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เอกสารสนับสนนุ     การประเมินความเสี่ยงเนื่องจากการปนเปอน 

หมายเลขเอกสาร 04-01 -.......-....... 
เอกสารจัดทําครั้งที่  2    หนา  1/2 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

 ดิน ปุย และสารเสริมประสิทธิภาพปุย และน้ํา เปนปจจัยการผลิตในกระบวนการผลิตในไรนาที่อาจ
กอใหเกิดการปนเปอนกับผลิตผลได โดยที่ 

• ดิน อาจเปนแหลงสะสมจุลินทรีย  โลหะหนัก  และสารเคมีตางๆ 
• น้ํา  อาจเปนแหลงปนเปอนจุลินทรีย  และสารเคมีตางๆ 
• ปุยและสารเสริมประสิทธิภาพปุยอาจเปนแหลงปนเปอนของจุลินทรีย โลหะหนัก และสารเคมีตาง ๆ 

1. การปนเปอนในดินเนื่องจากการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตอเนื่องเปนเวลานาน 
1.1 การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชกลุมออรแกโนคลอรีน (organochlorine, OC) และกลุมออรแกโน

ฟอสเฟต (organophosphate, OP) ตอเนื่องเปนเวลานานในสวน หรือพื้นที่ปลูกเคยเปนสถานที่ท้ิงขยะที่มีพิษมากอน 
อาจเปนสาเหตุใหมีการปนเปอนสารพิษตกคางในดิน 

1.2 การปนเปอนของสารพิษในพื้นที่ปลูกกอใหเกิดการปนเปอนในผลิตผลได 
1.3 พืชหัว และพืชท่ีเจริญเติบโตติดกับพื้นดิน อาจมีสารพษิท่ีตกคางในดินติดไปกับผิวของผลิตผลท่ีใช

รับประทาน 
1.4 พืชท่ีเจริญเติบโตพนดิน และหางจากผิวดิน มีความเสี่ยงต่ําในการปนเปอน แตตองเก็บเกี่ยวอยาง

ระมัดระวังมิใหผลิตผลตกลงพื้นดิน 
1.5 ตองไมปลูกพืชในพื้นที่ปลูกที่มีการตรวจพบปริมาณของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชกลุมออรแกโน

คลอรีน และกลุมออรแกโนฟอสเฟต เกินคาความปลอดภัย 
2. การปนเปอนในดินเนื่องจากโลหะหนัก 

2.1 โลหะหนักเปนธาตุท่ีมีอยูในดินโดยธรรมชาติ  แตอาจเกิดการปนเปอนเพิ่มข้ึนจากขยะและของเสียท่ีมา
จากภาคอุตสาหกรรม  อีกทั้งการทําการเกษตรที่มีการใชปจจัยการผลิตท้ังปุยและสารกําจัดศัตรูพืช  ก็เปนสาเหตุทําให
เกิดการปนเปอนทั้งในดินและผลิตผล 

2.2 การปนเปอนของโลหะหนัก  เชน  แคดเมียม  ตะกั่ว  ในผลิตผลเกินมาตรฐานทําใหมีผลตอสุขภาพของ
ผูบริโภค  คือทําใหเกิดโรคตาง ๆ ซึ่งการปนเปอนของผลติผลจะมากหรอืนอยข้ึนกับ ปริมาณและรูปของสารประกอบ
ของแคดเมียมและตะกั่ว  ปฏิกิริยาของดิน  และปริมาณอินทรียวัตถใุนดิน 

2.3 ผักที่รับประทานราก หัว และใบ และถั่วลิสง เปนผลิตผลท่ีมีความเสี่ยงสูงตอการปนเปอนแคดเมียม 
หากปลูกในพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงในขอ 2.2 และถาตรวจพบแคดเมียมปนเปอน  ตองมีการติดตามตรวจสอบดังนี้ 

• คาการปนเปอนนอยกวาครึ่งหนึ่งของคาความปลอดภัยมาตรฐาน ตองตรวจสอบและวิเคราะห
ผลิตผลทุก 3 ป  

• คาการปนเปอนมากกวาครึ่งหนึ่งของคาความปลอดภัยมาตรฐาน ตองตรวจสอบและวิเคราะห
ผลิตผลทุกป 

• คาการปนเปอนเกินคาความปลอดภัยมาตรฐาน ควรเปลี่ยนพื้นที่ปลูก หรือหาวิธีการปรับปรุงแกไข
ดิน เพื่อใหพืชดูดซึมไดนอยลง 

2.4 ปุยและสารเสริมประสิทธิภาพปุยท่ีเลือกมาใชในสวน ไมควรมีแคดเมียมปนเปอน หรือหากมีก็ไมควร
เกินคากําหนดไวตามมาตรฐาน 

 3 



 

 
 

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ทุเรียน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เอกสารสนับสนนุ     การประเมินความเสี่ยงเนื่องจากการปนเปอน 
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3. การปนเปอนในดินเนื่องจากจลุนิทรีย 
3.1 การนําสวนตาง ๆ ของสัตวท่ียังคงสดอยูมาใชในสวนอาจกอใหเกิดการปนเปอนของจุลินทรียกับผลิตผลได 

หากจําเปนตองใชสวนตาง ๆ ของสัตวท่ียังสดอยู เชน เลือดแหง มูลสัตวสด เปนตน  ตองมีวิธีการจัดการและมั่นใจวา
จะสามารถลดความเสี่ยงท่ีจะสัมผัสกับผลิตผลโดยตรง หรือเลือกใชสวนตาง ๆ ท่ีผานการจัดการเพื่อลดปริมาณ 
จุลินทรียแลว 

3.2 มูลสัตวท่ีผานการหมัก (compost) ไมนอยกวา 6 สัปดาห หรือผานการบม (aging) ไมนอยกวา 6 เดือน 
จะชวยลดปริมาณจุลินทรียท่ีปนเปอนในมูลสัตว 

3.3 หามเก็บรักษาปุยมูลสัตว หรือทําการหมักบริเวณตนน้ํา หรือบริเวณที่น้ําไหลผาน ซึ่งจะกอใหเกิดการ
ปนเปอนกับผลิตผล หรือปนเปอนในแหลงน้ํา 

3.4 ความเสี่ยงการปนเปอนของจุลินทรียในผลิตผล ข้ึนอยูกับชนิดของผลิตผล กระบวนการผลิตและปจจัย
การผลิตท่ีใช 

ตารางที่ 1 การแบงช้ันความเสี่ยงการปนเปอนของจุลินทรียในผลิตผล 
ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต่ํา 

1. ผลิตผลบริโภคสด เจริญเติบโตใน
ดินหรือสัมผัสกับผิวดินโดยตรง หรือ
มีพื้นที่ผิวสัมผัสมาก  เชน 

1. ผลิตผลตองทําใหสุกดวยความ
รอนแลวจึงบริโภค  เชน 

1. ไมผลเจริญเติบโตพนดินสูงกวา  
1  เมตรบริโภคทั้งเปลือก  เชน 

• แครอท • ผักชี •  สับปะรดโรงงาน • ถั่วลิสง • องุน • สาลี่ 
• ผักกาดหัว • ผักกาดหอม • ดอกกุยชาย • มันฝรั่ง • ชมพู • ทอ 

• หอมใหญ • กระเทียมตน • มะเขือ • แหว • พุทรา • ฝรั่ง 

• กะหล่ําปลี • ตนหอม • ถั่นลันเตากินเม็ด • มันเทศ • แอปเปล  

• คึ่นฉาย • สตรอเบอรี่ • ขาวโพดหวาน • เผือก   

• ผักกาดขาวและผักกาดอื่น ๆ • ขาวโพดฝกออน • ฟกทอง  

• ขิง • ทุเรียน  

2. ผลิตผลบริโภคสด เจริญเติบโตพน
ดินหรือมีเปลือกหุม  เชน 

 2. ไมผลเจริญเติบโตพนดินสูงกวา  
1  เมตร บริโภคเฉพาะเนื้อใน เชน 

• ถั่วรับประทาน 
    ฝกสดตาง ๆ 

• แตงโมและ 
    เมลอน 

• ทุเรียน 

• ลําไย 

• กลวย 

• มะขาม 

• บรอคโคลี ่ • กะหล่ําดอก • ลิ้นจี่ • มะละกอ 

• พริกตาง ๆ • กระเทียม • เงาะ • ทุเรียน 

• มะเขือเทศ • แตงกวา • สมโอและสมตาง ๆ 

• สับปะรด  

 

  

ท่ีมา :  Guidelines for On-farm Food Safety for Fresh Produces; Agriculture, Fisheries and Forestry, Australia, 2001. 
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การเก็บตัวอยางดินเพื่อการวิเคราะห 
 ดินเปนปจจยัการผลิตที่สําคัญในการปลูกพืช การวิเคราะหดนิ  ดําเนินการเพื่อวัตถุประสงค  
ดังนี ้

1. จําแนกชนิดและลักษณะของดินเพื่อคัดเลือกพันธุพืชใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ ชีวภาพ และเคมี ของดิน 

2. ประเมินความอุดมสมบูรณของดิน  เพื่อเปนแนวทางการใชประโยชนที่ดินอยางมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อกําหนดการใชปุยที่เหมาะสม 

3. ตรวจสอบการสะสมของสารเคมี โลหะหนัก และจุลินทรียที่ปนเปอนในดิน 
 
หลักการวิเคราะหดิน 
 การวิเคราะหดินที่สมบูรณ ประกอบดวย 

1. การเก็บตัวอยางดินอยางถูกตอง 
2. วิธีการวิเคราะหดินที่เปนมาตรฐาน มีความนาเชื่อถือ 
3. การแปลความหมายของคาวิเคราะห การใหคําแนะนําการใสปูนขาวและปุยคอกโดยใชคา

วิเคราะหดินเปนหลักเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
การวิเคราะหดินจะประสบผลสําเร็จหรือไมขี้นอยูกับ  3  ปจจัยดังกลาวขางตน  ความถูกตอง

ของผลวิเคราะหดินมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะใหคําแนะนําในการใสปุยแกดินอยางมีประสิทธิภาพ จาก
การศึกษา  พบวาประมาณ 90% ของความผิดพลาดของผลการวิเคราะหดินเปนผลมาจากการเก็บ
ตัวอยางดินไมถูกตอง 

การเก็บตัวอยางดินจากบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาวิเคราะหเพื่อวัตถุประสงคขางตนจึงเปนเรื่อง
สําคัญมาก  ตัวอยางดินท่ีเก็บมาวิเคราะหจะตองเปนตัวแทนที่แทจริงของดินในบริเวณนั้น ๆ นั่นคือ 
ตัวอยางดินที่เก็บมานั้นจะตองประกอบดวยปริมาณและชนิดของธาตุอาหารพืชตลอดจนสมบัติอ่ืน ๆ 
เหมือนดินในบริเวณที่เก็บมานั้นทุกประการ แตการที่จะใหไดตัวอยางดินที่มีสมบัติดังกลาวเปนสิ่งที่
เปนไปไดโดยยาก เพราะดินเปนเทหวัตถุธรรมชาติที่ไมมีความเปนเนื้อเดียวกัน ปริมาณและชนิดของ
ธาตุอาหารพืช ตลอดจนสมบัติอ่ืน ๆ มีความแปรปรวนมาก ดังนั้นการเก็บตัวอยางดินจึงตองดําเนินการ
ดวยความระมัดระวังและเปนไปตามหลักเกณฑทางวิชาการเพื่อใหไดตัวอยางดินที่เปนตัวแทนที่ดีและ
เพียงพอที่จะสะทอนสภาวะที่แทจริงของปริมาณธาตุอาหารพืชตลอดจนสมบัติอ่ืน ๆ ในไรนาหรือใน
ดินบริเวณที่ทําการเก็บตัวอยาง 
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อุปกรณในการเก็บตัวอยางดิน 
 อุปกรณที่ใชในการเก็บตัวอยางดิน ประกอบดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพที่ 1   อุปกรณในการเก็บตัวอยางดิน 
 

1. เคร่ืองมือในการเก็บตัวอยางดิน 
เครื่องมือมีหลายชนิด ทั้งชนิดที่เปนใบมีด (blades) เชน จอบ เสียม พล่ัว ชนิดทอหรือหลอดเจาะ 

(tubes)  และชนิดสวาน (auger) เปนตน (ภาพที่ 1) 
 เครื่องมือในการเก็บตัวอยางดินที่ดีควรเปนเครื่องมือที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 

1. สามารถเก็บตัวอยางดินที่เปนแทง (core) หรือแผนบาง ๆ (slice) ซ่ึงมีความสม่ําเสมอใน
ปริมาณที่เทากันจากแตละจุดเพื่อนํามาทําเปนตัวอยางรวม (composite sample) ไดใน
ปริมาณที่เหมาะสมเพื่อการวิเคราะห 

2. ทําความสะอาดงาย 
3. สามารถปรับใชไดกับทั้งดินทรายแหงและดินเหนียวที่เปยกชื้น 
4. ไมเปนสนิม ไมโคงงอหรือแตกหักงาย 
5. ใชงายแมกับพื้นที่ที่คอนขางแข็ง  
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ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ทุเรียน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เอกสารสนับสนนุ     การเก็บตวัอยางดินเพื่อการวิเคราะห 

หมายเลขเอกสาร 04-02-.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา 3/11 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

2. ถังพลาสติก 
จํานวน 1-2 ใบ เพื่อใชรวบรวมตัวอยางดนิในแตละระดับความลึก 
 

3. แผนพลาสติกและถุงพลาสตกิ 
แผนพลาสติกใชสําหรับคลุกดิน และถุงพลาสติกใชบรรจุดินเพื่อสงวิเคราะห 
อุปกรณทุกชนิดที่ใชในการเก็บตัวอยางดินจะตองสะอาด ปราศจากสิ่งปนเปอน เชน สนิมปูน   

ปุย  ยาฆาแมลง  ยากําจัดวัชพืช  สารเคมีหรือส่ิงปนเปอนอ่ืนใดที่จะทําใหผลวิเคราะหดนิผิดพลาด 
 
ขนาดของพืน้ที่ 
 ขนาดของพื้นที่เก็บตัวอยางดิน 1 ตัวอยาง ควรมีพื้นที่ไมเกิน 25 ไร มีการปลูกพืชชนิดเดียวกัน 
การเจริญเติบโตอยูในระดับเดียวกัน เนื้อดิน  สีและชนิดของดิน  เหมือนกันมีความลาดเทของพื้นที่อยู
ในระดับเดียวกันหรือใกลเคียงกัน การใสปูนและปุยใสอัตราและเวลาเดียวกัน การเก็บใหกระจายจุดที่
จะเก็บทั่วพื้นที่โดยกําหนดใหไมนอยกวา 25 จุด ตอพ้ืนที่ 25 ไร หรือทําการเก็บตัวอยางดิน 1-2 จุดตอ
พื้นที่ 1 ไร การสุมเก็บตัวอยาง  ยิ่งเก็บถ่ีเทาใดจะทําใหไดตัวแทนที่ดียิ่งขึ้นเทานั้น 
 
เวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บตัวอยางดิน 
 การเก็บตัวอยางดินสามารถดําเนินการไดตลอดทั้งป แตเวลาที่เหมาะสมที่สุด คือหลังการเก็บ
เกี่ยวเล็กนอย หรือ 2 เดือนกอนการปลูกพืช เพราะเวลาในขณะนั้นดินมีสภาพความชื้นพอเหมาะทําให
เก็บตัวอยางสะดวกและหากสงวิเคราะหทันทีเกษตรกรจะไดรับผลการวิเคราะหและคําแนะนําสําหรับ
ปลูกพืชในฤดูถัดไปไดทันทวงที การทดสอบเพื่อใหทราบวาดินมีระดับความชื้นเหมาะตอการเก็บ
ตัวอยางตัวอยางหรือไม อาจทําไดโดยการบีบดินใหแนนภายในอุงมือ ซ่ึงถาระดับความชื้นของดินกําลัง
พอเหมาะดินจะยังคงจับกันเปนกอนเมื่อแบมือออกและบิดินจะรูสึกวารวน 
 
วิธีการเก็บ 

1. แบงพื้นที่โดยพิจารณาตามหลักเกณฑที่กลาวมาแลว และกําหนดจุดที่จะทําการเก็บตัวอยาง  
ควรทําแผนผังในสมุดบันทึกใหเรียบรอย เพื่อเปนขอมูลสําหรับพื้นที่ของตนเองตอไป (ภาพที่ 2)  

2. จุดที่กําหนดจะทําการเก็บตัวอยางไมควรเปนดินเกา ขอบรั้ว คอกสัตว หรือกองปุยเกา ฯลฯ 
3. ทําความสะอาดผิวดินบริเวณจุดที่กําหนด หากใชหลอดเจาะดิน สวานเจาะดิน หรือสวาน 

รูปกระบอก ตองตั้งเครื่องมือใชตั้งฉากกับผิวดินแลวกดลงไปในระดับความลึก 6 นิ้ว สําหรับดินบน 
และ 12 นิ้วสําหรับดินลางแลวดึงขึ้นตรง ๆ หากใชเสียมหรือพล่ัวใหขุดดินเปนรูปตัว (V) ใหมีความลึก
แนวดิ่ง 6 นิ้ว สวนที่เปนตัววีนี้ทิ้งไป จากนั้นใชเสียมแซะขอบดานหนึ่งของตัว V ใหมีความหนา 
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เอกสารสนับสนนุ     การเก็บตวัอยางดินเพื่อการวิเคราะห 

หมายเลขเอกสาร 04-02-.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา 4/11 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

 
ประมาณ 1 นิ้ว โดยกดเสียมใหลึกจนถึงกนหลุม งัดดินขึ้นแลวแบงดินดานขางทั้งสองของพลั่วออกทิ้ง
ไป นําดินสวนที่เหลือใสถังพลาสติก (ภาพที่ 3) กระทําในลักษณะนี้จนครบทุกจุดที่กําหนด มีขอควร
ระวัง คือดินจากทุกจุดท่ีเก็บเพื่อนํามารวมในถังพลาสติกนั้นจะตองมีปริมาณเทา ๆ กัน แลวคลุกเคลา
ดินในถังใหเขากันอยางดี จากนั้นเทดินลงกองบนแผนพลาสติกคลุกเคลาใหเขากันดีอีกครั้งหนึ่งจะได
ตัวอยางดินรวม (composite sample) เพื่อใชเปนตัวแทนของดินทั้งแปลง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2   แสดงการแบงพืน้ที่ในการเก็บตวัอยางดนิตามลักษณะภูมิประเทศ 
                                           ชนิดของดิน  ชนิดและอายุพืช  และการใสปุย  ใสปูน 
                          จุดเก็บตัวอยางดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10



 

 

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ทุเรียน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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หมายเลขเอกสาร 04-02-.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  5/11 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3   แสดงวิธีการเก็บตัวอยางดินจากจุดทีก่ําหนด 

 
หลังจากคลุกเคลาตัวอยางดินรวมใหเขากันดีแลวพูนดินใหเปนกองและทําเครื่องหมาย + บน

ยอดกองดิน  แบงดินออกเปน 4 สวน นําดินมา 1 สวน ประมาณครึ่ง กก. ถึง 1 กก. (ภาพที่ 4) นําดินสวน
ที่แบงมานี้บรรจุลงในถุงพลาสติก เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอยางดิน เชน ช่ือผูสงตัวอยาง สถานที่
เก็บและความลึกกํากับไวขางถุงใหชัดเจน รัดปากถุงใหแนนแลวนําสงหองปฏิบัติการเพื่อดําเนินการ
วิเคราะหตอไป 
 สําหรับการเก็บดินลาง คือความลึกระดับ 6-12 นิ้ว หรือ ฯลฯ ใหดําเนินการเก็บในลักษณะ
เดียวกันหรือคลายคลึงกันกับดินบนแตจํานวนจุดที่เก็บนอยลง คือทําการเก็บดินบน 2-3 จุด แลวเก็บดิน
ลาง 1 จุด เพราะในดินลางมีความแปรปรวนของปริมาณและชนิดธาตุอาหารพืชและสมบัติอ่ืน ๆ นอย
กวาดินบน การเก็บดินในแตละระดับความลึกใหแยกกันในแตละถัง คือเก็บตัวอยางดินบนใสไวในถัง
ใบหนึ่ง และดินลางใสไวในถังอีกใบหนึ่งตางหากแลวทําการแบงดินมาวิเคราะหในทํานองเดียวกับดิน
บนที่อธิบายมาแลวบรรจุดินในถุงพลาสติกเขียนกํากับใหเรียบรอยเชนกัน 
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เอกสารสนับสนนุ     การเก็บตวัอยางดินเพื่อการวิเคราะห 

หมายเลขเอกสาร 04-02-.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  6/11 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1  นําดินซึ่งเก็บมาจากหลาย ๆ จุดใน 1 แปลงมาคลุกเคลา
ใหเขากันดีบนแผนพลาสติกที่สะอาดจะไดตัวอยางดินรวม 
(composite sample)  1  ตัวอยาง 

 
 
 

4.2   แบงตัวอยางดินรวมออกเปน  4  สวนเทา ๆ กัน 
 
 
 
 
 

4.3   นําดินสวนหนึ่งประมาณ คร่ึง กก.-1 กก. บรรจุลงใน
ถุงพลาสติกที่สะอาด  รัดปากถุ งใหแนนและ เขี ยน
รายละเอียดสังเขปกํากับ 
 

     ภาพที่ 4   แสดงการแบงตัวอยางเพื่อสงวิเคราะห 
 
ความลึกของตัวอยางดินท่ีเก็บ 

ความลึก (นิ้ว) พืชท่ีปลูก 
0-3 ทุงหญาเลี้ยงสัตว สนามหญา แปลงเพาะกลา 
0-6 แปลงปลูกผัก ไมดอก ขาวโพด ขาวฟาง หรือกอนการปลูกพืชลมลุก

ทุกชนิด 
0-6 และ 6-12 ไมผล มันสําปะหลัง ไมพุม ไมยืนตน ออย ฝาย ฯลฯ 
ลึกกวา 12 ไมยืนตน ดินที่มีปญหาเนื่องจากการสะสมเกลือตาง ๆ เชน เกลือแกง 

ฯลฯ หรือแลวแตความประสงคในการแกปญหาเปนราย ๆ ไป 
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เอกสารสนับสนนุ     การเก็บตวัอยางดินเพื่อการวิเคราะห 

หมายเลขเอกสาร 04-02-.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  7/11 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

การเก็บดินสวนผลไม 
 บริเวณพื้นที่ที่เปนสวนผลไมควรมีความหนาของหนาดินไมต่ํากวา 1 เมตร  ทําการแบงพื้นที่
สวนผลไมออกเปนขอบเขต ตามสี และความหยาบ ละเอียดของเนื้อดิน หรือตามรองที่ปลูก กําหนดจุด
ที่จะเก็บใหกระจายอยูในขอบเขตดังกลาว เปนจํานวน 6-8 ตน เก็บที่ระดับความลึก 0-6 นิ้ว และ 6-12 
นิ้ว ตนละ 4 จุด ตามแนวทั้ง 4 ทิศหลัก รวบรวมดินที่เก็บโดยแยกเปน 2 ตัวอยาง ตามระดับความลึก 
(ภาพที่ 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5   แสดงการเก็บตัวอยางดินจากสวนผลไม  หรือไมยืนตนอื่น ๆ 
       ×     จุดเก็บตัวอยางดิน 

•       ตนพืช 
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หมายเลขเอกสาร 04-02-.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  8/11 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

 
การเก็บดินในพื้นท่ีซ่ึงมีปญหา 

1.  หากมีปญหาพืชตายหรือแสดงอาการขาดธาตุอาหารเปนหยอม ๆ ใหเก็บจากบริเวณที่มี 
ปญหา 1 ตัวอยางรวม (composite sample) และบริเวณที่พืชเจริญเติบโตปรกติอีก 1 ตัวอยางรวม 

2.  ดินที่มีปญหาในการสะสมพวกเกลือตาง ๆ ใหเก็บที่ความลึกทุกระดับ 6 นิ้วจนถึงความลึก 1 
เมตร ใหหางกันจุดละ 2 เมตร นํามารวมกันเปน 1 ตัวอยาง นํามารวมกันเปน 1 ตัวอยาง แยกแตละ
ตัวอยางตามระดับความลึก และเก็บดินในบริเวณใกลเคียงซึ่งพืชเจริญเติบโตดีอีก 1 ตัวอยางรวม 

การสงตัวอยางดิน จะตองนําสง รายละเอียดประกอบตัวอยางดิน ซ่ึงเปนขอมูลในสวนของ
เกษตรกรเอง ซ่ึงจะชวยใหนักวิชาการสามารถใหคําแนะนําในการใสปูนขาวและปุยหรือแกปญหาใน
การใชที่ดินเพื่อการปลูกพืชของเกษตรกร ซ่ึงมีสาเหตุมาจากดินใหไดผลถูกตองยิ่งขึ้น  
 
ขอควรระวังในการเก็บตัวอยางดินและเตรียมตัวอยาง 

1. แบงขอบเขตของพื้นที่ซ่ึงจะทําการเก็บตัวอยางใหไดตัวแทนที่ถูกตองมากที่สุด 
2. อุปกรณในการเก็บตัวอยาง เตรียมตัวอยาง และการบรรจุ ตองสะอาดปราศจากการปนเปอน

ของปูน ปุย ยาฆาแมลง สารเคมีหรือส่ิงปนเปอนอ่ืนใดที่จะทําใหคาวิเคราะหผิดพลาด 
3. ดินที่เก็บมาจากแตละจุดเพื่อมารวมกันเปนตัวอยางรวมตองมีปริมาณเทากันหรือใกลเคียงกัน 
4. งดสูบบุหร่ีขณะทําการเก็บตัวอยางและเตรียมตัวอยาง 
5. หากผูสงตัวอยางประสงคจะเตรียมตัวอยางเองตองผ่ึงใหแหงในที่รมหามตากแดด 

 
การสงตัวอยางดิน 
 สามารถนําตัวอยางดินสงไดทางไปรษณียหรือสงดวยตนเองที่กลุมงานพัฒนาระบบตรวจสอบ
คุณภาพดินและน้ํา กลุมวิจัยเกษตรเคมี สํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการ
เกษตร ( ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท 02-579-8600  ตอ 201,202  
และกลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8  กรม
วิชาการเกษตร  ในวันสงตัวอยางเกษตรกรจะตองกรอกใบสงตัวอยาง พรอมรายละเอียดประกอบ
ตัวอยางดิน ซ่ึงแบบฟอรมการสงตัวอยางดินขอรับไดที่กลุมงานฯ เพื่อจะไดเก็บไวเปนหลักฐานและเปน
ขอมูลประกอบตัวอยางดิน ในการตรวจสอบผลวิเคราะห นอกจากนี้รายละเอียดตาง ๆ ยังเปนสวน
สําคัญที่นักวิชาการจะใชพิจารณารวมกับผลวิเคราะหดินในการใหคําแนะนําปรับปรุงดินเพื่อใหเหมาะ
แกการเจริญเติบโตของพืชตอไป 
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ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ทุเรียน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เอกสารสนับสนนุ     การเก็บตวัอยางดินเพื่อการวิเคราะห 

หมายเลขเอกสาร 04-02-.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  9/11 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

รายละเอียดประกอบตัวอยางดิน 
 

ช่ือ.............................................................................นามสกุล................................................................. 
ที่อยูเลขที่...............................ถนน...................................................ตําบล............................................... 
อําเภอ.....................................................................จังหวัด........................................................................ 
ตัวอยางดินเก็บจาก...........................................................................ตําบล................................................ 
อําเภอ.....................................................................จังหวัด........................................................................ 
1.  รายละเอียดประกอบตัวอยางดิน ตัวอยางที่ 1 ตัวอยางที่ 2 
 ก. เนื้อที่                   (ไร) 

ข. พื้นที่                    (ลุม  ดอน) 
ค. ความลาดเท         (มาก  ปานกลาง  ราบ) 
ง. การระบายน้ํา       (ดี  ปานกลาง  ไมดี) 
จ. ชนิดของดิน        (หากทราบ) 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 
2.  น้ํา                             (ดี  ปานกลาง  ไมพอ)      
3.  ประวัติการใชปุย  เมื่อสองปกอน 25………..25………... 25………..25………... 
 ก. ปุยอินทรีย           (ชนิด) 

ข. จํานวน                 (กก.ตอไร) 
ค. ปุยเคมี                  (สูตร) 
ง. จํานวน                  (กก.ตอไร) 
จ. ปูนขาว                  (กก.ตอไร) 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 
4.  ประวัติการปลูกพืช  เมื่อสองปกอน 25………..25………... 25………..25………... 
 ก. พืชที่ปลูก 

ข. ผลผลิต (กก.ตอไร หรือ ถังตอไร) 
..................................... 
..................................... 

..................................... 

..................................... 
5.  พืชที่ตองการปลูกในปนี้....................................................................................................................
6.  หมายเหตุ...........................................................................................................................................

 

   

 

 15



 

 

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ทุเรียน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เอกสารสนับสนนุ     การเก็บตวัอยางดินเพื่อการวิเคราะห 

หมายเลขเอกสาร 04-02 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  10/11 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

 
ผลการวิเคราะหดิน 
 ดินที่สงเพื่อรับการวิเคราะห จะถูกนําไปผึ่งใหแหงในที่รม บด รอนผานตะแกรง แลวบรรจุใน
ถุงพลาสติกและกลองเพื่อรอการวิเคราะหตอไป เกษตรกรเจาของตัวอยางดินจะไดรับผลการวิเคราะห
ภายในเวลา 3-4 สัปดาห ในกรณีที่เกษตรกรตองการคําแนะนําในการปลูกพืช กลุมงานพัฒนาระบบ
ตรวจสอบคุณภาพดินและน้ํา กลุมวิจัยเกษตรเคมี จะสงผลการวิเคราะหไปใหนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
ของกลุมวิจัยปฐพีวิทยา เปนผูใหคําแนะนําการใชปูนและปุยสําหรับพืชแตละชนิด และเกษตรกรจะ
ไดรับผลวิเคราะหดินพรอมคําแนะนําในคราวเดียวกัน 
 
การทําประวัติและแผนที่ดิน 
 เกษตรกรควรทําการสํารวจและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่การปลูกพืช  การบํารุงรักษา  
ผลผลิต  และ ฯลฯ  ในไรนาของตนเอง เพื่อจะไดติดตามความเปลี่ยนแปลงของระดับความอุดม
สมบูรณของดิน  และเพื่อเปนแนวทางในการวางแผนปฏิบัติงานในไรของตัวเองอยางมีประสิทธิภาพ
ตอไป 
 
การเก็บตัวอยางดินเพื่อการวิเคราะหซํ้า 
 โดยทั่วไปเกษตรกรควรเก็บตัวอยางดินจากพื้นที่เดิมไปรับการวิเคราะหซํ้าทุก ๆ 4-5 ป หรือ
เมื่อมีปญหาในการปลูกพืชเกิดขึ้น 
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ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ทุเรียน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เอกสารสนับสนนุ     อัตราคาธรรมเนียมการวิเคราะหดิน 

หมายเลขเอกสาร 04-02-.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  11/11 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

อัตราคาธรรมเนียม  การวิเคราะหและทดสอบตัวอยางดิน  พ.ศ.2545 
   Basic Soil Fertility Tests  ตัวอยางละ 700 บาท 
   (ตั้งแตรายการที่ 1- 17) 
 1     pH (1:1)    ตัวอยางละ 50 บาท 
 2     Lime requirement (LR)   ตัวอยางละ 50 บาท 
 3     Organic Matter (OM)   ตัวอยางละ 150 บาท 
 4     Phosphorus (P)    ตัวอยางละ 150 บาท 
 5     Potassium (K)    ตัวอยางละ 150 บาท 
 6     Electrical Conductivity (EC)  ตัวอยางละ 100 บาท 
 7     Texture 
     7.1     Feeling method   ตัวอยางละ 50 บาท 
     7.2     Hydrometer method  ตัวอยางละ 150 บาท 
 8     Sodium (Na)    ตัวอยางละ 150 บาท 
 9     Calcium (Ca)    ตัวอยางละ 150 บาท 
 10   Magnesium (Mg)   ตัวอยางละ 150 บาท 
 11   Sulphur (S)    ตัวอยางละ 200 บาท  
 12   Iron (Fe)    ตัวอยางละ 150 บาท 
 13   Manganese (Mn)   ตัวอยางละ 150 บาท 

14   Zinc (Zn)    ตัวอยางละ 150 บาท 
15   Copper (Cu)    ตัวอยางละ 150 บาท 

 16   Chloride (Cl)    ตัวอยางละ 150 บาท 
 17   Cation Exchang Capacity (CEC)  ตัวอยางละ 250 บาท 
 18   Base Saturation (BS)   ตัวอยางละ 1000 บาท 
 19   Water holding capacity   ตัวอยางละ 150 บาท 
 20   Moisture Content   ตัวอยางละ 50 บาท 

การยกเวนคาบริการ 
1. เกษตรกรที่มาสงตัวอยางดวยตนเอง 
2. เกษตรกรที่สงตัวอยางผานทางกลุมเกษตรกร หรือหนวยราชการ 
3. ตัวอยางจากหนวยราชการ 
4. งานวิจัยที่มีช่ือขาราชการของกรมวิชาการเกษตรเปนผูรวมดําเนินการ 

  การวิเคราะหและทดสอบเพื่อทําวิทยานิพนธหรือปญหาพิเศษของนิสิต นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  โท  และเอก  ลดคาบริการครึ่งราคา 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเก็บตัวอยางน้ําเพื่อการวิเคราะห 
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ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ทุเรียน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เอกสารสนับสนนุ     การเก็บตวัอยางน้ําเพื่อวิเคราะห 

หมายเลขเอกสาร 04-03-.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  1/4 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

การเก็บตัวอยางน้ําเพื่อการวิเคราะห 
 น้ําเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งสําหรับเกษตรกร  นอกจากตองมีแหลงน้ําและปริมาณน้ําที่เพียงพอ
แลวส่ิงสําคัญที่ตองพิจารณา คือ คุณภาพของน้ํา ถาน้ํามีคุณภาพไมดีจะกอใหเกิดการสะสมของเกลือที่เปน
อันตรายตอพืช ทําใหพืชไมสามารถเจริญเติบโต หรืออาจถึงตายได  ปจจุบันสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป
มาก มีการพัฒนาดานอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม จึงอาจทําใหเกิดมลภาวะทางน้ําได ดังนั้นกอนที่จะใช
น้ําเพื่อการเกษตรควรทําการเก็บตัวอยางน้ําสงวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพดูกอนวาเหมาะสมหรือไมเพียงไร 
ถาไมเหมาะสมจะปรับปรุงแกไขไดหรือไมอยางไร  
 
อุปกรณการเก็บตัวอยางน้ํา 

ก. เครื่องมือสําหรับเก็บตัวอยางมีมากมายหลายแบบควรเลือกชนิดที่มีความจุ 2-3 ลิตร เปนพลาสติก
ใสหรือ เทฟลอน (หากไมมีก็ไมจําเปนตองซื้อสามารถใชขวดเก็บตัวอยางแทนไดเลย) 

ข. ภาชนะเก็บตั วอย า งน้ํ าควร เปนภาชนะที่ สะอาด  (ทางที่ ดี ควรใชขวดพลาสติก  หรือ 
โพลีเอทธีลลีน) มีจุกที่สามารถปดไดแนนสนิท ไมใหน้ําซึมออกมาได ความจุประมาณ 1-2 ลิตร 

ค. ฉลาก ปากกาเคมี สําหรับเขียนหมายเลขขางขวดและรายละเอียดของตัวอยางน้ํา ระบุวันที่เก็บ เวลา 
สถานที่ บริเวณที่เก็บ พรอมทั้งระบุวัตถุประสงคในการสงวิเคราะหอยางชัดแจง 
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ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ทุเรียน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เอกสารสนับสนนุ     การเก็บตวัอยางน้ําเพื่อวิเคราะห 

หมายเลขเอกสาร 04-03-.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  2/4 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

วิธีการเก็บตัวอยางน้ํา 
 วิธีการเก็บตัวอยางน้ําไมมีกฎเกณฑแนนอนตายตัววาควรเก็บกี่ครั้งและเก็บบริเวณใดของแหลงน้ํา 
เพราะขึ้นอยูกับสภาพของแหลงน้ําและวัตถุประสงคของการศึกษาเปนสําคัญ ในทางปฏิบัติกอนเก็บตัวอยาง
น้ําตองลางขวดใหสะอาดกอนนํามาใชและเม่ือจะเก็บตัวอยางน้ําใหใชน้ําตัวอยางนั้นเขยาขวดอีก 2-3 คร้ัง 
แลวจึงทําการเก็บตัวอยางตามวิธีการตอไป โดยใชขวดพลาสติกขนาด 1-2 ลิตร เก็บน้ําใหเต็มขวดจนลน 
และเมื่อเก็บตัวอยางแลวตองปดจุกใหแนน 

ก. น้ําประปา น้ํากอก หรือน้ําท่ีมาจากระบบการสงน้ําตามทอ กอนเก็บตัวอยางควรไขน้ําทิ้งสักครู 
เพื่อเปนการทําความสะอาดทอน้ําจนแนใจน้ําตัวอยางจะเปนตัวแทนของน้ําในระบบนั้นได จึง
ทําการเก็บตัวอยางจากกอก 

ข. น้ําบอ น้ําบาดาล หรือน้ําเจาะที่สูบขึ้นมา ควรเก็บตัวอยางเมื่อไดสูบน้ําขึ้นมานานพอสมควร
จนกระทั่งน้ําใตดินไดไหลซึมเขามาในบอเต็มที่จึงทําการเก็บตัวอยางจากหัวสูบ 

ค. น้ําแมน้ํา ลําธาร และคลองที่มีน้ําไหล ซ่ึงจะมีสมบัติแตกตางกันไปตามความลึก อัตราการไหล 
และระยะหางจากฝง ดังนั้น ถามีเครื่องมือเก็บตัวอยาง ควรเก็บตัวอยางน้ําจากผิวน้ําจนถึงกน
แมน้ําตรงกลางลําน้ําแลวเอามารวมกันเปนตัวอยางรวมคิดตามการไหลของน้ํา หรืออาจเก็บ
เปนตัวอยางแยกโดยเก็บจากกลางลําน้ําที่จุดกึ่งกลางของความลึกจึงจะนับวาเปนตัวอยางที่ดี
ที่สุด แตถาไมมีเครื่องมือเก็บตัวอยางใหใชขวดเก็บตัวอยางที่สะอาด ลางดวยน้ําตัวอยางนั้นอีก 
2-3 คร้ัง แลวจุมลงใตผิวน้ําที่ระดับความลึกประมาณ 1 ฟุต หรือ ณ จุดที่จะใชน้ํานั้น 

ง. น้ําทะเลสาบ สระ หนอง บึง อางเก็บน้ําท่ีมีความลึกและความกวาง เปนน้ํานิ่ง สมบัติของน้ําใน
บริเวณตาง ๆ จะแตกตางกันไปทั้งในแนวตั้งและแนวนอนนอกจากนี้สมบัติของน้ํายัง
เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดลอมและฤดูกาลอีกดวยการเลือกบริเวณและระดับความลึกจึงขึ้นอยู
กับวัตถุประสงคของการศึกษา ควรเก็บ ตัวอยางแยกเฉพาะจุด โดยทั่วไปจะสุมเก็บในระดับ
ความลึกประมาณ 1 ฟุต หรือตามความเหมาะสม 

จ. น้ําโสโครก น้ําเสีย หรือน้ําท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม คุณภาพของน้ําและอัตราการไหล จะผัน
แปรไปตลอดเวลา จึงควรเก็บตัวอยางแยกทุก ๆ ชวงเวลา ณ จุดเดียวกัน แลวจึงนํามารวมเปน
ตัวอยางรวมเพื่อการวิเคราะหเปนคาเฉลี่ย ทั้งนี้ปริมาณที่เก็บตองเปนสัดสวนกับอัตราการไหล 
ณ จุดเก็บ แตหากสมบัติของน้ําโสโครกนั้นคงที่ ก็อาจเก็บตัวอยางเปนตัวอยางแยกเลยก็ได 

• น้ําท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม ใหเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากทุก ๆ จุด ที่ปลอยน้ําออกมา หรือที่จุด
รวมของน้ําทิ้ง 

• น้ําเสียจากอาคารบานเรือน ใหเก็บจากทอระบายน้ําโสโครก 
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• น้ําท้ิงจากระบบกําจัดน้ําเสีย ใหเก็บจากจุดตาง ๆ ตามขั้นตอนการกําจัด 
 

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ทุเรียน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เอกสารสนับสนนุ     การเก็บตวัอยางน้ําเพื่อวิเคราะห 

หมายเลขเอกสาร 04-03-.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  3/4 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

ปริมาณตัวอยางน้ําท่ีเก็บ 
 ปริมาณตัวอยางน้ําที่เก็บขึ้นอยูกับจํานวนรายการ หรือสมบัติของน้ํา ที่ตองการวิเคราะหในการ
ตรวจสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ําในแงการเกษตร ปริมาณตัวอยางน้ําที่เก็บ 1-2 ลิตร นับวาเพียงพอ 
ขอสําคัญขวดที่บรรจุจะใชขนาดใดก็ตาม จะตองเก็บตัวอยางน้ําใหเต็มขวดเสมอ (อยาใหมีชองวางของ
อากาศ) 

ความสําคัญและวิธีการเก็บรักษาตัวอยางน้ํา 
 เมื่อเก็บตัวอยางน้ํามาแลว ควรนําสงเพื่อทําการวิเคราะหใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได เพราะหากปลอย
ทิ้งไวอาจเกิดปฏิกิริยาทางเคมีและชีวะจากสารประกอบและสิ่งมีชีวิตในน้ํา ทําใหสมบัติของน้ําเปลี่ยนแปลง
ไปไดซ่ึงสวนใหญ จะขึ้นอยูกับความสะอาด หรือความสกปรกของน้ํา ระยะเวลาที่ยอมใหมากที่สุดที่จะเก็บ
ตัวอยางไวกอนทําการวิเคราะหทางกายภาพและทางเคมี เปนดังนี้ 

• น้ําสะอาด (unpolluted water) 72 ช่ัวโมง 

• น้ําคอนขางสกปรก (slightly polluted water) 48 ช่ัวโมง 

• น้ําสกปรก (polluted water) 24 ช่ัวโมง 

ดังนั้นหากมีความจําเปนไมสามารถนําสงตัวอยางน้ํา เพื่อทําการวิเคราะหไดทันที ตองทําการเก็บ
รักษาสมบัติของน้ําตัวอยาง หรือยับยั้งการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและชีวะใหชาลงดวยการใชสารเคมี หรือ
วิธีการอยางใดอยางหนึ่งแลวแตสมบัติของน้ําที่ตองการวิเคราะห แตวิธีการที่สะดวกเหมาะสมที่สุด และ
ใชไดกับการเก็บรักษาตัวอยางน้ําเพื่อการวิเคราะหหลายรายการ คือ การเก็บตัวอยางน้ําไวในที่มืดและ
อุณหภูมิต่ํา (4oC) จนถึงเวลาที่จะทําการวิเคราะห พอจะชวยชะลอการเปลี่ยนแปลง และลดความผิดพลาด
อันเนื่องมาจากการสงวิเคราะหชาลงไดบาง 

การสงตัวอยางน้ํา 
ก. ควรนําสงตัวอยางน้ําที่หองปฏิบัติการทันที หรือทําการเก็บรักษาสมบัติของตัวอยางน้ําไวกอน

ตามความจําเปน 
ข. ใหขอมูลประกอบตัวอยางน้ําโดยละเอียด เปนตนวา วัน เดือน ป ที่เก็บ ชนิดของแหลงน้ํา 

แหลงที่เก็บ ความลึก อัตราการไหล ตลอดจนขอมูลส่ิงแวดลอมอื่น ๆ เชน น้ําเคยทวม ฝนตก
หนัก หรือ แหงแลง ฯลฯ 

ค. ระบุวัตถุประสงค ปญหา และความจําเปนที่ตองการใหวิเคราะห 
ง. สงตัวอยางที่กลุมงานพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพดินและน้ํา กลุมวิจัยเกษตรเคมี สํานักวิจัย

พัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร (ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)  
เขตจตุจักร กทม. 10900 
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ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ทุเรียน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เอกสารสนับสนนุ     อัตราคาธรรมเนียมการวิเคราะหน้ํา 

หมายเลขเอกสาร 04-03-.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  4/4 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

อัตราคาธรรมเนียม  การวิเคราะหและทดสอบตัวอยางน้ํา  พ.ศ 2545 
1     pH     ตัวอยางละ 50 บาท 
2     Electrical Conductivity (EC)  ตัวอยางละ 100 บาท 

 3     Calcium (Ca)    ตัวอยางละ 150 บาท 
 4     Magnesium (Mg)   ตัวอยางละ 150 บาท 
 5     Sodium (Na)    ตัวอยางละ 150 บาท 
 6     Potassium (K)    ตัวอยางละ 150 บาท 
 7     Iron (Fe)    ตัวอยางละ 150 บาท 
 8     Manganese (Mn)   ตัวอยางละ 150 บาท 
 9     Copper (Cu)    ตัวอยางละ 150 บาท 
 10   Zinc (Zn)    ตัวอยางละ 150 บาท 
 11   Carbonate (CO3

=)   ตัวอยางละ 150 บาท 
 12   Bicarbonate (HCO3

-)   ตัวอยางละ 150 บาท 
 13   Chloride (Cl-)    ตัวอยางละ 150 บาท 
 14   Sulphate (SO4

=)    ตัวอยางละ 200 บาท 
 15   Soluble Sodium Percentage (SSP) ตัวอยางละ 600 บาท 
        (วิเคราะห  Ca  Mg  Na  K  ใหดวย) 
 16   Residual Sodium Carbonate (RSC) ตัวอยางละ 600 บาท 
  (วิเคราะห  Ca  Mg  CO3

=  HCO3
-   ใหดวย) 

 17   Sodium Adsorption Ratio (SAR)  ตัวอยางละ 600 บาท 
  (วิเคราะห  Ca  Mg  Na  ใหดวย) 

การยกเวนคาบริการ 
1. เกษตรกรที่มาสงตัวอยางดวยตนเอง 
2. เกษตรกรที่สงตัวอยางผานทางกลุมเกษตรกร หรือหนวยราชการ 
3. ตัวอยางจากหนวยราชการ 
4. งานวิจัยที่มีช่ือขาราชการของกรมวิชาการเกษตรเปนผูรวมดําเนินการ 

  การวิเคราะหและทดสอบเพื่อทําวิทยานิพนธหรือปญหาพิเศษของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี   
โท  และเอก  ลดคาบริการครึ่งราคา 
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ระดับเกณฑพื้นฐานของโลหะหนักในดิน  
และคาสูงสุดของโลหะหนัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ทุเรียน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เอกสารสนับสนนุ     ระดับเกณฑพืน้ฐานของโลหะหนักในดินและคาสูงสุดของโลหะหนัก 
                                    ที่ยอมใหมีไดในปุยอินทรียและกากตะกอนน้ําเสีย 

หมายเลขเอกสาร 04-04 -.......-....... 
เอกสารจัดทําครั้งที่  2    หนา  1/1 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

 
 

โลหะหนัก 
ระดับเกณฑ

พ้ืนฐานของโลหะ
หนักในดิน1/

ระดับเกณฑ
พ้ืนฐานของโลหะ

หนักในดิน 
(มก./กก.) 2/

คาสูงสุดที่ยอมใหมีได
ในปุยอินทรีย 
(มก./กก.) 3/

คากําหนดที่ยอมใหมีไดใน 
กากตะกอนที่จะนําไปใช 
ในการเกษตร (มก./กก.) 4/

1. สารหน ู - 30 50 - 

2. แคดเมียม 3 0.15 5 20 

3. โคบอลต 100 20 - - 

4. โครเมียม 100 80 300 1,000 

5. ทองแดง 100 45 500 900 

6. ปรอท 1 0.1 2 10 

7. นิกเกิล 50 45 - 400 

8. ตะกั่ว 100 55 500 1,000 

9. สังกะสี 300 70 - 3,000 

 

ที่มา : 1/      มาตรฐานของโลหะหนักในดิน กลุมประเทศสหภาพยุโรป 
    2/     เอกสารวชิาการ “ระดับเกณฑพื้นฐาน” ของการปนเปอนของโลหะหนกัในดินประเทศไทย 

3/     มาตรฐานปุยอินทรีย  พ.ศ.2548  กรมวชิาการเกษตร  
4/     วารสารดินและปุย ปที่ 20  เลม 4  ต.ค.-ธ.ค. 2541 
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มาตรฐานคุณภาพน้ําใชในการเกษตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ทุเรียน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เอกสารสนับสนนุ     มาตรฐานคุณภาพน้ําใชในการเกษตรในระบบการจัดการคุณภาพ 

หมายเลขเอกสาร 04-05-.......-....... 
เอกสารจัดทําครั้งที่  2    หนา  1/1 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

น้ําที่ใชในการเกษตรกรควรมีออกซิเจนละลาย  (DO)  ไมนอยกวา  4  มิลลิกรัม/ลิตร  คาบีโอดี  (BOD)  ไมมากกวา  2.0  มิลลิกรัม/ลิตร  
ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด  (total Coliform bacteria) ไมมากกวา  20,000  MPN/100  มิลลิลิตร  และปริมาณแบคทีเรียกลุมฟ
คอลโคลิฟอรม  (fecal Coliform bacteria)  ไมมากกวา  4,000  MPN/100  มิลลิลิตร  (MPN = most probable number) 

สารเคมีท่ีสังเคราะห คาสูงสุดท่ียอมใหมีได วิธีการวิเคราะห 

1. สารประกอบอินทรีย   
 1.1 ไนเตรตในหนวยไนโตรเจน 5.0  มิลลิกรัม/ลิตร Cadmium Reduction 
 1.2 แอมโมเนียในหนวยไนโตรเจน 0.5  มิลลิกรัม/ลิตร Distillation Nesslerization 
2. สารเปนพิษ   
 2.1 ฟนอล 0.005  มิลลิกรัม/ลิตร Distillation,4-Amino antipyrene 
 2.2 สารหนู  0.01  มิลลิกรัม/ลิตร Atomic Absorption-Direct Aspiration 
 2.3 ไซยาไนด 0.005  มิลลิกรัม/ลิตร Pyridine-Barbituric Acid 

3. โลหะหนัก   
 3.1 ทองแดง 0.1  มิลลิกรัม/ลิตร Atomic Absorption-Direct Aspiration 
 3.2 นิเกิล 0.1  มิลลิกรัม/ลิตร Atomic Absorption-Direct Aspiration 
 3.3 แมงกานีส 1.0  มิลลิกรัม/ลิตร Atomic Absorption-Direct Aspiration 
 3.4 สังกะสี 1.0  มิลลิกรัม/ลิตร Atomic Absorption-Direct Aspiration 
 3.5 ปรอททั้งหมด (total Hg) 0.002  มิลลิกรัม/ลิตร Atomic Absorption-Cold Vapour Technique 
 3.6 แคดเมียม 0.005   มิลลิกรัม/ลิตร ในน้ําที่มี

ความกระดาง ในรูป CaCO3 ไม
เกินกวา 100 มิลลิกรัม/ลิตร และ 
0.05 มิลลิกรัม/ลิตร ในน้ําที่มี
ความกระดางในรูป CaCo3 เกิน
กวา 100 มิลลิกรัม/ลิตร 

Atomic Absorption-Direct Aspiration 

 3.7 โครเมียม 0.05  มิลลิกรัม/ลิตร Atomic Absorption-Direct Aspiration 
 3.8 ตะกั่ว 0.05  มิลลิกรัม/ลิตร Atomic Absorption-Direct Aspiration 

4. กัมมันตภาพรังสี   
 4.1 คารังสีแอลฟา 0.1  เบ็กเคอเรล/ลิตร Gas-Chromatography 
 4.2 คารังสีเบตา 1.0  เบ็กเคอเรล/ลิตร Gas-Chromatography 
5. สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช   
 5.1 ดีดีที (DDT) 1.0  ไมโครกรัม/ลิตร Gas-Chromatography 
 5.2 บีเอชซี (BHC) 0.02  ไมโครกรัม/ลิตร Gas-Chromatography 
 5.3 ดีลดริน 0.1  ไมโครกรัม/ลิตร Gas-Chromatography 
 5.4 อัลดริน 0.1  ไมโครกรัม/ลิตร Gas-Chromatography 
 5.5 เฮพตาคลอร และเฮพตาคลอรอีปอกไซด 0.2  ไมโครกรัม/ลิตร Gas-Chromatography 
 5.6 เอ็นดริน 0.2  ไมโครกรัม/ลิตร  

ไมสามารถตรวจพบได 
ตามวิธีการที่กําหนด 

Gas-Chromatography 
Gas-Chromatography 
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รายชือ่วัตถุอันตรายทีห่ามใชทางการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ทุเรียน  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เอกสารสนับสนนุ     รายชื่อวัตถอุนัตรายหามใชทางการเกษตร 

หมายเลขเอกสาร 04-06-.......-....... 
เอกสารจัดทําครั้งที่  2    หนา  1/2 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

 
1. ออลดริน (aldrin) 33. ดีมีตอน (demeton) 
2. อะมิโนคารบ (aminocarb) 34. ออโธ-ไดคลอรโรเบนซีน (o-dichlorobenzene) 
3. 4-อะมิโนไดฟนิล (4-aminodiphenyl) 35. ดีลดริน (dieldrin) 
4. อะมิโทรล (amitrole) 36. ไดมีฟอกซ (dimefox) 
5. อะราไมท (aramite) 37. ไดโนเส็บ (dinoseb) 
6. แอสเบสทอส อะโมไซท (asbestos-amosite) 38. ไดโนเทิรบ (dinoterb) 
7. อะซินฟอส เอทธิล (azinphos-ethyl) 39. ไดซัลโฟตอน (disulfoton) 
8. อะซินฟอส เมทธิล (azinphos-methyl) 40. ดีเอ็นโอซี (DNOC) (4,6-dinitro-o-cresol) 
9. เบนซิดิน (benzidine) 41 อีดีบี (EDB) (1,2-dibromoethane) 

10. เบตา เอชซีเอช (beta-HCH) (1,3,5/2,4,6-hexachloro- 42. เอ็นดริน (endrin) 
cyclohexane) 43. เอทธิล เฮกซิลีนไกลคอล (ethyl hexyleneglycol (ethylhexane diol) 

11. บีเอชซี หรือ เอชซีเอช (BHC หรือ HCH) (1,2,3,4,5,6- 44. เอทธีลีนไดคลอรไรด (ethylene dichloride) 
hexachloro-cyclohexane) 45. เอทธิลีนออกไซด (ethylene oxide (1,2-epoxyethane)) 

12. ไบนาพาคริล (binapacryl) 46. เฟนซัลโฟไธออน (fensulfothion) 
13. บิส คลอรโรเมทธิลอีเธอร  (bis (chloromethyl) ether) 47. เฟนทิน(fentin) 
14. โบรโมฟอส (bromophos) 48. ฟลูออโรอะเซทตาไมด (fluoroacetamide) 
15. โบรโมฟอส เอทธิล (bromophos-ethyl) 49. ฟลูออโรอะซีเตทโซเดียม  (fluoroacetate sodium) 
16. แคดเมียม และสารประกอบแคดเมียม (cadmium and  50. โฟโนฟอส (fonofos ) 

cadmium compounds) 51. เฮปตาคลอร (heptachlor) 
17. แคลเซียมอารซีเนท (calcium arsenate) 52. เฮกซะคลอรโรเบนซีน (hexachlorobenzene) 
18. แคปตาโฟล (captafol) 53. ตะกั่วอารซีเนท (lead arsenate) 
19. คารบอนเตตระคลอไรด (carbon tetrachloride) 54. เลปโตฟอส (leptophos) 
20. คลอรเดน (chlordane) 55. ลินเดน (lindane (>99% gamma-HCH หรือ gamma- BHC) 
21. คลอรดีโซน (chlordecone) 56. เอ็มซีพีบี (MCPB) [4-(4-chloro-o-tolyloxy) butyric acid] 
22. คลอรไดมีฟอรม (chlordimeform) 57. มีโคครอป (mecoprop) 
23. คลอรโรเบนซิเลท (chlorobenzilate) 58. มีฟอสโฟลาน (mephosfolan) 
24. คลอรโรฟนอล (chlorophenols) 59. สารประกอบของปรอท (mercury compounds) 
25. คลอรไธโอฟอส (chlorthiophos) 60. เมวินฟอส (mevinphos) 
26. คอปเปอร อารซีเนทไฮดร็อกไซด (copper arsenate hydroxide) 61. เอ็มจีเครีเพลเลนท 11 (MGK repellent-11) 
27. ไซโคลเฮกซิไมด (cycloheximide) 62. ไมเร็กซ (mirex) 
28. ไซเฮกซาติน (cyhexatin) 63. โมโนโครโตฟอส (monocrotophos) 
29. ดามิโนไซด (daminozide) 64. แนฟธิลอะมีน (napthylamine) 
30. ดีบีซีพี (DBCP) (1,2-dibromo-3-chloropropane) 65. 4-ไนโตรไดเฟนิล (4-nitrodiphenyl) 
31. ดีดีที (DDT) (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane) 66. ไนโทรเฟน (nitrofen) 
32. ดีมีฟออน (demephion) 67. พาราไทออน (parathion) 
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68. ปารีสกรีน (Paris green) 68. ปารีสกรีน (Paris green) 83. สโตรเบน (โพลีคลอรโรเทอรพีน) (strobane  83. สโตรเบน (โพลีคลอรโรเทอรพีน) (strobane  

69. โซเดียมเพนตะคลอรโรฟเนต หรือ โซเดียมเพนตะคลอรโรฟ  69. โซเดียมเพนตะคลอรโรฟเนต หรือ โซเดียมเพนตะคลอรโรฟ  (polychloroterpenes)) (polychloroterpenes)) 

นอกไซด (pentachlorophenate sodium หรือ นอกไซด (pentachlorophenate sodium หรือ 84. ซัลโฟเทป (sulfotep) 84. ซัลโฟเทป (sulfotep) 
pentachlorophenoxide sodium) pentachlorophenoxide sodium) 85. 2,4,5-ที (2,4,5-T) ([2,4,5-trichlorophenoxy] acetic acid) 85. 2,4,5-ที (2,4,5-T) ([2,4,5-trichlorophenoxy] acetic acid) 

70. เพนตะคลอรโรฟนอล (pentachlorophenol) 70. เพนตะคลอรโรฟนอล (pentachlorophenol) 86. 2,4,5-ทีซีพี (2,4,5-TCP) (2,4,5-trichlorophenol) 86. 2,4,5-ทีซีพี (2,4,5-TCP) (2,4,5-trichlorophenol) 
71. ฟโนไทออน (phenothiol) 71. ฟโนไทออน (phenothiol) 87. ทีดีอี หรือ ดีดีดี (TDE หรือ DDD) [1,1-dichloro-2,2-bis  87. ทีดีอี หรือ ดีดีดี (TDE หรือ DDD) [1,1-dichloro-2,2-bis  
72. โฟเรท (phorate) 72. โฟเรท (phorate)  (4-chlorophenyl) ethane]  (4-chlorophenyl) ethane] 
73. ฟอสฟามิดอน (phosphamidon) 73. ฟอสฟามิดอน (phosphamidon) 88. ทีอีพีพี (TEPP) (tetraethyl pyrophosphate) 88. ทีอีพีพี (TEPP) (tetraethyl pyrophosphate) 
74. ฟอสฟอรัส (phosphorus) 74. ฟอสฟอรัส (phosphorus) 89. 2,4,5,-ทีพี (2,4,5-TP) ( ( +89. 2,4,5,-ทีพี (2,4,5-TP) ( ( + )-2-[2,4,5-trichlorophenoxy]  
75. โพลีบรอมมิเนต ไบเฟนิล (polybrominated biphenyls,   propionic acid) 

PBBs) 90. แทลเลียมซัลเฟต (thallium sulfate) 
76. โพลีคลอรริเนต ไตรเฟนิล (polychlorinated triphenyls,  91. ทอกซาฟน หรือ แคมฟคลอร (toxaphene หรือ  

PCTs) camphechlor) 
77. โปรโทเอท (prothoate) 92. ไตร 2,3-ไดโบรโมโปรพิล ฟอสเฟต (tri (2,3-dibromopropyl)  
78. ไพรินูรอน (ไพริมินิล) (pyrinuron (piriminil)) phosphate) 
79. แซฟโรล (safrole) 93. ไวนิลคลอรไรดโมโนเมอร (โมโนคลอรโรอีธีน) (vinyl  
80. สะคราแดน (schradan) chloride monomer (monochloroethene) 
81. โซเดียมอารซีไนต (sodium arsenite) 94.  เมทามิโดฟอส (methamidophos) 
82. โซเดียมคลอเรต (sodium chlorate) ยกเวนในรูปผลิตภัณฑที่ 95.  พาราไทออนเมทธิล  (parathion methyl) 

ผสมสารหนวงปฏิกิริยาตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ 96.  เอ็นโดซัลแฟน ((endosulfan) (ยกเวน CS formulation)) 
 ประกาศกําหนด monomer (monochloroethene)) 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ทุเรียน   กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เอกสารสนับสนนุ     รายชื่อวัตถอุนัตรายหามใชทางการเกษตร 

หมายเลขเอกสาร 04-06 -.......-....... 
เอกสารจัดทําครั้งที่  2    หนา  2/2 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

 

 
36 


	เอกสารสนับสนุนทุเรียน
	สารบัญ
	1.การประเมินความเสี่ยงเนื่องจากการปนเปื้อน
	2.การเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์
	3.การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อการวิเคราะห์
	4.ระดับเกณฑ์พื้นฐานของโลหะหนักในดินและค่าสูงสุดของโลหะหนัก
	5.มาตรฐานคุณภาพน้ำใช้ในการเกษตรในระบบการจัดการคุณภาพ
	6.รายชื่อวัตถุอันตรายที่ห้ามใช้ทางการเกษตร



