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แบบเสนอขอ้มลูสำหรบัการคดัเลอืกและตดัสนิรางวลัสหกจิศกึษาดเีดน่  
ระด ับมหาวทิยาลยัทกัษณิ  ปกีารศกึษา  2564 

 
 โครงงานดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
 

• อธิบายการจัดทำโครงงาน  การจัดระบบการทำงานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงาน
และ ระยะเวลา ระบบพี่เลี้ยงสอนงาน  
(สรปุขอ้มลูท ีส่นบัสนุนสามารถมรีปูภาพประกอบได ้กำหนดความยาวไมเ่กนิ 1 หน้า A4) 

 คะแนนความสมบูรณ์ของสภาพร่างกายส่งผลต่อสมรรถภาพการผลิตของแม่สุกร การประเมินความ

สมบูรณ์ของร่างกายที่แม่นยำจะนำไปสู่การจัดการให้อาหารแม่สุกรได้อย่างเหมา ะสม ซึ่งจะส่งผลต่อ

สมรรถภาพการผลิตของแม่สุกร ในการประเมินสามารถทำได้ 2 วธิี คือ ประเมินโดยใช้สายตา และความหนา

ไขมันสันหลัง 

 ว ัตถปุระสงค ์

 1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสมบูรณ์ร่างกายที่ประเมินด้วยสายตา และความหนาไขมันสันหลัง 

ระหว่างอุ้มท้องที่ 15 สัปดาห์ และก่อนหย่านมของแม่สุกร 

 2. เพื่อศึกษาความหนาไขมันสันหลังต่อประสิทธิภาพการผลิตของแม่สกุร 

 ตำแหน่งงาน ระยะเวลา และพีเ่ล ีย้งสอนงาน 

ตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายงาน คือ สัตวบาลประจำฟาร์ม ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน คือ       
28 พฤษจิกายน พ.ศ. 2564 – 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 พี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานคือ นางสุกัญญา แซ่ภู่ ตำแหน่ง 
ผู้จัดการฟาร์ม 

สวัสดิการที่ได้รับ  
1. อาหาร 3 ม้ือ 
2. ที่พักตลอดการฝึก 
3. ชุดพนักงาน 

 

 
 

 
 



• อธิบายวิธีการทำโครงงาน  บทคัดย่อ  การดำเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ใช้        
วิชาความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมา 
(สรปุขอ้มลูท ีส่นบัสนุนสามารถมรีปูภาพประกอบได ้กำหนดความยาวไมเ่กนิ 2 หน้า A4) 
บทคดัยอ่ 

 คะแนนความสมบูรณ์ร่างกายของแม่สุกรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการผลิตลูกสุกร จากการศึกษา 

ผลของความหนาไขมันสันหลังต่อประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกร โดยใช้แม่สุกรลูกผสม 2 สาย (ยอร์คเชีย ร์ 

× แลนด์เรซ) โดยทำการประเมินความหนาไขมันสันหลังระหว่างอุ้มท้องที่ 15 สัปดาห์ ด้วยสายตา และความ

หนาไขมันสันหลัง จำนวน 15 แม่ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ซ้ำ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ความหนาไขมันสัน

หลัง 11-15 มิลลิเมตร กลุ่มที่ 2 ความหนาไขมันสันหลัง 16-18 มิลลิเมตร กลุ่มที่ 3 ความหนาไขมันสันหลัง 

19-22 มิลลิเมตร เก็บข้อมูลความหนาไขมันสันหลัง ข้อมูกการคลอด และประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกร 

พบว่าความหนาไขมันสันหลังที่ประเมินด้วยสายตาให้ผลวิเคราะห์ตรงกับการวัดไขมันสันหลังคิดเป็นร้อยละ 

60 ประสิทธิภาพการผลิตพบว่าจำนวนลูกแรกคลอด น้ำหนักแรกคลอด จำนวนลูกเมื่อเร่ิมทดลอง น้ำหนักเมื่อ

เร่ิมทดลอง น้ำหนักลูกสุกรอายุ 7, 14 และ 25 วัน อัตราการเจริญเติบโตที่ 7 และ 14 วัน และจำนวนลูกหย่า

นม มีค่าแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) ส่วนอัตราการเจริญเติบโตที่ 25 วันของทุกกลุ่มมีค่า

แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) จากน้ันประเมินความหนาไขมันสันหลังก่อนหย่านมของแม่สุกร 

บันทึกข้อมูล และหาค่าความแตกต่างของความหนาไขมันสันหลัง พบว่าความหนาไขมันสันหลังที่ประเมินด้วย

สายตาให้ผลวิเคราะห์ตรงกับการวัดไขมันสันหลังคิดเป็นร้อยละ53.33 และความแตกต่างของความหนาไขมัน

สันหลังทั้ง 3 กลุ่มแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) 

การดำเนนิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แม่สุกร 2 สาย (ยอร์คเชียร์ × สุกรแลนด์เรซ) จำนวน 15 แม่  

 

ประเมินความหนาไขมันสันหลังของแม่สุกรก่อนหย่านม  

 

ประเมินด้วยสายตา ประเมินด้วยการวัดความหนาไขมันสันหลังด้วยเคร่ือง lean-meter 

ประเมินความหนาไขมันสันหลังระหว่างอุ้มท้องที่ 15 สัปดาห์  

 

โดยแบ่งกลุ่มแม่สุกรออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ  ละ 5 ซ้ำ 

กลุ่มที่ 1 ความหนาไขมันสันหลัง 11-15 มิลลิเมตร 

กลุ่มที่ 2 ความหนาไขมันสันหลัง 16-18 มิลลิเมตร 

กลุ่มที่ 3 ความหนาไขมันสันหลัง 19-22 มิลลิเมตร บันทึกข้อมูลความหนาไขมันสันหลัง และข้อมูกการคลอด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประยกุตใ์ชว้ชิาความรู/้ทกัษะตามท ีไ่ดเ้รยีนมา 
ว ิชาความรู ้

 วิชาวางแผนการทดลอง, การจัดการและการวางแผนธุรกิจ, การจัดการและผลิตสุกร : ใช้ในการวาง

แผนการทดลอง 

 วิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของสตัว์เลีย้ง : ใช้ในการหาตำแหน่งสำหรับวัดความหนาไขมันสันหลัง 

 วิชาอาหารและการให้อาหารสุกร : ใช้ในการปรับหุ่นแม่สุกร 

 วิชาการวางแผนการทดลอง, สถิติวิเคราะห์ : ใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติ 

 ท ักษะตามท ีไ่ดเ้รยีนมา 

 1. การให้อาหารแม่สุกร 

 2. การวัดไขมันสันหลัง 

  3. การคำนวณอัตราการเจริญเติบโตของลูกสุกร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประเมินด้วยสายตา ประเมินด้วยการวัดความหนาไขมันสันหลังด้วยเคร่ือง lean-meter 

บันทึกข้อมูลความหนาไขมันสันหลัง และผลต่างของตวามหนนาไขมันสันหลัง 

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 



• อธิบายการนำโครงงานไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ 
(สรปุขอ้มลูท ีส่นบัสนุนสามารถมรีปูภาพประกอบได ้กำหนดความยาวไมเ่กนิ 3 หน้า A4) 

 จากการประเมินคะแนนสภาพร่างกายของแม่สุกรด้ว ยสายตาในระหว่างอุ้มท้องที่  15 สัปดาห์ ที่

ประเมินด้วยสายตามีความแม่นยำร้อยละ 60 และก่อนหย่านมมีความแม่นยำร้อยละ 60 โดยที่ผลต่างของ

ความหนาไขมันสันหลังของทั้ง 3 กลุ่มแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ทำให้อัตราการเจริญเติบโต

ที่ 25 วันของลูกสุกร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ซึ่งแม่สุกรที่มีความหนาไขมันสันหลัง

ประมาณ 19-22 มิลลิเมตร มีผลทำให้น้ำหนักหย่านมของลูกสุกร ดีที่สุด โดยราคาจับออกของลูกสุกรหย่านม

พบว่า ลูกสุกรหย่านมที่มีน้ำหนัก  4-5 กิโลกรัม , 6-6.5 กิโลกรัม, 8 กิโลกรัม และมากว่า 8 กิโลกรัม มีราคาจับ

ออกอยู่ที่  2000, 2300, 2600 และ 2700 ตามลำดับ  ซึ่งหากน้ำหนักลูกสุกรหย่านมากขึ้นก็จะทำให้ฟาร์มมี

รายได้มากขึ้นเช่นกัน ดังน้ันทางฟาร์มจะต้องทำการตรวจเช็คความหนาไขมันสันหลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

เพื่อใช้ในการปรับการให้อาหารของแม่สุกร 

ตารางท ี ่1 ผลต่างของความหนาไขมันสันหลังระหว่างอุ้มทอ้งที ่15 สัปดาห์และก่อนหย่านมของแม่สุกร 

กลุ่มทดลอง ผลต่างความหนาไขมันสันหลัง P-value 

ความหนาไขมันสันหลัง 11-15 มิลลิเมตร 0.30±2.61c 0.006 

ความหนาไขมันสันหลัง 16-18 มิลลิเมตร 2.90±2.63b 

ความหนาไขมันสันหลัง 19-22 มิลลิเมตร 6.40±1.98a 

หมายเหต ุ: a,b,c ภายในแถวเดียวกนัมีตวัยกกำลังต่างกันจะได้ค่าแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) 

 

 



ตารางท ี ่2 ความหนาไขมันสันหลังต่อประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกร 

ประสิทธิภาพการผลิต กลุ่มการทดลอง P-value 
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 

จำนวนลูกแรกคลอด (ตัว)  10.20±4.44 11.40±3.13 12.40±2.51 0.614 
น้ำหนักแรกคลอด (กิโลกรัม) 1.74±0.38 1.56±0.31 1.49±0.17 0.421 
จำนวนลูกเมื่อเร่ิมการทดลอง (ตัว) (หลังย้ายฝากลูกแล้ว) 11.20±0.45 11.40±0.55 11.40±0.55 0.783 
น้ำหนักเมื่อเร่ิมการทดลอง (กิโลกรัม) (หลังย้ายฝากลูกแลว้) 1.64±0.29 1.51±0.17 1.43±0.11 0.276 
ลูกสุกรอายุ 7 วัน  
น้ำหนักลูกสุกรอายุ 7 วัน (กิโลกรัม) 2.43±0.51 2.52±0.21 2.67±0.27 0.600 
อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน) 113.56±42.37 144.46±28.17 176.95±43.59 0.069 
ลูกสุกรอายุ 14 วัน 
น้ำหนักลูกสุกรอายุ 14 วัน (กิโลกรัม) 4.14±0.82 4.31±0.51 4.72±0.67 0.410 
อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน) 178.07±46.17 199.61±34.88 234.97±50.12 0.164 
ลูกสุกรหย่านมอายุ 25 วัน 
จำนวนลูกหย่านม (ตัว) 10.80±1.10 11.40±0.55 11.40±0.55 0.397 
น้ำหนักลูกสุกรอายุ 25 วัน (กิโลกรัม) 6.52±1.24 7.28±1.08 8.03±0.75 0.112 
อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน) 195.06±46.13c 230.88±38.52b 264.31±29.70a 0.047 
หมายเหต ุ: a,b,c ภายในแถวเดียวกนัมีตวัยกกำลังต่างกันจะได้ค่าแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) 

 กลุ่มที่ 1 ความหนาไขมันสันหลัง 11-15 มิลลิเมตร, กลุ่มที่ 2 ความหนาไขมันสันหลัง 16-18 มิลลิเมตร และกลุ่มที่ 3 ความหนาไขมันสันหลัง 19-22 มิลลิเมตร 


