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บทคัดย่อ
ในปัจจุบนั การเคลื่อนย้ ายช้ างที่มแี นวโน้ มเพิ่มสูงขึ้นอาจทาให้ เกิดการแพร่กระจายโรคระหว่างช้ างกับช้ าง ช้ างกับ
สัตว์อ่นื หรือช้ างกับมนุษย์ได้ การศึกษานี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบตั ิของควาญช้ างต่อความ
เป็ นไปได้ ท่จี ะเกิดการแพร่ กระจายโรคผ่านการเคลื่อนย้ าย จากการเก็บข้ อมูลจากควาญช้ างผ่านแบบสัมภาษณ์ท้งั หมด
270 คนในพื้นที่ท่มี ีความถี่การเคลื่อนย้ ายสูง พบว่าควาญช้ างส่วนใหญ่จะมีการเคลื่อนย้ ายช้ างเพื่อไปทางานในระยะสั้น
โดยมากกว่ า 50% ไม่มีความรู้เรื่องโรคติดต่อสาคัญเช่ นเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้ า ง และวัณโรคในช้ างและมีควาญส่วนน้ อยที่
เข้ าใจและทราบวิธกี ารป้ องกัน ซึ่งจากข้ อมูลพบว่าการที่ไม่นาช้ างของตนไปเข้ าใกล้ ช้างที่ป่วยเป็ นวิธที ่คี วาญทราบมากที่สดุ
ในส่วนผลการประเมินทัศนคติพบว่าควาญช้ างส่วนใหญ่มที ศั นคติเห็นด้ วยกับโอกาสเกิดการเจ็บป่ วยหรือแพร่กระจายโรค
จากการนาช้ างไปใช้ งานหรือเข้ าร่วมงานรวมกับช้ างเชือกอื่นๆแต่ในขณะเดียวกันควาญช้ างส่ วนใหญ่กย็ ังคงเห็นด้ วยกับ
การจัดงานรวมช้ างได้ มีโอกาสมาพบปะกันอยู่ สรุปผลการศึกษาได้ ว่าแม้ ว่าควาญส่วนใหญ่เองจะเห็นด้ วยกับโอกาสที่จะ
เกิดการแพร่ กระจายโรคจาการเคลื่อนย้ าย หรือการนาช้ างมาร่ วมงานประเพณีรวมกัน แต่ด้วยเหตุผลทางวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมทาให้ เห็นด้ วยให้ ยัง คงมีประเพณีเหล่ านี้ต่อไป ในขณะที่มีเพียงควาญส่วนน้ อยที่มีความรู้ด้านโรคสาคัญที่มี
โอกาสติดต่อและวิธีการปฎิบัติเพื่อป้ องกันจากการเคลื่อนย้ าย ดังนั้น สัตวแพทย์ในพื้นที่จึงมีบทบาทสาคัญโดยข้ อมูล
พื้นฐานเหล่านี้ จะมีส่วนช่วยให้ เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการจัดอบรมให้ ความรู้ หรือวางแผนเฝ้ าระวังได้ อย่างตรง
จุดมากขึ้น
คาสาคัญ : ช้ างเลี้ยง ควาญช้ าง การเคลื่อนย้ ายช้ าง เฮอร์ปีส์ไวรัส วัณโรคช้ าง
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Abstract
The rising of elephant movements can lead to disease spread between elephant to elephant, elephant to
other animals or elephant to human. Therefore, the purpose of this study was to describe knowledge, attitude and
practice of mahouts for possible disease transmission thought elephant movements. A questionnaire was applied to
data collection on 270 mahouts in 5 camps where recorded high frequent of elephant movements. The authors
found that most of mahouts move their elephants by short-term working. So, more that 50%, they have a little
knowledge of importance diseases, such as elephant endotheliotropic herpesvirus infection or tuberculosis. Some
people understood the method to protect their elephant from disease transmission. They had tried to avoid taking
their elephant to meet infected elephant. For attitude evaluation, most mahouts agree on the possible chance of
disease transmission on elephant's movement or working. However, practice, they need to join the event related to
their elephant. The results of the study are useful for veterinarian for planning and educating the mahout in disease
monitoring.
Keywords : Domesticated elephant, Mahouts, Elephant movement, Elephant endotheliotropic herpesvirus and
Elephant tuberculosis
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บทนา
ช้ างเอเชีย (Asian elephant( เป็ นสัตว์เลี้ยงลูกด้ วยนมชนิดหนึ่งที่มขี นาดใหญ่ อยุ่ในวงศ์ Elephantidae ชนิดที่พบ
ในประเทศไทย คือช้ างอินเดีย (Elephas maximus indicus) มีขนาดตัวเล็ก ถิ่นอาศัยอยู่ในแผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเชีย
(Lekagul and McNeely, 1977) จากรายงานการศึกษาโครงสร้ างประชากรของช้ างเลี้ยงในประเทศไทยของฐานข้ อมูลใน
ปี พ.ศ. 2557 พบว่าข้ อมูลช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 จนถึงมิถุนายน พ.ศ. 2554 ช้ างเลี้ยงที่มเี จ้ าของทั้งหมดมีจานวน
4,435 เชือก (Pintawongs et al., 2014( และการสารวจล่าสุดจากฐานข้ อมูลประชากรช้ างเลี้ยงในปี พ.ศ. 2558 พบว่า
รวมประชากรช้ างเลี้ยงทั้งสิ้นได้ 4,719 เชือก (สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้ างแห่งชาติ, 2559) เนื่องจากช้ างมี
ความสัมพันธ์กบั คนไทยเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะปัจจุบนั ในแง่การใช้ งานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ทาให้ เกิดการ
เคลื่อนย้ ายช้ างตามความต้ องการของเจ้ าของหรือควาญช้ าง ดังนั้นการเคลื่อนย้ ายช้ างจึงเป็ นพฤติกรรมที่ปกติท่พี บได้ ใน
ประเทศไทย
การควบคุมการเคลื่อนย้ ายช้ างต้ องปฎิบตั ติ ามพระราชบัญญัตโิ รคระบาดสัตว์พ.ศ.2558เจ้ าของช้ าง
จาเป็ นต้ องยื่นขอรับใบอนุญาตเคลื่อนย้ ายจากกรมปศุสตั ว์เมื่อจะดาเนินการเคลื่อนย้ ายระหว่างจังหวัดหรือระหว่างพื้นที่
เขตโรคระบาด เนื่องจากอาจส่งผลในแง่การแพร่กระจายโรคในช้ างหรือสัตว์อ่นื ๆ รวมทั้งมนุษย์กเ็ ป็ นได้
การเคลื่อนย้ ายที่มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ้นอาจทาให้ เกิดการแพร่ กระจายโรคระหว่างช้ างกับช้ างหรือช้ างกับมนุษย์
โรคติดต่อบางโรคที่สาคัญเช่ นเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้ าง (Elephant Endotheliotropic Herpesvirus) เป็ นโรคที่มีความรุนแรง
ทาให้ ลูกช้ างเสียชีวิตได้ อย่างเฉียบพลัน มีรายงานการพบในประเทศไทย (Sripiboon et al., 2013) อัตราการตายสูงถึง
ร้ อยละ 85 ทาให้ เป็ นโรคหนึ่งที่ควรเฝ้ าระวังและจับตามองอย่างใกล้ ชิดเนื่องจากทาให้ เกิดความเสียหายอย่างมากในกลุ่ม
ประชากรช้ างเลี้ยงทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย (วิทวัช วิริยะรัตน์, 2013) วัณโรคในช้ าง มีรายงานการพบในประเทศไทย
ซึ่งเป็ นเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ชนิดเดียวกันกับที่ก่อวัณโรคในคน (สิทธิเดช มหาสาวังกุล, 2548 ; เอกสิทธิ์ ติ
ยานั น ท์ , 2553( อย่ า งไรก็ต ามยั ง ไม่ มี ร ายงานการพบผู้ ป่ วยด้ ว ยวั ณ โรคที่ เ กิ ด จากการแพร่ เ ชื้ อจากช้ างมาสู่ค น
(Angkawanish et al., 2010) โรคเหล่ า นี้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพช้ างและภาพลั ก ษณ์ ข องเอกลั ก ษณ์ ป ระจ าชาติ
นอกจากนี้ยังอาจก่อให้ เกิดปัญหาด้ านสาธารณสุขตามมาได้ ดังนั้นการศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบตั ิต่อโอกาสการ
แพร่กระจายโรคจากการเคลื่อนย้ ายของควาญช้ างซึ่งเป็ นผู้ท่ใี กล้ ชิดกับช้ างมากที่สดุ จะเป็ นข้ อมูลพื้นฐานที่สาคัญที่จะช่วย
ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง สามารถจัดการปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่กระจายโรคได้
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ ของควาญช้ าง ในแง่ของโอกาสการแพร่กระจาย
โรคติดเชื้อบางโรคจากการเคลื่อนย้ ายช้ างเลี้ยงในประเทศไทย
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ประชากรที่สนใจและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
เก็บข้ อมูลควาญช้ างทุกคนจากปางช้ าง 5 แห่ งในจังหวัดสุรินทร์ (SRN) ลาปาง (LPG) กาญจนบุรี (KRI)
เชี ย งใหม่ (CMI) และอยุ ธ ยา (AYA) ซึ่ ง เป็ นพื้ นที่ ท่ี มี จ านวนการเคลื่ อ นย้ ายมากที่ สุ ด ที่ มี บั น ทึ ก ในฐานข้ อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ในปี พ.ศ. 2556 ถึง 2558 ของกรมปศุสตั ว์
เครื่องมือและวิธีการที่ใช้เก็บข้อมูล
เก็บข้ อมูลควาญช้ างผ่านการสัมภาษณ์โดยใช้ แบบสัมภาษณ์ด้วยวิธี Face-to-face interview โดยแบบสัมภาษณ์
ประกอบด้ วย 4 ส่วนหลัก ได้ แก่ ส่วนข้ อมูลทั่วไปของควาญผู้ให้ สัมภาษณ์ ส่วนประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ ส่วน
ประเมินความรู้ และส่วนประเมินทัศนติของควาญช้ างในมุมของโอกาสที่จะเกิดการแพร่ กระจายโรคจากการเคลื่อนย้ าย
โดยคาถามประกอบไปด้ วยคาถามแบบปลายปิ ดจานวน 60 คาถามย่อย และปลายเปิ ด จานวน 12 คาถาม แบบสัมภาษณ์
ที่ใช้ ได้ ผ่านความเห็นและการประเมินความตรง ความยากง่ายจากผู้เชี่ยวชาญก่อนการนาไปใช้ จริง ทั้งนี้ก่อนเริ่มสัมภาษณ์
ผู้วิจัยมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการวิจั ยและผู้ ถูกสัมภาษณ์ได้ ลงนามในเอกสารขอความยินยอม ( Informed
consent form) ทุกราย เมื่อสิ้นสุดการศึกษาได้ จานวนตัวอย่างแบบสัมภาษณ์จานวน 270 ฉบับ
รายละเอียดและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผล
1. การประเมินความรูท้ ีเ่ กีย่ วข้องกับโรคทีส่ มั พันธ์การเคลือ่ นย้าย ได้ แก่ คาถามประเมินความรู้โรคเฮอร์ปีส์ไวรัส
ในช้ าง, ความรู้วัณโรคในช้ าง และวิธกี ารปฏิบัตเิ พื่อลดการแพร่กระจายโรคจากการเคลื่อนย้ าย เกณฑ์ท่ใี ช้ ในการประเมิน
ความรู้เรื่องโรคเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้ างจากคาถามจานวน 9 ข้ อ ประเมินว่ าควาญมีความรู้เ มื่อตอบถูกจานวน 6-9 ข้ อ,
ควาญมีความรู้บางส่วนเมื่อ ตอบถูกจานวน 1-5 ข้ อ และประเมินว่าควาญไม่มีความรู้ เมื่อตอบถูก 0 ข้ อ ส่วนเกณฑ์ท่ใี ช้
ในการประเมินความรู้เรื่องวัณโรคในช้ างจากคาถามจานวน 7 ข้ อ ประเมินว่าควาญมีความรู้เมื่อ ตอบถูกจานวน 5-7 ข้ อ,
ควาญมีความรู้บางส่วนเมื่อ ตอบถูกจานวน 1-4 ข้ อ และประเมินว่าควาญไม่มีความรู้ เมื่อตอบถูก 0 ข้ อ ส่วนเกณฑ์ท่ใี ช้
ประเมินความรู้วิธีในการปฏิบัติเพื่อลดการแพร่ กระจายโรค เป็ นลักษณะ checklist สรุปบรรยายในรูปแบบความถี่และ
ร้ อยละ
2. การประเมินทัศนคติทีเ่ กีย่ วข้องกับการเคลือ่ นย้ายและการเกิดโรค แบ่งได้ 3 ประเด็น ประเด็นแรกประเมิน
ระดับความคิดเห็นต่อความเชื่อมั่นในการรักษาโดยสัตวแพทย์ ประเด็นที่สอง วัดระดับทัศนคติต่อการนาช้ างไปใช้ งาน
หรือร่ วมงานประเพณีรวมช้ าง และประเด็นสุดท้ ายประกอบด้ วยคาถามที่เกี่ยวข้ องกับโอกาสที่จะเกิดการเจ็บป่ วย หรือ
แพร่ กระจายโรคจากการเคลื่อนย้ ายช้ างไปใช้ งานต่างๆเช่น การนาช้ างไปเร่ หรือการนาช้ างไปร่ วมงานประเพณีช้าง ซึ่ง
เกณฑ์วัดระดับความคิดเห็นโดยการให้ คะแนน ตาม Likert score โดย เห็นด้ วยอย่างยิ่งเท่ากับ 5 คะแนน เห็นด้ วยเท่ากับ
4 คะแนน ไม่แน่ใจเท่ากับ 3 คะแนน ไม่เห็นด้ วยเท่ากับ 2 คะแนน และไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่งเท่ากับ 1 คะแนน สรุปผลใน
รูปแบบความถี่และร้ อยละ
3. ศึ กษาพฤติกรรมการเคลือ่ นย้ายและการปฏิบตั ิ สอบถามประสบการณ์การเคลื่อนย้ ายย้ อนหลัง 3 ปี จากปี ที่
เก็บข้ อมูล ตั้งแต่ปีพ.ศ.2556-2558 โดยประเมินความถี่ซ่ึงแจกแจงตามวัตถุประสงค์ในการเคลื่อนย้ าย แบ่งเป็ น การ
เคลื่อนย้ ายไปทางานระยะสั้น เช่น การนาช้ างรับจ้ างออกงาน งานบวช งานแห่ ถ่ายภาพยนต์ ฯลฯ ระยะเวลาที่ใช้ โดยมาก
จะขึ้นอยู่กยั ระยะทางที่ไป ซึ่งส่วนใหญ่แล้ วจะไม่เกินประมาณ 1 สัปดาห์ การเคลื่อนย้ ายไปเข้ าร่วมงานรวมช้ าง ซึ่งมีการ
เคลื่อนย้ ายช้ างจากหลายแหล่งมาอยู่ร่วมกันชั่วคราว การย้ ายออกจากปาง การย้ ายเข้ าปาง และการเคลื่อนย้ ายในรูปแบบ
อื่นๆและประเมินการปฏิบัติเมื่อพบช้ างแสดงอาการผิดปกติท่เี ข้ าข่ายกลุ่มอาการต่างๆ ได้ แก่ 1.กลุ่มอาการไม่จาเพาะ
ประกอบด้ ว ย ซึ ม ไม่ กิน อาหารและอ่ อ นแรง 2.กลุ่ ม อาการโรคระบบทางเดิ น หายใจหรื อ อาการเข้ า ข่ า ยวั ณ โรค
ประกอบด้ วย ช้ างมีอาการผอมโทรมต่อเนื่องมากกว่า 1 เดือน หายใจลาบาก สิ่งคัดหลั่งปลายงวงมากกว่าปกติ และอาการ
ไอหรือจาม 3.กลุ่มอาการที่เข้ าข่ายโรคเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้ าง ประกอบด้ วย มีนา้ ลายไหลมากผิดปกติ เยื่อเมือกสีม่วงคลา้
พบรอยโรคจุดเลือดออก จา้ เลือดที่ผิวหนังหรือเยื่อเมือก หรือพบอาการบวมนา้ ตามอวัยวะต่างๆเช่น ใต้ คาง คอ ขา 4.

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

609

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

กลุ่ มอาการโรคระบบทางเดิน อาหาร ได้ แ ก่ อาการท้ องอืด และท้ องเสีย สรุป ผลในรูป แบบความถี่แ ละร้ อ ยละและ
เปรียบเทียบความสอดคล้ องกันระหว่างทัศนคติความเชื่อมั่นต่อสัตวแพทย์และการปฏิบตั ทิ ่พี บ
การวิเคราะห์ทางสถิติ
ข้ อมูลจากแบบสัมภาษณ์ถูกบันทึกและจัดการข้ อมูลด้ วยซอฟต์แวร์ Microsoft Excel 2013 (Microsoft®,
USA) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนา แสดงผลในรูปแบบความถี่และร้ อยละ คานวนผ่านโปรแกรม NCSS®
version11
ผลการศึกษา
ข้อมูลทัว่ ไป
กลุ่มควาญช้ างที่ศึกษาจากปาง 5 แห่ ง ที่มีความถี่การเคลื่อนย้ ายสูงได้ แก่ ปางช้ างในจังหวัดสุรินทร์ 109 คน
เลี้ยงช้ างในลักษณะสัตว์เลี้ยง คือการเลี้ยงที่ไม่ได้ ใช้ งานในธุรกิจเป็ นหลักแต่อาจมีการรับจ้ างไปทางานเป็ นระยะสั้นๆได้
ปางช้ างจากจังหวัดลาปาง เป็ นพื้นที่ท่มี ีรูปแบบการเลี้ยงที่หลากหลายทั้งใช้ งานในเชิงท่องเที่ยว พฤติกรรม รับดูแลช้ าง
อายุมากที่ปลดเกษียณจากการใช้ งานลากไม้ และมีโรงพยาบาลช้ างตั้งอยู่ภายในปาง ได้ ข้อมูลจากควาญในพื้นที่จานวน
77 คน อีก 3 ใน 5 ปางเป็ นปางช้ างเพื่อการท่องเที่ยวจากจังหวัดกาญจนบุรี 18 คน เชียงใหม่ 41 คน และอยุธยา 25 คน
ผลประเมินความรูข้ องควาญช้างที่เกี่ยวข้องกับโรคที่มีความสัมพันธ์กบั การเคลือ่ นย้าย
ผลการศึกษาจากควาญในภาพรวม 270 คนสามารถแสดงได้ ว่า ส่วนใหญ่ แล้ วที่สัดส่วนเกินครึ่งของควาญ
(55%, n=148 และ 55.6%, n=150) ไม่มคี วามรู้เกี่ยวกับโรคเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้ าง และ วัณโรคในช้ างตามลาดับ ซึ่งเป็ น
สัดส่วนที่มากกว่าควาญช้ างที่มคี วามรู้และผู้ท่มี คี วามรู้บางส่วน รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงความถีข่ องควาญที่ได้ระดับความรูเ้ กีย่ วกับโรคเฮอร์ปีส์ไวรัสและวัณโรคในช้างที่ต่างกันจากจานวนควาญ 270 คน
โรคเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้ าง
วัณโรคในช้ าง
รวม
จานวนควาญ
(%)

ไม่ร้ ู
148
(55%)

รู้บางส่วน
66
(24%)

มีความรู้
56
(21%)

ไม่ร้ ู
150
(55.6%)

รู้บางส่วน
51
(18.9%)

มีความรู้
69
(25.6%)

270
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จากการสอบถามถึงวิธกี ารปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันการแพร่กระจายโรคผ่านการเคลื่อนย้ าย มีผ้ ทู ่ตี อบทั้งสิ้น 265 คน
พบว่า จานวนควาญที่ทราบวิธกี ารป้ องก้ นมีท้งั หมด 128 คนคิดเป็ น 48% โดยวิธกี ารมีควาญทราบว่าการไม่นาช้ างของ
ตนไปเข้ าใกล้ ช้างที่ป่วย 48% (n=62), มีการกักโรคช้ างใหม่ก่อนนาเข้ าพื้นที่เลี้ยง 46% (n=59), ควรมีการตรวจร่างกาย
ก่อนการเคลื่อนย้ ายและไม่เคลื่อนย้ ายช้ างป่ วย 44% (n=56) และมีการทาความสะอาดพาหนะที่ใช้ ขนย้ ายด้ วยนา้ ยาฆ่า
เชื้อ 41% (n=52)
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ผลประเมินทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการเคลือ่ นย้ายและโอกาสการแพร่กระจายโรค
ผลการศึกษาทัศนคติของควาญช้ างในภาพรวมจานวน 261 คน ในแง่ทศั นคติต่อการป่ วยหรือแพร่กระจายโรค
จากการเคลื่อนย้ ายสรุปได้ ว่า ระดับความคิดเห็นของควาญช้ างส่วนใหญ่ อยู่ในระดับเห็นด้ วย ว่ าการนาช้ างไปเร่ ร่อนมี
โอกาสทาให้ เจ็บป่ วยหรือติดโรคได้ (41.4%, n=108) และการนาช้ างไปเร่ ร่อนมีโอกาสทาให้ แพร่ กระจายโรคระหว่าง
พื้นที่ได้ (38.3%, n=96) รวมถึงเห็นด้ วยว่าการนาช้ างมาพบปะกันมีโอกาสทาให้ เกิดการแพร่กระจายโรคจากช้ างสู่ช้าง
หรือช้ างสู่คนได้ (43.3%, n=113) ในขณะเดียวกันก็พบว่าควาญช้ างมีระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่ในระดับเห็นด้ วยอย่าง
ยิ่ง(49.8%, n=130) กับการมีประเพณีช้าง หรืองานเทศกาลใดๆที่มีโอกาสให้ นาพาช้ างพบปะกันในพื้นที่เดียว และใน
ส่วนของความเชื่อมั่นพบว่าควาญช้ างส่วนใหญ่ เห็นด้ วย (52.5%, n=137) รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการแจกแจงความถี่ตามระดับความคิดเห็นของควาญช้ างจานวน 261 คนในแต่ละประเด็นที่ศึกษา
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ประเด็นที่ศกึ ษา
1.

ท่านเชื่อมั่นในการรักษาโดยสัตวแพทย์มากกว่ารักษา
ด้ วยตัวเอง
การนาช้ างไปเร่ร่อนหรือใช้ งานหนักมีโอกาสที่จะทา
ให้ ช้างเจ็บป่ วย หรือติดโรค
ช้ างที่ถูกนาไปเร่ร่อนหรือเดินทางระยะไกลๆจะทาให้
เกิดการแพร่กระจายของโรคระหว่างพื้นที่ได้
ท่านเห็นด้ วยกับการมีประเพณีช้าง หรืองานเทศกาล
ใดๆที่มีโอกาสให้ นาพาช้ างพบปะกันหรือไม่
การนาพาช้ างมาพบปะกัน มีโอกาสที่จะทาให้ เกิดการ
แพร่กระจายโรคระหว่างช้ างสู่ช้างหรือช้ างสู่คนได้
*n = จานวนควาญช้างทีต่ อบ

2.
3.
4.
5.

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
n(%)
1
(0.4%)
5
(1.9%)
8
(3.1%)
9
(3.4%)
18
(6.9%)

ไม่เห็น
ด้ วย
n(%)
13
(5.0%)
19
(7.3%)
23
(12.6%)
24
(9.2%)
42
(16.1%)

ไม่แน่ใจ
n(%)

เห็นด้ วย
n(%)

29
(11.1%)
24
(9.2%)
61
(18.0%)
19
(7.3%)
34
(13.0%)

137
(52.5%)
108
(41.4%)
96
(38.3%)
79
(30.3%)
113
(43.3%)

เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
n(%)
81
(31.0%)
105
(40.2%)
73
(28.0%)
130
(49.8%)
54
(20.7%)

ผลประเมินพฤติกรรมและประสบการณ์ของควาญช้างที่เกี่ยวข้องกับการเคลือ่ นย้าย
จากการสอบถามข้ อมูลการเคลื่อนย้ ายย้ อนหลังเป็ นระยเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-2558 พบว่าจากข้ อมูล
ช้ างที่ศึกษาทั้งหมด 385 เชือก มีช้างที่เคลื่อนย้ ายทั้งสิ้น 269 เชือกคิดเป็ น 70% และมีการเคลื่อนย้ ายทั้งสิ้นจานวน
2,332 การเคลื่อนย้ าย โดยการเคลื่อนย้ ายที่มสี ดั ส่วนมากที่สดุ คือการเคลื่อนย้ ายเพื่อไปทางานในระยะสั้นจานวน 1,990
การเคลื่อนย้ าย คิดเป็ น 85% ของการเคลื่อนย้ ายทั้งหมด ซึ่งเป็ นการเคลื่อนย้ ายของพื้นที่สรุ ินทร์ถึง 75% (n=1,493)
รองลงมาเป็ นการเคลื่อนย้ ายเพื่อไปเข้ าร่วมงานรวมช้ างจานวน 11% (n=251) อันดับสามเป็ นการเคลื่อนย้ ายในลักษณะ
อื่นๆเช่น การไปเร่ ทางานลากไม้ และการเดินทางไปรักษาเท่ากับ 2% (n=41) ส่วนการเคลื่อนย้ ายออกถาวรหรือออกไป
ทางานปางอื่นมี 12 การเคลื่อนย้ าย และการย้ ายเข้ าปางถาวร 38 การเคลื่อนย้ าย คิดเป็ น1% และ 2% จากการเคลื่อนย้ าย
ทั้งหมด ตามลาดับ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงภาพรวมการเคลื่อนย้ ายของช้ างเลี้ยงในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2558 จาแนกตามวัตถุประสงค์การเคลื่อนย้ าย
จากการสอบถามข้ อมูลช้ างที่มกี ารเคลื่อนย้ ายทั้งสิ้น 269 เชือก
วัตถุประสงค์ในการเคลื่อนย้ าย
จานวนการเคลื่อนย้ ายa(%)
ไปทางานระยะสั้น
1,990 (85%)
ไปงานรวมช้ าง
251 (11%)
อื่นๆ (ไปเร่ รักษา ลากไม้ (
41 (2%)
ย้ ายออก
12 (1%)
ย้ ายเข้ า
38 (2%)
การเคลื่อนย้ ายทั้งหมด
2,332
a

พฤติกรรมการปฏิบัติของควาญเมือ่ พบช้างแสดงอาการผิดปกติ
ข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ควาญช้ างทั้งสิ้น 267 คน เมื่อสรุปแยกอาการผิดปกติท่พี บตามกลุ่มอาการต่างๆ
พบว่าทุกกลุ่มอาการควาญช้ างเป็ นผู้สงั เกตพบด้ วยตัวเองทั้งหมด 100% ซึ่งผลในภาพรวมพบว่าเมื่อควาญส่วนใหญ่เมื่อ
พบช้ างป่ วยในกลุ่มอาการต่างๆ ทุกกลุ่มอาการจะมีการแจ้ งให้ สตั วแพทย์ทราบ มากกว่าที่จะรักษาด้ วยตัวเองก่อน หรือ
เลือกที่จะไม่ทาอะไร สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดงั ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงความถี่ของกลุ่มอาการผิดปกติท่พี บและการปฏิบัติของควาญเมื่อพบช้ างแสดงอาการผิดปกติในแต่ละกลุ่มอาการ จาก
สัมภาษณ์ควาญช้ างทั้งหมด 267 คน

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

หน่วยของจานวนการเคลือ่ นย้าย หมายถึงการเคลือ่ นย้าย 1 ครัง้ ต่อช้าง 1 เชือก
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นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

กลุ่มอาการโรคระบบทางเดินหายใจ หรือ
อาการเข้ าข่ายวัณโรค n=33
(12% จากจานวนควาญช้ างทั้งหมด)
แจ้ งสัตวแพทย์
รักษาด้ วยตนเอง
รักษาด้ วยตนเองก่อนแจ้ งสัตวแพทย์
ไม่ทาอะไร
กลุ่มอาการไม่จาเพาะ n=112
(42% จากจานวนควาญช้ างทั้งหมด)
แจ้ งสัตวแพทย์
รักษาด้ วยตนเอง
รักษาด้ วยตนเองก่อนแจ้ งสัตวแพทย์
ไม่ทาอะไร

การปฏิบัติเมื่อพบอาการผิดปกติแต่ละกลุ่มอาการ
จานวนควาญ
กลุ่มอาการที่เข้ าข่ายโรคเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้ าง n=24
(%)
(9% จากจานวนควาญช้ างทั้งหมด)
18 (55%)
3 (9%)
2 (6%)
10 (30%)
จานวนควาญ
(%)
67 (60%)
21 (19%)
18 (16%)
6 (5%)

แจ้ งสัตวแพทย์
รักษาด้ วยตนเอง
รักษาด้ วยตนเองก่อนแจ้ งสัตวแพทย์
ไม่ทาอะไร
กลุ่มอาการโรคระบบทางเดินอาหาร n=167
(63% จากจานวนควาญช้ างทั้งหมด)
แจ้ งสัตวแพทย์
รักษาด้ วยตนเอง
รักษาด้ วยตนเองก่อนแจ้ งสัตวแพทย์
ไม่ทาอะไร

จานวนควาญ
(%)
19 (79%)
2 (8%)
2 (8%)
1 (4%)
จานวนควาญ
(%)
70 (42%)
52 (31%)
42 (25%)
3 (2%)

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

*n = จานวนควาญช้างทีต่
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อภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาที่ได้ มาจากการเก็บข้ อมูลในปางช้ างที่มีความถี่การเคลื่อนย้ ายสูงโดยพิจารณาร่วมกับความสะดวก
และความร่ วมมือในการให้ ข้อมูล ซึ่งอาจมีผลให้ เกิดความลาเอียง (bias) ได้ เนื่องจากยังมีพ้ ื นที่อ่ ืนที่มีความถี่ในการ
เคลื่อนย้ ายสูงเช่นกันแต่มีความเป็ นไปได้ ในได้ รับ ข้ อมูลน้ อยกว่า ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอาจแตกต่างและหากได้ นามาสรุปผล
รวมอาจทาให้ ผลการศึกษาที่ได้ แตกต่างไป นอกจากนี้หากต้ องการอธิบายการเคลื่อนย้ ายในช่วงระยะเวลาที่ต่างไป มีความ
เป็ นไปได้ ท่พี ้ ืนที่ท่มี กี ารเคลื่อนย้ ายช้ างมากจะเปลี่ยนแปลงไปได้ ซ่งึ ข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษานี้อาจจะไม่เหมาะที่จะนาไปใช้
อธิบ ายวั ต ถุ ป ระสงค์ก ารเลี้ ยงช้ า งแต่ ละพื้ นที่อ าจมีค วามต่ า งกัน สถานะของควาญผู้ เลี้ ยง หรื อ ประสบการณ์ในการ
เคลื่อนย้ ายหรือพบโรคในพื้นที่ ก็อาจมีผลให้ ลักษณะคาตอบเปลี่ยนแปลงไปได้ เช่นกันเมื่อศึกษาในพื้นที่อ่นื ๆที่แตกต่างไป
อภิปรายผลการประเมินความรูท้ เี่ กี่ยวข้องกับโรคและการเคลือ่ นย้าย
จากเกณฑ์ท่ใี ช้ ประเมินความรู้ของควาญในภาพรวม 270 คน พบส่วนใหญ่ แล้ วที่สัดส่วนเกินครึ่งของควาญ
(55% และ 55.6%( ไม่มคี วามรู้เกี่ยวกับโรคสาคัญที่มโี อกาสเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ ายเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้ าง และ วัณโรค
ในช้ างตามลาดับ ในขณะที่วิธกี ารปฏิบัตเิ พื่อป้ องกันการแพร่กระจายโรคผ่านการเคลื่อนย้ ายที่ควาญทราบ พบว่าวิธกี ารที่
ตอบมีสดั ส่วนที่ใกล้ เคียงกันในแต่ละวิธี ซึ่งวิธที ่มี ีผ้ ูตอบมากที่สดุ ได้ แก่ การไม่นาช้ างของตนไปเข้ าใกล้ ช้างที่ป่วย รองมา
คือมีการกักโรคช้ างใหม่ก่อนนาเข้ าพื้นที่เลี้ยง ควรมีการตรวจร่างกายก่อนการเคลื่อนย้ ายและไม่เคลื่อนย้ ายช้ างป่ วย และมี
การทาความสะอาดพาหนะที่ใช้ ขนย้ ายด้ วยนา้ ยาฆ่าเชื้อ ตามลาดับ แต่สัดส่วนของควาญที่ทราบเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ
เหล่านี้ยังถือเป็ นส่วนน้ อยเมื่อเทียบกับควาญทั้งหมด ดัง นั้นความเสี่ยงในการเกิดแพร่กระจายโรคจากการเคลื่อนย้ ายอาจ
มีข้ นึ ได้ เมื่อควาญไม่ทราบเกี่ยวกับโรคที่มโี อกาสขึ้นและวิธปี ฏิบตั เิ พื่อที่จะป้ องกันตัวเองรวมถึงช้ างของตน
อภิปรายผลการประเมินทัศนคติทเี่ กี่ยวข้องกับโรคและการเคลือ่ นย้าย
ทั้ง 5 พื้นที่ท่ที าการศึกษามีระดับความคิดเห็นที่เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน ในทุกประเด็นที่ศึกษา ซึ่งจากผล
ดังกล่าวทาให้ ทราบว่า แม้ ว่าควาญส่วนใหญ่จะมีทศั นคติเห็นด้ วยว่าเมื่อมีการนาช้ างมาพบปะกัน หรือการเคลื่อนย้ ายใน
ระยะทางไกลหรือผลจากการใช้ งานหนักย่อมมีโอกาสที่ทาให้ เกิดการแพร่กระจาย หรือเจ็บป่ วยจากการติดโรคติดเชื้อได้
แต่อย่ างไรก็ตามก็ยังมีความเห็นด้ วยต่อการจัดงานหรือประเพณีรวมช้ างต่างๆให้ คงมีอยู่ต่อไป ด้ วยเหตุผลทางวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมมาแต่ด้งั เดิม ดังนั้นผู้ท่มี ีหน้ าที่ในการดูแลด้ านสุขภาพของช้ างในแต่ละพื้นที่จึงมีบทบาทสาคัญในการเฝ้ า
ระวังด้ านสุขภาพของประชากรช้ างที่ได้ ดูแล นอกเหนือจากนั้นการส่งเสริมความรู้หรือจัดให้ มีการอบรมควาญช้ างในพื้นที่

ทั้งเรื่องของการจัดการการเลี้ยงที่สมั พันธ์กบั สุขภาพช้ างทั่วไป ความรู้ในการสังเกตอาการป่ วยในโรคสาคัญต่างๆ รวมถึง
การป้ องกันตัวเองจากโรคสัตว์ส่คู นที่มโี อกาสแพร่จากช้ างมา สามารถมีส่วนให้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการเฝ้ าระวังโรค
ในแต่ละพื้นที่ได้ ดยี ่งิ ขึ้น
อภิปรายผลการประเมินพฤติกรรมการเคลือ่ นย้าย
หน่ วยการเคลื่อนย้ ายในการศึกษานี้ 1 หน่ วยการเคลื่อนย้ ายหมายถึงการเคลื่อนย้ าย 1 ครั้งต่อช้ าง 1 เชือก
วัตถุประสงค์ของการเคลื่อนย้ ายที่พบมากที่สดุ คือการไปทางานระยะสั้น เช่น การรับจ้ างออกงานประเพณี งานแต่ง ถ่าย
ภาพยนต์ เป็ นต้ น จากการสอบถามเพิ่มเติมพบว่าพฤติกรรมการเคลื่อนย้ ายลักษณะนี้มีความถี่ในการเคลื่อนย้ ายที่สงู มาก
แต่ระยะเวลาที่ช้างไปอยู่ในพื้นที่อ่นื ใช้ ระยะเวลาไม่นานนัก และโอกาสที่จะไปพบช้ างจากต่างพื้นที่มนี ้ อยกว่าเนื่องจากช้ าง
ที่ไปทางานมักจะไปพร้ อมกับช้ างที่มาจากพื้นที่เดียวกัน รองลงมาเป็ นการไปร่วมงานรวมช้ าง ซึ่งความถี่อาจไม่มากเท่าการ
ไปท างานระยะสั้น แต่ เ ป็ นพฤติก รรมการเคลื่ อนย้ ายที่มีโ อกาสจะไปสัมผัส กับ ช้ า งจากพื้ นที่อ่ ืนๆทาให้ มีโอกาสที่จะ
แพร่กระจายเชื้อระหว่างช้ างต่างพื้นที่เกิดขึ้นได้ แม้ ว่าการเคลื่อนย้ ายในสัดส่วนที่มากทั้งการพาช้ างไปเข้ าร่วมงานบุญ งาน
ประเพณีหรืองานรวมช้ าง จะเป็ นการเคลื่อนย้ ายในลักษณะชั่วคราวหรือระยะสั้น แต่การเดินทางไกล สภาพแวดล้ อมที่
เปลี่ยนไป รวมถึงการเลี้ยงดูท่ีไ ม่ สมบูรณ์เหมือนในเวลาปกติ มีโอกาสทาให้ ช้างเกิดความเครียดและส่งผลต่อระบบ
ภูมคิ ้ มุ กัน แม้ ว่ายังไม่มหี ลักฐานว่าการเคลื่อนย้ ายจะทาให้ ช้างเกิดการติดและแพร่กระจายโรคได้ โดยตรง แต่ความเครียด
ที่เกิดขึ้นและระบบภูมิค้ ุมที่ทางานได้ ไม่เต็มที่อาจทาให้ เกิดการแสดงอาการป่ วยของโรคที่แฝงอยู่ข้ นึ มาได้ สอดคล้ องกับ
รายงานการพบลูกช้ างในประเทศลาวแสดงอาการป่ วยและเสียชีวิต โดยมีผลบวกต่ อเชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัส ภายหลังจาก
เดินทางไปเข้ าร่ วมงานประเพณีช้าง (Bertrand Bouchard, 2014( หรือในประเทศไทยเองก็มีรายงานการพบลูกช้ างที่
แสดงอาการป่ วยภายหลังจากที่ได้ มกี ารเคลื่อนย้ าย (Sripiboon et.al., 2013; Boonprasert et.al., 2015)
ผลการศึ ก ษานี้ มี ค วามเป็ นไปได้ ท่ีจ ะได้ จ านวนการเคลื่ อ นย้ า ยที่ต่ า กว่ า ความเป็ นจริ ง (Underestimation)
เนื่องจากเป็ นการสอบถามข้ อมูลย้ อนหลังในระยะเวลาประมาน 3 ปี ซึ่งเป็ นผลให้ เกิดอคติหรือ Recall bias ขึ้นมาได้ อีก
ทั้งการถามประวัตกิ ารเคลื่อนย้ ายในการศึกษานี้เป็ นการใช้ คาถามในลักษณะถามการเคลื่อนย้ ายภาพรวม ทาให้ มโี อกาสที่
จะไม่ได้ คาตอบที่ครอบคลุม หากต้ องการศึกษาลักษณะการเคลื่อนย้ ายโดยละเอียดควรใช้ คาถามที่มคี วามจาเพาะเจาะจง
กับประเภทการเคลื่อนย้ ายแต่ละประเภทมากขึ้น หรือมีการนาฐานข้ อมูลอื่นที่บันทึกเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ ายมาใช้ ร่วมกับ
การสัมภาษณ์คาดว่าจะทาให้ ได้ ผลการศึกษาที่ครอบคลุมได้ หากแต่ละพื้นที่มีการเก็บบันทึกฐานข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการ
เคลื่อนย้ ายของช้ างในพื้ นที่ตนอย่ างเป็ นระบบ และเข้ าถึงง่ ายข้ อมูลดังกล่ าวจะมีคุณค่ าอย่ างมากในการนามาศึ ก ษา
วิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนจัดการทรัพยากรช้ างในพื้นที่ของตน เฝ้ าระวังโรคติดต่อหรือโรคระบาดที่อาจ
ติดต่อมากับการเคลื่อนย้ ายระหว่างพื้นที่
อภิปรายผลการศึกษาพฤติกรรมหรือประสบการณ์เมือ่ พบช้างแสดงอาการผิดปกติดว้ ยกลุ่มอาการต่างๆ
ข้ อมูลกลุ่มอาการผิดปกติท่พี บซึ่งได้ จากการสอบถามจากควาญผู้เลี้ยง อาจทาให้ เห็นถึงความสามารถของควาญ
ผู้เลี้ยงที่สามารถตรวจพบอาการที่เข้ าข่ายโรคที่สนใจได้ ทั้งนี้หากมีข้อมูลความชุ กจริงของโรคในพื้นที่ท่ไี ด้ จากการตรวจ
ทางห้ องปฏิบัติการ นามาเปรียบเทียบผลในช่วงระยะเวลาเดียวกับที่ศึกษาอาจสามารถช่วยสะท้ อน ความสามารถในการ
ตรวจพบอาการในโรคที่สนใจของควาญแต่ละพื้นที่ได้ อย่างไรก็ตามในภาพรวมเมื่อพบช้ างแสดงอาการป่ วยในกลุ่มอาการ
ต่างๆพบว่ า ในทุกกลุ่มอาการควาญส่วนใหญ่ จะมีการแจ้ งให้ สัตวแพทย์ทราบ มากกว่ าที่จะรักษาด้ วยตัวเองก่อน หรือ
เลือกที่จะไม่ทาอะไร ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวมีความสอดคล้ องกับผลประเมินทัศนคติในความเชื่อมั่นของควาญที่มีต่อสัตว
แพทย์ ที่ควาญส่วนใหญ่ในทุกพื้นที่มคี วามเห็นด้ วยและเชื่อมั่นต่อการทางานของสัตวแพทย์
สรุปผลการศึกษา
จากการที่ควาญช้ างเป็ นผู้ท่มี คี วามใกล้ ชิดกับตัวช้ างมากที่สดุ จึงเป็ นผู้ท่มี บี ทบาทสาคัญในการเฝ้ าระวัง เป็ นด่าน
แรกที่จะสามารถตรวจพบอาการผิดปกติได้ หากช้ างมีความเจ็บป่ วยหรือเกิดโรคระบาดขึ้นในอนาคต ดังนั้นเป็ นสิ่งจาเป็ น
ที่จ ะต้ อ งทราบพื้ นฐานความรู้ท่ีเกี่ย วข้ อ งกับ โรคติด ต่ อ ในช้ า งที่ส าคัญ และพฤติก รรมความเสี่ย งที่เกี่ย วข้ อ งกับ การ
แพร่กระจายโรคผ่านการเคลื่อนย้ าย จากผลพบว่าควาญจานวนมากกว่าครึ่งในพื้นที่ท่มี ีการเคลื่อนย้ ายสูงไม่มีความรู้ใน
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เรื่องโรคสาคัญที่มีโอกาสแสดงอาการป่ วยหรือแพร่ กระจายจากการเคลื่อนย้ ายอย่ างวัณโรคหรือเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้ าง
เช่นกันกับที่ควาญส่วนใหญ่ยังไม่ทราบวิธกี ารปฏิบัติเพื่อป้ องกันการแพร่กระจายโรคจากการเคลื่อนย้ าย มีเพียง 48% ที่
ทราบอย่ างน้ อย 1 วิธีซ่ึงวิธีท่คี วาญทราบมากที่สุด คือการไม่นาช้ างของตนเข้ าไปใกล้ ช้างที่ป่วย ทัศนคติควาญช้ างส่วน
ใหญ่ เ ห็น ด้ ว ยกับ การมี ป ระเพณี ท่ีมี จ ากรวมช้ า งจากหลายที่ม าพบกัน โดยที่ก ็เ ห็น ด้ ว ยกับ ความเสี่ย งที่จ ะเกิด การ
แพร่กระจายโรคขึ้นได้ จากเหตุการณ์ดงั กล่าว ในภาพรวมเมื่อพบช้ างแสดงอาการป่ วยในทุกกลุ่มอาการพบว่า ควาญส่วน
ใหญ่จะมีการแจ้ งให้ สตั วแพทย์ทราบมากกว่าที่จะรักษาด้ วยตัวเองก่อนหรือเลือกที่จะไม่ทาอะไร ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวมี
ความสอดคล้ องกับผลประเมินทัศนคติท่แี สดงความเชื่อมั่นของควาญที่มีต่อสัตวแพทย์ ลักษณะการเคลื่อนย้ ายที่พบมาก
ที่สดุ เป็ นการเคลื่อนย้ ายไปทางานในระยะสั้น แม้ ว่าช้ างที่มีโอกาสสัมผัสจะเป็ นช้ างที่มาจากพื้นที่เดียวกันและระยะเวลาที่
ไปทางานจะไม่นานนัก แต่ความถี่ในการเดินทางที่สงู ก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรคได้ สัตวแพทย์ในพื้นที่
จึงมีบทบาทสาคัญในการเฝ้ าระวังด้ านสุขภาพและติดตามสถานะของโรค รวมถึงสามารถนาข้ อมูลพื้ นฐานที่ไ ด้ จ าก
การศึ กษาเหล่ านี้ ไปช่ วยในการวางแผนการจั ดอบรมให้ ค วามรู้ กับควาญผู้ ซ่ึงมีความใกล้ ชิด กับตัวช้ า งมากที่สุดได้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ผู้ มีส่ วนร่ วมในงานวิจัย อัน เป็ นส่ วนหนึ่งของวิทยานิพินธ์ทุกท่า น ทั้ง ควาญช้ า งผู้เข้ ารั บการ
สัมภาษณ์จานวนกว่า 270 ท่าน ผู้ประสานงาน และผู้อนุเคราะห์ข้อมูล รวมถึงบันทึกการเคลื่อนย้ ายจากฐานข้ อมูลกรมปศุ
สัตว์ ทีมวิจัยสนับสนุนทั้งหลายผู้ช่วยเก็บข้ อมูลแบบสัมภาษณ์ อาจารย์ท่ปี รึกษาทั้งสามท่าน และทุนวิจัยเพื่อพัฒนาระดับ
บัณฑิตศึกษา จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
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