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  ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ของผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ที่มีต่อระบบการป้องกันโรค 

และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ในพื้นที่อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

ภัทรพงศ์ จักรทอง1*  วทันยา ธนวิโรจน์กุล2 ภาณุพัฒน์ ราชคมน์3 

บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย 
ที่มีต่อระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่ เหมาะสมในพ้ืนที่อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย          
จ านวน 126 ราย ระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายน พ.ศ. 2563 โดยใช้แบบสอบถามที่ประยุกต์จาก        
แบบประเมินฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมส าหรับฟาร์มสุกรของกรมปศุสัตว์   
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 50.00 ทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง 
ร้อยละ 55.56 และการปฏิบัติอยู่ ในระดับดี  ร้อยละ 46.85 ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้   
Spearman’s rank correlation coefficient ระหว่างข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกรกับความรู้ ทัศนคติ และ
การปฏิบัติที่มีต่อระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม พบว่า ปัจจัยด้านอายุมีความสัมพันธ์    
เชิงลบในระดับต่ ากับทัศนคติอย่างมีนัยส าคัญ (r=-0.264, p<0.05) และการฉีดวัคซีนปูองกันโรคในสุกร       
มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ ากับการปฏิบัติอย่างมีนัยส าคัญ (r=0.274, p<0.05) และผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความรู้กับทัศนคติ ทัศนคติกับการปฏิบัติ และความรู้กับการปฏิบัติ พบว่า        
มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ าถึงปานกลางอย่างมีนัยส าคัญ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ        
0.598 (p<0.0001) 0.348 (p<0.0006) และ 0.582 (p<0.0001) ตามล าดับ  

ค าส าคัญ : ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ ฟาร์มสุกรรายย่อย และ ระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์       
ที่เหมาะสม  

เลขทะเบียนวิชาการ : 65(2)-0116(5)-061 
1ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่ลาว ต าบลปุาก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250 
2ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพาน ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57150 
3ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 
*ผู้รับผิดชอบบทความ e-mail: pjharrier@gmail.com 
 

  

 

 

 

 

 

 

mailto:pjharrier@gmail.com


2 
 

Knowledge, Attitude and Practice on Good farming Management of Smallholder Pig 
Farmers in Maelao district, Chiang Rai province 

Pattarapong Jakthong1* Watanya Tanavirojkul2 Panupat Ratchakom3 

Abstract 

 The study aims to survey on Knowledge, Attitude and Practice (KAP) on good farming 
management of in 126 smallholder pig farmers in Maelao district, Chiang Rai province.     
The data were collected from farmers during April – September 2020 by validated 
questionnaires which were applied from requirement and inspection methods for         
Good Farming Management (GFM) for Pig farm of Department of Livestock Development.          
The result found that most smallholder pig farmers had good knowledge (50.00%), 
moderate attitude (55.56%) and good practice (46.85%) on Good Farming Management 
system. The analysis of Spearman’s rank correlation between Knowledge, attitude and     
the practice on Good Farming Management system of respondents as result age significantly 
related to the attitude with a weak negative correlation (r=-0.264, p<0.05) and Vaccination 
significantly related to the practice with a weak positive correlation (r=0.274, p<0.05).       
The correlation between score of knowledge vs attitude and attitude vs practice and 
knowledge vs practice were significantly related with a weak to moderate positive 
correlation with r=0.598 (p<0.0001) r=0.348 (p<0.0006) and r=0.582 (p<0.0001) respectively.  

Keyword: knowledge, attitude,  practice, smallholder pig farmers and Good Farming 
Management  
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บทน า 

 การเลี้ยงสัตว์มีความส าคัญในด้านเป็นแหล่งอาหารโปรตีน ที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
และมีความส าคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยปศุสัตว์ที่เลี้ยงกันมากในประเทศไทย ได้แก่     
โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก่ เป็ด แพะ และแกะ (กรมปศุสัตว์, 2563ก)  ในอดีตระบบเกษตรกรรม           
มีการผสมผสานโดยใช้ประโยชน์จากการเลี้ยงสัตว์อย่างหลากหลาย ปัจจุบันมีการปรับการเลี้ยงเป็นแบบ
เชิงเดี่ยวมากขึ้น ประกอบกับการเลี้ยงสัตว์มีการใช้ปัจจัยการผลิตไม่มากนัก (ศิริลักษณ์, 2553)  ในอดีต     
การเลี้ยงสุกรรายย่อยจะมีการเลี้ยงไว้เพ่ือกินเศษอาหารที่เหลือทิ้งจากครัวเรือน เศษผักและผลพลอยได้จาก  
ไร่นา นิยมเรียกกันว่า การเลี้ยงสัตว์แบบหลังบ้านหรือแบบพ้ืนบ้าน การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะนี้มีกระจายอยู่         
ทั่วทุกภูมิภาค ซ่ึงการสุขาภิบาลสัตว์ยังมไีม่เพียงพอที่จะสามารถปูองกันและควบคุมโรคได้ กระบวนการจัดการ
สุขาภิบาลที่ดีจึงมีความส าคัญ (ภาณุวัฒน์, 2561) 

การยกระดับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อยสามารถท าได้หลายวิธี ฟาร์มที่มีระบบการปูองกัน
โรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management: GFM) เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยพัฒนา
คุณภาพผลผลิตปศุสัตว์ โดยฟาร์ม GFM ชนิดสุกร เหมาะส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ที่มีการเลี้ยง
สุกรน้อยกว่า 500 ตัว (กรมปศุสัตว์, 2562ก) เกษตรกรที่ต้องการรับรองฟาร์ม ต้องผ่านการตรวจประเมินจาก
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพ้ืนที่ ประโยชน์ของฟาร์ม GFM จะช่วยเรื่องระบบการปูองกันโรค การเพ่ิมผลผลิต      
และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยอาศัยหลักของระบบความปลอดภัยทางชีวภาพที่ดี มีการปฏิบัติไม่ได้
ยุ่งยากซับซ้อน แต่ต้องอาศัยความจริงจังและใส่ใจ และท าให้ครบทุกองค์ประกอบ (ภาณุวัฒน์ , 2561)                 
ซึ่งองค์ประกอบที่ท าให้ฟาร์มมีประสิทธิภาพการผลิตที่ดี คือ สุกรที่มีพันธุกรรมที่เหมาะสม มีสุขภาพดี          
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติที่ถูกวิธี (ปรียพันธุ์, 2554) 

 ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันประเมินความเสี่ยงฟาร์มและรายงานโรคระบาดสัตว์   
(E-smart plus) เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 พบว่า จังหวัดเชียงราย มีผู้เลี้ยงสุกรทั้งสิ้นจ านวน 3,393 ฟาร์ม 
แบ่งเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ (>500 ตัว) จ านวน 43 ฟาร์ม ฟาร์มขนาดกลาง (50-500 ตัว) จ านวน 99 ฟาร์ม 
ฟาร์มรายย่อย (<50 ตัว) จ านวน 3,251 ฟาร์ม อ าเภอแม่ลาวมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั้งสิ้น จ านวน 203 ฟาร์ม 
ประกอบด้วย ฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practice : GAP) 
จ านวน 7 ฟาร์ม ฟาร์ม GFM จ านวน 12 ฟาร์ม ฟาร์มขนาดกลางและฟาร์มรายย่อยที่ยังไม่ได้รับรอง     
จ านวน 184 ฟาร์ม (กรมปศุสัตว์, 2563ข) ซึ่งเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับรองฟาร์ม ควรได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐให้ยกระดับการเลี้ยงสัตว์ขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติ       
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2557 หรือพัฒนาฟาร์มเพ่ือเข้าสู่ระบบฟาร์ม GFM เพ่ือลดอัตราการสูญเสียจากการ    
เกิดโรค โดยเกษตรกรสามารถขอรับค าแนะน าได้จากส านักงานปศุสัตว์ในพ้ืนที่ (กรมปศุสัตว์, 2562ก)  

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลพื้นฐานและประเมินถึงสถานะความรู้ ทัศนคติและการ
ปฏิบัติของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยที่มีต่อระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  
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อุปกรณ์และวิธีการ   

รูปแบบการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (cross–sectional study) น าข้อมูลมาท าการ
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) และสถิติเชิงวิเคราะห์ (analytical statistics) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้  เป็นเกษตรกรผู้ เลี้ยงสุกร รายย่อยในพ้ืนที่อ าเภอแม่ลาว         
จังหวัดเชียงราย ข้อมูลจากระบบ E-smart plus เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 พบว่า มีจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยง
สุกรรายย่อยทั้งสิ้น 184 ราย ด าเนินการศึกษาระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายน พ.ศ. 2563  จ านวนตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษา ค านวณโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน (Yamane, 1973) ที่ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
5% ไดจ้ านวนตัวอย่าง 126 ราย และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่อ้างอิงจากแบบประเมิน
ฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมชนิดสุกร ท าการปรับปรุงและพัฒนาตามค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 2 ท่าน  และทดลองเก็บข้อมูลกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (pilot study)    
จ านวน 30 ชุด ท าการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability method) ด้วยสตูรสัมประสิทธิ์แอลฟา   
(alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (บุญชม, 2543) โดยก าหนดค่าความเชื่อม่ัน (reliability)     
ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป จากการทดสอบได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.75 โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ส่วน 
ประกอบด้วย 

1. แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การเลี้ยง การประกอบอาชีพหลัก/รอง วัตถุประสงค์การเลี้ยง การฉีดวัคซีนปูองกันโรคในสุกร 
การอบรม GAP หรือ GFM และแรงงานที่ใช้เลี้ยงสุกร น าข้อมูลที่ได้มาแจกแจงหาความถี่และร้อยละ  

2. แบบสอบถามความรู้ ในการท าฟาร์มที่มีต่อระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม มีจ านวน 
11 ข้อ ให้เลือกตอบ มีจ านวน 3 ตัวเลือก คือ ถูก ผิดหรือไม่ทราบ การให้คะแนนแต่ละข้อ คือ ตอบถูกให้      
1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ทราบให้ 0 คะแนน รวมทั้งสิ้น 11 คะแนน คิดเป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน ท าการ
จัดกลุ่มความรู้แบบอันตรภาค โดยแบ่งระดับความรู้เป็น 3 ระดับ ค านวณความกว้างของอันตรภาคชั้นโดยใช้
สมการทางคณิตศาสตร์ (ชัชวาลย์, 2539) โดยความกว้างของอันตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด – คะแนน
ต่ าสุด)/จ านวนชั้น จะได้ความกว้างอันตรภาคชั้นเท่ากับ 3.33 คะแนน ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายเพ่ือ
จัดระดับคะแนน คิดเป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้ ความรู้ระดับมาก 66.68-100.00 คะแนน         
ระดับปานกลาง 33.34-66.67 คะแนน และระดับน้อย 0.00-33.33  คะแนน 
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3. แบบสอบถามทัศนคติ  ที่มีต่อระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม จ านวน 11 ข้อ คะแนน
เต็ม 55 คะแนน เป็นข้อค าถามเชิงบวกและเชิงลบ โดยแบ่งทัศนคติ เป็น 5 ระดับ ใช้มาตราวัดของ         
Likert scale (พวงรัตน์, 2536) ดังนี้ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   
มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับความเห็นด้วยอย่างยิ่ง ค าถามทัศนคติเชิงบวกได้ 5 คะแนน ค าถามทัศนคติ
เชิงลบได้ 1 คะแนน ระดับความเห็นด้วย ค าถามทัศนคติเชิงบวกได้ 4 คะแนน ค าถามทัศนคติเชิงลบได้        
2 คะแนน ระดับความเห็นไม่แน่ใจ ค าถามทัศนคติเชิงบวกได้ 3 คะแนน ค าถามทัศนคติเชิงลบได้ 3 คะแนน 
ระดับความเห็นไม่เห็นด้วย ค าถามทัศนคติเชิงบวกได้ 2 คะแนน ค าถามทัศนคติเชิงลบได้ 4 คะแนน และ
ระดับความเห็นไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ค าถามทัศนคติเชิงบวกได้ 1 คะแนน ค าถามทัศนคติเชิงลบได้ 5 คะแนน 

การแปลผลระดับทัศนคติของเกษตรกร โดยใช้ค่าเฉลี่ยของน้ าหนักความคิดเห็นในแต่ละประเด็นเพ่ือ

เปรียบเทียบเกณฑ์ในการแปลผล (ศรีเพ็ญ , 2557) ดังนี้  ระดับความเห็นด้วยอย่างยิ่ง ( ̅=4.21-5.00)       

เห็นด้วย ( ̅=3.41-4.20) ไม่แน่ใจ ( ̅=2.61-3.40) ไม่เห็นด้วย ( ̅=1.81-2.60) และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง       

( ̅=1.00-1.80) และจัดกลุ่มทัศนคติเป็น 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของ Bloom (Bloom et al., 1971) ดังนี้ 
ทัศนคติบวก มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป (44-55 คะแนน) ทัศนคติปานกลาง มีคะแนนระหว่างร้อยละ 
60.00-79.90 คะแนน (33-43.9 คะแนน) และทัศนคติลบ มีคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 (0.00-32.9 คะแนน) 

4. แบบสอบถามการปฏิบัติ ที่มีต่อระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม มีจ านวน 11 ข้อ    
การให้คะแนนแต่ละข้อ คือ การปฏิบัติ เหมาะสมให้ 1 คะแนน ไม่เหมาะสมให้ 0 คะแนน รวมทั้งสิ้น         
11 คะแนน คิดเป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดกลุ่มระดับการปฏิบัติเป็น 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของ Bloom 
(Bloom et al., 1971) ดังนี้ การปฏิบัติระดับดี คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป (60.00-100.00 คะแนน)   
การปฏิบัติระดับปานกลาง คะแนนระหว่างร้อยละ 60.00-79.90 (45.00-59.99 คะแนน) และการปฏิบัติระดับ
ไม่ดี คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 (0.00-44.99 คะแนน) 

5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ จ านวน 1 ข้อ มีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิด โดยให้เกษตรกร
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร การจัดการฟาร์ม ปัญหา อุปสรรคต่างๆ และข้อเสนอแนะต่างๆ     
ในการเลี้ยงสุกร และน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยวิธี content analysis 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

  วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับความรู้ ทัศนคติ
และการปฏิบัติกับปัจจัยข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร และความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ 
ด้วยวิธี Spearman’s rank correlation coefficient ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Microsoft Excel® version 2010; Real Statistics Using Excel (Zainotz, 2021) 
การแปลผลค่า rho ใช้เกณฑ์ของ Evans (Evans, 1996) ดังนี้ ความสัมพันธ์ระดับต่ ามาก (0.00-0.19)    
ระดับต่ า (0.20-0.39) ระดับปานกลาง (0.40-0.59) ระดับมาก (0.60-0.79) และระดับมากที่สุด (0.80-1.0)   
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ผลการศึกษา 

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเกษตรกร 

จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย จ านวน 126 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย           
คิดเป็นร้อยละ 64.29 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 35.71 เกษตรกรมีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
72.22  ซึ่งส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า คิดเป็นร้อยละ 67.46 และมีประสบการณ์
การเลี้ยงสุกรมากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.00 ส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพเลี้ยงสุกรเป็นอาชีพรอง      
คิดเป็นร้อยละ 76.98 ส าหรับวัตถุประสงค์การเลี้ยงสุกร ส่วนใหญ่เลี้ยงสุกรเพ่ือขุนเข้าโรงฆ่าสัตว์              
คิดเป็นร้อยละ 74.60 และอ่ืนๆ เช่น ขายลูกสุกร ขายสุกรสาว และเลี้ยงเพ่ือพิธีกรรมต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 
25.40 เกษตรกรส่วนใหญ่มีการฉีดวัคซีนปูองกันโรคในสุกร ได้แก่ วัคซีนปูองกันโรคอหิวาต์ (Classical Swine 
Fever) วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าเทียม (Aujeszky’s Disease) และวัคซีนปูองกันโรคมัยโคพลาสม่า 
(Mycoplasma hyopneumoniae) คิดเป็นร้อยละ 80.95 ด้านการอบรม พบว่า ส่วนใหญ่เคยผ่านการอบรม
การท าฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ชนิดสุกร หรือการอบรมการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) ชนิดสุกร คิดเป็นร้อยละ 78.57 และอ่ืนๆ ดังแสดงในตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยและฟาร์มในพื้นที่อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
(n=126) 

                      ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน(ราย) ร้อยละ 
เพศ ชาย  81 64.29 

 หญิง  45 35.71 
อาย ุ ≤ 50 ปี  35 27.78 
 > 50 ปี  91 72.22 
ระดับการศึกษา ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า  85 67.46 
 สูงกว่าประถมศึกษา  41 32.54 
ประสบการณ์การเลี้ยงสุกร ≤ 10 ปี 

> 10 ปี 
 
 

63 
63 

50.00 
50.00 

การประกอบอาชีพเลี้ยงสุกร อาชีพหลัก 
อาชีพรอง 

 
 

29 
97 

23.02 
76.98 

วัตถุประสงค์การเลี้ยงสุกร เลี้ยงเพื่อขุนเข้าโรงฆ่าสัตว ์
อื่นๆ 

 
 

94 
32 

74.60 
25.40 

การฉีดวัคซีนปูองกันโรคในสุกร* ฉีดวัคซีน 
ไม่ฉีดวัคซีน 

 
 

102 
24 

80.95 
19.05 

การอบรม GAP หรือ GFM  เคยอบรม 
ไม่เคยอบรม 

 99 
27 

78.57 
21.43 

แรงงานท่ีใช้เลี้ยงสุกร ≤ 2 คน 
> 2 คน 

 116 
10 

92.10 
7.90 

 ค่ามัธยฐาน 2 คน สูงที่สุด 3 คน และน้อยที่สดุ 1 คน 

หมายเหตุ : *  วัคซีนปูองกันโรคอหิวาต์สุกร หรือ วัคซีนปูองกันโรคมัยโคพลาสมา่ หรือ วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าเทียม  
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ความรู้ของเกษตรกร ที่มีต่อระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  

ผลการศึกษาความรู้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ที่มีต่อระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่
เหมาะสม พบว่า เกษตรกรตอบถูกมากที่สุด จ านวน 3 ล าดับแรก ได้แก่ การเลี้ยงสุกรพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์และ
สุกรขุนรวมกันได้ ร้อยละ 85.71 รองลงมาคือ สถานที่เลี้ยงสุกรต้องได้รับความยินยอมจากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น โดยตั้งอยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์ ตลาดนัดค้าสัตว์ อย่างน้อย 500 เมตร ร้อยละ 79.36 และมีรั้วหรือ
การจัดการที่สามารถปูองกันคนและยานพาหนะเข้าพ้ืนที่เลี้ยงสุกรได้  ร้อยละ 79.36 เช่นกัน ส่วนข้อค าถามที่
เกษตรกรตอบถูกน้อยที่สุด คือ มีพ้ืนที่ส าหรับขายสุกร อยู่ในบริเวณพ้ืนที่เลี้ยงสุกร ร้อยละ 39.68 รองลงมาคือ 
ในฟาร์มไม่จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ควบคุมบังคับสัตว์ในการฉีดวัคซีนหรือรักษาโรค ร้อยละ 46.83 และใช้ถังขยะ
ที่ไม่มีฝา เพ่ือให้ง่ายต่อการทิ้งขยะ ร้อยละ 50.00 ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ความรู้ของเกษตรกร ที่มีต่อระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม โดยจ าแนกเป็น
รายข้อ ดังนี้ (n=126) 

 
ความรู้ 

จ านวนเกษตรกร (ร้อยละ) 
ค าตอบท่ีถูก ตอบถูก ตอบผิด 

1.สถานท่ีเลี้ยงสุกรต้องได้รับความยินยอมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ตั้งอยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์ ตลาดนัดค้าสัตว์ อย่างน้อย 500 เมตร 

ใช่ 100 
(79.36) 

26 
(20.64) 

2.มีรั้วหรือการจัดการที่สามารถปอูงกันคน และยานพาหนะเข้าพื้นที่เลี้ยงสุกรได้  ใช่ 100 
(79.36) 

26 
(20.64) 

3.มีปูายเตือน “ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต” ที่ประตูทางเข้าพื้นที่เลี้ยงสุกร ใช่ 70 
(55.56) 

56 
(44.44) 

4.มีบ่อ อ่าง หรืออุปกรณ์ส าหรับฆา่เชื้อก่อนเข้าพ้ืนท่ีเลี้ยงสุกร และมรีองเท้า
เปลี่ยนที่ทางเข้า 

ใช่ 84 
(66.67) 

42 
(33.33) 

5.พื้นที่เลี้ยงสุกร ไม่ต้องแยกจากอาคารที่อยู่อาศัย ไม่ใช่ 93 
(73.80) 

33 
(26.20) 

6.มีพื้นท่ีส าหรับกักสุกรก่อนน าเขา้ร่วมฝูง โดยอยู่ห่างจากพ้ืนท่ีเลี้ยงสุกรที่มีอยูเ่ดิม
ตามความเหมาะสม  

ใช่ 95 
(75.40) 

31 
(24.60) 

7.ในฟาร์ม ไม่จ าเป็นต้องจัดให้มคีอกส าหรับกักแยกสัตว์ปุวย ไม่ใช่ 78 
(61.90) 

48 
(38.10) 

8.มีพื้นท่ีส าหรับขายสุกร อยู่ในบรเิวณพื้นที่เลีย้งสุกร ไม่ใช่ 50 
(39.68) 

76 
(60.32) 

9.ไม่จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ควบคุมบังคับสัตว์ในการฉีดวคัซีนหรือรักษาโรค ไม่ใช่ 59 
(46.83) 

67 
(53.17) 

10.ใช้ถังขยะที่ไม่มีฝา เพื่อให้ง่ายตอ่การทิ้งขยะ ไม่ใช่ 63 
(50.00) 

63 
(50.00) 

11.มีการเลีย้งสุกรพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และสุกรขุนรวมกันได ้ ไม่ใช่ 108 
(85.71) 

18 
(14.29) 
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ทัศนคติของเกษตรกร ที่มีต่อระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม   

ผลการศึกษาทัศนคตขิองเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ที่มีต่อระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่
เหมาะสม พบว่า ค าถามเชิงบวกในระดับ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” จ านวน 3 ล าดับแรก ได้แก่ เมื่อพบสุกรปุวยตาย

ด้วยโรคระบาดหรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที ( ̅=4.56±0.61) การล้างท าความ

สะอาดพ้ืนคอกและอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ สามารถปูองกันโรคในฟาร์มได้ ( ̅=4.33±0.69) และการห้าม

ยานพาหนะจากภายนอกเข้าพ้ืนที่เลี้ยงสุกร สามารถปูองกันโรคเข้าฟาร์มได ้( ̅=4.33±0.59)   

ทัศนคติเชิงลบของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในระดับที่ “เห็นด้วย” คือ การห้ามบุคคลภายนอกเข้าพ้ืนที่

เลี้ยงสุกร ไม่ช่วยปูองกันโรคเข้าฟาร์ม ( ̅=3.71±1.23) และการน าสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่ โดยไม่ทราบแหล่งที่มา

และไม่กักโรค จะช่วยปูองกันโรคเข้าฟาร์มได้ ( ̅=3.56±1.11) และในระดับที่ “ไม่แน่ใจ” คือ การขออนุญาต

จัดท าฟาร์ม GFM มีความยุ่งยากในการด าเนินการ ( ̅=3.24±0.85) และการใช้พ่อพันธุ์ร่วมกับฟาร์มอ่ืนและ 

ใช้การผสมเทียมโดยน้ าเชื้อทั่วไป ช่วยปูองกันโรคเข้าฟาร์มได ้( ̅=2.96±1.41) ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 ทัศนคติของเกษตรกร ที่มีระบบการป้องกนัโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม มีดังนี้ (n=126) 

 
ทัศนคต ิ

ระดับทัศนคติของเกษตรกร (ร้อยละ)  
 ̅±SD 

 
ระดับ ไม่เห็นด้วย

อย่างย่ิง 
ไม่เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

1.การล้างท าความสะอาดพื้นคอก 
และอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ สามารถ
ปูองกันโรคในฟาร์มได้ 

2 
(1.58) 

0 
(0) 

4 
(3.17) 

68 
(53.96) 

52 
(41.26) 

4.33±0.69 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2.การห้ามยานพาหนะจากภายนอก
เข้าพื้นทีเ่ลี้ยงสุกร สามารถปูองกันโรค
เข้าฟาร์มได้ 

0 
(0) 

0 
(0) 

8 
(6.35) 

69 
(54.76) 

49 
(38.89) 

4.33±0.59 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

3.การห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่
เลี้ ยงสุกร ไม่ ช่วยปูองกันโรคเข้ า
ฟาร์ม* 

10 
(7.93) 

18 
(14.29) 

4 
(3.17) 

60 
(47.62) 

34 
(26.98) 

3.71±1.23 เห็นด้วย 

4.การห้ามบุคคลที่ปุวย เข้าพื้นที่เลี้ยง
สุกร จะช่วยปูองกันโรคเข้าฟาร์มได้  

2 
(1.59) 

10 
(7.94) 

18 
(14.29) 

59 
(46.83) 

37 
(29.37) 

3.94±0.95 เห็นด้วย 

5.การไม่น าเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์
สุกรจากภายนอกเข้ามาในพื้นที่เลี้ยง
สุกร ช่วยปูองกันโรคเข้าฟาร์มได้ 

2 
(1.59) 

6 
(4.76) 

8 
(6.35) 

51 
(40.48) 

59 
(46.82) 

4.26±0.90 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

6.การน าสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่ โดยไม่
ทราบแหล่งที่มาและไม่กักโรค จะช่วย
ปูองกันโรคเข้าฟาร์มได้* 

9 
(7.14) 

12 
(9.52) 

27 
(21.43) 

55 
(43.65) 

23 
(18.25) 

3.56±1.11 เห็นด้วย 

7.เมื่อพบสุกรปุวยตายด้วยโรคระบาด
หรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ต้องแจ้ง
เจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ทันท ี

1 
(0.79) 

0 
(0) 

2 
(1.59) 

47 
(37.30) 

76 
(60.32) 

4.56±0.61 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

หมายเหตุ : * ค าถามทัศนคติเชิงลบ   
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ตารางท่ี 3 ทัศนคติของเกษตรกร ที่มีต่อระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม มีดังนี้ (n=126) (ต่อ) 
 

 
ทัศนคต ิ

ระดับทัศนคติของเกษตรกร (ร้อยละ)  
 ̅±SD 

 
ระดับ 

 
 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ปานกลาง เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

 

8.การใช้พ่อพันธุ์ร่วมกับฟาร์มอื่นและ
ใช้การผสมเทียมโดยน้ าเชื้อทั่วไป ช่วย
ปูองกันโรคเข้าฟาร์มได้* 

23 
(18.25) 

36 
(28.57) 

12 
(9.52) 

33 
(26.19) 

22 
(17.46) 

2.96±1.41 ไม่แน่ใจ 

9.การใช้ยารักษาโรคโดยค าแนะน า
ของสัตวแพทย์หรือเจ้าหน้าที่กรม 
ปศุสัตว์ ช่วยให้สุกรหายปุวยได้ 

0 
(0) 

0 
(0) 

13 
(10.32) 

88 
(69.84) 

25 
(19.84) 

4.10±0.54 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

10.การจดบันทึกข้อมูล การดูแลสัตว์ 
ผลผลิตและการเข้าออกฟาร์ม จะช่วย
ให้การเลี้ยงสุกรง่ายขึ้น 

0 
(0) 

5 
(3.97) 

28 
(22.22) 

66 
(52.38) 

27 
(21.43) 

3.91±0.77 เห็นด้วย 

11.การขออนุญาตจัดท าฟาร์ม GFM 
มีความยุ่งยากในการด าเนินการ* 

6 
(4.76) 

13 
(10.32) 

55 
(43.65) 

49 
(38.89) 

3 
(2.38) 

3.24±0.85 ไม่แน่ใจ 

หมายเหตุ : * ค าถามทัศนคติเชิงลบ   

การปฏิบัติของเกษตรกร ที่มีต่อระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  

 ผลการศึกษาการปฏิบัติของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ที่มีต่อระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยง
สัตว์ที่เหมาะสม ข้อค าถามที่มีการปฏิบัติถูกต้องมากที่สุด จ านวน 3 ล าดับแรก ดังนี้ การจัดการพ้ืนที่รอบ
โรงเรือน หรือการจัดการอ่ืนๆ เพ่ือปูองกันสัตว์พาหะน าโรคเข้าโรงเรือน ปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 93.65  
รองลงมาคือ คอกสุกร (ขุน) มีเนื้อที่เหมาะสมต่อจ านวนสุกร ร้อยละ 89.68 และการจัดการซากสุกร     
ปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 86.50 ในส่วนข้อค าถามที่มีการปฏิบัติไม่ถูกต้อง จ านวน 3 ล าดับแรก ดังนี้ การจัดการ
ของเสียจากการเลี้ยงสุกร (น้ าและมูลสุกร) ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ร้อยละ 65.87 รองลงมาคือ การกักสุกรที่น าเข้า
มาเลี้ยงใหม่แยกจากพ้ืนที่เลี้ยงสุกรที่มีอยู่เดิม ในพ้ืนที่ส าหรับกักสุกร ยกเว้นการเลี้ยงสุกรในรูปแบบเข้าหมด
ออกหมด (All in All out) ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ร้อยละ 61.11 และ การจับสุกรเพ่ือการจ าหน่าย ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
ร้อยละ 34.92 ดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 การปฏิบัติของเกษตรกร ที่มีต่อระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม โดยจ าแนก
ตามเป็นรายข้อ ดังนี้ (n=126) 

การปฏิบัติ จ านวนเกษตรกร (ร้อยละ) 
ปฏิบัติถูกต้อง ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

1. การจัดการพื้นท่ีรอบโรงเรือน หรอืการจัดการอื่นๆ เพื่อปูองกันสัตวพ์าหะน า
โรคเข้าโรงเรือน (ท าความสะอาดรอบโรงเรือน ติดมุ้งกันสัตว์พาหะ) 

118 (93.65) 8 (6.35) 

2. คอกสุกร (ขุน) มีเนื้อท่ีเหมาะสมตอ่จ านวนสุกร (1 ตร.ม./ตัว) 113 (89.68) 13 (10.32) 
3. การพักคอกก่อนน าสุกรเขา้มาเลี้ยงใหม่ กรณีมีการเลี้ยงสุกรแบบเข้าหมด

ออกหมด (All in All out) (พักคอกอย่างน้อย 7 วัน) 
97 (76.98) 29 (23.02) 

4. การจัดการของเสีย (น้ าและมลูสุกร) จากการเลี้ยงสุกร (ท าบ่อบ าบัด) 43 (34.13) 83 (65.87) 
5. การจับสุกรเพื่อการจ าหน่าย (มีพืน้ท่ีจ าหน่ายสุกรภายนอกฟาร์ม) 82 (65.08) 44 (34.92) 
6. การกักสุกรที่น าเข้ามาเลี้ยงใหม่แยกจากพ้ืนท่ีเลี้ยงสุกรที่มีอยู่เดิม ในพื้นที่

ส าหรับกักสุกร ยกเว้นการเลี้ยงสุกรในรูปแบบเข้าหมดออกหมด           
(All in All out) (กักสุกรอย่างน้อย 14 วัน) 

49 (38.89) 77 (61.11) 

7. การถ่ายพยาธิและฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคอหิวาต์สุกร 
และโรคชนิดอื่นตามที่กรมปศสุัตวก์ าหนด (ถ่ายพยาธ,ิ โปรแกรมวัคซีน) 

95 (75.40) 31 (24.60) 

8. การจัดการซากสุกร (ฝังหรือเผา) 109 (86.50) 17 (13.50) 
9. การเก็บรักษาอาหารสัตว์อย่างเหมาะสม (ในห้องปิดมิดชิด ไม่มสีัตว์พาหะ) 86 (68.25) 40 (31.75) 
10. การจัดเก็บและเก็บรักษาคณุภาพวัคซีนและยารักษาโรคอย่างเหมาะสม  

(ไว้ท่ีอุณหภมูิ 4-8 oC) 
103 (81.75) 23 (18.25) 

11. การใช้ยา วิตามิน และยาฆา่เชื้อส าหรับสุกร (มีการขึ้นทะเบียนถูกตอ้ง) 101 (80.16) 25 (19.84) 
 

จากการศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ ที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่
เหมาะสมของเกษตรกร จ านวน 126 ราย พบว่าในด้านความรู้ของเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 ด้านทัศนคติส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 55.56 และด้านการปฏิบัติส่วนใหญ่
อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 46.85 ดังแสดงในตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 ระดับความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ ที่มีต่อระบบฟาร์มที่มีการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่
เหมาะสม กับปัจจัยข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย (n=126)  

                 รายการ                            ระดับ   จ านวนเกษตรกร (ร้อยละ) 
 

ความรู้ 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

  63 (50.00) 
47 (37.30) 
16 (12.70) 

 
ทัศนคต ิ

บวก 
ปานกลาง 

ลบ 

  56 (44.44) 
70 (55.56) 

0 (0) 
 

การปฏิบัต ิ
ด ี

ปานกลาง 
ไม่ด ี

  59 (46.85) 
44 (34.90) 
23 (18.25) 
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ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกร ในการท าฟาร์มท่ีมีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์
ที่เหมาะสม เป็นค าถามปลายเปิด โดยให้เกษตรกรแสดงความคิดเห็น 

 จากค าถามปลายเปิด เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้ เกษตรกรมีความกังวล
เกี่ยวกับโรคระบาดในสุกรจากภายนอกฟาร์ม โดยเฉพาะบุคคล-ยานพาหนะเข้าออกฟาร์ม และสัตว์พาหะ 
ชนิดต่างๆ เช่น สุนัข แมว ไก่ เป็ด และนกธรรมชาติ ต้นทุนอาหารสุกรมีราคาสูง และราคาขายสุกรไม่คงที่ 
การท าฟาร์มปูองกันโรคมีความยุ่งยากในการด าเนินการ ในด้านการขาดทุนทรัพย์ในการปรับปรุงฟาร์ม และ
เกษตรกรอยากให้ภาครัฐสนับสนุนพันธุ์สุกรและปัจจัยการผลิตต่างๆ ในการเลี้ยงสุกร 

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ ที่มีต่อระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่
เหมาะสม กับปัจจัยข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ในพื้นที่อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  

 การทดสอบความสัมพันธ์ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Spearman’s rank correlation 
coefficient พบว่า ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของเกษตรกร กับอายุของเกษตรกรมีความสัมพันธ์กัน     
ในเชิงลบ โดยทัศนคติมีความสัมพันธ์เชิงลบในระดับต่ ากับอายุอย่างมีนัยส าคัญ (r=-0.264, p<0.05) ความรู้ 
ทัศนคต ิและการปฏิบัติของเกษตรกรกับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคในสุกร มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก โดยการ
ปฏิบัติ  มีความสัมพันธ์ เชิ งบวกในระดับต่ ากับการฉีดวัคซีนปูองกันโรค ในสุกรอย่ างมีนัยส าคัญ          
(r=0.274, p<0.05) และอ่ืนๆ ดังแสดงในตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Spearman’s rank correlation coefficient ระหว่างความรู้ 
ทัศนคติและการปฏิบัติ ที่มีต่อระบบฟาร์มที่มีการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม กับปัจจัยข้อมูล
พื้นฐานของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย (n=126) 

  อายุของเกษตรกร ประสบการณ์
การเลี้ยงสุกร 

วัตถุประสงค์ 
การเลี้ยงสุกร 

การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคในสุกร 

การอบรม GAP 
หรือ GFM 

ความรู้ 
ทัศนคต ิ

การปฏิบัต ิ

-0.128 -0.083 0.032 0.101 0.095 
 -0.264* -0.152 0.010 0.069 0.050 
-0.018 -0.088 0.052   0.274* 0.072 

หมายเหตุ : * มีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ที่มีต่อระบบการป้องกันโรค
และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมในพื้นที่อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยใช้การทดสอบสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ด้วยวิธีทางสถิติ  

 ค่าสหสัมพันธ์ใช้วิธี Spearman’s rank correlation coefficient พบว่า ความรู้กับทัศนคติ          
มีความสัมพันธ์เชิงบวกหรือทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญ (r=0.598, p<0.0001)        
ส่วนทัศนคติกับการปฏิบัติ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ าอย่างมีนัยส าคัญ (r=0.348, p<0.0006) และ
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ความรู้กับการปฏิบัติ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญ (r=0.582, p<0.0001)  
อ้างอิงจากเกณฑ์ของ Evans (Evans, 1996) ดังแสดงในตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 แสดงกราฟความสัมพันธ์และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Spearman’s rank correlation 
coefficient ระหว่างความรู้กับทัศนคติ ทัศนคติกับการปฏิบัติ และความรู้กับการปฏิบัติ ของเกษตรกรที่มี
ต่อระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (n=126) 

ความสัมพันธ ์ Spearman’s rank 
correlation  

p-value 

ความรู้กับทัศนคต ิ 0.598941 <0.0001* 
ทัศนคติกับการปฏิบัต ิ 0.348816 <0.0006* 
ความรู้กับการปฏิบัต ิ 0.582204 <0.0001* 

หมายเหตุ : * มีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

วิจารณ์   

จากผลการศึกษาข้างต้นจะเห็นว่า ด้านความรู้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย พบว่าความรู้ของ
เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 50.00 โดยเกษตรกรมีความรู้ในการจัดการฟาร์มเลี้ยงสุกร 
มีการแยกเลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์และสุกรขุนออกจากกัน มีความรู้ในเรื่องการท ารั้ว การจัดการที่สามารถปูองกันคน
และยานพาหนะที่อาจน าโรคเข้าฟาร์ม และทราบถึงข้อก าหนดการสร้างสถานที่เลี้ยงสุกร ต้องได้รับการ
ยินยอมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของความรู้ที่เกษตรกรยังขาดอยู่ คือเรื่อง การมีพ้ืนที่ส าหรับ
ขายสุกร อยู่ในบริเวณพ้ืนที่เลี้ยงสุกร รองลงมาคือ ในฟาร์มไม่จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ควบคุมบังคับสัตว์ในการฉีด
วัคซีนหรือรักษาโรค จะเห็นว่าเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประเด็นส าคัญ เนื่องจาก 
ในส่วนของพ้ืนที่ขายสุกร อยู่ในบริเวณที่เลี้ยงสุกรนั้น จะมีผลท าให้ฟาร์มมีความเสี่ยงต่อการติดโรคจาก
ภายนอกเข้ามาในฟาร์มจากบุคคลหรือยานพาหนะที่ เข้ าฟาร์ม  ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ                    
กิติภัทท์และคณะ (2552) ที่ได้ท าการศึกษาการสอบสวนการระบาดของโรคอหิวาต์สุกรในพ้ืนที่ห่างไกล 
จังหวัดเชียงราย พบว่าปัจจัยเสี่ยง คือ การมีพ่อค้าเข้ามารับซื้อสุกรภายในฟาร์ม การใช้เศษอาหารจาก
ครัวเรือน และการยืมพ่อพันธุ์สุกรระหว่างฟาร์ม ดังนั้นจึงควรมีการอบรมให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวการท าฟาร์ม
ปูองกันโรค โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีอายุมาก เกษตรกรที่มีการศึกษาน้อย และเกษตรกรที่ยังไม่ผ่านการ
ฝึกอบรมใดๆ ควรให้ความส าคัญโดยให้ความรู้เรื่องโรคที่ส าคัญในสุกร การติดต่อของโรค การใช้อุปกรณ์จับ
บังคับสุกร การมีพ้ืนที่จ าหน่ายสุกรภายนอกฟาร์ม และการเฝูาระวังปูองกันโรค เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ภาณุวัฒน์ (2561) ที่กล่าวถึง ระเบียบการปฏิบัติในการเข้าฟาร์มหรือเขตเลี้ยงสัตว์ของบุคคล   
ที่ดี และการจัดการยานพาหนะ ต้องผ่านการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อหรือผ่านบ่อน้ ายาฆ่าเชื้อ ตามอัตราส่วนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และหากไม่มีภารกิจจ าเป็นห้ามไม่ให้รถทุกชนิดเข้าไปภายในเขตเลี้ยงสัตว์  

ด้านทัศนคติของเกษตรกร พบว่าส่วนใหญ่มีทัศนคติที่มีต่อระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่
เหมาะสม อยู่ในทัศนคติปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 55.56 รองลงมาคือ ทัศนคติบวก ร้อยละ 44.46 และไม่มี
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ทัศนคติลบ ทัศนคตทิี่เกษตรกรเห็นด้วยมากที่สุด คือ เมื่อพบสุกรปุวยตายด้วยโรคระบาดหรือตายโดยไม่ทราบ
สาเหตุ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที รองลงมาคือ การล้างท าความสะอาดพ้ืนคอกและอุปกรณ์อย่าง
สม่ าเสมอสามารถปูองกันโรคในฟาร์มได้ ทัศนคติที่เกษตรกรมีความเห็นในระดับ “ไม่แน่ใจ” คือ การขอ
อนุญาตจัดท าฟาร์ม GFM มีความยุ่งยากในการด าเนินการ การใช้พ่อพันธุ์ร่วมกับฟาร์มอ่ืนและใช้การ       
ผสมเทียมโดยน้ าเชื้อทั่วไป ช่วยปูองกันโรคเข้าฟาร์มได้ โดยทัศนคติเช่นนี้ส่วนใหญ่จะพบในเกษตรกรที่มี     
อายุมากและเกษตรกรที่ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวในการเลี้ยงสุกร ซึ่งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ต้องมีความตระหนักและ
ท าให้เกษตรกรเห็นถึงความส าคัญของการท าฟาร์มปูองกันโรคและผลเสียที่จะเกิดขึ้นกรณีเกิดโรคระบาด 
พบว่า เกษตรกรทีย่ังมีทศันคติ ในการใช้พ่อพันธุ์สุกรผสมจริง มีความเชื่อว่า ท าให้ได้ลูกสุกรที่มีจ านวนมากกว่า
และแข็งแรงกว่าการผสมเทียม โดยเกษตรกรจะนิยมใช้พ่อพันธุ์สุกรจากผู้รับจ้างผสมพันธุ์สุกรในพ้ืนที่  ซึ่งเป็น
ทัศนคติที่เสี่ยงต่อการน าโรคเข้าฟาร์มจากการผสมพันธุ์ สอดคล้องกับการศึกษาของ ภาณุวัฒน์ (2561) ที่
พบว่า ผลผลิตที่ดีของฟาร์มจะต้องมาจากพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์สุกรที่มีคุณภาพ โดยพ่อพันธุ์สุกรมีผลโดยตรงต่อ
การส่งผ่านพันธุกรรมที่ดีและไม่ดีให้กับลูกสุกรและสามารถเป็นตัวแพร่เชื้อโรคที่ไม่พึงประสงค์ภายในฟาร์ม   
ท าให้ผลผลิตของฟาร์มเกิดความสูญเสียได้  

ด้านการปฏิบัติของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร พบว่าส่วนใหญ่มีการปฏิบัติต่อระบบการปูองกันโรคและการ
เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมอยู่ในระดับที่ดี  จะเห็นว่าเกษตรกรมีการปฏิบัติถูกต้องน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่        
การจัดการของเสียจากการเลี้ยงสุกร (น้ าและมูลสุกร) การกักสุกรที่น าเข้ามาเลี้ยงใหม่ ต้องแยกจากพ้ืนที่เลี้ยง
สุกรที่มีอยู่เดิมก่อนน าเข้าร่วมฝูงอย่างน้อย 14 วัน ยกเว้นการเลี้ยงสุกรในรูปแบบเข้าหมดออกหมด          
(all-in/all-out) และการจับสุกรเพ่ือการจ าหน่าย  คิดเป็นร้อยละ 65.87 61.11 และ 34.92 ตามล าดับ     
การจัดการของเสียจากการเลี้ยงสุกร โดยเฉพาะน้ าและมูลสุกรต้องมีการก าจัดด้วยวิธีที่เหมาะสมตามมาตรฐาน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม เรื่องก าหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็น
แหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่สิ่ งแวดล้อม       
พ.ศ. 2555 ควรมีการจัดระบบบ าบัดน้ าเสีย เช่น การท าบ่อเกรอะ หรือระบบไบโอแก๊ส (biogas) ก่อนปล่อยลง
สู่แหล่งน้ าสาธารณะ (กรมปศุสัตว์, 2562ข)  ในส่วนของการกักสุกรที่น าเข้ามาเลี้ยงใหม่ ต้องแยกจากพ้ืนที่
เลี้ยงสุกรที่มีอยู่เดิม ก่อนน าเข้าร่วมฝูงอย่างน้อย 14 วัน ยกเว้นการเลี้ยงสุกรในรูปแบบเข้าหมดออกหมด   
(all-in/all-out) ในความเป็นจริงแล้ว เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยส่วนใหญ่จะมีการเลี้ยงสุกรเป็นวงจรการ
ผลิตอย่างต่อเนื่องภายในฟาร์ม กล่าวคือ มีการเลี้ยงแม่พันธุ์สุกรไว้ภายในฟาร์มเพ่ือผลิตลูกสุกร โดยใช้วิธีการ
ผสมพันธุ์โดยอาศัยพ่อพันธุ์จากภายนอกฟาร์มและการผสมเทียมโดยใช้น้ าเชื้อสุกรทั่วไป ในส่วนของการจับ
สุกรเพ่ือการจ าหน่าย เกษตรกรบางส่วนจะให้รถจับสุกรจากโรงฆ่าสัตว์หรือพ่อค้าเข้ามาจับสุกรภายในฟาร์ม  
โดยไม่มีการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อยานพาหนะก่อนเข้าฟาร์ม ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการน าโรคเข้าฟาร์ม สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Chenais และคณะ (2015) พบว่า การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมีความสอดคล้อง
กับเหตุการณ์ต่างๆ ในพฤติกรรมของบุคคล เช่น การซื้อขายสุกรและเนื้อสุกร การจัดการฟาร์มอย่างอิสระ 
ตลอดจนระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของฟาร์มที่ไม่เพียงพอ และการศึกษาของ Bellini และคณะ (2021) 
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ระบุว่า ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ประกอบด้วย การปฏิบัติภายในฟาร์มที่ไม่ดี มีระบบ
ความปลอดภัยทางชีวภาพที่ไม่เหมาะสม การให้เศษอาหารแก่สุกร การเชือดสุกรภายในฟาร์ม การซื้อขายสุกร
และผลิตภัณฑ์จากสุกร กิจกรรมของมนุษย์ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม จึงควรให้ค าแนะน าเกษตรกรเห็นถึง
ความส าคัญในเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะเป็นสาเหตุของการน าโรคเข้าสู่ฟาร์ม โดยเฉพาะการเข้มงวดและ
เคร่งครัดในเรื่องระบบความปลอดภัยทางชีวภาพที่ด ี

การศึกษาความสัมพันธ์โดยใช้ Spearman’s rank correlation coefficient ระหว่างความรู้ ทัศนคติ
และการปฏิบัติที่มีต่อระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับปัจจัยข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกร 
พบว่า เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านอาย ุเกษตรกรที่มีอายุมากขึ้นจะมีทัศนคติด้านลบต่อการท าฟาร์ม GFM มากขึ้น 
เกษตรกรมีการเปิดรับความรู้ในการท าฟาร์มเพ่ือปูองกันโรคลดน้อยลง แต่จะใช้ประสบการณ์จากการท าฟาร์ม
ของตนเองแทน และในด้านจุดประสงค์การเลี้ยงสุกร เกษตรกรที่มีการเลี้ยงเพ่ือขุนเข้าโรงฆ่าสัตว์              
จะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของการอบรม GFM 
หรือ GAP ที่พบว่า เมื่อมีการอบรมเพ่ิมขึ้นมีผลท าให้เกษตรกรมีความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติที่ดีขึ้น ฉะนั้น  
ในส่วนของเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมใดๆ ร้อยละ 21.43 ควรได้รับการฝึกอบรม ส่งเสริม สนับสนุน
และก ากับติดตามโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ด้านการฉีดวัคซีนปูองกันโรคในสุกรพบว่า 
เกษตรกรที่มีความรู้ ทัศนคติที่ดี มีผลต่อการใช้วัคซีนในการปูองกันโรคในฟาร์มของตนเอง และมีผลต่อการ
ปฏิบัติในการฉีดวัคซีนอย่างมีนัยส าคัญ โดยเกษตรกรจะนิยมฉีดวัคซีนปูองกันโรคในสุกร เฉพาะกับโรคที่เคย
เกิดข้ึนในพื้นท่ี  แต่จะไม่ฉีดวัคซีนปูองกันโรคอ่ืนๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่ได้เกิดมาเป็นเวลานานแล้ว เพราะคิด
ว่าไม่จ าเป็นและสิ้นเปลือง และความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความรู้กับทัศนคติ ทัศนคติกับการปฏิบัติ และ
ความรู้กับการปฏิบัติ พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ าถึงปานกลางอย่างมีนัยส าคัญ มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.598 (P<0.0001), 0.348 (P<0.0006) และ 0.582 (P<0.0001) ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ ชนิสราและคณะ (2560) ที่พบว่า ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติที่ดีต้องมาควบคู่กัน เพ่ือ
ประสิทธิผลในการควบคุมโรคท่ีดีขึ้น ฉะนั้นปัจจัยที่ส่งผลให้เกษตรกรพัฒนาฟาร์มให้มีระบบการปูองกันโรคนั้น 
ควรมีการฝึกอบรมและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับโรค ความรุนแรงของโรค โดยเฉพาะโรคระบาดที่ส าคัญในสุกรที่
สามารถสร้างความเสียหายและความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้เกษตรกรมีความตระหนักและเห็นถึง
ความส าคัญในการปูองกันและเฝูาระวังโรคสุกรในฟาร์มของตนเองอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนการก ากับดูแล 
และใช้มาตรการควบคุมและเฝูาระวังโรคต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อย่างใกล้ชิดและควรประสานความ
ร่วมมือกันระหว่างเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือช่วยกันผลักดันส่งเสริมการท าฟาร์มของเกษตรกร
รายย่อยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติที่มีต่อระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม
ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยในพ้ืนที่อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย พบว่า เกษตรกรร้อยละ 64.29     
เป็นเพศชาย และมีอายุมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 72.22 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า       
ร้อยละ 67.46 มีประสบการณ์การเลี้ยงสุกรมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 50.00 และประกอบอาชีพเลี้ยงสุกร     
เป็นอาชีพรอง ร้อยละ 84.05 ส่วนใหญ่ผ่านการฝึกอบรม GAP หรือ GFM ร้อยละ 78.57 เกษตรกรส่วนใหญ่ 
มีความรู้ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 50.00 ทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 55.56 และการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับดี ร้อยละ 46.85 เมื่อท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ Spearman’s rank correlation coefficient 
ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ที่มีต่อระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับปัจจัย
ข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกรและฟาร์ม พบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์เชิงลบในระดับต่ ากับอายุอย่างมีนัยส าคัญ 
(r=-0.264, p<0.05) และการปฏิบัติมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ ากับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคอย่างมี
นัยส าคัญ (r=0.274, p<0.05) และผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความรู้กับทัศนคติ ทัศนคติ
กับการปฏิบัติ และความรู้กับการปฏิบัติ พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ าถึงปานกลางอย่างมีนัยส าคัญ 
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.598 (p<0.0001) 0.348 (p<0.0006) และ 0.582 (p<0.0001) 
ตามล าดับ 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษานี้ หากต้องการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยในพ้ืนที่อ าเภอแม่ลาว หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ควรส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเห็นถึงความส าคัญของการยกระดับความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ มีระบบการปูองกันโรคที่ดีในฟาร์มของตนเอง และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ควรให้ค าแนะน า
และติดตามเกษตรกรอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีอายุมาก มีการศึกษาน้อยและไม่เคย
ผ่านการฝึกอบรมใดๆ ควรได้รับการฝึกอบรมเพ่ิม โดยเฉพาะการท าฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรค GFM ควร
เป็นข้อก าหนดพ้ืนฐานในการเลี้ยงสุกร ตลอดจนการเพ่ิมทัศนคติที่ดีต่อการท าฟาร์ม GFM ให้มากขึ้น พร้อมทั้ง
มีการฝึกการปฏิบัติแก่เกษตรกรด้านการเลี้ยง การจัดการ และการปูองกันโรค โดยเน้นระบบความปลอดภัย
ทางชีวภาพ (Biosecurity) อย่างเคร่งครัด และเกษตรกรทีม่ีศักยภาพเพียงพอให้พัฒนาและปรับปรุงฟาร์มสุกร
ให้เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม (GAP) ต่อไป 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควรให้ความช่วยเหลือด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนหรือเงินกู้ที่มีดอกเบี้ย
ต่ า และสามารถผ่อนช าระได้ระยะยาวแก่เกษตรกรที่ต้องการพัฒนาฟาร์ม GFM ของตนเอง เพ่ือให้เกษตรกร
สามารถซื้อปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ เพ่ือสร้างมาตรฐานการเลี้ยงสุกรรายย่อย ให้สามารถท าฟาร์มที่เป็น    
ระบบเปิด แต่สามารถเลี้ยงแบบระบบปิดได้ โดยมีการปูองกันโรคอย่างเข้มข้น ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
จัดการโรงเรือน และใช้แรงงานคนให้เต็มประสิทธิภาพ ส าหรับเกษตรกรที่มีศักยภาพควรได้รับการสนับสนุน
และพัฒนาให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer)  

ด้านอาหารสุกร ศูนย์วิจัยพืชอาหารสัตว์ของกรมปศุสัตว์ที่มีอยู่ทั่วประเทศ น าพืชอาหารสัตว์มาพัฒนา
และผลิตอาหารสุกรเพ่ือจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรในราคาราชการ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนการจัดอบรม
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การผลิตอาหารเพื่อลดต้นทุน การท าอาหารหมักเพ่ือเสริมให้แก่สุกรหรือสัตว์ชนิดอ่ืนๆ เช่น โคเนื้อ โคนม และ
สัตว์ปีก ภาครัฐควรสนับสนุนสุกรพันธุ์ดี จากศูนย์วิจัยสุกรแห่งชาติ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ต่างๆ         
ทั่วประเทศ มาจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่บริการในราคาราชการ ได้แก่ สุกร 2 สาย เพ่ือใช้เป็นแม่พันธุ์ 
และลูกสุกร 3 สาย เพ่ือเลี้ยงเป็นสุกรขุน อีกทั้งควรจัดหาน้ าเชื้อสุกรพันธุ์ดีมาจ าหน่าย หรือจัดตั้งศูนย์น้ าเชื้อ
สุกรตามภูมิภาคต่างๆ เพ่ือลดการใช้น้ าเชื้อจากพ่อสุกรเร่หรือน้ าเชื้อที่เกษตรกรรีดเองซึ่งอาจไม่ได้มาตรฐาน 
เสี่ยงต่อการน าโรค และน้ าเชื้อจากเอกชนที่มีราคาค่อนข้างแพง 

การสร้างเครือขา่ยสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์ เพ่ือเสริมศักยภาพของเกษตรกรในพ้ืนที่ ตลอดจนสร้าง
อาสาปศุสัตว์ เพ่ือช่วยงานด้านปศุสัตว์และเป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังโรคในพ้ืนที่ เป็นกลไกหนึ่งในการ
ช่วยงานของราชการ 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณเจ้าของฟาร์มสุกรรายย่อยในพ้ืนที่อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายทุกท่านที่สละเวลาในการ
ตอบแบบสอบถามและให้สัมภาษณ์ข้อมูล  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่ลาวทุกคน    
ที่ช่วยในการช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที ่ ขอขอบคุณ โรงฆ่าสัตว์บริษัท เอ็ม เอส พี 
อินเตอร์ฟฺูสด์ (2015) จ ากัด อ าเภอแม่ลาว ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการช่วยประสานงานและให้ข้อมูลเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสุกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรรายย่อยของบริษัทฯ เป็นอย่างดี   

 ขอขอบคุณ นายสัตวแพทย์ ดร.อนิรุจ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสัตวแพทย์จ านงค์  
สันกว๊าน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และนายสัตวแพทย์อภิเษก คงศิลา 
นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 และคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ 
ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ทุกท่าน ที่ให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยตรวจทานงานวิจัย ตลอดจนบุคลากรท่าน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยนี้ที่ไม่ได้กล่าวถึง ที่ช่วยให้ผลงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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