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แอฟฟลาท็อกซินบี1 ในวัตถุดิบอาหารขนเยื่อใยสูง
สําหรับโคนมที่เก็บไวในฤดูรอน
Aflatoxin B1 in High Fibrous Concentrate Feeds for
Dairy Cattle Stored during Summer
ดรุณี ศรีชนะ
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ปทุมธานี

บทคัดยอ
การปนเปอนแอฟฟลาท็อกซินบี1 (aflatoxin B1, AFB1) ในอาหารโคนมมีผลเสียตอสุขภาพโค และการ
ตกคางในน้ํานมในรูปแอฟฟลาท็อกซินเอ็ม1สงผลอันตรายตอผูบริโภค การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพล
ของระยะการเก็บรักษาในชวงฤดูรอน 8 สัปดาหตอปริมาณ AFB1 และความชื้นในกากเบียรแหง กากเนื้อในปาลม
ใบกระถินปน จากแหลงผลิต (block) 2 แหลง โดยใชแผนการทดลอง RCBD และทําการศึกษาอิทธิพลดังกลาวใน
กากมะพราวและกากทานตะวันโดยใชแผนการทดลอง CRD จํานวน 2 ซ้ํา ความชื้นสัมพัทธในอากาศตลอดการ
ทดลองมีคาอยูใ นชวง 56.14 ถึง 77.57 % อุณหภูมิอากาศต่ําสุด สูงสุด และเฉลี่ยในแตละสัปดาหอยูในชวง 25.4328.86, 37.14-40.57 และ 31.51-34.72 องศาเซลเซียส ตามลําดับ จากการศึกษาพบวาปริมาณ AFB1 ในกากเบียร
แหง กากเนื้อในปาลม และใบกระถินปนไมตางกัน (P>0.05) จากการเก็บรักษาในฤดูรอน 8 สัปดาห และพบอยู
ในชวง 8.51-18.78, 26.39-30.77, 96.7-110.52 ppb ตามลําดับ แหลงที่มาของวัตถุดิบทั้ง 3 ชนิดนี้มี AFB1 ตางกัน
(P<0.05; 10.50 vs 14.27; 20.13 vs 37.90; 87.05 vs 119.61 ppb ตามลําดับ) ความชื้นวัตถุดิบทั้ง 3 ชนิดขณะเริ่ม
ทดลองนอยกวา 6% และไมพบความแตกตาง (P>0.05) ในกากเบียรแหง แตพบเพิ่มขึ้น (P<0.05) ในกากเนื้อใน
ปาล มและใบกระถิ นปน เมื่อ ระยะเวลาการเก็ บรั กษาเพิ่ มขึ้น แหลงที่มาของวัตถุดิ บดังกลา วมี ความชื้ นตา งกั น
(P<0.05; 4.82 vs 6.92; 5.49 vs 6.30; 5.35 vs 7.05 % ตามลําดับ) กากมะพราวมี AFB1ไมตางกัน(P>0.05) ขณะที่มี
ความชื้นเพิ่มสูงขึ้น (P<0.05) จากการเก็บรักษา 8 สัปดาห และพบอยูในชวง 87.89-100.36 ppb และ 4.41-9.50 %
ตามลําดับ กากทานตะวันมี AFB1 และความชื้นขณะเริ่มทดลอง 35.3 ppb และ 7.43 % และเพิ่มขึ้น (P<0.05) เปน
42.09-43.99 ppb และ 7.68-9.27 % เมื่อเก็บรักษาไวนานกวา 3 และ 4 สัปดาห ตามลําดับ จากการศึกษานี้สรุปไดวา
วัตถุดิบอาหารสัตวที่ทําการศึกษาสามารถถูกเก็บไวในฤดูรอน 8 สัปดาหโดยไมมีการเพิ่มของ AFB1 ยกเวนกาก
ทานตะวัน AFB1 ที่ตรวจพบในวัตถุดิบทุกชนิดขณะเริ่มการทดลองเปนขอมูลที่บงชี้ถึงปญหาการปนเปอน AFB1
กอนหรือขณะผลิตวัตถุดิบอาหารสัตวแตละชนิด
คําสําคัญ: แอฟฟลาท็อกซินบี1 วัตถุดิบอาหารขนเยื่อใยสูง โคนม
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Abstract
Aflatoxin B1 (AFB1) contamination in feeds adversely affects the dairy cattle health. Its residue in a
form of aflatoxin M1 is hazardous to consumer. The aim of this research was to determine the effect of storage
time for 8 weeks during summer on AFB1 and the moistures in brewer’s dry grain, palm kernel meal and
leuceana leaf from 2 sources (blocks) in RCBD. The effect was also studied on AFB1 and moisture in coconut
meal and sunflower meal in CRD with 2 replicates. Relative humidity during the studies ranged from 56.14 to
77.57%. Minimum, maximum and average temperatures ranged from 25.43 to 28.86, 37.14 to 40.57 and 31.51
to 34.72oC, respectively. There was no effect of the storage time (P>0.05) on AFB1 in brewer’s dry grain, palm
kernel meal and leuceana leaf. AFB1 in these 3 feeds ranged from 8.51 to 18.78, 26.39 to 30.77 and 96.7 to
110.52 ppb, respectively. AFB1 in these feeds were different between sources (P<0.05; 10.50 vs 14.27; 20.13 vs
37.90; 87.05 vs 119.61 ppb, respectively). Moistures of these 3 feeds at the beginning of the studies were lower
than 6%. Moistures were not different (P>0.05) in brewer’s dry grain but increased in palm kernel meal and
leuceana leaf during 8 weeks. Sources of these 3 feeds had different moisture contents (P<0.05; 4.82 vs 6.92;
5.49 vs 6.30; 5.35 vs 7.05 %, respectively). When coconut meals were stored for 8 wks, AFB1 were not
different (P>0.05) but moistures increased (P<0.05). AFB1 and moistures ranged from 87.89 to 110.41 ppb and
4.41 to 9.50 %, respectively. Sunflower meal had AFB1 and moisture at 35.3 ppb and 7.43% while the
experiment was started. When stored for longer than 3 weeks, AFB1 increased to be at 42.09-43.99 ppb.
Moistures also increased to be at 7.68-9.27 % when stored for longer than 4 weeks. In conclusion, all the feeds
that were studied could be stored for 8 weeks during summer without increasing AFB1 except for the sunflower
meal. Detected AFB1 in all feeds at the beginning of the studies suggested the contamination prior or during the
feed processing.
Keywords: Aflatoxin B1, High Fibrous Concentrate Feeds, Dairy Cattle
AFB1 ทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพโคและทําใหโคมี
ผลผลิตน้ํานมลดลง [2], [3], [4] นอกจากนี้ผลเสียยังมี
ตอเนื่องไปยังผูบริโภคน้ํานมจากโคที่ไดรับอาหารที่มี
การปนเปอน AFB1 เนื่องจากในน้ํานมมีการตกคาง
ของ aflatoxin M1 ซึ่ ง เป น ผลิ ต ผลที่ ไ ด จ าก
hydroxylation ของ AFB1 ในตับโค [5] ดังนั้นผูผลิต
อาหารโคนมจึ ง ควรให ค วามสํ า คั ญ ต อ ป ญ หาการ
ปนเปอน AFB1 ในอาหารโคนม

1. บทนํา
แอฟฟลาท็อกซินบี 1 (aflatoxin B1, AFB1)
เปนสารพิษจากเชื้อรากลุม Aspeigillus sp. ซึ่งเจริญได
ดีในสภาพอากาศรอนที่อุณหภูมิ 24-35 องศาเซลเซียส
และมี ค วามชื้ น สั ม พั ท ธ สู ง ระหว า ง 80-85 % [1]
aflatoxin มี ค วามเป น พิ ษ ต อ คนและสั ตว โ ดยพิ ษ ที่
รุนแรงนั้นถึงขั้นทําใหเกิดมะเร็งที่ตับและตายได กรณี
ที่ มีก ารปนเป อ น AFB1 ในอาหารโคนม พิ ษ ของ
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ในการผลิ ต อาหารโคนมผู ผ ลิ ต มี ค วาม
จํ า เป น ต อ งมี ก ารเก็ บ วั ต ถุ ดิ บ เป น ระยะเวลาหนึ่ ง
เนื่องจากจะตองมีการซื้อวัตถุดิบอาหารในปริมาณที่
มากซึ่ งมี ร าคาต อ หน ว ยถู ก กว า การซื้ อ ในปริ มาณที่
นอย หรือเนื่องจากเปนฤดูกาลผลิตซึ่งราคาวัตถุดิบถูก
กวานอกฤดูกาลผลิต แตเ นื่องจากปญหาความไมส ด
การเกิดเชื้อราและปญหามอดและแมลงซึ่งมักพบใน
กรณีที่เก็บไวนานหลายเดือน จึงทํ าใหผูผลิตมั กจะมี
การเก็บวัตถุดิบอาหารไวประมาณ 1-2 เดือน อยางไร
ก็ตามปญหาการเกิดการปนเปอน AFB1 ในวัตถุดิ บ
อาหารสําหรับโคนมโดยเฉพาะอาหารที่มีเยื่อใยสูงแต
มิใชพืชอาหารสัตวยังไมเปนที่กระจาง
ดังนั้นวัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้เพื่ อ
ตรวจสอบปริมาณ aflatoxin B1 ในวัตถุดิบอาหารขน
สําหรับโคนมที่มีเยื่อใยสูงที่เก็บไวในสภาพอากาศใน
ฤดูรอนระยะเวลา 8 สัปดาห

2.4 ทําการวิเคราะหความชื้นของตัวอยาง
2.5 ทํ า การสกั ด ตั ว อย า งและวิ เ คราะห
ปริมาณ AFB1 โดยวิธี ELISA ผลิตโดยกรมวิชาการ
เกษตร [6] นําไปอานคา OD ดวยเครื่อง ELISA plate
reader และคํานวณปริมาณ AFB1 ในตัวอยางโดยใช
คาที่ไดจากคา AFB1 มาตรฐาน
2.6 ตรวจสอบข อ มู ล ทางสถิ ติ โ ดยใช
โปรแกรมสํ า เร็จ รู ป SAS [7] จากการใชแ ผนการ
ทดลองแบบrandomized complete block design
(RCBD) เพื่ อ ทดสอบอิ ท ธิ พ ลของสิ่ ง ทดลอง
(treatment) คื อ ระยะเวลาในการเก็ บ ต อ ปริ ม าณ
ความชื้ นและ AFB1 ในกากเบี ยร แ หง กากเนื้อ ใน
ปาลม ใบกระถินปน จากแหลงผลิต (block) 2 แหลง
และตรวจสอบความแตกต า งของค า เฉลี่ ย ของ
treatment และ block โดยใช Lease Square Means [7]
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
2.7 ตรวจสอบข อ มู ล ทางสถิ ติ โ ดยใช
โปรแกรมสํ า เร็จ รู ป SAS [7] จากการใชแ ผนการ
ทดลองแบบ randomized complete design (CRD)
เพื่ อทดสอบอิท ธิพ ลของสิ่งทดลอง (treatment) คื อ
ระยะเวลาในการเก็ บ ต อ ปริ มาณ AFB1 ในกาก
มะพรา ว และกากทานตะวัน (จากแหล งผลิ ตแหล ง
เดี ยว) จํ านวน 2 ซ้ํ า ตรวจสอบความแตกต า งของ
คาเฉลี่ยของ treatment โดยใช Lease Square Means
[7] ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

2. อุปกรณและวิธีการ
2.1 รั บ ตั ว อย า งวั ต ถุ ดิ บ ที่ ต อ งการศึ ก ษา
ไดแก กากเบียรแหง กากเนื้อในปาลม ใบกระถินปน
กากมะพร า ว กากทานตะวั น ที่ ผลิ ตใหม จากแหล ง
ผลิต
2.2 นํ า ตั ว อย า งแต ล ะชนิ ด บรรจุ ล งในถุ ง
สําหรับใสวัตถุดิบอาหารสัตว ถุงละ 10 กก. จํานวน
ซ้ําละ 9 ถุง เก็บไวที่โรงเก็บอาหารสัตวของภาควิชา
เทคโนโลยี ก ารเกษตร คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร และมีก ารจด
บั น ทึ ก อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น ของอากาศทุ ก วั น ใน
ระหวางที่ทําการทดลอง
2.3 สุมเก็บ ตัวอยางสัปดาหละ 1 ครั้ง จาก
เริ่มการทดลอง (0 สัปดาห) จนเสร็จสิ้นการทดลอง (8
สัปดาห)

3. ผลและวิจารณผลการทดลอง
3.1 ปริ ม าณความชื้ น และ AFB1 ในกาก
เบียรแหง
ความชื้ น ในกากเบี ย ร แ ห ง ที่ เ ก็ บ ไว ใ นฤดู
รอ นระยะเวลา 8 สัป ดาห เพิ่ มขึ้น จากสัป ดาห ที่เ ริ่ ม
ทดลองอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังแสดงในตาราง
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ที่ 1 และพบวาความชื้น ของกากเบี ยรแ หงจากทั้ ง 2
แหลงมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยมีคาเฉลี่ย 4.82
และ 6.92% ระยะเวลาในการเก็บรักษาในชวงฤดูรอน
ไม มี อิ ท ธิ พ ลต อ ปริ ม าณ AFB1 ในกากเบี ย ร แ ห ง
ปริมาณ AFB1 ในกากเบียรแหงที่เก็บรักษาในชวงฤดู
รอน 8 สัปดาหอยูในชวง 8.51 ถึง 18.78 ppb ดังแสดง
ในตารางที่ 1 และพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ของปริมาณ AFB1 เฉลี่ยตลอดการทดลอง ระหวา ง
แหลงที่มาทั้ง 2 คือ 10.50 และ 14.27 ppb อยางไรก็
ตามกากเบีย ร แห งดั งกล า วมี ป ริมาณ AFB1 ต่ํา กว า
มาตรฐานที่กําหนดโดยประเทศสหรัฐอเมริกา คือ ไม
เกิ น 20 ppb [1] ประเทศไทยยั งไม มีก ารควบคุ ม
ปริมาณ aflatoxin ในกากเบีย รแห งโดยกองควบคุ ม
คุณภาพอาหารสัตว กรมปศุสัตว
3.2 ปริมาณความชื้นและ AFB1 ในกากเนื้อ
ในปาลม
ระยะเวลาในการเก็ บ รั ก ษามี อิ ท ธิ พ ลต อ
ความชื้ น ในกากเนื้ อ ในปาล ม โดยพบสู ง ขึ้ น เมื่ อ
ระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น ความชื้นของกากเนื้อ
ในปาล มในสัป ดาหที่เ ริ่มการทดลองและสิ้น สุดการ
ทดลองเทากับ 4.67 และ 7.66 % ตามลําดับ (ตารางที่
1) พบความชื้นของกากเนื้ อในปาลมจาก 2 แหลงมี
ความแตกต า งกั น ทางสถิ ติ คื อ 5.49 และ 6.30%
ปริมาณ AFB1 ในกากเนื้อในปาลมไมแตกตางกันทาง
สถิติ จากการเก็บรักษาในฤดูรอน 8 สัปดาห โดยพบ
อยูในชวง 26.39 ถึง 30.77 ppb (ตารางที่ 1) แหลงที่มา
ทั้งสองมีปริมาณ AFB1 ตางกันทางสถิติ 20.13 และ
37.90 ppb อย า งไรก็ ตามปริ ม าณ aflatoxin B1
ดั ง กล า วสู ง กว า มาตรฐานที่ กํ า หนดโดยประเทศ
สหรัฐอเมริกา คือ ไมเกิน 20 ppb [1] ประเทศไทยยัง
ไม มี ก ารควบคุ มปริ ม าณ aflatoxin ในกากเนื้ อ ใน

ปาล มโดยกองควบคุ มคุ ณ ภาพอาหารสั ตว กรมปศุ
สัตว
3.3 ปริ ม าณความชื้ น และ AFB1 ในใบ
กระถินปน
ความชื้น ในใบกระถิน ปนในสัป ดาห ที่เริ่ ม
การทดลองเฉลี่ยเทา กับ 5.74 % และเพิ่มขึ้ นอยางมี
นัยสําคัญเมื่อเก็บรักษาไวมากกวา 6 สัปดาห และเมื่อ
สิ้นสุดการทดลองพบมีความชื้นเฉลี่ย 8.79 % (ตาราง
ที่ 1) พบความชื้ น ในใบกระถิ น แห งจาก 2 แหล ง
แตกต า งกั น ทางสถิ ติ คื อ 5.35 และ 7.05 ปริ มาณ
AFB1 ในใบกระถินปนไมแตกตางกันทางสถิติ จาก
การเก็บรักษาในฤดูรอน 8 สัปดาห โดยพบอยูในชวง
96.70 ถึง 110.52 ppb (ตารางที่ 1) ใบกระถินปนจาก
แหล ง ที่ มาทั้ งสองมี ป ริ มาณ AFB1 ต า งกั น อย า งมี
นัยสําคัญ คือ 87.05 และ 119.61 ppb ปริมาณ AFB1
ดั ง กล า วสู ง กว า มาตรฐานที่ กํ า หนดโดยประเทศ
สหรัฐอเมริกา คือ ไมเกิน 20 ppb [1] ประเทศไทยยัง
ไมมีการควบคุ มปริมาณ aflatoxin ในใบกระถินป น
โดยกองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กรมปศุสัตว
3.4 ปริ ม าณความชื้ น และ AFB1 ในกาก
มะพราว
ความชื้ น ในกากมะพร า วเพิ่ ม ขึ้ น อย า งมี
นั ย สํ า คั ญ (P<0.05) เมื่ อ ระยะเวลาการเก็ บ รั ก ษา
เพิ่มขึ้นในแตละสัปดาห ความชื้นในกากมะพราว ณ
สั ป ดาห ที่ เ ริ่ ม การทดลอง และสิ้ น สุ ด การทดลอง
เท า กั บ 4.41 และ 9.50% ตามลํ า ดั บ (ตารางที่ 1)
ระยะเวลาในการเก็บรักษาในชวงฤดูรอนไมมีอิทธิพล
ตอปริมาณ AFB1 ในกากมะพราว และพบอยูในชวง
87.89 ถึง 100.36 ppb อยางไรก็ ตามปริมาณ AFB1
ดั ง กล า วสู ง กว า มาตรฐานที่ กํ า หนดโดยประเทศ
สหรัฐอเมริกา คือ ไมเกิน 20 ppb [1] ประเทศไทยยัง
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ไม มีการควบคุ มปริ มาณ aflatoxin ในกากมะพร า ว
โดยกองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กรมปศุสัตว

กับปริมาณความชื้นขณะที่เริ่มการทดลองในวัตถุดิบ
อาหารสัตวแตละชนิด (ยกเวนกากทานตะวัน ) นอย
กวา 6 % การเก็บรักษาวัตถุดิบดังกลาวในระหวางฤดู
รอนที่ทําการทดลองนี้อาจไมเอื้อตอการเจริญของเชื้อ
รากลุม Aspegillus sp. สําหรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
AFB1 ในกากทานตะวั น เมื่ อ เก็ บ รั ก ษาในฤดู ร อ น
มากกวา 4 สัปดาหอาจเปนเนื่องจากองคประกอบทาง
เคมีบางอยางในกากทานตะวันประกอบกับปริมาณน้ํา
ที่มีอยูในวัตถุดิบดังกลาวสงเสริมการเจริญของเชื้อรา
กลุม Asperigllus sp.

3.5 ปริ ม าณความชื้ น และ AFB1 ในกาก
ทานตะวัน
กากทานตะวันมีความชื้นเฉลี่ย ณ สัปดาหที่
เริ่มทําการทดลองเทากับ 7.43 % และเพิ่มสูงขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญ เมื่อเก็บรักษาไวมากกวา 4 สัปดาห และ
พบวามีความชื้นเฉลี่ยเทากับ 9.27 % สัปดาหที่ 8 พบ
ระยะเวลาในการเก็บรักษาในชวงฤดูรอนมีอิทธิพลตอ
ปริมาณ AFB1 ในกากทานตะวัน สัปดาหที่เ ริ่มการ
ทดลองกากทานตะวันมี ปริมาณ AFB1 เทา กับ 35.3
ppb พบปริมาณ AFB1 ในกากทานตะวันเพิ่มขึ้นเปน
41.72 ถึง 43.99 ppb เมื่อเก็บรักษาไว 4 ถึง 8 สัปดาห
อยางไรก็ตามปริมาณ AFB1 ดังกลาวสูงกวามาตรฐาน
ที่กํ า หนดโดยประเทศสหรั ฐ อเมริก า คื อ ไม เกิ น 20
ppb [1] ประเทศไทยยั งไม มีก ารควบคุ มปริ มาณ
aflatoxin ในกากทานตะวันโดยกองควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว กรมปศุสัตว
3.6 ความชื้นสัมพัทธและอุณหภูมิอากาศ
ความชื้ น สั ม พั ท ธ ใ นอากาศตลอดการ
ทดลองมีคาอยูในชวง 56.14 ถึง 77.57 % อุณหภูมิ
อากาศต่ําสุด สูงสุด และเฉลี่ยในแตละสัปดาหตลอด
การทดลองอยู ใ นช ว ง 25.43 ถึ ง 28.86, 37.14 ถึ ง
40.57 และ 31.51 ถึง 34.72 องศาเซลเซียส ตามลําดับ
ดังแสดงในตารางที่ 2 AFB1 เปนสารพิษจากเชื้อรา
กลุม Asperigllus sp. ซึ่งเจริญไดดีในสภาพอากาศรอน
ที่ อุ ณ หภู มิ 24-35 องศาเซลเซี ย ส และมี ค วามชื้ น
สัมพัทธสูงระหวาง 80-85 % [1] ถึงแมวาอุณหภูมิของ
อากาศในระหว า งที่ มีก ารเก็ บ ข อ มู ล นี้ อ ยู ใ นช ว ง ที่
เหมาะสมตอการเจริญของเชื้อราดังกลาว แตอยางไรก็
ตามความชื้นสัมพัทธในอากาศต่ํากวา 80 % ประกอบ

4. สรุปผลการทดลอง
วัตถุ ดิ บ อาหารข น เยื่ อ ใยสู งที่ ศึ ก ษา ได แ ก
กากเบีย รแ หง กากเนื้ อในปาลม ใบกระถิน ปน และ
กากมะพราว สามารถถูกเก็บรักษาในชวงฤดูรอนเปน
เวลา 8 สั ป ดาหโ ดยไม มีก ารเพิ่ มการปนเปอ นของ
AFB1 ขณะทีก่ ากทานตะวันสามารถถูกเก็บไวไดเพียง
3 สัปดาหภายใตสภาพการศึกษานี้ ปริมาณ AFB1 ที่
ตรวจพบตั้ ง แต เ ริ่ มการทดลองเป น ข อ มู ล ที่ บ ง ชี้ ถึ ง
ปญหาการปนเปอ นของ AFB1 ก อนหรื อขณะผลิ ต
วัตถุดิบอาหารสัตวแตละชนิด
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ขอขอบคุณ โครงการวิจัยคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร ที่ใ หทุ น
สนั บ สนุ น งานวิ จั ย นี้ ขอขอบคุ ณ บริ ษั ท ศู น ย
วิทยาศาสตรเบทาโกร จํากัด ที่ใหความอนุเคราะหใช
เครื่อง ELISA plate reader และขอขอบคุณ นายวิชัย
สุทธิธรรม นางสาวปาริชาติ รักน้ําเที่ยง นางสาวชุติมา
อองศรี นางสาวจุฑากานต สิงหสุต และนายยุทธนา
ทองกร ที่ใหความชวยเหลือในการวิจัยนี้
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ตารางที่ 1 ปริมาณความชื้นและแอฟฟลาท็อกซินบี1ในวัตถุดิบอาหารขนเยื่อใยสูงที่เก็บรักษาในชวงฤดูรอนเปน
เวลา 8 สัปดาห
ระยะเวลาในการ
เก็บรักษา
(สัปดาห)
กากเบียร
ความชื้น (%)
แอฟลาท็อกซิน
บี1 (ppb)
กากเนื้อในปาลม
ความชื้น (%)
แอฟลาท็อกซิน
บี1 (ppb)
ใบกระถินปน
ความชื้น (%)
แอฟลาท็อกซิน
บี1 (ppb)
กากมะพราว
ความชื้น (%)
แอฟลาท็อกซิน
บี1 (ppb)
กากทานตะวัน
ความชื้น (%)
แอฟลาท็อกซิน
บี1 (ppb)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

SEM

P
value

4.93
12.37

6.01
12.53

5.94
14.69

5.71
18.78

5.31
11.19

5.72
8.51

6.17
9.02

6.49
13.84

6.57
10.54

0.32
2.12

0.09
0.06

4.67e
28.23

5.14cde
30.57

5.39cde
29.95

5.10cde
28.20

5.66cde
30.84

5.97cd
26.39

6.18bc
28.55

7.30ab
27.63

7.66a
30.77

0.37
1.17

0.005
0.12

5.74b
110.52

5.91b
97.11

5.42b
107.98

5.09b
105.12

5.11b
96.97

5.22b
104.97

5.95b
110.41

8.60a
96.70

8.79a
100.23

0.48
5.18

0.002
0.33

4.41g
87.89

4.65f
92.28

4.73f
99.52

6.64e
91.36

6.81de
92.04

6.98d
100.36

7.50c
94.86

9.00b
97.18

9.50a
91.57

0.05
2.39

<.001
0.06

7.43d
35.3e

7.47d
34.26e

7.39d
37.59e

7.25d 7.41d
34.65cde 42.09a

7.68c
7.90b
8.99b
41.93abc 41.72abcd 42.02ab

9.27a
43.99a

0.06
1.38

<.001
0.003

อักษรตัวยกในแถวเดียวกันที่ตางกันมีความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05)
ตารางที่ 2 ความชื้นสัมพัทธ อุณหภูมิสูงสุด ต่ําสุด และเฉลี่ยในแตละสัปดาห
สัปดาหที่

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ความชื้นสัมพัทธ (%)

61.57

61.43

57.86

56.14

62.14

66.43

62.86

77.57

68.43

อุณหภูมิต่ําสุด (oC)

27.29

25.43

25.71

27.14

28.86

28.86

27.86

25.43

25.43

อุณหภูมิสูงสุด (oC)

37.14

38.57

38.14

39.71

40.00

40.57

40.00

37.71

36.00

อุณหภูมิเฉลี่ย (oC)

32.22

32.00

31.93

33.43

34.43

34.72

33.93

31.57

30.72
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