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บทคัดยอ 

ออรกาโนฟอสเฟตเปนสารเคมีที่ใชกันอยางแพรหลายทางดานการเกษตรเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงในการ
ปองกันหรือกําจัดแมลงและศตัรูพชื ในป พ.ศ. 2564 ประเทศไทยกาํลังกาวเขาสู “สังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ”
สงผลใหอาหารเพื่อสุขภาพผักผลไมมีอิทธิพลตอการใชชีวิตประจําวนั ปญหาท่ีตามมาคือสารเคมีตกคางใน
กระบวนการเพาะปลูกสงผลใหผูบริโภคไดรับสารพิษตกคางจากผักผลไม วตัถุประสงคของงานวิจัยศึกษาสภาวะ
ที่เหมาะสมและประสิทธิภาพของเอนไซมอะซิติลโคลีนเอสเตอเรสกบัสาร Ellman's reagent เพื่อใชในการ
ตรวจวัดปริมาณสารกําจดัแมลงและศัตรูพืชพาราโอซอนเอทิลกลุมออรกาโนฟอสเฟต สีจะเปลี่ยนจากสีเหลือง
เปนสีใสข้ึนกับปริมาณสารพาราโอซอนเอทิลตกคางในตัวอยางที่ความเขมขน 0.2, 0.6 และ 1 พีพีเอ็ม ตามลาํดับ
ความเขมสีที่ไดมีความแตกตางเพียงเล็กนอยจึงไมสามารถแยกดวยตาเปลาสงผลใหถูกประมวลผลโดยระบบ CIE 

L* a* b* พบวา คาสหสัมพันธระหวางคาสี b* แสดงคาในทิศทางลบหมายความวาคาสมีีแนวโนมเขาหาคาสีน้ํา
เงินเพิ่มข้ึนตามความเขมขนของสารพาราโอซอนเอทิลที่ตกคางในสารละลายอางอิงตัวอยางเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นจึง
สามารถใชคาสี b* วิเคราะหสารพาราโอซอนเอทิลความเขมขน 0.2, 0.6 และ 1 พีพีเอ็มในตัวอยางไดและแสดง
ออกมาในรูปแบบสมการเสนตรงมคีาความเชื่อมั่น 0.97, 0.9453 และ 0.972 ตามลําดับ การศึกษาครัง้นี้เปน
การประเมินผลเบื้องตนเพื่อเพ่ิมทางเลือกหน่ึงที่เปนประโยชนจากวิเคราะหคาสี L* a* และ b* เพื่อเปนตัวแทน
ของการวิเคราะหสารกําจัดแมลงและศัตรูตกคางในผักผลไมไดงาย รวดเร็ว 
 

คําสําคัญ : กลุมออรกาโนฟอสเฟต / เอนไซมอะซิติลคลอรีนเอสเทอเรส / ระบบ CIE / สหสัมพันธ 
 

ABSTRACT 

Organophosphate are widespread useful in agriculture due to highly effective for the 

protection / eradication of insects and pests. Thailand is stepping into an aging society in 2021, 

therefore the healthier food such as fruit and vegetable are influence of living life. However, 

there are a lot of problems from the use of chemicals in the cultivation process, that are 

chemical residues in products affected too harmful to consumers. The objective of our 

research study to find optimize condition and efficiency of Acetylcholinesterase (ACHE) and 

Ellman’s reagent to check the quantity of Paraoxon Ethyl in the organophosphate group 

residues in crops. With the mechanism of color change from yellow to transparent color, that 

is affected due to the quantity of Paraoxon Ethyl at the concentration of 0.2, 0.6 and 1 ppm 

respectively. The CIE L * a * b * color system is used to process color changes due to the 

small changes our eyes can't see, that found the correlations between b * values shown 

negative values. The result shown the values of color tends to approach the value of blue 

due to the increased concentration of Paraoxon Ethyl in the reference solution. Therefore, b * 

value can be used to analyze Paraoxon Ethyl at the concentration of 0.2, 0.6 and 1 ppm in 
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the samples, that is expressed as a linear equation with a value of 0.97, 0.9453, and 0.972 

respectively. This study is a preliminary evaluation to add a useful alternative to the color 

analyzer L * a * and b * to represent the analysis of pesticides in vegetables/fruits high 

accuracy and fast. 
 

Keywords : Organophosphate / Acetylcholinesterase / CIE L*a*b* System /  

                Correlation  

บทนํา 
ออรกาโนฟอสเฟต (Organophosphate) เปนสารเคมีที่ใชกันอยางแพรหลายทางดานการเกษตรใน

ประเทศไทย นําไปใชเปนสวนผสมในผลติภณัฑตางๆ สําหรับการนําไปใชในระดับครัวเรือนหรือไปถึงระดับ
อุตสาหกรรมมีวัตถุประสงคเพื่อกําจัดแมลงและศตัรูพืชตางๆ เนื่องจากมีประสิทธิภาพท่ีสูงในการกําจดัแมลงและ
ศัตรูพืช ทําใหพบสารเคมีเหลาน้ีสะสมหรือปนเปอนในสิ่งแวดลอมและในผลผลิตทางการเกษตร (ปราณี, 2556) 
ออรกาโนฟอสเฟตเปนสารเอสเตอรของกรดฟอสฟอริค (Phosphoric Acid) โครงสรางจะประกอบดวยอะตอม
กลาง คือ ฟอสฟอรัส (P) สรางพันธะคูกับออกซิเจน (P=O) เรียกวา Phosphoric Bond หรือสรางพันธะคู
กับซัลเฟอร (P=S) เรียกวา Thiophosphoric Bond และสรางพันธะเดี่ยวกับ X คือ Leaving Group 

นอกจากน้ีสรางพันธะเด่ียวกับ R1 และ R2 คือ หมูอัลคอกซี (Alkoxy Group) หรือ หมูอลัคิล (Alkyl Group)  

(Eleršek และ Filipi č, 2011; Beugnet, F., et al., 2012) 

ปจจุบันประเทศไทยจดัอยูในภาวะสูงวัยของประชากรเปนอันดับสองของกลุมประเทศอาเซียนรองจาก
ประเทศสิงคโปร สะทอนใหเห็นวาการเปลีย่นแปลงโครงสรางทางประชากร (Demographic Change) ของ
ประเทศไทยกําลังกาวเขาสู “สังคมผูสูงอายุโดยสมบรูณ” (Complete aged society) ในป พ.ศ. 2564 โดยในป 
2558 จะเปนครั้งแรกท่ีมีประชากรเด็กนอยกวาผูสูงอายุและมีการคาดการณวาจํานวนจะเพ่ิมขึ้นถึง17 ลานคน 
ภายในป 2583 ซึ่งมากกวา 1 ใน 4 ของประชากรไทยท้ังหมด ขอมลูทางสถิติแสดงใหเห็นวาอาหารเพ่ือสุขภาพ 
เชน ผัก ผลไม จึงเปนที่ตองการในตลาดมากขึ้น เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญคือ “ผูสูงอายุ” รางกายของผูสูงอายุ
มีสภาวะภูมติานทานตํ่า หรือภูมคิุมกันบกพรอง เช้ือโรคหรือสิ่งแปลกปลอมสามารถเขาสูรางกายไดงายทําให
ปวย  ดั้งนันจึงตองใหความสําคัญกับอาหารที่บริโภคเขาไปอยางมาก หากยอนกลับมาดูตนทางของการผลิต 
พบวาเกษตรกรน้ันยังคงประสบปญหาหลายดาน เชน การเผชิญความเสีย่งดวยภัยพิบตัิทางธรรมชาติ ท้ังภัยแลง 
อุทกภัย โรคและแมลงศัตรูพืชเปนปญหาท่ีสําคญัที่สดุ ดวยเหตุนี้เกษตรกรจึงแกปญหาดวยการใชยาฆาแมลง ซึ่ง
การใชยาฆาแมลงในปริมาณมากเกินไปยอมสงผลเสียตอตัวเกษตรกรเองและสงผลถึงผูบรโิภคดวย คนไทยจึงมี
ความเสีย่งตอการเจ็บปวยจากสารเคมีเพิ่มขึ้น 

โดยทั่วไปการตรวจวัดสารเคมีกําจดัแมลงและศัตรูที่ตกคางอยูในผลผลิตทางการเกษตรน้ัน จะใชวิธีการ
เก็บตัวอยางมาวิเคราะหชนิดสารและปรมิาณทีต่กคางในหองปฏิบัตกิาร โดยใชวิธีลิควดิโครมาโทกราฟ หรือแกส
โครมาโทกราฟรวมกับการใชแมสสเปกโตรมิทรี (LC-MS / GC-MS) เปนหลัก (Smulders, C. J.G.M., et al, 

2003) ซึ่งมีข้ันตอนในการตรวจวิเคราะหที่ซับซอนและใชระยะเวลานานกวาจะทราบผล จึงมีการศึกษาหาวิธีการ
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ที่จะสามารถตรวจวัดสารกําจัดศัตรูพืชไดอยางงาย รวดเร็ว มีตนทุนต่ํา เซนเซอรชีวภาพจึงเปนตัวเลือกที่ตอบ
โจทยขอนี้มากท่ีสดุ เนื่องจากมีความไวตอการตรวจวัดและมีความจาํเพาะเจาะจงสูง จึงมีการศึกษาเพ่ือหาวิธีการ
ตรวจวิเคราะหสารเคมีกําจัดแมลงและศัตรูพืชได เชน การใชตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟาและวงจรตรวจวดัศักดิ์
ไฟฟา (Zhanget S.P., et al., 2008) การใชปฏิกิริยาที่จําเพาะเจาะจงของเอนไซม (Enzyme-linked 

immunosorbent assay : ELISA) ซึ่งจะเรืองแสงใหเห็นเมื่อตรวจพบสารเคมีกําจัดแมลง ขอไดเปรยีบของการ
ใชเอนไซมเปนตัวบงช้ีชนิดของสารเคมีกําจัดแมลงคือ มีความจําเพาะเจาะจงสูง และมคีวามวองไวในการ
เกิดปฏิกริิยา เอนไซมที่ใหความสนใจคือ Acetylcholinesterase (AChE) ในสภาวะปกติจะสามารถเรงปฏิกิริยา
ให Acetylthiocholine iodide เปล่ียนเปน Thiocholine ทีส่ามารถเกิดปฏิกริิยากับ Ellman's reagent 

เปลี่ยนจากสารละลายใสใหกลายเปนสารละลายสีเหลืองไดอยางรวดเร็ว แตเมื่อสารละลายตัวอยางมสีารกําจดั
แมลงปนเปอนอยู Acetylcholinesterase จะถูกยับยั้งและทําหนาที่เปนตัวเรงปฏิกริิยาในการเปลีย่น 
Acetylthiocholine iodide ใหเปน Thiocholine ไดนอยลง สงผลตอการเกิดปฏิกริิยากับ Ellman's reagent 

เปลี่ยนจากสารละลายใสใหกลายเปนสารละลายสีเหลืองไดชาลงและมีความเขมของสีลดลงตามปรมิาณของสาร
กําจัดแมลงปนเปอนอยูท่ีมากขึ้น (Ellman, et al., 1961; Nabeshima, T., et al., 2003; Walker, et al., 
2006) โดยความเขมของสี ระยะเวลาที่ใชในการเปล่ียนสีและความสัมพันธระหวางคาสี L*, a* และ b* ที่
แตกตางกันจะถูกตรวจวัดและประมวลผลโดยระบบ CIE L* a* b* (CIE) (Minolta, 1997) วิธีการที่สามารถระบุ
ความหมายของสไีดชัดเจนขึ้น โดยท่ีคา a* และ b* เปนคาที่ระบคุวามเปนสสีวนความสวางของสีเปนคา L* 

(Jensen, 2005) เปนตัวระบคุวามเขมขนของสารเคมีกําจดัแมลงท่ีปนเปอนอยูในตัวอยางได ระบบส ีCIE 

L*a*b* หรือ CIELAB สามารถบอกความแตกตางของสไีดอยางสม่ําเสมอและแมนยําใกลเคียงกับความแตกตาง
ของสีที่ตามนุษยมองเห็น โดย L* ระบุคาสีของความสวาง (Lightness) L เขาใกล 0 สีที่มองเห็นจะมืดเปนสีดํา L 

เขาใกล 100 สีที่มองเห็นจะมดืเปนสีขาว a* ระบุคาสีแดงหรือสเีขียว a ที่มีเครื่องหมายบวกวัตถุมสีีออกสีแดง a 

ที่มีเครื่องหมายลบวัตถมุีสีออกสีเขยีว b* ระบุคาสเีหลืองหรือสีน้ําเงนิ b ที่มีเครื่องหมายบวกวตัถุมีสีออกเหลือง 
b ที่มีเครื่องหมายลบวัตถมุีสีออกน้ําเงิน (Bora, G. C. และคนอ่ืนๆ, 2018) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางสีและ
ความช้ืนท่ีเปลี่ยนแปลงไประหวางการอบแหงแอปเปล ที่อุณหภมูิ 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส ความชื้นที่
หายไปจะถูกตรวจวดัทุกๆ 30 นาทีควบคูไปกับการวิเคราะหดวยภาพเปนคาสี RGB ซึ่งคํานวณโดยโปรแกรม 
MATLAB หรือเรียกวา ระบบสี CLE จากผลการทดสอบสรุปไดวาสามารถคาดเดาอณุหภมูิและเวลาท่ีจะตองใช
ในการอบแอปเปลที่ความช้ืนตางๆ ที่ตองการไดอยางแมนยํา รวมถึงสามารถคํานวณความชื้นของช้ินแอปเปล
ใดๆ จากคาสี RGB ไดเชนกัน 

ดังนั้นในการศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะทีเหมาะสมในการเตรยีมเอนไซม 
Acetylcholinesterase และสาร Ellman's reagent เพื่อใชในการตรวจวัดสารกําจัดแมลงและศัตรูพชื
Paraoxon-Ethyl ในกลุมออรกาโนฟอสเฟตและศึกษาประสิทธิภาพในการตรวจวัดสารปนเปอนสารเคมีกําจัด
แมลงศัตรูพืชกลุมดวยเอนไซม Acetylcholinesterase 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

1. การเตรยีมสารกําจดัแมลงและศัตรูพืชกลุมออรกาโนฟอสเฟต 

  เตรียมสาร Paraoxon-Ethyl เกรดการคา ความเขมขน 1 สวนในลาน (ppm) จํานวน 1 ไมโครลติร 
ผสมกับสารละลายเอทิลแอลกอฮอลรอยละ 96 (Ethyl Alcohol 96%) จํานวน 1,000 มิลลิลิตรที่เตรียมไวในบีก
เกอร นําเขาเครื่อง Ultrasonic เปนเวลา 5 นาที เมื่อครบเวลา 5 นาทีเทลงใสขวดแกวจํานวน 10 มิลลลิิตร ปด
ฝาขวดแกวใหสนิทแลวนําเขาเครือ่ง Vortex Mixer 1,000 รอบ/วินาที เปนเวลา 30 วินาที เก็บไวใน
อุณหภูมหิองหลีกเลี่ยงแสงแดด จากนั้นนํา Paraoxon-Ethyl ความเขมขน 1 ppm เจือจางใหเหลือความเขมขน 
0.6 และ 0.2 ppm ตามลําดับ  
  เตรียมสาร Paraoxon-Ethyl ความเขมขน 0.6 ppm จํานวน 10 มิลลลิิตร เตรียมสารละลาย
เอทิลแอลกอฮอล 96% จํานวน 4 มิลลลิิตร จากนั้นใชไมโครปเปตดดูสาร Paraoxon-Ethyl ความเขมขน 1 

ppm จํานวน 6 มิลลลิิตรที่อยูในบีกเกอร หลังจากน้ันเทลงในขวดแกวจํานวน 10 มิลลิลติร นํา Paraoxon-

Ethyl ความเขมขน 0.6 ppm ปดฝาขวดแกวใหสนิทแลวนําเขาเครือ่ง Vortex Mixer 1,000 รอบ/วินาที เปน
เวลา 30 วินาที  
  เตรียมสาร Paraoxon-Ethyl ความเขมขน 0.2 ppm จํานวน 10 มิลลลิิตร เตรียมสารละลาย
เอทิลแอลกอฮอลรอยละ 96 จํานวน 8 มิลลิลติร จากน้ันใชไมโครปเปตดูดสาร Paraoxon-Ethyl ความเขมขน 1 
ppm จํานวน 2 มิลลลิิตรที่อยูในบีกเกอร หลังจากนั้นเทลงในขวดแกวจํานวน 10 มิลลิลติร นํา Paraoxon-

Ethyl ความเขมขน 1 ppm ปดฝาขวดแกวใหสนิทแลวนําเขาเครื่อง Vortex Mixer 1,000 รอบ/วินาที เปนเวลา 
30 วินาที 

2. การเตรยีมเอนไซม Acetylcholinesterase (AChE)   

  เตรียมเอนไซม Acetylcholinesterase เกรดการคา จํานวน 30 ไมโครลิตร ผสมกับสารละลาย
ฟอสเฟตบัฟเฟอร (PBS Buffer) จํานวน 15 มิลลิลติร ใสในขวดแกว แลวนําไปเขยาดวยเคร่ือง Vortex Mixer 

1,000 รอบ/วินาที เปนเวลา 30 วินาที  เก็บไวในตูเย็น 

3. การเตรยีมสารละลาย 5,5'-dithiobis-(2-nitrobenzoic acid) (DTNB) (Ellman's reagent) 

  เตรียมสาร DTNB เกรดการคา ความเขมขน 10 มิลลโิมลาร ช่ังสาร DTNB จํานวน 39 มิลลิกรัม ผสม
กับสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร (PBS Buffer)  จํานวน 10 มิลลิลิตร ใสในขวดแกว จากน้ันนําไปเขยาดวยเครื่อง 
เครื่อง Vortex Mixer 1,000 รอบ/วินาที เปนเวลา 2 นาท ี

4. การเตรยีมสารละลาย Acetylthiocholine iodide (ATCI) 

  เตรียมสารละลาย Acetylthiocholine iodide (ATCI) เกรดการคา ความเขมขน 0.1 มิลลโิมลาร   
ช่ังสาร 0.289 มิลลิกรัม ผสมกับสารละลายเอทิลแอลกอฮอลรอยละ 96 (Ethyl Alcohol 96%) จํานวน 20 
มิลลลิิตร ใสในขวดแกว จากน้ันนําไปเขยาดวยเครื่อง Vortex Mixer 1,000 รอบ/วินาที เปนเวลา 1 นาที 
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5. ข้ันตอนการทดลอง 
  เตรียม 60 ไมโครลิตรของสาร Paraoxon-Ethyl ความเขมขน 1 ppm ผสมลงใน 
Acetylcholinesterase จํานวน 30 ไมโครลิตร ในสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร เขยาใหเขากันดวยเคร่ือง 
Vortex Mixer 1,000 รอบ/วินาที เปนเวลา 30 วินาที แลวเตรยีมสาร DTNB จํานวน 300 ไมโครลิตรใน
สารละลายสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร แลวเขยาใหเขากันดวยเครื่อง Vortex Mixer 1,000 รอบ/วนิาที เปน
เวลา 30 วินาที จากน้ันเตรียม Acetylthiocholine iodide จํานวน 300 ไมโครลติร เขยาใหเขากันดวยเครื่อง 
Vortex Mixer 1,000 รอบ/วินาที เปนเวลา 30 วินาที หลังจากน้ันบันทึกขอมูลคาสี (L*, a* และ b* ) ทันที ซึ่ง
ถูกประมวลผลโดยระบบ CLE L* a* b* จับเวลา 1 นาที ทดสอบทุก ๆ 1 นาที จนครบ 3 นาที ทําซ้ําท่ีทุกความ
เขมขนจบครบทุกความเขมขน 
 

ผลการวิจัย 

1. ความเขมขนของสาร Ellman's reagent กับสาร Acetylthiocholine iodide ที่เหมาะสมใน
ตรวจวัดสารกําจัดแมลงและศัตรูพชืจากการศึกษาความเขมขนของ สาร Ellman's reagent กับสาร 
Acetylthiocholine iodide ที่ความเขมขน 10 มิลลโิมลาร กับ 0.1 มิลลโิมลาร ตามลําดับ พบวาความเขมขน
ของ Acetylthiocholine สงผลตอความเขมขนของสีเหลืองสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา เนื่องจาก สาร 
Ellman's reagent (DTNB) สามารถทําปฏิกิรยิากับสารกลุม Sulfhydryl เกิดพันธะ disulfide และ ไอออน   
5-thio-2-nitrobenzoate (TNB2-) กลายเปนผลิตภัณฑสีเหลืองความยาวคลื่นที่วัดได 410 นาโนเมตร 
(Hansen, et al., 2007) 

2. ปริมาณของเอนไซม Acetylcholinesterase กับสาร Ellman's reagent และสาร
Acetylthiocholine iodide ที่เหมาะสมในตรวจวัดสารกําจัดแมลงและศัตรูพืช 

  เอนไซม Acetylcholinesterase 30 ไมโครลติร, สาร Ellman's reagent 300 ไมโครลิตรและสาร 
Acetylthiocholine 300 ไมโครลติร ที่เหมาะสมสําหรับการตรวจวดัสารกําจัดแมลงและศัตรูพืช  Paraoxon-

Ethyl  
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ภาพท่ี 1 ความสัมพันธระหวางคาสี L* กับเวลาแสดงสมบัติทางกายภาพของเอนไซม Acetylcholinesteras,

สาร DTNB และสาร Acetylthiocholine iodide 

 
ภาพท่ี 2 ความสัมพันธระหวางคา a* กับเวลาแสดงสมบัติทางกายภาพของเอนไซม Acetylcholinesterase,

สาร DTNB และสาร Acetylthiocholine iodide 
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ภาพท่ี 3 ความสัมพันธระหวางคาสี b* กับเวลาแสดงสมบัติทางกายภาพของเอนไซม Acetylcholinesterase , 

สาร DTNB และสาร Acetylthiocholine iodide 
 

 หลังจากน้ันบันทึกขอมูลคาสี L*, a* และ b* ผลจากการวิเคราะดวยระบบ CIE L*a*b* ของเอนไซม 
Acetylcholinesterase, สาร Ellman's reagent และสาร Acetylthiocholine iodide สําหรับเปนเซนเซอร
วิเคราะหตัวอยางสารละลายอางอิงโดยปฏิกริิยาที่จําเพาะเจาะจงของเอนไซม Acetylcholinesterase เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสีจากสารละลายสีใสเปนสีเหลืองไดอยางรวดเร็วตั้งแตเวลาท่ี 1 นาที เนื่องจากเอนไซม 
Acetylcholinesterase มีความจาํเพาะเจาะจงสูงและมีความวองไวในการเกิดปฏิกริิยา จากการวิเคราะหคาสี 
L* a* และ b* พบวา ตั้งแตเวลา 1 นาที ถึง 3 นาที คาสี L* ลดลงทุก 1 นาที สวนคาสี a* และคาสี b* เพิ่มขึ้น
ทุก 1 นาที คาสี L* มากสุด เทากับ 32.75, คาสี L* นอยสุด เทากับ 32.63, คาสี a* มากสุด เทากับ -0.32, คาสี 
a* นอยสุด เทากับ -0.36, คาสี b* มากสุด เทากับ -0.56 และคาสี b*นอยสุด เทากับ -0.77 อยางมีนัยสําคัญ 
(Ellman, et al., 1961) กลาววา ในสภาวะปกติ Acetylcholinesterase จะสามารถเรงปฏิกิรยิา 
Acetylthiocholine Iodide เปลีย่นเปน Thiocholine ที่สามารถเกิดปฏิกิริยากับ Ellman's reagent เปลีย่น
จากสารละลายใสใหกลายเปนสารละลายสเีหลืองไดอยางรวดเร็ว คาสี L* ที่มีคาบวกแสดงออกคาสสีวาง คาสี a* 

ที่มีคาลบแสดงออกคาสีเขยีวและคาสี b* ที่มีคาลบแสดงคาสีออกนํ้าเงิน ซึ่งเปนไปตามทฤษฎี Ellman’s 

reaction (Arduini, F., et al., 2005) ศึกษาการใชเอนไซม Acetylcholinesterase รวมกับ 
Acetylthiocholine chloride และ 5,5 0 -dithiobis-(2-nitrobenzoic acid) ในการตรวจวัดปริมาณสาร
กําจัดศัตรูพืชโดยเอนไซมในน้ําจะทําปฏิกิริยากับ Acetylthiocholine chloride ใหกลายเปน Thiocholine ซึ่ง
จะจับแยกโลหะหนักในสารกาํจัดศัตรูพืชไปแขวนลอยอยูในช้ันของสารละลายเฮกเซน สารกําจัดศัตรพูืชที่ถูกแยก
โลหะหนักแลวจะจับกับเอนไซม และ Thiocholine ที่ไมไดจับกับโลหะหนักจากสารกําจดัศัตรูพืชจะทําปฏิกิริยา
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กับ 5,5 0 -dithiobis-(2-nitrobenzoic acid) ใหเกิดการเปลี่ยนสีของสารละลาย ซึ่งจะถูกตรวจวัดดวย UV/VIS 

spectrophotometer 

3. ความสัมพันธระหวางคาสี (L*, a* และ b*) ของความเขมขนสารเคมีกําจัดแมลงและศัตรูพืช 
Paraoxon-Ethyl ที่ปนเปอนอยูในสารละลายเอนไซม Acetylcholinesterase, สาร Ellman's reagent และ 
Acetylthiocholine iodide  

ระบบ CIE LAE coordinate (L* a* b*) ที่นิยมใชในการประเมินลักษณะทางกายภาพของสาร
ตัวอยางที่ศึกษา พิจารณาจากคาส ีL* ที่เขาใกล 0 หมายถึง ตัวอยางที่มีความมืดสูงจนแสดงสีมดื แตถาคาสี L* 

ที่เขาใกล 100 หมายถึง ตัวอยางท่ีความสวางสูงมากจนแสดงสีขาวหรือสีใส คาสี a* ที่มีคาบวก หมายถึงตัวอยาง
แสดงคาสีแดง สวนคาสี a* ที่มีคาลบ หมายถึง ตัวอยางแสดงคาสเีขียว และในคาสี b* ที่มีคาบวก หมายถึง 
ตัวอยางแสดงคาสีเหลือง แตถาเมือ่ไหรก็ตามคาสี b* มีคาเปนลบ หมายถึง ตัวอยางแสดงคาสีน้ําเงิน (Suwan  
& Wongwat, 2011)  

 การอานผลวิเคราะหของตัวอยางสารละลายที่ถูกทดสอบ ซึ่งจะเปรยีบเทียบกับสารละลายอางอิง(สี
ควบคุม) ถาสีสารละลายตัวอยางที่มีสารพิษตกคางมีความเขมของสีลดลง หมายความวา สารกําจดัแมลงและ
ศัตรูพืชตกคางอยูแสดงถึงความไมปลอดภัย แตถาสีของสารละลายตวัอยางที่มีสารพิษตกคางความเขมของสีเทา
เดิมแสดงวาปลอดภัย การควบคุมคุณภาพในการวิเคราะหผลการทดสอบของงานวิจัยนี้ตองนํา สารละลายอางอิง
เปรียบเทยีบกับสารละลายสารพิษตกคางของการอานผลทดสอบ 

  ศึกษาคุณลักษณะความเขมขนทีแ่ตกตางกันของสารเคมีกําจดัแมลงศัตรูพืช Paraoxon-Ethyl ความ
เขมขน 0.2, 0.6 และ 1 ppm ตามลําดับ ท่ีตกคางอยูในสารละลายอางอิง (AChE, DTNB และ ATCI) แสดงคาสี 
L*, a* และ b* แตกตางกันอยางมีนัยสําคญั โดยแสดงความสัมพันธคาสี L*, a* และ b* ระหวางความเขมขน
ของสารเคมีกําจัดแมลงและศัตรูพชื Paraoxon-Ethyl ความเขมขน 0.2, 0.6 และ 1 ppm จับเวลาตั้งแต 1 ถึง 
3 นาที  
  จากภาพท่ี 4 คาสี L* ของสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืช Paraoxon-Ethyl ความเขมขน 0.2 ppm 

แสดงคาสี L* นอยสดุ รองลงมา  Paraoxon-Ethyl ความเขมขน 1 ppm และ Paraoxon-Ethyl ความเขมขน 
0.6 ppm แสดงคา L* มากที่สุด จากภาพท่ี 5 คาสี a* ของสารเคมกีําจัดแมลงศัตรูพืช Paraoxon-Ethyl ความ
เขมขน 0.2 ppm แสดงคา a* มากที่สุด รองลงมาคือ Paraoxon-Ethyl ความเขมขน 1 ppm และ Paraoxon-

Ethyl ความเขมขน 0.6 ppm มีคาสี a* นอยที่สุด ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา สารเคมีกําจัดแมลงศตัรูพืช 
Paraoxon-Ethyl ความเขมขน 0.2, 0.6 และ 1 ppm มีทิศทางการเปล่ียนคาสี L* และ คาสี a* มีความ
แปรปรวนของการเปลี่ยนแปลงคาสีเกิดขึ้น เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของคา L* และ คาสี a* ไมใชสีหลักการ
เปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาท่ีจําเพาะเจาะจงของเอนไซม Acetylcholinesterase เมื่อทําปฏิกริิยากับสาร 
Ellman's reagent จึงเกิดความแปรปรวนของคาสี L* และคาสี a* เมื่อสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืช Paraoxon-

Ethyl ตกคางในสารละลายอางอิงเขาไปยับยั้งบริเวณ Active site ของเอนไซม Acetylcholinesterase ทํา
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หนาท่ียับยั้งและเรงปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงสีทําใหความเขมของสีเหลืองนอยลงจึงทําใหเกิดความแปรปรวนคา
สี L* และ a* อยูระหวางชวงคาบเก่ียวของคาสีสงผลใหการเปลีย่นแปลงคาสีของสารเคมีกาํจัดแมลงศตัรูพืช 
Paraoxon-Ethyl ที่ความเขมขน 0.2 0.6 และ 1 ppm คาสี L* และ คาสี a* สามารถระบไุดแคเพียงมีสารเคมี 
Paraoxon-Ethyl ตกคางในสารละลายอางอิงได จากภาพท่ี 4 แสดงใหเห็นวา คาสี L* มีสหสัมพันธทางบวก
เพิ่มขึ้น หมายความวา สีมีแนวโนมไปในทิศทางคาสสีวางของทุกความเขมขน และจากภาพท่ี 5 แสดงใหเห็นวา 
คาสี a* แสดงสหสัมพันธทิศทางลบ หมายความวา สีมีแนวโนมไปในทิศทางคาสีแดงของทุกความเขมขน จาก
ภาพที่ 6 คาสี b* ของสารเคมีกําจดัแมลงศัตรูพืช Paraoxon-Ethyl ความเขมขน 0.2 ppm แสดงคาส ีb* มาก
ที่สุด รองลงมา Paraoxon-Ethyl ความเขมขน 0.6 ppm และ Paraoxon-Ethyl ความเขมขน 1 ppm มีคาสี 
b* นอยท่ีสุด การศึกษาความสัมพนัธระหวางคาสี L*, a* และ b* กบัความเขมขนของสารเคมีกําจัดแมลงและ
ศัตรูพืช Paraoxon-Ethyl ที่ความเขมขน 0.2, 0.6 และ 1 ppm มีสหสัมพันธทางลบกับคาสี b* หมายความวา 
คาสีเขาสูสีน้ําเงิน พบวา คาสี b* เมื่อความเขมขนสารพิษตกคางเพ่ิมข้ึนมีความเขมสีลดลงตั้งแต 1 ถึง 3 นาที  
ยังมีความแปรปรวนของคาสีที่นอยกวาคาสี L* และ a*  แสดงออกมาในรูปแบบสมการเสนตรงมีคาความเช่ือมั่น 
0.97, 0.9453 และ 0.972 ตามลําดับ เมื่อใดก็ตามท่ีมีคาสี b* สหสมัพันธทิศทางลบเพ่ิมขึ้น หมายความวา 
ความเขมขนของสารเคมีกําจัดแมลงและศัตรูพืช Paraoxon-Ethyl เพิ่มขึ้น เนื่องจากคาสีของสารละลายเขาสูคา
สีน้ําเงินมากข้ึน (แสดงคาสีเหลืองนอยลง) ในทางกลับกัน พบวาถาคาสี b* ไมมีการเปลี่ยนแปลง หมายความวา 
สารละลายตัวอยางไมมสีารเคมีกําจัดแมลงและศตัรูพืช Paraoxon-Ethyl ตกคางอยูเปรียบเทียบท่ีเวลาเทากัน 
ถาสารเคมีกําจดัแมลงและศตัรูพืช Paraoxon-Ethyl ตกคางในเอนไซม Acetylcholinesterase จะถกูยับย้ัง
และเรงปฏิกิริยาในการเปลี่ยน Acetylthiocholine iodide ใหเปน Thiocholine ไดนอยลงสงผลตอการ
เกิดปฏิกริิยากับ Ellman's reagent เปลีย่นจากสารละลายสีใสใหกลายเปนสารละลายสีเหลืองไดชาลงและมี
ความเขมของสีเหลืองลดลง (Ellman, et al., 1961) 
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ภาพท่ี 4 คา L* และเวลาแสดงสมบัติทางกายภาพเม่ือสารเคมีกําจดัแมลงและศัตรูพืช Paraoxon-Ethyl ตกคาง

ในสารละลายเอนไซม Acetylcholinesterase กับสาร DTNB และสาร Acetylthiocholine iodide 

 
 

ภาพท่ี 5 คา a* และเวลาแสดงสมบัติทางกายภาพเม่ือสารเคมีกําจดัแมลงและศัตรูพืช Paraoxon-Eth ตกคาง 
ในสารละลายเอนไซม Acetylcholinesterase กับสาร DTNB และสาร Acetylthiocholine iodide 
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ภาพท่ี 6 คา b* และเวลาแสดงสมบัติทางกายภาพเม่ือสารเคมีกําจดัแมลงและศัตรูพืช Paraoxon-Ethyl   

ตกคางในสารละลายเอนไซม Acetylcholinesterase กับสาร DTNB และสาร Acetylthiocholine iodide 
 

 ขอมูลดังกลาวแสดงถึงความสมัพนัธระหวางคาสีกับปริมาณ Acetylthiocholine ทั้งหมดท่ีศึกษาใน
สารละลายที่ปนเปอนสารเคมีกําจดัแมลงและศัตรูพืช Paraoxon-Ethyl เปนไปในทิศทางเดียวกันกับรายงานของ 
(Kubilay, et al., 2013) ศึกษาการเตรียม Ellman’s reagent บน Gold Nanoparticles (Au-NPs)  สําหรับ
เปนเซนเซอรตรวจวัดตัวอยางสารกลุม Bio thiols ที่ชวงความเขมขนต่ําๆ แสดงการเปลี่ยนแปลงเมื่อเติมสาร 
Ellman’s reagent (DTNB) บน Gold Nanoparticles เมื่อเพ่ิม Cysteine สารละลายสีใสจะคอยๆ เปลี่ยน
กลายเปนสีเหลืองออน ดวยเหตผุลที่วา Cysteine ประกอบไปดวย หมู Sulfhydryl ทําปฏิกิริยากับ Ellman’s 

reagent จะไดผลิตภัณฑท่ีเปนสเีหลืองออน กลาวไดวาถามีปริมาณหมู Sulfhydryl สูงเมื่อจับตัว Ellman’s 

reagent แสดงการเปลี่ยนแปลงสขีองสีเหลืองอยางชัดเจนและที่ชวงความยาวคลื่น 410 นาโนเมตรเปนชวง
ความยาวคลื่นของสีมวงแตเมื่อมองดวยตาเปลาจะเห็นเปนสีเหลือง จึงมีการดูดกลืนแสงในชวงนี้มากท่ีสุดของแต
ละความเขมขนของ Cysteine และจากการศึกษาของ (P. Miroslav, et al., 2011)ประสิทธิภาพในการตรวจวดั
กลุม Organophosphate ดวยเอนไซม Acetylcholinesteraseกับสาร Indoxyl Acetate ยอมตดิสเีอนไซม 
Acetylcholinesterase จากปลาไหลไฟฟาและศึกษากลไกของปฏิกิริยาโดยเปรียบเทียบกลไกไมถูกหนวง
ปฏิกิริยาและกลไกท่ีถูกหนวงปฏิกริิยาโดยใช Paraoxon-Ethyl เพื่อคํานวณ Michaelis constant, ความเร็ว
การเกิดปฏิกิริยาสูงสดุ (Maximum reaction velocity) แสดงการเปรียบเทียบสําหรับ Paraoxon-Ethyl ซึ่งอยู
ในกลุมยาฆาแมลงออรกาโนฟอสเฟต โดยใช Acetylthiocholine ทดสอบการเรงปฏิกริิยาดวยเอนไซม 
Acetylcholinesterase เมื่อความเขมเพิ่มขึ้นของ Paraoxon-Ethyl รอยละการหนวงปฏิกริิยาเพิม่ขึน้เนื่องจาก
เอนไซม Acetylthiocholine จับตัวกับParaoxon-Ethyl ยับย้ังการทํางานเอนไซม Acetylcholinesterase ซึ่ง
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จากการยังยั้งโดย Paraoxon- Ethyl  สูงถึงรอยละ 95 หมายความวายังคงมีการทํางานของเอนไซม 
Acetylcholinesterase เหลือการทํางานอยูเพียงรอยละ 5 

 จากการศึกษาความเขมขนของสารเคมีกําจัดแมลงและศัตรูพืช Paraoxon-Ethyl ที่ความเขมขน 0.2, 

0.6 และ 1 ppm ตามลําดับ มีความสัมพันธกับคาสี L* a* และ b* การวิเคราะหคาสีดวยปฏิกิริยาการ
เปลี่ยนแปลงสีดวยเอนไซม Acetylcholinesterase ทําหนาที่ยอย Acetylthiocholine iodide กลายเปน 
thiocholine เขาทําปฏิกริิยากับ Ellman’s method เกิดโครงสรางวงอะโรเมติกทําใหเกิดการเปลีย่นแปลงคาสี
เมื่อพบการตกคางของสารเคมีจัดแมลงและศัตรูพืช Paraoxon- Ethyl เขาทําปฏิกิริยายบัย้ังแบบไมผนักลับ จึง
สงผลใหเอนไซม Acetylcholinesterase ทํางานไมได สงผลใหมีการคั่งของ Acetylcholine เนื่องจากถา
สารเคมีจัดแมลงและศัตรูพืช Paraoxon-Ethyl เขาสูบริเวณ Active site ของเอนไซม Acetylcholinesterase 
จะจับตัวกันแบบถาวร ซึ่งเกิดการเสียรูปหรือเสียสภาพไมสามารถกลบัมาทําหนาท่ีบริเวณ Active site ไดอีก 
หากแตยังมีเอนไซมหลงเหลืออยูในสาระลายที่ยังไมไดจับตัวกับสารเคมีกําจัดแมลงและศัตรูพืช Paraoxon- 

Ethyl จะวกกลับไปเริม่ตนทําหนาท่ียอย Acetylthiocholine iodide สงผลใหทําใหมีโอกาสท่ีจะเกดิการ
เปลี่ยนแปลงคาสไีดไมมาก เหตผุลดังกลาวทําใหการเปลี่ยนแปลงคาสีไมมีการเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจนมาก 
เนื่องจากมีเอนไซมบางสวนเสียสภาพไปแลว อาจมีบางสวนเทานั้นท่ีทําหนาที่ยอย Acetylthiocholine iodide 

กลายเปน thiocholine ความสัมพันธดังกลาวจะเปนชองทางตอการคัดเลือกที่เปนประโยชนและปลอดภัยใน
การตรวจวเิคราะหการปนเปอนสารเคมีกําจัดแมลงและศัตรูพืช Paraoxon-Ethyl โดยผลจากการศึกษา พบวา 
คาสี L* กับ คาสี a* สามารถระบุไดวามสีารเคมีกําจดัแมลงและศตัรูพืช Paraoxon-Ethyl ตกคางในสารละลาย
อางอิงตัวอยางได แตคาสี b* สามารถใชระบุความแตกตางของความเขมขนสารเคมีกําจัดแมลงและศัตรูพืช 
Paraoxon-Ethyl ที่ความเขมขน 0.2 0.6 และ 1 ppm ได เมื่อสารละลายปนเปอน Paraoxon-Ethyl คาสี b* 

แสดงการเปล่ียนแปลงแนวโนมในทิศทางลบท่ีมีคาลบเพ่ิมขึ้นกับเวลาเปลี่ยนแปลงไป จับเวลาตั้งแต 1 ถึง 3 นาที 
แตถาคาสี b* ไมมีพบการเปลีย่นแปลงแสดงใหเห็นวาไมพบการตกคางของสารเคมีกําจัดแมลงและศัตรูพืช 
Paraoxon-Ethyl การทดลองครั้งน้ีเปนเพียงการประเมินหรือชุดทดสอบเบ้ืองตนเพื่อเพิ่มทางเลือกอีกหนึ่งทางท่ี
เปนประโยชนสามารถตรวจวิเคราะหการปนเปอนสารเคมีกําจัดแมลงและศัตรูพืช Paraoxon-Ethyl ไดมีขั้นตอน
ในการวิเคราะหไมซับซอน เห็นผลรวดเร็ว โดยปฏิกิริยาท่ีจาํเพาะเจาะจงของเอนไซม Acetylcholinesterase 
สงผลตอการเกดิปฏิกริิยากับ Ellman's reagent เปลี่ยนจากสารละลายใสใหกลายเปนสารละลายสเีหลืองลดลง
ตามปรมิาณสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชตกคางอยู โดยความเขมของสีที่ลดลง ระยะเวลาที่ใชในการเปล่ียนสีและ
คาสี L* a* และ b* ที่แตกตางกันจะถูกตรวจวดัและบันทึกดวยระบบ CIE (L* a* b*)  เปนตัวระบุความเขมขน
สารเคมีกําจดัแมลงและศตัรูพืช Paraoxon-Ethyl ทีต่กคางอยูในตัวอยางได แตการตรวจสอบดวยวิธีวิเคราะห
ทางเคมียังคงมีความจําเปนที่ตองทําการประเมินเพื่อความแมนยําและถูกตองในการระบุความความเขมขนของ
สารเคมีกําจดัแมลงและศตัรูพืช 

4. การวัดคาความแตกตางของสีสารเคมีกําจัดแมลงและศัตรูพืช Paraoxon-Ethyl ตกคางอยูใน
สารละลาย เอนไซม Acetylcholinesterase, สาร Ellman's reagent และ สาร Acetylthiocholine iodide 
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  การวัดคาสีในรูปแบบสารละลายโดยระบบ CIE L*a*b* สามารถเปรียบเทียบความตางของคาสี L* a* 

และ b* ได โดยเทียบสารละลายอางอิง นําคา L* a* และ b* ของสารละลายตัวอยาง (อางอิง) มาคํานวณตั้งตน 
เทียบกบัคาสี L* a* และ b* ของสารละลายท่ีเปลี่ยนแปลงไป คาสจีะแสดงออกมาในรูปแบบของความแตกตาง
ของคา ∆E* มีสูตรคํานวณหาดังสมการตอไปนี้ (Cayless, et al., 1983; Walker, et al., 2006) 

∆E* = [(∆L*)2+(∆a*)2+[(∆b*)2]0.5 

 แสดงผลการวัดความแตกตางของคาสี L* a* และ b* สารเคมีกาํจดัแมลงและศัตรูพืช Paraoxon-

Ethyl ทีต่กคางอยูในสารละลายเอนไซม Acetylcholinesterase, สาร Ellman's reagent และ สาร 
Acetylthiocholine iodide ในรปูแบบของคา ∆E* 

 
ภาพท่ี 7 วัดความแตกตางของคาสีในรูปแบบของคา ∆E* ของสารเคมีกําจัดแมลงและศัตรูพืช Paraoxon-Ethyl 

ทีค่วามเขมขน 0.2 ppm ตกคางอยูในสารละลายอางอิง 
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ภาพท่ี 8 ความแตกตางของคาสีในรูปแบบของคา ∆E* ของสารเคมีกําจัดแมลงและศัตรูพืช Paraoxon-Ethyl ที่

ความเขมขน 0.6 ppm ตกคางอยูในสารละลายอางอิง 

 
ภาพท่ี 9 ความแตกตางของคาสีในรูปแบบของคา ∆E* ของสารเคมีกําจัดแมลงและศัตรูพืช Paraoxon-Ethyl ที่

ความเขมขน 1 ppm ตกคางอยูในสารละลายอางอิง 
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 แสดงผลการวัดความแตกตางของคาสี L* a* และ b* ในรูปแบบของ ∆E* จากภาพท่ี 7 จะเห็นไดวา
สารละลายตัวอยางท่ีมสีารเคมีกําจัดแมลงและศตัรูพืช Paraoxon-Ethyl ตกคางในสารละลายตัวอยางท่ีความ
เขมขน 0.2 ppm พบความแตกตางของคาสีสูงสุดอยูที่ 1 นาที และ คาสีต่ําสุดอยู 3 นาที รูปแบบของ ∆E* จาก
ภาพที่ 8 จะเห็นไดวา Paraoxon-Ethyl ตกคางในสารละลายตัวอยางที่ความเขมขน 0.6 ppm พบความ
แตกตางของคาสีสูงสุดอยูที่ 1 นาที และ คาสีต่ําสดุอยู 3 นาที และ จากภาพท่ี 9 จะเห็นไดวา Paraoxon-Ethyl 

ตกคางในสารละลายตัวอยางที่ความเขมขน 1 ppm พบความแตกตางของคาสีสูงสุดอยูที่ 1 นาที และ คาสี
ต่ําสุดอยู 3 นาที ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาเมื่อเวลาเพ่ิมขึ้นสารเคมีกําจัดแมลงและศัตรูพืช Paraoxon-Ethyl 

ตกคางในสารละลายตัวอยางที่ความเขมขน 0.2, 0.6 และ 1ppm ตามลาํดับ ท่ีเวลา 1 นาที จะมีการ
เปลี่ยนแปลงคาสี ∆E* ที่ปรากฏมคีาสูงสุด รองลงมาท่ีเวลา 2 นาที และ ท่ีเวลา 3 นาที จะมีการเปลี่ยนแปลงคา
สี ∆E* ที่ปรากฏคาต่ําสุด Paraoxon-Ethyl ตกคางในสารละลายตัวอยางนั้นท่ีทุกความเขมขนมีการ
เปลี่ยนแปลงคาสี ∆E* ในทิศทางเดียวกัน สงผลใหสารละลายอางอิงนั้นท่ีพัฒนาข้ึนสามารถตรวจวิเคราะห
สารเคมีกําจดัแมลงและศตัรูพืช Paraoxon-Ethyl ทีต่กคางในสารละลายตัวอยางอางอิงจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
คาสีเกิดขึ้นจากการประมวลผลดวยเครื่อง Colorimeter ดวยระบบ CIE L*a*b* 

อภิปรายผล  
งานวิจยัเรื่องการตรวจประเมินความสัมพันธระหวางคาสี L*, a* และ b* กับปริมาณสารเคมีกาํจัดแมลง

และศัตรูพืช Paraoxon-Ethyl ที่ตกคางในผลผลิตการเกษตรโดยใช Acetylcholinesterase สามารถสรุปการ
วิจัยไดวา สภาวะท่ีเหมาะสมในการสารละลายอางอิง เอนไซม Acetylcholinesterase  30 ไมโครลิตร, สาร 
Ellman's reagent 300 ไมโครลติรและสาร Acetylthiocholine iodide 300 ไมโครลิตร เพื่อใชในการ
ตรวจวัดสารเคมีกําจดัแมลงและศตัรูพืช Paraoxon-Ethyl ได  

ประสิทธิภาพเอนไซม Acetylcholinesterase เพื่อใชในการตรวจวัดสารเคมีกําจัดแมลงและศัตรูพืช 

Paraoxon-Ethyl โดยศึกษาความสัมพันธระหวางคาสี L*, a* และ b* กับความเขมขนสารเคมีกําจัดแมลงและ
ศัตรูพืช Paraoxon-Ethyl ตกคางอยูในสารละลายอางอิงที่ความเขมขน 0.2, 0.6 และ 1 ppm ตามลําดับ ซึ่งถูก
ประมวลผลจากเครื่อง Colorimeter ดวยระบบ CIE L*a* และ b* พบวา คาสี b* สามารถระบสุารเคมีกําจัด
แมลงและศัตรูพืช Paraoxon-Ethyl ที่ความเขมขน 0.2, 0.6 และ 1 ppm ตามลําดับ ที่ตกคางในสารละลาย
อางอิงได แสดงออกมาในรูปแบบของสมการเสนตรงมีคาความเช่ือมั่น 0.97, 0.9453 และ 0.972 ตามลําดับ 
สวนคาสี L* กับ คาสี a* ระบุไดแคเพียงมีปริมาณการตกคางของสารเคมีกําจัดแมลงและศัตรูพืช Paraoxon-

Ethyl ในสารละลายอางอิงตัวอยาง ขอมูลดังกลาวแสดงถึงการทํางานของเอนไซม Acetylcholinesterase คือ 
เอนไซม Acetylcholinesterase นั้นทําหนาทีย่อยและสลายสารสื่อประสาท Acetylcholine เกดิปฏกิิริยาการ
ยับยั้งแบบไมผันกลับ (irreversible) และทําหนาที่เปนตัวเรงปฏิกิริยาในการเปล่ียน Acetylthiocholine 

iodide ใหเปน Thiocholine ไดนอยลง สงผลตอการเกิดปฏิกิริยากับสาร Ellman's reagent จะถูกคอนจูเกต
กับหมูฟงกชันโปรตีนเอนไซม จึงมผีลใหเกดิการเปลี่ยนแปลงสีทําใหเสารละลายอางอิงนั้นเปนอินดิเคเตอรในการ
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ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงคาสีดวยระบบ CIE L*a* และ * สงผลใหสามารถตรวจวิเคราะหความสัมพันธคาสี
ระหวางการเกิดปฏิกริิยาของสารละลายอางอิงกับสารเคมีกาํจัดแมลงและศัตรูพืช Paraoxon-Ethyl ได 

การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการเตรียมเอนไซม Acetylcholinesterase กับ สาร Ellman's reagent 

เพื่อประสิทธิภาพในการตรวจวัดสารกําจัดศตัรูแมลงและศัตรูพืชทีค่วามเขมขนนอยกวา 1 ppm ตกคางใน
สารละลายอางอิงตัวอยางซึ่งถูกประมวลผลดวยระบบ CIE L*a*b* คาสี L* a* และ b*  ระบุปริมาณของ
เอนไซม Acetylcholinesterase ที่เหลืออยูเปนตัวบงช้ีความเขมสี ถามีสารพิษตกคางสูง สีที่ไดจากการทดสอบ
มีความสเีขมลดนอยลง โดยการใชคาสี L* a* หรือ b* ชวยบอกปริมาณสารพิษท่ีตกคางได เชน ตกคาง 0.2 – 1 

ppm แสดงใหเห็นวาสามารถบงช้ีแบบก่ึงปริมาณได ดังนั้นสามารถนํามาใชงานเปนชุดทดสอบท่ีไดมากกวาขอ
กําหนดการผานหรือไมผานเกษณ เนื่องจากเพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภคสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดของสารเคมีกําจัดแมลง
ศัตรูพืชเอาไวในขอกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร มกษ. 9002-2559 ในการตรวจวัดสารเคมีกําจดัแมลงและ
ศัตรูพืชที่ตกคางอยูในผลผลิตทางการเกษตรและจุดมุงหมายสูงสุดของวิจัยนี้พัฒนาและคิดคนประดิษฐ
เครื่องตรวจวดัสารกําจัดศัตรูแมลงและศัตรูพืชที่มีขนาดเล็ก แมนยํา เคลื่อนที่ได โดยใชเทคโนโลยีประมวลผล
ภาพ (Image processing)  ในการวิเคราะหและคํานวณสารเคมีกําจัดแมลงและศตัรูพืชที่ความเขมขนนอยกวา 
1 ppm ตกคางในผักผลไมสด จากการเปลีย่นแปลงสีของสาร Ellman's reagent ดวยปฏิกิริยาท่ีจาํเพาะเจาะจง
ของเอนไซม Acetylcholinesterase iodide 
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