
แบบฟอร์มที่  ๒ 
 

แบบเสนอข้อมูลส าหรับการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น  
ระดับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ปีการศึกษา  256๔ 

 
 โครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 

 อธิบายการจัดท าโครงงาน  การจัดระบบการท างานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงาน
และ ระยะเวลา ระบบพี่เลี้ยงสอนงาน  
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4) 
ระยะเวลาในการจัดท าโครงงาน 6 สัปดาห์ โดยการมองภาพรวมของการจัดการภายในฟาร์ม รวมถึง
ปัญหาที่พบเจอภายในฟาร์ม การท างานในแต่ละวัน จะมีการประชุมกันทุกเช้าเพ่ือชี้แจ้งงานในแตล่ะ
วัน ว่าแต่ละบุคคลได้รับหน้าที่อะไรบ้าง และงานในแต่ละวันทั้งหมดมีอะไรบ้าง และทุกคนจะต้อง
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และเสร็จตามก าหนดทุกวัน เพ่ือประสิทธิภาพการท างาน
ที่ดีและมีความก้าวหน้าของงาน งานที่นิสิตได้รับมอบหมายในแต่ละวัน คือ การดูแลเล้าสุกรขุน 1 เล้า 
เป็นประจ า และนอกเหนือจากนั้น เจาะเลือดสุกรเพ่ือตรวจหาเชื้อโรค การเจาะต่อมน้ าเหลือสุกรตาย 
เพ่ือตรวจสอบการตาย การท าวัคซีน จะมีการดูแลสุขภาพสุกรภายในฟาร์มทั้งหมด จ านวน 26 
โรงเรือน เพราะถ้าหากสุกรป่วยหรือเป็นโรค จะได้มีการรักษาที่ทัน และลดการแพร่กระจายของโรค 
ในทุกๆวันนิสิตจะต้องท ารายงานเกี่ยวกับการใช้อาหารของสุกรในแต่ละเล้า เพ่ือน าไปคิดค่า ADG 
และ FCR ในแต่ละรอบของการผลิต ดังนั้นนิสิตจึงเล็งเห็นความส าคัญในการลดต้นทุนการผลิตของ
ฟาร์ม เนื่องจากท่ีสังเกตจากการดูแลสุขภาพสุกรนั้น จะมีการฉีดยาบ ารุง Biocatalin® ให้แก่สุกรที่
น้ าหนักนอ้ย แกร็น ไม่กินอาหาร ภายในฝูง เพ่ือให้สุกรนั้นมีความอยากอาหารเพ่ิมมากขึ้น และโตทัน
กันภายในฝูง นิสิตจึงคิดว่าถ้ามีการเปรียบเทียบการฉีดยา Biocatalin®  และไม่ฉีด ผลจะออกมา
แตกต่างกันมากน้อยเพียงใด จึงได้ท าโครงงานนี้ขึ้นมา 

 อธิบายวิธีการท าโครงงาน  บทคัดย่อ  การด าเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ใช้        
วิชาความรู้/ทักษะตามท่ีได้เรียนมา 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 
วัตถุประสงค์ 
1. เปรียบเทียบการฉีดยาบ ารุง วิตามิน Biocatalin®  และกลุ่มท่ีไม่ฉีด 
2. ศึกษาน้ าหนักการเจริญเติบโตของสุกร ระหว่าง อายุ  6 – 12 สัปดาห์ของสุกรฟาร์มหัวไทร  
3. ศึกษาต้นทุนการใช้ วิตามิน Biocatalin® 
ขอบเขตการศึกษา 

     1. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของลูกสุกร กลุ่มท่ีใช้วิตามิน Biocatalin®  จ านวน 2 มิลลิลิตร  สุกร     
     ทดลองทีอ่ายุ  6 -12 สัปดาห์ จ านวน 22 ตัว  เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์  ของฟาร์มสุกรหัวไทร    
     ระหว่าง  เดือน 10 ธันวาคม 2564 – 19 มกราคม 2565  
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 บทคัดย่อ 

การผลิตสุกรมีความจ าเป็นที่ต้องเร่งพัฒนาการผลิต ที่ส่งเสริมภาคการผลิตให้มีประสิทธิภาพในลูก
สุกรช่วงต้นของการขุนการเสริมวิตามิน Biocatalin® ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้และเอกสาร
ทางการศึกษาเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการเจริญเติบดตในฟาร์ม  การศึกษาในครั้งนี้ท าการศึกษาผล
ของการเสริมวิตามิน Biocatalin® ต่อน้ าหนักตัวเพ่ิมเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโตและอัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัวของลูกสุกรที่เลี้ยงสุกรอายุ 7-12 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม การ
ทดลอง ซึ่งแต่ละการทดลองจะเลี้ยงลูกสุกรในคอก จะให้อาหารเท่า ๆ กัน จดบันทึกปริมาณอาหารที่
ลูกสุกรกินทุกวันตลอดการทดลอง 6 สัปดาห์ กลุ่มที่ไม่เสริม Biocatalin® จ านวน 11 ตัว และกลุ่มที่
เสริม Biocatalin® จ านวน 11 ตัว การเสริมวิตามิน Biocatalin® ที่อัตราส่วน 2 มิลลิลิตร  ท าการ
ฉีดเข้ากล้ามที่ต าแหน่งบริ เวณกล้ามเนื้อคอ ห่างจากโคนหูประมาณ 2 นิ้ว โดยฉีดในวันที่             
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของน้ าหนักตัวสุกรทั้งสองกลุ่มโดยวิธี t-test  

ผลการทดลองพบว่า การเสริมวิตามิน Biocatalin®  ไม่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต 
น้ าหนักตัวเฉลี่ย และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัวอย่างไม่มีความแตกต่างกันทางนัยส าคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) 

ตารางท่ี 1 แผนการด าเนนิงาน 

แผนการด าเนนิงาน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 

1. ค้นคว้ารวบรวมข้อมูล     

2. วิเคราะห์ผลของข้อมูล     

3. จดัท ารูปเล่ม     

 การประยุกต์ใช้วิชาความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมา 

 การน าวิชาการวางแผนการทดลองมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการท าโครงงาน และการใช้
สถิติวิเคราะห์ในการน าผลการทดลองที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์สถิติ 
และการใช้วิชาเคมีในการดูชนิดของยาบ ารุงทีน่ ามาใช้ในการทดลองว่ามีส่วนผสมของตัวยาชนิดใดบ้าง 
การใช้วิชากายวิภาคสุกร เพื่อดูโครงสร้างความแข็งแรงและสมบูรณ์ของสุกร 

 อธิบายการน าโครงงานไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 3 หน้า A4) 

น้ าหนักตัวที่ อายุ 6-12  สัปดาห์  พบว่ากลุ่มที่ฉีดวิตามิน Biocatalin® ในสัปดาห์ ที่ 6-7 

และ 10-12 มีค่าสูงกว่า กลุ่มควบคุม แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต (P <0.05) กลุ่ม

ที่ฉีดวิตามิน Biocatalin® ท าการฉีด 3 วันครั้ง และมีการจับสุกรมากกว่ากลุ่มควบคุม อาจเนื่องจาก
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ระยะเวลาในการฉีดอาจจมีผลให้สุกรเกิดความเครียดการเพ่ิมขึ้นของน้ าหนักตัวจึงจะเห็นผลไม่ชัดเจน  

เนื่องจากไม่มีรายงานการศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการฉีด หากมีการศึกษาเพ่ิมเติม 7 วัน/ ครั้ง 

แนวโน้มของการเพิม่น้ าหนักตัวอาจมีความแตกต่างจากลุ่มที่ไม่ได้ฉีด  

การเจริญเติบโต (กรัม/ตัว/วัน) ของลูกสุกร สุกรอายุน้อยมีอัตราการเจริญเติบโตและอัตรา

การแลกเนื้อที่ดีกว่าสุกรอายุมาก ในระหว่างการทดลอง อัตราการเจริญเติบโตของลูกสุกรดังแสดงใน

ตารางที่ 3  พบว่า ในสัปดาห์ที่ 7-9 สุกรทั้ง 2 กลุ่มมีค่า ADG ต่ ากว่าค่า ADG มาตรฐาน อัตตราการ

แลกเนื้อที่ 1.12 และ 1.60 ในสัปดาห์ที่ 10-12 กลุ่มที่ฉีด Biocatalin® มีค่าสูงกว่าค่า ADG 

มาตรฐาน  อัตราการแลกเนื้ออยู่ที่ 1.41 และ 1.44 ตามล าดับ  

จากการค านวณต้นทุนการฉีดวิตามินให้สุกรขุน จะเห็นได้ว่ามีต้นทุนสูงพอสมควรถ้าหาก

เกษตรกรจะฉีดแบบการทดลอง แตข่้อดีของการฉีดแบบการทดลอง คือ สุกรจะมีน้ าหนักสม่ าเสมอกัน

ในกลุ่ม สุกรจะมีขนาดเท่าๆกัน ไม่แตกต่างกันมาก ส่วนข้อเสียคือ ต้นทุนในการฉีดต่อ 1 โรงเรือนจะ

สูงมาก และเมื่อสุกรมีอายุสัปดาห์ที่มากขึ้น หรือน้ าหนักที่มากขึ้น ต้องมีการเพ่ิมปริมาณวิตามินที่ฉีด 

เพ่ือให้สุกรได้รับวิตามินเพียงพอต่อความต่อการและเหมาะสมต่อน้ าหนักตัว  

ข้อแนะน าในการฉีดวิตามิน ใช้ฉีดส าหรับสุกรที่โทรม แกร็น ไม่กินอาหาร ขนฟู ช่วยในการ

กระตุ้นการกินอาหาร และลดความเครียดให้สุกร ท าให้สุกรมีน้ าหนักที่เพ่ิมขึ้นตามมาตรฐานและ

สุขภาพที่ด ีเพ่ือเป็นการลดต้นทุนให้แกเ่กษตรกร  

 

 


