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การเก็บตัวอยางเพ่ือสงวเิคราะหทางเคมีและสิ่งแวดลอม 
 

ประเภทตวัอยางท่ีทดสอบไดแก 

• อาหารสัตวผสมสําเร็จรูป 

• วัตถุดิบอาหารสัตวเชนปลาปนกากถ่ัวเหลืองขาวโพดปนกากปาลมเนื้อและกระดูกปน 

• ผลิตภัณฑนมสําหรับสัตวเชนหางนมผง (skim milk) หางเนยผง (Whey) นมผงเปนตน 

• สารผสมลวงหนาอาหารเสริมแรธาตุอาหารเสริมโปรตีนเปนตน 

• ตัวอยางพืช ดิน วัสดุคลุมดิน และปุยอินทรีย เปนตน 

• ตัวอยางสารท่ีระเหยงาย เชน ตัวทําละลาย 

• ตัวอยางกาซ 

 

สภาพตวัอยางกอนสงวิเคราะห 

1. ตัวอยางตองสมบูรณเปนไปตามลักษณะปกติของตัวอยางนั้นๆ 

2. พืชสด ตองไมเนาเสีย หรือเปลี่ยนสีจากสภาพปกติเชน ไมมีสีดําคล้ํา หรือมีกลิ่นเหม็น 

 

ขอตกลงในการสงตวัอยางวิเคราะห 

กรณีท่ีลูกคาตองการใหขอมูลเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงคําขอรับบริการจากเดิม ตองแจงเปนลายลกัษณ

อักษรเทานั้นสําหรับบุคคลภายนอกจะตองชําระคาบริการลวงหนาอยางนอย 30% 

 

ปรมิาณตวัอยางท่ีจะนําสงมาวิเคราะห 

 การวิเคราะหพืชอาหารสัตว วัตถุดิบ  

1. ตัวอยางชนิดผงแหงใชปริมาณไมนอยกวา 100 กรมั 

2. ตัวอยางชนิดน้ําสําหรับวิเคราะหทางเคมีใชตัวอยางละ 200 มิลลิลิตรและโปรดระบุหนวยการรายงานผล

วาเปนตอหนวยน้ําหนัก หรือหนวยปริมาตร กรณีไมระบุการรายงานผลจะเปนตอหนวยปริมาตร 

3. ตัวอยางพืชสดใชปริมาณไมนอยกวา  200 กรมั (คิดคาบริการเตรียมตัวอยางอบแหงและบดตามอัตราท่ี

กําหนด) 

4. ตัวอยางอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมของตัวอยาง (ตกลงกับเจาหนาท่ีกอนนําสงตัวอยาง )  

5. กรณีอ่ืนท่ีไมสามารถสงตัวอยางไดตาม ขอ 1-3 ขอใหติดตอเจาหนาท่ีกอนนําสงตัวอยาง 

6. ตัวอยางตองบรรจุในถุงพลาสติกหรือภาชนะท่ีแหงสะอาด ปดสนิท 

7. ตัวอยางอยูในสภาพดี ไมข้ึนรา สามารถบดได 

8. เขียนรายละเอียดตัวอยางระบุหนาถุงดวยตัวบรรจงชัดเจนครบถวน 

9. นําสงหองปฏิบัติการพรอมกรอกรายละเอียดตามแบบฟอรมการสงตัวอยาง 
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 การวิเคราะหตัวอยางดิน 

1. การเก็บตัวอยางดิน ควรเก็บกอนการปลูก 2 เดือน หรือภายหลังการเก็บเก่ียวกอนเก็บตัวอยางดินตอง

กวาดเศษพืชใบไมหรือสิ่งปกคลุมดินออกเสียกอน  

2. สุมเก็บจากจุดตางๆ ใหท่ัวแปลงประมาณ 15 จุด โดยขุดดินเปนรูปลิ่มแลวใชเสียมหรือพลั่วแซะดินจาก

ปากหลุมขนานลงไปตามหนาดินท่ีขุดลึกประมาณ 6 นิ้ว ตดัดินดานขาง 2 ขางของพลั่วออกเหลือดินตรง

กลางประมาณ 1 นิ้ว ทําเชนนี้ประมาณ 15 จุด แลวเอาเอาดินมารวมเปนตัวอยางเดียว  

3. นํามาผึ่งใหแหงในท่ีรม (ตองไมตากแดด)แลวแยกสวนท่ีไมตองการ เชน เศษไม หิน กรวด ทรายท้ิงไป นํา

ดินมาบดใหละเอียดแลวรอนดวยตะแกรง นําสวนละเอียดมาคลุกเคลาใหเขากันแลวสุมโดยวิธีแบง 4 

จนกวาจะไดตัวอยางประมาณ 500 กรมั  

10. บรรจุใสในขวดแกวท่ีลางสะอาดและแหงหรือถุงพลาสติกชนิดถุงเย็น เขียนรายละเอียดตัวอยางระบุหนา

ถุงดวยตัวบรรจงชัดเจนครบถวน 

4. นําสงหองปฏิบัติการพรอมกรอกรายละเอียดตามแบบฟอรมการสงตัวอยาง 

 

  การวิเคราะหสมุนไพร 

1. รับวิเคราะหเฉพาะแอนโดรกราโฟไลดในตัวอยางฟาทะลายโจร โดย 

- กรณีตัวอยางชนดิผงใชปริมาณไมนอยกวา 20 กรมั 

- กรณีตัวอยางใบสดใชปริมาณไมนอยกวา  200 กรมั 

2. ตัวอยางตองบรรจุในถุงพลาสติกท่ีแหงสะอาด ปดสนิท 

3. ตัวอยางอยูในสภาพดี แหง ไมข้ึนรา สามารถบดได 

4. เขียนรายละเอียดตัวอยางระบุหนาถุงดวยตัวบรรจงชัดเจนครบถวน 

5. นําสงหองปฏิบัติการพรอมกรอกรายละเอียดตามแบบฟอรมการสงตัวอยาง 

 

 การวิเคราะหดวยเครื่อง GCMS 

สําหรับการวิเคราะหตัวอยางดวย GCMS จะรับวิเคราะหในเชิงคุณภาพวิเคราะห โดยตัวอยางท่ีนําสงตอง

เปนสารท่ีระเหยงาย และจะตองอยูในรูปสารละลายพรอมท่ีจะวิเคราะห 

 

  การวิเคราะหกรดอะมิโน 

1. รับวิเคราะหเฉพาะกรดอะมิโนท้ังหมด ดวยวิธี Acid hydrolysis และ AccQ.Tag method โดย 

 1.1 กรณีตัวอยางแหงใชปริมาณไมนอยกวา 20 กรมั 

1.2 กรณีตัวอยางสดใชปริมาณไมนอยกวา  100 กรมั (กรณีตองการการรายงานผลเปนตอน้ําหนักแหงคิด

คาบริการเตรียมตัวอยางอบแหงและบดตามอัตราท่ีกําหนด) 
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1.3 กรณีตัวอยางของเหลวใชปริมาณไมนอยกวา 100 มิลลิลิตร (ปริมาณโปรตีนไมต่ํากวา 1%) และโปรด

ระบุหนวยการรายงานผลวาเปนตอหนวยน้ําหนัก หรือหนวยปริมาตร กรณีไมระบุการรายงานผลจะเปน

ตอหนวยปริมาตร 

2. ตัวอยางตองบรรจุในถุงพลาสติกท่ีแหงสะอาด ปดสนิท 

3. ตัวอยางอยูในสภาพดีไมเนาเสีย ไมข้ึนรา สามารถบดได 

4. เขียนรายละเอียดตัวอยางระบุหนาถุงดวยตัวบรรจงชัดเจนครบถวน 

5. นําสงหองปฏิบัติการพรอมกรอกรายละเอียดตามแบบฟอรมการสงตัวอยาง 

 

 การวิเคราะหน้ําตาล 

1. รับวิเคราะหเฉพาะน้ําตาล Glucose, Fructose, Mannose และ Sucrose ดวยเครื่อง HPLC-RI 

detector โดย 

1.1 กรณีตัวอยางแหงใชปริมาณไมนอยกวา 20 กรมั 

1.2 กรณีตัวอยางสดใชปริมาณไมนอยกวา  100 กรมั (กรณีตองการการรายงานผลเปนตอน้ําหนักแหงคิด

คาบริการเตรียมตัวอยางอบแหงและบดตามอัตราท่ีกําหนด) 

1.3 กรณีตัวอยางของเหลวใชปริมาณไมนอยกวา 100 มิลลิลิตร และโปรดระบุหนวยการรายงานผลวา

เปนตอหนวยน้ําหนัก หรือหนวยปริมาตร กรณีไมระบุการรายงานผลจะเปนตอหนวยปริมาตร 

2. ตัวอยางตองบรรจุในถุงพลาสติกท่ีแหงสะอาด ปดสนิท 

3. ตัวอยางอยูในสภาพดี ไมเนาเสีย ไมข้ึนรา สามารถบดได 

4. เขียนรายละเอียดตัวอยางระบุหนาถุงดวยตัวบรรจงชัดเจนครบถวน 

5. นําสงหองปฏิบัติการพรอมกรอกรายละเอียดตามแบบฟอรมการสงตัวอยาง 

หมายเหตุ: ระดับปริมาณข้ันต่ําท่ีสามารถวัดไดโดยวิธีการนี้คือ 0.1% (w/v) 

 

 

 การวิเคราะหดวยเครื่อง GC-FID 

1. Parameter ท่ีรับวิเคราะหเชิงปริมาณไดแก methanol, ethanol, propanol, butanol, acetic acid, 

propionic acid และ butyric acid และการหาคาเปอรเซนตความบริสุทธิ์ (% purity) 

2. สําหรับการวิเคราะหตัวอยางดวย GC ตัวอยางท่ีนําสงตองเปนสารระเหยงาย และจะตองอยูในรูป

สารละลายพรอมท่ีจะวิเคราะห 
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 การวิเคราะหน้ําสมควันไม 

1. ตัวอยางชนิดน้ําปริมาณไมต่ํากวา200 มิลลิลิตร 

2. ตัวอยางตองบรรจุในขวดสีชาท่ีสะอาด ปดสนิท 

3. เขียนรายละเอียดตัวอยางระบุหนาถุงดวยตัวบรรจงชัดเจนครบถวน 

4. นําสงหองปฏิบัติการพรอมกรอกรายละเอียดตามแบบฟอรมการสงตัวอยาง 

 

 

 การวิเคราะหตัวอยางน้ํา   

1. สุมเก็บตัวอยางตามหลักวิธีการ โดยใชภาชนะท่ีเปนขวดแกวหรือขวดพลาสติกชนิดท่ีใสน้ําดื่ม ขนาด 1-2 

ลิตร  

2. ในการเก็บตัวอยางน้ํา กอนการเก็บตัวอยาง ควรลางขวดท่ีจะเก็บตัวอยางดวยน้ําท่ีตองการตรวจสอบ

คุณภาพ 1- 2 ครั้ง ปดฝาขวดใหแนน ผูกเชือกติดฉลาก (label) แลวนําสงหองปฏิบัติการทันทีพรอม

รายละเอียดตามแบบฟอรมการสงตัวอยาง ในกรณีท่ีไมสามารถนําสงตัวอยางไดทันในวันนั้น ใหเก็บ

ตัวอยางไวในตูเย็นหรือแชน้ําแข็งไว (อยาแชแข็ง) เพ่ือปองกันการเจริญของจุลินทรีย 

3. ปริมาณการเก็บตัวอยาง 

จะตองเพียงพอในการตรวจวิเคราะหและการตรวจวิเคราะหในบางกรณีท่ีจําเปนจํานวนและขนาดของน้ํา

ใชในการวิเคราะหดูไดจากตาราง 

 

ตารางแสดงปริมาณการเก็บตัวอยางน้ําแตละประเภท 

 

ลําดับ 
 

ประเภทของตวัอยาง ปริมาณของตัวอยาง 
นอยท่ีสุด 

วัตถุประสงคในการตรวจสอบ 

1 น้ําบริโภค,น้ําประปา , 
น้ําบาดาล 

2 ลิตร คุณลักษณะทางเคมี ไดแก โลหะหนัก ความกระดาง คลอ
ไรด ซัลเฟต ปริมาณสารท้ังหมด ความเปน กรด-ดาง 
ความขุน 

2 น้ําเสีย 2 ลิตร วิเคราะหทางเคมีเพ่ือตรวจสอบลักษณะน้ําท้ิงไดแก โลหะ
หนกั BOD COD ปริมาณของแข็ง ความเปน กรด-ดาง  
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การวิเคราะหตัวอยางกาซ 

  ตัวอยางกาซจะตองบรรจุมาในหลอดเก็บกาซ  หรือถุงเก็บกาซ หรืออาจบรรจุมาในหลอดเก็บเลือด 

ภาชนะเก็บกาซจะตองเปนสูญญากาศท่ีมีสวนบนเปนยางท่ีใชเข็มเจาะลงไปได  การวิเคราะหกาซมีเทนสามารถสง

ตัวอยางไดทันที  สวนการวิเคราะหกาซไฮโดรเจนจะตองทําการนัดลวงหนากอนการเก็บกาซ (เพราะจะตองทําการ

วิเคราะหทันที ไมสามารถเก็บไวได) 

การสงตัวอยางทําโดยพบเจาหนาท่ีเพ่ือกรอกใบนําสงตัวอยาง (ฝค.2)  

 

       การใชเครื่อง Atomic absorption spectrometer 

             ตัวอยางท่ีเปนน้ําหรือสารละลาย 

1. ใสตัวอยางมาในขวดพลาสติก ปดฝาเพ่ือลดการระเหย จะแชเย็นหรือไมก็ได ในกรณีไมแชเย็นขอให

รีบสงตัวอยางโดยเร็ว 

2. ในกรณีท่ีเก็บน้ําตัวอยางน้ําไวนานแลวเปนเดือนจะตองทําการรักษาน้ําตัวอยางโดยเติมกรด            

ไนตริกเขมขน (Nitric acid conc., HNO3) 1 มล. ตอน้ําตัวอยาง 1 ลิตร เพ่ือปองกันการตกตะกอน

ของโลหะหรือโลหะหนัก 

3. พบเจาหนาท่ีเพ่ือกรอกใบนําสงตัวอยาง (ฝค.2) โดยผูสงตัวอยางตองระบุวาจะวิเคราะหในรูป ธาตุ

หรือโลหะหนักท้ังหมด (Total metal) หรือธาตุหรือโลหะหนักละลายน้ํา (Filterable metal) 

              ตัวอยางท่ีเปนของแข็ง 

1. นําตัวอยางใสถุงกระดาษ ถุงพลาสติก หรือภาชนะใดๆ และสงตัวอยางได 

2. พบเจาหนาท่ีเพ่ือกรอกใบนําสงตัวอยาง (ฝค.2) โดยผูสงตัวอยางตองระบุวาจะวิเคราะหในรูป ธาตุ

หรือโลหะหนักท้ังหมด (Total metal) หรือรูปอ่ืนๆ  เพ่ือการเตรียมตัวอยางไดตรงตามความ

ตองการ (และควรระบุหนวยท่ีตองการดวย) 

      

ในกรณีเปนนิสิตหรือบุคลากรภายใน มก. ท่ีประสงคจะทําการวิเคราะหดวยตนเอง ใหติดตอเจาหนาท่ี

และกรอกใบขอใชเครือ่งมือฯ (ฝค. 1) 
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 การใชเครื่อง GC - Flame Ionization Detector 

1. สําหรับการวิเคราะหตัวอยางดวย GC-FID ตัวอยางท่ีจะวิเคราะหตองเปนสารระเหยงาย และเผาไหมให

เปลวไฟ  

2. ตัวอยางจะตองอยูในรูปสารละลายและกรองผานแผนกรองท่ีมีรูพรุนขนาด 0.22 หรอื 0.45 ไมครอนกอน

ทําการวิเคราะห 

3. Column ท่ีใหบริการไดแก Capillary column ชนิด Ultra-1, HP-5 และ Innowax 

4. ผูใชตองนําสารเคมี สารมาตรฐาน เครื่องแกว และอุปกรณการฉีดมาเอง 

 

การใชเครือ่ง HPLC 

1. Detector ท่ีใหบริการไดแก PDA, UV-Vis, RI และ Fluorescent 

2. สําหรับการวิเคราะหตัวอยางดวย HPLC ตัวอยางจะวิเคราะหในแบบ Reverse phase mode (ไม

ใหบริการใชเครื่องในแบบ Normal phase mode) 

3. ตัวอยางจะตองอยูในรูปสารละลายและกรองผานแผนกรองท่ีมีรูพรุนขนาด 0.22 หรอื 0.45 ไมครอนกอน

ทําการวิเคราะห 

4. Column ท่ีใหบริการไดแก C18 

5. ผูใชตองนําสารเคมี สารมาตรฐาน เครื่องแกว ขวด waste และขวดบรรจุตัวอยางสําหรับฉีด (injection 

vial) มาเอง 


