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Effect of exogenous cellulase enzyme on feed digestibility in lamb 
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บทคัดย ่อ 
ทไรศกนไแลของกไรไข้เอ็นไซม์เท?มในอไหไร ก่อค่ไกไรย่อยได้แทะกใรสะสม N ไนแกะ กํไเนมการไดยใข้แกะ 

เทศพุ ้ทํนวน 8 คัว สุ่มแบ่งกสุ่มหดทองเป็น 2 กสุ่มๆ ทะ 4 คัว ใข้แผนกไรทกทอง Group Comparison เพึ ่อทดทอนด้ายวิ? 
T-Test ใกขใข้อ)ทใรทดทองถูกรทึ่ I. CTL (ภูตรกวนคุม ไม่)ส?มเอ็นไซม') แทะ ถูดรทึ่ 2. 50NZ (เท?มเอมไซม่รวมทึ่ม 
cellulasc ไนป?มใณภู!. 50 กรัม/100 กิใทกรัม01 หาร) จนนาไรทดทองพบว่าก!รเส?มเก็มาซม์ทีเให้ก!รย่อยได้ของวักอุแห้ง 
แสะไปรกนเพํ่มขึ้น (P < 0.05) แสะการข่อยได้ของ NDF มีแนวไน้มเห!)ขึ้น (P = 0.1!) เนอเปรอบเทียนกับกสุ่มกวบคุม ใดย 
มีค่าเฉทยการย่อยได้วัดฤแห้งเท่!ก้น 57.86แทะ 69.83 แทะค่าเฉทึ่ยการย่อยได้โปรตีนเท่ากับ 64.76 และ 73.38 ในกสุ่มที่ 
ได้รับอาหาร CTL แทะ 50NZ ก)มทากับ ป?ม!0)การกินได้ N ของแต่ทะกสุ่มมีป?มาณใกกัเกยงกันโดยเฉลยเท่ากัน 22.57 
กรัม/กัว•วัน การเส?นเอนไซม์ในกสุ่ม 50NZ มีพทที!ให้เปอร'เซ็นก!!?ม!ณการสะสม N มากกว่าอย่างมีนัยสำกัญทางสถต๊ 
เมอเปริยบเทีทบกับกสุ่นกวนคุม (P < 0.05) โกยมีค่าเฉทยเท่ากับ 47.74 แทะ 59.07 โน CTL แทะ 50NZ ก!มสำกับ 
ประททรภ!พก!รโข้อ!หารมีแนวโนัมฟ้ขึ ้นโนแกะกสุ่มทื่ได้รับเอ็นาซม่ จากนสการ}?กนากังกสาวแสดงโห้เหนว่าทารโข้ 
เอ็นไซม่รวม ทึ่มีเซทถูเทสเป็นเอ็นาซมร!กักท!บ!รทเหมการย่อยได้ของไภขนะแสะประสท1ภ1หกไรแทิดไห้ดีขึ้นได้ 

ก่นท่กัญ: เอนไซม์เท?ม การย่อยได้ แกะ 

Abstract 
The aim of tins study was lo determine the effect of exogenous enzyme on digestibility and N retention in lamb. 

Eight lambs were randomly allocated to 2 experiment group in group comparison design trial. Experimental treatments 
were: I) CTL (No enzyme) and 2) 50NZ (Mixed enzyme with high ccllulase at 50g/100kg.feed). The digestibility study 
showed that Exogenous enzyme increased (p<0.05) dry matter and crude protein digestibility of treated lamb compared lo 
those of control. A similar trend (p=0.11) w as observed for the NDF digcsiibility. Mean values for dry matter digestibility 
were 57.86 and 69.83% and for protein digestibility were 64.76 and 73.38%. for CTL and 50NZ, respectively). The N 
intake was similar among treatment, averaging 22.57g.head day. Percent N retained of 50 NZ treated lambs was higher 
(P<0.05) than those of CTL group (mean value were 47.74 and 59.07 for CTL and 50NZ. respectively). Feed efficiency 
or feed conversion ralio was numerically improved for enzyme treated groups. Overall, the results of this study provide 
evidence thai mixed cellulasc enzyme can be used to improve performance of lambs as compare to non - enzyme diet 
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คำนา 
การข่อขใด้ของผมัแซลลพชโ)แส่วนในสัตว์เคี*ทว 10องเก๊ดจากการทำงานขอ'มอ็นไชน์ทื ่ผลิตจาก แบคทเรแ 

ใปรใตช้ว แทะเชอรา มการสืกษาในสัด^nVมอองจำนวนมากเกี ่อวกับวิธีการช่วยเพิ ่มประสืทธภาพการใช้อาหารเพึ ่อเพิ ่ม 
ผลผลิค ได้เนาการใช้สารกระตุ้นการเจริญเติบโดและสารปร์)ช้วนะในการผลิตสัตว์มากขึ้น ชงอาจทำใหมีสารเทมีดกด้แใน 
ผลผลิตด้งนํ่นเพอลดการใช้สารปฎิชวนะในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์และ)พกควานปลอดกัขของนับริโภท การใช้เอนไขแ 
เสริมในอาหารเป็นอกแนวทางพนํ่งทํ่ช่วขเพิ่มประสืทธ๊ภาพการผลิตของสัตว์ใรเถูงขึ่นแสะเพิ่0ชดเชอการใช้สารปฐชวนะ 
ห!อสารกระตุ้นต่างๆ โตยใม่มีผลตกด้างในผลิตกัฉเฑ์ 

เอ็นไซน์เป็นตัวเร่งปฎ็กริขาในกระบวนการเมทาบอลิซมทำหน้าที่ในการข่อย เอ็นไซน์ที่ผลิตขึ้นมีการใช้อย่าง 
แพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์กระเพาะเตึ ่ขา มีเป๋าหมายเหอทำทายสารยับยิ้งใภชนะ และเพิ ่มการย่อยได้ของ 
โกชนะในอาพาร (Bedford. 1993) ผลิตกัณาน์อ็นใชน์ที่มีขายในปจชุบันผลิตได้จากแนคทํเริย 4 ชนด ได้แก่ Bacillus subiilis, 
Lactobacillus acidophilus, L.plantarum และ Siepiococus Faecium ผลดจากเชอรา 3 ชนด ,เด้แก่ aspergdlus oryzae. 
trichoderma reesei และ Saccharomyces ceres'isiae (Muirhead. 1996) 

เดิมการเสริมเอนไชม!นอาหารสัตว์เคียวเอองไม่เป็นทึ่ขอมรับเพราะ^อว่าอารเารสัตว์เทขวเอองทึ่มการเสริม 
เอ็นไซน์ลงไป เอ็นไชน์จะถูกทํเใพ')สัยสภาพใดย protease ทอยูในกระเพาะ2เมน (Kopecny el al.. 1987) แด่ Fontes et al 
(1998) รายงานว่า เอ็นไชน์ xylanase พึ่เสริมยังดงมีประรทiภาพทึ่มากพอในกระเทาะแมน และมีการศกมาทดลองใส่ 
fibrolytie enzyme ในกระเพาะIเมนใดยตรง พบว่าเอ็นไซน์ยังคงทำปฏิกริยาได้ดเช่นกัน (llristov et al.. 1998) Morgavi et 
a/.(2000)n\ปว่า เอึนไชน์ทึ่เสริมในอาหารจะจ้บกับวัตธุติบอาหารทำไหถูกทำลายโดยนาข่อยโปรตินได้แากแทะยด)วลาขกง 
เอึนไชมให้อยู่ในกระเพาะหมักนานขึ้น สิงแม้มีการทดลองทึ่ให้ผลด้านบวกฅ่ทเแรเพิ่มประสัทธิภาพการผลิต แต่มีบางผล 
การทดลองที่ใหํ'ผลไม่ศอดคสัองด้งที่)')ล่าวมา เนึ๋องมาจากป็จจั{เด่อไปนิ้ I) วิธีการใช้เอ็นไซน์ 2) ส่วนประกอบของสตร 
อาหาร 3) ปริม)ณการใช้, ค่า activity ของเอึนไซน์. ความคงทนขกงเ0นไซน์ 4) ระยะเวลาททังจากผสมอาหารกันเอ็นไชน์ 
ก่อนที่จะมีการไหสัตว์ 5) การเก๊ดปฎกริยาร่วมข0งเอ็นไชน์ที่เสริมเขาไปกับเอ็นไชน์ที่ร่างกายสัตว์ผลิตขึ้นมา 6) ควาน 
แดกต่างของสภาทแวตทัอมและด้วสัตวํ (Beauchemin etal.. 2003) 

การศึกพานิ้มีชุตประสงค์เหอ ศกนาผลการใช้เอ็นไชน์รวมทึ่มี cellulase เป็นพทักในระดับ 500 g/เ ต่อการย่อยได้ 
ปริมาณ N ที่สะสมในร่างกายและ ประสิทธภาพการผลิตในแกะ 

ลุปกรณแอะวิรการทดออง 

1. อาหารทคทอง 
ใช้อาหาร TMR ชึ่งมีองค์ประกอบของถูฅรอาหารต)มที่แสตงในตารางที่ I เอ็นาชน์เชลถูเลสที่ผสมในอาห)ร 

ทดลอง มีทักนณะเป็นผงแฟ้ง (NUZYME. Sinsui . Inc. Japan) ใดข ประกอบด้วย cellulase(CI ase) 3,500.000 unit/kg ; 
cellulase (CMC - ase) 5.50.000 unit/kg.: Alfa amylase 7.030,000 unit/kg ; B glucanase 4,800 unit/kg และ xylanase 
1.880.000 unit/kg 



ใช้แพนการทตทองแบบ Group Comparison แทะทตสอบกวามแดกต่างค้วขวิ? T-Tcst ไตขมการทตทอง 2 กชุ่ม' 

ไค้แค่ 
ทรทเมนต'ที่ I. (CTL) กชุ่มทวนทุม ไม่เส?มเอนาๆ(ม 
ท?ทเมนต'ที่ 2. (50NZ) เทรม NUZYME 50 g/ 100 kg อาหาร 

2. สัตว์ทตทอง 
ใช้แกะทํ่งทมตจำนวน 8 ค้า ชุ่มเช้าท?ทฌนต ท?ทเมนตทะ 4 ค้ว แกะทตทองทุกค้วถูกเลึ่ยงในตอกข้งเตํ่ขวแต่ทะ 

กอกบีนํ๋าสะอาตให้กนตทอตเวสา แกะทุกค้วไค้รับการ ทำวัท*น. ค่าขทขา? แสะรตวิตามินก่อนเรํ ่มการทดทอง แกะทุกค้าI 
ไค้รันอาหารเต็มที่ (ad libitum) ไต0แบ่งเวทาให้อาหารออกเป็น 2 *วงกอ ใน*วงเช้าททา 06.30 น.แทะ*วงเข็นเวทา 16.00 น 

3. การบันทีกขoyo 

สัตว์ทตลทงบีระยะการปรับตัว (adjusting period) 7 วัน หสังจากนํ ่นสัตว์ไตัรับอาหารทตทองเป็นระยะเวทา 2 
สัปตาน'ไตยบีการจตบันทีกป?มาพการกนไตัอย่างอิสระ (voluntary feed intake) *งแทะบันทีกป?มานอาทารที ่ใหแทะ 
อาหารที่เหทอทุกเช้าแทะเข็นตทอตระยะเวทใการทตทอง เกึนบันทีกป?มาผมทแทะปิทาวะทํ ๋งหมตใน*วงเช้าของทุกวัน ชุ่ม 
เก็บyทแทะปิสสาวะเก็บไวัในที ่เข็นเหอรอการนำไปวิเกราะห'ชุ ่มตัวอย่างที ่เกึบไตับาวิเตราะห'พาส่วนประกอบทางเดนตาม 
วิ?ของ AO AC (1990) ไช้า? Kjeldahl method เทึ ๋อวิเกราะห้ทา N แทะใปรตีน วิเกราะห'หาองก์ประกอบ*อง NDF (Neutral 
detergent fiber) ตามวิ?ของ Vansocst (1970) 
4. การ'นิทราะห็ช้0ยูทหแสรติ 

ช้อy ทที่าตันำาปวิเทราะห'แทะเป?ขบเทียบกวามแตกต่างของสักพผะต่างๆ ไตยทตสอบแบบ Group Comparison 
ค้วยวิ? T-Test ไตขใช้ SAS (1998) 

ผอการทด a องแ Q ะวิอารฌ้ 
วัตอุติบที่ประกอบสครอาหาร TMR และองก'ประกอบทางเกบีแสดงไ?เนตารางที ่ I อาหารประกอบค้วย 16% CP, 

89% DM. พสังงาน 4,000 eal/g และ 38% NDF 
ผลการเส?มเอีนา*มในอาหาร TMR ที่ใช้เลยงแกะต่อการข่อยาตัของ DM, CP แทะ NDF ไตัแสตงไวัในตารางที่ 2 

พทการเส?มเอีนไ*ม่ทีาให้การย่อยไค้ของ DM และ C'P ไนแกะเหิ่มขึ้น (p<0.05) เมอเป?ขนเทียบกับกชุ่มตวบทุม และการ 
ย่อยไค้ของ NDF บีแนวใน้มเหมขึ้น (P=O.I I) สอตกค้องกับการรายงานของ Titi and Tabaa (2004) ที่กล่าวว่า แกะที่ไตัรับ 
อาทารเสรม cellulasc การย่อขใค้ของ DM. OM. CF. NDFitflSADF เทนขึ้น (P<0.05)ilj0เป?ขบเทียบกับกชุ ่มกวบทุม ใตข 
การเส?มเอีนไ*มในอาหารทีาให้การเปลึ ่ขนแปทงของอาหารทํ ่ระเกํตการย่อย*งอmะเก๊ตไค้ก่อนทึ ่สัตว์«ะกินเช้าไป หรอ 
อาจท่าไห้การข่อยในกระเพาะ2เมนเพมสงขึ้น หรออาจจะเกิตการข่อยของอาหารก่อนถงกระเพาะ2เมนเหํ่มขึ ้น (McAllister 
et al.. 2001) 



Tahk ' l . Ingredient and chemical composition 0โ TMR 
Item CTL 50NZ 

Feed ingredient % in ration 
Pangola hay 5 5 
Cassava chip 35 35 
Soy hull 15 15 
Dry Icucacna 12 12 
Palm kernel cake 17 17 
Coco meal 3 3 
Molasses 7 7 
Premix 6 6 
Enzyme - 50NZ 

Unit of enzyme (unit'100 kg of feed) - 444.648 
Chemical composition of TMR 

DM % 89.85 89.82 
CP %, of DM 16.31 16.32 
GF., cal 'g 4025 4091 
NDF %. of DM 38.35 38.36 
ADF %. of DM 26.87 26.75 
Fat %. of DM 1.60 1.61 

CTL-Control; 50NZ- NUZYME 50 g/ 100 kg of feed 

กาบทริมเทนา*ม'ในอาหาร สามารทฟ้าให้เก๊ดการปทดปล่อยนํ๋ใดาลที่อยู่ในว้ดอุสืบอาทารแาดขึ้นท่อนที่สัดวใต้ร้น 
อาหาร(Beauchemin and Rode. 1996) ปริมาณการปลดปล่อยนาดาลออกมาขึ้นอยู่กับ*นิดของอาหารทรอวัดธุสืบแทะ*นิด 
ของเอึนใ*นิ เช่น การเสริมเอึนใ*มในหญ้าแห้ง อาจจะให้ผทที่ดีมากกว่าการเสริมเอีนไ*มในหญ้าหม้กที่เปียก เอนใ*ม่ที ่ 
เสริมในอาหารเมึ๋ออยู่ในกระเทาะ{เนนเอนไ*ม'มีประททธิภาทเทํ่มขึ้น ไดยมีดวามเป็นไปไต้ว่าเอนไ*มทามารทเหมการย่อย 
ใต้ใดยการ hydrolysis ของวัดชุสืบอาหาร (Feng el al., 1996) จากการทดทองใช่เอีนใ*น'ปริมาณมาก (400 g/day) ใส่ใน 
กระเทาะ}เมนไดยดรง ทบว่าสามารทท่าไห้ประสัทธภาทการการกัางานของเอึนไ*ม' cellulase ในส่วนของทำใสัเลกเทินขึ้น 
(Hristovet el al., 2000) เอนไ*ม'ที่เสริมในอาหารจะไหลผ่านไปทร้อมส่วนที่เปีนของเหทวไนกระเหใะ!เมน และการเสริม 
celluase ไนปริมาณถูงน ท่าไห้เอีนไ*ม'รอดท้นการถูกทบยิ้งโดยระดบ pH ที่ต้าและ pepsin ในส่วนของ abomasums 



เกินไปอาจที!ให้ไกรงสร้!งแวหน้าของอาหารแดกออกไกัทดทง เไทางจากเอ็นไซม'ทึ่เทรินในปรินาณทึ่นากเกินไปนั๋นจะไป 
ขีดดิดแวหน้ากับอาหารนากเกิมไป ซึ่งอาจจะเป็นการหำไห้ชุทินหริฟ้นกระเพ!ะ!เมนถูกจำกัดการส้มแสกับอาหารจี!หำ 
ให้การย่อขไกัของอาหารสดสง ( Beauchcmin et al.. 2003 ) 

ปริมาณ N ทิ่ใกัรับของแด่ทะหริทเมนดมีปริมาณใกกัเกองกันเทสี่ทเท่ากับ 22.57 gday เปทร'เซ็นด์กแสะสม N ใน 
ร่างกาอ ในแกะกชุ่มทึ่ใกัรับเอ็นาซม์รวมม!กกว่ากชุ่มกวนคุม (P=0.05) ซึ่งมีก่นททย %N ทึ่สะสมในร่างกาสเท่ากับ 47.74 
แทะ 59.07 ใมกชุ่มทดทอง CTL แทะ 50NZ ดามทำกับ สอดกกัองกับร!ยง!พของ Tita and Tabaa. (2004) กท่!วว่! การสะสม 
N ไนร'!งกายเหมข'นเนอง«1 กก 11 กังเกร!ะหไปรดนของชุลพทริย์เทมขึ้น ก!รเพิ่มขึ้นของการกังเกราะหชุทินทริย่ไปรดนใน 
กระเพาะ}ฌนเนองจากการเสริมเอ็นไซมทึ่หำหน้าทึ่ฃ่อยเยอไข ซึ่งมรายง!นใน!เสนเกเรทดลองของ Hristov et al. (1999) 
อย่างารก็ตาม Bcauchcทนท et al. (1999) รายง!นกวามส!ม!รทในการหม้ทกเรํไบไ8เดรด เพิ่มขึ้นในอาหารที่มีการเสริม 
เอ็นไชเแป็นสงสํ1กัญหี่ส่งนทให ปริมาณแอมไมเมยในกระเหาะ!เมพทดลงและส่งเสริมใหชุทินทรีย่มก!รเจริญเดนพ!กขึ้น 

Tablc3. Liveweight (LW). ADG and feed conversion ration of lamb. 
Item CTL 50NZ SEM p 

Initial LW (kg) 21.650 23.50 1.32 0.56 
Final LW (kg) 24.50 26.25 1.21 0.58 
ADG (g/d) 176.47 161.76 ' 30.31 0.86 
Feed conversion ratio 5.27 4.93 0.90 0.89 

CTL=Control; 50N/ NUZYME 50 g 100 kg of feed 

ประสทรภ!หกไรใข้ทเพไรมีแนวในมดขึ้นไนทชุ่มทึ่ไกัร้บทไหไรทึ่มีท!รเสริมเอ็มไซน์รวม โดยมีท่เ 4.93 แทะ 5.27 
ในกชุ่มทึ่เสริมเอนใซน์แสะกชุ่มดวบคุม ดามสำดํบ Beauchmin et al.,(1995) กท่าวว่า ม้!ทึ่ใกัร้น หญ้าแหงเสริมเอ็นไซม' มี 
ประส๊ทรภาพก!รไข้อ!หารดขึ้พ 10% เพองจากการย่อขไกัเพิ่มขึ้น Lisewtse. Bcauchmin et al. (1997) ร!อง!นว่าก!รเสริม 
เอ็นโซมห่ใให้ประสืท!ภไพการใข้อไห!รของโกชุนดขึ้น II % ซึ่งก!รทดลองโข้อ!ทบข้นในกัดราส่วนทึ่ถูง Dong el al.. 
(1995) กท่!วว่!การไข้ cellulasc เสริมในอาหารสามไรทข่วยเพิ่มทารเจริญเดนใดของถูกไกนมไกั การเสริมเอ็นไซม'ห่าไห้การ 
เจริญเดนไดของถูกไดเทศผู้เพิ่มขึ้น เนองจไกสไรใภขนะสามารทน่าใปใข้ประใยขมากัมเกขึ้น (Lewis el al., 1995) มี 
รใแงไนว่า ม้เทิ่ากัร้บอไนเรเป็นหญ้ไแห้งเสริมเอีนาซมห่ไให้การเจริญเคบใตแทะและนํ๋าหน้กเพิ่มขึ้นอย่!งมีน่ยส์!กัญ 
ระหว่าง 9 30% (Beauch el al., 1995) แสะการไข้เอ็นไซม์ไนอาหารที่มีกัตราส่วนของอาหารข้นสูงไห้พทเช่นกัน (Bcauch 
et al., 1999) 

สๅปผสกไรทดสอง 
การย่อยไสัของ DM. CP ในแกะทึ่ไดรับอาหารหมีการเสริมเอ็นไขม ภูงกว่าแทะไนกชุ่มกวนคุมซึ่งไกัรับอาหาร 

TMR เทียงอย่แเด๊อว การเสริม เซทถูเทส มีนทห่าให้การย่อยใกัเพิ่มขึ้น แทะส่งแกต่อ%การสะสม N มากขึ้นเนอเทียบกับกชุ่ม 
กามคุม กังนํ่นจากการศกพาแทการเสริมเอ็นไซมสไมไรทช่วยเพิ่มประสัทไเกไหการเจริญเดิมใดในแกะแสะใกชุนใกั 

I เอ็นใซมมีคุณสม!โดเป็นใปรดีนซึ่งจะกัองถูกย่อยในระนนท!งเดนอ!หารจงใม่มีพลต่อการเกิดสารดกกั!งทึ่เป็นอ้นตราขใน 



พลิตภัณหเนอพร0นม ซงเปีนข้อไค้เปรีขบของเอนไซม'ที่ใ*เพิ่อการเพิ่มผทพลิต ทำใหพลิตภัณฑ์ที่ไค้รไกสัตว์รงมตุณภ ไพ 
นทะปราศรากสารตกค้างที่เป็นอันตราขต่อพุ้นรีไภด พลิตภัณทํเอนไซม์ที่มีไนปิร^บ้นพลิตไค้รากแบททํเรีขแทะ!*อรา พาก 
ทานารถเพิ่มประท๊พ?ภาพการพลิตเอนไซม์รไกชุลินทรียเนท่านใตขการไข้รงสินรอไม่ว่ไระใตอวิธีการใตกีตไมระทำใพ้เอนไซม 
มีราทาถูกทง ผลิตไค้นากขึ้น แทะทดการใข้สไรกระตุนต่างๆอันระเป็นประโข*น์มหาศาทในคุตสานกรรมการผลิตสัตว์ 
ชุตไหม่ไนอนากต 
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