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Abstract
This research was aimed to study the feasibility of near infrared spectroscopy (NIRs) technique for
determination of insecticide residue in yard long bean. A total of 112 organic yard long bean samples were
prepared by homogenizing and then adding standard chlorpyrifos at the concentration range of 0.02-250 ppm.
Determination of retained chlorpyrifos in samples by gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS). Spectra
were acquired from each sample in five different modes of preparation including, paste, acetonitrile extracted
solution (2nd extracted solution), toluene extracted solution (3rd extracted solution) and dry extract system for near
infrared (DESIR) for 2nd and 3rd extracted solution, in wavelength 800-2500 nm. Reflectance mode was applied to
paste while transflectance mode was applied to extracted solution. In addition, transmittance mode was used for
DESIR samples. It was found that calibration model built from paste’s spectrum gave the best model for prediction with
R2 0.8463, RMSECV 23.4 ppm, RPD 2.55 and bias 0.596 and the model from DESIR of acetonitrile extracted solution
gave R2 0.8422, RMSECV 20.1 ppm, RPD 2.53. When consider R2 and RPD, NIRs was able to roughly determine
chlorpyrifos residue in yard long bean by measuring spectra from paste. However, it was found that the percentage
error of the predicted values compared to the true values was very high especially for the samples with chlorpyrifos
concentration less than 100 ppm. Therefore, more samples should be taken to build the new model.
Keywords: insecticide residue, rapid analysis, yard long bean
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการตรวจสอบสารคลอไพริฟอสตกคางในถั่วฝกยาวแบบรวดเร็วดวยเทคนิค
สเปกโทรสโกปอินฟราเรดยานใกล (Near infrared spectroscopy, NIRs) โดยศึกษาในตัวอยางถั่วฝกยาวอินทรียจ ํานวน 112
ตัวอยาง โดยเติมสารคลอไพริฟอสลงในตัวอยางปนละเอียดใหมีความเขมขนตั้งแต 0.02-250 ppm วิเคราะหปริมาณคลอไพริ
ฟอสในตัวอยางดวยเทคนิคแกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโตรมิทรี (GC-MS) โดยในแตละตัวอยางจะทําการวัดสเปกตรัมจาก
ตัวอยางที่เตรียมแตกตางกัน 5 แบบ ไดแก ตัวอยางปนละเอียด สารสกัดที่ไดจากการสกัดถั่วฝกยาวปนละเอียดดวยอะซิโตไน
ไตรล (สารสกัดขั้นที่ 2) สารสกัดที่ไดจากการสกัดถั่วฝกยาวปนละเอียดดวยโทลูอีน (สารสกัดขั้นที่ 3) และการใชเทคนิค dry
extract system for near infrared (DESIR) กับ สารสกัดขั้น ที่ 2 และ 3 โดยวัด ในชวงความยาวคลื่น 800-2500 นาโนเมตร
ตัวอยางปนละเอียดจะวัดในรูปแบบการสะทอน สารสกัดวัดในรูปแบบสองผานแลวสะทอนกลับ และ DESIR วัดในรูปแบบสอง
ผาน จากการศึกษาพบวาการสรางสมการจากสเปกตรัมที่วดั จากถั่วฝกยาวปนละเอียดให R2 สูงที่สุดที่ 0.8463 RMSECV 23.4
ppm RPD 2.55 และคาความเอนเอียง 0.596 และสมการที่สรางจากสเปกตรัมของเทคนิค DESIR ของสารสกัดขั้นที่ 2 จะให
R2 0.8422 RMSECV 20.1 ppm และ RPD 2.53 เมื่อพิจารณาจากคา R2 และ RPD ที่สูง พบวาเทคนิค NIRs สามารถใชในการ
วิเคราะหสารคลอไพริฟอสตกคางในถั่วฝกยาวไดในระดับหยาบๆ โดยวัดสเปกตรัมจากตัวอยางปนละเอียด อยางไรก็ตามเมื่อ
คํ า นวณค า ร อ ยละของความผิ ด พลาดของค า ที่ ได จ ากการทํ า นายด ว ย NIRs กั บ ค า จริง พบว า มี ค วามผิ ด พลาดสู ง มาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวอยางที่มีความเขมขนนอยกวา 100 ppm ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติม โดยการเพิ่มจํานวนตัวอยางที่
มีความเขมขนตางๆเพื่อใชในการสรางสมการ
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คํานํา
ปญหาหลักของการสงออกถั่วฝกยาวคือการตกคางของยาฆาแมลงเกินมาตรฐานกําหนด จากผลการสุมตรวจยาฆา
แมลงตกคางในผักของเครือขายเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืชพบวาตัวอยางถั่วฝกยาวที่สุมมาทั้งหมดมีการปนเปอนสารพิษ
ตกคางยาฆาแมลงเกินที่กฎหมาย กําหนดรอยละ 42.9 โดยสารคลอไพริฟอสเปนหนึ่งในสารที่พบวามีการตกคางมากใน
ถั่วฝกยาว (Thai-PAN, 2558) วิธที ี่ใชในการตรวจสอบยาฆาแมลงตกคางในถั่วฝกยาว ในปจจุบันมีขอกําจัดคือเปนวิธีที่ทําลาย
ตัวอยาง ใชระยะเวลานาน และตองการผูที่มีประสบการณทาํ งานมาก เทคนิค NIRs จึงมีความนาสนใจในการนํามาวิเคราะห
ยาฆาแมลงตกคางในถัว่ ฝกยาวเพราะเปนวิธีการวิเคราะหที่รวดเร็วและไมทําลายตัวอยางหรือมีการเตรียมตัวอยางนอย ดังนั้น
งานวิจัยนีจ้ ึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการใช เทคนิค NIRs ในการติดตามปริมาณคลอไพริฟอสตกคางใน
ถั่วฝกยาว
อุปกรณและวิธกี าร

1 ตัวอยางและการเตรียมตัวอยาง
ในการศึกษานี้เลือกซื้อถัว่ ฝกยาวอินทรียจากหางสรรพสินคาจํานวน 88 ตัวอยาง และซื้อถัว่ ฝกยาวทีค่ าดวามีการ
ตกคางของยาฆาแมลงที่ตลาดปฐมมงคล จังหวัดนครปฐมจํานวน 24 ตัวอยาง โดยเลือกถั่วฝกยาวที่ไมมีตาํ หนิ จากนั้นนํา
ตัวอยางมาปนละเอียด แลวชั่งตัวอยาง 15 กรัม ใสลงในหลอดสําหรับปนเหวี่ยงขนาด 50 ml จากนั้นเติมสารมาตรฐานคลอไพริ
ฟอสลงในตัวอยางใหมีความเขมขนคลอไพริฟอสตามที่ตองการ (0.02-250 ppm) เขยาใหเขากัน 1 นาที ตัวอยางที่ผสมกับสาร
มาตรฐานคลอไพริฟอสเรียบรอยแลว เรียกวา “paste” จากนั้น “paste” จะถูกนําไปสกัดโดยใชวิธี QuEChERS ซึ่งดัดแปลง
จากวิธีของ Lehotay (2007) เติมอะซิโตไนไตรล 15 ml เติม MgSO 4 anh. 6±0.3 g และ NaOAC 2.5±0.2 g แลวเขยาใหเขา
กัน 1 นาที จากนั้นนําไปหมุนเหวี่ยงเพื่อแยกสวนสารละลายเปนเวลา 1 นาที ดวยความเร็ว 3,500 รอบตอนาที ไดสารสกัดสี
เขียวใสลอยอยูด านบน สารสกัดนี้เรียกวา “สารสกัดขั้นที่ 2” ดูดสารสกัดใสมา 5 ml ใสในหลอดสําหรับหมุนเหวีย่ งขนาด 15
ml เพื่อทําใหบริสุทธิ์โดยเติม MgSO 4 anh. 0.75±0.15 g, PSA 2.5±0.05 g และ GCB 0.1±0.02 g เขยาใหเขากัน 1 นาที
จากนั้นนําไปหมุนเหวีย่ งเพื่อแยกสวนสารละลายใสเปนเวลา 1 นาที ดวยความเร็ว 3,500 รอบตอนาที ดูดสารสกัดสวนใสมา
3.5 ml ใสลงในหลอดปรับปริมาตร เติมโทลูอีนลงไป 0.5 ml จากนั้นเปาดวยแกสไนโตรเจนเพื่อระเหยอะซิโตไนไตรลออก เปา
ระเหยจนเหลือปริมาตรสารสกัด 0.5 ml จากนั้นปรับปริมาตรเปน 3.5 ml ดวยโทลูอีนไดสารสกัดสุดทาย เรียกสารสกัดสวนนี้วา
“สารสกัด ขั้นที่ 3” สารสกัด 1 ml จะถูกนําไปกรองผาน 0.45 µm ของไนลอนฟวเตอรเพื่อวิเคราะหคา ทางเคมีดว ยวิธีแกส
โครมาโทกราฟ-แมสสเปกโตรมิทรี สารสกัดทั้งสองขั้นตอนจะถูกแบงมาเตรียมการวัดในระบบ NIRs ดวยเทคนิค DESIR โดย
นําสารสกัด 1 ml ของในแตละขั้นตอนมาหยดลงบนกระดาษกรองไมโครไฟเบอรชนิดใยแกวขนาดเสนผานศูนยกลาง 37 mm
แลวระเหยตัวทําละลายออกใหหมด ไดเปน “DESIR ขั้นที่ 2” และ “DESIR ขั้นที่ 3”
2 การวัดในระบบของสเปกโทรสโกปอนิ ฟราเรดยานใกล
นําตัวอยาง “paste” “สารสกัดขัน้ ที่ 2” “สารสกัดขั้นที่ 3” “DESIR ขั้นที่ 2“ และ “DESIR ขั้นที่ 3“ มาวัดสเปกตรัมดวย
เครื่อง สเปกโทรสโกปอินฟราเรดยางใกล FT-NIR รุน MPA (บริษัท Bruker Hong Kong Limited) ใชความยาวคลื่น 800-2500
nm วัดสเปกตรัมในระบบการวัดในรูปแบบตางๆแสดงใน Figure 1 จากนั้นเสนสเปกตรัมและคาทางเคมีจะถูกนําไปสราง
สมการทํานายและทวนสอบสมการดวย cross validation โดยใชโปรแกรม OPUS เวอรชัน 7.2.139.1294

Figure 1 Flowchart of NIRs measurement.
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3 ระบบการวิเคราะหดวยแกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโตรมิทรี
วัดปริมาณคลอไพริฟอสตกคางในถั่วฝกยาวดวยเครื่องแกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโตรมิทรี (Shimadzu GCMSQP2010Ultra, Ionization method: EI) ใชคอลัมน Agilent DB-5ms ขนาด 0.25 mm x 30 m ปริมาตรฉีด 2 µL ในรูปแบบฉีด
เขาทัง้ หมด อุณหภูมิฉดี เขา 250°C ระบบการตั้งคาอุณหภูมขิ องตูค อลัมนเปน 100oC เปนเวลา 1.865 นาที จากนั้นเพิ่มขึ้นดวย
อัตรา 30 oC ตอนาทีเมื่ออุณหภูมิสูงถึง 175 oC จึงเพิ่มอัตราเปน 6.5 oC ตอนาที จนอุณหภูมิเพิม่ ขึ้นถึง 210 oC แลวคงที่ไวเปน
เวลา 3 นาที จากนั้นเพิม่ อุณหภูมิดวยอัตรา 20 oC ตอนาทีจนอุณหภูมิสูงถึง 280 oC คงที่ไวเปนเวลา 1 นาที ตั้งอุณหภูมิของ
แมสสเปกโตรมิเตอรที่ 230 oC เวลาในการกําจัดตัวทําละลาย 2.8 นาที
ผล
สเปกตรัมจากเทคนิค NIRs ของตัวอยางถั่วฝกยาวจะแสดงดัง Figure 2 โดยภาพที่ 2A คือสเปกตรัมของ paste และ
2B คือสเปกตรัมของสารสกัดขั้นที่ 2 พบวาเสนสเปกตรัมของ paste มีลักษณะเปนพีคกวาง (broad band) และมีการเลื่อนขึ้น
ของสเปกตรัมตามแนวแกน y (baseline shift effect) จะพบพีคที่ความยาวคลื่น 1400-1500 nm ซึ่งแสดงถึงตําแหนงการ
ดูดกลืนของน้าํ สวนสเปกตรัมของสารสกัดขั้นที่ 2 จะไมพบทั้งพีคที่ตําแหนงการดูดกลืนของน้าํ และ baseline shift effect และ
จากการสรางสมการการทํานายที่ไดจากการเตรียมตัวอยาง 5 แบบ พบวาสมการที่ใหคา R2 และ RPD ที่ดีที่สุดในกลุมทวน
สอบคือสมการทํานายที่สรางจาก paste (Table 1) สําหรับแผนภาพการกระจายของสมการทวนสอบของ paste แสดงใน
Figure 3 จะพบวาขอมูลมีแนวโนมไปทางเดียวกับเสน target line แตพบวาขอมูลสวนใหญมีการกระจายออกจากเสน target
line โดยเฉพาะขอมูลที่มคี วามเขมขนต่ํากวา 100 ppm ทําใหคาความผิดพลาดในการทํานายสูง
A

B

Figure 2 NIR spectra of yard long bean paste (A) and acetonitrile extracted solution (B)
Table 1 Statistic values of calibration and validation models that were built from different modes of spectral
acquisition
Samples

N

paste
2nd extracted soln
2nd DESIR
3rd extracted soln
3rd DESIR

107
100
102
109
101

Calibration
Pretreatment
R
RMSEE
(ppm)
st
1 derivative 0.9096
18.5
SNV
0.9445
12.8
1st + SNV 0.8825
17.7
COE
0.8578
22.2
st
1 + SNV 0.7950
16.5
2

2

R

0.8463
0.7916
0.8422
0.3807
0.6588

Validation
RMSECV
RPD
(ppm)
23.4
2.55
23.9
2.19
20.1
2.53
44.4
1.27
20.9
1.71

Bias
0.596
0.462
0.276
-0.0757
0.267
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Figure 3 Scattering plot of validation model of paste
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Figure 4 Histogram of chlopyrifos concentrations
that were used in this study

วิจารณผล
ถึงแมผลทางสถิตใิ น Table 1 จะพบวาการสรางสมการทํานายจาก paste จะใหผลที่ดี โดยจะให R2 และ RPD ที่สูง
อยางไรก็ตามหากพิจารณาจากคา RMSECV ยังพบวามีคา สูง ซึ่งหมายถึงเทคนิคนี้ยงั ไมสามารถนําไปใชในการทํานาย
ปริมาณคลอไพริฟอสในถัว่ ฝกยาวได ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากตัวอยางทีใ่ ชสรางสมการบางสวนมีความเขมขนต่าํ มาก ซึง่ จากภาพ
ที่ 4 แสดงถึงแผนภาพการกระจายของขอมูลทางเคมีทใี่ ชในการสรางสมการเทียบมาตรฐาน จะพบวามีตวั อยางที่มคี วาม
เขมขนของคลอไพริฟอสที่ต่ํากวา 100 ppm อยูมาก ซึง่ อาจทําใหการความผิดพลาดในการใชเทคนิค NIRs ในการทํานาย
สรุป
การสรางสมการเทียบมาตรฐานและทวนสอบสมการสําหรับตรวจสอบคลอไพริฟอสในถั่วฝกยาวที่ใหคา R2 และ RPD
สูงที่สุดนั้นไดจากเสนสเปกตรัมจาก paste และรองลงมาจะเปนสมการที่สรางจากเสนสเปกตรัมจาก DESIR ขั้นที่ 2 อยางไรก็
ตามเมื่อพิจารณาความผิดพลาดของคาที่ไดจากการทํานายดวยเทคนิค NIRs กับคาจริงที่วเิ คราะหดวยเทคนิค GC-MS ของ
ตัวอยางทีศ่ ึกษา (%error) พบวาสมการที่ไดยังไมมีความเปนไปไดในการทํานายคลอไพริฟอสโดยเฉพาะในชวงที่ความเขมขน
นอยกวา 100 ppm เนื่องจากใหความผิดพลาดที่สงู ในขณะที่ชว งความเขมขนมากกวา 100 ppm ใหคาความผิดพลาดรอยละ
12.6 ดังนั้นควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยการเพิม่ จํานวนตัวอยางในการสรางสมการ
คําขอบคุณ
โครงงานวิจยั เรื่อง
“การพัฒนาวิธกี ารตรวจสอบสารพิษตกคางในผักสดแบบรวดเร็วดวยเทคนิคสเปกโทรสโกป
อินฟราเรดยานใกล: กรณีศึกษาถั่วฝกยาวและพริก” ภายใตชดุ โครงการวิจยั เรื่อง “การพัฒนาวิธกี ารตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตผลการเกษตร และผลิตภัณฑอาหารอยางรวดเร็วดวยเทคนิคสเปกโทรสโกปอินฟราเรดยานใกล” ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
เงินงบประมาณแผนดินประจําป 2555 และ 2556 ผานสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอขอบคุณ Professor Dr. Shuji Adachi และ Assist. Professor Dr. Takashi Kobayashi จาก Laboratory of
Bioengineering, Division of Food Science and Agriculture, Kyoto University, Sakyo-ku Kyoto, Japan สําหรับการ
สนับสนุนดานการใช GC-MS
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