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แบบเสนอโครงการวจัิย (Proposal) 

ประกอบการเสนอของบประมาณโครงการชีววถิีเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยืน ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ประเภทท่ี 8 งานวจิยัโครงการชีววถีิ ฯ ดีเด่น 

ช่ือสถานศึกษา วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยยีโสธร 

------------------------------------ 
ช่ือโครงการวจิยั  
          (ภาษาไทย)     เปรียบเทียบผลการใชจุ้ลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ (อีเอม็) กบัโยเกิร์ตเพื่อเป็นสารเสริมอาหาร 
                             สตัวต์่ออตัราการเจริญเติบโตของเป็ดเทศ 
          (ภาษาองักฤษ) The Comparative Effect of Effective Microorganism (EM) and Yoghurt for  

                               Feed Additive on Growth Rate of Duck (Cairina moschata Linn.)  
 

1.   ผู้รับผดิชอบ  
     1.1 ช่ือ-นามสกลุ…นางสาวอรอุมา  โมหา้งหวา้………………ต าแหน่ง…ครูพิเศษสอน….………………….... 
          ผูว้จิยั/หวัหนา้คณะวจิยั       
          สถานท่ีท างาน…วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยยีโสธร..……………………………………..….………….. 
          โทรศพัท…์092-372-9010.… อีเมล … Onumaju2533@gmail.com ……………….………………….. 
     1.2 ช่ือ-นามสกลุ…นายรุ่งสาง  แสงสกลุพงษ…์………ต าแหน่ง…นกัศึกษา ระดบั ปวส.2...……….……… 
          ผูว้จิยั  
          สถานท่ีท างาน…องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโส่ อ.กดุชุม จ.ยโสธร 
          โทรศพัท…์081-238-338.… อีเมล … rungsarng.ph.d.2 @gmail. com……………….………………….. 
     1.3 ช่ือ-นามสกลุ…นางสาวภทัรอร  มาตขาว………ต าแหน่ง…นกัศึกษา ระดบั ปวส.2...……….…………… 
          ผูว้จิยั  
          สถานท่ีท างาน…วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยยีโสธร..……………………………………..….………….. 
          โทรศพัท…์092-372-9010.… อีเมล … Onumaju2533@gmail.com ……………….………………….. 
     1.4 ช่ือ-นามสกลุ…นางสาวนิภาพร  แสงประจกัร…ต าแหน่ง…นกัศึกษา ระดบั ปวส.2...……….………… 
          ผูว้จิยั  
          สถานท่ีท างาน…วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยยีโสธร..……………………………………..….………….. 
          โทรศพัท…์092-372-9010.… อีเมล … Onumaju2533@gmail.com ……………….………………….. 
 

2.   ประเภทของการวจิยั  
       เชิงทดลอง   เชิงส ารวจ  อ่ืน ๆ (ระบุ)......... 
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3.   กจิกรรมในโครงการชีววถิี ฯ ทีท่ าการวจิยั 
       การปลูกพชื   การเลีย้งสัตว์น า้   การปศุสัตว์ 
       การจดัการส่ิงแวดล้อม  อ่ืน ๆ (ระบุ).........     
 

4.   ค าส าคญั (keywords) ของโครงการวจิยั 

      จุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ  (Effective Microorganism, EM), โยเกิร์ต, เป็ดเทศ (Cairina moschata Linn.), 
อตัราการเจริญเติบโต 
 

5.    ความส าคญั และทีม่าของปัญหาทีท่ าการวจิยั 
       เป็ดเทศเป็นเป็ดท่ีเล้ียงง่าย ขั้นตอนการเล้ียงไม่ยุง่ยาก ทนต่อสภาพแวดลอ้ม คนชนบทสามารถเล้ียงเป็นอาชีพ
เสริมไดดี้ เป็นแหล่งอาหารโปรตีนในครัวเรือนแลว้ยงัขายไดอี้กดว้ย ราคาในปัจจุบนักิโลกรัมละ 90 บาท ซ่ึงเป็น
ราคาท่ีสามารถผลิตส่งตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี และในอนาคตยงัคาดวา่จะเปิดตลาดไดก้วา้งข้ึน 
       ดงันั้น จึงควรมีการศึกษาขอ้มูลอาหารท่ีมีผลต่ออตัราการเจริญเติบโตของเป็ดเทศ ซ่ึงเป็นองคค์วามรู้พ้ืนฐาน
ในการต่อยอดสู่การเล้ียงเป็ดเทศต่อไป ทั้งน้ีมีความน่าสนในเร่ืองการใชจุ้ลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ หรือ อีเอ็ม 
(Effective Microorganism, EM) และโยเกิร์ตเป็นแหล่งสารเสริมอาหารสัตว ์(Feed Additive) วา่จะช่วยเพ่ิม
สมรรถนะในการผลิตไดห้รือไม่อย่างไร เพราะการใชอี้เอ็มในการเล้ียงไก่ไข่และไก่เน้ือให้ผลผลิตสูงกว่าไม่ใช ้
(ณฐัพงษ,์ 2545; สินีนาฎ และคณะ, 2545) ประกอบกบัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกบัการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตไดร่้วมกนัขบัเคล่ือนโครงการชีววิถี โดยการน าอีเอ็มมาใชใ้นกิจกรรมปลูกพืชเล้ียงสัตวแ์ละอ่ืน ๆ ใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่งทัว่ประทศ ส่วนการใชโ้ยเกิร์ตในอาหารสัตวปี์กเพ่ือเป็นสารเสริมเพ่ิมกล่ินหอม
ของอาหาร ท าให้สัตวเ์พ่ิมการกินอาหาร และท าให้มีอตัราการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนได ้จึงเห็นวา่การน าอีเอ็มมาใช้
เป็นแหล่งอาหารเสริมในการเล้ียงเป็ดเทศ โดยเปรียบเทียบผลกบัการใชโ้ยเกิร์ต จะเป็นผลดีกบัการให้อตัราการ
เจริญเติบโตของเป็ดเทศมากกวา่ไม่ใช ้ 
 

6.   วตัถุประสงค์ของโครงการวจิยั 
      เพื่อเปรียบเทียบผลการใชจุ้ลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ (อีเอม็) กบัโยเกิร์ตเพ่ือเป็นสารเสริมอาหารสตัวต์่ออตัรา
การเจริญเติบโตของเป็ดเทศ 
 

7.   ขอบเขตของโครงการวจิยั 
      การทดลองเปรียบเทียบผลการใชจุ้ลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ (อีเอ็ม) กบัโยเกิร์ตเพื่อเป็นสารเสริมอาหารสัตว์
ต่ออตัราการเจริญเติบโตของเป็ดเทศ  เป็นการศึกษาเป็ดเทศท่ีบา้นป่าหวาย หมู่ท่ี 4 ต าบลนาโส่  อ าเภอกุดชุม  
จงัหวดัยโสธร อยูใ่นการดูแลของวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยยีโสธร  
 

8.   ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี)  
      การใชจุ้ลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ (อีเอม็) และโยเกิร์ตเป็นสารเสริมอาหารสัตว ์มีผลต่อการเพ่ิมสมรรถนะการ
ผลิตของเป็ดเทศ 
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9.   กรอบแนวความคดิของโครงการวจิยั 
      การใชจุ้ลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ (อีเอม็) และโยเกิร์ตเป็นสารเสริมอาหารสตัว ์ จะใชอี้เอม็ขยายและโยเกิร์ตผง
ผสมในสูตรอาหารชนิดละ 5%   
 

10.   การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศทีเ่กีย่วข้อง  
 

จุลนิทรีย์ทีม่ปีระสิทธิภาพ (Effective Microorganisms, EM)  
       จุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ หรือ อีเอ็ม (EM) หมายถึง กลุ่มจุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพท่ีคดัสรรแลว้ เม่ือ
น าไปใชไ้ม่วา่จะในพืชหรือสตัว ์จะเป็นประโยชน์ มีคุณภาพ และไม่มีพิษใด ๆ  ซ่ึงผูท่ี้ไดท้ าการริเร่ิมศึกษาการใชอี้
เอม็ คือ ศ.ดร.เทรูโอะ  ฮิหงะ  และผูน้ าเขา้มาเผยแพร่ในประเทศไทย คือ ศ. คาซูโอะ  วาคุกามิ ในรูปแบบเกษตร
ธรรมชาติคิวเซ (รัช, 2542; รัช, 2545) 
       ส าหรับการใชอี้เอม็ ในการผลิตสตัวเ์ศรษฐกิจ เช่น โคนม  ไก่ไข่  ไก่เน้ือ และสุกร กลุ่มเกษตรธรรมชาติคิวเซ
ไดมี้การแนะน าใหใ้ชอี้เอม็ เพ่ือทดแทนการใชย้าปฏิชีวนะ  ทดแทนการใชห้วัอาหาร ตลอดจนทดแทนการใชย้าฆ่า
เช้ือในโรงเรือน  ซ่ึงพบวา่เป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะผลิตสตัวใ์หไ้ดผ้ลผลิตปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค จึงนบัวา่เป็นวิธีการท่ี
ควรค่าแก่การศึกษาวจิยัผลการใชอี้เอม็ ในการผลิตสตัวเ์พ่ือเป็นประโยชน์ต่อวงการปศุสตัวข์องประเทศต่อไป  

 
องค์ประกอบของอเีอม็ 
       อเีอม็ท่ีใชใ้นประเทศไทยมีสูตรเดียวเรียกวา่ซุปเปอร์อีเอม็ โดยจุลินทรียท่ี์เป็นองคป์ระกอบ ไดค้ดัสรรมาอยา่ง
ดีแลว้จากธรรมชาติในประเทศไทย มากกว่า 80 ชนิด แยกไดเ้ป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มรารูปร่างเป็นเส้นใย  กลุ่ม
จุลินทรียส์ังเคราะห์แสง กลุ่มจุลินทรียท่ี์ใชใ้นการหมกั กลุ่มจุลินทรียท่ี์ตรึงธาตุไนโตรเจน และกลุ่มจุลินทรียท่ี์
ผลิตกรดแลคติค 
(ดวงพร, 2545)  
 

ลกัษณะของอเีอม็   
       อีเอ็ม ท่ีไดจ้ากโรงงานและยงัไม่ไดท้ าการแปรสภาพเรียกว่าอีเอ็มสด มีสีน ้ าตาลเขม้ กล่ินเปร้ียว  บรรจุใน
ภาชนะท่ีอากาศเขา้ไม่ได ้เม่ือเปิดใชจ้ะมีอายกุารใชง้านประมาณ 3–6 เดือน หากเก็บไวไ้ม่เปิดภาชนะจะมีอายกุาร
เก็บรักษาประมาณ 1 ปี ผูผ้ลิตอีเอ็มสดในปัจจุบนัของประเทศไทย คือ บริษทั อีเอ็ม คิวเซ จ ากดั เลขท่ี 194 หมู่ 6  
ต.ทบักวาง  อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  
       ซ่ึงอีเอม็ท่ีใชใ้นการผลิตปศุสตัว ์มี 4 แบบ ดงัน้ี 
       1.  อเีอม็สด ไดจ้ากโรงงานและยงัไม่ไดท้ าการแปรสภาพ 
       2.  อเีอ็มขยาย เป็นการท าให้จุลินทรียมี์ความแข็งแรงและเพ่ิมจ านวนมากข้ึน โดยการจดัสภาพแวดลอ้มและ
ให้อาหาร มีส่วนผสม คือ อีเอ็มสด 1 ส่วน กากน ้ าตาล 1 ส่วน  และน ้ าสะอาด 10  ส่วน น าส่วนผสมมาบรรจุใน
ภาชนะท่ีมิดชิด หมกัไว ้7 วนั สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ 
       3.  อีเอ็ม 5 หรือ สุโตจู เป็นการหมกัอีเอ็ม เพ่ือใชป้้องกนัโรคและแมลง มีส่วนผสมคือ อีเอ็ม 1 ส่วน 
กากน ้ าตาล 1 ส่วน  เหลา้ขาว 28–40 ดีกรี 1 ส่วน น ้ าส้มสายชู 1 ส่วน และน ้ าสะอาด 6 ส่วน น าไปหมกัรวมกนัไว ้
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15 วนั ใหเ้ขยา่เชา้เยน็แลว้เปิดฝาระบายแก๊สออกทุกคร้ัง วิธีใช ้น าอีเอ็ม 5 ผสมกบัน ้ าสะอาด 1:50–100 ฉีดพ่นตาม
คอก และตามบ่อน ้ าท้ิงเพ่ือก าจดัหนอนแมลงวนั 
       4. ซุปเปอร์โบกาฉิ (Super bokashi) เป็นการท าอีเอม็แบบแหง้ เพื่อน าไปผสมอาหาร 2–5% ใหส้ตัวกิ์น มี
ส่วนผสมคือ เปลือกหอย  กระดองปู  กระดูกป่น  และถ่านแกลบ อยา่งละ 0.2 กก. รวม 0.8 กก. ปลาป่น และ กาก
ถัว่เหลืองอยา่งละ 6.0 กก. รวม 12.0 กก. ร าละเอียด 20.0 กก. อีเอม็ + กากน ้ าตาล + น ้า อตัราส่วน 1:1:500  รวม 
12.0 กก วธีิการท าน าส่วนผสมทุกอยา่งเขา้ดว้ยกนั แลว้น าอีเอม็ + กากน ้ าตาล + น ้า ท่ีผสมเตรียมไวต้ามสดัส่วนมา
ฉีดพน่ฝอยคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั ใหมี้ความช้ืนพอเหมาะคือเม่ือใชมื้อบีบก าส่วนผสมจะเป็นกอ้นและไม่มีน ้ าไหล
ออกมา 
 

โยเกร์ิต 
      สุนัดดา (2557) กล่าวว่าโยเกิร์ตจัดเป็นนมเปร้ียว (Fermented milk) ชนิดหน่ึง ตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม (มอก.) ให้ความหมายของนมเปร้ียววา่ เป็นผลิตภณัฑน์มท่ีไดจ้ากน ้ านมจากสัตวท่ี์น ามา
บริโภคได ้หรือส่วนประกอบของน ้ านมท่ีผ่านการท าลายจุลินทรียท่ี์ท าให้เกิดโรคแลว้ หมกัดว้ยจุลินทรียท่ี์ไม่ท า
ให้เกิดโรคหรืออนัตราย ท าให้ค่าความเป็นกรดเพ่ิมข้ึน และอาจปรุงแต่งกล่ิน รส สี หรือเติมวตัถุเจือปนอาหาร 
สารอาหาร หรือส่วนประกอบอ่ืนท่ีมิใช่น ้ านมดว้ยก็ได ้ทั้งน้ีใหร้วมถึงนมเปร้ียวท่ีน ามาผ่านการฆ่าเช้ือ การแช่แข็ง 
หรือการท าใหแ้หง้ดว้ย 
 

การเลีย้งเป็ดเทศ 
       รัตนชยั (2559) รายงานว่าเป็ดเทศ เป็นเป็ดพ้ืนเมืองพนัธ์ุเน้ือท่ีเล้ียงง่าย เติบโตเร็วสามารถใชอ้าหารและ
วตัถุดิบท่ีมีในทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดีใหผ้ลตอบแทนในระยะเวลาอนัสั้น สามารถจ าหน่ายไดง่้าย ทั้งท่ีเป็นเป็ดมีชีวติ
และเน้ือเป็ดช าแหละ เน้ือเป็ดเป็นท่ีนิยมส าหรับผูบ้ริโภคในทอ้งถ่ินโดยทัว่ไป จึงสามารถจ าหน่ายไดง่้ายเป็นตลาด
ทอ้งถ่ิน เกษตรกรสามารถเล้ียงเป็นอาชีพเสริมร่วมกบัอาชีพอ่ืน ๆ ไดด้ว้ย แนวทางการเล้ียงเป็ดเทศแบ่งออกเป็น 3 
ช่วงส าคญั ดงัน้ี 
       1. ตั้งแต่แรกเกิด – อาย ุ3 สปัดาห์ การฟักไข่จะใชเ้วลาประมาณ 35 วนั เม่ือลูกเป็ดเทศเกิด น าไปเล้ียงในเลา้ ซ่ึง
มีผา้หรือกระสอบป่านตดัเยบ็ลอ้มรอบเลา้ เพ่ือป้องกนัลมโกรกถูกตวัลูกเป็ดพ้ืนเลา้ควรปูดว้ยแกลบหรือวสัดุท่ี
สะอาด หนาประมาณ 2-3 น้ิว จดัวางหลอดไฟให้ความอบอุ่น เตรียมรางใส่อาหาร รางใส่น ้ าไวใ้นเลา้ ให้อาหาร
เป็ดวนัละ 4-5 คร้ัง อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการกกลูกเป็ด ควรสังเกตจากปฏิกิริยาของลูกเป็ดดว้ย ถา้มีลูกเป็ดนอน
สุมทบักนัและมีเสียงร้อง แสดงวา่อุณหภูมิต ่าเกินไป ตอ้งเพ่ิมความอบอุ่นให้ ถา้ลูกเป็ดกระจายอยูแ่ละยืนอา้ปาก
หอบกางปีก แสดงวา่ร้อนเกินไป ตอ้งลดอุณหภูมิลง ถา้อุณหภูมิพอเหมาะ ลูกเป็ดจะนอนราบกบัพ้ืนกระจายอยู่
ทัว่ไป การกกลูกเป็ดควรกกประมาณ 3 สปัดาห์  
       2. อาย ุ4 – 12 สัปดาห์ โรงเรือนส าหรับเล้ียงเป็ด ควรแห้งสะอาด ไม่มีน ้ าขงั ป้องกนัแดดและฝนไดดี้ ราง
อาหารควรวางห่างจากรางน ้ า มีผกั หญา้สด หรือผกัตบชวา ให้เป็ดกิน อาหารควรมีโปรตีนประมาณ 16% ถา้เล้ียง
เป็ดเทศเพ่ือจ าหน่าย ควรจ าหน่ายอาย ุ10-12 สปัดาห์  
       3. อายปุระมาณ 13 – 24 สัปดาห์ ช่วงน้ีเป็ดจะกินอาหารมากข้ึน การเจริญเติบโตนอ้ย จึงเล้ียงดว้ยอาหารให้
เพียงพอส าหรับรักษาขนาดและน ้ าหนกัของเป็ดใหเ้พ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย อาหารท่ีใหช่้วงน้ี ควรมีโปรตีนประมาณ 14% 
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11. เอกสารอ้างองิของโครงการวจิยั 
ดวงพร  คนัธโชติ.  2545.  นิเวศวทิยาของจุลินทรีย.์  โอเดียนสโตร์.  กรุงเทพฯ.   
ณฐัพงษ ์ ถวลิเวช.  2545.  เทคนิคการเล้ียงไก่เน้ือโดยใชอี้เอม็.  เกษตรคิวเซ.  ปีท่ี 11 ฉบบัท่ี 45. 
รัช  รุจิวรรธน์.  2542.  เทคนิคเกษตรธรรมชาติคิวเซและส่ิงแวดลอ้ม.  เกษตรคิวเซฉบบัพิเศษ. 
รัช  รุจิวรรธน์.  2545.  เทคนิคเกษตรคิวเซ.  เกษตรคิวเซ.  ปีท่ี 11 ฉบบัท่ี 46. 
รัตนชยั  ม่วงงาม. 2559. การเล้ียงเป็ดเทศ.  กา้วแรกสู่การเป็นผูป้ระกอบการเอสเอม็อีไทย.  (สืบคน้วนัท่ี 18 

สิงหาคม 2562).  Available from: URL: 
http://www.thaismescenter.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5
%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E
0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/  

สินีนาฎ  พลแสง  สมจิตร  บุรุษพฒัน์  สนัติ  กาญจนสุนทร  และพอใจ  ฤกษใ์หญ่. 2545. การเปรียบเทียบอตัรา 
       การเจริญเติบโตและการยอมรับของผูบ้ริโภคในไก่กระทงท่ีเล้ียงดว้ยสูตรอาหารท่ีผสมอีเอม็ระดบัต่างกนั.  
       วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยยีโสธร. 
สุนดัดา   โยมญาติ. 2557. โยเกิร์ต. สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (สืบคน้วนัท่ี 18 สิงหาคม 

2562).  Available from: URL: http://biology.ipst.ac.th/?p=987 
 

12. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
      12.1 เผยแพร่รายงานการวจิยัในวารสารระดบัชาติ  
      12.2 สถานศึกษาอ่ืนน าผลการศึกษาไปใชข้ยายผลในการเล้ียงปศุสตัวช์นิดอ่ืนได ้
       12.3 เป็นงานวจิยัเชิงบูรณาการท่ีมีความร่วมมือในลกัษณะเครือข่ายความร่วมมือ ทางวชิาการหลายหน่วยงาน 
สนบัสนุนการสร้างกลุ่มนกัวจิยัในสาขาการผลิตสตัวใ์นทุกระดบั 
       12.4 เป็นการพฒันาองคค์วามรู้และนวตักรรมเพ่ือประโยชน์ตอ่วงการวชิาการในระดบัชาติ 
 

13. วธีิการด าเนินการวจิยั และสถานทีท่ าการวจิยั 
       13.1 วธีิการด าเนินการวจิยั  
              13.1.1 กลุ่มประชากร เป็นเป็ดเทศ ซ่ึงไม่รู้จ านวนประชากร 
              13.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ขนาดตัวอย่างสัตว์ท่ีใช้ในการทดลอง เม่ือค านวณตามสูตรการสุ่มตัวอย่าง
สัตวท์ดลองจากประชากรท่ีไม่รู้จ านวน ชนากานต์ และคณะ (2554) ก าหนดให้ความคลาดเคล่ือนมากท่ีสุดท่ี
ยอมรับไดเ้ป็น 1/10 ของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร และระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั .05 จาก
ประชากรท่ีไม่รู้จ านวน การค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง เป็นดงัน้ี 
             สูตรหาจ านวนตวัอยา่งประชากร N = (Zc/em)2 

             เม่ือ N = จ านวนตวัอยา่งประชากร 
             Zc= คะแนน Z ตามระดบัความมีนยัส าคญัท่ีผูว้จิยัก าหนดให ้() Z = 1.96 ท่ีระดบัความมัน่ใจ 95% ( = 
.05) 
              = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร 

http://www.thaismescenter.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/
http://www.thaismescenter.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/
http://www.thaismescenter.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/
http://biology.ipst.ac.th/?p=987
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             em = ค่าความคลาดเคล่ือนมากท่ีสุดท่ียอมรับ = /10 
             นัน่คือ / em = 10 
             แทนค่าสูตร N = (ZcQ/em)2 

                                   = (1.96 x 10)2  = 384  
            ดงันั้น จะตอ้งใชส้ตัวท์ดลอง 384 ตวั ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีมาก เพื่อเป็นการลดจ านวนสัตวใ์ห้มีความเหมาะสม
ในการวิจยัและทุนวิจยั จึงมีการใชจ้ านวนสัตวท์ดลองท่ีการท าวิจัยมีความน่าเช่ือถือ ส่งผลให้รายงานวิจัยนั้น
สามารถตีพิมพใ์นวารสารระดบัสากลได้ ดงันั้นงานทดลอง จึงใชต้วัอยา่งเป็ดเทศคละเพศ รวม 96 ตวัต่อกลุ่ม
ประชากร แลว้น าเป็ดเทศเขา้ทดลองตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Random Design, CRD) 
โดยมี 3 ทรีทเมนต ์ คือ ทรีทเมนตท่ี์ 1 เป็นกลุ่มควบคุมเป็นอาหารส าเร็จรูป ทรีทเมนท์ท่ี 2 เป็นอาหารส าเร็จรูป
ผสมอีเอ็มขยาย 5% และทรีทเมนตท่ี์ 3 เป็นอาหารส าเร็จรูปผสมโยเกิร์ต 5% แต่ละทรีทเมน้ท์มี 4 ซ ้ า แต่ละซ ้ าใช้
ลูกเป็ดเทศอาย ุ1 วนัคละเพศจ านวน  ๆ ละ 8 ตวั รวมใชเ้ป็ดเทศ 96 ตวั  
              13.1.3 อุปกรณ์ในการทดลอง  
                          1) อุปกรณ์ในการเล้ียงเป็ดเทศ คอกจ านวน 12 คอก ขนาด 2x3 ม2 และอุปกรณ์ใหน้ ้าใหอ้าหาร
คอกละ 1 ชุด 
                          2) อาหารส าเร็จรูปในการเล้ียงเป็ดเทศ มีโปรตีน ครบตามความตอ้งการ และเสริมดว้ยหญา้สดสบั
ทุกวนั ใหอ้าหารและน ้ าแบบเตม็ท่ี 
                          3) ตาชัง่ และอุปกรณ์บนัทึกขอ้มูลในการทดลอง   
              13.1.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
                        1) วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ท าการชัง่น ้ าหนักเป็ดเทศแรกเกิด และทุกสัปดาห์ และชัง่น ้ าหนัก
อาหารใหอ้าหารเหลือทุกสปัดาห์  
                        2) การบนัทึกขอ้มูลทุกสปัดาห์ จนอาย ุ12 สปัดาห์ในแต่ละทรีตเมนต ์
              13.1.5 การวเิคราะห์ข้อมูล อตัราการเจริญเติบโต หาความแปรปรวนตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
มีหุ่นการทดลอง ดงัน้ี                                   
               หุ่นการทดลอง คือ  yij = μ + i + εij 
                  เม่ือ                  yij = คา่สงัเกตจากทรีทเมนตท่ี์ i, ซ ้ าท่ีj เม่ือ j=1,..,r 

  μ = ค่าเฉล่ียทั้งหมด (overall mean) 
  i = อิทธิพลเน่ืองจากทรีทเมนต ์(trt) ท่ี i เม่ือ i=1,..,t 
  εij = Error                

                สมมุติฐาน Ho; T1  T2 T3  
      Ho; T1  T2 T3 (จรัญ, 2540) 

การเปรียบเทียบผลการใชจุ้ลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ (อีเอม็) กบัโยเกิร์ตเพ่ือเป็นสารเสริมอาหารสตัวต์่ออตัราการ
เจริญเติบโตของเป็ดเทศ วแิคราะห์หาความแปรปรวนแบบสุ่มสมบูรณ์ ดงัน้ี 
SOV   Df SS MS F 
Treatment 3-1=2    
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Error 11-2=9    
Total 12-1=11     
    น าค่าเฉล่ียของขอ้มูลมาเปรียบเทียบ 3 วธีิ ดงัน้ี 

1. เปรียบเทียบกลุ่มควบคุมกบักลุ่มมีสารเสริมอาหารสตัวด์ว้ยวธีิ orthogonal contrast 
2. เปรียบเทียบระหวา่งคู่ท่ีเป็นสารเสริมอาหารสตัว ์ 
3. เปรียบเทียบทุกคู่ ดว้ยวธีิ Duncan’s New Multiple Range Test 

           13.2 สถานทีท่ าวิจัย การวดั Fertility และ Hatchability ท่ีงานฟาร์มสัตวปี์ก แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลยั
เกษตรและเทคโนโลยยีโสธร 
 

14.  ระยะเวลาท าการวจิยั และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวจิยั 
สิงหาคม – พฤศจิกายน 2562 
 
 
 
ธนัวาคม 2562 

1. ท าการเล้ียงดูเป็ดเทศตามแผนการด าเนินงาน 
2. บนัทึกอาหารกิน อาหารให ้น ้ าหนกัเป็ดเทศทุกสปัดาห์  
3. วิเคราะห์ค่าอตัราการเจริญเติบโต หาความแปรปรวน เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
แต่ละทรีตเมนต ์
4. รายงานผลการทดลอง 

 

15. งบประมาณของโครงการวจิยั 
     15.1 ค่าพนัธ์ุเป็ดเทศ อาย ุ1 วนั จ านวน 96 ตวั ๆ ละ 30 บาท รวมเงิน 2,880 บาท 
     15.2 ค่าคอก จ านวน 12 คอก ๆ ละ 300 บาท รวมเงิน 3,600 บาท  
     15.3 ค่าอาหารส าหรับเล้ียงเป็ดเทศ เป็นเงิน 4,400 บาท  
     15.4 ค่าสารเสริมอาหารสตัว ์อีเอม็ขยาย 20 บาท โยเกิร์ต 2 กก.ๆ ละ 30 บาท รวม 60 บาท รวม 80 บาท 
     15.5 ค่าสาธารณูปโภค ค่าเส่ือมโรงเรือน 2,600 บาท 
            รวมงบประมาณ 13,560 บาท  

 

16. การตดิตามประเมนิผล 
      รายงานการวจิยัเม่ือส้ินสุดโครงการ 
 
 
                                                                     ลงช่ือ.............................................ผูว้จิยั/หวัหนา้คณะวจิยั                                                                                                             
                                                                            (นางสาวอรอุมา โมหา้งหวา้) 
 
 
 
                                                                   ลงช่ือ.............................................ผูรั้บรองโครงการ                                                                                                             
                                                                              (นายพิศ  หมอยาดี) 
                                                                   ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยศีรียโสธร 
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ผลการพจิารณา 
 ผา่น 
 ไม่ผา่น 
                                                                   ลงช่ือ.............................................ประธานคณะกรรมการ 
                                                                           (นายชาติชาย  เกตุพรหม) 
                                                                   ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยร้ีอยเอด็ 
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ประวตัคิณะผู้วจิยั 
1. นางสาวอรอุมา  โมหา้งหวา้   
    ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน  
    ท่ีอยู ่วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยยีโสธร  ต าบลบากเรือ อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร  
           รหสัไปรษณีย ์35130  
    โทรศพัท ์045-738016 มือถือ 092-372-9010 e-mail: Onumaju2533@gmail.com 
    งานวิจัย:  
    สินีนาฎ  พลแสง พงศเ์ทพ  พลแสง พอใจ  ฤกษใ์หญ่  สมหมาย  ขาวผิว และอรอุมา โมหา้งหวา้. 2561. 
           ผลการใชจุ้ลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ (อีเอม็) ในการจดัการฟักไข่ต่อการฟักออกของไก่พ้ืนเมืองไทย (ประดู่ 
           หางด า มข. 55). วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยยีโสธร ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 
  
    ประวตักิารท างาน: 

เร่ิมท างาน ถึง พ.ศ. สถานท่ีท างาน ต าแหน่ง 

2559 ปัจจุบนั วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยยีโสธร ครูพิเศษสอน 

    ประวตักิารศึกษา: 

ปีการศึกษา ระดบัการศึกษา คณะ สาขาวชิา ช่ือสถาบนั 

2557 ปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เกษตรศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
วทิยาเขตสุรินทร์ 

 
2. นายรุ่งสาง  แสงสกลุพงษ ์
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3. นางสาวภทัรอร  มาตขาว 
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4. นางสาวนิภาพร  แสงประจกัร 
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