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Pig production is competitive and cost sensitive
การผลติสกุรเป็นอาชพีทีป่ระชนัขนัแขง่และคา่ใชจ้า่ยขึน้ลงรวดเร็ว

Feed is the single biggest cost. Need to be flexible regarding ingredients
อาหารสตัวเ์ป็นคา่ใชจ้า่ยทีใ่หญท่ีส่ดุรายการเดยีว จําเป็นตอ้งยดืหยุน่เกีย่วกบัสว่นผสม

Pigs are adaptable and can meet their nutrient requirements from a broad range of feeds
สกุรสามารถปรับตวัและตอบสนองความตอ้งการสารอาหารของมนัไดจ้ากอาหารหลากหลาย

Corn and soy are not essential ingredients for diets
ขา้วโพดและถัว่เหลอืงไมใ่ชส่ว่นผสมทีจํ่าเป็นสําหรับอาหาร

Australian pigs use mainly barley, wheat, legumes and canola meal with excellent results
อาหารหลกัของสกุรออสเตรเลยีคอืขา้วบารเ์ลย ์ขา้วสาล ีพชืตระกลูถัว่และคาโนลาซึง่ให ้
ผลตอบแทนทีย่อดเยีย่ม

Australia will produce 12 million metric tonnes of barley in 2020/21
ออสเตรเลยีจะผลติขา้วบารเ์ลยไ์ด ้12 ลา้นเมตรกิตนัในปี 2563/64

Australian barley is accessible and attractively priced
หาซือ้ขา้วบารเ์ลยอ์อสเตรเลยีไดอ้ยา่งสดวกและในราคาทีน่่าสนใจ

Key messages ขอ้ความสาํคญั



Applications
การนําไปใช:้

Human Food
อาหารมนุษย์

Animal Feed                     
อาหารสตัว์

Brewing / Distilling
การตม้/การกลั่น

Ethanol
เอทานอล

World Grain Production 2020 / 21
การผลติธญัพชืของโลกในปี 2563/64
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การผลติธญัพชืของโลก (ลา้นเมตรกิตนั)

Dominated by corn but 
substantial volumes of 

wheat and barley available 
for animal feeding 

มขีา้วโพดมากกวา่แตข่า้วสาลี
และขา้วบารเ์ลยม์ปีรมิาณมาก

สําหรับเป็นอาหารสตัว ์

Source: USDA, Dec 2020
แหลง่: USDA, ธนัวาคม 2563
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Major Producers and exporters of wheat & barley: 2020 / 21 (million metric tonnes)
ผูผ้ลติและผูส้ง่ออกขา้วสาลแีละขา้วบารเ์ลยร์ายใหญ:่ 2563/64 (ลา้นเมตรกิตนั)

W
H
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T

ขา้
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COUNTRY
ประเทศ

PRODUCTION
ผลผลติ

EXPORT
สง่ออก

China
จนี

136.0 1.0

EU
สหภาพยโุรป

135.8 26.0

India
อนิเดยี

107.6 -

Russia
รัสเซยี

84.0 40.0

USA
สหรัฐอเมรกิา

49.7 27.0

Canada
แคนาดา

35.2 26.0

Australia
ออสเตรเลยี

30.0 18.0

Pakistan
ปากสีถาน

25.7 -

Ukraine
ยเูครน

25.5 17.5

Turkey
ตรุกี

18.3 6.7

Other
อืน่ ๆ

125.9 29.9

TOTAL
รวมทัง้ส ิน้

773.7 192.1

Source: USDA, Dec 2020
แหลง่: USDA  ธนัวาคม 2563
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COUNTRY
ประเทศ

PRODUCTION
ผลผลติ

EXPORT
สง่ออก

EU
สหภาพยโุรป

63.4 6.5

Russia
รัสเซยี

20.6 5.4

Australia
ออสเตรเลยี

11.0 5.0

Canada
แคนาดา

10.7 3.0

Turkey
ตรุกี

8.1 -

Ukraine
ยเูครน

8.0 4.0

Kazakhstan
คาซคัสถาน

3.8 1.5

Iran
อหิร่าน

3.7 -

USA
สหรัฐอเมรกิา

3.6 0.2

Argentina
อารเ์ย็นตนิา

3.5 2.5

Other
อืน่ ๆ

20.7 -

TOTAL
รวมทัง้ส ิน้

157.2 28.9



Australian Crop Production 2020/21 (million metric tonne)
การผลติพชืผลออสเตรเลยี ปี 2563/64 (ลา้นเมตรกิตนั)

CEREALS
พชืประเภทขา้ว

Wheat
ขา้วสาลี

31.2

Barley
ขา้วบารเ์ลย ์

12.0

Sorghum
ขา้วฟ่าง

1.7

Oats
ขา้วโอต้

1.6

Corn
ขา้วโพด

0.37

Triticale
ขา้วทรติเิคลี

0.13

OIL SEEDS
‡¬∆Áµ∫ ÌÈ‘¬”∫

Canola seed
เมล็ดคาโนลา

3.7

Soybeans
ถ่ัวเหลอืง

0.04

LEGUMES
พชืตระกลูถ ัว่

Chickpeas
ถ่ัวชกิพี

0.74

Lupins 
ถ่ัวลปิูน

0.71

Faba Beans
ถ่ัวฟาบา 

0.52

Lentils
ถ่ัวเลนทลิ

0.62

Peas
ถ่ัวฝักเม็ดกลม

0.29

Source: ABARE, Dec 2020
แหลง่: ABARE ธนัวาคม 2563

TOTAL 51.5
รวมท ัง้ส ิน้

FEATURES
ลกัษณะเดน่:

• Wheat and Barley dominance
• ขา้วสาลแีละขา้วบารเ์ลยเ์ป็นสว่นสําคญั

• Wide range of cereals and legumes
• ประเภทขา้วและพชืตระกลูถัว่หลากหลาย

• Low levels of Corn and Soy
• ขา้วโพดและถัว่เหลอืงระดบัตํา่



Feed ingredients used in stockfeed manufacturing in Australia
สว่นผสมอาหารสตัวท์ ีใ่ชใ้นการผลติอาหารปศสุตัวใ์นออสเตรเลยี

CEREALS
พชืประเภทขา้ว

LEGUMES
พชืตระกลูถ ัว่

ANIMAL
PROTEIN

โปรตนีจากสตัว ์

VEGETABLE 
PROTEIN

โปรตนีจากพชื

MILLING OFFAL
ผลพลอยไดจ้ากการ

แปรรปูบด

SYNTHETIC
AMINO ACIDS

กรดอะมโิน
สงัเคราะห์

FOOD INDUSTRY 
BY-PRODUCTS
ผลพลอยไดจ้าก

อตุสาหกรรม
อาหาร

SUNDRY
จปิาถะ

Wheat*
ขา้วสาล*ี

Lupins *
ถั่วลปิูน*

Meat meal *
เศษเนือ้สตัว*์

Soybean meal *
กากถั่วเหลอืง*

Millmix *
หลายอยา่งบดผสมกนั*

Lysine *
ไลซนี*

Whey *
เวย*์

Minerals *
แร่ธาต*ุ

Barley* 
ขา้วบารเ์ลย*์

Peas *
ถั่วฝักเม็ดกลม*

Blood meal *
กากเลอืด*

Full fat soya *
ถั่วเหลอืงไขมันเต็ม*

Rice pollard *
แกลบ*

Methionine *
เมไธโอนนี*

Brewers yeast
สา่เบยีร์

Vitamins *
วติามนิ*

Oats *
ขา้วโอต๊*

Faba Bean
ถั่วฟาบา 

Fish meal *
กากปลาป่น*

Cottonseed meal *
กากเมล็ดฝ้าย*

Oat offals
กากขา้วโอต้

Threonine * 
ทรโีอนนี*

Bread
ขนมปัง

Tallow *
ไขสตัว*์

Sorghum *
ขา้วฟ่าง

Chickpeas
ถั่วชกิพี

Poultry meal
กากสตัวปี์ก 

Canola meal *
กากคาโนลา*

Pea offals
กากถั่วฝักเม็ดกลม

Tryptophan * 
ทรปิโตเฟน*

Biscuits
บสิกติ

Vegetable oil *
น้ํามันพชื

Triticale
ทรติคิาลี

Mung Bean
ถั่วเขยีว                        

Milk Powder
นมผง

Sunflower meal
กากทานตะวนั

Hominy
โฮมนิี

Isoleucine * 
ไอโซลวิซน๊*

Cereals
พชืประเภทขา้ว

Chicken oil
น้ํามันไก่

Corn
ขา้วโพด

Lentils
ถั่วเล็นทลิส์

Yeast
ยสีต์

Peanut meal
กากถั่วลสิง

Valine * 
วาลนี*

Confection waste
ของเสยีจากขนมหวาน 

Lucerne
ลเูซริน์

Rye
ขา้วไรย์

Vetch
ถั่วเว็ตช์

Feather meal
ขนสตัวปี์กป่น

Safflower meal
กากดอกคําฝอย

Arginine
อารจ์นินี

Pet food waste
ของเสยีจากอาหารสตัว์

Molasses
กากน้ําตาล

Rice
ขา้วสาร

Plasma
พลาสมา

Copra
เนือ้มะพรา้วแหง้

Distillers grain
เมล็ดกลัน่

Cassava
มันสาํปะหลงั

* Major use materials
วัสดหุลกัทีใ่ช ้



NOTE:Typical values only 
หมายเหต:ุ คณุคา่ตามปกตเิทา่นัน้
-Composition can vary widely with different agronomic conditions
สว่นผสมองคป์ระกอบอาจผันแปรไดอ้ย่างกวา้งขวางตามเงือ่นไขตา่งๆทางพชืไร่ 

Comparative typical proximate analyses of grains
การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความใกลเ้คยีงตามปกตขิองธญัพชื

SPECIFICATION
รายละเอยีด

CORN
ขา้วโพด

WHEAT
ขา้วสาลี

BARLEY
ขา้วบารเ์ลย์

SORGHUM
ขา้วฟ่าง

Moisture (%)
ความชืน้

13 12 12 13

Protein (%)
โปรตนี

8 11 11 9.5

Fat (%)
ไขมัน

4 2.3 2.6 3.5

Ash (%)
ขีเ้ถา้

1.15 1.7 2.2 2.0

Fi
br

e
เย

ือ่ใ
ย

Crude (%) 
น้ํามันดบิ

2 2 4.8 2.3

NDF (%)
ใยทีส่กดัดว้ยสารละลายทีเ่ป็นกลาง

9 8.5 16.0 8.0

ADF (%)
เอดเีอฟ

2.2 2.5 5.5 2.5

Starch + Sugar
แป้ง + น้ําตาล

64.6 63 53.9 63

DE MJ/kg (Kcal/kg)
คา่พลงังานทีเ่กดิจากการยอ่ยได ้มจ/กก (กก.แคลอร/ีกก)

14.5 (3465) 14.0 (3345) 13.0 (3105) 14.25 (3404)

ME MJ/kg (Kcal/kg)
คา่พลงังานจากอาหารทีใ่ชป้ระโยชนไ์ด ้ 

มจ/กก (กก.แคลอร/ีกก)

14.0 (3345) 13.6 (3246) 12.6 (3005) 13.9 (3324)

NE MJ/kg (Kcal/kg) 
คา่พลงังานสทุธมิจ/กก (กก.แคลอร/ีกก)

11.18 (2670) 10.61 (2535) 9.66 (2310) 10.97 (2620)

Source: Premier Atlas (2008)
แหลง่: Premier Atlas (2008)



Grain SID Amino Acid, Calcium, Phosphorus and Phytate content at typical protein levels
ปรมิาณกรดอะมโิน แคลเซยีม ฟอสฟอรสัและไฟเตตของโปรตนีทีย่อ่ยไดต้ามคา่มาตรฐานในลาํไสเ้ล็ก
สว่นปลาย(SID)ของธญัพชืทีร่ะดบัโปรตนีปกติ

CORN
ขา้วโพด

BARLEY
ขา้วบารเ์ลย์

WHEAT
ขา้วสาลี

SORGUM
ขา้วฟ่าง

PROTEIN (%)
โปรตนี

7.6 10.5 11.7 9.2

SID Lys
คา่มาตรฐานการยอ่ยไลซนีได ้                                   

ทีลํ่าไสเ้ล็กสว่นปลาย

0.18 0.29 0.27 0.15

SID Met
คา่มาตรฐานการยอ่ยเมตไทโอนนีได ้                           

ทีลํ่าไสเ้ล็กสว่นปลาย

0.14 0.14 0.16 0.13

SID M+C
คา่มาตรฐานการยอ่ย M+คารบ์อนได ้                           

ทีลํ่าไสเ้ล็กสว่นปลาย

0.28 0.33 0.40 0.25

SID Thr
คา่มาตรฐานการยอ่ยทรโีอนนีได ้                                    

ทีลํ่าไสเ้ล็กสว่นปลาย

0.22 0.28 0.28 0.23

SID Iso
คา่มาตรฐานการยอ่ยไอโซลซูนีได ้                           

ทีลํ่าไสเ้ล็กสว่นปลาย

0.22 0.30 0.35 0.28

SID Try
คา่มาตรฐานการยอ่ย ไทโรซนีได ้                           

ทีลํ่าไสเ้ล็กสว่นปลาย

0.05 0.11 0.13 0.09

SID Arg
คา่มาตรฐานการยอ่ย อารจ์นินีได ้                                      

ทีลํ่าไสเ้ล็กสว่นปลาย

0.32 0.45 0.52 0.27

SID His
คา่มาตรฐานการยอ่ย ฮสีตดินีได ้                                      

ทีลํ่าไสเ้ล็กสว่นปลาย

0.19 0.19 0.24 0.15

SID Leu
คา่มาตรฐานการยอ่ย ลซูนีได ้                                      

ทีลํ่าไสเ้ล็กสว่นปลาย

0.81 0.59 0.69 0.96

Source: Evonik AminoDat 5.0
แหลง่: Evonik AminoDat 5.0



Grain SID Amino Acid, Calcium, Phosphorus and Phytate content at typical protein levels
ปรมิาณกรดอะมโิน แคลเซยีม ฟอสฟอรสัและไฟเลตของโปรตนีทีย่อ่ยไดต้ามคา่มาตรฐานในลาํไสเ้ล็ก
สว่นปลาย(SID)ของธญัพชืทีร่ะดบัโปรตนีปกติ

CORN
ขา้วโพด

BARLEY
ขา้วบารเ์ลย์

WHEAT
ขา้วสาลี

SORGUM
ขา้วฟ่าง

PROTEIN (%)
โปรตนี

7.6 10.5 11.7 9.2

SID Val
คา่มาตรฐานการยอ่ย วารนีได ้                                      

ทีลํ่าไสเ้ล็กสว่นปลาย

0.31 0.41 0.44 0.34

SID Phe
คา่มาตรฐานการยอ่ยฟีนลิอะลานนีได ้                                      

ทีลํ่าไสเ้ล็กสว่นปลาย

0.32 0.43 0.48 0.38

Calcium (%)
แคลเซยีม (%)

0.01 0.05 0.04 0.01

Phosphorus (%)
ฟอสฟอรัส (%)

0.22 0.28 0.26 0.24

Phytate P (%) 
ไฟเตต พ ี(%)

0.17 0.16 0.17 0.17

Source: Evonik AminoDat 5.0
แหลง่: Evonik AminoDat 5.0



Variability in faecal digestible energy as detected by 
AUSSCAN
ความผนัแปรในพลงังานทีย่อ่ยไดใ้นมลูสตัวท์ ี่ AUSSCAN ตรวจพบ

GRAIN
ธญัพชื

PIG FAECAL DE MJ/kg

พลงังานทีเ่กดิจากการยอ่ยไดข้องมลูสกุร เมกะจลู/กก

Minimum
ตํา่สดุ

Median
ปานกลาง

Maximum
สงูสดุ

Wheat
ขา้วสาลี

12.75 13.89 15.11

Barley
ขา้วบารเ์ลย์

10.80 12.91 14.71

Sorghum
ขา้วฟ่าง

14.08 14.56 15.23

Source: Australian Pork CRC – AUSSCAN calibration (2012)
แหลง่: Australian Pork CRC – AUSSCAN calibration (2012)



PARAMETER ANALYZED

ตวัแปรเสรมิทีไ่ดร้บัการวเิคราะห์

VALUE

คณุคา่
Ileal & Faecal DE

ลําไสเ้ล็กสว่นปลาย&พลังงานทีย่อ่ยไดข้องมลูสตัว์
Site of digestion and yield data allow to define NE-values
จดุของการยอ่ยและขอ้มลูผลผลติทําใหอ้ธบิายมลูคา่ของพลังงานสทุธไิด ้

Faecal DE intake index
ดัชนกีารนําเขา้พลังงานทีย่อ่ยไดข้องมลูสตัว์

Estimate energy intake (palatability, throughput, density)
ประมาณสว่นของพลังงานทีไ่ดรั้บ (ความอรอ่ย ผลผลติ ความหนาแน่น) 

Major nutrients
สารอาหารหลัก

Protein, Moisture, Fibre, Fat, Starch, Ash
โปรตนี ความชืน้ เสน้ใย ไขมัน แป้ง ขีเ้ถา้

Fibre components
สว่นประกอบของเสน้ใย

Crude, ADF, NDF
เสน้ใยหยาบ เสน้ใยทีล่ะลายดว้ยสารละลายทีเ่ป็นกรด เสน้ใยทีไ่มล่ะลายในสารละลายทีเ่ป็นกลาง 

NSP characterization
ลักษณะของการเสรมิเอนไซมใ์นอาหารสตัว์

Soluble & Insoluble content,  NSP type - arabinoxylan, ß-glucan
เนือ้หาทีล่ะลายในน้ําได ้& ละลายในน้ําไมไ่ด ้ชนดิของเสน้ใยโพลแีซคคาไรดท์ีไ่มใ่ชแ่ป้ง -อะราบโินไซเลน 
เบตา้-กลแูคน

Hydration capacity 
สมรรถภาพในการใหน้ํ้า

Pelleting effect, gelatinisation properties and enzyme access
ผลของอาหารเม็ด คณุสมบัตทิีทํ่าใหเ้กดิโปรตนีวุน้และการเขา้ถงึเอนไซม์

Raw material variation monitoring
การตดิตามเฝ้าดคูวามผนัแปรของวตัถดุบิ



• Starch stored in different ways in grains

แป้งถกูเก็บไวใ้นธัญพชืดว้ยวธิตีา่งๆ กัน
• Impact availability of starch for digestion

ผลกระทบความพรอ้มใชข้องแป้งทีม่ไีวส้ําหรับการยอ่ย
• Complex structures → less available starch 

โครงสรา้งทีซ่บัซอ้น → มแีป้งพรอ้มใหใ้ชน้อ้ยกวา่
• Processing can increase availability

การแปรรปูสามารถเพิม่ความพรอ้มในการใช ้

Structure of grain starch
โครงสรา้งของแป้งธญัพชื

WHEAT
ขา้วสาลี

BARLEY
ขา้วบารเ์ลย์

SORGHUM
ขา้วฟ่าง

CORN
ขา้วโพด

OPEN
เปิด

PROTEIN MATRIX
เมทรกิซโ์ปรตนี

VITREOUS
นํา้เล ีย้ง

KAFFRIN 
กาฟฟรนิ



• Temperate winter crop (harvest October – December)
พชืไรฤ่ดหูนาวปานกลาง (เก็บเกีย่วเดอืนตลุาคม – เดอืนธันวาคม)

• Mainly 2 – Row varieties, spring type – malting characteristics

สว่นมากเป็นชนดิ 2 แถว  ประเภทฤดใูบไมผ้ล ิ–ลักษณะประจําตัวในการทํามอลท์

• Medium grain size, white with hull

เมล็ดขนาดกลาง สขีาวพรอ้มเปลอืก

• Low mycotoxin contamination – harvested and stored dry.

การปนเป้ือนของไมโคทอกซนิตํา่ - เก็บเกีย่วและเก็บรักษาแหง้
• High quality storage facilities and management

สิง่อํานวยความสะดวกและการจัดการการเก็บรักษาคณุภาพสงู

• No yellow pigments

ไมม่สีารใหส้สีเีหลอืง

• Viscous: contains soluble NSP’s = β-glucans + Arabinoxylans 

เหนยีวหนดื: มโีพลแีซคคาไรดท์ีไ่มใ่ชแ่ป้ง (NSP) ทีล่ะลายน้ําได ้= เบตา้กลแูคนส์ +สารสกดัจากรําขา้ว
• But easily managed with supplementary enzymes and of no real concern to pigs

แตจั่ดการไดง้า่ยพรอ้มอาหารเสรมิเอนไซมแ์ละไมม่อีะไรน่าหว่งสําหรับสกุร

Features of Australian barley
ลกัษณะของขา้วบารเ์ลยอ์อสเตรเลยี



• Lower in energy than corn, wheat or sorghum due to higher fibre content and lower starch

พลงังานตํา่กวา่ขา้วโพด ขา้วสาลหีรอืขา้วฟ่าง เนือ่งจากมปีรมิาณเสน้ใยสงูกวา่และปรมิาณแป้งตํา่กวา่

• Fibre content considered an asset in regard to gut health

ปรมิาณเสน้ใยถอืวา่เป็นสิง่มปีระโยชนสํ์าหรับสขุภาพของลําไส ้

• Protein typically higher than corn but similar or lower than wheat and of higher biological value

ปกตมิโีปรตนีสงูกวา่ขา้วโพด แตค่ลา้ยคลงึกบัหรอืตํา่กวา่ขา้วสาลแีละมคีณุคา่ทางชวีวทิยาสงูกวา่

• Used extensively in pig diets as a safe and reliable feed component

ถกูใชอ้ยา่งกวา้งขวางในอาหารสกุรในฐานะเป็นสว่นประกอบอาหารสตัวท์ีป่ลอดภัยและวางใจได ้

• Robust and reliable grading system for grain trading

ระบบคดัเกรดทีแ่ข็งแกรง่และวางใจไดสํ้าหรับการคา้ธัญพชื

Features of Australian barley (continued)
ลกัษณะของขา้วบารเ์ลยอ์อสเตรเลยี (ตอ่)



• Compounds limiting the availability of nutrients for digestion 
สารประกอบจํากัดความพรอ้มของสารอาหารทีใ่ชส้ําหรับการยอ่ย

• Structural ANF’s 
โครงสรา้งของปัจจัยตอ่ตา้นโภชนาการ
• Non-Starch Polysaccharides (NSP) – Soluble & Insoluble

โพลแีซคคาไรดท์ีไ่มใ่ชแ่ป้ง (NSP)- ละลายน้ําได ้& ละลายน้ําไมไ่ด ้
• Xylan, Beta-glucan, Galactan, Pectin

ไซแลน เบตา-กลแูคน การแล็คแตน เพกตนิ

• Mineral binding
การผกูพันแรธ่าตุ
• Phytate

ไฟเตท
• Oxalates

ออกซาเลต

• Reduce protein digestion and utilization
ลดการยอ่ยและการใชโ้ปรตนี
• Protease inhibitors

ตัวยับยัง้การสรา้งโปรตนี
• Tannins

แทนนนิ

• Know how to overcome these challenges
รูจั้กวธิเีอาชนะสิง่ทา้ทายเหลา่นี้

Anti-Nutritional Factors
ปจัจยัตอ่ตา้นโภชนาการ    



• Solubility & type of NSP influence impact on raw material digestion
อทิธพิลของความสามารถในการละลายในน้ําและชนดิของโพลแีซคคาไรดท์ีไ่มใ่ชแ่ป้งมผีลกระทบตอ่การยอ่ยวตัถดุบิ

NSP levels in feedstuffs (%DM)
ระดบัโพลแีซคคาไรดท์ีไ่มใ่ชแ่ป้งในวตัถดุบิอาหารสตัว ์(%DM)

RAW MATERIAL
วตัถดุบิ

SOLUBLE
ละลายในนํา้ได้

INSOLUBLE
ละลายในนํา้ไมไ่ด้

TOTAL
รวมท ัง้ส ิน้

Wheat
ขา้วสาลี

2.4 9 11.4

Barley
ขา้วบารเ์ลย์

4.5 12.4 16.9

Corn
ขา้วโพด

0.1 8.0 8.1

Soybean meal
กากถั่วเหลอืง

2.7 16.5 19.2

Canola meal
กากคาโนลา

11.3 34.8 46.1

Peas
ถั่วฝักเม็ดกลม

2.5 32.2 34.7



NSP profile of raw materials
โปรไฟลข์องโพลแิซคคาไรดท์ีไ่มใ่ชแ่ป้งของวตัถดุบิ



NSP profile of raw materials
โปรไฟลข์องโพลแีซคคาไรดท์ีไ่มใ่ชแ่ป้งของวตัถดุบิ

Source: Bach Knudsen KE., 1997; Choct. M.,1997
แหลง่: Bach Knudsen KE., 1997; Choct. M.,1997



Phytate content of raw materials
ปรมิาณไฟเตทของวตัถดุบิ

RAW MATERIAL
วตัถดุบิ

TOTAL P (g/kg)
แรธ่าตฟุอสฟอรสัท ัง้หมด

(ก/กก)

PHYTATE (g/kg)
ไฟเตท (ก/กก)

PHYTATE-P (g/kg)
ไฟเตท-พ ี(ก/กก)

PHYTATE-P / TOTAL P
ไฟเตท-พ/ีพที ัง้หมด

(%)

BARLEY
ขา้วบารเ์ลย์

3.2 7.0 1.9 61

CORN
ขา้วโพด

2.6 6.7 1.9 72

WHEAT
ขา้วสาลี

3.1 7.8 2.2 72

SORGHUM
ขา้วฟ่าง

3.0 7.7 2.2 73

SOYBEAN MEAL
กากถั่วเหลอืง 

6.5 13.8 3.9 60

CANOLA MEAL
กากคาโนลา่ 

9.7 22.9 6.5 66



Managing Anti-Nutritional Factors
การจดัการปจัจยัตอ่ตา้นโภชนาการ  

• Exogenous Enzymes
เอนไซมซ์ ึง่เกดิจากภายนอก 
• NSPases: ß-Glucanase, Xylanase

Pasesทีไ่มใ่ชแ่ป้ง : เบตา้-กลคูาเนส ไซลาเนส
• Structural NSP’s limit endogenous enzymes access to nutrients / animal produce limited quantity

โครงสรา้งของโพลแีซคคาไรดท์ีไ่มใ่ชแ่ป้ง จํากดัการเขา้สูส่ารอาหารของเอนไซมใ์นอาหาร / ปรมิาณการผลติ
สตัวถ์กูจํากดั

• Various commercially available products able to address specific NSP challenges
ผลติภัณฑท์ีม่จํีาหน่ายทั่วไปหลายอยา่งสามารถแกไ้ขการทา้ทายของโพลแีซคคาไรดท์ีไ่มใ่ชแ่ป้งเฉพาะอยา่ง
ได ้

• Phytase
ไฟเตส 

• Cleaves Phytate-P – increase P availability 
แยกไฟเตท-พ ี– เพิม่ความมพีรอ้มใชข้องฟอสฟอรัส (P)

• Protease
สารยอ่ยโปรตนี  

• Heat treatment
การบําบดัดว้ยความรอ้น 
• Reduce activity of deleterious compounds :

ลดการทํางานของสารประกอบทีเ่ป็นอนัตราย
• Trypsin inhibitor = Soybean Meal

ตวัยับยัง้ไทรซนิ= กากถัว่เหลอืง 



Maximum % inclusions
สิง่ทีร่วมอยูด่ว้ยสงูสดุรอ้ยละ

Typical Formulation Limits on Grains
ขดีจาํกดัสตูรตามแบบฉบบัเกีย่วกบัธญัพชื

DIET
อาหาร

WHEAT 
ขา้วสาลี

BARLEY
ขา้วบารเ์ลย์

SORGHUM
ขา้วฟ่าง

CORN
ขา้วโพด

Starter 
ชว่งสกุรเล็ก

100 10 - 50

Weaner
ชว่งสกุรหยา่นม

100 20 15 100

Grower
ชว่งสกุรรุน่

100 100 60 100

Finisher
ชว่งสกุรขนุ

100 100 70 100

Lactating Sow
ชว่งแมส่กุรเลีย้งลกู

45 60 40 100

Dry Sow
แมส่กุรทอ้งวา่ง

45 100 60 100



• The digestibility of feed components are directly related to particle size.
ความสามารถในการยอ่ยสว่นประกอบของอาหารสตัวเ์กีย่วขอ้งโดยตรงกับขนาดของอนุภาค

• Optimum particle size of grain is determined by:
ขนาดอนุภาคธัญพชืทีเ่หมาะสมดทีีส่ดุถกูกําหนดโดย:

Raw material processing
การแปรรปูวตัถดุบิ

• Type
ชนดิ

• Production stage
ชว่งระยะการผลติ

• Other processes involved
กรรมวธิอีืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง

• Incidence/Risk of GIT disturbances
อบุัตกิารณ์/ความเสีย่งของโรคลําไสแ้ปรปรวน 

• Milling cost relative to benefits
ตน้ทนุการผลติทีเ่กีย่วเนือ่งกบัผลประโยชน์

• Affect palatability and feed intake
ผลตอ่ความโอชะและปรมิาณอาหารของสตัว์

• Physical handling (especially fat)
การจัดการทางกายภาพ (โดยเฉพาะไขมัน)

• Levels of respirable dust 
ระดับของฝุ่ นละอองทีส่ดูเขา้ไป



Particle size variability
ความผนัแปรไดข้องขนาดอนภุาค

UNIFORM
แบบเดยีวกนั

VARIABLE
ผนัแปร

◦ Digestion rate
อัตราการยอ่ย

◦ Handling issues
ประเด็นดา้นการจัดการ

◦ Palatability issue
ประเด็นดา้นรสชาติ

◦ Respirable dust
ฝุ่ นละอองทีส่ดูเขา้ไป

◦ Gut irritation
การระคายเคอืงของลําไส ้

◦ Delayed digestion due to limited 
enzyme access
การยอ่ยชา้เนือ่งจากการเขา้ถงึน้ํายอ่ย
ทีจํ่ากัด

◦ Synchrony issues
ปัญหาทีเ่กดิขึน้พรอ้มๆกัน

◦ Limit digestive upset
จํากัดปัญหาการยอ่ย

◦ Uniform digestion
ทําใหก้ารยอ่ยเป็นแบบเดยีวกนั

◦ Limit particle separation
จํากัดการแยกตัวของอนุภาค

◦ Uniform mixing
การผสมเป็นแบบเดยีวกัน



Grain Particle Size
ขนาดอนภุาคของธญัพชื

Effect of Particle size & diet form on performance of grower pigs
ผลของขนาดอนุภาค & รปูแบบของอาหารทีม่ตีอ่สมรรถภาพของสกุรรุน่

TREATMENT
อาหารทีใ่ห้

ADFI (kg)
ปรมิาณอาหารทีก่นิ                   
เฉลีย่ตอ่วนั (กก)

ADG (g)
อตัราการเจรญิเตบิโต (ก)

FCR
อตัราการเปลีย่น
อาหารเป็นเนือ้

Barley, Ground, Mash 
ขา้วบารเ์ลย ์ บดแหง้ บดเละ

1.621 801 2.038

Barley, Ground, Pelleted
ขา้วบารเ์ลย ์บด อดัเม็ด

1.660 841 1.959

Barley, Reground*, Mash
ขา้วบารเ์ลย ์บดซ้ํา* บดเละ

1.597 855 1.880

Barley, Reground*, Pelleted
ขา้วบารเ์ลย ์บดซ้ํา* อดัเม็ด

1.617 852 1.900

*Particles larger than 1700μ were screened out and reground through a 3.2mm screen and added back 
*อนุภาคใหญก่วา่ 1700μ ถกูกรองออกไปแลว้บดซํ้าผา่นเครือ่งกรองขนาด 3.2 มม แลว้ใสก่ลับเขา้มาใหม่

Source: Gidley et al., 2010
แหลง่: Gidley et al., 2010

• Variability in particle size may be equally as important as average particle size
ความผันแปรในขนาดของอนุภาคอาจมคีวามสําคญัเทา่ๆ กบัขนาดอนุภาคเฉลีย่

• Effect of sieving and regrinding large particle grains 
ผลของการกรองและการนําธญัพชือนุภาคใหญก่ลบัมาบดซํา้

• Barley hammer milled through 4mm screen - Mash/Pellet
ขา้วบารเ์ลยบ์ดโดยเครือ่งบดแบบใชค้อ้นเหวีย่งผา่นทีค่ดักรองขนาด 4มม – บด/อดัเม็ด



Grain Particle Size
ขนาดอนภุาคของธญัพชื

• Australian Pork CRC – Commercial study
ศนูยว์จัิยความร่วมมอือตุสาหกรรมสกุรออสเตรเลยี - การศกึษาเชงิพาณชิย์

• >3000 Grower-Finisher pigs
สกุรรุ่น – สกุรขนุ >3000 

• Diet = Wheat + Barley + Pea + Canola
อาหาร=ขา้วสาล+ีขา้วบารเ์ลย+์ถัวฝักเม็ดกลม+คาโนลา

• Diets ground (disk mill) and pelleted
อาหารบด (เครือ่งบดขนาดเล็ก) และอดัเม็ด

• Treatments = Average particle size of diet
อาหาร=ขนาดอนุภาคเฉลีย่ของอาหาร

• 600 or 1200 µm
600 หรอื1200 µm

• Result:
ผล

• Finer grind improved FCR:
อาหารบดละเอยีดมากขึน้ทําใหอ้ตัราการเปลีย่นอาหารเป็นเนื้อดขี ึน้

• 3.1 % in Grower phase (30 – 60 kg)

รอ้ยละ 3.1 ในระยะสกุรรุ่น (30-60 กก)
• 5.6 % in Finisher phase (60 – 100 kg) 

รอ้ยละ 5.6 ในระยะสกุรขนุ (60-100 กก)

Description
ลกัษณะ

Fine
ละเอยีด

Medium
ปานกลาง

Coarse
หยาบ

P-value
คา่ความ
นา่จะเป็น

SEM

G
ro

w
er

 P
ig

s
สกุ

รร
ุ่น

ADG g/d
อตัราการเจรญิเตบิโต                        

กรัม/วนั 

810 836 839 0.228 7.58

ADFI kg/d
อตัราการแลกเปลีย่น
อาหารเป็นน้ําหนักตวั      

กก/วนั

1.71 1.77 1.81 0.116 0.02

Feed:Gain
อาหาร:หนักขึน้

2.09 2.11 2.15 0.154 0.012

Fi
ni

sh
er

 P
ig

s
สกุ

รข
นุ

ADG g/d
อตัราการเจรญิเตบิโต 

กรัม/วนั

961 951 960 0.709 5.38

ADFI kg/d
อตัราการแลกเปลีย่น
อาหารเป็นน้ําหนักตวั

2.41a 2.52b 2.56b 0.011 0.021

Feed:Gain
อาหาร:หนักขึน้

2.51a 2.64 2.60b 0.001 0.019

Mortality 1.5%; N > 3400 pigs
อตัราการตายรอ้ยละ 1.5 จํานวนสกุร > 3400 ตวั

Source: A.C. Edwards., 2014
แหลง่ : A.C. Edwards., 2014



Comparison of Pig Grower Diets: Australia (%)
การเปรยีบเทยีบอาหารทีผู่เ้ล ีย้งสกุรใช:้ ออสเตรเลยี (รอ้ยละ) 

RM cost 
(USD/t)

ราคาวตัถดุบิ 
(ดอลลารส์หรฐั/ตนั)

Raw material
วตัถดุบิ

Barley Base
ขา้วบารเ์ลยเ์ป็นหลกั

Wheat Base
ขา้วสาลเีป็นหลกั

Sorghum Base
ขา้วฟ่างเป็นหลกั

Combination
การรวมกนั

160
Barley

ขา้วบารเ์ลย์ 56.4 - - 32.5

210
Wheat
ขา้วสาลี - 61.88 - 15.0

215
Sorghum
ขา้วฟ่าง - - 59.8 10

245
Peas

ถั่วฝักเม็ดกลม 20 20 20 20

280
Canola Solv. 37 
การใชค้าโนลา่ 37 15 11.6 15 15

525
Meat meal

เศษเนือ้ 2 3.6 2 2

910
Canola Oil

น้ํามันคาโนลา 4 0.9 0.5 2.8

Macro Minerals
แรธ่าตหุลัก + + + +

Amino Acids
กรดอะมโิน + + + +

3500 Grow Premix*
อาหารเรง่ความเจรญิเตบิโตทีผ่สมมากอ่น + + + +

DE MJ/kg
พลังงานรวมในอาหารทีก่นิ มจ/กก 14.1 14.1 14.1 14.1

SID Lys%
คา่มาตรฐานการยอ่ยไลซนีในลําไสเ้ล็กรอ้ยละ 0.99 0.99 0.99 0.99

RM Cost/t (USD)
ราคาวัตถดุบิ/ตัน (ดอลลารส์หรัฐ) 249.43 256.35 256.84 252.75

• Includes Phytase, NSP – enzymes
รวมไฟเตส โพลแิซคคาไรดท์ีไ่มใ่ชแ่ป้ง - เอ็นไซม์



Comparison of Pig Grower Diets: Thailand (%)
การเปรยีบเทยีบอาหารทีผู่เ้ล ีย้งสกุรใช:้ ไทย (รอ้ยละ)

RM cost 
(USD/t)

ราคาวตัถดุบิ 
(ดอลลารส์หรฐั/ตนั)

Raw material
วตัถดุบิ

Std Base
ตามมาตรฐาน

+ Wheat 
+ขา้วสาลี

+ Barley
+ขา้วบารเ์ลย์

+ Sorghum
+ขา้วฟ่าง

Combination
การวมกนั

297
Maize

ขา้วโพด 52.45 - - - -

270
Wheat
ขา้วสาลี - 66.11 - - 40.0

250
Barley

ขา้วบารเ์ลย์ - - 65.37 - 10.0

260
Sorghum
ขา้วฟ่าง - - - 58.68 16.32

250
Cassava

มันสําปะหลัง 4.0 - - - -

290
Wheat Bran
รําขา้วสาลี 10.0 4.2 - 10 3.8

200
Rice Bran

รําขา้ว 10.0 10 10 10 10

595
Soybean meal

กากถั่วเหลอืง 20.0 16.2 18.9 17.7 16.5

Macro Minerals
แรธ่าตหุลัก + + + + +

Amino Acids
กรดอะมโิน + + + + +

3500
Grow Premix*

อาหารเรง่ความเจรญิเตบิโตทีผ่สมมากอ่น + + + + +

DE MJ/kg
พลังงานรวมในอาหารทีก่นิ มจ/กก 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1

SID Lys% 
คา่มาตรฐานการยอ่ยไลซนีในลําไสเ้ล็กรอ้ยละ 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

RM Cost/t (USD)
ราคาวัตถดุบิ/ตัน (ดอลลารส์หรัฐ) 355.57 329.36 336.00 330.00 326.72

* Includes Phytase, NSP – enzymes
รวมไฟเตส โพลแิซคคาไรดท์ีไ่มใ่ชแ่ป้ง - เอ็นไซม์



Comparison of Pig Grower Diets: Philippines (%)
การเปรยีบเทยีบอาหารทีผู่เ้ล ีย้งสกุรใช:้ ฟิลปิปินส ์(รอ้ยละ)

RM cost 
(USD/t)

ราคาวตัถดุบิ 
(ดอลลารส์หรฐั/ตนั)

Raw material
วตัถดุบิ

Std Base ตาม
มาตรฐาน

+ Wheat 
+ขา้วสาลี

+ Barley
+ขา้วบารเ์ลย์

+ Sorghum
+ขา้วฟ่าง

Combination
การผสมกนั

Macro Minerals
แรธ่าตหุลัก + + + + +

Amino Acids
กรดอะมโิน + + + + +

3500
Grow Premix*

อาหารเรง่ความเจรญิเตบิโตทีผ่สมมากอ่น + + + + +

DE MJ/kg
พลังงานรวมในอาหารทีก่นิ มจ/กก 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1

SID Lys% 
คา่มาตรฐานการยอ่ยไลซนีในลําไสเ้ล็กรอ้ยละ 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

RM Cost/t (USD)
ราคาวัตถดุบิ/ตัน ( ดอลลารส์หรัฐ) 310.85 309.11 307.12 306.10 304.97

* Includes Phytase, NSP – enzymes
รวมไฟเตส โพลแิซคคาไรดท์ีไ่มใ่ชแ่ป้ง - เอ็นไซม์



Selecting the preferred grain base for diets

การเลอืกฐานธญัพชืทีช่อบมากกวา่สาํหรบัอาหาร

• The pig is a very adaptable omnivore that can utilize a wide range of different feedstuffs most effectively

สกุรเป็นสตัวท์ีก่นิอาหารไดท้กุชนดิและสามารถกนิอาหารสตัวป์ระเภทตา่งๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพทีส่ดุ

• A megajoule of energy or a gram of standardized ileal digestible amino acid can come from any source with equal efficacy

พลงังานหนึง่เมกะจลูหรอืกรดอะมโินหนึง่กรัมทีส่ามารถยอ่ยไดต้ามมาตรฐานในลําไสเ้ล็กสามารถมาจากแหลง่ใดก็ไดท้ีม่ปีระสทิธภิาพเทา่ ๆกนั

• Feed formulation is more about nutrient delivery than ingredient use

อาหารสตูรเกีย่วกบัสารอาหารมากกวา่การใชส้ว่นผสม

• All feedstuffs have their specific properties that we need to be cognisant of when combining with other components to make up

a complete diet

อาหารสตัวท์ัง้หมดมคีณุสมบตัจํิาเพาะทีเ่ราจําเป็นตอ้งทราบเมือ่ผสมผสานกบัสว่นประกอบอืน่ๆ เพือ่ทําใหเ้ป็นอาหารทีส่มบรูณ์แบบ



Selecting the preferred grain base for diets (continued)
การเลอืกฐานธญัพชืทีต่อ้งการสําหรบัอาหาร (ตอ่)
• With a full appreciation of the available nutrient content of feedstuffs and any peculiar  constraints to use, the prime determinant 

becomes the relative cost of delivering the necessary nutrients

ดว้ยการรับทราบอยา่งเต็มทีเ่กีย่วกบัปรมิาณสารอาหารทีม่อียูใ่นอาหารสตัวแ์ละขอ้จํากดัทีแ่ปลกประหลาดใด ๆทีใ่ช ้ตวักําหนดสําคญักลายเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการจัดสง่สารอาหารทีจํ่าเป็น

• To be economically competitive, we need to maintain an open mind to all options

เพือ่ใหเ้ป็นทีแ่ขง่ขนัไดท้างเศรษฐกจิ เราจําเป็นตอ้งทําใจใหก้วา้งไวต้อ่ทางทัง้หมด

• Corn + Soybean meal may be dominant components in much of the world’s pig foods but they are not essential 

ขา้วโพด+กากถัว่เหลอืงอาจเป็นสว่นประกอบหลกัของอาหารสกุรจํานวนมากของโลก แตม่นัก็ไมใ่ชส่ ิง่ทีจํ่าเป็น



Conclusions
สรปุ
• The pig has an ability to utilise a broad range of feedstuffs to meet its nutritional needs.

สกุรมคีวามสามารถทีจ่ะใชอ้าหารสตัวห์ลากหลายเพือ่ใหต้รงตามความตอ้งการทางโภชนาการของ
มัน

• Traditionally in Asia, corn has been the predominant grain employed. However with 
increasing international trade, other grain alternatives have emerged representing a real 
economic advantage.
ตามธรรมเนยีมดัง้เดมิในเอเชยี ธญัพชืหลกัทีใ่ชค้อืขา้วโพด อยา่งไรก็ตาม การคา้ระหวา่งประเทศที่
เพิม่ขึน้ไดเ้ปิดโอกาสใหท้างเลอืกธญัพชือืน่ๆ ปรากฎตวัขึน้ มาและนํามาสูซ่ ึง่ความไดเ้ปรยีบทาง
เศรษฐกจิทีแ่ทจ้รงิ



Conclusions
บทสรปุ

• Australia is enjoying a very productive barley harvest this year resulting in significant 
quantities being available for export at competitive prices. การเก็บเกีย่วขา้วบารเ์ลยใ์น
ออสเตรเลยีมปีระสทิธผิลดมีากในปีนี ้ยังผลใหก้ารสง่ออกมปีรมิาณมากขึน้อยา่งสําคญัในราคาที่
แขง่ขนัได ้

• The domestic Australian pig industry will take advantage of this situation and utilise 
barley as the dominant grain.
อตุสาหกรรมสกุรออสเตรเลยีในประเทศจะใชป้ระโยชนจ์ากสถานการณ์นี ้และใชข้า้วบารเ์ลยเ์ป็น
ธญัพชืหลกั

• The opportunity also presents itself to near Asian neighbours and is well worth 
considering.
นอกจากนัน้ นีย่ังเป็นโอกาสอนัดสํีาหรับประเทศเพือ่นบา้นใกลเ้คยีงในเอเชยีสมควรรับไวพ้จิารณา
อกีดว้ย



aegic.org.au


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Australian Export Grains Innovation Centre (AEGIC)�ศูนย์นวัตกรรมธัญพืชส่งออกออสเตรเลีย (AEGIC)
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56

