ประสิทธิภาพของจุลินทรียผ์ สมที่ผลิตทางการค้า
ในการลดยาฆ่าแมลงที่ตกค้างในผัก
บทนํา
ได้เกิดแนวความคิดทีจ่ ะนําผง PICO มาลดสารพิษตกค้างในผัก โดยสารพิษทีม่ กั พบว่า
ตกค้างในผักบ่อยทีส่ ดุ คือ สารฆ่าแมลง ซึง่ สารฆ่าแมลงทีน่ ิยมใช้กนั คือ เมทโทมิล (methomyl)
และ คาร์บาริล (carbaryl) ฯลฯ ดังนัน้ จึงนําสารฆ่าแมลงทัง้ 2 ชนิดนี้มาล้างกับสารละลายทีเ่ ตรียม
จากผง PICO เผือ่ จะเป็ นแนวทางต่อไปทีจ่ ะลดสารพิษตกค้างในผักได้
อุปกรณ์และวิ ธีการ
1. การนําผักมาชุบยาฆ่าแมลงและการล้างผัก
นําผักคะน้าหันแยกใบและก้
่
าน ในขนาดเท่า ๆ กันมาล้างให้สะอาด
สะเด็ดนํ้าให้แห้งบนตะแกรงเป็ นเวลา 1 ชัวโมง
่
แช่ผกั ในสารกําจัดแมลง (methomyl 10 ppm และ carbaryl 25 ppm) เป็ นเวลา 2 ชัวโมง
่
สะเด็ดสารกําจัดแมลงให้แห้งบนตะแกรงเป็ นเวลา 2 ชัวโมง
่
นําผักมาล้างโดยแช่ดว้ ยสารละลาย PICO ในอัตราส่วน 1 : 20 เป็ นเวลา 10 นาที
สะเด็ดสารละลาย PICO ให้แห้งเป็ นเวลา 30 นาที
นําผักไปทดสอบกับชุดตรวจสอบยาฆ่าแมลง (GT test kit) ต่อไป
2. การเตรียมตัวอย่างสําหรับ GT test (กรมวิ ทยาศาสตร์การแพทย์, 2538)
นําผักมา 5 กรัม หันให้
่ ละเอียด ผสมกับนํ้ายา solvent-1 5 ml ในภาชนะปิ ดสนิท
↓
เขย่าแรงๆ 1 นาที แล้ววางทิง้ ไว้ 15 นาที
↓
ดูดนํ้ายาจากภาชนะข้างต้นมา 1 ml ผสมกับนํ้ายา solvent-2 1 ml ในหลอดทดลอง
↓
ระเหยสารละลายชัน้ ล่างจนหมดด้วยเครือ่ งทําระเหย (ทําการระเหยในนํ้าอุ่น)
↓
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จะได้ sample extract
3. การทดสอบด้วย GT test (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2538)
นําหลอดแก้วใหม่จาํ นวน 3 หลอด เติมนํ้ายาดังนี้
หลอดที่ 1 ติดฉลากหลอดตัดสิน ดูดนํ้ายา solvent-2 ใส่หลอดจํานวน 0.25 ml
หลอดที่ 2 ติดฉลากหลอดควบคุม ดูดนํ้ายา solvent-2 ใส่หลอดจํานวน 0.25 ml
หลอดที่ 3 เป็ นหลอดตัวอย่าง ดูด sample extract ใส่หลอดจํานวน 0.25 ml
ดูดนํ้ายา GT-1 จํานวน 0.50 ml ใส่ลงทุกหลอด วางทิง้ ไว้ 5-10 นาที
↓
ดูดนํ้ายา GT-2 mix จํานวน 0.375 ml ใส่หลอดตัดสิน ส่วนหลอดทีเ่ หลือให้ใส่หลอดละ 0.25 ml
วางทิง้ ไว้ 30 นาที
↓
ดูดนํ้ายา GT-3 mix จํานวน 1.00 ml ใส่ลงทุกหลอด เขย่าให้เข้ากันในแต่ละหลอด
↓
ดูดนํ้ายา GT-4 จํานวน 0.50 ml ใส่ลงทุกหลอด เขย่าให้เข้ากันในแต่ละหลอด
↓
ดูดนํ้ายา GT-5 จํานวน 0.50 ml ใส่ลงทุกหลอด เขย่าให้เข้ากันในแต่ละหลอด
↓
สังเกตสีในแต่ละหลอดและประเมินผลทีไ่ ด้
4. การประเมินผล
สีสารละลายในหลอด
เกณฑ์ตดั สิน
หลอดตัวอย่างมีสอี ่อนกว่าหรือเท่ากับหลอด
ไม่พบสารพิษตกค้าง
ควบคุม
หลอดตัวอย่างมีสเี ข้มกว่าหลอดควบคุมแต่สอี ่อน
พบสารพิษตกค้าง แต่อยูใ่ นระดับทีป่ ลอดภัย
กว่าหลอดตัดสิน
หลอดตัวอย่างสีเท่ากับหรือเข้มกว่าหลอดตัดสิน

พบสารพิษตกค้าง ในระดับทีไ่ ม่ปลอดภัย
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ผลการทดลอง
ยาฆ่าแมลง
(ความเข้มข้น)

Treatment
(concentrate)

ผลทีป่ ระเมินได้

เมทโทมิล
(10 ppm)

PICO (1.00%)

0/3a

คาร์บาริล
(25 ppm)

PICO (1.00 %)
PICO (0.50 %)
PICO (0.25 %)

0/3a
0/3a
0/3a

a = ตรวจพบผลลบ (ไม่พบสารพิษตกค้างในระดับทีไ่ ม่ปลอดภัย) ทัง้ 3 ตัวอย่างใน
หมายเหตุ
3 ซํ้า ของการทดลอง

สรุปผลการทดลอง
การใช้ผง PICO ในการล้างผักทีจ่ าํ ลองการปนเปื้ อนของสารฆ่าแมลง 2 ชนิด คือ เมทโทมิล
10 ppm ทีร่ ะดับความเข้มข้นของ PICO 1.00% และ คาร์บาริล 25 ppm ทีร่ ะดับความเข้มข้นของ
PICO 1.00% , 0.50% และ 0.25% พบว่า ผง PICO สามารถลดสารฆ่าแมลงทัง้ 2 ชนิดลงได้ โดย
ผลทดสอบทีไ่ ด้ยงั บ่งชีว้ า่ ไม่พบสารฆ่าแมลงตกค้างอยูใ่ นผักในระดับทีไ่ ม่ปลอดภัย
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