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 การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเสริมเอนไซม์ในอาหารต่อสมรรถนะ
การผลิตและต้นทุนการผลิตสุกรระยะรุ่น ปริมาณอาหารที่กิน , น้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้น ,อัตราการแลก
เนื้อ , อัตราการเจริญเติบโต ,ประสิทธิภาพโดยรวม , ผลวิเคราะห์โลหิตวิทยา ,   ต้นทุนการผลิต,
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ (Randomized Complete 
Block Design : RCBD) แบ่งการทดลองเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3ซ้ าโดย แบ่งเป็นเพศผู้ 9 ตัว เพศเมีย 9 
ตัว และสามารถจัดเป็นทรีตเมนต์ดังนี้ ทรีตเมนต์ที่ 1 : กลุ่มควบคุม (ไม่เสริมเอนไซม์ไฟเตส) ทรีต
เมนต์ที่ 2 : กลุ่มเสริมเอนไซม์ไฟเตส 10 กรัม/ตัว/วัน ทรีตเมนต์ที่ 3 : กลุ่มเสริมเอนไซม์ไฟเตส 20 
กรัม/ตัว/วัน ผลการทดลองปรากฏว่า น้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้น การเสริมเอนไซม์ 10 กรัม มีน้ าหนักตัวที่
เพ่ิมขึ้นสูงกว่า กลุ่มควบคุมและการเสริมเอนไซม์ 20 กรัม ในช่วงอายุ 0-1,2-3 สัปดาห์แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) อัตราการแลกเนื้อ พบว่า การเสริมเอนไซม์ 20 กรัม มีอัตราการ
แลกเนื้อสูงกว่าการเสริมเอนไซม์ 10 กรัม และกลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05)  อัตราการเจริญเติบโต พบว่า การเสริมเอนไซม์ 10 กรัม มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าการ
เสริมเอนไซม์ 20 กรัมและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) และน้ าหนัก
สิ้นสุด พบว่า กลุ่มควบคุมมีน้ าหนักสิ้นสุดสูงกว่าการเสริมเอนไซม์ 10 กรัม และ 20 กรัมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05)  ส่วน ปริมาณอาหารที่กิน และ น้ าหนักเริ่มต้น แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ค่าโลหิตวิทยา ค่า AST U/L พบว่า การเสริมเอนไซม์ 20 กรัม มีค่า 
AST U/L ต่ ากว่ากลุ่มการเสริมเอนไซม์ 10 กรัมและกลุ่มควบคุม Triglyceride mg/dl พบว่า เสริม
เอนไซม์ 20 กรัม มีค่า Triglyceride mg/dl ต่ ากว่าการเสริมเอนไซม์ 10 กรัมและกลุ่มควบคุม 
Cholestrol mg/dl พบว่ากลุ่มควบคุมมีค่า Cholestrol mg/dl ต่ ากว่าการเสริมเอนไซม์ 10 กรัม
และ 20กรัม ต้นทุนค่าอาหาร พบว่ากลุ่มควบคุมมีต้นทุนค่าอาหารต่อกิโลกรัม 5.85 บาท ต่ ากว่าการ
เสริมเอนไซม์ 10 กรัม 7.85 บาท และการเสริมเอนไซม์ 20 กรัม 9.85 บาท และค่าอาหารต่อน้ าหนัก



(3) 
 

ตัวที่เพ่ิมขึ้น พบว่า กลุ่มควบคุมมีค่าอาหารต่อน้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้น 12.15 บาท ต่ ากว่า การเสริม
เอนไซม์ 10 กรัม 13.85 บาทและการเสริมเอนไซม์ 20 กรัม 16.45 บาท ต้นทุนการผลิต พบว่า การ
เสริมเอนไซม์ 20 กรัมมีค่าดัชนีประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมต่ ากว่าการเสริมเอนไซม์ 10 กรัมและ
กลุ่มควบคุม และการเสริมเอนไซม์ 10 กรัมมีค่า ดัชนีสูญเสียทางเศรษฐกิจ ต่ ากว่าการเสริมเอนไซม์ 
20 กรัมและกลุ่มควบคุม   
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22 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเจริญเติบโต 0-1 สัปดาห์ 50 
23 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเจริญเติบโต 1-2 สัปดาห์ 51 
24 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเจริญเติบโต 2-3 สัปดาห์ 51 
25 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเจริญเติบโต 3-4 สัปดาห์ 52 
26 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเจริญเติบโต 4-5 สัปดาห์ 52 
27 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเจริญเติบโต 5-6 สัปดาห์ 53 
28 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเจริญเติบโต 0-6 สัปดาห์ 53 

 
 
 
 
 



(7) 
 

สารบัญภาพ 
 

  หน้า 
  ภาพผนวกที่ 

 
1 แสดงอาหารส าหรับเลี้ยงสุกรผสมมันหมักยีสต์ ปริมาณโปรตีน 20 เปอร์เซ็นต ์   55 
2 มันหมักยีสต์ส าหรับผสมอาหารเลี้ยงสุกรระยะรุ่น  55 
3 แสดงตัวอย่างเอนไซม์ที่เสริมในอาหารสุกรตลอดการทดลองระยะสุกรรุ่น  56 
4 แสดงตัวอย่างบรรจุเอนไซม์ใส่ถุงซิปล็อกเสริมในแต่ละวัน  56 
5 แสดงตัวอย่างการท าความสะอาดคอกสุกรก่อนท าการทดลอง  57 
6 แสดงตัวอย่างการท าความสะอาดคอกสุกรระหว่างท าการทดลอง  57 
7 แสดงการผสมอาหารส าหรับเลี้ยงสุกร  58 
8 แสดงการผสมอาหารและชั่งตรวงส าหรับเลี้ยงสุกรระยะรุ่น  58 
9 แสดงการชั่งน้ าหนักสุกรเพ่ือเก็บข้อมูลแต่ละสัปดาห์ตลอดการทดลอง      59 
10 แสดงการเจาะเลือดสุกรเพ่ือเก็บตัวอย่างไปวิเคราะห์ค่าโลหิตวิทยา  59 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1.ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ 
 
 อุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรของประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น ทางด้าน
อาหาร พันธุ์การจัดการ และการป้องกันโรค เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การหย่านมลูกสุกรให้เร็ว
ขึ้นก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเพ่ือเพ่ิมจ านวนครอกต่อปีของแม่สุกรอย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันว่าการหย่า
นมลูกสุกรที่เร็วไปเป็นสาเหตุของการเกิดความเครียดอีกทั้งระบบทางเดินอาหารของสุกรในระยะ
ดังกล่าวยังมีการพัฒนาไม่สมบูรณ์ ท าให้ประสิทธิภาพในการย่อยและดูดซึมสารอาหารต่ า ลูกสุกรมี
อาการท้องร่วง สุขภาพอ่อนแอ การสร้างภูมิต้านทานและการเจริญเติบโตลดลง  ปัจจุบันได้มีการน า
เอนไซม์ชนิดต่างๆ มาใช้ผสมอาหารสัตว์มากขึ้นเพ่ือท าให้สัตว์ได้รับประโยชน์จากองค์ประกอบใน
อาหารสัตว์อย่างคุ้มค่า โดยหนึ่งในเอนไซม์ที่นิยมน ามาผสมในอาหารสัตว์ได้แก่ เอนไซม์ phytase   
ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีคุณสมบัติในการย่อย phytase ที่พบมากในส่วนประกอบของอาหารสัตว์ให้ได้เป็น 
phosphorus ที่อยู่ในรูปที่กระเพาะสัตว์สามารถดูดซึมไป ใช้ได้ ซึ่งเอนไซม์ phytase ที่เป็นที่ต้องการ
ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นั้น ควรจะต้องท างานได้ดี ในสภาวะที่มีความเป็นกรดที่สูง หรือในสภาวะ
ที่เหมือนสิ่งแวดล้อมในกระเพาะสัตว์นั้นๆ รวมทั้ง สามารถท างานได้ดีในอุณหภูมิร่างกายของสัตว์ 
และที่ส าคัญคือต้องมีความสามารถในการทน ร้อนได้ดี เนื่องจากในการผลิตอาหารสัตว์ต้องผ่าน
กระบวนการอัดเม็ดที่มีการใช้ความร้อนสูง (80-90°C)กรดไฟติก (Phytic acid) เป็นรูปแบบของ 
ฟอสฟอรัสที่พบในเมล็ดธัญพืชประมาณ 1-5% ของน้ าหนักเมื่อกรดไฟติกจับกับแร่ธาตุประจุ บวก 
เช่น Ca, Mg, Fe และ Zn จะอยู่ในรูปของ ไฟเตส (Phytase)  ไฟเตส ถือเป็นปัญหาของการผลิตสัตว์
กระเพาะเดี่ยว เนื่องจากสัตว์กระเพาะเดี่ยวผลิตเอนไซม์ไฟเตส (Phytase) ที่ท าหน้าที่ย่อยไฟเตสได้
น้อย สัตว์จึงใช้ประโยชน์จากฟอสฟอรัสในอาหารสัตว์ได้น้อย เกิดการตกค้างของฟอสฟอรัสในมูลและ
น าไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ เอนไซม์ phytase มักถูกเสริม ในอาหารสุกรทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะในลูก
สุกรหย่านม การเสริมไฟเตสทางการค้าในอาหารสุกร หย่านมช่วยเพ่ิมการใช้ประโยชน์ได้ของ 
ฟอสฟอรัสและลดการขับฟอสฟอรัสออกในมูล (Guggenbuhl., 2012) และช่วยเพ่ิม ประสิทธิภาพ
การเจริญเติบโตในลูกสุกร 
 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาการใช้ระดับเอนไซม์ ในอาหารสุกรระยะรุ่นเพ่ือเป็นแนวทางใน
การจัดการด้านอาหารสุกรต่อไป 
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2.  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 2.1 เพ่ือศึกษา ผลการเสริมเอนไซม์ในอาหารต่อสมรรถนะ และต้นทุนการผลิต 
ในสุกรระยะรุ่น   
 
3.ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้ 
 1. เพ่ือทราบถึงปริมาณของผลการเสริมเอนไซม์ไฟเตสในสูตรอาหารข้นที่มีผลท าให้อัตรา
การเจริญเติบโตของสุกรรุ่นสูงสุด 
 2. ข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางในการไปแนะน าให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรรุ่นและผู้ที่สนใจ 
ทั่วไปได ้
 3. เพ่ือน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาความส าคัญของเอนไซม์ ไฟเตส ที่มีคุณสมบัติที่ดีและ
สามารถน าไปใช้ในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 4.น าความรู้ที่ได้ศึกษาวิจัยครั้งนี้เพ่ือไปต่อยอดในการปรับปรังเอนไซม์ ไฟเตส 
 5. ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ท าให้สุกรย่อยอาหารได้มากขึ้น 
ช่วยให้ผลผลิตมากข้ึน  
 6. เพ่ือรักษาการผลิตได้คงที่ ลดความแปรปรวนของคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหาร
สัตว์ ช่วยให้อาหารสัตว์มีความสม่ าเสมอ ท าให้สัตว์มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ดี  
 7.ช่วยรักษาสุขภาพของทางเดินอาหาร โดยปรับปรุงการย่อยได้ของโภชนะ ท าให้เหลือ
โภชนะส าหรับการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคน้อยลง 
 8. สิ่งแวดล้อมดีข้ึนการย่อยและการดูดซึมอาหารดีขึ้น ลดปริมาณมูลที่เกิดข้ึน  
 9. เพ่ือลดปัญหามลภาวะเรื่องกลิ่นและการท าลายดิน 
 10.สามารถเพ่ิมอัตราส่วนของวัตถุดิบคุณภาพต่ าราคาถูกในอาหารผสม และเปิดโอกาสให้มี
การน าวัตถุดิบอาหารใหม่ๆ มาใช้ในอาหารสัตว์ได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตจากธรรมชาติโดยตรง 
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรือผลิตผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม   
 
4. ขอบเขตกำรทดลอง 
 ได้ท าศึกษาค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวข้องกับรูปแบบการเลี้ยงสุกร3สายพันธุ์ ( ลาร์จไวท์,แลนด์
เรซ,ดูร็อค) เริ่มการทดลองโดยน าสุกร 3 สายพันธุ์( ลาร์จไวท์, แลนด์เรซ, ดูร็อค) จ านวน 18 ตัว โดย
วางแผนการทดลองแบบ (Randomized Complete Block Design ; RCBD) เป็นสัตว์ทดลองใน
งานวิจัยครั้งนี้ โดยแบ่งการเลี้ยงเป็น 3 ทรีตเมนต์ ทรีตเมนต์ที่ 1 : กลุ่มควบคุม ไม่เสริมเอนไซม์ไฟเตส 
ทรีตเมนต์ที่ 2 : กลุ่มเสริมเอนไซม์ไฟเตส 10 กรัม/ตัว/วัน ทรีตเมนต์ที่ 3 : กลุ่มเสริมเอนไซม์ไฟเตส 
20 กรัม/ตัว/วัน  สถานที่ทดลอง : กรณีศึกษา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี เพ่ือศึกษาสมรรถนะการผลิตและต้นทุนการผลิต 
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บทที่ 2 
ตรวจเอกสำร 

 
สถำนกำรณ์กำรเลี้ยงสุกรของประเทศในปัจจุบัน  
 ส าหรับแหล่งการผลิตสุกรในประเทศไทยนั้น พบว่ามีการเลี้ยงสุกรแทบทุกจังหวัด แตแ่หล่ง
ที่มีการเลี้ยงสุกรมากเป็นอันดับต้นของไทยในปี 2556 คือ ภาคตะวันตกด้วยปริมาณการผลิตสุกร 
2.57 ล้านตัวหรือคิด เป็นสัดส่วน 19.7% ของปริมาณการผลิตสุกรทั่วประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากมีสภาพ
ภูมิอากาศที่เอ้ือต่อการเลี้ยงสุกร ใกล้แหลวัตถุดิบที่ใช้เป็นอาหารสุกรและแหล่งตลาดผู้บริโภคท่ีส าคัญ 
รวมถึงมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งสินค้าที่สะดวก เป็นต้น รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีจ านวนการผลิตสุกร 2.31 ล้านตัว  คิดเป็นสัดส่วน 17.7%  และ ภาคเหนือจ านวน 1.96 ล้านตัว คิด 
เป็นสัดส่วน 15.0% ตามล าดับ ทั้งนี้หากจ าแนก เป็นรายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีการเลี้ยงสุกรมาก
ที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก จังหวัดราชบุรี รองลงมาคือ นครปฐม ฉะเชิงเทรา ชลบุรีสระบุรีตามล าดับซ่ึง
จังหวัดเหล่านี้ล้วนเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ไมไกลจากกรุงเทพฯ สวนหนึ่งเป็นเพราะโรงฆ่าสัตว์สวน
ใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลและอีกส่วนหนึ่งเพ่ือตอบสนองการบริโภคในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑลที่มีปริมาณสูงกว่าในจังหวัดอ่ืนๆ 
 
ตำรำงท่ี 2.1 แสดงจังหวัดที่มีการเลี้ยงสุกรสูงสุด 5 อันดับ ป 2556  
 

ประเทศ 
จ านวนสุกร 

ณ วันที่1 ม.ค (ตัว) 
ปริมาณการผลิตสุกร 

(ตัว) 
สัดส่วนจ านวน

สุกร(%) 
สัดส่วนการผลิต

สุกร(ตัว) 
ราชบุรี 1,509,986 1,843,123 19.1 14.1 
นครปฐม 935,978 1,792,093 11.8 13.7 
ฉะเชิงเทรา 475,126 805,386 6.0 6.2 
ชลบุร ี 321,322 576,156 4.1 4.4 
สระบุรี 152,993 519,361 1.9 4.0 
รวม 3,395,405 5,536,119 42.9 42.4 
อ่ืนๆ 4,528,249 7,535,444 57.1 57.6 
รวมทั้งหมด 7,923,654 13,071,563 100.0 100.0 

ที่มำ : ส านักงานเศรษฐกิจกรเกษตร,กรมศุลกากร 
  
 การตลาดความต้องการบริโภคปี2555 การบริโภคเนื้อสุกรของโลกมีปริมาณรวม 103.79 
ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2554 ซึ่งมีปริมาณ 101.58 ล้านตัน ร้อยละ 2.17 ประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่มี
การบริโภคเพ่ิมขึ้น โดยจีน สหรัฐอเมริกา รัสเซีย บราซิลและญี่ปุ่น มีการบริโภคเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.87 
1.40 1.65 0.45 และ 0.44 ตามล าดับ นอกจากสหภาพยุโรปที่มีการบริโภคลดลงร้อยละ 1.27 
เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจจากปัญหาหนี้สาธารณะของกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป 
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การส่งออก ปี 2555 การส่งออกเนื้อสุกรมีปริมาณรวม 7.24 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ซึ่งมีปริมาณ 
7.00 ล้านตัน ร้อยละ 3.44 ประเทศ ส่วนใหญ่ส่งออกได้เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะประเทศผู้ส่งออกที่ส าคัญ 
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป แคนนาดา และบราซิล ส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.02 3.45 4.43 
3.60 ตามล าดับ ส่วนจีนซึ่งเป็นประเทศคู่แข่งในตลาด  ฮ่องกงซึ่งเป็นตลาดส่งออกเนื้อสุกรที่ส าคัญ
ของไทย มีการส่งออกลดลงร้อยละ 11.89 เนื่องจากความต้องการบริโภคภายในประเทศเพ่ิมข้ึน 
 การน าเข้า ปี 2555 การน าเข้าเนื้อสุกรของประเทศผู้น าเข้าเนื้อสุกรที่ส าคัญมีปริมาณรวม 
6.75 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ซึ่งมีปริมาณ 6.61 ล้านตัน ร้อยละ 2.15 เนื่องจากประเทศผู้น าเข้า
ต่างๆ ส่วนใหญ่น าเข้าเพ่ิมข้ึน นอกจากเกาหลีใต้ที่น าเข้าลดลงถึงร้อยละ 21.88 เพราะมีการขยายการ
ผลิตในประเทศเพ่ิมขึ้นหลังจากประสบปัญหาโรคปากและเท้าเปื่อยระบาดซึ่งท าให้ปริมาณการผลิต
ลดลงในปี 2554  
 
สถานการณ์สุกรของไทยในปี 2555 
 การผลิต ปี 2555 มีปริมาณการผลิตสุกร 12.83 ล้านตัว เพ่ิมขึ้นจาก 11.89 ล้านตัวของปี 
2554 ร้อยละ 7.91 เนื่องจากการผลิตสุกรในปี 2554 ประสบปัญหาจากโรคทางการสืบพันธุ์และ
ระบบทางเดินหายใจ ( Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome : PRRS ) ท าให้
ปริมาณการผลิตลดลง ส่งผลให้ราคาสุกรปรับตัวสูงขึ้นมากจึงจูงใจให้มีการขยายการผลิต  
 การตลาดความต้องการบริโภค สุกรที่ผลิตได้อาศัยตลาดภายในประเทศเป็นหลัก โดยใช้
บริโภคภายในประเทศ ประมาณร้อยละ 95 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ปี 2555 มีปริมาณการ
บริโภคสุกร 11.98 ล้านตัว หรือ 0.96 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 6.21 เนื่องจากราคาสุกร
ลดลง เพราะมีการขยายการผลิตจนท าให้มีปริมาณสุกรมากเกินความต้องการ ประกอบกับมีการจัด
จ าหน่ายเนื้อสุกรราคาถูกเพ่ือกระตุ้นการบริโภค ราคาสุกรที่เกษตรกรขายได้ปี 2555 เฉลี่ยกิโลกรัม 
56.65 บาท ลดลงเฉลี่ยกิโลกรัมละ 65.50 บาท ของปี 2554 ร้อยละ 13.51 ทั้งนี้ราคาสุกรได้ลดลง
ตั้งแต่ต้นปี 2555 จากเฉลี่ยกิโลกรัมละ61.06 บาท ในเดือนมกราคม เหลือเฉลี่ยกิโลกรัมละ 52.89 
บาทในเดือนมีนาคม เนื่องจากมีปริมาณสุกรเพ่ิมข้ึน ขณะที่ความต้องการบริโภคค่อนข้างทรงตัว ท าให้
ปริมาณสุกรส่วนเกินเหลือสะสมเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรประสบการขาดทุน ในเดือน
เมษายนราคาสุกรเริ่มปรับตัวขึ้นเป็นเฉลี่ยกิโลกรัมละ 57.63 บาท เนื่องจากสภาพอากาศร้อนท าให้
สุกรเจริญเติบโตช้าลง ประกอบกับมีการส่งออกสุกรมีชีวิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ิมขึ้นเพ่ือระบาย
ผลผลิตและมีการจัดจ าหน่ายเนื้อสุกรราคาถูกเพ่ือกระตุ้นการบริโภค ท าให้สามารถลดปริมาณชะลอ
ตัวจากภาวะฝนตกชุกต่อเนื่องและเกิดน้ าท่วมในบางพ้ืนที่ ประกอบกับมีเทศกาลกินเจ แต่ในเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคมราคาสุกรปรับตัวสูงขึ้น เพราะมีเทศกาลต่างๆ และการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี
ท าให้ความต้องการบริโภคเพ่ิมข้ึน 
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ตำรำงท่ี 2.2 แสดงราคาที่เกษตรกรขายได้ ราคาส่งออก และราคาน าเข้า ปี2551-2556 

รายการ 2551 2552 2553 2554 2555 
อัตราเพิ่ม 
(ร้อยละ) 

ราคาสุกรที่เกษตรกรขายได้ 
(บาท/กก.) 

53.32 56.88 59.99 65.50 56.65 2.66 

ราคาส่งออก(บาท/กก.) 
     เนื้อสุกรช าแหละ 
     เนื้อสุกรแปรรูป 

 
82.25 
259.39 

 
53.44 
244.42 

 
52.03 
221.30 

 
54.42 
228.11 

 
62.83 
210 

 
-5.07 
-4.79 

ราคาน าเข้า(บาท/กก.) 
ส่วนอื่นๆ ที่บริโภคได้ของ 
สุกรรวมตัน 

 
18.12 
29.16 

 
14.67 
27.14 

 
11.02 
26.39 

 
13.49 
22.77 

 
11.44 
19.75 

 
-9.55 
-9.11 

ที่มำ : กรมศุลกากร ( 2556 ) 
  
 การส่งออกมีปริมาณเพียงร้อยละ 5 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด เนื่องจากโรคปากและเท้า
เปื่อย โดยเป็นการส่งออกเนื้อสุกรและเนื้อสุกรแปรรูปร้อยละ 1-2 และสุกรมีชีวิต ร้อยละ 3-4 เนื้อ
สุกรส่งออกไปยังฮ่องกงและ สปป.ลาว ส่วนเนื้อสุกรแปรรูปส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นและฮ่องกง 
ส าหรับสุกรมีชีวิตส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว และเมียรมาร์ ปี2555 
ส่งออกเนื้อปริมาณ 2,070 ตัน มูลค่า 130.06 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 ซึ่งส่งออกปริมาณ 2,577 
ตัน มูลค่า140.24ล้านบาท ร้อยละ19.67 และ 7.26 ตามล าดับ ส่วนเนื้อสุกรแปรรูป ส่งออกปริมาณ
12,346 ตัน มูลค่า 2592.97ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่งออกปริมาณ 9,450 ตัน มูลค่า 2,155.60 
ล้านบาท ร้อยละ 30.65 และ 20.29 ตามล าดับ ส าหรับสุกรมีชีวิตส่งออกปริมาณ 570,604 ตัว สุกร
พันธุ์ 37,011 ตัว ลดลงจากปี 2554 ซึ่งส่งออก 83,044 ตัว ร้อยละ  55.43 และเป็นสุกรมีชีวิตอ่ืนๆ 
533,593 ตัว เพิ่มข้ึนจากปี 2554 ซึ่งส่งออก353,716 ตัว ร้อยละ 50.85 
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ตำรำงท่ี 2.3 แสดงการส่งออกเนื้อสุกรช าแหละ เนื้อสุกรแปรรูป และสุกรมีชีวิต ปี 2551-2555 

รายการ 2551 2552 2553 2554 2555 
อัตรา
เพ่ิม

(ร้อยละ) 
เนื้อสุกรช าแหละ 
ปริมาณ(ตัน) 
 

4,107 
337.81 

2,648 
141.50 

1,500 
78.04 

2,577 
140.24 

2,070 
130.06 

-13.04 
-17.45 

เนื้อสุกรแปรรูป 
ปริมาณ (ตัน) 

5,810 
1,507.08 

6,616 
1,617.06 

8,224 
1,819.96 

9,450 
2,155.60 

12,346 
2,592.97 

20.49 
14.71 

สุกรพันธุ์         
ปริมาณ (ตัน) 

 

144,562 
303.62 

48,969 
102.82 

46,497 
129.30 

83,044 
318.58 

37,011* 
68.46* 

-19.72 
-16.87 

สุกรมีชีวิตอ่ืนๆ 
ปริมาณ (ตัน) 

           

283,608 
1,012.43 

389,110 
1,683.20 

242,831 
1,036.04 

353,716** 
1,579.76 

533,593 
2,018.79 

12.40 
14.08 

หมำยเหตุ : ปรับข้อมูลส่งออกท่ีผิดปกติ เดือนมกราคม 2555  ปรับปริมาณส่งอออกท่ีผิดปกติ เดือน    
    ธันวาคม 2554  
ที่มำ : กรมศุลกากร 
  
 การน าเข้าส่วนอ่ืนๆ ที่บริโภคได้ของสุกรแช่แข็ง ( หนัง ตับ และเครื่ องใน อ่ืนๆ ) และ
ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร ปี 2555 น าเข้าส่วนอื่นๆ ที่บริโภคได้ปริมาณ 14,140 ตัน มูลค่า 161.76 ล้านบาท 
ลดลงจากปริมาณ 21,463 ตัน มูลค่า 289.48 ล้านบาท ของปี 2554 ร้อยละ 34.12และ 44.12 
ตามล าดับ เนื่องจากราคาสุกรภายในประเทศลดลงท าให้ความต้องการน าเข้า ไม่เพ่ิมขึ้น ส่วนใหญ่
น าเข้าตับจาก เกาหลีใต้ บราซิล เยอรมนี และเดนมาร์ก ส่วนผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรน าเข้าปริมาน 793 
ตัน มูลค่า 55.90 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปริมาณ 836 ตัน มูลค่า 54.00 ล้านบาทของปี 2554 ร้อยละ 
5.14 และ 3.52 ตามล าดับ 
 การผลิต ปี 2556 คาดว่าการผลิตเนื้อสุกรจะมีปริมาณรวม 104.71 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 
2555 เพียง ร้อยละ 0.33 โดยคาดว่าประเทศผู้ผลิตที่ส าคัญหลายประเทศ ได้แก่  สหภาพยุโรป 
สหรัฐอเมริกา และ แคนนาดา จะผลิตลดลงร้อยละ 0.55 1.28  และ 0.84 ตามล าดับ เนื่องจากต้นทุน
ค่าอาหารสัตว์สูงขึ้น ท าให้ก าไรของผู้ผลิตลดลง แต่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและมีการ
สนับสนุน/อุดหนุน ด้านการผลิตของรัฐบาลในบางประเทศ ท าให้ผลผลิตโดยรวมเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย โดย
คาดว่าจีน บราซิล และรัสเซีย จะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.17 2.15 และ 1.47 ตามล าดับ  
 การตลาด ปี2556 คาดว่าความต้องการบริโภคเนื้อสุกรจะมีปริมาณรวม 104.25 ล้านตัน 
เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 เพียงร้อยละ 0.45 เนื่องสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในหลายประเทศโดยเฉพาะใน
สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา  ท าให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรลดลง แต่มีการบริโภคเนื้อสุกร
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ลดลง แต่มีการบริโภคเพ่ิมขึ้นในจีน รัสเซียและบราซิล ท าให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรโดยรวม
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยปี 2556 คาดว่าการส่งออกเนื้อสุกรของโลกจะมีปริมาณรวม 7.34 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น
จากปี 2555 ร้อยละ 1.35 โดยคาดว่าสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นประเทศผู้ส่งออกอันดับ 1 จะส่งออกเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 0.82 และสหภาพยุโรปจะส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.17 เนื่องจากตลาดรัสเซียและจีนมีความ
ต้องการเพ่ิมขึ้น ส่วนบราซิล ชิลี และเม็กซิโก จะส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.61 2.94 และ 22.22 
ตามล าดับ แต่คาดว่าแคนนาดาจะส่งออกร้อยละ 4.40 เนื่องจากผลผลิตลดลงและค่าเงินที่แข็งค่าขึ้น
เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งปี 2556 คาดว่ามีปริมาณน าเข้ารวม 6.83 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากปี2555 ร้อย
ละ 1.26 โดยคาดว่ารัสเซีย จีน เม็กซิโก และเกาหลีใต้ จะน าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.56 5.16 2.22 และ 
1.00 ตามล าดับ ส่วนญี่ปุ่นคาดว่าจะน าเข้าในระดับเดิม ส าหรับฮ่องกงคาดว่าจะน าเข้าปริมาณ 0.45 
ล้านตัน เพ่ิมจากปี 2555 ร้อยละ 1.14 
 
ตำรำงท่ี 2.4 แสดงการน าเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร และส่วนอื่นๆ ที่บริโภคได้ของสุกร ( หนัง ตับ และ

เครื่องใน อ่ืนๆ ) ปี 2551-2555 

รายการ 2551 2552 2553 2554 2555 
อัตราเพิ่ม 
(ร้อยละ) 

 
ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร 
   ปริมาณ(ตัน) 
    

142 
35.45 

262 
39.66 

946 
40.16 

836 
54.00 

739 
55.90 

58.41 
12.97 

 
ส่วนอื่นๆ ที่บริโภคได้ของสุกร 
   ปริมาณ(ตัน) 
    

11,485 
208.16 

11,095 
162.72 

10,142 
111.77 

21,463 
289.48 

14,140 
161.76 

11.36 
0.72 

ที่มำ : กรมศุลกากร 
  
 แนวโน้มสถานการณ์สุกรของไทยปี 2556 ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร คาดว่า ปี 2556 จะมีปริมาณ การผลิตสุกร 13.07 ล้านตัว เพ่ิมข้ึนจาก 12.83 ล้านตัวของ
ปี 2555 ร้อยละ 1.87 การที่ปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากราคาสุกรในปี 2555 ลดลงมา
จากการขยายการผลิตมากเกินความต้องการ ประกอบกับราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์สูงขึ้นท าให้ต้นทุน
การผลิตสุกรสูงขึ้น จึงมีผู้เลี้ยงสุกรบางส่วนขาดทุนจนต้องเลิกกิจการไปส่วนใหญ่เป็นรายเล็กและราย
ย่อย ขณะที่รายใหญ่บางรายยังมีการขยายการผลิต จึงคาดว่ามีปริมาณการผลิตโดยรวมจะยังคง
เพ่ิมข้ึน  
 การตลาด ปี 2556 คาดว่าปริมาณการบริโภคสุกรจะเพ่ิมขึ้นไม่มากนัก เพราะราคาสุกรจะ
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2555 ประกอบกับก าลังซื้อของประชาชนไม่ได้เพ่ิมขึ้นในขณะที่สินค้าต่างๆ มี
ราคาสูงขึ้น โดยคาดว่าจะมีปริมาณการบริโภคสุกร 12.00 ล้านตัว หรือ 0.96 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 
2555 ร้อยละ 0.21 ปี 2556 คาดว่าราคาสุกรที่เกษตรกรขายได้โดยเฉลี่ยจะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 
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2555 แม้ว่าปริมาณการผลิตจะเพ่ิมขึ้นแต่เพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อยและคาดว่าต้นทุนการผลิตสุกรจะยังคง
อยู่ในระดับสูงส่วนราคาส่งออกเนื้อสุกรช าแหละและเนื้อสุกรแปรรูปคาดว่าใกล้เคียงกับปี ปี 2556 
คาดว่าการส่งออกเนื้อสุกรช าแหละจะไม่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากราคาสุกรภายในประเทศจะสูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับปี 2555 ประกอบกับฮ่องกงซึ่งเป็นตลาดส่งออกเนื้อสุกรของไทยน าเข้าจากจีนเพ่ิมขึ้นท าให้ความ
ต้องการน าเข้าจากไทยลดลง ส่วนเนื้อสุกรแปรรูปคาดว่าการส่งออก ยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
โรงงานแปรรูปเพ่ือส่งออกเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีโรงงานแปรรูปเพ่ือส่งออกเพ่ิมขึ้นและตลาดยังมีความ
ต้องการเพิ่มขึ้น ส าหรับสุกรมีชีวิตที่ส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้านโดยเฉพาะกัมพูชา คาดว่าจะลดลง
จากปี 2555 ซึ่งมีการส่งออกปริมาณมากเพราะต้องการระบายผลผลิตส่วนเกินปี 2556 คาดว่าการ
น าเข้าส่วนอ่ืนๆ ที่บริโภคได้ของสุกร ( หนัง ตับ และเครื่องในอ่ืนๆ ) จะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากราคาสุกร
ภายในประเทศสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ท าให้ความต้องการน าเข้าเพ่ิมข้ึน  
 
ตำรำงท่ี 2.5 แสดงปริมาณการผลิต การส่งออก และการบริโภคสุกร ปี 2551-2556 

รายการ 2551 2552 2553 2554 2555* 
อัตรา
เพ่ิม 

2556** 

 
ปริมาณกาผลิต1/  
 (ล้านตัว) 
    

12.088 
0.967 

11.771 
0.942 

12.099 
0.968 

11.886 
0.951 

12.828 
1.026 

1.29 
1.29 

13.072 
1.046 

ปริมาณส่งออก2/     
(ตัน) 

9,117 9,264 9,724 12,027 14,416 10.26 16,500 

ปริมาณการบริโภค3/  
(ล้านตัน) 

0.925 0.886 0.922 0.902 0.958 0.31 0.960 

หมำยเหตุ :  ข้อมูลเบื้องต้น  คาดคะเน 
ที่มำ : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , กรมศุลกากร 
 
 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตหรือการส่งออก โรคระบาด โดยเฉพาะโรค PRRS ซึ่งท าให้
อัตราการสูญเสียจากการเลี้ยงสุกรสูงขึ้นแม้ว่าจะมีการจัดการฟาร์มที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งช่วยลด
ความเสียหายจากโรค แต่ถ้ามีการระบาดของโรคดังกล่าวในวงกว้างเช่นเดียวกับปี 2554 รวมทั้ง
ปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งท าให้สุกรมีภูมิต้านทานต่อโรคต่ า อาจท าให้ปริมาณการผลิตลดลง  
 ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสุกรภัยแล้งหรืออุทกภัย ถ้าเกิดในแหล่งผลิตพืช
อาหารสัตว์ที่ส าคัญของไทยหรือของโลก จะมีผลกระทบท าให้ผลผลิตได้รับความเสียหายและส่งผลให้
ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์สูงขึ้น เช่น การเกิดภัยแล้งในสหรัฐอเมริกาในปี 2555 ส่งผลให้ราคาข้าวโพด
และถั่วเหลืองสูงขึ้น โดยเฉพาะราคากากถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้นมากเพราะไทยต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศทั้งในรูปแบบถั่วเหลืองเมล็ดและกากถั่วเหลืองกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณการใช้
ภายในประเทศ นโยบายรับจ าน าของรัฐบาล ท าให้ราคาข้าว มันส าปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่
ในระดับสูง จึงส่งผลให้ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้แก่ ร าข้าว ปลายข้าว ข้าวโพด และมันเส้น สูงขึ้น 
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ส่งผลต่อเนื่องท าให้ต้นทุนการผลิตสุกรสูงขึ้นด้วยราคาน ามันและก๊าซ มีแนวโน้มจะทรงตัวในระดับสูง 
แต่ก็ยังมีความผันผวนจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ถ้าราคาปรับตัวสูงขึ้นจะท าให้
ต้นทุนค่าขนส่งปัจจัยการผลิตต่างๆ เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอาหารสัตว์ซึ่งจะท าให้ราคาอาหารสัตว์สูงขึ้น 
นอกจากนี้ยังปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ ามัน จะให้ความต้องการใช้พืชพลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้น ส่งผล
กระทบต่อปริมาณวัตถุดิบอาหารสัตว์และท าให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น ค่าแรงงาน อัตราค่าจ้างแรงงานขั้น
ต่ า 300 บาทต่อวันจะมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2556 ส่งผลกระทบท าให้ต้นทุนการ
ผลิตสุกรสูงขึ้นด้วย เนื่องจากต้องปรับค่าจ้างแรงงานในการเลี้ยงสุกร รวมทั้งแรงงานต่างด้าวซึ่งตาม
กฎหมายก็ต้องปรับค่าจ้างขั้นต่ า 300 บาทต่อวันด้วย แม้อาจมีผู้ปฏิบัติตามแต่ก็ต้องมีการปรับค่าจ้าง
จากเดิม มิฉะนั้นอาจขาดแคลนแรงงานได้ความผันผวนของค่าเงินบาท เงินบาทมีโอกาสแข็งค่าขึ้นจาก
เงินทุนที่ไหลเข้ามาลงทุนในตลาดเอเชียและไทย ถ้าค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศคู่ค้าหรือคู่แข่งจะท าให้ขีดความสามารถในการแข่งขันการส่งออกลดลง ส าหรับสินค้าสุกร
ได้รับผลกระทบน้อยเพราะเป็นสินค้าที่ผลิตเพ่ือบริโภคภายในประเทศหลัก การส่งออกมีปริมาณน้อย 
 
กำรจัดกำรและกำรผลิตสุกรในปัจจุบัน  
 ปัจจุบันการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยได้มีการพัฒนาการด้านพันธุ์ อาหารสัตว์ การจัดการ
และการสุขาภิบาล จนทัดเทียมกับต่างประเทศ การเลี้ยงสุกรภายในประเทศ แม้จะมีฟาร์มใหญ่ๆ แต่
ก็ยังมีเกษตรกรรายย่อยที่ท าการเลี้ยงสุกรรายละ 1-20 ตัว ตามหมู่บ้านอยู่เป็นจ านวนมาก เกษตรกร
รายย่อย ดังกล่าวจ าเป็นจะต้องได้รับความรู้ในด้านการเลี้ยงสุกรอย่างถูกต้อง เพ่ือจะได้น าไป
พัฒนาการเลี้ยงสุกรของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท ารายได้ให้กับครอบครัวและยังได้ประโยชน์ใน 
การใช้ทรัพยากรให้ได้ผลดีด้วยส่วนปัจจัยที่จะท าให้การเลี้ยงสุกรประสบความส าเร็จประกอบด้วยสุกร
พันธุ์ดี อาหารดี โรงเรือนด ีการจัดการเลี้ยงดูดีและการป้องกันโรคด ี
  พันธุ์สุกร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามการใช้ประโยชน์ คือ ประเภทมัน  เป็นสุกรรูปร่าง
ตัวสั้น อ้วนกลม มีมันมาก สะโพกเล็ก โตช้า  เช่น สุกรพันธุ์พ้ืนเมืองของประเทศไทยประเภทเนื้อ 
รูปร่างจะสั้นกว่าพันธุ์เบคอน ไหล่และสะโพกใหญ่เด่นชัด ล าตัวหนาและลึก ได้แก่ พันธุ์  ดูร็อคเจอร์ชี่ 
เบอร์กเชียร์ แฮมเชียร์ เป็นต้น ประเภทเบคอน รูปร่างใหญ่ ล าตัวยาว มีเนื้อมาก ไขมันน้อย ความ
หนาและความลึกน้อยกว่าประเภทเนื้อ ได้แก่ พันธุ์ ลาร์จไวท์ แลนด์เรซ เป็นต้น  
ปรับปรุงพันธุ์หลักในการปรับปรุงพันธุ์สุกรนั้นมี 2 ข้อดังนี้  
 1.การคัดเลือกพันธุ์ สุกรที่จะใช่ท าพันธุ์นั้นจะคัดเลือกจากลักษณะภายนอกและจากพันธุ์
ประวัติ การคัดเลือกจากลักษณะภายนอก เช่น รูปร่างลักษณะ ถูกต้องตามสายพันธุ์ พิจารณาความ
แข็งแรงของขา ขาไม่แอ่นเหมือนตีนเป็ด ล าตัวยาว อวัยวะเพศปกติ เต้านมไม่ต่ ากว่า 2 เต้า หัวนมไม่
บอด ส่วนจากพันธุ์ประวัติได้จากการทดสอบพันธุ์ ดูอัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร 
ความหนาของไขมันสันหลัง และผลผลิตจากแม่พันธุ์ (ลูกดก) 
      2.การผสมพันธุ์ เมื่อคัดเลือกพันธุ์ได้แล้วน ามาผสมพันธุ์เพ่ือผลิตลูกต่อไป อย่างไรก็ตาม
จ าเป็นจะต้องน าสุกรจากที่อ่ืนเข้ามาปรับปรุงด้วย เพ่ือป้องกันเลือดชิด สุกรเพศผู้จะเริ่มใช้ผสมพันธุ์
เมื่ออายุ 8 เดือน ขึ้นไปส่วนเพศเมียเริ่มใช้ผสมเมื่ออายุ 7-8 เดือน น้ าหนักประมาณ 100-120 
กิโลกรัม สุกรแม่พันธุ์ควรจะให้ลูกครอกแรกเมื่ออายุได้ 1 ปี แม่สุกรเป็นสัดแต่ละรอบระยะเวลาห่าง
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กัน 21 วัน ตั้งท้อง 114 วัน ควรท าการผสมแม่พันธุ์ 2 ครั้ง ห่างกัน 24 ชั่วโมง ( เช้า-เช้า หรือ เย็น-
เย็น ) หรือ มากกว่า 2 ครั้ง ยิ่งดี โดยเริ่มผสมพันธุ์ในวันที่สองของการเป็นสัดแม่สุกรที่คลอดลูกแล้ว 
ควรหย่านมเมื่อลูกอายุ 4 สัปดาห์ และแม่สุกรจะเป็นสัดหลังหย่านม ภายใน 3-10 วัน ท าการผสม
พันธุ์ต่อได้เลย แม่สุกรควรให้ลูกปีละไม่ต่ ากว่า 2 ครอก และผลิตลูกไม่ต่ ากว่า 15ตัว/แม่/ปี ในแม่สุกร
พันธุ์แท้ ส่วนแม่สุกรลูกผสม ( แลนด์เรซ-ลาร์จไวท์ ) ควรผลิตลูกได้ไม่ต่ ากว่า 18 ตัว/แม่/ปี แม่สุกรที่
ผสมไม่ติดเกิน 3 ครั้ง ควรตัดออกจากฝูง การผสมพันธุ์ มี2 วิธี  ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ  โดยใช้พ่อ
พันธุ์ผสมกับแม่พันธุ์ ในอัตราส่วน 1:10 พ่อพันธุ์สามารถใช้ ผสมพันธุ์จนถึงอายุ 3-4 ปี ขบวนการที่
พ่อพันธุ์ขึ้นทับและผสมตัวเมีย ใช้เวลา 3-20 นาที จะมีอสุจิออกมาประมาณ 250 ซีซี. หรือระหว่าง 
100-500 ซีซี. การหลั่งน้ าเชื้อจะประกอบด้วย 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ใช้เวลา 1-5 นาที สุกรเพศผู้จะ
ขับน้ าใสๆ ออกมา ซึ่งไม่มีตัวอสุจิอยู่เลย มีประมาณ 5-20 เปอร์เซ็นต์ ของน้ าเชื้อทั้งหมด ระยะที่ 2 
ใช้เวลา 2-5 นาที ต่อระยะแรก ซึ่งเป็นส่วนที่มีตัวอสุจิประมาณ 30-50% ของน้ าเชื้อทั้งหมด ระยะที่ 
3 ใช้เวลา 3-4 นาที ต่อระยะที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนที่มีอสุจิน้อย จะฟอร์มเป็นเม็ดสาคูกั้นไม่ให้อสุจิไหล
ออกมาจากช่องคลอด ซึ่งมีประมาณ 40-60 %ของน้ าเชื้อทั้งหมดเม่ือหมดระยะที่ 3 แล้วตัวผู้จะค่อยๆ
ลงจากตัวเมีย ผสมเทียม โดยฉีดน้ าเชื้อสุกรตัวผู้เข้าในอวัยวะเพศเมียในขณะที่ตัวเมียเป็นสัดเต็มที่ ใน
ปัจจุบันฟาร์มสุกรขนาดใหญ่และชนาดกลางนิยมใช้การผสมเทียมมาก เนื่องจากมีข้อดีหลายข้อ เช่น 
ได้พ่อพันธุ์ที่มีคุณภาพดี ประหยัดค่าอาหารที่ใช้เลี้ยงพ่อพันธุ์ ผสมใช้พ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์ในอัตราส่วน 
1:50 แลเกษตรกรรายย่อยสามารถผสมเทียมเองได้ วิธีการผสมเทียมง่ายและสะดวก ( การเลี้ยงสุกร : 
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ) การปฏิบัติเลี้ยงดูและการจัดการสุกร  
 1. การจัดการพ่อพันธุ์สุกร พ่อสุกรที่จะน ามาใช้เป็นพ่อพันธุ์ ควรมีอายุ 8 เดือนขึ้นไป ให้
อาหารโปรตีน 16 เปอร์เซ็นต์ ให้กินอาหารวันละ 2 กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับสภาพของพ่อสุกรด้วยว่าไม่อ้วน
และไม่ผอมเกินไป 
 2. การจัดการแม่สุกร ให้อาหารโปรตีน 16 เปอร์เซ็นต์ ให้กินวันละ 2 กิโลกรัม แม่สุกรสาว
ควรมีอายุ 7-8 เดือน น้ าหนัก 100-120 กิโลกรัม จึงน ามาผสมพันธุ์  ( เป็นสัดครั้งที่ 2-3 ) ผสมพันธุ์ 2 
ครั้ง  ( เช้า-เช้า , เย็น-เย็น) เมือ่ผสมพันธุ์ควรลดอาหารให้เหลือ 1.5-2 กิโลกรัม เมื่อตั้งท้องได้ 90-108 
วัน ควรเพ่ิมอาหารเป็น 2-2.5 กิโลกรัม และเมื่อตั้งท้องได้ 108 วัน – คลอดลูก ให้ลดอาหารลงเหลือ 
1-1.5 กิโลกรัม ( ปกติสุกรจะตั้งท้องประมาณ114วัน ) แม่สุกรควรอยู่ในสภาพปานกลางคือไม่อ้วน
หรือผอมเกินไป แม่สุกรจะให้ลูกดีที่สุดในครอกท่ี 3-5 และควรคัดแม่สุกรออกในครอก 7 หรือ 8 และ 
( แม่สุกรให้ลูกเกินกว่าครอกที่ 7 ขึ้นไป มักจะให้จ านวนสุกรแรกคลอดมีชีวิต และจ านวนลูกสุกรหย่า
นมลดลง )  
 3.การจัดการลูกสุกรเมื่อคลอด แม่สุกรก่อนคลอด 24 ชั่วโมง เมื่อบีบเต้านมจะมีน้ านมไหล
ออกมาจากเต้านม สุกรแรกคลอดควรดูแลปฏิบัติ ดังนี้ใช้ผ้าที่สะอาดหรือฟางเช็ดตัวลูกสุกรให้แห้ง 
ควักน้ าเมือกในปากและจมูกออก การตัดสายสะดือ ใช้ด้ายผูกสายสะดือ ให้ห่างจากพ้ืนท้อง 1 -2 นิ้ว 
ตัดสายสะดือด้วยกรรไกร ทารอยแผลด้วยทิงเจอร์ไอโอดีน เพ่ือฆ่าเชื้อโรค ตัดเขี้ยวออกให้หมด การ
ตัดเขี้ยวให้ใช้กรรไกรตัดเขี้ยวที่มีขายอุปกรณ์การเลี้ยงสุกร การตัดเขี้ยวเพ่ือป้องกันลูกสุกรกัดเต้านม
แม่สุกรเป็นแผลในขณะแย่งดูดนมรีบน าสุกรกินนมน้ าเหลืองจากเต้านมแม่สุกร ในนมน้ าเหลืองจะมี
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สารอาหารและภูมิคุ้มกันโรค ปกตินมน้ าเหลืองจะมีอยู่ประมาณ 36 ชั่วโมง หลังคลอด หลังจากนั้นจะ
เปลี่ยนเป็นธรรมดา  การเลี้ยงสุกร : กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ )  
 4.การจัดการลูกสุกรแรกคลอด-หย่านม ลูกสุกรในระยะ 15 วันแรก ต้องการความอบอุ่น 
ต้องจัดหาไฟกก ใช้หลอดไฟขนาด 100 แรงเทียนมีโคมไฟ อุณหภูมิประมาณ 32-34 องศาเซลเซียส 
หลังจากผ่าน 15 วันแรก ไปแล้วใช้กล่องกระสอบแทนไฟกกซึ่งลดการสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้า สุกรอายุ 1-3 
วัน ให้ฉีดธาตุเหล็กเข้ากล้ามเนื้อ ตัวละ2 ซีซี. เพ่ือป้องกันโรคโลหิตจาง ลูกสุกรอายุ 10 วัน เริ่มให้
อาหารสุกรนมหรืออาหารสุกรอ่อน ( อาหารเลียราง ) เพ่ือฝึกให้ลูกสุกรกินอาหาร โดยให้กินทีละน้อย
แต่บ่อยครั้งลูกสุกรทั่วไปหย่านมเมื่ออายุ 28 วัน (4 สัปดาห์)  
 5.การจัดการลูกสุกรเมื่อหย่านม หย่านมเมื่ออายุ 28 วัน น้ าหนักประมาณ 6 กิโลกรัม ควร
ย้ายแม่สุกรออกไปก่อนให้ลูกสุกรอยู่คอกเดิมสัก 3-5 วัน แล้วจึงย้ายลูกออกไปคอกอนุบาล เพ่ือ
ป้องกันลูกสุกรเครียดและควรใช้วิตามินหรือยาปฏิชีวนะละลายน้ าให้ลูกสุกรกินหลังจากหย่านม
ประมาณ 3-5 วัน ลูกสุกรอายุ 6 สัปดาห์ ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกรและฉีดวัคซีนซ้ าทุกๆ 6 
เดือน ในสุกรพ่อแม่พันธุ์ ( วัคซีนมีความคุ้มกันโรคได้ 6-12 เดือน )  
ลูกสุกรอายุ 7 สัปดาห์ ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และฉีดวัคซีนซ้ าทุกๆ 4-6 เดือน ใน
สุกรพ่อแม่พันธุ์ (วัคซีนมีความคุ้มกันโรค 4-6 เดือน)  
ลูกสุกรอายุ 2 เดือนครึ่ง ควรให้ยาถ่ายพยาธิและให้ซ้ าหลังจากให้ครั้งแรก 21 วัน ในสุกรพ่อแม่พันธุ์
ควรถ่ายพยาธิทุกๆ 6 เดือน  
 6.การจัดการแม่สุกรหลังคลอด ฉีดยาปฏิชีวนะให้แม่สุกรหลังคลอดทันทีติดต่อกันเป็นเวลา 
1-2 วันเพ่ือป้องกันมดลูกอักเสบ ( ยาเพนสเตร็ป,แอมพิชิลิน,เทอร์รามัยซิน เป็นต้น ) หลังคลอด 1-3 
วัน ควรให้อาหารแม่สุกรแต่น้อย ( วันละ 1-2 กิโลกรัม ) และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนให้อาหารเต็มที่เมื่อ
หลังคลอด 14 วัน (ให้อาหารวันละ4-6กิโลกรัม) หรือหากแม่สุกรมีลูกเกิน 10 ตัวขึ้นไป อาจจะให้
อาหารแม่สุกรเลี้ยงลูก 8-10 กิโลกรัมต่อวัน หลังจากคลอด 14-28 วัน หรือจนกระทั่งแม่สุกรหย่านม 
ระวังอย่าให้แม่สุกรผอมเมื่อหย่านม ซึ่งจะมีผลท าให้แม่สุกรไม่สมบูรณ์พันธุ์และโทรมมาก แม่สุกหลัง
หย่านมควรขังรวมกันคอกละประมาณ 2-5ตัว (ขนาดใกล้เคียงกัน) เพ่ือให้เกิดความเครียดจะเป็นสัด
ได้ง่ายและจะเป็นสัดภายใน 3-10วัน ถ้าแม่สุกรเป็นสัดให้ท าการผสมพันธุ์ได้เลย (  การเลี้ยงสุกร : 
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ) 
 
อุตสำหกรรมกำรผลิตสุกรของประเทศไทย 
 ประเทศที่เลี้ยงสุกรมากที่สุดในโลก คือ ประเทศจีน ประมาณ 5,5000,000 ตัน สหรัฐเป็นที่สาม
รองจากสหภาพยุโรป คือ ประมาณ 1,1000 ตัน แต่สหรัฐเป็นประเทศที่ส่งออกสุกรเพ่ือจ าหน่ายมาก
ที่สุดในโลก คือ 2,300 ตันการผลิตสุกรของไทยปัจจุบัน  ปริมาณการผลิตสุกรของไทยอยู่ที่ 13-16 
ล้าน/ปี โดยมีการเจริญเติบโตปีละ 5% การผลิตส่วนใหญ่เพ่ือการบริโภคในประเทศมากกว่าส่งออก   
( domestic consumption 98% export 1% import 1% ) อุตสาหกรรมการเลี้ยงจะอยู่ในส่วน
ของเกษตรกร 75% และ 25% อยู่ในภาคบริษัท 
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ตำรำง 2.6 แสดงปริมาณการผลิตสุกรใน ปี 2555-2559  
ปี จ านวนแม่พันธุ์ ณ ต้นปี จ านวนสุกรขุนที่ผลิตระหว่างปี 

2555 840,000 13,900,000 
2556 920,000 14,700,000 
2557 950,000 16,000,000 
2558 990,000 16,500,000 
2559  1,030,000 17,000,000 

ที่มำ : วิวัฒน์ (2559) 
 
 การส่งออก  ไทยมีโรงงานช าแหละมาตรฐานเพ่ือการส่งออก 7 แห่ง  ไทยส่งออกทั้งเนื้อสุกรปรุง
สุกและเนื้อสุกรดิบ  ก่อนปี  2004  ไทยจะส่งออกเนื้อสุกรดิบมากกว่าปรุงสุก  ตั้งแต่ปี  2004  ไทย
ส่งออกเนื้อสุกรปรุงสุกเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่ส่งออกเนื้อสุกรดิบน้อยลง เนื่องจาก  ราคาสุกรขุนใน
ประเทศปรับตัวสูงขึ้น  ประเทศคู่ค้าหลักของไทยในการส่งออกเนื้อสุกรดิบ  คือ  ฮ่องกง  และเนื้อสุกร
ปรุงสุกคือ  ญี่ปุ่น รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในปี 2558 มูลค่าการส่งออกสุกรและ
ผลิตภัณฑ์รวมทั้งสิ้น 8,817.06 ล้านบาท เป็นสุกรพันธุ์มูลค่า 191.65 ล้านบาท (ร้อยละ 2.17) สุกร
ขุนมูลค่า 5,984.48 ล้านบาท (ร้อยละ 67.87) เนื้อสุกรสด 250.83 ล้านบาท (ร้อยละ 2.84) เนื้อสุกร
แช่เกลือ 125.36 ล้านบาท (ร้อยละ 1.42) เนื้อสุกรสุก 2,161.84 ล้านบาท (ร้อยละ 24.52) และส่วน
อ่ืนที่บริโภค/ได้ 102.90 ล้านบาท (ร้อยละ 1.17) นอกจากนี้ในปี 2559 (ม.ค. – มิ.ย. ) มูลค่าส่งออก 
4,690 ล้านบาท เป็นสุกรพันธุ์ มูลค่า 550 ล้านบาท (ร้อยละ 12) สุกรขุนมูลค่า 2,830 ล้านบาท (ร้อย
ละ 60 ) เนื้อสุกรสด มูลค่า 113 ล้านบาท (ร้อยละ 2) เนื้อสุกรแช่เกลือ/รมควัน มูลค่า 136 ล้านบาท 
(ร้อยละ 3) เนื้อสุกรสุก มูลค่า 1,025 ล้านบาท (ร้อยละ 22) และส่วนอ่ืนที่บริโภคได้มูลค่า 30 ล้าน
บาท (ร้อยละ 1) ปริมาณการส่งออกในปี 2559 (ม.ค. - มิ.ย.) เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี  2558  
พบว่าสุกรมีชีวิตมีการส่งออกเพ่ิมขึ้นอย่างมาก  และสุกรพันธุ์ส่งออกเพ่ิมขึ้นสองเท่า  โดยส่วนใหญ่
ส่งออกไปยังประเทศลาวและสุกรขุนส่งออกเพ่ิมขึ้น 1 เท่า  เนื่องจากผู้ประกอบการไทยเริ่มปรับการ
ลงทุนไปลงทุนผลิตสุกรในประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิต
สุกรรายงานข้อมูลต้นทุนการผลิตสุกรขุนรายเดือน  ปี  2559  โดยต้นทุนการผลิตสุกรขุนไตรมาสที่ 1 
และ 2 ปี 2559 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 68.38 บาท  และ  66.77 บาท  ตามล าดับ  และคาดการณ์ต้นทุน
การผลิตไตรมาสที่ 3 เป็น 71.27 บาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.7 จากไตรมาสสองเนื่องจากต้นทุนค่าพันธุ์
สัตว์ปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.3 นอกจากนี้ สถานการณ์เรื่องของการใช้สารต่างๆ ที่ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพ เช่น สารเร่งเนื้อแดง อาหารสัตว์ที่ไม่ได้คุณภาพ ยาปฏิชีวนะท่ีไม่ได้คุณภาพ ทางภาครัฐจะ
มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และมีบทลงโทษจ าคุกโดยไม่รอลงอาญา ซึ่งที่ผ่านมามีการจับกุมผู้
ที่ลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในหลายพ้ืนที่ พร้อมกันนี้  ยังให้ความส าคัญในเรื่องการจับกุมโรงเชือด
เถื่อน โดยเข้าไปดูแลและควบคุมอย่างเข้มงวด  (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559.)  ตัวอย่าง
กฎระเบียบในการน าเข้าของฮ่องกงเนื้อสุกรต้องปลอดจากสารเร่งเนื้อแดง เนื้อสุกรสดต้องมาจากเขต
ปลอดโรคปากเท้าเปื่อยตาม ข้อก าหนดของ OIE  เนื้อสุกรต้องปลอดจากสารตกค้าง (กลุ่มยาซัลฟา , 
ยาปฏิชีวนะ)  โรงฆ่าจะต้องเป็นโรงงานที่ฮ่องกงรับรองอุณหภูมิของเนื้อแช่เย็นต้องไม่สูงกว่า  4 °C  
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และเนื้อแช่แข็งต้องไม่สูงกว่า -18 °Cความเป็นไปได้ในกาส่งออกสุกรของไทย  โอกาสในการส่งออก  
ประเทศท่ีมีความต้องการในการน าเข้าเนื้อสุกร  เช่น  จีน ฮ่องกง  ญี่ปุ่น  เกาหลี  เป็นต้น ข้อได้เปรียบ
การส่งออกใน  AEC 
 ไทยมีความก้าวหน้าด้านการเลี้ยงและการผลิตสุกร  ไทยมีเกษตรกร/นักวิชาการที่ช านาญการ
เลี้ยงสุกรอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการวางแผนด้านการจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์  เช่น  ข้าวโพด  
ปลายข้าว  มันส าปะหลังอย่างเพียงพอ  มีกฎระเบียบและการควบคุมได้มาตรฐานสากลอุปสรรคใน
การส่งออก  ขาดความเข้าใจในความต้องการของตลาด สุกรส่วนใหญ่อยู่ในมือของเกษตรซึ่งยังไม่มี
การจัดการในเรื่องระบบ Food Safety ผู้ซื้อไม่รู้จักบริษัทผู้ผลิต ท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่
ต้องการสินค้าข้อเสนอแนะ  บริษัทที่มีศักยภาพช่วยกันน าร่องในการเปิดตลาดส่งออก  พัฒนาสินค้า
แปรรูปปัจจุบันให้สามารถส่งออกได้  ผลักดันให้เกิดฟาร์มมาตรฐานระดับชาติ  ส่งเสริมให้มีความ
เข้าใจเรื่องระบบ Food Safety  และด าเนินการอย่างจริงจังแก่สัตว์แพทย์และเจ้าของฟาร์ม  จัดตั้ง
องค์กรหรือสมาคมที่สามารถเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ผลิตได้  กระตุ้น
ภาครัฐให้มีการสนับสนุนในเรื่องของการส่งออกอย่างต่อเนื่อง   จัดให้ผู้ผลิตไปดูงานในตลาด
ต่างประเทศ  เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของตลาดเพ่ือน ามาปรับปรุงสินค้าให้
เหมาะสมกับตลาด (พงษ์วิวัฒน์ชัย, 2559) 
 
ควำมส ำคัญของเอนไซม์ในปัจจุบัน 
 เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพซึ่งมีบทบาทส าคัญในกระบวนการทางชีวเคมีในสิ่งมีชีวิต 
ปัจจุบันได้มีการน าเอนไซม์จากสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆโดยเฉพาะจุลินทรีย์มาใช้ในประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงทางด้านการแพทย์ และการวิจัยทาง เทคโนโลยีชีวภาพ โดยใช้เพ่ือการเร่ง
ปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตโดยตรง หรือเพ่ือปรับใช้ในกระบวนการผลิตที่มีอยู่เพ่ือลด การใช้สารเคมี
และพลังงานเพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้เสริมในผลิตภัณฑ์
ต่างๆ เพ่ือ เพ่ิมคุณสมบัติและมูลค่าทางการตลาด  โดยมีการใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมหลัก
หลายประเภท เช่น อาหารคน อาหาร สัตว์ พลังงาน สิ่งทอ การแปรรูปแป้ง รวมถึงการผลิตเครื่อง
อุปโภคต่างๆด้วยความส าคัญของเอนไซม์ต่ออุตสาหกรรมในประเทศ ปัจจุบันห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีเอนไซม์มีเป้าหมายงานวิจัยในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของ 
จุลินทรีย์ในประเทศเพ่ือใช้เป็นแหล่งเอนไซม์ที่มีศักยภาพทางอุตสาหกรรม โดยมีหน้าที่ในการวิจัยและ
พัฒนาทั้งทางด้านการ สร้างเทคโนโลยีฐานส าหรับการค้นหาและผลิตเอนไซม์จากแหล่ งจุลินทรีย์ใน
ประเทศทั้งจากธนาคารจุลินทรีย์ไบโอเทคและโดย ใช้เทคโนโลยีเมตาจีโนมิกส์ในการค้นหายีนที่
ก าหนดการสร้างเอนไซม์ที่สนใจโดยตรงจากจุลินทรีย์ที่เพาะเลี้ยงไม่ได้ในสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมีการสร้างความร่วมมือในการวิ จัยและพัฒนา
ร่วมกับภาคเอกชน ในรูปแบบของการร่วมวิจัยและการรับจ้างวิจัย โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตเอนไซม์และอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพภายในประเทศอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์ การใช้เอนไซม์ในอาหารสัตว์เป็นตลาดเอนไซม์ภายในประเทศที่มีสัดส่วนสูง โดยในปัจจุบันมีการ
ใช้ เอนไซม์ย่อยโพลีแซคคาไรด์ในกลุ่มเซลลูเลส ไซลาเนส และแมนนาเนสเพ่ือผสมในอาหารสัตว์เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการย่อย องค์ประกอบที่เป็นเส้นใย รวมถึงการใช้เอนไซม์ไฟเตสในการเพ่ิมการ
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ปลดปล่อยฟอสเฟตในอาหารสัตว์ ซึ่งส่งผลในการเพ่ิม อัตราการดูดซึมสารอาหารและเพ่ิมอัตราการ
เจริญเติบโตของสัตว์ ห้องปฏิบัติการได้มีการด าเนินการวิจัยและพัฒนาเอนไซม์ ร่วมกับภาคเอกชน
หลายแห่งในการผลิตเอนไซม์จากจุลินทรีย์ในธนาคารจุลินทรีย์ไบโอเทค และพัฒนากระบวนการผลิต
ทั้งโดย การใช้ราสายพันธุ์ธรรมชาติโดยกระบวนการหมักแบบ Submerged หรือ Solid-state และ
การใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมใน การผลิตเอนไซม์เป้าหมายในแบคทีเรียหรือยีสต์เพ่ือน าไปสู่การ
ผลิตในระดับถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาด 10-200 ลิตร เพ่ือให้ได้ เอนไซม์ในปริมาณที่เพียงพอในการ
ทดสอบผลในระดับฟาร์ม ในปัจจุบันห้องปฏิบัติการได้มีการพัฒนาเอนไซม์เชิงเดี่ยวและ เอนไซม์ผสม
ซึ่งมีกิจกรรมของเอนไซม์ในกลุ่มย่อยโพลีแซคคาไรด์หลายชนิดจากสายพันธุ์ราธรรมชาติชนิดต่างๆ 
และพัฒนาสู่ ระดับการทดสอบภาคสนามเช่นโครงการวิจัยเอนไซม์ย่อยโพลีแซคคาไรด์ร่วมกับ บริษัท
เอเชีย สตาร์ แอนิมัลเฮลธ์ จ ากัด และ การพัฒนาเอนไซม์รีคอมบิแนนท์ไฟเตสร่วมกับบริษัทเบทาโกร 
จ ากัด โดยขณะนี้มีเอนไซม์หลายชนิดที่พัฒนาขึ้นอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ใน การผลิตเชิง
การค้าร่วมกับภาคเอกชน นอกเหนือจากนั้นยังมีการพัฒนาการใช้จุลินทรีย์ในการผลิตอาหารสัตว์
โปรตีนสูงร่วมกับ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาการ
ผลิตในระดับโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมพลังงานและการแปรสภาพชีวมวล (Biorefinery): ปัจจุบันมี
ความสนใจเพ่ิมข้ึนอย่างมากในการผลิตพลังงาน ชีวภาพเช่นไบโอเอทานอล รวมถึงสารเคมีต่างๆ จาก
วัตถุดิบทางการเกษตรและวัสดุเหลือทิ้งประเภทลิกโนเซลลูโลสซึ่งมี ศักยภาพในประเทศเช่น ชานอ้อย 
ฟางข้าวและกากมันส าปะหลัง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องอาศัยเอนไซม์ในกลุ่มเซลลูเลส และเฮมิ
เซลลูเลส ในการย่อยสลายโพลีแซคคาไรด์ให้เป็นน้ าตาล เพ่ือใช้เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการหมักเพ่ือ
ผลิต เอธานอลหรือสารเพ่ิมมูลค่าอ่ืนๆ ปัจจุบันห้องปฏิบัติการได้มีการวิจัยและพัฒนามัลติเอนไซม์
จากราที่พบภายในประเทศ ซึ่งมี กิจกรรมของเอนไซม์ที่หลากหลายรวมถึงเอนไซม์ที่ใช้ในการลดความ
หนืดของวัตถุดิบมันส าปะหลังในกระบวนการหมักแบบ ความเข้มข้นสูงเพ่ือผลิตเอทานอลซึ่งอยู่
ระหว่างการเตรียมการศึกษาในระดับโรงงานต้นแบบ และระบบเอนไซม์เซลลูเลสใน การย่อยชีวมวล
การเกษตรประเภทลิกโนเซลลูโลสเป็นน้ าตาลเพ่ือการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานและเคมี
ชีวภาพโดย เน้นการศึกษาการเสริมกัน ของเอนไซม์ของ BIOTEC กับ expansin ชนิดใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบเอนไซม์ เซลลูเลสในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับ The Joint 
Graduate School of Energy and Environment (JGSEE) ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและสาร
เพ่ิมมูลค่าชนิดต่างๆ ภายใต้แนวคิดในการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับ กระบวนการ
ทางวิศวกรรมเคมี โดยมีงานวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น บริษัท เอสซีจี ในการศึกษาศักยภาพ
ของ pulp sludge เพ่ือเป็นวัตถุดิบในกระบวนการ biorefinery การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาส าหรับ
การผลิตสารเคมีจากน้ าตาล และ ร่วมกับปริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ในการศึกษายีสต์ทนร้อนเพ่ือ
การพัฒนาระบบการผลิตเอทานอลแบบ consolidated bioprocessing  การพัฒนากระบวนการ
ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green process): ปัจจุบันมีความสนใจในการน าเอนไซม์ไปใช้ ร่วมกับ
กระบวนการผลิตแบบปกติ เพ่ือเป็นการลดปริมาณการใช้สารเคมีหรือพลังงานในกระบวนการผลิต 
รวมถึงลดน้ าเสีย จากกระบวนการผลิตเช่น การพัฒนาเอนไซม์ ENZBleach ซึ่งเป็นเอนไซม์ไซ
แลเนสทนด่างจากเมตาจีโนมของกลุ่มจุลินทรีย์ใน ล าไส้ปลวกซ่ึงสามารถช่วยลดปริมาณคลอรีนที่ใช้ใน
กระบวนการฟอกเยื่ อ โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบการผลิตแบบ high cell density 
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fermentation ในระดับก่อนน าร่องและอยู่ระหว่างการเตรียมการทดสอบในโรงงานเยื่อกระดาษ
ร่วมกับบริษัท เอสซีจี เปเปอร ์(SCG Paper) และการพัฒนาเอนไซมส์ าหรับการลอกแป้งและการขจัด
สิ่งสกปรกในขั้นตอนเดียวร่วมกับบริษัท ธนไพศาล ซึ่งเป็นผู้ผลิตสิ่งทอและบริษัทผู้ผลิตเอนไซม์ ซึ่งจะ
น าไปสู่การลดต้นทุนในการผลิตและเป็นการพัฒนากระบวนการ ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน  
 
กำรศึกษำกำรใช้เอนไซม์ในอำหำรสัตว ์
 การเสริมเอนไซม์ที่ให้สัมฤทธิ์ผลที่สุด คือ การเสริมในสัตว์เล็กหรือลูกสัตว์หลังหย่านม ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้สัตว์หลังหย่านมได้รับสารอาหารเพ่ิมมากขึ้น โดยเอนไซม์ที่เสริมจะเข้าไปช่วยกระตุ้น
การท างานของระบบการย่อยและการดูดซึมให้พัฒนาดีขึ้น และเพ่ือรองรับการย่อยอาหารประเภท
โปรตีนจากพืชหลังหย่านมได้ดีขึ้น (สาโรช , 2547) ปัจจุบันบางฟาร์มจะหย่านมลูกสุกรก่อนก าหนด 
ดังนั้นจึงจ า เป็นต้องให้อาหารแก่ลูกสุกรตั้งแต่ลูกสุกรอยู่ในระยะดูดนม ปกติทั่วไปแล้วจะหย่านมที่
อายุ 4 หรือ 5 สัปดาห์ ถ้าหากลูกสุกรหย่านมที่ 8 สัปดาห์ ขณะนั้นในสัปดาห์สุดท้ายลูกสุกรจะกิน
อาหารเป็น 70–80 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการ แต่ถ้าลูกสุกรหย่านมที่ 6 สัปดาห์ ในสัปดาห์สุดท้าย
ก่อนหย่านมลูกสุกรจะกินอาหารได้ 50–60 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการ ดังนั้นจึงต้องทา ให้ลูกสุกร
กินอาหารแข็งให้ได้มากที่สุดก่อนหย่านม เพ่ือลดการเปลี่ยนอาหารให้น้อยที่สุด ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่
ท า ให้เกิดความเครียดเมื่อหย่านม ความเครียดจะมีผลต่อการท างานของระบบต่างๆ ในร่างกาย
รวมถึงระบบการย่อยอาหารด้วย (นิรนาม, 2554) ลูกสุกรในช่วงแรกเกิดจนถึงอายุ 5 สัปดาห์ จะมี
เอนไซม์ต่างจากสุกรที่โตเต็มที่แล้ว เนื่องจากในระยะดูดนมแม่ 1-2 วันแรก ล า ไส้เล็กจะยอมให้มีการ
ดูดซึมโปรตีนได้ ซึ่งเป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่ท า ให้ลูกสุกรได้รับภูมิคุ้มกันจากแม่ในรูปของ 
immunoglobulin ซึ่งมีอยู่ในนมน้ าเหลือง ความสามารถในการดูดซึมโปรตีนจะลดลงอย่างรวดเร็ว
ภายหลังจากลูกสุกรเกิดได้ 24-ชั่วโมง ระบบการย่อยอาหารของลูกสุกรยังไม่สมบูรณ์ การพัฒนาการ
ท างานของเอนไซม์มีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ านมที่แม่สุกรผลิตได้ ในระยะแรกจึงไม่สามารถใช้
โปรตีนจากพืชและสัตว์ได้เต็มที่ เนื่องจากกระเพาะมีการสร้างกรดเกลือและเอนไซม์เปปซินน้อย ท า 
ให้สภาพพีเอชในกระเพาะยังไม่เหมาะสม แต่จะสร้างน้ าย่อย เรนนินออกมามาก เพ่ือท าให้เคซีนซึ่ง
เป็นโปรตีนในนมตกตะกอนไหลผ่านทางเดินอาหารช้าลง เพ่ือให้เอนไซม์เปปซินย่อยได้ดีขึ้นในระยะ -
แรกนี้ลูก-สุกรสามารถใช้น้า ตาลกลูโคสได้เช่นกัน และไขมันไม่อ่ิมตัว เช่น น้ ามันข้าวโพด น้ ามันถั่ว
ลิสง แต่ไขมันสัตว์จะใช้ได้น้อย ลูกสุกรจะไม่สามารถใช้น้ าตาลที่มีโมเลกุลใหญ่ได้ เช่นน้ าตาลซูโคส- 
(sucrose) และแป้ง (นิรนาม, 2554) เมื่อลูกสุกรโตขึ้นจะหลั่งกรดเกลือและเอนไซม์เปปซินได้มากข้ึน 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในช่วงหย่านมจะมีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะภายในล าไส้ของลูกสุกร ได้แก่ 
ความสูงของวิลไล (villi) ที่ลดลง ความกว้างของวิลไลที่เพ่ิมขึ้น ความลึกของ -crypt เพ่ิมขึ้น (D. 
Kelly and T.P. King, 2001) เมื่อลูกสุกรอายุได้ 4-6 สัปดาห์ จะเริ่มสร้างกรดเกลือและเอนไซม์ได้
คงที่และเอนไซม์มอลเตส เอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสและเอนไซม์ไลเปสจะมีอยู่น้อยในช่วงที่ยังเล็กแล้ว
จะค่อยๆ เพ่ิมขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ (biocatalyst) ที่เซลล์ทุก
ชนิดไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์หรือจุลินทรีย์ ผลิตขึ้นเพ่ือใช้เร่งปฏิกิริยาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต เอนไซม์
มากมายหลายชนิดกระจายอยู่แทบทุกส่วนภายในเซลล์ ขึ้นอยู่กับว่าเอนไซม์ชนิดนั้นจะเร่งปฏิกิริยาใด
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และปฏิกิริยานั้นเกิดขึ้นที่ส่วนใดของเซลล์ เช่น เอนไซม์ต่างๆ ที่เร่งปฏิกิริยาการสลายกลูโคส 
(glycolysis) จะอยู่ในไซโตพลาสซึม (cytoplasm) ของเซลล์ เนื่องจากการสลายกลูโคสไปเป็นไพรู
เวท (pyruvate) เกิดขึ้นในไซโตพลาสซึม เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการสร้างโปรตีนอยู่ในไรโบ
โซม (ribosome)เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บพลังงานไว้ในรูปของพลังงานเคมีอยู่ที่ไมโตคอนเดรีย
(mitochondria) และคลอโรพลาสต์ (chloroplast) และเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการไฮโดรไลซ์สาร-
พลังงานสูง เพ่ือน าพลังงานไปใช้ในการล าเลียงไอออนผ่านเข้าออกเซลล์ที่เยื่อ พลาสมาของเซลล์เป็น
ต้น เอนไซม์ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเอนไซม์ที่อยู่ภายในเซลล์เรียกว่า เอนไซม์ภายในเซลล์
(intracellular enzymes) นอกจากนี้ยังมีเอนไซม์หลายชนิดที่เซลล์สังเคราะห์ขึ้น และขับออกนอก-
เซลล์เพ่ือใช้เร่งปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมรอบเซลล์ เช่น ยีสต์จะผลิตเอนไซม์อินเวอร์เทส
(invertase) และขับออกนอกเซลล์ เพ่ือเร่งปฏิกิริยาการสลายน้า ตาลซูโคส (sucrose) ในสิ่งแวดล้อม
ให้กลายเป็นน้ าตาลฟรุกโตส (fructose) และกลูโคส (glucose) เพ่ือเซลล์จะได้น าไปใช้เป็นอาหาร
ต่อไป (ธีระยุทธ, 2549) เอนไซม์เกือบทุกชนิดมีโครงสร้างเป็นโปรตีนซึ่งมีการขดตัวหรือโครงรูป 
(conformation)ที่จ า เพราะและถูกก าหนดโดยล าดับการเรียงตัวของกรดอะมิโนมีมวลโมเลกุลตั้งแต่
หนึ่งหมื่นดาลตันขึ้นไปจนถึงหลายล้านตัน รูปแบบที่พบสามารถจ าแนกออกเป็น 2 แบบ คือ รูปแบบ
ที่ขดเป็นก้อนกลม (globular protein) และรูปแบบที่เป็นเส้นใย (fibrous protein) แบบที่มีบทบาท
ในสิ่งมีชีวิตมากที่สุดคือ แบบที่ขดเป็นก้อนกลม (บุญล้อม , 2546) ซึ่งเป็นส่วนที่ละลายน้ า และ
ตกตะกอนได้เนื่องจากเอนไซม์เป็นโปรตีนที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ ดังนั้นขนาดโมเลกุลของเอนไซม์ เมื่อ
เทียบกับสารซึ่งท าปฏิกิริยาโดยมีเอนไซม์เป็นตัวเร่ง เรียกว่า ซับสเตรท (substrate) บางเอนไซม์ก็
ประกอบ-ด้วยโพลิเปปไทด์ (polypeptide) เพียงอย่างเดียว แต่บางเอนไซม์ต้องมีส่วนประกอบที่ไม่ใช่
โปรตีนเป็นปัจจัยร่วมหรือโคแฟคเตอร์ร่วมอยู่ด้วยจึงจะสามารถท างานได้โคแฟคเตอร์ของเอนไซม์
อาจจะเป็นไอออนที่มีประจุบวก เช่น Fe2+, Mn2+ หรือ Zn2+ หรืออาจจะเป็นสารอินทรีย์ที่เรียกว่า 
coenzymeเอนไซม์บางชนิดต้องการทั้งโคเอนไซม์และประจุโลหะหนึ่งหรือสองไอออนในการท างาน
ของ7เอนไซม์ ในบางเอนไซม์ประจุโลหะหรือโคเอนไซม์จะเกาะกับโปรตีนอย่างหลวมๆ แต่ในบางชนิด
ก็จะเกาะแน่น เรียกประจุโลหะหรือโคเอนไซม์ที่มาเกาะกับโปรตีนนี้ว่า prosthetic group เฉพาะ-
ส่วนที่เป็นโปรตีนเรียกว่า apoenzyme ซึ่งเป็นส่วนที่ท า ให้เสียสภาพได้ง่ายด้วยความร้อน และ
เอนไซม์ที่มีโคแฟกเตอร์อยู่ด้วยเรียกรวมกันว่า holoenzyme นอกจากนี้โครงสร้างของเอนไซม์ที่มี
การขดตัวหรือบิดพันกันไปมาจะท าให้เกิดโครงรูปที่เรียกว่าบริเวณเร่ง (active site) ซึ่งเป็นบริเวณที่
เอนไซม์จับกับซับสเตรทตามขนาด รูปร่าง และโครงสร้างตามธรรมชาติของโมเลกุลซับสเตรทปัจจุบัน
เชื่อว่าต าแหน่งของบริเวณเร่งไม่มีการก าหนดแบบตายตัว (rigid geometrical) แต่จะมีความจ าเพาะ
เจาะจง และมีการจัดเรียงตัวอย่างหนาแน่นของกรดอะมิโน โดย side chain (R-group)จะเกิดการเร่ง
ปฏิกิริยากับหมู่ซับสเตรท นอกจากนี้ยังพบว่ามีพวกโคแฟกเตอร์ของเอนไซม์ที่ต าแหน่งบริเวณเร่งจะ
ช่วยเร่งปฏิกิริยาโดยใช้กรดอะมิโนไม่กี่ตัว โดยต าแหน่งอาจจะห่างกัน 2-3ส่วนหรืออาจห่างกันมากถึง
ร้อยส่วนของที่เหลือ แต่เนื่องจากการขดตัวก็สามารถจะมาอยู่ใกล้กันและเกิดเป็นบริเวณเร่งขึ้นได้ ซึ่ง
จะเห็นว่าบริเวณเร่งจะคิดเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับโมเลกุลของเอนไซม์ทั้งหมด เอนไซม์
บางชนิดยังมีอีกบริเวณหนึ่งของโมเลกุลที่สามารถใช้ควบคุมการท างานของบริเวณเร่งได้ บริเวณนี้
สามารถจับกับสารอ่ืนที่ไม่ใช่ซับสเตรททา ให้การเร่งของปฏิกิริยาเปลี่ยนไป สารที่ควบคุมการท างาน
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ของเอนไซม์เรียกว่า ตัวควบคุม (regulator) และส่วนของเอนไซม์ที่จับกับตัวควบคุมเรียกว่า แหล่ง
ควบคุม (regulator site) และเรียกเอนไซม์ที่มีทั้งแหล่งควบคุมและบริเวณเร่งว่า allosteric 
enzyme (พจน์ และคณะ, 2543) การท างานของเอนไซม์สามารถจ าแนกออกได้เป็นลักษณะใหญ่ๆ 
หลายลักษณะ คือเอนไซม์ที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพมาก สามารถเร่งปฏิกิริยาได้อย่าง
รวดเร็วและยังมีความจ าเพาะเจาะจง ซึ่งเป็นความจ าเพราะทั้งปฏิกิริยาที่ถูกเร่งและสารที่จะมาท า
ปฏิกิริยาซึ่งเรียกว่าซับสเตรท เอนไซม์อีกชนิดหนึ่งมักจะเร่งปฏิกิริยาทางเคมีเพียงปฏิกิริยาเดียวหรือ
ปฏิกิริยาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ตัวอย่างเช่น เอนไซม์ที่เร่งการสลายโปรตีน (proteolytic enzymes) 
โดยปฏิกิริยาการสลายพันธะเปปไทด์ด้วยน้า และส่วนใหญ่จะเร่งปฏิกิริยาการสลายพันธะเอสเทอร์
ด้วยน้านอกจากนี้เอนไซม์บางชนิดเมื่อถูกสังเคราะห์ขึ้นใหม่จะอยู่ในรูปที่ไม่สามารถเร่งปฏิกิริยาได้
( inactive precursor form) และสามารถที่จะท างานได้ถ้าอยู่ ในสภาวะที่เหมาะสม โดยทั่วไป 
inactiveprecursor ของ โปรติ โ อ ไลติ ค เอนไซม์  ( proteolytic enzyme) เ รี ยกว่ า  ไซ โม เจน 
(zymogen)ในการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์จะท าให้สมดุลของปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนแปลง และเอนไซม์
ยัง ท าหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีให้เกิดเร็วขึ้น โดยการลดพลังงานกระตุ้น (activation energy) ของ
ปฏิกิริยานั้นลง การเร่งปฏิกิริยาเคมีของเอนไซม์จะเริ่มจากการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง
เอนไซม์ (E) กับซับสเตรท (S) (enzyme substrate complex, ES) โดยที่ซับสเตรทจะเกาะกับ
บริเวณเร่งบนโมเลกุลของเอนไซม์ เอนไซม์ส่วนมากจะมีการเลือกจับกับซับสเตรท และความจ าเพาะ
เจาะจงในการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ขึ้นอยู่กับความจ าเพาะในการจับระหว่างเอนไซม์กับซับสเตรท
เป็นส่วนใหญ่ โดยที่ซับสเตรทที่เกาะที่บริเวณเร่งของเอนไซม์จะเกาะกันด้วยแรงอ่ืนๆ มีทั้งแรงดึงดูด
ไฟฟ้า แรงดึงดูดประเภทโพลาร์ เช่นเดียวกับแรงที่ยึดโครงสร้างสามมิติของโปรตีนเอาไว้นอกจากนี้
ความจ าเพาะของเอนไซม์ในการจับกับซับสเตรทขึ้นกับการจัดอะตอมในบริเวณเร่ง ซึ่งซับสเตรท
จะต้องมีรูปร่างที่เหมาะกับบริเวณเร่งคล้ายๆ กับแม่กุญแจและลูกกุญแจ ( lock and key)โครงสร้าง
เอนไซม์เปรียบเสมือนแม่กุญแจจึงสวมกันได้พอดีกับซับเสตรท ซึ่งเปรียบเสมือนลูก-กุญแจ โดย
โครงสร้างไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (ปริญญา , 2554) แต่บริเวณเร่งของเอนไซม์บางชนิดไม่คง
รูปแบบแม่กุญแจ ในกรณีเช่นนี้บริเวณเร่งของเอนไซม์จะเปลี่ยนไปโดยการจับกับซับสเตรท บริเวณเร่ง
ของเอนไซม์จะมีรูปร่างเหมือนกับซับสเตรท หลังจากเกาะกับซับสเตรทแล้วเท่านั้น การเกิดเช่นนี้
เรียกว่า induced fites  (พจน์ และคณะ, 2543)เอนไซม์จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ขึ้นอยู่
กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความเข้มข้นของซับสเตรท ในปฏิกิริยาเคมีทั่วไปอัตราเร็วของปฏิกิริยาจะ
เป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของซับสเตรท ในช่วงที่ซับสเตรทมีความเข้มข้นน้อยกว่าค่าความ
เข้มข้นของซับสเตรทที่เร่งโดยเอนไซม์ ท าให้อัตราเร็วของปฏิกิริยามีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของอัตราเร็ว
สูงสุด (Km) และเมื่อความเข้มข้นของซับสเตรทมีค่ามากกว่าค่า Km มากๆ อัตราเร็วของปฏิกิริยาจะ
ไม่ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของซับสเตรทนั้น กล่าวคือ เมื่อความเข้มข้นของเอนไซม์คงที่ การเพ่ิมความ
เข้มข้นของซับสเตรทจะท า ให้อัตราเร็วของปฏิกิริยาเพ่ิมขึ้นจนถึงจุดหนึ่งจะหยุดคงที่ เนื่องจาก
ปริมาณของเอนไซม์ที่มีอยู่ถูกใช้ในการเร่งปฏิกิริยาจนหมด เรียกว่า เอนไซม์อ่ิมตัวด้วยซับสเตรท 
ดังนั้นเมื่อผ่านจุดนี้ไปแล้ว ไม่ว่าจะเพ่ิมความเข้มข้นของซับสเตรทไปอีกเท่าไรก็จะไม่ท า ให้อัตราเร็ว
ของปฏิกิริยาเพ่ิมขึ้นอีก แต่อัตราเร็วของปฏิกิริยาลดลงได้ในกรณีที่โมเลกุลของซับสเตรทไปท าให้
โอกาสของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างเอนไซม์กับซับสเตรทแตกตัวเป็นเอนไซม์และผลิตภัณฑ์ได้
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น้อยลง จุดที่ความเร็วเริ่มต้นของปฏิกิริยาจะเริ่มคงที่และเป็นอัตราเร็วสูงสุดของปฏิกิริยาความเข้มข้น
ของเอนไซม์ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการท างานของเอนไซม์ โดยที่อัตราเร็วของปฏิกิริยาจะเป็น
สัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของเอนไซม์ แต่เอนไซม์บางชนิดถ้าเพ่ิมความเข้มข้นท า ให้อัตราเร็ว
ของปฏิกิริยาอาจลดลง เนื่องจากการรวมตัวกันของเอนไซม์หรือเกิดจากจ านวนซับสเตรทที่จ ากัดพี
เอชก็จะมีผลต่อการท างานของเอนไซม์เช่นกัน ซึ่งเกิดขึ้นได้เนื่องจากอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับ
การเพ่ิมปฏิกิริยาความเป็นกรด-ด่างซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของหมู่กรดและเบสทั้งในโมเลกุลของ
เอนไซม์และซับสเตรท การแตกตัวของหมู่กรดและเบสเหล่านี้ขึ้นอยู่กับพีเอชของเอนไซม์และบางครั้ง
โครงสร้างทั้งหมดของโมเลกุลเอนไซม์ที่จาก เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับประจุของเอนไซม์หรือซับส
เตรท ที่พีเอชต่ าหรือสูงเกินไป มักท าให้ประจุเปลี่ยนไปจนไม่เหมาะสมที่จะท าปฏิกิริยากันหรือมีส่วนที่
ท าให้โครงสร้างของเอนไซม์เสียสภาพธรรมชาติไปด้วยดังนั้นเอนไซม์แต่ละชนิดย่อมจะท างานได้ดี
ที่สุดที่พีเอช ที่เหมาะสม เรียกว่า optimum pH ซึ่งเป็นอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่พีเอชจะมีค่าสูงสุด
ด้วย นอกจากนี้การเพ่ิมอุณหภูมิจะท าให้อัตราเร็วของปฏิกิริยาเพ่ิมขึ้น แต่ถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปจะมีผล
ท าให้เอนไซม์เสียสภาพธรรมชาติเป็นเหตุท าให้อัตราเร็วของปฏิกิริยาลดลงด้วย อุณหภูมิที่เหมาะสมที่
เอนไซม์จะท างานได้ดีที่สุดเรียกว่า optimumtemperature ซึ่งอุณหภูมิโดยทั่วไปที่เอนไซม์ท างานได้
ดีที่สุดนั้นจะอยู่ในช่วงประมาณ 30-50 องศา-เซลเซียส แต่เอนไซม์บางตัวก็ยังสามารถท างานได้ดีที่
อุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่าได้เช่นกัน (พจน์และคณะ, 2543) เอนไซม์ที่น าไปใช้
ประโยชน์จะได้มาจากสิ่งมีชีวิตต่างๆ คือ พืช สัตว์ และจุลินทรีย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุลินทรีย์สามารถ
ผลิตเอนไซม์ได้เป็นปริมาณมากและรวดเร็ ว ดังนั้นจึงได้มีการน ามาศึกษาและประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์อย่างมากมาย เอนไซม์แต่ละชนิดมีคุณสมบัติการท างานและการน าไปใช้
ประโยชน์แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมเคมีได้มีการน าเอาเอนไซม์ไปใช้ผลิตสารเคมีต่างๆ 
และปฏิกิริยาที่ใช้ผลิตสารเคมีก็มีหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดก็ใช้เอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยานั้นๆ ต่างกัน เช่น 
เอนไซม์ amino acid reductase จะเปลี่ยน tyrosineไปเป็น L-tyrosine และสามารถที่จะน าไปใช้
เตรียม 3,4-dihydroxy-Lphenylalanine (L-DOPA)และเอนไซม์ penicillin amylase สามารถเร่ง
ปฏิกิริยาการเปลี่ยน penicillin G ไปเป็น 6-amino -penicillanic acid (6-APA) ซึ่งสามารถน า ไป
ใช้ในการเตรียม penicillin หรือกรดอะมิโนได้นอกจากนี้ยังสามารถน าเอาเอนไซม์ไปใช้เกี่ยวกับงาน
วิเคราะห์หาปริมาณสารต่างๆ ได้ ซึ่งสารพวกนั้นเกิดปฏิกิริยาโดยที่ปฏิกิริยานั้นมีเอนไซม์เป็นตัวเร่ง 
แล้ววัดสารที่เกิดขึ้นหรือสารบางตัวที่ลดลงหรือวัดการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของสารบางตัวโดยใช้เอนไซม์
ในการหาปริมาณ เช่น การใช้เอนไซม์lactate dehydrogenase วัดหาปริมาณกรดแลคติก (lactic 
acid) โดยดูจากปริมาณของ NADH ที่เกิด-ขึ้น การใช้เอนไซม์ glucose oxidase ในการวัดระดับน้า 
ตาลในเลือด เป็นต้น (กัญญา, 2544) แหล่งที่มาของเอนไซม์ เอนไซม์พบทั้งในพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ 
เอนไซม์จากพืชและสัตว์มีความเสถียร ( stability) ต่ ากว่าจุลินทรีย์และมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
ออกไป (Bedford and Partridge, 2010) เอนไซม์ที่ผลิตโดยจุลินทรีย์พบทั้งที่สร้างอยู่ในเซลล์ 
(intracellular enzyme) และขับออกมานอกเซลล์ (extracellular enzyme) ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
ของอาหารเลี้ยงเชื้อ การผลิตเอนไซม์จากจุลินทรีย์มีข้อดีกว่าเอนไซม์จากพืชและสัตว์ เนื่องจาก
จุลินทรีย์เจริญเติบโตได้รวดเร็วและเลี้ยงง่ายกว่าสัตว์ ไม่ต้องใช้พ้ืนที่มาก และไม่ขึ้นอยู่กับฤดูกาล    
ซึ่งเอนไซม์จากจุลินทรีย์แต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติที่จ าเพาะแตกต่างกัน เช่น สภาวะที่เหมาะสมในการ
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ท างาน ความคงทนต่อสภาวะต่างๆ ความจ าเพาะต่อสับสเตรท (วัตถุดิบที่ต้องการย่อย) ฯลฯ การที่
จุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์ที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดความหลากหลายในการใช้ประโยชน์ให้
เหมาะสมกับอุตสาหกรรมต่างๆ ได้มากมาย ข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้เอนไซม์เพ่ือเสริมในอาหาร
สัตว์ 
 1) เอนไซม์นั้นควรท างานได้ดีในสภาวะที่มีค่าความเป็นกรด-ด่างประมาณ 2-3 (กระเพาะ) และ 
6-7 (ล าไส้เล็ก) ซึ่งผลิตภัณฑ์เอนไซม์ต่างๆ ที่ใช้ผสมในอาหารสัตว์ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะให้
ความส าคัญเฉพาะการท างานได้ดีที่ค่าความเป็นกรดด่างของล าไส้เล็ก แต่ถ้าเอนไซม์นั้นสามารถท า
การย่อยได้ตั้งแต่ที่กระเพาะ (การท าลายก าแพง) ก็จะส่งผลให้การย่อยและการดูดซึมที่บริเวณล าไส้
เล็กมปีระสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 2) นั้นควรท างานได้ดีที่อุณหภูมิประมาณ 37-40°ซ ซึ่งเป็นอุณหภูมิของร่างกายสัตว์ 
 3) เนื่องจากเอนไซม์คือโปรตีนชนิดหนึ่ง เอนไซม์ที่เสริมเข้าไปในอาหารจึงต้องทนต่อการย่อย
ของเอนไซม์ในกลุ่มของโปติเอสที่ผลิตได้เองภายในตัวสัตว์ (endoprotease) 
 4) เอนไซม์นั้นต้องทนต่อกรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid; HCl) ที่สร้างขึ้นบริเวณ
กระเพาะอาหาร และน้ าเกลือด ี(bile salt) ที่สร้างขึ้นบริเวณล าไส้เล็กส่วนต้นของสัตว์ ไม่เกิดการเสีย
สภาพตามธรรมชาติของโปรตีน (protein denaturation) จนถึงขั้นไม่สามารถท างานไดอี้กต่อไป 
 5) ปัจจุบันกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ จะเน้นเรื่องของความปลอดภัยทางอาหาร ( food 
safety) ดังนั้นอุณหภูมิที่ใช้ในการอัดเม็ดของอาหาร (pelleting) จึงต้องสามารถฆ่าเชื้อก่อโรคได้ด้วย 
ถึงแม้ความร้อนจะท าให้สัตว์ใช้ประโยชน์จากสารอาหารได้เพ่ิมขึ้นและปลอดภัยจากเชื้อก่อโรค แต่ใน
ขณะเดียวกันเอนไซม์ที่เสริมเข้าไปในอาหาร ที่ทนความร้อนได้น้อยก็จะเกิดการเสียสภาพได้เช่นกัน
ดังนั้นเอนไซม์ที่เสริมในอาหารสัตว์จึงต้องทนความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 90-95°ซ ให้ได้อย่างน้อย 
2-5 นาที ทั้งนี้ขึ้นกับขั้นตอนการท าให้อาหารเม็ดเย็นตัวลง (cooling) หลังจากข้ันตอนการอัดเม็ดของ
อาหาร (Benford and Partride, 2010) แต่ถ้าเอนไซม์ที่ผลิตไม่สามารถทนความร้อนได้ ผู้ผลิตอาจ
ต้องพิจารณาคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตเอนไซม์ที่สนใจในกลุ่มที่ชอบร้อน( thermophilic) 
คือเชื้อจุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิ 65–85° และกลุ่มทีช่อบร้อนมาก (hyperthermophilic) 
คือเชื้อจุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิ85–110° ( Leuschner and Antranikian, 1995) หรือ
อาจต้องใช้เทคนิคการตรึงเอนไซม์ ( enzymeimmobilization) เข้าช่วย และถึงแม้ว่าเชื้อจุลินทรีย์ที่
ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม ( genetically modified organisms; GMOs) จะสามารถผลิตเอนไซม์ที่
ทนต่อความร้อนได้แล้วก็ตาม (Cowieson et al., 2005) แม้ว่าในขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามี ผู้ใดได้รับ
อันตรายจากการบริโภคอาหาร GMOs แต่ความกังวลต่อความเสี่ยงของการใช้ GMOs เป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงได้ยาก ซึ่งขณะนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่และประเทศส่วนใหญ่มีกฎหมายบังคับให้ติดฉลากบ่ง
บอกว่าเป็นอาหาร GMOs 
 6) เอนไซม์นั้นต้องได้มาจากแหล่งผลิตที่ปลอดภัย หรือถ้าเป็นเชื้อจุลินทรีย์ก็ต้องเป็น
เชื้อจุลินทรีย์ที่จัดอยู่ในกลุ่มที่ได้รับการยอมรับแล้วว่าปลอดภัย (generally reco gnized as safe; 
GR AS) ไม่สร้างสารพิษ (toxin) ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์หรือผู้บริโภคผลิตผลจากสัตว์นั้น 
 7) เนื่องจากเอนไซม์แต่ละชนิดสามารถย่อยอาหารเฉพาะอย่างหรือขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทาง
เคมีของอาหารนั้นๆ รวมไปถึงสายพันธุ์ที่มีความหลากหลายของพืชอาหารสัตว์แต่ละชนิด ดังนั้นการ
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เสริมเอนไซม์ในอาหาร อาจมีบางกรณีที่ได้ผลดีขึ้นและไม่ได้ผลอะไรเลยทั้งนี้อาจเป็นเพราะความ
พยายามเพ่ิมการย่อยได้ของโภชนะหรือสารอาหารตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไป แต่ไม่ได้เพ่ิมการย่อยได้
ของสารอาหารทั้งหมด การเสริมเอนไซม์เพียงชนิดเดียวจึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด ดังนั้นการ
ใช้เอนไซม์หลายชนิดผสมกันหรือที่ เรียกว่า เอนไซม์โดยรวม ( crude enzyme) จะช่วยให้สัตว์
สามารถใช้ประโยชน์จากสารอาหารต่างๆ ที่มีอยู่ในวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย NSPase จะ
ท าหน้าที่ย่อยส่วนของผนังเซลล์พืช (ท าลายก าแพง) จากนั้นเอนไซม์ในกลุ่มของโปรตีเอส อะไมเลสไล
เปส หรือแม้กระท่ัง ไฟเตส จึงจะสามารถเข้าท างานต่อไปได ้
 8) ถึงแม้บนฉลากประกอบผลิตภัณฑ์ จะมีการระบุกิจกรรมของเอนไซม์ ( enzyme activity) 
คิดเป็นยูนิต ( units) ที่สูง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะดีเสมอไป ต้องค านึงถึงวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในประเทศ (tropical feedstuff) ร่วมด้วยซึ่งเป็นวัตถุดิบจริงที่เกษตรกร
ใช้ ประกอบสูตรอาหาร เอนไซม์ที่ถูกคัดเลือกมาจากสับสเตรท (วัตถุดิบอาหาร) ต่างชนิดกัน ก็จะมี 
ความสามารถและหรือความจ าเพาะเจาะจง (specificity) กับวัตถุดิบอาหารต่างกัน กล่าวคือเอนไซม์
ที่ถูกคัดเลือกมาจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในประเทศ (ยกตัวอย่างเช่น ร าข้าว) ก็จะย่อย
วัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดนั้น (ร าข้าว) ได้ดีกว่าเอนไซม์ที่ถูกคัดเลือกมาจากวัตถุดิบอาหารสัตว์อีกชนิด
หนึ่ง (ยกตัวอย่างเช่น ร าข้าวสาลี) 
 9) สุดท้ายผลิตภัณฑ์เอนไซม์นั้น ควรมีผลการวิจัยและการทดสอบคุณภาพจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ
ได้ เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการผลิต การวัดสมรรถนะ
การผลิต การศึกษาสุขภาพของสัตว์ และหรือการประเมินผลในเชิงเศรษฐกิจเอนไซม์ไฟเตสถูกค้นพบ
โดย Suzuki และคณะในปี ค.ศ. 1907 หลังจากนั้นก็ได้มีการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวางเพ่ือผลิต
ในทางการค้า จนกระทั่งมีการผลิตเอนไซม์ไฟเตสจากจุลินทรีย์ซึ่งให้ผลผลิตในปริมาณสูง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว เช่น หมู ไก่ และปลาเนื่องจากสัตว์เหล่านี้
ไม่สามารถย่อยไฟเตสที่มีอยู่ในส่วนประกอบของอาหารสัตว์เช่นร า ข้าว ข้าวโพด กากถั่วเหลือง เป็น
ต้นให้ออกมาอยู่ในรูปของฟอสเฟตที่สามารถดูดซึมมาใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นการผลิตเอนไซม์ไฟเตสใน
ปริมาณมากและมีความเหมาะสมในการน าไปผสมกับอาหารสัตว์จึงได้รับความสนใจในปัจจุบัน ตลอด
ทั้งปีการผลิตเอนไซม์ไฟเตสเพื่อใช้ในการผสมอาหารสัตว์มีมูลค่าสูงถึง 15,500 ล้านบาท (Zhang และ
คณะ 2010) 
 
ค ำส ำคัญเอนไซม์ไฟเตสอำหำรสัตว ์
 ปัจจุบันอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์เช่น สุกร ไก ่เป็นต้น มีการน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้
มาก เพ่ือให้สัตว์เจริญเติบโตเร็วและให้ผลผลิตสูงการน าเอนไซม์ชนิดต่างๆมามาใชเสริมในอาหารสัตว์
ก็เป็นวิธีการทางชีวภาพวิธีหนึ่งที่น ามาใชแพรหลายในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เอนไซม์น ามาใชไดแก
ไฟเตส (phytase), เซลลูเลส (cellulase), โปรติเอส (protease), และอะไมเลส (amylase) เป็นต้น 
ซึ่งเอนไซม์ คือสารโปรตีนชนิดหนึ่ง ที่มีสมบัติในการย่อยสารอาหาหารที่เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ ๆ ให้
เป็นสารอาหารที่มีโมเลกุลเล็กลง ท าให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารนั้น ๆ ไปใช้ประโยชนไดอย่าง
มีประสิทธิภาพและสามารถใช้สารอาหารจนหมดธุรกิจปศุสัตว์ตองการพัฒนาวิธีการเลี้ยงให้สัตว์
เจริญเติบโตเร็วในขณะที่สัตว์ยังมีอายุน้อย แต่เนื่องจากปัจจัยการย่อยสลายอาหารของสัตว์ขึ้นอยู่กับ
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ปริมาณน้ าย่อยที่สัตว์สร้างออกมาในทางเดินอาหารซึ่งปริมาณน้ าย่อยที่ผลิตไดจะขึ้นอยู่กับอายุของ
สัตว์ สัตว์อายุน้อยมีการพัฒนาระบบทางเดินอาหารน้อยท าให้การผลิตน้ าย่อยน้อยตามไปด้วย เมื่อ
สัตว์มีอายุมากขึ้นการพัฒนาระบบทางเดินอาหารก็จะดีขึ้น แข็งแรงขึ้น การผลิตน้ าย่อยก็จะมากขึ้น
ด้วย ดังนั้นสัตว์ที่มีอายุน้อยจึงมีความสามารถในการย่อยสารอาหารด้อยกว่าสัตว์ที่โตเต็มที่แลว แต่ผู้
เลี้ยงไมสามารถปรับปรุงให้สัตว์ที่มีอายุน้อยมีการผลิตน้ าย่อยเพ่ิมมากขึ้นจนมีการย่อยวัตถุดิบอาหาร
จนหมดได ดังนั้นจึงมีแนวคิดปรับปรุงอาหารสัตว์ให้มีการย่อยดีขึ้นการเสริมเอนไซมล์งไปในอาหารนับ 
เป็นวิธีการหนึ่งที่ท าให้การย่อยอาหารดีขึ้น มีการศึกษาการเสริมเอนไซม์ในอาหารของลูกสุกรหย่านม
และสัตว์ปก พบว่าการย่อยอาหารของล าไส้เล็กเร็วขึ้นเนื่องจากมีปริมาณเอนไซม์เพ่ิมขึ้น การดูดซึมใน
ส่วนล าไสเล็กตอนต้นเพ่ิมมากขึ้น มีอาหารตกค้างในล าไส้เล็กตอนปลายน้อยลง ท าให้การเจริญและ
การหมักของ จุลินทรีย์ในล าไส้น้อยลงด้วย การเสริมเอนไซม์ในอาหารสัตว์นอกจากจะช่วยให้สัตว์ดูด
ซึมอาหารไดดีขึ้นแลว ยังเป็นการแก้ปัญหา มลภาวะจากการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้อีกด้วย ซึ่งปัญหาส่วน
ใหญ่คือของเสียที่ขับออกมา เช่น มูล, ปัสสาวะ และ น้ าล้างคอก เป็นต้น หากสัตว์สามารถใช้อาหาร
ไดเต็มที่จนหมด มีปริมาณหรือกากของมูลขับออกมาน้อย และมูลที่ขับออกมามีปริมาณอาหารที่ย่อย
ไม่หมดอยู่น้อย ก็จะเป็นวิธีการลดมลภาวะไดมาก จึงไดมีการศึกษาการเสริมเอนไซม์ลงในอาหารสัตว์
โดยการเติม    เอนไซม์ไฟเตสในอาหารสัตว์ พบว่าสามารถแกปัญหาของสัตว์ที่ไมสามารถน าธาตุ
ฟอสฟอรัสที่อยู่ในรูปของไฟเตส (phytate) มาใชไดหมด ซึ่งฟอสฟอรัส  สวนมากอยูในพืช เป็นเหตุให้ 
ตองเติมฟอสฟอรัสจากแหล่งอ่ืน เช่น กระดูกป่น ลงในอาหารซึ่งมีปริมาณฟอสฟอรัสมากเกินความ
จ าเป็นสัตว์จะถ่ายมูลที่มีฟอสฟอรัสประกอบอยูสูงสะสมลงในดิน ท าให้ดินมีสภาพเปนกรดจากการ
เกิดกรดไฟติก (phytic acid) การเสริมเอนไซม์ไฟเตสในอาหารสัตว์จะท าให้ฟอสฟอรัสในอาหารถูก
น าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น เหลือขับออกมาในมูลน้อยลง ในขณะเดียวกันก็สามารถลดระดับ
ฟอสฟอรัสที่จะเติมลงในอาหารไดอีกด้วย จะเห็นไดวา เอนไซม์ไดเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ และมีแนวโน้มว่าจะมีการใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจาก
เป็นวิธีทางชีวภาพที่ช่วยให้การผลิตสัตว์เพ่ิมผลผลิตสูงและมีคุณภาพที่ดีอีกทั้งยังเป็นการลดการใช้ยา
ปฏิชีวนะในสัตว์ที่พบว่ามีการตกค้างในเนื้อสัตว์เป็นปริมาณมากอีกด้วย โดยมีรายงานการศึกษา อัตรา
แนะน าการใช้เอนไซม์ไฟเตสทางบริษัท 1 ตัน/100 กรัม ( REACH BIOTECHNOLOGY) 
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ตำรำงท่ี 2.7 ความต้องการโภชนะของสุกร 
 

ความต้องการโภชนะ 
 

สุกรอย่านม สุกรรุ่น สุกรขุน 
 (น.น.15-25 กก.) (น.น.25-50 กก.) (น.น.50-100 กก.) 

โปรตีน(%) 20.00 18.00 16.00 
พลังงาน,ME (กิโลแคอรี่/กก.) 3,250.00 3,150.00 3,150.00 
แคลเซียม (%) 0.70 0.60 0.60 
ฟอสฟอรัสที่ใช้ได้ (%) 0.32 0.50 0.50 
ไลซีน (%) 0.95 0.75 0.60 
เมทไทโอนีน + ซีสทีน (%) 0.48 0.41 0.34 

ที่มำ : กรมปศุสัตว์ (2550) 
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บทที่ 3 
อุปกรณ์และวิธีกำร 

 
 การศึกษาการเสริมเอนไซม์ในอาหารต่อสมรรถนะ และต้นทุนการผลิตในสุกรระยะรุ่น โดยมี
อุปกรณ์แลละวิธีการทดลอง ดังต่อไปนี้ 
 
3.1 สัตว์ทดลอง 
 3.1.1 สุกร 3 สายพันธุ์ ( เป็นลูกผสม3สายพันธุ์ พันธุ์ลาร์จไวท์, แลนด์เรซ, ดูร็อค) จ านวน 18 
ตัว โดยวางแผนการทดลองแบบ (Randomized Complete Block Design ; RCBD) แบ่งเป็น 3 
กลุ่ม กลุ่มละ 3ซ้ าโดย แบ่งเป็นเพศผู้ 9 ตัว เพศเมีย 9 ตัว และสามารถจัดเป็นทรีตเมนต์ดังนี ้ 
 ทรีตเมนต์ที่ 1 : กลุ่มควบคุม ไม่เสริมเอนไซม์ไฟเตส 
 ทรีตเมนต์ที่ 2 : กลุ่มเสริมเอนไซม์ไฟเตส 10 กรัม/ตวั/วัน 
 ทรีตเมนต์ที่ 3 : กลุ่มเสริมเอนไซม์ไฟเตส 20 กรัม/ตัว/วัน 
 
3.2  อาหารสัตว์ 
 3.2.1 มันหมักยีสต์ 12% CP 
 3.2.2 หัวอาหารสุกรส าเร็จ 20% CP 
   
                     หัวอาหาร 20 %                                   6 ส่วนของหัวอาหาร 
 
                    + 
 
                              
                มันหมักยีสต์ 12 %                                        2 ส่วนของมันหมักยีสต์  
 
 
ภำพที่ 3.1 แสดงการค านวณสูตรอาหาร โดยเพียร์สันสแควร์ (Pearson’s square) โดยค านวณจาก 
         วัตถุดิบอาหารสองแหล่งที่มีความแตกต่างกันของโภชนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
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กำรค ำนวณ                                 = 8 ส่วนของอาหารทั้งหมด 
 

                  จ านวนส่วนผสมทั้งหมด       =   6 + 2               = 8 ส่วน 
 
                   ดังนั้น มันหมักยีสต์             =   2 × 100            = 75 เปอร์เซ็นต์ 
                                     8 
              
                   หัวอาหารในสูตรอาหาร     =   6×100          = 25 เปอร์เซ็นต์ 
                                            8 
     หรือ 100 – 25  = 75 ส่วน 
 
ราคาวัตถุดิบที่ใช้เลี้ยงสัตว์ 
 ราคามันหมักยีสต์ 4 บาท/กิโลกรัม 
 ราคาหัวอาหาร 11.50 บาท/กิโลกรัม 
 
 การวางการทดลอง ท าการวางแผนการทดลองแบบบล็อกสมบรูณ์ (Randomized Complete 
Block Design ; RCBD) เพ่ือศึกษาการเสริมเอนไซม์ในอาหารสุกรระยะรุ่น สามสาย (พันธุ์ลาร์จไวท์,
แลนด์เรซ,ดูร็อค) น้ าหนักเฉลี่ย 30 กิโลกรัม จ านวน 18 ตัว แบ่งเป็น 3 กลุ่มๆละ 3 ตัว แบ่งเป็นเพศผู้ 
จ านวน 9 ตัว และเพศเมีย 9 
 

Bl1K1 (แม่ตัวที่1)                                            Bl1K2 (แม่ตัวที่2) 
 
                                                                                   T2 
  
                            T3                                                        T1 
 
                            T2                                                        T3 
 
 

ภำพที่  3.2 แสดงแผนผังการทดลอง 
 
3.4 โรงเรือนและอุปกรณ ์
     เลี้ยงสุกรสามสายพันธุ์ (พันธุ์ลาร์จไวท์,แลนด์เรซ,ดูร็อค) ณ คอกฟาร์มสุกร สาขาเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี โดยมีรางน้ า รางอาหาร เพียงพอส าหรับสัตว์ทดลองการทดลองจัดให้สุกรสาม
สายพันธุ์ (พันธุ์ลาร์จไวท์,แลนด์เรซ,ดูร็อค) ที่มีน้ าหนักตัวใกล้เคียงกันแบบคละเพศและจัดเตรียม

          T1 
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อาหารสุกร ได้แก่ หัวอาหารส าหรับสุกรและมันหมักยีสต์ ใช้สูตรค านวณโดยวิธีเพียร์สัน  สแควร์ 
(Pearsor’s square) ดังตารางที่ 3.1  โดยให้อาหารและน้ า แบบเต็มที่ (ad libitum) ตลอดระยะเวลา
ท าการทดลอง 
 
3.5  การเก็บข้อมูลและตัวอย่าง 
 3.5.1 ประสิทธิภาพการผลิต บันทึกปริมาณการกินได้ทุกสัปดาห์ น้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึนทุกสัปดาห์เพ่ือ
น าไปค านวณ ปริมาณอาหารที่กิน ( Feed Inteke : FI) น้ าหนักที่เพ่ิมข้ึน  ( Weight gain ) อัตราการ
แลกเนื้อ ( Feed Conversion Ratio : FCR )  
 3.5.2 น าข้อมูลการผลิตค านวณต้นทุนค่าอาหาร และเก็บตัวอย่างเลือดเพ่ือวิเคราะห์ทางโลหิต
วิทยา 
 
3.6 ลักษณะที่ศึกษา  
 
 3.6.1 ปริมาณอาหารที่กินต่อสัปดาห์ 

                      = ปริมาณอาหารที่กินในช่วงการทดลอง (กรัม) 
จ านวนสัปดาห์ (สัปดาห์) 

 3.6.2 อัตราการแลกเนื้อ 
                    = ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม) 

   น้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้น  (กรัม) 
      3.6.3 อัตราการเจริญเติบโต 

                              =น้ าหนักสุกรสิ้นสุด (กรัม) – น้ าหนักสุกรเริ่มต้น (กรัม) 
                             จ านวนสุกร (ตัว) 

      3.6.4 ดัชนีประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม (PI) 
               = อัตราการเลี้ยงรออด – น้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ีน 

             วันที่เลี้ยง×อัตราการแลกเนื้อ 
 

      3.6.5 อัตราการเลี้ยงรอด   
                         = จ านวนสุกรที่เหลือ(ตัว)×100 
                                                จ านวนสุกรที่เริ่มต้น 
 
      3.6.6 น้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึน  

         = น้ าหนักปลายสุด – น้ าหนักเริ่มต้น 
 

      3.6.7 ต้นทุนค่าอาหารต่อน้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้น 1 กิโลกรัม  
 
                          = ราคาอาหาร (บาท/กิโลกรัม) × อัตราการแลกเนื้อ 
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     3.6.8 ดัชนีการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
                         = 100 – PI 
 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 น าข้อมูลสมรรถนะการผลิตสุกรสามสายพันธุ์  (พันธุ์ลาร์จไวท์ ,แลนด์เรซ ,ดูร็อค) 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่ละทรีตเมนต์ ทั้งกลุ่มควบคุม กลุ่มการเสริมเอนไซม์ไฟเตส 10 กรัม และ
กลุ่มเสริมเอนไซม์ไฟเตส 20 กรัม ตามแผนการทดลองแบบ (Randomized Complete Block 
Design ; RCBD)  เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มทางสถิติ Duncan’s new 
multiple range test โดยโปรแกรม Sttistical Analysis System (SAS) เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย (มนต์ชัย,2544) 
 
3.8 สถานที่ท าการทดลองและการวิเคราะห์ค่าทางโลหิตวิทยา 
 3.8.1 เลี้ยงสัตว์ทดลอง ณ.ฟาร์มสุกร สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ภาควิชเทคโนโลยี
การเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 3.8.2 การวิเคราะห์ค่าทางโลหิต ณ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เลขที่ 50/2 ถ. พหลโยธิน 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
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3.9 ระยะเวลาทดลอง 
  
 เริ่มท าการทดลองตั้งแต่วันที่ ธันวาคม 2560 –  พฤศจิกายน 2561 
ตำรำงท่ี 3.3 แสดงแผนผังการด าเนินงานตั้งแต่ ธันวาคม 2560 –  พฤศจิกายน 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2561 

 
ธ.ค. 
60 

 
ม.ค. 
61 

 
ก.พ. 
61 

 
มี.ค.
61 

 
เม.ย. 
61 

 
พ.ค. 
61 

 
มิ.ย.
61 

 
ก.ค. 
61 

 
ส.ค. 
61 

 
ก.ย. 
61 

 
ต.ค. 
61 

 
พ.ย. 
61 

จัดเตรียม 
อุปกรณ์ 

 

การทดลอง 
 

วิเคราะห์
ข้อมูล 

จัดท ารูปเล่ม 
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บทที ่4 
ผลกำรทดลองและวิจำรณ์ผลกำรทดลอง 

 
การศึกษาการเสริมเอนไซม์ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิต และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

สุกรระยะรุ่น 0-6 สัปดาห์ พบว่า ปริมาณอาหารที่กิน น้ าหนักเพ่ิมขึ้น,อัตราการแลกเนื้อ,ต้นทุน
ค่าอาหารผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ มีผลการทดลองดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 4.1 แสดงผลการเสริมเอนไซม์ในอาหารต่อปริมาณอาหารที่กินของสุกรระยะรุ่น  
 

ช่วงอายุ 
สัปดาห์ 

ควบคม เสริมเอนไซม์ไฟเตส (กรัม) P-value 
10 กรัม 20 กรัม 

0-1 17.50 17.50 17.50 NS 
1-2 35.00 35.00 35.00 NS 
2-3 52.50 52.50 52.50 NS 
3-4 70.00 70.00 70.00 NS 
4-5 87.50 87.50 87.50 NS 
5-6 105.00 105.00 105.00 NS 

 
จากตารางที่ 4.1 แสดงผลการเสริมเอนไซม์เอนไซม์ในอาหารต่อปริมาณอาหารที่กิน 0-6

สัปดาห์ พบว่า การเสริมเอนไซม์ในอาหารสุกรระยะรุ่น ทั้ง 3 กลุ่มต่อการทดลองช่วง 0-1,1-2,2-3,3-
4,4-5 และ 5-6 สัปดาห์ มีผลต่อปริมาณอาหารที่กินของสุกรระยะรุ่น แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) 
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ตำรำงท่ี 4.2 แสดงผลการเสริมเอนไซม์ในอาหารต่อน้ าหนักตัวที่เพ่ิมข้ึนในสุกรระยะรุ่น  
 

ช่วงอายุสุกร 
สัปดาห์ 

 
ควบคุม 

 

เสริมเอนไซม์ไฟเตส (กรัม) 
P-value 

10 กรัม 20 กรมั 

0-1 
1-2 
2-3 
3-4 
4-5 
5-6 

2.50 
1.53 
2.13 
3.32 
1.76 
3.16 

3.24 
2.57 
3.00 
3.16 
2.66 
2.25 

1.50 
2.85 
2.67 
3.58 
1.50 
4.16 

* 
NS 
* 

NS 
NS 
NS 

 
จากตารางที่ 4.2  แสดงผลการเสริมเอนไซม์ในอาหารต่อน้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้นในสุกรระยะรุ่น 

พบว่า ในสัปดาห์ที่ 0-1,2-3 สัปดาห์ การเสริเอนไซม์ไฟเตส ระดับที่ 10  กรัม มีน้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้น
ของสุกร สูงกว่าการเสริมเอนไซม์ไฟเตส 20 กรัม และกลุ่มควบคลุม แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P< 0.05)ส าหรับสัปดาห์ที่ 1-2 ,3-4 ,4-5 ,5-6 สัปดาห์ พบว่า การเสริมเอนไซม์ในอาหารสุกรระยะ
รุ่นไม่มีผลต่อน้ าหนักตัวที่เพ่ิมข้ึน แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
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ตำรำงท่ี 4.3 แสดงผลการเสริมเอนไซม์ในอาหารต่ออัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อในสุกรระยะรุ่น  
 

ช่วงอายุสุกร 
(สัปดาห์) 

 
ควบคุม 

 

เสริมเอนไซม์ไฟเตส 
P-value 

10 กรัม 20 กรัม 

0-1 
1-2 
2-3 
3-4 
4-5 
5-6 

9.45 
12.60 
8.23 
7.64 
8.18 
8.23 

11.20 
9.26 
8.54 
7.93 
7.96 
7.96 

6.28 
6.78 
7.56 
7.04 
7.82 
7.82 

NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 

 
จากตารางที่ 4.3  ผลการเสริมเอนไซม์ในอาหารต่ออัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ พบว่า 

การเสริมเอนไซม์ในอาหารสุกรระยะรุ่น ช่วง 0-1,1-2,2-3,3-4,4-5 และ 5-6 สัปดาห์ ต่ออัตราการ
เปลี่ยนอาหาร แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
ตำรำงท่ี 4.4 แสดงผลการเสริมเอนไซม์ในอาหารต่ออัตราการเจริญเติบโตในสุกรระยะรุ่น 
 

ช่วงอายุสุกร
(สัปดาห์) 

                         เสริมเอนไซม์ไฟเตส (กรัม ) 
P-value 

ควบคุม 10 กรัม 20 กรัม 

0-1 0.31 0.28 0.47 NS 
1-2 0.26 0.32 0.44 NS 
2-3 0.36 0.35 0.39 NS 
3-4 0.38 0.37 0.49 NS 
4-5 0.36 0.37 0.38 NS 
5-6 0.37 0.36 0.41 NS 

 
จากตารางที่ 4.4 แสดงผลการเสริมเอนไซม์ในอาหารต่ออัตราการเจริญเติบโต พบว่า การ

เสริมเอนไซม์ในอาหารสุกรระยะรุ่น ช่วง 0-1,1-2,2-3,3-4,4-5 และ 5-6 สัปดาห์ ต่ออัตราการ
เจริญเติบโตแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
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ตำรำงท่ี 4.5 แสดงสมรรถนะการผลิตและผลวิเคราะห์ค่าโลหิตวิทยาในสุกรระยะรุ่น ตลอดการ 
       ทดลอง ( 0-6 สัปดาห์ )  
 

สิ่งที่ศึกษา 
                เสริมเอนไซม์ไฟเตส 

P-value 
ควบคมุ 10 กรัม 20 กรัม 

น้ าหนักเริ่มต้น (กก/ตัว) 31.8 30.08 30.60 - 
น้ าหนักสิ้นสุด (กก/ตัว) 48.49 47.58 46.49 - 
น้ าหนักตัวที่เพ่ิมข้ึน (กก/ตัว) 16.66 17.50 15.89 0.17 
ปริมาณอาหารที่กิน (กก/ตัว) 105.00 105.00 105.00 0.20 
อัตราการแลกเนื้อ  6.30 6.00 6.60 0.12 
อัตราการเจริญเติบโต (กก/ตัว) 0.39 0.41 0.37 0.07 
AST (U/L)  86 40 37 - 
ไตรกีเซอไรด์ Trigyceride (mg/dl) 40 70 28 - 
คอแลสเตอรอล Cholestrol (mg/dl) 84 88 110 - 

  
จากตารางที่ 4.5  ผลการเสริมเอนไซม์ในอาหารต่อสมรรถนะและค่าโลหิตวิทยาในสุกรรุ่น 0-

6 สัปดาห์  น้ าหนักสิ้นสุด พบว่า กลุ่มควบคุมมีแนวโน้มสูงกว่า การเสริมเอนไซม์ 10 กรัม และ 20 
กรัม ส าหรับน้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้น พบว่า การเสริมเอนไซม์ 10 กรัม มีแนวโน้มสูงกว่ากลุ่มควบคุม และ 
การเสริมเอนไซม์ 20 กรัม ปริมาณอาหารที่กิน พบว่า ปริมาณอาหารที่กินสุกรระยะรุ่น แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ( P>0.05 ) ส าหรับอัตราการแลกเนื้อ พบว่า การเสริมเอนไซม์ 20 กรัมมี
แนวโน้มสูงกว่า กลุ่มควบคุมและกลุ่มการเสริมเอนไซม์ 10 กรัม ส าหรับอัตราการเจริญเติบโต พบว่า 
การเสริมเอนไซม์ 10 กรัมมีแนวโน้มสูงกว่ากลุ่มการเสริมเอนไซม์ 20 กรัม และกลุ่มควบคุม แตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 

ค่าโลหิตวิทยา AST U/L กลุ่มกลุ่มการเสริมเอนไซม์ 20 กรัม มีแนวโน้มต่ ากว่า กลุ่มควบคุม
และการเสริมเอนไซม์ 10 กรัม ส าหรับ ไตรกีเซอไรด์ Trigyceride (mg/dl) พบว่า กลุ่มกลุ่มการเสริม
เอนไซม์ 20 กรัม มีแนวโน้มต่ ากว่า กลุ่มควบคุมและการเสริมเอนไซม์ 10 กรัม และคอแลสเตอรอล 
Cholestrol (mg/dl) พบว่า กลุ่มควบคุมมีแนวโน้มต่ ากว่าการเสริมเอนไซม์ 10 กรัม และ การเสริม
เอนไซม์ 20 กรัม ในอาหารสุกรระยะรุ่น 
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ตำรำงที่ 4.6 แสดงการศึกษาต้นทุนการผลิตของการเสริมเอนไซม์ในอาหารสุกรระยะรุ่น 
 

            รายการ 
          เสริมเอนไซม์ไฟเตส 

ควบคมุ 10 กรัม 20 กรัม 

ต้นทุนค่าอาหาร (บาท/ตัว)  

   -ค่าอาหารต่อกิโลกรัม (FC) 5.85 7.85 9.85 

   -ค่าอาหารต่อน้ าหนักตัวที่เพ่ิมข้ึน (FCG) 12.15 13.85 16.45 

ต้นทุนการผลิต  

   -ดัชนีประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม (PI) 31 32 30 

   -ดัชนีการสูญเสียทางเศรษฐกิจ (ELI) 69 68 70 

 
จากตารางที่ 4.6 แสดงผลการเสริมเอนไซม์ในอาหารการศึกษาต้นทุนการผลิต พบว่า ต้นทุน

ค่าอาหารต่อกิโลกรัม กลุ่มควบคุมมีต้นทุนค่าอาหารต่ ากว่ากลุ่ม การเสริมเอนไซม์เอนไซม์ 10 กรัม
และการเสริมเอนไซม์ 20 กรัม ค่าอาหารต่อน้ าหนักตัวที่เพ่ิมข้ึน พบว่า กลุ่มควบคุมมีต้นทุนค่าอาหาร
ต่ ากว่ากลุ่ม การเสริมเอนไซม์เอนไซม์ 10 กรัมและการเสริมเอนไซม์ 20 กรัม ดัชนีประสิทธิภาพ
โดยรวม พบว่า กาเสริมเอนไซม์ 20 กรัม มีแนวโน้มต่ ากว่า การเสริมเอนไซม์ 10 กรัมและกลุ่มควบคุม 
ELI การเสริมเอนไซม์ 10 กรัมมีแนวโน้มต่ ากว่า กลุ่มควบคุมและการเสริมเอนไซม์ที่ 20 กรัม 
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วิจำรณ์ผลกำรทดลอง 
 
 การทดลองผลการเสริมเอนไซม์ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจสุกรระยะรุ่น อัตราการเจริญเติบโต พบว่า การเสริมเอนไซม์ไฟเตสที่ 20 g มีอัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยดีที่สุด คือ 0.49 กรัม/ตัว/วัน ขัดแย้งกับ (อุทัย, 2537) การเสริมเอนไซม์ไฟเตส ใน
ระดับ 500 และ 1000 หน่วย PTU/กก. มีผลท าให้ทั้งการเจริญเติบโตของสุกรดีขึ้นเท่ากับกลุ่มควบคุม 
แต่สอดคล้อง(พิมพร, 2558) คืออัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (ADG) ในกลุ่มการทดลองที่ได้รับ
อาหารเสริมไฟเตสที่ผลิตจาก B.subtilis PDS2-9 เทียบเท่ากับกลุ่มทดลองที่ได้รับอาหารที่เสริมไฟ
เตสทางการค้าโดยมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) และสอดคล้องกับ (อรรถ
วุฒิ,และคณะ 2540) การทดลองที่เสริมเอนไซม์ไฟเตสในระดับ 250 หน่วย/กก.อาหาร (T2) ที่ 3-6 
สัปดาห์ มีผลท าให้การเจริญเติบโตต่อตัวต่อวัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P 
<0.05)อัตราการแลกเนื้อ พบว่า การเลี้ยงแบบควบคุม , การเสริมเอนไซม์ไฟเตส 10g,การเสริม
เอนไซม์ไฟเตส20g ในช่วง 0-1,1-2,2-3,3-4,4-5,5-6 ไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P>0.05) ขัดแย้งกับ (อุทัย, 2537) การเสริมเอนไซม์ไฟเตส ในระดับ 500 และ 1000 หน่วย PTU/
กก. มีผลท าให้ประสิทธิภาพการใช้อาหาร ( FCR ) ดีกว่ากลุ่มควบคุม ปริมาณอาหารที่กินต่อสัปดาห์ 
พบว่า การเลี้ยงแบบควบคุม,เสริมเอนไซม์ phytase 10g, เสริมเอนไซม์ไฟเตส 20g ในช่วง 0-1,1-
2,2-3,3-4,4-5,5-6 และช่วงการเลี้ยง 0-3,3-6,0-6 ไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
(P>0.05) ขัดแย้งกับ (Zhonghua,Yi และคณะ 2541) สุกรรุ่นที่กินอาหารทดลองทุกสูตรมีความ
แตกต่างของสมรรถภาพการผลิตอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติอัตราการเจริญเติบโต  , ปริมาณอาหารที่
กินต่อสัปดาห์ , น้ าหนักตัวสุดท้าย ตลอดการทดลอง กลุ่มที่ได้รับเอนไซม์ไฟเตส มีอัตราการ
เจริญเติบโตและปริมาณอาหารที่กินและน้ าหนักตัวสุดท้ายดีกว่ากลุ่มควบคลุม ซึ่งสอดคล้องกับการ
ทดลองของ Newman (1991) ที่เสริมเอนไซม์ไฟเตสในสุกร พบว่า จะท าให้การเจริญเติบโตต่อตัวต่อ
วันสูงขึ้น, ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และน้ าหนักตัวสุดท้ายสูงกว่าสุกรที่ไมไดเสริมเอนไซม์ต้นทุน
ค่าอาหารมากกว่ากลุ่มอ่ืน มีต้นทุนค่าอาหารเท่ากับ 1,364 (ตัว/ตลอดการทดลอง) รองลงมาคือ กลุ่ม
ที่ได้รับเอนไซม์ไฟเตส 10g มีต้นทุนค่าอาหารเท่ากับ 911 (ตัว/ตลอดการทดลอง) และ กลุ่มควบคุม มี
ต้นทุนค่าอาหารเท่ากับ 318 (ตัว/ตลอดการทดลอง) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(P>
0.05) สอดคล้องกับ(พิมพร,และคณะ 2558) ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพ่ิมน้ าหนักตัว(FCG) ของกลุ่มที่
ได้รับอาหารที่เสริมไฟเตสที่ผลิตจาก B. subtilis PDS2-9 เทียบเท่ากับ CE1แต่ดีกว่า CE2 และกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
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บทที ่5 
 สรุปผลกำรทดลอง และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาการเสริมเอนไซม์ในอาหารต่อสมรรถนะ และต้นทุนการผลิตในสุกรระยะรุ่น 0-6 
สัปดาห์ พบว่า ปริมาณอาหารที่กิน, น้ าหนักที่เพ่ิมขึ้น, อัตราการแลกเนื้อ,อัตราการเจริญเติบโต, ค่า
โลหิตวิทยา, ต้นทุนการผลิต , มีผลการทดลองดังนี้ 
 

1. ปริมาณอาหารที่กิน พบว่า ทั้ง 3 กลุ่ม ต่อการทดลองช่วง 0-6 สัปดาห์ มีผลต่อปริมาณอาหาร
ที่กินของสุกรระยะรุ่น แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 

2. น้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้น พบว่า น้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้น การเสริมเอนไซม์ที่ 10 กรัม มีน้ าหนักตัวที่
เพ่ิมขึ้นสูงกว่า กลุ่มควบคุมและ การเสริมเอนไซม์ที่ 20 กรัม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) 

3. อัตราการแลกเนื้อ พบว่า อัตราการแลกเนื้อและอัตราการเจริญเติบโต พบว่า ในอาหารสุกร
รุ่นทุกระดับแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 

4. อัตราการเจริญเติบโต พบว่า อัตราการเจริญเติบโต พบว่า การเสริมเอนไซม์  10 กรัมมี
แนวโน้มสูงกว่ากลุ่มการเสริมเอนไซม์ 20 กรัม และกลุ่มควบคุม 

5. ค่าโลหิตวิทยา พบว่า ค่า AST การเสริมเอนไซม์20กรัมต่ ากว่ากลุ่มควบคุมและการเสริม
เอนไซม์ที่ 10 กรัม Triyceride การเสริมเอนไซม์20 กรัมต่ ากว่ากลุ่มเสริมเอนไซม์ 10 กรัม
และกลุ่มควบคุม และค่า Cholestrol พบว่า กลุ่มควบคุมมีค่า Cholestrol ต่ ากว่าการเสริม
เอนไซม์ที่ 10 กรัมและ 20 กรัม 

6. ต้นทุนการผลิต พบว่า ต้นทุนค่าอาหารต่อกิโลกรัม กลุ่มควบคุมมีต้นทุนค่าอาหารต่ ากว่ากลุ่ม 
การเสริมเอนไซม์เอนไซม์ 10 กรัมและการเสริมเอนไซม์ 20 กรัม และ ค่าอาหารต่อน้ าหนัก
ตัวที่เพ่ิมขึ้น พบว่า กลุ่มควบคุมมีต้นทุนค่าอาหารต่ ากว่ากลุ่ม การเสริมเอนไซม์เอนไซม์ 10 
กรัมและการเสริมเอนไซม์ 20 กรัม ส่วน ต้นทุนการผลิต ค่า ดัชนีประสิทธิภาพโดยรวม 
พบว่า กาเสริมเอนไซม์ 20 กรัม มีแนวโน้มต่ ากว่า การเสริมเอนไซม์ 10 กรัมและกลุ่มควบคุม  
และค่าดัชนีชี้วัดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ การเสริมเอนไซม์ 10 กรัมมีแนวโน้มต่ ากว่า กลุ่ม
ควบคุมและการเสริมเอนไซม์ท่ี 20 กรัม 
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ข้อเสนอแนะ 
 

 1.การเสริมเอนไซม์ให้เหมาะหรือหาแนวทางในการท าให้อาหารที่ย่อยแล้วอยู่ในทางเดิน
อาหารได้นานขึ้นเพ่ือจะดูดซึมได้ทันก่อนจะถูกขับถ่ายออกมาเนื่องจากสุกรมีปัญหาเรื่องพยาธิควรใช้
ยาถ่ายพยาธิก่อนที่จะเลี้ยงทุกครั้ง 
 2.ควรพิจารณาคุณสมบัติของเอนไซม์ที่ใช้ในอาหารสัตว์ให้มีความเหมาะสมในแต่ละช่วง
อายุของสัตว์ เนื่องจากการท างานของเอนไซม์ในสัตว์และปริมาณของเอนไซม์ในตัวสัตว์แต่ละช่วงอายุ
มีความแตกต่างกัน อีกทั้งเอนไซม์ที่ใช้เสริมยังมีความจ าเพาะเจาะจง และมีความเสถียรต่อความร้อน
ท าให้เสถียรภาพทางธรรมชาติของเอนไซม์ที่ใช้เสริมได้ 
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ภำพภนวก ก 
แสดงตำรำงวิเครำะห์ควำมแปรปรวน (ANOVA) 
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ตำรำงผนวกท่ี 1 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณอาหารที่กิน 0-1 สัปดาห์ 
 
 

Source DF Sum of 
square 

Mean 
Square 

F-Value Pr>F 

Model 3 0.001 17.5 0.001 0.25NS 

Error 2     
Total 5     

 
C.V    = 0.001 
R-Square   = 0.001 
Root MSE   = 0.001 
NS       = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 

 
ตำรำงผนวกท่ี 2 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณอาหารที่กิน 1-2 สัปดาห์  
 

Source DF Sum of 
square 

Mean 
Square 

F-Value Pr>F 

Model 3 0.001 35 0.001 0.15NS 

Error 2     
Total 5     

 
C.V     = 0.001 
R-Square    = 0.001 
Root MSE    = 0.001 
NS    = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
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ตำรำงผนวกท่ี 3 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณอาหารที่กิน 2-3 สัปดาห์ 
 

Source DF Sum of 
square 

Mean 
Square 

F-Value Pr>F 

Model 3 0.001 52.5 0.001 0.70NS 

Error 2     
Total 5     

 
C.V    = 0.001 
R-Square   = 0.001 
Root MSE   = 0.001 
NS   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
ตำรำงผนวกท่ี 4 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณอาหารที่กิน 3-4 สัปดาห์  
 

Source DF Sum of 
square 

Mean 
Square 

F-Value Pr>F 

Model 3 0.001 70 0.001 0.27NS 

Error 2     
Total 5     

 
C.V              = 0.001 
R-Square      = 0.001 
Root MSE     = 0.001 
NS         = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
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ตำรำงผนวกที ่5 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณอาหารที่กิน 4-5 สัปดาห์ 
 

Source DF Sum of 
square 

Mean 
Square 

F-Value Pr>F 

Model 3 0.001 87.5 0.001 0.52NS 

Error 2     
Total 5     

 
C.V  = 0.001 
R-Square = 0.001 
Root MSE  = 0.001 
NS = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
ตำรำงผนวกท่ี 6 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณอาหารที่กิน 5-6 สัปดาห์ 
  

Source DF Sum of 
square 

Mean 
Square 

F-Value Pr>F 

Model 3 0.001 105 0.001 0.21NS 

Error 2     
Total 5     

  
C.V            = 0.001 
R-Square      = 0.001 
Root MSE   = 0.001 
NS  = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
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ตำรำงผนวกท่ี 7 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณอาหารที่กิน 0-6 สัปดาห์ 
 
Source DF Sum of 

square 
Mean 
Square 

F-Value Pr>F 

Model 3 0.001 367 0.001 0.20NS 

Error 2     
Total 5     

 
C.V            = 0.001 
R-Square      = 0.001 
Root MSE   = 0.001 
NS  = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
ตำรำงผนวกท่ี 8  ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ าหนักที่เพ่ิมข้ึน 0-1 สัปดาห์  
 
Source DF Sum of 

square 
Mean 
Square 

F-Value Pr>F 

Model 3 0.04 0.016 6.56 0.03* 

Error 2 0.004 0.002   
Total 5 0.05    

 
C.V = 13.94% 
R-Square  = 0.90 
Root MSE  = 0.04   
* = แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
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ตำรำงผนวกท่ี 9 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ าหนักที่เพ่ิมข้ึน 1-2 สัปดาห์  
 
Source DF Sum of 

square 
Mean 
Square 

F-Value Pr>F 

Model 3 0.03 0.01 1.65 0.39NS 

Error 2 0.01 0.007   
Total 5 0.05    

 
C.V    = 25.41% 
R-Square     = 0.711 
Root MSE     = 0.08 
NS    = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
ตำรำงผนวกท่ี 10 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ าหนักที่เพ่ิมข้ึน 2-3 สัปดาห์  
 
Source DF Sum of 

square 
Mean 
Square 

F-Value Pr>F 

Model 3 0.001 0.001 0.41 0.02* 

Error 2 0.002 0.001   
Total 5 0.004    

 
C.V   = 10.20% 
R-Square   = 0.38 
Root MSE   = 0.03 
*      = แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
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ตำรำงผนวกท่ี 11 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ าหนักที่เพ่ิมข้ึน 3-4 สัปดาห์  
 
Source DF Sum of 

square 
Mean 
Square 

F-Value Pr>F 

Model 3 0.002 0.001 7.57 0.11NS 

Error 2 0.001 0.001   
Total 5 0.002    

 
C.V       = 2.75% 
R-Square       = 0.91 
Root MSE        = 0.01 
NS   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
ตำรำงผนวกท่ี 12 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ าหนักที่เพ่ิมข้ึน 4-5 สัปดาห์  
 
Source DF Sum of 

square 
Mean 
Square 

F-Value Pr>F 

Model 3 0.001 0.001 0.68 0.64NS 

Error 2 0.001 0.001   
Total 5 0.001    

 
C.V   = 5.49% 
R-Square   = 0.50 
Root MSE   = 0.02 
NS   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
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ตำรำงผนวกท่ี 13 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ าหนักที่เพ่ิมข้ึน 5-6 สัปดาห์  
 
Source DF Sum of 

square 
Mean 
Square 

F-Value Pr>F  

Model 3 0.002 0.001 4.92 0.17NS  
Error 2 0.001 0.001    
Total 5 0.003     

 
C.V        = 3.67% 
R-Square        = 0.88 
Root MSE    = 0.01 
NS    = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
ตำรำงผนวกท่ี 14 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ าหนักที่เพ่ิมข้ึน 0-6 สัปดาห์ 
 
Source DF Sum of 

square 
Mean 
Square 

F-Value Pr>F  

Model 3 0.002 0.001 5.92 0.17NS  
Error 2 0.001 0.001    
Total 5 0.003     

 
 
C.V   = 4.78% 
R-Square   = 0.88 
Root MSE   = 0.01 
NS   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
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ตำรำงผนวกท่ี 15 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 0-1 สัปดาห์   
 
Source DF Sum of 

square 
Mean 
Square 

F-Value Pr>F 

Model 3 34.76 11.58 2.90 0.26NS 

Error 2 8.00 4.00   
Total 5 42.76    

 
C.V        = 22.28% 
R Square        = 0.81 
Root MSE        = 2.00 
NS        = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
ตำรำงผนวกท่ี 16 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 1-2 สัปดาห์   
 
Source DF Sum of 

square 
Mean 
Square 

F-Value Pr>F 

Model 3 42.48 14.16 1.00 0.53NS 

Error 2 28.22 14.11   
Total 5 70.71    

 
C.V        = 39.33% 
R-Square        = 0.60 
Root MSE        = 3.75 
NS        = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
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ตำรำงผนวกท่ี 17 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 2-3 สัปดาห์   
 
Source DF Sum of 

square 
Mean 
Square 

F-Value Pr>F 

Model 3 1.02 0.34 0.57 0.68NS 

Error 2 1.18 0.59   
Total 5 2.20    

 
C.V        = 9.49% 
R-Square        = 0.46 
Root MSE        = 0.76 
NS        = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
ตำรำงผนวกท่ี 18 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 3-4 สัปดาห์   
 
Source DF Sum of 

square 
Mean 
Square 

F-Value Pr>F 

Model 3 0.82 0.27 5.30 0.16NS 

Error 2 0.10 0.05   
Total 5 0.92    

 
C.V           = 3.01% 
R-Square          = 0.88 
Root MSE          = 0.22 
NS          = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
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ตำรำงผนวกที่ 19 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 4-5 สัปดาห์   
 
Source DF Sum of 

square 
Mean 
Square 

F-Value Pr>F 

Model 3 0.30 0.10 0.43 0.75NS 

Error 2 0.48 0.24   
Total 5 0.78    

 
C.V   = 6.12% 
R-Square   = 0.39 
Root MSE   = 0.48 
NS   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
ตำรำงผนวกท่ี 20 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 5-6 สัปดาห์   
 
Source DF Sum of 

square 
Mean 
Square 

F-Value Pr>F 

Model 3 1.07 0.35 7.38 0.12NS 

Error 2 0.09 0.04   
Total 5 1.17    

 
C.V   = 2.85% 
R- Square   = 0.91 
Root MSE   = 0.22 
NS   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
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ตำรำงผนวกท่ี 21 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 0-6 สัปดาห์   
 
Source DF Sum of 

square 
Mean 
Square 

F-Value Pr>F 

Model 3 1.07 0.35 9.37 0.12NS 

Error 2 0.09 0.04   
Total 5 1.17    

 
C.V   = 2.25% 
R- Square   = 0.91 
Root MSE   = 0.22 
NS   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
ตำรำงผนวกท่ี 22 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเจริญเติบโต 0-1 สัปดาห์ 
 
Source DF Sum of 

square 
Mean 
Square 

F-Value Pr>F 

Model 3 0.04 0.016 6.56 0.13NS 

Error 2 0.004 0.002   
Total 5 0.05    

 
C.V            =  0.001% 
R-Square      =  0.001 
Root MSE   =  0.001 
NS  = แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
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ตำรำงผนวกท่ี 23 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเจริญเติบโต 1-2 สัปดาห์ 
 
Source DF Sum of 

square 
Mean 
Square 

F-Value Pr>F 

Model 3 0.03 0.01 1.65 0.39NS 

Error 2 0.01 0.007   
Total 5 0.05    

 
C.V           =  0.001% 
R-Square     =  0.001 
Root MSE  =  0.001 
NS = แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
ตำรำงผนวกท่ี 24 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเจริญเติบโต 2-3 สัปดาห์ 
 
Source DF Sum of 

square 
Mean 
Square 

F-Value Pr>F 

Model 3 0.001 0.001 0.41 0.76NS 

Error 2 0.002 0.001   
Total 5 0.004    

 
C.V                      =  0.001% 
R-Square     =  0.001 
Root MSE  =  0.001 
NS = แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
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ตำรำงผนวกท่ี 25 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเจริญเติบโต 3-4 สัปดาห์ 
 

Source DF Sum of 
square 

Mean 
Square 

F-Value Pr>F 

Model 3 0.002 0.001 7.57 0.11NS 

Error 2 0.001 0.001   
Total 5 0.002    

 
C.V             =  0.001% 
R-Square      =  0.001 
Root MSE     =  0.001 
NS         = แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 

 
ตำรำงผนวกท่ี 26 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเจริญเติบโต 4-5 สัปดาห์ 
 
Source DF Sum of 

square 
Mean 
Square 

F-Value Pr>F 

Model 3 0.001 0.001 0.68 0.64NS 

Error 2 0.001 0.001   
Total 5 0.001    

 
C.V             =  0.001% 
R-Square      =  0.001 
Root MSE      =  0.001 
NS       = แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
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ตำรำงผนวกท่ี 27 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเจริญเติบโต 5-6 สัปดาห์ 
 

Source DF Sum of 
square 

Mean 
Square 

F-Value Pr>F 

Model 3 0.002 0.001 4.92 0.17NS 

Error 2 0.001 0.001   
Total 5 0.003    

 
C.V             =  0.001% 
R-Square      =  0.001 
Root MSE     =  0.001 
NS       = แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
ตำรำงผนวกท่ี 28 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเจริญเติบโต 0-6 สัปดาห์ 
 
Source DF Sum of 

square 
Mean 
Square 

F-Value Pr>F 

Model 3 0.002 0.001 5.94 0.07NS 

Error 2 0.001 0.001   
Total 5 0.003    

 
C.V             =  0.001% 
R-Square     =  0.001 
Root MSE     =  0.001 
NS       = แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
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ภำคผนวก ข 
แสดงภำพกิจกรรมตลอดกำรทดลอง 
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ภำพผนวกที่ 1 แสดงหัวอาหารส าหรับเล้ียงสุกรผสมมันหมักยีสต์ ปริมาณโปรตีน  
                 20 เปอร์เซ็นต์                               

 

 
ภำพผนวกที่ 2 แสดงมันหมักยีสต์ส าหรับผสมอาหารเล้ียงสุกรระยะรุ่น 
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 ภำพผนวกที่ 3 แสดงตัวอย่างเอนไซม์ท่ีเสริมในอาหารสุกรตลอดการทดลอง 
      สุกรระยะรุ่น 

 

       
ภำพผนวกที่ 4 แสดงตัวอย่างบรรจุเอนไซม์ใส่ถุงซิปล็อกเสริมในแต่ละวัน 
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ภำพผนวกที่ 5 แสดงตัวอย่างการท าความสะอาดคอกสุกรก่อนท าการทดลอง 
 
 

 
ภำพผนวกที่ 6 แสดงตัวอย่างการท าความสะอาดคอกสุกรระหว่างท าการทดลอง 
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ภำพผนวกที่ 7 แสดงการผสมอาหารส าหรับเลี้ยงสุกร 

 
 

 
ภำพผนวกที่ 8 แสดงการผสมอาหารและชั่งตรวงส าหรับเลี้ยงสุกรระยะรุ่น 
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ภำพผนวกที่ 9 แสดงการชั่งน้ าหนักสุกรเพื่อเก็บข้อมูลแต่ละสัปดาห์ตลอดการทดลอง     
 

 
ภำพผนวกที่ 10 แสดงการเจาะเลือดสุกรเพ่ือเก็บตัวอย่างไปวิเคราะห์ค่าโลหิตวิทยา 
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ภำคผนวก ง 
ตัวอย่ำงผลกำรวิเครำะห์ค่ำทำงโลหิต 
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ภำคผนวก จ 
ประวัติผู้วิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ – นำมสกุล   นางสาวอรสา ปรางค์ทอง 
วันเดือนปีเกิด    วันท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2539 
ภูมิล ำเนำ       บ้านเลขที่ 69 หมู่ 7 ต าบลเขาดิน อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์     
        60230 
กำรศึกษำ       จบมัธยมศกึษาตอนต้นจากโรงเรียน บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา  
        อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
        จบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา  
        อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
 
ชื่อ – นำมสกุล   นางสาวศศิประภา กระเทศ 
วันเดือนปีเกิด    วันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2540 
ภูมิล ำเนำ       บ้านเลขที่ 36 หมู่ 5 ต าบลศิลานดา อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท  
        17110 
กำรศึกษำ       จบมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียน อักษรประสิทธิ์  
        อ าเภอมโนรมยจ์ังหวัดชัยนาท    
        จบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์  
        อ าเภอมโนรมย ์จังหวัดชัยนาท    
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