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1. วัตถุประสงค 
 เพื่อเปนการจดัทําคูมือสําหรับวิเคราะหพชื ปุย และสิ่งปรับปรุงดินใหแก

นักวิทยาศาสตรและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน ทําใหการปฏิบัติงานดานวิเคราะหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและมีบรรทัดฐานเดยีวกัน  ผูบริหารสามารถตรวจสอบไดทุกขัน้ตอน  และ
ผูรับบริการไดรับผลวิเคราะหที่ถูกตอง   
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 2. ผังกระบวนการทํางาน 
 
ลําดับ งานวิเคราะหพืช ปุย และสิ่งปรับปรุงดิน รายละเอียด

งาน 
หนวยงานรับผิดชอบ 

 
1 

 

 
6.1 

 

   
2 

 
6.2 

   
3 

 
6.3 

   
4 

 
6.4 

   
5 

 
6.5 

   
6 

 
6.6 

   
7 

 
6.7 

   
 

8 

 

 
6.8 

   
 

9 
 

 
6.9 

  
 

 

10 

 

6.10 

 
 
 
 
 
 
 

1. สวนวิเคราะห 
วิจัยพืช ปุย และ 
สิ่งปรับปรุงดิน 
(สวด.) 
2. สวนวิเคราะหดิน 
(สพข.) 
 

 

สงผลวิเคราะหแกผูรับบริการ 

กําหนดหมายเลขตัวอยางพรอมกรอกแบบฟอรม 

ผอ. สวนฯ ตรวจสอบ 
ลงนาม

ผอ.สํานักฯ ลงนาม 

รับ ต.ย. พืช ปุย หรือ 
สิ่งปรับปรุงดินจากผูรับบริการ 

ไมผาน 

ผาน 

อบตัวอยาง 

บดตัวอยาง 

วิเคราะหตัวอยาง 

ประมวลผลขอมูล 

รายงานผลวิเคราะห 

ผาน ไมผาน 
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3. ขอบเขต 
  คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมตั้งแตขั้นตอนรับตัวอยางพืช ปุย และสิ่งปรับปรุง
ดิน  การกําหนดหมายเลขตวัอยาง  การกรอกแบบฟอรม  การอบตัวอยาง การบดตัวอยาง การ
วิเคราะหตัวอยาง  การประมวลผลขอมูล  การรายงานผลวิเคราะห การตรวจสอบและลงนามโดย
ผูอํานวยการสวนฯ  การตรวจสอบและลงนามโดยผูอํานวยการสํานักฯ  จนกระทั่งถึงขั้นตอนสงผล
วิเคราะหใหแกผูรับตัวอยาง  

 
4. ความรับผดิชอบ 
    4.1  ผูอํานวยการสํานักฯ มีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย วางแผน จัด

ระบบงาน อํานวยการ ส่ังราชการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข ตัดสินปญหา ประเมินผลงาน 
และใหคําปรึกษาหารือเกีย่วกับงานกําหนดนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ เขารวมประชมุ
คณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  ติดตอประสานงานกับหนวยงานและบคุคลที่เกี่ยวของ  
ปกครองบังคับบัญชาขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ และพนักงานจางเหมา 
     4.2 ผูอํานวยการสวนฯ  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน  ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา  
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน  โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และ
ความชํานาญงานสูงมาก  ในงานวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจ
หรือแกปญหาที่ยากมาก  และปฏิบัติงานอืน่ตามที่ไดรับมอบหมาย  
     4.3 นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ  ปฏิบัติงานในฐานะผูที่มีประสบการณ  โดยใช
ความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญในงานที่สูงมากในงานวิชาการ  วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมาก  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
    4.4 นักวิทยาศาสตรชํานาญการ ปฏิบัติงานในฐานะผูที่มีประสบการณ  โดยใชความรู 
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญในงานที่สูงในงานวิชาการ  วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
    4.5 นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดบัตน  ทีต่องใชความรู 
ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน  ปฏิบัติงานเกีย่วกับงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ภายใตการกํากับ แนะนําตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
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 5. คําจํากัดความ 
    5.1 สวด. หมายถึง สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
    5.2 สพข. หมายถึง สํานักงานพัฒนาที่ดนิเขตทั้ง 12 เขต 
    5.3 ผูรับบริการ หมายถึง เกษตรกร บุคลากรจากหนวยงานราชการ สถาบันการศึกษา 
หนวยงานเอกชน 
    5.4 พืช หมายถึง พรรณไมชนิดตาง ๆ เชน พืชเศรษฐกจิ พืชปุยสด พชืผัก ธัญพืช ไมผล  
สามารถนําสวนตาง ๆ เชน ตน ใบ ราก เมลด็ นํามาวเิคราะหสมบัติทางเคมีได 
   5.5 ปุยอินทรยี หมายถึง ปุยที่ไดหรือทํามาจากวัสดุอินทรีย  ซ่ึงผลิตดวยกรรมวิธีทําใหช้ืน 
สับ หมัก บด รอน สกัด หรือดวยวิธีการอืน่  และวัสดุอินทรียถูกยอยสลายสมบูรณดวยจุลินทรีย  แต
ไมใชปุยเคมแีละปุยชีวภาพ 
   5.6 น้ําหมักชีวภาพ หมายถึง น้ําที่ไดจากการนําพวกพืช ผัก ผลไม วัชพืช สัตว และเศษ
อาหาร  มาหมักกับน้ําตาลหรือกากน้ําตาลซึ่งเปนแหลงอาหารและพลงังานของจุลินทรียที่ทําหนาที่
ยอยสลายวัสดุอินทรียใหมีโมเลกุลเล็กลงในสภาพที่ไมมีอากาศ จะไดน้ําหมักชีวภาพที่ประกอบดวย
ธาตุอาหารพืช ฮอรโมน กรดอะมิโน และอืน่ ๆ  
 5.7 ปูนเพื่อการเกษตร  หมายถึง วัสดุสารประกอบที่มธีาตุแคลเซียม หรือแคลเซียมและ
แมกนีเซยีม  เปนองคประกอบสวนใหญ  มีสมบัติเปนดาง  สามารถลดความเปนกรดหรือความ
เปรี้ยวของดนิได เชน ปนูโดโลไมท  ปูนมารล  หินปูน  
 5.8 ส่ิงปรับปรุงดิน หมายถงึ วัสดุใด ๆ ทีใ่สลงไปในดนิ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุง
สมบัติของดินใหมีความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืช  เชน ปูน ยิปซมั ผงกํามะถัน ขี้เล่ือย มูลสัตว 
เศษซากพืช หรือวัสดุสังเคราะหปรับสภาพดิน  แตมไิดใชเพื่อทดแทนปุยหรือเปนปุย  ถึงแมวาบาง
ชนิดจะมีธาตุอาหารพืชก็ตาม 
  
 6. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
   
     6.1 รับตัวอยางจากผูรับบริการ 
  เมื่อผูรับบริการสงตัวอยาง  พิจารณาประเภทของตัวอยางและสอบถามความ
ประสงคของผูรับบริการ เพื่อกําหนดรายการวิเคราะห ดังนี้ 

 6.1.1 ตัวอยางพืช  
     (ก) งานบริการเกษตรกร วิเคราะหปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ

โพแทสเซียม  
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     (ข)  งานวิจยั วิเคราะหปริมาณอินทรียคารบอน อัตราสวนคารบอนตอ
ไนโตรเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม  สวนการวิเคราะหปริมาณแคลเซียม แมกนเีซียม 
กํามะถัน โซเดียม เหล็ก แมงกานีส  สังกะสี และทองแดง ทางสวนฯ จะพิจารณาเพื่อทําการ
วิเคราะหเปนกรณีไป 
        6.1.2 ตัวอยางปุยอินทรยี  

      (ก) งานบริการเกษตรกร วิเคราะหปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม  คาความเปนกรดเปนดาง และคาการนําไฟฟา  

     (ข)  งานวจิัย วิเคราะหปริมาณอินทรยีวัตถุ อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน 
คาความเปนกรดเปนดาง  คาการนําไฟฟา ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม  แคลเซียม 
แมกนีเซยีม กํามะถัน  และความชื้น 

     (ค) การวิเคราะหเพื่อนําไปขึ้นทะเบยีน วิเคราะหปริมาณอินทรียวัตถุ อัตราสวน
คารบอนตอไนโตรเจน คาความเปนกรดเปนดาง  คาการนําไฟฟา ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม  โซเดียม  การยอยสลายสมบูรณ ปริมาณหินกรวด  ปริมาณวัสดแุหลมคม  ขนาด
อนุภาค และความชื้น 

  (ง) งานบริการเอกชน  สามารถวิเคราะหไดทุกรายการตามขอ ก-ค  โดยตองเสีย
คาธรรมเนียมตามรายการทีต่องการวิเคราะหที่กองคลัง  กรมพัฒนาที่ดิน  หรืองานการเงิน ฝาย
บริหารทั่วไป  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 
         6.1.3 ตัวอยางน้ําหมกัชวีภาพ 

   (ก) งานบริการเกษตรกร วิเคราะหคาความเปนกรดเปนดาง และคาการนําไฟฟา  
   (ข) งานวิจยั วิเคราะหคาความเปนกรดเปนดาง  คาการนําไฟฟา ไนโตรเจน 

ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม  แคลเซียม แมกนีเซียม และกํามะถัน   
   (ค)  งานบรกิารเอกชน  สามารถวิเคราะหไดทกุรายการตามขอ ก-ข  โดยตองเสีย

คาธรรมเนียมตามรายการทีต่องการวิเคราะหที่กองคลัง  กรมพัฒนาที่ดิน  หรืองานการเงิน ฝาย
บริหารทั่วไป  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 
        6.1.4 ตัวอยางปูนเพื่อการเกษตร วิเคราะห คาสมมลูแคลเซียมคารบอเนต  แคลเซียม  
คาความเปนกรดเปนดาง  ขนาดอนุภาค  และความชื้น  สวนตัวอยางปนูโดโลไมทวิเคราะห
แมกนีเซยีมดวย 
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    6.2 กําหนดหมายเลขตวัอยางพรอมกรอกแบบฟอรม 
  เขียนชื่อเจาของตัวอยาง  หมายเลขของตัวอยาง เรียงตามลําดับติดที่ถุงบรรจุทุก ๆ 
ตัวอยาง  กรอกรายละเอยีด เชน ช่ือเจาของตัวอยาง ชนิดตัวอยาง จาํนวน แหลงที่มาของตัวอยาง  
รายการวิเคราะห เลขรหัสของตัวอยาง  ฯลฯ ลงในแบบฟอรมใบรับตัวอยาง  โดยที่หมายเลข
ตัวอยางที่ตดิขางถุงตัวอยางกบัหมายเลขในแบบฟอรมจะตองตรงกัน 
 
 
    6.3 การอบตัวอยาง 
  ตัวอยางพืช ปุยอินทรีย และปูนเพื่อการเกษตร นํามาใสภาชนะทนความรอน (หรือ
ถาเปนตัวอยางพืชสภาพคอนขางแหงบรรจุในถุงกระดาษ  สามารถนําเขาตูอบได)  อบใหแหงที่
อุณหภูมิ 65-70 OC  เปนเวลา 24-48 ช่ัวโมงหรือมากกวานั้น  หากตัวอยางมีสภาพความชื้นสูง  สวน
ตัวอยางน้ําหมกัชีวภาพไมตองผานขั้นตอนการอบ 
 
    6.4 การบดตวัอยาง 
    ตัวอยางพืชและปุยอินทรีย  เมื่ออบจนแหงแลวจะตองนาํไปบดดวยเครื่องบดใหมี
ขนาดอนุภาคเล็ก  ผานชองตะแกรงขนาด 2 มม.  บรรจุตัวอยางในถุงพลาสติกขนาดเล็กที่ปดปากถงุ
ได  เขียนหมายเลขตัวอยางที่ขางถุง  เพื่อเตรียมวิเคราะหตอไป สําหรับการวิเคราะหหาขนาดอนภุาค
ของปุยและปนู การวิเคราะหหาปริมาณหนิกรวด  ส่ิงเจือปน หรือวัสดุแหลมคมของปุยไมตองผาน
ขั้นตอนการบด 
 
    6.5 การวิเคราะหตวัอยาง 
  วิเคราะหตัวอยางตามแผนกระบวนการและวิธีวเิคราะหในภาคผนวก  หนา 12-52 
  
    6.6 ประมวลผลขอมูล 
  ประมวลผลขอมูลรายการวิเคราะหตาง ๆ เพื่อรายงานออกมาเปนตัวเลขหรือ
ขอความ ในหนวยตาง ๆ ตามชนิดของรายการวิเคราะห  เชน %, mg/kg,  dS/m  หรือไมมีหนวย 
 
    6.7 รายงานผลวิเคราะห 
  รายงานผลวิเคราะหในรูปของเอกสาร  โดยใชโปรแกรมรายงานผลวิเคราะหดิน  
หรือใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel  และตองประทับตรารับรองเฉพาะตัวอยางที่สงมา
เทานั้น   
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    6.8 ผอ. สวนฯ ตรวจสอบและลงนาม 
  ผอ. สวนฯ ตรวจสอบรายงานผลวิเคราะห  หากพจิารณาแลวเห็นชอบ  ลงนาม  
พรอมกับเสนอ ผอ. สํานักฯ เพื่อพิจารณาตอไป  หากพิจารณาแลวไมเห็นชอบ จะตองดําเนินการ
วิเคราะหตัวอยางซ้ําตามขอ 6.5   
 
    6.9 ผอ. สํานักฯ ตรวจสอบและลงนาม 
  ผอ. สํานักฯ ตรวจสอบรายงานผลวิเคราะห  หากพจิารณาแลวเห็นชอบ  ลงนาม  
หากพิจารณาแลวไมเหน็ชอบ จะตองสงยอนกลับมาให ผอ. สวนฯ  พจิารณาใหม   
 
    6.10 สงผลวิเคราะหแกผูรับบริการ 
  สงผลวิเคราะหแกผูรับบริการ เชน ทางไปรษณีย  โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส
หรือผูรับบริการมารับใบรายงานผลวิเคราะหดวยตนเอง 
 
 7. กฎหมาย  มาตรฐานงาน และเอกสารที่เก่ียวของ 
    7.1 กฎหมาย กฎระเบยีบและคําสั่งที่เกี่ยวของ 
         7.1.1 กฎกระทรวง  ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545  ขอ 21 
ก. สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดินมีอํานาจหนาที่ศึกษา วิเคราะห วจิัย ทดสอบ ตรวจสอบ 
ดิน น้ํา พืช ส่ิงปรับปรุงดิน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการพฒันาที่ดิน 
        7.1.2 พระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ลงวันที ่
11 มกราคม พ.ศ. 2551   
         7.1.3 ประกาศกรมพฒันาที่ดิน ลงวันที่ 11 กนัยายน 2545 เร่ือง กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการวิเคราะหตวัอยางดนิและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับดิน 
        7.1.4 ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน  วาดวยข้ันตอนระยะเวลาการวิเคราะหดนิเพื่อประชาชน 
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2532 
   7.2 คูมือการปฏิบัติงาน และวิธีการปฏิบตัิงานที่เกีย่วของ 
         7.2.1 คูมือการวิเคราะหตัวอยางดิน น้าํ ปุย พืช วัสดปุรับปรุงดิน และการวิเคราะหเพื่อ
ตรวจรับรองมาตรฐานสินคา 
         7.2.2 คูมือการใชโปรแกรมระบบบริหารงานวิเคราะหดนิ 
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8. การจัดเก็บและเขาถึงเอกสาร 
    8.1 การจัดเก็บ 

ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผูรับผดิชอบ การจัดเก็บ ระยะเวลาที่เก็บ 
1. สมุดบันทึกรายงาน
ผลวิเคราะหพืช 

สวนวิเคราะหวิจัย 
พืชฯ 

เจาหนาที่
หองทดลอง 

เปนสมุด 
โดยเรียงลําดับตาม 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 – 
พ.ศ. 2554 

2. สมุดบันทึกรายงาน 
ผลวิเคราะหปุย  
และสิ่งปรับปรุงดิน 

สวนวิเคราะหวิจัย 
พืชฯ 

เจาหนาที่
หองทดลอง 

เปนสมุด 
โดยเรียงลําดับตาม 
ปงบประมาณ 

 พ.ศ. 2553 – 
พ.ศ. 2554 

3. วิธีการวิเคราะห 
พืชปุย และสิ่ง
ปรับปรุงดิน 

สวนวิเคราะหวิจัย 
พืชฯ 

นักวิทยาศาสตร 
 

เปนหนังสือคูมือ จนกวาจะมีการ
ปรับปรุงแกไข
ใหม  (revise) 

4. การใชโปรแกรม
ระบบบริหารงาน
วิเคราะหดิน 

สวนวิเคราะหวิจัย 
พืชฯ 

นักวิทยาศาสตร 
 

เปนเอกสารคูมือ จนกวาจะมีการ
ปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนไปใช
โปรแกรมใหม 

5. แฟมใบรายงานผล 
วิเคราะหพืช 

สวนวิเคราะหวิจัย 
พืชฯ 

นักวิทยาศาสตร 
ชํานาญการพิเศษ 

รวบรวมใสแฟม 
โดยเรียงลําดับตาม
ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2548- 
พ.ศ. 2557 

6. แฟมใบรายงานผล
วิเคราะหปุย 

สวนวิเคราะหวิจัย 
พืชฯ 

นักวิทยาศาสตร 
ชํานาญการพิเศษ 

รวบรวมใสแฟม 
โดยเรียงลําดับตาม
ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2548- 
พ.ศ. 2557 

7. แฟมใบรายงานผล
วิเคราะหสิ่ง 
ปรับปรุงดิน 

สวนวิเคราะหวิจัย 
พืชฯ 

นักวิทยาศาสตร 
ชํานาญการพิเศษ 

รวบรวมใสแฟม 
โดยเรียงลําดับตาม
ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2548- 
พ.ศ. 2557 

 

     8.2 ผูมีสิทธิเขาถึง 
           เอกสารลําดับที่ 1-8  ผูมีสิทธิ์  :  ผอ.สวนฯ  และนกัวิทยาศาสตรทุกคน 
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9. ระบบการติดตามและประเมินผล 
     9.1 ช่ือตัวช้ีวัด  -  ความถกูตองของขอมูล 
     9.2 เกณฑ (คาเปาหมาย)  -  ความถูกตองของขอมูลตั้งแตรอยละ 85 ขึ้นไป 

 
คาเปาหมายทีว่ัดความสําเร็จของการดําเนนิงาน (รอยละ) ตัวช้ีวดั 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ความถูกตอง 
ของขอมูล 

< 80 80-84 85-89 90-94 95-100 

 
   9.3 กลวิธี  -  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในกระบวนการวิเคราะหพืช ปุย และสิ่งปรับปรุงดิน 

ตองแทรกตัวอยางอางอิงที่ทราบคาที่แนนอนในการวิเคราะหแตละครั้ง  เพื่อตรวจสอบความถูกตอง   
 
 

 9.4 ช่ือตัวช้ีวดั  -  ความรวดเร็วของการวิเคราะหตัวอยาง 
9.5 เกณฑ (คาเปาหมาย)  -  จํานวนตัวอยางที่วิเคราะหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด ตั้งแต

รอยละ 85 ขึ้นไป 
 

คาเปาหมายทีว่ัดความสําเร็จของการดําเนนิงาน (รอยละ) ตัวช้ีวดั 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ความรวดเร็ว 
ของการวิเคราะห

ตัวอยาง 

< 80 80-84 85-89 90-94 95-100 

 
9.6 กลวิธี  -  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในกระบวนการวิเคราะห พืช ปุย  และส่ิงปรับปรุงดิน

ตองจัดทําแผนระยะเวลาการวิเคราะหตัวอยางจนถึงขั้นตอนรายงานผลขอมูลแลวเสร็จ 
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ภาคผนวก 
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การเตรียมตวัอยางพืชและปุยอินทรียในรปูสารละลาย (aliquot) 
 

เครื่องมือและอุปกรณ 
 - เครื่องชั่งละเอียด  ทศนิยม 4 ตําแหนง 
 -  ตูดูดควัน (Hood) 
 -  เตายอยชนิดพิเศษที่มีลักษณะเปนแทงโลหะส่ีเหล่ียม มีชองบรรจุหลอด (Digestion block 
หรือ heat block)  หรือเตานําความรอน (Hot plate) 
 - หลอดแกว Digestion tube  ขนาด 250 มล.  หรือขวดแกวรูปชมพู (Erlenmeyer flask) 
ขนาด 250 มล. หรือ 500 มล. 
 -  กรวยกรองหรือกระจกนาฬิกา 
 -  ขวดปริมาตร (Volumetric flask) ขนาด 100 มล. 
 -  แทงแกวปลายเปนยาง (Rubber policeman) 
 สารเคมี 
 -  กรดไนตริกเขมขน (conc HNO3) 
 -  กรดเปอรคลอริกเขมขน (conc HClO4)  
 

วิธีวิเคราะห 
 การยอยสลายตัวอยางโดยใชเตานําความรอน 

1. ช่ังตัวอยางที่อบและบดละเอียดแลว 1 กรัม ดวยเครื่องชั่งละเอียด 4 ตําแหนง ใส
ลงในขวดแกวรูปชมพูขนาด 250 มล.  ถาเปนตัวอยางน้ําหมักชีวภาพใชปริมาตร 2-5 มล. 

2. เติมกรดไนตริกเขมขน 10 มล. และกรดเปอรคลอริกเขมขน 5 มล. 
3. นําขึ้นตั้งบนเตาทําความรอน ซ่ึงวางอยูในตูดูดควัน ปดขวดแกวรูปชมพูนั้นดวย

กระจกนาฬิกา ยอยตัวอยางที่อุณหภูมิ 150๐C 
  4. รอจนกวาควันสีน้ําตาลเริ่มจางหายไปควันจะเริ่มเปนสีขาวเรงอุณหภูมิเปน 220๐

C (ถาใชเวลาในการยอยนานกวาประมาณ 30 นาที) ระวังอยาใหสารละลายตัวอยางแหง (ถาเกือบจะ
แหงใหยกลงจากเตาทิ้งใหเย็นในตูดูดควัน แลวเติมกรดเล็กนอยประมาณ 3-5 มล. แลวยอยตอไป) 

5. ใชเวลายอยประมาณ 3-4 ช่ัวโมง แลวแตปริมาณเซลลูโลสของตัวอยาง ยอย
จนกระทั่งตัวอยางเปนสารละลายใสและมีตะกอนขาวขุนของ silica ปรากฏอยู ยก flask ลงจากเตา 
ปดเตา รอจนตูดูดควันไปจนหมด 
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6. ใชน้ําอุนฉีดลางภายใน flask โดยรอบพรอมทั้งกระจกนาฬิการะวังอยาใหน้ํา
กระเด็นออกจากขวด ลางตรงใตฝากระจกนาฬิกาลงไปดวย ใสขวดปริมาตร 100 มล. ผานกระดาษ
กรองทําซ้ําหลายครั้งจนไดปริมาณสารละลาย 80-90 ml ปรับปริมาตรเปน 100 มล. ปดจุกเขยาให
เขากันเก็บไวสําหรับวิเคราะหหาธาตุ P, K, Ca, Mg, S และจุลธาตุตอไป 

การยอยสลายตัวอยางดวย Digestion block 
7. ช่ังตัวอยางในทํานองเดียวกับวิธีใชเตานําความรอนแตใสในหลอดแกว 

(digestion tube) ขนาด 250 มล.  
8. เติมกรดไนตริกเขมขน 10 มล. และกรดเปอรคลอริกเขมขน 5 มล. 
9. วางหลอดแกวในเตายอย ซ่ึงวางอยูในตูดูดควันที่ 150๐C ระยะแรกจะมีควันสี

น้ําตาลเกิดขึ้นเรงอุณหภูมิเปน 220๐C เปนเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมงเมื่อควันเปลี่ยนเปนสีขาวให
ตรวจดูตัวอยางในหลอด ถาเปลี่ยนเปนสารละลายใสแลวแสดงวาการยอยเสร็จสมบูรณ นํา
หลอดแกวออกจากเตายอย  วางในชองใสหลอด ที่เตรียมไว  รอจนตูดูดควันไปจนหมด 

10. เมื่อตัวอยางเย็นใชน้ําฉีดลางตัวอยางขาง ๆ หลอด  กรองลงในขวดวัดปริมาตร
จนได 100 มล. ปดจุกแลวเขยาใหเขากันเก็บไวสําหรับวิเคราะหหาธาตุ P, K, Ca, Mg, S และจุลธาตุ
ตอไป 
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ลําดับ กระบวนงานที่ 1 : การวิเคราะหปริมาณไนโตรเจน วันทําการ ผูรับผิดชอบ 

 
 

1 

 
 

1 

 
เจาหนาที่
หองทดลอง 

   

2 
 

3 เจาหนาที่
หองทดลอง 

 
 

  

3 
 

1 เจาหนาที่
หองทดลอง 

 
 

  

4 
 

 
 

เจาพนักงาน 
วิทยาศาสตร 

 
 

1  

5  เจาพนักงาน 
วิทยาศาสตร 

 
 

  

6 
 

1 นักวิทยาศาสตร 
ชํานาญการพิเศษ 

 
 

  

7  
 

นักวิทยาศาสตร 
ชํานาญการพิเศษ 

 
 

  

 
8 

    

 
 

1 

ผอ. สวนวิเคราะห 
วิจัยพืชฯ 

 

 
 

ตรวจสอบ 

คํานวณและรายงานผล 

ไทเทรต  

ช่ังตัวอยาง  

อบและบดตัวอยาง 

รับตัวอยางจากสวนมาตรฐานฯ 
บันทึกขอมูล 

ผาน 

ไมผาน 

ยอยสลายตัวอยาง (digestion) 

กลั่นตัวอยาง (distillation) 
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ลําดับ กระบวนงานที่ 1 : การวิเคราะหปริมาณไนโตรเจน  (ตอ) วันทําการ ผูรับผิดชอบ 
   

 
  

 
9 

 

  

 
 

1. ไนโตรเจน (total N) 
  

     เครื่องมือและอุปกรณ 
- เครื่องชั่งไฟฟา ทศนิยม 4 ตําแหนง 
- ตูดูดควัน (Hood)  
-  เครื่องยอยของเคลดาล (Kjeldahl digestion apparatus) หรือเตายอยชนิดพิเศษที่มี

ลักษณะเปนแทงโลหะส่ีเหล่ียมมีชองบรรจุหลอด (Digestion block หรือ heat block)  
-  เครื่องกล่ันของเคลดาล     (Kjeldahl distillation apparatus)   หรือเครื่องกล่ันของ

หลอดแกว (Distilling unit) 
-  หลอดแกว Kjeldahl flask ขนาด 800 ml หรือ หลอดแกว Digestion tube ขนาด 

250 ml 
-  ขวดแกวรูปชมพู (Erlenmeyer flask) ขนาด 500 ml หรือ 250 ml 
-  บิวเรต (Burette) ขนาด 50 ml 
-  ปเปต (Pipette) หรือ กระบอกตวง (Cylinder) 

 
    สารเคมีและวิธีเตรียม 

-   กรดซัลฟวริกเขมขน (conc H2SO4) 
-  เกล็ดโซเดียมไฮดรอกไซด (Commercial grade NaOH) อัตราสวน 1:1 เตรียม

จากเกล็ดโซเดียมไฮดรอกไซด 1 กก.  ละลายในน้ํากลั่น 1 ลิตร หรือโซเดียมไฮดรอกไซด 
A.R.grade 40 % เตรียมจากโซเดียมไฮดรอกไซด 400 กรัม  ละลายในน้ํากลั่น 1 ลิตร 

 

สงผลวิเคราะหใหแก 
ผูรับบริการผานสวนมาตรฐานฯ 

ผาน 
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-  กรดบอริก (Boric acid) 3 % เตรียมจากกรดบอริก 300 กรัม ละลายในน้ํากลั่น 10 
ลิตร 

-  สารสําเร็จรูปอัดเม็ด (Kjeltabs)  ประกอบดวย 3.5 กรัม ของ K2SO4 และ 3.5 มก. 
ของ Se หรือ  Mixed catalyst ที่ประกอบดวย K2SO4 ,Cu SO4⋅10H2O และ Se ในอัตราสวน 
100:10:1 ผสมคลุกเคลาใหเขากัน 

-  อินดิเคเตอรผสม (Mixed  indicator)  เตรียมไดจากการละลาย 0.22 กรัม  
bromocresol green และ 0.075 กรัม methyl red  ละลายใน 95% ethyl alcohol จํานวน 96 มล. เติม 
NaOH 0.1 M ปริมาตร 3.5 มล. ผสมเขาดวยกัน  

-  สารละลายกรดเกลือมาตรฐาน 0.1 M     เตรียมโดย ไทเทรตกับสารละลายดางที่
ทราบความเขมขนแนนอนโดยสารละลายดางไดถูก standardize ดวย potassium acid phthalate สูตร
โมเลกุล KHC8H4O4 มีความบริสุทธิ์สูงมาก เกือบไมดูดความชื้นเลยเปน primary standard ควรอบ
ใหแหงดวยการอบที่ 120°C เปนเวลา 2 ช่ัวโมง   ใช phenolphthalein เปนindicator   หรืออาจเตรียม
โดย ไทเทรตกับ Na2B4O7⋅10H2O  ที่ทราบความเขมขนที่แนนอน  โดยใช methyl red เปน indicator 
 

    วิธีวิเคราะห 
1.1 การยอยสลาย (digestion) 

- ช่ังตัวอยางที่อบและบดละเอียดแลว 0.5-1.00 กรัม (ผานการอบที่ 65- 70°C 
เปนเวลา 2 ช่ัวโมง)   บนกระดาษกรองและหอใสใน Kjeldahl flask ขนาด 800 ml  หรือหลอดยอย 
digestion tube ขนาด 250 มล.  เติมสารสําเร็จรูปอัดเม็ดจํานวน 2 เม็ด 

- เติม conc H2SO4 20 มล. ลงใน Kjeldahl flask หรือ 15 ml ลงในหลอดแกว 
- ทํา blank และตัวอยางอางอิง (reference  sample) โดยวิธีเดียวกัน  
- นําไปยอยใน Kjeldahl digestion apparatus ใชอุณหภูมิประมาณ100°C–

250°C–400°C  หรือ digestion block ใชอุณหภูมิประมาณ 400°C จนไดสารละลายใสใชเวลา
ประมาณ 2 ชม. ทิ้งไวใหเย็นเติมน้ํากลั่น  400 มล. หรือถาอุปกรณในการยอยเปนหลอดแกวเติมน้ํา
กล่ัน 75 มล.  จนไดสารละลายใส 

1.2 การกลั่น (distillation) 
- เครื่อง Kjeldahl : ใสสารละลายกรดบอริก 50 มล. ลงใน Erlenmeyer flask 

ขนาด 500 มล.  หยด Mixed indicator 4-5 หยด   นําไปวางรองรับ  distillate   จากเครื่องกล่ันโดยให
ปลายหลอดแกวจุมอยูในสารละลายบอริก  แลวเติมสารละลายเกล็ดโซเดียมไฮดรอกไซด (1:1) 
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จํานวน 50 มล. ลงใน Kjeldahl flask  ที่มีสารละลายตัวอยาง ทําการกลั่น (ประมาณ 1 ชม.) จนได
ปริมาตร 250 มล. แลวนําไปไทเทรต  

- เครื่องกลั่นสําหรับ block :   ใสสารละลายกรดบอริก 25 มล. ลงใน 
Erlenmeyer  flask   ขนาด 250 ml หยด Mixed indicator 4-5 หยด  ในทํานองเดียวกันเติมสารละลาย
ดาง  (NaOH 40%)   ลงในหลอดแกว ที่มีสารละลายตัวอยางปริมาตร 50 มล. จากเครื่องทําการกลั่น
จนไดปริมาตร 150 มล. ใชเวลาประมาณ 7-10 นาที แลวนําไปไทเทรต 

1.3 การไทเทรต 
            - ไทเทรตของเหลวที่กล่ันไดดวย  HCl มาตรฐานความเขมขน 0.1 M 

จนกระทั่งสีของสารละลายจะเปลี่ยนจากเขียวเปนสีมวง (purple) คือจุดยุติ (end point ) 
            - ไทเทรต blank ในทํานองเดียวกัน 
1.4  การคํานวณ  

% N    =    (a-b)c × 1.401  
     g 

a  =  มล. ของกรดที่ใชในการไทเทรตตัวอยาง 
                             b  =  มล. ของกรดที่ใชในการไทเทรต blank 

        c  =  ความเขมขนของกรดที่ใช ( molar )  
        g  =  น้ําหนักแหงของตัวอยางที่ใชในการวิเคราะห ( กรัม ) 
ถาตัวอยางเปนน้ําหมักชีวภาพ  วิเคราะหในทํานองเดียวกัน แตจะตองเขยา แลวใช

กระบอกตวงตวงสารตัวอยางประมาณ 2-5 มล.  (ขึ้นอยูกับความเขมขนของน้ําหมักชีวภาพนั้น) เพื่อ
นํามาวิเคราะหหาปริมาณไนโตรเจนตอไป 
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ลําดับ กระบวนงานที่ 2 : การวิเคราะหปริมาณฟอสฟอรัส วันทําการ ผูรับผิดชอบ 

 
 

1 

 
1 

 
เจาหนาที่
หองทดลอง 

   

2 
 

3 เจาหนาที่
หองทดลอง 

 
 

  

3 
 

1 เจาหนาที่
หองทดลอง 

 
 

  

4 
 

 
 

เจาหนาที่
หองทดลอง 

 
 

1  

5 
 

 เจาหนาที่
หองทดลอง 

 
 

  

6 
 

 นักวิทยาศาสตร 

 
 

1  

7  นักวิทยาศาสตร 

 
 

  

8 1 นักวิทยาศาสตร 

 
 

  

 

คํานวณและรายงานผล 

วัดดวย UV-Spectrophotometer 

กรองสารละลาย 

ทําใหเกิดสี (Vanadomolybdate method) 

ยอยสลายตัวอยาง (digestion) 

ช่ังตัวอยาง  

รับตัวอยางจากสวนมาตรฐานฯ 
บันทึกขอมูล 

อบและบดตัวอยาง 

ไมผาน 
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ลําดับ กระบวนงานที่ 2 : การวิเคราะหปริมาณฟอสฟอรัส  (ตอ) วันทําการ ผูรับผิดชอบ 

 
  

  

 
9 

    

 
 
 

ผอ. สวนวิเคราะห 
วิจัยพืชฯ 

 
   

 
1  

 
10 

  

 
 

2 ฟอสฟอรัส (Total  P) 
 

เครื่องมือและอุปกรณ 
- UV-Spectrophotometer 
- เตาใหความรอน (Hot plate) 
- เครื่องชั่งไฟฟา ทศนิยม 4 ตําแหนง 
- อุปกรณเครื่องแกวที่ใชในหองปฏิบัติการ 

 
สารเคมีและวิธีเตรียม 

- น้ํายาที่ทําใหเกิดสี  ammonium  vanadomolybdate  หรือ  Barton’s reagent  
ประกอบดวย 

น้ํายา A-เตรียมจากการละลายแอมโมเนียมโมลิบเดท (ammonium molybdate  -  
(NH4)6Mo7O24⋅4H2O)  25  กรัม ในน้ํากลั่น 400 มล. 

น้ํายา B-เตรียมจากแอมโมเนียมเมตาวานาเดท (ammonium meta vanadate –  
NH4VO3)1.25  กรัม ในน้ํากลั่นที่อุนใหรอน 300 มล. ทิ้งใหเย็นแลวเติมกรด HNO3  เขมขน
ลงไป 250 มล. 

นํา A และ B มาผสมกัน ปรับปริมาตรเปน 1 ลิตร 

ตรวจสอบ 

สงผลวิเคราะหใหแก 
ผูรับบริการผานสวนมาตรฐานฯ 

ผาน 

ไมผาน 
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 - สารละลายฟอสฟอรัสมาตรฐาน (Standard  Phosphorus หรือ Stock Standard 
Solution) 50  mg/L เตรียมโดยชั่ง potassium dihydrogen phosphate – KH2PO4 ซ่ึงผานการอบแหงที่
อุณหภูมิ 105°c เปนเวลา 3 ช่ัวโมง    โดยช่ัง 0.2195  กรัม  ละลายดวยน้ํากลั่นปรับปริมาตรใหเปน 
1 ลิตร   จะไดสารละลายซึ่งมีฟอสฟอรัสอยู  50 มก./ลิตร  หรือจะเตรียมเปนสารละลายฟอสฟอรัส 
1000 มก./ลิตร ก็ได     โดยช่ัง KH2PO4 4.393 g ละลายดวยน้ํากลั่นปรับปริมาตรใหเปน 1 ลิตร เก็บ
ในตูเย็นที่อุณหภูมิ 4°c เมื่อจะใชเปน working standard ก็เตรียมสารละลายฟอสฟอรัส 50 หรือ 100 
มก./ลิตร โดยวิธีเจือจางไดตามตองการ  
 

วิธีวิเคราะห 
2.1 การเตรียม working standard – โดยปเปต 0, 1, 2, 3 และ 4 ml  จากสารละลาย

ฟอสฟอรัสมาตรฐาน 50 มก./ลิตร ใสใน volumetric flask ขนาด 25 มล.  เติมน้ํายา Barton 5 มล. 
ปรับปริมาตรใหเปน 25 มล.  ดวยน้ํากลั่น เขยาใหเขากัน เพื่อเตรียมความเขมขนของ P เปน 0, 2, 4, 
6, 8 มก./ลิตร 
  2.2 การเตรียมสารละลายตัวอยาง– โดยดูดสารละลายตัวอยาง 5 มล. ที่ผาน
กระบวนการยอยสลาย (digestion) ลงใน volumetric flask  ขนาด 25 มล.  เติมน้ํายา Barton 5 มล.  
ปรับปริมาตรใหเปน 25 มล.  ดวยน้ํากลั่น เขยาใหเขากัน และตั้งทิ้งไวใหเกิดสีสมบูรณอยางนอย 30 
นาที       
  2.3 กอนการวัด อุนเครื่อง UV-Spectrophotometer ไวประมาณ 30 นาที  ตั้งความ
ยาวคลื่น (wavelength) ของเครื่องที่ 420 nm.   ทํา  standard curve จาก working standard 0, 2, 4, 6, 
8 มก./ลิตร กอนแลวจึงวัด blank พรอมทั้งตัวอยางอางอิงและตัวอยางที่ตองการวิเคราะห 
  2.4 วัดความเขมขนของสีในสารละลายตัวอยางดวยเครื่อง   UV-
Spectrophotometer  ความเขมของสีจะเปนปฏิภาคโดยตรงกับปริมาณความเขมขนของฟอสฟอรัส
ในตัวอยาง (ตัวอยาง blank และตัวอยางอางอิงก็ทําในทํานองเดียวกัน ) 

2.5 การคํานวณ 
% P = r × 100 × d.f. × 100 

           106 S 
   r         =        คาที่อานไดจากเครื่องหนวยเปน ppm 
   d.f.      =       dilution factor  เชน  25/5 หรือ 25/1 
   S         =       น้ําหนักตัวอยางที่ช่ัง  
ถาตองการผลวิเคราะหในรปูของ P2O5 ใช  factor  2.2914  คูณคา  P  ที่ได 
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ลําดับ กระบวนงานที่ 3 และ 4 : การวิเคราะหปริมาณโพแทสเซียม 

หรือโซเดียม 
วันทําการ ผูรับผิดชอบ 

 
 
1 

 

 
 

1 

 
เจาหนาที่
หองทดลอง 

   

2 
 

3 เจาหนาที่
หองทดลอง 

 
 

  

3 
 

1 เจาหนาที่
หองทดลอง 

 
 

  

4 
 

 เจาหนาที่
หองทดลอง 

 
 

1  

5  เจาหนาที่
หองทดลอง 

 
 

  

6  เจาหนาที่ 
หองทดลอง 

 
 

1  

7  เจาหนาที่ 
หองทดลอง 

 
 

  

8 
 

1 เจาหนาที่ 
หองทดลอง 

 
 

  

 

คํานวณและรายงานผล 

วัดดวย Flame photometer 

เจือจางดวยน้ํากลั่น 

กรองสารละลาย 

ยอยสลายตัวอยาง (digestion) 

ช่ังตัวอยาง  

อบและบดตัวอยาง 

รับตัวอยางจากสวนมาตรฐานฯ 
บันทึกขอมูล 

ไมผาน 
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ลําดับ กระบวนงานที่ 3 และ 4 : การวิเคราะหปริมาณโพแทสเซียม 
หรือโซเดียม  (ตอ) 

วันทําการ ผูรับผิดชอบ 

 
  

  

 
9 

    

 
 
 

ผอ. สวนวิเคราะห 
วิจัยพืชฯ 

 
   

 
1  

 
10 

  

 
 

3. โพแทสเซียม (Total K) 
 

  เครื่องมือ/สารเคมีที่ใช 
  - Flame photometer 
  - เครื่องชั่งละเอียด  ทศนิยม 4 ตําแหนง 
  - KCl AR. grade 
  - conc. HNO3 

 
วิธีวิเคราะห 

   3.1 การเตรียม Stock standard solution (1000 ppm K) –ช่ังโพแทสเซียมคลอไรด 
(KCl) ที่ผานการอบแหงที่ 110๐C เปนเวลา 24 ช่ัวโมง 1.9067 กรัม ละลายในน้ํากลั่น 200 มล. เติม
กรดไนตริกเขมขน (Concentrated nitric acid) ลงไป 12 มล.แลวปรับปริมาตรเปน 1 ลิตรดวยน้ํา
กล่ัน เก็บในตูเย็นที่อุณหภูมิ 4๐C เพื่อไวเตรียม standard solution ที่มีความเขมขน 100 ppm K 
(intermediate solution) โดยการปเปต 10 มล.จาก stock solution 1000 ppm K ลงใน volumetric 
flask 100 มล. ปรับปริมาตรเปน 100 มล. ดวยน้ํากลั่น 

    

ตรวจสอบ 

สงผลวิเคราะหใหแก 
ผูรับบริการผานสวนมาตรฐานฯ 

ผาน 

ไมผาน 
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3.2 การเตรียม Working standard solution –ประกอบดวยโพแทสเซียมที่มีความ
เขมขนเปน 0, 2, 4, 6 และ 8 ppm ซ่ึงเตรียมโดย 
 

ความเขมขนของ K เปน ppm  จํานวน มล. ที่ pipette จาก standard K 100 ppm 
   0      0   
   2      2  
   4      4 
   6      6 

8      8 
  ปรับปริมาตรของสารละลายในขวดวัดปริมาตรเปน 100 มล. ดวยน้ํากลั่น เขยาใหเขากัน

เพื่อเตรียมเปน standard K ที่ความเขมขนตาง ๆ 
   3.3 การวัดคาความเขมขนของโพแทสเซียมในสารละลายตัวอยาง 
   เปดเครื่อง Flame photometer กอนปฏิบัติงานประมาณ 30 นาที เจือจางสารละลาย

ตัวอยางดวยน้ํากลั่นในอัตราสวน 1:10 วัดความเขมขนของสารละลายมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบกับ
ปริมาณ K ในสารละลายตัวอยาง  ถาคาที่อานไดจากสารละลายตัวอยางมีคาเกิน standard ตองเจือ
จางสารละลายตัวอยางดวยน้ํากลั่น เปน 1:20 หรือมากกวานั้นตามความเหมาะสม  

3.4  การคํานวณ  
ปริมาณธาตุโพแทสเซียมในตัวอยาง (หนวย ppm) 

% K = r × 100 × d.f.× 100 
           106 S 

   r = คาที่อานไดจากเครื่อง  หนวยเปน ppm 
   S = น้ําหนักของตัวอยางที่ช่ัง 

d.f. = dilution factor ควรจะเปน 10/1 หรือ 20/1 หรือมากกวา 
  ถาไมไดเจือจางสารละลายตัดคา  d.f. ออกไป 

  ถาตองการผลวิเคราะหในรูปของ K2O ใช factor 1.205 คูณคา K ที่ได 
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4. โซเดียม (Total Na) 
 

เครื่องมือ/สารเคมีที่ใช 
  - Flame photometer 
  - เครื่องชั่งละเอียด  ทศนิยม 4 ตําแหนง 
  - NaCl AR. grade 
  - conc. HNO3 
 

วิธีวิเคราะห 
4.1 การเตรียม   Stock standard solution  (1000 ppm Na)   –ช่ังโซเดียมคลอไรด  

(NaCl)  ที่ผานการอบแหงที่อุณหภูมิ 105๐C 24 ช่ัวโมง หนัก 2.542 กรัม ละลายดวยน้ํากลั่น 200 มล. 
เติมกรดไนตริกเขมขน 12  มล. ปรับปริมาตรเปน 1 ลิตร เก็บไวที่อุณหภูมิ 4๐C 

4.2 การเตรียม intermediate standard solution 100 ppm Na –โดยปเปต stock 
standard solution 1000 ppm Na 10 มล.ใสใน volumetric flask 100 มล. ปรับปริมาตรเปน 100 มล. 
ดวยน้ํากลั่นเขยาใหเขากัน 
  เตรียม working standard ความเขมขน 0, 2, 4, 6, 8 ppm ตามวิธีเดียวกับการเตรียม 
Working standard ของโพแทสเซียมทุกประการ 

4.3 การวัดคาความเขมขนของโซเดียมในตัวอยาง 
  เปดเครื่อง Flame photometer กอนปฏิบัติงานประมาณ 30 นาที ใช filter สําหรับ
ธาตุโซเดียม  วัดความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน เปรียบเทียบกับปริมาณโซเดียมในตัวอยาง
กอน ถาคาที่อานไดจากตัวอยางสูงกวาความเขมขนสูงสุดของสารละลายมาตรฐาน  ตองเจือจาง
สารละลายตัวอยางเปน 1:10 หรือมากกวาขึ้นอยูกับความเขมขนของปริมาณ Na ในตัวอยาง แตถา
คาของ Na ที่อานได  นอยกวาคาของสารละลายมาตรฐาน ก็สามารถใชสารละลาย aliquot ไดโดย
ไมตองเจือจาง 
  4.4 การคํานวณ 
  ปริมาณธาตุโซเดียมในตัวอยาง (หนวย ppm) 

% Na = r × 100 × d.f. × 100 
           106 S 
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   r         = คาที่อานไดจากเครื่องหนวยเปน ppm 
   S         = น้ําหนักตัวอยางที่ช่ัง 

d.f.      = dilution factor ควรจะเปน 10/1 หรือ 20/1 หรือมากกวา 
 ถาไมไดเจือจางสารละลายตัดคา  d.f. ออกไป 
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ลําดับ กระบวนงานที่ 5 : การวิเคราะหปริมาณแคลเซียม 

หรือแมกนีเซียม 
วันทําการ  ผูรับผิดชอบ 

 
 

1 

 

 
 

1 

 
เจาหนาที่
หองทดลอง 

   

2 
 

3 เจาหนาที่
หองทดลอง 

 
 

  

3 
 

1 เจาหนาที่
หองทดลอง 

 
 

  

4  เจาหนาที่
หองทดลอง 

 
 

1  

5  เจาหนาที่
หองทดลอง 

 
 

  

6  นักวิทยาศาสตร 
ชํานาญการพิเศษ 

 
 

1  

7 
 

 นักวิทยาศาสตร 
ชํานาญการพิเศษ 

 
 

  

8 
 

1 นักวิทยาศาสตร 
ชํานาญการพิเศษ 

 
 

  

 

วัดดวย Atomic absorption spectrophotometer 

คํานวณและรายงานผล 

เจือจางดวย strontium chloride 

กรองสารละลาย 

ช่ังตัวอยาง  

อบและบดตัวอยาง 

รับตัวอยางจากสวนมาตรฐานฯ 
บันทึกขอมูล 

ไมผาน 

ยอยสลายตัวอยาง (digestion) 
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ลําดับ กระบวนงานที่ 5 : การวิเคราะหปริมาณแคลเซียม 

หรือแมกนีเซียม  (ตอ) 
วันทําการ  ผูรับผิดชอบ 

 
  

  

 
9 

    

 
 

1 

ผอ. สวนวิเคราะห 
วิจัยพืชฯ 

 
   

 
  

 
10 

  

 
 

5. แคลเซียมและแมกนเีซียม (total Ca และ total Mg) 
 

เครื่องมือ/สารเคมีที่ใช 
- Atomic Absorption Spectrophotometer 
- เครื่องแกวทีจ่ําเปนในหองปฏิบัติการ 
- SrCl2.6H2O 

 - สารละลายมาตรฐานแคลเซียมและแมกนีเซียม 
 

วิธีวิเคราะห  
5.1 เตรียมสารละลายสทรอนเชียมคลอไรด  (SrCl26H2O)  ความเขมขน  1,500 

ppm  จํานวน  2  ลิตร 
5.2 เตรียมสารละลายมาตรฐานแคลเซียม   ความเขมขน 0, 2, 4, 6, 8,10  ppm  

ตามลําดับ และสารละลายมาตรฐานแมกนเีซียม ความเขมขน  0, 1, 2, 3, 4, 5 ppm ตามลําดับ เจือจาง
สารละลายมาตรฐานทั้งสองดวย  SrCl26H2O 1,500 ppm ปรับปริมาตรเปน  100  ลบ.ซม. 

  5.3 ปเปตสารละลายตัวอยาง  (ที่ผานการยอยสลาย) 1.00 ลบ.ซม. เจือจางดวย 
SrCl26H2O  ความเขมขน 1,500 ppm จํานวน 10-30 ลบ.ซม. 

สงผลวิเคราะหใหแก 
ผูรับบริการผานสวนมาตรฐานฯ 

ตรวจสอบ 

ผาน 

ไมผาน 
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5.4 สารละลายที่เตรียมได  นาํไปวัดปริมาณแคลเซียมทัง้หมด  และวดัปริมาณ
แมกนีเซยีมทั้งหมด  ดวยเครื่อง  Atomic Absorption Spectrophotometer  ปฏิบัติตามวธีิการใชของ
เครื่อง 

5.5 สารละลายที่วัดไดควรมคีาความเขมขนอยูในชวงของสารละลายมาตรฐาน  ถา
สารละลายที่วดัไดมีคาสูงกวาสารละลายมาตรฐาน  จะตองเจือจางสารละลายใหมากขึน้  แตถา
สารละลายที่วดัไดมีคาต่ํากวาสารละลายมาตรฐาน  จะตองลดการเจือจางลง 

5.6 การคํานวณ 
การคํานวณหาปริมาณแคลเซียมในสารละลายตวัอยาง 
 %Ca = (r-b)  x  100  x d.f.  x  100   
   106   x s 
 %CaO = %Ca  x  1.4   

 
r-b = คาที่อานได  (หนวยเปน  ppm) - blank 
s = น้ําหนกัตัวอยาง (หนวยเปนกรัม) 
d.f. = dilution  factor  คาการเจือจางสารละลาย  เชน  1 :10,  1 : 50 หรือ 1 : 100 
การคํานวณหาปริมาณแมกนเีซียมในสารละลายตัวอยาง 
 %Mg = (r-b)   x  100  x d.f.  x  100   
   106   x s 
 %MgO = %Mg  x  1.66   
r-b = คาที่อานได  (หนวยเปน  ppm) - blank 
s = น้ําหนกัตัวอยาง (หนวยเปนกรัม) 

d.f. = dilution  factor  คาการเจือจางสารละลาย  เชน  1 :10,  1 : 50 หรือ 1 : 100 
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ลําดับ กระบวนงานที่ 6 : การวิเคราะหปริมาณกํามะถัน วันทําการ ผูรับผิดชอบ 

 
 

1 

 
 

1 

 
เจาหนาที่
หองทดลอง 

 
 

  

2 
 

3 เจาหนาที่
หองทดลอง 

 
 

  

3 1 เจาหนาที่
หองทดลอง 

 
 

  

4 
 

 เจาหนาที่
หองทดลอง 

 
 

1  

5  เจาหนาที่
หองทดลอง 

 
 

  

6  นักวิทยาศาสตร 

 
 

1  

7 
 

 นักวิทยาศาสตร 

 
 

  

8 1 นักวิทยาศาสตร 

 
 

  

 
 

คํานวณและรายงานผล 

วัดดวย UV-Spectrophotometer 

ทําใหเกิดตะกอน (Turbidimetric method) 

กรองสารละลาย 

ยอยสลายตัวอยาง (digestion) 

ช่ังตัวอยาง  

อบและบดตัวอยาง 

รับตัวอยางจากสวนมาตรฐานฯ 
บันทึกขอมูล 

ไมผาน 



เร่ือง การวิเคราะหพืช ปุย และสิ่งปรับปรุงดิน 
เอกสารเลขที ่ OSD-07 ปรับปรุงคร้ังที่ 01    ฉบับที่ 01 

คูมือ 
กระบวนการวิเคราะหดิน น้ํา พืช  

วันที่บังคับใช 1 ตุลาคม 2553 หนา  30/52                   
 

30 

ลําดับ กระบวนงานที่ 6 : การวิเคราะหปริมาณกํามะถัน  (ตอ) วันทําการ ผูรับผิดชอบ 
 

  
  

 
9 

    

 
 
1 

ผอ. สวนวิเคราะห 
วิจัยพืชฯ 

 
   

 
  

 
10 

 

  

 
 

6. กํามะถัน (Total S) 
 

  เครื่องมือและอุปกรณ 
- UV-Spectrophotometer 
- เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหนง  
- เตาใหความรอน (Hot plate) 
- อุปกรณเครื่องแกวที่จําเปนในหองปฏิบัติการ 

สารเคมี 
       - Ammonium  acetate (2M) –ช่ัง CH3COONH4 154.20 กรัม  ละลายในน้ํากลั่น 1 ลิตร 
       - Barium chloride (BaCl2⋅2H2O) 
       - Gum acacia 0.25 % - ละลาย gum acacia 0.25 g ในน้ํากลั่นที่อุน 100 มล. 
       - Standard solution (1000 มก./ลิตร) –ช่ัง K2SO4 ที่อบแหงแลวที่ 105°C เปนเวลา 3 

ช่ัวโมง หนัก 5.4340 กรัม  ละลายดวยน้ํากลั่นประมาณ 200 มล. ปรับปริมาตรเปน 1 ลิตร เก็บที่
อุณหภูมิ 4°C 

       - การเตรียม  intermediate  standard  solution (100 มก./ลิตร)  –  ปเปต  10 มล.  Stock    
standard solution 1000 มก./ลิตร  ใสขวดวัดปริมาตรขนาด 100 มล.  ปรับปริมาตรเปน 100 มล. 
ดวยน้ํากลั่น 
 

สงผลวิเคราะหใหแก 
ผูรับบริการผานสวนมาตรฐานฯ 

ตรวจสอบ 
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ไมผาน 
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วิธีวิเคราะห 
6.1 การเตรียม working standard  –  ปเปต  0, 1, 2, 3, 4 และ 5 มล.  จากสารละลาย

กํามะถันมาตรฐาน 100 มก./ลิตร ใสในขวดวัดปริมาตรขนาด 50 มล. เติมสารละลายCH3COONH4 
5 มล. และเติม BaCl2⋅2H2O 1 กรัม เขยาใหเขากันประมาณ 1 นาทีและเติม gum acacia 1 มล.  ลงใน
แตละขวด แลวปรับปริมาตรเปน 50 มล. ดวยน้ํากลั่น  เพื่อเตรียมความเขมขนของ S เปน 0, 2, 4, 6, 
8 และ 10 มก./ลิตร 

6.2 ปเปตสารละลาย blank พรอมทั้งสารละลายตัวอยาง 5-10 มล.   ใสในขวดวัด
ปริมาตรขนาด 50 มล.   เติมสารละลาย CH3COONH4 5 มล. และเติม BaCl2⋅2H2O 1 กรัม  เขยาให
เขากันประมาณ 1 นาทีและเติม gum acacia 1 มล. ลงในแตละขวด แลวปรับปริมาตรเปน 50 มล. 
ดวยน้ํากลั่น 

6.3 นําไปวัดเปอรเซ็นตความขุนดวยเครื่อง  UV-Spectrophotometer  ที่ความยาว
คล่ืน  420  nm.     โดยอานจาก working standard กอนในชวงเวลาไมเกิน 30 นาที  แลวจึงวัด blank 
พรอมทั้งสารละลายตัวอยาง  

6.4 การคํานวณ 
 % S = r × 100 × d.f. × 100 

              106 S 
 

 r =    คาที่อานไดจากเครื่อง  หนวยเปน ppm 
s =   น้ําหนักตวัอยาง (หนวยเปนกรัม) 
d.f. =   dilution  factor  คาการเจือจางสารละลาย  เชน  1 :5,  1 : 10  
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ลําดับ กระบวนงานที่ 7 : การวิเคราะหปริมาณ OC (หรือ OM) วันทําการ ผูรับผิดชอบ 
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7. อินทรียคารบอนหรืออินทรียวัตถุ (OC หรือ OM) 
 

เครื่องมือและอุปกรณ 
 - ตูอบ (oven)  

- ตูดูดควัน (Hood)  
- แมกเนติกบาร (Magnetic bar) และเมกเนติกสเตอรเรอร (Magnetic stirrer)  

 - เครื่องแกวและอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนในหองปฏิบัติการ 
สารเคมีและวิธีเตรียม 

 - สารละลายโพแทสเซียมไดโครเมท 1 นอรมอล (1N K2Cr2O7) เตรียมโดยละลาย
โพแทสเซียมไดโครเมท (อบที่ 105๐C) 49.0400 กรัม  ในน้ํากลั่นทําใหมีปริมาตรทั้งหมด 1 ลิตร 
 - กรดซัลฟวริกเขมขน (conc H2SO4) 98% 
 -สารละลายเฟอรรัสแอมโมเนียมซัลเฟต 0.5 นอรมอล [0.5N Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O] ช่ัง 
196.1 กรัม ละลายในน้ํากลั่นแลวเติมกรดซัลฟวริกเขมขน 20 มล.    ทําใหเย็น  ปรับปริมาตรดวยน้ํา
กล่ันจนไดปริมาตร 1 ลิตร ปริมาณของเฟอรรัสแอมโมเนียมซัลเฟตที่ทําปฏิกิริยากับโพแทสเซียมได
โคเมทในสารละลาย Blank จะนํามาคํานวณนอรมอล ที่แทจริงของเฟอรรัสแอมโมเนียมซัลเฟต 
 - ออรโทรฟแนนโทรลีน (O-phenanthroline ferrous sulfate indicator 0.025 M) เตรียมโดย
ละลายออรโทรฟแนนโทรลีน 14.85 กรัม และเฟอรรัสซัลเฟต (FeSo4.7H2O) 6.95 กรัม ปรับ
ปริมาตรเปน 1 ลิตรดวยน้ํากลั่น 
 

วิธีวิเคราะห 
7.1 การยอยสลาย (Digestion) ช่ังตัวอยางที่บดละเอียด 100 มิลลิกรัม ลงในเออร

เลนเมเยอรฟลาสขนาด 250 มล. เติม 1 นอรมอลโพแทสเซียมไดโครเมท 10 มล. เติมกรดซัลฟวริก
เขมขน 10 มล. ภายในตูควันแลวเขยาใหเขากันทิ้งไวคางคืน 

7.2 การไทเทรต (Titration)  เติมน้ํากลั่น 100 มล. ลงใน ขอ 1. ทิ้งไวใหเย็นที่
อุณหภูมิหอง เติมอินดิเคเตอร 0.5 มล. ไทเทรตกับเฟอรรัสแอมโมเนียมซัลเฟตความเขมขน 0.5 
นอรมอล จนจุดยุติเปลี่ยนจากสีฟาเปนสีน้ําตาลแดง แลวอานปริมาตรของไทแทรน (titrant)  ที่ได
เพื่อนําไปคํานวณ 
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  7.3 การคํานวณใชวิธีของ Walkley –Black  
 
  % OC = [meq K2Cr2O7-meq Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O]  × 0.003 × 100 × f 
      gm dry sample 
            =  [N1V1 K2Cr2O7 –N2V2Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O] × 0.003 × 100 × f 

       gm dry sample 
 
  N1   =  นอรมอลของสารละลายโพแทสเซียมไดโครเมท 
  V1   =  มล. ของสารละลายโพแทสเซียมไดโครเมท 
  N2   =  นอรมอลของสารละลายเฟอรรัสแอมโมเนียมซัลเฟต 
  V2   =  มล. ของสารละลายเฟอรรัสแอมโมเนียมซัลเฟต 
  f   =  correction factor เทากับ  1.3 
  gm  dry  sample  =  น้ําหนักแหงของตัวอยาง 
ตัวอยางปุยรายงานผลวิเคราะหในรูปของอินทรียวัตถุ (OM)  ใชสูตร  OM  =  OC x 1.724  สวนการ
วิเคราะหคา C/N ratio เปนคาที่ไดจากการคํานวณ  โดยนําคาวิเคราะหอินทรียคารบอนและ
ไนโตรเจนแทนคาในสูตร 
  C/N ratio = %OC 
     %N 
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ลําดับ กระบวนงานที่ 8 : การตรวจวัดคาความเปนกรดเปนดาง วันทําการ ผูรับผิดชอบ 
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8. ความเปนกรดเปนดาง (pH) 
 

เครื่องมือ/สารเคมีที่ใช 
 -  pH meter 
 -  เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตําแหนง 
 -  สารละลาย Buffer มาตรฐาน pH 4, 7 และ 10 
 -  Saturated 3M KCl electrolyte 
  

วิธีวิเคราะห 
8.1 ช่ังตัวอยางปุย 5 กรัม เติมน้ํากลั่น 10 มล. ในกรณีที่ตัวอยางปุยดูดซับน้ํากลั่น

มาก  ใหเติมน้ํากลั่นเพิ่มอีก 10 มล.  ถาเปนตัวอยางปูนชั่ง 35 กรัม เติมน้ํากลั่น 35 มล. เขยาใหเขากัน  
ตั้งทิ้งไวประมาณ 30 นาที จนสารละลายแยกชั้น   

8.2 เปดเครื่อง pH meter  ทําการ warm เครื่องประมาณ 15 นาที 
8.3 ตัวอยางปุยใชสารละลาย Buffer มาตรฐาน pH 4 และ 7  ในการ calibrate 

เครื่อง  สวนตัวอยางปูนใชสารละลาย Buffer มาตรฐาน pH 7 และ 10  ในการ calibrate เครื่อง 
8.4 นําตัวอยางปุยหรือปูนไปวัดคา pH จนครบ 
8.5 ลางขั้ว glass electrode ใหสะอาดดวยน้ํากลั่น แลวนําไปแชในสารละลาย 3M 

KCl  ปดเครื่อง 
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ลําดับ กระบวนงานที่ 9 : การตรวจวัดคาการนําไฟฟา วันทําการ ผูรับผิดชอบ 
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6  เจาหนาที่
หองทดลอง 
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1 ผอ. สวนวิเคราะห 
วิจัยพืชฯ 

 
     

 
8 

  

 

สงผลวิเคราะหใหแก 
ผูรับบริการผานสวนมาตรฐานฯ 

ตรวจสอบ 

รายงานผล 

วัดดวยเครื่อง conductivity meter 

ละลายนํ้าและเขยา 

ช่ังตัวอยาง  

อบและบดตัวอยาง 

รับตัวอยางจากสวนมาตรฐานฯ 
บันทึกขอมูล 

ไมผาน 

ผาน 
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9. คาการนําไฟฟา (Electrical Conductivity ; EC) 
 

เครื่องมือ/สารเคมีที่ใช 
-  Electrical Conductivity meter 

 -  เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตําแหนง 
 -  เครื่องเขยา (Shaker) 

-  Conductivity calibration solution 1413 µS/cm  (ที่ 25OC)  และ 
   Conductivity calibration solution 12880 µS/cm  (ที่ 25OC) 

 
วิธีวิเคราะห 

9.1  ช่ังตัวอยางปุย 3 กรัม เติมน้ํากลั่น 30 มล. (อัตราสวน 1:10)  เขยาใหเขากัน
ประมาณ 30 นาทีดวยเครื่องเขยา แลวตั้งทิ้งไวประมาณ 30 นาที จนสารละลายแยกชั้น   

9.2  เปดเครื่อง Electrical Conductivity meter ทําการ warm เครื่องประมาณ 15 
นาที 

9.3 ใชสารละลาย Conductivity calibration 1413 µS/cm และ 12880 µS/cm  ใน
การ calibrate เครื่อง 

9.4  นําตัวอยางปุยไปวัดคา EC ในหนวยของ decisiemen per meter (dS/m) จน
ครบ ปดเครื่อง 

9.5 ลางขั้ว glass electrode ใหสะอาดดวยน้ํากลั่น เช็ดใหแหง 
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ลําดับ กระบวนงานที่ 10 : การตรวจวัดการยอยสลายเสร็จสมบูรณ วันทําการ ผูรับผิดชอบ 
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3 เจาหนาที่
หองทดลอง 
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 เจาหนาที่
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1 เจาหนาที่
หองทดลอง 

 
 

  

5  เจาหนาที่
หองทดลอง 
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3 เจาหนาที่
หองทดลอง 

 
 

  

7 
 

 เจาหนาที่ 
หองทดลอง 

 
 

1  

 
8 

    

 ผอ. สวนวิเคราะห 
วิจัยพืชฯ 

 

 
 

ตรวจสอบ 

คํานวณและรายงานผล 

เพาะเมล็ดใน Petri dish 

กรองสารละลายตัวอยาง 

ละลายนํ้าและเขยา 

ช่ังตัวอยาง  

อบและบดตัวอยาง 

รับตัวอยางจากสวนมาตรฐานฯ 
บันทึกขอมูล 

ไมผาน 

ผาน 
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ลําดับ กระบวนงานที่ 10 : การตรวจวัดการยอยสลายเสร็จสมบูรณ  (ตอ) วันทําการ ผูรับผิดชอบ 
   

 
  

 
9 

  

 
10. การยอยสลายเสร็จสมบูรณ  

 
อุปกรณ 
-  จานเพาะเชื้อ (Petri dish) 

 -  กระดาษกรองเบอร 42 
 -  เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตําแหนง 
 -  เครื่องเขยา (Shaker) 
 -  อุปกรณเครื่องแกวที่จําเปนในหองปฏิบัติการ 

-  ผักกาดเขียวกวางตุง  ที่มีความงอกไมต่ํากวา 95% 
    
วิธีวิเคราะห 

10.1 สกัดสารละลายปุยหมัก  โดยการชั่งตัวอยางปุยหมัก 1 กรัม เติมน้ํากลั่น 10 
มล. (อัตราสวน 1 :10) เขยาดวยเครื่องเขยานาน 1 ช่ัวโมง 

10.2 กรองน้ําสกัดปุยหมักใสในขวดวัดปริมาตร  โดยใชกระดาษกรองเบอร 42 
  10.3  ตีตารางบนกระดาษกรองจํานวน 10 ชอง  แลวนําไปวางในจานเพาะเชื้อ 

10.4 วางเมล็ดผักกาดเขียวกวางตุงชองละ 1 เมล็ด รวม 10 เมล็ดตอหนึ่งจานเพาะ  
ควรทําอยางนอย 3 ซํ้า  

10.5 ใสน้ําสกัดปุยหมักจานละ 5 มล. สวนจานตํารับควบคุมใสน้ํากล่ันจานละ 5 
มล.  

10.6 บมไวในที่มืดนาน 48 ช่ัวโมง  อุณหภูมิหอง 
10.7  เก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปนี้ 

            -  คาเฉลี่ยจํานวนเมล็ดที่งอกทั้งหมดตอจาน (หนวยเปนเปอรเซ็นต) 
 

สงผลวิเคราะหใหแก 
ผูรับบริการผานสวนมาตรฐานฯ 

ผาน 
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         -  วัดความยาวของรากแตละเมล็ดทั้ง 10 เมล็ดตอจาน  แลวหาคาเฉลี่ย  (หนวย
เปนเซนติเมตร) 
  10.8  การคํานวณ 
  
ดัชนีการงอกของเมล็ด = เปอรเซ็นตความงอก x ความยาวรากตํารับน้ําสกัดปุยหมัก x 100 
    เปอรเซ็นตความงอก x ความยาวรากตํารับควบคุม 
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ลําดับ กระบวนงานที่ 11 : การตรวจวัดความชื้น วันทําการ ผูรับผิดชอบ 
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4  เจาหนาที่
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5  เจาหนาที่ 
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 ผอ. สวนวิเคราะห 
วิจัยพืชฯ 

 
     

 
7 

  

 
 
 
 

สงผลวิเคราะหใหแก 
ผูรับบริการผานสวนมาตรฐานฯ 

ตรวจสอบ 

คํานวณและรายงานผล 

ช่ังตัวอยางหลังอบ  

อบตัวอยาง 

ช่ังตัวอยางกอนอบ  

รับตัวอยางจากสวนมาตรฐานฯ 
บันทึกขอมูล 

ผาน 

ไมผาน 
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11. ความชื้น 
 

เครื่องมือและอุปกรณ 
             - ตูอบ 
               - เครื่องชั่งไฟฟา ทศนิยม 2 ตําแหนง 
               - ภาชนะชั่ง 
 - โถอบ  (dessicator) 

วิธีวิเคราะห 
11.1 ช่ังน้ําหนักตัวอยางกอนทําการอบ  บันทึกคาที่อานไดจากเครื่องชั่ง 
11.2 นําไปอบที่อุณหภูมิ 65-70๐C ถาเปนปูนใชเวลา 3 ช่ัวโมง ถาเปนปุยอินทรียใช

เวลา 10-12 ช่ัวโมง 
11.3 ทิ้งใหเย็นในโถอบเพื่อปองกันความชื้น  

   11.4 นํามาชั่งน้ําหนักอีกครั้งเพื่อหาน้ําหนักที่สูญหายไป  
11.5 การคํานวณ 

              คํานวณหาเปอรเซ็นตความชื้นดังตอไปนี้ 
            น้ําหนักปูนหรือปุยอินทรีย กอนอบ = y 
             น้ําหนักปูนหรือปุยอินทรีย หลังอบ  = z 
  % ความชื้น  = ( y – z ) 100                                                                    
                                                                                    (y ) 
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ลําดับ กระบวนงานที่ 12 และ 13 : การวิเคราะหขนาดอนุภาค 

และปริมาณหินกรวด 
วันทําการ ผูรับผิดชอบ 
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1 ผอ. สวนวิเคราะห 
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สงผลวิเคราะหใหแก 
ผูรับบริการผานสวนมาตรฐานฯ 

ตรวจสอบ 

คํานวณและรายงานผล 

ช่ังน้ําหนักหลังผานตะแกรง  

ผานตะแกรง (sieve) 

ช่ังตัวอยาง  

รับตัวอยางจากสวนมาตรฐานฯ 
บันทึกขอมูล 

ไมผาน 

ผาน 



เร่ือง การวิเคราะหพืช ปุย และสิ่งปรับปรุงดิน 
เอกสารเลขที ่ OSD-07 ปรับปรุงคร้ังที่ 01    ฉบับที่ 01 

คูมือ 
กระบวนการวิเคราะหดิน น้ํา พืช  

วันที่บังคับใช 1 ตุลาคม 2553 หนา  45/52                   
 

45 

6.12 ขนาดอนภุาคของปูน 
 

เครื่องมือและอุปกรณ 
 -  ตะแกรง (sieve)  ตามมาตรฐาน American Society for Testing and Materials  (ASTM) 
ขนาดตาง ๆ กนั ดังนี ้
             - ชองตะแกรงขนาด 8 mesh (2.38 มม.)  และ  80 mesh (0.177 มม.)  สําหรับปูน
มารล และหินปูนบด 

- ชองตะแกรงขนาด 80 mesh สําหรับ โดโลไมท และปูนขาว 
- ชองตะแกรงขนาด 8 mesh และ  60 mesh (0.25 มม.)  สําหรับยิปซัม 

            - เครื่องเขยาแยกอนุภาค 
            - ตูอบ 
           -เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตําแหนง 
 

วิธีวิเคราะห 
12.1 ช่ังตัวอยางปูนที่อบจนน้าํหนักคงทีแ่ลว  หนกัประมาณ  50-60  กรัม  ดวย

เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตําแหนง  บันทึกน้ําหนกั 
12.2 นําตะแกรงวางบนเครื่องเขยาแยกอนภุาค  ดานลางมีภาชนะรองรับตัวอยาง

ปูนที่ผานชองตะแกรงแลว  (ในกรณีที่ปูนบางประเภทใช 2 ตะแกรง  ใหนําตะแกรงชองที่ขนาดเล็ก
กวาอยูดานลาง  สวนตะแกรงชองที่ขนาดใหญกวาอยูดานบน)   

12.3 set เครื่องเพื่อตั้งระดับความแรงในการสั่นสะเทือน  1  amplitude  ตั้งเวลา 1 
นาที  

12.4  เทตัวอยางปูนลงบนตะแกรงที่อยูดานบน  ปดฝา  กดปุม start เมื่อครบ 1 
นาทีการสั่นสะเทือนของเครื่องจะหยุด 

12.5  นําตัวอยางปูนที่อยูบนภาชนะรองรับดานลาง  (ลอดผานชองตะแกรงขนาด
เดียวหรือสองขนาดแลว)  มาชั่งน้ําหนกั  บันทึกผล 

12.6 การคํานวณ 
            คํานวณปริมาณของปูนที่ผานตะแกรงคิดเปนรอยละของน้ําหนักตัวอยางที่แหงทั้งหมด 
            เชน  ชองตะแกรงขนาด 8 mesh   ไดน้ําหนักปูนที่ผานตะแกรงเปน  X 
                    ชองตะแกรงขนาด 80 mesh  ไดน้ําหนักปูนที่ผานตะแกรงเปน  Y  
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 % ของปูนที่ผานตะแกรงขนาด 8 mesh       =    100 x (X+Y) 
น้ําหนักปูนทั้งหมด 

                   % ของปูนที่ผานตะแกรงขนาด 80 mesh       =   100 x Y  
น้ําหนักปูนทั้งหมด 

 
13. ปริมาณหนิกรวดในปุยอินทรีย 

 
เครื่องมือและอุปกรณที่ใช 
-  บีกเกอรขนาด 1,000 มล. 
- ตะแกรงมาตรฐาน (sieve) ของ ASTM (American Society for Testing Materials) 

 (ขนาด  4 mesh ชองตะแกรงมีขนาด 4.75 ม.ม.) 
- ถาดใสตะแกรง, แทงแกวคน  
- เครื่องชั่งไฟฟาทศนิยม 2 ตําแหนง 
- ตูอบ 

 
วิธีวิเคราะห 

13.1 ช่ังน้ําหนกับีกเกอรทีใ่ชใสปุย  บันทึกน้ําหนกั 
13.2 ช่ัง ต.ย. ปุยประมาณ 400-500 กรัม  บันทึกน้ําหนักละเอียด 
13.3 เติมน้ําใหทวมเนื้อปุย  คนใหเขากัน  เทสารละลายตัวอยางทั้งหมดผาน

ตะแกรงที่จัดเตรียมไว  หินกรวดที่มีอนภุาคขนาดใหญกวา 5 ม.ม. ทีป่นเปอนอยูในปุย  จะติดคางอยู
บนชองตะแกรง  (ในขณะทีต่รวจสอบปริมาณหินกรวด  สามารถตรวจสอบปริมาณวสัดุแหลมคม  
วัสดุเจือปนอืน่ ๆ ในปุย ไปพรอมกันได)  

13.4 นําหินกรวดที่ติดคางอยูบนชองตะแกรง  ใสบีกเกอร  แลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 
65-70OC  เปนเวลา 1-2 ช่ัวโมง 

13.5 ช่ังน้ําหนกัอีกครั้ง  เพื่อคํานวณหาคารอยละของหินกรวดที่ปนมาในปุย 
13.6 การคํานวณ 

 
  % หินกรวดในปุย = (น.น. หินกรวด) X 100 
            น.น. ปุยอินทรีย 
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ลําดับ กระบวนงานที่ 14 : การวิเคราะหคาสมมูลแคลเซียมคารบอเนต วันทําการ ผูรับผิดชอบ 

 
 

1 

 

 
 

1 

 
เจาหนาที่
หองทดลอง 

   

2  นักวิทยาศาสตร 
ชํานาญการพิเศษ 

 
 

  

3 1 นักวิทยาศาสตร 
ชํานาญการพิเศษ 

 
 

  

4  นักวิทยาศาสตร 
ชํานาญการพิเศษ 

 
 

  

5 
 

 นักวิทยาศาสตร 
ชํานาญการพิเศษ 

 
 

1  

6  นักวิทยาศาสตร 
ชํานาญการพิเศษ 

 
 

  

 
7 

    

 
 

1 

ผอ. สวนวิเคราะห 
วิจัยพืชฯ 

 
     

 
8 

 

  

 

สงผลวิเคราะหใหแก 
ผูรับบริการผานสวนมาตรฐานฯ 

ตรวจสอบ 

คํานวณและรายงานผล 

ไทเทรต  

ยอยสลายดวยกรด  

ช่ังตัวอยาง  

เตรียมสารละลายมาตรฐาน  

รับตัวอยางจากสวนมาตรฐานฯ 
บันทึกขอมูล 

ผาน 

ไมผาน 
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14 การวิเคราะหคาสมมูลแคลเซียมคารบอเนตในปนู 
  

สารเคมีและอุปกรณที่ใช 
- NaOH 
- HCl 
- Phenolphthalein  indicator 
- Potassium Hydrogen Phthalate (KHP) 
- เครื่องชั่งละเอียด ทศนยิม 4 ตําแหนง 
- เครื่องแกวตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในหองปฏิบัติการ 

 การเตรียมสารละลาย   
 0.25 N. NaOH   

- ช่ัง NaOH  อยางรวดเร็ว 10.0 กรัม โดยใชเครื่องชั่งอยางหยาบ 
- ละลายดวยน้าํกลั่น  แลวปรับปริมาตรจนได 1 ลิตร ในขวดวดัปริมาตร  สารละลายที่ไดจะ

มีความเขมขน ประมาณ 0.25 N. 
- หาความเขมขนที่แนนอนของ NaOH  โดยการชั่ง KHP  (ที่ผานการอบจนแหงแลว)  หนัก 

0.6-0.7 กรัม ลงในขวดรูปกรวยขนาด 250 มล. ดวยเครื่องชั่งละเอียด  4  ตําแหนง  บนัทึกน้ําหนัก 
- เติมน้ํากลั่นลงในขวดรูปกรวย  จํานวน 75 มล. เขยาจน KHP  ละลายหมด 
- ไทเทรตสารละลายในขวดดวย NaOH  ที่เตรียมไวในขอ 2.  เติม phenolphthalein 2-3 

หยดลงในขวด  เมื่อถึงจุดยุติ สารละลายจะเปลี่ยนจากไมมีสีเปนสีชมพูออน 
- คํานวณความเขมขนที่แนนอนของ NaOH  ดังนี ้

จํานวนโมลของ KHP  =  น้ําหนักที่ช่ัง (gm) 
      MW. KHP 

จํานวนโมลของ NaOH  ที่ใช  =  จํานวนโมลของ KHP 
N. NaOH x ปริมาตรของ NaOH ที่ใชไป (cm3) =  น้ําหนกัที่ช่ัง (gm) 

    1,000    MW. KHP 
  

0.5 N. HCl 
- ใชกระบอกตวงตวง conc. HCl  45.0 มล.  เทใสลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 1 ลิตร  ที่มีน้ํา

กล่ันอยูบางแลว  จากนั้นเติมน้ํากลั่นลงไปอีกจนพอดีขีดวัดปริมาตร  เขยาสารละลายใหเขากัน 
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- หาความเขมขนที่แนนอนของสารละลาย HCl  โดยการปเปตสารละลาย HCl  10.0 มล. 
ใสลงในขวดรปูกรวย  หยด  phenolphthalein  2-3  หยด  ไทเทรตสารละลายดวย  NaOH  ที่ทราบ
ความเขมขนทีแ่นนอนแลว  จนกระทั่งสารละลายเปลี่ยนจากใสเปนสีชมพูออน  บันทกึปริมาตรของ  
NaOH  ที่ใชไป 

- คํานวณความเขมขนที่แนนอนของ HCl  ดังนี ้
จํานวนโมลของ HCl  =  จํานวนโมลของ NaOH 

N.HCl x V.HCl  =  N.NaOH x V.NaOH 
         1,000  1,000 
 

วิธีวิเคราะห 
14.1 อบตัวอยางปูนที่ละเอียดดวยอุณหภูม ิ 105OC จนน้ําหนักคงที ่
14.2 ช่ังตัวอยางปูน  0.5-1.0 กรัม  ดวยเครือ่งชั่งละเอียด 4 ตําแหนง  ใสในขวดรูป

กรวยขนาด  250 มล.  บันทึกน้ําหนักที่แนนอน 
14.3 เติม  0.5 N HCl  ลงไป  50  ลบ.ซม.  เขยาใหเขากัน  อุนบน hot plate  ที่อุณหภูมิ

ประมาณ  50-60OC  ประมาณ  10-20  นาที  แลวทิ้งไวใหเยน็ 
14.4 เติม 1% Phenolphthalein 2-3 หยด  เปนอินดิเคเตอร  แลวไทเทรตดวย  0.25 N 

NaOH  จนสารละลายเปลี่ยนจากใสเปนสชีมพูออน  บันทึกปริมาตรของ  NaOH  ที่ใชไป 
14.5 การคํานวณ 

คํานวณหาคารอยละของสมมูลยแคลเซียมคารบอเนต  ดงันี้ 
%CCE = 100 x  {50[N HCl  x  cm3 HCl  -  N NaOH  x cm3 NaOH]} 
   น.น. ปูน      1000         1000 
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ลําดับ กระบวนงานที่ 15 : การวิเคราะหปริมาณเหล็ก แมงกานีส 

 สังกะสีหรือทองแดง 
วันทําการ ผูรับผิดชอบ 

 
 

1 

 
 

1 

 
เจาหนาที่
หองทดลอง 

   

2 
 

3 เจาหนาที่
หองทดลอง 

    
3 

 
1 เจาหนาที่

หองทดลอง 
 

 
  

4 
 

 เจาหนาที่
หองทดลอง 

 
 

1  

5  เจาหนาที่
หองทดลอง 

 
 

  

6  นักวิทยาศาสตร 
ชํานาญการพิเศษ 

 
 

1  

7  นักวิทยาศาสตร 
ชํานาญการพิเศษ 

 
 

  

8  นักวิทยาศาสตร 
ชํานาญการพิเศษ 

 
 

  

 

คํานวณและรายงานผล 

วัดดวย Atomic absorption spectrophotometer 

เจือจางดวยน้ํากลั่น 

กรองสารละลาย ไมผาน 

ยอยสลายตัวอยาง (digestion) 

ช่ังตัวอยาง  

อบและบดตัวอยาง 

รับตัวอยางจากสวนมาตรฐานฯ 
บันทึกขอมูล 
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ลําดับ กระบวนงานที่ 15 : การวิเคราะหปริมาณเหล็ก แมงกานีส  

สังกะสีหรือทองแดง (ตอ) 
วันทําการ ผูรับผิดชอบ 

 
  

  

 
9 

    

 
 
1 

ผอ. สวนวิเคราะห 
วิจัยพืชฯ 

 
   

 
  

 
10 

  

 
 

15. เหล็ก แมงกานีส สังกะส ีและทองแดง  (total Fe, Mn, Zn และ Cu ) 
 

เครื่องมือและสารเคมี 
-  Atomic Absorption Spectrophotometer 
-  เครื่องแกวทีจ่ําเปนในหองปฏิบัติการ 

 -  สารละลายมาตรฐาน Fe, Mn, Zn และ Cu 
 

วิธีวิเคราะห  
15.1 เตรียมสารละลายมาตรฐาน  (Working Standard solution)  ดังนี้ 

Fe  ความเขมขน  0, 2, 4, 6, 8, 10  ppm   
Mn  ความเขมขน  0, 1, 2, 3, 4, 5  ppm   
Zn  ความเขมขน  0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5  ppm   
Cu  ความเขมขน  0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5  ppm   

เจือจางสารละลายมาตรฐานดังกลาวดวยน้าํกลั่น  ปรับปริมาตรเปน  100 มล. เหมือนกัน 
15.2 ปเปตสารละลายตวัอยาง  (ที่ผานการยอยสลาย) 1.00 มล. เจือจางดวยน้ํากลั่น   

จํานวน 10 มล. หรืออาจนําสารละลายดังกลาวมาวัดไดเลย   โดยถือหลักวาถาสารละลายที่วัดไดมีคา

สงผลวิเคราะหใหแก 
ผูรับบริการผานสวนมาตรฐานฯ 

ตรวจสอบ 

ผาน 

ไมผาน 
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สูงกวาสารละลายมาตรฐาน  จะตองเจือจางสารละลายใหมากขึ้น  แตถาสารละลายที่วดัไดมีคาต่าํ
กวาสารละลายมาตรฐาน  จะตองลดการเจอืจางหรือไมตองเจือจางสามารถนําไปวัดไดทันท ี

15.3 สารละลายที่เตรียมได  นําไปวดัปริมาณ  Fe / Mn/ Zn / Cu  ทั้งหมด  ดวยเครื่อง  
Atomic Absorption Spectrophotometer  ปฏิบัติตามวิธีการใชของเครื่อง 

15.4 การคํานวณ 
การคํานวณหาปริมาณ   Fe / Mn/ Zn / Cu  ในสารละลายตัวอยาง 
  Fe / Mn/ Zn / Cu  (ppm)  = (r-b)  x  100  x d.f.     
       s 
r-b = คาที่อานได  (หนวยเปน  ppm) - blank 
s = น้ําหนกัตัวอยางที่ช่ัง  (หนวยเปนกรัม) 
d.f. = dilution  factor  คาการเจือจางสารละลาย  เชน  1 :10 หรือ 1 : 50  
  ถาไมไดเจือจางสารละลายตัดคา  d.f. ออกไป 

 
  
 

 


