
แยกสารเคมีกําจัดแมลง 4 กลุม เอาขวดตัวอยางสํารองในขั้นตอน
ทดสอบ 1 เฉพาะรหัสที่ตองการแยกวา เปนกลุมไพเรทรอยดและ 
ออรกาโนคลอรนีหรอืไม โดยดดูนํา้ยาสกดั 5 มลิลลิติร ใสลงในขวด
ตัวอยาง เขยา 1 นาที ตั้งทิ้งไว 5 นาที แลวดูดสวนใสของสารสกัด 
ประมาณ 1 มิลลิลิตรใสในถวยโลหะ ตั้งทิ้งใหแหงในกลองนํ้าอุนฯ 
แลวใสนํา้ยาสกดั 2 หยด ละลายสารสกดัทัง้หมด จงึทดสอบตอดงันี้
1. ใชหลอดแกวใส สปอตนํ้ายาสกัดทั้งหมด ที่จุดเริ่มตนบนแผน
ทีแอลซี แลวเทนํ้ายาแชทีแอลซีใสขวดนํ้ายาทีแอลซี (TLC Tank) 
ถึงขีดที่กําหนด
2. นําแผน TLC ลงแชในขวดนํ้ายาทีแอลซี เอียงประมาณ 
45 องศา ตั้งไวใหนํ้ายาเคลื่อนที่ถึงขีดที่กําหนด นําออกผึ่งใหแหง
3. ทดสอบสโีดยสเปรยนํา้ยาใหเกดิส ีองัรงัสยีวูทีี ่254 นาโมมเิตอร
ประมาณ 5 - 10 นาที ถาเปนกลุมไพเรทรอยด/ออรกาโนคลอรีน
จะเกิดสีนํ้าตาลดํา ดังที่ขีดวงกลมแสดงไวในรูป 3

 

ขอระวัง สารเคมีทุกชนิดเปนอันตรายไมควรสูดดมหรือสัมผัส
โดยตรง หากปนเปอนใหรบีลางออกดวยนํา้ และอยาวางชดุทดสอบ
ไวใกลมือเด็ก
การเก็บรักษา เก็บชุดทดสอบในที่อากาศถายเทไดสะดวก สําหรับ
นํ้ายาทดสอบเอ็มคิท 1 ที่ละลายแลว เก็บแชชองแข็งในตูเย็น 
ส วนนํ้ ายาทดสอบเอ็มคิท 4 และเอ็มคิท 5 ที่ผสมแล ว 
ใหเก็บแชเย็น  (นํ้ายาเอ็มคิท 4 ใชได 1 วัน นํ้ายาเอ็มคิท 5 ใชได 
1 เดือน)

5. การแปลผล
 เปรยีบเทยีบสขีองนํา้ยาในหลอดทดลองกบัภาพแถบสมีาตรฐาน 
สีนํ้าตาลเขมถึงเหลืองฟางตามรูป สําหรับสารเคมีกําจัดแมลงกลุม
ไพเรทรอยด และออรกาโนคลอรีนเกิดสีนํ้าตาลแดง ถาเปนสารเคมี
กําจัดแมลงในกลุมออรกาโนฟอสเฟตและคารบาเมต จะเกิดเปน
สีนํ้าตาลออน ถามีปริมาณมากเปนสีเหลืองฟาง (ดูแถบขวาสุด)

ผลบวก พบสีนํ้าตาลแดงในหลอดทดลองแสดงวา อาจพบสารเคมี
กําจดัแมลงกลุมไพเรทรอยด และออรกาโนคลอรนี ใหเปรยีบเทยีบ
การเกิดสีกับแถบสีมาตรฐาน ถาเปนสารเคมีกําจัดแมลงในกลุม 
ออรกาโนฟอสเฟต และคารบาเมต เกิดสีนํ้าตาลออนถึงเหลืองฟาง 

หมายเหตุ การพบสีนํ้าตาลแดงในหลอดทดลอง แสดงวาไมพบ
สารเคมีกําจัดแมลงกลุมออรกาโนฟอสเฟต และคารบาเมต และ
อาจพบสารเคมีกําจัดแมลงกลุมไพเรทรอยด และออรกาโนคลอรีน
ใหตรวจตวัอยางทีส่งสยัซํา้ โดยตรวจแยกงาย ๆ วาเปน ไพเรทรอยด 
หรือออรกาโนคลอรีน หรือไมมีสารเคมีกําจัดแมลงทั้ง 4 กลุม ดังนี้

ชุดทดสอบคัดกรอง
สารเคมีกําจัดแมลง 4 กลุม
ในผัก ผลไม และธัญพืช
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แถบสีมาตรฐาน

3. ไพเรทรอยด + 
ออรกาโนคลอรีน 

สีนํ้าตาลดําที่วงกลมแสดง

1. ใช Capillary Tube
Spot ลงแผน TLC

2. นําแผน Run TLC
แชในขวดนํ้ายาทีแอลซี

ไพเรทรอยด +
ออรกาโนคลอรีน

ไมมีสารเคมีกําจัดแมลง
(OP+CA)

ออรกาโนคลอรีน + 
คารบาเมต



เปนวิธีการตรวจคัดกรองแยกสารเคมีกําจัด

แมลงกลุ มไพเรทรอยดและกลุ มออรกาโน-

คลอรนี ออกจากสารกลุมออรกาโนฟอสเฟต และ 

กลุมคารบาเมต ในผัก ผลไม และธัญพืช 

หลักการ ใชหลักการทําปฏิกิริยากับสารเคมีเพื่อใหเกิดสี ถามี

สารเคมีกําจัดแมลงกลุมออรกาโนฟอสเฟตและกลุมคารบาเมต

เกิดสีนํ้าตาลออน ถามีมากเกิดสีเหลืองฟาง ถาเกิดสีนํ้าตาลเขม

อาจเปนสารกลุ มไพเรทรอยดและกลุ มออรกาโนคลอรีน ซึ่ง

ตรวจแยกกลุมดังกลาวตอดวยวธิทีแีอลซงีาย ๆ  ในตวัอยางทีส่งสยั 

อุปกรณ

1. ชุดโครมาโทรกราฟฟ (แผนดิสก และชุดทีแอลซี) 1 ชุด

2. แผนกระดาษโครมาโทรกราฟฟสารมาตรฐาน 1 แผน

3. เข็มหมุด 1 เลม 

4. แผนแถบสีมาตรฐาน 1 แผน

นํ้ายาเคมี

1. นํ้ายาสกัด  1 ขวด

2. สารเอ็มคิท 1 1 ขวด

3. นํ้ายาเอ็มคิท 1.1 1 ขวด

4. เอ็มคิท 4 1 ขวด

5. นํ้ายาเอ็มคิท 4.1 1 ขวด

6. เอ็มคิท 5 1 ขวด

7. นํ้ายาเอ็มคิท 5.1 1 ขวด

8. นํ้ายาเอ็มคิท เอ 1 ขวด 

เตรียมนํ้ายาทดสอบ

1. วางเอม็คทิ 1 ทีล่ะลายดวยเอม็คทิ 1.1 ในกลองนํา้อุนเทคโนโลยี

ทีอ่ณุหภมู ิ37 องศาเซลเซยีส (กอนทดสอบไมนอยกวา 15 นาท ีและ

ไมนําออกจากกลองนํ้าอุนฯ จนกวาเสร็จสิ้นกระบวนการทดสอบ)

2. เทนํ้ายาเอ็มคิท 4.1 ลงในขวดสารเอ็มคิท 4 เขยาใหเขากัน

แลวเทนํ้ายาเอ็มคิท 5.1 ลงในขวดสารเอ็มคิท 5 เขยาใหเขากัน 

วิธีการทดสอบ

1. หั่นผัก ผลไม ละเอียดประมาณ 5 กรัม หรือ 2 ขีด ตักใสขวด  

(2 ขีดขางขวด) กรณีธัญพืช ใชประมาณ 2.5 กรัม (1 ขีดขางขวด)

ขั้นตอน 1 ทํา 2 ซํ้า เก็บสํารองไว 1 ขวด ติดรหัสบนทุกขวด 

2. ใช หลอดพลาสติก ดูดนํ้ายาสกัด 5 มิลลิลิตร ใสลงใน

ขวดตัวอยาง เขยา 1 นาที ตั้งทิ้งไว 5 นาที ระหวางรอเวลา 

นําแผนกระดาษโครมาโทรกราฟฟ (แผนดิสก) วางในถวยโลหะ

ติดรหัสไวทุกขวดตัวอยาง

3. ดูดสวนใสของสารสกัดจากขอ 2 ประมาณ 1 มิลลิลิตร 

ใสลงในถวยโลหะขอ 2 ตั้งทิ้งไวใหแหง ในกลองนํ้าอุนเทคโนโลยี 

(สังเกตกระดาษแผนดิสก ไมติดขางถวย)

4. การทดสอบสี

 4.1 ใชเข็มหมุดจิ้มกระดาษแผนดิสก ใสในหลอดทดลอง 

นําหลอดไปวางในตะแกรง ที่ตั้งไวในกลองนํ้าอุ นเทคโนโลยี

โดยไมนําหลอดออก จนกวาจะเสร็จขั้นตอนการทดสอบ

 4.2 เติมนํ้ายาทดสอบเอ็มคิท 1 ประมาณ 500 ไมโครลิตร 

เขยาใหเขากัน ตั้งทิ้งไวในกลองนํ้าอุนเทคโนโลยีเปนเวลา 15 นาที

 4.3 เติมนํ้ายาทดสอบสีเอ็มคิท 4 ประมาณ 1 มิลลิลิตร 

เขยาใหเขากัน ตั้งทิ้งไวในกลองนํ้าอุนเทคโนโลยี เปนเวลา 10 นาที

  4.4 เติมนํ้ายาทดสอบสีเอ็มคิท 5 ประมาณ 80 ไมโครลิตร 

เขยาใหเขากัน จากนั้นเติมนํ้ายาเอ็มคิท เอ 50 ไมโครลิตร 

สังเกตสีที่เปลี่ยนแปลง

จิ้มกระดาษ

ใสหลอด

เติมนํ้ายาเอ็มคิท 4
ในหลอดทดลอง

เติมนํ้ายาเอ็มคิท 5
ในหลอดทดลอง

เติมนํ้ายาใส
ในหลอดทดลอง

(M Kit 1)

เติมนํ้ายา

เอ็มคิท A

ในหลอด

ทดลอง

วางหลอดในตะแกรง
ที่ตั้งไวในกลองนํ้าอุน

M Kit 5.1

M Kit 1

M Kit 5

M Kit 4.1

M Kit 4


