
กลุมวิเคราะหดินกลุมวิเคราะหดิน

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  11 ปทุมธานีปทุมธานี



หนาที่รับผิดชอบหนาที่รับผิดชอบ

ใหบริการวิเคราะหดนิ น้ํา พืช และสิ่งปรับปรุงดิน

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ดิน เพื่อใหทราบ

ถึงคุณสมบัติ และประเมินคาความอุดมสมบูรณ

ของดิน และใหคําแนะนําในการปรับปรุงบํารุงดนิ

และการใชปุยแกเกษตรกร หนวยงานภาครัฐและ

เอกชน



อัตรากําลังอัตรากําลัง

ขาราชการ 4 คน

ลูกจางประจํา 2 คน

พนักงานราชการ 1 คน

จางเหมาเอกชน 3 คน

รวมทั้งสิ้น  10 คน



อัตรากําลังอัตรากําลัง

นางสาวกัญจนรัชต  ลชิตาวงศ
ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหดนิ

นางสาวกัญจนรัชต  ลชิตาวงศ
ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหดนิ

นางสาวขวัญหทัย  ปนศรี
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ

นางสาวขวัญหทัย  ปนศรี
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ

นางสาวศริิวรรณ  แดงภักดี
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ

นางสาวศริิวรรณ  แดงภักดี
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ



อัตรากําลังอัตรากําลัง

นายถวัลย  ชมภูคํา
เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน

นายถวัลย  ชมภูคํา
เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน

นางสุรีย  มาลัยทอง
พนักงานเกษตรพื้นฐาน

นางสุรีย  มาลัยทอง
พนักงานเกษตรพื้นฐาน

นายประสาร แสงน้ํา
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ

นายประสาร แสงน้ํา
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ



นางสาวศริินนัท  สุดสังข
นักวิทยาศาสตร

นางสาวศริินนัท  สุดสังข
นักวิทยาศาสตร

นางบัวเรียน  ถนอมวํา
จางเหมาเอกชน 

นางบัวเรียน  ถนอมวํา
จางเหมาเอกชน 

นายสายันต  เลิศสันเทยีะ
จางเหมาเอกชน

นายสายันต  เลิศสันเทยีะ
จางเหมาเอกชน

นางสายฝน  เกตุเอี่ยม
จางเหมาเอกชน

นางสายฝน  เกตุเอี่ยม
จางเหมาเอกชน



วิสัยทัศนวิสัยทัศน



ภารกิจหลักภารกิจหลัก

วิเคราะหดินผาน

การเลี้ยงกุงกุลาดํา

หนวยวิเคราะหดิน

เคลื่อนที่



ภารกิจรองภารกิจรอง

13 ชนิดสินคา



Parameter Parameter 

pH pH 

ECe ECe 

GR GR 

LR LR 



Parameter Parameter 

pH pH 

EC1:5 EC1:5 

P (DA) P (DA) 

LR LR 

K (DA) K (DA) 



Parameter Parameter 

pH&LR , EC pH&LR , EC 

เฉพาะงานวิจัยเฉพาะงานวิจัย

&&งานโครงการตางงานโครงการตาง  ๆๆ    

N , P , KN , P , K

Ca , Mg , SCa , Mg , S

Fe , Mn , Cu, Zn Fe , Mn , Cu, Zn 

Pb , Cu, Cd Pb , Cu, Cd 

Trace elementsTrace elements

Heavy MetalHeavy Metal



แผน /ผลการ
ปฏิบัติงาน

แผน /ผลการ
ปฏิบัติงานป

งบประมาณ

แผน ดิน ดิน

โครงการ

น้ํา วัสดุ

ปรับปรุงดิน

รวม

2551 3,0003,000 4,8004,800 120120 128128 527527 5,5755,575

2552 3,0003,000 2,2402,240 3,0783,078 9090 1,0131,013 6,4216,421

2553 5,1005,100 5,0005,000 4848 9393 583583 5,7245,724

2554 5,0005,000 5,0005,000 7,7707,770 263263 1,5751,575 14,60814,608

2555 5,0005,000 5,2135,213 2121 140140 1,5351,535 6,9096,909

2556 5,0005,000 5,8235,823 1818 170170 1,1391,139 7,1507,150



ปงบประมาณ งานโครงการ
25512551 -โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหสมเด็จ

 พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏชกุมาร
-โครงการดินดีชีวีปลอดภัย
-โครงการศึกษาติดตามและพัฒนาระบบฐานขอมูลโลหะหนกัและ
 การสะสมของกัมมันตรงัสีในดินเกษตรกรรมของประเทศ

25522552 -โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหสมเด็จ
 พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏชกุมาร
-โครงการดินดีชีวีปลอดภัย
-โครงการวิเคราะหดินหนึ่งจุด หนึ่งตําบล หนึ่งชุดดิน

งานโครงการอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายงานโครงการอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย



ปงบประมาณ งานโครงการ
25532553 -โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหสมเด็จ

 พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏชกุมาร
-โครงการดินดีชีวีปลอดภัย
-โครงการศึกษาติดตามและพัฒนาระบบฐานขอมูลโลหะหนกัและ
 การสะสมของกัมมันตรงัสีในดินเกษตรกรรมของประเทศ

25542554 -โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหสมเด็จ
 พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏชกุมาร
-โครงการวิเคราะหดินหนึ่งหมูบานหนึ่งจุด
-โครงการสงเสริมการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลติเกษตรกร
๘๔ ตําบล เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

งานโครงการอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายงานโครงการอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย



ปงบประมาณ งานโครงการ
25552555 -โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหสมเด็จ

 พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏชกุมาร
-โครงการดินดีชีวีปลอดภัย

25562556 -โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหสมเด็จ
 พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏชกุมาร

งานโครงการอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายงานโครงการอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย



จังหวัด จํานวน pH (คิดเปนเปอรเซ็นต) ของตัวอยางที่สงวิเคราะห

(2,259

ตัวอยาง)

(ตัวอยาง) < 4.5-5.5
กรดจัดมาก-กรดแก

5.6-6.5
กรดปานกลาง-กรดเล็กนอย

6.6-7.3
กลาง

>7.4
ดาง

ปทมุธานีปทมุธานี 135135 66.166.1 21.421.4 11.111.1 1.41.4

สิงหบุรีสิงหบุรี 4141 29.529.5 63.363.3 7.47.4 --

นครนายกนครนายก 163163 76.176.1 17.217.2 4.94.9 1.81.8

นครปฐมนครปฐม 465465 30.130.1 35.135.1 31.231.2 3.63.6

ชัยนาทชัยนาท 4444 34.134.1 52.352.3 6.86.8 6.86.8

กรุงเทพฯกรุงเทพฯ 9494 49.949.9 36.036.0 10.610.6 3.53.5

อางทองอางทอง 6161 54.254.2 36.036.0 9.89.8 --

การประเมินดินเกษตรกรที่จําเปนตองใสปูนเพื่อปรับปรุง

ปงบประมาณ 2556
การประเมินดินเกษตรกรที่จําเปนตองใสปูนเพื่อปรับปรุงการประเมินดินเกษตรกรที่จําเปนตองใสปูนเพื่อปรับปรุง

ปงบประมาณปงบประมาณ  25562556



การประเมินดินเกษตรกรที่จําเปนตองใสปูนเพื่อปรับปรุง

ปงบประมาณ 2556
การประเมินดินเกษตรกรที่จําเปนตองใสปูนเพื่อปรับปรุงการประเมินดินเกษตรกรที่จําเปนตองใสปูนเพื่อปรับปรุง

ปงบประมาณปงบประมาณ  25562556

จังหวัด จํานวน pH (คิดเปนเปอรเซ็นต) ของตัวอยางที่สงวิเคราะห

(2,259

ตัวอยาง)

(ตัวอยาง) < 4.5-5.5
กรดจัดมาก-กรดแก

5.6-6.5
กรดปานกลาง

-กรดเล็กนอย

6.6-7.3
กลาง

>7.4
ดาง

สมุทรปราการสมุทรปราการ 6666 83.183.1 12.412.4 4.54.5 --

ลพบุรีลพบุรี 158158 13.113.1 47.347.3 31.431.4 8.28.2

สระบุรีสระบุรี 521521 32.532.5 27.327.3 27.627.6 12.612.6

สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี 210210 33.633.6 44.744.7 1919 2.72.7

อยุธยาอยุธยา 179179 72.872.8 24.524.5 2.72.7 --

นนทบุรีนนทบุรี 122122 50.250.2 37.637.6 11.411.4 0.80.8



จังหวัดชัยนาทจังหวัดชัยนาทจังหวัดชัยนาท
pH Rang คิดเปน%

< 4.5 กรดรุนแรงมาก 6.25

4.5-5.0 กรดจัดมาก 37.5

5.1-5.5 กรดจัด 12.5

5.6-6.0 กรดปานกลาง 18.7

6.1-6.5 กรดเล็กนอย 25.0

มม.4.4  บานหนองเดนบานหนองเดน
OM Rang คิดเปน%

< 0.5 -1.0 ต่ํามาก-ต่ํา 93.8

1.1-1.5 คอนขางต่ํา 6.3



จังหวัดนครปฐมจังหวัดนครปฐมจังหวัดนครปฐม

pH Rang คิดเปน%

6.1-6.5 กรดเล็กนอย 33.3

6.6-7.3 กลาง 33.3

7.4-7.8 ดางออน 33.3

บานน้ําพุบานน้ําพุ  บานหลักเมตรบานหลักเมตร  บานปกไมลายบานปกไมลาย  

บานหนองขามบานหนองขาม  บานวังสะอาดบานวังสะอาด  บานวังกะละบานวังกะละ  

OM Rang คิดเปน%

< 0.5 -1.0 ต่ํามาก-ต่ํา 50

1.1-1.5 คอนขางต่ํา 25

1.6-2.5 ปานกลาง 16.67

2.6-3.5 คอนขางสูง 8.33



จังหวัดสระบุรีจังหวัดสระบุรีจังหวัดสระบุรี

pH Rang คิดเปน%

5.6-6.0 กรดปานกลาง 16.6

6.1-6.5 กรดเล็กนอย 16.6

6.6-7.3 กลาง 66.6

OM Rang คิดเปน%

< 0.5 -1.0 ต่ํามาก-ต่ํา 33.4

1.1-1.5 คอนขางต่ํา -

1.6-2.5 ปานกลาง 33.3

2.6-3.5 คอนขางสูง 33.3



จังหวัดนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี

pH Rang คิดเปน%

< 4.5 กรดรุนแรงมาก 75.0

4.5-5.0 กรดจัดมาก 25

OM Rang คิดเปน%

< 0.5 -1.0 ต่ํามาก-ต่ํา 75

1.1-1.5 คอนขางต่ํา 25



การนําผลวิเคราะหดินประเมินคา OM ในพืน้ที่
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการพฒันาที่ดิน

 ปงบประมาณ 2556

การนําผลวิเคราะหดินประเมินคาการนําผลวิเคราะหดินประเมินคา  OM OM ในพืน้ที่ในพืน้ที่

ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการพฒันาที่ดินศูนยถายทอดเทคโนโลยีการพฒันาที่ดิน

  ปงบประมาณปงบประมาณ  25562556



OMOM RangRang คิดเปนคิดเปน%% จํานวนตัวอยางจํานวนตัวอยาง

<< 0.50.5 --1.01.0 ต่ํามากต่ํามาก--ต่ําต่ํา 7.807.80 1111

ชัยนาท ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง 
ต.มะขามเฒา  อ.วัดสิงห

ลพบุรี ต.ดอนโพธิ์ อ.เมือง

สระบุรี ต.หนาพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ

สุพรรณบุรี ต.ทับหลวง อ.หนองหญาไซ

พระนครศรีอยุธยา ต.ศาลาลอย อ.พระนครศรีอยุธยา

อางทอง ต.บางเสด็จ ,ต.มงคลธรรมนิมิต อ.สามโก

ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง



OM Rang คิดเปน% จํานวนตัวอยาง

1.11.1 --1.51.5 คอนขางต่ําคอนขางต่ํา 16.3016.30 2323

นครปฐม ต.หอมเกร็ด  อ.สามพราน

ชัยนาท ต.หวยงู  อ.หันคา

ต.อูตะเภา  อ.มโนรมย

ลพบุรี ต.โคกสําโรง อ.โคกสําโรง

ต.หวยใหญ  อ.สระโบสถ

สมุทรปราการ ต.บางกระเจา อ.บางเสาธง 
ต.หนองปรือ อ.ปากพลี

ต.บานคลองสาน อ.พระสมุทรเจดีย



สระบุรี ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค

ต.ตาลเดี่ยว , ต.โคกใหญ อ.แกงคอย

สุพรรณบุรี ต.เดิมบางนางบวช อ.เดิมบางนางบวช

ต.อูตะเภา  อ.มโนรมย

พระนครศรีอยุธยา  ต.สําเภาลม อ.พระนครศรีอยุธยา

ต.บางนางรํา อ.บางปะหัน

ต.บานใหม อ.มหาราช

นนทบุรี ต.บางมวง อ.บางใหญ

อางทอง ต.บานพราน อ.แสวงหา  ต.บางปลากด อ.ปาโมก



OM Rang คิดเปน% จํานวนตัวอยาง

1.61.6--2.52.5 ปานกลางปานกลาง 29.8029.80 4242

สิงหบุรี ต.บางระบือ อ.เมือง 
ต.บานจา อ.บางระจัน

นครนายก ต.พิกุลออก อ.บานนา

ต.ปากพลี อ.ปากพลี

นครปฐม ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล

ต.หวยขวาง อ.บางเลน

ต.ดอนยายหอม อ.เมือง

ต.ทากระชับ อ.นครชัยศรี



ชัยนาท ต.สรรพยา อ.สรรพยา

ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี

กรุงเทพมหานคร แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ
สมุทรปราการ ต.บางกอบัว อ.พระประแดง

ต.บางเมือง อ.เมือง

ต.บางปูใหม อ.เมือง

ต.บางโฉลง อ.ปากพลี

พระนครศรีอยุธยา ต.วัดยม อ.บางบาล

ต.หนาโคก  อ.ผักไห

นนทบุรี ต.บางไผ อ.เมือง

ต.หนองเพรางาย อ.ไทรนอย



ลพบุรี ต.เขาสมอคอน อ.ทาวุง

ต.ชองสาลิกา อ.พัฒนานิคม

ต.เขารวก อ.ลําสนธิ

ต.ทามะนาว อ.ชัยบาดาล

ต.หนองมะคา อ.โคกเจริญ

สระบุรี ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด

ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท

ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี

ต.หนองหมู  อ.วิหารแดง



อางทอง ต.บานอิฐ  อ.เมือง

ต.องครักษ  อ.โพธิ์ทอง

ต.ตรีณรงค  อ.ไชโย

ต.แสวงหา  อ.ปาโมก

ต.ปางิ้ว  อ.เมือง

ต.ไชโย  อ.ไชโย

ต.ทางพระ  อ.โพธิ์ทอง

ต.ตลาดใหม  อ.วิเศษชัยชาญ



OM Rang คิดเปน% จํานวนตัวอยาง

>2.5>2.5 คอนขางสูงคอนขางสูง--สูงสูง 46.1046.10 6565

ปทุมธานี ต.คลองพระอุดม อ.หนองเสือ

ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ

ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง 
ต.ทายเกาะ อ.สามโคก

สิงหบุรี ต.บางระจัน อ.คายบางระจัน

ต.โพธิ์ประจักษ อ.ทาชาง

ต.สระแจง อ.บางระจัน

ต.บานหมอ อ.บางระจัน



นครนายก ต.ศรีจุฬา อ.เมือง

ต.ศรีษะกระบือ อ.เมือง

ต.ปากพลี อ.ปากพลี

นครปฐม ต.บานหลวง อ.ดอนตูม

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล

ต.บานหลวง อ.ดอนตูม

ชัยนาท ต.ทาชัย  อ.เมือง

กรุงเทพมหานคร แขวงกระทุมราย เขตหนองจอก
แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
แขวงบางมด  เขตจอมทอง
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา



สมุทรปราการ ต.ศรีษะจระเขนอย อ.บางเสาธง

ต.บางกอบัว อ.พระประแดง

ต.บางกระสอบ อ.พระประแดง

ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง

ต.บางแกว , ต.บางปลา อ.บางพลี

ต.แหลมฟาผา อ.พระสมุทรเจดีย

ต.บานระกาศ อ.บางบอ

ต.บางดวน อ.เมือง

ต.บางพลีนอย อ.บางบอ

แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา



ลพบุรี ต.หัวลํา อ.ทาหลวง

ต.หนองทรายขาว อ.บานหมี่

ต.ดงดินแดง อ.หนองมวง

สระบุรี ต.ซับสนุน อ.มวกเหล็ก

ต.เสาไห อ.เสาไห

ต.ดอนทอง อ.หนองโดน

พระนครศรีอยุธยา ต.หนองน้ําใส อ.ภาชี

ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง

นนทบุรี ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด

อางทอง ต.สีบวัทอง อ.แสวงหา

ต.ตรีณรงค อ.ไชโย

ต.มวงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ , ต.อบทม อ.สามโก



OM Rang คิดเปน% จํานวนตัวอยาง

<0.5<0.5--1.01.0 ต่ําต่ํา--ต่ํามากต่ํามาก 7.807.80 1111

1.01.0--1.51.5 คอนขางต่ําคอนขางต่ํา 16.3016.30 2323

1.61.6--2.52.5 ปานกลางปานกลาง 29.8029.80 4242

>2.5>2.5 คอนขางสูงคอนขางสูง--สูงสูง 46.1046.10 6565



ภารกิจรองภารกิจรอง

13 ชนิดสินคา

สารสกัด

อินทรีย
ยิบซัม

ปูนมารล

ปูนโดโลไมท

ปูนขาว
น้ําหมักชีวภาพ

ปุยหมักเกรด 1

ปุยหมักเกรด 2

ปุยอินทรีย

คุณภาพสูง

สารเรงจุลินทรีย

สาํหรับทําปุยหมัก

สารเรงจุลินทรีย

สาํหรับทําน้ําหมัก

ชีวภาพ

สารเรงจุลินทรีย

สาํหรับทําผลิต

เชื้อจลุินทรียควบคุม

สาเหตุโรคพืช

หินปูนบดหรือ

หินปูนฝุน



ภารกิจรองภารกิจรอง





Parameter Parameter 1.pH 1.pH 2.EC 2.EC 



Parameter Parameter 

1.pH 1.pH 

2.EC 2.EC 

3.%GI 3.%GI 

5.%Moisture5.%Moisture

6. %Seive6. %Seive
12.512.5xx12.512.5 mm.mm.

7.%Gravel7.%Gravel

4.4.วัสดุเศษแกววัสดุเศษแกว  วัสดุมีวัสดุมี

คมคม  และโลหะอื่นและโลหะอื่น  ๆๆ



ผูเชี่ยวชาญดานวางระบบการพัฒนาที่ดนิ  

ประธานผูตรวจประเมนิ

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต

ผูลงนามใบผลการวิเคราะห





แผน /ผลการปฏิบัติงาน
การรับรองมาตรฐานสินคาปจจัยการผลิตทางการเกษตร

แผน /ผลการปฏิบัติงาน
การรับรองมาตรฐานสินคาปจจัยการผลิตทางการเกษตร

จํานวนสินคาที่รับรองจํานวนสินคาที่รับรอง  ((ตัวอยางตัวอยาง))

ปงบประมาณปงบประมาณ



ปญหาและอุปสรรคปญหาและอุปสรรค



Thank You


