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ABSTRACT: The objective of this experiment was to study the effects of different periods for 
dietary potassium iodate (KIO

3
) supplementation (30 mg/kg feed) on growth performance, carcass 

composition and iodine content in fillet of hybrid Clarias catfish. Eight hundred hybrid catfish 
with average weights of 33 g/fish were divided into four groups with four replications and 
randomly assigned to different treatments: group 1 (control), fish were fed with commercial 
floating pellet feed without iodine supplementation for 120 days. For group 2, 3 and 4, fish 
were fed with iodine supplemented diet 60, 30 and 15 days prior to the end of the experiment, 
respectively. The experimental design was completely randomized design (CRD). The results 
showed that there were no differences in growth performance and carcass composition of fish 
among groups (P > 0.05). However, fish fed iodine supplemented diet 60, 30 and 15 days prior 
to the end of the experiment had higher levels of iodine contents in fillet compared with fish 
fed commercial diet without KIO

3
 supplementation (P < 0.05). Providing iodine supplemented 

diet for 15 days prior to the end of the experiment is optimal for increasing iodine level in 
catfish flesh without extra cost of feed per gain.
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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการทดลองคร้ังน้ีเพ่ือศึกษา 
ผลของระยะเวลาการเสริมโพแทสเซียมไอโอเดต 
(Potassium iodate, KIO

3
) ในระดับ 30 มิลลิกรัม/

กิโลกรัมในอาหารปลาทางการค้า ต่อประสิทธิภาพ 
การเจริญเติบโต องค์ประกอบซาก และการสะสม
ไอโอดีนในเนื้อปลา โดยใช้ปลาดุกบิ๊กอุยขนาดนำ้าหนัก 
เฉลี่ย 33 กรัม/ตัว จำานวน 800 ตัว แบ่งออกเป็น  
4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ซำ้า โดยแต่ละกลุ่มสุ่มให้ได้รับอาหาร
แตกต่างกัน ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เลี้ยงด้วยอาหารทางการค้า
ไม่เสริม KIO

3
 (ควบคุม) เป็นระยะเวลา 120 วัน และ

กลุ่มที่ 2, 3 และ 4 เลี้ยงด้วยอาหารทางการค้าเสริม 
KIO

3
 เป็นระยะเวลา 60, 30 และ 15 วัน ก่อนสิ้นสุด

การทดลอง ตามลำาดับ โดยวางแผนการทดลองแบบสุม่
สมบูรณ์ (CRD) จากการทดลองพบว่า ปลาในทุกกลุ่ม
การทดลองมีประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและ 
องค์ประกอบซากไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) 
อย่างไรก็ตาม ปลาในกลุ่มที่ได้รับการเสริม KIO

3
 เป็น

ระยะเวลา 60, 30 และ 15 วัน ก่อนสิ้นสุดการทดลอง 
มีการสะสมไอโอดีนในเนื้อปลาสูงขึ้นเม่ือเปรียบเทียบ
กับปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารทางการค้าที่ไม่ได้เสริม KIO

3
 

(P < 0.05) ซ่ึงการเสริมไอโอดีนในอาหารปลาเป็นระยะ
เวลา 15 วัน ก่อนสิ้นสุดการทดลอง ทำาให้มีปริมาณ
ไอโอดีนในเนื้อปลาที่สูงขึ้นโดยไม่เพิ่มต้นทุนค่าอาหาร
ต่อการเพิ่มนำ้าหนักตัวของปลาดุกบิ๊กอุย

ค�าส�าคัญ: ไอโอดีน, ปลาดุกบิ๊กอุย, ประสิทธิภาพการ
เจริญเติบโต

ค�าน�า

ป ัจจุบันป ัญหาการขาดสารไอโอดีนใน
ประเทศไทยยังคงกระจายตัวเป็นวงกว้าง แม้จะมีการ
ศึกษา แก้ปัญหา และรณรงค์ให้เข้าใจถึงความสำาคัญ
ของไอโอดนีอย่างต่อเนือ่ง แต่กลบัพบว่าคนไทยจำานวน 
ไม่น้อยมภีาวะขาดสารไอโอดีน ซึง่ส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อการพฒันาประเทศ เนือ่งจากไอโอดนีมคีวามสมัพนัธ์
กบัสตปัิญญาของมนษุย์ การพฒันาของสมอง และการ
เรียนรู้ของเด็ก ซึ่งไอโอดีนเป็นองค์ประกอบสำาคัญของ
ไทรอยด์ฮอร์โมนมผีลต่อการสร้างเส้นใยสมองและการ
พัฒนาทางด้านร่างกาย ด้วยเหตุนี้ ไอโอดีนจึงสำาคัญ
มากในหญงิตัง้ครรภ์เนือ่งจากทารกจะมกีารพฒันาของ
สมองสูงสุดขณะอยู่ในครรภ์มารดาจนกระทั่งอายุ 3 ปี 
การขาดไอโอดีนสามารถทำาให้ระดับความฉลาดทาง
เชาว์ปัญญา (Intelligence quotient, IQ) ลดลงได้ถึง 
13.5 จดุ (UNICEF, 2008) ส่งผลต่อการเรยีนรูแ้ละการ
พัฒนาทางด้านร่างกายในเด็กซ่ึงเป็นอนาคตท่ีสำาคัญ
ของชาติ
 โรคขาดสารไอโอดีนเป็นสาเหตุสำาคัญต่อการ
พัฒนาท่ีสามารถป้องกันได้จากการบริโภคอาหารท่ีมี
ระดับไอโอดีนอย่างเพียงพอ เนื่องจากสิ่งมีชีวิตไม่
สามารถสังเคราะห์ไอโอดีนเองได้ แหล่งไอโอดีนท่ี
สำาคัญพบได้ทั่วไปในธรรมชาติ ได้แก่ อาหารทะเลทุก
ชนดิ สาหร่ายทะเล รวมไปถึงพชืผักท่ีเพาะปลกูในแหล่ง
ที่มีไอโอดีนสูง แต่พื้นที่ห่างไกลจากทะเล ดินมีปริมาณ
ธาตุไอโอดีนน้อยมากหรืออาจไม่มีเลย ส่งผลให้พืช 
ผลิตผล และสัตว์ที่เลี้ยงในพื้นที่บริเวณนั้น เช่น ภาค
เหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณไอโอดีน
ตำ่า ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดภาวะขาดสารไอโอดีน ทำาให้
ประเทศไทยไม่สามารถลดปัญหาด้านสขุภาพท่ีเกดิจาก
การขาดสารไอโอดีนได้อย่างยั่งยืนถาวร ด้วยเหตุนี้ จึง
เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้
ปัญหาดังกล่าว โดยได้มีการศึกษาวิธีการเสริมไอโอดีน
ในรปูแบบต่าง ๆ  เช่น อลัคาไลด์ไอโอไดด์ และอลัคาไลด์
ไอโอเดต เป็นต้น แต่เนือ่งจากสภาพอากาศร้อนชืน้ของ
ประเทศไทยทำาให้ส่งผลต่อความคงตัวของไอโอดีน จึง
นิยมใช้อัลคาไลด์ไอโอเดตชนิดโพแทสเซียมไอโอเดต
เป็นแร่ธาตเุสรมิทัง้ทางตรงและทางอ้อม เช่น การเสรมิ
ไอโอดีนในนำ้าดื่ม การเสริมไอโอดีนในเครื่องปรุงรส 
ได้แก่ ซีอิ๊ว นำ้าปลา และเกลือ รวมถึงการเสริมไอโอดีน
ประเภทสารเสริมในอาหารสัตว์เพื่อให้ผลิตผลและ
ผลติภัณฑ์จากสตัว์นัน้มปีริมาณไอโอดนีเพิม่สงูข้ึน โดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำาหนดปริมาณการใช้
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เกลือเสรมิไอโอดนีในการผลติอาหารสำาหรบัสตัว์หลาย
ชนิด ได้แก่ อาหารสัตว์ปีก อาหารโค และอาหารสุกร 
แต่อย่างไรก็ตาม ปริมาณการเสริมไอโอดีนในอาหาร
ปลาดุกยังไม ่มีการระบุปริมาณที่ใช ้อย ่างชัดเจน 
(Ministry of Agriculture and Cooperatives, 2016) 
โดยทั่วไป สัตว์นำ้าต้องการไอโอดีนในปริมาณ 1–5 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (Chittapalapong, 2014)
 ดังน้ันเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคจึงนำา
มาสู่การศึกษาการเสริมไอโอดีนในปลานำ้าจืดซึ่งเป็น
สตัว์เศรษฐกิจท่ีสำาคัญอกีชนดิหนึง่ และหาได้ทัว่ไป โดย
การศึกษาครั้ ง น้ี ใช ้ปลาดุกบิ๊กอุยในการทดลอง 
เนื่องจากเป็นปลานำ้าจืดที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว เป็นที่นิยม
บรโิภค โดยทำาการเสรมิไอโอดนีในอาหารทางการค้าที่
ใช้เลี้ยงปลาดุก เพื่อศึกษาผลของช่วงระยะเวลาในการ
เสริมไอโอดีนในอาหาร ต่อประสิทธิภาพการเจริญ
เตบิโต องค์ประกอบซาก และการสะสมไอโอดนีในเนือ้
ของปลาดกุบิก๊อุย ทีน่อกจากจะสามารถช่วยเพิม่มลูค่า
ให้กับเนื้อปลาดุกบิ๊กอุยได้แล้ว ยังสามารถช่วยแก้
ปัญหาภาวะขาดสารไอโอดีนในคนไทยได้อีกด้วย

อุปกรณ์และวิธีการ

การเตรียมสัตว์ทดลอง
 อนบุาลลกูปลาดุกบิก๊อยุในบ่อซเีมนต์ก่อนเริม่
การทดลอง เป็นเวลา 2 เดือน โดยให้อาหารวันละ  
2 ครั้ง เช้า-เย็น เวลา 08.00 น. และ 16.00 น. จากนั้น 
คัดลูกปลานำ้าหนักเฉลี่ย 33 กรัม/ตัว เลี้ยงในบ่อ
พลาสติก ขนาด 1.00 × 1.50 × 0.45 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมสายยางต่อกับหัวทรายสำาหรับให้อากาศทุกบ่อ 
จำานวน 16 บ่อ แต่ละบ่อใส่ลูกปลา 50 ตัว ใช้ลูกปลา
ทั้งสิ้น 800 ตัว

การเตรียมอาหารทดลอง
 การเตรียมอาหารทดลองผสมไอโอดีน ใช้
อาหารทางการค้าอดัเมด็สำาเร็จรูปสำาหรับปลาดุก ระดบั
โปรตีนไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณ
ไอโอดีนเฉลี่ย 3.30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม บดให้เป็นผง

แล้วเสริมด้วยโพแทสเซียมไอโอเดต (Potassium 
iodate, KIO

3
) เพื่อเป็นแหล่งของไอโอดีน ให้ได้ระดับ

ความเข้มข้นของไอโอดีน 30 มิลลิกรัม/อาหาร 1 
กโิลกรมั การผสมโพแทสเซยีมไอโอเดตลงในอาหาร ทำา
โดยการละลายโพแทสเซียมไอโอเดต 1.0140 กรัม กับ
นำ้า 7 ลิตร จากนั้น ผสมกับอาหารที่บดผงปริมาณ 20 
กโิลกรมัด้วยเครือ่งผสมอาหารแนวนอน เป็นระยะเวลา 
20 นาที เพื่อความกระจายตัวที่สมำ่าเสมอของ
โพแทสเซียมไอโอเดต และเข้าเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์เพื่อ
อัดเม็ดเป็นอาหารเม็ดลอยนำ้า ณ สถานีวิจัยประมง
กำาแพงแสน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม จากนั้นสุ่มเก็บ
ตัวอย่างอาหารและวิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนะ 
และไอโอดีนในอาหารทดลอง ณ ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์อาหารสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 
กำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม

การทดลอง
 ทำาการศกึษาช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการ
ให้อาหารเสริมไอโอดีน และทำาให้เกิดการสะสมของ
ไอโอดีนในเนื้อปลาดุกบ๊ิกอุยได้ดีท่ีสุดโดยไม่ส่งผลกระ
ทบต่อสมรรถภาพการผลิต ใช้แผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ (Completely randomized design; CRD) 
โดยการศึกษาครั้งนี้ทำาการเลี้ยงปลาดุกบ๊ิกอุยนำ้าหนัก
เริม่ต้นเฉลีย่ 33 กรมั/ตวั จำานวน 800 ตวั แบ่งออกเป็น 
4 กลุม่ กลุม่ละ 4 ซำา้ ซำา้ละ 50 ตวั โดยแบ่งกลุม่ทดลอง 
ดงันี ้กลุม่ที ่1 กลุม่ควบคมุ เลีย้งด้วยอาหารทางการค้า
ที่ไม่ได้เสริมโพแทสเซียมไอโอเดต เป็นระยะเวลา  
120 วัน กลุ่มที่ 2 เลี้ยงด้วยทางอาหารการค้าที่ไม่ได้
เสริมโพแทสเซยีมไอโอเดต เป็นระยะเวลา 60 วัน และ
เลี้ยงต่อด้วยอาหารทางการค้าท่ีเสริมโพแทสเซียม 
ไอโอเดต เป็นระยะเวลา 60 วัน กลุ่มท่ี 3 เลี้ยงด้วย
อาหารทางการค้าท่ีไม่ได้เสริมโพแทสเซียมไอโอเดต 
เป็นระยะเวลา 90 วนั และเลีย้งต่อด้วยอาหารทางการ
ค้าที่เสริมโพแทสเซียมไอโอเดต เป็นระยะเวลา 30 วัน 
และกลุ่มที่ 4 เลี้ยงด้วยอาหารทางการค้าที่ไม่ได้เสริม
โพแทสเซยีมไอโอเดต เป็นระยะเวลา 105 วนั และเลีย้ง
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ต่อด้วยอาหารทางการค้าที่เสริมโพแทสเซียมไอโอเดต 
เป็นระยะเวลา 15 วัน รวมระยะเวลาการเลี้ยงทุกกลุ่ม 
120 วัน โดยให้อาหารวันละ 2 ครั้ง คือ 08.00 น และ 
16.00 น แบบเต็มที่ (ad libitum) และชั่งนำ้าหนักตัว
ปลาดุกบิ๊กอุย ทุก 2 สัปดาห์ เพื่อติดตามการเจริญ
เติบโต หลังสิ้นสุดการทดลองทำาการสุ่มปลาดุกบิ๊กอุย 
ซำ้าละ 5 ตัว เพื่อเก็บข้อมูลนำ้าหนักองค์ประกอบซาก 
และชัง่นำา้หนักทกุตวัเพือ่ศึกษาประสทิธภิาพการเจรญิ
เติบโต และนำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติท่ี
ระดับความเชื่อมั่น P < 0.05 

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนะ และปริมาณ
ไอโอดีน
 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนะ และ
การวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในอาหารทดลองและ 
เนือ้ปลา ทำาโดยการสุม่ตวัอย่างอาหารทดลองหลงัผ่าน

กระบวนการผลิต และทำาการเก็บตัวอย่างเนื้อปลาดุก 
บิ๊กอุยพร้อมหนัง เมื่อสิ้นสุดการทดลองที่ 120 วัน เพื่อ
วิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนะ ได้แก่ โปรตีน ไขมัน 
และความชืน้ ด้วยวธิวีเิคราะห์โดยประมาณตามวธิกีาร
ของ AOAC (2000) ค่าพลังงานรวม ด้วยวิธีการของ 
Hill et al. (1960) และวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนด้วย
วิธีการของ Moxon and Dixon (1980)

ผลการทดลองและวิจารณ์

จากการศึกษาโดยเลี้ยงปลาดุกบ๊ิกอุยขนาด 
นำา้หนกัเฉลีย่ 33 กรมั/ตวั ด้วยอาหารทางการค้าท่ีระดบั
โปรตีนไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ เสริมไอโอดีนด้วย
โพแทสเซียมไอโอเดตเพือ่ให้มรีะดบัไอโอดนี 30 มลิลกิรัม/
กิโลกรัมอาหาร ได้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทาง
โภชนะและปรมิาณไอโอดนี ดงัแสดงใน Table 1 

Table 1  Nutrient composition of the experimental diets (dry matter)

Experimental diets1

With KIO
3

Without KIO
3

Protein (%)
Fat (%)
Gross energy (kcal/kg)
Iodine (mg/kg)

30.53
3.53

4,522.34
19.17

30.26
3.14

4,455.47
3.30

1 with KIO
3
, commercial feed supplemented with KIO

3
; without KIO

3
, commercial feed without KIO

3
 

supplementation

จากการศึกษาการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยด้วย
อาหารทางการค้าเสริมด้วยโพแทสเซียมไอโอเดตเป็น
ระยะเวลาที่แตกต่างกัน พบว่า ปลาดุกบิ๊กอุยท่ีได้รับ
อาหารทางการค้าเสริมไอโอดีนเป็นระยะเวลา 60, 30 
และ 15 วนั ก่อนสิน้สดุการทดลอง มปีระสทิธิภาพการ

เจรญิเตบิโตไม่แตกต่างกนัทางสถิต ิ(P > 0.05) ดังแสดง
ใน Table 2 ผลการทดลองสอดคล้องกับงานทดลอง
ของ El–Dakar et al. (2015) ทีศ่กึษาการเสรมิไอโอดีน
ในรูปของโพแทสเซียมไอโอไดด์ในระดับ 0.1 กรัม/
กิโลกรัมอาหาร ร่วมกับเมล็ดฟีนูกีส พบว่า ไม่ส่งผลต่อ



ส.วก.ท.

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  ปีที่ 51 ฉบับที่ 1 มกราคม -  เมษายน 2563 5

ประสทิธภิาพการเจรญิเตบิโตในลกูปลาทรายแดง รวม
ไปถึง Hawkyard et al. (2011) ได้ทำาการศึกษาการ
เสริมไรทะเลที่สเปรย์ด้วยโพแทสเซียมไอโอไดด์เล้ียง
ลูกปลาซีบรา (Danio rerio) พบว่า ไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต สำาหรับในการทดลองนี้ 
ปลาดุกบิ๊กอุยทุกกลุ่มทดลองมีนำ้าหนักก่อนเริ่มต้นการ
ทดลองเฉล่ีย 33.12 ± 1.16 กรมั/ตัว และมนีำา้หนกัเมือ่
สิ้นสุดการทดลองเฉลี่ยที่ 76.89 ± 2.73 กรัม/ตัว ซึ่ง
โดยทั่วไปปลาดุกที่เลี้ยงในบ่อพลาสติกเป็นระยะเวลา 
90–120 วัน จะมีขนาดประมาณ 100–200 กรัม/ตัว 
(National Farmers Council, 2018) ทั้งนี้ ในการ

ทดลองพบว่า นำ้าหนักสุดท้ายของปลาดุกบิ๊กอุยมีค่า
น้อยกว่า 100 กรมั/ตัว อาจเนือ่งจากอณุหภูมนิำา้ในช่วง
ต้นและกลางของการทดลอง (เดอืนธนัวาคม - กุมภาพันธ์) 
มีอุณหภูมินำ้าเฉลี่ย 24 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิที่ลด
ลงส่งผลต่อสุขภาพปลาและการเจริญเติบโต เนื่องจาก
ปลาเป ็นสัตว ์ เลือดเย็นจึงมีอุณหภูมิผันแปรตาม 
สิ่งแวดล้อม (สูงหรือตำ่ากว่า 0.5–1 องศาเซลเซียส; 
Svobodova et al., 1993) ทำาให้ปลากินอาหารน้อย
ลง โดยอุณหภูมิท่ีเหมาะสมควรมีค่าระหว่าง 26–30 
องศาเซลเซียส (Kache, 2013) 

Table 2 Growth performances and feed utilization of hybrid catfish fed commercial diets 
supplemented with iodine in different feeding periods

Growth performance
Feeding period1

P–value
Control 60D:60D 90D:30D 105D:15D

Initial weight (g/fish)
Final weight (g/fish)
Average daily gain (g/day)
Feed intake (g/fish/day)
Feed conversion ratio 
Feed efficiency (%)
Specific growth rate (%/day)
Survival rate (%)
Feed cost per gain (THB/kg BW)2

32.83 ± 0.74
75.87 ± 3.14
0.340 ± 0.04
0.638 ± 0.03
1.782 ± 0.15
56.43 ± 4.75
0.698 ± 0.05
  99.0 ± 1.15
40.08 ± 3.34

33.55 ± 1.86
76.17 ± 3.26
0.363 ± 0.02
0.683 ± 0.05
1.920 ± 0.08
52.13 ± 2.29
0.685 ± 0.03
  98.0 ± 2.31
48.77 ± 8.57

32.32 ± 0.89
77.84 ± 2.56
0.380 ± 0.03
0.701 ± 0.02
1.855 ± 0.19
54.26 ± 5.17
0.733 ± 0.05
  95.0 ± 3.46
41.78 ± 4.58

33.77 ± 1.16
77.66 ± 1.94
0.368 ± 0.02
0.670 ± 0.05
1.828 ± 0.10
54.81 ± 2.89
0.693 ± 0.04
  97.5 ± 1.91
39.95 ± 5.39

0.364
0.652
0.231
0.224
0.567
0.516
0.431
0.157
0.158

1 Control, fish were fed the commercial floating pellet diets without iodine supplementation  for 120 
days; 60D:60D, 90D:30D and 105D:15D, fish were fed the commercial floating pellet diets supplemented 
with 30 mg/kg KIO

3
 for 60, 30 and 15 days prior to the end of the experiment, respectively.

2 Feed cost per gain (THB/kg BW): calculated from the price of floating pellet feed without iodine 
supplementation 22.5 THB/kg and floating pellet feed supplemented with 30 mg/kg KIO

3
 23.03 THB/

kg (August 2017)
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สำาหรับการเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุยที่
เลีย้งด้วยอาหารเสรมิไอโอดนีด้วยระยะเวลาทีแ่ตกต่าง
กันมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน อัตราการเจริญ
เติบโตจำาเพาะ และอัตราการรอดชีวิตไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ (P > 0.05) ทั้งนี้ ปลาดุกบิ๊กอุยในทุกกลุ่มการ
ทดลองมีค่าอัตราการเจริญเติบโตจำาเพาะระหว่าง 
0.685–0.733 เปอร์เซน็ต์/วนั ซ่ึงมค่ีาตำา่กว่า การศกึษา
ของ Weerapat et al. (2015) ที่เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย
ด้วยอาหารทางการค้าในระดับโปรตีนไม่น้อยกว่า  
30 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเจริญเติบโตจำาเพาะ 2–3 
เปอร์เซ็นต์/วัน

ปริมาณอาหารที่กินได้ อัตราการเปลี่ยน
อาหารเป็นนำ้าหนักตัว และประสิทธิภาพการใช้อาหาร
ในทุกกลุ ่มทดลองพบว่าไม ่แตกต่างกันทางสถิติ  
(P > 0.05) ดังแสดงใน Table 2 ทั้งนี้ ต้นทุนค่าอาหาร
ต่อการเพ่ิมนำ้าหนักตัวของปลาดุกบิ๊กอุยที่ได้รับอาหาร
ทางการค้าเสริมไอโอดีนที่ระยะเวลาที่แตกต่างกัน มี
ต้นทุนไม่เท่ากัน โดยราคาอาหารทางการค้าไม่เสริม

ไอโอดีน (ควบคุม) มีปริมาณไอโอดีน 3.30 มิลลิกรัม/
กิโลกรัมวัตถุแห้ง ราคา 22.50 บาท/กิโลกรัม ในขณะ
ท่ี อาหารทางการค้าเสรมิไอโอดนีท่ีระดับ 30 มลิลกิรมั/
กิโลกรัม มีปริมาณไอโอดีน 19.17 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
วัตถุแห้ง ราคา 23.03 บาท/กิโลกรัม ซึ่งมีราคาสูงกว่า
อาหารกลุ่มควบคุมไม่ถึง 1 บาท/กิโลกรัม ซ่ึงเมื่อ
คำานวณเป็นค่าอาหารต่อการเพิม่นำา้หนกัตวั 1 กโิลกรมั 
พบว่า ยิง่ปลาดุกบ๊ิกอยุมรีะยะเวลาท่ีกินอาหารทางการ
ค้าเสริมไอโอดีนนานจะทำาให้ต้นทุนค่าอาหารต่อการ
เพิ่มนำ้าหนักสูงมากขึ้นแต่ในกลุ่มที่ 4 ซึ่งได้รับอาหาร
ทางการค้าเสริมไอโอดีนเพียง 15 วัน ก่อนสิ้นสุดการ
ทดลอง มีต้นทุนใกล้เคียงกับกลุ่มควบคุม

จากการเก็บตัวอย่างปลาดุกบิ๊กอุย เพื่อตรวจ
วัดนำ้าหนักองค์ประกอบซาก พบว่า นำ้าหนักองค์
ประกอบซากในทุกส่วน ทั้งนำ้าหนักเนื้อปลา กระดูก 
และอวัยวะภายในของปลาดุกบิ๊กอุยในทุกกลุ่มการ
ทดลองไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) ดังแสดงใน 
Table 3

Table 3   Carcass composition of hybrid catfish fed commercial diets supplemented with iodine 
in different feeding periods

Carcass composition (%)
Feeding period1

P–value
Control 60D:60D 90D:30D 105D:15D

Edible flesh
Bone
Visceral organ

49.77 ± 4.02
41.73 ± 3.38
  3.63 ± 0.29

44.95 ± 1.99
37.69 ± 1.67
  3.28 ± 0.14

46.78 ± 3.04
39.23 ± 2.55
  3.41 ± 0.22

47.92 ± 2.13
40.19 ± 1.79
  3.50 ± 0.16

0.179
0.180
0.180

1 Control, fish were fed the commercial floating pellet diets without iodine supplementation for 120  
days; 60D:60D, 90D:30D and 105D:15D, fish were fed the commercial floating pellet diets supplemented 
with 30 mg/kg KIO

3
 for 60, 30 and 15 days prior to the end of the experiment, respectively.

ผลการศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการ
เสริมไอโอดีนในอาหารปลาดุกทางการค้าต่อองค์
ประกอบทางเคมีในเน้ือปลาดุกบิก๊อยุแสดงดัง Table 4 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ปลาดุกบิ๊กอุยในทุก
กลุ่มทดลองมีปริมาณโปรตีน ไขมัน ความชื้น และค่า
พลังงานรวม ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) ส่วน
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ปริมาณไอโอดนีสะสมในเนือ้ปลาดกุบิก๊อยุกลุม่ทีไ่ด้รบั
อาหารทางการค้าเสริมไอโอดีนที่ระดับ 30 มิลลิกรัม/
กิโลกรัมวัตถุแห้ง เป็นระยะเวลา 60, 30 และ 15 วัน 
ก่อนส้ินสุดการทดลอง มีไอโอดีนสะสมในเนื้อสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (P < 0.05) โดย
ในกลุ่มที่ได้รับอาหารเสริมไอโอดีนเป็นเวลานานถึง  
60 วัน ก่อนสิน้สุดการทดลอง มปีรมิาณไอโอดีนในเนือ้ปลา
สงูทีส่ดุ และพบว่าปรมิาณไอโอดนีทีส่ะสมในเนือ้ปลาดกุ
กลุ่มทีไ่ด้รับอาหารเสรมิไอโอดีนเป็นระยะเวลา 30 และ 
15 วัน ไม่แตกต่างกันทางสถิตินั้น อาจเนื่องจากการ
สะสมไอโอดีนในเนื้อปลาจำาเป็นต้องใช้ระยะเวลาหนึ่ง
ในการสะสมให้ระดับไอโอดีนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจากการ
ศึกษาพบว่า การให้อาหารเสริมไอโอดีนในระยะเวลา 
60 วัน ปลาดุกบิ๊กอุยมีระดับไอโอดีนสะสมในเนื้อปลา
ที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการให้อาหารเสริมไอโอดีนท่ี
เพิ่มขึ้น 

การเสริมไอโอดีนในอาหารปลาดุกที่ระยะ
เวลา 60, 30 และ 15 วัน ก่อนสิน้สดุการทดลอง พบว่า 
มีระดับไอโอดีนสะสมในเนื้อปลาที่ 40.79, 31.25 และ 
31.87 ไมโครกรัม/100 กรัมนำ้าหนักสด (148.42, 
121.49 และ 125.10 ไมโครกรัม/100 กรัมวัตถุแห้ง) 
ตามลำาดบั ซ่ึงระดับไอโอดีนสะสมในเนือ้ปลาดุกบิก๊อยุ 
กลุ่มทีไ่ด้รบัอาหารทางการค้าเสรมิไอโอดนีสงูกว่ากลุม่
ควบคุมประมาณ 2 เท่า เช่นเดียวกับการศึกษาของ 
Dettipponpong et al. (2013) ที่พบว่า การเสริม
โพแทสเซียมไอโอเดตในอาหารปลาดุกอุยเทศที่ระดับ 
17.41 มลิลกิรมั/กิโลกรมัอาหาร เป็นเวลา 90 วนั ทำาให้
มีระดับไอโอดีนสะสมในเนื้อปลาเพิ่มขึ้น 2 เท่า เมื่อ
เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้เสริม และ Julshamn et al. 
(2006) ท่ีศึกษาการเสริมโพแทสเซียมไอโอไดด์ใน
อาหารปลาแซลมอนแอตแลนติก 86 มลิลกิรมั/กโิลกรัม
วตัถแุห้ง เลีย้งในนำา้ทะเลเป็นเวลา 150 วนั พบว่า ปลา
แซลมอนแอตแลนติกท่ีกินอาหารเสริมไอโอดีน มี
ไอโอดีนสะสมในเนื้อปลา 0.9 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
นำา้หนักสด มปีรมิาณไอโอดนีสะสมในเนือ้ปลาสงูขึน้ 1 เท่า 
โดยไม่ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการผลิตและสถานะ

ของไทรอยด์ฮอร์โมน นอกจากนี ้ผลการสะสมไอโอดนี
ในเนื้อปลาที่ เพิ่มสูงขึ้นยังสอดคล้องกับการเสริม
ไอโอดีนจากแหล่งอื่น เช่น สาหร่ายทะเลสีนำ้าตาล  
(Laminaria sp.) สามารถเพิ่มระดับไอโอดีนสะสมใน
เนื้อปลาเทราส์ ปลาทรายแดงได้ รวมไปถึงปลาชาร์ 
ซึ่งเป็นปลานำ้าจืดได้ถึง 4 เท่า (Schmid et al., 2003; 
Ribeiro et al., 2015; 2017) Ribeiro et al. (2015) 
ได้ศึกษาการเสริมสาหร่ายทะเลสีนำ้าตาล (Laminaria 
sp.) เปรียบเทียบกับการเสริมโพแทสเซียมไอโอไดด์ที่ 
26 มิลลิกรัม/กิโลกรัมในอาหารปลาทรายแดง พบว่า 
มีระดับไอโอดีนสะสมในเนื้อปลาเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับ
กลุ ่มควบคุม หรือการเสริมสาหร ่ายทะเลสีแดง 
(Graclaria sp.) ในปลาเรนโบว์เทราส์สามารถทำาให้
ระดับไอโอดีนในเนื้อเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า หลังจากเลี้ยง
เป็นระยะเวลา 91 วัน และหากระยะเวลาในการเลี้ยง
เพิม่ขึน้อาจส่งผลให้ระดบัไอโอดนีในเนือ้ปลาเพิม่สงูขึน้
ได้ (Valente et al., 2015)

จากการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ปลา
สามารถดูดซึมไอโอดีนจากการได้รับอาหารที่เสริม
ไอโอดนีได้ท้ังในรปูแบบของไอโอดนีสงัเคราะห์และสาร
สกัดจากธรรมชาติ เช่น สาหร่ายทะเล เป็นต้น รวมไป
ถึงสามารถเก็บสะสมไอโอดีนไว้ตามส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือหนัง (Schmid et al., 
2003) ดังนั้น การศึกษาการเสริมไอโอดีนในรูปของ
โพแทสเซียมไอโอเดตด้วยระยะเวลาที่แตกต่างกันนั้น 
สามารถทำาให้ปลาดกุมไีอโอดนีสะสมในเนือ้ได้ เป็นการ
เพิ่มแหล่งของไอโอดีนในห่วงโซ่อาหาร และเมื่อมนุษย์
บริโภคปลาก็จะได้รับไอโอดีนท่ีสะสมในเนื้อปลาและ
ดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้หลังการบริโภค (Hurrell, 
1997) มีรายงานว่าระดับไอโอดีนในปัสสาวะในกลุ่ม
อาสาสมัครเพิ่มเป็น 100 ไมโครกรัม/กรัม หลังจาก
บริโภคเนื้อปลาที่ได ้รับอาหารเสริมไอโอดีนด้วย
สาหร่ายทะเล โดยก่อนบริโภคมีระดับไอโอดีนใน
ปัสสาวะ 66–73 ไมโครกรัม/กรัม (Schmid et al., 
2003)
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Table 4   Nutrient composition (dry matter) and iodine content of hybrid catfish flesh

Nutrient 
composition 
and iodine

content

Feeding period1

P–value
Control 60D:60D 90D:30D 105D:15D

Protein (%)
Fat (%)
Moisture (%)
Gross energy (kcal/kg)
Iodine (µg/100g)

68.68 ± 1.32
22.77 ± 2.18
4.99 ± 0.65

6,227.90 ± 101.92
  17.105b ± 5.123

68.07 ± 2.36
23.02 ± 0.57
6.10 ± 0.63

6,313.19 ± 39.38
40.788a ± 8.653

69.03 ± 0.84
22.14 ± 0.83
5.48 ± 1.19

6,407.90 ± 331.72
31.250a ± 5.472

67.45 ± 1.56
24.07 ± 2.02
5.64 ± 0.54

6,513.23 ± 573.52
31.865a ± 3.696

0.545
0.405
0.312
0.665
0.001

a, b  Means with different superscripts within the same row differ significantly at P < 0.05
1 Control, fish were fed the commercial floating pellet diets without iodine supplementation for 120 
days; 60D:60D, 90D:30D and 105D:15D, fish were fed the commercial floating pellet diets supplemented 
with 30 mg/kg KIO

3
 for 60, 30 and 15 days prior to the end of the experiment, respectively.

สรุป
 
 การเสริมโพแทสเซียมไอโอเดตที่ระดับ 30 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในอาหารปลาทางการค้า เพื่อเป็น
แหล่งไอโอดีนในปลาดุกบิ๊กอุย ไม ่ส ่งผลเสียต ่อ
ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้
อาหาร รวมไปถึงองค์ประกอบซากในปลาดุกบิ๊กอุย 
และช่วยเพิ่มระดับไอโอดีนสะสมในเนื้อปลาได้อีกทาง
หนึ่ง ทำาให้ปลานำ้าจืดมีระดับไอโอดีนสะสมในเนื้อปลา
ทีส่งูกว่าปกตเิพือ่ช่วยเพิม่ไอโอดนีในห่วงโซ่อาหารของ
มนุษย์ได้ และจากการศึกษาครั้งนี้แนะนำาให้เลี้ยงด้วย
อาหารปลาดุกบิ๊กอุยเสริมไอโอดีน 15 วัน ซึ่งจะทำาให้
ได้การสะสมไอโอดีนในเน้ือปลาไม่แตกต่างจากปลา 
กลุม่ทีไ่ด้รบัอาหารเสรมิไอโอดีนท่ี 60 และ 30 วัน และ
มีต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มนำ้าหนักตัวที่ตำ่ากว่า และ
ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณสำานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์กรมหาชน) ที่สนับสนุนทุนวิจัย และ
ขอขอบพระคุณอาจารย์ภาควิชาสัตวบาล และเจ้า
หน้าท่ีประจำาห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ คณะเกษตร 
กำาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกคน รวมไป
ถึงเจ้าหน้าท่ีประจำาสถานีวิจัยประมงกำาแพงแสน ท่ี
แนะนำาและมอบความรู้อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การนำาไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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