บทที่ 5
อาหารสัตว
1. หัวขอการสอน
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ประเภทของโภชนะในอาหารสัตว
การจําแนกวัตถุดิบอาหารสัตว
สารพิษและสารยับยั้งการเจริญเติบโตในอาหารสัตว
ความตองการอาหารสัตว
การจัดการอาหารสัตวชนิดตาง ๆ

2. สาระสําคัญ
การเลี้ยงสัตวจะประสบผลสําเร็จไดนนั้ นอกจากจะมีการจัดการที่ดแี ละใชพันธุสัตวทดี่ ีแลว
ปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ใชอาหารที่ดี ทั้งนี้เพราะวาตนทุนในการเลี้ยงสัตว 70 – 80
เปอรเซ็นตเปนคาอาหาร ดังนั้นอาหารจึงเปนปจจัยสําคัญที่ผูเลี้ยงสัตวทุกคนจะตองมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการเลือกใชอาหารและการใหอาหารสัตวที่ถูกตอง ทั้งนี้ก็มีจุดประสงคสําคัญคือ ลด
ตนทุนคาอาหารใหมากที่สุด ขณะเดียวกันก็ตองจัดการใหสัตวไดผลผลิตสูงสุดดวย อาหารสัตว
(feeds) หมายถึง สิ่งที่สัตวกินเขาไปแลวไมเกิดโทษตอสัตว สามารถยอย (digested) และดูดซึม
(absorbed) ในรางกายของสัตวได สัตวจะเปลี่ยนสารอาหารใหเปนผลผลิตตาง ๆ เชน เนื้อ นม
ไข ขน เขา และอื่น ๆ นอกจากนี้สัตวยังใชอาหารเพื่อการดํารงชีพและซอมแซมสวนที่สึกหรออีก
ดวย ดังนัน้ การเลือกใชอาหารที่ดีและมีคุณภาพมาเลี้ยงสัตวจะทําใหผูเลี้ยงไดรับผลตอบแทนสูงสุด
3. จุดประสงคการสอน
3.1 มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับประเภทของอาหารสัตว
3.2 จําแนกวัตถุดิบอาหารสัตวได
3.3 บอกสารพิษและสารยับยั้งการเจริญเติบโตในอาหารสัตว
3.4 บอกความตองการอาหารสัตวได
3.5 การจัดการอาหารสัตวชนิดตาง ๆ ได

4. เนื้อหา
4.1 ประเภทของโภชนะในอาหารสัตว
โภชนะในอาหารสัตวมีหลายประเภท ซึ่งแตละประเภทก็มีคุณสมบัติแตกตางกันออกไป
บางประเภทใหโปรตีน บางประเภทใหแรธาตุ บางประเภทใหคารโบไฮเดรต เปนตน และเมื่อพูด
ถึงอาหารสัตวมักจะมีคําที่เกีย่ วของอยูห ลายคํา เชน คําวา food จะหมายถึง อาหารของคนทั่ว ๆ
ไป feed ก็จะหมายถึง อาหารสัตว คําวา mash จะหมายถึง อาหารปนหรืออาหารผสม pellet จะ
หมายถึง อาหารอัดเม็ด diet หมายถึง อาหารที่เตรียมหรือผสมไวแลว เปนตน (พานิช, 2535)
นักวิชาการดานอาหารสัตวไดแบงอาหารออกเปนหมวดหมูตาง ๆ ตามความใกลเคียงกันของ
องคประกอบทางเคมี ดังแสดงในภาพที่ 5.1 ได 6 ประเภท (ภาพที่ 5.1) ดังนี้
4.1.1 น้ํา (water)
น้ําเปนสิ่งจําเปนตอรางกายของสัตวทั้งทางตรงและทางออม ทางตรงคือ เซลลใช
น้ําสําหรับปฏิกิริยาในเซลล ทางออมคือ เปนตัวพาสารอาหารและออกซิเจนไปในเซลลและพาของ
เสียและคารบอนไดออกไซดออกจากเซลล (สิริพันธุ, 2542) ในรางกายสัตวจะมีน้ําเปน
องคประกอบ 60 – 80 เปอรเซ็นต ในสัตวอายุนอยรางกายจะมีน้ําเปนสวนประกอบอยูมากกวา
สัตวอายุมาก หากสัตวขาดน้ําเพียง 10 เปอรเซ็นตของน้ําในรางกายสัตวจะรูสึกไมสบาย เยื่อชุม
ตาง ๆ แหง กระวนกระวาย กลามเนื้อทํางานไมปกติ หายใจขัด (ธาตรี, 2548) และหากสัตวขาด
น้ํา 20 เปอรเซ็นตของน้ําที่มีอยูในรางกาย สัตวอาจตายได ความตองการน้ําในสัตว ชนิดตาง ๆ
แสดงไวในตารางที่ 5.1
ก. แหลงที่มาของน้ําที่สัตวไดรับ น้ําที่สตั วไดรับในแตละวันมาจาก
แหลงตาง ๆ ดังนี้
1) จากน้าํ ที่สัตวดื่มโดยตรง
2) น้ําที่มีอยูใ นอาหารสัตว
3) จากขบวนการเมทาบอลิซึมในรางกาย เนื่องจากสารอาหาร
พวกคารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน เมื่อสลายตัวแลวจะไดกาซคารบอนไดออกไซดและน้ํา
เปนตน (สุวิทย, 2536)
ข. บทบาทและหนาที่ของน้าํ น้ํามีหนาทีใ่ นรางกายสัตวดังตอไปนี้
1) เปนสวนประกอบของเซลลและเปนตัวกลางในการเกิด
ปฏิกิริยาเคมีในเซลล
2) รักษาอุณหภูมิของรางกาย
3) เปนตัวกลางในการขนสงโภชนะไปหลอเลี้ยงสวนตาง ๆ
ของรางกาย

4)
5)
6)
7)

ชวยในการขับถายของเสียทางปสสาวะ
ชวยในการยอยสลายอาหารและขบวนการเมทาบอลิซึม
เปนสวนประกอบของผลผลิต เนื้อ นม ไข
ชวยในการหลอลื่นของอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกาย

ตารางที่ 5.1 ความตองการน้าํ ในสัตวชนิดตาง ๆ (ลิตร : วัน)

ที่มา: ศรีสกุลและรณชัย (2539)
ค) ปจจัยที่มีผลตอความตองการน้ําของสัตวเลี้ยง ศรีสกุลและรณชัย
(2539) ไดบอกถึงปจจัยที่มผี ลตอความตองการน้ําของสัตวเลี้ยงไวดังนี้
1) สายพันธุของสัตว สัตวแตละสายพันธุจ ะมีความตองการน้ํา
แตกตางกันออกไป
2) อายุของสัตว สัตวอายุนอ ยจะตองการน้ํานอยกวาสัตวที่โต
เต็มวัย
3) อุณหภูมิรอบตัวสัตว สัตวจะกระหายน้ํามากเมื่ออุณหภูมิ
สูงขึ้น
4) ชนิดของอาหารที่สัตวกนิ

สัตวเลี้ยงควรไดรับน้ําที่สะอาดอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงที่มีอากาศรอนจะมี
ความตองการน้ําสูงเปนพิเศษ ปริมาณน้ําในวัตถุดิบอาหารสัตวแตละชนิดจะมีความแตกตางกัน
และมีผลตอลักษณะของอาหารดวย ยกตัวอยาง เชน หญาสด จะมีน้ําเปนองคประกอบอยูสูงทํา
ใหประกอบดวยสวนที่เปนวัตถุแหง (dry mattes) ต่ํา ตรงกันขามกับอาหารสัตวพวกธัญพืชจะมี
องคประกอบที่เปนน้ําอยูน อ ย เปนตน (กฤตพล, 2543) น้ําที่ใหสัตวกินตองเปนน้ําที่สะอาด ไมมี
สิ่งเจือปน หากสัตวไดรับน้าํ ที่ไมสะอาดจะมีผลตอสุขภาพของสัตวได

ภาพที่ 5.1 แผนผังสวนประกอบของอาหาร
ที่มา: พันทิพา (2535)
4.1.2 โปรตีน (protein)
โปรตีนเปนสารประกอบเชิงซอนของสารอินทรีย ประกอบไปดวย คารบอน (C)
ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O) และไนโตรเจน (N) บางครั้งอาจจะมีกํามะถัน (S) ฟอสฟอรัส
(P) และเหล็ก (Fe) รวมอยูด วย จะพบโปรตีนในเซลลที่มีชีวิตทุกเซลล เมื่อโปรตีนถูกสลายตัว
ดวยน้ํา (hydrolysis) ในกรดหรือในดางเขมขน หรือความรอน หรือน้ํายอยจะแตกตัวออกเปนสาร
เล็ก ๆ ซึ่งมีปฏิกิริยาไดทั้งกรดและดาง เรียกวา กรดอะมิโน หรือ amino acid (สิริพันธุ, 2542)
ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับโปรตีนมีดังตอไปนี้
ก. ชนิดของกรดอะมิโน กรดอะมิโนแบงออกเปน 2 ชนิด ดังนี้

1) กรดอะมิโนที่จําเปน (essential or indispensable amino
acids) ไดแก กรดอะมิโนทีร่ างกายสังเคราะหไมไดหรือสังเคราะหไดแตไมเพียงพอกับความ
ตองการของรางกาย จําเปนตองไดรับจากอาหาร ซึ่งมีความจําเปนตอรางกายของสัตว สัตวจะขาด
ไมได ดังตารางที่ 5.2
2) กรดอะมิโนที่ไมจําเปน (nonessential or dispensable
amino acids) ไดแก กรดอะมิโนที่รางกายสังเคราะหขนึ้ มาไดเพียงพอกับความตองการไม
จําเปนตองไดรับจากอาหารอาจจะสังเคราะหไดจากสารประกอบพวกไนโตรเจน หรือไขมัน หรือ
คารโบไฮเดรต ดังตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 กรดอะมิโนทีจ่ ําเปนและกรดอะมิโนที่ไมจําเปน

ที่มา: จรัส (2539)
ข. หนาที่ของโปรตีน โปรตีนมีหนาทีห่ ลายอยางดังนี้
1) เปนเอ็นไซม (enzyme)
2) เปนฮอรโมน (hormones)
3) เปนภูมิคุมกัน (immunological action)
4) เปนสวนประกอบและโครงรางของรางกาย เชน กลามเนื้อ
กระดูก ขา ผม เล็บ หนัง เอ็น เขา จงอยปาก เปนตน
5) ชวยในการยืดหด และเคลื่อนไหวกลามเนื้อ
6) สรางผลผลิตในสัตว และซอมแซมสวนที่สึกหรอ
7) สะสมไวเปนอาหารสํารองของรางกาย

ค. การประเมินคุณภาพโปรตีน คุณภาพของโปรตีนในอาหารขึ้นอยูกบั
ปจจัยหลายอยาง ดังนี้
1) ชนิดของกรดอะมิโนที่นาํ มาสรางเปนโปรตีน ถานํากรดอะมิ
โนมาประกอบเปนโปรตีนก็จะไดโปรตีนคุณภาพสูง
2) สวนประกอบของอาหาร ถาในอาหารประกอบไปดวย
อาหารที่มีเยื่อใย (fiber) สูง รางกายจะยอยโปรตีนไดนอ ยลง
3) ชนิดของอาหารโปรตีนที่นํามาใชเลี้ยงสัตว เชน พืชตระกูล
ถั่วมีเมทไทโอนีนต่ําแตมไี ลซีนสูง แตขาวโพดมีเมไทโอนีนสูงแตไลซีนต่ํา เปนตน
โปรตีนจัดเปนโภชนะที่สําคัญตัวหนึ่ง สัตวตองไดรับในปริมาณที่เพียงพอใน แต
ละวันเพื่อใหไดผลผลิตสูงตามตองการ โปรตีนทําหนาทีห่ ลายอยางในรางกายสัตวซงึ่ สัตวตอง
ไดรับในปริมาณที่เพียงพอจึงจะทําใหสัตวดาํ รงชีวิตและใหผลผลิตไดเต็มที่ ในอาหารแหลงของ
โปรตีนจากสัตวจะไดมาจากปลาปน สวนแหลงอาหารโปรตีนจากพืชสวนมากจะไดมาจากเมล็ด
ธัญพืช เชน ถั่วเหลือง เปนตน
4.1.3 คารโบไฮเดรต (carbohydrate)
คารโบไฮเดรตเปนโภชนะหลักที่ใหพลังงานในการทํากิจกรรมตาง ๆ ใหพลังงาน
ในการดํารงชีวิตของสัตว ประกอบไปดวยธาตุหลัก 3 ธาตุ คือ คารบอน ไฮโดรเจน และ
ออกซิเจน โดยมีสัดสวนของไฮโดรเจนตอออกซิเจนเทากับ 2 ตอ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับ
คารโบไฮเดรตมีดังนี้
ก. ประเภทของคารโบไฮเดรต คารโบไฮเดรตแบงออกไดเปน 2
ประเภท คือ
1) คารโบไฮเดรตอยางงาย (simple carbohydrate) ไดแก พวก
น้ําตาลที่ไดจากธรรมชาติและทําใหบริสุทธิ์ มีดังนี้
- น้ําตาลเชิงเดีย่ ว (simple sugar) เปนคารโบไฮเดรตที่
มีโมเลกุลเล็กสุด ไดแก น้ําตาลกลูโคส (glucose) กาแลคโตส (galactose) และฟรุกโตส
(fructose) เปนตน
- น้ําตาลสองชั้น (secondary sugar) ประกอบดวย
น้ําตาลเชิงเดีย่ ว 2 ตัวมาเชื่อมตัวตอกัน ไดแก ซูโครส (sucrose) แลคโทส (lactose) และ
มอลโทส (maltose)
2) คารโบไฮเดรตเชิงซอน (complex carbohydrates) เปน
คารโบไฮเดรตที่ประกอบดวยน้าํ ตาลเชิงเดี่ยวจํานวนมากมาเชื่อมตอกัน สวนใหญจะเรียกวา
น้ําตาลหลายชัน้ (polysaccharides) เมื่อรางกายสัตวยอยแลวจะไดน้ําตาลเชิงเดี่ยว แบงออกเปน

- แปง (starch) ประกอบดวย กลูโคสมาเชื่อมตอกัน
เปนเสนยาว ถาเชื่อมตอกันเปนเสนตรงจะเรียกวา อะมิโลส (amylose) แตถาเชื่อมตอกันเปนกิ่ง
แขนงจะเรียกวา อะมิโลเพคติน (amylopectin)
- ใยอาหาร (dietary fiber) เปนสวนของเสนใยพืช
สวนใหญสัตวกระเพาะเดีย่ วจะยอยใยอาหารไมได แตสัตวกระเพาะรวมสามารถยอยไดโดยมีจุลิ
นทรียในกระเพาะเปนตัวชวยยอย เปนน้ําตาลหลายชั้น ไดแก เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส เปนตน
- ไกลโคเจน (glycogen or animal starch)
ประกอบดวย กลูโคส รางกายจะสะสมไกลโคเจนไวที่ตบั ซึ่งสามารถดึงมาใชเปนพลังงานได
- ไคติน (chitin) เปนองคประกอบของเปลือกนอกของ
แมลง เชน กุง ปู เปนตน
แหลงของคารโบไฮเดรตในอาหารสัตวสวนใหญจะอยูใ นพืชประเภทหัว หรือ
พวกเมล็ดธัญพืช ไดแก ขาว ขาวโพด ถั่วตาง ๆ เผือก มันตาง ๆ เปนตน รางกายสัตวจะตองยอย
คารโบไฮเดรตเปนกลูโคสกอนจึงจะดูดซึมไปใชได
ข. หนาที่ของคารโบไฮเดรต คารโบไฮเดรตมีหนาที่หลายประการดังนี้
1) เปนแหลงพลังงาน นอกเหนือไปจากโปรตีนและไขมัน
คารโบไฮเดรต 1 กรัม ใหพลังงาน 4 กิโลแคลอรี่
2) ปองกันและทําลายสารพิษตาง ๆ
3) เก็บสะสมไวในรูปพลังงานสํารอง เชน ไกลโคเจน เปนตน
4) ชวยใหไขมันเผาไหมอยางสมบูรณ
5) ประหยัดการใชโปรตีนในรางกาย
6) ชวยในการดูดซึมโภชนะบางตัว เชน แรธาตุ แคลเซียม
และฟอสฟอรัส
7) ชวยในการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในสัตวกระเพาะรวม
4.1.4 ไขมัน (lipids)
ไขมันมีพลังงานสูงกวาคารโบไฮเดรต 2.25 เทา จากความแตกตางระหวาง
สัดสวนของไขมันที่อิ่มตัว ณ ที่อุณหภูมหิ องไขมันจะแข็งตัว สวนน้ํามันจะเปนของเหลว (liquid)
โดยทั่วไปหากไขมันอยูในสภาพแข็งตัวเรียกวา ไข (fat) และเมื่ออยูในสภาพของเหลวเรียกวา
น้ํามัน (oil) ไขมันประกอบไปดวยธาตุหลัก คือ คารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน มีสัดสวน
ของไฮโดรเจนตอออกซิเจนเทากับ 2 ตอ 1 ไขมัน ไมละลายน้ําแตละลายไดใน อีเทอร
คลอโรฟอรม และเบนซิน รายละเอียดเกีย่ วกับไขมันมีดงั นี้
ก. ประเภทของกรดไขมันตามความตองการของรางกาย แบงออกได 2
ประเภทคือ

1) กรดไขมันที่จําเปนตอรางกาย (essential fatty acid) เปน
กรดไขมันที่รางกายสัตวสังเคราะหไดไมเพียงพอ จําเปนตองไดรับจากอาหารสวนใหญเปนกรด
ไขมันที่ไมอิ่มตัว เชน กรดโอลิอิค (oleic acid) กรดลีโนเลอิค (Linoleic) สวนใหญจะพบใน
น้ํามันพืช และน้ํามันตับปลา
2) กรดไขมันที่ไมจําเปน (non – essential fatty acid) เปนกรด
ไขมันที่รางกายสัตวไดรับจากอาหารและสามารถสังเคราะหขึ้นเองไดดว ย สวนมากเปนกรดไขมัน
ที่อิ่มตัว พบทั้งในพืชและในสัตว ไดแก กรดบิวทีริค (butyric acid) ซึ่งพบในไขมันนม กรดคา
โปรอิค (caproic acid) พบในน้ํามันพืช กรดอะแรคซิดิค (aracchidic acid) พบในน้ํามันถั่ว ฯลฯ
ค. หนาที่ของไขมัน ไขมันมีหนาที่หลายประการ ดังนี้
1) เปนสวนประกอบของรางกาย เซลลและเนื้อเยื่อ
2) ใหพลังงานความรอนกับรางกาย ไขมันจะใหพลังงานสูงกวา
คารโบไฮเดรตถึง 2.25 เทา
3) ชวยดูดซึมวิตามินที่ละลายไดในไขมัน ไดแก วิตามินเอ ดี
อี และเค
4) ชวยปองกันการกระทบกระเทือนของอวัยวะภายใน
5) ชวยดูดซึมแรธาตุและแคลเซียม
6) จําเปนตอการเจริญเติบโตของตัวออน
7) เปนแหลงของกรดไขมันที่จําเปนตอรางกายของสัตว
ง. แหลงของไขมัน ไขมันพบในอาหารหลายชนิด เชน
1) น้ํามันและไขมันจากพืช เชน ขาวโพด เมล็ดฝาย งา เมล็ด
ทานตะวัน ถั่วตาง ๆ เปนตน
2) น้ํามันจากสัตว ไดแก ไขมันจากนม ไขมันจากสัตว และ
น้ํามันตับปลา เปนตน
5.1.5 แรธาตุ (minerals)
แรธาตุเปนโภชนะที่มีความจําเปนตอสุขภาพและการใหผลผลิตของสัตวเลี้ยง ซึ่ง
ถาผูเลี้ยงสัตวขาดการดูแลเอาใจใสในเรื่องแรธาตุในอาหารแลวก็อาจจะมีผลกระทบตอการให
ผลผลิตทําใหผลผลิตต่ําลง และขณะเดียวกันก็อาจกอใหเกิดปญหาเรือ่ งโรคและปญหาทางดานการ
สืบพันธุตามมาอีกดวย (กฤตพล, 2543) แรธาตุมีจํานวนมากมายหลายชนิด แตที่มีความสําคัญตอ
รางกายของสัตวมีอยูประมาณ 17 ชนิด รายละเอียดเกีย่ วกับแรธาตุมีดงั ตอไปนี้
ก. ประเภทของแรธาตุ แรธาตุแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1) แรธาตุหลัก (major minerals หรือ macro minerals) เปน
แรธาตุที่รางกายตองการมากกวา 100 มิลลิกรัมตอวันขึ้นไป หรือเปนแรธาตุที่มีอยูในรางกายสัตว

มากกวา 5 กรัม ไดแก แคลเซียม (Ca) ฟอสฟอรัส (P) โซเดียม (Na) โปตัสเซียม (K) คลอรีน
(Cl) แมกนีเซียม (Mg) และกํามะถัน (S)
2) แรธาตุรองหรือแรธาตุปลีกยอย (minor minerals หรือ
micro minerals หรือ trace minerals) เปนแรธาตุที่รางกายตองการนอยกวา 100 มิลลิกรัมตอวัน
หรือเปนแรธาตุที่มีอยูในรางกายสัตวนอยกวา 5 กรัม ไดแก เหล็ก (Fe) ทองแดง (Cu)
แมงกานิส (Mn) ไอโอดีน (I) สังกะสี (Zn) ฟลูออลีน (F) โคบอลท (Co) โมลิบดีนัม (Mo)
ซีลีเนียม (Se) ซิลิกอน (Si) และนิเกิล (Ni) เปนตน ในกลุมธาตุรองหรือแรธาตุปลีกยอยนี้มแี ร
ธาตุบางตัวถาสัตวไดรับมากเกินไปจะเปนพิษหรือเปนอันตราย เรียกวา แรธาตุที่เปนพิษ (toxic
minerals) ไดแก ทองแดง โมลิบดีนัม ฟลูออลีน สารหนู และซีลีเนียม เปนตน (ดํารงและคณะ,
2546)
ข. หนาที่ของแรธาตุ แรธาตุมีหนาที่หลายประการดังตอไปนี้
1) เปนสวนประกอบที่สําคัญของโครงสรางรางกายสัตวในสัตว
ที่กําลังเจริญเติบโต แคลเซียมมีความจําเปนในการสรางกระดูก ในไกไขแคลเซียมจําเปนในการ
สรางเปลือกไข
2) เปนตัวเรงปฏิกิริยาชีวเคมี โดยเปนองคประกอบของน้ํายอย
3) เปนองคประกอบของของเหลวในรางกาย
4) มีความจําเปนตอระบบการทํางานของประสาท
5) เปนสวนประกอบของฮอรโมนและวิตามิน
6) รักษาสมดุลของน้ําในรางกายและความเปนกรดเปนดางใน
รางกาย
7) ควบคุมการหดรัดตัวของกลามเนื้อ
8) ชวยในการแข็งตัวของเลือด
ค. แหลงของแรธาตุ แหลงของแรธาตุในอาหารสัตว ไดแก เปลือกหอย
ปน หินปูนปน กระดูกปน และแกลบกุง เปนตน
5.1.6 วิตามิน (vitamins)
วิตามินจัดวาเปนโภชนะที่เปนสารอินทรียที่รางกายมีความตองการในแตละวันใน
ปริมาณเพียงเล็กนอยเทานัน้ เพื่อทําหนาทีเ่ ฉพาะอยางในรางกาย จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตให
เปนปกติ จําเปนตอการเจริญเติบโตและการสืบพันธุของสัตว วิตามินบางอยางรางกายไมสามารถ
สังเคราะหไดจําเปนตองไดรับจากอาหาร วิตามินจะไมใหพลังงานหรือเปนสวนประกอบของ
เนื้อเยื่อใด ๆ แตมีความสําคัญสําหรับรางกาย ทําหนาทีเ่ ปนโคเอนไซม (coenzyme) ทําใหน้ํายอย
ทํางานไดอยางสมบูรณ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิตามินมีดังตอไปนี้
ก. ประเภทของวิตามิน วิตามินแบงออกเปน 2 ชนิด ดังนี้

1) วิตามินที่ละลายไดในไขมัน (fat soluble vitamins) ไดแก
วิตามินเอ ดี อี และเค ตามธรรมชาติมันจะอยูรวมกับไขมันในวัตถุดิบอาหารสัตว การดูดซึมตอง
อาศัยน้ําดี (bile) วิตามินพวกนี้สะสมในรางกายสัตวไดในรูปของเนื้อเยื่อ ไขมัน และสามารถดึง
มาใชไดในยามรางกายขาดอาหาร
2) วิตามินที่ละลายไดในน้ํา (water soluble vitamins) ที่สําคัญ
ไดแก วิตามินบี 1 บี 2 บี 6 บี 12 ไนอะซิน กรดแพนโธทินิก กรดโฟลิค ไบโอติน และโคลีน
วิตามินพวกนีล้ ะลายน้ําได ในอากาศมักพบในปริมาณทีม่ ากพอ ไมสามารถสะสมในรางกายสัตว
ได ถาสัตวไดรับมากเกินจะถูกขับออกมาทางปสสาวะ ยกเวนวิตามินบี 12 ซึ่งรางกายสัตว
สามารถสะสมไวได
ข. หนาที่ของวิตามิน วิตามินมีหนาทีด่ ังตอไปนี้
1) เปนสวนประกอบของน้ํายอยและชวยใหน้ํายอยทํางานได
เต็มที่
2) ชวยในการสรางกระดูก เชน วิตามินดี และเอ
3) ชวยใหเลือดแข็งตัว เชน วิตามินเค
4) ปองกันการเหม็นหืนหรือไขมันแตกตัว เชน วิตามินอี
5) ชวยใหระบบสืบพันธุเปนปกติ เชน วิตามินเอ ดี และอี
6) ปองกันการเกิดโรคในสัตว
ค. ลักษณะอาการขาดวิตามินชนิดตาง ๆ
1) ลักษณะอาการขาดวิตามินเอ ทําใหเกิดโรคตาบอดในเวลา
กลางคืน (Night blindness) (ภาพที่ 5.1) กระดูกออน (Rickets) (ภาพที่ 5.2) และระบบสืบพันธุ
ผิดปกติ

ภาพที่ 5.1 แสดงโรค Night blindness ในมา
ที่มา: Horsetalk.co.nz (2013)

ภาพที่ 5.2 แสดงโรค Rickets ในลูกแกะ
ที่มา: Dittmer et.al (2009)

2) ลักษณะอาการขาดวิตามินดี ทําใหเกิดโรคกระดูกออน
(Rickets) โรคกระดูกผุ (Osteomalacia) (ภาพที่ 5.3) ระบบสืบพันธุผ ิดปกติ
3) ลักษณะอาการขาดวิตามินอี ทําใหเกิดโรคกลามเนื้อลีบ
(Muscular dystrophy) (ภาพที่ 5.4) โรคประสาทในไก (Crazy chick disease) (ภาพที่ 5.5)
4) ลักษณะอาการขาดวิตามินเค ทําใหโลหิตไหลไมหยุด หรือ
เลือดไมแข็งตัว (Hemophilia) (ภาพที่ 5.6)
5) ลักษณะอาการขาดวิตามินบีรวม ทําใหเกิดโรคเหน็บชาใน
คน (Beri-beri) โรคแหงนดูดาวในไก (Star gazing) (ภาพที่ 5.7) โรคขาอัมพาตในไก โรค
โลหิตจาง ระบบน้ํายอยทํางานไมปกติ
6) ลักษณะอาการขาดวิตามินซี ทําใหเกิดโรคเลือดออกตาม
ไรฟน หรือโรคลักปดลักเปด (Scurvy) (ภาพที่ 5.8)

ภาพที่ 5.3 แสดงโรค Osteomalacia ในแพะสาว
ที่มา: Anjum (2007)

ภาพที่ 5.4 แสดงโรค Muscular dystrophy ในแกะ
ที่มา: Sheep and Goat.com (2012)

ภาพที่ 5.5 แสดงโรค Crazy chick disease
ที่มา: Dinev (n.d)

ภาพที่ 5.6 แสดงโรค Hemophilia ในหนู
ที่มา: Lozier and Nichols (2013)

ภาพที่ 5.7 แสดงโรค Star gazing ในไก
ที่มา: Bender (2012)

ภาพที่ 5.8 แสดงโรค Scurvy ในสัตว
ที่มา: Mansfield and Weston-Murphy (2009)

