
วั ต ถุ ดิ บ อ า ห า ร สั ต ว์ บ ก
เ ศ ษ ข้ า ว โ พ ด C O R N F L A K E S



วัตถุดิบอาหารสัตว์

• ข้าวโพด Sweetcorn         

• เปลือกข้าวโพด Corn husks

• ซังข้าวโพด Corn cob



วัตถุต้นก าเนิด

• ข้าวโพดนับเป็นพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ดีชนิดหนึ่ง การใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อาจท าได้หลายอย่าง เช่น 
ใช้เมล็ด กากน้ าตาล กากแป้งที่เหลือจากการสกัดน้ ามัน  ตัดต้นสดให้สัตว์กินโดยตรง ตัดต้นสดหมัก 
และใช้ตอซัง ต้นแก่หลังเก็บเกี่ยวฝักแล้ว เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์

• อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  เช่น เครื่องส าอางค์ ผงสบู่ น้ ายาท าความสะอาด ยารักษาโรค กระดาษ 
กระดาษแก้ว ผ้าสังเคราะห์ กรด น้ าหอม และน้ ามันใส่ผม เป็นต้น

• อุตสาหกรรมอาหาร เมล็ดและผลิตผลจากเมล็ดข้าวโพด สามารถใช้ประโยชน์โดยการน ามาแปรรูป
เป็นอาหารนานาชนิด เช่น แป้งข้าวโพด น้ ามันข้าวโพด น้ าเช่ือมข้าวโพด น้ านมข้าวโพด เหล้า เบียร์ 
วิสกี้ น้ าตาล แอลกอฮอล์ น้ าสลัด เนยเทียม และมายองเนส นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ข้าวโพดบรรจุ
กระป๋องหลากหลายประเภท  เช่น เมล็ดข้าวโพดและข้าวโพดฝักอ่อนบรรจุกระป๋องส่งไปจ าหน่ายยัง
ต่างประเทศ



คุณสมบัติของวัตถุดิบ

• ข้าวโพด ให้พลังงานสูงมพีลังงานใช้ประโยชน์ได้ในสุกรและสัตว์ปีกเท่ากับ 3,168 และ 
3,370 กิโคแคลอรี/่กิโลกรัมมีโปรตีนต่ าประมาณ 8-9 เปอร์เซ็นต์ และมีกรดอะมิโนไลซีน
ทริฟโตเฟนและเมทไธไอนีนต่ า มีระดับแคลเซียมต่ าแต่ฟอสฟอรัสสูงมีไวตามินบี 1 (ไทอา
มิน)และไนอะซินสูง แตไ่นอะซินอยู่ในรูปที่สัตวน์ าไปใช้ ข้าวโพดเมล็ดสีขาวกับสีเหลืองมี
คุณค่าและปริมาณสารอาหารเหมือนกัน ต่างกันที่ข้าวโพดเมล็ดสีเหลืองมีปริมาณแคโร
ทีนหรือไวตามินเอสูงกว่าข้าวโพดที่มีความชื้นสูงจะขึ้นราได้ง่าย และการปนเปื้อนของ
สารพิษหลายชนิดโดยเฉพาะที่ส าคัญ คือ  อะฟลาท็อกซินซึ่งเกษตรกรควรจะระวังอย่าง
ยิ่งในการน ามาใช้เลี้ยงสัตว์



คุณสมบัติของวัตถุดิบ

• เปลือกข้าวโพด  เปลือกข้าวโพดฝักอ่อนเป็นวัสดุเหลือใช้จากการบริโภคฝักอ่อนและการ
ท าข้าวโพดกระป๋อง นอกจากไม่มีเคมีแล้วยังมีสีเขียวอ่อนนุ่ม รสหวานคงความสดอยู่ได้
นานเหมาะส าหรับเป็นอาหารสัตว์ในสภาพสดมีคุณค่าทางอาหารสูง มีแคลเซียมและ
ฟอสฟอรัส มีโปรตีนและการย่อยได้ทั้งหมดของโภชนะสูงกว่าหญ้าขนและหญ้าเนเปียร์



คุณสมบัติของวัตถุดิบ

• ซังข้าวโพด  เป็นอาหารหยาบจะมีส่วนประกอบหลัก คือเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสรวมทั้ง
ลิกนนิด้วย ซึ่งลิกนินเป็นส่วนที่ย่อยยากในขณะที่เซลลูโลสและเฮมิซกลโูลสามารถถูกหมัก
ย่อยได้พวกจุลินทรีย์ในกระเพาะหมัก จนได้ผลผลิตสุดท้าย เช่น ซึ่งใช้เป็นแหล่งพลังงาน
ส าหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง ลิกนนิที่มีอยู่ในอาหารหยาบมีผลไปท าให้การย่อยได้ของเซลลูโลส
และเฮมิเซลลูโลสลดลง โดยผลทางด้านกายภาพของลิกนินจะเป็นตัวป้องเอนไซม์



กลุ่มโภชนะที่ใช้ของวัตถุดิบอาหารสัตว์

• กลุ่มคารโ์บไฮเดรท เป็นสารอินทรีย์ประกอบด้วยธาตุ ( C ) คาร์บอน ( H )ไฮโดรเจน

( O ) ออกซิเจน เป็นส่วนประกอบ 3 ใน 4 ส่วนเป็นอาหารที่ให้พลังงานและความร้อน
Nitrogen free extract ( NFE ) เป็นคารโ์บไฮเดรทที่ย่อยได้ง่าย เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง

• กลุ่มอาหารหยาบ ที่มีคุณภาพดี ( โปรตีน 10% ขึ้นไป )



คุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์

ส่วนประกอบ (%)                                                           
ความชื้น 13%
โปรตีน 8%
ไขมัน 4%
เยื่อใย 2.50%
เถ้า 1.30%

แคลเซียม 0.01%
ฟอสฟอรัสใช้ประโยชน์ได้ 0.10%



คุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์

พลังงานใช้ประโยชน์ได้ (กิโลแคลอรี่/กก.)
ในสุกร 3,168

ในสัตว์ปีก 3,370
กรดอะมิโน (%)

ไลซีน 0.25%
เมทไธโอนีน 0.19%

เมทไธโอนีน + ซีสตีน 0.39%
ทริปโตเฟน 0.09%



คุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์

ทรโีอนีน 0.32%

ไอโซลูซีน 0.34%
อาร์จินีน 0.40%

ลูซีน 1.17%
เฟนิลอะลานีน+ไทโรซีน 0.81%

อิสติดีน 0.25%
เวลีน 0.46%

ไกลซีน 0.33%



ข้อจ ากัดในการใช้

• โดยทั่วไปสามารถใช้ข้าวโพดเลี้ยงสุกร หรือสัตว์ปีกโดยไม่มีข้อจ ากัดแต่ในสุกรขุน
การใช้ข้าวโพด ในระดับสูงอาจท าให้สุกรมีลักษณะมันเหลว ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดนอกจากนี้จะต้องระมัดระวัง เลือกใช้ข้าวโพดที่มีคุณภาพดี ไม่มีราขึ้น 
โดยเฉพาะใช้เป็นอาหารเป็ด เพราะเป็ดมีความทนทานต่อสารพิษอะฟลาท็อกซิน 

ไดค้่อนข้างต่ า



ข้อแนะน าในการใช้ในสูตรอาหารสัตว์

• ควรบดเมล็ดข้าวโพดให้ละเอียดก่อนน าไปผสมเป็นอาหารสัตว์เพราะสัตว์ไม่สามารถ
ย่อย เมล็ดข้าวโพดทั้งเมล็ดได้

• ควรเลือกใช้ข้าวโพดที่แห้งสนิทไม่มีราขึ้น

• ควรเลือกใช้ข้าวโพดที่ไม่มีสิ่งอื่นปลอมปน เช่น ซังข้าวโพด

• ควรเลือกซื้อข้าวโพดมาบดเองดีกว่าซื้อข้าวโพดที่พ่อค้าบดแล้วเนื่องจากข้าวโพด
บดมักจะพบสิ่งปลอมปนสูง เช่น แกลบ หินฝุ่น เป็นต้น นอกจากนี้ยังไม่สามารถ
สังเกตได้ว่า มีการปนเปื้อนของเชื้อราหรือไม่



การน าไปใช้ในอาหารสัตว์

• ข้าวโพด เป็นแหล่งพลังงานที่ส าคัญในอาหารไก่ และสุกรโดยเฉพาะในอาหารไก่จะ
นิยมใช้มากเพราะนอกจะเป็นแหล่งให้พลังงานแล้วในข้าวโพดเมล็ดสีเหลืองยังมี

แคโรทีน ซึ่งช่วยท าให้สีของเนื้อไก่ และไข่แดงเข้มขึ้นตามความนิยมของผู้บริโภคอีก    
ด้วย เช่น

ไก่

สุกร

โคเนื้อ-โคขุน-โคนม 
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