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จากการศึกษาทดลองในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการให้อาหารด้วยการเสริม
กากมันหมักยีสต์ในอาหารส าเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของสุกรเพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตของสุกรได้
ท าการทดลองเลี้ยงสุกรนาน12 สัปดาห์ โดยการแบ่งสุกรออกเป็น 4 กลุ่ม เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูป
เพียงอย่างเดียวและอาหารส าเร็จรูปเสริมกากมันหมักยีสต์ในอัตราส่วน 10,15 และ 20 เปอร์เซ็นต์  

น้ าหนักเฉลี่ยของสุกรตลอดการทดลอง พบว่า กลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปเสริมกากมัน
หมักยีสต์10 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักเฉลี่ยสูงสุดคือ 105.00กิโลกรัมต่อตัว และกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหาร
ส าเร็จรูปเสริมกากมันหมักยีสต์20 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักเฉลี่ยน้อยสุดคือ 93.00กิโลกรัมต่อตัวซึ่ง
น้ าหนักสุกรเฉลี่ยตลอดการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิต ิ(P>0.01) 

อัตราการเจริญเติบโตพบว่ากลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูป เสริมกากมันหมักยีสต์10 
เปอร์เซ็นต์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 1.16กิโลกรัมต่อตัว และกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปเพียงอย่าง
เดียว มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยน้อยสุดคือ 0.89กิโลกรัมต่อตัว ซึ่งน้ าหนักสุกรเฉลี่ยตลอดการ
ทดลองมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.01)ส่วนอัตราการแลกเนื้อ(F.C.R)ของ
สุกรพบว่าสุกรที่ได้รับอาหารส าเร็จรูปเสริมกากมันหมักยีสต์ 20เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการแลกเนื้อดีที่สุด 
มีเท่ากับ 0.17 กิโลกรัมต่อตัว เมื่อเปรียบเทียบกับสูตรอ่ืนๆมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P>0.01) 
 
ค าส าคัญ: กากมันหมักยีสต์,อัตราการเจริญเติบโต,อัตราการแลกเนื้อและสุกร 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 

สุกร เป็นสัตว์ที่ท ารายได้ให้เกษตรกรได้ง่าย ใช้เวลาเลี้ยงไม่นาน ราคาดี แต่ต้องมีการ
บริหารและจัดการที่ดี ดังนั้นการเลี้ยงสุกรเพ่ือให้ได้รับผลผลิตสูงสุดตามความต้องการนั้น นอกจาก
การจัดการเลี้ยงดูที่ถูกต้องแล้ว เกษตรกรต้องหมั่นดูแลสุขภาพของสุกรให้สมบูรณ์แข็งแรงตลอดเวลา
และการให้อาหาร โดยเฉพาะวัตถุดิบที่ใช้จะต้องมีความปลอดภัยต่อสัตว์และผู้บริโภคและที่ส าคัญคือ
ต้องได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนมันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบชนิดหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่
น่าจะลด ต้นทุนการผลิตได้และท่ีส าคัญเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยเกษตรกรที่ปลูกมันส าหลังด้วย
เพราะจะท า ให้ราคามันส าปะหลังสูงขึ้นได้ 

 
กากมันส าประหลังหมักยีสต์ 
 

อุทัยและสุกัญญา(2547) กากมันหมักยีสต์เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่ผลิตจากวัตถุดิบเศษ
เหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันซ่ึงมีคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยง่ายกากมันส าปะหลังเปียก น ามาแปร
รูปหมักร่วมกับน้ าหมักยีสต์เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ประกอบด้วยโภชนะพลังงาน โปรตีน และวิตามิน 
ใช้ผสมในอาหารตลอดจนคุณค่าทางโภชนะอาหารอ่ืนๆ ตามความต้องการของสัตว์และสัตว์ที่เลี้ยง
ด้วยอาหารหมักมันส าปะหลังมีสุขภาพดีขึ้นมีความต้านทานโรคสูงขึ้นและต้องการใช้ยาปฏิชีวนะ
น้อยลงหรือไม่ต้องใช้เลยที่ส าคัญกากมันหมักยีสต์มีต้นทุนการผลิตต่ าใช้แทนวัตถุดิบอาหารสัตว์กลุ่ม
พลังงานอ่ืนที่มีราคาสูงเพ่ือลดต้นทุนและการน ากากมันส าปะหลังสดที่ เหลือใช้มาปรับปรุงให้เกิด
ประโยชน์ สูงสุด ซึ่งเกษตรกรสามารถผลิตใช้ได้เองในฟาร์มสามารถช่วยแก้ปัญหาวิกฤตอาหารสัตว์
ราคาแพงในปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของกากมันหมักยีสต์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสุกร 
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบถึงการใช้กากมันหมักยีสต์เสริมในอาหารส าเร็จรูปในปริมาณที่

เหมาะสมต่อการเลี้ยงสุกร 
3. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ต่อผู้สนใจต่อไป 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ทราบถึงปริมาณของกากมันหมักยีสต์เสริมในอาหารส าเร็จรูปที่มีผลท าให้อัตราการ
เจริญเติบโตของสุกรสูงสุด 

2. สามารถลดต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงสุกรลงได้เพราะกากมันหมักยีสต์หาได้ง่ายอีกทั้ง
ยังมีราคาถูก 

3. ข้อมูลที่ได้สามารถเป็นแนวทางในการน าไปแนะน าให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรและผู้ที่
สนใจทั่วไปได้ 
 
ขอบเขตการทดลอง 
 

ศึกษาผลของการใช้กากมันหมักยีสต์ผสมอาหารที่มีต่อประสิทธิภาพการผลิตของสุกร โดย
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD) โดยแบ่งออกเป็น
การทดลอง 4 ทรีตเมนต์ทรีตเมนต์ละ 4 ซ้ า ซ้ าละ 1 ตัวรวมสุกรที่ท าการทดลองทั้งหมด 16 ตัว โดย
แบ่งการทดลองออกเป็น  

ทรีตเมนต์ที่ 1 เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปอย่างเดียว 
ทรีตเมนต์ที่ 2 เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปผสมกากมันหมักยีสต์ 10 เปอร์เซ็นต์  
ทรีตเมนต์ที่ 3 เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปผสมกากมันหมักยีสต์ 15 เปอร์เซ็นต์  
ทรีตเมนต์ที่ 4 เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปผสมกากมันหมักยีสต์ 20 เปอร์เซ็นต์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่2 

ตรวจเอกสาร 
 
สุกร(Swine) 
 

ภานุมาศ (2545) สุกรจัดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง เลี้ยงลูกด้วยนมมี 4 ขา เป็นสัตว์กีบคู่ มี
กระเพาะเดี่ยว กินอาหารจ าพวกพืชหัว รากไม้ สัตว์ และแมลงขนาดเล็ก หากจัดหมวดหมู่สุกรตาม
หลักทางวิทยา (Zoology) สุกรจัดอยู่ในไฟลัมคอร์ดาต้า (Phylum Chordata) ในระดับชั้นสัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนม (Class Mammalia) เป็นสัตว์กีบคู่ (Order Artiodactyla) เป็นสัตว์เลี้ยงจึงมีชื่อ
วิทยาศาสตร์ว่า Susdomesticus ขณะที่เราสามารถจัดแบ่งสุกรได้ตามประเภทการให้เนื้อและไขมัน
ได้ 3 ประเภท คือ 

1.สุกรประเภทมัน (Lardtype) เป็นสุกรพันธุ์พ้ืนเมือง มีการเจริญเติบโตต่ า รูปร่างกลมสั้น 
อัตราแลกเนื้อไม่ดี ได้แก่ สุกรพันธุ์พื้นเมือง เช่น พันธุ์ราด พันธุ์ไหหล า พันธุ์ควาย พันธุ์พวง 

2. สุกรประเภทเบคอน (Bacontype) เป็นสุกรสายพันธุ์จากยุโรป มีรูปร่างล าตัวยาว อัตรา
การเจริญเติบโตและอัตราแลกเนื้อดี ให้เนื้อแดงมากกว่าไขมัน มีส่วนของเนื้อสามชั้นคุณภาพดีเหมาะ
ส าหรับท าเบคอน เช่น พันธุ์ลาร์จไวต์ (Large White) พันธุ์แลนด์เรซ (Landrace) 

3.สุกรประเภทเนื้อ (Meat type) เป็นสุกรสายพันธุ์ที่ให้เนื้อแดงมาก มีไขมันต่ า 
เจริญเติบโตเร็ว มีล าตัวสั้น สะโพกใหญ่ เช่น พันธุ์ดูร็อกเจอร์ซี่(Duroc Jersey) พันธุ์แฮมป์เชียร์ 
(Hampshire) พันธุ์เพียเทียน (Pietrin)  

 
พันธุ์สุกรและลักษณะประจ าพันธุ์ 

ภานุมาศ (2545)ได้จ าแนกพันธุ์สุกรไว้ดังนี้ 
1. สุกรป่า 
สุกรป่า (Susscrofa) มีการเลี้ยงสุกรป่าในแบบการค้ามากขึ้น ลักษณะเด่นของสุกรป่าหรือ

หมูป่ามีรูปร่างเพรียว ไม่เทอะทะแบบสุกรพื้นเมือง ขาเรียวเล็ก กีบเล็ก สะโพกลีบ หน้าเรียวแหลมเล็ก 
หูเล็ก ตาโตสีด า ขนหยาบแข็งสีน้ าตาลเข้ม หรือด าปนเทา มีขนแผงยาวตั้งแต่สันคอจนถึงกลางหลัง 
ขนจะตั้งชั้นขึ้นเวลาตื่นตกใจตัวผู้อายุประมาณ 4-5 ปี จะมีเขี้ยวโง้งงอนขึ้นไปเหนือปาก ใช้เป็นอาวุธ
ป้องกันตัว ซากมีลักษณะหนังหนา ไขมันบางและติดหนัง เมื่อน าเนื้อหมูป่าไปประกอบอาหารจึงท าให้
หนังมีความกรุบกรอบ รูขุมขนที่ผิวหนังรวมตัวกันเป็นกระจุกกระจุกละ 3 รู ท าให้มีขน 3 เส้น/กระจุก
ขน ขณะที่รูขุมขนของสุกรพื้นเมืองจะกระกายไม่รวมกันเป็นกระจุก สายพันธุ์สุกรป่าที่นิยมเลี้ยงกันอยู่
ในขณะนี้ได้แก ่
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1.1.พันธุ์หน้ายาว มีรูปร่างสูงโป่ง หน้าแหลงยาว ช่วงไหล่แคบ ปลายขนมีสีเหลืองขาว 
1.2.พันธุ์หน้าสั้น มีรูปร่างเตี้ย ช่วงไหล่กว้าง มีขนสีด าคล้ายสุกรพ้ืนเมือง ให้เนื้อดีกว่า

พันธุ์หน้ายาว 
1.3.พันธุ์ลูกผสมระหว่างสุกรป่ากับสุกรพ้ืนเมือง มักจะมีขนที่ข้อเท้าตรงบริเวณกีบ และ

ท้องมักจะแอ่นเกือบติดดิน มักมีมันหนาที่ท าให้ลักษณะเด่นของสุกรป่าเสียไป 
 
2. สุกรพันธุ์พื้นเมือง 
สุกรพันธุ์พ้ืนเมือง (Native swine) สุกรพันธุ์พ้ืนเมืองเป็นสุกรที่เลี้ยงกันมาแต่ดั้งเดิมใน

ประเทศไทย มีสีด าหรือด่าง หลังแอ่น ท้องยาน มีการเจริญเติบโตช้า มีความสามารถในการเปลี่ยน
อาหารเป็นเนื้อไม่ดีนัก แต่สามารถใช้อาหารคุณภาพต่ าได้ดี เมื่อเลี้ยงสุกรพ้ืนเมืองด้วยอาหารที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น เช่น หยวกกล้วย เศษอาหารปนร าข้าว เปรียบเทียบกับการเลี้ยงด้วยอาหารข้นหรืออาหาร
ส าเร็จรูป พบว่ามีอัตราการเจริญเติบโตได้วันละประมาณ 200 กรัมเท่านั้น แสดงว่าพันธุกรรมได้
ก าหนดไว้เพียงเท่านี้ ถึงแม้จะให้อาหารคุณภาพดีก็ไม่ตอบสนอง ฉะนั้น หาก้องถิ่นที่ต้องการเลี้ยงสัตว์
ที่หลากหลายชนิด ปล่อยให้สุกรหากินตามธรรมชาติ เสริมเศษอาหารให้กินเป็นครั้งคราว จะเหมาะ
กับการเลี้ยงสุกรพื้นเมือง เนื่องจากแทบจะไม่มีต้นทุนทางด้านอาหาร 

2.1.พันธุ์ไหหล า มีล าตัวคล้ายหมูป่า สีด า อาจมีด่างขาวที่หน้า หลังแอ่น ท้องยาน คาง
ย้อย สะโพกเล็ก 

2.2.พันธุ์ควาย มีล าตัวสีด า ขอบตามีสีขาวรอบๆ ตา เห็นได้เด่นชัด 
2.3. พันธุ์ราด มีขนาดเล็ก ล าตัวสั้น มีสีด า มีแต้มสีขาวที่ปลายจมูก เท้าท้ังสี่ และหาง 
2.4. พันธุ์พวง เป็นสุกรที่มีหนังหยาบหนา ล าตัวเล็กกว่าพันธ์อื่น 

 
3. สุกรพันธุ์ต่างประเทศ 
สุกรพันธุ์ต่างประเทศ เป็นสุกรที่น าเข้ามาจากต่างประเทศมาเป็นเวลานานแล้ว เพ่ือน าเข้า

มาเลี้ยงและเพ่ือปรับปรุงพันธุ์สุกรที่มีอยู่ในประเทศ ปัจจุบันฟาร์มผลิตสุกรใช้สายพันธุ์เหล่านี้เป็นหลัก 
เนื่องจากมีรูปร่างขนาดใหญ่ อัตราการเจริญเติบโตและอัตราแลกเนื้อดี ให้ลูกดก เลี้ยงลูกเก่ง สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศของประเทศได้เป็นอย่างดี สุกรที่มีลักษณะดีส่วนใหญ่ถูกคัดเลือกและ
ทดสอบพันธุ์เพ่ือผลิตเป็นสุกรพันธุ์และสุกรขุนภายในฟาร์ม ท าให้ขณะนี้แทบจะไม่มีการน าเข้าสุกร
ระดับพ่อแม่พันธุ์ แต่ยังคงมีการน าเข้าน้ าเชื้อและพันธุ์สุกรในระดับปู่ทวด (Geandgrand parent) 
จากต่างประเทศเพ่ือปรับปรุงฝูงนิวเคลียสหรือฝูงสุกรระดับพันธุกรรมสูง ใช้ผลิตเป็นสุกรสายปู่ย่า 
(grand parent) ซึ้งเป็นพ้ืนฐานของสายพ่อพันธุ์และแม่พันธ์สองสาย (Parent stock) น าเข้ามาเลี้ยง
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ในฟาร์มสุกรพันธุ์ผสมข้ามพันธุ์เป็นสุกรขุนสามสายเลือด (Offspring) ที่ใช้อัตราแลกเนื้อ อัตราการ
เจริญเติบโตต่อวัน และคุณภาพซากดี ตรงตามความต้องการของตลาด 

3.1.พันธุ์ลาร์จไวต์ (LargeWhite) มีถ่ินก าเนิดในประเทศอังกฤษ รูปร่างขนาดใหญ่ ตัวผู้
มีน้ าหนัก 250-300 กิโลกรัม (ในต่างประเทศเคยมีการเลี้ยงปล่อยแบบธรรมชาติเพ่ือท าเป็นฟาร์ม
แบบให้ล่าเป็นสัตว์ป่า มีรายงานว่ามีสุกรท าน้ าหนักตัวถึง 900 ปอนด์ หรือว่า 400 กิโลกรัม) ตัวเมียมี
น้ าหนัก 200-250 กิโลกรัม ล าตัวแคบแต่ยาว ไหล่หนา สะโพกใหญ่ มีสีขาว ลักษณะเด่นมีใบหูตั้ง 
ใบหน้าโค้ง หัวตัวปานกลาง เลี้ยงง่าย ให้ลูกดก เลี้ยงลูกเก่ง ขาแข็งแรง ให้อัตราแลกเนื้อและอัตรา
การเจริญเติบโตต่อวันสูง คุณภาพซากดี เหมาะสมที่จะใช้เป็นสายพ่อพันธุ์ในการผลิตแม่สุกรสองสาย 

3.2. พันธุ์แลนด์เรซ (Landrace) มีถิ่นก าเนิดในประเทศเดนมาร์ก ลักษณะเด่นมีหัวเล็ก 
หูยาวปรกปิดตา และมีล าตัวยาวกว่าสุกรพันธุ์อ่ืน เนื่องจากมีซ่ีโครง 15-16 คู่ (มากกว่าพันธุ์อ่ืน 1-2 คู่ 
สุกรปกติมีซี่โครง 14-15 คู่) สะโพกใหญ่ ไหล่กว้าง ให้ลูกดก เลี้ยงลูกเก่ง ให้อัตราแลกเนื้อและอัตรา
การเจริญเติบโตสูง คุณภาพซากดี แต่มีข้อเสียคือ กระดูกข้อขาเล็ก ไม่แข็งแรง เหมาะสมที่จะใช้เป็น
สายแม่พันธุ์โดยผสมกับพ่อสุกรพันธุ์ลาร์จไวต์ เพ่ือผลิตเป็นแม่สุกรสองสาย  

3.3.พันธุ์ดูร็อกเจอร์ซี่(Duroc Jersey) มีถิ่นก าเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดจาก
ผสมพันธุ์ของสุกรพันธุ์ เจอร์ซี่ เรด จากรัฐนิวเจอร์ซี่ กับสุกรพันธุ์ดูร็อก จากรัฐนิวยอร์ก ประเทศไทย
น าสุกรพันธุ์นี้เข้ามาเลี้ยงตั้งแต่ปี พ.ศ.2505 สามารถให้ลูกดกและเลี้ยงลูกเก่งปานกลาง ลักษณะ
ประจ าพันธุ์เป็นสุกรที่มีโครงสร้างใหญ่ พ่อพันธุ์โตเต็มที่หนักประมาณ 350 กิโลกรัม แม่พันธุ์มีน้ าหนัก
ประมาณ 300 กิโลกรัม ล าตัวมีสีน้ าตาลแดง หน้ายาวปานกลาง หักเล็กน้อย ใบหูมีขนาดกลาง โคน
ใบหูแข็งแต่ปลายอ่อน ล าตัวค่อนข้างสั้น หลังโค้งเล็กน้อย มีความสามารถในการปรับตัวและทนทาน
ต่อสภาพแวดล้อมที่ดี จึงน ามาเป็นสายพ่อพันธุ์ ผสมกับแม่ดูร็อกสองสายเพ่ือผลิตเป็นลูกสุกรสามสาย
พันธุ์ 

3.4.พันธุ์แฮมป์เชียร์ (Hampshire) มีถิ่นก าเนิดในประเทศอังกฤษ มีจมูกยาวหัก
เล็กน้อย หูตั้ง รูปร่างขนาดปานกลาง พ่อพันธุ์โตเติมที่น้ าหนัก 250-300 กิโลกรัม แม่พันธุ์มีน้ าหนัก 
200-250 กิโลกรัม ผิวหนังมีสีด า และมีสีขาวคาดบริเวณหัวไหล่จรดปลายเท้าหน้าทั้งสองข้าง มี
ข้อจ ากัดคือโครงกระดูกเปราะบาง ท าให้ข้อขาหักง่าย เมื่อผสมข้ามพันธุ์กับพันธุ์ลาร์จไวต์ มักจะให้ลูก
ที่ไม่มีทวารหนัก (Ani atresia) แต่เป็นสุกรสายพันธุ์ที่สูญเสียน้ าหนักซากน้อย (diploss) หรือมี
เปอร์เซ็นต์น้ าหนักไหลออกจากซากต่ า ท าให้เนื้อสุกรแห้งอยู่บนเขียงได้นานขึ้น 

3.5.พันธุ์เพียเทียน (Pietrin) ถิ่นก าเนิดเดิมไม่แน่ชัด แต่ถูกน าไปปรับปรุงพันธุ์ที่
หมู่บ้านเพียเทียน ประเทศเบลเยี่ยม เรียกเพียเทียน เบลเยี่ยม ต่อมาแพร่หลายไปอีกหลายประเทศ 
เช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส ลักษณะเด่นคือ เจริญเติบโตเร็ว สะโพกมีกล้าเนื้อสองชั้น ล าตัวมีสีขาว อาจมีสี
ด าปนสีด่างเล็กน้อย ข้อเสียมีพันธุกรรมเครียดแฝงอยู่ (Malignant hyperthermia) ท าให้เวลาไล่
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ต้อนจะเครียด น้ าลายฟูมปาก แล้วช็อกตายได้ง่าย ทั้งที่มีน้ าหนักใกล้ส่งตลาดแล้วก็ตามเมื่อน าสุกรที่
ตายไปผ่าซากจะมีลักษณะเนื้อซีด เหลว และฉ่ าน้ า (Pale Sofe and Exudate / PSE) ตลาดจะไม่รับ
ซื้อเนื้อสุกรลักษณะนี้ แต่ปัจจุบันมีการทดสอบพันธุกรรมแฝงนี้ โดยเจาะเลือดสุกรแล้วน าไปตรวจสาย
พันธุกรรมด้วยเทคนิคพีซีอาร์ (PCR / Polymerase Chain Reaction) สามารถทราบได้ว่าสุกรตัวนั้น
มีพันธุกรรเครียดแฝงอยู่หรือไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจประมาณ 2,000 บาท/ตัวอย่าง 

3.6.พันธุ์เหมยซาน (Meishan) เป็นสุกรพันธุ์พ้ืนเมืองของจีนที่น าเข้าทูลเกล้าฯ ถวายสม
เด็ดพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นสุกรที่มีใบหน้าหักยาว หลังแอ่น ท้องยาน สะโพก
ลีบ ปลายข้อเท้าทั้งสี่มีสีขาว ลักษณะเด่นคือให้ลูกดกมากประมาณ  15-16 ตัว/ครอก บางตัวอาจให้
ลูกได้เกือบ 20 ตัว/ครอก มีความสามารถในการเลี้ยงลูกได้ดี เหมาะส าหรับใช้เลี้ยงตามชนบทพ้ืนบ้าน
ที่ให้สุกรหากินเองตามธรรมชาติ 

3.7.พันธุ์จินหัว (Jinhua) เป็นสุกรพันธุ์พ้ืนเมืองของจีนที่น าเข้าทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็ด
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จินหัวเป็นสุกรที่มีขนสีด าที่หัว สะโพก หาง ส่วนหัวไหล่ ล าตัว และ
เท้าท้ังสี่มีสีขาว ท้องแอ่นยานลักษณะเด่นถึงวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วจึงสามารถผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุ 3-
4 เดือนให้ลูกดกเฉลี่ย 13 ตัว/ครอก มีเต้านมราว 7 คู่ ส่งเสริมให้เลี้ยงตามโครงการส่วนพระองค์ตาม
หุบเขาทางภาคเหนือ 

 
โรงเรือนเลี้ยงสุกร 
 

ปรียพันธ์ (2540) การเลี้ยงสุกรในปัจจุบันพัฒนาเป็นการเลี้ยงแบบอุตสาหกรรมมากขึ้น มี
การจัดระบบการผลิตสุกรเป็น 2 ระบบใหญ่ คือ  

1. ระบบการผลิตสุกรพันธุ์เป็นการเลี้ยงสุกรพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ เพ่ือผลิตสุกรขายเป็นพ่อ
พันธุ์และแม่พันธุ์หรือลูกสุกรขุนขายให้ไปท าการขุนต่อไป 

2. ระบบการผลิตสุกรขุน เป็นการเลี้ยงสุกรขุนขายส่งตลาด ดังนั้นการจัดการเกี่ยวกับ
โรงเรือนจึงเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญถ้ามีการออกแบบโรงเรือนให้เหมาะสมกับระบบการผลิตสุกรแล้ว
ท าให้สุกรมีการเจริญเติบโตดีมีสุขภาพดีลดปัญหาเรื่องโรคระบาดต่างๆประหยัดแรงงานและค่าใช้จ่าย
และใช้ประโยชน์จากโรงเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ 
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การเลือกท าเลทีส่ร้างฟาร์มเลี้ยงสุกร 
 

1. ห่างไกลชุมชนพอสมควรเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหามลภาวะ เช่น กลิ่นน้ าเสีย การติดโรค
ระบาด 

2. เป็นที่ดอน น้ าท่วมไม่ถึง 
3.ไม่อยู่ในแนวลมพายุ แต่ต้องไม่อับ มีการถ่ายเทอากาศดี 
4. มีไฟฟ้าเข้าถึงหรือห่างจากสายไฟฟ้าหลักไม่มากนัก 
5. ไม่อยู่ในแหล่งที่เคยเกิดโรคระบาด 
6.ไม่อยู่ใกล้โรงฆ่าสัตว์ ตลาดสด ตลาดนัดสัตว์ 
7.การคมนาคมสะดวก มีถนนเข้าถึงฟาร์มได้ 
8.ต้องมีแหล่งน้ าสะอาด และเพียงพอ  

  
การให้อาหารในสุกร 
 

สุกรเป็นสัตว์เดี่ยว ไม่สามารถย่อยอาหารที่มีเยื่อใยมากได้ดีเหมือนสัตว์กระเพาะรวม (โค 
กระบือ) ระบบการย่อยอาหารมีหน้าที่การย่อยอาหารที่สุกรกินเข้าไปให้แตกตัวจนมีขนาดเล็กลง เพ่ือ
สามารถดูดซึมไปใช้เสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกาย สุกรมีความต้องการโภชนะที่ครบถ้วน ค าว่า
โภชนะนั้น หมายถึง สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายประกอบด้วย 6 ชนิด (บุญเสริม แลบุญล้อม, 
2542) 

1. น้ า ให้น้ าสะอาดแก่สุกรตลอดเวลา ปกติสุกรจะกินน้ าประมาณ 5-20 ลิตรต่อวัน ตาม
ขนาดของสุกร 

2. โปรตีน มีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของสุกร ช่วยสร้างเนื้อเยื้อและเป็น
ส่วนประกอบหลักที่ส าคัญของร่างกายสัตว์ โปรีตีนประกอบไปด้วยกรดอะมิโนอยู่ประมาณ 30 ชนิด 
กรดอะมิโนจ าเป็น 10 ชนิด ได้แก่ เมทไธโอนีนทริพโตแฟน อาร์ยินินฮิสทิดีน ไอโซลูซีนลูซีน อาลานี
นทรีโอนีน และวาลีน 

3.คาร์โบไฮเดรท เป็นอาหารที่ให้พลังงานที่เรียกง่ายๆว่าอาหารแป้งและน้ าตาล รวมไปถึง
เยื่อใยที่เป็นส่วนประกอบในวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

4. ไขมัน เป็นอาหารที่ให้พลังงาน เช่นเดียวกับคาร์โบไฮเดรท แต่ให้พลังงานสูงกว่าคาร์โบไฮ
เดรท 2.25 เท่า 

5. แร่ธาตุ แร่ธาตุเป็นสิ่งจ าเป็นมากที่สุด ส าหรับการท างานของร่างกาย มีหน้าที่เสริมสร้าง
กระดูก และต้านทานโรค ในร่างกายสุกรมีแร่ธาตุมากกว่า 40 ชนิด 
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การให้อาหารสุกรในระยะต่างๆ 
 

พันทิพา (2535) ได้อธิบายการให้อาหารสุกรในระยะต่างๆไว้ดังนี้ 
1. ลูกสุกรระยะดูดนมแม่ เริ่มให้อาหารสุกรนมโปรตีน 22 เปอร์เซ็นต ์
2. ลูกสุกรระยะหย่านม (หย่านม 28 วัน น้ าหนักประมาณ 6 กิโลกรัม) ให้อาหารสุกรอ่อน

โปรตีน 20 เปอร์เซ็นต์ จนถึงอายุ 2 เดือน (น้ าหนักประมาณ 12 - 20 กิโลกรัม) 
3. กรระยะน้ าหนัก 20-35 กิโลกรัม ให้อาหารโปรตีน 18 เปอร์เซ็นต์ โดยให้สุกรกินเต็มที่ สุ

การจะกินอาหารวันละ 1-2 กิโลกรัม  
4.สุกรระยะน้ าหนัก 35-60 กิโลกรัม ให้อาหารโปรตีน 16 เปอร์เซ็นต์ สุกรจะกินอาหารวัน

ละ 2-2.5 กิโลกรัม 
5. สุกรระยะน้ าหนัก 60 กิโลกรัม-ส่งตลาด ให้อาหารโปรตีน 14 - 15 เปอร์เซ็นต์ สุกรจะ

กินอาหารวันละ 2.5 - 3.5 กิโลกรัม 
6.การให้อาหารสุกรพันธุ์ทดแทน สุกรที่จะเก็บไว้ท าพันธุ์ (ยกเว้นสุกรขุน ,สุกรทดสอบพันธุ์) 

ควรจ ากัดอาหารไม่ให้อ้วนจนเกินไป เมื่อสุกรน้ าหนักประมาณ 60 กิโลกรัม ใช้อาหารโปรตีน 16 
เปอร์เซ็นต์ ให้อาหารโปรตีนวันละ 2 - 2.5 กิโลกรัม 

7.การให้อาหารสุกรพ่อพันธุ์ ให้อาหารโปรตีนประมาณ 15 - 16 เปอร์เซ็นต์ พ่อพันธุ์ตัว
ใหญ่ 150 กิโลกรัมขึ้นไปให้อาหารวันละ 2 - 2.5 กิโลกรัม พ่อพันธุ์ตัวเล็ก 100 - 150 กิโลกรัม ให้
อาหารวันละ 2 กิโลกรัม 

8.การให้อาหารแม่สุกรอุ้มท้อง ให้อาหารโปรตีนประมาณ 15 - 16 เปอร์เซ็นต์ แม่สุกรจะ
ตั้งท้องประมาณ 114 วัน ควรให้อาหารดังนี้ แม่สุกรสาวทดแทนให้อาหารวันละ 2 กิโลกรัม แม่สุกร
หลังจากผสมพันธุ์ให้อาหารวันละ 1.5 - 2 กิโลกรัม แม่สุกรตั้งท้อง 0 - 90 วัน ให้อาหารวันละ 2 
กิโลกรัม แม่สุกรตั้งท้อง 90 - 108 วัน ให้อาหารวันละ 2 - 2.5 กิโลกรัม (ขึ้นอยู่กับแม่สุกรอ้วนหรือ
ผอมด้วย) แม่สุกรตั้งท้อง 108 - 114 วัน ให้อาหารวันละ 1 - 1.5 กิโลกรัม (เม่ือตั้งท้องได้ 108 วัน ให้
ย้ายเข้าคอกคลอด) 

9.การอาหารแม่สุกรหลังคลอด ให้อาหารโปรตีนประมาณ 16 เปอร์เซ็นต์ คลอดลูกแล้ว 0 -
3 วัน ให้อาหารวันละ 1 - 2 กิโลกรัม คลอดลูก 3 - 14 วัน ให้อาหารวันละ 2 - 3.5 กิโลกรัม คลอก
ลูก 14 วันขึ้นไป ให้อาหารเต็มที่เท่าที่แม่สุกรจะกินได้ หรือ ประมาณวันละ 4 - 6 กิโลกรัม ในกรณีที่
แม่สุกรมีลูก 7 ตัวขึ้นไป (ควรให้อาหารแม่สุกรวันละ 3 ครั้ง เป็นอย่างน้อย ดูตามสภาพของแม่สุกร 
ระวังอย่างให้แม่สุกรผอม) 

10. การให้อาหารมาสุกรหลังหย่านม ให้อาหารโปรตีนประมาณ 15 - 16 เปอร์เซ็นต์ แม่
สุกรหย่านมในวันแรก ให้อาหารวันละ 1 - 1.5 กิโลกรัม แม่สุกรหย่านมจาก 2 วันขึ้นไป จนถึงแม่สุกร
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เป็นสัด (แต่ไม่ควรเกิน 15 วัน) ให้อาหารวันละ 3 - 4 กิโลกรัม เพ่ือให้แม่สุกรสมบูรณ์พันธุ์เร็วขึ้นและ
เพ่ิมการตกไข่ แม่สุกรเป็นสัดและผสมพันธุ์แล้วลดอาหารเหลือวันละ 1.5 - 2 กิโลกรัม แม่สุกรไม่เป็น
สัดเกิน 15 วัน แสดงว่าแม่สุกรผิดปกติ ให้ลดอาหารลงเหลือวันละ 2 กิโลกรัม และหาวิธีการท าให้แม่
สุกรเป็นสัด โดยท าให้แม่สุกรเกิดความเครียด ใช้วิธีต้อนขังรวมกัน (แม่สุกรขนาดน้ าหนักตัวใกล้เคียง
กัน) หรือขังสลับคอกทุกๆ 10 วัน แม่สุกรยังไม่เป็นสัด ควรคัดแม่สุกรออกไปจากฝูง   

 
วิธีการฉีดวัคซีนในสุกร 
 

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (2559) ได้อธิบายวิธีการฉีดวัคซีนในสุกรไว้ดังนี้ 
1.การเตรียมก าลังคนและอุปการณ์การท าวัคซีนในลูกสุกรอนุบาล ให้อุ้มฉีดทีละตัว อุปกรณ์

การฉีด และเข็มต้องผ่านการล้างและนึ่งฆ่าเชื้อ ตลอกจนได้รับการตรวจสภาพว่าใช้งานได้ และมี
จ านวนพอเพียง โดยต้องเปลี่ยนเข็มที่ใช้ฉีดทุกๆ 25 - 30 ตัวหรือคอกละ 1 เข็ม กรณีมีการท าวัคซีน
ในสุกรรุ่น ควรจัดให้มีการใช้แผงกั้น 

2.การเตรียมสุกร ต้องฉีดให้กับสุกรที่มีสุขภาพดีเท่านั้น 
3.การเตรียมวัคซีน ดูข้อก ากัดการใช้วัคซีนให้แน่นอน 

เช่น ปริมาณที่ฉีด, ฉีดใต้กล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง ต้องน าภาชนะที่สามารถเก็บความเย็น และมีน้ าแข็ง
บรรจุอยู่อย่างพอเพียงมาใส่วัคซีน เมื่อจะน าวัคซีนมาใช้และไม่ให้วัคซีนกระทบแสงแดดโดยตรง ตัว
ละลายวัคซีน ต้องรับปรับให้มีอุณหภูมิเท่ากับวัคซีนก่อนผสม วัคซีนที่ผสมแล้ว ต้องแช่อยู่ในภาชนะที่
เก็บความเย็นและมีน้ าแข็งบรรจุอยู่ไม่ควรทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง หลังจากผสมแล้วต้องรีบใช้ทันที เช่น 
วัคซีนอหิวาต์ไม่ควรละลายเกิน 2 ชั่งโมง วัคซีนเชื้อตาย ต้องเขย่าให้เข้ากันก่อนใช้วัคซีนที่ฉลากระบุ
ว่าสามาน ากับมาใช้ได้หลังจากเปิดใช้แล้วเมื่อในน้ าแข็งต้องระมัดระวังน้ าแข็งที่ละลายซึมผ่านเข้าทาง
ปากขวด ควรเทน้ าจากน้ าแข็งละลายทิ้งเพ่ือไม่ให้ขวดวัคซีนแช่อยู่ในน้ า และใช้ถุงพลาสติกปิดผ่าจุกไว้ 

4. วิธีการเก็บรักษาวัคซีน 
4.1.เก็บวัคซีนไว้ในตู้เย็น หรือแช่ตู้เย็นที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้สม่ าเสมอตลอดเวลา 

ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 2-8 องศา ควรมีเทอร์โมมิเตอร์ในตู้เย็นและมีการจดบันทึกอุณหภูมิทุกวัน 
4.2.ควรน าวัคซีนออกจากถุงบรรจุ และแบ่งวางให้ความเย็นทั่วถึง แยกวัคซีนแต่ละชนิด

ออกจากกัน อย่าปะปนกันเพื่อสะดวกในการหยิบใช้ ไม่ผิดพลาด 
4.3. ตู้เย็นที่ใช้เก็บวัคซีน ควรแยกต่างหากจากตู้เก็บอาหาร หรือเครื่องดื่ม และไม่ควร

เป็นตู้เย็นที่เปิด-ปิดอยู่เสมอ 
4.4. ก่อนเก็บวัคซีน ควรจดบันทึก serial number และวันที่ผลิตวัคซีนทุกครั้งวัคซีนตัว

เดียวกันควรจักวางเพ่ือให้หยิบใช้วัคซีนชุดเก่าให้หมดก่อน จึงใช้วัคซีนชุดใหม่ 
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4.5.ในกรณีไฟฟ้าดับต้องรีบย้ายวัคซีนมาเก็บในภาชนะหรือถังน้ าแข็งอย่าปล่อยทิ้งไว้ใน
ตู้เย็นรอจนไฟฟ้ามาเพราะจะท าให้วัคซีนเสื่อมคุณภาพ 

5. การขนส่งวัคซีน 
5.1.ภาชนะที่ใช้ขนส่งต้องเก็บรักษาความเย็นได้นานสม่ าเสมอปิดมิดชิดและทึบแสง

กล่องโฟมต้องมีฝาปิด ไม่แตก หรือ รั่ว 
5.2.มีน้ าแข็งส าหรับแช่มากพอ ไม่ใส่วัคซีนแน่จนเกินไป ตัววัคซีนควรแช่อยู่ภายใต้

น้ าแข็ง ไม่ควรอยู่ข้างบน หรือจมอยู่ที่ก้นทั่งหมด 
5.3.ตรวจสอบวันหมดอายุของวัคซีนก่อนรับ หรือขนส่งทุกครั้ง 
5.4. วัคซีนแบบ MultpleDose ที่ใช้ไม่หมด ควรปิดปากขวดด้วยถุงพลาสติกหรืออยู่ใน

ถุงพลาสติกท่ีปิดสนิทกันน้ าเข้าได้ก่อนแช่ในน้ าแข็ง 
 

ต าแหน่งในการฉีดวัคซีน และการเลือกใช้ขนาดของเข็ม 
 

1. การฉีดเข้ากล้ามต าแหน่งที่ฉีดอยู่ที่ 2 - 3 นิ้ว (50 - 70 มิลลิเมตร) ด้านหลังใบหู ใกล้
บริเวณเนื้อที่ตึงๆบริเวณของเหนียงคอ ถ้าฉีดลึกไปด้านหลังเกินไป จะมีปัญหา คือ วัคซีนอาจยังอยู่ใน
ชั้นไขมันจะเกิดการดูดซึมต่ า เนื่องจากมีเลือดมาเลี้ยงน้อย และชั้นไขมันจะเป็นตัวกั้นไม่ให้ดูดซึม ท า
ให้ภูมิคุ้มกันขึ้นไม่ถึงระดับที่ควรจะเป็น ถ้าฉีดในต าแหน่องที่ต่ าเกินไป วัคซีนที่ฉีดอาจเข้าไปอยู่ใน
บริเวณต่อมน้ าลาย อาจท าให้สุกรเจ็บไม่กินอาหาร ถ้าฉีดไม่ถูกวิธี มักจะเกิดอาการบวมในบริเวณที่ฉีด 
ท าให้การกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือยาที่เข้าไปไม่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เต็มที่ ขนาดและความยาว
ของเข็มที่น ามาเพ่ือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 
 
ตารางที่ 2.1 การเลือกใช้ขนาดของเข็ม 

น้ าหนักสุก(กิโลกรัม) ความยาว(มิลลิเมตร) เบอร์เข็ม 
10 12-18  20-21 

10-30 18-25  18-19 
30-100 25-30  18 

100 38-44  18 
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2. การฉีดใต้ผิวหนังควรใช้เข็มที่มีความยาว 12 - 25 มิลลิเมตร โดยใช้เข็มเบอร์ 18 - 19 
การฉีดวัคซีนที่ถูกต้อง ฉีดบริเวณหนังที่ย่นด้านหลังใบหู หนังที่ถูกยกขึ้นด้วยนิ้วโป้ง และนิ้วชี้ของมือ
อีกข้างหนึ่ง จากนั้นก็ฉีดเข้าใต้หนังที่ถูกยกขึ้น การฉีดใต้ผิวหนังที่ถูกนั้นท าได้ยากมากกว่าการฉีดเข้า
กล้าม 

3. ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดอาการแพ้วัคซีนการฉีกวัคซีนเชื้อตาย เช่น วัคซีนป้องกันโรคปาก
และเท้าเปื่อย อาจท าให้เกิดอาการแพ้ได้ สุกรที่เกิดอาการแพ้จะแสดงอาการไม่เป็นสุข กระวน
กระวาย น้ ามูกน้ าลายไหล หอบ ไอ ล้มลงชัก ต่อมาสัตว์จะตายในที่สุด อาการแพ้นี้จะเกิดหลังฉีด
วัคซีน ตั้งแต่ 5 นาที จนถึง 1 ชั่วโมง 

4. การรักษา 
4.1. ฉีด Adrenaline (1:100) ขนาด 4 - 8  ซี.ซี. หรือ 0.5 - 1  ซี.ซี. ต่อน้ าหนัก 50 

กิโลกรัม เข้ากล้ามเนื้อหรือเส้นเลือดทันที เพ่ือช่วยกระตุ้นหัวใจและขยายหลอดลม ท าให้สุกรหายใจ
สะดวก และอาจให้ยาซ้ าได้ภายใน 20 - 30 นาท ี

4.2.ฉีด Antihistamine 0.5 - 1 มิลลิกรัม ต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม เข้ากล้ามเนื้อหรือ
เส้นเลือด เพื่อลดการสร้างสาร histamine ในร่างกายให้น้อยลง 
 
มันส าปะหลัง 
 

มันส าปะหลังจัดเป็นพืชหัวชนิดหนึ่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Manihotesculenta (L.) Crantzมี
ชื่อสามัญเรียกหลายชื่อตามภาษาต่าง ๆ ที่ได้ยินกันมากได้แก่ Cassava, Yuca, Mandioa, Manioc, 
Tapioca มันส าปะหลังมีแหล่งก าเนิดแถบที่ลุ่มเขตร้อน (Lowland tropics) มีหลักฐานแสดงว่าปลูก
กันในโคลัมเบีย และเวเนซูเอลา มานานกว่า 3,000 -7,000 ปีมาแล้วแหล่งก าเนิดมันส าปะหลังมี 4 
แห่งด้วยกันคือ 

1. แถบประเทศกัวเตมาลา และเม็กซิโก 
2. ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้ 
3. ทางทิศตะวันออกของประเทศโบลิเวียและทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ

อาร์เจนตินา 
4. ทางทิศตะวันออกของประเทศบราซิล 
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ชื่อวิทยาศาสตร์:Manihotesculenta (L.) Crantz 

วงศ์:Euphorbiaceae 

ชื่อสามัญ: Cassava Root , Tapioca 

ชื่ออ่ืน:ต้าวน้อย, ต้าวบ้าน (ภาคเหนือ), มันต้น มันไม้ (ภาคใต้),มันส าโรง ส าปะหลัง (ภาค
กลาง) มันหิ่ว (พังงา) 

 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมันส าปะหลัง 
 

1. ราก    
มันส าปะหลัง มีราก 2 ชนิด คือ รากจริงเป็นแบบรากฝอย และรากสะสม อาหาร ที่เรียกกัน

ทั่วไปว่า หัวรากจริงเป็นระบบรากแบบ adventitious root system รากที่งอกจากท่อนพันธุ์ 
(cutting) สามารถงอกได้จาก 3 ส่วนคือ รากจากส่วนเนื้อเยื่อ root from cambium  รากจากส่วน
ตา (root from bud) และรากจากส่วนรอยหลุดร่วงของใบ (root from leaf scar) ส่วนหัว (tuber) 
ของมันส าปะหลัง คือส่วนรากที่ขยายใหญ่ เ พ่ือสะสมอาหารที่ เป็นคาร์ โบไฮเดรต ในส่วน 
parenchyma cell รากสะสมอาหารมีปริมาณแป้งประมาณ 15 – 40 % มีกรดไฮโดรไซยานิก ( 
HCN ) หรือ กรดพรัสซิก ( prussic acid ) ซึ่งมีพิษ จะมีอยู่มากในส่วนของเปลือกมากกว่าเนื้อของ
หัว หัวมันส าปะหลังเมื่อตัดตามขวางมีส่วนประกอบ  ดังนี้ 

1.1. เปลือกชั้นนอก (periderm) เป็นชั้นของเซลล์ผิวชั้นนอก (epidermal cell) และ
ชั้นของคอร์ก (cork layer) รวมกัน มีสีขาว หรือสีน้ าตาลอ่อนถึงแก่ หรือสีชมพู 

1.2.เปลือกชั้นใน (cortical region) เป็นส่วนของคอร์เทกซ์ (cortex) และกลุ่มโฟลเอ็ม 
(phloem bundle) มีสีขาว ความหนา 0.1 - 0.3 ซม.เปลือกชั้นนอกและเปลือกชั้นใน เรียกรวมกัน
ว่า  เปลือก ( peel) 

1.3.ส่วนแกนกลางหรือส่วนสะสมแป้ง (central pith หรือ starchy flesh) มีสีขาว 
เหลือง หรือสีชมพู ประกอบด้วยเซลล์พาเรนไคมา (parenchyma cell) กลุ่มท่อน้ า (xylem 
bundle) และท่อน้ ายาง (latex tube) 

 
2. ล าต้น  
มันส าปะหลังเป็นไม้เนื้อแข็ง ล าต้นตั้งตรง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-6 ซม. สีของล าต้น

แตกต่างกันไปตามพันธุ์ ส่วนที่อยู่ใกล้ยอดมีสีเขียว ส่วนแก่ที่ต่ าลงมาอาจมีสีน้ าเงิน สีเหลือง หรือสี
น้ าตาล ความสูงของต้น 1-5 เมตร ขึ้นกับพันธุ์ โดยพันธุ์ที่ไม่แตกกิ่ง (unbranched) ต้นจะสูง ส่วน
พันธุ์ที่แตกกิ่งต้นจะสูงน้อยกว่า การแตกกิ่งของมันส าปะหลังจะแตกออกเป็น 2 กิ่ง (dichotomous 
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branching) หรือ 3 กิ่ง (trichotomous branching) กิ่งที่แตกออกจากล าต้นหลักเรียกว่า กิ่งชุดแรก 
(primary- branch)  ส่วนกิ่งท่ีแตกออกจากกิ่งชุดแรก เรียกว่า กิ่งชัดที่สอง (secondary branch)บน
ล าต้นหรือก่ิงของมันส าปะหลังจะเห็นรอยหลุดร่วงของก้านใบ เรียกว่า รอยแผลใบ (leaf scar) ซ่ึง
เป็นรอยต่อระหว่างก้านใบกับล าต้นหรือก่ิงระยะระหว่างรอยแผลใบ 2 รอยต่อกันเรียกว่าความยาว
ของชั้น(storey  length) ด้านบนเหนือรอยแผลใบจะมีตาซึ่งจะงอกเป็นต้นใหม่เมื่อน าท่อนพันธุ์ไป
ปลูก 

 
3.ใบ 
เป็นแบบใบเดี่ยว (simple leaf) การเกิดของใบจะหมุนเวียนรอบล าต้น (spiral) มีการ

จัดเรียงตัว (phyllotaxy)  ค่อนข้างคงที่แน่นอนคือ 2/5  ก้านใบ (petiole) ต่อระหว่างล าต้นหรือกิ่ง
กับตัวแผ่นใบ ก้านใบอาจมีสีเขียวหรือสีแดงตัวใบหรือแผ่นใบ (lamina) จะเว้าเป็นหยักลึกเป็นแฉก 
(palmately lobe) จ านวนหยักมีตั้งแต่ 3-9 หยัก  ที่โคนก้านใบติดกับล าต้นมีหูใบ (stipule) 
 

4. ช่อดอก และดอก   
มันส าปะหลังเป็นพืชที่มีช่อดอกเป็นแบบ panicle คือมีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่บนต้น

เดียวกัน (monoecious plant)  แต่แยกกันอยู่คนละดอกในช่อเดียวกัน ช่อดอกจะเกิดตรงปลายยอด
ของล าต้นหรือก่ิง หรืออาจเกิดตรงรอยต่อท่ีเกิดการแตกก่ิง 

ดอกตัวผู้ (staminate flower) มักเกิดบริเวณส่วนปลายหรือยอดของช่อดอก มีก้านดอก 
(pedicel) กลีบรองดอก หรือกลีบเลี้ยง (sepal)  5 กลีบ แต่ไม่มีกลีบดอก (petal) ภายในดอกมีเกสร
ตัวผู้ (stamen) 10 อัน แบ่งเป็น 2 วง ๆ ละ 5 อัน เกสรตัวผู้วงในมีก้านชูเกสรตัวผู้ (filament) สั้น
กว่าวงนอก   ดอกตัวเมีย (pistillate flower) มีขนาดใหญ่กว่าดอกตัวผู้ มักเกิดอยู่บริเวณส่วนโคน
ของช่อดอก ไม่มีกลีบดอก แต่มีกลีบรองดอกหรือกลีบเลี้ยง 5 กลีบ เช่นเดียวกับดอกตัวผู้ ตรงกลางจะ
เป็นเกสรตัวเมีย (pistil) รังไข่ (ovary) มี 3 carpel  ภายในแต่ละ carpel มีไข่ (ovule) อยู่ 1 ใบ ใน
ช่อดอกเดียวกันดอกตัวเมียจะบานก่อนดอกตัวผู้ 7-10 วัน การบานของดอกตัวผู้ และดอกตัวเมียจะ
บานในเวลา 11.30-12.30 น. 

 
5. ผล และเมล็ด 
หลังการผสมเกสรแล้ว รังไข่ก็จะเจริญเติบโตขยายใหญ่กลายเป็นผลแบบ capsule ขนาด

โตเต็มที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. ยาว 1 - 1.5 ซม.  ภายในมี 3 ช่อง แต่ละช่องมีเมล็ด 1 
เมล็ด รูปร่างยาวรี มีสีน้ าตาล และมีลายด า เมื่อแก่จะแตกดีดเมล็ดกระเด็นออกไป 
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6. การขยายพันธุ์   
ขยายพันธุ์โดยใช้ท่อนพันธุ์ปักลงในดิน คือ ใช้ส่วนของล าต้นที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป 

น ามาตัดเป็นท่อนให้มีขนาดยาว 20 - 30 ซม. (มีตาประมาณ 7 – 10 ตา) แล้วปักลงในดินไม่นิยม
ปลูกด้วยเมล็ดเนื่องจากมันส าปะหลังไม่ค่อยติดเมล็ด และ เก็บเมล็ดล าบาก เพราะฝักแก่จะแตกท าให้
เมล็ดร่วง เมล็ดมีระยะพักตัวกว่า 2 เดือน ต้องเพาะต้นกล้าก่อนย้ายปลูก นาน 1 เดือน และ มักเกิด 
inbreeding ได้ง่ายและใช้เวลาปลูกนานกว่า การปลูกด้วยเมล็ดจึงท าเฉพาะในโครงการผสมพันธุ์ 
และปรับปรุงพันธุ์เท่านั้น 

   

 
ภาพที่ 2.2 แสดงพื้นท่ีการเพาะปลูกมันส าปะหลัง 
ที่มา:กรมวิชาการเกษตร (2559) 
 

มันส าปะหลังมีการแพร่กระจายในสมัยที่มีการล่าอาณานิคมในคริสต์ศตวรรษที่ 15 โดย
พวกนักค้าทาสได้น ามันส าปะหลังจากบราซิลไปปลูกในทวีปอัฟริกา และต่อมา พ.ศ. 2282 ได้มี ชาว
โปรตุเกส น ามันส าปะหลังไปปลูกที่เกาะรียูเนียน (Reunion) และแพร่กระจายไปยังมาดากัสกามีการ
น ามันส าปะหลังมาปลูกครั้งแรกในทวีปเอเซียที่ประเทศฟิลิปปินส์ในคริสตศรวรรษที่ 17 โดยชาวสเปน
ได้น ามาจากเม็กซิโก และในเวลาต่อมาก็มีการปลูกที่อินโดนีเซีย นอกจากนี้มีหลักฐานว่า เมื่อ พ.ศ . 
2337 ได้มีการน ามันส าปะหลังจากอัฟริกามาปลูกที่อินเดียเพื่อใช้ในการทดลอง 

ส าหรับประเทศไทยยังไม่มีหลักฐานที่แน่นอนว่ามีการน ามันส าปะหลังเข้ามาปลูกเมื่อใด 
คาดว่าคงจะเข้ามาในระยะเดียวกันกับการเข้าสู่ศรีลังกา และฟิลิปปินส์ คือ ประมาณ พ.ศ. 2329 -
2383 มันส าปะหลัง เดิมเรียกกันว่า มันส าโรง มันไม้ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า มันต้นเตี้ย 
ทางภาคใต้เรียกมันเทศ (แต่เรียกมันเทศว่ามันหลา) ค าว่า ส าปะหลังที่คนส่วนใหญ่นิยมเรียกอาจมา
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จากค าว่า "สัมเปอ (Sampou)" ของชวาตะวันตก ประเทศไทยมีการปลูกมันส าปะหลังเป็นการค้าเพ่ือ
ใช้ท าแป้งและสาคูในภาคใต้ โดยปลูกระหว่างแถวของต้นยางพารากันมากว่า 70 ปีแล้ว โดยเฉพาะที่
จังหวัดสงขลามีอุตสาหกรรมท าแป้งและสาคูจ าหน่ายไปยังปีนังและสิงคโปร์ แต่การปลูกมันส าปะหลัง
ทางภาคใต้ค่อยๆ ลดลงเมื่อมีการขยายการปลูกยางพารา ต่อมาได้มีการปลูกมันส าปะหลังในภาค
ตะวันออก คือจังหวัดชลบุรี ระยองและจังหวัดใกล้เคียง และเมื่อความต้องการของตลาดในด้าน
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเพ่ือใช้ในการเลี้ยงสัตว์และอุตสาหกรรมมีเพ่ิมมากขึ้นท าให้พ้ืนที่ในภาค
ตะวันออกผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงมีการขยายพื้นท่ีปลูกไปยังจังหวัดอ่ืนๆโดยเฉพาะทาง
ภาคตะวันอกเฉียงเหนือจนในปัจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือพ้ืนที่ปลูกมากที่สุดของประเทศไทย
(กรมวิชาการเกษตร, 2559) 

โดยทั่วไปมันส าปะหลังแบ่งออกเป็น 2 ชนิดตามปริมาณไซยาไนด์ ได้แก่ชนิดขม (Bitter 
type) และชนิดหวาน (Sweet type) ชนิดขม (Bitter type) เป็นมันส าปะหลังที่มีไซยาไนด์สูง ซึ่ง
เป็นพิษและมีรสขมไม่เหมาะส าหรับการบริโภคของมนุษย์หรือใช้หัวสดเลี้ยงสัตว์โดยตรง ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นมัน ส าปะหลังที่มีเปอร์เซ็นต์ของแป้งสูง จึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกเพ่ือ
ป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมมันเส้น มันอัดเม็ด และแป้งมันส าปะหลัง รวมทั้ง
อุตสาหกรรมต่อเนื่องอ่ืน เช่น กลูโคส แอลกอฮอล์แป้งดัดแปลง เป็นต้นชนิดหวาน (Sweet type) 
เป็นมันส าปะหลังที่มีปริมาณไซยาไนด์มี ปริมาณแป้งต่ า ไม่มีรสขม มีเนื้อสัมผัสที่ดีเป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภค มีทั้งชนิดเนื้อร่วน เนื้อนุ่มและเนื้อแน่น เหนียวจึงนิยมนามาบริโภคตรง เช่น ต้ม ปิ้ง เชื่อม 
เป็นต้น ท าให้มีราคาสูงกว่าชนิดขม ในประเทศไทยไม่มี การปลูกเป็นพ้ืนที่ใหญ่ๆ เนื่องจากมีตลาด
จ ากัด และมีราคาสูงกว่าชนิดขม (อัจฉารา และจรุงสิทธิ์, 2537) 

 
กากมันหมักยีสต์ 
 

กิตติกร (2559) กากมันหมักยีสต์ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่ผลิตจากวัตถุดิบเศษเหลือจาก
โรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันได้แก่กากมันส าปะหลังเปียก (กากเปียก) โดยการน ามาแปรรูปหมัก
ร่วมกับน้ าหมักยสีต์เพ่ือช่วยเพิ่มโปรตีนและพลังงานตลอดจนคุณค่าทางโภชนะอาหารอ่ืนๆ ตามความ
ต้องการของสัตว์ที่ส าคัญกากมันหมักยีสต์มีต้นทุนการผลิตต่ า ซึ่งเกษตรกรสามารถผลิตใช้ได้เอง ใน
ฟาร์มสามารถช่วยแก้ปัญหาวิกฤตอาหารสัตว์ราคาแพงในปัจจุบันตลอดจนช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตการท ากากมันหมักยีสต์มีจุดประสงค์เพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณค่าทางอาหารของกากมันส าปะหลัง 
หรือกากมัน ซึ่งเป็นเศษเหลือจากกระบวนการผลิตแป้งมันส าปะหลังและมีราคาถูกมาก ซึ่งกากมันยัง
มีปริมาณแป้งหลงเหลืออยู่ แต่ในขณะเดียวกันก็มีปริมาณโปรตีนต่ า (2%) และมีเยื่อใยสูง (15 - 17%) 
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เมื่อคิดตามน้ าหนักแห้ง จึงอาจไม่เหมาะกับการใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์นัก ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะเพ่ิม
โปรตีนในกากมันโดยการหมักด้วยเชื้อยีสต์ขนมปังท่ีมีโปรตีนสูง 
 
กระบวนการผลิตกากมันส าปะหลังสดหมักยสีต์กรณีท าเป็นบ่อหมัก 
 

กิตติกร (2559) ได้อธิบายกระบวนการผลิตกากมันส าปะหลังสดหมักยีสต์ไว้ดังนี้ 
1. วัสดุและอุปกรณ์ 

1.1. ยีสต์ขนมปัง (Barker yeast)  
1.2. น้ าตาลทรายแดง 
1.3. กากน้ าตาล 
1.4. ปั้มลมออกซิเจน 
1.5. ถังพลาสติกขนาดบรรจุ 1,500 ลิตร จ านวน 1 ใบ และขนาดบรรจุ 70 ลิตรจ านวน  

1 ใบ 
1.6. ปั้มน้ าไดโ้ว่ขนาด 1 นิ้ว 
1.7. ผ้าพลาสติกไวนิลขนาด กว้าง 3.5 เมตร x ยาว 4.5 เมตร 
1.8. บ่อหมักขนาดกว้าง 3 เมตร x ยาว 4 เมตร x สูง 80 เซนติเมตร 
1.9. น้ าสะอาด 
1.10. ปุ๋ยยูเรีย 
1.11. กากมันสาปะหลังสด จ านวน 6 ตันขั้นตอนการผลิตกากมนัส าปะหลังสดหมกัยสีต์  

(มันหมักยสีต์) 
 

2. ขั้นตอนการท า 
2.1. ชั่งน้ าตาลทรายแดง จ านวน 4 กิโลกรัม ผสมในน าสะอาดปริมาตร 40 ลิตร ท าการ

ละลายให้เข้ากนั (ภาชนะบรรจุควรมีขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 70 ลิตร) 
2.2. เติมผงยีสต์จ านวน 2 กิโลกรัม หรือ 4 ก้อน ลงในสารละลายน้ าตาลแดงและผสมให้

เป็นเนื้อเดียวกันปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา 10 นาท ี
2.3. เตรียมสารละลายกากน้ าตาล + ยูเรีย เพื่อเป็นอาหารเลี้ยงยีสต์ดังนี้ 

2.3.1 เติมน้ าสะอาดลงใน ถังพลาสติกท่ีเตรียมไว้จ านวนปริมาตร 1,000 ลิตร 
2.3.2 ชั่งยูเรียจ านวน 40 กิโลกรัม + กากน้ าตาลจ านวน 50 กิโลกรัม เทลงในถัง

พลาสติก ขนาด 1,500 ลิตรที่เตรียมไว้และผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน 
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2.4. เมื่อครบเวลาที่ก าหนด 10 นาทีท าการเทหัวเชื้อน้ ายีสต์ที่เลี้ยงไว้ลงในถังพลาสติก 
ขนาด 1,500 ลิตรและใช้ปั้มลมเพ่ือเติมออกซิเจนหรือใช้ไว้กวนบ่อยๆเพ่ือให้ยีสต์กระจายทั่วอาหาร
เลี้ยงเชื้อเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 

2.5. บ่อหมักที่เตรียมไว้ควรมีกากมันส าปะหลังประมาณ 6,000 กิโลกรัม (6ตัน) โดยท า
การกระจายให้ทั่วบ่อและเมื่อครบเวลาที่ก าหนดใช้ปั้มน้ าไดโวดูดน้ าหมักยีสต์ที่เตรียมไว้ฉีดพ่นลงใน
กากมันในบ่อหมักและผสมให้เข้ากันด้วยวิธีการต่างๆของแต่ละฟาร์ม โดยพยายามกระจายน้ าหมักให้
ทัว่บ่อหมัก 

2.6. ปิดด้วยพลาสติกไวนิลให้สนิทและหมักไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน และเมื่อครบ
เวลาที่ก าหนดแล้วน้ าไปเลี้ยงสัตว์ต่อไป 

 
3.ข้อเสนอแนะ 

3.1. ยีสต์สามารถหาซื้อได้ที่ห้างแม็คโครหรือร้านค้าขายอุปกรณ์ท าขนมปังทัว่ไป 
3.2. บ่อหมักควรท าให้หนาแน่นและมั่นคงด้วยการเสริมเสาปูนระหว่างกลางและฉาบ

ปูนทั้งด้านนอกและด้านในเพ่ือป้องกันการแตกร้าวและไม่ให้น้ าหมักซึมออกได้ 
3.3. กากมันส าปะหลังหมักยีสต์คุณภาพดีจะมีลักษณะสีน้ าตาลกลิ่นหอมกากน้ าตาล+

แอมโมเนีย มีรสเปรี้ยวเล็กน้อย 
3.4. กากมันหมักยสีต์มีโปรตีนประมาณ 12 เปอร์เซ็นต ์
3.5. ไม่แนะน าส่งเสริมให้เกษตรกรใช้กันมาก เพราะอาจท าให้โรงงานแป้งมันปรับราคา

กากมันส าปะหลังสดเพิ่มขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตกากมันหมักยสีต์แพงขึ้น 
ข้อมูลโดย ดร.สิทธิศักดิ์ค าผา สาขาวิชาสัตว์ศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคามค่าใช้จ่ายในการผลิตกากมันส าปะหลังหมักยีสต์กากมันส าปะหลัง 8500 กิโลกรัม 
× 0.20 = 1700 บาทยีสต์ขนมปัง 3 กิโลกรัม × 220 = 660 บาทน้ าตาลทรายแดง 6 กิโลกรัม × 30 
= 138 บาทกากน้ าตาล 60 กิโลกรัม × 9 = 540 บาทปุ๋ยยูเรีย50 กิโลกรัม × 20 = 1000 บาทน้ ามัน
รถบรรทุก40 ลิตร × 31.89 = 1275 บาทรวม 5313 บาทเฉลี่ยกิโลกรัมละ 0.62 บาท Last 
Updated (Monday, 07 May 2012 08:27) โดย สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ กรมปศุสัตว์
หมายเหตุกากมันหมักยีสต์จะมีโปรตีนประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์เมื่ออหมักเป็นเวลา 10 วันโปรตีน
ประมาณ 18 เปอร์เซ็นต์เมื่อหมักเป็นเวลา 20 วันและโปรตีนประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์เมื่อหมักเป็น
เวลา 30 วันกากมันหมักยีสต์สามารถน าไปใช้เลี้ยงสัตว์อ่ืนได้เช่น สุกร ปลา ไก่ เป็ด ห่าน เป็นต้น โดย 
อ.พีท บ้านสวนฯ 
 
 
 



บทที่ 3 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 
อุปกรณ์การทดลอง 
 

1.  โรงเรือนส าหรับเลี้ยงสุกร 
2.  สุกรอายุ 3 เดือน จ านวน 16 ตัว 
3.  กากมันหมักยีสต์ 
4.  อาหารสุกรส าเร็จรูป 
5.  อุปกรณ์ให้อาหาร 
6.  เครื่องชั่ง 
7.  เครื่องคิดเลข 
8.  น้ ายาฆ่าเชื้อโรค (Dattol) 
9.  กล้องถ่ายรูป 
10. อุปกรณ์จดบันทึก 

 
วิธีการทดลอง 
 

1.  การเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์ 
ท าความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์พร้อมทั้งฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค (Dattol) 

จากนั้นจึงแบ่งโรงเรือนออกเป็น 16 ห้อง อาหารให้พร้อมส าหรับการทดลอง ติดป้ายทรีตเมนต์แต่ละ
ซ้ าตามแผนผังการทดลองสุ่มสุกรให้มีขนาดและน้ าหนักตัวใกล้เคียงกันเข้าหน่วยทดลอง และจด
บันทึกข้อมูลโดยให้น้ าและอาหารแบบไม่จ ากัด (full feeding) 

 
2.  การวางแผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD) โดยแบ่ง

ออกเป็นการทดลอง 4 กลุ่ม (Treatment) แต่ละกลุ่มแบ่งออกเป็นการทดลอง 4 ซ้ า (Replications) 
ใช้สุกรขุนทดลองซ้ าละ 1 ตัว รวมสุกรทั้งหมด 16 ตัว โดยให้น้ าหนักเริ่มทดลองเฉลี่ยใกล้เคียงกันทั้ง 
16 หน่วยการทดลอง โดยจัดทรีตเมนต์ ดังนี้ 

ทรตีเมนต์ที่ 1 เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปอย่างเดียว 
ทรีตเมนต์ที่ 2 เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปผสมกากมันหมักยีสต์ 10% 
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ทรีตเมนต์ที่ 3 เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปผสมกากมันหมักยีสต์ 15% 
ทรีตเมนต์ที่ 4 เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปผสมกากมันหมักยีสต์ 20% 

 
2.1. แผนผังการทดลอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1 แสดงแผนผังการทดลอง 
 

3.  การเก็บข้อมูล 
3.1 จดบันทึกวันที่เริ่มท าการทดลองเลี้ยงสุกรและวันที่ครบก าหนดที่สุกรมีน้ าหนักตาม 

เกณฑ์ท่ีต้องการ 
3.2 จดบันทึกน้ าหนักสุกรทุกตัวก่อนเริ่มการทดลอง หลังจากนั้นชั่งน้ าหนักสุกรทุกๆ  2 

สัปดาห์  และชั่งน้ าหนักครั้งสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
น าข้อมูลที่ได้จากการบันทึกไปวิเคราะห์หาความแปรปรวน (Analysis of Variance, 

ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) และ
เปรียบเทียบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างทรีตเมนต์โดยวิธี  Duncan’s New Mutiple 
Range Test ด้วยโปรแกรม ศิริชัย for Windows 
 
 
 
 

T4R2 

 

T3R2 

 

T4R3 T3R4 

 T2R2 

 

T1R1 

 

T1R3 

 

T2R4 

 T3R1 

 

T4R4 

 

T4R1 

 

T3R3 

 T2R1 

 

T1R4 

 

T1R2 

 

T2R3 
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สถานที่ท าการทดลอง 
 
ท าการทดลองท่ีฟาร์มสุกร ม.2 ต าบลทุ่งนางาม อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 

 
ระยะเวลาในการศึกษาทดลอง 
 

เริ่มท าการทดลองตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 

ผลการทดลอง  
 

4.1น้ าหนัก 
 

น้ าหนักสุกรที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปเสริมกากมันหมักยีสต์  สัปดาห์ที่ 2 พบว่า น้ าหนัก
สุกรที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปเสริมกากมันหมักยีสต์ 10 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักเฉลี่ยสูงสุดคือ 44.50
กิโลกรัมต่อตัว รองมาคือกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปเพียงอย่างเดียว มีน้ าหนักอยู่ที่ 43.25
กิโลกรัมต่อตัว และรองลงมาอีกคือกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปเสริมกากมันหมักยีสต์20,15 
เปอร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากับ 36.00,29.75กิโลกรัมต่อตัว ตามล าดับมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิต ิ(P<0.01) 

สัปดาห์ที่ 4สุกรที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปเสริมกากมันหมักยีสต์ 10 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนัก
เฉลี่ยสูงสุดคือ 59.25กิโลกรัมต่อตัว รองมาคือกลุ่มที่ เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปเพียงอย่างเดียวมี
น้ าหนักอยู่ที่ 58.75 กิโลกรัมต่อตัว และรองลงมาอีกคือกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปเสริมกากมัน
หมักยีสต์20,15 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากับ 49.75,46.50 ตามล าดับมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ยิ่งทางสถิต ิ(P<0.01) 

สัปดาห์ที่ 6สุกรที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปเสริมกากมันหมักยีสต์ 10 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนัก
เฉลี่ยสูงสุดคือ 70.00กิโลกรัมต่อตัว รองมาคือกลุ่มที่ เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปเพียงอย่างเดียวมี
น้ าหนักอยู่ที่ 68.50 กิโลกรัมต่อตัว และรองลงมาอีกคือกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปเสริมกากมัน
หมักยีสต์20,15 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากับ 61.00,58.25 ตามล าดับมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ยิ่งทางสถิต ิ(P<0.01) 

สัปดาห์ที่ 8สุกรที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปเพียงอย่างเดียว มีน้ าหนักเฉลี่ยสูงสุดคือ 82.00
กิโลกรัมต่อตัว รองลงมาคือกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปเสริมกากมันหมักยีสต์10,20,15 
เปอร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากับ 81.25,74.25,69.75 ตามล าดับมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) 

สัปดาห์ที่ 10สุกรที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปเพียงอย่างเดียว มีน้ าหนักเฉลี่ยสูงสุดคือ 89.75
กิโลกรัมต่อตัว รองลงมาคือกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปเสริมกากมันหมักยีสต์10,15,20 
เปอร์เซน็ต์ มีค่าเท่ากับ 88.75,84.00,79.50 ตามล าดับมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P>0.01) 

ส่วนน้ าหนักสุกรสิ้นสุดการทดลองที่อายุที่ 12 สัปดาห์ พบว่า กลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหาร
ส าเร็จรูปเสริมกากมันหมักยีสต์ 10 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักเฉลี่ยสูงสุด 105.00 กิโลกรัมต่อตัว รองมาคือ



22 

 

กลุ่มท่ี เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปเพียงอย่างเดียวมีน้ าหนักอยู่ที่ 102.25 กิโลกรัมต่อตัว และรองลงมา
อีกคือกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปเสริมกากมันหมักยีสต์15,20 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากับ 
96.75,93.00ตามล าดับซึ่งน้ าหนักสุกรเฉลี่ยตลอดการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ(P>0.01) 

 
ตารางท่ี 4.1 น้ าหนักเฉลี่ยของสุกรตลอดการทดลอง (กก./ตัว) 

น้ าหนักเฉลี่ยของสุกรตลอดการทดลอง (กก./ตัว) 

ทรีตเมนต์ 
น้ าหนัก

เริ่มต้นการ
ทดลอง 

สัปดาห์ 

2 4 6 8 10 12 

1 30.25 43.25A 58.75A 68.50A 82.00A 89.75 102.25 
2 29.25 44.50A 59.25A 70.00A 81.25A 88.75 105.00 
3 27.50 29.75C 46.50B 58.25B 69.75B 84.00 96.75 
4 29.25 36.00B 49.75B 61.00B 74.25AB 79.50 93.00 

C.V. (%) 15.36 7.62 5.89 5.52 7.96 8.60 6.08 
F Value 0.26NS 22.06** 16.59** 10.29** 3.68* 1.65NS 3.20NS 

LSD 0.05 6.87 4.50 4.85 5.47 9.41 11.32 9.30 
0.01 9.64 6.31 6.80 7.68 13.20 15.88 13.04 

* - มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05). 
** - มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01). 
NS - มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.01). 
 
4.2อัตราการเจริญเติบโตและอัตราการแลกเนื้อ (F.C.R) 
 

อัตราการเจริญเติบโตที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปเสริมกากมันหมักยีสต์ สัปดาห์ที่ 2 พบว่า 
สุกรที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปเสริมกากมันหมักยีสต์ 10 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเจริญเติบโตสูงที่สุด คือ 
1.08 กิโลกรัมต่อตัว รองลงมาคือกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปอย่างเดียว มีค่าเท่ากับ0.92กิโลกรัม
ต่อตัว รองลงมาอีกคือกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จเสริมกากมันหมักยีสต์ 20,15 เปอร์เซ็นต์ มีค่า
เท่ากับ 0.48,0.15กิโลกรัมต่อตัว ตามล าดับ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิต ิ(P<0.01) 
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สัปดาห์ที่ 4 พบว่า สุกรที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปเสริมกากมันหมักยีสต์ 15 เปอร์เซ็นต์ มี
ค่าเจริญเติบโตสูงที่สุด คือ 1.19 กิโลกรัมต่อตัว รองลงมาคือกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปอย่าง
เดียว มีค่าเท่ากับ1.10กิโลกรัมต่อตัว รองลงมาอีกคือกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จเสริมกากมันหมัก
ยีสต์ 10,20เปอร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากับ 1.05,0.98กิโลกรัมต่อตัว ตามล าดับ มีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ (P>0.01) 

สัปดาห์ที่ 6 พบว่า สุกรที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปเสริมกากมันหมักยีสต์ 15 เปอร์เซ็นต์ มี
ค่าเจริญเติบโตสูงที่สุด คือ 0.84 กิโลกรัมต่อตัว รองลงมาคือกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปส าเร็จ
เสริมกากมันหมักยีสต์ 20,10 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากับ0.80,0.77กิโลกรัมต่อตัว รองลงมาอีกคือกลุ่มที่
เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จอย่างเดียว มีค่าเท่ากับ 0.69กิโลกรัมต่อตัว ตามล าดับ มีความแตกต่างกันอย่าง
ไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.01) 

สัปดาห์ที่ 8 พบว่า สุกรที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปอย่างเดียว มีค่าเจริญเติบโตสูงที่สุด คือ 
0.96กิโลกรัมต่อตัว รองลงมาคือกลุ่มท่ีเลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปเสริมกากมันหมักยีสต์ 20 เปอร์เซ็นต์ 
มีค่าเท่ากับ0.94กิโลกรัมต่อตัว รองลงมาอีกคือกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จเสริมกากมันหมักยีสต์ 
15,10 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากับ 0.82,0.80กิโลกรัมต่อตัว ตามล าดับ มีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ (P>0.01) 

สัปดาห์ที่ 10 พบว่า สุกรที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปเสริมกากมันหมักยีสต์ 15 เปอร์เซ็นต์ 
มีค่าเจริญเติบโตสูงที่สุด คือ 1.02กิโลกรัมต่อตัว รองลงมาคือกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปอย่าง
เดียว มีค่าเท่ากับ0.55กิโลกรัมต่อตัว รองลงมาอีกคือกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จเสริมกากมันหมัก
ยีสต์ 10,20เปอร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากับ 0.53,0.37กิโลกรัมต่อตัว ตามล าดับ มีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ (P>0.01) 

สัปดาห์ที่ 12 พบว่า สุกรที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปเสริมกากมันหมักยีสต์ 10 เปอร์เซ็นต์ 
มีค่าเจริญเติบโตสูงที่สุด คือ 1.16กิโลกรัมต่อตัว รองลงมาคือกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปส าเร็จ
เสริมกากมันหมักยีสต์ 20,15 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากับ0.96,0.91กิโลกรัมต่อตัว รองลงมาอีกคือกลุ่มที่
เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จอย่างเดียว มีค่าเท่ากับ 0.89กิโลกรัมต่อตัว ตามล าดับ มีความแตกต่างกันอย่าง
ไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.01) 

ส่วนอัตราการแลกเนื้อ(F.C.R)ของสุกรพบว่าสุกรที่ได้รับอาหารส าเร็จรูปเสริมกากมันหมัก
ยีสต์ 20เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการแลกเนื้อดีที่สุด มีเท่ากับ 0.17 กิโลกรัมต่อตัว ส่วนสุกรที่เลี้ยงด้วย
อาหารส าเร็จรูปอย่างเดียว มีอัตราแลกเนื้อเท่ากับ 0.18 กิโลกรัมต่อตัว ส่วนสุกรที่เลี้ยงด้วยอาหาร
ส าเร็จเสริมกากมันหมักยีสต์ 15 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราแลกเนื้อเท่ากับ 0.18 กิโลกรัมต่อตัว ส่วนสุกรที่
เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จเสริมกากมันหมักยีสต์ 10 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราแลกเนื้อต่ าสุดคือ 0.19 กิโลกรัม
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ต่อตัว ซึ่งอัตราการแลกเนื้อตลอดการทดลองในแต่ละกลุ่มทดลองมีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ (P>0.01)ดังท่ีแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 4.2 อัตราการเจริญเติบโตและอัตราการแลกเนื้อ (F.C.R) (กก./ตัว) 

อัตราการเจริญเติบโตและอัตราการแลกเนื้อ (F.C.R) (กก./ตัว) 

ทรีตเมนต์ 

น้ าหนัก
เริ่มต้น
การ

ทดลอง 

สัปดาห์ (F.C.R) 
สิ้นสุด
การ

ทดลอง 
2 4 6 8 10 12 

1 30.25 0.92AB 1.10AB 0.69 0.96 0.55 0.89 0.18 
2 29.25 1.08A 1.05AB 0.77 0.80 0.53 1.16 0.19 
3 27.50 0.15C 1.19A 0.84 0.82 1.02 0.91 0.18 
4 29.25 0.48BC 0.98B 0.80 0.94 0.37 0.96 0.17 

C.V. (%) 15.36 50.34 10.59 12.75 37.31 110.07  46.68 35.26 

F Value 0.26NS 6.43** 2.49 NS 1.68 NS 0.25 NS 0.66 NS 0.29 NS 0.05 NS 
LSD0.05 6.87 0.5148 0.1768 0.1528 0.5080 1.0525 0.7058 9.81 

0.01 9.64 0.7218 0.2479 0.2142 0.7123 1.4756 0.9895 0.13 
** - มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01). 
NS - มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.01). 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 

สรุป วิจารณ์ผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการทดลอง 
 

จากการศึกษาทดลองการเสริมกากมันหมักยีสต์ในอาหารส าเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของ
สุกรได้ท าการทดลองเลี้ยงสุกรนาน12 สัปดาห์ โดยเลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปเพียงอย่างเดียวและ
อาหารส าเร็จรูปเสริมกากมันหมักยีสต์ในอัตราส่วน 10,15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ สรุปได้ดังนี้ 

1. น้ าหนักเฉลี่ยของสุกรตลอดการทดลองพบว่า กลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปเสริมกาก
มันหมักยีสต์10 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักเฉลี่ยสูงสุดคือ 105.00 กิโลกรัมต่อตัว และกลุ่มที่เลี้ยงด้วย
อาหารส าเร็จรูปเสริมกากมันหมักยีสต์20 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักเฉลี่ยน้อยสุดคือ 93.00กิโลกรัมต่อตัว 
ซ่ึงน้ าหนักสุกรเฉลี่ยตลอดการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.01) 

2. อัตราการเจริญเติบโตและอัตราการแลกเนื้อ (F.C.R) พบว่ากลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหาร
ส าเร็จรูปเสริมกากมันหมักยีสต์10 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 1.16กิโลกรัมต่อตัว และกลุ่มที่เลี้ยง
ด้วยอาหารส าเร็จรูปเพียงอย่างเดียว มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยน้อยสุดคือ 0.89กิโลกรัมต่อตัว ซึ่ง
น้ าหนักสุกรเฉลี่ยตลอดการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิต ิ(P>0.01) 

ส่วนอัตราการแลกเนื้อ(F.C.R)ของสุกรพบว่าสุกรที่ได้รับอาหารส าเร็จรูปเสริมกากมันหมัก
ยีสต์ 20เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการแลกเนื้อดีที่สุด มีเท่ากับ 0.17 กิโลกรัมต่อตัว ส่วนสุกรที่เลี้ยงด้วย
อาหารส าเร็จรูปอย่างเดียว มีอัตราแลกเนื้อเท่ากับ 0.18 กิโลกรัมต่อตัว ส่วนสุกรที่เลี้ยงด้วยอาหาร
ส าเร็จรูปเสริมกากมันหมักยีสต์ 15 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราแลกเนื้อเท่ากับ 0.18 กิโลกรัมต่อตัว ส่วนสุกรที่
เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปเสริมกากมันหมักยีสต์ 10 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราแลกเนื้อต่ าสุดคือ 0.19 
กิโลกรัมต่อตัวซึ่งอัตราการแลกเนื้อตลอดการทดลองในแต่ละกลุ่มทดลองมีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิต ิ(P>0.01) 
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วิจารณ์ผลการทดลอง 
 

จากการศึกษาทดลองการเสริมกากมันหมักยีสต์อาหารส าเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของสุกร
โดยเลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปเพียงอย่างเดียวและอาหารส าเร็จรูปเสริมกากมันหมักยีสต์ในอัตราส่วน 
10,15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ พบว่า น้ าหนักตัว (กิโลกรัมต่อตัว) อัตราการเจริญเติบโต (กิโลกรัมต่อตัว) 
มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.01)ส่วนอัตราการแลกเนื้อ (กิโลกรัมต่อตัว) มี
ความแตกต่างกันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.01) 

โดยเลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปเพียงเสริมกากมันหมักยีสต์ในอัตราส่วน 20 เปอร์เซ็นต์ มี
อัตราการแลกเนื้อที่ดีที่สุดคือ 0.17 เมื่อเทียบกับกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปเพียงอย่างเดียวและ
อาหารส าเร็จรูปเสริมกากมันหมักยีสต์ในอัตราส่วน 15 และ 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.01)ซึ่งสอดคลองกับสุกัญญา (2546) กล่าวว่าการใช้กากมัน
ส าปะหลังในอาหาร สุกรระยะ รุ่น-ขุน ต่อการย่อยได้ของสุกรรุ่น-ขุน จากการศึกษาสมรรถภาพการ
ผลิต ได้แก่ อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กิน ประสิทธิภาพการใช้อาหาร พบว่าสุกรมี
น้ าหนักเพ่ิมขึ้น แตกต่างกันทางสถิติในช่วงสัปดาห์แรกๆ ส่วนสัปดาห์ท้ายๆ พบว่าไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติจึงสรุปได้ว่าการใช้กากมันหมักยีสต์เลี้ยงสุกรในระยะยาวมีผลท าให้สุกรเพ่ิมน้ าหนักตัวไม่
ต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
  

1.ควรมีการศึกษาการปรับปรุงอาหารสัตว์ให้มากยิ่งข้ึนเพ่ือน ามาใช้เลี้ยงสุกร 
2.ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพืชอาหารสัตว์ให้มากยิ่งข้ึนเพ่ือเป็นการลดต้นทุนในการน ามา

เลี้ยงสุกร 
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ตารางผนวกท่ี 1 น้ าหนักสุกรเริ่มทดลอง(กก./ตัว) 

Treatment 
จ านวนซ้ า (Replication) เฉลี่ย 

Mean 1 2 3 4 
1 29.00 37.00 27.00 28.00 30.25 
2 33.00 32.00 26.00 26.00 29.25 
3 28.00 29.00 28.00 25.00 27.50 
4 32.00 37.00 25.00 23.00 29.25 

 

ตารางผนวกท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนน้ าหนักสุกรเริ่มทดลอง 

Source DF Sum of Square Mean Square F F.05 F.01 
Treatment 3 15.68 5.22 0.26 3.49 5.95 
Error 12 239.25 19.93    
Total 15 254.93 16.99    

GRAND MEAN =29.06 
CV  = 15.36% 
SEM  = 2.23 
NS = มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.01) 
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ตารางผนวกท่ี 3 น้ าหนักสุกรเมื่ออายุ 2 สัปดาห์ (กก./ตัว) 

Treatment 
จ านวนซ้ า (Replication) เฉลี่ย 

Mean 1 2 3 4 
1 40.00 45.00 43.00 45.00 43.25A 

2 46.00 40.00 42.00 50.00 44.50A 

3 30.00 32.00 30.00 27.00 29.75C 

4 38.00 37.00 36.00 33.00 36.00B 

 

ตารางผนวกท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนน้ าหนักสุกรเมื่ออายุ 2 สัปดาห์ 

Source DF Sum of Square Mean Square F F.05 F.01 
Treatment 3 565.25 188.41 22.06 3.49 5.95 
Error 12 102.50 8.54    
Total 15 667.75 44.51    

GRAND MEAN = 38.375 
CV  =7.61% 
SEM  = 1.46 
**  = มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 
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ตารางผนวกท่ี 5 น้ าหนักสุกรเมื่ออายุ 4 สัปดาห์ (กก./ตัว) 

Treatment 
จ านวนซ้ า (Replication) เฉลี่ย 

Mean 1 2 3 4 
1 55.00 60.00 60.00 60.00 58.00A 

2 60.00 53.00 59.00 65.00 59.00A 

3 46.00 46.00 49.00 45.00 46.00B 

4 53.00 49.00 50.00 47.00 49.00B 

 

ตารางผนวกท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนน้ าหนักสุกรเมื่ออายุ 4 สัปดาห์ 

Source DF Sum of Square Mean Square F F.05 F.01 
Treatment 3 494.68 164.89 16.59  3.49 5.95 
Error 12 119.25 9.93    
Total 15 613.93 40.92    

GRAND MEAN = 53.56 
CV  = 5.88% 
SEM  = 1.57 
**  = มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 
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ตารางผนวกท่ี 7 น้ าหนักสุกรเมื่ออายุ 6 สัปดาห์ (กก./ตัว) 

Treatment 
จ านวนซ้ า (Replication) เฉลี่ย 

Mean 1 2 3 4 
1 65.00 70.00 69.00 70.00 68.50A 

2 72.00 65.00 66.00 77.00 70.00A 

3 58.00 57.00 62.00 56.00 58.25B 

4 64.00 60.00 62.00 58.00 61.00B 

 

ตารางผนวกท่ี 8 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนน้ าหนักสุกรเมื่ออายุ 6 สัปดาห์ 

Source DF Sum of Square Mean Square F F.05 F.01 
Treatment 3 390.18 130.06 10.29 3.49 5.95 
Error 12 151.75 12.64    
Total 15 541.93 36.12    

GRAND MEAN = 64.43 
CV  = 5.51% 
SEM  = 1.77 
**  = มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 
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ตารางผนวกท่ี 9 น้ าหนักสุกรเมื่ออายุ 8 สัปดาห์ (กก./ตัว) 

Treatment 
จ านวนซ้ า (Replication) เฉลี่ย 

Mean 1 2 3 4 
1 80.00 81.00 82.00 85.00 82.00A 

2 87.00 83.00 68.00 87.00 81.25A 

3 65.00 66.00 80.00 68.00 69.75B 

4 78.00 69.00 76.00 74.00 74.25AB 

 

ตารางผนวกท่ี 10 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนน้ าหนักสุกรเมื่ออายุ 8 สัปดาห์ 

Source DF Sum of Square Mean Square F F.05 F.01 
Treatment 3 412.18 137.39 3.68 3.49 5.95 
Error 12 448.25 37.35    
Total 15 860.43 57.36    
GRAND MEAN = 76.81 
CV  = 7.95% 
SEM  = 3.05 
*  = มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
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ตารางผนวกท่ี 11 น้ าหนักสุกรเมื่ออายุ 10 สัปดาห์ (กก./ตัว) 

Treatment 
จ านวนซ้ า (Replication) เฉลี่ย 

Mean 1 2 3 4 
1 90.00 82.00 96.00 91.00 89.75 
2 95.00 91.00 96.00 73.00 88.75 
3 84.00 80.00 92.00 80.00 84.00 
4 88.00 78.00 74.00 78.00 79.50 

 

ตารางผนวกท่ี 12 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนน้ าหนักสุกรเมื่ออายุ 10 สัปดาห์ 

Source DF Sum of Square Mean Square F F.05 F.01 
Treatment 3 267.50 89.16 1.65 3.49 5.95 
Error 12 648.50 54.04    
Total 15 916.00 61.06    

GRAND MEAN = 85.5 
CV  = 8.59% 
SEM  = 3.67 
NS = มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.01) 
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ตารางผนวกท่ี 13 น้ าหนักสุกรเมื่ออายุ 12 สัปดาห์ (กก./ตัว) 

Treatment 
จ านวนซ้ า (Replication) เฉลี่ย 

Mean 1 2 3 4 
1 100.00 95.00 111.00 103.00 102.25 
2 102.00 107.00 105.00 106.00 105.00 
3 100.00 89.00 106.00 92.00 96.75 
4 101.00 87.00 90.00 94.00 93.00 

 

ตารางผนวกท่ี 14 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนน้ าหนักสุกรเมื่ออายุ 12 สัปดาห์ 

Source DF Sum of Square Mean Square F F.05 F.01 
Treatment 3 349.50 116.50 3.20 3.49 5.95 
Error 12 437.50 36.45    
Total 15 787.00 52.46    

GRAND MEAN =99.25 
CV  =6.08 % 
SEM  = 3.01 
NS = มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.01) 
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ภาคผนวก ข 
แสดงภาพกิจกรรมตลอดการทดลอง 
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ภาพผนวกที่ 1 การเตรียมชั่งน้ าหนักสุกรในการทดลอง 

 

ภาพผนวกที่ 2 การน าสุกรลงเล้าเพื่อท าการทดลอง 
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ภาพผนวกที่ 3 การเตรียมคอกในการทดลอง 
 

 

ภาพผนวกที่ 4 การชั่งน้ าหนักเพ่ือจดบันทึกในแต่ละสัปดาห์ 
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ภาพผนวกที่ 5 ขั้นตอนการจดบันทึกน้ าหนักของสุกร 

 

 

ภาพผนวกที่ 6 อาหารที่ใช้ในการทดลอง 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – นามสกุล  นางสาวชลธิชา ดุษดีพันธ์ 
วันเดือนปีเกิด  วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 
ภูมิล าเนา บ้านเลขที่ 198/1 หมู่ 2 ต าบลทุ่งนางาม อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 

61000 
การศึกษา พ.ศ. 2553 จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนลานสักวิทยา 

อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
พ.ศ.2556 จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนลานสักวิทยา 
อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
 

ชื่อ – นามสกุล  นายเทวฤทธิ์ ทวีพลายนต์ 
วันเดือนปีเกิด  วันที่ 26 สิงหาคมพ.ศ. 2537 
ภูมิล าเนา บ้านเลขท่ี188หมู่ 5 ต าบลหนองบัว อ าเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาท17120 
การศึกษา พ.ศ. 2553 จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอุทัยวิทยาคม

อ าเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี 
พ.ศ. 2556จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอุทัยวิทยาคม
อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 

 


