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บทคัดยอ
การศึกษาปริมาณสารพิษฟูโมนิซินในกลูเทนขาวโพดและกากดีดีจีเอสนําเขา ป 2557
ดําเนินการโดยสุมเก็บตัวอยางกลูเทนขาวโพด 138 ตัวอยาง และกากดีดีจีเอส 184 ตัวอยาง รวมจํานวน
ทั้งสิ้น 322 ตัวอยาง จากผูประกอบการนําเขากลูเทนขาวโพด 19 ราย กากดีดีจีเอส 39 ราย จาก
ดานนําเขาอาหารสัตว ระยะเวลาตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2557 นํามาตรวจวิเคราะหปริมาณ
สารพิษทีฟูโมนิซินโดยวิธี Immunoaffinity column/Fluorometry พบวากลูเทนขาวโพดพบการปนเปอน
50.72% (70/138) ปนเปอนที่ระดับสูงสุด >2.00 ppm 14.28% (10/70) และในตัวอยางกากดีดีจี
เอสพบการปนเปอน 37.50% (69/184) ปนเปอนที่ระดับสูงสุด >2.00 ppm 15.94% (11/69) จะเห็นได
วา กลู เทนขาวโพดและกากดีดี จีเ อสนํ าเข า พบการปนเปอนสารพิ ษ ฟูโ มนิ ซิ นน อยกว าเกณฑ มาตรฐาน
สหภาพยุโรปมาก (max=3.90 ppm, St=60 ppm) ขาวโพดซึ่งนิยมใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว
พบการปนเปอนเชื้อรากลุม Fusarium moniliforme, Fusarium proliferatum และ Fusarium species
อื่นๆ ซึ่งสรางสารพิษฟูโมนิซิน กลูเทนขาวโพดและกากดีดีจีเอสเปนผลิตภัณฑและ ผลพลอยไดจาก
ขาวโพด การเก็บรักษาหากสามารถควบคุมความชื้นและอุณหภูมิไดในระหวางการขนสงได เชื้อราและ
สารพิษจากเชือ้ ราก็จะปนเปอนอยูในระดับปริมาณต่ํา
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Study on quantity of fumonisin in corn gluten meal and DDGS imported since 2014
Wasilp Pongpatn 1 Wachara siritun 1

Abstract
Study on quantity of fumonisin in corn gluten meal and DDGS imported
since 2014, random sampling corn gluten meal 138 samples and DDGS 184 examples
total 322 samples from Entrepreneurs imports corn gluten meal 19 operators and DDGS
39 operators at The import of animal feed during January to December 2014, that come
to analyzed for fumonisin by Immunoaffinity column/Fluorometry. Results showed
contamination fumonisin in corn gluten meal 50.72% (70/138), max levels >2.00 ppm
14.28% (10/70) and DDGS contamination 37.50%. (69/184) max levels> 2.00 ppm 15.94%
(11/69). Corn gluten meal and DDGS imports found contaminated fumonisin much less
than EU standards (max = 3.90 ppm, St=60 ppm). Corn, which is used as raw material in
the production of feed were contaminated with fungus group Fusarium moniliforme,
Fusarium proliferatum and Fusarium species other, that can ceate fumonisin. Corn
gluten meal and corn DDGS is products and by-products from corn, storage during
transport if they can control the temperature and humidity, will be to found
contamination fungal and mycotoxin in low levels.
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บทนํา
สารพิษฟูโมนิซิน เปนสารพิษที่ผลิตจากเชื้อรา Fusarium moniliforme, Fusarium proliferatum
และ Fusarium species อื่นๆ เชื้อราจําพวกนี้พบมากในขาวโพด สารพิษฟูโมนิซิน มี 7 ชนิด คือ ฟูโมนิซิน
เอ1 เอ2 บี1 บี 2 บี3 บี4 และ ซี1 สวนชนิดที่พบมากที่สุดและมีพิษรุนแรงไดแกฟูโมนิซิน บี1 และ บี 2
(Bacon,1994)

รูปภาพที่ 1 : แสดงสวนประกอบโครงสรางทางเคมีของสารพิษฟูโมนิซิน

ลักษณะอาการตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไดรับฟูโมนิซินเขาไป คือ เกิดพิษตอระบบประสาท ตับ ไต หัวใจ มี
อาการ ปวดบวม สมองบวม ทําใหเซลลตาย รวมทั้งยังมีรายงานวาทําใหเกิดโรค มะเร็งในหลอดอาหาร กับ
คนในประเทศจีนและแอฟริกาใต อีกดวย ในป ค.ศ. 1993 International Agency for Research on
Cancer ไดจัดใหฟูโมนิซิน บี1 และ บี2 เปนสารกอมะเร็งในมนุษยกลุม 2B เชนเดียวกับโอคราทอกซิน
(วิษณุ ศรีลา และคณะ, 2554) ความเปนพิษของสารพิษฟูโมนิซินตอสัตวชนิดตางๆ ในสุกรสารพิษตัวนี้จะทํา
ใหเกิดการบวมน้ําในปอดและเปนพิษตอระบบหัวใจและหลอดเลือดทําใหหัวใจลมเหลว ระดับของ ฟูโมนิซิน
ที่ไมเปนอันตรายตอสุกรในวัตถุดิบอาหารสัตวไมควรเกิน 10 ppm. และในอาหารผสมสําเร็จรูปไมควรเกิน
200-400 ppb ในสัตวปกมีการศึกษาผลของฟูโมนิสินตอการตอบสนองทางภูมิคุมกันของไก ที่ไดรับอาหารที่
มีการปนเปอนของฟูโมนิสิน 200 ppm จะพบโคโลนีของแบคทีเรียจํานวนมากในเลือด มาม และตับ การ
ตอบสนองตอการสรางภูมิตอวัคซีนปองกันโรคนิวคาสเซิลต่ํากวาไกที่ไมไดรับสารพิษ ฟูโมนิซิน ระดับของ
สารพิษฟูโมนิซินที่ไมเปนอันตรายตอสัตวปก ในวัตถุดิบอาหารสัตวไมควรเกิน 30-50 ppm สวนในโคเปน
สัตวที่มีผลจากการไดรับสารพิษฟูโมนิสินนอยที่สุด มีผลทําใหรางกายออนแอ ตับถูกทําลาย น้ํานมลด ระดับ
ของ สารพิษฟูโมนิซินที่ไมเปนอันตรายตอโคในวัตถุดิบอาหารสัตวไมควรเกิน 60 ppm. (U.S.Food and
Drug Administration, 2000) มาเปนสัตวที่มีความไวตอสารพิษฟูโมนิซินมากที่สุด ซึ่งเมื่อไดรับสารพิษนี้จะ
ทําใหเกิดพิษตอระบบประสาทเกิดขึ้นในสวนของของเหลวในสมองมาทําใหขาพิการปากและหนาเปนอัมพาต
ชัก และตายในที่สุด ระดับสารพิษฟูโมนิซินที่ไมเปนอันตรายตอมาในวัตถุดิบอาหารสัตวไมเกิน 5 ppm.
(Thiel,1992) ประเทศไทยนิยมนําเขากลูเทนขาวโพดและ กากดีดีจีเอสจากตางประเทศมาใชเปนอาหารสัตว
โดยในป พ.ศ. 2556 ไทย มี ปริ มาณการนํ าเข ากลู เทนข าวโพด จํ านวน 33,858.45 ตั น มู ลค า 736.76
ลานบาท และกากดีดีจีเอส จํานวน 238,872.42 ตัน มูลคา 2,911.25 ลานบาท (กรมปศุสัตว, 2556) ใน
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ขาวโพดพบการปนเปอนเชื้อรากลุม Fusarium moniliforme, Fusarium proliferatum และ Fusarium
species อื่นๆ ซึ่งสรางสารพิษฟูโมนิซิน (U.S. Food and Drug Administration, 2000) ซึ่งอาจทําใหเกิด
การปนเปอนสารพิษฟูโมนิซินอยูในกลูเทนขาวโพดและกากดีดีจีเอส อันจะสงผลเสียหายตออุตสาหกรรมการ
เลี้ยงสัตวในประเทศไทย ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาวการณของสารพิษฟูโมนิซิน
จากเชื้อรากลุมฟูซาเรียมในวัตถุดิบอาหารสัตวนําเขาคอรนกลูเทนและกากดีดีจีเอส เพื่อนํามาใชเปนขอมูล
พื้นฐานในการวางกรอบการดําเนิ นงานควบคุมคุณภาพอาหารสัตวตามกฎหมายและเปนขอมูลในการเฝา
ระวังการปนเปอนสารพิษดังกลาวตอไป

อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณการสุมเก็บตัวอยาง
1. หลาวสุมเก็บตัวอยาง
2. ถุงพลาสติกรวมตัวอยาง ชนาด 5 กิโลกรัม
3. ชอนตักตัวอยาง
4. ถุงพลาสติกสําหรับกันความชื้นเก็บตัวอยางขนาด 1 กก.
5. ซองกระดาษกันแสงสําหรับใสตัวอยาง
6. เทปกาวปดกระดาษ
วิธีดําเนินการ
สุมเก็ บตั ว อยางกลูเ ทนขาวโพด 138 ตั วอย าง และกากดีดี จี เ อส 184 ตั วอย าง รวม
จํานวนทั้งสิ้น 322 ตัวอยาง จากผูประกอบการนําเขากลูเทนขาวโพด 19 ราย กากดีดีจีเอส 39 ราย จาก
ดานนําเขาอาหารสัตว ระยะเวลาตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2557 นํา สงหองปฏิบัติการ ตรวจ
วิเคราะหสารพิษฟูโมนิซินดวยวิธี Immunoaffinity column/Fluorometry (AOAC, 1990)
เกณฑการสุมเก็บตัวอยาง
ลักษณะบรรจุภัณฑ
ขนาด/Lot/Batch
จํานวนจุดการสุม
ปริมาณการเก็บ
การลดขนาดตัวอยาง
เพื่อนําสงหองปฏิบัตกิ าร
ความถี่การเก็บ

ถุง
นอยกวา 12 ตัน/Lot หรือ
200 ถุงๆ ละไมเกิน 60 กก.
ไมนอยกวา 4 จุด
3 กิโลกรัม
1 กิโลกรัม

กอง Bulk ในตูคอนเทนเนอร
17 ตัน/Lot

1 ตัวอยาง ตอการนําเขา 1 ครั้ง

1 ตัวอยาง ตอการนําเขา 1 ครั้ง

ไมนอยกวา 5 จุด
3 กิโลกรัม
1 กิโลกรัม
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วิธีการสุมเก็บตัวอยาง ใชหลาวสุมเก็บตัวอยางกลูเทนขาวโพดและกากดีดีจีเอสจากตูคอนเทนเนอร
โดยดูจากขนาดและลักษณะบรรจุภัณฑ ขนาดนอยกว า 12 ตัน/Lot หรือ 200 ถุงๆ ละไมเกิน 60
กิโลกรัม จํานวนจุดการสุมไมนอยกวา 4 จุด กองขนาด 17 ตัน/Lot จํานวนจุดการสุมไมนอยกวา 5 จุด
น้ําหนักตัวอยางปริมาณ 3 กิโลกรัม รวมตัวอยางใสในถุงพลาสติกรวมตัวอยางขนาด 5 กิโลกรัม เขยาใหเขากัน
ลดขนาดตัวอยางโดยใชชอนตักตัวอยางที่เขยาใหเขากันดีแลวใสในถุงกันความชื้นขนาด 1 กิโลกรัม นําตัวอยาง
กลูเทนขาวโพดและกากดีดีจีเอส จากถุงพลาสติกกันความชื้นใสในซองกระดาษกันแสงปดผนึกซองดวย
เทปกาว บันทึกรายละเอียดชนิดอาหารสัตว วันที่นําเขา สถานที่เก็บและวันที่เก็บตัวอยาง
ขอบขายตัวอยางที่นําสงหองปฏิบัติการ จัดสงตัวอยางวัตถุดิบอาหารสัตวนําเขากลูเทนขาวโพด
138 ตัวอยาง และกากดีดีจีเอส 184 ตัวอยาง แตละตัวอยางน้ําหนัก 1 กิโลกรัม
วิธีการตรวจวิเคราะหตัวอยาง หองปฏิบัติการงานพิษวิทยาและชีวเคมี/สารพิษจาก เชื้อรา
สํานั กตรวจสอบคุ ณภาพสิ น คาปศุสั ต ว กรมปศุ สัต ว ดํ าเนิ น การตรวจวิเคราะหสารพิ ษฟูโมนิซิ นดวยวิ ธี
Immunoaffinity column/Fluorometry โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอน
เตรียมอุปกรณ, สารเคมีที่ใชในการสกัด, Calibrate เครื่อง fluorometer
ชั่งตัวอยางวัตถุดิบอาหารสัตว จํานวน 25 กรัม + NaCl จํานวน 5 กรัม
เติม 80 % CH3OH 100 ml ปน 3 ครั้ง ๆ ละ 1 นาที
กรองดวยกระดาษกรองเบอร 4
5 ml Solution เจือจางดวย 1 X 0.1 % Tween PBS Buffer 20 ml
ปรับ pH ประมาณ 7 ± 0.5
กรองดวย GF/C
Solution 16 ml ผาน immuno column
ลางดวย PBS with 0.1 % Tween-20 1 ครั้ง
ลางดวยน้ํา DI 10 ml 1 ครั้ง
Elute column ดวย CH3OH 100 % 1 ml ใส cuvette
วัดดวยเครื่อง fluorometer
แปรและลงผลขอมูล
อนุมัติและสงผลขอมูล

เวลา
10 นาที
3 นาที
6 นาที
3 นาที
1 นาที
2 นาที
3 นาที
25 นาที
2 นาที
5 นาที
5 นาที

วิธีวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ปริมาณเฉลี่ยของ
สารพิษฟูโมนิสิน ใน กลูเทนขาวโพดและกากดีดีจีเอส นําเขา ป 2557
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ผล
สุมเก็บตัวอยางวัตถุดิบอาหารสัตวนําเขากลูเทนขาวโพด 138 ตัวอยาง และกากดีดีจีเอส 184
ตัวอยาง รวมทั้งสิ้น 322 ตัวอยาง จากผูประกอบการนําเขากลูเทนขาวโพด 19 ราย และกากดีดีจีเอส 39
ราย โดยสุมตัวอยาง ณ ดานนําเขาอาหารสัตว ในระหวางเดือนมกราคม 2557 ถึง เดือนธันวาคม 2557
ตรวจวิเคราะหสารพิษฟูโมนิซินดวยวิธี Immunoaffinity column/Fluorometry
ผลจากการตรวจวิเคราะหพบวามีการปนเปอนสารพิษสารพิษฟูโมนิซินในตัวอยางกลูเทนขาวโพด
50.72 % (70/138) โดยปนเปอนที่ระดับคาเฉลี่ย 1.26 ppm และพบการปนเปอนสารพิษทีทูในตัวอยาง
กากดี ดี จี เ อส 37.50 % (69/184) โดยปนเป อ นที่ ร ะดั บ ค า เฉลี่ ย 1.25 ppm ค า ระดั บ การปนเป อ น
สารพิษฟูโมนิซินสูงสุดและต่ําสุดแยกตามประเภทวัตถุดิบ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : แสดงปริมาณการปนเปอนสารพิษฟูโมนิซินตรวจวิเคราะหพบในวัตถุดิบอาหารสัตวนําเขา
ชนิดวัตถุดิบ

จํานวน
ตัวอยาง
ทั้งหมด (N)

พบ
การปนเปอน
(ตัวอยาง)

รอยละที่พบ

138
184

70
69

50.72
37.50

กลูเทนขาวโพด
กากดีดีจีเอส

max

X

1.26
1.25

2.90
3.90

min

0.24
0.24

SD

0.71
0.77

พบระดับปริมาณการปนเปอนสารพิษฟูโมนิซินในตัวอยางกลูเทนขาวโพดที่ระดับสูงสุด >2.00 ppm
14.28% และในกากดีดีจีเอสพบการปนเปอนสารพิษฟูโมนิซินระดับสูงสุด >2.00 ppm 15.94 %
(11/69) และพบการปนเปอนสารพิษทีทฟู ูโมนิซินที่ระดับตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : แสดงปริมาณการปนเปอนสารพิษฟูโมนิซินในวัตถุดิบอาหารสัตวแยกตามระดับที่พบ
ชนิด/จํานวนตัวอยาง
ที่พบการปนเปอ น
กลูเทนขาวโพด (N=70)
กากดีดีจีเอส (N=69)

0.01-1.00 ppm

1.01-2.00 ppm

>2.00 ppm

34/70 (48.57%)
32/69(46.37%)

26/70 (37.14%)
26/69 (37.68%)

10/70 (14.28%)
11/69 (15.94%)

พบการปนเปอนสารพิษฟูโมนิซินในตัวอยางกลูเทนขาวโพดจากประเทศจีน 57.14% (16/28) ปนเปอนที่
ระดับคาเฉลี่ย 1.08 ppm กลูเทนขาวโพดจากประเทศสหรัฐอเมริกา 49.53 % (53/107) ที่ระดับคาเฉลี่ย
1.31 ppm และปนเปอนสารพิษฟูโมนิซินในตัวอยางกากดีดีจีเอสจากประเทศสหรัฐอเมริกา 37.50 %
(69/184) ที่ระดับคาเฉลี่ย 1.25 ppm คาระดับการปนเปอนสารพิษฟูโมนิซินสูงสุดและต่ําสุดแยกตาม
แหลงประเทศที่นําเขา ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 : แสดงปริมาณการปนเปอนสารพิษฟูโมนิซินในวัตถุดิบอาหารสัตวแยกตามแหลงประเทศ
ขนิดวัตถุดิบ

แหลงประเทศ

จํานวน
ตัวอยาง
ทั้งหมด (N)

กลูเทนขาวโพด

จีน
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา

28
107
184

กากดีดีจีเอส

พบ
การปนเปอน
(ตัวอยาง)

16
53
69

พบการ
ปนเปอน
%

X

57.14
49.53
37.50

1.08
1.31
1.25

max

min

SD

2.00
2.90
3.90

0.25
0.24
0.24

0.54
0.76
0.77

ตัวอยางกลูเทนขาวโพดนําเข าในชวงระหว างเดือนมกราคม – มีนาคม พบการปนเปอนสารพิษฟูโมนิซิ น
มากที่สุด 70.97% (22/31) ระดับคาเฉลี่ย 1.33 ppm และในตัวอยางกากดีดีจีเอสที่นําเขาในชวงระหวาง
เดือนเมษายน - มิถุนายน พบพบการปนเปอนสารพิษฟูโมนิซินมากที่สุด 47.50% (19/40) ระดับคาเฉลี่ย
1.21 ppm คาระดับการปนเปอนสารพิษฟูโมนิซิน สูงสุดและต่ําสุดแยกตามชวงเวลานําเขา ดังแสดง
ในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 : แสดงปริมาณการปนเปอนสารพิษฟูโมนิซินในวัตถุดิบอาหารสัตวแยกตามชวงเวลาที่นําเขา
ขนิดวัตถุดิบ

ชวงเวลา
ที่นําเขา

กลูเทนขาวโพด

มกราคม - มีนาคม
เมษายน - มิถุนายน
กรกฎาคม - กันยายน
ตุลาคม - ธันวาคม

กากดีดีจีเอส

มกราคม - มีนาคม
เมษายน - มิถุนายน
กรกฎาคม - กันยายน
ตุลาคม - ธันวาคม

จํานวน
ตัวอยาง
ทั้งหมด
(N)

พบ
การปนเปอน
(ตัวอยาง)

31
56
22
29
58
40
37
49

22
22
13
12
24
19
11
15

พบการ
ปนเปอน
%

X

70.97
39.29
59.09
41.38
41.38
47.50
29.73
30.61

1.33
1.12
1.43
1.29
1.05
1.21
1.71
1.29

max

min

SD

2.90
2.60
2.90
2.80
2.90
2.60
3.90
2.50

0.25
0.24
0.42
0.29
0.24
0.33
0.83
0.29

0.61
0.65
0.92
0.79
0.74
0.72
0.86
0.74

สรุปและวิจารณ
การศึกษาปริมาณสารพิษฟูโมนิซินในกลูเทนขาวโพดและกากดีดีจีเอสนําเขา ป 2557 พบวาผล
การตรวจวิ เ คราะห ป ริ ม าณสารพิ ษ ฟู โ มนิ ซิ น ในตั ว อย า งกลู เ ทนข า วโพดพบการปนเป อ น 50.72 %
(70/138) โดยปนเปอนที่ระดับสูงสุด >2.00 ppm 14.28% (10/70) กลูเทนขาวโพดนําเขาจากประเทศ
จีนพบการปนเปอนสูงสุด 57.14% (16/28) ปนเปอนที่ระดับคาเฉลี่ย 1.08 ppm การนําเขากลูเทน
ขาวโพดในชวงระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม พบการปนเปอนมากที่สุด 70.97% (22/31) ระดับ
คาเฉลี่ย 1.33 ppm และในตัวอยางกากดีดีจีเอสพบการปนเปอนสารพิษฟูโมนิซิน 37.50 % (69/184)
ปนเปอนที่ระดับสูงสุด >2.00 ppm 15.94% (11/69) กากดีดีจีเอสนําเขาจากประเทศจีนพบการ
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ปนเปอนสูงสุด 57.14% (16/28) ที่ระดับคาเฉลี่ย 1.08 ppm การนําเขากากดีดีจีเอสในชวงระหวางเดือน
เมษายน – มิถุนายนพบการปนเปอนมากที่สุด 47.50% (19/40) ระดับคาเฉลี่ย 1.21 ppm มาตรฐาน
สหภาพยุโรปกําหนดคาระดับที่ยอมรับไดของสารพิษฟูโมนิซินในวัตถุดิบอาหารสัตว จะเห็นวากลูเทน
ขาวโพดและกากดีดีจีเอสพบการปนเปอนสารพิษฟูโมนิซินนอยกวาเกณฑมาตรฐานมาก (max = 3.90
ppm, St=60 ppm) เนื่องจากกลูเทนขาวโพดเปนผลิตภัณฑจากขาวโพดและกากดีดีจีเอสก็เปนผลพลอย
ไดจากการนําขาวโพดไปหมักเพื่อผลิตเอทานอล ซึ่งขาวโพดเปนวัตถุดิบที่มีความเสี่ยงตอการเกิดเชื้อรา
สอดคลองกับ อรอนงค ( 2548) และ Ishii and Uen, (1981) กลาววาขาวโพดซึ่งนิยมใชเปนวัตถุดิบ
ในการผลิตอาหารสัตวพบการปนเปอนเชื้อรากลุม Fusarium moniliforme, Fusarium proliferatum
และ Fusarium species อื่นๆ ซึ่งสรางสารพิษฟูโมนิซิน ดังนั้นวัตถุดิบอาหารสัตวที่เปนผลิตภัณฑและผล
พลอยไดจากขาวโพดการเก็บรักษาควรที่จะสามารถควบคุมความชื้นซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการเจริญและ
สรางสารพิษของเชื้อราได นอกจากนี้ควรมีหองเก็บที่สามารถปองกันความชื้นและควบคุมอุณหภูมิได
รวมทั้งมีวัสดุรองไมใหสัมผัสกับพื้นโดยตรงเพื่อปองกันความชื้น ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ พิพัฒน
และคณะ (2551) วาการมี หองเก็ บอาหารสัต ว และการมีวั สดุ รองถุงอาหารสั ตว มีนั ยสํ าคั ญต อการ
ปนเปอนสารพิษจากเชื้อราอะฟลาท็อกซิน บี 1 โดยการไมมีหองเก็บอาหารสัตวมีโอกาสพบการปนเปอน
สารพิษจากเชื้อรา 1.7 เทา ของการมีหองเก็บอาหารสัตว และการไมมีวัสดุรองถุงอาหารสัตวจะมีโอกาส
พบกาปนเปอนสารพิษจากเชื้อรา 3.6 เทา ของการมีชั้นรองถุงอาหาร การเก็บรักษาในระหวางการขนสง
กลูเทนขาวโพดและกากดีดีจีเอสหากสามารถควบคุมความชื้นและอุณหภูมิไดการปนเปอนเชื้อราและ
สารพิษจากเชือ้ ราก็จะอยูในระดับปริมาณต่ํา
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