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การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคมี 

1. ความเป็นมา 
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา 

อาจารย์ หน่วยงานภายใน และภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการเรียนการสอน  งานวิจัย  
การใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์  ซึ่งในปัจจุบันศูนย์วิทยาศาสตร์ ฯ ได้เปิดรับบริการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการตรวจวิเคราะห์น้้า น้้าเสีย ดิน  ปุ๋ย และอาหาร  โดยมีหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ และภาคเอกชน ส่งตัวอย่างเข้ามารับการตรวจวิเคราะห์ และมีการเก็บค่าตรวจวิเคราะห์ตาม
อัตราแต่ละพารามิเตอร์ของตัวอย่างที่ส่งตรวจ  

 

2. วัตถุประสงค์ 
 คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท้าข้ึนเพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์ ดินทางกายภาพและ
ทางเคมี ส้าหรับนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน  ท้าให้การปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีบรรทัดฐานเดียวกัน  ผู้รับบริการได้รับผลวิเคราะห์ที่ถูกต้อง  
 

3. ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมตั้งแต่ข้ันตอนการรับตัวอย่างจากผู้ขอรับบริการ การ
ด้าเนินการทดสอบและทดสอบ การจะท้ารายงานผลการวิเคราะห์และทดสอบ จนถึงขั้นตอนการจัด
ส่งผลการวิเคราะห์ทดสอบให้แก่ผู้รับบริการ ตามพารามิเตอร์ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการที่วิเคราะห์ วิธีวิเคราะห์ 
ความเป็นกรด – ด่าง  (pH) pH meter Method 
สภาพการน้าไฟฟ้า  (Conductivity) Conductivity meter  Method 
ความชื้น (Moisture) Drying Hot  air oven Method 

อินทรียวัตถ ุ(Organic Matter)   Walkley& Black Method 
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดิน 

(Determination of Available Phosphorus) 

Bray II  Method 

โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดิน 

(Determination of Available  Potassium) 

NH4OAc pH7 & AAS Method 

ไนโตรเจนทั้งหมดในดิน (Total Nitrogen) Kjeldahl Method 
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4. ค าจ ากัดความ 
 4.1 คู่มือการปฏิบัติงาน หมายความว่า เอกสารในเชิงคุณภาพซึ่งรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ หลักปฏิบัติในหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งแนวทางในการด้าเนินงาน รวมทั้งแนวทาง
การแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ  

4.2  การทดสอบ คือ การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือให้ทราบหรือวินิจฉัยคุณภาพหรือ
คุณสมบัติ ของตัวอย่างโดยใช้เครื่องมือและวิธีการพิเศษ  
 4.3 การวิเคราะห์ คือ การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือให้ทราบถึงชนิด ปริมาณของ
องค์ประกอบ (Component) หรือส่วนผสม (Constituent) ของตัวอย่าง 

4.4  ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้ที่ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง ทั้ง บุคคลภายใน เช่น  
นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลภายนอก รวมทั้ง หน่วยงานภายใน และภายนอก มหาวิทยาลัยทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  
  

5. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.1 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ท้าหน้าที่ ลงนามรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ 
1.2 นักวิทยาศาสตร์  มีหน้าที่ 

1. รับตัวอย่างจากผู้มาติดต่อขอรับบริการตรวจวิเคราะห์ 
2. เตรียมตัวอย่างส้าหรับการตรวจวิเคราะห์ 
3. เตรียมห้องปฏิบัติการส้าหรับการตรวจวิเคราะห์ 
4. ด้าเนินการตรวจวิเคราะห์ 
5. ค้านวณและตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะห์ 
6. จัดท้ารายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 
7. ประสานงานกับผู้ขอรับบริการตรวจวิเคราะห์ส่งผลการตรวจวิเคราะห์และช้าระ

ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
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หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 3 จาก 100 

 
6.มาตรฐานคุณภาพงาน  
 1. ตัวชี้วัด : ระยะเวลาที่ด้าเนินการตรวจวิเคราะห์แล้วเสร็จ ไม่เกิน 15 วัน  
 2. เกณฑ์การให้คะแนน  
  2.1 ด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน 25 วัน มีค่าเท่ากับ  1  คะแนน 
    2.2 ด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน 20 วัน มีค่าเท่ากับ  2  คะแนน 
  2.3 ด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน 15 วัน มีค่าเท่ากับ  3  คะแนน 
  2.4 ด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน 10 วัน มีค่าเท่ากับ  4  คะแนน 
  2.5 ด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 วัน มีค่าเท่ากับ   5   คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 4 จาก 100 

 
7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    
   7.1 ผังการรับบริการตรวจวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   6.2  ผังการท างาน : ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง 

ขั้นตอนที่ 1 รับตัวอย่าง 

 ตรวจรับสภาพตัวอย่าง 
 การตรวจสอบความเรียบร้อยของใบส่งตัวอย่าง 
 การลงทะเบียนตัวอย่าง /ระบุรหัสตัวอย่าง 
 การเตรียมตัวอย่าง 
 การรักษาสภาพตัวอย่าง 
 การเตรียมสารเคมี /อุปกรณ์ /เครื่องแก้ว /ห้องปฏิบัติการ 

ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบตัวอย่าง 

 เบิก-จ่ายตัวอย่าง 
 ทดสอบตัวอย่าง 
 การควบคุมคุณภาพการทดสอบ 
 บันทึกผลการทดสอบตัวอย่าง 

ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการทดสอบ 

 ตรวจสอบความถูกต้องของผลการทดสอบ 
 พิมพ์ผลการทดสอบ/ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการ

ทดสอบ 
 รับรองรายงานผลการทดสอบ 
 ส่งผลการทดสอบ 

ขั้นตอนที่ 4 จ าหน่ายตัวอย่าง 

หมายเหตุ รวมระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างท้ังสิ้น 15 วันท าการ (โดยมีรวมระยะเวลาของข้ันตอนที่ 4    
            จ าหน่ายตัวอย่าง) 

1 วันท าการ 

14 วันท าการ 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 5 จาก 100 

 
   7.2  ผังการท างาน : ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ขอรับบริการแจ้งความประสงค์ขอรับบริการ 

ติดต่อผู้ใช้บริการเพื่อรับผลวิเคราะห์ พร้อมช้าระเงิน
ค่าบริการ 

 

นักวิทยาศาสตร์ประเมินความสามารถ 
ในการให้บริการ 

 

นักวิทยาศาสตร์เสนอราคาค่าตรวจวิเคราะห์ 
และรายละเอียดการส่งตัวอย่าง 

 

ผู้ใช้บริการส่งตัวอย่าง 
กรอกแบบฟอร์มส่งตัวอย่างวิเคราะห์ 

 

ด้าเนินการตรวจวิเคราะห์ 

 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 6 จาก 100 

 
   7.3  ผังการท างาน : ขั้นตอนการรับตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

รับตัวอย่างดิน 

เก็บรักษาตัวอย่างดิน 
ที่อุณหภูมิห้อง รอการวิเคราะห์ 

บันทึกตัวอย่างดินในทะเบียนคุม 
การรับบริการตรวจวิเคราะห์ 

 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 7 จาก 100 

 
   7.4   ผังการท างาน : การด าเนินการตรวจวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เตรียมตัวอย่างดิน เตรียมสารเคมี /
อุปกรณ์/เครื่องแก้ว 

เตรียมห้องปฏิบัติการ 

ค านวณผลวิเคราะห์ 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

เริ่มการวิเคราะห์ทางกายภาพและทางเคมี 
 

วิเคราะห์ดิน : pH , การน้าไฟฟ้า ,ความชื้น,อินทรีย์วัตถุในดิน
,ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดิน,โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อ
พืชในดิน,ไนโตรเจนทั้งหมดในดิน (Total Nitrogen) 

 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 8 จาก 100 

 
   7.5   ผังการท างาน : การรับผลการตรวจวิเคราะห์และการช าระเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การรับผลวิเคราะห์และการช้าระค่าบริการ 

รับผลการตรวจวิเคราะห์ด้วยตนเอง 
ได้ที่อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ฯ 

 

ติดต่อช าระเงินค่าบริการตรวจวิเคราะห์ 
 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 9 จาก 100 

 
   7.6 ผังกระบวนการวิเคราะห์ดินทางกายภาพและทางเคมี 

ที ่ กระบวนการ ปริมาณ
ตัวอย่าง 

ระยะเวลา รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 

- 2-3 วัน 
 
 
 

 

1.เตรียมล้างเครื่องแก้วด้วยกรด 1 % 
ไนตริก ส้าหรับเครื่องแก้วที่ใช้ส้าหรับ
วิเคราะห์พารามิเตอร์อื่นๆ แต่ถ้า
เครื่องแก้วส้าหรับวิเคราะห์ไนโตรเจน
จะล้างด้วย 1% กรดซัลฟิวริก 
2. เตรียมเช็คสภาพเครื่องมือ ที่ต้องใช้
งานให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้  

นักวิทยาศาสตร์ 

2  
 
 
 
 
 
 

100 กรัม 
100 กรัม 
20 กรัม 
20 กรัม 

 
 
 

20 กรัม 

1 วัน  
1 วัน 
5 วัน 
5 วัน 

 
 
 

5 วัน 

1. ความเป็นกรด – ด่าง (pH) 
2. สภาพการน้าไฟฟา้(Conductivity) 
3. อินทรียวัตถุ (Organic Matter)   
4. การวิเคราะห์ฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืชในดิน            
(Determination  of  Available 
Phosphorus) 
5. โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
ในดิน(Determination  of  
Available  Potassium) 
6.การวิเคราะห์ค่า Nitrogen  
(Determination  of   Total 
Nitrogen ) 

นักวิทยาศาสตร์ 

3  
 
 

- 
 
 
 

1 วัน ค้านวณผลการตรวจวิเคราะห ์ นักวิทยาศาสตร์ 

4  
 

ไม่ผ่าน 

- 1 วัน ตรวจสอบความถูกต้อง ถ้ามีข้อ
สงสัย ด้าเนินการตรวจวิเคราะห์
ใหม่อีกคร้ัง 

นักวิทยาศาสตร์ 

5           ผ่าน 
 

 

- 1วัน -ออกใบรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห ์
-เสนอผู้บังคับบัญชาเซ็นต์รับรอง 

นักวิทยาศาสตร์ 

ขั้นตอนการเตรียม 
ก่อนการตรวจวิเคราะห์ 

ค านวณผลการวิเคราะห์ 

ออกใบรายงานผล 

ตรวจสอบผล 

ขั้นตอนตรวจวิเคราะห์ 
ตามพารามิเตอร์ต่างๆ 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 10 จาก 100 

 
7.7 ผังกระบวนการวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่างของดิน  (Soil pH) 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ชม. /1 ตัวอย่าง - ชั่งตัวอย่างดิน  20 กรัม ใส่ใน      
บีกเกอร์ ขนาด 100 มิลลิลิตร เติม
น้้ากลั่น 20 มิลลิลิตร (ท้า 3 ซ้้า)     
คนให้เข้ากันด้วยแท่งแก้วเป็นระยะ 
ใน 30 นาที หลังจากนั้นตั้งทิ้งไว้ 30 
นาที จึงวัด pH ของดินในส่วนที่เป็น
น้้าใสด้วย pH meter บันทึกค่าที่วัด
ได้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ังน้้าหนักดิน 20 กรัม 
ใส่บีกเกอร์ 100 มล.  

(ท้า 3 ซ้้า) 

เติมน้้ากลั่น 
20 มล. 

คนด้วยแท่งแก้ว เป็นระยะ 
30 นาที 

ตั้งทิ้งไว้ 30 นาที 

วัดค่า pH 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 11 จาก 100 

 
   7.8 ผังกระบวนการวิเคราะห์ค่าการน าไฟฟ้าของดิน (Electrical Conductivity : EC) 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ชม.  /1 ตัวอย่าง 1.ชั่งดิน 10 กรัมใส่ใน บีก ขวดรูป
ชมพู่ (Erlenmayer flask) ขนาด 
125 มิลลิลิตร (ท้า 3 ซ้้า) 
2. เติมน้้ากลั่น 50 มิลลิลิตร เขย่า
ด้วยเครื่องเขย่า 30 นาท ี
3. กรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 5   
(whatman No.5) ใส่ในบีกเกอร์
ขนาด 100 มิลลิลิตร 
4. น้าตัวอย่าง ที่ได้ ไปวัดค่าการน้า
ไฟฟ้าโดยการจุ่ม  Probe ที่ล้างด้วย
น้้ากลั่นให้สะอาดและเช็ดให้แห้งลง
ในตัวอย่าง  บันทึกค่าที่อ่านได้  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ังน้้าหนักดิน 10 กรัม 
ขวดรูปชมพู่  ขนาด 125 
มิลลิลิตร (ท้า3 ซ้้า) 

 

เติมน้้ากลั่น 
50 มล. 

เขย่าด้วยเครื่องเขย่า 
30 นาที 

กรองด้วยกระดาษกรอง เบอร์ 5     
ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร 

วัดค่า การน้าไฟฟ้า 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 12 จาก 100 

 
         7.9 ผังกระบวนการวิเคราะห์หาค่าความชื้นของดิน (Determination of Soil Moisture) 
ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน 

  15 วัน/1ตัวอย่าง 1.อบภาชนะอะลูมิเนียม  (moisture 
can) ส้าหรับ หาความชื้นในตู้อบท่ี

อุณหภูมิ105 C นาน 2-3 ชั่วโมง  
น้าออกจากตู้อบใส่ใน โถดูดความชื้น
ประมาณ 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นชั่ ง
น้้าหนัก(ท้า 3 ซ้้า) ท้าซ้้าจนได้ผลต่าง
ของน้้าหนักที่ชั่งทั้งสองครั้งติดต่อกัน
ไม่เกิน 0.0002 g (A) 
2. ชั่งน้้าหนักดินประมาณ 5 กรัม ใส่
ลงใน moisture can ที่ได้น้้าหนัก
คงท่ีแล้ว (ท้า 3 ซ้้า) (W) 
3. น้าไปอบที่ตู้อบ  (Hot Air Oven) 
อุณหภูมิ ที่ 105 º C นาน 5 ชั่วโมง 
4. น้าออกจากตู้อบไปใส่ใน
โถดูดความชื้น ( Dessicator) 
ประมาณ 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นน้าไป
ชั่งน้้าหนักบันทึกค่าที่ได้   
5. ท้าซ้้าตั้งแต่ข้ันตอนที่ 4 -5 โดยอบ
ครั้งละประมาณ  1 ชั่วโมง   น้าออก
จากตู้อบไปใส่ในโถดูดความชื้น 
(Dessicator) ประมาณ 1 ชั่วโมง  
น้าไปชั่งน้้าหนักบันทึกค่าที่ได้  จนได้
ผลต่างของน้้าหนักที่ชั่งทั้งสองครั้ง
ติดต่อกันไม่เกิน 0.0002 g (B) 
 
 
 
 

อบ moisture can  ที่ 105 C 
จนน้้าหนักคงท่ี (ท้า3 ซ้้า) 

ชั่งดิน 5 กรัมใส่ลงใน  
moisture can   

น้าไปอบในHot Air Oven  * 

น้าออกมาใส่ในโถดูดความชื้น * 
( Dessicator) 

ชั่งน้้าหนัก * 

ท้าซ้้า ตั้งแต่ข้ันตอนเครื่องหมาย (* )
จนน้้าหนักคงท่ี  

ค้านวณหาค่าความชื้น  



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 13 จาก 100 

 
   7.10 ผังกระบวนการวิเคราะห์อินทรียวัตถุของดิน (Determination of Soil Organic Matter) 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
  5 วัน/1ตัวอย่าง 1.ตัวอย่างดินที่ผ่านการอบแห้งและ

บดละเอียด  1กรัม ใส่ขวดรูปชมพู่
ขนาด  250 มิลลิลิตร  (ปริมาณ
ตัวอย่างดินอาจลดลงได้ตามความ
เหมาะสมถ้าดินนั้นมีปริมาณ
อินทรียวัตถุสูงสังเกตได้จากสีของดิน
ถ้าเป็นดินสีด้าหรือสีน้้าตาลเข้มต้อง
ชั่งดินให้ลดลงแต่ถ้ากรณีเป็นดิน
ทรายก็ต้องเพ่ิมปริมาณดินให้มากขึ้น
กว่าเดิม)  (ท้า 3 ซ้้า) 
2.เติมสารละลายมาตรฐาน
โพแทสเซียมไดโครเมต  (K2 Cr2 O7)  
1.0 N  10 มิลลิลิตร  
3.เติมH2SO4 เข้มข้น  20 มิลลิลิตร  
พยายามให้กรดไหลลงข้างๆขวดให้
ชะล้างตัวอย่างลงไปอยู่ในขวดให้
หมดเพ่ือป้องกันไม่ให้เม็ดดินเกาะติด
อยู่ตามข้างขวดเขย่าเบาๆให้ตัวอย่าง
เข้ากันดีเป็นเวลาประมาณ 1 นาท ี
4.ตั้งทิ้งไว้จนสารละลายเย็นเท่า
อุณหภูมิห้อง 
5. เติมน้้ากลั่น  50 มิลลิลิตร แล้วทิ้ง
ไว้ให้เย็น 
6  หยดเฟอโรอิน อินดิเคเตอร์ลงไป 
4-5 หยด 
7. ไตเตรทด้วยสารละลาย FAS 0.5 
N ที่จุดยุติ สีของสารละลายจะ
เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้้าตาลแดง 

ชั่งดิน 1 กรัม  
(ท้า 3 ซ้้า) 

เติม สารละลายมาตรฐาน
โพแทสเซียมไดโครเมต  

(K2 Cr2 O7)  1.0 N  10 มล. 

เติม H2SO4 เข้มข้น 20 มล. 

ตั้งทิ้งไว้จนสารละลายเย็นเท่า
อุณหภูมิห้อง 

 

เติมน้้ากลั่น 50 มล. 
แล้วทิ้งไว้ให้เย็น 

 

หยดเฟอโรอินอินดิเคเตอร์ลงไป 
4-5 หยด 

 

 ไตเตรทด้วยสารละลาย FAS 0.5 N 
จะเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีน้้าตาล 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 14 จาก 100 

 
ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน 

   บันทึกปริมาตรของสารละลาย
สารละลายเฟอรัสแอมโมเนียม
ซัลเฟตที่ใช้ไป  ถ้าไตเตรทด้วย
สารละลายเฟอรัสแอมโมเนียม
ซัลเฟตเกินจุดยุติ ให้เติมสารละลาย
โพแทสเซียมไดโครเมทลงไปอีก 0.5-
1มิลลิลิตร แล้วไตเตรทด้วย
สารละลายเฟอรัสแอมโมเนียม   
ซัลเฟตอีกครั้งหนึ่ง จุดยุติคือ จุดที่
อินดิเคเตอร์ เริ่มเปลี่ยนจากเขียวเป็น
น้้าตาลแดง   (สีของสารแขวนลอย
จะเปลี่ยนจากสีส้มของ  Cr2O7

2-เป็น 
สีเขียวของ Cr3+และเป็นสีน้้าตาลอม
แดงของสารประกอบเชิงซ้อน Fe-
1,10-phenantroline อย่างไรก็ตาม
สีของดินอาจท้าให้สีที่เห็นต่างไป) 
8.ท้า Blank โดยเริ่มท้าตั้งแต่ข้ันตอน
ที ่2 ถึงข้ันตอนที ่6 
8. น้าค่าที่ได้ไปค้านวณตามสูตร  
% อินทรียวัตถุ (Organic Matter, O.M.) = 
10 x (B-S) x 100 x 100 x 3 x 100 x N      
             B x77 x 58 x 1000 x W 

B = ปริมาณ FAS ที่ใช้ในการ
ไตเตรท Blank (มิลลิลิตร) 

S = ปริมาณ FAS ที่ใช้ในการ
ไตเตรทตัวอย่าง (มิลลิลิตร) 

W = น้้าหนักดินที่ใช ้(กรัม) 
N = ความเข้มข้นของ 

K2Cr2O7  

 

**   ท้า Blank โดยไม่ต้องใส่
ตัวอย่างดิน 

น้าค่าที่ได้ไปค้านวณตามสูตร 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์
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คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 15 จาก 100 

 
           7.11 ผังกระบวนการวิเคราะห์หาค่าไนโตรเจน (Determination of   Total Nitrogen) 
ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน 

 ขั้นตอนการย่อย 
 

5 วัน/1ตัวอย่าง 1. ขั้นตอนการย่อย 
1. ชั่งตัวอย่างดินที่ผ่านการอบแห้ง
และบดละเอียดประมาณ  1 กรัมใส่
ในหลอดเจลดาห์ล  (kjeldhal flask)   
บันทึกน้้าหนักอย่างละเอียด (ท้า 3 
ซ้้า) 
2. เติมคอปเปอร์ซัลเฟตเพนตะไฮ
เดรต  0.5 กรัมและโพแทสเซียม
ซัลเฟต 10 กรัม 
3. เติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้น  20 
มิลลิลิตร 
4. น้าหลอดเจลดาห์ลไปย่อย  โดย
ย่อยจากไฟอ่อนๆ  ก่อนแล้วจึงเพิ่ม
อุณหภูมิให้ได้ประมาณ  370 องศา
เซลเซียส  ย่อยจนกระทั่งได้
สารละลายสีเขียวใส  จะต้องท้า 
Blank โดยท้าตามข้ันตอนที่ 4, 5 
และ 6 แต่ไม่ต้องใส่ตัวอย่าง 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ชั่งตัวอย่างดินประมาณ 1 กรัม
ใส่ในหลอดเจลดาห์ล  

เติมคอปเปอร์ซัลเฟตเพนตะ 
ไฮเดรต 0.5 กรัมและ
โพแทสเซียมซัลเฟต 10 กรัม 
 

เติมกรดซัลฟูริกเข้มข้น 
20 มิลลิลิตร 

 

น้าไปย่อยจนได้สารละลาย 
สีเขียวใส 

 

** ท้าตัวอย่าง 4 หลอด ท้า
Blank 2 หลอด 

โดย Blank ไม่ต้องใส่ตัวอย่าง 
 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
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ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 16 จาก 100 

 
ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน 

 2. การกลั่นและการไตเตรท 
 

 2. การกลั่นและการไตเตรท 
1.เตรียมฟลาสก์รูปชมพู่  
(Erlenmeyer flask) ส้าหรับรองรับ
สารละลายที่จะกลั่นได้จากเครื่อง
กลั่นด้วยการเติมสารละลายกรดบอ
ริก 50 มิลลิลิตรและเติมอินดิเคเตอร์
ผสม (Mixed indicator)  ลงไปใน 
ฟลาสก์รูปชมพู่  3-5 หยด น้าไปต่อ
เข้ากับปลายของเครื่องควบแน่น  
(condensor) 
2.น้าหลอดเจลดาห์ลที่ เป็นBlank ต่อ
เข้ากับเครื่องกลั่น 
3. เติมน้้ากลั่นลงไป ประมาณ 6 0 
มิลลิลิตร   
4. เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ความเข้มข้น 40เปอร์เซ็นต์  120 
มิลลิลิตรลงในหลอดเจลดาห์ลตาม
ข้อ 2(ซึ่งสารละลายในหลอด          
เจลดาห์ลจะมีสภาวะเป็นกลางสี
สารละลายจะเปลี่ยนสีเป็นสีด้า)  ท้า
การกลั่นจนสารละลายใน ขวดรูป
ชมพู่ปริมาตร  150-200 มิลลิลิตร        
ประมาณ 3 นาที  
 
 
 
 
 
 

น้าหลอดเจลดาห์ลที่เป็นBlank 
ต่อเข้ากับเครื่องกลั่น 

 

เติมน้้ากลั่นลงไป ประมาณ 
60 มิลลิลิตร 

 

เติมสารละลาย 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 

ความเข้มข้น 40 เปอร์เซ็นต์  
120 มิลลิลิตร 

กลั่น 3 นาที 
โดยใช้  

4 % กรดบอริก 50 มล. รองรับ 

ไตเตรตกับสารละลายกรด
ซัลฟวิริกมาตรฐาน0.02 
 นอร์มอลเมื่อถึงจุดยุติ
สารละลายจะเปลี่ยนเป็นสีม่วง
ชมพู 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 17 จาก 100 

 
ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน 

   5. น้าสารละลายที่กลั่นได้ในข้อ  (4) 
ไปไตเตรตกับสารละลายกรด
ซัลฟิวริกมาตรฐาน 0.02 นอร์มอล  
เมื่อถึงจุดยุติสารละลายจะ
เปลี่ย น เป็นสีม่วงชมพู  บันทึก
ปริมาตรของสารละลายกรดซัลฟิวริก
มาตรฐาน 0.02 นอร์มอลที่ใช้ไป 
6. น้าหลอดเจลดาห์ลที่มีตัวอย่างดิน
ที่ผ่านการย่อยแล้วต่อเข้ากับเครื่อง
กลั่น ด้าเนินการตามข้อ 3-5 ซ่ึง เมื่อ
ถึงจุดยุติสารละลายจะเปลี่ยนสีจากสี
เขียวเป็นสีม่วงชมพู  บันทึกปริมาตร
ของสารละลายกรดซัลฟิวริก
มาตรฐาน 0.02 นอร์มอลที่ใช้ไป 
7. น้าค่าที่ได้ไปค้านวณในสูตร 
ค้านวณค่า kjeldhal nitrogen  
ปริมาณไนโตรเจน ( kjeldhal 
nitrogen) (mg-N/kg )  
= 1.4007 x ( A-B)  x  N                                                                                                 
              W 
 

A= ปริมาตรของกรดที่ใช้ในการ
ไตเตรท ตัวอย่าง  (มิลลิลิตร) 

B = ปริมาตรของกรดที่ใช้ใน
การไตเตรท  blank (มิลลิลิตร) 

N = นอร์มัลของกรดที่ใช้ในการ
ไตเตรท 

W = น้้าหนักตัวอย่างดิน (กรัม) 

 
 

น้าหลอดเจลดาห์ลที่มีตัวอย่าง
ดินที่ผ่านการย่อยแล้วต่อเข้า

กับเครื่องกลั่น 

เติมน้้ากลั่นลงไป ประมาณ 
60 มิลลิลิตร 

 

เติมสารละลาย 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 

ความเข้มข้น 40 เปอร์เซ็นต์  
120 มิลลิลิตร 

กลั่น 3 นาที 
โดยใช้  

4 % กรดบอริก 50 มล. รองรับ 

ไตเตรตกับสารละลายกรด
ซัลฟิวริกมาตรฐาน0.02 นอร์มอล
เมื่อถึงจุดยุติสารละลายจะเปลี่ยน
จากสีเขียวเป็นสีม่วงชมพู 

ไตเตรตกับสารละลายกรด
ซัลฟิวริกมาตรฐาน0.02 นอร์มอล
เมื่อถึงจุดยุติสารละลายจะเปลี่ยน
จากสีเขียวเป็นสีม่วงชมพู 

น้าไปค้านวณค่าไนโตรเจนจากสูตร 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 18 จาก 100 

 
   7.12 ผังกระบวนการวิเคราะห์ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดินโดยวิธี Bray II 

(Determination of  Available  Phosphorus) 
ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน 

  5 วัน / 1 ตัวอย่าง 1.ชั่งตัวอย่างดินที่ผ่านการอบแห้ง
และบดละเอียด ประมาณ  2 กรัมใส่
ใน  Erlenmyer flask ขนาด 250 
มิลลิลิตร  
2.เติมน้้ายา Bray II  จ้านวน 20 
มิลลิลิตร 
3.เขย่า  ใช้เวลา 40 วินาที  
4.กรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 5 
(whatman) 
5.ดูดสารละลายที่กรองได้ 5 
มิลลิลิตร เติม ascorbic acid 
solution 5 มิลลิลิตร ปรับปริมาตร
ให้ครบ 25 มิลลิลิตร  
ทิ้งไว้ 30 นาที แล้วน้าไปวัดด้วย
เครื่องSpectrophotometer โดยใช้
ความยาวคลื่น  882 nm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั่งดินที ่ 2 กรัมใส่ใน  
Erlenmyer flask  

ขนาด 250 มล. (ท้า3ซ้้า) 
 

เติมน้้ายา Bray II   
จ้านวน 20 มล. 

เขย่า  40 วินาที 

กรองด้วยกระดาษกรอง
เบอร์ 5 

ดูดสารละลายที่กรองได้     
5 มล. เติม ascorbic acid 

solution 5 มล.          
ปรับปริมาตรให้ครบ 25 มล.
ทิ้งไว้ 30 นาที แล้วน้าไปวัด

ด้วยเครื่อง 
Spectrophotometer     

ทีค่วามยาวคลื่น  882 nm 
 
 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 19 จาก 100 

 
ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 6. ท้า standard phosphorus โดย
น้าสารละลายมาตรฐานฟอสฟอรัส  
50 มก./กก.P  มาท้า Standard set 
ให้มีความเข้มข้น  0,2,4,6,8,10 และ 
15 มก./กก.P โดยปิเปตสารละลาย
มาตรฐานฟอสฟอรัส  50 มก./กก. P  
มา 0,2,4,6,8,10  และ 15  มิลลิลิตร
ปรับปริมาตรให้เป็น 50 มิลลิลิตร  
7. ปิเปตสารละลาย  Standard set 
ในข้อ 6 มา 5 มล เติม ascorbic 
acid solution 5 มิลลิลิตร ปรับ
ปริมาตรให้ครบ 25 มิลลิลิตร  ทิ้งไว้ 
30 นาที แล้วน้าไปวัดด้วยเครื่อง 
Spectrophotometer โดยใช้ความ
ยาวคลื่น 882 nm 
8.ท้า Blank เช่นเดียวกับตัวอย่าง 
แต่ไม่ต้องใส่ตัวอย่างดิน 
9. น้าค่าที่ได้ไปค้านวณตามสูตร 
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช  (มก/
กก.P)= (ppm จาก Curve x ml. ของน้้ายา

สกัด x ปรับปริมาตรตามขนาดของflask) /                              
(น้้าหนักดิน x  จ้านวนml. ของ
สารละลายที่ดดู) 
 

 
 
 
 
 

ท้า standard 
phosphorus โดยใช้ 

standard 0,2,4,6,8,10,15 
มก./กก.P 

 
 

ปิเปตสารละลาย  Standard 
set  มา  5 มล. เติม 
ascorbic acid solution 5 
มล. ปรับปริมาตรให้ครบ  
25 มล.  ทิ้งไว้  30 นาที 
แล้วน้าไปวัดด้วยเครื่อง
Spectrophotometer โดย
ใช้ความยาวคลื่น   882 nm 
 

โดยน้าสารละลายมาตรฐาน
ฟอสฟอรัส  50 มก./กก.P  มาท้า 
Standard set ให้มีความเข้มข้น  
0,2,4,6,8,10 และ 15 มก./กก. P 
โดย      ปิเปตสารละลาย
มาตรฐานฟอสฟอรัส  50 มก./
กก.P  มา 0,2,4,6,8,10  และ 15  
มล.ปรับปริมาตรให้เป็น 50 มล. 
 

น้าค่าที่ได้ไปค้านวณตามสูตร 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 20 จาก 100 

 
    7.13 ผังกระบวนการวิเคราะห์โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดิน  

(Determination of  Available Potassium) 
ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน 

  5 วัน/1 ตัวอย่าง 1. ชั่งตัวอย่างดินที่ผ่านการอบแห้ง
และบดละเอียดประมาณ  2 กรัมใส่
ในขวดชมพู่  (Erlenmeyer flask) 
ขนาด 250 มิลลิลิตร 
2. เติมสารละลายแอมโมเนียม     
อะซิเตรต (CH3COONH4 ) pH 7.0  
1N  25 มิลลิลิตร เขย่าด้วยเครื่อง
เขย่า 30 นาท ี
3. กรองดินและเก็บสารละลายที่
กรองได้ใส่ขวดพลาสติกขนาดเล็ก 
4. วิเคราะห์ปริมาณ  K ด้วยเครื่อง 
AAS Spectrophotometer 
( Shimuzu 6200)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ชั่งตัวอย่างดินที่ ประมาณ  2 
กรัมใส่ในขวดชมพู่  ขนาด  
250 มล. 

เติม สารละลายแอมโมเนียม      
อะซิเตรต  (CH3COONH4) 
pH 7.0  1N  25 มล. 

เขย่าด้วยเครื่องเขย่า 
30 นาที 

 

กรองดินและเก็บสารละลาย
ที่กรองได้ใส่ขวดพลาสติก

ขนาดเล็ก 
 

 
น้าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง 

AAS 
 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 21 จาก 100 

 
ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน 

  
 
 
 

 5.เตรียมสารละลายมาตรฐาน
โพแทสเซียมเข้มข้น 0, 2, 4, 6 ,8 
และ 10 ppm  โดยปิเปตสารละลาย
มาตรฐานโพแทสเซียมเข้มข้น 100 
ppm  มา 0, 2, 4, 6,8 และ 10 
มิลลิลิตร ใส่ในขวดปริมาตรและปรับ
ให้เป็น 100 มิลลิลิตร ด้วยน้้ากลั่นจะ
ได้สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียม
เข้มข้น 0, 2, 4, 6,8 และ 10 ppm 
ตามล้าดับ 
6. น้าค่าที่ได้มาค้านวณตามสูตร 
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
ในดิน (ppm)   =  
(ppm จาก Curve x 10 x  
dilution  factor) / น้้าหนักดิน                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เตรียมสารละลายมาตรฐาน
โพแทสเซียมเข้มข้น  0, 2, 4, 
6 ,8 และ 10 ppm  

โดยปิเปตสารละลาย
มาตรฐานโพแทสเซียม
เข้มข้น 100 ppm  มา 0, 2, 
4, 6,8 และ 10 มล. ใส่ใน
ขวดปริมาตรและปรับให้เป็น 
100 มล. ด้วยน้้ากลั่นจะได้
สารละลายมาตรฐาน
โพแทสเซียมเข้มข้น  0, 2, 4, 
6,8 และ10ppm ตามล้าดับ 

น้าค่าที่ได้มาค้านวณ 
ตามสูตร 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 22 จาก 100 

 
    7.14 รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  : การรับบริการตรวจวิเคราะห์ 

ที ่ กระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
1 รับตัวอย่างจากลูกค้า 

และให้ลูกค้ากรอก
รายละเอียดการ 
ส่งตัวอย่างตาม
แบบฟอร์ม 

1วัน 1.ลูกค้ากรอกรายละเอียดการวิเคราะห์ ลงใน
แบบฟอร์มการบริการตรวจวิเคราะห์  
2.เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง  กรอกแบบฟอร์มในส่วน
ของการตรวจวิเคราะห์ ลงลายมือชื่อรับตัวอย่าง 
3.ตรวจสอบสภาพตัวอย่าง 
4.ตรวจสอบความเรียบร้อยของ แบบฟอร์ม รับ
ตัวอย่าง 
5.รับตัวอย่างจากลูกค้า 
6.ลงทะเบียนตัวอย่าง/ระบุรหัสตัวอย่าง 
7.รักษาสภาพตัวอย่างก่อนท้าการตรวจวิเคราะห์ 

นักวิทยาศาสตร์ 

2 เตรียมตัวอย่างดิน 1-7 วัน 1.รับตัวอย่างดินถ้ายังไม่มีการเตรียมดินมาจาก
ลูกค้า โดยการตากแห้งและบดให้ละเอียดเก็บใส่
ภาชนะท่ีแห้งและสะอาด เขียนป้ายติดโดยระบุ
วันที่ที่เตรียมดิน  เลขที่ตัวอย่าง พารามิเตอร์ที่จะ
วิเคราะห์ 

นักวิทยาศาสตร์ 

3 เตรียมการวิเคราะห ์
-อุปกรณ์เครื่องแก้ว  
-เตรียมสารเคมี 

1-2 วัน 1. ล้างท้าความสะอาดเครื่องแก้ว แช่กรด 1 %    
ไนตริก หรือ 1 % ซัลฟวิริก 
2.เตรียมสารเคมีส้าหรับการวิเคราะห์แต่ละ
พารามิเตอร์ที่ได้รับตัวอย่างเข้ามา 

นักวิทยาศาสตร์ 

4 การวิเคราะหต์ัวอย่างใน
ห้องปฏิบัติการ 

1-10วัน/ 
1 ตัวอย่าง 

วิเคราะห์ดินตามรายการที่ตรวจวิเคราะห์ 
 

นักวิทยาศาสตร์ 

5 การรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ 

1 วัน 1. ค้านวณผลการตรวจวิเคราะห์ 
2. บันทึกผลการวิเคราะห์ดินที่ได้ค้านวณแล้วในใบ
รายงานผล 
3. ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ 
4. ออกเป็นใบรายงานผล 
5. เสนอผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามในใบรายงานผล 
 

นักวิทยาศาสตร์ 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 23 จาก 100 

 

 
   7.15 รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  : กระบวนการส่งตัวอย่าง 

ที ่ กระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
1 ลูกค้าแจ้งความประสงค์

จะส่งตัวอย่างดินตรวจ
วิเคราะห์พารามิเตอร์
ต่างๆ  

1วัน 1.ลูกค้ากรอกรายละเอียดการ
วิเคราะห์ลงในแบบฟอร์มการบริการ
ตรวจวิเคราะห์  
2.เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง  กรอก
แบบฟอร์มในส่วนของการตรวจ
วิเคราะห์ ลงลายมือชื่อรับตัวอย่าง 
3.ตรวจสอบสภาพตัวอย่าง 
4.ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
แบบฟอร์มรับตัวอย่าง 
5.รับตัวอย่างจากลูกค้า 

นักวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 

ที ่ กระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
6 การส่งออกรายงานผลการ

วิเคราะห์ดิน 
1 วัน 1.ติดต่อลูกค้ามารับผลการวิเคราะห์ 

2.ประสานการจ่ายเงินของลูกค้าเป็นการ
จ่ายเงินผ่านการเงินของมหาวิทยาลัยออก
ใบเสร็จจากฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัย 
3.ถ่ายเอกสารใบรายงานผลการวิเคราะห์และ
ใบเสร็จรับเงิน 
4.รวบรวมและจัดเก็บแบบฟอร์มการรับ
บริการวิเคราะห์  ใบรายงานผล 
ใบเสร็จรับเงิน เข้าแฟ้มการรับบริการตรวจ 
วิเคราะห์ 
5.จ้าหน่ายดินที่เหลือหลังส่งออกรายงานผล
แล้ว 2 เดือน 

นักวิทยาศาสตร์ 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 24 จาก 100 

 
   7.16 รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  : กระบวนการรับตัวอย่าง 

ที ่ กระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
1 รับตัวอย่างจากลูกค้า 

และให้ลูกค้ากรอก
รายละเอียดการ 
ส่งตัวอย่างตาม
แบบฟอร์ม 

1วัน 1.รับตัวอย่างดินที่ผ่านการบดและ
ร่อนผ่านตะแกรงจนได้เนื้อดิน
ละเอียด บรรจุในถุง ปิดหมายเลข
ตัวอย่างดินที่ได้รับ    
2.บันทึกรายละเอียดลงในทะเบียน
คุมการรับบริการตรวจวิเคราะห์ 
ได้แก่ เลขท่ีรับตัวอย่าง จ้านวน
ตัวอย่าง  ชนิดตัวอย่าง ระบุวันเวลา
ที่รับตัวอย่างอย่างละเอียด 
3.เก็บตัวอย่างดินไว้ ณ อุณหภูมิห้อง  
รอการตรวจวิเคราะห์ต่อไป 

นักวิทยาศาสตร์ 

 
   7.17 รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  : กระบวนการรับผลวิเคราะห์และการช าระค่าบริการ 

ที ่ กระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
1 รับตัวอย่างจากลูกค้า 

และให้ลูกค้ากรอก
รายละเอียดการ 
ส่งตัวอย่างตาม
แบบฟอร์ม 

1วัน 1.รับผลการตรวจวิเคราะห์ด้วย
ตนเองได้ที่ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี 
2. รับผลการตรวจวิเคราะห์พร้อม
ใบเสร็จรับเงินเมื่อทางคณะฯ ได้รับ
เงินค่าบริการตรวจวิเคราะห์แล้ว  รับ
ช้าระเงิน ตั้งแต่เวลา8.30 –15.00 น. 
ในวันเวลาราชการ 

นักวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 25 จาก 100 

 
8. กฎหมาย มาตรฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง และเอกสารอ้างอิง 
 1. ระเบียบกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยขั้นตอนระยะเวลาการวิเคราะห์ดินเพื่อประชาชนเป็นการ
เฉพาะราย พ.ศ. 2547 ใช้เพื่อการเร่งรัด ก้าหนดระยะเวลาด้าเนินการ ตั้งแต่การให้บริการในการ
ลงทะเบียนการรับค้าขอพิจารณาอนุมัติรวมทั้งการด้าเนินการตรมค้าขอ 
 2. ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่องการก้าหนดราคาค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ ลงวันที่ 12 
มกราคม 2521 ใช้ในการก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียม การวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินและสิ่งที่
เกี่ยวเนื่องกับดิน 
 3. ส้านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน.2548. คู่มือการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้้า ปุ๋ย พืช 
วัสดุปรับปรุงดิน และการวิเคราะห์เพ่ือตรวจรับรองมาตรฐานสิงค้า.พิมพ์ครั้งที่ 2. กรมพัฒนาที่ดิน. 
 4. เกษมศรี  ซับซ้อน. 2528-2529. คู่มือการวิเคราะห์ดิน  พืช ปุ๋ย และน้้า .ศูนย์ฝึกอบรม
วิศวกรรมเกษตร,  กรุงเทพฯ.103 หน้า. 
 5. กองวิเคราะห์ดิน.2540. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีการวิเคราะห์ดินใน
ห้องปฏิบัติการ.กรมพัฒนาที่ดิน,กรุงเทพฯ. 59 หน้า 
 6. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการวิเคราะห์ตรวจสอบดินทาง กายภาพ แก้ไขครั้งที่ 01 
กันยายน 2553  
 7. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการวิเคราะห์ตรวจสอบดินทางเคมี แก้ไขครั้งที่ 01 กันยายน 
2553  
 8. Aquatoyou.com(แหล่งเรียนรู้ด้านประมง).การวิเคราะห์ไนโตเจนในตะกอนดิน. Online 
available ;  http://www.aquatoyou.com/index.php/2013-05-16-04-06-08/853-chn 
 
9. แบบฟอร์มท่ีใช้  

1. แบบค้าร้องขอตรวจวิเคราะห์ 
2. แบบฟอร์มการมอบหมายงานและรวบรวมผลการทดสอบ 

3. แบบฟอร์มใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 

http://www.aquatoyou.com/index.php/2013-05-16-04-06-08/853-chn


 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 26 จาก 100 

 
10. การควบคุมเอกสาร  
ที ่ ชื่อเอกสาร การจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบ 
1 แบบค้าร้องขอวิเคราะห์ แฟ้มเอกสาร  เรียงตามปีงบประมาณ นักวิทยาศาสตร์ 
2 แบบการมอบหมายงานและ

รวบรวมผลการทดสอบ 
-แฟ้มเอกสาร  เรียงตามปีงบประมาณ 
- ไฟล์ 

นักวิทยาศาสตร์ 

3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เรื่อง  อัตราค่าบริการ
ตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ การใช้งาน
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. 2561 

-แฟ้มเอกสาร เรียงตามปีงบประมาณ 
- ไฟล์ 

นักวิทยาศาสตร์ 

4 ค้าสั่งแต่งตั้ง -แฟ้มเอกสาร นักวิทยาศาสตร์ 
5 ใบรายงานผล -แฟ้มเอกสาร เรียงตามปีงบประมาณ 

- ไฟล์ 
นักวิทยาศาสตร์ 

6 คู่มือปฏิบัติงาน - เอกสาร 
- ไฟล์ 

นักวิทยาศาสตร์ 

7 คู่มือวิธีใช้งานเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 

- เอกสาร 
- ไฟล์ 

นักวิทยาศาสตร์ 

 
11. ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน/ฐานข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติ 

1. http://sci.pbru.ac.th/sci52/index.php 
2. google Drive 
3. ฐานข้อมูลการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Excel,word) 
 

12. ข้อเสนอแนะ/เทคนิคการปฏิบัติงาน /ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน     
    - ก่อนการใช้งานคู่มือควรศึกษาขั้นตอน และท้าความเข้าใจคู่มือก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง 
 
 
 
 

http://sci.pbru.ac.th/sci52/index.php


 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 27 จาก 100 

 
13. ภาคผนวก 
     ภาคผนวก 1  : ขั้นตอนและวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคมี 

1.  การเตรียมตัวอย่างดิน (Soil preparation) 
2.  การวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH) 
3.  การวิเคราะห์ค่าการน้าไฟฟ้าของดิน ( Electrical Conductivity : EC) 
4.  การวิเคราะห์หาค่าความชื้นของดิน (Determination of Soil Moisture) 

         5.  การวิเคราะห์อินทรียวัตถุของดิน (Determination of Soil  Organic Matter) 
     6.  การวิเคราะห์หาค่าไนโตรเจนในดิน (Determination of   Total Nitrogen) 
          7.  การวิเคราะห์ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดินโดยวิธี Bray  
              (Determination of  Available Phosphorus) 
          8.   การวิเคราะห์โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดิน 
               (Determination of Available Potassium) 
     ภาคผนวก 2  : รายละเอียด ขั้นตอนการใช้งานเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 

1.  เครื่อง pH meter (SevenEasy pH Meter S20) 
 2.  เครื่องวัดค่าการน้าไฟฟ้า  รุ่น EUTECH CON 150 
          3.  เครื่อง  Hot Air Oven Memmert รุ่น UN110 
 4.  เครื่องเขย่าระบบวน (shaker ; orbital)  รุ่น Heidolph UNIMAX 2010 
 5.  เครื่องชั่งละเอียด 4 ต้าแหน่ง (Mettler Toledo) 
 6.  เครื่อง Spectrophotometer Model UV 1601 ของ Shimadzu 
 7. เครื่องย่อย (Digestion Unit : BUCHI B-426) 

  8.  เครื่องกลั่นไนโตรเจน (Protein and Nitrogen Analyzer  รุ่น B 426) 
 9. เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer Model AA 6200 ของ Shimadzu 
 ภาคผนวก 3  : ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

1.   แบบฟอร์มการรับตัวอย่าง 
2. แบบฟอร์มสรุปผลการทดสอบ 
3. แบบฟอร์มใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 

ภาคผนวก 4  :  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ 
                    ทางห้องปฏิบัติการ การใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2561 
 
 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 28 จาก 100 

 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก 1  : ขั้นตอนและวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคมี 

 การเตรียมตัวอย่างดิน (Soil preparation) 
วิธีการเตรียมตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 

1. การเตรียมตัวอย่างดินแบบ air dry soil sample  (ตัวอย่างดินแห้ง) 
1.1  น้าตัวอย่างดินออกจากถุงพลาสติกมาแผ่บนแผ่นพลาสติกที่วางบนถาด  และน้าไป 

วางผึ่งลม 
1.2  ตากดินไว้หลายๆ วันในที่ร่ม  
1.3  เมื่อดินแห้งแล้ว  ก็น้าตัวอย่างดินมาชั่งบันทึกน้้าหนัก ท้าซ้้าโดยการน้าตัวอย่างดิน 

ทุกๆ 2-3วัน มาชั่งอีกจนน้้าหนักคงท่ี 
1.4  เมื่อน้้าหนักดินคงที่แล้ว จึงน้าตัวอย่างดินมาบด  โดยร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2  

มิลลิเมตร 
1.5  เก็บตัวอย่างดินเพ่ือท้าการวิเคราะห์ใส่ในถุงพลาสติก และใส่ เลขตัวอย่าง        

วันเวลาที่เก็บตัวอย่างไว้ทีถุ่งตัวอย่างดินนั้น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 การเตรียมตัวอย่างดิน 
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การวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH) 

หลักการ 
 ความเป็นกรด (acidity) หรือความเป็นด่าง (alkalinity)ของดิน เป็นสมบัติที่ส้าคัญท่ีมี 
อิทธิพลต่อขบวนการทางเคมีและชีวภาพในดิน ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืช 
ความเป็นกรดหรือความเป็นด่างของดินเกี่ยวข้องกับ hydrogen ion (H+) และ hydroxyl 
ion (OH-) ในสารละลายดิน (soil solution) โดยปกติในสารละลายดินจะมีไอออนทั้งสองชนิดนี้ 
และ 

ถ้ามี H+ > OH- ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรด เรียกดินกรด 
ถ้ามี H+ < OH- ดินมีปฏิกิริยาเป็นด่าง เรียกดินด่าง 
ถ้ามี H+ = OH- ดินมีปฏิกิริยาเป็นกลาง เรียกดินเป็นกลาง 

   โดยทั่ว ๆ ไป เมื่อต้องการทราบเพียงว่าดินมี  pH เป็นกรดหรือด่าง  สามารถท้าได้โดยการวัด
ในน้้าในอัตราส่วนของดินต่อน้้าต่าง  ๆ กัน  ตั้งแต่อัตราส่วน  1:1 ;1:2 ;1:2.5 ;1:5 ผู้วัดจะเลือกใช้
อัตราส่วนใดก็ได้  แต่มีข้อสังเกตว่าปริมาณสัดส่วนของน้้าที่ต่างกันจะมีผลต่อค่า  pH ที่วัดได้ ใน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินโดยทั่วไปมักใช้สัดส่วนของดินต่อน้้าเป็น 1:1 หรือ 1:2 

 

อุปกรณ์-เครื่องแก้ว 
1. เครื่องชั่ง 4 ต้าแหน่ง  
2. บีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร  
3. ช้อนตักสาร  
4. กระบอกตวงขนาด 100 มิลลิลิตร   
5. แท่งแก้วคนสาร  
6. เครื่องวัด pH (pH meter) (SevenEasy pH Meter S20)  
 

วิธีการ การวัด pH อัตราส่วน ดิน : น้้า = 1:1 (w/w)  โดยวิธี glass electrode  
1. กดปุ่ม On/off  เปิดเครื่อง  รอเวลาประมาณ 30 นาที ก่อนใช้งาน เพื่อให้เครื่องพีเอช

เตรียมพร้อมในการใช้งาน 
2.  ล้าง  pH electrode ด้วยน้้ากลั่น เช็ดให้แห้งด้วยทิชชู่ 

          3.  จุ่ม pH electrode ลงใน buffer ตัวที่ 1 (pH7) กด ปุ่ม cal รอจนกระทั่งเครื่องเรียกให้
ใส่ buffer ตัวที่ 2 (pH 4) โดยต้องล้าง pH electrode ก่อนด้วยน้้ากลั่ นเช็ด  Electrode ด้วย
กระดาษทิชชูให้สะอาด  แล้วจุ่ม pH electrode ลงใน buffer ตัวที่ 2 (pH 4) กด ปุ่ม cal รอจน
เครื่อง Calibration เสร็จ ซึ่งเครื่องพร้อมส้าหรับการใช้งาน 
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วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 30 จาก 100 

 
 4.  ชั่งตัวอย่างดินที่ผ่านการอบแห้งและบดละเอียด   20 กรัม ใส่ในบีกเกอร์ ขนาด 100 
มิลลิลิตร เติมน้้ากลั่น 20 มิลลิลิตร (อัตราส่วน 1:1) (ท้า 3 ซ้้า ) คนให้เข้ากันด้วยแท่งแก้วเป็นระยะ ๆ 
ใน 30 นาที หลังจากนั้นตั้งทิ้งไว้ 30 นาที จึงวัด pH ของดินในส่วนที่เป็นน้้าใสด้วย pH meter 
บันทึกค่าที่วัดได้  
ข้อเสนอแนะ 

1. ส้าหรับดินเหนียวจะท้ิงไว้นานกว่า 1 ชั่วโมง ก็ได้ เพื่อให้ถึงจุดสมดุล 
2. ส้าหรับดินเหนียวจัด  เช่น ดินนาในที่ราบลุ่มภาคกลาง  อาจใช้อัตราส่วนระหว่างดินกับ 

น้้ามากกว่า 1 : 1 ก็ได้  
 
การแปลความหมายค่า pH ของดินในน้ า 
 

ระดับ ช่วง pHwater 1:1 
กรดรุนแรงมากที่สุด <3.5 

กรดรุนแรงมาก 3.5-4.4 
กรดจัดมาก 4.5-5.0 

กรดจัด 5.1-5.5 
กรดปานกลาง 5.6-6.0 
กรดเล็กน้อย 6.1-6.5 
เป็นกลาง 6.6-7.3 
ด่างอ่อน 7.4-7.8 

ด่างปานกลาง 7.9-8.4 
ด่างจัด 8.5-9.0 

ด่างจัดมาก >9.0 
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การวิเคราะห์ค่าการน าไฟฟ้าของดิน 
(Electrical Conductivity : EC) 

หลักการ 
 ในดินมีเกลือที่ละลายได้อยู่หลายชนิด  บางชนิดละลายได้ดี เช่น NaCl, CaCl, NaHCO3, 
Na2SO4 เป็นต้น บางชนิดละลายได้เพียงบางส่วน เช่น CaSO4การวัดค่าการน้าไฟฟ้าของดินจึงเป็น
การประเมินปริมาณเกลือที่ละลายได้ของดิน และค่าท่ีได้ยังใช้เป็นตัวก้าหนดระดับความเค็มของดิน
ด้วย   
 การวัดค่าการน้าไฟฟ้าของดินใช้วิธีวัดในสารละลายของดินกับน้้า อัตราส่วนระหว่างดินกับน้้า  
ที่นิยมใช้มักเป็นอัตราส่วน 1 :5 จะใช้สัดส่วนของดินต่อน้้าเท่าใดก็ตามจะต้องระบุสัดส่วนนั้นไว้ด้วย   
ทุกครั้งที่รายงานผล 
หน่วยของค่า การน าไฟฟ้าของดิน (EC) 

- EC x 103 - mS/cm หรือ dS/m 
- EC x 106 - µS/m 
ค่า EC ของสารละลายเกลือเพ่ิมข้ึน เมื่ออุณหภูมิของสารละลายเพ่ิมข้ึน โดยจะเพ่ิมข้ึน 

ประมาณ 2 %เมื่ออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน 1ºC ดังนั้น อุณหภูมิมาตรฐานเมื่อรายงานค่า EC คือ 25ºC 

 

อุปกรณ์-เครื่องแก้ว 
1. เครื่องชั่ง 4 ต้าแหน่ง   
2. ขวดรูปชมพู่ (Erlenmayer flask)  ขนาด 125 มิลลิลิตร 
3. ช้อนตักสาร  
4. กระบอกตวงขนาด 100 มิลลิลิตร   
5. เครื่องเขย่าระบบวน (shaker ; orbital) 
6. กระดาษกรองเบอร์ 5 (whatman No.5) 
7. กรวยแก้ว 
8. Stand +Clamp 
9. บีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร 
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สารเคมี  

1. Standard Potassium Chloride Solution  0.01 N : ละลาย 0.7456  กรัม ของ  

Anhydrous  Potassium Chloride (อบที่อุณหภูมิ 105-110  C  เป็นเวลา 2 ชั่วโมงท้าให้เย็นใน 

Dessicator ) ด้วยน้้ากลั่นแล้วปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร  ปรับสารละลายให้อยู่ที่อุณหภูมิ 25 C    
จะวัดค่าการน้าไฟฟ้าได้ 1.4118 dS m-1 
วิธีการวิเคราะห์ 

1. เปิดเครื่อง Conductivity meter  ไว้อย่างน้อย 30 นาทีก่อนใช้งาน 
2. Calibration  เครื่อง Conductivity meter   ด้วย Standard Potassium Chloride  

Solution  0.01 N  ที่ 25  C  โดยล้างProbe  ด้วยน้้ากลั่นให้สะอาด เช็ดด้วยกระดาษทิชชู่ให้แห้ง
และจุ่ม probe  ลงในน้้ายา วัดค่าจะได้เท่ากับ 1.4118 dS m-1  แสดงว่าเครื่องถูกต้องและใช้งานได้ 

3. ชั่งตัวอย่างดินที่ผ่านการอบแห้งและบดละเอียด  10 กรัมใส่ในขวดรูปชมพู่  
(Erlenmayer flask)  ขนาด 125 มิลลิลิตร (ท้า 3 ซ้้า) 

4. เติมน้้ากลั่น 50 มิลลิลิตร เขย่าด้วยเครื่องเขย่า 30 นาท ี
5. กรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 5 ( whatman No.5) ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร 
6. น้าตัวอย่างที่ได้ไปวัดค่าการน้าไฟฟ้าโดยการจุ่ม  Probe ที่ล้างด้วยน้้ากลั่นให้สะอาดและ

เช็ดให้แห้งลงในตัวอย่าง  บันทึกค่าที่อ่านได้  
 
การแปลผล 

dS m-1 ระดับความเค็ม ความสัมพันธ์กับพืช 
0-2 ไม่เค็ม ไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช 
2-4 เค็มน้อยมาก อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อผลผลิตของพืชที่ Sensitive ต่อความเค็ม 
4-8 เค็มปานกลาง เป็นอุปสรรคต่อพืชหลายชนิด 
8-16 เค็มจัด เป็นอุปสรรคต่อพืชส่วนมาก เฉพาะพืชทนเค็มที่เติบโตได้ 
>16 เค็มจัดมาก เป็นอันตรายต่อพืชทุกชนิด ยกเว้นพืชบางชนิด เช่น หญ้าทนเค็ม เป็นต้น 

 ที่มา : Beck,1999;Bower และ Wilcox , 1965; Jackson,1958 
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การวิเคราะห์หาค่าความชื้นของดิน 
(Determination of Soil Moisture) 

หลักการ 
ความชื้นของดินหาได้จากการน้าตัวอย่างดินที่มีขนาด  น้้าหนักมากพอ  (ส้าหรับขนาดเม็ด

ดินแต่ละชนิด) ไปอบให้แห้งที่ อุณหภูมิ 105-110 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา   18 - 24 ชั่วโมง 
จนดินแห้งและมีน้้าหนักคงที่ แล้วคิดความชื้นของดินเป็นสัดส่วนต่อน้้าหนักดินแห้งเป็นเปอร์เซ็นต์ ดิน
ที่มีเม็ดละเอียดจะมีความชื้นได้สูงกว่าดินที่มีเม็ดหยาบ    

 

อุปกรณ์-เครื่องแก้ว 
1. เครื่องชั่ง 4  ต้าแหน่ง 
2. Moisture can  ภาชนะอะลูมิเนียม 
3. ช้อนตักสาร 
4. โถดูดความชื้น (Dessicator) 
5. ตู้อบ ( Hot Air Oven) 

 

วิธีการวิเคราะห์ 

1. อบภาชนะอะลูมิเนียม  ( moisture can) ส้าหรับหาความชื้นในตู้อบท่ีอุณหภูมิ 105 C 
นาน  2-3 ชั่วโมง  น้าออกจากตู้อบใส่ใน โถดูดความชื้น ประมาณ 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นชั่ งน้้าหนัก             
(ท้า 3 ซ้้า)  ท้าซ้้าจนได้ผลต่างของน้้าหนักที่ชั่งทั้งสองครั้งติดต่อกันไม่เกิน 0.0002 g (A) 

2.  ชั่งน้้าหนักดินประมาณ 5 กรัม ใส่ลงใน  moisture can ที่ได้น้้าหนักคงที่แล้ว  (ท้า 3 ซ้้า) 
(W) 

3.  น้าไปอบที่ตู้อบ (Hot Air Oven) อุณหภูมิ ที่ 105 º C นาน 5 ชั่วโมง 
4.  น้าออกจากตู้อบไปใส่ในโถดูดความชื้น (Dessicator) ประมาณ 1 ชั่วโมง  หลังจากนั้น

น้าไปชั่งน้้าหนักบันทึกค่าที่ได้   
5. ท้าซ้้าตั้งแต่ข้ันตอนที่ 4 -5 โดยอบครั้งละประมาณ  1 ชั่วโมง   น้าออกจากตู้อบไปใส่ใน

โถดูดความชื้น (Dessicator) ประมาณ 1 ชั่วโมง  น้าไปชั่งน้้าหนัก บันทึกค่าที่ได้  จนได้ผลต่างของ
น้้าหนักท่ีชั่งทั้งสองครั้งติดต่อกันไม่เกิน 0.0002 g (B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
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วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 34 จาก 100 

 
 

การค านวณ 
 ความชื้นของดิน  = น้้าหนักดินก่อนอบ – น้้าหนักดินหลังอบ X 100  % 
                                               น้้าหนกัดินเริ่มต้น 
                               =   W - (B-A) x 100  x   100 % 
                                           W 

เมื่อ A  = น้้าหนัก moisture can เปล่าที่น้้าหนักคงที่แล้ว 
 B  =  น้้าหนัก moisture can +น้้าหนักดิน  ที่คงท่ีแล้ว 

W =  น้้าหนักดินเริ่มต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 การวิเคราะห์หาค่าความชื้นในดิน 
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การวิเคราะห์อินทรียวัตถุของดิน 

(Determination of Soil  Organic Matter) 
(Walkley Black modified acid-dichromate digestion, FeSO4 titration method) 

หลักการ 
 หลักการของวิธีนี้คือ ใช้ K2Cr2O7 ซึ่งเป็นตัวออกซิไดซ์อย่างแรงท้าปฏิกิริยากับอินทรีย์
คาร์บอนในกรดซัลฟวิริกเข้มข้น แล้วไตเตรทหา K2Cr2O7 ที่เหลือด้วย (NH4)2Fe(SO4)2 

 

อุปกรณ์ 
1. ขวดชมพู่ (Erlemeyer flask) ขนาด 250 มิลลิลิตร 
2. ปิเปตขนาด 10 มิลลิลิตร และ 25 มิลลิลิตร 
3. กระบอกตวงขนาด50มิลลิลิตร 
4. บิวเรตขนาด 50 มิลลิลิตร 
5. เครื่องชั่ง 4 ต้าแหน่ง  
6. ลูกยาง 
7. ปิเปตขนาด 10 ,25  มิลลิลิตร 
8. บีกเกอร์ ขนาด 250 มิลลิลิตร 
9. ขวดวัดปริมาตรขนาด 100,1000 มิลลิลิตร 
10. ช้อนตักสาร 
11. หลอดหยด 
 

สารเคมี 
1. สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไดโครเมต (K2 Cr2 O7)  1.0 N 
ละลาย K2 Cr2 O7   (อบที่ 105 ºC 24 ชั่วโมง) 49.04 กรัมในน้้ากลั่นแล้วท้าให้เป็น  1 ลิตร

ด้วยน้้ากลั่น 
2. สารละลายเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต (FAS) 0.5 N 
ละลาย  Fe(NH4)2 (SO2 )2 .6H2O) 196.1 กรัมในน้้ากลั่น  800 มิลลิลิตร เติมกรด H2SO4 

เข้มข้น 20 มิลลิลิตร แล้วท้าให้เป็น 1 ลิตรด้วยน้้ากลั่นเก็บไว้ในขวดสีน้้าตาล 
3. กรดซัลฟิวริกเข้มข้น (Conc H2SO4) 
4. เฟอโรอิน อินดิเคเตอร์ (สารละลายออร์โทฟีแนนโทรลีน อินดิเคเตอร์ ) 
ละลาย 1,10-phenanthroline monohydrate (C12H8N2.H2O) 1.48 กรัม ในน้้ากลั่น แล้ว

เติมสารละลายเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต 0.5 N 14 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรให้ได้ 100 มิลลิลิตร 
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ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 36 จาก 100 

 
วิธีวิเคราะห์ 

1. ตัวอย่างดินที่ผ่านการอบแห้งและบดละเอียด  1กรัม ใส่ขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร 
(ปริมาณตัวอย่างดินอาจลดลงได้ตามความเหมาะสมถ้าดินนั้นมีปริมาณอินทรียวัตถุสูงสังเกตได้จากสี
ของดินถ้าเป็นดินสีด้าหรือสีน้้าตาลเข้มต้องชั่งดินให้ลดลงแต่ถ้ากรณีเป็นดินทรายก็ต้องเพ่ิมปริมาณดิน
ให้มากขึ้นกว่าเดิม)  (ท้า 3 ซ้้า) 

2. เติมสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไดโครเมต (K2 Cr2 O7)  1.0 N  10 มิลลิลิตร  
3. เติม H2SO4 เข้มข้น 20 มิลลิลิตร พยายามให้กรดไหลลงข้างๆขวดให้ชะล้างตัวอย่างลงไป

อยู่ในขวดให้หมดเพ่ือป้องกันไม่ให้เม็ดดินเกาะติดอยู่ตามข้างขวดเขย่าเบาๆให้ตัวอย่างเข้ากันดีเป็น
เวลาประมาณ 1 นาที 

4. ตั้งทิ้งไว้จนสารละลายเย็นเท่าอุณหภูมิห้อง 
5. เติมน้้ากลั่น 50 มิลลิลิตร แล้วทิ้งไว้ให้เย็น 
6  หยดเฟอโรอิน อินดิเคเตอร์ลงไป 4-5 หยด 
7. ไตเตรทด้วยสารละลาย  FAS 0.5 N ที่จุดยุติสีของสารละลายจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสี

น้้าตาลแดง บันทึกปริมาตรของสารละลายเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟตที่ใช้ไป  (ถ้าไตเตรทด้วย
สารละลายเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟตเกินจุดยุติให้เติมสารละลายโพแทสเซียมไดโครเมตลงไปอีก 0.5-
1 มิลลิลิตร แล้วไตเตรทด้วยสารละลายเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟตอีกครั้งหนึ่ง จุดยุติคือ จุดที่อินดิเค
เตอร์ เริ่มเปลี่ยนจากเขียวเป็นน้้าตาลแดง  (สีของสารแขวนลอยจะเปลี่ยนจากสีส้มของ  Cr2O7

2-เป็นสี
เขียวของ Cr3+และเป็นสีน้้าตาลอมแดงของสารประกอบเชิงซ้อน Fe-1,10-phenantroline อย่างไรก็
ตามสีของดินอาจท้าให้สีที่เห็นต่างไป) 

8. ท้า Blank โดยเริ่มท้าตั้งแต่ข้ันตอนที2่ ถึงข้ันตอนที ่6 
วิธีค านวณ 

% อินทรียวัตถุ (Organic Matter, O.M.) = 10 x (B-S) x 100 x 100 x 3 x 100 x N 
B x 77 x 58 x 1000 x W 

% อินทรียคาร์บอน (Organic Carbon, O.C.) = 10 x (B-S) x 100 x 3 x 100 x N 
 B x 77 x 1000 x W 

หรือ % OM = % O.C. x 1.724 
B = ปริมาณ FAS ที่ใช้ในการไตเตรท Blank (มิลลิลิตร) 
S = ปริมาณ FAS ที่ใช้ในการไตเตรทตัวอย่าง (มิลลิลิตร) 
W = น้้าหนักดินที่ใช้ (กรัม) 
N = ความเข้มข้นของ K2Cr2O7 (ในกรณีที่ความเข้มข้นไม่ใช่ 1.0 N) (หน่วย normality) 
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หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 37 จาก 100 

 
การแปลผล 
ระดับอินทรีย์วัตถุ 

ระดับ (rating) พิสัย (ร้อยละ) 
ต่ ากว่า < 0.5 
ต่ า 0.5-1.0 
ค่อนข้างต่ า 1.0-1.5 
ปานกลาง 1.5-2.5 
ค่อนข้างสูง 2.5-3.5 
สูง 3.5-4.5 
สูงมาก >4.5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 การเปลี่ยนสีการไตเตรทอินทรียวัตถุ  

(เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีเขียวและจุดยุติเปลี่ยนเป็นสีน้้าตาลแดง) 
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การวิเคราะห์หาค่าไนโตรเจนในดิน 

(Determination of   Total Nitrogen) 
การวิเคราะห์ปริมาณ nitrogen ในดิน โดยการเปลี่ยนรูปของอินทรีย์ไนโตรเจนในดินให้มา

อยู่ในรูปแอมโมเนียม โดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดินในดินด้วยกรด
ซัลฟิวริกเข้มข้น และมีโพแทสเซียมซัลเฟต คอปเปอร์ซัลเฟต เพ่ือเพ่ิมจุดเดือดและเป็น ตัวช่วยย่อย  
(catalyst) ผลจากการย่อยสลาย ไนโตรเจนจะถูกเปลี่ยนเป็นแอมโมเนียมซัลเฟต เมื่อใส่โซเดียม    
ไฮดรอกไซด์จะท้าให้กลายเป็นด่าง แอมโมเนียมซัลเฟตจะเปลี่ยนเป็นแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์      
เมื่อได้รับความร้อนจะระเหยเป็นแอมโมเนีย ซึ่งถูกจับด้วยกรดบอริกแล้วจึงไตเตรท ด้วยกรดซัลฟูริกที่
ทราบความเข้มข้นที่แน่นอน โดยมี อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสม  จะท้าให้สามารถค้านวณหาปริมาณ 
ไนโตรเจนได้  

 

อุปกรณ์ 
1. เครื่องชั่งไฟฟ้าความละเอียด 4 ต้าแหน่ง 
2. เครื่องย่อย (BUCHI) 
3. เครื่องกลั่น (BUCHI) 
4. ขวดเจดาลห์  ( หลอดย่อยโปรตีน ) 
5. ขวดรูปชมพู่ ขนาด 250 มิลลิลิตร 
6. ปิเปต ขนาด 5 ,10 มิลลิลิตร 
7. บิวเรตขนาด 50 มิลลิลิตร 
 

สารเคมี 
1.กรดซัลฟิวริกเข้มข้น (Conc H2SO4) 
2. คอบเปอร์ซัลเฟตเพนตะไฮเดรต (CuSO45H2O) 
3. โพแทสเซียมซัลเฟต (K2SO4) 
4. สารละลายมาตรฐาน 0.02 N Na2CO3  : ชั่งโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) (ที่อบ 250 

องศาเซลเซียส นาน 4 ชั่วโมง)  1.060 กรัม ละลายในน้้า 1 ลิตร สารละลายนี้เก็บไว้ได้นานประมาณ 
1  สัปดาห์ 

5. กรดซัลฟิวริกความเข้มข้น 0.02 นอร์มอล  : ละลายกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 0.55 มิลลิเมตร  
ในน้้ากลั่น เจือจางให้เป็น 1 ลิตร   
 
 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์
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คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
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วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 39 จาก 100 

 
การเทียบมาตรฐานความเข้มข้น ของกรดซัลฟิวริก 0.02 N  
 - ปิเปต 0.02  N Na2CO3  จ้านวน 20 มิลลิลิตร เติมน้้ากลั่นที่ปราศจากคาร์บอนไดออกไซด์  
(เตรียมได้โดยการต้มน้้ากลั่นให้เดือดและปล่อยทิ้งไว้ให้เย็น) ลงไป 80 มิลลิลิตร หยด Methyl 
Orange 2-3 หยด ไตเตรทด้วยกรดซัลฟิวริกความเข้มข้น 0.02 N จนได้จุดยุติซึ่งสีของอินดิเคเตอร์จะ
เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีส้ม 
 
การค านวณ  
      N H2SO4  =   ml. Na2CO3 x  N Na2CO3   
                                        ml. H2SO4 
 
        N  H2SO4   =  นอร์มัลของ H2SO4 
        ml Na2CO3 =  ปริมาตรของ Na2CO3 
        N Na2CO3    =  นอร์มัล Na2CO3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4 การเปลี่ยนสีสารละลายที่จุดยุติ 

 
 
 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 40 จาก 100 

 
6. โซเดียมไฮดรอกไซด์ 40 %   : ชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์  40 กรัม ลายในน้้าปรับปริมาตร 

เป็น 100 มิลลิลิตร 
7. Boric acid 4% : ชั่ง กรดบอดริก 4 กรัม ละลายในน้้ากลั่น 100 มิลลิลิตร  
8. Mixed indicator เตรียมได้โดยใช้ methyl red 0.1 กรัม และ methylene  blue   

0.1 กรัม ละลายในเอธิลแอลกอฮอล์ 250 มิลลิลิตร 

9. Methyl Orange Indicator  :  ชั่ง Methyl Orange  0.5  กรัม ละลายในน้้ากลั่นปรับ 
ปริมาตรครบ  100 ml 

 

วิธีการวิเคราะห์ 
1. ขั้นตอนการย่อย 

1. ชั่งตัวอย่างดินที่ผ่านการอบแห้งและบดละเอียดประมาณ  1 กรัมใส่ในหลอดเจลดาห์ล  
(kjeldhal flask)   บันทึกน้้าหนักอย่างละเอียด (ท้า 3 ซ้้า) 

2. เติมคอปเปอร์ซัลเฟตเพนตะไฮเดรต 0.5 กรัมและโพแทสเซียมซัลเฟต 10 กรัม 
3. เติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 20 มิลลิลิตร 
4. น้าหลอดเจลดาห์ลไปย่อย  โดยย่อยจากไฟอ่อนๆ  ก่อนแล้วจึงเพิ่มอุณหภูมิให้ได้ประมาณ  

370 องศาเซลเซียส  ย่อยจนกระทั่งได้สารละลายสีเขียวใส  จะต้องท้า Blank โดยท้าตามข้ันตอนที่ 4, 
5 และ 6 แต่ไม่ต้องใส่ตัวอย่าง 

 

2. การกลั่นและการไตเตรท 
1. เตรียมขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) ส้าหรับรองรับสารละลายที่จะกลั่นได้ 

จากเครื่องกลั่นด้วยการเติมสารละลายกรดบอริก  50 มิลลิลิตรและเติมอินดิเคเตอร์ผสม  (Mixed 
indicator)  ลงไปในขวดรูปชมพู่ 3-5 หยด น้าไปต่อเข้ากับปลายของเครื่องควบแน่น (condensor) 
 2. น้าหลอดเจลดาห์ลที่เป็นBlank ต่อเข้ากับเครื่องกลั่น 

3. เติมน้้ากลั่นลงไป ประมาณ 60 มิลลิลิตร   
4. เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 40 เปอร์เซ็นต์  120 มิลลิลิตรลงใน 

หลอดเจลดาห์ลตามข้อ  2 (ซึ่งสารละลายในหลอดเจลดาห์ลจะมีสภาวะเป็นกลางสีสารละลายจะ
เปลี่ยนสีเป็นสีด้า)  ท้าการกลั่นจนสารละลายใน ขวดรูป ชมพู่ปริมาตร  150-200 มิลลิลิตร        
ประมาณ 3 นาที  

5. น้าสารละลายที่กลั่นได้ในข้อ (4) ไปไตเตรตกับสารละลายกรดซัลฟิวริกมาตรฐาน 
0.02 นอร์มอล  เมื่อถึงจุดยุติสารละลายจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงชมพู  บันทึกปริมาตรของสารละลายกรด
ซัลฟิวริกมาตรฐาน 0.02 นอร์มอลที่ใช้ไป 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 41 จาก 100 

 
6. น้าหลอดเจลดาห์ลที่มีตัวอย่างดินที่ผ่านการย่อยแล้วต่อเข้ากับเครื่องกลั่น  ด้าเนินการตาม

ข้อ 3-5 ซ่ึง เมื่อถึงจุดยุติสารละลายจะเปลี่ย นสีจากสีเขียว เป็นสีม่วงชมพู  บันทึกปริมาตรของ
สารละลายกรดซัลฟิวริกมาตรฐาน 0.02 นอร์มอลที่ใช้ไป 
 
ค านวณค่า kjeldhal nitrogen  

ปริมาณไนโตรเจน ( kjeldhal nitrogen) (mg-N/kg ) = 1.4007 x ( A-B) x  N 
                                                                                            W 

A= ปริมาตรของกรดที่ใช้ในการไตเตรท ตัวอย่าง  (มิลลิลิตร) 
B = ปริมาตรของกรดที่ใช้ในการไตเตรท  blank (มิลลิลิตร) 
N = นอร์มัลของกรดที่ใช้ในการไตเตรท 
W = น้้าหนักตัวอย่างดิน (กรัม) 

 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5 แสดงขั้นตอนการย่อยและการกลั่นตัวอย่างส้าหรับการวิเคราะห์ค่าไนโตรเจนในดิน  

 
 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 42 จาก 100 

 
การวิเคราะห์ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดินโดยวิธี Bray II 

(Determination of  Available Phosphorus) 
หลักการ 

วิธีวิเคราะห์ทางเคมีเพ่ือทราบปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินนิยมใช้น้้ายาชนิดต่างๆ
ทั้งท่ีเป็นด่างและเป็นกรดทั้งนี้ขึ้นกับการศึกษาวิจัยกันมาแล้วว่าน้้ายาชนิดใดเมื่อสกัดปริมาณ
ฟอสฟอรัสในดินแล้วมีความสัมพันธ์มากที่สุดกับฟอสฟอรัสที่พืชสามารถดึงดูดไปใช้หรือกับผลผลิต
ของพืชน้้ายาที่ใช้สกัดดินในห้องปฏิบัติการนี้ใช้วิธีของ  Bray. II ซึ่งประกอบด้วย  0.1 N HCl และ    
0.03 N NH 4F ซึ่งความเป็นกรดของน้้ายานี้จะช่วยละลายฟอสเฟตบางส่วนของ  soil solid   ออกมา
และ F-  ในน้้ายาสกัดจะช่วยแทนที่ฟอสเฟตไอออนที่ถูกดูดยึดอยู่ท่ีผิวของ  soil colloid ให้ออกมาอยู่
ในรูปที่ละลายซึ่งอยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสามารถใช้ได้กับดินส่วนใหญ่ของประเทศ 

 

อุปกรณ์ 
1. ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) ขนาด 250 มิลลิลิตร 
2. ปิเปตขนาด 5  และ  25 มิลลิลิตร 
3. ขวดวัดปริมาตร (Volummetric flask )  ขนาด 25 มล . และ 1 ลิตร 
4. กระบอกตวงขนาด 20 มิลลิลิตร และขนาด 100 มิลลิลิตร  
5. กรวยแก้ว 
6. บีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตร 
7. กระดาษกรอง เบอร์ 5 (whatman) 
8. เครื่องชั่งละเอียด  4 ต้าแหน่ง 
9. เครื่อง Spectrophotometer  

 

สารเคมี 
1. น้้ายา Bray II  : ชั่ง NH4F    2.22 กรัม ผสมกับ HCl (Conc) 17.7  มิลลิลิตร ปรับ 

ปริมาตรให้ครบ 2 ลิตร 
2. Solution A และ B :  ชั่ง ammonium molydate 12 กรัม ละลายในน้้ากลั่น  

250 มิลลิลิตร และชั่ง antimony potassium oxide tatrate 0.2908 กรัม ละลายในน้้ากลั่น 100 
มิลลิลิตร      น้าสารละลายนี้มาผสมกันแล้วปรับปริมาตรให้ครบ 1 ลิตร และเติม H2SO4 5 N  
จ้านวน 1 ลิตร แล้วปรับเป็น 2.5 ลิตร 

3. Ascorbic acid : ชั่ง ascorbic acid 1.056 กรัม ละลายด้วย Solution A และ B         
250 มิลลิลิตร 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 43 จาก 100 

 
4. H2SO4 5 N  : ปิเปต กรดซัลฟิวริกเข้มข้น 139 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยน้้ากลั่นให้ 

ครบ 1 ลิตร 
5. สารละลายมาตรฐาน 50 มก./กก.P 
    ละลายโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต KH2PO4 (ที่อบให้แห้งที่ 105 องศาเซลเซียส  

นาน 2 ชั่วโมง) 0.2195 กรัม ในน้้ากลั่น แล้วปรับปริมาตรให้ครบ 1 ลิตร  
6. น้าสารละลายมาตรฐาน ข้อ 5 มาท้า Standard set ให้มีความเข้มข้น  0,2,4,6,8,10 

และ 15 มก./กก.  โดยปิเปตสารละลายมาตรฐาน  50 มก./กก. P มา 0,2,4,6,8,10และ 15 มิลลิลิตร
ปรับปริมาตรให้เป็น 50 มิลลิลิตร 

ล าดับ 
ความเข้มข้นที่ 

ความเข้มของฟอสฟอรัส 
(มก./กก.P) 

ปริมาตรสารลายสารละลายมาตรฐาน 50 มก./กก.P 
(มิลลิลิตร) 

1 0 0 
2 2 2 
3 4 4 
4 6 6 
5 8 8 
6 10 10 
7 15 15 

 
วิธีการวิเคราะห์ 

1. ชั่งตัวอย่างดินที่ผ่านการอบแห้งและบดละเอียดประมาณ  2 กรัม ใส่ในขวดรูปชมพู่ 
(Erlenmyer flask) ขนาด 250 มิลลิลิตร. (ท้า 3 ซ้้า) 

2.เติมน้้ายา Bray II  จ้านวน 20 มิลลิลิตร 
3.เขย่า  ใช้เวลา 40 วินาที  
4.กรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 5 (whatman) 
5.ดูดสารละลายที่กรองได้ 5 มิลลิลิตร ใส่ใน Volumetric flask 25 มิลลิลิตร เติม ascorbic  

acid solution 5 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรให้ครบ 25 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ 30 นาที แล้วน้าไปวัดด้วยเครื่อง
Spectrophotometer โดยใช้ความยาวคลื่น  882nm 
 
 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 44 จาก 100 

 
6. ท้า standard  phosphorus โดยน้าสารละลายมาตรฐานฟอสฟอรัส  50 มก./กก. P  มา

ท้า Standard set ให้มีความเข้มข้น  0,2,4,6,8,10 และ 15 มก./กก. P โดยปิเปตสารละลาย
มาตรฐานฟอสฟอรัส  50 มก./กก. P  มา 0,2,4,6,8,10  และ 15  มิลลิลิตรปรับปริมาตรให้เป็น 50 
มิลลิลิตรเติม ascorbic acid solution 5 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรให้ครบ 25 มิ ลลิลิตรม ทิ้งไว้ 30 
นาที แล้วน้าไปวัดด้วยเครื่อง Spectrophotometer โดยใช้ความยาวคลื่น 882 nm 

7. ท้า Blank  โดยเริ่มตั้งแต่  ข้อ 2 ถึง ข้อ 6  
 

การค านวณ 
   ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช  (มก/กก.P) 
                 = ppm จาก Curve x ml. ของน้้ายาสกัด x ปรับปริมาตรตามขนาดของflask 
                                   น้้าหนกัดนิ x  จ้านวนml. ของสารละลายที่ดูด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 45 จาก 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6 แสดงขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างส้าหรับการวิเคราะห์ฟอสฟอรัส 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 46 จาก 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7 แสดงขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างสารละลายมาตรฐานและ 

การวัดด้วยเครื่องSpectrophotometer 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 47 จาก 100 

 
การวิเคราะห์โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดิน 

(Determination of Available Potassium) 
หลักการ 

โพแทสเซียมในดินส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของแร่  (minerals) เช่น  แร่ไมก้า  
(biolite,muscovite) , เฟลสปาร์ (orthoclases , microclines) เป็นต้น  แร่เหล่านี้เมื่อโครงสร้าง
ของดินถูกท้าลายหรือเปลี่ยนแปลงชนิดแร่จะปลดปล่อย  K+ ออกมา    ได้ปริมาณเป็นประโยชน์ได้
ของโพแทสเซียมคือ  exchangeable K+ซ่ึง exchangeable K+จะมีปริมาณมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับ
องค์ประกอบหลายอย่างเช่น CEC ปริมาณของแร่ดินเหนียวหรือประเภทเนื้อดินฯลฯเป็นที่ยอมรับกัน
ทั่วไป  แล้วว่าโพแทสเซียมในดินที่พืชจะน้าไปใช้ได้นั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ  exchangeable K+

และ K+ในสารละลายดินดังนั้นถ้าเราทราบว่าดินมีโพแทสเซียมอยู่ในรูปดังกล่าวมากน้อยเท่าใดเราก็
พอที่จะบอกได้ว่าดินนั้นมีระดับโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์  (available potassium) สูงหรือต่้า
เพียงใดวิธีการวิเคราะห์สกัดด้วยน้้ายาโดยทั่วไปไม่อาจจะไล่  exchangeable K+ออกมาได้หมดแต่
หากใช้น้้ายาสกัดท่ีเหมาะสมแล้วค่าท่ีได้ถือว่าเพียงพอส้าหรับใช้ในการแนะน้าการใช้ปุ๋ยได้ 

 
 

อุปกรณ์ 
1. ขวดปริมาตร (Volumetric flask) ขนาด 100 มิลลิลิตร 
2. ขวดชมพู่ (Erlenmeyer flask) ขนาด 125 มิลลิลิตร 
3. ปิเปต (Pipette) ขนาด 1, 2, 5 ,10 และ 25 มิลลิลิตร 
4. กระดาษกรองเบอร์5 (whatman) 
5. กรวยกรอง 
6  Atomic absorption Spectrophotometer (AAS) 
7. เครื่องชั่งละเอียด (Balance)  4 ต้าแหน่ง 
8. เครื่องเขย่า (Shaker) 
9. ขวดพลาสติกขนาดเล็ก  

 
 

สารเคมี 
1. สารละลายแอมโมเนียมอะซิเตรต  (CH3COONH4 ) pH 7.0  1N  ละลาย 77.08 กรัม

แอมโมเนียมอะซิเตรต (CH3COONH4)ในน้้ากลั่นประมาณ  800 มิลลิลิตร                                      
เติมแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์  (NH4OH)  1 N  เป็นตัวปรับ pH ให้เป็น 7 และปรับปริมาตรให้เป็น 1 
ลิตร 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 48 จาก 100 

 
 2. สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมเข้มข้น  1,000 ppm : ชั่ง Potassium Chloride    

(KCl ) 1.9067 กรัม ละลายในสารละลายแอมโมเนียมอะซิเตรต  (CH3COONH4 ) pH 7.0  1N  ปรับ
ปริมาตร 1000 มิลลิลิตร 

3. สารลายมาตรฐานโพแทสเซียมเข้มข้น  100 ppm : ปิเปตสารละลายมาตรฐาน
โพแทสเซียมเข้มข้น  1000 ppm ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ใส่ในขวดปริมาตร และท้าให้เป็น  100 
มิลลิลิตร ด้วยน้้ากลั่น  

4. น้าสารลายมาตรฐานโพแทสเซียมเข้มข้น 100 ppm มาท้า Standard set ให้มีความ 
เข้มข้น  0, 2, 4, 6 และ 8  และ 10 ppm.  โดยปิเปตสารละลายมาตรฐาน   KCl  มา 0,2,4,6,8 
และ 10 มิลลิลิตรปรับปริมาตรให้เป็น 100 มิลลิลิตร 

ล าดับ 
ความเข้มข้นที่ 

ความเข้มของ 
KCl 100 ppm 

ปริมาตรสารลายสารละลายมาตรฐาน KCl 100 ppm 
(มิลลิลิตร) 

1 0 0 
2 2 2 
3 4 4 
4 6 6 
5 8 8 
6 10 10 

วิธีวิเคราะห์ 
1. ชั่งตัวอย่างดินที่ผ่านการอบแห้งและบดละเอียด ประมาณ  2 กรัมใส่ในขวดชมพู่  

(Erlenmeyer flask) ขนาด 250 มิลลิลิตร 
2. เติม สารละลายแอมโมเนียมอะซิเตรต  (CH3COONH4 ) pH 7.0  1N  25 มิลลิลิตร เขย่า

ด้วยเครื่องเขย่า 30 นาท ี
3. กรองดิน ด้วยกระดาษกรองเบอร5์ ( whatman) และเก็บสารละลายที่กรองได้  ใส่ขวด

พลาสติกขนาดเล็ก 
4. วิเคราะห์ปริมาณ  K ด้วยเครื่อง AAS Spectrophotometer ( Shimuzu 6200) โดย

เปรียบเทียบกับสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมเข้มข้น  0, 2, 4, 6 ,8 และ 10 ppm  เตรียม
สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมเข้มข้น  0, 2, 4, 6 ,8 และ 10 ppm  โดยปิเปตสารละลาย
มาตรฐานโพแทสเซียมเข้มข้น  100 ppm  มา 0, 2, 4, 6,8 และ 10 มิลลิลิตร ใส่ในขวดปริมาตรและ
ปรับให้เป็น 100 มิลลิลิตร ด้วยน้้ากลั่นจะได้สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมเข้มข้น  0, 2, 4, 6,8 
และ 10 ppm ตามล้าดับ 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
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ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 49 จาก 100 

 
การค านวณ 
 โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดิน (ppm)    =  ppm จาก Curve x 10 x  dilution  factor   
                                                                            น้้าหนักดิน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 แสดงขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างส้าหรับการวิเคราะห์โพแทสเซียม 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 50 จาก 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 9 แสดงขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างสารละลายมาตรฐาน 
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ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 51 จาก 100 

 
ภาคผนวกที่ 3 รายละเอียด ขั้นตอนการใช้งานเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 
1.รายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานเครื่อง pH meter (SevenEasy pH Meter S20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 เครื่อง pH meter 
วิธีการใช้งานเครื่อง pH meter 

1. กด On/Off เพ่ือเปิด-ปิดเครื่อง 

2. การ Calibration  

- ถอดปลอกท่ีใส่รักษาสภาพอิเล็กโทรดออก 
- ล้างท้าความสะอาด Probe ด้วยน้้ากลั่น เช็ดด้วยทิชชู่ให้สะอาด 
- จุ่ม Probe ลงในบัปเฟอร์ pH 7  กด Cal รอจนเครื่องเรียกหาบัฟเฟอร์ตัวต่อไป 
- ล้างท้าความสะอาด Probe ด้วยน้้ากลั่น เช็ดด้วยทิชชู่ให้สะอาด 
- จุ่ม Probe ลงในบัปเฟอร์ pH 4  กด Cal รอจนเครื่องท้าการ calibration  
  เรียบร้อยแล้ว 

       - ล้างท้าความสะอาด Probe ด้วยน้้ากลั่น เช็ดด้วยทิชชู่ให้สะอาด 
       - จุ่ม Probe ลงในตัวอย่าง กด Read 
               - ล้างท้าความสะอาด Probe ด้วยน้้ากลั่น เช็ดด้วยทิชชู่ให้สะอาด 
               - เก็บ Probe  ลงในปลอกที่มี 0.3 % KCl  อยู่เพื่อรักษาสภาพ Probe 
 
 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 52 จาก 100 

 
2.รายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดค่าการน าไฟฟ้า รุ่น EUTECH CON 150  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11 เครื่องวัดค่าการน้าไฟฟ้า 
วิธีการใช้งานเครื่องวัดค่าการน าไฟฟ้า 

1. กด On/Off เพ่ือเปิด-ปิดเครื่อง 
2. การ Calibration  

- จุ่ม Probe ลงในสารละลายมาตรฐาน (มี 3 ตัว คือ 1413 µ S ,12.88 ms,111.8 ms) 

ตัวแรก  แล้วกด Cal เครื่องจะค้นหาค่าสอบเทียบอัตโนมัติ 

- เมื่อขึ้น Ready  ให้กด Enter  จะขึ้น DONE  ชั่วขณะหนึ่ง 

- หากต้องการสอบเทียบอีกให้ล้างอิเล็ดโทรดแล้วจุ่มลงในบัฟเฟอร์ตัวถัดไปรอจนขึ้น 

Ready จึงกด Enter  แล้วกด  MEAS เพ่ือกลับสู่โหมดการวัด 

3. จุ่มล้างอิเล็ดโทรดลงในตัวอย่างที่ต้องการวัด กด ENTER 
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วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 53 จาก 100 

 
3. รายละเอียด และขั้นตอนการใช้งานตู้อบลมร้อน (Hot Air Oven)  Memmert รุ่น UN110 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12 เครื่อง Hot Air Oven (เครื่องอบลมร้อน) 
วิธีการใช้งานเครื่อง Hot Air Oven 

1. กด On/off  switch เพ่ือเปิด/ปิด เครื่อง 
2. การตั้งค่าอุณหภูมิ (TEMP) 

 - แตะสัมผัสปุ่ม Activation key  ของการตั้งค่าอุณหภูมิ 
 - หมุนปุ่ม Turn control  เพื่อปรับค่าอุณหภูมิตามที่ต้องการ 
 - กดปุ่ม Confirmation key เพ่ือยืนยันการตั้งค่า 

 3. การตั้งค่าเวลา ( Timer) 
  - แตะสัมผัสปุ่ม Activation key  ของการตั้งค่าเวลา 

 - หมุนปุ่ม Turn control  เพื่อปรับค่าเวลาตามที่ต้องการ 
 - กดปุ่ม Confirmation key เพ่ือยืนยันการตั้งค่า 

 4. การตั้งค่าช่องระบายอากาศ 
  - แตะสัมผัสปุ่ม Activation key  ของการตั้งค่าช่องระบายอากาศ 

 - หมุนปุ่ม Turn control  เพื่อปรับค่า (%) ของช่องระบายอากาศท่ีต้องการ 
  - กดปุ่ม Confirmation key เพ่ือยืนยันการตั้งค่า 
 5. ในการวิเคราะห์หาค่าความชื้นในดินจะตั้งค่าที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ส่วนเวลาจะ
ตั้งตามคู่มือการวิเคราะห์หาค่าความชื้น 
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4. รายละเอียด และขั้นตอนการใช้งาน เครื่องเขย่าระบบวน ( shaker ; orbital) รุ่น Heidolph 

UNIMAX 2010 
 

รูปที่  13  เครื่องเขย่าระบบวน (shaker ; orbital) 
 
การใช้งาน 

1. ความเร็วสูงสุดในการเขย่าเท่ากับ 20-100  U/min มีทั้งหมด 10 ระดับ 

2. เขย่าแบบเป็นวงกลม 

3. เวลาในการเขย่าสูงสุดเท่ากับ 120 นาที 

4. รับน้้าหนักได้สูงสุด 10 กิโลกรัม 

วิธีการใช้ 
 1. เสียบปลั๊ก เปิดเครื่องที่ปุ่ม  
 2. ตั้งระดับความเร็วที่ปุ่มปรับความเร็ว 
 3. ตั้งเวลาในการเขย่าที่ปุ่มตั้งวลา  
 4. ถ้าต้องการเขย่าสารแบบมีเวลาก้าหนด กดปุ่ม   
 5. ถ้าต้องการเขย่าสารแบบไม่มีเวลาก้าหนด 
 6. ถ้าต้องการหยุดการเขย่ากดปุ่มปิดเครื่อง 
 7.เมื่อใช้เสร็จกดปุ่มปิดเครื่อง แล้วถอดปลั๊ก 
 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์
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5. รายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานเครื่องชั่งละเอียด 4 ต าแหน่ง (Mettler Toledo) 

เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานที่มีใช้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ใช้สาหรับชั่งสารเคมีหรือสิ่งที่
ต้องการตรวจวิเคราะห์  เพ่ือให้การตรวจวิเคราะห์เป็นไปตามข้ันตอนที่ก้าหนด  เครื่องชั่งจึงเป็นสิ่งที่มี
ความส้าคัญในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ เนื่องจากมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการ
ตรวจวิเคราะห์ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  14  เครื่องชั่ง 4 ต้าแหน่ง 
 

การใช้งาน 
1. การเปิด-ปิดเครื่องให้กด ON/OFF แล้วปล่อย 
2. วางภาชนะท่ีจะใส่ตัวอย่างแล้วลบน้้าหนักภาชนะโดยใช้การTaring ภาชนะให้กด          

      O/T          แล้วปลอ่ย  จงึชั่งสารตัวอยา่งตามน้้าหนกัทีต่อ้งการแล้วรอให้ตัวเลข
นิ่ง จึงถือว่าค่าน้้าหนักที่ได้ถูกต้อง 

3. การเปลี่ยนหน่วยน้้าหนักให้กด F  แล้วปล่อย 
4. การดูค่าความสามารถในการอ่านละเอียด ให้กด 1/10 d (Cal) แล้วปล่อย 
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5. การเข้าฟังก์ชั่นเมนูและการตั้งค่าพารามิเตอร์ 

- กด Menu ค้างไว้ จนกระทั่งหน้าจอแสดงค้าว่า  Menu ปล่อยมือและหน้าจอจะ
เปลี่ยนไปที่เมนูที่ 1  

- กด Menu แล้วปล่อยเพื่อเข้าไปที่เมนูของเครื่องชั่ง (มีทั้งหมด 14 เมนู ) 
- เมื่อต้องการจะตั้งค่าพารามิเตอร์ของแต่ละเมนู เมื่อมาถึงเมนูใดๆให้กด  F เพ่ือเลือก

ค่าพารามิเตอร์ 
- เมื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ได้ตามความต้องการแล้ว ให้กด Menu ค้างไว้ เพื่อยืนยัน

ค่าพารามิเตอร์ที่ตั้งไว้ 
6.  การ Calibration แบบใช้ตุ้มน้้าหนักภายใน 

-  กด Cal  ค้างไว้จนกระท่ังหน้าจอแสดง Cal int ปล่อยมือและหน้าจอจะเปลี่ยนเป็น  
Cal 

- เครื่องจะท้าการใส่ตุ้มน้้าหนักขนาด 200 g  ที่อยู่ในเครื่องมือเมื่อ Calibrate 
- หลังจากนั้นหน้าจอจะข้ึน 0.00 และเปลี่ยนไปเป็น Cal 
- หลังจากนั้นหน้าจอจะข้ึน Cal done  แสดงว่า Calibrate  เรียบร้อยแล้ว 
- หน้าจอจะกลับไปแสดงค่าน้้าหนักอีกครั้ง 

7. การ calibration  แบบใช้ตุ้มน้้าหนักภายนอก 
- กด Cal  ค้างไว้จนกระท่ังหน้าจอแสดงVarical ปล่อยมือ หน้าจอจะแสดงค่าน้้าหนัก

ที่จะใช้ตุ้ม Calibrate กด F เพ่ือเลือกค่าน้้าหนัก ( เลือกได้ 3 ค่า 50,100,200 g) 
- กด Menu  ค้างไว้เพ่ือยืนยันค่าดังกล่าว  จากนั้นหน้าจอจะแสดงค่าน้้าหนักที่เลือก

ไว้และกระพริบตลอด 
- ให้วางตุ้มน้้าหนักท่ีมีขนาดน้้าหนักเท่ากับท่ีตั้งไว้บนจานชั่ง หน้าจอจะขึ้น Cal 
- เมื่อเครื่องชั่งอ่านค่าแล้ว  หน้าจอจะแสดงค่า 0.0000 กระพริบ 
- ให้ยกตุ้มน้้าหนักออก หน้าจอจะแสดง Cal อีกครั้ง 
- หลังจากนั้นหน้าจอจะข้ึน Cal done  แสดงว่า Calibration เรียบร้อยแล้ว 
- หน้าจอจะกลับไปแสดงค่าน้้าหนักอีกครั้ง 

ข้อควรระวังและการบ ารุงรักษา 
1. การยกเครื่องชั่ง  ต้องน้าจานรองท่ีชั่งออกก่อน 
2. เมื่อสารหกต้องรีบเช็ด  ดังนั้นจึงควรพกกระดาษทิชชูมาทุกครั้ง 
3. เมื่อชั่งสารเสร็จต้องท้าความสะอาดเครื่องชั่งทุกครั้ง 
4. ปรับระดับลูกน้้าให้อยู่ตรงกลาง  เพื่อให้จานชั่งอยู่ในแนวระนาบ 
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6. รายละเอียดและข้ันตอนการใช้งาน 

   เครื่องSpectrophotometer Model UV 1601 ของ Shimadzu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
รูปที่  15  เครื่อง Spectrophotometer 

 
วิธีการใช้งาน 

1.เปิด Power On ที่เครื่อง UV-1601  เครื่องจะขึ้นหน้า Initialization เพ่ือท้าการ check  ตัวเอง 

ถ้า check ผ่านเครื่องจะข้ึนแถบสีในแต่ละส่วนดังรูป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์
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2.เมื่อเครื่อง check ตัวเองผ่านเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดง  Mode ในการใช้งาน ดังรูป 
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วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 59 จาก 100 

 
3. ถ้าต้องการวิเคราะห์ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดินโดยวิธี Bray II 

ให้เลือกใช้งาน Quantitation  Mode  กดหมายเลข 3 ที่หน้า Mode หน้าจอจะแสดงดังนี้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ความหมายของ Parameters 

1. Meas. : เป็นการเลือกวิธีการวัด เมื่อกดหมายเลข 1 หน้าจอจะแสดงดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าอธิบาย 

1.  1 = เลือกการวัดแบบ 1  

2. 2  = เลือกการวัดแบบ 2  

3. 3  = เลือกการวัดแบบ 3  
4. Derivative =เลือกการวัดแบบหลายแบบ 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์
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2. Method : เป็นการเลือกวิธีการท้า Calibration Curve เมื่อกดหมายเลข 2 หน้าจอจะ

แสดงดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         3. No.of Meas. :  ส้าหรับใส่จ้านวนครั้งในการวัดซ้้าต่อ 1 Standard หรือ Sample 
    4.  Unit   :  ส้าหรับเลือกหน่วยความเข้มข้นของสารที่เตรียมไว้ เมื่อกดหมายเลข 4              
                               หนา้จอจะแสดงดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Data Print  :  เป็นค้าสั่งให้เครื่อง Print Data ทุกครั้งที่วัดหรือไม่ 
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วิธีการใช้งาน   Quantitation  Mode   

1.1 ตั้งค่า Parameters ต่างๆ พร้อมกับเลือกวิธีการท้า Calibration Curve 

1.1.1 Multi-point Calibration เป็นการท้า Calibration Curve โดยใช้ Standard 

มากกว่า 1 ความเข้มข้น (2-10 ความเข้มข้น) เมื่อกดหมายเลข 3 ในหน้า 

Calibration Method  หน้าจอจะแสดงดังรูป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
No. of Std :  จ้านวนของ Standard ที่เตรียมมา 
Order  :  เป็นการก้าหนดชนิดของ Calibration Curve 
   1  =  เส้นตรง 
   2  =  พาราโบลา 
   3  =  Exponential 
O intercept :  เป็นการก้าหนดให้เส้นกราฟผ่าน 0 หรือไม ่
 1.2  Set Blank ลงในช่อง Cell ทั้งด้าน Reference  และ Sample แล้วกด AUTO ZERO 
ที่  Keyboard เพ่ือปรับค่า ABS = 0 
 1.3  จากนั้น กด START  ที่ Keyboard เพ่ือให้หน้าจอแสดงตารางส้าหรับวัด Standard  
ในกรณีที่ใช้  Multi-point calibration. ให้ใส่ความเข้มข้นต่างๆ โดยใส่ค่าจากน้อยไปหามาก 
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เมื่อใส่ความเข้มข้นเรียบร้อยแล้ว เครื่องจะให้เลือกว่า 

1.  Key-in:  เมื่อต้องการใส่ค่า ABS เองโดยไม่ต้องท้าการวัด 

2. Meas. (only cell 1) :  เมื่อต้องการให้เครื่องท้าการวัดค่า ABS ครั้งละ 1  Cell  โดยใช้ 

Cell ช่องที่ 1 เท่านั้น ในกรณีที่ใช้  Multi-Cell  

3. Multi-cell sequential meas. :  เมื่อต้องการให้เครื่องวัดค่า ABS ให้ครั้งละ

หลายๆ ช่อง Cell ต่อการ  START 1 ครั้ง 

เมื่อใส่ค่า ABS หรือสั่งให้เครื่องท้าการวัดค่า ABS เรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดง ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 63 จาก 100 

 
ความหมายของ แถบว่างด้านล่างจอ 
 F1   CalCurve  :  ส้าหรับเรียกรูป Standard Curve มาแสดงบนหน้าจอได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F2  Change /F3 Delete /F4 ADD :  เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น/ลบทิ้ง/หรือต้องการ
เพ่ิมความเข้มข้นในการ Standard Curve 
ความหมายของแถบสว่างด้านล่างจอของ Calibration Curve 
 F1  Std.Tabl :  เป็นการเปลี่ยนหน้าจอกลับมาท่ีตารางความเข้มข้นของ Standard 
 F2  NewCalib :  ส้าหรับท้า Calibration Curve ใหม ่
 F3  Chg.Ord. :  ส้าหรับเปลี่ยน Order ของ Calibration Curve 
 F4  Equation :  ส้าหรับแสดงสมการของ Calibration Curve 
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 1.4  เมื่อท้า Calibration Curve เรียบร้อยแล้ว กด Return เพ่ือให้หน้าจอกลับมาที่หน้า 
Parameter ของ Quantitation จากนั้น กด F3 เพ่ือท้าการวัดค่า Unknown โดยน้า Unknown ใส่
ในช่อง Cell ด้าน Sample แล้วกด START หน้าจอจะแสดงดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความหมายของแถบสว่างด้านล่างจอ 
 F1  Smpl  No.  :  เป็นการก้าหนดหมายเลขของสารตัวอย่างว่าต้องการให้เริ่มต้นที่ 

   หมายเลขเท่าใด 
 F2  DataFile  :  เป็นการ save หรือเรียก File ของข้อมูลที่ save ไว้ 
 F3  DataDisp  :  ส้าหรับแสดงตารางของข้อมูลที่ท้าการวัดแล้ว ซึ่งสามารถเลื่อน 

   หน้าจอข้ึน-ลงได้  ในกรณีที่มี Sample หลาย Sample 
 F4  Equation   :  ส้าหรับแสดงสมการของ Calibration  Curve 
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7. รายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานเครื่องย่อยไนโตรเจน (Digestion Unit : BUCHI B-426) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

รูปที่  16  เครื่องย่อยไนโตรเจน 
วิธีการใช้งานเครื่อง 

1. น้า distillation Tube  ต่อเข้ากับเครื่องย่อย ทั้งหมด 6 หลอด อาจแบ่งเป็น Blank  2 

หลอด หลอดตัวอย่าง 4 หลอด 

2. ปิดด้วยที่ครอบ 

3. เปิดสวิตเครื่องให้ความร้อน  ตั้งค่าความร้อนที่ต้องการใช้ในการย่อย (1-10 )  

4. เปิดเครื่องดูดไอกรด ที่บรรจุด้วยสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตอ่ิมตัว (เตรียมโดย 

ละลาย โซเดียมคาร์บอเนต 600 กรัม ต่อน้้า 3 ลิตร คนให้ละลายเติมโบรโมไทมอลบลู 

ประมาณ 1 กรัม คนให้ละลายจะเกิดสีน้้าเงิน สามารถใช้สารละลายนี้จนกระท่ังเปลี่ยน

จากสีน้้าเงินเป็นสีเหลืองจะต้องท้าการเปลี่ยนสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตอ่ิมตัว     

อีกครั้ง) 

5. ย่อยจนตัวอย่างใส 

6. ปิดสวิตเตาให้ความร้อน โดยที่ยังไม่ต้องปิดเครื่องดูดไอกรด  โดยให้เครื่องดูดไอกรดดูด

ควันที่เกิดจากการย่อยให้หมด 

7. รอจนสารละลายที่ย่อยได้ เย็น จึงจะน้าไปสู่ขั้นตอนของการกลั่นต่อไป  
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8.รายละเอียดและข้ันตอนการใช้งาน 

  เครื่องกลั่นไนโตรเจน  (Protein and Nitrogen Analyzer  รุ่น B 426 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 17 เครื่องกลั่นไนโตรเจน  (Protein and Nitrogen Analyzer) 
 

วิธีการใช้งานเครื่อง 
1. เปิดปุ่ม Cooling ปั๊มน้้าส้าหรับการหล่อเย็น 

2. เปิดสวิตซ์ขวามือด้านหลังเครื่อง 

3. เลือก Preheating โดยใช้ลูกศรเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง เพ่ือท้าการ warm เครื่องแก้ว

ประมาณ 2 นาที 

4. หลังจาก Preheating เสร็จแล้ว 

5. เลื่อนลูกศรมาท่ี Cleaning ท้าการ  Cleaning ประมาณ 3 นาที 
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6.  เลื่อนลูกศรเลือก Distillation เพ่ือเลือก Condition ในการกลั่นกด Enter หน้าจอจะ

แสดง Method 

7. เลือก Condition ในการกลั่น โดยใช้ลูกศรเลื่อนขึ้นลงเป็นตัวเลือก เมื่อได้ค่าท่ีต้องการ

แล้วกด ENTER  

- เติม น้้า ( H2O)  เท่าไหร่ 

- เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์  ( NaOH) เท่าไหร่ 

- การตั้งเวลาให้เครื่องรอกี่วินาทีก่อนที่จะเริ่มท้างาน (DELAY)  

- การตั้งเวลาในการกลั่น (DIST) 

- การตั้งอุณหภูมิในการกลั่น (STEAM ) 

- การตั้งค่าการระบายสารใน distillation Tube (ASPIR)  โดยใช้ลูกศรในการเลือก 

คือ ถ้าเลือก  SAM  คือเครื่องจะท้ิงสารที่อยู่ใน distillation Tube ให้เองโดย

อัตโนมัติ แต่ถ้าเลื่อนลูกศรลงจะเป็นการเลือก OFF เครื่องจะไม่ทิ้งสารให้เรา      

เราต้องเอาออกเอง 

8. ตวงบอริก 4%  ปริมาตร 50  มิลลิลิตร ใส่ flask  ขนาด 250 มิลลิลิตร และเติม Mix 

Indicator จ้านวน 3-5 หยด เพ่ือเป็นตัวรองรับสารที่ได้จากการกลั่น 

9. ต่อ distillation Tube เข้ากับเครื่องด้านซ้ายมือ และน้า Flask ที่ มี4 % บอริก      

(จากข้อ 5) มาใส่ทางด้านขวามือของเครื่องที่มีสายขนาดเล็กเสียบอยู่ 

10.  เปิดปั๊มน้้า ส้าหรับที่จะใช้ในการหล่อเย็น 

11. กด START เครื่องจะการกลั่นตามระยะเวลาที่เราตั้งไว้   

12. หลังจากท่ีเครื่องท้าการกลั่นเสร็จแล้ว หน้าจอจะแสดง ASPIRTION (NO STOP) ห้าม

เปิดประตูที่ปิด distillation Tube  ต้องรอจนกว่าเครื่องจะท้างานเสร็จและขึ้นหน้าจอที่

มีการตั้งค่าต่างๆ  

13. เอา distillation Tube และ Flak ที่ใช้รองรับสารที่ท้าการกลั่นออกตากเครื่องกลั่น 

14. โดยเริ่มกลั่น จาก Blank  ไปจนถึงตัวอย่างซ้้าสุดท้าย 

15. หลังจากใช้งานเสร็จ กด ESC  เพื่อให้หน้าจอกลับมาที่หน้าจอหลัก 

16. เลื่อนลูกศรมาท่ี Cleaning กด START  เพื่อท้าความสะอาดเครื่องแก้วประมาณ 3 นาที 

17. ปิดปั๊มน้้าส้าหรับการหล่อเย็น 

18. ปิดเครื่องกลั่นไนโตรเจน ชักปลั๊ก 
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19. ท้าความสะอาดตัวเครื่องให้เรียบร้อย 

หมายเหตุ 
1. แกกลอน น้้า และโซเดียมไฮดรอกไซด์ ไม่ควรต่้ากว่า 1/3 ของแกลลอน เพราะถ้าต่้ากว่า 

1/3 เครื่องจะไม่สามารถดูดสารได้ 
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9. รายละเอียดและข้ันตอนการใช้งาน 

   เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer Model AA 6200 ของ Shimadzu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 18 เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer 

 วิธีการใช้งาน 

1. การใช้งานเบื้องต้น (Basic Operation) 
1.1 เปิด Gas C2H2  หมุน Valve ที่ถัง Gas ประมาณ 1-1.5 รอบ ตั้ง Outlet Pressure 

ประมาณ 1 kg/cm2 
1.2 เสียบปลั๊กของ Air Compressor เปิด drain valve ด้านล่างเครื่อง Air Compressor 

เพ่ือเช็ดดูว่ามีน้้าขังอยู่ใน  Air Compressor  หรือไม่  ถ้ามีให้เปิด drain valve ระบายน้้าออกให้หมด 
1.3 เปิด Power On เครื่อง AA 6200  
1.4 เติมน้้ากลั่นใน Drain Tube ที่เครื่อง AAS  
1.5 เปิด Hood ส้าหรับดูดไอสาร 
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1.6 เปิด Power On เครื่องComputer  ดับเบ้ิลคลิกท่ี ไอคอน  AA 6200 เครื่องจะท้าการ 

Load Program ของ AA ขึ้นมาดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1.7  คลิก                         เครื่องจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wizard 
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       1.8 คลิก                         เครื่องจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ 

 
   1.9 เครื่องจะท้า Initialization ประมาณ 1 นาที เมื่อเครื่อง Initialization เสร็จเรียบร้อยแล้ว    

คลิก                 เครื่องจะกลับมายังหน้าจอเดิม คลิก                      เครื่องจะปรากฏหน้าจอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connect 

Next OK 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 72 จาก 100 

 
  1.10 คลิก              ที่ Measure เครื่องจะปรากฏหน้าจอของ Periodic Table เลือกสัญลักษณ์

ของธาตุที่ต้องการจะท้าการวิเคราะห์ ( เครื่องจะ Load Parameter ของธาตุที่จะท้าการวิเคราะห์ขึ้นมา) 

 
1.11 คลิก               เครื่องจะกลับมายังหน้าจอเดิม 

 
 

1.12 คลิก                      เครื่องจะปรากฏหน้าจอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

…… 

OK 

Next 

OK 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 73 จาก 100 

 
จากหน้าจอนี้ 
  -Lamp Mode : สามารถแบ่งออกได้เป็น 
      Emission mode :   ใช้ในการวิเคราะห์แบบ Light  Emission Energy หรือใช้ 

ในการปรับต้าแหน่งของ Hollow Cathod Lamp 
       Non-BGC mode  : ใช้ในการวิเคราะห์แบบ Atomic Absorption  ที่ไม่มีการ 

         ตดัค่า Background (วัดในช่วง Visible) 
       BGC-D2 mode    :  ใช้ในการวิเคราะห์แบบ Atomic Absorption แบบมีการ 

ตัด Background โดยใช้ D2  Lamp เป็นตัวตัด  
Background ( D2 Lamp ใช้ได้ในช่วง 190-430 nm.)  
(วัดในช่วง UV) 

- ใส่ Hollow Cathode Lamp ของธาตุที่จะท้าการวิเคราะห์ ใน Hollow Cathode 

Lamp Turret  และให้สังเกตด้วยว่า Hollow Cathode Lamp ต่อกับ Lamp 

Socket หมายเลขใด 

- Click                ของ Socket #  เลือกหมายเลขของ Socket # ให้ตรงกับ 

-  Socket  ที่ต่อกับ Hollow Cathode Lamp จากนั้นให้หมุนต้าแหน่งของ Hollow 

Cathode Lamp Turret ให้ตรงกับต้าแหน่งที่จะ Operate  

- หมุนต้าแหน่งของ Slit  Width ที่ด้านซ้ายของเครื่อง AA ให้ตรงกับ Slit  Width ที่

หน้าจอ 

- Click                 ที่ Lamp On  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 74 จาก 100 

 
13. Click                             เครื่องจะปรากฏหน้าจอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Click                                  
เมื่อเครื่องท้า Line Search เสร็จแล้ว ( Line Search and Beam Balance OK ) 
Click                       เครื่องจะกลับมายังหน้าจอเดิม 

 
 

Click                เครื่องจะปรากฏหน้าจอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Line Search 

Do Line Search 

Close 

Next                

Do Line Search 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 75 จาก 100 

 
14. ปรับต้าแหน่งของ Hollow Cathode Lamp (โดยการหมุน Hollow Cathode Lamp  ใน
Turret หรือหมุนปุ่มปรับต้าแหน่ง Horizontal และ Vertical ที่อยู่ใกล้ Turret นั้น ) ให้ได้สัญญาณ
ของ Energy สูงสุด 

หมายเหตุ 
  ถ้าค่า Energy  มีค่ามากกว่า 1 ให้ Click                   เพ่ือกลับไปท้า Line Search อีกครั้งแล้วจึง
กลับมาปรับต้าแหน่งของ  Hollow Cathode Lamp ใหม่  
Click                     เครือ่งจะปรากฏหน้าจอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            15. จากหน้าจอนี้ Click                          ที่  Lamp Mode เลือก Mode ที่จะท้าการวิเคราะห์  

 
 
 

Click                                Click                                      เพ่ือท้า  Line Search อีกครั้ง เมื่อเครื่อง  

 
 

ท้า  Line Search  เสร็จเรียบร้อยแล้ว Click                     เครือ่งจะกลับมายังหนา้จอเดิม  คลิก  
เครื่องจะปรากฏหน้าจอ 
 
 
 
 

Black                

Next               

 

Line Search             Do Line Search             

Close Next     



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 76 จาก 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16.จากหน้าจอนี้ ถ้ามีการต่อเครื่อง  ASC เข้ากับเครื่อง AA ให้ Power On เครื่อง ASC ก่อน แล้ว 
Click                      , Click                แตถ้่าไม่มีการต่อเครือ่ง ASC เข้ากับเครื่อง AA ก็ให้  
 
Click                 ต่อไปได้เลยซึ่งเครื่องจะปรากฏหน้าจอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connext next 

next 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 77 จาก 100 

 
17. จากหน้าจอนี้ 
- เลือก Method ที่ต้องการในการท้าการวิเคราะห์ 
- เลือก Order ของ Curve โดย  Click           หลัง Order  
- เลือกว่าต้องการให้ท้าการบังคับว่า  Curve  จะผ่าน Zero  หรือไม่ ( ถ้าต้องการ Click  หน้า 
Zero Intercept ) 
- เลือก Conc. Unit  ของ  STD โดย Click           หลัง Conc . Unit แล้วเลือก Unit ที่ต้องการ 
- ป้อน No. of STD (จ้านวนของ STD ที่เตรียมมาเพ่ือท้า  Calibration Curve ) และป้อนค่าของ
ความเข้าข้นที่เตรียมมาลงในช่อง Conc. (ป้อนค่าของความเข้มข้นต่้า              สูง) 
Click                  เครื่องจะปรากฏหน้าจอ 

 
18.  จากหน้าจอนี้ 

- ถ้าต้องการท้า Periodic Blank Measurement ให้ click  ที่ Enable  แล้วไปก้าหนด   
  ว่าต้องการท้าทุกๆ กี่ Sample  
- ถ้าต้องการท้า Periodic Sensitivity Correction ให้ click  ที่  Enable แล้วไปก้าหนด
ว่าต้องการท้าทุกๆ กี่ Sample แล้วจะต้องป้อนค่าความเข้มข้นของ STD ที่จะใช้ในการท้า 
Sensitivity Correction ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้ความเข้มข้นสูงสุดของ STD ที่น้ามาท้า 
Calibration Curve 
 

 

 

next 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 78 จาก 100 

 
19.  Click                  เครื่องจะปรากฏหน้าจอ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
จากหน้าจอนี้  
 - เลือกชนิดของ Repetition Sequence  ว่าเป็น SM-SM – หรือเป็น SM-M-M- โดย Click   
           หลัง Repetition Sequence   
 -ก้าหนดเวลาในการท้า Pre-Spray  
 -ก้าหนดเวลาในการท้า Integration 
 -ก้าหนด Response time  Click             เครื่องจะกลับมายังหน้าจอเดิม 
 
20. Click                                   ถ้าต้องการวัดสารตัวเดิมซ้้า เครื่องจะปรากฏหน้าจอ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Option 

 

OK 

Repeat Condition 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 79 จาก 100 

 
จากหน้าจอนี้ ถ้าต้องการท้า Repeat ให้ก้าหนดค่าของ Num.of Reps. , Max. Num of Reps. และ
ค่า % ของ cv ของ Blank , Stardard , Sample และ Sens. Corr. (ถ้าท้า Sensitivity 
Correction) เมื่อก้าหนดค่าเรียบร้อยแล้ว Click             เครือ่งจะกลับมายังหนา้จอเดิม 
18. Click                 เครื่องจะปรากฏหน้าจอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากหน้าจอนี้ Click                           เครือ่งจะปรากฏหน้าจอ 

 
 

OK 

Next 

Auto Create 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 80 จาก 100 

 
20. จากหน้าจอนี้ ก้าหนด  
 - Number of Sample ว่ามีท้ังหมดก่ีตัว 
 -ต้องการท้า Auto Sample ID หรือไม ่ ถ้าต้องการให้ Click  ที่ Enable แล้วตั้งชื่อของ  
          Sample ที่ Base Name, ตั้ง Suffix Start No.  
 - ก้าหนด Conc. Unit ที่ต้องการโดย Click           ที่ Actual  Conc. Unit   
 -ก้าหนด Factor ต่างๆ ที่น้ามาใช้ในการค้านวณ 
 - ถ้ามีการต่อเครื่อง ASC เข้ากับเครื่อง AA ก็ให้ก้าหนด Sample Start Position ด้วย 
เมื่อก้าหนดค่าใน Parameter ต่างๆ ครบแล้ว ให้ click            เครื่องจะกลับสู่หน้าจอเดิม 
21. Click                 เครือ่งจะปรากฏหน้าจอ  
 
 จากหน้าจอนี้  

- ก้าหนดชนิดของ Frame ที่จะใช้ในการวิเคราะห์ โดย Click            ที ่  Frame 

Type เพ่ือเลือกชนิดของ Frame  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากหน้าจอนี้ 
 -ปรับ Flow Rate ของ Fuel Gas ที่ตัวเครื่อง AA ให้ตรงกับค่าที่แสดงที่จอ 
 -ปรับ Flow Rate ของ Oxidant Gas ที่เครื่อง AA ให้ตรงกับค่าที่แสดงที่หน้าจอ 

 

OK 
Next 

 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
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วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 81 จาก 100 

 
  โดยในการปรับ Flow Rate ของ Fuel Gas และ Oxidant Gas นั้น ให้กดปุ่ม Purge ค้าง
ไว้ แล้วหมุนปุ่มปรับ Flow Rate ให้กึ่งกลางของลูกลอยอยู่ที่ต้าแหน่งที่ต้องการ 
 
หมายเหตุ 
 -ใช้ Burner ที่มี Slot 10 cm ในกรณีที่ Flame Type เป็น Air-C2H2 และใช้ High Temp.  
           Burner ( Slot 5 cm) ในกรณีที่ Flame Type เป็น N2O – C2H2 
 -ในการปรับ Flow Rate ที่มีการกดปุ่ม Purge ค้างไว้นั้น ห้ามกดค้างไว้นานเกิน5 วินาที  
           และถ้าตอ้งการกดปุม่ Purge อีกครั้ง ให้รออีกประมาณ 10 วินาที จึงจะกดได้ 
22. เมื่อปรับ Flow Rate เรียบร้อยแล้ว click                  เครื่องจะปรากฏหน้าจอ 

23. เตรียม STD และ Sample ที่จะท้าการวิเคราะห์ 
24. กดปุ่ม Ignite Flame  (ในการ Ignite ให้กดปุ่ม Ignite และปุ่ม Purge พร้อมกันในการจุด    
     Flame) 
25. กดปุ่ม Start เพ่ือเริ่มต้นในการวิเคราะห์ ซึ่งจะท้าการวิเคราะห์โดยเริ่ม 
     ตั้งแต่ท้า Auto Zero           วัดสารละลาย Blank            วัด Standard ตัวที่ 1           วัด 
     Standard ตัวที่ 2 ....... และวัด Sample ตามล้าดับดังที่ได้ก้าหนดไว้ในตาราง 

Finish 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 82 จาก 100 

 
26. เมื่อท้าการวัดสารละลายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เข้า Settings           เลือก Print Style เพ่ือ 
     ก้าหนดรายละเอียดในการ Print ผลการวิเคราะห์ 
27. เข้า File          เลือก Print Data and Parameter เพ่ือสั่งพิมพ์ข้อมูล 
28. ขั้นตอนการปิดเครื่อง  
 หลังจากท้าการวัดสารละลายที่ก้าหนดไว้ในตารางเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
 1.ปิด  Hollow Cathode Lamp โดยเข้า Parameter ที่ Menubar        เลือก 
Properties          เลือก Optics เครื่องจะปรากฏหน้าจอ 

 
Click Lamp On จาก  เป็น  เพื่อท้าการปิด Lamp 

2. ให้ผ่านสารละลาย Blank เข้าไปในเปลวไฟประมาณ 50 ml.(ประมาณ 1-2 นาท)ีเพ่ือท้า

ความสะอาดสายดูด Sample , Nebulizer , Chamber และ Burner  

3. ในกรณีที่  Blank ไม่ใช่น้้ากลั่น ให้ผ่านน้้ากลั่นเข้าไปในเปลวไฟประมาณ 50-100 ml.  

(ประมาณ 3-5 นาท)ี เพ่ือท้าความสะอาดสายดูด Sample , Nebulizer , Chamber และ 

Burner  



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 83 จาก 100 

 
4. จากนั้นให้ผ่านอากาศเข้าไปในเปลวไฟ ประมาณ 1-2 นาที เพื่อให้ส่วนต่างๆ ได้แก่ สายดูด 

Sample , Nebulizer , Chamber และ Burner  

5. ดับ Flame โดยกดปุ่ม Extiguishing 

6. ปิดถังGas ทุกถังท่ีใช้งาน ปิด Air Compressor กดปุ่ม Purge ค้างไว้ เพื่อไล่ Gas ที่ค้างอยู่

ในสายออกให้หมด เปิด Valve  Drain น้้าที่ Air Compressor  ออกเพ่ือ Drain น้้าทิ้ง 

7. ปิด Hood ส้าหรับดูดไอสาร 

8. เข้า Instrument           Click  Connect ให้เครื่องหมาย  ที่อยู่หน้า Connect หายไป 

9. เข้า File          Exit 

10. ปิด Power ของเครื่องAA  Computer และ Printer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 84 จาก 100 

 
ภาคผนวกที่ 3 แบบฟอร์มท่ีใช้   
    1. แบบค้าร้องขอตรวจวิเคราะห์ 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 85 จาก 100 

 
     2. แบบฟอร์มการมอบหมายงานและรวบรวมผลการทดสอบ 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 86 จาก 100 

 
  3. แบบฟอร์มใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 87 จาก 100 

 
ภาคผนวก 4  :  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ 
                    ทางห้องปฏิบัติการ การใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2561 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 88 จาก 100 

 

 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 89 จาก 100 

 

 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 90 จาก 100 

 

 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 91 จาก 100 

 

 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 92 จาก 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 93 จาก 100 

 

 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 94 จาก 100 

 
เอกสารการเผยแพร่ผลงาน 

 
 
 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 95 จาก 100 

 

 
 
 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 96 จาก 100 

 

 
 
 
 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 97 จาก 100 

 

 
 
 
 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 98 จาก 100 

 

 
 
 
 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 99 จาก 100 

 

 
 
 
 



 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริการตรวจวิเคราะห ์

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์คุณภาพดินทางกายภาพและทางเคม ี
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หมายเลขเอกสาร: PbSCI01 ปรับปรุงครั้งที่  01 ฉบับที่ 01 

วันที่เริ่มใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน้า 100 จาก 100 
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