
บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา                                                                                                      
       จากความส าคญัของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในยุทธศาสตร์ท่ี 5 ดา้นการสร้าง
การเติบโต บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม จดัระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกนัการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาตินั้น น าไปสู่ยุทธศาสตร์การเกษตร 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ท่ีมีความสอดคลอ้ง 
คือในยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และบริหารจดัการทรัพยากร
การเกษตร และน าไปสู่แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
ดงักล่าว นัน่คือการพฒันาประเทศตามหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน” 
และ “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” โดยแนวทางการพฒันาไดบู้รณาการรูปแบบไทยแลนด์ 4.0 นัน่
คือในดา้นการเกษตรจะเป็นเกษตรกร 4.0 ท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี มีตน้ทุนการผลิตต ่า ท าให้
โครงการชีววิถีเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนของหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
ไดจ้ดักิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อสนองแนวนโยบายการพฒันาประเทศดงักล่าว ซ่ึงกิจกรรมท่ีส าคญั 
คือ ชุมชนชีววิถี ซ่ึงมีความสอดคลอ้งในยุทธศาสตร์ดงักล่าว ซ่ึงไดพ้ฒันาเป็นชุมชนชีววิถี 4.0 การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไดข้ยายผลโครงการชีววถีิเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนมาสู่สถานศึกษา
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยียโสธรจึงได้จดัท า
งานวิจัย เพื่ อ เพิ่ มผลผลิตปศุสัตว์ด้วย จุ ลินทรีย์ ท่ี มีประ สิทธิภาพ  หรือ  อี เอ็ม  (Effective 
Microorganism, EM) เพื่อสนองแนวนโยบายตามล าดบัต่อไป  
       งานวิจยัท่ีจดัท านั้น จะมีความสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของคนไทยในชนบทและช่วยพฒันาให้
เกษตรกรมีแนวทางในการปรับปรุงพฒันาการเล้ียงเป็ดเทศ ซ่ึงเป็นเป็ดท่ีเล้ียงง่าย ขั้นตอนการเล้ียง
ไม่ยุ่งยาก ทนต่อสภาพแวดล้อม คนชนบทสามารถเล้ียงเป็นอาชีพเสริมได้ดี เป็นแหล่งอาหาร
โปรตีนในครัวเรือนแล้วยงัขายได้อีกด้วย ราคาในปัจจุบนักิโลกรัมละ 90 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ี
สามารถผลิตส่งตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี และในอนาคตยงัคาดวา่จะเปิดตลาดไดก้วา้งข้ึน 
       ดงันั้น จึงควรมีการศึกษาขอ้มูลอาหารท่ีมีผลต่ออตัราการเจริญเติบโตของเป็ดเทศ ซ่ึงเป็นองค์
ความรู้พื้นฐานในการต่อยอดสู่การเล้ียงเป็ดเทศต่อไป ทั้งน้ีมีความสนในเร่ืองการใช้จุลินทรียท่ี์มี
ประสิทธิภาพ หรือ อีเอ็ม (Effective Microorganism, EM) เปรียบเทียบกบัโยเกิร์ตเป็นแหล่งสาร
เสริมอาหารสัตว ์(Feed Additive) วา่จะช่วยเพิ่มสมรรถนะในการผลิตไดห้รือไม่อยา่งไร เพราะการ
ใชอี้เอ็มในการเล้ียงไก่ไข่และไก่เน้ือให้ผลผลิตสูงกวา่ไม่ใช้ (ณัฐพงษ์, 2545; สินีนาฎ และคณะ, 
2545) ส่วนการใชโ้ยเกิร์ตในอาหารสัตวปี์กเพื่อเป็นสารเสริมเพิ่มกล่ินหอมของอาหาร ท าให้สัตว์
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เพิ่มการกินอาหาร และท าใหมี้อตัราการเจริญเติบโตเพิ่มข้ึนได ้จึงเห็นวา่การน าอีเอ็มมาใชเ้ป็นแหล่ง
อาหารเสริมในการเล้ียงเป็ดเทศ โดยเปรียบเทียบผลกบัการใช้โยเกิร์ต จะเป็นผลดีกบัการให้อตัรา
การเจริญเติบโตของเป็ดเทศมากกวา่ไม่ใช ้ประกอบกบัไม่พบรายงานวิจยัการใช้อีเอ็มและโยเกิร์ต
ในการเล้ียงเป็ดเทศ จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจในการศึกษาต่อไป 
  
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
      เพื่อเปรียบเทียบผลการใชจุ้ลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ (อีเอม็) กบัโยเกิร์ตเพื่อเป็นสารเสริมอาหาร
สัตวต่์ออตัราการเจริญเติบโตของเป็ดเทศ 
 
สมมุติฐานการวิจัย  
      ผลการใช้จุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ (อีเอ็ม) เม่ือเปรียบเทียบกบัการใช้โยเกิร์ตเป็นแหล่งสาร
เสริมอาหารสัตว ์ในอาหารเป็ดเทศ ใหอ้ตัราการเจริญเติบโตของเป็ดเทศไม่แตกต่างกนั 
  
ขอบเขตของการวจัิย 
      การทดลองผลการใช้จุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ (อีเอ็ม) และโยเกิร์ตเป็นแหล่งสารเสริมอาหาร
สัตว ์น ามาผสมอาหารให้เป็ดกิน โดยเปรียบเทียบกบัอาหารเป็ดปกติท่ีจดัเป็นกลุ่มควบคุม เล้ียงท่ี
คอกทดลองบ้านนาโส่ อ าเภอกุดชุม จังหวดัยโสธร ท่ีอยู่ในการดูแลของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยยีโสธร ช่วงทดลองระหวา่งเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2562  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
       1. จุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ (Effective Microorganism, EM) หมายถึง กลุ่มจุลินทรียท่ี์มี
ประสิทธิภาพท่ีคดัสรรแลว้ เม่ือน าไปใชไ้ม่วา่จะในพืชหรือสัตว ์จะเป็นประโยชน์ มีคุณภาพ และไม่
มีพิษใด ๆ 
        2. เป็ดเทศ (Cairina moschata Linn.) ท่ีน ามาทดลอง ไดรั้บพนัธ์ุมาจากโครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรดา 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
      1. เผยแพร่รายงานการวิจยัในวารสารระดบัชาติ  
      2. สถานศึกษาอ่ืนน าผลการศึกษาไปใชข้ยายผลในการเล้ียงปศุสัตวช์นิดอ่ืนได ้
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       3. เป็นงานวิจยัเชิงบูรณาการท่ีมีความร่วมมือในลกัษณะเครือข่ายความร่วมมือ ทางวชิาการ
หลายหน่วยงานสนบัสนุนการสร้างกลุ่มนกัวจิยัในสาขาการผลิตสัตวใ์นทุกระดบั 
       4. เป็นการพฒันาองคค์วามรู้และนวตักรรมเพื่อประโยชน์ต่อวงการวชิาการในระดบัชาติ 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
จุลนิทรีย์ทีม่ีประสิทธิภาพ (Effective Microorganisms, EM)  
       จุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ หรือ อีเอ็ม (EM) หมายถึง กลุ่มจุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพท่ีคดัสรร
แลว้ เม่ือน าไปใชไ้ม่วา่จะในพืชหรือสัตว ์จะเป็นประโยชน์ มีคุณภาพ และไม่มีพิษใด ๆ  ซ่ึงผูท่ี้ได้
ท าการริเร่ิมศึกษาการใชอี้เอ็ม คือ ศ.ดร.เทรูโอะ  ฮิหงะ  และผูน้ าเขา้มาเผยแพร่ในประเทศไทย คือ 
ศ. คาซูโอะ  วาคุกามิ ในรูปแบบเกษตรธรรมชาติคิวเซ (รัช, 2542; รัช, 2545) 
       ส าหรับการใชอี้เอ็ม ในการผลิตสัตวเ์ศรษฐกิจ เช่น โคนม  ไก่ไข่  ไก่เน้ือ และสุกร กลุ่มเกษตร
ธรรมชาติคิวเซไดมี้การแนะน าใหใ้ชอี้เอม็ เพื่อทดแทนการใชย้าปฏิชีวนะ  ทดแทนการใชห้วัอาหาร 
ตลอดจนทดแทนการใชย้าฆ่าเช้ือในโรงเรือน  ซ่ึงพบวา่เป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะผลิตสัตวใ์ห้ไดผ้ลผลิต
ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค จึงนบัวา่เป็นวิธีการท่ีควรค่าแก่การศึกษาวิจยัผลการใชอี้เอ็ม ในการผลิตสัตว์
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการปศุสัตวข์องประเทศต่อไป  
       จุลินทรียอี์เอ็ม เป็นจุลินทรียท่ี์ประกอบด้วยกลุ่มแอโรบิคแบคทีเรีย (Aerobic- bacteria) คือ
จุลินทรียท่ี์ตอ้งการออกซิเจน เช่น Azetobacter ซ่ึงเป็นกลุ่มจุลินทรียท่ี์สามารถตรึงไนโตรเจนและ
กลุ่มแอนแอโรบิค (Aanerobicbacteria) คือกลุ่มจุลินทรียท่ี์ไม่ตอ้งใชอ้อกซิเจน โดยกลุ่มแบคทีเรียท่ี
เป็นกลุ่มสังเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria )อาศยัอยูร่่วมกบักลุ่มท่ีตรึงไนโตรเจนโดยมีการ
ใช้ออกซิเจนเพื่อสังเคราะห์อาหาร รวมทั้งมีการขบัถ่ายปล่อยของเสียออกมาท าให้เกิดสภาวะ
ออกซิเจนเร่ิมต ่าจนถึงขาดออกซิเจน กลุ่มจุลินทรีย์พวกแอนแอโรบิคก็จะเร่ิมท างานโดยการ
สังเคราะห์แสงแต่ไม่ใช้ออกซิเจน ท าการเพิ่มจ านวนและผลิตอินทรียวตัถุเป็นอาหาร ซ่ึงก็จะ
กลายเป็นแหล่งอาหารของกลุ่มแบคทีเรียท่ีท าการตรึงไนโตรเจนอีกคร้ัง ซ่ึงก็จะเป็นวฏัจกัรอยูอ่ยา่ง
น้ีไปเร่ือย ๆ 
       Watknis และ Miller (1983) พบวา่การใชโ้ปรไบโอติกในการรักษาจะลดเช้ือท่ีก่อให้เกิดโรคคือ 
Salmonella infantis และ Staphylococcus aureus  
       Tortuero (1973) พบว่าการใช้โปรไบโอติกซ่ึงมี Lactobacillus และ Zinc -bacitracin พบว่า
ให้ผลท่ีใกล้เคียงกนัในการกระตุ้นการเพิ่มน ้ าหนัก อตัราการกินอาหารในไก่กระทง ซ่ึงมีการ
สนบัสนุนการใช ้Probiotic  
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องค์ประกอบของอเีอม็ 
       อีเอ็มท่ีใช้ในประเทศไทยมีสูตรเดียวเรียกวา่ซุปเปอร์อีเอ็ม โดยจุลินทรียท่ี์เป็นองคป์ระกอบได้
คดัสรรมาอยา่งดีแลว้จากธรรมชาติในประเทศไทยมากกวา่ 80 ชนิด แยกไดเ้ป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มรา
รูปร่างเป็นเส้นใย  กลุ่มจุลินทรียส์ังเคราะห์แสง กลุ่มจุลินทรียท่ี์ใชใ้นการหมกั กลุ่มจุลินทรียท่ี์ตรึง
ธาตุไนโตรเจน และกลุ่มจุลินทรียท่ี์ผลิตกรดแลคติค (ดวงพร, 2545)  
 
ลกัษณะของอเีอม็   
       อีเอม็ ท่ีไดจ้ากโรงงานและยงัไม่ไดท้  าการแปรสภาพเรียกวา่อีเอ็มสด มีสีน ้ าตาลเขม้ กล่ินเปร้ียว  
บรรจุในภาชนะท่ีอากาศเขา้ไม่ได ้เม่ือเปิดใชจ้ะมีอายุการใชง้านประมาณ 3–6 เดือน หากเก็บไวไ้ม่
เปิดภาชนะจะมีอายุการเก็บรักษาประมาณ 1 ปี ผูผ้ลิตอีเอ็มสดในปัจจุบนัของประเทศไทย คือ 
บริษทั อีเอม็ คิวเซ จ ากดั เลขท่ี 194 หมู่ 6  ต.ทบักวาง  อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  
       ซ่ึงอีเอม็ท่ีใชใ้นการผลิตปศุสัตว ์มี 4 แบบ ดงัน้ี 
       1.  อเีอม็สด ไดจ้ากโรงงานและยงัไม่ไดท้  าการแปรสภาพ 
       2.  อีเอ็มขยาย เป็นการท าให้จุลินทรียมี์ความแข็งแรงและเพิ่มจ านวนมากข้ึน โดยการจดั
สภาพแวดลอ้มและใหอ้าหาร มีส่วนผสม คือ อีเอม็สด 1 ส่วน กากน ้ าตาล 1 ส่วน  และน ้ าสะอาด 10  
ส่วน น าส่วนผสมมาบรรจุในภาชนะท่ีมิดชิด หมกัไว ้7 วนั สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ 
       3.  อีเอ็ม 5 หรือ สุโตจู เป็นการหมกัอีเอ็ม เพื่อใชป้้องกนัโรคและแมลง มีส่วนผสมคือ อีเอ็ม 1 
ส่วน กากน ้ าตาล 1 ส่วน  เหลา้ขาว 28–40 ดีกรี 1 ส่วน น ้ าส้มสายชู 1 ส่วน และน ้ าสะอาด 6 ส่วน 
น าไปหมกัรวมกนัไว ้15 วนั ใหเ้ขยา่เชา้เยน็แลว้เปิดฝาระบายแก๊สออกทุกคร้ัง วิธีใช ้น าอีเอ็ม 5 ผสม
กบัน ้าสะอาด 1:50–100 ฉีดพน่ตามคอก และตามบ่อน ้าทิ้งเพื่อก าจดัหนอนแมลงวนั 
       4. ซุปเปอร์โบกาฉิ (Super bokashi) เป็นการท าอีเอ็มแบบแห้ง เพื่อน าไปผสมอาหาร 2–5% ให้
สัตวกิ์น มีส่วนผสมคือ เปลือกหอย  กระดองปู  กระดูกป่น  และถ่านแกลบ อยา่งละ 0.2 กก. รวม 
0.8 กก. ปลาป่น และ กากถัว่เหลืองอยา่งละ 6.0 กก. รวม 12.0 กก. ร าละเอียด 20.0 กก. อีเอ็ม + 
กากน ้าตาล + น ้า อตัราส่วน 1:1:500  รวม 12.0 กก วธีิการท าน าส่วนผสมทุกอยา่งเขา้ดว้ยกนั แลว้น า
อีเอม็ + กากน ้าตาล + น ้า ท่ีผสมเตรียมไวต้ามสัดส่วนมาฉีดพน่ฝอยคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั ใหมี้ความช้ืน
พอเหมาะคือเม่ือใชมื้อบีบก าส่วนผสมจะเป็นกอ้นและไม่มีน ้าไหลออกมา 
 
โยเกร์ิต 
      สุนดัดา (2557) กล่าววา่โยเกิร์ต (Yogurt) จดัเป็นนมเปร้ียว (Fermented milk) ชนิดหน่ึง ตาม
มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) ใหค้วามหมายของนมเปร้ียววา่ เป็นผลิตภณัฑ์นมท่ีไดจ้าก
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น ้านมจากสัตวท่ี์น ามาบริโภคได ้หรือส่วนประกอบของน ้ านมท่ีผา่นการท าลายจุลินทรียท่ี์ท าให้เกิด
โรคแลว้ หมกัดว้ยจุลินทรียท่ี์ไม่ท าให้เกิดโรคหรืออนัตราย ท าให้ค่าความเป็นกรดเพิ่มข้ึน และอาจ
ปรุงแต่งกล่ิน รส สี หรือเติมวตัถุเจือปนอาหาร สารอาหาร หรือส่วนประกอบอ่ืนท่ีมิใช่น ้ านมดว้ยก็
ได ้ทั้งน้ีใหร้วมถึงนมเปร้ียวท่ีน ามาผา่นการฆ่าเช้ือ การแช่แขง็ หรือการท าใหแ้หง้ดว้ย 
     โยเกิร์ต หรือ นมเปร้ียวเป็นผลิตภณัฑ์มีก าเนิดมาจากประเทศบุคกาเรีย เรียกว่ายาเวิร์ต แลว้นิยม
แพร่หลายในยุโรปตะวนัออกและยุโรปกลาง โยเกิร์ตเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากการหมักนมโดย
เช้ือจุลินทรีย ์(Culture product) ท าจากน ้ านม อาจเป็นนมสด นมพร่องมนัเนย นมคืนรูปจากนม
พร่องมนัเนย ซ่ึงหมกัดว้ยจุลินทรียโ์ดยใชเ้ช้ือผสมของ Lactic acid bacteria ท่ีผา่นการคดัเลือกแลว้
คือ Lactobacillus bulgaricus กบั Streptococcus thermophilus จุลินทรียจ์ะเปล่ียนน ้ าตาลในนมคือ
แลคโตสให้เป็นกรดแลคติก (Lactic acid ) ท่ีท าให้โปรตีนตกตะกอนมีลกัษณะเป็นล่ิมค่อนขา้งนุ่ม 
(Soft curd) คือมีเน้ือสัมผสัก่ึงแข็งก่ึงเหลว โดยทัว่ไปมีสีขาวถึงขาวนวล มีกล่ินหอมอ่อน ๆ 
เฉพาะตวั รสชาติเปร้ียวเน่ืองจากมีกรดค่อนขา้งสูงและมีจุลินทรียท่ี์มีชีวิตอยูป่ริมาณมาก นอกจากน้ี
กรดแลคติกท่ีได้จากการผลิตโดยจุลินทรีย์แล้ว ยงัมีสารประกอบอ่ืน ๆ เกิดข้ึนอีกด้วย แต่มีใน
ปริมาณน้อยไดแ้ก่สารประกอบท่ีระเหยได ้ (Volatile compound) หรือสารประกอบอะโรมาติก 
(Aromatic compound) ซ่ึงพบว่าสารประกอบเหล่าน้ีท าให้เกิดคุณสมบติัเฉพาะตวัของผลิตภณัฑ ์
เช่น กล่ิน รสชาติ และเน้ือสัมผสัท่ีแตกต่างออกไป จากการท่ีจุลินทรียแ์ลคติกยงัสามารถมีชีวิตอยูไ่ด้
หลงัจากการหมกั (ยกเวน้โยเกิร์ตท่ีมีการพาสเจอร์ไรซ์หรือสเตอริไลซ์เพื่อยดือายกุารเก็บรักษา) และ
ยงัสามารถท าหน้าท่ีไดใ้นสภาวะท่ีเหมาะสม ประกอบกบัสายพนัธ์ุท่ีมีคุณสมบติัในการส่งเสริม
สุขภาพ จุลินทรียเ์หล่าน้ีจะถูกน ามาใชเ้ป็นโปรไบโอติกในผลิตภณัฑ์นมหมกัอีกหลายชนิดรวมทั้ง
โยเกิร์ตอีกดว้ย จึงก่อให้เกิดผลแก่ผูบ้ริโภครวมถึงผูท่ี้มีสุขภาพดีอยูแ่ลว้ เพื่อยงัคงมีสุขภาพดีต่อไป 
ตลอดจนผูท่ี้มีปัจจยัเส่ียงต่อโรคเก่ียวกบัระบบทางเดินอาหาร หรือแมก้ระทัง่ผูบ้ริโภคท่ีเป็นโรคแพ้
น ้าตาลนม (Lactose intoterance) (จารุวรรณ, 2543) 
 
การเลีย้งเป็ดเทศ 
       รัตนชยั (2559) รายงานว่าเป็ดเทศ เป็นเป็ดพื้นเมืองพนัธ์ุเน้ือท่ีเล้ียงง่าย เติบโตเร็วสามารถใช้
อาหารและวตัถุดิบท่ีมีในทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดีใหผ้ลตอบแทนในระยะเวลาอนัสั้น สามารถจ าหน่าย
ได้ง่าย ทั้งท่ีเป็นเป็ดมีชีวิตและเน้ือเป็ดช าแหละ เน้ือเป็ดเป็นท่ีนิยมส าหรับผูบ้ริโภคในท้องถ่ิน
โดยทัว่ไป จึงสามารถจ าหน่ายได้ง่ายเป็นตลาดท้องถ่ิน เกษตรกรสามารถเล้ียงเป็นอาชีพเสริม
ร่วมกบัอาชีพอ่ืน ๆ ไดด้ว้ย แนวทางการเล้ียงเป็ดเทศแบ่งออกเป็น 3 ช่วงส าคญั ดงัน้ี 
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       1. ตั้งแต่แรกเกิด – อาย ุ3 สัปดาห์ การฟักไข่จะใชเ้วลาประมาณ 35 วนั เม่ือลูกเป็ดเทศเกิด น าไป
เล้ียงในเลา้ ซ่ึงมีผา้หรือกระสอบป่านตดัเยบ็ลอ้มรอบเลา้ เพื่อป้องกนัลมโกรกถูกตวัลูกเป็ดพื้นเลา้
ควรปูดว้ยแกลบหรือวสัดุท่ีสะอาด หนาประมาณ 2-3 น้ิว จดัวางหลอดไฟให้ความอบอุ่น เตรียมราง
ใส่อาหาร รางใส่น ้าไวใ้นเลา้ ใหอ้าหารเป็ดวนัละ 4-5 คร้ัง อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการกกลูกเป็ด ควร
สังเกตจากปฏิกิริยาของลูกเป็ดดว้ย ถา้มีลูกเป็ดนอนสุมทบักนัและมีเสียงร้อง แสดงว่าอุณหภูมิต ่า
เกินไป ตอ้งเพิ่มความอบอุ่นให ้ถา้ลูกเป็ดกระจายอยูแ่ละยืนอา้ปากหอบกางปีก แสดงวา่ร้อนเกินไป 
ตอ้งลดอุณหภูมิลง ถา้อุณหภูมิพอเหมาะ ลูกเป็ดจะนอนราบกบัพื้นกระจายอยูท่ ัว่ไป การกกลูกเป็ด
ควรกกประมาณ 3 สัปดาห์  
       2. อาย ุ4 – 12 สัปดาห์ โรงเรือนส าหรับเล้ียงเป็ด ควรแหง้สะอาด ไม่มีน ้าขงั ป้องกนัแดดและฝน
ไดดี้ รางอาหารควรวางห่างจากรางน ้า มีผกั หญา้สด หรือผกัตบชวา ให้เป็ดกิน อาหารควรมีโปรตีน
ประมาณ 16% ถา้เล้ียงเป็ดเทศเพื่อจ าหน่าย ควรจ าหน่ายอาย ุ10-12 สัปดาห์  
       3. อายุประมาณ 13 – 24 สัปดาห์ ช่วงน้ีเป็ดจะกินอาหารมากข้ึน การเจริญเติบโตนอ้ย จึงเล้ียง
ดว้ยอาหารให้เพียงพอส าหรับรักษาขนาดและน ้ าหนกัของเป็ดให้เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย อาหารท่ีให้ช่วงน้ี 
ควรมีโปรตีนประมาณ 14% 

 
กรอบแนวความคิดของโครงการวจัิย 
      การเล้ียงเป็ดเทศโดยใชอี้เอ็มกบัโยเกิร์ตเป็นแหล่งสารเสริมอาหารสัตว ์เพื่อป้องกนัเช้ือโรค จะ
ใชแ้ทนยาปฏิชีวนะและวติามิน B12 เม่ือสัตวไ์ม่ป่วยดว้ยโรคต่าง ๆ ก็จะท าให้อตัราการเจริญเติบโต
ดี ซ่ึงการใชย้าปฏิชีวนะเป็นแนวทางเดิมในการป้องกนัโรคในการเล้ียงดูสัตวปี์ก ถา้ผลการทดลอง
อตัราการเจริญเติบโตของเป็ดเทศในทุกกลุ่มไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ก็สามารถบ่งช้ีวา่ในการจดัการ
เล้ียงดูเป็ดเทศไม่ตอ้งใช้ยาปฏิชีวนะต่อไปก็ได้ผลดี เพื่อเป็นพื้นฐานในการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
ต่อไป   
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บทที ่3 
วธิีด าเนินการวจิัย 

 
แบบแผนการวจัิย 
       ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์หรือสุ่มตลอด (Completely Randomized Design, CRD) 
แบ่งเป็ดเทศอายุ 2 สัปดาห์ คละเพศ เป็น 3 ทรีทเมนต ์ๆ ละ 4 ซ ้ า ๆ ละ 5 ตวั รวมใชเ้ป็ดเทศ 60 ตวั 
แต่ละทรีทเมนตเ์ป็นดงัน้ี 
       ทรีทเมนตท่ี์ 1 อาหารเป็ดเทศ และใหน้ ้าด่ืมปกติ 
       ทรีทเมนตท่ี์ 2 อีเอม็ขยายผสมในอาหารเป็ดเทศร้อยละ 5 และใหน้ ้าด่ืมผสมอีเอม็ขยาย 
       ทรีทเมนตท่ี์ 3โยเกิร์ตผสมในอาหารเป็ดเทศร้อยละ 5 และใหน้ ้าด่ืมผสมวติามิน B12 
 
ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง  
        1. กลุ่มประชากร เป็นเป็ดเทศ ซ่ึงไม่รู้จ  านวนประชากร 
        2. กลุ่มตัวอย่าง ขนาดตวัอย่างสัตวท่ี์ใช้ในการทดลอง เม่ือค านวณตามสูตรการสุ่มตวัอย่าง
สัตวท์ดลองจากประชากรท่ีไม่รู้จ  านวน ชนากานต ์ และคณะ (2554) ก าหนดให้ความคลาดเคล่ือน
มากท่ีสุดท่ียอมรับได้เป็น 1/10 ของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร และระดับความมี
นยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั .05 จากประชากรท่ีไม่รู้จ  านวน การค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง เป็นดงัน้ี 
             สูตรหาจ านวนตวัอยา่งประชากร N = (Zc/em)2 

             เม่ือ N = จ านวนตวัอยา่งประชากร 
             Zc= คะแนน Z ตามระดบัความมีนยัส าคญัท่ีผูว้จิยัก าหนดให ้() Z = 1.96 ท่ีระดบัความ
มัน่ใจ 95% ( = .05) 
              = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร 
             em = ค่าความคลาดเคล่ือนมากท่ีสุดท่ียอมรับ = /10 
             นัน่คือ / em = 10 
             แทนค่าสูตร N = (Zc/em)2 

                                   = (1.96 x 10)2  = 384  
            ดงันั้น จะตอ้งใชส้ัตวท์ดลอง 384 ตวั ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีมาก เพื่อเป็นการลดจ านวนสัตวใ์ห้มี
ความเหมาะสมในการวิจยัและทุนวิจยั จึงมีการใชจ้  านวนเป็ดเทศอายุ 2 สัปดาห์ คละเพศ 60 ตวั ท า
การเก็บขอ้มูลซ ้ าจากสัตวแ์ต่ละตวั (60 ตวั) แลว้มาน าเฉล่ียในแต่ละซ ้ า (4 ซ ้ า) ในแต่ละทรีทเมนต ์(3 



9 
  

ทรีทเมนต)์ และในทุกสัปดาห์ (5 สัปดาห์) จากค่า Parameter 4 ค่า คือ น ้ าหนกัมีชีวิต น ้ าหนกัเพิ่ม 
ปริมาณอาหารกิน และอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ จะไดข้อ้มูลรวมทั้งหมด 60x4x3x5x4 = 
14,400 ขอ้มูลท่ีการท าวจิยัมีความน่าเช่ือถือ ส่งผลใหร้ายงานวจิยันั้นสามารถตีพิมพใ์นวารสารระดบั
สากลได ้ 
 
วสัดุอุปกรณ์ในการวจัิย 
       1. เป็ดเทศอาย ุ2 สัปดาห์ คละเพศ จ านวน 60 ตวั แบ่งเป็น 3 ทรีทเมนต ์ๆ 4 ซ ้ า ๆ ละ 5 ตวั 
       2. คอกส าหรับการทดลอง 2 x32 จ  านวน 12 คอก 
       3. อาหารเป็ด  
       4. ถงัน ้า 12 ถงั 
       5. ถงัอาหาร 12 ถงั 
       6. เคร่ืองชัง่ไฟฟ้าขนาด 500 ก. 
       7. ตาชัง่ขนาด 7 กก. 
       8. สมุดจดบนัทึก 
 
ขั้นตอนการวจัิย 
       1. ท าความสะอาดโรงเรือน 
       2. ท าการแบ่งคอกเป็น 12 คอก ท าเคร่ืองหมายแสดงทรีทเมนต ์และสุ่มทรีทเมนตล์งในคอกตาม
แผนการทดลอง 
       3. จดัเป็ดเทศคละเพศ อาย ุ2 สัปดาห์ ออกเป็น 3 ทรีทเมนต ์ๆ ละ 4 ซ ้ า ๆ ละ 5 ตวั  
       4. จดัการเล้ียงดูเป็ดดว้ยอาหารเป็ดกิโลกรัมละ 16 บาท มีโปรตีนร้อยละ 16 และผสมอาหารเป็ด
กบัสารเสริมอาหารสัตว ์ดงัน้ี  
           4.1 อาหารเป็ดผสมอีเอ็มขยาย (ลิตรละ 4 บาท) ร้อยละ 5 ดงันั้น ราคาอาหารทรีทเมนต์น้ี
กิโลกรัมละ 15.40 บาท 
           4.2 อาหารเป็ดผสมโยเกิร์ต (กิโลกรัมละ 45 บาท) ร้อยละ 5 ดงันั้น ราคาอาหารทรีทเมนตน้ี์
กิโลกรัมละ 17.40 บาท 
        5. การให้อาหารในการเล้ียงเป็ดเทศให้วนัละ 2 คร้ัง คือในเวลาเชา้ (06.30 น.) และในเวลาเยน็ 
(16.30 น.) ใหเ้ป็ดเทศกินเตม็ท่ี และใหน้ ้าตลอดเวลา 
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การด าเนินการวจัิย/การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
       1. ชัง่น ้าหนกัอาหารท่ีให้ และน ้าหนกัอาหารเหลือทุกสัปดาห์ในเวลา 06.30 น.เป็นเวลา 5 
สัปดาห์ 
       2. บนัทึกสุขภาพ จ านวนเป็ดเทศตาย และอ่ืน ๆ ในการจดัการเล้ียงเป็ดเทศ 
       3. ชัง่น ้าหนกัเป็ดเทศทุกสัปดาห์ เป็นเวลา 5 สัปดาห์ 
 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
       น าขอ้มูลน ้ าหนกัมีชีวิตของเป็ดเทศเป็นกรัมต่อตวั มาวิเคราะห์หาน ้ าหนกัเพิ่มต่อตวัต่อวนั น า
ปริมาณอาหารท่ีให้และอาหารท่ีเหลือมาวิเคราะห์หาปริมาณอาหารท่ีกินต่อตัวต่อวนั ท าการ
วิ เคราะห์อัตราการเปล่ียนอาหารเป็นเ น้ือทุกรายการท าทุกสัปดาห์  เปล่ียนข้อมูล  (Data 
transformation) เป็น log10 ท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance) ตาม
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) เน่ืองจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหมายถึงการ
เพิ่มอิทธิพลของปัจจยัต่อเน่ือง (ส าหรับการทดลองคร้ังน้ี มีน ้ าหนกัเร่ิมตน้การทดลองไม่เท่ากนั) ซ่ึง
นิยมเรียกปัจจยั น้ีวา่ Covariate ให้กบัหุ่นของแผนการทดลอง CRDปกติ ดงันั้นค่าเฉล่ียของทรีท
เมนต์ จึงตอ้งมีการปรับดว้ยค่า Regression เน่ืองจากอิทธิพลของ Covariate น้ี และเน่ืองจากค่า 
Regression ประเมินจากวธีิ Least square ดงันั้นค่าเฉล่ียท่ีปรับ (Adjusted mean) น้ีบางคร้ังจะเรียกวา่ 
Least square mean (LS-means)มีหุ่นการทดลอง ดงัน้ี 
       yij = μ + τi + β(Xij + X ) + εij 
       เม่ือ 
       yij = ค่าสังเกตจากทรีทเมนตท่ี์ i, ซ ้ าท่ี j เม่ือ j=1,.., r 
       Xij = ค่า Covariate จากทรีทเมนตท่ี์ i, ซ ้ าท่ี j เม่ือ j=1,.., r 
       μ = Overall mean 
       X = Mean of X 
       τi = อิทธิพลเน่ืองจากทรีทเมนตท่ี์ระดบั i เม่ือ i=1,.., t 
       β = ค่า Regression หรือ Slope ท่ีใชใ้นการปรับอิทธิพลเน่ืองจาก X ใหก้บั y 
       εij = Experiment Error  
       สมมุติฐาน Ho; T1  T2 T3  

            Ha; T1  T2 T3 (จรัญ, 2540) 
       การเปรียบเทียบผลการใชจุ้ลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ (อีเอม็) กบัโยเกิร์ตเพื่อเป็นสารเสริมอาหาร
สัตวต่์ออตัราการเจริญเติบโตของเป็ดเทศ วิเคราะห์ Analysis of Co-variance (ANCOVA) หาค่า LS-
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mean ถา้มีความแตกต่างทางสถิติจะเปรียบเทียบค่า LS-means ดว้ยวิธี Least Significant Different 
(LSD) ถา้ไม่มีความแตกต่างทางสถิติจะวิเคราะห์แบบ Analysis of variance (ANOVA) และ
เปรียบเทียบค่า Mean ดว้ยวิธี Duncan New Multiple Range Test โดยใชโ้ปรแกรม SAS (version 
SAS University Edition 9.4)  
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บทที ่4 
ผลการวจิัย 

 
       การเปรียบเทียบผลการใชจุ้ลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ (อีเอม็) กบัโยเกิร์ตเพื่อเป็นสารเสริมอาหาร
สัตวต่์ออตัราการเจริญเติบโตของเป็ดเทศอายุ 2 สัปดาห์ คละเพศ มีการจดัสัตวเ์ขา้ทดลองด้วย
น ้ าหนกัมีชีวิตเร่ิมทดลองไม่สม ่าเสมอในแต่ละทรีทเมนต ์พบวา่ในทรีทเมนตท่ี์ 1, 2 และ 3 เป็น 
445.80, 368.35 และ 317.50 กรัมต่อตวัตามล าดบั คาดวา่น่าจะมีอิทธิพลต่อผลของทุกขอ้มูล จึง
ทดสอบหาค่า LS-mean ทุกค่า ทุกระยะอาย ุและพบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ (P<.01) จึง 
วิเคราะห์ดว้ยวิธี Analysis of Co-variance (ANCOVA) หาค่า LS-mean ของแต่ละทรีทเมนตทุ์ก
ขอ้มูล ดงันั้น รายงานน้ีจะมีค่าเฉล่ียเป็นค่าเฉล่ียท่ีปรับตามค่าน ้ าหนกัเร่ิมตน้การทดลองคือค่า LS-
mean ของน ้าหนกัมีชีวติ น ้าหนกัเพิ่ม ปริมาณอาหารกิน และอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือของเป็ด
เทศ แลว้เปรียบเทียบค่า LS-means ของแต่ละทรีทเมนตด์ว้ยวธีิ LSD ดงัน้ี 
       1. น ้าหนกัมีชีวติต่อตวัต่อสัปดาห์ของเป็ดเทศท่ีระยะอายตุ่างกนัเม่ือกินอาหารเป็ดส าเร็จรูป 
อาหารเป็ดผสม 5%อีเอม็ขยาย และอาหารเป็ดผสม 5%โยเกิร์ต พบวา่เป็ดเทศทุกระยะอายกุาร
ทดลองเม่ือวเิคราะห์ค่า LS-means เพื่อเปรียบแต่ละทรีทเมนต ์ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
(P>.05) (ตารางท่ี 1) 
        2. น ้าหนกัเพิ่มต่อตวัต่อวนัของเป็ดเทศท่ีระยะอายตุ่างกนัเม่ือกินอาหารเป็ดส าเร็จรูป อาหาร
เป็ดผสม 5%อีเอม็ขยาย และอาหารเป็ดผสม 5%โยเกิร์ต พบวา่เป็ดเทศทุกระยะอายกุารทดลองเม่ือ
วเิคราะห์ค่า LS-means เพื่อเปรียบแต่ละทรีทเมนต ์ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>.05) (ตารางท่ี 
1) 
        3. ปริมาณอาหารท่ีกินต่อตวัต่อวนัของเป็ดเทศท่ีระยะอายุต่างกนัเม่ือกินอาหารเป็ดส าเร็จรูป 
อาหารเป็ดผสม 5%อีเอ็มขยาย และอาหารเป็ดผสม 5%โยเกิร์ต พบว่าเป็ดเทศทุกระยะอายุการ
ทดลองเม่ือวิเคราะห์ค่า LS-means เพื่อเปรียบแต่ละทรีทเมนต์ ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
(P>.05) (ตารางท่ี 1) 
       4. อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือต่อตวัต่อวนัของเป็ดเทศท่ีระยะอายุต่างกนัเม่ือกินอาหารเป็ด
ส าเร็จรูป อาหารเป็ดผสม 5%อีเอ็มขยาย และอาหารเป็ดผสม 5%โยเกิร์ต พบวา่เป็ดเทศทุกระยะอายุ
การทดลองเม่ือวิเคราะห์ค่า LS-means เพื่อเปรียบแต่ละทรีทเมนต ์ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
(P>.05) ยกเวน้อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือต่อตวัต่อวนั 2-3 สัปดาห์หลงัการทดลองหลงัการ
ทดลอง มีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั (P<0.5)  (ตารางท่ี 1) 
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ตารางที ่1 ค่า LS-means ของน ้าหนกัมีชีวติเป็นกรัมต่อตวั น ้าหนกัเพิ่ม และอาหารท่ีกินเป็นกรัมต่อ 
                 ตวัต่อวนั และอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือของเป็ดเทศต่อตวัต่อวนั ในแต่ละระยะอาย ุ
รายการ ทรีทเมนต ์1 ทรีทเมนต ์2 ทรีทเมนต ์3 
1. น า้หนักมชีีวติของเป็ดเทศ 
    น ้ าหนกัมีชีวติ กรัม/ตวั อาย ุ0-1 สปัดาห์ของการทดลองns 377.20 364.73 389.72 
    น ้ าหนกัมีชีวติ กรัม/ตวั อาย ุ0-2 สปัดาห์ของการทดลองns 764.58  776.62 804.40 
    น ้ าหนกัมีชีวติ กรัม/ตวั อาย ุ0-3 สปัดาห์ของการทดลองns 1166.26 998.49 1006.70 
    น ้ าหนกัมีชีวติ กรัม/ตวั อาย ุ0-4 สปัดาห์ของการทดลองns 1635.78 1440.66 1483.01 
    น ้ าหนกัมีชีวติ กรัม/ตวั อาย ุ0-5 สปัดาห์ของการทดลองns 2412.11 2196.91 2293.93 
2. น า้หนักเพิม่ของเป็ดเทศ 
    น ้ าหนกัเพ่ิม กรัม/ตวั/วนั อาย ุ0-1 สปัดาห์ของการทดลองns 39.91 38.12 41.69 
    น ้ าหนกัเพ่ิม กรัม/ตวั/วนั อาย ุ1-2 สปัดาห์ของการทดลองns 55.34 58.84 59.24 
    น ้ าหนกัเพ่ิม กรัม/ตวั/วนั อาย ุ2-3 สปัดาห์ของการทดลองns 57.38 31.70 28.90 
    น ้ าหนกัเพ่ิม กรัม/ตวั/วนั อาย ุ3-4 สปัดาห์ของการทดลองns 67.08 63.17 68.04 
    น ้ าหนกัเพ่ิม กรัม/ตวั/วนั อาย ุ4-5 สปัดาห์ของการทดลองns 110.90 108.03 115.85 
3. อาหารทีก่นิของเป็ดเทศ 

   
    ปริมาณอาหารท่ีกินกรัม/วนั/ตวั อาย ุ0-1 สปัดาห์ของการทดลองns 70.74 84.35 86.76 
    ปริมาณอาหารท่ีกินกรัม/วนั/ตวั อาย ุ1-2 สปัดาห์ของการทดลองns 79.15 82.37 81.50 
    ปริมาณอาหารท่ีกินกรัม/วนั/ตวั อาย ุ2-3 สปัดาห์ของการทดลองns 135.14 141.80 142.76 
    ปริมาณอาหารท่ีกินกรัม/วนั/ตวั อาย ุ3-4 สปัดาห์ของการทดลองns 159.33 163.72 160.32 
    ปริมาณอาหารท่ีกินกรัม/วนั/ตวั อาย ุ4-5 สปัดาห์ของการทดลองns 180.47 179.05 173.08  
4. อตัราการเปลีย่นอาหารเป็นเนือ้ของเป็ดเทศ 

   
    อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ อาย ุ0-1 สปัดาห์ของการทดลองns 1.84 2.22 2.13 
    อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ อาย ุ1-2 สปัดาห์ของการทดลองns 1.44 1.40 1.38 
    อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ อาย ุ2-3 สปัดาห์ของการทดลอง* 1.16a 5.14b 5.59b 
    อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ อาย ุ3-4 สปัดาห์ของการทดลองns 2.41 2.61 2.38 
    อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ อาย ุ4-5 สปัดาห์ของการทดลองns 1.63 1.66 1.51 

ns ในแต่ละแถวไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>.05) 
* ตวัอกัษรในแต่ละแถว ต่างกนัมีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั (P<.05) 
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บทที ่5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวจัิย 
       ในการเล้ียงเป็ดเทศดว้ยอาหารผสม+น ้ าด่ืมปกติ อาหารผสม+น ้ าด่ืมผสมอีเอ็มขยาย และอาหาร
ผสมโยเกิร์ต+น ้ าผสมวิตามินบี 12 ในระดบัร้อยละ 5 ตามล าดบันั้น น ้ าหนกัมีชีวิตท่ีอายุ 0 สัปดาห์
ของการทดลองในการเล้ียงเป็ดเทศกลุ่มอาหารปกติเป็นกลุ่มท่ีมีน ้ าหนกัมากท่ีสุด รองลงมาคือกลุ่ม
อาหารผสมอีเอ็มขยาย และสุดท้ายคือกลุ่มอาหารผสมโยเกิร์ต หลังจากการเล้ียงดู ทุกกลุ่มให้
น ้าหนกัมีชีวติ น ้าหนกัเพิ่มปริมาณอาหารกิน และอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ ไม่มีความแตกต่าง
กนัทางสถิติ (P>.05) ยกเวน้เม่ืออาย ุ2-3 สัปดาห์ของการทดลอง ในการเล้ียงเป็ดเทศกลุ่มอาหารปกติ 
เป็นกลุ่มท่ีมีอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือดีท่ีสุด  

 
อภิปรายผล 
       จากการสรุปผลทดลองในการเล้ียงเป็ดเทศดว้ย 1) อาหารเป็ดส าเร็จรูป+น ้ าด่ืมปกติ 2) อาหาร
เป็ดผสม 5%อีเอ็มขยาย+น ้ าด่ืมผสมอีเอ็มขยาย และ 3) อาหารเป็ดผสม 5%โยเกิร์ต+น ้ าผสมวิตามิน 
B 12 นั้น ท่ีอาย ุ0 สัปดาห์ของการทดลองน ้าหนกัมีชีวติของเป็ดแตกต่างกนัมาก เน่ืองมาจากน ้ าหนกั
แรกเกิดของเป็ดเทศแตกต่างกนั วนัเกิดต่างกนั ไม่สามารถคดัเป็ดเทศท่ีเกิดวนัเดียวกนัและมีน ้ าหนกั
เท่ากันทุกตวัได้ เพราะมีความจ ากัดของจ านวนสัตว์ทดลอง จึงจ าเป็นต้องใช้เป็ดทุกตวัในการ
ทดลอง ก่อนการทดลองลูกเป็ดกินอาหารปกติมาตลอด เม่ือเร่ิมทดลองจึงกินอาหารในทรีทเมนตท่ี์ 2 
และ 3 ท่ีแตกต่างกนั แต่ลูกเป็ดสามารถสร้างน ้าหนกัมีชีวติ น ้าหนกัเพิ่ม ปริมาณอาหารกิน และอตัรา
การเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ ในภาพรวมไม่มีความแตกต่างจากกลุ่มลูกเป็ดท่ีกินอาหารเป็ดปกติซ่ึงเป็น
กลุ่มควบคุม อาจมีสาเหตุจากสมรรถนะท่ีดีของลูกเป็ดเอง และหรือประสิทธิภาพของอาหารท่ีผสม
อีเอ็มขยายหรือผสมโยเกิร์ตดี จึงท าให้ทุกค่าขอ้มูลโดยเฉพาะเร่ืองน ้ าหนกัมีชีวิตดีข้ึนทนัทีในช่วง
สัปดาห์แรกหลงัการทดลอง ดีเท่ากนักบักลุ่มอาหารปกติ แสดงวา่อีเอ็มขยายและหรือโยเกิร์ตท่ีผสม
ในอาหารมีคุณสมบติัท่ีดีในการเพิ่มน ้ าหนักลูกเป็ดให้ทนักลุ่มท่ีกินอาหารปกติท่ีมีน ้ าหนักเร่ิม
ทดลองมากกวา่ไดภ้ายในสัปดาห์แรกเท่านั้น  
       ในการสังเกตพฤติกรรมเป็ดเทศท่ีเล้ียงดว้ยอาหารผสมอีเอม็ขยาย พบวา่เป็ดเทศมีความสุขสบาย 
เช่น มีดวงตาแจ่มใส จมูกช้ืนปกติ ขนเป็นมนัเรียบไม่ยุงเหยิง อยา่งไรก็ตามผลการทดลองในคร้ังน้ี
ช้ีให้เห็นวา่ ในภาพรวมการใชสู้ตรอาหารเป็ดผสม 5%อีเอ็มขยาย +น ้ าด่ืมผสมอีเอ็มขยายในคร้ังน้ี 
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จะใหผ้ลดีท่ีสุดในการเล้ียงเป็ดเทศ เพราะการเล้ียงเป็ดดว้ยอาหารปกติ จะมีการใชย้าปฏิชีวนะตลอด
การเล้ียงดู ส่วนอาหารผสมโยเกิร์ตจะมีตน้ทุนสูงกวา่อีเอม็ขยายอยา่งเห็นไดช้ดัเจน  
 
ข้อเสนอแนะ 
     1. ควรใชอี้เอม็ขยาย 5% ผสมในสูตรอาหารเล้ียงเป็ดและใหน้ ้าด่ืมท่ีผสมอีเอม็ขยาย จะท าใหไ้ด้
เป็ดท่ีผลิตแบบปศุสัตวอิ์นทรีย ์ 
      2. ควรมีการทดลองใชอี้เอม็ในการฟักไข่เป็ด เพื่อน าเป็ดมาเล้ียงดว้ยวธีิปศุสัตวอิ์นทรียต่์อไป      
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