
น ้ำหนักตัวอย่ำงส้ำหรับน้ำส่งวิเครำะห์ 

กลุ่มพัฒนำกำรตรวจสอบพืชและปัจจัยกำรผลิต ส้ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตร เขตที่ 8 
 

1.   กำรส่งตัวอย่ำงเพ่ือวิเครำะห์ธำตุอำหำร  : รายละเอียดดังนี ้
 
 

ชนิดตัวอย่ำง ปริมำณน้อยที่สุดของตัวอย่ำง 
ส้ำหรับน้ำส่งห้องปฏิบัติกำร 

หมำยเหตุ 

น้้า 1 ลิตร  
ดิน (เกษตรกร) 1 กิโลกรัม  
ดิน (นักวิจัย) 350 กรัม ตัวอย่างบดและร่อน เรยีบร้อย 
พืชอวบน้้า 1 กิโลกรัม เช่น พืชผัก 
พืชไม่อวบน้้า 0.5 กิโลกรัม เช่น ใบข้าว, ใบลองกอง, ใบปาล์มน้้ามัน 
พืช (นักวิจัย) 50 กรัม ตัวอย่างบดและร่อน เรยีบร้อย 
ปุ๋ยเคม ี 1 กิโลกรัม  
ปุ๋ยอินทรีย ์ 2 กิโลกรัม  
ปุ๋ยอินทรีย์เคม ี 1 กิโลกรัม  

 
หมำยเหตุ :  - กรณีเกษตรกรเป็นผู้น้าส่งตัวอยา่ง ให้น้าสมุดทะเบียนเกษตรมาประกอบการขอส่งตัวอย่างด้วย  
  - ลักษณะตัวอยา่งที่ไม่รับวเิคราะห์ 
  1) ตัวอย่างที่ไม่มีใบน้าส่ง หรือมีใบนา้ส่งแต่ไม่ผ่านหัวหน้าหน่วยงาน (กรณีเป็นหน่วยงานราชการ) 
  2) ตัวอย่างที่มีรายละเอียดตัวอย่างไม่ครบถ้วน  
  3) ตัวอย่างดินชื้น (ควรผึ่งให้แห้งในที่ร่ม ก่อนน้าส่งวิเคราะห์ ยกเว้นเกษตรกร)  
  4) ตัวอย่างพืชเน่าเสีย 
  5) ตัวอย่างที่มีปริมาณน้าส่งไมเ่พียงพอ 
  6) ตัวอย่างปุ๋ยเคมีช้ืน 
  7) ตัวอย่างปุ๋ยเคมีทีป่ดิผนึกไม่เรียบรอ้ย 
  8) ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์น้้า 
  9) ตัวอย่างปุ๋ยเคมีน้้า       
 

2.  กำรส่งตัวอย่ำงเพ่ือวิเครำะห์หำชนิดและปริมำณสำรพิษตกค้ำงทำงกำรเกษตร 

 2.1  ตัวอย่ำงดินและน ้ำ  : รายละเอียดดังนี้  
 
 

ชนิดตัวอย่ำง ปริมำณน้อยที่สุดของตัวอย่ำง 
ส้ำหรับน้ำส่งห้องปฏิบัติกำร 

หมำยเหตุ 

น้้า (ใช้ในทางการเกษตร) 2 ลิตร  
ดิน 1 กิโลกรัม   
ดินโคลน 1 กิโลกรัม ต้องตากดินให้แห้งก่อนส่งวิเคราะห์  



 2.2 ตัวอย่ำงพืช  : รายละเอียดดังนี้   
 

ประเภทสินค้ำ ตัวอย่ำงชนิดสินค้ำ 
 
 

ลักษณะของตัวอย่ำง 
ขั นต้นที่เก็บ 

ปริมำณน้อยที่สุดของ
ตัวอย่ำงส้ำหรับ
ห้องปฏิบัติกำร  

ผลไม้สด และผักสด 
ผลิตผลขนาดเล็ก   
น้้าหนักต่อหน่วยน้อยกว่า 25 กรัม 

เบอรี,่ ถั่วลันเตา, ล้าไย, องุ่น,  
พริก, ถั่งฝักยาว, ผักบุ้ง, คะน้า,  
กวางตุ้ง, ผักกาด, ผักเหลียง,   
กระเจี๊ยบเขียว ฯลฯ  

ทั้งหน่วยตัวอย่างหรือท้ัง 
หน่วยตัวอย่างภาชนะบรรจุ
หรือหน่วยท่ีชักโดยใช้ 
อุปกรณ์ชักตัวอย่าง 
 

1 กิโลกรัม  

ผลิตผลขนาดกลาง   
น้้าหนักต่อหน่วยน้อยกว่า 25-250 กรัม  

แอปเปิ้ล, ฝรั่ง, มังคุด, แตงโม, 
ข้าวโพด, ชมพู,่ ส้ม, ส้มจุก, 
แตงกวา ฯลฯ 
 

ทั้งหน่วยตัวอย่าง 1 กิโลกรัม 
(อย่างน้อย 10 หน่วย) 

ผลิตผลขนาดใหญ ่
น้้าหนักต่อหน่วยมากกว่า 250 กรมั 

กะหล่้าปล,ี องุ่น (ท้ังพวง), แตงโม, 
ส้มโอ, สับปะรด, เมล่อน, ทุเรียน, 
แคนตาลูป, มะละกอ ฯลฯ 
 

ทั้งหน่วยตัวอย่าง  1 กิโลกรัม 
(อย่างน้อย 5 หน่วย) 

ธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง และอื่นๆ 
ถั่วเมล็ดแห้ง ถั่วเหลือง, ถั่วด้า, ถั่วแดง,  

ถั่วเขียว ฯลฯ 
 

 1 กิโลกรัม 
 

เมลด็ธัญพืช ข้าว, ข้าวสาลี ฯลฯ  1 กิโลกรัม 
 

นัทจากไม้ต้น (tree nuts) มะพร้าว 
 
นัทอื่นๆ เช่น วอลนัท, เฮเซลนัท, 
เมลด็มะม่วงหิมพานต์ ฯลฯ 
 

 5 หน่วยตัวอย่าง 
 
1 กิโลกรัม 
 

เมลด็พืชน้้ามัน ถั่วลิสง, เมล็ดทานตะวัน ฯลฯ  0.5 กิโลกรัม 
 

เมลด็พืชส้าหรับท้าเครื่องดืม่ 
และขนมหวาน 

เมลด็กาแฟ, เมล็ดโกโก้ ฯลฯ  0.5 กิโลกรัม 
 

เคร่ืองเทศ และพืชผักที่ใช้เป็นเคร่ืองเทศ 
พืชผักท่ีใช้เป็นเครื่องเทศ (herbs) ผักชีฝรั่งสด, ใบกระเพรา, ใบ

โหระพา, ตะไคร ้
 
พืชผักท่ีใช้เป็นเครื่องเทศชนิดอื่นๆ 

ทั้งหน่วยตัวอย่าง 0.5 กิโลกรัม 
 
 
0.2 กิโลกรัม 



ประเภทสินค้ำ ตัวอย่ำงชนิดสินค้ำ 
 
 

ลักษณะของตัวอย่ำง 
ขั นต้นที่เก็บ 

ปริมำณน้อยที่สุดของ
ตัวอย่ำงส้ำหรับ
ห้องปฏิบัติกำร  

เครื่องเทศ (spice) เครื่องเทศแห้ง ทั้งหน่วยตัวอย่าง หรือส่วน
ชักมาโดยใช้อุปกรณ์ชัก
ตัวอย่าง 
 

0.1 กิโลกรัม 
 

 

 

หมำยเหตุ :  ลักษณะตัวอย่างที่ไมร่ับวิเคราะห ์
  1) ตัวอย่างที่ไม่มีใบน้าส่ง หรือมีใบนา้ส่งแต่ไม่ผ่านหัวหน้าหน่วยงาน (กรณีเป็นหน่วยงานราชการ) 
  2) ตัวอย่างที่มีรายละเอียดตัวอย่างไม่ครบถ้วน  
  3) ตัวอย่างดินชื้น (ควรผึ่งให้แห้งในที่ร่ม ก่อนน้าส่งวิเคราะห์) 
  4) ตัวอย่างพืชเน่าเสีย 
  5) ตัวอย่างที่มีปริมาณน้าส่งไมเ่พียงพอ 

 
3. กำรส่งตัวอย่ำงเพ่ือวิเครำะห์จุลินทรีย์ปนเปื้อนทำงกำรเกษตร : รายละเอยีดดังนี ้
 3.1  ปริมำณตัวอย่ำงท่ีต้องน้ำส่งห้องปฏิบัติกำร 
      

ชนิดตัวอย่ำง ปริมำณน้อยที่สุดของตัวอย่ำง 
ส้ำหรับน้ำส่งห้องปฏิบัติกำร 

หมำยเหตุ 

พืช ผัก ผลไม ้ 1 กิโลกรัม  เช่น คะน้า, แตงกวา 
พืชผักท่ีมีราคาแพง และมี
น้้าหนักน้อย 

0.5 กิโลกรัม เช่น พริก, ผักชี 

น้้า (ใช้ในทางการเกษตร) 2 ลิตร เช่น น้้าใช้ในแปลงปลูก,  สารละลายธาตุอาหาร 
 

 
 3.2 ลักษณะกำรบรรจุตัวอย่ำง  
 
 

ชนิดตัวอย่ำง ลักษณะกำรบรรจุ หมำยเหตุ 
พืช ผัก ผลไม ้ บรรจุในถุงพลาสติกปราศจากเชื้อ ปิดปากถุง

ให้แน่น ไม่มีรอยรั่วหรือฉีกขาด 
เก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิประมาณ 
0-4 องศาเซลเซียส ตลอดการขนส่ง 

น้้า (ใช้ในทางการเกษตร) บรรจุในขวดพลาสติกที่มีฝาปดิมิดชิด 
 

หมำยเหตุ :  - แจ้งจ้านวนและวันท่ีจะส่งตัวอยา่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันท้าการ  
  - ลักษณะตัวอยา่งที่ไม่รับวเิคราะห์ 
  1) ตัวอย่างที่ไม่มีใบน้าส่ง หรือมีใบนา้ส่งแต่ไม่ผ่านหัวหน้าหน่วยงาน (กรณีเป็นหน่วยงานราชการ) 
  2) ตัวอย่างที่มีรายละเอียดตัวอย่างไม่ครบถ้วน  
  3) ตัวอย่างพืชเน่าเสีย 
  4) ตัวอย่างที่มีปริมาณน้าส่งไมเ่พียงพอ 
  5) ตัวอย่างที่ไม่มีการเก็บรักษาสภาพตัวอย่างที่อุณหภูมติามที่ก้าหนด 



4.  กำรส่งตัวอย่ำงเพ่ือวิเครำะห์สำรพิษจำกจลุินทรีย์ (aflatoxin) 
 4.1  ปริมำณตัวอย่ำงท่ีต้องน้ำส่งห้องปฏิบัติกำร 
      

ชนิดตัวอย่ำง ปริมำณน้อยที่สุดของตัวอย่ำง 
ส้ำหรับน้ำส่งห้องปฏิบัติกำร 

หมำยเหตุ 

ธัญพืช ถ่ัวเมล็ดแห้ง 
เครื่องเทศและอื่นๆ 

1 กิโลกรัม เช่น ถ่ัวลิสง, ถ่ัวเขียว, ถั่วเหลือง 

ธัญพืช ถ่ัวเมล็ดแห้ง 
เครื่องเทศและอื่นๆที่มรีาคา
แพง และมีน้้าหนักน้อย 

0.1-0.5 กิโลกรัม  เช่น พริกแห้ง, พริกไทยแห้ง, เห็ดหอม 

 

หมำยเหตุ :  ลักษณะตัวอย่างที่ไมร่ับวิเคราะห ์
  1) ตัวอย่างที่ไม่มีใบน้าส่ง หรือมีใบนา้ส่งแต่ไม่ผ่านหัวหน้าหน่วยงาน (กรณีเป็นหน่วยงานราชการ) 
  2) ตัวอย่างที่มีรายละเอียดตัวอย่างไม่ครบถ้วน  
  3) ตัวอย่างที่มีปริมาณน้าส่งไมเ่พียงพอ 
   
 4.2  ลักษณะกำรบรรจุตัวอย่ำง  
  ตัวอย่างที่น้าส่งวิเคราะห์กับห้องปฏิบัติการจะต้องบรรจุในถุงพลาสตกิ ปิดปากถุงให้แน่น ไม่มีรอยรั่ว หรือฉีกขาด 
และต้องเก็บรักษาตัวอย่างไว้ท่ีอณุหภูมิห้อง ตลอดการขนส่ง 
 
5.  กำรส่งตัวอย่ำงเพ่ือวิเครำะห์สำรชีวโมเลกุลหรืออื่นๆ 
 แจ้งความประสงค์ขอส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์มายังห้องปฏิบัติการวเิคราะห์คุณภาพพืชและจลุินทรีย์ กลุ่มพัฒนาการ
ตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สวพ.8 เพื่อก้าหนดรายละเอียดการจัดการตัวอย่าง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการวิเคราะห์
เป็นรายกรณี โดยตดิต่อมายังเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ โทร.074-445905-6 ต่อ 139 หรือ 066-1503967  
หมำยเหตุ :  ลักษณะตัวอย่างที่ไมร่ับวิเคราะห ์
  1) ตัวอย่างที่ไม่มีใบน้าส่ง หรือมีใบนา้ส่งแต่ไม่ผ่านหัวหน้าหน่วยงาน (กรณีเป็นหน่วยงานราชการ) 
  2) ตัวอย่างที่ไม่มีการแจ้งประสานงานการน้าส่งล่วงหน้า 
  3) ตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงรายละเอียดการจัดการตัวอย่างน้ัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     


