
6. การแปลผล

ผลบวก พบจุด(Spot) สีเทา นํ้าตาลเขม ถึงดํา บนพื้นแผน 

ทีแอลซี แสดงวาพบสารเคมีกําจัดแมลงกลุมออรกาโนคลอรีนและ

ไพเรทรอยด 

ผลลบ ไมพบจุด (Spot) บนพื้นแผนทีแองซี แสดงวาไมพบสารเคมี

กําจัดแมลงกลุมออรกาโนคลอรีนและ ไพเรทรอยด

ชุดทดสอบตรวจหา
ชนิดสารเคมีกําจัดแมลง
ในผัก ผลไม และธัญพืช
กลุมออรกาโนคลอรีน และ ไพเรทรอยด
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 4.2 นําแผนทีแอลซีใสในขวด Run TLC พรอมปดฝา (ระวัง

ไมใหขวดกระเทือน หรือเคลื่อนที่) 

 4.3 เมือ่นํา้ยาขึน้ไปจนถงึระดบัทีก่าํหนดไว เปดฝาขวด ใชทีค่บี

นําแผนทีแอลซีออกมาวางขางขวด ตั้งทิ้งไวใหแหง

5. การทดสอบสี

 5.1 นาํแผนทแีอลซมีาสเปรยดวยนํา้ยาทเีอม็คทิ 4 ใหชุมทัง้แผน 

วางทิ้งไวใหแหง (1 นาที) 

  5.2 นาํแผนทแีอลซอีงัแสงจากชดุอปุกรณรงัสยีวู ีทีค่วามยาวคลืน่ 

254 นาโนเมตร (UV 254 nm) นาน 3 - 5 นาที หากพบสารเคมี

กําจัดแมลงกลุมออรกาโนคลอรีนและไพเรทรอยด จะเกิดสีเทา 

นํ้าตาลเขมถึงดํา อานผลเทียบสีและคา Rf กับสารเคมีกําจัดแมลง

มาตรฐาน 

ขวด RUN TLC

1 พบ 2 พบ 3 พบ 4 พบ 5 พบ STD

(STD)

ขอควรระวัง และเก็บรักษา

1. ควรทาํในอากาศทีถ่ายไดสะดวก หางจากแหลงกาํเนดิความรอน 

 หรือเปลวไฟ

2. สารเคมีทุกชนิดเปนอันตราย ไมควรสูดดมหรือสัมผัสโดยตรง

3. นํ้ายาที่ใชแลว หากหกเปอนใหรีบลางนํ้าทันที หรือหากมีการ

 สัมผัสโดนตาใหรีบลางดวยนํ้าสะอาดในปริมาณมาก และ

 นําสงแพทยทันที

4. อยาวางชุดทดสอบไวใกลมือเด็ก และเก็บในที่อากาศถายเท

 ไดสะดวก



เปนวิธีทดสอบตรวจหาชนิดสารเคมีกําจัดแมลง

กลุมออรกาโนคลอรีน และ ไพเรทรอยด ในผัก 

ผลไม และธัญพืช

หลักการ ใชหลักการแยกสารดวยวิธีแผนบางทีแอลซี (TLC) 

และตรวจสอบดวยการทําปฏิกิริยากับสารเคมีและอังแสงยูวี

ที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตรเพื่อใหเกิดสี ถามีสารเคมีกําจัด

แมลงกลุมออรกาโนคลอรีนและไพเรทรอยดจะเกิด แถบวงกลม 

(Spot) เปนสีเทา นํ้าตาลเขมถึงดําบนพื้นแผนทีแอลซี

อุปกรณ

1. แผนทีแอลซี (TLC) 1 ชุด

2. หลอดแกวสําหรับหยด (Capillary Tube) 1 ชุด

3. แผนแถบสีทีแอลซีมาตรฐาน 1 แผน

นํ้ายาเคมี

1. นํ้ายาสกัด 1  ขวด 

2. นํ้ายาทีเอ็มคิท 4  1 ขวด

3. นํ้ายาทีเอ็มคิท 5  1 ขวด

4. นํ้ายาทีเอ็มคิท 5.1  1 ขวด

เตรียมนํ้ายาทดสอบ 

1. ดูดนํ้ายา ทีเอ็มคิท 5 ปริมาณ 10 มิลลิลิตร และ นํ้ายาทีเอ็มคิท 

5.1 ปริมาณ 2 มิลลิลิตร ลงในขวดนํ้ายาทีแอลซี (TLC Tank) 

เขยาใหเขากัน ตั้งทิ้งไวกอนการทดสอบไมนอยกวา 30 นาที

วิธีการทดสอบ

1. การเตรียมและสกัดตัวอยาง

 1.1 หั่นผัก ผลไม ละเอียดประมาณ 5 กรัม หรือ 2 ขีด 

ตักใสขวด (2 ขีดขางขวด) กรณีธัญพืชใชประมาณ 2.5 กรัม 

(1 ขีดขางขวด) 

1.2 ใชหลอดพลาสติก ดูดนํ้ายาสกัด 5 มิลลิลิตร ใสลงในขวด

ตัวอยางเขยา 1 นาที ตั้งทิ้งไว 5 นาที

2. การระเหย

 2.1 ใชหลอดพลาสติก ดูดสวนใสสารสกัดจากขอ 1 ปริมาณ 

1 มิลลิลิตร ใสลงในถวยโลหะที่วางบนตะแกรง ตั้งทิ้งไวในกลอง

นํ้าอุ นเทคโนโลยี รอจนนํ้ายาสารสกัดในถวยโลหะใกลจะหมด 

หรือเหลือประมาณ 2 หยด 

3. การเตรียมแผนบางทีแอลซี (TLC)

 3.1 การเตรียมแผนบางทีแอลซี ขีดแบง เปนชอง ๆ กวาง

ชองละ 1 เซนติเมตร

 3.2 วัดระยะจากขอบลางขึ้นมาดานบน 1.5 เซนติเมตร 

เปนจุดหยดสารสกัด (spot) ใชดินสอจุดที่กึ่งกลางของแตละชอง

 3.3 วัดระยะจากขอบลางขึ้นมาดานบน 8.5 เซนติเมตร 

เปนระดับที่กําหนดใหนํ้ายาวิ่งขึ้นสูงสุดใชดินสอขีดเสนไวบาง ๆ

 3.4 พื้นที่สวนที่เหลือดานบนจากเสนที่กําหนดใหนํ้ายาวิ่งขึ้น

สูงสุด เขียนชื่อตัวอยางที่ทดสอบ และชื่อสารมาตรฐาน

4. การทดสอบ

 4.1 ใชหลอดแกวหยดตัวอยาง (Capillary Tube) ดูดสาร

สกดัตวัอยางในขอ 2.1 (ถาพบวานํา้ยาในถวยโลหะแหงจนหมดแลว 

ใชหลอดพลาสตกิดดูนํา้ยาสกดัใส 2 หยด เอยีงถวยโลหะไปมาเบา ๆ  

ใหละลายสารสกัดทั้งหมด) หยดนํ้ายาสกัดทั้งหมดลงบนจุดหยด

สารสกัดที่กําหนดไวบนแผนทีแอลซียกหลอดหยดขึ้นรอจนนํ้ายา

ที่หยดไวแหง ทําซํ้า 4 - 6 ครั้ง โดยประมาณ

ขั้นตอนที่ 1 ทํา 2 ซํ้าเก็บสํารอง 1 ขวด สําหรับสงตรวจยืนยัน 

ณ หองปฏิบัติการอางอิง ใหติดรหัสทุกขวดตัวอยาง

 ดูดสวนใสสารสกัด 1 มิลลิลิตร

ใสถวยโลหะบนตะแกรงที่วาง
แชใกลองนํ้าอุนเทคโนโลยี


