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คำนำ 

 
คู่มือฉบับนี้จัดทำเพื่อ โดยมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นแนวทางแก่ผู้ขอใช้บริการ

ในด้านการทดสอบโลหะหนัก  กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ดำเนินการตามขั้นตอนในการให้บริการวิเคราะห์ด้านต่าง ๆ เพื่อให้
ถูกต้องในการทดสอบหาปริมาณโลหะหนัก และถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 

  ซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหาการปฏิบัติงานในการเก็บตัวอย่างดิน น้ำ พืช และปุ๋ย 
อัตราค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ในแต่ละรายการทดสอบ การรับตัวอย่างเพื่อดำเนินการทดสอบ 
การเก็บรักษาและการจำหน่ายตัวอย่างทดสอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ผู ้จ ัดทำหวังเป็นอย่างยิ ่งว่าเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานเล่มนี ้จะเป็ น
ประโยชน์สำหรับ ผู้ใช้บริการทุกท่าน  
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                    ผู้จัดทำคู่มือ 
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1. ขอบข่ายการทดสอบโลหะหนัก 
 
ห้องปฏิบัติการทดสอบโลหะหนัก กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต (กพป.) เป็น

ห้องปฏิบัติการที่มีเป้าหมายมุ่งมั ่นสู่การวิเคราะห์ตามระบบคุณภาพ IDO/IEC17025:2017 เพื่อพัฒนา
ระบบการตรวจสอบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  และเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักวิจัย
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4  กรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐรับผิดชอบพื้นที่ 9 จังหวัดภาคะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ 
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และอุบลราธานี  

โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538  และจัดตั้งขึ้นพร้อมกับการตั้งสถาบันวิจัยการทำฟาร์มใน
ส่วนภูมิภาค แล้วจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร จำนวน 8 เขตซึ่งเป็นตัวแทนการ
ให้บริการในส่วนภูมิภาค ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ห้องปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 4 ได้มีการพัฒนา ปรับปรุง และขยายขอบข่ายรายการทดสอบมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขอบข่ายสำหรับ
การทดสอบโลหะหนัก ประกอบด้วยรายการทดสอบดังต่อไปนี้ 

1.1 การทดสอบโลหะหนักในตัวอย่างดิน 
 1.2 การทดสอบโลหะหนักในตัวอย่างน้ำ 
 1.3 การทดสอบโลหะหนักในตัวอย่างพืช 

1.4 การทดสอบโลหะหนักในตัวอย่างปุ๋ย 
 
ตารางที่ 1 แสดงขอบข่ายการให้บริการทดสอบโลหะหนักในตัวอย่างดิน น้ำ พืช และปุ๋ย 

 
 
 
 

ขอบข่ายการทดสอบโลหะหนัก 
□  ตัวอย่างพืช1/  
รายการทดสอบ 

□  ตัวอย่างน้ำ2/ 
รายการทดสอบ 

□  ตัวอย่างดิน1/ 
รายการทดสอบ 

□  ตัวอย่างปุ๋ย1/ 
รายการทดสอบ 

 1. สารหนู (As)                 1. สารหนู (As)                  1. สารหนู (As)                  1. สารหนู (As)                 
 2. ปรอท (Hg)                  2. ปรอท (Hg)                   2. ปรอท (Hg)                   2. ปรอท (Hg)                  
 3. โครเมียม (Cr)               3. โครเมียม (Cr)                3. โครเมียม (Cr)                3. โครเมียม (Cr)               
 4. ตะกั่ว (Pb)                  4. ตะกั่ว (Pb)                   4. ตะกั่ว (Pb)                   4. ตะกั่ว (Pb)                  
 5. แคดเมียม (Cd)             5. แคดเมียม (Cd)              5. แคดเมียม (Cd)              5. แคดเมียม (Cd)             
 6. นิกเกิล (Ni)                  6. นิกเกิล (Ni)                   6. นิกเกิล (Ni)                   6. ทองแดง (Cu)               
 7. ทองแดง (Cu)              7. ทองแดง (Cu)                7. ทองแดง (Cu)                7. อื่นฯ........................... 
 8. สังกะสี (Zn)                8. สังกะสี (Zn)                  8. สังกะสี (Zn)                 
 9.  เหล็ก (Fe )                9. เหล็ก (Fe )                   9. อ่ืนฯ........................  
 10. อื่นฯ......................... 10.แมงกานีส (Mn)              
 11. อื่นฯ......................   
วิธีการทดสอบ  1/ In house method base on Ultra wave Application books. 
                    2/ In-house method TM-7.2-01-HM Base on Standard Method for the Examination of Water and  
                        Wastewater 23rd  ED 2017 part 3030E and part 3120B.  
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2. การขอรับบริการทดสอบ  
  ผู้รับบริการสามารถขอใช้บริการได้ โดยติดต่อห้องปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและ
ปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ผู้ขอรับบริการที่เป็นเกษตรกร ส่งตัวอย่างผ่านหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์และ
ทดสอบตัวอย่าง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

2. ผู้ขอรับบริการที่เป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐยื่นคำขอวิเคราะห์และทดสอบ
ตัวอย่างเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

3. ผู้ขอรับบริการที่เป็นส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร ยื่นคำขอ วิเคราะห์และทดสอบตัวอย่าง
เพื่อใช้ในงานวิจัย ให้จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทดสอบในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตรา
ค่าใช้จ่ายตามประกาศกรมวิชาการเกษตร ให้กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัย
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4  

4. การยื่นคำขอใช้บริการ หากเป็นไปเพื่อนำผลการวิเคราะห์และทดสอบไปใช้ประ โยชน์ใน
โครงการพิเศษตามนโยบายรัฐบาล หรือในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือมีการจัดซื้อสารเคมี 
อุปกรณ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบให้แก่ กลุ่มพัฒนาการ
ตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ
ของอัตราค่าใช้จ่ายตามประกาศกรมวิชาการเกษตร ให้ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 
เป็นผู้พิจารณาอนุญาตการยกเว้นค่าใช้จ่าย 

5. ผู้ขอรับบริการที่เป็นหน่วยงานเอกชนทั่วไป สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบนำส่งตัวอย่าง
ทดสอบ (ภาคผนวก) ในระบบการดาวน์โหลดเอสาร ช่องกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต 
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 แล้วกรอกใบนำส่งตัวอย่างทดสอบ  ระบุวัตถุ ประสงค์ที่จะขอรับ
บริการวิเคราะห์ รวมทั้งจะต้องมีซื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ของผู้ใช้บริการที่จะสามารถติดต่อกลับ
ได้ ชำระค่า ธรรมเนียมบริการตรวจวิเคราะห์ ในอัตราตามประกาศกรมวิชาการเกษตร 
 หมายเหตุ  ประกาศกรมวิชาการเกษตร ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เร่ือง อัตราค่าวิเคราะห์และ
ทดสอบวัตถุตัวอย่าง พ.ศ.2564 ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2564 

3. การเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบโลหะหนัก 
ดิน นำ้ พืช และปุ๋ย เป็นปัจจัยการผลิตทีส่ำคัญในการทำการเกษตร การเก็บตัวอย่างทดสอบเพื่อ

หาปริมาณโลหะหนัก  สามารถดำเนินการ ตามหลักการดังนี ้
3.1 หลักการเก็บตัวอย่างดิน 
1. การเก็บตัวอย่างดินอย่างถูกต้อง 
2. วิธีการวิเคราะห์ดินที่เป็นมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ 
3. การแปลหลักการความหมายของค่าวิเคราะห์ การให้คำแนะนำการใส่ปูนขาวและปุ๋ยคอกโดย

ใช้ค่าวิเคราะห์ดินเป็นหลักเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
การวิเคราะห์ดินจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ขี้นอยู่กับ  3  ปัจจัยดังกล่าวข้างต้น  ความถูกต้องของ

ผลวิเคราะห์ดินมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะให้คำแนะนำในการใส่ปุ ๋ยแก่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ จาก
การศึกษา  พบว่าประมาณ 90% ของความผิดพลาดของผลการวิเคราะห์ดินเป็นผลมาจากการเก็บตัวอย่าง
ดินไม่ถูกต้อง การเก็บตัวอย่างดินจากบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาวิเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นจึงเป็นเรื่อง
สำคัญมาก  ตัวอย่างดินที่เก็บมาวิเคราะห์จะต้องเป็นตัวแทนที่แท้จริงของดินในบริเวณนั้น ๆ  นั่นคือ 
ตัวอย่างดินที่เก็บมานั้นจะต้องประกอบด้วยปริมาณและชนิดของธาตุอาหารพืชตลอดจนสมบัติอื ่น ๆ 
เหมือนดินในบริเวณที่เก็บมานั้นทุกประการ  
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แต่การที่จะให้ได้ตัวอย่างดินที่มีสมบัติดังกล่าวเป็นสิ่งที่เป็นไปได้โดยยาก เพราะดินเป็นเทหวัตถุ
ธรรมชาติที่ไม่มีความเป็นเนื้อเดียวกัน ปริมาณและชนิดของธาตุอาหารพืช ตลอดจนสมบัติอื่น ๆ มีความ
แปรปรวนมาก ดังนั้นการเก็บตัวอย่างดินจึงต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังและเป็น  ไปตามหลักเกณฑ์
ทางวิชาการเพื่อให้ได้ตัวอย่างดินที่เป็นตัวแทนที่ดีและเพียงพอที่จะสะท้อนสภาวะที่แท้จริงของปริมาณธาตุ
อาหารพืชตลอดจนสมบัติอื่น ๆ ในไร่นาหรือในดินบริเวณที่ทำการเก็บตัวอย่าง 
อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างดิน 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างดิน ประกอบด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1   อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างดิน 

1. เครื่องมือในการเก็บตัวอย่างดิน 
เครื่องมือมีหลายชนิด ทั้งชนิดที่เป็นใบมีด (blades) เช่น จอบ เสียม พลั่ว ชนิดท่อหรือหลอดเจาะ 

(tubes)  และชนิดสว่าน (auger) เป็นต้น (ภาพที่ 1) 
 เครื่องมือในการเก็บตัวอย่างดินที่ดีควรเป็นเครื่องมือที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. สามารถเก็บตัวอย่างดินที่เป็นแท่ง (core) หรือแผ่นบาง ๆ (slice) ซึ่งมีความสม่ำเสมอใน
ปริมาณที่เท่ากันจากแต่ละจุดเพื่อนำมาทำเป็นตัวอย่างรวม (composite sample) ได้ใน
ปริมาณที่เหมาะสมเพื่อการวิเคราะห์ 

2. ทำความสะอาดง่าย 
3. สามารถปรับใช้ได้กับทั้งดินทรายแห้งและดินเหนียวที่เปียกชื้น 
4. ไม่เป็นสนิม ไม่โค้งงอหรือแตกหักง่าย 
5. ใช้ง่ายแม้กับพื้นที่ที่ค่อนข้างแข็ง  

2. ถังพลาสติก 
จำนวน 1-2 ใบ เพื่อใช้รวบรวมตัวอย่างดินในแต่ละระดับความลึก 

3. แผ่นพลาสติกและถุงพลาสติก 
     แผ่นพลาสติกใช้สำหรับคลุกดิน และถุงพลาสติกใช้บรรจุดินเพื่อส่งวิเคราะห์อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการ

เก็บตัวอย่างดินจะต้องสะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อน เช่น สนิมปูน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยากำจัดวัชพืช  สารเคมี
หรือสิ่งปนเปื้อนอื่นใดที่จะทำให้ผลวิเคราะห์ดินผิดพลาด 
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ขนาดของพื้นที่ 
 ขนาดของพื้นที่เก็บตัวอย่างดิน 1 ตัวอย่าง ควรมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ไร่ มีการปลูกพืชชนิดเดียวกัน 
การเจริญเติบโตอยู่ในระดับเดียวกัน เนื้อดิน  สีและชนิดของดิน  เหมือนกันมีความลาดเทของพื้นที่อยู่ใน
ระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน การใส่ปูนและปุ๋ยใส่อัตราและเวลาเดียวกัน การเก็บให้กระจายจุดที่จะเก็บ
ทั่วพื้นที่โดยกำหนดให้ไม่น้อยกว่า 25 จุด ต่อพื้นที่ 25 ไร่ หรือทำการเก็บตัวอย่างดิน 1-2 จุดต่อพื้นที่ 1 ไร่ 
การสุ่มเก็บตัวอย่าง  ยิ่งเก็บถี่เท่าใดจะทำให้ได้ตัวแทนที่ดียิ่งขึ้นเท่านั้น 
เวลาที่เหมาะสมในการเก็บตัวอย่างดิน 
 การเก็บตัวอย่างดินสามารถดำเนินการได้ตลอดทั้งปี แต่เวลาที่เหมาะสมที่สุดคือหลังการเก็บเกี่ยว
เล็กน้อย หรือ 2 เดือนก่อนการปลูกพืช เพราะเวลาในขณะนั้นดินมีสภาพความชื้นพอเหมาะทำให้เก็บ
ตัวอย่างสะดวกและหากส่งวิเคราะห์ทันทีเกษตรกรจะได้รับผลการวิเคราะห์และคำแนะนำสำหรับปลูกพืช
ในฤดูถัดไปได้ทันท่วงที การทดสอบเพื่อให้ทราบว่าดินมีระดับความชื้นเหมาะต่อการเก็บตัวอย่ างตัวอย่าง
หรือไม่ อาจทำได้โดยการบีบดินให้แน่นภายในอุ้งมือ ซึ่งถ้าระดับความชื้นของดินกำลังพอเหมาะดินจะยังคง
จับกันเป็นก้อนเมื่อแบมือออกและบิดินจะรู้สึกว่าร่วน 
วิธีการเก็บ 

1.แบ่งพื้นที่โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาแล้ว และกำหนดจุดที่จะทำการเก็บตัวอย่าง 
ควรทำแผนผังในสมุดบันทึกให้เรียบร้อย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับพื้นที่ของตนเองต่อไป (ภาพที่ 2)  

2.จุดที่กำหนดจะทำการเก็บตัวอย่างไม่ควรเป็นดินเก่า ขอบรั้ว คอกสัตว์ หรือกองปุ๋ยเก่า ฯลฯ 
      3. ทำความสะอาดผิวดินบริเวณจุดที่กำหนด หากใช้หลอดเจาะดิน สว่านเจาะดิน หรือสว่านรูป
กระบอก ต้องตั้งเครื่องมือใช้ตั้งฉากกับผิวดินแล้วกดลงไปในระดับความลึก 6 นิ้ว สำหรับดินบน และ 12 
นิ้วสำหรับดินล่างแล้วดึงขึ้นตรง ๆ หากใช้เสียมหรือพลั่วให้ขุดดินเป็นรูปตัว (V) ให้มีความลึกแนวดิ่ง 6 นิ้ว 
ส่วนที่เป็นตัววีนี้ทิ้งไป จากนั้นใช้เสียมแซะขอบด้านหนึ่งของตัว V ให้มีความหนาประมาณ 1 นิ้ว โดยกด
เสียมให้ลึกจนถึงก้นหลุม งัดดินขึ้นแล้วแบ่งดินด้านข้างทั้งสองของพลั่วออกทิ้งไป นำดินส่วนที่เหลือใส่ถัง
พลาสติก (ภาพที่ 3) กระทำในลักษณะนี้จนครบทุกจุดที่กำหนด มีข้อควรระวัง คือดินจากทุกจุดที่เก็บเพื่อ
นำมารวมในถังพลาสติกนั้นจะต้องมีปริมาณเท่า ๆ กัน แล้วคลุกเคล้าดินในถังให้เข้ากันอย่างดี จากนั้นเทดิน
ลงกองบนแผ่นพลาสติกคลุกเคล้าให้เข้ากันดีอีกครั้งหนึ่งจะได้ตัวอย่างดินรวม (composite sample) เพื่อ
ใช้เป็นตัวแทนของดินทั้งแปลง 
        

                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2   แสดงการแบ่งพื้นที่ในการเก็บตัวอย่าง
ดินตามลักษณะภูมิประเทศ ชนิดของดิน  ชนิด
และอายุพืช  และการใส่ปุ๋ย  ใส่ปนู                                                                                 
  →    จุดเก็บตัวอย่างดิน 

ภาพที่ 3 แสดงวิธีการเก็บตัวอย่างดินจากจุด
ที่กำหนด 
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หลังจากคลุกเคล้าตัวอย่างดินรวมให้เข้ากันดีแล้วพูนดินให้เป็นกองและทำเคร่ืองหมาย + บนยอด
กองดิน  แบ่งดินออกเป็น 4 ส่วน นำดินมา 1 ส่วน ประมาณครึ่ง กก. ถึง 1 กก. (ภาพที่ 4) นำดินส่วนที่แบง่
มานี้บรรจุลงในถุงพลาสติก เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอย่างดิน เช่น ชื่อผู้ ส่งตัวอย่าง สถานที่เก็บและ
ความลึกกำกับไว้ข้างถุงให้ชัดเจน รัดปากถุงให้แน่นแล้วนำส่งห้องปฏิบัติการเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ต่อไป 

 

 สำหรับการเก็บดินล่าง คือความลึกระดับ 6-12 นิ้ว หรือ ฯลฯ ให้ดำเนินการเก็บในลักษณะ
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับดินบนแต่จำนวนจุดที่เก็บน้อยลง คือทำการเก็บดินบน 2-3 จุด แล้วเก็บดิน
ล่าง 1 จุด เพราะในดินล่างมีความแปรปรวนของปริมาณและชนิดธาตุอาหารพืชและสมบัติอื่น ๆ น้อยกว่า
ดินบน การเก็บดินในแต่ละระดับความลึกให้แยกกันในแต่ละถัง คือเก็บตัวอย่างดินบนใส่ไว้ในถังใบหนึ่ง 
และดินล่างใส่ไว้ในถังอีกใบหนึ่งต่างหากแล้วทำการแบ่งดินมาวิเคราะห์ในทำนองเดียวกับดินบนที่อธิบาย
มาแล้วบรรจุดินในถุงพลาสติกเขียนกำกับให้เรียบร้อยเช่นกัน 

การเก็บดิน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพที่ 4   แสดงการแบ่งตัวอยา่งเพื่อส่งวิเคราะห์ 
 
 
 
 

4.1  นำดินซึ่งเก็บมาจากหลาย ๆ จุดใน 1 แปลงมา
คลุกเคล้าให้เข้ากันดีบนแผ่นพลาสติกท่ีสะอาดจะได้
ตัวอย่างดินรวม (composite sample)  1  ตัวอย่าง 
 
 
 
 
4.2   แบ่งตัวอย่างดินรวมออกเป็น  4  ส่วน 
เท่า ๆ กัน 
 
 
 
 
 
4.3   นำดินส่วนหนึ่งประมาณ ครึ่ง กก.-1 กก. บรรจุลง
ในถุงพลาสติกท่ีสะอาด รัดปากถุงให้แน่นและเขียน
รายละเอียดสังเขปกำกับ 
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ความลึกของตัวอย่างดินที่เก็บ 
ความลึก (นิ้ว) พืชที่ปลูก 

0-3 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ สนามหญ้า แปลงเพาะกล้า 
0-6 แปลงปลูกผัก ไม้ดอก ข้าวโพด ข้าวฟ่าง หรือก่อนการ

ปลูกพืชล้มลุกทุกชนิด 
0-6 และ 6-12 ไม้ผล มันสำปะหลัง ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น อ้อย ฝ้าย ฯลฯ 
ลึกกว่า 12 ไม้ยืนต้น ดินที่มีปัญหาเนื่องจากการสะสมเกลือต่าง ๆ 

เช่น เกลือแกง ฯลฯ หรือแล้วแต่ความประสงค์ในการ
แก้ปัญหาเป็นราย ๆ ไป 

 
การเก็บดินสวนผลไม้ 
 บริเวณพื้นที่ที่เป็นสวนผลไม้ควรมีความหนาของหน้ำดินไม่ต่ำกว่า 1 เมตร  ทำการแบ่งพื้นที่สวน
ผลไม้ออกเป็นขอบเขต ตามสี และความหยาบ ละเอียดของเนื้อดิน หรือตามร่องที่ปลูก กำหนดจุดที่จะเก็บ
ให้กระจายอยู่ในขอบเขตดังกล่าว เป็นจำนวน 6-8 ต้น เก็บที่ระดับความลึก 0-6 นิ้ว และ 6-12 นิ้ว ต้นละ 
4 จุด ตามแนวทั้ง 4 ทิศหลัก รวบรวมดินที่เก็บโดยแยกเป็น 2 ตัวอย่าง ตามระดับความลึก (ภาพที่ 5)                                
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
               ภาพที่ 5   แสดงการเก็บตัวอย่างดินจากสวนผลไม้หรือไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ  
การเก็บดินในพื้นที่ซึ่งมีปัญหา 

1.  หากมีปัญหาพืชตายหรือแสดงอาการขาดธาตุอาหารเป็นหย่อม ๆ ให้เก็บจากบริเวณที่มีปัญหา 
1 ตัวอย่างรวม (composite sample) และบริเวณที่พืชเจริญเติบโตปรกติอีก 1 ตัวอย่างรวม 

2.  ดินที่มีปัญหาในการสะสมพวกเกลือต่าง ๆ ให้เก็บที่ความลึกทุกระดับ 6 นิ้วจนถึงความลึก 1 
เมตร ให้ห่างกันจุดละ 2 เมตร นำมารวมกันเป็น 1 ตัวอย่าง นำมารวมกันเป็น 1 ตัวอย่าง แยกแต่ละ
ตัวอย่างตามระดับความลึก และเก็บดินในบริเวณใกล้เคียงซึ่งพืชเจริญเติบโตดีอีก 1 ตัวอย่างรวม 

การส่งตัวอย่างดิน จะต้องนำส่ง รายละเอียดประกอบตัวอย่างดิน ซึ่งเป็นข้อมูลในส่วนของ
เกษตรกรเอง ซึ่งจะช่วยให้นักวิชาการสามารถให้คำแนะนำในการใส่ปูนขาวและปุ๋ยหรือแก้ปัญหาในการใช้
ที่ดินเพื่อการปลูกพืชของเกษตรกร ซึ่งมีสาเหตุมาจากดินให้ได้ผลถูกต้องยิ่งขึ้น 

   จุดเก็บตัวอย่างดิน    
 ⚫ ต้นพืช 
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ข้อควรระวังในการเก็บตัวอย่างดินและเตรียมตัวอย่าง 
1. แบ่งขอบเขตของพื้นที่ซึ่งจะทำการเก็บตัวอย่างให้ได้ตัวแทนที่ถูกต้องมากที่สุด 
2. อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่าง เตรียมตัวอย่าง และการบรรจุ ต้องสะอาดปราศจากการปนเปื้อนของ

ปูน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง สารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นใดที่จะทำให้ค่าวิเคราะห์ผิดพลาด 
3. ดินที่เก็บมาจากแต่ละจุดเพื่อมารวมกันเป็นตัวอย่างรวมต้องมีปริมาณเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน 
4. งดสูบบุหรี่ขณะทำการเก็บตัวอย่างและเตรียมตัวอย่าง 
5. หากผู้ส่งตัวอย่างประสงค์จะเตรียมตัวอย่างเองต้องผึ่งให้แห้งในที่ร่มห้ามตากแดด 

โดยปริมาณขั้นต่ำในการส่งตัวอย่างดินคือไม่ต่ำกว่า 1 กิโลกรัม 

3.2 หลักการเก็บตัวอย่างน้ำสำหรับการทดสอบโลหะหนัก 
การสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ การบรรจุตัวอย่างน้ำและการเก็บรักษาคุณภาพตัวอย่างน้ำก่อนนำส่ง

ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และทดสอบมีความสำคัญยิ่งและมีผลต่อความถูกต้องและน่าเชื่อถือของ
ตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแทนของแหล่งน้ำ ณ จุดและเวลาที่สุ่มเก็บ   ผู้ทำหน้ำที่สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำควรมีความ
เข้าใจในการเก็บตัวอย่าง เพื่อให้การสุ่มเก็บตัวอย่างได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของคุณภาพน้ำแหล่งน้ำ ณ จุด
เก็บที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ การบรรจุตัวอย่างถ้าได้บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ปราศจากการปนเปื้อน 
และเก็บรักษาตัวอย่างได้ถูกต้องเพื ่อการรักษาคุณภาพตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ก่อนนำส่ง
ห้องปฏิบัติการ ทดสอบจะช่วยให้ตัวอย่างที่สุ่มเก็บเป็นตัวแทนทีด่ีของแหล่งน้ำทีสุ่่มเก็บ กระบวนการเหล่านี้
จะส่งผลให้ผลการตรวจวิเคราะห์และทดสอบในห้องปฏิบัติการมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือด้วย  ข้อควร
พิจารณาในการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำอุปโภคและการบรรจุตัวอย่างเพื่อการตรวจวิเคราะห์และทดสอบมีดังนี้ 
3.2.1 การเตรียมอุปกรณ์สุ่มเก็บ 

➢ อุปกรณ์สุ่มเก็บและบรรจุตัวอย่างน้ำเพื่อการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี-กายภาพ  
ใช้ภาชนะบรรจุตัวอย่างพลาสติกคุณภาพดี ทำด้วยพลาสติกโพลีเอทธิลีน หรือโพลโีพรพิ

ลีนปราศจากการปนเปื้อนใดๆ ขนาดความจุ 2 ลิตร สุ่มเก็บตัวอย่างโดยตรงจากก๊อกน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์
ทางเคมี-กายภาพ ตามวิธีและขั้นตอนการสุ่มเก็บและการบรรจุตัวอย่างน้ำเพื่อการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี -
กายภาพ 

➢ อุปกรณ์สุ่มเก็บและบรรจุตัวอย่างน้ำเพื่อการตรวจวิเคราะห์ทางโลหะหนัก 
ใช้ขวดพลาสติกคุณภาพดีทำด้วยพลาสติกโพลีเอทธิลีน หรือโพลีโพรพิลีน (Nalgene) 

ปราศจากการปนเปื้อนใดๆ โดยเฉพาะโลหะหนัก ขนาดความจุ 1 ลิตร สุ่มเก็บตัวอย่างโดยตรงจากก๊อกน้ำ
เพื่อวิเคราะห์ทางโลหะหนัก ตามวิธีและขั้นตอนการสุ่มเก็บและการบรรจุตัวอย่างน้ำเพื่อการวิเคราะห์โลหะ
หนัก  
3.2.2. เทคนิคและขั้นตอนในการสุ่มเก็บตัวอย่างและบรรจุตัวอย่างน้ำ 

เทคนิคและวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ (Sampling Technique / Sampling Procedure) การเก็บ
ตัวอย่างน้ำมีเทคนิคและวิธีการที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของพารามิเตอร์ที่ต้องการวิเคราะห์ และ
ชนิดของ แหล่งน้ำ เช่น น้ำบ่อ น้ำประปา น้ำผิวดิน น้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม น้ำเสียโรงพยาบาล และน้ำ
เสียจากอาคารบ้านเรือน เป็นต้น จุดเก็บตัวอย่างน้ำและวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อให้ได้เป็นตัวแทนของน้ำ 
ทั้งหมด จะต้องค้านึงถึงจุดเก็บตัวอย่างด้วย ซึ่งระบบ น้ำบางระบบ อาจเอ้ืออำนวยให้สามารถเก็บตัวอยา่ง
จากจุดเก็บเพียงจุดเดียว สองจุด หรือสามจุด บางระบบอาจต้องมีการเก็บตัวอย่าง  น้ำหลาย ๆ จุดให้ครบ 
เพื่อให้สามารถน้ำผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำนั้น มาแสดงและกำหนดลักษณะของระบบนั้นได้ สิ่งที่ควร
พิจารณา และควรปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างจากแหล่งน้ำแต่ละประเภท 

 
3.2.2.1 ข้อควรปฏิบัติในการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำอุปโภค การสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำอุปโภคมีข้อควร

พิจารณาและปฏิบัติดังนี้ 



                                            คู่มือการใช้บริการทดสอบโลหะหนัก :  HEAVY METAL

 

SD-4.1-07                                                                                                                    p. 11 

1. ใช้วิธีสุ่มเก็บโดยตรงจากก๊อกน้ำ กรณีที่ก๊อกน้ำมีอุปกรณ์ติดไว้ เช่น เครื่องกรองน้ำ หรือสายยาง 
ให้ถอดออกก่อนดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ 

2. ตัวก๊อกที่เป็นจุดสุ่มเก็บตัวอย่าง ควรอยู่สูงจากพื้นดินพอสมควรหลีกเลี่ยงก๊อกน้ำที่รั่วหรือหยด 
3. เช็ดบริเวณก๊อกให้แห้ง และทำการฆ่าเชื้อโรคที่ปลายก๊อกน้ำ โดยใช้ผ้าสะอาดหรือ  สำลีชุบ

แอลกอฮอล์ 70% เช็ดก๊อกน้ำ เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคก่อนดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ 
4.การสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ ต้องเปิดก๊อกน้ำให้ไหลเต็มที่นานประมาณ 1 นาที เพื่อระบายน้ำ  ที่ค้าง

อยู่ในท่อทิ้ง 
5. เปิดน้ำให้ไหลปา่นกลาง โดยลักษณะการไหลของนำ้ควรให้ไหลเป็นลำไม่กระจาย สุ่มเก็บ

ตัวอย่างนำ้เพื่อการทดสอบทางแบคทีเรียก่อน แล้วจึงสุ่มเก็บตวัอย่างนำ้เพื่อการ ตรวจวิเคราะห์ ทางเคม-ี
กายภาพ และโลหะหนัก 

6. การสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำสำหรบัทดสอบทางแบคทีเรีย ระวังอย่าให้ปากขวดของภาชนะบรรจุ
ตัวอย่างนำ้สัมผสักับปลายก๊อก หรือสิ่งอ่ืน ๆ เพราะจะทำให้ภาชนะได้รับการปนเปื้อน 

7. การสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ ควรวัดความเป็นกรด-ด่าง และคลอรีนอิสระคงเหลือในภาคสนาม 
บันทึกข้อมูลลงในใบส่งตัวอย่างน้ำ 

3.2.2.2 ฉลากบันทึกรายละเอียดของตัวอย่างน้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้ำประปา การเก็บตัวอย่างน้ำจากก๊อกประปา ควรเลือกก๊อกที่ต่อโดยตรงจากท่อหลัก (Main 
Pipe) มายังท่อบริการ (ไม่ควรเก็บจาก ก๊อกที่ไหลมาจากถังในตัวอาคาร ซึ่งเป็นถังที่มีการกักเก็บน้ำไว้บน
ดาดฟ้าก่อนแล้วจึงปล่อยลงมาใช้) การเก็บตัวอย่าง ควรใช้สำลีชุบ แอลกอฮอล์ท้าความสะอาดก๊อกน้ำก่อน 
แล้วเปิดก๊อกให้น้ำไหลทิ้ง ประมาณ 3-5 นาที เพื่อให้น้ำที่ค้างตามท่อไหลทิ้งให้หมด จากนั้นจึง นำขวดไป
รองรับตัวอย่างน้ำได้ ในกรณีเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาแบคทีเรีย ต้องเติมสารละลายโซเดียมไธโอ ซัลเฟต 
(Na2S2O3) 10% จ้านวน 0.1 มิลลิลิตรต่อตัวอย่างน้ำ 150 มิลลิลิตร ลงไปในขวดเก็บตัวอย่างก่อน เพื่อ
กำจัดคลอรีนอิสระ (Residual Chlorine) และใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ท้าความสะอาดบริเวณปลายก๊อก ทั้ง
ภายในและภายนอก แล้วนำไฟลนปลายก๊อกประมาณ 5 นาที และปล่อย น้ำไหลทิ้งประมาณ 2-3 นาที 
จากนั้นจึงนำขวดไปรองรับตัวอย่างน้ำได้ ข้อควรระวังอย่าให้ปากขวดสัมผัสกับปลายก๊อกหรือสิ่งอื่น ๆ 
เพราะจะทให้เกิดการปนเปื้อนได้ 

ข้อปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างน้ำ การเก็บตัวอย่างน้ำ โดยทั่วไปมีข้อที่ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
ก. ก่อนเก็บตัวอย่าง ต้องใช้ตัวอย่างน้ำกลั้ว (Rinse) ขวดเก็บตัวอย่างก่อนสัก 2-3 ครั้ง แล้วจึง

บรรจุตัวอย่างน้ำใส่ในขวดเก็บ ตัวอย่าง ยกเว้น พารามิเตอร์บางชนิดไม่ต้องใช้ตัวอย่างน้ำกลั้ว (Rinse) 
ได้แก่ ขวดเก็บตัวอย่างน้ำที่ต้องการวิเคราะห์หาสารฆ่าศัตรูพืช และสัตว์ ซึ่งล้างด้วย อะซิโตน และ เฮกเซน 
มาแล้ว และขวดเก็บตัวอย่างที่ต้องการตรวจหาแบคทีเรีย ซึ่งอบฆ่าเชื่อด้วยความร้อนมาแล้ว  

ข. การเก็บตัวอย่างน้ำสำหรับพารามิเตอร์บางชนิด เช่น น้ำมันและไขมัน (Grease & Oil) ไนเตรท 
(NO3) และ ฟอสเฟต (TP) ไม่ควรบรรจุตัวอย่างน้ำเต็มขวด ต้องเหลือที่ว่างไว้ประมาณ 1 นิ้ว สำหรับเติม
สารเคมีรักษาสภาพ ยกเว้น ตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์หา บีโอดี (BOD) ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ 

รหัสตัวอย่างผู้ส่ง………………………………………………………. 
หน่วยงานท่ีส่ง.……………………………….………………………… 
ประเภทแหล่งน้ำ.……………………………………………………… 
สถานที่เก็บ.……………………………..……………………………… 
วันที่เก็บ. ……………………………..เวลา…………………………… 
ชื่อผู้สุ่มเก็บตัวอย่าง.………………………………………….……… 
การรักษาคุณภาพตัวอย่าง.….…………………… (ระบุถ้ามี) 
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(DO) ความเป็นด่าง (Alkalinity) และความ เป็นกรด (Acidity) ต้องเก็บตัวอย่างน้ำเต็มขวด และปิดฝาให้
สนิท เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้อากาศที่เหลืออยู่บนผิวน้ำละลายเข้าไปใน ตัวอย่าง ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม
ปริมาณออกซิเจนในตัวอย่าง และจะท้าให้ผลการวิเคราะห์คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้  

ค. ขวดเก็บตัวอย่าง ต้องปิดฝาอยู่ตลอดเวลา เมื่อจะเก็บตัวอย่างน้ำ จึงเปิดและวางฝาขวดให้หงาย
ขึ้น อย่าวางคว่ำลงบนพื้น เพราะจะท้าให้เกิดการปนเปื้อนได้ และเมื่อบรรจุตัวอย่างน้ำลงในขวดเรียบร้อย
แล้ว ควรปิดฝาขวดให้แน่น และอาจนำเทปมาพันรอบคอขวดด้วยในกรณีที่ต้องขนส่งตัวอย่างน้ำในระยะ
ทางไกล 
3.2.3 การเก็บรักษาคุณภาพตัวอย่างน้ำก่อนนำส่งห้องปฏิบัติการทดสอบ 

3.2.3.1 วัตถุประสงค์ของการเก็บรักษาคุณภาพตัวอย่างน้ำ 
ผลการตรวจวิเคราะห์และทดสอบจะน่าเชื่อถือ ตัวอย่างต้องเป็นตัวแทนคุณภาพน้ำที่ใกล้เคียงกับ 

ความเป็นจริงที่สุด จึงต้องทำการตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างน้ำทันทีหรือเร็วที่สุดภายหลังการสุ่ม
เก็บตัวอย่างเนื่องจากการทิ้งตัวอย่างไว้นานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพทั้งทางด้านเคมีและ
ชีววิทยา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของการปนเปื้อนและลักษณะของ
ตัวอย่างน้ำแต่ละประเภท ถ้าทำการเก็บรักษาตัวอย่างน้ำไว้ในที่มืดและที่อุณหภูมิต่ำ (2-6 องศาเซลเซียส) 
หรือด้วยการเดิมสารเคมีที่เหมาะสมและเฉพาะลงในตัวอย่างที่ได้สุ่มเก็บจะสามารถลดการเปลี่ยนแปลงด้าน
คุณภาพซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนดำเนินการตรวจวิเคราะห์และทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบ 

หลักการทั่วไปในการเก็บรักษาคุณภาพตัวอย่างน้ำ เพื่อป้องกันและลดอัตราการเปลี่ยนแป ลง
คุณภาพของตัวอย่างในช่วงเวลาหลังการสุ่มเก็บและก่อนการดำเนินการตรวจวิเคราะห์และทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการมีดังนี้ 

1. ชะลอปฏิกิริยาทางชีววิทยา 
2. ชะลอการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบ (Compounds) และสารประกอบเชิงช้อน 

(Complex Compounds) ในกระบวนการไฮโดรไลซิส 
3. ลดอัตราการระเหยของสารประกอบที่ระเหยได้ในน้ำ 
วิธีการเก็บรักษาคุณภาพตัวอย่างน้ำ โดยทั่วไปทำได้โดยการควบคุมค่าพีเอช การเติมสารเคมี  

การแช่เย็น และการแช่แข็ง 

3.2.4 การนำส่งตัวอย่างน้ำเข้าห้องปฏิบัติการทดสอบ 
ภายหลังการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ ต้องรีบนำส่งตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อให้ห้อง 

ปฏิบัติการดำเนินการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทันทีหรือเร็วที่สุด ถ้าจำเป็นต้องใช้เวลาในการขนส่งตัว  
อย่างเข้าห้องปฏิบัติการ ควรเก็บรักษาตัวอย่างให้คงคุณภาพในอุปกรณ์หรือภาชนะควบคุมอุณหภูมิ เช่น 
คูลเลอร์ (Cooler) เพื่อรักษาอุณหภูมิที่ 2-6 องศาเซลเซียส แล้วส่งถึงห้องปฏิบัติการให้เร็วที่สุด โดยการ 
ประสานงานกับห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อการรับตัวอย่างน้ำไปดำเนินการตรวจวิเคราะห์และทดสอบเพื่อ  
ให้ห้องปฏิบัติการมีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวอย่างน้ำ ผู้ส่งตรวจหรือผู้สุ่มเก็บต้องบันทึกรายละเอียดของ
ตัวอย่างลงในใบส่งตัวอย่างน้ำ ให้ได้รายละเอียดมากที่สุดแล้วมอบให้หรือแนบส่งพร้อมตัวอย่างน้ำให้งาน
ลงทะเบียนตัวอย่างของห้องปฏิบัติการดำเนินการต่อไป  
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ตารางที่ 2 การรักษาสภาพตัวอย่างนำ้เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการ 

พารามิเตอร์ 
ภาชนะและการรักษาสภาพ 

ระยะเวลาที่ยอมให้
เก็บได ้ภาชนะที่ใช้บรรจุ

ตัวอย่าง 
การรักษาสภาพตัวอย่างตาม

มาตรฐาน (Standard Method) 
โลหะหนัก  
(Heavy Metal) Pb, 
Cr, Cd, Ni, Mn,Fe และอ่ืนๆ  

พลาสติก,แก้ว ที่กลั้ว
ด้วย 1+1 HNO3 

เติมกรด HNO3 
ให้มีค่า pH<2 

2 เดือน 

  

ตารางที่ 3  การเตรียมสารสำหรับการรักษาสภาพตัวอย่างน้ำ 

สารละลาย งานที่ใช ้ ปริมาตรที่เตรียม สารเคมีที่ใช้ วิธีการเตรียม 
HNO3 1:1 รักษาสภาพน้ำ

ตัวอย่างใช้วิเคราะห์
โลหะหนัก 

500 mL 1) ใช้กรด HNO3 

เข้มข้น 65%  
2) น้ำ DI 250 mL 

1) เทน้ำ DI ประมาณ 200 mL 
ลงในบีเกอร์ 
2) ค่อยๆเติมกรด HNO3 เข้มข้น 
65% 250 mL ใช้แท่งแก้วคนให้
เข้ากัน (ทำการหล่อเย็นโดยแช่ใน
อ่างน้ำ) 
3) ปรับปริมาตรให้เป็น 500 mL 
ในขวดปรับปริมาตร 

โดยปริมาณขั้นต่ำในการส่งตัวอย่างน้ำคือไม่ต่ำกว่า 1 ลิตร 
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ภาพที่ 6 การเก็บตัวอย่างนำ้ประปาสำหรับการสง่ห้องปฏิบัติการ 
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ภาพที่ 7 การเก็บตัวอย่างนำ้ประปาสำหรับการสง่ห้องปฏิบัติการ 

 
3.3 การเก็บตัวอย่างผลผลิตพชืเพื่อการทดสอบโลหะหนัก 
  ผลการทดสอบโลหะหนักในตัวอย่างพืช เปน็ตัวชีว้ัดที่สำคัญที่จะทำให้ทราบว่าเกษตรกรปฏิบัติ
ตาม GAP  หรือไม่ และการสุ่มตัวอย่าง เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเป็นสิง่สำคญัที่สุดเพื่อให้
ตัวอย่างเหล่านีส้ามารถเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างทีไ่ด้รับการสุ่มมา และ สามารถนำผลการวเิคราะห์ไป
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 

ข้อพิจารณาสำหรับการส่งตัวอยา่งจากแปลง GAP เพื่อวิเคราะห์ 
 1. สุ่มตัวอย่างตรวจสอบเฉพาะในกรณีที่มีความเสี่ยง หรือมีข้อสงสัยว่าพื้นที่การปลูกพืชของ

เกษตรกรมีความเสี่ยง เช่น กรณีอยู่ใกล้โรงงานอุสากรรม แหล่งปล่อยน้ำเสีย หรืออ่ืน ๆ หรือมีประวัติในการ
ใช้สารที่มีอันตรายสูง   

2. ควรสุ่มเก็บตัวอย่างจากแปลงที่ส่งออกเป็นหลัก เนื่องจากจะมีผลสืบเนื่องไปถึงผลผลิตที่ส่งออก
ไปต่างประเทศอีกเป็นลำดับต่อไป  
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หลักทั่วไปสำหรับการเก็บตัวอย่าง 
การสุ่มตัวอย่างที่ดีจะต้องเป็นตัวแทนของตัวอย่างทั้งหมดในขอบเขตที่ต้องการเก็บข้อมูล โดย

อาศัย การสุ่มกระจายตามหลักสถิติ การสุ่มตัวอย่างควรพิจารณาถึงชนิด ลักษณะ ตัวอย่าง และแหลง่ที่มา
ของ ตัวอย่าง เช่น ตัวอย่างจากแปลงปลูก แหล่งจำหน่าย โรงเก็บ และ ดิน น้ำ จากสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมี
วิธีการที่ แตกต่างกัน   

การสุ่มเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องจะทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนเป็นที่ยอมรับ สามารถนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานการผลิตพืช เช่น GAP เกษตรอินทรีย์ หรือนำไปประเมิน
ความเสี่ยง เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ซึ่งจะท าให้ผลผลิตทางการเกษตรมี คุณภาพ ปลอดภัยทั้งต่อเกษตรกร 
ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม 

 

การเก็บรักษาตัวอย่างพืช 
  เทคนิคการเก็บรักษาตัวอย่าง หลังจากเก็บตัวอย่างเสร็จควรนำตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการโดยเร็ว 

หากข้ามวันจะต้องมีการเก็บรักษา ในสภาวะเย็น และอุณหภูมิไม่ควรเกิน 4-6 องศาเซลเซียส ระหว่างนำส่ง
ตัวอย่างควรเก็บรักษาตัวอย่างในกล่อง หรือถังเก็บความเย็น ระวังไม่ให้ตัวอย่างเน่าเสีย และไม่ให้น้ ำแข็ง
ปนเข้าไปในตัวอย่างโดยการเก็บใน ถุงพลาสติกปิดสนิท การวางน้ำแข็งสามารถวางด้านล่างและดา้นบนถุง
ตัวอย่างได้  

การสุ่มเก็บตัวอย่างพืช  
วิธีการสุ่มตัวอย่างจากแปลงเพาะปลูก มี 3 วิธี (กรมวิชาการเกษตร.2546)  

วิธีที่ 1 สุ่มแบบกระจายสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น แปลงข้าวโพด โดยเดินสุ่มกระจายเปน็จุด ๆ 
เว้นช่วงห่างให้พอดีและทั่วแปลงดังแสดงในภาพที่ 8 
 
 

 

 

 
        

ภาพที่ 8 แสดงจุดสุ่มตัวอย่างดนิแบบกระจายสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ 
วิธีที่ 2 สุ่มแบบกระจายสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก เก็บได้ 2 แบบ เก็บจากตัวอย่างทั้งแปลง เว้นระยะ 

1 เมตรจากขอบแปลงและปลายแถว จำนวนจุดที่จะเก็บ ตัวอย่างขึ้นอยู่กับขนาดของต้น เชน่ แปลงปลูกผัก 
เก็บตามแนวเส้นทแยงมุม หรือ เก็บตามแนวรูป ตัวอักษร S ก็ได้ดังแสดงในภาพ ถ้ามีดนิติดมากับตัวอย่าง
ให้กำจัดดินออกโดยเช็ดเบา ๆ ไม่ขลิบ หรือเลาะใบออก เว้นแต่ใบที่เน่าเสีย 

ภาพที่ 9-10 การสุ่มแบบกระจายสำหรับพืน้ที่ขนาดเล็ก 
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วิธีที่ 3 สุ่มแบบกระจายให้ทั่วตน้ เช่น ไม้ผล สุ่มเก็บจากทุกส่วนของต้น หลีกเลี่ยงการเก็บตัวอย่าง
จากปลายทั้งสองด้านของแปลงปลูก ดัง แสดงในภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11 สุ่มแบบกระจายให้ทั่วต้น 

ภาพที่ 12   ชนิดและปริมาณตัวอย่างในการตรวจสอบโลหะหนักในพืช 

3.4 การเก็บตัวอย่างปุ๋ยเพื่อการทดสอบโลหะหนัก 
 เก็บตัวอย่างให้มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 700 กรัม โดยใส่ตัวอย่างลงในถุงพลาสติกที่มัดปิดสนิท พร้อม
ทั้งเขียนรายละเอียดให้ชัดเจนในแต่ละตัวอย่าง  

3.4.1 ฉลากบันทึกรายละเอียดของตัวอย่างปุ๋ย (จากผู้สง่ตัวอยา่ง) 
 
 
 
 
 
 

รหัสตัวอย่างผู้ส่ง………………………………………………………. 
หน่วยงานท่ีส่ง.……………………………….………………………… 
ประเภท ตัวอย่างปุ๋ย ...……………………………………………… 
สถานที่เก็บ.……………………………..……………………………… 
วันที่เก็บ. ……………………………..เวลา…………………………… 
ชื่อผู้สุ่มเก็บตัวอย่าง.………………………………………….……… 
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4.ปริมาณขั้นต่ำของตัวอย่างที่จะส่งห้องปฏิบัติการ  
 4.1 ตัวอย่างดิน ต้องเป็นดินแห้ง มีความร่วนซุยความชื้นที่เหมาะสม ไม่เปียกแฉะ เละ จนไม่
สามารถเตรียมตัวอย่างได้ น้ำหนักต้องไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม ต่อ 1 ตัวอย่าง การนำส่งต้องบรรจุในถุงที่ปิด
สนิทพร้อมทั้งเขียนรายละเอียดบ่งชี้ที่ถุงหรือภาชนะบรรจุให้ชัดเจน 
 4.2 ตัวอย่างน้ำ ต้องเก็บใส่ขวดที่สะอาดเหมาะสมสำหรับการทดสอบ บรรจุในภาชนะที่มีฝาปิด
สนิท ไม่รั่วซึม ไม่มีลักษณะบวมแดงหรือแตก พร้อมทั้งเขียนรายละเอียดที่ข้างขวดหรือภาชนะบรรจุให้
ชัดเจน ปริมาตรข้ันต่ำที่ส่งทดสอบต้องไม่น้อยกว่า 1 ลิตร ต่อ 1 ตัวอย่าง  
 4.3 ตัวอย่างพืช ตามรายละเอียดภาพที่ 12  
 4.4 ตัวอย่างปุ๋ย แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 

4.4.1 ตัวอย่างปุ๋ยที่เป็นของแข็ง (เม็ด เกร็ด ผง) นำส่งโดยการบรรจุถุงที่ปิดสนิทพร้อมทัง้
เขียนรายละเอียดบ่งชี้ที่ถุงหรือภาชนะบรรจุให้ชัดเจน น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 700 กรัม ต่อ 1 ตัวอย่างที่นำส่ง 

4.4.2 ตัวอย่างปุ๋ยที่เป็นของเหลว (เป็นน้ำหรือสารแขวนลอย) บรรจุในภาชนะที่มีฝาปิด
สนิท ไม่รั่วซึม ไม่มีลักษณะบวมแดงหรือแตก พร้อมทั้งเขียนรายละเอียดที่ข้างขวดหรือภาชนะบรรจุให้
ชัดเจน ปริมาตรข้ันต่ำที่ส่งทดสอบต้องไม่น้อยกว่า 1 ลิตร ต่อ 1 ตัวอย่าง  
5.การนำส่งตัวอย่าง 

ผู้ขอรับบริการสามารถนำส่งตัวอย่างได้โดยตรงที่ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 
กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ในวันและเวลา
ราชการ 8.30-16.30 น. (วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดที่ราชการกำหนดเพิ่มเติม) 
6.ระยะเวลาในการให้บริการทดสอบ  
การทดสอบในห้องปฏิบัติการจะใช้เวลา 21 วันทำการ ตามขั้นตอนการให้บริการดังภาพที่ 13    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 13   ขั้นตอนการให้บริการทดสอบโลหะหนักทางการเกษตร 
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7.การรายงานผลการทดสอบ 
7.1). ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
7.2) ผู้ใช้บริการมารับด้วยตนเองสามารถรับได้ที่ ศนูย์บริการวิเคราะห์ทดสอบแบบเบ็ดเสร็จ ชัน้ 1 

กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพชืและปัจจัยการผลิต สำนักวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จ.อุบลราชธานี  
7.3) ในกรณีเร่งด่วน ห้องปฏิบัติการฯ จะส่งรายงานผลทดสอบทางจดหมายอิเล็คโทรนิค  

(E-mail , Line) และจัดส่งรายงานฉบับจริงทางไปรษณีย์  
8.การแก้ไขรายงานผลการทดสอบ 

8.1) กรณีห้องปฏิบัติการทดสอบโลหะหนักรายงานผิดพลาดเอง จะดำเนินการแก้ไขและออก
รายงานฉบับใหม่ให้แทนฉบับเดิม โดยขอเรียกเก็บรายงานฉบับเดิมกลับคืนห้องปฏิบัติการ 
 8.2) กรณีผู้ใช้บริการต้องการแก้ไขรายงานในส่วนของรายละเอียดที่ไม่ได้เกี ่ยวข้องกับผลการ
ทดสอบเช่น รายละเอียดชื่อที่อยู่ผู้ส่งตัวอย่าง หรือรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อตัวอย่าง ที่ไม่ได้เกิดจากความ
ผิดพลาดข้องห้องปฏิบัติการๆ ให้ผู ้ใช้บริการยื ่นหนังสือคำร้องขอแก้ไขรายงานผลการวิเคราะห์ ณ 
ศูนย์บริการวิเคราะห์และทดสอบแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและ
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและทางห้องปฏิบัติการจะจัดทำหนังสือที่ระบุการแก้ไขข้อความตามที่ผู้ส่ง
ตัวอย่างต้องการให้แก้ไขเพิ่มเติมในรายงานฉบับใหม่ที่อ้างถึงเลขทีร่ายงานฉบับเดิม 
9.การปฏิเสธไม่รับตัวอย่าง 
 ห้องปฏิบัติการทดสอบโลหะหนัก ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่รับตัวอย่าง ในกรณีตัวอย่างไม่
สมบูรณ์ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผลการทดสอบมีความผิดพลาด จึงปฏิเสธไม่รับตัวอย่างพืช น้ำ ดิน และ
ปุ๋ยกรณีดังต่อไปนี้ 

1) มีปริมาณที่ส่งตัวอย่างน้อยกว่าที่กำหนด 
2) มีสภาพไม่เหมาะสมต่อการเตรียมตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ได้ 
3) ชื่อตัวอย่าง หรือ ฉลากลบเลือน ไม่ชัดเจน 
4) ภาชนะบรรจุแตก ร่ัว ซึม 
5) ไม่ร ับทดสอบตัวอย่างที ่อาจเป็นอันตรายต่อผู ้ทดสอบ หรือมีเช ื ้อโรคที ่อาจติดมากับ

ตัวอย่างเช่น เลือด สิ่งปฏิกูล  
10. ระยะเวลาในการเก็บรักษาและจำหน่ายตัวอย่าง 

ห้องปฏิบัติการทดสอบโลหะหนัก ขอแจ้งกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาตัวอย่างสำหรับการ
ทดสอบซ้ำ กรณีมีการร้องขอให้ทำการทดสอบซ้ำจากผู้ส่งตัวอย่างว่า จะเก็บตัวอย่างไว้สำหรับกรณีนี้นับ
จากวันที่ส่งตัวอย่างเข้าทดสอบจนถึงกำหนดการจำหน่ายออกจากห้องปฏิบัติการคือ 2 เดือน (60วัน) ผู้ส่ง
ตัวอย่างสามารถร้องขอให้มีการทดสอบซ้ำ (Recheck) ได้ ทั้งนี้ เป็นการเฏ็บตัวอย่างในภาพรวมทั้งประเภท 
พืช น้ำ ดิน และปุ๋ย 
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11. อัตราค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์ใช้ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร  
 ประกาศกรมวิชาการเกษตร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เร่ือง อัตราค่าวิเคราะห์และทดสอบวตัถุ
ตัวอย่าง พ.ศ.2564 ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2564 และสามารถดูอัตราราคาทดสอบโลหะหนักได้ดังภาพ 
ที่ 14 และภาคผนวก  

ภาพที่ 14 อัตราราคาทดสอบโลหะหนักในตัวอย่างพืช น้ำ ดิน และปุ๋ย 
 
 ข้อควรทราบ 

1. ห้องปฏิบัติการฯมีนโยบายในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับและสิทธิของลูกค้า รวมทั้งการ
ป้องกันและรักษาข้อมูลทางอิเลคทรอนิกส์ และการส่งผ่านการวิเคราะห์ 

2. เมื่อส่งตัวอย่าง และกรอกใบนำส่งตัวอย่างห้องปฏิบัติการฯจะทำการทบทวนคำขอบริการ เพื่อ
แจ้งให้ผู้ขอรับบริการทราบกรณีปฏิเสธการรับตัวอย่าง 

3. ห้องปฏิบัติการมีสิทธิปฏิเสธไม่รับตัวอย่าง ในกรณี เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ชำรุดบุคลากรไม่
เพียงพอ และมีปริมาณตัวอย่างมากเกินต่อวัน โดยระบุในบันทึกการทบทวนคำขอรับบริการ และแจ้ง
ผู้รับบริการให้ทราบ 

4. ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่จ้างเหมาช่วงในการทดสอบของลูกค้ารายนั้น ๆ 
5. ห้องปฏิบัติการให้คำแนะนำทางด้านวิชาการและให้บริการในการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ และขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามความคิดเห็น 
 
การติดต่อประสานงาน 
กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพชืและปัจจัยการผลิต สำนักวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 
268 หมู่ที่ 12 ตำบลท่าชา้ง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ : 0-4595-9669 โทรสาร : 0-4525-2858 
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