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บทคัดยอ

ปญ หาการวิจั ย นี้มี วั ต ถุป ระสงค เพื่ อ สรา งโปรแกรมคอมพิ วเตอร เพื่ อใช เป น ระบบผู เชี่ ย วชาญในการ
วินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหารสุกร โปรแกรมสามารถทํางานทดแทนสัตวแพทยไดบางสวน ดังนั้นผูศึกษาจึงได
ออกแบบโดยเลือกใชโปรแกรม Microsoft Visual Basic, Microsoft Access และ Crystal report ทั้งนี้ไดอางอิง
ขอมูลโรคระบบทางเดินอาหารสุกร จากหนังสือแนวทางการวินิจฉัย รักษา และควบคุมโรคสุกร ของ กิจจา (2537)
เพื่อเปนองคความรูจากผูเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรค โปรแกรมไดออกแบบใหใชงานงายและมีเมนูความชวยเหลือ
ซึ่งผูใชสามารถอานประกอบระหวางการใชงาน
การวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหารสุกรไดแบงออกเปน 17 โรค, 12 กลุมอาการ, 88 อาการ และ 31
ลักษณะอุจจาระ สามารถเก็บบันทึกขอมูลฟารม ประวัติการวินิจฉัยโรค และประวัติการรักษาที่เกษตรกรไดปฏิบัติ
โปรแกรมไมสามารถวินิจฉัยโรคไดแมนยํา ถาปราศจากการยืนยันผลการตรวจจากหองปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร
โปรแกรมนี้เปนเพียงเครื่องมือหนึ่งที่จะชวยเหลือเกษตรกรในการตัดสินใจเลือกวิธีรักษาโรคระบบทางเดินอาหารใน
สุกรที่เหมาะสม
คําสําคัญ : สุกร โรคระบบทางเดินอาหาร ระบบผูเชี่ยวชาญ

Abstract

The objective of this study is to establish expert system for swine gastrointestinal diagnostic
system. Microsoft visual basic, microsoft access and crystal report were used as a tool. The guide for
diagnosis, healing and swine disease control by Kitja (1994) was utilized as reference for this expert
system. This system was designed for helping unskillful people to diagnosis with friendly using. There
are 17 types of disease, 12 symptoms group, 88 symptoms and 31 fecal characteristics. The clients,
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diagnostic and pig healing were recorded in database form. The pig diarrhea diagnostic by program
was not accurate without laboratory supporting. Nevertheless, This expert system was one of tools for
preliminary diagnostic. Program developer will proceed the study of expert contentment for farmers
and veterinarian.
Keywords : Swine, Gastrointestinal Disease, Expert System
E-mail : fuko69@hotmail.com

คํานํา

ปจจุบันประเทศไทยมีการเลี้ยงสัตวเปนรูปแบบอุตสาหกรรมมากขึ้น มีการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการ
จัดการฟารมสุกรในดานตาง ๆ เพื่อชวยในการลดตนทุน และเพิ่มศักยภาพในการผลิต อีกทั้งคอมพิวเตอรไดเขามา
มีบทบาทในการจัดการฟารม เชน โปรแกรม หมอหมู เกษตรศาสตร เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการจัดการ
ฟารมที่รูจักกันดีและใชกันอยางแพรหลายในประเทศไทย ที่เปนภาษาไทยไดแก “หมอหมู เกษตรศาสตร 1.5” ซึ่ง
พัฒนาโดย น.สพ.ดร.ปรียพันธ อุดมประเสริฐ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ปรียพันธุ, 2537)
โปรแกรม PIGMANIA เปนโปรแกรมของ Mania Software Pty. Ctd. Australia. เปนโปรแกรมที่ใชในการจัดการ
ฟารมที่เปนชนิดฝูงสุกรพอแมพันธุสําหรับสุกรขุน และฝูงสุกรปรับปรุงพันธุ ใชวิเคราะหสุกรหลังหยานม(เนรมิต,
2537) โปรแกรมคํานวณสูตรอาหาร โปรแกรมการทําวัคซีนโรคตางๆ การควบคุมอุณหภูมิโรงเรือน ฯลฯ สรางความ
สะดวกสบายแกผูเลี้ยงมากขึ้นเมื่อมีการเลี้ยงสุกรจํานวนมาก
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรยังคงมีปญหาในการวินิจฉัยโรคสุกรที่ไมสามารถทําไดทันที เมื่อสุกรแสดง
อาการของโรค เนื่องมาจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการ
วิเคราะหโรคหรือใหคําปรึกษาที่ถูกตองเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสุกรที่ปวย ทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรไดรับความ
เสียหาย การตรวจวินิจ ฉัยโรคจึงเปนเรื่อ งจําเปนอยางมากสําหรับการผลิตสุกรในเชิงพาณิชย เพราะจะทําให
สามารถวิเคราะหและบอกใหทราบถึงลักษณะอันผิดปกติ อันเนื่องจากโรคแบบแฝงหรือเกิดจากการจัดการฟารม
สามารถดําเนินการแกไขไดทันทวงทีกอนที่จะกอใหเกิดความเสียหายที่รุนแรงตอฟารมนั้น (กิจจา และคณะ, 2537)
การวิจัยครั้งนี้เพื่อแกปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการ
วิเคราะหโรคหรือใหคําปรึกษาที่ถูกตองเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสุกรที่ปวย ผูศึกษาจึงไดออกแบบระบบผูเชี่ยวชาญ
ในการวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหารสุกรโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่สามารถวินิจฉัยโรค
ระบบทางเดินอาหารสุกรไดมีประสิทธิภาพนํามาทดแทนการทํางานบางสวนของผูเชี่ยวชาญที่เปนสัตวแพทย และ
สามารถแนะนําวิธีการปองกันและรักษาโรคสุกรเบื้องตน

อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณ

การเขียนโปรแกรมใช ฮารดแวร (Hardware) ประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอร Ben Q S53 หนวย
ประมวลผลกลาง (Central Processing Unit: CPU) ชนิด Intel Pentium M ความเร็วในการประมวลผล 1.6 กิ
กะเฮิรต(GHz) (RAM) ขนาด 512 เมกะไบต และซอฟตแวร (Software) ที่ใชดังนี้ ระบบปฏิบัติการ Microsoft
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Window XP, โปรแกรม Microsoft Office Excel 2003, โปรแกรม Microsoft Office Word 2003, โปรแกรม
Microsoft Access 2003 ในการจัดเก็บฐานขอมูล, โปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0, โปรแกรม Edit Plus
วิธีการ
วิธีการออกแบบโปรแกรมไดแบงใหมีขอมูลหลักอยู 3 สวน คือ ขอมูลโรค ขอมูลยา และขอมูลฟารม ผู
ศึกษาไดทําการออกแบบฐานขอมูลในโปรแกรม Microsoft Office Excel 2003 และโปรแกรม Microsoft Office
Word 2003 กอน ถัดมาจึงสรางฐานขอมูลดวยโปรแกรม Microsoft Access 2003 จากนั้นใชโปรแกรม Microsoft
Visual Basic 6.0 ในการเขียนโปรแกรมเพื่อติดตอกับผูใชงาน มีการใชโปรแกรม Edit Plus ในการตกแตงภาพเพื่อ
ประกอบโปรแกรมและใชโปรแกรมทีเ่ หมาะสมในการสรางรายงาน

ผลและวิจารณ

ระบบผูเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหารสุกร โปรแกรมจะแบงออกเปน 3 สวนคือ
1. สวนบันทึกขอมูลและประวัติ
2. สวนการวินิจฉัยโรค
3. สวนรายงาน

Figure 1 แสดงหนาจอการ Login เขาสูโปรแกรม
การเขาสูระบบผูเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหารในสุกร ผูใชงานจะตองทําการ Login
เพื่อทําการเขาสูระบบที่หนาจอการ Login เขาสูโปรแกรมดังที่แสดงใน Figure 1 เพื่อใหทราบวามีผูใดเขามาทําการ
เปลี่ยนแปลงขอมูล ทั้งนี้ยังเปนการปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับฐานขอมูล เนื่องจากหากมีการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลอาจสงผลกระทบใหโปรแกรมวินิจฉัยโรคผิดพลาดได
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Figure 2 แสดงหนาจอหลักของระบบผูเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหารในสุกร
เมื่อผูใชงานไดทําการ Login เขาสูระบบแลว โปรแกรมจะแสดงหนาหลักของระบบผูเชี่ยวชาญในการ
วินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหารในสุกรดังที่แสดงใน Figure 2 เพื่อใหผูใชเลือกดูขอมูล ไดแก ขอมูลโรค ขอมูลยา
ขอมูลกลุมอาการ ขอมูลอาการ ขอมูลฟารม ขอมูลอุจจาระ หรือเลือกระบบวิเคราะหโรคเพื่อทําการวินิจฉัยโรคจาก
อาการ หรือกดปุมออกจากระบบเมื่อตองการเลิกใชงานโปรแกรม

Figure 3 แสดงหนาจอเพิ่มขอมูลฟารม
วิธีการใชงานสวนบันทึกขอมูลและประวัติฟารมนั้น ผูใชจะตองทําการ Login เขาสูระบบและเลือกที่เมนู
ขอมูลหลัก จากนั้นเลือกที่ขอมูลฟารม จะมีหนาจอขอมูลฟารมขึ้นมาเพื่อแสดงรายชื่อฟารมทั้งหมดใหทําการกด
เลือกที่ปุมเพิ่มขอมูล จะมีหนาจอเพิ่มขอมูลฟารมดังที่แสดงใน Figure 3 จากนั้นใหผูใชทําการกรอก ชื่อฟารม ที่อยู
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หมูที่ ซอย ถนน แขวงหรือตําบล เขตหรืออําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย หมายเลขโทรศัพท อีเมล จํานวนสุกรแมพันธุ
จํานวนสุกรพอพันธุ จํานวนสุกรอนุบาล จํานวนสุกรขุน จํานวนสุกรเลาคลอด อัตราการตาย อัตราการปวย วิธีการ
จัดการในฟารม และอาหารและวิธีการใหอาหาร เมื่อทําการกรอกขอมูลจนครบแลวใหทําการกดปุมบันทึกที่อยู
มุมซายดานลางเพื่อทําการบันทึกขอมูลฟารม หากตองการยกเลิกการบันทึกหรือกลับไปสูหนาจอหลักใหกดปุม
ยอนกลับที่อยูถัดมาทางดานขวา

Figure 4 แสดงหนาจอระบุขอมูลฟารม
วิธีการใชโปรแกรมเพื่อทําการวินิจฉัยโรคนั้น เมื่อผูใชงานทําการปอนขอมูลฟารมไดแก ชื่อฟารม ชนิดสุกร
ชวงอายุ จํานวนสุกรปวย ในหนาจอระบุขอมูลฟารมดังที่แสดงใน Figure 4 (ชื่อฟารม : สบายดีฟารม, ชนิดสุกร :
โรงเรือนอนุบาล, ชวงอายุ : สุกรหลังหยานม, จํานวนสุกรปวย : 26 ตัว) ทําการกรอกขอมูลในขั้นตอนถัดไป

Figure 5 แสดงหนาจอระบุอาการสุกร
เมื่อผูใชทําการกรอกขอมูลฟารมแลว จากนั้นทําการกรอกขอมูลอาการสุกรโดยเลือกปุมเพิ่ม จากนั้นเลือก
กลุมอาการ ระดับความรุนแรง ชื่ออาการ ลักษณะอุจจาระ สีอุจจาระ กลิ่นอุจจาระ และสิ่งปะปนในอุจจาระที่
หนาจอระบุอาการสุกรดังที่แสดงใน Figure 5 (กลุมอาการ1 : อื่นๆ, ระดับความรุนแรง : 0, ชื่ออาการ1 : เดินโซเซ
ไมมีแรง, กลุมอาการ2 : ทองรวง, ระดับความรุนแรง : 3, ชื่ออาการ2 : ทองรวง(อุจจาระไหลเปรอะกนตลอดเวลา),
ลักษณะอุจจาระ2 : เหลว, สีอุจจาระ2 : สีน้ําตาลแดงเปนเลือด, สิ่งปะปนในอุจจาระ2 ; เศษเนื้อเยื่อที่ตาย, กลุม
อาการ3 : ทองรวง, ระดับความรุนแรง : 0, ชื่ออาการ2 : ไมมี, สีอุจจาระ2 : สีน้ําตาลแกมแดง, กลุมอาการ4 : ตาย,
ระดับความรุนแรง : 2, ชื่ออาการ4 : ตายภายใน 1-2 วัน) จากนั้นกดเลือกปุมทําการวิเคราะหโรค
วิธีการคํานวณหาเปอรเซ็นตความเชื่อมโยงของโรคและขอมูลที่ใสไปนั้น ผูศึกษาไดออกแบบใหโปรแกรม
คํานวณความเชื่อมโยงโดยแบงคํานวณดังนี้ อาการ 40 เปอรเซ็นต ความรุนแรงของโรค 10 เปอรเซ็นต ชวงอายุ 10
เปอรเซ็นต และลักษณะอุจาระ 40 เปอรเซ็นต ขั้นตอนการคํานวณโปรแกรมจะนําขอมูล อาการ ความรุนแรงของ
โรค ชวงอายุ และ ลักษณะอุจจาระ ไปตรวจสอบวาตรงกับโรคใดบาง ตัวอยางเชน ใน Figure 5 มีการกรอกอาการ
ทั้งหมด 4 แถว
1. ทําการเทียบชวงอายุกับชวงอายุของแตละโรค หากตรงกับโรคก็จะบวก 10 เปอรเซ็นต
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2. นําจํานวนแถวทั้งหมดมาหารดวย 100 จะไดแถวละ 25 เปอรเซ็นต (คะแนนรวมสูงสุดของแตละแถว)
แตในการคํานวณจะใหคะแนนแถวละ 100 เปอรเซ็นตกอน หลังจากนั้นจะนํามาคูณ 25 และหาร 100 เพื่อทําให
เปน 25 เปอรเซ็นต
3. ทําการเทียบอาการในแถวที่ 1 ถึง 4 กับอาการของแตละโรค หากตรงกับโรคก็จะบวก 40 เปอรเซ็นต
4. ทําการเทียบความรุนแรงในแถวที่ 1 ถึง 4 กับความรุนแรงของแตละโรค หากตรงกับโรคก็จะบวก 10
เปอรเซ็นต
5. ทําการเทียบลักษณะอุจจาระในแถวที่ 1 ถึง 4 กับลักษณะอุจจาระของแตละโรค หากตรงกับโรคก็จะ
บวก 40 เปอรเซ็นต ในกรณีที่ไมมีการกรอกขอมูลลักษณะอุจจาระโปรแกรมจะทําการบวก 40 เปอรเซ็นตเขาไปให
ลักษณะอุจจาระแบงยอยออกไปไดดังนี้
5.1 ลักษณะอุจจาระ
10
เปอรเซ็นต
5.2 สีอุจจาระ
10
เปอรเซ็นต
5.3 กลิ่นอุจจาระ
10
เปอรเซ็นต
5.4 สิ่งปะปนในอุจจาระ 10
เปอรเซ็นต
6.ถาโปรแกรมทําการเทียบในแถวที่ 1 ถึง 4 แลว ไมตรงกับขอมูลในโรคก็จะติดลบ เชน มีการมีการกรอก
อาการทั้งหมด 4 แถว ขอมูลไมตรง 1 แถว ก็จะติดลบ 25 เปอรเซ็นต แตทงั้ นี้ผลรวมการติดลบจะมากสุดแค 0
7.ทําการรวมผลเปอรเซ็นตความเชื่อมโยงที่ไดของแตละโรค

Figure 6 แสดงหนาจอผลวิเคราะหโรค

Figure 7 แสดงหนาจอผลวิเคราะหยา
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โปรแกรมจะทําการประมวลผลการวินิจฉัยโรคที่มีความนาจะเปนพรอมทั้งแสดงผลการวิเคราะหรายชื่อโรค
เปอรเซ็นตความนาจะเปนของโรคที่คํานวณไดและแสดงรายชื่อยาที่ใชรักษาและปองกันโรค ที่หนาจอผลวิเคราะห
โรคดังที่แสดงใน Figure 6 (ชื่อโรค: คลอสทริเดียม แบบ C, ชวงอายุ: แรกคลอด ความเชื่อมโยง: 68.75%, ชื่อโรค:
คลอสทริเดียม แบบ C ชวงอายุ: สุกรทุกชวงอายุ ความเชื่อมโยง: 68.62%, ชื่อโรค: คลอสทริเดียม แบบ C ชวงอายุ:
ลูกสุกรดูดนม(28 วัน) 57.7%, ชื่อโรค: ทีจีอี ชวงอายุ: แรกคลอด ความเชื่อมโยง: 52.16%, ชื่อโรค: อี.โคไล ชวงอายุ:
แรกคลอด ความเชื่อมโยง: 43.94%, ชื่อโรค: ทีจีอี ชวงอายุ: ลูกสุกรดูดนม(28 วัน) ความเชื่อมโยง: 40) หนาจอผล
วิเคราะหยาดังที่แสดงใน Figure 7 (ไมมียารักษา,ชื่อยา: Ampicillin, ชื่อยา: Penicllin)

Figure 8 แสดงหนาจอขอมูลโรค
ผูใชงานสามารถเรียกดูขอมูลโรคและขอมูลยาไดโดยการกดเลือกที่ชื่อโรคหรือชื่อยา เมื่อกดเลือกเรียกดู
ขอมูลโรคและขอมูลยาโปรแกรมจะปรากฏหนาจอขอมูลโรคดังที่แสดงใน Figure 8 ขึ้นมา เมื่อผูใชงานกดเลือกปุม
บันทึกโปรแกรมจะแสดงหนาจอเพื่อใหผูใชปอนขอมูลวิธีการปฏิบัติจริงที่ใชในฟารม หลังจากนั้นโปรแกรมจะทําการ
บันทึกขอมูลการวินิจฉัยโรคไวในฐานขอมูลพรอมทั้งเก็บคาวันที่และเวลาขณะเขาใชงาน สวนของรายงานผูใช
สามารถเรียกดู ถายโอนขอมูล และพิมพเอกสารออกมาเพื่อประกอบการตัดสินใจได

Figure 9 แสดงหนาจอรายงานประวัติการรักษา
วิธีการเรียกดูรายงานการประวัติการรักษา เมื่อเขาสูโปรแกรมเลือกปุมสัตวแพทย เลือกปุมรายงานการ
รักษา จากนั้นผูใชสามารถเลือกขอมูลที่จะแสดงรายงาน โดยทําการเลือกชื่อฟารม เลือกวันที่เริ่มตนและวันที่สิ้นสุด
เมื่อกดเลือกที่ปุมดูรายงานจะแสดงหนาจอรายงานประวัติการรักษาดังแสดงใน Figure 8 (วันที่ 04/10/2553, เวลา
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12:04:12, ชนิดสุกร โรงเรือนอนุบาล, ชวงอายุ สุกรหลังหยานม, จํานวนสุกรปวย 10 ตัว , อาการ อื่นๆ แกร็น(การ
เจริญเติบโตหยุดชะงัก), โรคที่ทําการวินิจฉัยได ทีจีอี, ความเชื่อมโยง 35.00 เปอรเซ็นต, วิธีการรักษาที่โปรแกรม
แนะนํา ไมมียารักษา, วิธีการรักษาที่ปฏิบัติ คัดทิ้ง) การเรียกดูรายงานประวัติการรักษาผูใชงานทั่วไปไมสามารถ
เรียกดูได ผูศึกษาไดออกแบบโปรแกรมเพื่อใหสัตวแพทยผูดูแลฟารมสามารถเขาไปเรียกดูขอมูล แกไข และลบ
ขอมูลไดเทานั้น ทั้งนี้เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับฐานขอมูลและเพื่อปองกันมิใหบุคคลภายนอกนําขอมูล
ออกไปใชโดยไมไดรับอนุญาต

สรุปผลและเสนอแนะ

ระบบผูเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหารสุกร ซึ่งในโปรแกรมประกอบไปดวย โรคระบบ
ทางเดินอาหารสุกรไดแบงออกเปน 17 โรค, 12 กลุมอาการ, 88 อาการ และ 31 ลักษณะอุจจาระ โปรแกรมสามารถ
วินิจโรคระบบทางเดินอาหารสุกรไดโดยใชวิธีการคํานวณหาเปอรเซ็นตความเชื่อมโยงของโรคกับขอมูลตางๆ ที่ทํา
ป อ นเข า ไป แบ ง ออกเป น อาการ ความรุ น แรงของโรค ช ว งอายุ และลั ก ษณะอุ จ จาระ เมื่ อ คํ า นวณได โ รคที่ มี
เปอรเซ็นตความเชื่อมโยงมากที่สุด จะทําการแสดงรายชื่อโรคและรายชื่อยาที่ใชในการรักษาและปองกันโรค อีกทั้ง
โปรแกรมสามารถเก็บบันทึกขอมูลฟารม ประวัติการวินิจฉัยโรค และประวัติการรักษา โปรแกรมนี้เปนเพียงเครื่องมือ
ที่จะชวยเหลือเกษตรกรในการตัดสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะสม เนื่องจากโรคสุกรบางโรคจะตองไดรับการยืนยันผล
การตรวจจากหองปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร เชน ผลตรวจเลือด ผลการชันสูตร การศึกษานี้สอดคลองกับงานวิจัย
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมชวยวินิจฉัยโรคในระบบผิวหนังของสัตวเลี้ยงขนาดเล็ก ที่ใชวินิจฉัยโรคในสัตว
ประเภทสุนัขและแมว เนื่องจากเปนสัตวที่มีความใกลชิดกับมนุษย โดยตัวโปรแกรมจะถูกออกแบบใหเหมาะสมกับ
สัต วแพทย ที่ เป นผู ใ ชง าน โดยโปรแกรมดั งกล าวมีค วามน าเชื่อ ถื อ 49.2 เปอร เ ซ็น ต (ชิน นะ และศศิ ธ ร, 2544)
เนื่องจากเปนแนวคิดเบื้องตนในการออกแบบระบบผูเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหารสุกรจึงตองมี
การศึกษาและพัฒนาวิธีการใสรายละเอียดของขอมูลโรคและการตั้งคาวิธีการคํานวณใหเหมาะสมตอไป โปรแกรม
นี้สามารถใชเปนประโยชนแกนักศึกษาสัตวแพทยที่จะใชในการฝกวินิจฉัยโรค และเปนเครื่องมือที่ชวยสัตวแพทย
เก็บขอมูลประวัติการเกิดโรคและประวัติการรักษาของฟารมได

เอกสารอางอิง

กิจจา อุไรรงค, ธวัชชัย ศักดิ์ภูอราม, วรวิทย วัชชวัลคุ และ ปรียพันธุ อุดมประเสริฐ. 2537. การควบคุมปองกัน
โรคสุกรที่สําคัญในประเทศไทย. โรงพิมพสารมวลชน, กรุงเทพฯ.
ชินนะ วรชาติ และ ศศิธร อิงคกฤษฏ, 2544, โปรแกรมชวยวินิจฉัยโรคในระบบผิวหนังของสัตวเลี้ยงขนาด
เล็ก. วิทยานิพนธปริญญาตรี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.
เนรมิตร สุขมณี. 2537. การใชคอมพิวเตอรกับการเลี้ยงสุกร. การผลิตสุกรเชิงอุตสาหกรรม. ศูนยวิจัยและ
ฝกอบรมการเลี้ยงสุกรแหงชาติ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, นครปฐม.
ปรียพันธุ อุดมประเสริฐ. 2537. คนหาคุณประโยชนในโปรแกรม “หมอหมู” เกษตรศาสตร. คณะสัตวแพทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, นครปฐม.
ระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert System: ES). แหลงที่มา:
http://ccsmail.sut.ac.th/e-ru/student/sendfile/file377.doc, 15 พฤษภาคม 2552.

690

