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คํานํา 

 คูมือฉบับนี้จัดทําเพ่ือใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานสําหรับผูปฏิบัติงานภายในหองปฏิบัติการสารพิษ

ตกคาง  กลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4 ซ่ึงจะครอบคลุม

เนื้อหาการปฏิบัติงานในการเก็บตัวอยาง ดิน น้ํา ผลผลิตทางการเกษตร ขอบขายการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคาง

และผลิตภัณฑวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย  อัตราคาธรรมเนียมการวิเคราะหในแตละ

กลุมสาร เครื่องมือ อุปกรณ สารเคมี ท่ีใชในการวิเคราะหสารพิษตกคาง การรับตัวอยางเพ่ือดําเนินการทดสอบ 

การเก็บรักษาและการจัดจําหนายตัวอยางวิเคราะหหลังการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน วิธีการใชเครื่องมือการ

วิเคราะห การคํานวณผลการวิเคราะห การควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห การเตรียมสารเคมีมาตรฐาน 

ตลอดจนการออกรายงานผลการวิเคราะห ท้ังนี้เพ่ือเปนแนวทางสําหรับผูปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานเลมนี้จะเปนประโยชนสําหรับ ผูบริหาร 

ผูปฏิบัติงานและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับข้ันตอนการสุมตัวอยาง เจาหนาท่ีตรวจรับรองแปลง GAP แปลง อินทรีย 

เจาหนาท่ีรับตัวอยางในหองปฏิบัติการ เจาหนาท่ีวิเคราะหทดสอบ รวมถึงผูขอรับบริการในการวิเคราะห เพ่ือให

ข้ันตอนการปฏิบัติงานตางๆเปนไปในแนวทางเดียวกันและถูกตองตามหลักวิชาการ   
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บทนํา 

 วัตถุอันตรายทางการเกษตร หมายถึง สารท่ีมีจุดมุงหมายใชเพ่ือปองกัน  ทําลาย ดึงดูด ขับไล หรือ

ควบคุมศัตรูพืชและสัตวท่ีไมพึงประสงค ไมวาจะเปนการใชระหวางการเพาะปลูก การเก็บรักษา การขนสง การ

จําหนาย หรือระหวางกระบวนการการผลิตสินคาการเกษตรและอาหาร หรือเปนสารท่ีอาจใชกับสัตวหรือควบคุม

ปรสิตภายนอก(exto parasites) และใหความหมายรวมถึง สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารทําใหใบรวง 

สารท่ีทําใหผลรวง สารการยับยั้งการแตกยอดออน และสารท่ีใชกับพืชผลกอนหรือหลังการเก็บเก่ียว เพ่ือปองกัน

การเสื่อมเสียระหวางการเก็บรักษาและการขนสง แตไมรวมถึงปุยสารอาหารของพืชและสัตว วัตถุเจือปนอาหาร 

และยาสําหรับสัตว 

 สารปนเปอน  (contaminate) หมายถึง สารท่ีไมไดตั้งใจเติมเขาไปในอาหารแตพบในอาหารโดยเปน

ผลผลิตจากการผลิต กระบวนการแปรรูป การจัดเตรียมข้ันตอนตาง ๆ การบรรจุ การขนสง หรือการเก็บรักษา 

หรือเปนผลจากการปนเปอนจากสิ่งแวดลอม คํานี้ไมรวมถึงสิ่งแปลกปลอมทางกายภาพ  

 สารพิษตกคาง  หมายถึงสารตกคางในในสินคาการเกษตรและอาหารท่ีเกิดจากการใชวัตถุอันตาราย

ทางการเกษตร และใหหมายรวมถึงกลุมอนุพันธของวัตถุอันตารายทางการเกษตรนั้น ไดแก สารท่ีเกิดจากการ

กระบวนการเปลี่ยนแปลง( conversion) กระบวนการสรางและสลาย ( metabolite) เกิดจากการทําปฏิกิริยา

(reaction) หรือสิ่งปลอมปนในวัตถุอันตารายทางการเกษตรท่ีมีความเปนพิษ  

 ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด  (Maximum Residue limit : MRL) หมายถึงปริมาณสารพิษตกคางท่ีมีได

ในสินคา กําหนดโดยคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีตาม

กฎหมาย มีหนวยเปนมิลลิกรัมสารพาตกคางตอกิโลกรัมสินคา 

 ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดท่ีปนเปอนจากสาเหตุท่ีไมอาจหลีกเล่ียงได  (Extraneous Maximum 

Residue Limit : EMRL) หมายถึงปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดท่ีจํากัดเฉพาะสารพิษตกคางท่ีปนเปอนจากสิง

แวดลอม ซ่ึงรวมถึงสารพิษตกคางจากการใชวัตถุอันตารายทางการเกษตรในอดีต ท่ีถูกยกเลิกการข้ึนทะเบียนใชใน

ประเทศมาเปนระยะเวลานานแลว แตยังมีความจําเปนตองกําหนดปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดไว เนื่องจากยังคงมี

การตรวจพบสารพิษตกคางในสินคา 

เอกสารอางอิง 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ, 2559. มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ สารพิษตกคาง : ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด  
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หองปฏิบัติการวิเคราะหสารพิษตกคาง 

ขอบขายการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิตพืช ดิน และน้ํา 

 ตั้งแตรัฐบาลไดประกาศใหป 2547 เปนปแหงความปลอดภัยดานอาหาร (Food Safety)  เพ่ือตอบสนอง

ตอนโยบายของรัฐบาล  ในสวนของหองปฏิบัติการของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ท่ี 4 ไดใหบริการตรวจ

วิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิตพืช ดิน และน้ํา จากแปลงเกษตรกรภายใตระบบการผลิตแบบ GAP   โดย

ใหบริการแกผูมารับบริการท่ีเปนเกษตรกร ผูประกอบการ และหนวยงานราชการ   สําหรับขอบขายรายการท่ี

ตรวจวิเคราะหจะเปนสารปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช ( Insecticide) สารปองกันกําจัดวัชพืช ( Herbicide) สาร

ปองกันกําจัดโรคพืช (fungicide) และกลุมสารอ่ืนๆท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรวาเปนผลิตภัณฑวัตถุ

อันตรายทางการเกษตร ภายใต พ.ร.บ.วัตถุอันตราย 2551 

อัตราคาธรรมเนียมในการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในพืช ดิน และน้ํา พ.ศ 2548 

(ตามประกาศกรมวิชาการเกษตรลงวันท่ี 15 ก.พ 2548)  

1. กลุมออแกโนคลอรีน (Organochlorine)     3,500 บาท/กลุม 

2. กลุมออแกโนฟอสฟอรัส (Organophosphorus)   3,500 บาท/กลุม 

3. กลุมไพรีทรอยด  (Pyrethroid)     3,500 บาท/กลุม 

4. กลุมคารบาเมท  (Carbamate)    3,500 บาท/กลุม 

5. กลุมท่ี 5 – 33 อางอิงตามตามประกาศกรมวิชาการเกษตรลงวันท่ี 15 ก.พ 2548 เรื่องอัตราคาธรรมเนียมการ

วิเคราะหสารพิษตกคางในพืช ดิน และน้ํา   3,500 บาท /กลุม 

6.อัตราคาธรรมเนียมการวิเคราะหนอกเหนือจากขอ 1- 5 คิดอัตราคาธรรมเนียมการวิเคราะหอางอิงตามประกาศ

กรมวิชาการเกษตรลงวันท่ี 15 ก.พ 2548 เรื่องอัตราคาธรรมเนียมการวิเคราะหสารพิษตกคางในพืช ดิน และน้ํา

โดยคิดตามจํานวนตัวอยาง    ตัวอยางละ 3,500 บาท  
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รายการสารพิษตกคางท่ีอยูในขอบขายการวิเคราะหแยกเปนกลุม จํานวน 33 กลุมสารรายละเอียดดังนี้ 

PESTICIDE GROUPS & 
ACTIVE INGREDIENTS 

PESTICIDE  NAME Use Type DETERMINATION 
STEP 

APPLICATIONS 
(Matrices) 

1. Organochlorines Aldrin, dieldrin, endrin, chlordane, 2,4-
DDT, 2,4-DDE, 2,4-DDD, dicofol,alfa-
endosulfan, beta-endosulfan, sulfate- 
endosulfan and heptachlor 

insecticide GC-μ ECD Fruits,Vegetables, 
Herbs,Water, soil, 
Whole grains 

2.Organophosphorus Acephate, azinphos-ethyl*, azinphos-methyl, 
bensulide, chlorpyrifos*, chlorpyrifos-
methyl, coumaphos,  cadusafos, diazinon, 
dichlorvos (DDVP), dicrotophos*, 
dimethoate*, ethoprophos, etofenprox,EPN, 
ethion*, fenitrothion, malathion*, 
methamidophos*, methidathion*, 
mevinphos, monocrotophos*, omethoate*,  
parathion-ethyl, parathion-methyl, 

phosalone, pirimiphos-ethyl*, pirimiphos-

methyl*, profenofos*, prothiofos*, 

triazophos* methamidophos, fenthion, 
phenthoate, phorate (Isothiorate), 
Bromfenvinfos, bromophos-methyl, 
carbophenothion, carbophenothion-
methyl,  chlorthion, chlorthiophos, , 
cyanofenphos, cyanophos, 
ethiofencarb, mefenacet,  

insecticide, 
Nematicide 

 

GC-FPD 

*LC MSMS-QTOF ESI 
Fruits,Vegetables, 
Herbs,Water, soil, 
Whole grains 

3. Pyrethroids Allerthrin, Bifenthrin, cyfluthrin, lamda-

cyhalothrin, cypermethrin, deltamethrin, 

fenpropathrin, fenvalerate, permethrin, 
tetramethrin 

insecticide GC-μ ECD 

 
Fruits,Vegetables, 
Herbs,Water, soil, 
Whole grains 

4. N-Methyl carbamates Aldicarb,aldicarb – sulfoxide, benfuracarb, 
carbaryl, carbofuran, carbofuran-3-hydroxy, 
carbofuran-3-keto, carbosulfan, benobucarb, 
fenobucarb, isoprocarb, methiocarb, 
methomyl, oxamyl, pirimicarb, promecarb, 
propoxur   

Insecticide, 
Nematicide 

LC-MS-MS-QTOF ESI Fruits, Vegetables, 
Herbs, Whole grains 

5. Dithiocarbamates 

(CS2) 
Mancozeb, maneb, propineb, zineb  Fungicide, 

Microbiocide 
GC-FPD Fruits, Vegetables, 

Herbs, Whole grains 

6. Benzimidazoles Benomyl, carbendazim, thiophanate-methyl 
(precursor),  

Breakdown P, 
Fungicide 

LC-MS-MS-QTOF ESI Fruits, Vegetables, 
Herbs, Whole grains  

7. Chlorophenoxy 
acid or ester 

2,4-D Herbicide LC-MS-MS-QTOF APCI Fruits, Vegetables, 
Herbs, Whole grains  

8. Botanical abamectin Insecticide LC-MS-MS-QTOF APCI Fruits, Vegetables,  
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PESTICIDE GROUPS & 
ACTIVE INGREDIENTS 

PESTICIDE  NAME Use Type DETERMINATION 
STEP 

APPLICATIONS 
(Matrices) 

10. Chloroacetanilide alachlor Herbicide GC-μ ECD Fruits Vegetables 

11. Triazine Ametryn, atrazine Herbicide LC-MS-MS-QTOF APCI Fruits Vegetables 

12. Strobin Azoxystrobin,picoxystrobin, pyracostrobin,  
trifloxystrobin 

Fungicide LC-MS-MS-QTOF ESI Fruits Vegetables 

13. Uracil bromacil Herbicide LC-MS-MS-QTOF ESI Fruits Vegetables 

14. Substituted 
Benzene 

chlorothalonil Fungicide LC-MS-MS-QTOF ESI Fruits Vegetables  

15. Azole Difenoconazole, 
imazalil,  
prochloraz, 
propiconazole 

Fungicide 
Fungicide 
Fungicide 
Fungicide 

LC-MS-MS-QTOF 
GC-MS 
LC-MS-MS-QTOF 

GC-μ ECD 
 

Fruits Vegetables  
Fruits Vegetables  
Fruits Vegetables  
Fruits Vegetables  

16. Guanidine dinotefuran Insecticide LC-MS-MS-QTOF ESI Fruits Vegetables  

17. Urea diuron Herbicide LC-MS-MS-QTOF ESI Fruits Vegetables  

18. Pyrazole Fipronil, chlorfenapyr Insecticide LC-MS-MS-QTOF ESI Fruits Vegetables  

19. Phosphonoglycine Glyphosate 
AMPA (aminomethylphosphoric acid) 

Herbicide HPLC-Post Column-FLD Fruits Vegetables  

20. Neonicotinoid Imidacloprid, clothianidin Insecticide LC-MS-MS-QTOF Fruits Vegetables  

21. Dicarboximide iprodione Fungicide GC-MS Fruits Vegetables  

22. Unclassified Isoprothiolane,  
procymidone,  
quinchlorac 

Fungicide 
Fungicide 
Herbicide 

LC-MS-MS-QTOF ESI 
GC-MS 
LC-MS-MS-QTOF ESI 

Fruits Vegetables  

23. acyl- alanines Metalaxyl 
benalaxyl 

Fungicide LC-MS-MS-QTOF Fruits Vegetables  

24. Bipyridylium paraquat Herbicide LC-MS-MS-QTOF ESI Fruits Vegetables  

25. Anilide propanil Herbicide LC-MS-MS-QTOF ESI Fruits Vegetables  

26.chloroacetamide Acetochlor 
butachlor 

Herbicide LC-MS-MS-QTOF ESI Fruits Vegetables  

27.amidine amitraz Insecticide GC-MS Fruits Vegetables  

28.thiadiazine buprofenzin Insecticide GC-μ ECD  

29.carboxilic acid 
amide 

dimethomorp Fungicide LC-MS-MS-QTOF Fruits Vegetables  

30.triazole Epoxiconazole, Iproconazole, penconazole, 
Hexaconazole, pacobutazole,tebuconazole, 
tetraconazole,thiabendazole, tricyclazole 

Fungicide LC-MS-MS-QTOF Fruits Vegetables  

31.oxadiazin indoxacarb Insecticide LC-MS-MS-QTOF Fruits Vegetables  
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PESTICIDE GROUPS & 
ACTIVE INGREDIENTS 

PESTICIDE  NAME Use Type DETERMINATION 
STEP 

APPLICATIONS 
(Matrices) 

32.orther . carfentrazone-ethyl, chlomequat 
chloride, cyhalofop-butyl, cymoxanil, 
cyproconazole, diflubenzuron, (E)-
fenpyroximate, emamectin benzoate, 

famoxadone, fenoxaprop- p – ethyl, , 
formetanate hydrochloride, fosetyl-
aluminum, glufosinate ammonium, 

kresoxim-methly, mandipropamid, , 

mepanipyrim, methoxychlor, 
methoxyfenozide, nicotine, 

pencycuron, , phosmet, 
phosphamidon, prometon, prometryn, 
propargite, pyrazosulfuron-ethyl, 
pyridaben, quizalofop-methyl, 
quizalofop-P-ethyl, rotenone, 
spinetoram, spinosad, spiromesifen, 
tebufenoxide, tebufenpyrad, 

temephos, tetradifon, thiacloprid, 

thiamethoxam, thiobencarb, thiodicarb, 

tolfenpyrad, triadimefon, triadimenol, 
triflumuron, zoxamide 

Herbicide 
Insecticide 
Fungicide 

GC-FPD,GC-uECD, GC-
MS, LC-MS-MS-QTOF 

Fruits Vegetables  

 

การขอรับบริการ และการสงตัวอยาง 

 1. ผูขอรับบริการท่ีเปนหนวยงานราชการ ใหทําหนังสือขอสงตัวอยางถึงสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 

เขตท่ี 4 (เฉพาะงานภายใตโครงการ Food Safety ของกรมวิชาการเกษตร)  พรอมนําสงตัวอยางท่ีสุม และเก็บ

รักษาสภาพตัวอยางมาอยางถูกวิธี  โดยใหนําตัวอยางมาสงเองไมใหสงทางไปรษณีย    และควรระบุชนิดสารท่ี

เกษตรกรใช  และรายการท่ีตองการตรวจวิเคราะหตามขอบขายท่ี สวพ.4 ใหบริการ  

 2.  ผูขอรับบริการเปนเกษตรกร หรือ หนวยงานภายนอกตองนําตัวอยางมาพรอมยื่นเรื่องขอสงตัวอยาง

และชําระคาธรรมเนียมท่ีสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 4 หรือทําขอตกลงรวมกันกอนการสงตัวอยาง 

การเก็บตัวอยางผลผลิตพืชเพ่ือการวิเคราะหสารพิษตกคาง 

 ผลการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิตพืช ดิน และน้ําเปนตัวชี้วัดท่ีสําคัญท่ีจะทําใหทราบวา

เกษตรกรปฏิบัติตาม GAP หรือไม   และการสุมตัวอยาง เพ่ือนําไปตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการเปนสิ่งสําคัญ

ท่ีสุดเพ่ือใหตัวอยางเหลานี้สามารถเปนตัวแทนของกลุมตัวอยางท่ีไดรับการสุมมา และ สามารถนําผลการวิเคราะห

ไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคทุกประการ   
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ขอพิจารณาสําหรับการสงตัวอยางจากแปลง GAP เพ่ือวิเคราะห 

 1. สุมตัวอยางตรวจสอบเฉพาะในกรณีท่ีมีความเสี่ยง หรือมีขอสงสัยวาเกษตรกรจะใชสารปองกันกําจัด

ศัตรูพืชในปริมาณท่ีมาก หรือมีประวัติในการใชสารท่ีมีอันตรายสูง  โดยพิจารณาจากบันทึกการใชสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืชของเกษตรกร 

 2. การสงตรวจวิเคราะหในกรณีมีการตรวจสอบเบื้องตนดวยชุดตรวจสอบอยางรวดเร็วแลววาพบมีสาร

เกินคาความปลอดภัย แลวตองการทราบปริมาณท่ีตรวจพบอยางแนนอน  

 3. ควรสุมเก็บตัวอยางจากแปลงท่ีสงออกเปนหลัก  เนื่องจากจะมีผลสืบเนื่องไปถึงผลผลิตท่ีสงออกไป

ตางประเทศอีกเปนลําดับตอไป   

หลักท่ัวไปสําหรับการเก็บตัวอยางเพ่ือวิเคราะหสารพิษตกคาง 

 

โดยท่ัวไปสุมตัวอยาง 10% จากแปลงหมายความวา ในพ้ืนท่ีนั้นๆใหสุมตัวอยางกระจายท่ัวแปลงและนํา

ผลผลิตท่ีเปนตัวแทนมา 10% รวมกันเปนหนึ่งตัวอยางใหไดอยางนอย 1-2 กิโลกรัม ข้ึนอยูกับชนิดพืช  

วิธีการสุมในแปลงข้ึนอยูกับขนาดพ้ืนท่ีดังนี้ 

1. แปลงปลูกท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ เชน  แปลงปลูกพืชไร ชนิดตางๆ เปนตน 
วิธีท่ี 1  สุมแบบกระจายสําหรับพ้ืนท่ีขนาดใหญ  เชน แปลงปลูกขาว  ขาวโพด 

 

 

 

 

2. แปลงปลูกท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดเล็ก  อาจสุมเก็บตัวอยางเปนเสนทแยงมุมหรือเดินเก็บเปนรูปตัว เอส เชน 
แปลงปลูกผักชนิดตางๆ หรือในลักษณะท่ีเปนแปลงเรียงกันไป เชน แปลงปลูกพริกก็อาจสุมตัวอยาง
ในลักษณะสลับระหวางกัน  

 

 

 

วิธีท่ี 2  สุมแบบกระจายสําหรับพ้ืนท่ีขนาดเล็ก เชน แปลงปลูกผักใหเดินทางเก็บโดยสลับจากตนทางเริ่มตนแปลง

แลวเดินสลับกลับไปมาระหวางแถว 

วิธีการสุมเก็บตัวอยางจากแปลง 
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เลือกเก็บอยางระมัดระวังจากจุดท่ีกําหนดไวแลว เชน  ไมผล  ใหสุมเก็บตัวอยางจากทุกสวนของตน  ท้ังดานบน  

ดานลาง  ดานนอก  และดานใน  ท้ังสวนท่ีเปดเผยและสวนท่ีใบไมบังไว  เพ่ือใหผลไมทุกผลมีโอกาสถูกเก็บเทากัน  

ลักษณะแปลงปลูกไมผลท่ีมีลําตนขนาดใหญ ใหสุมกระจายท่ัวตน การสุมกระจายใหท่ัวท้ังตน วิธีนี้เหมาะสําหรับ

การสุม ตัวอยางไมผล) 

 

 

 

*** อางอิงตาม มกษ 9025-2551  

 

 

ชนิดผลผลิต ตัวอยางผลผลิต ปริมาณข้ันต่ําของตัวอยาง 

ผักผลไมขนาดน้ําหนักตอ

หนวย < 25กรัม 

ถั่วลันเตา  ถั่วฝกยาว  คะนา  ผักบุง  สะระแหน  โหระพา  เห็ด  

แตงกวา  ขึ้นฉาย  มะกอก  ตนหอม  กระเจี๊ยบเขียว  หนอไมฝร่ัง  

พริกขี้หนู  พริกชี้ฟา  ตนกระเทียม  ปวยเลง  องุน  และสตรอเบอร่ี 

ตํ่าสุด  1 กก. 

ผักผลไมขนาดกลาง

น้ําหนักตอหนวย < 25-

250กรัม 

มะเขือ  มันฝร่ัง  หัวหอม  กระเทียม  พริกหวาน  ขาวโพดหวาน  

มะระ  มะมวง  มะนาว  ลิ้นจี่  มังคุด  สมเขียวหวาน  ลําไย  เงาะ  

ลองกอง  และแอปเปล 

ตํ่าสุด  3 กก.  และตองไมนอย

กวา 10 หนวย (หัว,ผล,ตน 

ฯลฯ) 

ผักผลไมขนาดใหญน้ําหนัก

ตอหนวย >250กรัม 

กะหล่ําปลี  กะหล่ําดอก  ผักกาดขาว  หัวไชเทา  แครอท   กลวย

หอม  ทุเรียน  ขนุน  สมโอ  แตงโม  สับปะรด  มะละกอ  แคนตา

ลูบ  ฟกทอง  และกระทอน 

ตํ่าสุด  2 กก.  และตองไมนอย

กวา 5 หนวย (หัว,ผล,ตน 

ฯลฯ) 

 ขาว  และธัญพืชอ่ืนๆ  เชน  ขาวโพด  ขาว  ถั่ว  ตํ่าสุด  1  กก. 

วิธีการสุมเก็บตัวอยางจากตน 

 

ชนิดและปริมาณตัวอยางในการสงตรวจวิเคราะหสารพิษ
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การเก็บตัวอยางดินเพ่ือการวิเคราะหสารพิษตกคาง 

หลักการวิเคราะหดิน 

 การวิเคราะหดินเพ่ือศึกษาปริมาณสารพิษตกคางท่ีปนเปอนในแปลงเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ GAP พืช 

เพ่ือใหไดความสมบูรณตอการวิเคราะหตองดําเนินการภายใตกรอบขอมูลพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. การเก็บตัวอยางดินอยางถูกตองตามกลักการเก็บตัวอยาง 
2. วิธีการวิเคราะหดินท่ีเปนมาตรฐาน มีความนาเชื่อถือ 
3. การแจงผลการวิเคราะหใหผูเก่ียวของนําไปใชประโยชนในการประเมินผลการใชสารเคมีในพ้ืนท่ี โดย

ใชคาวิเคราะหสารพิษตกคางมาตรฐานเปนหลักอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
การวิเคราะหดินจะประสบผลสําเร็จหรือไมข้ีนอยูกับ  3  ปจจัยดังกลาวขางตน  ความถูกตองของผล

วิเคราะหดินมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะใหคําแนะนําในการเก็บตัวอยาง มีประสิทธิภาพ จากการศึกษา  ความ

ผิดพลาดของผลการวิเคราะหดินเปนผลมาจากการเก็บตัวอยางดินไมถูกตอง 

การเก็บตัวอยางดินจากบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาวิเคราะหเพ่ือวัตถุประสงคขางตนจึงเปนเรื่องสําคัญมาก  

ตัวอยางดินท่ีเก็บมาวิเคราะหจะตองเปนตัวแทนท่ีแทจริงของดินในบริเวณนั้น ๆ นั่นคือ ตัวอยางดินท่ีเก็บมานั้น

จะตองประกอบดวยปริมาณและชนิดของธาตุอาหารพืช และสารเคมีท่ีตกคางท่ีนํามาวิเคราะหตลอดจนสมบัติอ่ืน 

ๆ เหมือนดินในบริเวณท่ีเก็บมานั้นทุกประการ แตการท่ีจะใหไดตัวอยางดินท่ีมีสมบัติดังกลาวเปนสิ่งท่ีเปนไปไดโดย

ยาก เพราะดินเปนเทหวัตถุธรรมชาติท่ีไมมีความเปนเนื้อเดียวกัน ปริมาณและชนิดของธาตุอาหารพืช ตลอดจน

สมบัติอ่ืน ๆ มีความแปรปรวนมาก ดังนั้นการเก็บตัวอยางดินจึงตองดําเนินการดวยความระมัดระวังและเปนไป

ตามหลักเกณฑทางวิชาการเพ่ือใหไดตัวอยางดินท่ีเปนตัวแทนท่ีดีและเพียงพอท่ีจะสะทอนสภาวะท่ีแทจริงของ

ปริมาณธาตุอาหารพืชตลอดจนสมบัติอ่ืน ๆ ในไรนาหรือในดินบริเวณท่ีทําการเก็บตัวอยาง 

อุปกรณในการเก็บตัวอยางดิน 

อุปกรณท่ีใชในการเก็บตัวอยางดิน ประกอบดวย 

1. เครื่องมือในการเก็บตัวอยางดิน 
1.1 สามารถเก็บตัวอยางดินท่ีเปนแทง ( core) หรือแผนบาง ๆ ( slice) ซ่ึงมีความสมํ่าเสมอในปริมาณท่ี

เทากันจากแตละจุดเพ่ือนํามาทําเปนตัวอยางรวม (composite sample) ไดในปริมาณท่ีเหมาะสม
เพ่ือการวิเคราะห 

1.2 ทําความสะอาดงาย 
1.3 สามารถปรับใชไดกับท้ังดินทรายแหงและดินเหนียวท่ีเปยกชื้น 
1.4 ไมเปนสนิม ไมโคงงอหรือแตกหักงาย 
1.5 ใชงายแมกับพ้ืนท่ีท่ีคอนขางแข็ง  
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2. ถังพลาสติก 
จํานวน 1-2 ใบ เพ่ือใชรวบรวมตัวอยางดินในแตละระดับความลึก 

3. แผนพลาสติกและถุงพลาสติก 
แผนพลาสติกใชสําหรับคลุกดิน และถุงพลาสติกใชบรรจุดินเพ่ือสงวิเคราะห 

อุปกรณทุกชนิดท่ีใชในการเก็บตัวอยางดินจะตองสะอาด ปราศจากสิ่งปนเปอน เชน สนิมปูน   

ปุย  ยาฆาแมลง  ยากําจัดวัชพืช  สารเคมีหรือสิ่งปนเปอนอ่ืนใดท่ีจะทําใหผลวิเคราะหดินผิดพลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพท่ี 1   อุปกรณในการเก็บตัวอยางดิน 

ขนาดของพ้ืนท่ี 

 ขนาดของพ้ืนท่ีเก็บตัวอยางดิน 1 ตัวอยาง ควรมีพ้ืนท่ีไมเกิน 25 ไร มีการปลูกพืชชนิดเดียวกัน การ

เจริญเติบโตอยูในระดับเดียวกัน เนื้อดิน  สีและชนิดของดิน  เหมือนกันมีความลาดเทของพ้ืนท่ีอยูในระดับเดียวกัน

หรือใกลเคียงกัน การใสปูนและปุยใสอัตราและเวลาเดียวกัน การเก็บใหกระจายจุดท่ีจะเก็บท่ัวพ้ืนท่ีโดยกําหนดให

ไมนอยกวา 25 จุด ตอพ้ืนท่ี 25 ไร หรือทําการเก็บตัวอยางดิน 1-2 จุดตอพ้ืนท่ี 1 ไร การสุมเก็บตัวอยาง  ยิ่งเก็บถ่ี

เทาใดจะทําใหไดตัวแทนท่ีดียิ่งข้ึนเทานั้น 

เวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บตัวอยางดิน 

 การเก็บตัวอยางดินสามารถดําเนินการไดตลอดท้ังป แตเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือหลังการเก็บเก่ียว

เล็กนอย หรือ 2 เดือนกอนการปลูกพืช เพราะเวลาในขณะนั้นดินมีสภาพความชื้นพอเหมาะทําใหเก็บตัวอยาง

สะดวกและหากสงวิเคราะหทันทีเกษตรกรจะไดรับผลการวิเคราะหและคําแนะนําสําหรับปลูกพืชในฤดูถัดไปได

ทันทวงที การทดสอบเพ่ือใหทราบวาดินมีระดับความชื้นเหมาะตอการเก็บตัวอยางตัวอยางหรือไม อาจทําไดโดย

การบีบดินใหแนนภายในอุงมือ ซ่ึงถาระดับความชื้นของดินกําลังพอเหมาะดินจะยังคงจับกันเปนกอนเม่ือแบมือ

ออกและบิดินจะรูสึกวารวน 
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วิธีการเก็บ 

1. แบงพ้ืนท่ีโดยพิจารณาตามหลักเกณฑท่ีกลาวมาแลว และกําหนดจุดท่ีจะทําการเก็บตัวอยาง  
ควรทําแผนผังในสมุดบันทึกใหเรียบรอย เพ่ือเปนขอมูลสําหรับพ้ืนท่ีของตนเองตอไป (ภาพท่ี 2)  

2. จุดท่ีกําหนดจะทําการเก็บตัวอยางไมควรเปนดินเกา ขอบรั้ว คอกสัตว หรือกองปุยเกา ฯลฯ  
3. ทําความสะอาดผิวดินบริเวณจุดท่ีกําหนด หากใชหลอดเจาะดิน สวานเจาะดิน หรือสวาน 

รูปกระบอก ตองตั้งเครื่องมือใชตั้งฉากกับผิวดินแลวกดลงไปในระดับความลึก 6 นิ้ว สําหรับดินบน และ 12 นิ้ว

สําหรับดินลางแลวดึงข้ึนตรง ๆ หากใชเสียมหรือพลั่วใหขุดดินเปนรูปตัว (V) ใหมีความลึกแนวดิ่ง 6 นิ้ว สวนท่ีเปน

ตัววีนี้ท้ิงไป จากนั้นใชเสียมแซะขอบดานหนึ่งของตัว V ใหมีความหนาประมาณ 1 นิ้ว โดยกดเสียมใหลึกจนถึงกน

หลุม งัดดินข้ึนแลวแบงดินดานขางท้ังสองของพลั่วออกท้ิงไป นําดินสวนท่ีเหลือใสถังพลาสติก (ภาพท่ี 3) กระทํา

ในลักษณะนี้จนครบทุกจุดท่ีกําหนด มีขอควรระวัง คือดินจากทุกจุดท่ีเก็บเพ่ือนํามารวมในถังพลาสติกนั้น

จะตองมีปริมาณเทา ๆ กัน แลวคลุกเคลาดินในถังใหเขากันอยางดี จากนั้นเทดินลงกองบนแผนพลาสติก

คลุกเคลาใหเขากันดีอีกครั้งหนึ่งจะไดตัวอยางดินรวม (composite sample) เพ่ือใชเปนตัวแทนของดินท้ังแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2   แสดงการแบงพ้ืนท่ีในการเก็บตัวอยางดินตามลักษณะภูมิประเทศ 

              ชนิดของดิน  ชนิดและอายุพืช  และการใสปุย  ใสปูน 

                          จุดเก็บตัวอยางดิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3   แสดงวิธีการเก็บตัวอยางดินจากจุดท่ีกําหนด 
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หลังจากคลุกเคลาตัวอยางดินรวมใหเขากันดีแลวพูนดินใหเปนกองและทําเครื่องหมาย + บนยอดกองดิน  

แบงดินออกเปน 4 สวน นําดินมา 1 สวน ประมาณครึ่ง กก. ถึง 1 กก. (ภาพท่ี 4) นําดินสวนท่ีแบงมานี้บรรจุลงใน

ถุงพลาสติก เขียนรายละเอียดเก่ียวกับตัวอยางดิน เชน ชื่อผูสงตัวอยาง สถานท่ีเก็บและความลึกกํากับไวขางถุงให

ชัดเจน รัดปากถุงใหแนนแลวนําสงหองปฏิบัติการเพ่ือดําเนินการวิเคราะหตอไป 

 สําหรับการเก็บดินลาง คือความลึกระดับ 6-12 นิ้ว หรือ ฯลฯ ใหดําเนินการเก็บในลักษณะเดียวกันหรือ

คลายคลึงกันกับดินบนแตจํานวนจุดท่ีเก็บนอยลง คือทําการเก็บดินบน 2-3 จุด แลวเก็บดินลาง 1 จุด เพราะในดิน

ลางมีความแปรปรวนของปริมาณและชนิดธาตุอาหารพืชและสมบัติอ่ืน ๆ นอยกวาดินบน การเก็บดินในแตละ

ระดับความลึกใหแยกกันในแตละถัง คือเก็บตัวอยางดินบนใสไวในถังใบหนึ่ง และดินลางใสไวในถังอีกใบหนึ่ง

ตางหากแลวทําการแบงดินมาวิเคราะหในทํานองเดียวกับดินบนท่ีอธิบายมาแลวบรรจุดินในถุงพลาสติกเขียนกํากับ

ใหเรียบรอยเชนกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ภาพท่ี 4   แสดงการแบงตัวอยางเพ่ือสงวิเคราะห 
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4.1  นําดินซ่ึงเก็บมาจากหลาย ๆ จุดใน 1 แปลงมาคลุกเคลาใหเขากันดี

บนแผนพลาสติกท่ีสะอาดจะไดตัวอยางดินรวม ( composite sample)  

1  ตัวอยาง 

 

 

 

4.2   แบงตัวอยางดินรวมออกเปน  4  สวนเทา ๆ กัน 

 

 

 

4.3   นําดินสวนหนึ่งประมาณ ครึ่ง กก.-1 กก. บรรจุลงในถุงพลาสติกท่ี

สะอาด รัดปากถุงใหแนนและเขียนรายละเอียดสังเขปกํากับ 
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ความลึกของตัวอยางดินท่ีเก็บ 

ความลึก (นิ้ว) พืชท่ีปลูก 

0-3 ทุงหญาเลี้ยงสัตว สนามหญา แปลงเพาะกลา 

0-6 แปลงปลูกผัก ไมดอก ขาวโพด ขาวฟาง หรือกอนการปลูกพืชลมลุกทุกชนิด 

0-6 และ 6-12 ไมผล มันสําปะหลัง ไมพุม ไมยืนตน ออย ฝาย ฯลฯ 

ลึกกวา 12 ไมยืนตน ดินท่ีมีปญหาเนื่องจากการสะสมเกลือตาง ๆ เชน เกลือแกง  ฯลฯ หรือ
แลวแตความประสงคในการแกปญหาเปนราย ๆ ไป 

การเก็บดินสวนผลไม 

 บริเวณพ้ืนท่ีท่ีเปนสวนผลไมควรมีความหนาของหนาดินไมต่ํากวา 1 เมตร  ทําการแบงพ้ืนท่ีสวนผลไม

ออกเปนขอบเขต ตามสี และความหยาบ ละเอียดของเนื้อดิน หรือตามรองท่ีปลูก กําหนดจุดท่ีจะเก็บใหกระจาย

อยูในขอบเขตดังกลาว เปนจํานวน 6-8 ตน เก็บท่ีระดับความลึก 0-6 นิ้ว และ 6-12 นิ้ว ตนละ 4 จุด ตามแนวท้ัง 

4 ทิศหลัก รวบรวมดินท่ีเก็บโดยแยกเปน 2 ตัวอยาง ตามระดับความลึก (ภาพท่ี 5) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5   แสดงการเก็บตัวอยางดินจากสวนผลไม  หรือไมยืนตนอ่ืน ๆ 

       ×     จุดเก็บตัวอยางดิน 

•       ตนพืช 
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การเก็บดินในพ้ืนท่ีซ่ึงมีปญหา 

1.  หากมีปญหาพืชตายหรือแสดงอาการขาดธาตุอาหารเปนหยอม ๆ ใหเก็บจากบริเวณท่ีมีปญหา 1 

ตัวอยางรวม (composite sample) และบริเวณท่ีพืชเจริญเติบโตปรกติอีก 1 ตัวอยางรวม 

2.  ดินท่ีมีปญหาในการสะสมพวกเกลือตาง ๆ ใหเก็บท่ีความลึกทุกระดับ 6 นิ้วจนถึงความลึก 1 เมตร ให

หางกันจุดละ 2 เมตร นํามารวมกันเปน 1 ตัวอยาง นํามารวมกันเปน 1 ตัวอยาง แยกแตละตัวอยางตามระดับ

ความลึก และเก็บดินในบริเวณใกลเคียงซ่ึงพืชเจริญเติบโตดีอีก 1 ตัวอยางรวม 

การสงตัวอยางดิน จะตองนําสง รายละเอียดประกอบตัวอยางดิน ซ่ึงเปนขอมูลในสวนของเกษตรกรเอง 

ซ่ึงจะชวยใหนักวิชาการสามารถใหคําแนะนําในการใสปูนขาวและปุยหรือแกปญหาในการใชท่ีดินเพ่ือการปลูกพืช

ของเกษตรกร ซ่ึงมีสาเหตุมาจากดินใหไดผลถูกตองยิ่งข้ึน  

 

ขอควรระวังในการเก็บตัวอยางดินและเตรียมตัวอยาง 

1. แบงขอบเขตของพ้ืนท่ีซ่ึงจะทําการเก็บตัวอยางใหไดตัวแทนท่ีถูกตองมากท่ีสุด 
2. อุปกรณในการเก็บตัวอยาง เตรียมตัวอยาง และการบรรจุ ตองสะอาดปราศจากการปนเปอนของปูน ปุย 

ยาฆาแมลง สารเคมีหรือสิ่งปนเปอนอ่ืนใดท่ีจะทําใหคาวิเคราะหผิดพลาด 
3. ดินท่ีเก็บมาจากแตละจุดเพ่ือมารวมกันเปนตัวอยางรวมตองมีปริมาณเทากันหรือใกลเคียงกัน 
4. งดสูบบุหรี่ขณะทําการเก็บตัวอยางและเตรียมตัวอยาง 
5. หากผูสงตัวอยางประสงคจะเตรียมตัวอยางเองตองผึ่งใหแหงในท่ีรมหามตากแดด 
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17การเก็บตัวอยางน้ําเพ่ือวิเคราะหสารพิษตกคางในระบบการผลิตพืช  

เครื่องมือสําหรับการเก็บตัวอยางน้ํา  

• ขวดเก็บตัวอยาง 
• ขวดแกวสีชา ขนาด 4 ลิตร หรือ ขวดพลาสติก 
• กรวยแกว 
• บิ๊กเกอร 

แหลงน้ําท่ีเก็บตัวอยาง  

 1.1   แหลงน้ําไหล เชน แมน้ําลําคลอง คูระบายน้ํา  เชนในแปลงสวนผัก หรือสวนท่ีมีการระบายน้ํา เขา 

– ออกควรเก็บจากท่ีระบายน้ําเขา และท่ีระบายน้ําออกประมาณ 15 – 20 จุด  แปลง 

1.2   กรณีน้ํานิ่งท่ัวไปเก็บแบบกระจายท่ัวพ้ืนท่ีโดยแบงออกเปนตาราง หรือพ้ืนท่ียอย  

 

 

 

 

 

 

1.3   การเก็บตัวอยางน้ําใตดิน 

• การเก็บตัวอยางเพ่ือการประเมินความเสี่ยงการใชสารเคมีท่ีมีผลตอการใชน้ําใตดินในระบบ
การปลูกพืช 

• การเก็บตัวอยางใหเก็บตัวอยางของบอท่ีมีความลึก 15 เมตรข้ึนไป 

• บอน้ําใตดินท่ีเก็บตัวอยางวิเคราะหตองใชทางการเกษตรกอนการเก็บตัวอยางน้ําใตดิน  
1. ตองทราบความลึกของบอ  
2. ภาชนะท่ีใชตองมีการกลั้วกอนท่ีจะนํามาเก็บตัวอยางน้ํา และตองระวังไมใหนิ้วมือจุมลง

ในตัวอยางน้ําเพ่ือปองกันการปนเปอนของตัวอยาง 
การเก็บรักษาตัวอยางน้ํากอนสงหองปฏิบัติการ 

• ตองสงตัวอยางน้ําทันท่ีท่ีเก็บตัวอยาง น้ําท่ีอยูในระหวางนําสงตองแชเย็นหรือแชน้ําแข็ง 

• กรณีท่ีไมสามารถสงตัวอยางไดทันทีตองเก็บรักษาตัวอยางโดยแชแข็งท่ี 4 องศา 
• ถาเก็บแชแข็งไมไดจริงๆใหเก็บแบบไมใหถูกแสงแดดและความรอนแตตองเก็บในท่ีเย็น  

การติดปายฉลากและใบนําสง  เหมือนตัวอยางดิน 

 

 

 

 

       จดุสุม่เก็บตวัอยา่ง
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1.  บันทึกรายละเอียดของตัวอยาง เชน ชนิดพืช, วันท่ีเก็บ, ผูเก็บ ตัวอยางหรือผูสงตัวอยาง 

2.  สงตัวอยางทันทีหลังเก็บจากแปลงปลูกใหถึงหนวยวิเคราะหภายในวันเดียวกัน 24 ชั่วโมง 

3.  ถาจะตองขามวันใหเก็บรักษาตัวอยางไวในกลองแชเย็น  ตองระวังอยาใหเนาเสีย โดยใสไวในลงถุงพลาสติกปด

สนิท (ไมตองเจาะรู) เพ่ือไมใหน้ําแข็งเขาไปปนกับตัวอยาง  แลวใสน้ําแข็งวางขางลางและขางบนของตัวอยาง  

4.  แจงใหเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการทราบลวงหนา 1วัน กอนนําสงตัวอยาง  

 

ติดตอสงตัวอยางท่ี…. 

     กลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 4 

ตําบลทาชาง อําเภอสวางวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธานี 

     โทร/แฟกซ 045-202198  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการเก็บรักษาตัวอยาง และนําตัวอยางสง

หองปฏิบัติการ 
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เอกสารประกาศกรมวิชาการเกษตร 

การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการวิเคราะห 

 

 

สารพิษตกคางในผลิตผลทางการเกษตร 

และสิ่งแวดลอม 
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