแหล่งต้นทางการเคล่ือนย้ายโค-กระบือเข้าสู่ตลาดนัดและแหล่ง
ปลายทางการเคล่ือนย้ายโค-กระบือออกจากตลาดนัดจ านวน 115 แหล่งและมีกิจกรรมการค้าขายเกิดขึ้น 168 
กิจกรรม ค่าgeneralized weighed in-degree centralities ,generalized weighed out-degree 
centralities และ k-core ท่ีสูงท่ีสุดพบในตลาดเดียวกันมีค่าเท่ากับ 53.4 106.7 และ 4 ตามล าดับพบว่า
ระยะทางท่ีไกลท่ีสุดท่ีมีการเคล่ือนย้ายจากตลาดนัดไปยังปลายทางการเคล่ือนย้าย เท่ากับ 774.4 กิโลเมตร 
จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณพบว่าระยะทางเฉล่ียในการเคล่ือนย้ายโค-กระบือออกจากตลาดนัดโค-กระบือไป
ยังปลายทางไกลกว่าระยะทางจากต้นทางการเคล่ือนย้ายโค -กระบือเข้าสู่ตลาดนัด ประกอบกับพบความ
เช่ือมโยงในเครือข่ายท่ีสูงระหว่างต้นทางและปลายทางการเคล่ือนย้ายสัตว์ จึงท าให้มีความเส่ียงสูงท่ีอาจ
น าไปสู่การระบาดของโรคระบาดโค-กระบือได้ 
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Abstract 

There is no doubt that animal health has implication on food  supply and safety. An 
example would be a present of Foot and mouth disease,Tubercolosis and Brucellosis 
disease in cattle. Recently the transportation system is well developed in most country with 
increase livestock transportation locally and cross- broader. This could increase risk of 
disease spread and impacts to safety fresh meat production 

Cattle in Thailand are traded by cattle dealers in the cattle markets through informal 
negotiation process. The present study aimed to explore a traditional cattle trade network 
and its potential in the spread of infectious diseases. A cross-sectional questionnaire-based 
survey was conducted in cattle markets located in a province of Northern Thailand. A static 
weighted directed one-mode network was constructed and geographic locations of sources 
and destinations of animals were plotted. A total of 210 cattle dealers responded to the 
questionnaires. The cattle trade network contained 115 sources and destinations of animals 
and 168 trading activities. The highest generalized weighed in- and out-degree centralities 
and k-core were observed in the same cattle market at 53.4, 106.7 and 4, respectively. 
Spatially, cattle dealers could transport animals as far as 774.4 km from the original markets 
and natural barriers such as mountainous areas trended to dictate the trading routes, 
premises of animals and magnitude of trading activities. Traditional cattle trading patterns 
described in this study pose some important challenges to veterinary authorities in tailoring 
effective prevention and control measures for confronting infectious diseases. This study 
quantitatively analyzed the traffics within a network of cattle trade and found a wide range 
of spatial movements and a high connectivity of markets to sources and destinations of 
animals which may accommodate the spread of infectious diseases within the network.  
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บทน า 

โคเนื้อเป็นสัตว์เศรษฐกิจท่ีส าคัญของไทย นับต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันซึ่งในอดีตการเล้ียงโค-กระบือเป็น
การเล้ียงเพื่อใช้แรงงาน แต่ในปัจจุบันเปล่ียนมาเป็นการเล้ียงเพื่อบริโภค จ านวนประชากรท่ีเพิ่มมากขึ้นท าให้
การบริโภคเนื้อโคเพิ่มมากขึ้น จังหวัดตากได้จัดท ายุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ชนิดโคเนื้อและได้รับโครงการ
ส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อและการจัดต้ังศูนย์แปรรูปและรับรองคุณภาพเนื้อโคครบวงจรจากงบประมาณกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดตากมีภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีเหมาะต่อการเล้ียงโคจึงมีการเล้ียงโคเนื้อ
พันธุ์ต่างๆกันเป็นจ านวนมาก มีการเล้ียงแบบตามธรรมชาติและบางส่วนเล้ียงโคพันธุ์ดีซึ่งเป็นโคขุนท่ีมี
คุณภาพสูงโดยมีการเล้ียงตามฟาร์มเอกชนและท่ัวไป นอกจากนั้นในแต่ละปีจะมีการน าเข้าโคจากประเทศพม่า 
อินเดีย ปากีสถานและประเทศอื่นจ านวนมาก โดยผ่านจังหวัดตากเพื่อส่งขายต่อท้ังตลาดภายในประเทศและ
ต่างประเทศ จังหวัดตากจึงเป็นแหล่งผลิตโคเนื้อท่ีส าคัญจึงเป็นแหล่งผลิตหรือต้นน้ าในระบบห่วงโซ่การผลิต
เนื้อโค ประชากรในจังหวัดตากมีประชากรท่ีเป็นอิสลามจ านวนมากท่ีนิยมบริโภคเนื้อโคฉะนั้นควรมี
กระบวนการผลิตเนื้อโคท่ีมีคุณภาพถูกสุขอนามัยและปลอดภัย เกษตรกรรมนั้นเป็นรากฐานท่ีส าคัญของ
เศรษฐกิจและสังคมไทย 1 ใน 3 ของครอบครัวไทยท างานอยู่ในภาคเกษตรและครัวเรือนและร้อยละ 93 ของ
ประชากรกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในเขตชนบท ซึ่งกิจกรรมทางการเกษตรท่ีส าคัญคือการปลูกพืชและปลูกพืชและเล้ียง
สัตว์แบบผสมผสาน ส่วนสัตว์ท่ีเล้ียงเป็นหลักได้แก่ สุกร ไก่ และโค -กระบือ ในปีพ.ศ. 2552 จ านวนของโค-
กระบือในประเทศไทยมีจ านวนประมาณ 8,595,428 ตัว คิดเป็นค่าเฉล่ียต่อครัวเรือนคือ 6.2 ตัวต่อครัวเรือน 
ซึ่งบ่งช้ีว่า เกษตรกรผู้เล้ียงโค-กระบือส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้เล้ียงโค-กระบือรายย่อย (Charoensook et al., 
2013) 

 ในการค้าโค-กระบือ โค-กระบือ จะถูกเคล่ือนย้ายจากแหล่งท่ีเล้ียงของเกษตรกรสู่ตลาดนัดโค-กระบือ 
และจะเกิดการต่อรองราคาของโค-กระบือระหว่างพ่อค้าและเกษตรกร (ส านักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์, 2557) พ่อค้าและโค-กระบือท่ีมาจากหลายแหล่งนั้นก่อให้เกิดเครือข่ายการค้าโค-กระบือขึ้น 
ในขณะท่ีการเคล่ือนย้ายโค-กระบือในลักษณะดังกล่าวก็ท าให้เกิดความเส่ียงต่อการระบาดของโรคระบาดในโค
กระบือไปยังหลายแหล่ง และโครงสร้างของเครือข่ายจะเป็นตัวบ่งบอกได้เป็นอย่างดีถึงความเร็วในการ
แพร่กระจายโรคระบาดในเครือข่ายนั้น (Rautureau et al., 2010)ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์
เครือข่ายทางสังคมของผู้ค้าโค-กระบืออย่างเป็นระบบ 

การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม (Social network analysis) มีพื้นฐานจากการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยในสังคมใดๆ รวมท้ังรูปแบบและความสัมพันธ์ ท่ีหน่วยทางสังคมนั้นๆ แสดงออกมา  
(Wasserman and Faust, 1994) วิธีการศึกษานี้ท าให้เกิดความเข้าใจกลไกในการระบาดของโรคและเป็น
แนวทางในการวางกลยุทธ์เพื่อการควบคุมและป้องกันโรค(SoaresMagalhaes et al., 2012) การวิเคราะห์
เครือข่ายทางสังคมถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบการเคล่ือนย้ายสัตว์หลายชนิดเช่น โค-กระบือ (Dube et 
al., 2009; Rautureau et al., 2010; Vernon and Keeling, 2012) แกะ (Webb, 2005; Kiss et al., 
2006; Norton et al., 2012) สุกร (Rautureau et al., 2012; Buttner et al., 2013) และสัตว์เล้ียงท่ีเล้ียง
เป็นเพื่อนเช่น ม้า (Sanchez-Matamoros et al., 2013) 
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การศึกษานี้จัดท าขึ้นเพื่อวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของผู้ค้าโค-กระบือในตลาดนัดโค-กระบือใน
พื้นท่ีจังหวัดตาก ในระหว่างเดือนธันวาคม 2556 ถึงมกราคม 2557 เพื่อบ่งบอกถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดโรค
ระบาดในเครือข่ายการค้าโค-กระบือผ่านทางการเคล่ือนย้ายโค-กระบือและเสนอแนะแนวทางป้องกันโรคท่ี
เหมาะสมแก่ผู้เกี่ยวข้องในพื้นท่ีต่อไป 

อุปกรณ์และวิธีการ 

ขอบเขตงานวิจัย 

การศึกษาแบบ Cross-sectional study ด าเนินการศึกษาในตลาดนัดโค-กระบือ จ านวน 3 ตลาด 
(A,B,C) ในพื้นท่ีจังหวัดตาก ในระหว่างเดือนธันวาคม 2556 ถึงเดือนมกราคม 2557 คือเป็นตลาดนัดโค-
กระบือท่ีไม่มีระบบลงทะเบียนสัตว์และหรือระบบบ่งช้ีตัวสัตว์  

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ค้าโค-กระบือด้วยแบบสัมภาษณ์ ข้อมูลท่ีเก็บได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ค้า
โค-กระบือ ต าแหน่งท่ีอยู่ของผู้ค้า ช่ือตลาดนัดโค-กระบือแหล่งต้นทางของการเคล่ือนย้ายโค-กระบือเข้าสู่
ตลาดนัด จ านวนโค-กระบือเฉล่ียท่ีน ามาค้าในตลาดในแต่ละครั้ง และแหล่งปลายทางของการเคล่ือนย้ายโค
กระบือออกจากตลาดนัด 

กรอบประชากรที่ท าการศึกษา (Population frame) 

ผู้ค้าโค-กระบือในตลาดนัดค้าโค-กระบือในจังหวัดตาก 

วิธีการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม 

วิเคราะห์เครือข่ายสังคมแบบ Static weighted directed one-mode network โดย node แสดง
ถึงแหล่งต้นทางและปลายทางการค้าโค-กระบือtie แสดงถึงกิจกรรมการค้าและลูกศรแสดงถึงทิศทางการ
เคล่ือนย้ายโค-กระบือ  

ค าศัพท์เฉพาะ 

Degree centralityคือจ านวนของ node ท่ีเช่ือมโยงกับ node ท่ีศึกษา(Opsahl et al., 
2010)Degree centrality ในการศึกษานี้ถ่วงน้ าหนักด้วยจ านวนnode ท่ีเช่ือมโยงกันและจ านวนของผู้ค้าโค-
กระบือซึ่งเคล่ือนย้ายโคกระบือระหว่าง node นั้นๆ และแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น in-degree และ out-
degree centrality ตามการทิศทางการเคล่ือนย้ายโค-กระบือ โดยมีสูตรในการค านวณดังนี้ 
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Generalized weighted out-degree centrality 
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Ki คือ จ านวนเส้นทางการเคล่ือนย้ายสัตว์ จากแหล่งต้นทาง ( in

ik ) และออกไปยังปลายทาง ( out

ik ) ของโค-
กระบือ ซึ่งเช่ือมโยงกับ nodei (node ท่ีท าการศึกษา) 

Si คือ น้ าหนักของแต่ละเส้นซึ่งก าหนดจากจ านวนผู้ค้าท่ีเคล่ือนย้ายสัตว์เข้าและออกจาก node iแบ่งออกเป็น
เคล่ือนย้ายเข้า ( in

is ) และเคล่ือนย้ายออก ( out

is ) 

α คือ ตัวแปรถ่วงน้ าหนักของ Kiและ Si(Opsahl et al., 2010) ในการศึกษานี้ ให้ค่า α เท่ากับ 0.5 

K-coreคือ กลุ่มย่อยภายในเครือข่ายหลัก โดยท่ีแต่ละ node ท่ีเป็นสมาชิกจะต้องเช่ือมโยงกับnodeใน
เครือข่ายย่อยเดียวกันอย่างน้อย K node (Martinez-Lopez et al., 2009) ในการศึกษานี้ K-core แสดงถึง
จ านวนแหล่งต้นทางและแหล่งปลายทางท่ีน้อยท่ีสุดท่ีสมาชิกในกลุ่มย่อยนั้นมี K-coreค านวณโดยใช้ 
algorithms ของ (BatageljandZaversnik 2002) 

 

การวิเคราะห์ระยะทาง 

ผู้วิ จัยก าหนดจุดพิกัดของต้นทางและปลายทางการเคล่ือนย้ายโค -กระบือโดยใช้แผนท่ีของ 
package‘ggmap’ version 2.3(Kahle and Wickham, 2014)และค านวณระยะทางระหว่างแต่ละจุดวัดโดย
ใช้ package ‘cluster’ version 1.15.3 (Maechle et al., 2014) ภายใต้โปรแกรม R 

 

ผลการศึกษา 

ผู้ค้าโค-กระบือ 

ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ค้าโค-กระบือจ านวน  210 ราย แบ่งออกเป็น ตลาด A 66 ราย 
ตลาด B 60 ราย และตลาด C 84 ราย ตามล าดับ ผู้ค้าเป็นชายร้อยละ 93.3 โดยมีอายอุยู่ในช่วง 41-60 ปี 
ระดับการศึกษาประถมศึกษา   ดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่1ข้อมูลพื้นฐานของผู้ค้าโค-กระบือท่ีถูกสัมภาษณ์ (n=210) 

ตัวแปร ร้อยละ 
เพศ  

ชาย 93.3(196/210 ) 
หญิง 6.7(14 /210) 

อายุ  
น้อยกว่า 20 ปี 0.5(1 /210) 
20 ถึง 40 ป ี 22.4(47 /210) 
41 ถึง 60 ป ี 64.3(135 /210) 
มากกว่า 60 ป ี 10.5(22 /210) 
ไม่มีข้อมูล 2.4(5 /210) 

การศึกษา  
ประถมศึกษา 74.8(57/210) 
มัธยมศึกษา 18.6(39 /210) 
ปริญญาตรี 5.2(11 /210) 
ไม่มีข้อมูล 1.4(3 /210) 

 

ลักษณะของเครือข่ายการค้าโค-กระบือในจังหวัดตาก 

เครือข่ายผู้ค้าโค-กระบือประกอบไปด้วย node จ านวน 115 node และtie 168 เส้น ตลาด Bมี
จ านวนของแหล่งต้นทางและปลายทางของการเคล่ือนย้ายมากท่ีสุด และมี weighted in และ weighted 
out-degree centralities สูงท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดอื่นๆ ค่าDegree centralities และ K-score ดัง
แสดงในตารางท่ี 2 และแผนภาพเครือข่าย ดังแสดงในภาพที่ 1 

ตารางที่ 2 ค่า generalized weighed degree centralities and k-core ค านวณจากเครือข่ายผู้ค้าโค-
กระบือในตลาดนัดโค-กระบือ จังหวัดตาก 

ตลาดนัดโค-กระบือ จ านวนต้นทาง(แห่ง) จ านวนปลายทาง
(แห่ง) 

Generalized 
weighted in-
degree centrality 
(áA=0.5) 

Generalized 
weighted out-
degree centrality 
(á=0.5) 

k-core 

A 18 26 35.5 49.2 3 
B 25 53 53.4 106.7 4 
C 21 29 52.4 56.0 4 

a คือตัวแปรถ่วงน้ าหนักซ่ึงเกิดจากการเปรียบเทียบจ านวน tie กับจ านวนผู้ค้าโคกระบือที่เคลื่อนย้ายโค-กระบือภายใน tie น้ันๆ  
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ภาพที่ 1 เครือข่ายผู้ค้าโค-กระบือในตลาดนัดโค-กระบือ จังหวัดตาก ประกอบไปด้วย node จ านวน 
115 nodesและ tie 168 tiesโดยท่ีแต่ละ Node เป็นตัวแทนตลาด แหล่งต้นทางและแหล่งปลายทางของ
การค้าโค-กระบือ และ tie แสดงถึงกิจกรรมการค้าโค-กระบือ ความหนาของ tie แสดงถึงจ านวนผู้ค้าท่ีท า
การค้าบน tie นั้นๆ ลูกศรแสดงถึงทิศทางการเคล่ือนย้ายชองโค-กระบือNode A,B และ C แสดงถึงตลาด A,B 
และ C ตามล าดับ 

 
ระยะทางจากตลาดค้าโค-กระบือ 

แหล่งต้นทางและปลายทาง มีจ านวน 112 แหล่ง ซึ่งเคล่ือนย้ายสัตว์เข้าออกตลาดนัดโค-กระบือท่ี
ท าการศึกษา จ านวนของแหล่งต้นทางและปลายทางดังตารางท่ี 2 ระยะทางเฉล่ียจากต้นทางการเคล่ือนย้าย
ไปจนถึงตลาด B และ C เป็นสองเท่าของตลาด A ในทางตรงกันข้ามระยะทางจากตลาด A ไปจนถึงปลาย
ทางการเคล่ือนย้ายมีค่าเป็น7เท่าและ3 เท่าของตลาด B และ C ตามล าดับ (ตารางท่ี 3) 

 

ตารางที่ 3 ระยะทางจากตลาดไปยังแหล่งต้นทางและปลายทางการเคล่ือนย้ายโค-กระบือ 

ตลาด 
ระยะทางจากต้นทางมายังตลาดนดัค้าสัตว ์(กม.) ระยะทางจากตลาดค้าสัตว์ไปยังปลายทางการเคลื่อนย้าย(กม.) 

Median  
(Q1, Q3) 

Min Max Median 
(Q1, Q3) 

Min Max 

A 28.8 
(12.1, 91.9) 

2.3 113.1 307.6 
(185.1, 385.4) 

2.3 519.9 

B 56.5 
(28.7, 110.5) 

7.2 193.2 44.5 
(23.2, 116.3) 

7.2 774.4 

C 55.3 
(21.7, 73.8) 

6.3 168.2 95.6 
(55.3, 254.5) 

7.2 460.4 

 

ภาพท่ี 2 แสดงระยะทางท่ีผู้ค้าโค-กระบือเคล่ือนย้ายโค-กระบือเข้าและออกตลาดนัดโค-กระบือท่ี
ท าการศึกษา ระยะทางท่ีไกลท่ีสุดคือ 774.4 กิโลเมตรไปทางทิศใต้ ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดชุมพร ปลายทางการ



8 
 

เคล่ือนย้ายบางแห่งอยู่บริเวณชายแดนไทย-ลาว ปลายทางการเคล่ือนย้ายจ านวน 1แห่ง อยู่ท่ีเมืองมะละแหม่ง 
รัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์ จากการสัมภาษณ์ผู้ค้าบางรายให้ข้อมูลว่าปลายทางการเคล่ือนย้ายโค-กระบืออยู่ใน
ประเทศจีน และมาเลเซีย แต่เนื่องจากไม่สามารถระบุต าแหน่งของเมืองได้ชัดเจน จึงตัดข้อมูลดังกล่าวออก
จากการวิเคราะห์ 

 

การกระจายตัวของแหล่งต้นทางและปลายทางการค้าโคกระบือและระยะทางจากตลาดนัดโค-กระบือของ
จังหวัดตาก ลูกศรแสดงถึงทิศทางการเคล่ือนย้าย จุดสีด าแสดงถึงตลาดนัดโค-กระบือท่ีท าการศึกษา 

เมื่อวิเคราะห์จากลักษณะทางภูมิศาสตร์ ของตลาดนัดโค-กระบือท่ีท าการศึกษา พบว่าส่ิงกีดขวางทาง
ธรรมชาติ เช่น พื้นท่ีภูเขา เป็นอุปสรรคต่อการค้าและเคล่ือนย้ายโค-กระบือระหว่างตลาด A กับตลาดอื่นๆ 
อย่างไรก็ตามผู้ค้าโค-กระบือบางรายสามารถข้ามเขตภูเขาไปค้าโค-กระบือยังตลาด B และ C ได้ เป็นท่ีน่า
สังเกตว่าต้นทางและปลายทางการเคล่ือนย้ายโค-กระบือนั้นต้ังอยู่ในพื้นท่ีราบเกือบท้ังหมดดังภาพที่ 3  
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ภาพที่ 3 แผนท่ีสภาพทางภูมิศาสตร์ของตลาดนัดโค-กระบือ จุดสีแดงแสดงถึงแหล่งต้นทางและ

ปลายทางของการเคล่ือนย้าย จุดสีด าแสดงตลาดโค-กระบือท่ีท าการศึกษาและลูกศรแสดงทิศทางการ
เคล่ือนย้ายโค-กระบือ 

ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลจากตลาดนัดโค-กระบือ 3 แห่ง และพบจ านวนแหล่งต้น
ทางและปลายทางการเคล่ือนย้ายสัตว์ 115 แหล่ง จากข้อมูลของกรมปศุสัตว์ตลาดนัดโค-กระบือในประเทศ
ไทยมีท้ังส้ิน 112 ตลาด (ส านักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์. 2557) ซึ่งอาจท าให้มีแหล่งต้นทาง
และปลายทางของการค้าโค-กระบือได้มากถึงหลายพันแหล่ง ซึ่งมีความเส่ียงท่ีจะท าให้เกิดการแพร่กระจาย
ของโรคไปตามเส้นทางการเคล่ือนย้ายสัตว์ (Wiratsudakul et al., 2014)นอกจากนั้น แหล่งปลายทางการ
เคล่ือนย้ายโค-กระบือบางแหล่งนั้นถูกระบุว่าอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีน มาเลเซีย และเมียนมาร์ซึ่งอาจ
ท าให้เกิดความเส่ียงต่อการระบาดของโรคระหว่างประเทศ ดังนั้น การควบคุมการเคล่ือนย้ายโค-กระบือควร
ท าโดยอาศัยความร่วมมือกันในระดับภูมิภาคมากกว่าระดับประเทศ(Dean et al., 2013)เพื่อการป้องกันและ
ควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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วิจารณ์ผล 

การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์เครือข่ายการค้าโค-กระบือในจังหวัดตากจากหน่วยทางสังคมซึ่งได้แก่ 
ผู้ค้าโค-กระบือในตลาดนัดดังกล่าวในปัจจุบันยังไม่มีระบบการลงทะเบียนโดยเฉพาะของผู้ค้าโค -กระบือใน
ประเทศไทย ซึ่งผู้ค้าโค-กระบือสามารถเคล่ือนย้ายโค-กระบือจากบริเวณใกล้เคียงและน ามาขายในตลาดนัดโค-
กระบือ โดยไม่ต้องแจ้งถึงการน าเข้าสัตว์สู่ตลาด ยกเว้นสัตว์ท่ีขออนุญาตน าเข้าจากคอกกักสัตว์ตามแนว
ชายแดน การเคล่ือนย้ายในรูปแบบดังกล่าวอาจท าให้เจ้าหน้าท่ีภาครัฐไม่สามารถติดตามการเคล่ือนย้ายและ
น าไปสู่การแพร่กระจายของโรคระบาดในโค-กระบือได้ซึ่งลักษณะการค้าดังกล่าวคล้ายคลึงกับการศึกษาก่อน
หน้านี้ในกรณีของเครือข่ายผู้เล้ียงไก่พื้นเมืองในประเทศไทย (Wiratsudakul et al., 2014)อย่างไรก็ตาม กรม
ปศุสัตว์มีระบบควบคุมการเคล่ือนย้ายสัตว์ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ท่ีใช้ในการติดตามการ
เคล่ือนย้ายสัตว์อยู่แล้ว ซึ่งผู้ขอเคล่ือนย้ายโค-กระบือจะต้องยื่นเรื่องขอเคล่ือนย้ายโค-กระบือต่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งก่อนท่ีจะท าการเคล่ือนย้าย เจ้าหน้าท่ีจะตรวจสอบว่าโค-กระบือมา
จากแหล่งท่ีไม่มีการระบาดของโรค และไม่มีวิการของโรคระบาดท่ีระบุในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.
2499 เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย วัณโรค หรือโรคแท้งติดต่อ เป็นต้น ผู้ต้องการเคล่ือนย้ายโค -กระบือต้อง
แสดงหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรค และสัตว์ต้องได้รับการท าเครื่องหมายประจ าตัวท่ีชัดเจน 
(พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๒.  กรมปศุสัตว์.)ซึ่งการ
เคล่ือนย้ายโค-กระบือข้ามจังหวัดหรือเคล่ือนย้ายเข้าออกตามแนวชายแดนจะถูกตรวจสอบตามขั้นตอนของ
กรมปศุสัตว์ก่อนท่ีจะท าการเคล่ือนย้าย ทว่าระบบดังกล่าวยังไม่สามารถระบุถึงแหล่งท่ีมาภายในจังหวัด 
ประกอบกับการตรวจสอบก่อนการเคล่ือนย้ายโดยใช้การสังเกตวิการเป็นหลักไม่สามารถตรวจสอบโรคได้ ใน
กรณีท่ีโรคนั้นอยู่ในระยะฟักตัวหรือโค-กระบือติดเช้ือแบบไม่แสดงอาการ ดังนั้นจึงควรมีการสุ่มเก็บตัวอย่าง
จากโค-กระบือ และส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อคัดกรองโรคก่อนอนุญาตให้เคล่ือนย้ายอย่างต่อเนื่อง อีก
ประการหนึ่งคือกรมปศุสัตว์ควรจัดให้มีระบบการลงทะเบียนก่อนท่ีโค-กระบือจะเข้าสู่ตลาดนัดเพื่อระบุ
แหล่งท่ีมาของสัตว์ และใช้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการประกอบการพิจารณาอนุญาตให้มีเคล่ือนย้ายโค-
กระบือเพื่อป้องกันการเคล่ือนย้ายของสัตว์ท่ีติดโรคแต่ไม่แสดงอาการ และหากมีการน าโค-กระบือไปฆ่าเพื่อ
การบริโภคอาจมีการปนเปื้อนหรือเป็นโรคท่ีอันตรายหรือโรคสัตว์ติดคนได้ควรให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในด้าน
อาหารปลอดภัยและสนับสนุนให้น าสัตว์เข้าโรงฆ่าท่ีได้รับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์หรือผ่านการรับรอง
มาตรฐานจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

 

สรุปผลการทดลอง 

การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมในการศึกษานี้ ใช้พารามิเตอร์ท่ีส าคัญ คือ degree centrality และ
k-core ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงความเส่ียงในการเกิดโรคได้ (SoaresMagalhaes et al., 2012) in-degree 
centrality และout-degree centrality ในการศึกษานี้มีค่ามากแสดงถึงจ านวนแหล่งต้นทางและปลาย
ทางการเคล่ือนย้ายโค-กระบือซึ่งเช่ือมโยงกับตลาดนัดโค-กระบือแต่ละแห่งนั้นมีจ านวนมาก รวมท้ังจ านวนผู้ค้า
โค-กระบือท่ีเคล่ือนย้ายสัตว์ในเส้นทางเหล่านั้นก็มากเช่นกัน เนื่องจากในการศึกษานี้ได้ถ่วงน้ าหนักค่า degree 
centrality ด้วยจ านวน tie และจ านวนผู้ค้าโค-กระบือท่ีเคล่ือนย้ายสัตว์บน tie นั้น เป็นท่ีน่าสังเกตว่า out-
degree centrality มีค่ามากกว่า in-degree centrality ในทุกตลาดท่ีท าการศึกษาดังตารางท่ี 2 แสดงให้เห็น
ว่าแหล่งต้นทางซื้อโค-กระบือนั้นมีจ านวนน้อยกว่าแหล่งปลายทางท่ีขายโคกระบือออกไป และ node บาง 
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node เป็นท้ังแหล่งต้นทางและแหล่งปลายทางการเคล่ือนย้าย ท้ังในตลาดนัดเดียวกันและระหว่างตลาด ดังรูป
ท่ี 1 ซึ่งช้ีให้เห็นว่า แต่ละ node มีความเช่ือมโยงกับผู้ค้ามากกว่า 1 รายในบทบาทท่ีต่างกัน ท าให้ความเส่ียง
ของการระบาดของโรคในเครือข่ายการค้านี้มีมากขึ้น 

ค่า k-core ใช้วัดระดับความเช่ือมโยงของกลุ่มย่อย(subnetwork) และสะท้อนให้เห็นถึงความเส่ียงใน
การระบาดของโรคภายในกลุ่มย่อยนั้นๆ (SoaresMagalhaes et al., 2012) ซึ่งทุก node ท่ีอยู่ในกลุ่มย่อยมี
ความเส่ียงท่ีจะติดและแพร่กระจายเช้ือได้ เมื่อเกิดการระบาดของโรคค่า k-core จากตลาดท่ีท าการศึกษานั้นมี
ค่าสูง บ่งช้ีถึงระดับความเช่ือมโยงกันของแหล่งต้นทางและปลายทางการเคล่ือนย้าย และโรคระบาดสามารถ
กระจายในวงกว้างไปตามจ านวน node ซึ่งเช่ือมโยงกันในกลุ่มย่อยนั้น 

สาเหตุท่ีท าให้เนื้อสัตว์ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภคหรือส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้ เนื่องจาก
เนื้อสัตว์มีการปนเป้ือนเช้ือโรคต่างๆ อาทิ เช่นเช้ือแบคทีเรีย เช้ือไวรัส เช้ือริกเกตเซีย ฯลฯ หรือสัตว์นั้นเป็นโรค
และมีเช้ือโรคท่ีเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค การปนเปื้อนนั้นเกิดขึ้นได้ต้ังแต่แหล่งผลิตในระบบการเล้ียงการผลิต
ถ้าไม่มีระบบการป้องกันความปลอดภัยทางชีวภาพท่ีดีก็จะยิ่งท าให้มีโอกาศการปนเป้ือนเพิ่มข้ึน ในรูปแบบของ
การศึกษาเครือข่ายทางสังคมของผู้ค้าโค-กระบือ หากมีการซื้อขายโค-กระบือท่ีเป็นโรคแล้วมีการเคล่ือนย้ายก็
จะท าให้ผู้บริโภคมีโอกาสได้รับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่เหมาะสมต่อการบริโภค อีกท้ังส่วน
ของโรคก็จะเกิดการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วในระบบการขนส่งในปัจจุบัน ส่งผลเสียต่อสุขภาพผู้บริโภค
และเศรษฐกิจต่อสินค้าปศุสัตว์  

 

ข้อเสนอแนะ 

1.ผู้ค้าโค-กระบือมีแนวโน้มท่ีจะซื้อโค-กระบือจากแหล่งท่ีใกล้กับตลาดนัดโค-กระบือแต่ขายออกไปสู่
ปลายทางท่ีไกลจากตลาดนัด ดังตารางท่ี 3 และภาพท่ี 2 อาจมีความเป็นไปได้ว่า คู่ค้าในพื้นท่ีท่ีห่างไกลจาก
ตลาดนัดนั้นให้ราคาโค-กระบือท่ีแพงกว่าคู่ค้าท่ีอยู่ในบริเวณใกล้กับตลาดหากไม่มีการควบคุมการเคล่ือนย้าย
สัตว์ท่ีเหมาะสมการขนส่งโค-กระบือในระยะไกลอาจท าให้เกิดความเส่ียงในการแพร่กระจายของโรคระบาดโค-
กระบือ (Dean et al., 2013; Himeidan et al., 2014) และควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแง่มุมทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมเพื่ออธิบายถึงรูปแบบของการเคล่ือนย้ายท่ีเกิดขึ้นในการศึกษานี้ จากการวิเคราะห์สภาพ
ทางภูมิศาสตร์ของตลาดนัดโค-กระบือ (ภาพท่ี 3) สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะก าหนดต าแหน่ง
ของแหล่งค้าสัตว์ และความถ่ีในการเคล่ือนย้ายสัตว์เข้าออกตลาดนัด ตลาดนัดท่ีอยู่ในพื้นราบเดียวกัน (ตลาด 
B และ C) นั้นเช่ือมโยงกันมากกว่าตลาดท่ีถูกกั้นด้วยภูเขา (ตลาด A) (ภาพท่ี 1) แผนท่ีทางภูมิศาสตร์มีส่วน
ส าคัญในการอธิบายถึงรูปแบบและทิศทางของการเคล่ือนย้ายสัตว์และจากการศึกษานี้ สามารถบอกได้ว่า 
การค้าสัตว์มักเกิดในพื้นท่ีราบมากกว่าพื้นท่ีสูง  

 2.เครือข่ายทางสังคมของผู้ค้าโค-กระบือในการศึกษานี้สามารถอธิบายรูปแบบของการเคล่ือนย้ายสัตว์
ในเฉพาะช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา ซึ่งควรมีการศึกษาต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการค้าโค-กระบือใน
แต่ละช่วงเวลาของปี การศึกษาความเช่ือมโยงของการค้าโค-กระบือกับฤดูกาลท าให้เกิดความเข้าในรูปแบบ
ของการค้าโค-กระบือ และเจ้าหน้าท่ีรัฐจะสามารถวางแผนการเฝ้าระวังโรคให้สอดคล้องกับช่วงเวลาท่ีมีความถี่
ในการค้าโค-กระบือเพิ่มขึ้น อีกประการหนึ่งคือการวิเคราะห์เครือข่ายนี้เกิดขึ้นในช่วงท่ีไม่มีการระบาดของโรค 
การเคล่ือนย้ายของโค-กระบือในช่วงเวลาท่ีมีการระบาดของโรคย่อมมีความแตกต่างจากช่วงเวลาปกติ แต่การ
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วิเคราะห์ในช่วงเวลาปกติจะท าให้สามารถประเมินได้ว่าโรคมีความเส่ียงท่ีจะกระจายไปได้กว้างเพียงใดและการ
รู้ขอบเขตของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นจะน าไปสู่การวางแผนการควบคุมโรคท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์การระบาด
ของโรคในพื้นท่ี 

3.ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มมากขึ้น ระบบ
มาตรฐานฟาร์มมีการจัดระบบคุณภาพที่ดีมีระบบการป้องกันโรคท่ีดี การจัดการฟาร์ม การจัดการส่ิงแวดล้อม
และสวัสดิภาพสัตว์ และมีนายสัตวแพทย์ประจ าฟาร์ม และยังสามารตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าท่ีมาของสัตว์มา
จากท่ีไหนหรือมาจากฟาร์มไหน 

4.มีการพัฒนาตลาดนัดค้าโค-กระบือมีชีวิต ให้มีระบบป้องกันความปลอดภัยด้านการป้องกันโรคท่ี
เป็นมาตรฐาน มีระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) ว่าโคมีประวัติมาจากท่ีไหน มีระบบการจัดการ
การเล้ียงเป็นอย่างไร และสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ถ้าหากเกิดมีภาวะโรคระบาดเกิดขึ้น 

5.จังหวัดตากมีโรงฆ่าโค-กระบือท่ีได้มาตรฐาน 3 แห่ง ควรแนะน าส่งเสริมให้ผู้ค้าโค-กระบือ 
ผู้ประกอบการ น าโค-กระบือเข้าฆ่าและช าแหละในพื้นท่ีจังหวัดตากแล้วจึงค่อยเคล่ือนย้ายเป็นซากเนื้อโคจะได้
เนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยมากกว่าเนื่องจากโรงฆ่าสัตว์มีพนักงานตรวจโรคสัตว์คอยตรวจสัตว์ก่อนฆ่าและหลังฆ่า และ
ยังเป็นการควบคุมการแพร่กระจายของโรคระบาดได้อีกช่องทางหนึ่ง 

6.ปัจจุบันประเทศไทย ด าเนินการผลิตอาหารภายใต้มาตรฐานสากล เช่น GAP GMP HACCP, 
ISO09002 หรือมาตรฐาน HALAL ตลอดห่วงโซ่การผลิตและเป็นท่ียอมรับของตลาดท่ัวโลกโดยเฉพาะส าหรับ
การผลิตสินค้าปศุสัตว์ท่ีมีมาตรฐานฟาร์ม และโรงงานท่ีผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์ ระบบต่างๆนี้เป็น
ระบบการผลิตท่ีท าให้อาหารอาหารปลอดภัยมากขึ้น มีการคัดเลือกวัตถุดิบขั้นต้นท่ีปลอดภัยก่อนเข้าสู่ระบบ
การผลิตการแปรรูปและยังท าให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มข้ึนสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก จังหวัดตากควรจะส่งเสริม
ผู้ประกอบการท่ีมีความพร้อมให้ผลิตสินค้าด้านการปศุสัตว์ท่ีมีคุณภาพสามารถท าให้จังหวัดตากเป็นครัวของ
โลกในอนาคตข้างหน้าได้ภายใต้โครงการส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อและการจัดต้ังศูนย์แปรรูปและรับรองคุณภาพ
เนื้อโคครบวงจร 
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