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คูมือการดําเนินงาน
โครงการดินดีชีวีปลอดภัย

จัดทําโดย
กรมพัฒนาที่ดิน
ตุลาคม 2549

คํานํา
ดินเปนทรัพยากรธรรมชาติที่เปนปจจัยพื้นฐานในการผลิต กรมพัฒนาที่ดินเปนหนวยงานที่มี
หนาที่สํารวจ วิเคราะห วิจัยดิน หรือที่ดิน จําแนกประเภทที่ดิน กําหนดนโยบายและวางแผนการใชที่ดิน
เพื่อปองกันการเสื่อมโทรมของคุณภาพดิน ผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืชและสิ่งแวดลอม การ
พัฒนาปรับปรุงดินที่เสื่อมโทรมและดินมีปญหาใหนํากลับมาใชประโยชนได
เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย 60 ป ใน พ.ศ. 2549 นี้ กรมพัฒนาที่ดินไดจัดทําโครงการ
“เฉลิมพระเกียรติตามรอยพระบาทครองราชย 60 ป ฟนฟูปฐพีไทย” ขึ้นเพื่อเปนการเทิดพระเกียรติองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โครงการเทิดพระเกียรตินี้จะมีกิจกรรม หรือโครงการยอยจํานวนหลาย
กิจกรรม โดยโครงการดินดีชีวีปลอดภัยนี้ เปนกิจกรรมหนึ่งในการสนับสนุนการเทิดพระเกียรติดังกลาว
โครงการดินดีชีวีปลอดภัย จะดําเนินการตรวจสอบดินของเกษตรกรวาเปนดินดีมีศักยภาพใน
การเพาะปลูก และปลอดจากโลหะหนักที่เปนสารพิษในดิน เพื่อทําใหเกษตรกรมีความมั่นใจในผืนดิน
ของตนวาจะใหผลผลิตพืชที่นําไปเปนอาหารมีคุณภาพ มีความปลอดภัย ตอการบริโภคและการจําหนาย
โดยกรมพั ฒ นาที่ ดิ น จะทํ า การตรวจประเมิ น แปลงเพาะปลู ก พร อ มทั้ ง ออกใบรั บ รองและจั ด ทํ า ป า ย
ประกาศรับรองดินดีไว ณ บริเวณที่ดินแปลงนั้น ๆ ดวย
ดังนั้นการดําเนินโครงการดินดีชีวีปลอดภัย จะเปนการดําเนินงานที่กอใหเกิดประโยชนโดยตรง
แกเกษตรกรในการพัฒนาการใชประโยชนที่ดินใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางยั่งยืน รวมทั้ง
การสรางความเชื่อมั่นใหแกเกษตรกรสืบตอไป

(นายชัยวัฒน สิทธิบุศย)
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
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โครงการดินดี ชีวีปลอดภัย
1 หลักการและเหตุผล
ดิ น เป น พื้ น ฐานการผลิ ต ทางการเกษตร เมื่ อ ดิ น มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ ย อ มให ผ ลผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ
โดยเฉพาะพืชอาหาร หากดินมีสิ่งปนเปอน เชนธาตุโลหะหนัก ตาง ๆ ยอมทําใหพืชอาหารไมปลอดภัยสําหรับ
การบริโภค พืชอาหารที่ปลอดภัยยอมสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคทั้งตลาดภายในและตางประเทศ การสราง
ความมั่ น ใจในคุ ณ ภาพของสิ น ค า อาหาร จํ า เป น ต อ งมี ก ารตรวจสอบการผลิ ต ในทุ ก ขั้ น ตอน เริ่ ม จากการ
ตรวจสอบการปนเปอนของโลหะหนักในดินซึ่งเปนการควบคุม ปองกัน ตั้งแตเบื้องตน กรมพัฒนาที่ดินมี
ภารกิจในการปรับปรุงบํารุงรักษา ตรวจสอบคุณภาพดิน และหากสามารถออกใบรับรองคุณภาพดินและการ
ปลอดธาตุพิษในดินจะเปนการสรางความมั่นใจใหเกษตรกรวาไดผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัยสําหรับผูบริโภคทั้ง
ภายในและตางประเทศ สมดังนโยบาย “ครัวไทยสูครัวโลก”
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองราชย 60 ป ใน พ.ศ. 2549 นี้ กรมพัฒนาที่ดินได
จัดทําโครงการเฉลิมพระเกียรติตามรอยพระบาทครองราชย 60 ป ฟนฟูปฐพีไทย โครงการนี้มีหลายกิจกรรม
เชน โครงการเกษตรอินทรีย การอนุรักษดินและน้ํา แฝกเฉลิมพระเกียรติ การรณรงคไมเผาตอซัง และ โครงการ
ดินดีชีวีปลอดภัยนี้เปนโครงการหนึ่งซึ่งเปนการเทิดพระเกียรติของพระองคทาน
2 วัตถุประสงค
1) เพื่อทําการวิเคราะห ตรวจประเมิน ที่ดินเพื่อการเกษตร และออกใบรับรองมาตรฐานดินดี
ปลอดธาตุพิษโลหะหนัก
2) เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการทําการเกษตรใหแกเกษตรกร และเปนการประชาสัมพันธงาน
ของกรมพัฒนาที่ดิน
3) เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติและสืบสานใหเกษตรกรของไทยมีที่ดินทํากินที่ดีและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีสืบไป
3 เปาหมายการดําเนินงาน
การดําเนินงานในโครงการดินดีชีวีปลอดภัยมีเปาหมายในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินเฉลิมพระเกียรติ
ตามรอยพระบาทครองราชย 60 ป ฟนฟูปฐพีไทย จํานวน 600 แหง
4 ระยะเวลาดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินงานระยะแรก 3 ป เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2549 ถึงเดือน กันยายน 2552
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5 วิธีการดําเนินงาน
วิธีการดําเนินงานโครงการดินดีชีวีปลอดภัย ประกอบดวย 1) การเตรียมความพรอมของสถานีพัฒนา
ที่ดินกอนออกดําเนินการสํารวจจริงในแปลงของกลุมเกษตรกร 2) การสํารวจพื้นที่และประเมินเบื้องตน 3) การ
เก็บตัวอยางและการวิเคราะห และ4) การใหการรับรองและติดตั้งปาย โดยมีวิธีดําเนินการ ดังนี้
5.1 การเตรียมความพรอม
กอนออกสํารวจประเมินพื้นที่ของเกษตรกรเพื่อกลั่นกรองเปนเบื้องตน ถาพื้นที่ใดมีศักยภาพ
เพียงพอ ใหติดตอกลุมเกษตรกร เพื่อชี้แจงการรับสมัครเขาเปนสมาชิก และใหการรับรองในโครงการดินดีชีวี
ปลอดภัยเปนรายบุคคล เกษตรกรแตละรายสามารถรวมตัวกันเปนกลุม โดยเกษตรกรกลุมหนึ่งควรมีขนาดพื้นที่
อยางนอย 50 ไร และเปนพืชชนิดเดียวกัน ในการเตรียมความพรอมใหเตรียม ดังนี้
1.1 แบบฟอรม ดด 1 และแบบฟอรม ดด 2
1.2 แผนที่ภาพถาย 1: 4,000 ของพื้นที่
1.3 จัดทําแผนผังของที่ดินโดยสังเขป
1.4 ขอมูลรหัสจังหวัด อําเภอ ตําบล ในพื้นที่รับผิดชอบ
5.2 การสํารวจพื้นที่และประเมินเบื้องตน
5.2.1 ใหเกษตรกรทุกรายกรอกขอมูลในแบบคําขอใหกรมพัฒนาที่ดินตรวจสอบรับรองใน
โครงการดินดีชีวีปลอดภัย (แบบ ดด 1) โดยใชเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเกษตรกร 1 ฉบับ
2) แผนผังแสดงที่ตั้งของพื้นที่แปลงเพาะปลูกที่จะขอการรับรอง
เมื่อเกษตรกรกรอกแบบ ดด1 แลว เจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดินเปนผูใหรหัสกลุม และบัญชี
รายชื่อเกษตรกรสมาชิกกลุม พรอมทั้งสอบถามเกษตรกรเพื่อกรอกขอมูลในแบบฟอรมการตรวจสอบพื้นที่และ
เก็บตัวอยาง เพื่อตรวจประเมินเบื้องตนในแบบ ดด 2
5.2.2 เจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดิน สํารวจพื้นที่จริงพรอมทั้งทําแผนผังรายละเอียดของพื้นที่ โดย
จัดทําจากแผนผังที่ดินโดยสังเขป และหรือจากแผนที่ภาพถาย 1: 4000
การทําผังแปลงเปนรายกลุมเปนประโยชนในการออกใบรับรอง เวลาออกใบรับรองรายบุคคลจะ
ไดออกถูกตองตรงกับเจาของพื้นที่ และจะไดวางแผนติดตั้งปายไดถูกตองในตําแหนงที่เหมาะสม
เมื่อสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกรอกขอมูลเบื้องตน ไดแก ขอมูล แบบ ดด 1 แบบ ดด 2 และ
แผนผังรายละเอียดของพื้นที่เสร็จแลวใหแจงไปยังกลุมวิเคราะหดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต
5.3 การเก็บตัวอยางและการวิเคราะห
กลุมวิเคราะหดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต นําขอมูลจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ไดแก ขอมูล
แบบ ดด 1 แบบ ดด 2 และแผนผังรายละเอียดของพื้นที่มาทําการวางแผนกําหนดจุดเก็บตัวอยาง การกําหนด
รหัสตัวอยาง และการขึ้นบัญชีเกษตรกร เสร็จแลวนัดหมายเกษตรกรเพื่อเก็บตัวอยางดิน
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การเก็บตัวอยางดินในพื้นที่ใหกระทําตามวิธี ดังตอไปนี้
5.3.1 เตรียมอุปกรณที่จําเปนไดแก เครื่องมือสําหรับขุดหรือเจาะเก็บดิน เชน พลั่ว จอบ หรือ
เสียม สวนภาชนะที่ใสดิน เชน ถังพลาสติก กลองกระดาษแข็ง กระบุง ผายางหรือผาพลาสติก และถุงพลาสติก
สําหรับใสตัวอยางดินสงไปวิเคราะห
5.3.2 สุมเก็บตัวอยางดินใหกระจายครอบคลุมทั่วแปลง ตามแผนผังรายละเอียดของพื้นที่และ
การกําหนดจุดเก็บตัวอยาง (แปลงขนาดประมาณ 10 ไร ใหเก็บ 5-10 จุด ตามความเหมาะสม ภาพผนวกที่ 1)
กอนเก็บตัวอยางดินจะตองถางหญา กวาดเศษพืช หรือวัสดุที่อยูผิวหนาดินออกกอน แลวใชจอบ เสียม หรือ
พลั่วขุดหลุมเปนรูป V ใหลึกในแนวดิ่งประมาณ 0-25 เซนติเมตร หรือในระดับชั้นไถพรวน แลวแซะเอาดิน
ดานหนึ่งเปนแผนหนาประมาณ 2-3 เซนติเมตร จากปากหลุมถึงกนหลุม ดินที่ไดเปนดินจาก 1 จุด (1 ตัวอยาง)
ทําเชนเดียวกันนี้จนครบทุกจุด จากนั้นนําดินจากทุกจุดนี้ใสรวมกันในถังพลาสติกหรือภาชนะที่เตรียมไว
5.3.3 ดินที่เก็บมารวมกันในถังนี้ถือเปนตัวอยางดินรวม (Composite sample) ที่เปนตัวแทนของ
ที่ดินแปลงนั้น ใหคลุกเคลาตัวอยางดินรวมใหเขากันดี แลวแบงมาเพียง 2 กิโลกรัม แบงใสถุงพลาสติก 2 ถุง ๆ
ละ 1 กิโลกรัม พร อมด ว ยแบบฟอร มที่บั น ทึก รายละเอี ย ดของตัว อยางดิน ป ด ปากถุ ง ให แ นน ใสใ นกลอ ง
กระดาษแข็งอีกชั้นหนึ่งเพื่อสงไปวิเคราะห ณ กลุมวิเคราะหดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต และสํานัก
วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน ดินทั้ง 2 ถุงนี้ มีรหัสตัวอยางเลขเดียวกัน แตใหระบุชัดเจนวาถุงใดจะสงไป
วิเคราะห ณ ที่ใด ดังนี้
ถุงที่ 1 (รหัสตัวอยาง-1) กลุมวิเคราะหดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต เปนผูวิเคราะห โดย
นําไปวิเคราะห ความเปนกรดเปนดางของดิน คาการนําไฟฟา ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (ตารางที่ 1) และ
บันทึกลงฐานขอมูล
ถุง ที่ 2 (รหัสตัวอย าง–2) กลุ มวิ เคราะห ดิ นส งตัวอยางให สํานัก วิทยาศาสตรเพื่ อการ
พัฒนาที่ดิน วิเคราะหความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน อัตรารอยละความอิ่มตัวดวยเบส โพแทสเซียมที่เปน
ประโยชน ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน โลหะหนัก สารหนู แคดเมียม ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี (ตารางที่ 1)
เมื่อไดผลการวิเคราะหดินแลวสงขอมูลไปยังกลุมวิเคราะหดิน เพื่อบันทึกลงฐานขอมูล
ในการกําหนดรหัสตัวอยาง ใหกําหนด พ.ศ. รหัสจังหวัด อําเภอ ตําบล รหัสกลุม และลําดับที่
ตามลําดับ สําหรับรหัสจังหวัด อําเภอ ตําบล ใหใชรหัสของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินนํามาใช
ในระบบสารสนเทศ สวนลําดับที่นั้นเปนลําดับที่กอนหลังของเกษตรกรในจังหวัดนั้น ๆ สําหรับรหัสกลุมมีไว
เพื่อใหความสะดวกในการใหการรับรองและติดตั้งปายเปนรายกลุม ใหเรียงลําดับกลุมตัวอยางตามลําดับ
กอนหลังในแตละจังหวัดตามจํานวนปายที่ติดตั้ง
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5.4 การรายงานผลวิเคราะห
สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน สงรายงานผลวิเคราะหใหแกกลุมวิเคราะหดินเจาของ
เรื่อง กลุมวิเคราะหดินบันทึกขอมูลผลวิเคราะหแลวทํารายงานเสนอผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต
เพื่อออกใบรับรองตอไป
ผลวิเคราะหดินเปนรายกลุม จะถือวาที่ดินแตละรายบุคคลมีคาวิเคราะหเหมือนกันหมดเพราะ
เปนตัวเลขจากตัวอยางดินรวม (Composite sample)
กลุมวิเคราะหดินนําขอมูลการขึ้นบัญชี และฐานขอมูลที่บันทึกไว รายงานเสนอกรมฯใหทราบ
5.5 การออกใบรับรองและติดตั้งปาย
กลุมวิเคราะหดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ตรวจสอบขอมูลผลวิเคราะหดินของเกษตรกร
แลวรายงานผลการตรวจประเมินการรับรองมาตรฐานดินดีชีวีปลอดภัย (แบบ ดด 3) ตัวอยางใดที่ผานเกณฑ
มาตรฐาน ใหเสนอออกใบรับรอง เพื่อใหผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขตลงนาม และแจงสถานีพัฒนา
ที่ดินทราบ เพื่อดําเนินการใหการรับรองและการติดตั้งปายตอไป (รายละเอียดวิธีติดตั้งปายแสดงไวในขอ 7
เรื่องโลโกและการรับรอง)
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต มอบใบรับรองและดําเนินการติดตั้งปาย
5.6 การเก็บตัวอยางดินในปถัดไป
ในปถัดไปกอนฤดูปลูก เชนในพื้นที่ปลูกขาว หรือพืชไร หรือกอนเริ่มออกดอกในไมผล ให
เก็บตัวอยางดินสงวิเคราะห โดยมีวิธีปฏิบัติเชนเดิม ทั้งนี้ใหเก็บตัวอยางดินมาวิเคราะห ปละ 1 ครั้ง
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ตารางที่ 1 พารามิเตอรและผูรับผิดชอบการวิเคราะห
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

พารามิเตอร
ความเปนกรดเปนดาง
คาการนําไฟฟา
ปริมาณอินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน
รอยละความอิ่มตัวดวยเบส
(วิเคราะห Ca Mg Na K และ CEC)
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน
โพแทสเซียมที่เปนประโยชน
สารหนู
แคดเมียม
ทองแดง
ตะกั่ว
สังกะสี

ผูรับผิดชอบการวิเคราะห
สพข.
สวด.
กลุมวิเคราะหดิน
กลุมวิเคราะหดิน
กลุมวิเคราะหดิน
สวนวิทยบริการ
สวนวิทยบริการ
สวนวิทยบริการ
สวนวิทยบริการ
สวนวิจัยสิ่งแวดลอมดิน
สวนวิจัยสิ่งแวดลอมดิน
สวนวิจัยสิ่งแวดลอมดิน
สวนวิจัยสิ่งแวดลอมดิน
สวนวิจัยสิ่งแวดลอมดิน
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ขั้นตอนการดําเนินงานในโครงการดินดีชีวีปลอดภัย
ใหคําแนะนํา แกไข ปรับปรุง
ขึ้นปายเปนรายแปลง/กลุม

ออกใบรับรองโดย สพข. เปนรายบุคคล
9

10

เกษตรกร

สพข.

สพด.
1

7

8

ตรวจผลวิเคราะหเสนอออกใบรับรอง

กลุมวิเคราะหดิน

2

7

บันทึกเขา
ฐานขอมูล

สงผลวิเคราะหใหกลุมวิเคราะหดิน
3

-

รวบรวมกลุม
รับสมัครเปนรายบุคคล
ตรวจประเมินที่ดินเบื้องตน
กรอกแบบฟอรม ดด 1 และ ดด 2

เก็บตัวอยางดินเปนรายกลุมแปลง
กอนฤดูปลูก ปละ 1 ครั้ง

6
4

5

สงตัวอยางดินให สวด.
วิเคราะหโลหะหนัก และ
พารามิเตอรดินดีที่รับผิดชอบ

สพข. วิเคราะหดินดีใน
พารามิเตอรที่รับผิดชอบ
6

บันทึกเขาฐานขอมูล

76
6 เกณฑมาตรฐานดินดีชีวีปลอดภัย
6.1 เกณฑประเมินดินดี
ดินดี หมายถึง ดินที่มีลักษณะและสมบัติเหมาะสม มีศักยภาพตอการเจริญเติบโตของพืช
และสิ่งมีชีวิตในดิน โดยปราศจากสารพิษ ทั้งนี้รวมถึงดินที่มีศักยภาพสามารถปรับปรุงใหเปนดินดีและใช
ประโยชนไดอยางยั่งยืน โดยมีเกณฑมาตรฐาน ดังนี้
6.1.1 ความลึกของดิน (Soil depth) ความลึกถึงชั้นที่ขัดขวางตอการชอนไชของรากพืชจนมีผลตอ
การเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของพืชที่ปลูก ไดแก ชั้นหินพื้น ชั้นเศษหิน หรือชั้นที่มีลูกรังหรือกอน
กรวดปะปนอยูในดินมากกวา 35 เปอรเซนต
6.1.1.1 พืชรากสั้น (ขาว พืชไร) ความลึกของดินไมนอ ยกวา 25 เซนติเมตร
6.1.1.2 พืชรากยาว (ไมผล ไมยืนตน) ความลึกของดินไมนอยกวา 75 เซนติเมตร
6.1.2 เนื้อดิน (Soil texture) มีเนื้อดินและโครงสรางที่เหมาะสมสําหรับพืชที่จะปลูก
6.1.3 สมบัติทางเคมี (Soil chemical properties) ที่ความลึกเฉลี่ย 0-25 เซนติเมตร มีดังนี้
1) ความเปนกรดเปนดางของดิน (pH) 5.5-7.5
2) ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (OM: organic matter) ไมนอยกวา 1 เปอรเซ็นต
3) ความจุ แ ลกเปลี่ ย นแคตไอออน (CEC: cation exchange capacity) ไม น อ ยกว า
5 เซนติโมลตอกิโลกรัม
4) รอยละความอิ่มตัวดวยเบส (% BS: base saturation percentage) ไมนอยกวา 17.5
เปอรเซ็นต
5) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Available P) ไมนอยกวา 5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
6) โพแทสเซียมที่เปนประโยชน (Available K) ไมนอยกวา 30 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
6.1.4 ค า การนํ า ไฟฟ า (EC: electrical conductivity) ไม ม ากกว า 2 เดซิ ซี เ มนต ต อ เมตร
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6.2 เกณฑประเมินโลหะหนักในดินเกษตรกรรม
การกําหนดมาตรฐานโลหะหนักในดินเกษตรกรรมของโครงการดินดีชีวีปลอดภัย ไดวิเคราะห
จากคามาตรฐานโลหะหนักในดินเกษตรกรรมของประเทศตาง ๆ ทั้งยุโรป อเมริกา และเอเชีย (ญี่ปุน และ
ไตหวัน) และไดพิจารณาคาวิเคราะหโลหะหนักในดินเกษตรกรรมของไทย จํานวน 308 ตัวอยาง แลวนํามา
ประมวลสําหรับใชในประเทศไทยซึ่งคามาตรฐานนี้นอกจากจะใชเปนเกณฑประเมินในโครงการดินดีชีวี
ปลอดภัยแลว ยังจะเปนประโยชนเพื่อใชปรับปรุงเปนคามาตรฐานโลหะหนักในดินเกษตรกรรมของประเทศ
ตอไป เกณฑประเมินโลหะหนักในดินเกษตรกรรม มีดังตอไปนี้
(1) สารหนู (As) มีคาไมเกินกวา 30 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(2) แคดเมียม (Cd) มีคาไมเกินกวา 0.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(3) ทองแดง (Cu) มีคาไมเกินกวา 45 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(4) ตะกั่ว (Pb) มีคาไมเกินกวา 55 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(5) สังกะสี (Zn) มีคาไมเกินกวา 100 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
6.3 วิธีการวิเคราะห
เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน จึงไดกําหนดรายละเอียดวิธีวิเคราะหในสวนของดินดี และวิธี
วิเคราะหในสวนของโลหะหนักไว ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 วิธีการวิเคราะหและเกณฑ

มาตรฐานดินดีชีวีปลอดภัย

พารามิเตอร
หนวย
คาที่กําหนด
ดินดี
ความเปนกรดเปนดาง
5.5-7.5
ปริมาณอินทรียวัตถุ
เปอรเซ็นต
1
ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน เซนติโมลตอกิโลกรัม
5
รอยละความอิ่มตัวดวยเบส
เปอรเซ็นต
17.5
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
5
โพแทสเซียมที่เปนประโยชน มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
30
คาการนําไฟฟา
เดซิซีเมนตตอเมตร
2
โลหะหนักในดินเกษตรกรรม
สารหนู (As)

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

30

แคดเมียม (Cd)

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

0.5

ทองแดง (Cu)

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

45

ตะกั่ว (Pb)

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

55

สังกะสี (Zn)

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

100

วิธีการวิเคราะห
ดิน:น้ํา 1:1 วัดดวยเครื่อง pH meter
Walkley & Black
สกัดดวยสารละลาย NH4OAc
โดย วิธี Bray II
สกัดดวยสารละลาย NH4OAc
Conductrometer
โดยวิธี Atomic Absorption, Gaseous
Hydride หรือวิธี Inductively Coupled
Plasma-Atomic Emission Spectrometry
หรือวิธีอื่นที่กรมพัฒนาที่ดินเห็นชอบ
โดยวิธี Atomic Absorption, Direct
Aspiration หรือวิธี Inductively Coupled
Plasma-Atomic Emission Spectrometry
หรือวิธีอื่นที่กรมพัฒนาที่ดินเห็นชอบ
โดยวิธี Atomic Absorption, Direct
Aspiration หรือวิธี Inductively Coupled
Plasma-Atomic Emission Spectrometry
หรือวิธีอื่นที่กรมพัฒนาที่ดินเห็นชอบ
โดยวิธี Atomic Absorption, Direct
Aspiration หรือวิธี Inductively Coupled
Plasma-Atomic Emission Spectrometry
หรือวิธีอื่นที่กรมพัฒนาที่ดินเห็นชอบ
โดยวิธี Atomic Absorption, Direct
Aspiration หรือวิธี Inductively Coupled
Plasma-Atomic Emission Spectrometry
หรือวิธีอื่นที่กรมพัฒนาที่ดินเห็นชอบ
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7 โลโกและการรับรอง

7.1 โลโก ประกอบดวยตราของกรมพัฒนาที่ดิน และโลโกที่มีสัญลักษณแสดงถึงภารกิจของ
กรมพัฒนาที่ดินในการพัฒนาที่ดินของเกษตรกรใหสรางผลผลิตที่มีคุณภาพ และปลอดภัยตอการบริโภคหรือ
จําหนาย
7.2 การรับรอง การรับรองจะเปนการออกใบรับรองใหกับเกษตรกรในรายที่ผลการวิเคราะหดิน
ผานเกณฑมาตรฐาน
7.2.1 ใหการรับรองดินดีชวงกอนเพาะปลูก หรือกอนเริ่มออกดอกในไมผล ใบรับรองมีผล
3 ป โดยมีเงื่อนไขวาตองผานการตรวจประเมินปละ 1 ครั้ง ทุกป
7.2.2 ปถัดไปใหเก็บดินวิเคราะหอีกครั้งกอนเพาะปลูก ในปที่ 2 นี้หากดินไมผานเกณฑ
ประเมิน ใหเกษตรกรดําเนินการปรับปรุงดินโดยมีการแจงเตือนและกําหนดเงื่อนไข
7.2.3 ในปที่ 3 ใหเก็บตัวอยางดิน วิเคราะหอีกครั้ง ถาผานการรับรองจึงออกใบรับรองใหม
ถาไมผานเกณฑประเมินก็ไมตองออกใบรับรองใหมถือวาใบรับรองเกาหมดอายุ และจําเปนตองปลดปาย
ออก
7.3 การติดตั้งปาย ควรติดตั้งปายแสดงกลุมพื้นที่ กลุมละ 1 ปาย หากพื้นที่กลุมเดียวกันแตมีหนา
ที่ดินขนาดยาว ก็ควรติดตั้งปายหางกันอยางนอย 50-100 เมตร ทั้งนี้ใหเปนไปตามความเหมาะสมในแตละพื้นที่
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ปายรับรองขนาด 105 X 120 cm2

เฉลิมพระเกียรติตามรอยพระบาทครองราชย 60 ป ฟนฟูปฐพีไทย
โครงการ“ดินดี ชีวีปลอดภัย”
ที่ดินแปลงนี้ไดรับการวิเคราะหและผานการตรวจประเมินแลว
และขอรับรองวาเปนดินดีปลอดธาตุพิษตามมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดิน
รับรองโดยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
วิเคราะหและผานการตรวจประเมิน เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.
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ตัวอย12างใบรับรอง

เฉลิมพระเกียรติตามรอยพระบาทครองราชย 60 ป ฟนฟูปฐพีไทย
โครงการ “ดินดี ชีวีปลอดภัย”
ขอรับรองวาที่ดินของ_________________ จํานวน____ไร____งาน____ตารางวา
ตั้งอยูหมูที่____ตําบล________อําเภอ________จังหวัด_________
เปนดินดีปลอดธาตุพิษตามมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดิน
วิเคราะหและผานการตรวจประเมิน เมื่อวันที่___ เดือน_______ พ.ศ.______
ใบรับรองนี้มีผลถึงวันที่___ เดือน_______ พ.ศ.______
รวมระยะเวลา 3 ป โดยที่ดินนี้ตองผานการตรวจประเมินเปนระยะตามมาตรฐานที่กําหนด
ลงชื่อ
(
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต

)
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8 เปาหมายและงบประมาณ
เปาหมายการดําเนินงานใชขอมูลพื้นที่ดําเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติตามรอยพระบาทครองราชย 60 ป ในป 2550 ดําเนินการในพื้นที่ รวมเปน 430
ตัวอยาง และมีเปาหมายในปตอไป รายละเอียดดังตาราง
กิจกรรม

ป 50
เปาหมาย

ป 51
งบประมาณ

เปาหมาย

ป 52
งบประมาณ

เปาหมาย

งบประมาณ

รวม
เปาหมาย

งบประมาณ

1. คาเก็บตัวอยาง (3,100 x จํานวน
430
1,335,500
500
1,550,000
600
1,333,000
1,530
4,218,500
ตัวอยาง)
2. คาวิเคราะหดินดี (1,000 x
430
430,000
500
500,000
600
600,000
1,530
1,530,000
จํานวนตัวอยาง)
3. คาวิเคราะหโลหะหนัก (2,850 x
430
1,225,500
500
1,425,000
600
1,710,000
1,530
4,360,500
จํานวนตัวอยาง)
4. คาใชจายในการรับรองรวมคา
500
2,000,000
100
400,000
600
2,400,000
จัดทําปาย (4000 x จํานวน
ตัวอยาง)
5. คาจัดทําฐานขอมูล และติดตอ
500
820,000
600
600,000
1,530
1,420,000
ประสานงาน
รวม
2,991,000
6,295,000
4,643,000
13,929,000
หมายเหตุ: ในแตละหมูบานพัฒนาที่ดิน เก็บตัวอยางแหงละ 5 จุด เก็บตัวอยางดินจุดละ 1 ตัวอยางรวม รวมเปนแหงละ 5 ตัวอยางรวม (ภาพผนวกที่ 1) การติดตั้ง
ปายหากพื้นที่ติดกันเปนกลุมใหญ อาจติดตั้งปาย 1 ปายหรือมากกวา ตามความเหมาะสมของขนาดพื้นที่
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9 แผนปฏิบัติการ
เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงครองราชย 60 ป โครงการดินดีชีวีปลอดภัย กําหนดมี
การตรวจประเมิน และประกาศรับรอง ณ ที่ดินของเกษตรกรในเดือนธันวาคมโดยมีแผนปฏิบัติการของโครงการ
ในแตละป ดังนี้
กิจกรรม
1 ติดตอจัดหาสมาชิก
ขึ้นทะเบียน
2 สํารวจประเมิน
3 เก็บตัวอยางดิน
4 วิเคราะหดิน
5 การประเมิน
6 การรับรอง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ: แผนปฏิบัติงานเก็บตัวอยางดินปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของฤดูกาล
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ภาคผนวก
แบบฟอรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรับรองในโครงการดินดีชีวีปลอดภัย

แบบ ดด 1
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แบบคําขอใหกรมพัฒนาที่ดินตรวจสอบรับรอง

โครงการดินดีชีวีปลอดภัย

ชื่อเจาของตัวอยาง (นาย/นาง/นางสาว)............................นามสกุล................................รหัสกลุม
เลขที่บัตรประชาชน ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่
หมูที่
บาน
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรศัพทเคลื่อนที่
โทรสาร
สถานที่ตองการตรวจรับรอง บริเวณ หมูที่
บาน
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
ชนิดพืช
พันธุ
เนื้อที่ (ไร)
แหลงที่มาของตัวอยาง
เกษตรกร
หมอดินอาสา
กลุมเกษตรกร/กลุมสหกรณ
สวนราชการ/อื่นๆ
เอกสารที่นํามายื่นพรอมแบบคําขอ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่น
แผนที่แสดงที่ตั้งของแปลงเพาะปลูก 1 ฉบับ
กรณีตออายุการรับรอง ตองแนบสําเนาใบรับรองที่หมดอายุ 1 ฉบับ
เมื่อไดรับการตรวจรับรองแลว ตองการใหจัดสงผลการตรวจประเมิน โดยวิธี
มารับดวยตนเองที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
มารับดวยตนเองที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต
จังหวัด
ใหจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูคือ
หนวยงานที่รับแบบคําขอการรับรอง
(ลงนาม)
(

ผูขอการรับรอง
)

เจาหนาที่กลุมวิเคราะหดินกําหนดรหัสตัวอยาง
(พ.ศ. รหัสจังหวัด อําเภอ ตําบล รหัสกลุมที่ ลําดับที่)

เจาหนาที่ผูกําหนดรหัส…………………………………………................
(........................................................................)
วันที่ ............เดือน..............................พ.ศ....................

แบบ ดด 2
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แบบฟอรมการตรวจสอบพื้นที่และเก็บตัวอยาง

โครงการดินดี ชีวีปลอดภัย

รหัสกลุม

ชื่อเจาของตัวอยาง (นาย/นาง/นางสาว)
นามสกุล
ตําบล
อําเภอ
สถานที่เก็บตัวอยาง บริเวณหมูที่
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
โทรศัพทเคลื่อนที่
พิกัดทางภูมิศาสตรของพื้นที่ (UTM) X
Y
ชนิดพืช
พันธุ
เนื้อที่ (ไร)
ชนิดของเนื้อดิน...............................................................................ตรวจประเมินครั้งที่........ .........................
พื้นที่ปลูก
ที่ราบ
ที่ราบลุม
มีการเผาตอซังหรือเศษซากพืชในพื้นที่
ยกรอง

ยกรองน้ําขัง

ประสบภัยธรรมชาติ น้ําทวม แลง ซ้ําซาก

ที่เนิน
ใชปุยพืชสด

ใชสารปรับปรุงดิน พด.
ใชปุยเคมีสูตร...................

ตองการทําการเกษตรอินทรีย
อื่น ระบุ..............................................

รายการตรวจสอบ

ใช

ไมใช

ขอสังเกต

พื้นที่ปลูกมีรองรอยการชะลาง พังทลายของดินสูง
พื้นที่ปลูกพบชั้นดานที่ความลึกดินนอยกวา 25 ซ.ม. สําหรับพืชรากสั้น และที่ความลึก
ดินนอยกวา 75 ซ.ม. สําหรับพืชรากยาว
พื้นที่ปลูกพบปริมาณหินกรวดมากกวา 35 % ที่ความลึกดิน 0-25 ซ.ม. สําหรับพืชราก
สั้น และที่ความลึกดิน 0-75 ซ.ม. สําหรับพืชรากยาว
แปลงเพาะปลูกเคยเปนที่ตั้งคอกปศุสัตว
แปลงเพาะปลูกเคยเปนที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
แปลงเพาะปลูกเคยเปนสถานที่ทิ้งขยะ
แปลงเพาะปลูกเคยเปนสถานที่ทิ้งสารเคมี
แปลงเพาะปลูกเคยปลูกพืชที่มีการใชสารเคมีมาก
แปลงเพาะปลูกเคยมีการใสปุยที่มีการปนเปอนของโลหะหนัก

เกณฑการประเมิน
ผาน

ถาตอบวา ไมใช 100%
ถือวาผานการประเมินเพื่อรวมโครงการดินดีชีวีปลอดภัย
ไมผาน หนวยงานผูตรวจสอบพื้นที่เบื้องตน..............................................................

ลงชื่อ................................................................ผูตรวจประเมิน
(…………………………......................)
ตําแหนง..........................................................
กลุมวิเคราะหดินกําหนดรหัสตัวอยาง

( พ.ศ. รหัสจังหวัด อําเภอ ตําบล รหัสกลุมที่

ลําดับที่)

แบบ ดด 3
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รายงานผลการตรวจประเมินการรับรองมาตรฐานดินดีชีวีปลอดภัย
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวอยางที่สงวิเคราะหตรวจสอบ
ชื่อเจาของตัวอยาง
รหัสตัวอยาง

( พ.ศ. รหัสจังหวัด อําเภอ ตําบล รหัสกลุมที่ ลําดับที่)

3. ผลการวิเคราะหตัวอยาง
รายการ
1. ความเปนกรดเปนดางของดิน (pH)
2. คาการนําไฟฟา (EC)
2. ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (OM)
3. ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (CEC)
4. รอยละความอิ่มตัวดวยเบส (% BS)
5. ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (avail. P)
6. โพแทสเซียมที่เปนประโยชน (avail. K)
7. ผลวิเคราะหธาตุโลหะหนัก
7.1 Arsenic (As)
7.2 Cadmium (Cd)
7.3 Copper (Cu)
7.4 Lead (Pb)
7.5 Zine (Zn)

หนวย

เกณฑ
มาตรฐาน

dS. M
%
cmol. Kg-1
%
mg. Kg-1
mg. Kg-1

5.5-7.5
≤2
≥1
≥5
≥ 17.5
≥5
≥ 30

mg. Kg-1
mg. Kg-1
mg. Kg-1
mg. Kg-1
mg. Kg-1

≤ 30
≤ 0.5
≤ 45
≤ 55
≤ 100

-1

ผลวิเคราะห

ผลการประเมิน
ผาน
ไมผาน


























 สมควรออกใบรับรองได
 ไมผาน สมควรปรับปรุง ดังนี้
……………………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………….………………….……………………………
(ลงนาม)…………………………………
(...………………………..……….…)
หัวหนากลุมวิเคราะหดิน สพข............
วันที่…….เดือน.......………..พ.ศ. ...…
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ฐานขอมูล ดด1 ฐานขอมูลเกษตรกร
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

เลขที่บัตรประชาชน

รหัสจังหวัด

รหัสกลุม

โทรศัพท/
โทรศัพทเคลื่อนที่

หมายเหตุ
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ฐานขอมูล ดด 2 แสดงขอมูลการตรวจประเมินเบื้องตน
รหัสกลุม

รหัสตัวอยาง

พิกัดทางภูมิศาสตร
X
Y

การตรวจประเมิน
ผาน ไมผาน
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ฐานขอมูล ดด 3 แสดงรายงานผลการตรวจประเมินการรับรองมาตรฐานดินดีชีวีปลอดภัย
รหัส
ตัวอยาง

วันที่สง วันที่บันทึก ประเภทการ พิกัดทางภูมิศาสตร
ตัวอยาง
ขอมูล
ใชที่ดิน
X
Y

pH

EC OM
(dS M-1) (%)

CEC
(cmol Kg-1)

BS
(%)

P

K

As

Cd
Cu
-1
(mg Kg )

Pb

Zn

ผลการประเมิน
ผาน ไมผาน
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ภาพผนวกที่ 1 ตัวอยางแนวทางการเก็บตัวอยางดินแบบตัวอยางรวม (Composite sample)
ตัวอยางพื้นที่ติดกัน 30 ไร

10

ติดตั้งปาย
ครอบคลุม
ทั้งกลุมพื้นที่

สุมเก็บ 5 จุด

ไร

10 ไร

10

ไร

เอาตัวอยางมาใสถังคลุกเคลา
แลวแบงมาเปน ตัวอยางดินรวม
(Composite sample)

1

2
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ที่ปรึกษาโครงการ
1. นายชัยวัฒน สิทธิบุศย
2. นายปราณีต วิเศษศรี
3. นายอภิชาต จงสกุล
4. นายบัณฑิต ตันศิริ
5. นายชุมพล ลิลิตธรรม
6. นายเสรี จึงนิจนิรันดร

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
รองอธิบดีดานบริหาร
รองอธิบดีดานวิชาการ
รองอธิบดีดานปฏิบัติการ
ผูอํานวยการสํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

คณะผูดําเนินการยกรางโครงการดินดีชีวีปลอดภัย
1. คณะทํางานจัดทํามาตรฐานเพื่อการรับรองสินคาเกษตรและอาหารในสวนที่เกี่ยวของกับ
กรมพัฒนาที่ดิน
2. ผูอํานวยการสํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน
3. ผูอํานวยการสํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน
4. ผูอํานวยการกองแผนงาน
5. หัวหนาฝายเผยแพรและประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกรม
6. หัวหนาสวนวิจัยสิ่งแวดลอมดิน สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน
7. หัวหนาสวนมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะหดิน สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน
8. หัวหนาสวนวิทยบริการ สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน
9. หัวหนาศูนยรับรองมาตรฐานสินคาปจจัยการผลิตทางการเกษตร สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน
ผูเรียบเรียงและจัดทํายกรางโครงการดินดีชีวีปลอดภัย
1. นายเกษม
ทองปาน
2. นางสุพร
บุญประคับ
3. นางสาวผจงจิต บุญราช
4. นายเปรมศักดิ์ เที่ยงบางหลวง
5. นางอรทัย
ศุกรียพงศ
6. นางทิพวรรณ อินทโสตถิ
7. นางสาวบงกช สี่สุวรรณ
8. นางสาวจุฑารัตน คํานึงกิจ
ผูออกแบบปก
นายประยุทธ

ชะมะผลิน

สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่
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