
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 
  

------------------------ 
 

1. ชุดโครงการวิจัย :  ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
 

2. โครงการวิจัย :  โครงการวิจัยการสร้างนวัตกรรมสนับสนุนด้านการวิเคราะห์พืชและปัจจัยการทาง 
       การเกษตร 

กิจกรรม :  - 
      กิจกรรมย่อย  :  - 

 
3. ชื่อการทดลอง :  การวิจัยและพัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างรวมอีไธออน  คลอไพริฟอส  และ   

   โอเมทโธเอทในผักผลไม้    
ชื่อการทดลอง   :  Research and Development of Ethion, Chlorpyrifos, and Omethoate  

   Residue Test Kits 
 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง  :  นางอุดมลักษณ์   อุ่นจิตต์วรรธนะ       กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร สปผ. 
ผู้ร่วมงาน         :  ณัฏฐ์ชยธร ขัตติยะพุฒิเมธ     ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3   

       ยงยุทธ ไผ่แก้ว      กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร สปผ.   
 

5. บทคัดย่อ 
ได้ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างรวมอีไธออน คลอไพริฟอส และโอเมทโธเอทในผักผลไม้ ที่มี รายละเอียด 

ดังนี้ 
1 ได้แผ่นตรวจสอบสารพิษรวม 3 ชนิดเป็น Silica ผสม กับ methyl red หรือ phenol red ก็ได้ (0-5%) 
2. ได้ระบบแยกสารพิษรวม เป็น heaxane : acetone (Chlorpyrifos, Ethion, Omethoate, 17:3,) 
3. ได้ %recovery ของ ethion , omethoate, chlorpyrifos  ในแผ่นตรวจรวม  = 86.10,  85.40, 88.30% 

ค่า minimum LOQ ของ ethion  0.05 ppm 
ค่า minimum LOQ ของ omethoate 0.25 ppm 
ค่า minimum LOQ ของ chlorpyrifos 0.02 ppm 

4. เมื่อน าไปทดสอบภาคสนามในแปลงเกษตรกรที่ จังหวัด ขอนแก่น ตาก และจันทบุรี พบว่า เกษตรกรพอใจ 
เนื่องจากสามารถตรวจสอบเบื้องต้นว่ามีหรือไม่มีสารตกค้างของสารพิษทั้ง 3 ชนิดที่เกินค่า MRL’s หรือไม่ก่อน
ออกจากแปลง ปลูก ท าให้ประหยัดเวลา แรงงานและค่าใช้จ่าย ได้เป็นจ านวนมาก  



5. เมื่อน าค่าที่ตรวจได้ด้วยชุดตรวจสอบมาเปรียบเทียบกับการตรวจด้วย Gas Chromatography(GC)  พบว่า ค่า  
LOQ (Limit of Quantification)  ได้ดังนี้ 
 
 
 

สารพิษ ชุดตรวจสอบ เครื่อง GC 

Ethion 0.05 0.01 ppm 

Chlorpyrifos 0.02 0.01 ppm 

Omethoate 0.25 0.01 ppm 

 

6. ค าน า : 
ตั้งแต่ปี 2546-2553 ได้มีการตรวจพบสารพิษตกค้างของอีไธออน คลอไพริฟอส และโอเมทโธเอท ในผัก

และผลไม้มากที่สุดในสารพิษกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต (OSS, 2546-2553) และสารพิษอีไธออน คลอไพริฟอส และ
โอเมทโธเอท มีความเป็นพิษสูงทั้งในสัตว์เลือดอุ่นและระบบนิเวศ ท าให้เป็นปัญหาในการส่งออก การวิจัยและ
พัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างของอีไธออน คลอไพริฟอส และโอเมทโธเอทในผักและผลไม้มีความจ าเป็นมาก
เนื่องจากเวลาตัวอย่างมีปริมาณมาก ไม่สามารถตรวจสอบในห้องปฏิบัติการได้ทันกับระยะเวลาที่ต้องการทราบผล
เร่งด่วน ชุดตรวจสอบสามารถแก้ไขปัญหาได้ เพราะใช้เวลาในการตรวจเพียง 15 นาที/12 ตัวอย่าง ถ้าตรวจใน
ห้องปฏิบัติการใช้เวลา 3 วัน และในการตรวจใช้หลักของ TLC ซึ่งโมเลกุลของสารพิษขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่
เดินทางในตัวแยกสารได้ช้ากว่าโมเลกุลของสารพิษขนาดเล็ก อาศัยหลักการนี้ท าให้สามารถแยกสารพิษที่มีสูตร
โครงสร้างโมเลกุลหลักที่คล้ายกันแต่แตกต่างกันเฉพาะ functional group ที่มาเกาะ โดยการหยดตัวอย่างเพียง
ครั้งเดียวสามารถแยกสารพิษได้หลายๆตัว โดยระยะทางของจุดที่ปรากฏบนแผ่นตรวจสอบจะแตกต่ างกันขึ้นกับ
ขนาดของโมเลกุลสาร จะมีสีเดียวกันเพราะใช้ระบบเดียวกันในการแยก ขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนอัตราส่วนของตัว
เคลือบแผ่นตรวจสอบ และอัตราส่วนของตัวที่ใช้แยกสารพิษ ชุดตรวจสอบสารพิษเหล่านี้จะด าเนินการให้สามารถ
ตรวจสอบสารพิษให้มีระดับต่ าสุดที่ตรวจได้มีค่าไม่เกินค่า Codex MRL  จึงมีประโยชน์ในการตรวจสอบผลผลิต
จากแปลงก่อนออกสู่แหล่งจ าหน่าย ถ้าตรวจพบแสดงว่าเกินค่า Codex MRL ไม่ต้องเข้าห้องปฏิบัติการ สามารถ
ลดค่าใช้จ่าย เวลา และแรงงานในการตรวจสอบ และพกพาไปตรวจที่ใดก็ได ้

 

7.วิธีด าเนินการ 



- อุปกรณ์   
1 มีดหั่นตัวอย่างและเขียง 

 2 เครื่องปั่น (Vortex mixer) ปรับความเร็วได้ 2 ระดับ คือ ระดับต่ าและระดับสูง 
 3. เครื่องกรอง (Suction filter pump) 
 4. เครื่องลดปริมาตร (Rotary vacuum evaporator) 
 5. แผ่นตรวจสอบของปี  2554   
  6. เครื่องแก้วชนิดต่างๆ เช่น beaker ขนาด  100, 250, 400 ml; cylinder ขนาด 100, 250 ml; 
round bottom flask ขนาด 250 ml; syringe  หยด TLC 
 7. สารเคมี เช่น acetone (AR),hexane (AR)  
 8. สารมาตรฐานอีไธออน  คลอไพริฟอส  โอเมทโธเอทและผลิตภัณฑ์อีไธออน  คลอไพริฟอส  โอเมทโธ
เอท (10%w/v) 

- วิธีการ  
1 ทดสอบหา Sensitivity ของสารมาตรฐานอีไธออน คลอไพริฟอส โอเมทโธเอทที่ระดับ 0.05, 0.1, 0.2, 

0.3 ppm. โดยการหยดสารมาตรฐานลงบน แผ่นตรวจสอบ เมื่อแห้งแล้วน าแผ่นตรวจสอบมาจุ่มในขวดแยกสาร 
ซึ่งเป็นตัวที่ใช้แยกสาร คือ hexane: acetone แต่มาปรับเปลี่ยนอัตราส่วนของ ของเหลว ทั้ง 2 ชนิด ทั้งหมด 100 
ระบบ คือ hexane : acetone อัตราส่วน 1-20:1, 1-20:2, 1-20:3, 1-20:4, 1-20:5 เพ่ือหา Limit of  
detection เมื่อแห้งแล้ว แล้วอบ plate ในถังที่มีสารที่เป็นตัว reducing agent นานครึ่งวินาที 
 2. หา % การคืนกลับของสารพิษ (Recovery) ของอีไธออน คลอไพริฟอส โอเมทโธเอทในผักคะน้า ชั่ง
ตัวอย่างผักคะน้าที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆมา 5 กรัม ใส่ในขวดสกัดตัวอย่าง เติม acetone ลงไป 5 ml ปิดฝาขวดแล้ว
เขย่า 2-3 นาที จะได้เป็น control   

3. ถ้าเป็น blank ใช้ acetone ใส่ในขวดสกัดตัวอย่าง 5 ml แล้วสกัดเหมือน control แต่ไม่ใส่ผักคะน้า    
4. ส่วนตัว Recovery ใส่สารมาตรฐานอีไธออน คลอไพริฟอส โอเมทโธเอทลงไป 0.25 µg ในแต่ละขวด

ขวดละ 1 สารพิษ + คะน้า 5 กรมั + acetone 5 ml (0.05 ppm) ใส่สารมาตรฐานอีไธออน คลอไพริฟอส  
โอเมทโธเอทลงไป 0.5 µg + คะน้า 5 กรัม + acetone 5 ml (0.1 ppm) ใส่สารมาตรฐานโพรเฟนโนฟอสลงไป 1 
µg + คะน้า 5 กรัม + acetone 5 ml (0.2 ppm) ใส่สารมาตรฐานโพรเฟนโนฟอสลงไป 1.5 µg + คะน้า 5 กรัม 
+ acetone  5 ml (0.3 ppm) ทุก ขวดเติม acetone ลงไปจนถึงขีด 10 ml แล้วสกัดเหมือน control   
 5. เตรียมผลิตภัณฑ์อีไธออน คลอไพริฟอส โอเมทโธเอท(10%w/v) ให้มีความเข้มข้น ตามท่ีระบุในข้อ 4  

6.หลังจากนั้นน าผลิตภัณฑ์อีไธออน คลอไพริฟอส โอเมทโธเอทความเข้มข้นต่างๆที่เตรียมไว้ ในข้อ 5  
และตัวอย่างในข้อ 2, 3, 4 มาหยดลงบนแผ่นตรวจสอบชุดโพรเฟนโนฟอส เป็น 4 จุดในแต่ละแผ่น มี 3 แผ่น  
แผ่นแรก จุดแรกเป็นสารมาตรฐานอีไธออนปริมาณ 2 µl จุดที่ 2 เป็น blank ปริมาณ 2 µl จุดที่ 3 เป็น control 
ปริมาณ 2 µl ปริมาณ จุดที่ 4  เป็น  Recovery ปริมาณ 2 µl แผ่นที่ 2 จุดแรกเป็นสารมาตรฐานคลอไพริฟอส
ปริมาณ 2 µl จุดที่ 2 เป็น blank ปริมาณ 2 µl จุดที่ 3 เป็น control ปริมาณ 2 µl จุดที่ 4 เป็น Recovery  



ปริมาณ 2 µl แผ่นที่ 3จุดแรกเป็นสารมาตรฐานโอเมทโธเอท ปริมาณ 2 µl จุดที่ 2 เป็น blank ปริมาณ 2 µl    
จุดที่ 3 เป็น control ปริมาณ 2 µl จุดที่ 4 เป็น Recovery ปริมาณ 2 µl 
 7. ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งแล้วน ามาอบในถังท่ีมี reducing agent ครึ่งวินาที จะมองเห็นจุดสีเหลืองบนพ้ืนสี
ส้ม ชัดเจนมาก ได้ค่า Rf อีไธออน ได้ค่า Rf คลอไพริฟอส  ได้ค่า Rf โอเมทโธเอท สามารถหา Limit of 
determination ได ้
 8. น าผลที่ได้ไปพัฒนาเป็นชุดตรวจสอบส าเร็จรูป เพื่อน าไปใช้ในภาคสนาม 

9. น าผลที่ตรวจในภาคสนามมาเปรียบเทียบกับ GC ในห้องปฏิบัติการ 
 

- เวลาและสถานที่   
ที่กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร  ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  และแปลงทดสอบของ

เกษตรกรปลูกพริกท่ี    จ. ขอนแก่น จ. ตาก  และ จ. จันทบุรี  ตั้งแต่  1 ตุลาคม  2554 -  30กันยายน  2555 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
จากการทดลองหา ระบบของเหลวผสมที่เหมาะสมที่สุดในการแยกอีไธออน คลอไพริฟอส โอเมทโธเอทอ

อกจากสารตัวอ่ืนๆที่มีอยู่ในผักและผลไม้ พบว่า Hexane; acetone อัตราที่เหมาะสมที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ระบบของเหลวผสมที่เหมาะสมที่สุด ในการแยกสารรวมอีไธออน คลอไพริฟอส โอเมทโธเอท แสดง

    เป็นอัตราส่วน  และค่า Rf   

ชนิดสาร อัตราส่วน   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) 

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

ผักคะน้า (n=10) พบว่าได้ %Recovery ดังแสดงในตารางที่ 2 

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



ชนิดสาร % Recovery Limit of determination (ppm.) 

อีไธออน   80-85 0.05 

คลอไพริฟอส   83-88 0.02 

โอเมทโธเอท 80-85 0.25 

หลังจากท าการทดลองในงานวิจัยของห้องปฏิบัติการได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จึงน ามาพัฒนาเป็นชุด

ตรวจสอบเพ่ือใช้ในภาคสนาม โดยน าไปทดสอบกับแปลงปลูกผักของเกษตรกร จ.ตาก ขอนแก่น และจันทบุรี แล้ว

น าผล (ตัวอย่างเดียวกัน สกัดวิธีเดียวกัน) มาเปรียบเทียบกับวิธี GC ในห้องปฏิบัติการ ดังแสดงในตารางที่ 3, 4, 5 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3  ผักชนิดต่างๆเปรียบเทียบกันระหว่างตรวจด้วย Test kit  และ  GCแหล่งปลูกที่ 1  จ. 

ขอนแก่น (พริกหนุ่ม) ใช้ยาตามฉลาก เก็บหลังฉีดพ่น 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 

1.51 ppm 

0.815 ppm 

0.982 ppm 

0.59 ppm 

0.3 ppm 

0.57 ppm 

0.47 ppm 

0.32 ppm 

>0.02 ppm 

>0.02 ppm 

>0.02 ppm 

>0.02 ppm 

>0.05 ppm 

>0.05 ppm 

>0.05 ppm 

>0.05 ppm 

>0.25 ppm 

>0.25 ppm 

>0.25 ppm 

>0.25 ppm 

GC Test kit 



0.34 ppm 

0.47 ppm 

0.01 ppm 

0.52 ppm  

0.72 ppm 

0.02 ppm 

0.49 ppm 

0.37 ppm 

0.01 ppm 

>0.02 ppm 

>0.02 ppm 

ND 

>0.05 ppm 

>0.05 ppm 

ND 

>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 

ตารางที่ 4  ผักชนิดต่างๆเปรียบเทียบกันระหว่างตรวจด้วย Test kit  และ  GCแหล่งปลูกที่ 2  จ. ตาก (พริกหัว

เรือ) ใช้ยาตามฉลาก เก็บหลังฉีดพ่น 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 ผักชนิดต่างๆเปรียบเทียบกันระหว่างตรวจด้วย Test kit  และ GCแหล่งปลูกที่  3 จ. จันทบุรี  

(พริกจินดา) ใช้ยาตามฉลาก เก็บหลังฉีดพ่น 4 ชม. ทั้งหมด 6 แปลง + control  1 แปลง 

 

Chlorpy Ethion Omet Chlorpy Ethion Omet 

0.06 ppm 0.2 ppm 0.28 ppm >0.02 ppm >0.05 ppm >0.25 ppm 

GC Test kit 

GC Test kit 



0.07  ppm 

0.11 ppm 

0.08 ppm 

0.10 ppm 

0.14 ppm 

0.01 ppm 

0.29 ppm 

0.48 ppm 

0.33 ppm 

0.47 ppm  

0.33 ppm 

0.02 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 

ND 

>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 

ND 

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

 

เห็นได้ว่าค่า LOQ ของ GC ตรวจได้ละเอียดกว่า LOQ ของ Test kit แต่ Test kit มีข้อดีตรงที่ค่าตรวจถูกกว่า

ประหยัดเวลาในการตรวจ ประหยัดแรงงาน และพกพาไปตรวจที่ใดก็ได้ จึงเหมาะที่ใช้ในการตรวจสอบเบื้องต้นใน

แปลง GAP และการส่งออก ก่อนน ามาตรวจเพ่ือขอใบรับรอง ท าให้ประหยัดวลา และค่าใช้จ่ายไปได้มาก 

 

9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : 
เมื่อสารอีไธออน คลอไพริฟอส โอเมทโธเอท ตกค้างอยู่ในผักผลไม้และผลิตผลอ่ืนๆ ไม่สามารถมองเห็น

ด้วยตาเปล่า สารพิษบางส่วนจะซึมเข้าไปในส่วนของเนื้อผักและผลไม้ และบางส่วนยังคงอยู่บนผิวของผักและผลไม้
ที่น ามาบริโภค โดยจะเคลือบอยู่ภายนอก จึงต้องสกัดสารพิษส่วนนี้ออกมาโดยวิธีแยกส่วน โดยใช้ความแตกต่าง
ของความสามารถในการละลายของสารพิษอีไธออน คลอไพริฟอส โอเมทโธเอท ในของเหลวที่เป็นตัวท าละลาย
ทางเคมี (Solvent) และเม่ือน าสารละลาย (Solution) ที่มีสารอีไธออน คลอไพริฟอส โอเมทโธเอท มาตรวจ
วิเคราะห์ด้วยชุดตรวจสอบ TLC พบว่า สารอีไธออน คลอไพริฟอส โอเมทโธเอท มีการแยกจากองค์ประกอบอ่ืนๆ
อย่างชัดเจน ท าให้สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เป็นจุดสีส้ม ณ ต าแหน่งที่ปรากฏในภาพที่ 1 ปริมาณที่ตรวจสอบ
ได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์ความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล การตรวจสอบโดยใช้ชุดตรวจสอบอีไธออน คลอไพริฟอส  
โอเมทโธเอท สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 15 นาทีต่อ12 ตัวอย่าง (ตั้งแต่เริ่มสกัดตัวอย่าง
จนกระท่ังตรวจวัดด้วยสายตาแล้วเสร็จ) เมื่อน าชุดตรวจสอบอีไธออน คลอไพริฟอส โอเมทโธเอท มาใช้ตรวจสอบ
ในภาคสนาม สามารถตรวจตัวอย่างได้ 24 ตัวอย่างต่อ1ชุดโดยใช้เวลา 30 นาที    

ชุดตรวจสอบสารอีไธออน คลอไพริฟอส โอเมทโธเอท เบื้องต้นนี้มีคุณสมบัติและลักษณะเด่น คือ เป็นสิ่งที่
คิดข้ึนมาใหม่ มีความแปลกใหม่ สามารถพกพาไปใช้ตรวจสารพิษตกค้างในภาคสนามได้ ประหยัดเงินและเวลาใน
การตรวจวิเคราะห์ (จากเดิมตรวจด้วย  GC ราคา 3,500 บาท/ตัวอย่างแต่ใช้ชุดตรวจสอบราคา 180 บาท/



ตัวอย่าง) และตรวจสอบได้รวดเร็วกว่าเดิม (ตรวจด้วย GC ใช้เวลา 2 วัน/ตัวอย่าง แต่ตรวจด้วยชุดตรวจสอบใช้
เวลา 15 นาที/12 ตัวอย่าง) 1 ชุดสามารถตรวจสอบได้ 24 ตัวอย่าง และปริมาณต่ าสุดที่ตรวจได้มีค่าต่ ากว่าค่า
ความปลอดภัย (Codex MRLs) 

ชุดตรวจสอบสารอีไธออน คลอไพริฟอส โอเมทโธเอท ที่คิดค้นข้ึนมานี้เหมาะกับที่จะใช้ในปัจจุบันอย่างยิ่ง  
เนื่องจากพบว่าในปี 2552-2553 สารอีไธออน คลอไพริฟอส โอเมทโธเอท ถูกตรวจพบตกค้างในผักและผลไม้
ส่งออกมาก(OSS, 2552; 2553) ซึ่งสอดคล้องกับการท าประเมินการใช้สารพิษของเกษตรกรในแปลงปลูกปี 2552 
เพ่ือลดความเสี่ยงภัยและความรุนแรงของผลกระทบการใช้วัตถุมีพิษ พบว่าอีไธออน คลอไพริฟอส โอเมทโธเอท 
เกษตรกรนิยมใช้ในแปลงปลูกผักทั้งในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุดมลักษณ์และ
คณะ, 2552;  อุดมลักษณ์และคณะ, 2553)  

 

10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : 
หน่วยงานที่จะน าไปตรวจสารตกค้างในผักผลไม้ ได้แก่ 

 หน่วยงานราชการที่จะน าไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าแพงแสน   
 หน่วยงานเอกชนที่จะน าไปใช้ประโยชน์ ศูนย์วิจัยพืชผักนานาชาติ (Asian Vegetable Research and 
Development Center, AVRDC) เกษตรกรผู้ปลูกผักส่งออก และปลูกผักเพ่ือส่งแหล่งจ าหน่ายทั่วประเทศ 
 

11.ค าขอบคุณ : 
ขอขอบคุณนายเศรษฐพงศ์ นุ้ยเมือง นักวิชาการเกษตร และนายไชยากร นิยมสวยเสน่ห์ เจ้าหน้าที่

การเกษตร (พนักงานราชการ)     ในการช่วยท างาน 
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14.ภาคผนวก  

ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์สาร คลอไพริฟอส อีไธออน  โอเมทโธเอทในภาคสนาม 

 

 

ภาพที่ 1 ชุดตรวจสอบอีไธออน คลอไพริฟอส 

และโอเมทโธเอท 

 

 

ภาพที่ 2  ตัวอย่างผักพร้อมตรวจสอบ 

 

 

ภาพที่ 3  การหยดสารพิษลงบนแผ่นตรวจสอบ 

 

 

 

ภาพที่ 4  น าแผ่นตรวจสอบใส่ในขวดแยกสาร 



 

 

ภาพที่ 5  การท าให้เห็นจุดสารพิษชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

 

 

ภาพที่ 6  แสดงจุดสาร Chlorpyrifos 4.2 cm  

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

   cm ในผักกาดขาว 
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