
การวิจัยและพัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษตกคางรวมอีไธออน  คลอไพริฟอส  และ  โอเมทโธเอทในผักผลไม    

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Research and Development of Ethion, Chlorpyrifos, and 

Omethoate Residue Test Kits 

 

หัวหนาการทดลอง  :  นางอุดมลักษณ   อุนจิตตวรรธนะ       กลุมวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร สปผ. 

ผูรวมงาน        :  ณัฏฐชยธร ขัตติยะพุฒิเมธ   สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3   

          ยงยุทธ ไผแกว     กลุมวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร สปผ. 

     

 

 5. บทคัดยอ :  ไดชุดตรวจสอบสารพิษตกคางรวมอีไธออน  คลอไพริฟอส  และโอเมทโธเอทในผัก

ผลไม  ที่มี รายละเอียด ดังนี้ 

       1 ไดแผนตรวจสอบสารพิษรวม 3 ชนิดเปน Silica ผสม กับ methyl red หรือ phenol red ก็ได (0-5%) 

                       2. ไดระบบแยกสารพิษรวม เปน heaxane : acetone (Chlorpyrifos, Ethion, Omethoate, 17:3,) 

       3. ได %recovery ของ ethion , omethoate, chlorpyrifos  ในแผนตรวจรวม  = 86.10,  85.40,   

           88.30% 

                        คา minimum LOQ ของ ethion  0.05 ppm 

                        คา minimum LOQ ของ omethoate 0.25 ppm 

                        คา minimum LOQ ของ chlorpyrifos 0.02 ppm 

 4. เมื่อนําไปทดสอบภาคสนามในแปลงเกษตรกรที่ จังหวัด ขอนแกน ตาก และจันทบุรี พบวา   เกษตรกร

พอใจ เนื่องจากสามารถตรวจสอบเบื้องตนวามีหรือไมมีสารตกคางของสารพิษทั้ง 3 ชนิดที่เกินคา   MRL’s หรือไม

กอนออกจากแปลง ปลูก  ทําใหประหยัดเวลา  แรงงานและคาใชจาย ไดเปนจํานวนมาก  

  

 

 

5. เมื่อนําคาที่ตรวจไดดวยชุดตรวจสอบมาเปรียบเทียบกับการตรวจดวย Gas Chromatography(GC)  พบวา คา  

LOQ (Limit of Quantification)  ไดดังนี้ 

สารพิษ ชุดตรวจสอบ เครื่อง GC 

Ethion 0.05 0.01 ppm 



Chlorpyrifos 0.02 0.01 ppm 

Omethoate 0.25 0.01 ppm 

      

6. คํานํา 

ตั้งแตป 2546-2553 ไดมีการตรวจพบสารพิษตกคางของอีไธออน คลอไพริฟอส และโอเมทโธเอท ในผัก

และผลไมมากที่สุดในสารพิษกลุมออรแกโนฟอสเฟต (OSS, 2546-2553) และสารพิษอีไธออน คลอไพริฟอส และ

โอเมทโธเอท มีความเปนพิษสูงทั้งในสัตวเลือดอุนและระบบนิเวศ ทําใหเปนปญหาในการสงออก การวิจัยและ

พัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษตกคางของอีไธออน คลอไพริฟอส และโอเมทโธเอทในผักและผลไมมีความจําเปนมาก 

เนื่องจากเวลาตัวอยางมีปริมาณมาก ไมสามารถตรวจสอบในหองปฏิบัติการไดทนักับระยะเวลาที่ตองการทราบผล

เรงดวน ชุดตรวจสอบสามารถแกไขปญหาได เพราะใชเวลาในการตรวจเพียง 15 นาที / 12 ตัวอยาง ถาตรวจใน

หองปฏิบัติการใชเวลา 3 วัน และในการตรวจใชหลักของ TLC ซึ่งโมเลกุลของสารพิษขนาดใหญจะเคลื่อนที่

เดินทางในตัวแยกสารไดชากวาโมเลกุลของสารพิษขนาดเล็ก อาศัยหลักการนี้ทําใหสามารถแยกสารพิษที่มีสูตร

โครงสรางโมเลกุลหลักที่คลายกันแตแตกตางกันเฉพาะ functional group ที่มาเกาะ โดยการหยดตัวอยางเพียง

ครั้งเดียวสามารถแยกสารพิษไดหลายๆตัว โดยระยะทางของจุดที่ปรากฏบนแผนตรวจสอบจะแตกตางกันขึ้นกับ

ขนาดของโมเลกุลสาร จะมีสีเดียวกันเพราะใชระบบเดียวกันในการแยก ขึ้นอยูกับการปรับเปลี่ยนอัตราสวนของตัว

เคลือบแผนตรวจสอบ  และอัตราสวนของตัวที่ใชแยกสารพิษ ชุดตรวจสอบสารพิษเหลานี้จะดําเนินการใหสามารถ

ตรวจสอบสารพิษใหมีระดับต่ําสุดที่ตรวจไดมีคาไมเกินคา Codex MRL จึงมีประโยชนในการตรวจสอบผลผลิตจาก

แปลงกอนออกสูแหลงจําหนาย ถาตรวจพบแสดงวาเกินคา Codex MRL ไมตองเขาหองปฏิบัติการ สามารถลด

คาใชจาย  เวลา และแรงงานในการตรวจสอบ  และพกพาไปตรวจที่ใดก็ได 

 

7.วิธีดําเนินการ 

- อุปกรณ   

1 มีดหั่นตัวอยางและเขียง 

 2 เครื่องปน (Vortex mixer) ปรับความเร็วได 2 ระดับ คือ ระดับต่ําและระดับสูง 

 3. เครื่องกรอง (Suction filter pump) 

 4. เครื่องลดปริมาตร (Rotary vacuum evaporator) 

 5. แผนตรวจสอบของป  2554   



  6. เครื่องแกวชนิดตางๆ เชน beaker ขนาด  100, 250, 400 ml; cylinder ขนาด 100, 250 ml; 

round bottom flask ขนาด 250 ml; syringe  หยด TLC 

 7. สารเคมี เชน acetone (AR),hexane (AR)  

 8. สารมาตรฐานอีไธออน  คลอไพริฟอส  โอเมทโธเอทและผลิตภัณฑอีไธออน  คลอไพริฟอส  โอเมทโธ

เอท (10%w/v) 

- วิธีการ  

1 ทดสอบหา Sensitivity ของสารมาตรฐานอีไธออน  คลอไพริฟอส  โอเมทโธเอทที่ระดับ  0.05, 0.1, 

0.2, 0.3 ppm.  โดยการหยดสารมาตรฐานลงบน แผนตรวจสอบ เมื่อแหงแลวนําแผนตรวจสอบมาจุมในขวดแยก

สาร  ซึ่งเปนตัวที่ใชแยกสาร คือ hexane: acetone แตมาปรับเปลี่ยนอัตราสวนของ ของเหลว  ทั้ง 2 ชนิด  

ทั้งหมด  100 ระบบ คือ hexane : acetone อัตราสวน 1-20:1, 1-20:2, 1-20:3, 1-20:4, 1-20:5  เพื่อหา Limit 

of  detection  เมื่อแหงแลว แลวอบ plate ในถังที่มีสารที่เปนตัว reducing agent  นานครึ่งวินาที 

   2. หา % การคืนกลับของสารพิษ (Recovery) ของอีไธออน คลอไพริฟอส โอเมทโธเอทในผักคะนา ชั่ง

ตัวอยางผักคะนาที่หั่นเปนชิ้นเล็กๆมา 5 กรัม ใสในขวดสกัดตัวอยาง เติม acetone ลงไป 5 ml ปดฝาขวดแลว

เขยา 2-3 นาที จะไดเปน control   

 3. ถาเปน blank ใช acetone ใสในขวดสกัดตัวอยาง 5 ml  แลวสกัดเหมือน control แตไมใสผักคะนา    

 4.  สวนตัว Recovery  ใสสารมาตรฐานอีไธออน  คลอไพริฟอส  โอเมทโธเอทลงไป 0.25 µg ในแตละ

ขวดขวดละ 1 สารพิษ + คะนา  5 กรัม  + acetone  5 ml (0.05 ppm) ใสสารมาตรฐานอีไธออน  คลอไพริฟอส  

โอเมทโธเอทลงไป 0.5 µg + คะนา  5 กรัม + acetone  5 ml (0.1 ppm) ใสสารมาตรฐานโพรเฟนโนฟอสลงไป 

1 µg + คะนา  5 กรัม + acetone  5 ml (0.2 ppm) ใสสารมาตรฐานโพรเฟนโนฟอสลงไป 1.5 µg + คะนา  5 

กรัม  + acetone  5 ml (0.3 ppm)  ทุก ขวดเติม  acetone  ลงไปจนถึงขีด  10 ml แลวสกัดเหมือน control   

 5. เตรียมผลิตภัณฑอีไธออน  คลอไพริฟอส  โอเมทโธเอท(10%w/v) ใหมีความเขมขน ตามที่ระบุในขอ 4  

6.หลังจากนั้นนําผลิตภัณฑอีไธออน คลอไพริฟอส โอเมทโธเอทความเขมขนตางๆที่เตรียมไว ในขอ 5  

และตัวอยางในขอ 2, 3, 4  มาหยดลงบนแผนตรวจสอบชุดโพรเฟนโนฟอส เปน 4 จุดในแตละแผน มี 3 แผน   

แผนแรก  จุดแรกเปนสารมาตรฐานอีไธออนปริมาณ 2 µl จุดที่ 2 เปน blank ปริมาณ 2 µl จุดที่ 3 เปน  

control ปริมาณ 2 µl ปริมาณ จุดที่ 4 เปน Recovery  ปริมาณ 2 µl แผนที่ 2  จุดแรกเปนสารมาตรฐานคลอไพ

ริฟอสปริมาณ 2 µl จุดที่ 2  เปน blank ปริมาณ 2 µl จุดที่ 3 เปน control ปริมาณ 2 µl จุดที่ 4  เปน 

Recovery ปริมาณ  2 µl แผนที่ 3จุดแรกเปนสารมาตรฐานโอเมทโธเอท ปริมาณ 2 µl จุดที่ 2 เปน  blank 

ปริมาณ 2 µl จุดที่ 3 เปน control ปริมาณ 2 µl จุดที่ 4  เปน Recovery ปริมาณ  2 µl 

 7. ปลอยทิ้งไวใหแหงแลวนํามาอบในถังที่มี reducing agent ครึ่งวินาที จะมองเห็นจุดสีเหลืองบนพื้นสี

สม ชัดเจนมาก ไดคา Rf อีไธออน ไดคา Rf คลอไพริฟอส  ไดคา Rf โอเมทโธเอท สามารถหา Limit of 

determination ได 

 8. นําผลที่ไดไปพัฒนาเปนชุดตรวจสอบสําเร็จรูป เพื่อนําไปใชในภาคสนาม 

9. นําผลที่ตรวจในภาคสนามมาเปรียบเทยีบกับ GC ในหองปฏิบัติการ 



- เวลาและสถานที ่  

ที่กลุมวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร  สํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร  และแปลงทดสอบของ

เกษตรกรปลูกพริกท่ี    จ. ขอนแกน จ. ตาก  และ จ. จันทบุรี  ตั้งแต  1 ตุลาคม  2554 -  30กันยายน  2555 

 

 

8.ผลการทดลองและวิจารณ 

จากการทดลองหา ระบบของเหลวผสมที่เหมาะสมที่สุดในการแยกอีไธออน คลอไพริฟอส โอเมทโธเอทอ

อกจากสารตัวอื่นๆท่ีมีอยูในผักและผลไม พบวา Hexane; acetone อัตราท่ีเหมาะสมท่ีสุด ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   ระบบของเหลวผสมที่เหมาะสมที่สุด ในการแยกสารรวมอีไธออน คลอไพริฟอส โอเมทโธเอท แสดง

เปนอัตราสวน  และคา Rf   

ชนิดสาร อัตราสวน   hexane : acetone Rf value 

อีไธออน   17 : 3 0.44 ( 3.1 cm) 

คลอไพริฟอส   17 : 3 0.6 ( 4.2 cm) 

โอเมทโธเอท 17 : 3 0.05(0.4cm), 0.12(0.9cm), 

0.21(1.5cm), 0.47(3.3cm) 

เมื่อนําระบบของเหลวผสม ระบบ  17 : 3 คือ อีไธออน  คลอไพริฟอส  โอเมทโธเอท มาหา %Recovery ใน

ผักคะนา (n=10) พบวาได %Recovery ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  แสดง  % Recovery และ Limit of determination ของอีไธออน คลอไพริฟอส โอเมทโธเอท ใน

คะนา 

ชนิดสาร % Recovery Limit of determination (ppm.) 

อีไธออน   80-85 0.05 

คลอไพริฟอส   83-88 0.02 

โอเมทโธเอท 80-85 0.25 

หลังจากทําการทดลองในงานวิจัยของหองปฏิบัติการไดผลเปนที่นาพอใจ  จึงนํามาพัฒนาเปนชุด

ตรวจสอบเพื่อใชในภาคสนาม โดยนําไปทดสอบกับแปลงปลูกผักของเกษตรกร    จ.  ตาก  ขอนแกน และจันทบุรี 



แลวนําผล (ตัวอยางเดียวกัน  สกัดวิธีเดียวกัน) มาเปรียบเทียบกับวิธี GC ในหองปฏิบัติการ ดังแสดงในตารางที่ 3, 

4, 5 

 

 

 

ตารางที่ 3  ผักชนิดตางๆเปรียบเทียบกันระหวางตรวจดวย Test kit และ GCแหลงปลูกที่ 1 จ. ขอนแกน 

(พริกหนุม) ใชยาตามฉลาก เก็บหลังฉีดพน 4 ชม. ทั้งหมด 6 แปลง + control  1 แปลง 

           

Chlorpy Ethion Omet Chlorpy Ethion Omet 

0.91 ppm 

0.55  ppm 

0.602 ppm 

0.352 ppm 

0.34 ppm 

0.47 ppm 

0.01 ppm 

1.51 ppm 

0.815 ppm 

0.982 ppm 

0.59 ppm 

0.52 ppm 

0.72 ppm 

0.02 ppm 

0.3 ppm 

0.57 ppm 

0.47 ppm 

0.32 ppm 

0.49 ppm 

0.37 ppm 

0.01 ppm 

>0.02 ppm 

>0.02 ppm 

>0.02 ppm 

>0.02 ppm 

>0.02 ppm 

>0.02 ppm 

ND 

>0.05 ppm 

>0.05 ppm 

>0.05 ppm 

>0.05 ppm 

>0.05 ppm 

>0.05 ppm 

ND 

>0.25 ppm 

>0.25 ppm 

>0.25 ppm 

>0.25 ppm 

>0.25 ppm 

>0.25 ppm 

ND 

LOQ 0.01 

ppm 

LOQ0.01ppm LOQ0.01ppm LOQ 0.02 

ppm 

LOQ  0.05 

ppm 

LOQ  0.25 

ppm 

 

 

 

GC Test kit 



 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4  ผักชนิดตางๆเปรียบเทียบกันระหวางตรวจดวย Test kit  และ  GCแหลงปลูกที่ 2  จ. ตาก (พริกหัว

เรือ) ใชยาตามฉลาก เก็บหลังฉีดพน 4 ชม. ทั้งหมด 6 แปลง + control  1 แปลง 

            

Chlorpy Ethion Omet Chlorpy Ethion Omet 

0.03 ppm 

0.12  ppm 

0.07 ppm 

0.06 ppm 

0.07 ppm 

0.06 ppm 

0.01 ppm 

0.06 ppm 

0.39 ppm 

0.21 ppm 

0.19 ppm 

0.24 ppm  

0.16 ppm 

0.02 ppm 

0.31 ppm 

0.43 ppm 

0.42 ppm 

0.52 ppm 

0.50 ppm 

0.64 ppm 

0.01 ppm 

>0.02 ppm 

>0.02 ppm 

>0.02 ppm 

>0.02 ppm 

>0.02 ppm 

>0.02 ppm 

ND 

>0.05 ppm 

>0.05 ppm 

>0.05 ppm 

>0.05 ppm 

>0.05 ppm 

>0.05 ppm 

ND 

>0.25 ppm 

>0.25 ppm 

>0.25 ppm 

>0.25 ppm 

>0.25 ppm 

>0.25 ppm 

ND 

LOQ0.01ppm LOQ0.01ppm LOQ0.01ppm LOQ0.02ppm LOQ0.05ppm LOQ0.25ppm 

 

ตารางที่ 5 ผักชนิดตางๆเปรียบเทียบกันระหวางตรวจดวย Test kit  และ  GCแหลงปลูกที่ 3  จ. จันทบุรี (พริก

จินดา) ใชยาตามฉลาก เก็บหลังฉีดพน 4 ชม. ทั้งหมด 6 แปลง + control  1 แปลง 

 

GC Test kit 

GC Test kit 



Chlorpy Ethion Omet Chlorpy Ethion Omet 

0.06 ppm 

0.07  ppm 

0.11 ppm 

0.08 ppm 

0.10 ppm 

0.14 ppm 

0.01 ppm 

0.2 ppm 

0.29 ppm 

0.48 ppm 

0.33 ppm 

0.47 ppm 

0.33 ppm 

0.02 ppm 

0.28 ppm 

0.47 ppm 

0.39 ppm 

0.42 ppm 

0.58 ppm 

0.44 ppm 

0.01 ppm 

>0.02 ppm 

>0.02 ppm 

>0.02 ppm 

>0.02 ppm 

>0.02 ppm 

>0.02 ppm 

ND 

>0.05 ppm 

>0.05 ppm 

>0.05 ppm 

>0.05 ppm 

>0.05 ppm 

>0.05 ppm 

ND 

>0.25 ppm 

>0.25 ppm 

>0.25 ppm 

>0.25 ppm 

>0.25 ppm 

>0.25 ppm 

ND 

LOQ0.01ppm LOQ0.01ppm LOQ0.01ppm LOQ0.02ppm LOQ0.05ppm LOQ0.25ppm 

 

เห็นไดวาคา LOQ ของ GC ตรวจไดละเอียดกวา LOQ ของ Test kit  แต Test kit มีขอดีตรงที่คาตรวจถูกกวา

ประหยัดเวลาในการตรวจ ประหยัดแรงงาน และพกพาไปตรวจที่ใดก็ได จึงเหมาะที่ใชในการตรวจสอบเบื้องตนใน

แปลง GAP และการสงออก กอนนํามาตรวจเพื่อขอใบรับรอง ทําใหประหยัดวลา และคาใชจายไปไดมาก 

 

7.สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ :  

เมื่อสารอีไธออน คลอไพริฟอส โอเมทโธเอท ตกคางอยูในผักผลไมและผลิตผลอื่นๆ ไมสามารถมองเห็น

ดวยตาเปลา สารพิษบางสวนจะซึมเขาไปในสวนของเนื้อผักและผลไม และบางสวนยังคงอยูบนผิวของผักและผลไม

ที่นํามาบริโภค โดยจะเคลือบอยูภายนอก จึงตองสกัดสารพิษสวนนี้ออกมาโดยวิธีแยกสวน โดยใชความแตกตาง

ของความสามารถในการละลายของสารพิษอีไธออน คลอไพริฟอส โอเมทโธเอท ในของเหลวที่เปนตัวทําละลาย

ทางเคมี (Solvent) และเมื่อนําสารละลาย (Solution) ที่มีสารอีไธออน คลอไพริฟอส โอเมทโธเอท มาตรวจ

วิเคราะหดวยชุดตรวจสอบ TLC พบวา สารอีไธออน คลอไพริฟอส โอเมทโธเอท มีการแยกจากองคประกอบอื่นๆ

อยางชัดเจน ทําใหสามารถมองเห็นดวยตาเปลา เปนจุดสีสม ณ ตําแหนงที่ปรากฏในภาพท่ี 1 ปริมาณที่ตรวจสอบ

ไดมีคาอยูในเกณฑความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล การตรวจสอบโดยใชชุดตรวจสอบอีไธออน คลอไพริฟอส  

โอเมทโธเอท สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 15 นาทีตอ12 ตัวอยาง (ตั้งแตเริ่มสกัดตัวอยาง



จนกระทั่งตรวจวัดดวยสายตาแลวเสร็จ) เมื่อนําชุดตรวจสอบอีไธออน คลอไพริฟอส โอเมทโธเอท มาใชตรวจสอบ

ในภาคสนาม สามารถตรวจตัวอยางได 24 ตัวอยางตอ1ชุดโดยใชเวลา 30 นาท ี   

ชุดตรวจสอบสารอีไธออน คลอไพริฟอส โอเมทโธเอท เบื้องตนนี้มีคุณสมบัติและลักษณะเดน คือ เปนสิ่งที่

คิดข้ึนมาใหม  มีความแปลกใหม สามารถพกพาไปใชตรวจสารพิษตกคางในภาคสนามได ประหยัดเงินและเวลาใน

การตรวจวิเคราะห (จากเดิมตรวจดวย GC ราคา 3,500 บาท/ตัวอยางแตใชชุดตรวจสอบราคา 180 บาท/

ตัวอยาง) และตรวจสอบไดรวดเร็วกวาเดิม (ตรวจดวย GC ใชเวลา 2 วั /ตัวอยาง แตตรวจดวยชุดตรวจสอบใช

เวลา 15 นาท/ี12 ตัวอยาง) 1 ชุดสามารถตรวจสอบได 24 ตัวอยาง และปริมาณต่ําสุดที่ตรวจไดมีคาต่ํากวาคา

ความปลอดภัย (Codex MRLs) 

ชุดตรวจสอบสารอีไธออน คลอไพริฟอส โอเมทโธเอท ที่คิดคนขึ้นมานี้เหมาะกับที่จะใชในปจจุบันอยางยิ่ง  

เนื่องจากพบวาในป 2552-2553 สารอีไธออน คลอไพริฟอส โอเมทโธเอท ถูกตรวจพบตกคางในผักและผลไม

สงออกมาก(OSS, 2552; 2553) ซึ่งสอดคลองกับการทําประเมินการใชสารพิษของเกษตรกรในแปลงปลูกป 2552 

เพือ่ลดความเสี่ยงภัยและความรุนแรงของผลกระทบการใชวัตถุมีพิษ พบวาอีไธออน คลอไพริฟอส โอเมทโธเอท 

เกษตรกรนิยมใชในแปลงปลูกผักทั้งในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุดมลักษณและ

คณะ, 2552;  อุดมลักษณและคณะ, 2553)  

 

8.การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน :  

หนวยงานที่จะนําไปตรวจสารตกคางในผักผลไม ไดแก 

 หนวยงานราชการที่จะนําไปใชประโยชน ไดแก กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร สํานักงาน

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําแพงแสน   

 หนวยงานเอกชนที่จะนําไปใชประโยชน ศูนยวิจัยพืชผักนานาชาติ (Asian Vegetable Research and 

Development Center, AVRDC) เกษตรกรผูปลูกผักสงออก  และปลูกผักเพื่อสงแหลงจําหนายทั่วประเทศ 
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ขอขอบคุณนายเศรษฐพงศ นุยเมือง  นักวิชาการเกษตร  และนายไชยากร  นิยมสวยเสนห  เจาหนาที่
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11.ภาคผนวก :  

ขั้นตอนการตรวจวิเคราะหสาร คลอไพริฟอส อีไธออน  โอเมทโธเอทในภาคสนาม 

  



 

ภาพที่ 1 ชุดตรวจสอบอีไธออน คลอไพริฟอส 

และโอเมทโธเอท 

 

ภาพที่ 2  ตัวอยางผักพรอมตรวจสอบ 

 

 

ภาพที่ 3  การหยดสารพิษลงบนแผนตรวจสอบ 

 

 

 

ภาพที่ 4  นําแผนตรวจสอบใสในขวดแยกสาร 

 

 

ภาพที่ 5  การทําใหเห็นจุดสารพิษชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

 

 

ภาพที่ 6  แสดงจุดสาร Chlorpyrifos 4.2 cm  

    อีไธออน  3.1 ซม. Omethoate 0.4, 0.9, 1.5, 3.3 

cm ในผักกาดขาว 

 

 


