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3.3 ใชหลอดพลาสติกดูดนํ้ายาทดสอบ 1 ที่ผสมแลวจากขอ 1 

ปริมาณ 6 มิลลิลิตร เทใสลงในถาดนํ้ายาทดสอบ 1 วางบนพื้น

เรียบ ใชปากคีบนําแผนทีแอลซีจากขอ 5 มาวางควํ่าหนาใหนํ้ายา

ทดสอบซมึทัว่ทัง้แผน นาํไปวางผึง่บนตะแกรงทีต่ัง้ไวในกลองนํา้อุน

เทคโนโลยีที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที

4. การทดสอบสี

 เมื่อครบ 10 นาที นําแผนทีแอลซีมาวางควํ่าหนาลงในถาดนํ้ายา

ผสมทเีอม็คทิจากการเตรยีมนํา้ยาทดสอบ (ขอ 2) รอใหนํา้ยาทดสอบ

ซึมทั่วทั้งแผนโดยแชไวนาน 3 นาที จึงนําขึ้นมาอานผล

 

5. การแปลผล

ผลบวก ถาพบแถบสีวงกลม (Spot) สีขาว บนพื้นสีมวงขึ้นที่

แผนทีแอลซี (TLC) แสดงวาตรวจพบสารเคมีกําจัดแมลง กลุม

ออรกาโนฟอสเฟตและคารบาเมทในตัวอยาง เมื่อเทียบกับ

ผลลบสารมาตรฐาน ไมพบแถบสีวงกลม (Spot) สีขาวบนพื้นสีมวง

บนแผน ทีแอลซี (TLC) แสดงวาตรวจไมพบสารเคมีกําจัดแมลง

กลุมออรกาโนฟอสเฟตและคารบาเมทในตัวอยาง

ขอควรระวัง และเก็บรักษา

1. ควรทาํในอากาศทีถ่ายไดสะดวก หางจากแหลงกาํเนดิความรอน 

 หรือเปลวไฟ

2. สารเคมีทุกชนิดเปนอันตราย ไมควรสูดดมหรือสัมผัสโดยตรง

3. นํ้ายาที่ใชแลว หากหกเปอนใหรีบลางนํ้าทันที หรือหากมีการ

 สัมผัสโดนตาใหรีบลางดวยนํ้าสะอาดในปริมาณมาก และ

 นําสงแพทยทันที

4. อยาวางชุดทดสอบไวใกลมือเด็ก และเก็บในที่อากาศถายเท

 ไดสะดวก

อานผลการทดสอบ
กลุมออรกาโนฟอสเฟต และคารบาเมท

คาอารเอฟ

Rf

สารมาตรฐาน

ดงัทีย่กตวัอยาง



เปนวิธีทดสอบตรวจหาชนิดสารเคมีกําจัดแมลง

กลุมออรกาโนฟอสเฟต และคารบาเมท ในผัก

ผลไม และธัญพืช

หลักการ ใชหลักการแยกสารดวยวิธีแผนบางทีแอลซี (TLC) 

และตรวจสอบดวยการทําปฏิกิริยากับสารเคมีเพื่อใหเกิดสี ถามี

สารเคมีกําจัดแมลงกลุ มออร กาโนฟอสเฟตและคาร บาเมท 

จะเกิดแถบวงกลม (Spot) สีขาวบนพื้นสีมวงบนพื้นแผนทีแอลซี

อุปกรณ

1. ชุดโครมาโทรกราฟฟ (แผนดิสกและแผนทีแอลซี) 1 ชุด

2. แผนดิสกสารมาตรฐาน  1 ชุด

3. เข็มหมุด 1 เลม

4. แผนแถบสีทีแอลซีมาตรฐาน 1 แผน

นํ้ายาเคมี

1. นํ้ายาสกัด 1 ขวด

2. นํ้ายาทดสอบ 1  1 ขวด

3. นํ้ายาทดสอบ 1.1  1 ขวด

4. สารทีเอ็มคิท 1 1 ขวด

5. นํ้ายาทีเอ็มคิท 1.1  1 ขวด

6. สารทีเอ็มคิท 2 1 ขวด

7. นํ้ายาทีเอ็มคิท 2.1   1 ขวด

8. นํ้ายาทีเอ็มคิท 3 1 ขวด

เตรียมนํ้ายาทดสอบ 

1. เทนํ้ายาทดสอบ 1.1 ลงในขวดนํ้ายาทดสอบ 1 เขยาใหเขากัน 

แลววางในกลองนํ้าอุนเทคโนโลยีที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 

(กอนทดสอบไมนอยกวา 15 นาที และวางไวจนกวาเสร็จสิ้น

กระบวนการทดสอบ)

2. เทนํ้ายาทีเอ็มคิท 1.1 ลงในขวดสารทีเอ็มคิท 1 เขยาให เขากัน 

และเทนํา้ยาทเีอม็คทิ 2.1 ลงในขวดสาร ทเีอม็คทิ 2.1 เขยาใหเขากนั 

นํ้ายาผสมที่เอ็มคิท

 

3. เทนํ้ายา ทีเอ็มคิท 3 ลงในขวดนํ้ายาทีแอลซี (TLC Tank) สูง 

1 เซนติเมตร (ประมาณ 10 มิลลิลิตร) กอนทดสอบไมนอยกวา 

15 นาที

วิธีการทดสอบ

1. การเตรียมและสกัดตัวอยาง

1.1 หั่นผัก ผลไม ละเอียดประมาณ 5 กรัม หรือ 2 ขีด 

ตักใสขวด (2 ขีดขางขวด) กรณีธัญพืชใชประมาณ 2.5 กรัม 

(1 ขีดขางขวด)

ขั้นตอน 1 ทํา 2 ซํ้าเก็บสํารอง 1 ขวด สําหรับสงตรวจยืนยัน 

ณ หองปฏิบัติการอางอิงใหติดรหัสทุกขวดตัวอยาง

1.2 ใชหลอดพลาสตกิดดูนํา้ยาสกดั 5 มลิลลิติร ใสลงในขวดตวัอยาง 

เขยา 1 นาที ตั้งทิ้งไว 5 นาที ระหวางรอเวลา ใหนํา แผนกระดาษ

โครมาโทรกราฟฟ (แผนดิสค A) วางลงในถวยโลหะพรอมทั้ง

ติดรหัสไวทุกขวดตัวอยาง

 

2. การระเหย 

 ใชหลอดพลาสติกดูดสวนใสของสารสกัดจากขอ 1 ปริมาณ 

1 มิลลิลิตร ใสลงในถวยโลหะที่วางบนตะแกรงใน ขอ 2 ตั้งทิ้งไว

ใหแหงในกลองนํา้อุนเทคโนโลย ี(สงัเกตแผนดสิค A ไมตดิขางถวย)

3. การทดสอบ (หัวขอ ตัวสีแดง)

3.1 ใชเข็มหมุดจิ้มแผนดิสค A ใสลงในชองวางของแผนทีแอลซี 

โดยใสกระดาษสะอาดวางทาบเพื่อกดทับใหชองวางที่วางแผนดิสค

ปดสนิท

3.2  นําแผนทีแอลซีลงแชในขวดนํ้ายาทีแอลซี (ขอ3) วางเอียง

ประมาณ 45 องศา ปดฝาขวด ตัง้ทิง้ไวอยาใหกระเทอืน และปลอยให

นํ้ายาเคลื่อนที่ขึ้นถึงขีดที่ 10 นําแผนทีแอลซีออกมาวางผึ่งใหแหง

กลองนํ้าอุน

เทคโนโลยี

(Techno Water Bath)

ขวด RUN TLC


