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บทคัดยอ 
การศึกษาแบงเปน 2 การทดลอง เพื่อศึกษาผลของการเสริมเอนไซมโปรติเอสโดยลดระดับโปรตีน และ

กรดอะมิโนลง 8 เปอรเซ็นตตอสมรรถภาพการผลิต และการยอยไดของโภชนะของสุกรอนุบาล จากการทดลอง    ที่ 

1 ศึกษาการเสริมเอนไซมโปรติเอสตอสมรรถภาพการผลิตของสุกรระยะอนุบาล สุกรจํานวน 160 ตัว น้ําหนักเฉลี่ย 

7 กิโลกรัม แบงเปน 4 กลุม กลุมละ 5 ซ้ํา ซ้ําละ 8 ตัว (เพศผู 4 เพศเมีย 4) อาหารทดลองแบงเปนอาหารกลุม

ควบคุม อาหารกลุมทดลองที่ลดระดับโปรตีน และกรดอะมิโนลง 8 เปอรเซ็นต อาหารกลุมทดลองที่เสริมเอนไซมโป

รติเอสในระดับ100 กรัมตอตัน และอาหารทดลองที่เสริมเอนไซมโปรติเอสในระดับ 200 กรัมตอตัน พบวาการเสริม

เอนไซมโปรติเอสตออัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยตอตัว อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัว 

และอัตราการตายแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) การทดลองที่ 2 ศึกษาการเสริมเอนไซมโปรติเอส

ตอการยอยไดของโภชนะ สุกรจํานวน 24 ตัว น้ําหนัก 10 กิโลกรัม ไดรับอาหารทดลองเชนเดียวกับการทดลองที่ 1 

แบงการทดลองเปน 4 กลุม กลุมละ 6 ซ้ํา ซ้ําละ 1 ตัว อาหารกลุมทดลองที่ลดระดับโปรตีน และกรดอะมิโนลง 8 

เปอรเซ็นต มีเปอรเซ็นตของคาสัมประสิทธิ์การยอยไดของวัตถุแหงที่ดีขึ้น (Table 4) แตไมมีผลตอโปรตีน ไขมัน 

พลังงานยอยไดและพลังงานใชประโยชนได นอกจากนี้ เมื่อเสริมเอนไซมโปรติเอสที่ ระดับ 100 และ 200 กรัมตอตัน 

มีคาสัมประสิทธิ์การยอยไดของวัตถุแหง และโปรตีนมีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.0568) 

และ (P = 0.0555)  
 

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

with 8% reduction of crude protein and amino acid levels in nursing pig diets on growth performance 

and nutrient digestibility were conducted. First experiment study, the effect of protease enzyme 

supplementation on growth performance of nursing pigs were evaluated. One hundred and sixty, 7 kg 

BW DxLRxLW piglets were divided into 4 dietary treatments with 5 replications, 8 piglets/replications (4 

females and 4 castrates). Dietary treatments were treatement 1 basal feed (control), treatment 2 basal 

fed which is reduced 8% of protein and amino acid level, treatment 3 the same feed as trt 2 + protease 

enzyme 100 g/T and treatment 4 the same feed as trt 2 + protease enzyme 200 g/T. There were no 
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effects of protease enzyme supplementation on ADG, ADFI, FCR concentration value and mortality rate 

no significant difference on (P>0.05). Second experiment study, the effect of protease enzyme 

supplementation on nutrient digestibility was elucidated. Twenty four, 10 kg BW LRxLW piglets were 

allotted into the same 4 dietary treatments as in Exp 1. Each treatment consisted of 6 replications (1 

pig/replication). The reduction of 8% CP and amino acid levels improved the digestibility coefficient 

percentage of dry matter (DM) (Table 4) but did not improve in cases of crude protein, crude fat, 

digestible energy, and metabolizable energy. Digestibility coefficient of dry matter (DM) and crude 

protein (CP) were not significantly different (P = 0.0568) and (P = 0.0555).  

Key words : protease enzyme, weanling pigs, nutrient digestibility coefficients, growth performance 
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 ปจจุบันฟารมสุกรกําลังประสบกับปญหาดานราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นเนื่องจากปญหาทางดานสภาพอากาศที่

แปรปรวน ทําใหผลผลิตการเกษตรหรือวัตถุดิบอาหารสัตวเสียหายเปนจํานวนมาก ตนทุนคาอาหารจึงมีแนวโนมที่

สูงขึ้น ทําใหมีการนําวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ต่ําลงมาใชประกอบสูตรอาหารมากขึ้น ดังนั้นการแกไขปญหาทางดาน

ตนทุนคาอาหารและการเพิ่มประสิทธิภาพของวัตถุดิบคุณภาพต่ําก็คือ การเสริมเอนไซมลงในอาหารสัตว เอนไซม

สวนใหญมักนิยมใชเสริมใหแกลูกสุกรระยะหลังหยานม เนื่องจากลูกสุกรหลังหยานมมีระบบทางเดินอาหารที่ยังไม

พัฒนามากพอที่จะยอยอาหารทั่วไปได การเสริมเอนไซมจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะชวยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ชวยกระตุนการทํางานของเอนไซมในตัวสัตวใหมีการยอยและการดูดซึมอาหารที่กินไดมากขึ้น (สาโรช, 2547)  

 เอนไซมโปรติเอสเปนเอนไซมที่ทําหนาที่เรงปฏิกิริยาการไฮโดรไลซโปรตีนและโพลีเปปไทดใหเปน       

กรดอะมิโน และเปปไทดสายสั้นๆ โดยเอนไซมกลุมนี้มีการทํางานไดดีที่ pH 4-11 ซึ่งเอนไซมชนิดนี้สามารถผลิตได

จากพืชและสัตว การใชเอนไซมโปรติเอสที่เสถียรตอความรอนและจะชวยเพิ่มอัตราเร็วของการเรงปฏิกิริยา ทําใหมี

ความสามารถในการละลายของสารตั้งตนและไดผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น ลดการปนเปอนจากจุลินทรียที่เจริญไดที่

อุณหภูมิต่ํา และเพิ่มความเสถียรของเอนไซมตอการเสียสภาพทางธรรมชาติ (กัญญา, 2544) โปรติเอสที่ทนความ

รอนสูงสวนใหญจะเปนโปรติเอสนอกเซลล (extracellular protease) เนื่องจากแบคทีเรียในธรรมชาติผลิตเอนไซม

ไดในปริมาณนอย ทําใหไมเพียงพอตอความตองการที่จะนําไปใชประโยชน อีกทั้งยังชวยลดขั้นตอนในการแยก

เอนไซมออกมาใชประโยชนไดอีกดวย (ธรรมรัตน, 2544) เอนไซมโปรติเอสสามารถทํางานรวมกับเอนไซมชนิดอื่นๆ

ที่ใชในอาหารสัตวได เชน ไฟเตส (Phytase) และไมมีผลตอการทํางานของเอนไซมในตัวสัตว ในอดีตถึงปจจุบันมี

การพัฒนาเอนไซมที่ใชผสมในอาหาร ไดแก เอนไซมไฟเตส และเอนไซมที่ชวยยอยสารเยื่อใยเปนจํานวนมาก แต

การศึกษาและพัฒนาในสวนของเอนไซมที่ชวยในการยอยโปรตีนยังมีนอย โดยเฉพาะในสวนของสุกรเล็กดังนั้นใน

การศึกษาครั้งนี้จึงเนนการวิจัยที่เกี่ยวของการใชเอนไซมโปรติเอสในสุกรระยะอนุบาลเปนสําคัญ 
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อุปกรณและวิธีการ 
การทดลองที่ 1  ผลของการเสริมเอนไซมโปรติเอสตอสมรรถภาพการผลิตของสุกรระยะอุนบาล 

การทดลองใชสุกรลูกผสมสามสายพันธุ อายุ 4 สัปดาห จํานวน 160 ตัว (เพศผูตอน 80 ตัว เพศเมีย 80 

ตัว) น้ําหนักเฉลี่ย 7 กิโลกรัม แบงสุกรออกเปน 4 กลุมการทดลอง กลุมละ 5 ซ้ํา ซ้ําละ 8 ตัว (เพศผู 4 ตัว เพศเมีย 4 

ตัว) สุกรที่ใชในการทดลองจะอยูภายในโรงเรือนแบบเปด ทดลองสุกรเปนระยะเวลา 5 สัปดาห ใหอาหารและน้ํา

อยางเต็มที่ (ad libitum) ตลอดการทดลอง ระหวางการทดลองจะทําการชั่งน้ําหนักสุกรกอนเขาทดลองและสิ้นสุด

การทดลอง บันทึกอัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กินตอวัน อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัว และ

อัตราการตาย หลังจากชั่งน้ําหนักส้ินสุดของการทดลองทําการสุมสุกรแตละกลุมของการทดลองนํามาเจาะเลือดหา

คายูเรียไนโตรเจนในเลือด (Blood urea nitrogen) อาหารที่ใชในการทดลองแบงออกเปน 4 สูตรการทดลอง  

สูตรที่ 1 : อาหารกลุมควบคุม (positive control)  

สูตรที่ 2 : อาหารกลุมทดลอง (negative control) ที่ลดระดับโปรตีน (CP) และกรดอะมิโนที่จําเปน 8 %                         

สูตรที่ 3 : อาหารกลุมควบคุม (negative control) ที่ลดระดับโปรตีน (CP) และกรดอะมิโนที่จําเปน 8 % 

    และเสริมเอนไซมโปรติเอสที่ระดับ 100 กรัมตอตัน 

สูตรที่ 4 : อาหารกลุมควบคุม (negative control) ที่ลดระดับโปรตีน (CP) และกรดอะมิโนที่จําเปน 8 % 

     และเสริมเอนไซมโปรติเอสที่ระดับ 200 กรัมตอตัน  
ตัวอยางอาหารทดลองทั้ง 4 สูตร แชเย็นที่อุณหภูมิ -4 องศาเซลเซียส เพื่อนําไปวิเคราะหหาองคประกอบ

ทางเคมีและโภชนะของอาหารทดลอง ไดแก วัตถุแหง, โปรตีน, ไขมัน, เยื่อใย และเถา ดวยวิธี proximate analysis 

(A.O.A.C., 1990) และวิเคราะหพลังงานรวมดวย bomb calorimeter (อังคณา และดวงสมร, 2532) นําขอมูลที่ทํา

การบันทึกทั้งหมดวิเคราะหทางสถิติตามแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) 

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางกลุมการทดลอง โดยวิธีการ Duncan’s new multiple range test โดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป SAS 
 

การทดลองที่ 2  ผลของการเสริมเอนไซมโปรติเอสตอการยอยไดของโภชนะของสุกรระยะอนุบาล 
การทดลองใชสุกรลูกผสมสองสายพันธุ อายุที่ 5 สัปดาห เปนเพศผู จํานวน 24 ตัว น้ําหนักเฉลี่ย 10 

กิโลกรัม ซึ่งแบงออกเปน 4 กลุม กลุมละ 6 ซ้ํา ซ้ําละ 1 ตัว โดยทําการสุมสุกรแตละกลุมจัดไวในกรงเลี้ยงเดี่ยวที่ใช

ศึกษาการยอยไดของโภชนะ (metabolic cage) มีการใหน้ําและอาหารเต็มที่ (ad libitum) ตลอดการทดลอง สุกร

แตละกลุมจะไดรับอาหารทดลองที่เปนสูตรเดียวกับการทดลองที่ 1 สุกรที่ใชในการทดลองจะเลี้ยงภายในโรงเรือน

แบบเปด การทดลองใชระยะเวลาทั้งสิ้น 12 วัน ดวยวิธี Indirect method โดยระยะเวลา 7 วันแรกของการทดลอง

จะชวยใหสัตวเกิดความคุนเคยกับสภาพแวดลอม กรง และอาหารที่กิน ซึ่งภายในวันที่ 7 จะใหอาหารทดลองที่ผสม

กับโครมิกซออกไซดที่ระดับ 0.3 เปอรเซ็นต เร่ิมเก็บตัวอยางในวันที่ 8 – 12 ซึ่งจะเก็บตัวอยางมูล เมื่อมูลเร่ิมมีสีเขียว

ของโครมิกซออกไซด โดยดูความสม่ําเสมอของสีเขียว ทําการเก็บตัวอยางอาหาร เพื่อวิเคราะหหาโภชนะของอาหาร

ทดลอง ไดแก วัตถุแหง และโปรตีน ดวยวิธี proximate analysis (A.O.A.C., 1990) และวิเคราะหพลังงานรวมดวย 

bomb calorimeter (อังคณา และดวงสมร, 2532) เก็บตัวอยางมูลจํานวน 200 กรัมตอวัน เพื่อนําไปวิเคราะหหาคา

ของโครมิกซออกไซดตามวิธีของ Bolin et al. (1952) และเก็บปสสาวะของสัตวทดลองวันละ 100 มิลลิลิตร จากนั้น

เติมกรดซัลฟูริก (H2SO4) 6 N โดยปรับคาความเปนกรดดางที่ 5 แลวเก็บไวในตูแชแข็งที่อุณหภูมิ -4 องศาเซลเซียส
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กอนที่จะนําไป   วิเคราะหหาคาพลังงานรวม นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหหาวัตถุแหง โปรตีน และไขมัน รวมท้ัง

คาการวิเคราะหของมูลและปสสาวะมาหาคาการยอยไดของโภชนะ (Nutrient digestibility) นําขอมูลที่วิเคราะหได

จากการทดลองมาทําการวิเคราะหทางสถิติตามแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) 

เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมการทดลองดวยวิธีการ Duncan’s new multiple range test 

โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SAS 

คาการยอยไดของโภชนะคํานวณไดจากสูตร ดังนี้ 

% Nutrient digestibility = 100-100 (diet Cr2O3 / fecal Cr2O3 x fecal nutrient / diet nutrient) 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 การทดลองที่ 1 ศึกษาการเสริมเอนไซมโปรติเอสตอสมรรถภาพการผลิตของสุกรระยะอนุบาล (Table 2) 

เมื่อเปรียบเทียบระหวางอาหารสูตรควบคุมกับอาหารที่ลดโปรตีนและกรดอะมิโนลง 8 เปอรเซ็นต และอาหารสูตร

ทดลองที่ลดระดับโปรตีนและกรดอะมิโนลง 8 เปอรเซ็นต และเสริมเอนไซมโปรติเอสที่ระดับ 100 และ 200 กรัมตอ

ตัน พบวา อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กินตอวัน อัตราการเปลี่ยนอาหารไปเปนน้ําหนักตัว และอัตราการ

ตายมีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ D. Wang et al. 

(2010) พบวา การใชระดับโปรตีน 2 ระดับ ( 20.3 และ 18.3 เปอรเซ็นตโปรตีน) และเสริมเอนไซมโปรติเอสที่ ระดับ 

0 และ 500 mg/kg ตออัตราการเจริญเติบโต และปริมาณอาหารที่กินตอวัน แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(P>0.83) และ (P>0.73) แตบางการศึกษาพบวาการเสริมเอนไซมโปรติเอสที่ตางกันของแหลงที่มาและระดับการใช

เอนไซมโปรติเอสที่เสริมในอาหารสัตวสงผลใหสมรรถภาพการผลิตแตกตางกันทางสถิติ (P < 0.05) (Simbaya et 

al., 1996) ซึ่งความหลากหลายของการศึกษาการเสริมเอนไซมโปรติเอสอาจเกิดจากหลายปจจัย ไดแก แหลงที่มา

ของเอนไซมโปรติเอส ระดับการเสริมของเอนไซม ความคงทนของเอนไซมตอการผลิตอาหารตลอดจนความรอนที่

เกิดจากการอัดเม็ด ความคงทนของเอนไซมตอทางเดินอาหารของสุกร และอายุของสัตว ซึ่งอาจสงผลให

ประสิทธิภาพของเอนไซมมีความแตกตางกัน  

Table 1.  Analysis of nutrient composition of experimental diets  
 

 Treatments* 

 1 2 3 4 

CP (%) 22.34 20.37 20.17 20.46 

GE (kcal/kg) 4600 4619 4648 4675 

Fat (%) 7.67 7.64 7.59 7.70 

Fiber (%) 2.38 2.05 1.70 1.83 

Ash (%) 5.61 5.35 5.37 5.36 

*1 = Positive control; 2 = Negative control (-8% reduction of crude protein and amino acid level from Positive 

control); 3 = Negative control + Protease enzyme 100 g/T; and 4 = Negative control + Protease enzyme 200 

g/T 
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Table 2. Effects of protease enzyme supplementation on pig performance 
 

Treatments* 
Parameters 

1 2 3 4 
Pool SE± P value 

Initial wt (kg) 7.9 7.8 7.8 7.8 0.12 - 

Final wt (kg) 20.9 20.4 20.5 19.4 0.36 - 

ADG (g/d) 372.2 359.9 362.2 329.6 11.5 0.9237 

FCR 1.82 1.90 1.88 2.10 0.05 0.8390 

ADFi (g/d) 665.7 677.8 675.8 685.5 11.4 0.6862 

BUN (mg/dl) 13.3 12.5 12.2 11.8 0.60 0.8339 

Mortality (%) 0.00 2.50 2.50 2.50 1.08 0.8014 

*1 = Positive control; 2 = Negative control (-8% reduction of crude protein and amino acid level from Positive 

control); 3 = Negative control + Protease enzyme 100 g/T; and 4 = Negative control + Protease enzyme 200 g/T 

 

การทดลองที่ 2 ศึกษาการเสริมเอนไซมโปรติเอสตอสัมประสิทธิ์การยอยไดของโภชนะของสุกรระยะ

อนุบาล (Table 3) พบวาอาหารสูตรควบคุม อาหารสูตรทดลองที่ลดโปรตีน และกรดอะมิโนลง 8 เปอรเซ็นต สุกรที่

ไดรับอาหารสูตรทดลองมีคาเปอรเซ็นตสัมประสิทธิ์การยอยไดของวัตถุแหง และโปรตีนดีกวาสุกรที่ไดรับอาหารสูตร

ควบคุม เมื่อเปรียบเทียบอาหารสูตรควบคุม อาหารสูตรทดลองที่ลดระดับโปรตีนและกรดอะมิโนลง 8 เปอรเซ็นตกับ

อาหารสูตรทดลองที่เสริมเอนไซมโปรติเอสท่ีระดับ 100 และ 200 กรัมตอตัน พบวาการเสริมเอนไซมโปรติเอสท่ี

ระดับ 200 กรัมตอตัน มีคาสัมประสิทธิ์การยอยไดของวัตถุแหง (P = 0.0568) และมีคาสัมประสิทธิ์การยอยไดของ

โปรตีน (P = 0.0555) แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ มงคล (2546) 

การศึกษามีการเสริมเอนไซมโปรติเอสที่มีแหลงที่มา และระดับการใชเอนไซมเสริมที่ตางกัน เปนการศึกษาการผลิต

เอนไซมโปรติเอสเพื่อใชในอาหารสัตวกระเพาะเดี่ยว โดยศึกษาประสิทธิภาพของเอนไซมโปรติเอสโดยรวมชนิดผง

จากเชื้อ Bacillus sp. FAS001 เทียบกับเอนไซมโปรติเอสที่นําเขาชนิดที่ 1 และ 2 วัดคาการยอยไดในหลอดทดลอง 

และสมรรถภาพการผลิตในลูกสุกร พบวาการเสริมเอนไซมโปรติเอสจากเชื้อ Bacillus  sp. FAS001 มีคาการยอยได

ของวัตถุแหง โปรตีนโดยรวมสูงกวาการเสริมเอนไซมโปรติเอสที่ไดจากการนําเขาชนิดที่ 2 (P<0.05) แตแตกตาง

อยางไมมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับเอนไซมโปรติเอสที่นําเขาชนิดที่ 1  
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Table 3. Effects of protease enzyme on nutrient digestibility coefficients 
 

Treatments* 
Parameters 

1 2 3 4 
Pool SE± P value 

DM (%) 78.9b 81.2a 79.6ab 80.9a 0.31 0.0568 

CP (%) 76.8ab 76.7ab 74.8b 78.5a 0.44 0.0555 

Fat (%) 72.3 72.1 66.7 68.7 1.18 0.3040 

GE (kcal/kg) 4605 4612 4699 4669 19.44 0.3038 

DE (kcal) 3742 3781 3732 3831 16.30 0.1563 

ME (kcal) 3594 3627 3582 3691 16.32 0.1076 
a,b means  within the same row of the same characteristics with no common superscript are significantly     

    different(P>0.05) 
 

สรุป 
1. อาหารสูตรทดลองที่ลดระดับโปรตีนและกรดอะมิโนลง 8 เปอรเซ็นต และอาหารสูตรทดลองที่เสริมเอนไซม

โปรติเอสมีผลไมแตกตางกันของสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกรระยะอนุบาล เมื่อเทียบกับอาหารสูตรควบคุม 

2. สุกรที่ไดรับอาหารสูตรทดลองมีคาเปอรเซ็นตสัมประสิทธิ์การยอยไดของวัตถุแหง และโปรตีนดีกวาสุกรที่
ไดรับอาหารสูตรควบคุม (Table 3) และเมื่อเปรียบเทียบกับเปอรเซ็นตสัมประสิทธิ์การยอยไดของวัตถุแหง โปรตีน 

ไขมัน และพลังงานของอาหารสูตรมาตรฐานและอาหรสูตรทดลองแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 

จากการศึกษาการเสริมเอนไซมโปรติเอสที่ระดับ 100 และ 200 กรัมตอตัน พบวาการเสริมเอนไซมโปรติเอสที่ ระดับ 

200 กรัมตอตัน ทําใหสัมประสิทธิ์การยอยไดของวัตถุแหง โปรตีน ไขมัน ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับอาหารที่เสริมเอนไซมโป

รติเอสที่ระดับ 100 กรัมตอตัน  

 

ขอเสนอแนะ 
1. การเสริมเอนไซมโปรติเอสในสุกรอนุบาลตอระดับการใชประโยชนไดที่ 200 กรัมตอตัน ทําใหการยอยได

ของวัตถุแหงและโปรตีนดีขึ้น 

2. อาหารที่มีโภชนะต่ําจากการลดระดับโปรตีนลง 8 เปอรเซ็นตจะมีผลตอการเสริมเอนไซมในสมรรถภาพการ

ผลิตของสุกรอนุบาล เนื่องจากอาหารที่ไดรับมีโภชนะต่ําไมเพียงพอตอความตองการของตัวสัตว จึงเสริมเอนไซม

เพื่อใหสัตวนําไปใชประโยชนไดมากขึ้น  

3.  ควรพิจารณาคุณสมบัติของเอนไซมที่ใชเสริมในอาหารสัตวใหมีความเหมาะสมในแตละชวงอายุของตัว

สัตว เนื่องจากการทํางานของเอนไซมในสัตวและปริมาณของเอนไซมในตัวสัตวแตละชวงอายุมีความแตกตางกัน 

อีกทั้งเอนไซมที่ใชเสริมยังมีความจําเพาะเจาะจง และมีความเสถียรตอความรอนทําใหเสียสภาพทางธรรมชาติของ

เอนไซมที่ใชเสริมได  
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