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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ใช้ ฐานข้ อมูลการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) ของกรม
ปศุสตั ว์ระหว่างปี 2012-2014 จานวน 182,694 ระเบียน โดยกาหนดให้ อาเภอของประเทศไทยเป็ นหน่วยย่อยในการศึกษา
(Node) และการออกใบอนุญาตการเคลื่อนย้ ายสัตว์เป็ นเส้ นเชื่อมระหว่างหน่วยย่อย (Tie) ผลการศึกษาพบว่าการเคลื่อนย้ าย
โค กระบือมีลักษณะการเชื่อมโยงเป็ นเครือข่าย มีอาเภอที่มีการเคลื่อนย้ ายโคกระบือ จานวน 895 อาเภอ มีเส้ นเชื่อมจานวน
11,737 เส้ น และมีค่าพารามิเตอร์ระดับเครือข่ ายได้ แก่ ค่าความหนาแน่ นเครือข่าย, ค่าเฉลี่ย degree, ค่าเฉลี่ย geodesic
distance, ค่าดัชนี closeness centralization, ค่าดัชนี betweenness centralization และ ค่า clustering coefficient เท่ากับ 0.01,
26.23, 3.09, 0.32, 0.06 และ 0.12 ตามลาดับ นอกจากนี้องค์ประกอบย่ อยของเครือข่ายที่จับกลุ่มแบบแข็งแรงร้ อยละ
66.14 และยังพบว่าโครงสร้ างของเครือข่ายการเคลื่อนย้ าย โค กระบือมีลักษณะใกล้ เคียงกับเครือข่ายแบบ scale free ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% :ซึ่งหากมีการติดเชื้อโรคระบาดภายในเครือข่ายที่มีลักษณะโครงสร้ างดังกล่าว จะทาให้ มีโอกาสที่จะเกิด
การแพร่ กระจายโรคในวงกว้ างได้ ทั้งนี้มาตรการในการป้ องกัน และ ควบคุมโรคระบาด ควรให้ ความสาคัญใน node ที่มี
degree สูง หรือ ในองค์ประกอบย่อยของเครือข่ายที่จับกลุ่มแบบแข็งแรง จะทาให้ การป้ องกัน และควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ
สามารถลดขนาดของการระบาดได้
คาสาคัญ : การวิเคราะห์เครือข่าย การเคลื่อนย้ าย โค กระบือ
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Abstract
Cattle and buffalo movements in 2012-2014 (182,694 records) were derived from e-Movement system
of Department of Livestock Development. Movement network was designed the nodes as district of Thailand. The
ties are movement’s activities related to the nodes. The result found that this network was presented 895 nodes with
11,737 ties. Observe network parameters such as network density, average degree, average geodesic distance,
closeness centralization index, betweenness centralization index and clustering coefficient are 0.01, 26.23, 3.09,
0.32, 0.06 and 0.12 respectively. Moreover, observe network consist of giant strong connected component
(66.14%) and network topology was closely to scale-free network with a degree of confidence of 95%. Finally
scale free networks are high potentiate in disease spread, if have any effective disease control and measure in nodes
with high degree or members in larges strong connected component, it will decrease epidemic size rapidly.
Keywords: Network analysis, Cattle movement

บทนา
การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม (Social Network Analysis หรือ SNA) เป็ นการศึกษาสภาวะที่มีอยู่จริงของ
ความสัมพันธ์ทางสังคมทั้งรูปแบบและความเกี่ยวข้ องของความสัมพันธ์ (Wasserman, 1994) โดยการศึกษาเครือข่าย
ทางสังคมมีการศึกษาและประยุกต์ใช้ อย่างแพร่หลายในสาขาวิชาต่างๆ เช่น สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และ
ธุรกิจ สื่อสารมวลชนและด้ านสาธารณสุข เป็ นต้ น (Luke & Harris, 2007) ปั จจุบันด้ านสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ได้ มี
การนาการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมมาใช้ ในการศึกษาความเสี่ยงของการแพร่กระจายโรคจากการสัมผัสระหว่างตัวสัตว์
หรือฝูงสัตว์ ซึ่งผลที่ให้ จากการวิเคราะห์จะสามารถนามาใช้ ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนควบคุม ป้ องกันและกาจัด
โรคระบาดสัตว์ (Martí nez-López, Perez, & Sánchez-Vizcaí no, 2009) การเคลื่อนย้ ายสัตว์เป็ นหนึ่งในปั จจัยเสี่ยง
ส าคัญ ที่จ ะท าให้ มีการการแพร่ ก ระจายเชื้อ ระหว่ างฝูงสัต ว์ จึ ง มีก ารศึก ษาและให้ ค วามสาคัญเกี่ยวกับ เครือ ข่ ายการ
เคลื่อนย้ ายสัตว์ ซึ่งรูปแบบการวิเคราะห์เครือข่ายการเคลื่อนย้ ายสัตว์ จะมีการนาไปใช้ งานใน 4 รูปแบบได้ แก่ การศึกษา
และวิเคราะห์เครือข่ายการเคลื่อนย้ ายสัตว์เชิงพรรณนา การศึกษาและวิเคราะห์เครือข่ายการเคลื่อนย้ ายสัตว์เมื่อเทียบกับ
การเกิดโรคระบาดในอดีตที่ผ่านมา การศึกษาโดยใช้ แบบจาลองในการทานายขอบเขตของการระบาดและผลที่ได้ รับจาก
การควบคุมเคลื่อนย้ ายสัตว์ การศึกษาและจาแนกโครงสร้ างของเครือข่ายที่มีผลกระทบต่อการกระจายของโรค (Dubé ,
Ribble, Kelton, & McNab, 2009) ตัวอย่างการศึกษาและวิเคราะห์เครือข่ายการเคลื่อนย้ ายสัตว์ในทางระบาดวิทยา เช่น
ในประเทศอังกฤษได้ มีการนาข้ อมูลการเคลื่อนย้ ายสัตว์ก่อนที่จะมีการระบาดของโรค FMD ในปี 2001 มาวิเคราะห์
เครือข่ายการเคลื่อนย้ าย พบว่ากลุ่มที่มคี วามสัมพันธ์และมีแนวโน้ มที่จะเป็ นตัวแพร่กระจายของโรค FMD ในการระบาด
ที่ผ่านมา ได้ แก่ ฟาร์ม ตลาด และผู้แทนจาหน่าย (Ortiz-Pelaez, Pfeiffer, Soares-Magalhães, & Guitian, 2006) และ
นอกจากนี้ในประเทศอังกฤษยังได้ มีการศึกษาแบบจาลองทานายการระบาดของโรค FMD ในเครือข่ายการเคลื่อนย้ าย
สัต ว์ พบว่ า การเคลื่ อ นย้ า ยสัต ว์ เ ป็ นสาเหตุห ลั ก ที่จ ะท าให้ มี ก ารแพร่ ก ระจายของโรค FMD ทั่ว ทั้ง ประเทศอัง กฤษ
โดยเฉพาะกรณีมีการระบาดอย่างรุนแรงในโค และกรณีมีการระบาดของโรคในช่วงปลายของฤดูร้อนถึงต้ นฤดูใบไม้ ร่วง
(Green, Kiss, & Kao, 2006) ในประเทศอิตาลี ได้ มีการศึกษารูปแบบการเคลื่อนย้ ายสัตว์เชิงพรรณนาจากฐานข้ อมูล
และนาไปใช้ ในแบบจาลองสถานการณ์การระบาดของโรค FMD พบว่ าการเลือกพื้นที่ในการควบคุมโรคกรณีเกิด โรค
ระบาดโดยใช้ ค่า degree ในแต่ละ Node ของเครือข่าย จะมีประสิทธิภาพที่สดุ ในการควบคุมโรค (Natale et al., 2009)
การเคลื่อนย้ ายโค กระบือ มีชีวิต เป็ นปั จจัยเสี่ยงหนึ่งที่อาจทาให้ เกิดการระบาดของโรคปากและเท้ าเปื่ อยใน
ประเทศไทย ซึ่งการวางมาตรการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพจาเป็ นต้ องเข้ าใจและทราบถึงรูปแบบการเคลื่อนย้ าย ทั้งนี้
ค่าคุณลักษณะเครือข่ายที่ได้ จากการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมจะเป็ นข้ อมูลที่สามารถนามาใช้ ประกอบการวางแผน
ควบคุมโรคและการเฝ้ าระวังโรคได้ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงคุณลักษณะของเครือข่ายการเคลื่อนย้ าย
โค กระบือ และนาไปเป็ นข้ อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ ในการศึกษาทางระบาดวิทยาและนาไปปรับใช้ ในการวางมาตรการในการ
เฝ้ าระวังและควบคุมโรค
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
ที่มาของข้อมูลและนิยามที่ใช้ในการศึกษา
เป็ นการศึกษาแบบ retrospective โดยใช้ ข้อมูลจากฐานข้ อมูล e-Movement ของกรมปศุสัตว์ในส่วนของการ
เคลื่อนย้ ายโค กระบือของประเทศไทยในช่วงปี 2012-2014 ซึ่งลักษณะของข้ อมูลจะมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ในการ
เคลื่อนย้ าย ต้ นทางและปลายทางของการเคลื่อนย้ ายสัตว์ เช่น ที่อยู่เจ้ าของสัตว์ โดยสามารถระบุได้ เป็ นตาบล อาเภอ และ
จังหวัด การศึกษาครั้งนี้กาหนดหน่วยของการศึกษา (unit of interest) ให้ เป็ นพื้นที่ต้นทางและปลายทางในระดับอาเภอ
(node) และกาหนดให้ การเคลื่อนย้ ายโคและ/หรือกระบือที่ออกตามใบอนุ ญาตผ่านทางระบบ e-Movement เป็ นเส้ น
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยย่อย (tie)
การควบคุมคุณภาพของข้อมูล
ข้ อมูลจากฐานข้ อมูลได้ รับการตรวจสอบและแก้ ไขเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่มีความถูกต้ องจากความผิดพลาดจากการ
จัดเก็บ ด้ วยซอฟต์แวร์ Excel (Microsoft, 2013) โดยเฉพาะข้ อมูลที่สาคัญในการกาหนด node เช่น ชื่ออาเภอ จังหวัด
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รวมไปถึงชนิดของสัตว์ ได้ ทาการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล (data validation) ก่อนนาข้ อมูลไปวิเคราะห์เครือข่าย
การเคลื่อนย้ ายโค กระบือ และค่าทางสถิตอิ ่นื ๆ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาของการเคลื่อนย้ าย โค กระบือ ด้ วยซอฟต์แวร์ R 3.2.3 (Team, 2015)วิเคราะห์
เครือข่ายแบบ directed , binary valued network โดยใช้ คุณลักษณะเครือข่ายตามนิยามใน ตารางที่ 2 ด้ วยซอฟท์แวร์
Pajek 4.08 (Batagelj & Mrvar, 1998)ร่วมกับการทดสอบสมมติฐานทางสถิตขิ องคุณลักษณะเครือข่ายเปรียบเทียบราย
ปี ด้ ว ย randomization t test ด้ ว ยซอฟท์แ วร์ NCSS (Hintze, 2007) วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเทีย บโครงร่ า งเครื อ ข่ า ยชนิ ด
undirected network ที่แปลงมาจากเครือข่ายที่ศึกษา กับเครือข่ายจาลอง 3 รูปแบบได้ แก่ random , small world และ
scale free เครือข่ายจาลองละ 10,000 เครือข่าย (iteration) โดยเปรียบเทียบการกระจายตัวของค่าพารามิเตอร์เครือข่าย
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ด้ วยซอฟท์แวร์ Pajek 4.08 ร่ วมกับการทดสอบ power law fit ด้ วย igraph package 1.0.1
สาหรับซอฟต์แวร์ R(Csardi & Nepusz, 2006)
ผลการศึกษา
จากข้ อมูลการเคลื่อนย้ ายโค กระบือ ระดับอาเภอ ของประเทศไทยระหว่างปี 2012-2014 จานวน182,694
ครั้ง พบว่ามีจานวนโคและ/หรือกระบือที่เคลื่อนย้ ายจานวน 3,432,635 ตัว โดยมีค่าสถิติเชิงพรรณาตาม ตารางที่ 1 ซึ่ง
พบว่าวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ในการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ ายเป็ นการเคลื่อนย้ ายเพื่อจาหน่าย (ร้ อยละ 57.208) โดยมี
ค่ามัธยฐานจานวนสัตว์ต่อการเคลื่อนย้ ายเท่ากับ 18 ตัว (ต่าสุด 1 ตัว สูงสุด 43 ตัว) นอกจากนี้เมื่อพิจารณาการกระจาย
ตัวของปริมาณการเคลื่อนย้ ายต่อวันตามระยะเวลา ดังที่แสดงใน ภาพที่ 1 พบว่าปี 2012 จะมีปริมาณการเคลื่อนย้ ายสัตว์
สูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนตุลาคม ปี 2013-2014 มีปริมาณการเคลื่อนย้ ายสัตว์สงู สุดในเดือนกุมภาพันธ์และ
เดือนสิงหาคม เมื่อนาข้ อมูลการเคลื่อนย้ าย โค กระบือรวม 3 ปี มาสร้ างเป็ นเครือข่ ายชนิ ดมีทิศทาง ตามนิยามของ
การศึกษาพบว่ามีอาเภอที่เกี่ยวข้ องกับการเคลื่อนย้ ายโคและ/หรือกระบือ จานวน 895 อาเภอ แบ่งเป็ นอาเภอที่เป็ นต้ น
ทางอย่ างเดียวจานวน 22 อาเภอ อาเภอที่เป็ นปลายทางอย่ างเดียวจานวน 254 อาเภอ อาเภอที่เป็ นทั้งต้ นทางและ
ปลายทางจานวน 619 อาเภอ โดยมีเส้ นเชื่อมความสัมพันธ์เท่ากับ 11,737 เส้ น
ตารางที่ 1 ค่าสถิตเิ ชิงพรรณนาในการเคลื่อนย้ าย โค กระบือ ระหว่างปี 2012-2014
จานวนการเคลือ่ นย้าย

จานวนสัตว์ต่อการเคลือ่ นย้าย 1ครั้ง

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
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จานวนครั้ง

ร้อยละ

ตา่ สุด สูงสุด

มัธยฐาน

เฉลีย่

ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

จาหน่าย

104,402

57.208

1

43

18

18.135

8.97

เข้ าโรงฆ่า

24195

13.257

1

47

17

17.645

9.768

นาไปเลี้ยง

22,673

12.423

1

43

8

11.503

9.811

เลี้ยงขุน

14,127

7.741

1

47

20

20.009

10.091

ส่งออก

4,001

2.192

1

95

40

43.483

19.42

แสดง แข่งขัน

3,274

1.794

1

6

2

2.016

1.294

ทาพันธุ์

2,536

1.389

1

27

3

6.92

7.481

ตลาดนัด

2,295

1.257

1

40

20

17.251

8.578

ใช้ แรงงาน

25

0.013

1

20

3

5.84

5.713
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ภาพที่ 1 กราฟ Box plot แสดงถึงการกระจายตัวของจานวนครั้งในการเคลื่อนย้ าย โค กระบือต่อเดือน

การศึกษาองค์ประกอบย่อยเครือข่าย (network subgroup)
เมื่อนาเครือข่ายการเคลื่อนย้ าย โค กระบือ (รวม 3 ปี ) มาวิเคราะห์องค์ประกอบย่อย แบบ bow-tie partition
สามารถจาแนกได้ 3 องค์ประกอบย่อย ได้ แก่ in-component, giant strong component และ out-component โดยมีร้อย
ละของ node ที่เป็ นสมาชิก เท่ากับ 2.12, 66.14, และ 31.24 ตามลาดับ นอกจากนี้ได้ ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบย่อย
เพิ่มเติม ด้ วยค่า k-core พบว่า ในปี 2012 2013 และ 2014 มีองค์ประกอบย่อยที่มีค่า k-core สูงสุดเท่ากับ 23, 22
และ 21 ตามลาดับ โดยมีจานวน node ที่เป็ นสมาชิกขององค์ประกอบย่อยเท่ากับ 38, 50 และ 62 ตามลาดับ ซึ่งมีการ
กระจายของ node ตามพิกดั ทางภูมศิ าสตร์ ดังแสดงในภาพที่ 2
การศึกษาโครงร่างเครือข่าย (Network topology)
ผลการศึกษาโดยการนาเครือข่ายที่ทาการศึกษา (เครือข่ายรวม 3 ปี ) มาแปลงเป็ นเครือข่ายชนิดไม่มีทศิ ทาง
(undirected) และคานวณค่าพารามิเตอร์ระดับ Network จากนั้นนาค่าพารามิเตอร์ดงั กล่าวมาใช้ ในการสร้ างเครือข่ายที่
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การศึกษาคุณลักษณะการเชื่อมต่อของเครือข่าย (Network connecteness)
ผลการศึกษาพบว่าเครือข่าย การเคลื่อนย้ าย โค กระบือในปี 2012 – 2014 มีค่า network density, geodesic
distance และ clustering coefficeint เท่ากับ 0.014 3.036 และ 0.121 ตามลาดับ (ตารางที่ 3) เมื่อทาการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย clustering coefficeint ระดับ node ของเครือข่ายในแต่ละปี ด้ วยวิธี randomization t test พบว่าไม่มคี วามแตกต่าง
กันทางสถิติ (p>0.05)
การศึกษาค่าความเป็ นศูนย์กลางของเครือข่าย (Network centrality)
ผลการศึกษาพบว่ าเครือข่ ายการเคลื่อนย้ าย โค กระบือ ในปี 2012 – 2014 มีค่าดัชนีความเป็ นศูนย์กลาง
เ ค รื อ ข่ า ย ไ ด้ แ ก่ in degree centralization, out degree centralization, betweenness centralization แ ล ะ closeness
centralization เท่ากับ 0.11, 0.23, 0.32 และ 0.06 ตามลาดับ (ตารางที่ 3) เมื่อทาการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเป็ น
ศูนย์กลางระดับ node ของเครือข่าย ได้ แก่ค่า degree centrality, betweeness centrality และcloseness centrality ในแต่
ละปี ด้ วยวิธี randomization t test พบว่าไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
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จาลองแบบสุ่ม จานวน 10,000 เครือข่าย และนามาเปรียบเทียบกัน ตามตารางที่ 4 ซึ่ง พบว่าค่า clustering coefficient,
betweenness centralization และ network diameter มีความเป็ นคุณลักษณะของ scale free ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
นอกจากนี้ได้ ทาการทดสอบ power law fit ด้ วยวิธี Kolmogorov-Smirnov (KS) ในซอฟท์แวร์ R พบว่ าที่ค่า degree
ต่าสุดเท่ากับ 13 มีค่า KS เท่ากับ 0.06 (p-value> 0.05) แสดงว่าการกระจายตัวของ node ที่มี degree ตั้งแต่ 13 ขึ้นไป
มีการกระจายตัวในรูปแบบ power law (เส้ นสีแดงในภาพที่ 3 ข) ซึ่งเป็ นคุณลักษณะของเครือข่ายชนิด scale free ที่จะมี
บางส่วนของกราฟกระจายตัวแบบในรูปแบบ power law ทั้งนี้คุณลักษณะอีกประการหนึ่งของเครือข่ายชนิด scale free
ส่วนมากจะพบว่าส่วนหางของกราฟจะมีลักษณะขยายออก (De Nooy, Mrvar, & Batagelj, 2011) ดังแสดงใน ภาพที่ 3 ก
ตารางที่ 2 คานิยามของค่าพารามิเตอร์ท่ใี ช้ ในการศึกษาเครือข่าย
ค่าพารามิเตอร์
Betweenness centralization (Bci)

Closeness centralization (Cci)
Clustering coefficient
Density
Diameter
Geodesic distance
Giant strong component (GSC)
In degree centralization(Dii)

In-component หรือ Source
k-core
Out degree centralization(Doi)

Out-component หรือ Sink
Strong component

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
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นิยาม
ค่าความเป็ นศูนย์กลางของ nodei วัดจากการใช้ เป็ นทางผ่าน โดยใช้ ค่าสัดส่วน geodesic distance
ระหว่างคู่ของ nodex และ nodey ที่มีการผ่าน nodei ต่อ geodesic distance ทั้งหมดของเครือข่าย
(Freeman, 1977)
ค่ า ความเป็ นศูน ย์ ก ลางของ nodei วั ด จากความใกล้ ชิ ด โดยใช้ ค่ า normalize ของ geodesic
distance ระหว่าง Nodei กับ Node ใด ๆในเครือข่าย(Sabidussi, 1966)
สัดส่วนของการเชื่อมโยงระหว่าง node ข้ างเคียงกับ degree ของ node นั้น ๆ (Martí nez-López
et al., 2009)
สัด ส่ว นจ านวนเส้ นเชื่อมที่เ กิด ขึ้นจริ งเมื่อเทียบกับจ านวนเส้ นเชื่ อ มที่น่าจะเกิดขึ้ นได้ ท้งั หมด
(Wasserman, 1994)
Geodesic distance ที่ยาวที่สดุ ของเครือข่าย(De Nooy et al., 2011)
จานวนลาดับเส้นทาง (step) ที่ส้นั ที่สดุ ระหว่าง node ใด ๆ(De Nooy et al., 2011)
องค์ประกอบย่อยที่มีการเชื่อมต่อแบบ Strong component ที่มีขนาดใหญ่ท่สี ดุ ในเครือข่าย(Dubé
et al., 2009)
ค่าความเป็ นศูนย์กลางของ nodei วัดจากจานวนเส้ นเชื่อมในทิศทางขาเข้ า โดยใช้ ค่าสัดส่วนของ
เส้ นเชื่ อ มในทิศทางขาเข้ า ทั้งหมดของ nodei ต่ อ จ านวนสูงสุด ของเส้ นเชื่ อ มที่ nodei จะมีไ ด้
(จานวน node ทั้งหมดในเครือข่าย-1)(Martí nez-López et al., 2009)
องค์ประกอบย่อยที่ส่งสัตว์ไปยัง GSC โดยที่ไม่มีการรับสัตว์จากภายนอกองค์ประกอบ (Dubé et
al., 2009)
องค์ประกอบย่ อยของเครือข่ายที่ node ในองค์ประกอบนั้นมีการเชื่อมโยงกับ node อย่างน้ อย k
node(Mrvar & Batagelj, 2013)
ค่าความเป็ นศูนย์กลางของ nodei วัดจากจานวนเส้นเชื่อมในทิศทางขาออก โดยใช้ ค่าสัดส่วนของ
เส้ นเชื่อมในทิศทางขาออกทั้งหมดของ nodei ต่ อ จานวนสูงสุดของเส้ นเชื่อมที่ nodei จะมีได้
(จานวน node ทั้งหมดในเครือข่าย-1)(Martí nez-López et al., 2009)
องค์ประกอบย่ อยที่รับสัตว์จาก GSC โดยที่ไม่ มีการส่งสัตว์ออกนอกองค์ประกอบ (Dubé et al.,
2009)
องค์ป ระกอบของเครือ ข่ า ย ที่สมาชิ ก ในองค์ ป ระกอบมี ก ารเชื่ อ มโยงและสามารถเดิ นถึ ง กั น
ระหว่างคู่ใดๆ ของ node ทั้งหมดตามทิศทาง ได้ (Martí nez-López et al., 2009)
องค์ประกอบของเครือข่ าย ที่สมาชิ กในองค์ประกอบมีการเชื่อมโยง แต่ ไม่ สามารถเดินถึงกัน
ระหว่างคู่ใดๆ ของ node ทั้งหมดทั้งหมดตามทิศทางได้ (De Nooy et al., 2011)
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ตารางที่ 3 ค่าพารามิเตอร์ของเครือข่ายการเคลื่อนย้ าย โค กระบือ ระหว่างปี 2012-2014
ค่าพารามิเตอร์
จานวน node
จานวนเส้นเชื่อม (ties)
ความหนาแน่นเครือข่าย (density)
ค่าเฉลี่ย degree
ค่าเฉลี่ย geodesic distance
เส้นผ่านศูนย์กลาง (diameter)
ร้ อยละของ node ที่เป็ นสมาชิกของ weak component
ร้ อยละของ node ที่เป็ นสมาชิกของ giant strong component
ร้ อยละของ node ที่เป็ นสมาชิกของ in-component
ร้ อยละของ node ที่เป็ นสมาชิกของ out-component
ค่าดัชนี in degree centralization index
ค่าดัชนี out degree centralization index
ค่าดัชนี closeness centralization index
ค่าดัชนี betweenness centralization index
ค่า clustering coefficient

ปี 2012
822
5,654
0.008

ปี 2013
807
5,223
0.008

13.85
(SD 22.60)

12.97
(SD 21.44)

3.59
14
100
49.87
6.93
40.51
0.07
0.14
0.30
0.06
0.09

3.42
11
100
44.96
7.31
44.11
0.09
0.16
0.30
0.06
0.08

ปี 2014
819
5,508
0.008
13.45
(SD
22.34)
3.45
10
100
47.37
4.63
46.76
0.07
0.17
0.31
0.05
0.08

รวม 3ปี
895
11,737
0.014
26.22
(SD 40.19)
3.03
9
100
66.14
2.12
31.28
0.11
0.23
0.32
0.06
0.12

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์เครือข่าย ระหว่าง เครือข่ายที่ทาการศึกษาชนิดไม่มที ศิ ทาง (undirected network)
กับ เครือข่ายจาลอง ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

จานวน component
ร้ อยละของ component ที่ใหญ่ท่สี ดุ
ค่าเฉลี่ย geodesic distance
เส้นผ่านศูนย์กลาง
Betweenness centralization
Closeness centralization
Clustering coefficient

เครือข่ายที่
ทาการศึกษา
1
100
2.57
6
0.05
0.32
0.19

เครือข่ายจาลองชนิด
Small world
Lower
Upper
limit
limit
1
1
100
100
2.72
2.74
4
4
0.003
0.005
0.04
0.07
0.36
0.37

เครือข่ายจาลองชนิด
Scale free
Lower
Upper
limit
limit
1
1
90.50
93.46
2.64
2.72
6
7
0.03
0.06
na
na
0.18
0.21
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ค่าพารามิเตอร์เครือข่าย

เครือข่ายจาลองชนิด
Random
Lower
Upper
limit
limit
1
1
100
100
2.48
2.50
4
4
0.02
0.03
0.06
0.09
0.02
0.02
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ปี 2013( k-core =22, n=50)
ปี 2014 ( k-core =21, n=62 )
ปี 2012 ( k-core =23, n=38 )
ภาพที่ 2 แสดงถึงพิกดั ทางภูมศิ าสตร์ของ node ในเครือข่ายย่อย (Sub network) ตามค่า k- core ของการ
เคลือ่ นย้าย โค กระบือ ปี 2012 - 2014
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อภิปรายผลการศึกษา
จากค่าทางสถิตเิ ชิงพรรณนาของการเคลื่อนย้ าย โค กระบือ (ตารางที่ 1) พบว่ากิจกรรมหลักของการเคลื่อนย้ าย
โค กระบือ คือ การเคลื่อนย้ ายเพื่ อจาหน่ าย (ร้ อยละ 57.208) แสดงให้ เห็นว่ ากลุ่มผู้ประกอบการค้ าสัตว์เป็ นผู้ท่มี ี
บทบาทหลักในเครือข่ายการเคลื่อนย้ าย โค กระบือ เมื่อพิจารณาการเคลื่อนย้ ายตามระยะเวลา 3 ปี พบว่าจานวนครั้งของ
การเคลื่อนย้ ายในแนวโน้ มที่จะแปรผันตามฤดูกาล โดยจะมีแนวโน้ มเพิ่มขึ้นได้ แก่ ช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน และ ช่วง
เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ และมีแนวโน้ มลดลงใน ช่ วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน และช่ วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
ของทุกปี ที่ทาการศึกษา (ภาพที่ 1) ซึ่งสอดคล้ องกับรายงานขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) โดยการ
ทาแบบสอบถามในผู้ส่วนได้ ส่วนเสียกับกระบวนการเคลื่อนย้ ายสัตว์ ที่ระบุว่าการเคลื่อนย้ าย โค กระบือในประเทศไทย
จะมีปริมาณการเคลื่อนย้ ายสูงในฤดูหนาวไปจนถึงช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีน และจะลดลงในช่วงฤดูฝน โดยผู้ประกอบการ
ในการเคลื่อนย้ ายสัตว์ส่วนใหญ่จะมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการส่งออก โค กระบือมีชีวิต (Smith et al., 2016) นอกจากนี้ยัง
พบว่ าช่ วงเดือนตุลาคม ปี 2013 ถึงเดือนมกราคม ปี 2014 มีปริมาณการเคลื่อนย้ า ยลดลงอย่ างเด่ น ชัด เนื่องจาก
ช่วงเวลาดังกล่าวมีอุบัติการณ์ของโรคปากและเท้ าเปื่ อยสูง ทาให้ กรมปศุสตั ว์ได้ ระงับการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ ายสัตว์
ในตลาดนัดค้ าสัตว์เพื่อลดอุบตั กิ ารณ์ของโรค
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ข.

จากการศึกษาคุณลักษณะของการเครือข่ายการเคลื่อนย้ าย โค กระบือ พบว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดในเครือข่ าย
เป็ นการเชื่อมต่อระหว่าง node ในรูปแบบ weak component แต่มีบางส่วนของเครือข่ายเชื่อมต่อแบบ strong component
ทั้งนี้สามารถจาแนกองค์ประกอบ ได้ เป็ น 3 ส่วน คือ องค์ประกอบที่เป็ นแหล่งต้ นกาเนิด (sources หรือ in-component)
องค์ประกอบชนิด GSC และ องค์ประกอบที่เป็ นแหล่งรับ (sink หรือ out-component) โดยเครือข่ายที่ทาการศึกษามี
องค์ประกอบส่วนใหญ่จะเป็ น GSC (ร้ อยละ 66.14) ซึ่งความสาคัญของ GSC คือ กรณีมีการระบาดของโรคเกิดขึ้นใน
GSC จะส่งผลกระทบให้ มีการระบาดไปทั้งหมดในเครือข่าย โดยเฉพาะส่วนของ sink จะเป็ นส่วนที่ได้ รับผลกระทบสูงสุด
(Dubé et al., 2009) นอกจากนี้เมื่อทาการศึกษาองค์ประกอบย่ อยเพิ่ มเติ มโดยใช้ ค่า k-core พบว่ าในเครือข่ ายการ
เคลื่อนย้ ายโค กระบือ มีองค์ประกอบย่อยที่มีค่า k-core สูงสุด ซึ่งความสาคัญองค์ประกอบย่อยที่มคี ่า k-core สูงสุด คือ
องค์ประกอบดังกล่าวมักจะเป็ นแกนกลางของเครือข่าย (network core) และมีโอกาสที่จะพบ node ที่มศี ักยภาพสูงในการ
เป็ นตัวแพร่ กระจาย (spreader) ในองค์ประกอบดังกล่ าวได้ (Kitsak et al., 2010) ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่ าจานวน
node ที่เป็ นสมาชิกในองค์ประกอบย่อยที่มีค่า k-core สูงสุด มีจานวนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในพื้นที่ทางภาคเหนือ และ
ภาคกลางตอนล่ าง แสดงให้ เห็นว่ามีผ้ ูประกอบการรายใหม่และมีบทบาทสูงเพิ่มขึ้นในเครือข่าย นอกจากนี้ยังพบว่าใน
ภาคใต้ ไ ม่ พ บ node ที่เ ป็ นสมาชิ ก ขององค์ ป ระกอบย่ อ ยที่มี ค่ า k-core สูง สุด ทั้ง นี้ เนื่ อ งมาจาก node ในภาคใต้ มี
พฤติกรรมเป็ นผู้รับ (authorities) จากภาคอื่น และไม่มีการส่ง โค กระบือ กลับไปยังองค์ประกอบย่อยดังกล่าว จากที่ได้
กล่าวมาการที่เลือกที่จะดาเนินการหรือมีมาตรการใด ๆ ในองค์ประกอบย่อยที่มีค่า k core สูง ทาให้ มโี อกาสที่จะควบคุม
node ที่เป็ นตัวแพร่กระจายที่สาคัญของ network ได้ ตัวอย่างเช่น การมีมาตรการควบคุมเคลื่อนย้ ายอย่างเข้ มงวดในพื้นที่
แกนกลางเครือข่ายจะการลดการแพร่กระจายของโรค หรือในทางกลับกันอาจจะนาไปใช้ ในการแพร่กระจายข้ อมูลข่าวสาร
ได้ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาดัชนีความเป็ นศูนย์กลางระดับเครือข่าย จะเห็นได้ ว่าเครือข่ายที่ทาการศึกษา พบว่าค่า out-
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ภาพที่ 3 การกระจายตัวของ Degree ในเครือข่ายการเคลือ่ นย้าย โค กระบือ (รวม 3 ปี 2012-2014 )
ก. ค่าความถี่ของ degree ข. ค่า normalize ความถี่ของ degree เทียบกับ power law distribution (เส้นสีแดง)
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degree centralization index มากกว่ า ค่ า in-degree centralization index แสดงให้ เห็น ว่ า เครื อ ข่ า ยที่ ท าการศึ ก ษามี
แนวโน้ มที่จะมีกิจกรรมของ node ภายในเครือข่ายเป็ นแบบผู้ส่ง (hub หรือ เส้ นเชื่อมของเครือข่ายในทิศทางขาออก)
มากกว่าเป็ นผู้รับ(authorities หรือ เส้ นเชื่อมของเครือข่ายในทิศทางขาเข้ า) (Martí nez-López et al., 2009) นอกจากนี้
ยั ง พบว่ า เครื อ ข่ า ยที่ ท าการศึ ก ษามี ค่ า betweenness centralization index ที่ ต่ า (0.06) เมื่ อ เที ย บกั บ ค่ า clustering
coefficient index ที่ค่อนข้ างสูงกว่า (0.09) แสดงว่าเครือข่ายที่ทาการศึกษามีการเกาะกลุ่มที่หนาแน่น และมีแนวโน้ มที่
จะหาจุ ดตัด (cut-point) ได้ ยาก แต่ อย่ างไรก็ตามการวางแผนควบคุมโรคโดยใช้ ค่าความเป็ นศูนย์กลางเพื่อลดการ
แพร่กระจายของโรค กรณีมโี รคระบาดได้ เช่น การลดกิจกรรมการเคลื่อนย้ ายใน node ที่มคี ่า betweenness centrality สูง
จะช่วยลดความชุกของโรคได้ (Gates & Woolhouse, 2015) นอกจากนี้ การเปรียบเทียบค่าความเป็ นศูนย์กลาง และค่า
clustering coefficeint ในแต่ ละปี ไม่ มีความแตกต่างกัน (p>0.05) แสดงให้ เห็นว่ าพฤติกรรมการเคลื่อนย้ ายในระดับ
เครือข่ายมีแนวโน้ มที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา โดยการนาค่าพารามิเตอร์เครือข่ายไปใช้ เช่น ค่า clustering
coefficeint สามารถนาไปใช้ เป็ นดัชนีในการเฝ้ าระวังพฤติกรรมการเคลื่อนย้ ายสัตว์ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงในทางบวก
แสดงว่ามีท่มี ีเส้ นเชื่อมระหว่าง node ข้ างเคียงมากขึ้น แสดงให้ เห็นถึงกิจกรรมการเคลื่อนย้ ายที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจจะเนื่อง
มามีเหตุการณ์ท่มี ากระตุ้น เช่ น ความต้ องการทางตลาดและแรงผลักดันทางเศรษฐกิจ การมีผ้ ูประกอบการค้ าสัตว์ราย
ใหม่เพิ่มขึ้น การปรับเปลียนพื้นที่ทางเกษตรกรรม รวมถึง มาตรการส่งเสริมภาครัฐต่างๆ
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า การกระจายตัวของค่า degree ในเครือข่าย โค กระบือในประเทศไทย มีบางส่ว นของ
เครือข่ายโดยเฉพาะ node ที่มีค่า degree ตั้งแต่ 13 ขึ้นไป (ภาพที่ 3 ข) เป็ นในแบบ power law และมีคุณลักษณะบาง
ประการของเครือข่ายมีความใกล้ เคียงกับเครือข่ายชนิด scale free ทาให้ สรุปได้ ว่าเครือข่ายที่ทาการศึกษามีโครงสร้ าง
เครือข่ายใกล้ เคียงกับเครือข่ายชนิด scale free ซึ่งจากรายงานข้ อมูลการศึกษาเครือข่ายที่เกี่ยวข้ องกับระบาดวิทยาทางสัตว
แพทย์ท่ผี ่านมาพบว่าเครือข่ายที่มโี ครงร่างแบบ scale free จะมีอทิ ธิพลต่อการแพร่กระจายของโรค ตัวอย่างเช่น เครือข่าย
ชนิด scale free จะสามารถแพร่กระจายเชื้อได้ เร็วแต่หากมีการควบคุมโรคที่ node ที่มีลักษณะเป็ น hub จะมีผลในการ
ควบคุมโรคได้ ดี (Dubé et al., 2009) ในประเทศเดนมาร์กพบว่าเครือข่ ายการเคลื่อนย้ ายสุกรมีโครงร่างของเครือข่าย
เป็ นลักษณะแบบ scale free ซึ่งประกอบด้ วย component ขนาดใหญ่อย่างน้ อย1 component และมีลักษณะบางส่วนของ
เครือข่ายที่ใกล้ เคียงกับ small world โดยในเครือข่ายดังกล่าวหากได้ รับเชื้อที่มีความสามารถในการแพร่กระจายระดับต่า
จะทาให้ เครือข่ายมีการแพร่กระจายและมีการคงอยู่ของเชื้อโรคอยู่ตลอดเวลา ทาให้ การกาจัดโรคเป็ นไปได้ ยาก (BigrasPoulin, Barfod, Mortensen, & Greiner, 2007) ในประเทศอิตาลีพบว่าเครือข่ายการเคลื่อนย้ ายโคมีโครงร่างเครือข่าย
เป็ นลักษณะ scale Free โดยมีลักษณะบางประการเป็ นแบบ small world ซึ่งผลจากการศึกษาจากแบบจาลองการติดเชื้อ
ในเครือข่ายพบว่าการระงับการเคลื่อนย้ ายออกจาก node ที่มคี ่า degree และ eigen vector สูง จะลดขนาดของการระบาด
ได้ (Natale et al., 2009)
จากข้ อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาแสดงให้ เห็นว่าเครือข่ายการเคลื่อนย้ ายโค กระบือ ในประเทศไทยมีศักยภาพสูงที่จะ
มีการแพร่กระจายโรคระบาดเป็ นวงกว้ าง โดยเฉพาะโรคที่มีการติดต่อจากการสัมผัสโดยตรง เช่น โรคปากและเท้ าเปื่ อย
ดังนั้นจึงจาเป็ นต้ องให้ ความสาคัญกับคุณลักษณะเครือข่ายระดับ node โดยเฉพาะใน GSC เพื่อประกอบการวางแผนใน
การควบคุมและป้ องกันโรค เช่น การจาแนกอาเภอตามคุณลักษณะของความเป็ น hub และ authorities การระบุอาเภอที่
เป็ นจุ ดตัดของเครือข่ายเพื่อใช้ ในการควบคุมโรคกรณีมีโรคระบาด รวมถึงการศึกษาเพิ่มเติม โดยใช้ ข้อมูลคุณลักษณะ
เครือข่ายเพื่อหาความสัมพันธ์ของการเคลื่อนย้ ายกับการเกิดโรคที่เกิดขึ้นประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามข้ อมูลในการศึกษา
ครั้งนี้เป็ นข้ อมูลที่มาจากการเคลื่อนย้ ายระหว่างจังหวัดที่ถูกต้ องตามระเบียบการเคลื่อนย้ ายของกรมปศุสัตว์ท่มี ีอยู่ใน
ระบบ e-Movement เท่านั้น ซึ่งยังมีข้อมูลการเคลื่อนย้ ายที่ไม่มีการบันทึกไว้ เช่น การเคลื่อนย้ ายภายในจังหวัดและการ
ลักลอบเคลื่อนย้ ายจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่ าว นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบ eMovement ให้ มีการระบุประเภทของต้ นทางและปลายทางให้ ชัดเจนมากขึ้นเพื่อนาไปประกอบการวางมาตรการควบคุม
และป้ องกันโรคที่มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
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