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บทคัดยอ 
การศึกษาแบงเปน 2 การทดลอง เพื่อศึกษาการเสริมโปรติเอสในอาหารตอประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพ

ซากสุกรขุนและการยอยไดของโภชนะในสุกร การทดลองที่ 1 ศึกษาการเสริมโปรติเอสตอสมรรถภาพการผลิตและ

คุณภาพซากสกุรขุน สุกรอนุบาล 240 ตัวแบงเปน 4 กลุม กลุมละ 6 ซ้ํา ซ้ําละ 10 ตัว ปจจัยที่ทําการศึกษามี 2 

ปจจัยคอื ระดบัโปรตีน (ระดบัปกติ หรือลดระดับ 7.5 เปอรเซ็นต) และการเสริมโปรติเอส (เสริมเอนไซม หรือไมเสริม

เอนไซม) ผลการทดลองพบวา ระดับโปรตนีและการเสริมโปรติเอสในอาหารสงผลใหคาเฉลี่ยน้ําหนักสุกร ปริมาณ

การกินอาหารตอวัน อัตราการเจริญเติบโตตอวัน และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัวในทุกระยะไมมีความ

แตกตางกันทางสถิติ สวนคุณภาพซากพบวาคาเฉลี่ยของพื้นที่หนาตัดเนื้อสัน ความหนาไขมนัสันหลังและ

เปอรเซ็นตเนื้อแดงไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แตความหนาไขมันสันหลังมีแนวโนมลดลงในกลุมที่มีการเสริม 

โปรติเอสรวมกบัการลดระดับโปรตีน (P = 0.0516) การทดลองที่ 2 ศึกษาการเสริมโปรตเิอสตอคาการยอยไดของ

วัตถุแหง โปรตนี และพลังงานในอาหาร เลือกสุกรรุน 20 ตัว แบงเปน 4 กลุม กลุม 5 ซ้ําๆละ 1 ตัว เพือ่หา

สัมประสิทธิ์การยอยไดของโภชนะ พบวาคาเฉลี่ยสัมประสิทธิ์การยอยไดของวัตถุแหง โปรตีน และพลังงาน ทั้ง 4 

กลุมทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แตกลุมลดระดับโปรตีนในอาหารมีแนวโนมการยอยไดของโปรตีนต่ํา

กวากลุมปกต ิ(P = 0.1550) และการเสริมโปรติเอสไมทําใหการยอยไดของโปรตีนดีขึ้น 
 

ABSTRACT 
Two experiments were conducted to investigate the effect of protease supplementation on 

nutrient digestibility, growth performance and carcass quality in fattening pigs. In Exp. 1, the effect of 

protease supplementation on growth performance and carcass quality in fattening pigs were evaluated. 

Two hundred and forty, DxLRxLW, 22 kg pigs were divided into 4 dietary treatments with 6 

replications/treatment and 10 pigs/replication. The experimental design was a 2x2 factorial with 2 levels 

of crude protein (positive control and 7.5% reduction of protein level) and protease enzyme 

supplementation (with or without). There were no effect of either crude protein level or protease 

supplementation in the diets on body weight, ADFI, ADG and FCR of pig (P > 0.05). The carcass quality 

fattening  of  pig  in  all  treatments was  not  significantly different (P > 0.05). However, back fat 

                                                 
1 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140 

 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture at Kampaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaengsaen Campus, 

 Nakhon Pathom 73140 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 85 

thickness of pigs fed CP reduction diet with protease supplementation was lower than those of pigs fed 

other diets (P = 0.0516). In Exp. 2, the effect of protease supplementation on nutrient digestibility was 

studied. Twenty barrows, LRxLW, 60 kg pigs were allotted into 4 dietary treatments as in Exp. 1 and 

used to determine the digestibility coefficient of nutrients. Each treatment consisted of 5 replications (1 

pig/replication). Digestibility coefficient of dry matter (DM), crude protein (CP) and digestible energy 

(DE) and metabolizable energy (ME) were not significantly different among treatments (P > 0.05). Pigs 

fed negative CP diet without protease supplementation tended to have lower CP digestibility (P = 

0.1550). However, CP digestibility was not improved with protease supplementation. 
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คํานํา 

ตนทุนหลักของอุตสาหกรรมการผลิตสุกรมาจากตนทุนคาอาหาร โปรตีนนั้นจัดเปนแหลงโภชนะที่สําคัญใน

การดํารงชีวิตและเจริญเติบโตของสุกรที่มีราคาแพง โดยทั่วไปวัตถุดิบทีน่ิยมใชเปนแหลงโปรตีนหลักในอาหารสุกร

คือ กากถั่วเหลือง นอกจากนี้มีการใชวัตถุดิบทางเลือกซึ่งเปนผลพลอยได (by product) เชน distillers dried 

grains with solubles (DDGS) จากการผลิตเอทธานอล และกากคาโนลา (canola meal) เปนตน แตแหลงโปรตีน

จากพชืมักขาดสมดุลของกรดอะมโิน ระดบัโภชนะไมแนนอน และมีสารยับยั้งการใชประโยชนไดของโภชนะเชน 

trypsin inhibitor และแทนนิน (tannin) เปนตน ซึ่งมีผลตอการใชประโยชนไดของโปรตนี (Gabert et al., 2001)      

เอนไซมโปรติเอสเปนเอนไซมที่มีบทบาทในการยอยโปรตีน       มีบางรายงานพบวาการเสริมเอนไซม โปรติเอส

สามารถทําลาย trypsin inhibitor ในกากถัว่เหลืองที่ไมผานกระบวนการความรอนได (Beal et al., 1998) และ

พบวาการเสริมโปรติเอสทําใหเพิ่มการใชประโยชนของวัตถุดิบสูงขึ้น 5 – 10 เปอรเซ็นต (Yan et al., 2010) ดังนั้น

การเสริมเอนไซมโปรติเสสในอาหารจึงนาจะสามารถลดระดับโปรตีนในอาหารที่ใชทั่วไปในอุตสาหกรรมการเลี้ยง

สุกรได โดยไมสงผลเชิงลบตอประสิทธิภาพการผลิตสุกร  
 

อุปกรณและวิธีการ 
การศึกษาครั้งนี้แบงเปน 2 การทดลองยอย คือ การทดลองที่ 1 ศึกษาการเสริมเอนไซมโปรติเอสตอ

สมรรถภาพการผลิตของสุกรระยะเล็ก รุน และขุน และคุณภาพซากสุกรขุน โดยเลือกสุกรอนุบาลผสมสามสายพันธุ

จํานวน 240 ตัว แบงเปน 4 กลุม กลุมละ 6 ซ้ําๆละ 10 ตัว แบงเปนเพศผู 3 ซ้ํา เพศเมีย 3 ซ้ํา ปจจัยที่ศึกษามี 2 

ปจจัยคือ ปจจัยที่ 1 ระดับโปรตีน (ระดับปกติ หรือลดระดับลง 7.5 เปอรเซ็นต) และปจจัยที่   2  การเสริมเอนไซม 

โปรติเอส   0.05  เปอรเซ็นต  หรือไมเสริมเอนไซม  (Table 1)   โดยแหลงของเอนไซมโปรติเอสในการ ทดลองนี้ผลิต

จากแบคทีเรีย   Bacillus licheniformis  ซึ่งมีเอนไซมโปรติเอสไมนอยกวา  600,000   ยูนิต/กรัมผลิตภัณฑ ซึ่ง

อาหารทดลองมีองคประกอบและปริมาณโภชนะที่เหมาะสมตามชวงระยะการเจริญเติบโตของสุกร และตลอดการ

ทดลองสุกรไดรับอาหารและน้ําอยางเต็มที่ (ad libitum) มีการวิเคราะหหาองคประกอบทางโภชนะในอาหารทดลอง

ทุกสูตร คือ วัตถุแหง (DM) โปรตีน (CP) ไขมัน (Crude fat) เยื่อใย (Crude fiber) และเถา (Ash) โดย proximate 
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analysis ตามวิธีของ A.O.A.C (1990) และพลังงานรวม (GE) ใช bomb calorimeter เมื่อส้ินสุดแตละระยะการ

ทดลองพิจารณาน้ําหนักตัวสุกร อัตราการเจริญเติบโตตอวัน (ADG) ปริมาณการกินอาหารไดตอวัน (ADFI) อัตรา

การเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัว (FCR) และตนทุนอาหารที่เพิ่มน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม (FCG) และเมื่อส้ินสุดระยะ

ขุนสุมสุกรในแตละซ้ําๆละ 3 ตัว กลุมละ 18 ตัว และใชเครื่องอัลตราซาวดแบบ Real time เพื่อวัดพื้นที่หนาตัดเนื้อ

สัน (loin eye area) ความหนาไขมันสันหลัง (back fat thickness) และเปอรเซ็นตเนื้อแดง (lean meat) สวนการ

ทดลองที่ 2 ศึกษาการเสริมเอนไซมโปรติเอสตอคาสัมประสิทธิ์การยอยไดของวัตถุแหง โปรตีน และพลังงาน เลือก

สุกรเพศผูตอนน้ําหนัก 60 กิโลกรัม จํานวน 20 ตัว แบงเปน 4 กลุม กลุมละ 5 ซ้ําๆละ 1 ตัว สุกรไดรับอาหารทดลอง

เชนเดียวกับการทดลองที่ 1 อาหารทดลองทุกสูตรมีการผสมสารบงชี้ (โครมิกซออกไซด) 0.5 เปอรเซ็นต ทําการเก็บ

มูลสุกรโดยสุมเก็บตัวอยางมูล 10 เปอรเซ็นตในแตละวัน เพื่อวิเคราะหปริมาณโภชนะและโครมิกซออกไซดใน

อาหารและมูล (Czarnocki et al., 1961) นําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาเปอรเซ็นตการยอยไดแบบปรากฏของวัตถุแหง 

โปรตีนและพลังงาน และเก็บปสสาวะที่สัตวทดลองขับถายในแตละวันประมาณ 100 มิลลิลิตร แลววิเคราะห

พลังงานรวม เพื่อคํานวณหาคาการใชประโยชนไดของพลังงาน ซึ่งการทดลองที่ 1 ใชแผนการทดลองแบบ Factorial 

ในแผนการทดลองแบบ Randomized Completely Block Design สวนการทดลองที่ 2 ใชแผนการทดลองแบบ 

Factorial ในแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design โดยทั้ง 2 การทดลองวิเคราะหความ

แปรปรวน และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมทดลองดวยวิธี Duncan’s new multiple range 

test ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SAS 

 

ผลและวจิารณผลการทดลอง 
จากการวิเคราะหองคประกอบของโภชนะตางๆ ในอาหารที่ใชในการทดลองที่ 1 และ 2 พบวาระดับโปรตีน

ที่ไดจากการวิเคราะหทางเคมีมีคาสูงกวาที่คํานวณไว แตมีแนวโนมการลดลงเปนไปตามที่คํานวณไว (Table 2) 

สวนสมรรถภาพการผลิตของสุกรระยะเล็ก รุน ขุนและเล็ก-ขุน พบวาระดับโปรตีนและการเสริมเอนไซมโปรติเอส ไม

มีอิทธิพลรวมกันตอสมรรถภาพการผลิต (P > 0.05) (Table 3) เมื่อศึกษาผลของระดับโปรตีนตอสมรรถภาพการ

ผลิตของสุกรในระยะเล็ก รุน ขุนและเล็ก-ขุน พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P > 0.05) เชนเดียวกับบาง

รายงานที่พบวาการลดระดับโปรตีนลง  3 - 4  เปอรเซ็นตรวมกับการเสริมกรดอะมิโนเพื่อปรับสมดุลกรดอะมิโนไม

สงผลเชิงลบตอสมรรถภาพการผลิต (P > 0.05) (Kerr and Kidd, 1999) ซึ่งอาจเกิดจากสุกรในกลุมที่ลดระดับ

โปรตีนยังมีระดับโปรตีนที่ไดรับสูงกวาปริมาณโปรตีนในระดับความตองการของสุกร สวนการเสริมเอนไซมทําให

สมรรถภาพการผลิตไมมีแตกตางกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการไมเสริมเอนไซม ซึ่งสอดคลองกับการทดลอง

ของ Reyna et al. (2006) พบวาการเสริมเอนไซมโปรติเอสที่ระดับ 0, 0.25, 0.50 และ 0.75 เปอรเซ็นต ทําให

สมรรถภาพการผลิตของสุกรขุนไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P > 0.05) แตมีบางการศึกษาพบวาการเสริม

เอนไซมโปรติเอสที่แตกตางกันของแหลงที่มาและระดับเอนไซมโปรติเอส สงผลใหสมรรถภาพการผลิตมีความ

แตกตางกันทางสถิติ (P < 0.05) (Simbaya et al., 1996) ซึ่งผลของการเสริมเอนไซมโปรติเอสในหลายการทดลอง

ที่แตกตางกันอาจเกิดจากหลายปจจัย เชน ชนิดของเอนไซมโปรติเอส ระดับของเอนไซมที่เสริม ความคงทนของ

เอนไซมตอกระบวนการผลิตอาหาร ความคงทนของเอนไซมตอทางเดินอาหารของสุกร แหลงโปรตีนและอายุของ

สัตว ซึ่งสงผลใหประสิทธิภาพของเอนไซมแตกตางกัน 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 87 

เมื่อพิจารณาตนทุนการผลิตสุกรพบวาการลดระดับโปรตีนในอาหาร ทําใหตนทุนคาอาหารที่เพิ่มน้ําหนัก 1 

กิโลกรัมเพิ่มขึ้นในทุกระยะการทดลอง สวนการเสริมเอนไซมในอาหารที่ลดระดับโปรตีน สงผลใหตนทุนคาอาหารที่

เพิ่มน้ําหนัก 1 กิโลกรัมในระยะเล็ก-ขุนลดลง โดยเฉลี่ย 0.34 บาทตอกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมที่ไมเสริม

เอนไซมโปรติเอส (Table 3)  ซึ่งตนทุนการเสริมเอนไซมโปรติเอสรวมกับการลดระดับโปรตีนในอาหารนั้นขึ้นกับ

ราคาของแหลงโปรตีน     กรดอะมิโนสังเคราะหที่ใชในการปรับสมดุลกรดอะมิโน      และเอนไซมโปรติเอสที่เสริมใน

อาหาร แตปจจุบันราคาวัตถุดิบอาหารมีแนวโนมสูงขึ้น ทําใหมีการใชวัตถุดิบทดแทนมากขึ้น ประกอบกับผูผลิต

เอนไซมมีการพัฒนาคุณภาพเอนไซม เพื่อลดตนทุนการผลิตเอนไซมแขงขันกันในตลาด ดังนั้นในอนาคตการเสริม

เอนไซมโปรติเอสนาจะเปนชองทางหนึ่งที่ทําใหตนทุนการผลิตสัตวลดลงได  

ผลของการเสริมเอนไซมโปรติเอสตอคุณภาพซากสุกร พบวาระดับโปรตีน และการเสริมเอนไซมโปรติเอส 

ไมมีอิทธิพลรวมกันตอคุณภาพซาก (P > 0.05) ไดแก เปอรเซ็นตเนื้อแดง ความหนาไขมันสันหลัง และพื้นที่หนาตัด

เนื้อสัน     แตความหนาไขมันสันหลังมีแนวโนมลดลงในกลุมที่ลดระดับโปรตีนรวมกับเสริมเอนไซม โปรติเอสใน

อาหาร (P = 0.052) (Table 4) สวนปจจัยของระดับโปรตีนหรือการเสริมเอนไซมโปรติเอสนั้นไมมีผลตอคุณภาพ

ซาก   (P > 0.05)   ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ    Reyna et al. (2006) พบวาการเสริมเอนไซม  โปรติเอส

รวมกับการลดระดับโปรตีน สงผลใหคุณภาพซากไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P > 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับ

กลุมควบคุม 
ผลจากการทดลองที่ 2 พบวาระดับของโปรตีน และการเสริมเอนไซมโปรติเอสในสูตรอาหาร ไมมีอิทธิพล

รวมกันตอคาการยอยไดของวัตถุแหง โปรตีนและพลังงาน  และพบวาการลดระดับโปรตีนในอาหารสงผลใหคา

สัมประสิทธิ์การยอยไดแบบปรากฏของวัตถุแหง โปรตีน และพลังงาน ตลอดจนคาพลังงานการยอยไดแบบปรากฏ 

และคาพลังงานการใชประโยชนไดไมแตกตางกันทางสถิติ (P > 0.05) (Table 5) ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ 

Deng et al. (2007) พบวาเมื่อใหอาหารที่มีระดับโปรตีน 18.2, 16.5, 15.5, 14.5 และ 13.6 เปอรเซ็นตแกสุกร ทํา

ใหสัมประสิทธิ์การยอยไดแบบปรากฏของโปรตีนไมแตกตางกันทางสถิติ (P > 0.05) แตในกลุมที่ไดรับโปรตีนที่

ระดับสูงสุดมีคาสัมประสิทธิ์การยอยไดปรากฏของโปรตีนสูงกวากลุมอื่น แมวาการลดระดับโปรตีนทําใหการใช

ประโยชนไดของไนโตรเจนไมแตกตางกัน แตการลดระดับโปรตีนในอาหารลงชวยลดการขับออกของไนโตรเจนสู

ส่ิงแวดลอม (Le Bellego et al., 2002) การเสริมเอนไซมโปรติเอสในการทดลองนี้พบวาการเสริมเอนไซมทําใหคา

สัมประสิทธิ์การยอยไดแบบปรากฏของวัตถุแหง โปรตีน และพลังงาน ตลอดจนคาพลังงานการยอยไดแบบปรากฏ 

และคาพลังงานการใชประโยชนไดไมแตกตางกันทางสถิติ (P > 0.05) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเอนไซมที่ใชใน

การศึกษาครั้งนี้ไมสามารถทนทานตอสภาวะกรดในระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะในกระเพาะอาหารได ซึ่ง

สอดคลองกับการทดลองของ O’Doherty and Forde (1999) ที่พบวาการเสริมเอนไซมโปรติเอสในอาหารไม

สามารถปรับปรุงคาสัมประสิทธิ์การยอยไดแบบปรากฏของโปรตีนใหดีขึ้น (P > 0.05)  

 

สรุป 
การลดระดับโปรตีนในอาหารรวมกับการเสริมเอนไซมโปรติเอส ไมสงผลเชิงลบตอประสทิธิภาพการผลิต

และคุณภาพซากของสุกร เนื่องจากการลดระดับโปรตีนอาจไมมากพอที่จะกอใหเกิดผลเสีย และไมมีผลตอการยอย

ไดของวัตถุแหง  โปรตีนและพลังงาน  (P > 0.05)  เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมปกติ  นอกจากนี้การเสริมเอนไซม 
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โปรติเอสไมสงผลตอคาการยอยไดของโปรตนีในสุกรรุน การศึกษาเอนไซมโปรติเอสชนิดที่มีความสามารถในการ

ปองกันสภาวะกรดในกระเพาะอาหาร หรือการศึกษาเทคนิคในการปองกันเอนไซมโปรติเอสจากสภาวะกรดใน

กระเพาะอาหาร นาจะเปนวิธกีารที่เหมาะสมในการใชประโยชนจากเอนไซมโปรติเอสในสกุรตอไปในอนาคต 
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Table1  Dietary treatments 

Items starter   grower   fattening 

  CP (%)    ME (kcal/kg)   CP (%)    ME (kcal/kg)   CP (%)    ME (kcal/kg) 

     Control*         

           - Enz 19 3200  17 3000  15 2900 

           +Enz 19 3200  17 3000  15 2900 

     Negative control**         

           - Enz 17.6 3200  15.7 3000  14 2900 

           +Enz 17.6 3200   15.7 3000   14 2900 

 
 
 
Table 2 Nutrient composition of experimental diets for starter grower and fattening pigs 

  starter*   grower *   fattening*   grower** 

Proximate analysis Control  Neg control  Control  Neg control  Control  Neg control  Control  Neg control 

 (%) -Enz +Enz   -Enz +Enz   -Enz +Enz   -Enz +Enz   -Enz +Enz   -Enz +Enz   -Enz +Enz   -Enz +Enz 

CP 20.27 20.08  18.96 18.99  18.60 18.77  17.78 17.91  15.96 16.34  15.06 15.01  17.48 17.79  16.88 16.84 

GE (kcal/kg) 4400 4380  4393 4396  4393 4419  4441 4448  4420 4413  4397 4421  4520 4459  4443 4514 

Crude fat  5.27 5.02  5.16 5.25  6.42 6.37  6.48 6.45  6.11 5.93  6.09 6.32  5.78 6.08  5.80 5.64 

Crude fiber 4.82 4.42  4.74 4.97  5.44 5.29  5.36 5.01  5.88 5.75  5.82 5.78  5.37 5.30  5.48 5.29 

Ash 7.82 7.77   7.45 7.51   7.92 7.69   7.40 7.57   7.25 7.41   7.44 7.32   8.18 8.65   7.79 7.65 

* Experimental 1; growth performance and carcass quality, ** Experimental 2; nutrient digestibility coefficients 

Control = 19, 17 and 15% CP in starter, grower and fattening diets, respectively; Negative control = 7.5% reduction of crude protein level from Control  

Enz ; Protease (-Enz = without protease ; +Enz =with 0.05% protease) 

* Control = 19, 17 and 15% CP in starter, grower and fattening diets, respectively; ** Negative control = 7.5% reduction of crude protein level from Control 

Enz ; Protease (-Enz = without protease ; +Enz =with 0.05% protease) 
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Table 3  Effect of protease on growth performance of starter grower and fattening pigs 

Parameters Control*   Neg control   CP level   Protease   P value 

  -Enz +Enz   -Enz +Enz   Control* Neg control   -Enz +Enz   CP  level Enz CPxEnz 

  starter (22 - 50 kg)               

initial wt (kg) 22.19 22.35  22.40 22.27  22.27 22.33  22.29 22.31  - - - 

final wt (kg) 58.46 57.99  57.94 58.47  58.23 58.21  58.20 58.23  0.9803 0.9774 0.5720 

ADG (g/d) 740.39 727.31  725.34 738.79  733.85 732.07  732.87 733.05  0.9028 0.9898 0.3700 

ADFI (kg/d) 1.637 1.638  1.674 1.647  1.637 1.661  1.656 1.642  0.4778 0.6898 0.6712 

FCR 2.212 2.252  2.311 2.231  2.232 2.271  2.261 2.241  0.3582 0.2829 0.1584 

  grower (50 - 80 kg)               

final wt (kg) 85.71 85.63  85.55 85.86  85.67 85.71  85.63 85.74  0.9799 0.9423 0.9034 

ADG (g/d) 778.33 789.70  788.88 782.67  784.01 785.78  783.61 786.18  0.9523 0.9304 0.7660 

ADFI (kg/d) 2.368 2.376  2.454 2.357  2.372 2.405  2.411 2.367  0.6382 0.5237 0.4590 

FCR 3.042 3.016  3.119 3.010  3.029 3.065  3.080 3.013  0.5692 0.2829 0.5046 

  fattening (80 - 100 kg)               

final wt (kg) 101.30 101.21  101.06 101.29  101.25 101.17  101.18 101.25  0.9649 0.9695 0.9283 

ADG (g/d) 820.60 819.92  816.26 811.90  820.26 814.08  818.43 815.91  0.8395 0.9342 0.9518 

ADFI (kg/d) 2.443 2.448  2.522 2.474  2.445 2.498  2.482 2.461  0.1665 0.5605 0.4707 

FCR 2.995 2.997  3.103 3.064  2.996 3.084  3.049 3.030  0.8320 0.8437 0.7916 

  over all (22 - 100 kg)               

ADG (g/d) 766.22 766.24  762.65 769.45  766.2 766.1  764.44 767.85  0.9915 0.8373 0.8384 

ADFI (kg/d) 2.034 2.038  2.095 2.041  2.036 2.068  2.064 2.039  0.3850 0.4879 0.4254 

FCR 2.656 2.658  2.750 2.651  2.657 2.701  2.703 2.655  0.2360 0.1946 0.1718 

FCG (baht/kg) 1 27.14 27.84   27.58 27.24               - - - 

1 Calculated cost with the price of ingredients as June to October 2010 ;           Enz ; Protease (-Enz = without protease ; +Enz =with 0.05% protease) 
* Control = 19, 17 and 15% CP in starter, grower and fattening diets, respectively; Negative control = 7.5% reduction of crude protein level from Control  



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 91 

Table 4  Effect of protease on carcass quality in fattening pigs 

Parameter Control*   Neg Control   CP level   Protease   P value 

  -Enz +Enz   -Enz +Enz   Control* Neg control   -Enz +Enz   CP  Level Enz CPxEnz 

Back fat thickness (cm.) 1.51 1.58  1.58 1.47  1.55 1.52  1.55 1.51  0.4136 0.3021 0.0516 

Loin eye area (cm.2) 40.07 40.29  40.51 40.17  40.18 40.25  40.31 40.13  0.9089 0.6834 0.4141 

Lean meat (%) 55.00 54.94   54.93 55.25   54.97 55.09   54.97 55.09   0.5169 0.4522 0.4672 

 * Control = 19, 17 and 15% CP in starter, grower and fattening diets, respectively; Negative control = 7.5% reduction of crude protein level from Control 

   Enz ; Protease (-Enz = without protease ; +Enz =with 0.05% protease) 

 

Table 5  Effect of protease on nutrient digestibility coefficients of grower pigs (60 kg) 

Parameter Control*   Neg control   CP level   Protease   P value 

  -Enz +Enz   -Enz +Enz   Control* Neg control   -Enz +Enz   CP  level Enz CPxEnz 

 Digestibility coefficient               

DM (%) 73.70 73.96  72.50 73.57  73.82 73.42  73.48 73.74  0.5901 0.7093 0.9775 

CP (%) 79.28 79.39  76.54 78.69  79.33 77.74  78.07 79.01  0.1550 0.3403 0.3881 

DE (%) 76.34 76.47  75.31 76.07  76.40 75.73  75.88 76.25  0.3337 0.5464 0.6640 

   Energy                

DE (kcal) 3463.91 3416.43  3396.94 3438.58  3442.81 3420.08  3434.15 3428.74  0.4939 0.9283 0.1843 

ME (kcal) 1 3351.03 3310.04   3274.45 3367.90   3332.81 3326.37   3317.00 3342.18   0.8329 0.5565 0.1449 

  ME1 = dietary GE – (fecal GE x (dietary Cr2O3/fecal Cr2O3) - urine energy) 

  * Control = 17% CP; Negative control = 7.5% reduction of crude protein level from Control 

  Enz ; Protease (-Enz = without protease ; +Enz =with 0.05% protease) 
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