
  

 

  

ชื่อภาษาไทย ตัวย่อ 

ความเป็นกรด-ด่าง pH 

ความชื้น MC 

ไนโตรเจนท้ังหมด TN 

ไนเตรทไนโตรเจน NN 

แอมเนียมไนโตรเจน AN 

ยูเรียไนโตรเจน UN 

ฟอสฟอรสัท้ังหมด TP 

ฟอสฟอรสัท่ีไม่ละลาย CIP 

  ในแอมโมเนียมซิเตรท  

ฟอสฟอรสัท่ีเป็นประโยชน ์ AVP 

โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ WK 

โพแทสเซียมทั้งหมด TK 

โซเดียม Na 

แคลเซียมออกไซด ์ CaO 

แมกนีเซียมออกไซด์ MgO 

ซัลเฟอร ์ S 

ทองแดง Cu 

เหล็ก Fe 

แมงกานีส Mn 

สังกะส ี Zn 

โบรอน B 

โมลิบดินัม Mo 

ค่าการนำไฟฟา้ EC 

อินทรีย์คาร์บอน OC 

อินทรียวัตถุ OM 

อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน C/N Ratio 

ดัชนีการงอก GI 

พลาสติก แก้ว วัสดุมีคมฯ Plastic etc. 

ปริมาณหินและกรวด Gravel 

ขนาด (12.5x12.5 mm) Sieve 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SD-MD-05 Date 21 August 2019       

         การใหบ้ริการตรวจวิเคราะหปุ๋์ย 

รายการท่ีใหบ้ริการวิเคราะห ์

  กลุม่พฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต 

     ส านักวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตที่  2 

   กรมวิชาการเกษตร 

    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

            450 ถ. พิษณุโลก-หลม่สกั ต.วงัทอง อ.วงัทอง จ. พิษณุโลก 

โทรศพัท/์โทรสาร : 055-31319 

    อีเมลล ์: oard2@doa.in.th  

 
 

งานวิเคราะหปุ๋์ย 

 ปุ๋ยเคมีหรือท่ีมี potassium humate   เป็น

สว่นประกอบ>>วิเคราะหโ์พแทสเซียม 

ท่ีละลายน ้า (WK) 

 ปุ๋ยอินทรียวิ์เคราะหโ์พแทสเซียมทัง้หมด 

    (TK) 

 

ค าแนะน าส าหรบัการวิเคราะหโ์พแทสเซียม 

 

ขอ้ควรทราบ 

 

หอ้งปฏิบติัการ มีนโยบายในการรักษา

ขอ้มูลอนัเป็นความลบัและสิทธิของลูกคา้ 

 หอ้งปฏิบติัการมีสิทธิปฏิเสธไมร่ับตวัยอา่ง 

ในกรณีเคร่ืองมือ หรือ อุปกรณช์ ารุด 

บุคลากรไมเ่พียงพอ และมีปริมาณตวัอยา่งไม่

เป็นไปตามท่ีก าหนด 

หอ้งปฏิบติัการมีนโยบายไมสุ่ม่เก็บตวัอยา่ง

ของลูกคา้ 

 

 



 

 
ค าน าและวิศยัทศัน ์

      กลุม่พฒันาการตรวจสอบพืชและปจัจยัการผลิตเป็นหน่วยงานที่

อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของ ส านักวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตที่  2 

จงัหวดัพิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร มีพ้ืนที่ รับผิดชอบในเขตจงัหวดั

ภาคเหนือตอนลา่ง ไดแ้ก ่ ก าแพงเพชร ตาก พิจิตร พิษณุโลก 

เพชรบูรณ ์สุโขทยัและอุตรดิตถ ์ 

     มีเป้าหมายมุง่มัน่สูก่ารรับรองความสามารถตามระบบมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 : 2017 เพ่ือพฒันาระบบการตรวจสอบสู่

มาตรฐานสากล และเป็นผูน้ าดา้นงานบริการวิเคราะหปุ๋์ยเพ่ือควบคุม

คุณภาพปุ๋ยในเขตภาคเหนือตอนลา่ง 

 

ภารกิจ 

   1. ศึกษา พฒันาการตรวจสอบ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมี-อินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย ์และวสัดุปรับปรุงดินอ่ืนๆ  

    2. ใหค้ าปรึกษา ประสานงาน และร่วมด าเนินการวิจยั

กบัหน่วยงานอ่ืนๆ  

 

การใหบ้ริการ 

    วิเคราะหคุ์ณภาพปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมี-อินทรีย ์ปุ๋ยอินทรีย ์และ

วสัดุปรับปรุงดินอ่ืนๆ ส าหรับเกษตรกร ผูป้ระกอบการ 

นักวิชาการ  

 

ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 

 วนัจนัทร์-วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 

 

 

      

 

ขัน้ตอนการขอรบับริการ 

 

ระยะเวลาในการวิเคราะห ์

      21 วนัท าการ ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง การก าหนด

ระยะเวลาแลว้เสร็จของงาน พ.ศ. 2557 

 

ปริมาณตวัอย่างปุ๋ ยท่ีส่งวิเคราะห ์

1. ตวัอยา่งปุ๋ยท่ีเป็นของแข็ง (เม็ด เกล็ด ผง) น ้าหนกัตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 1 กก. 

บรรจุในถุงปิดสนิทพรอ้มทัง้เขียนรายละเอียดบง่ช้ีท่ีถุงหรือภาชนะบรรจุอยา่ง

ชดัเจน 

2. ตวัอยา่งปุ๋ยท่ีเป็นของเหลว (น ้า หรือสารแขวนลอย) ปริมาตรตอ้งไมน่อ้ย

กวา่ 1 ลิตร บรรจุในภาชนะท่ีมีฝาปิดสนิท ไมร่ั่วซึม ไมมี่ลกัษณะบวม หรือ

แตก พรอ้มทัง้เขียนรายละเอียดท่ีภาชนะบรรจุอยา่งชดัเจน 

 

 

 

 

 

การปฏิเสธตวัอย่าง 

    หอ้งปฏิบติัการขอสงวนสิทธ์ิในการปฏิเสธการรับตวัอยา่ง ใน

กรณีท่ีตวัอยา่งไมส่มบูรณ ์ซ่ึงจะท าใหผ้ลการวิเคราะหผิ์ดพลาด 

โดยทัว่ไปหอ้งปฏิบติัการจะปฏิเสธการรับตวัอยา่งในกรณี

ดงัตอ่ไปน้ี 

    1. มีปริมาณนอ้ยกวา่ท่ีก  าหนด 

     2. มีสภาพไมเ่หมาะสมตอ่การเตรียมตวัอยา่งกอ่นการ

วิเคราะห ์

     3. ช่ือฉลาก ลบเลือน ไมช่ดัเจน 

     4. ภาชนะบรรจุ แตก รั่ว ซึม 

 

การออกรายงานผล 

     งานวิเคราะหปุ๋์ยมีการรายงานผลวิเคราะห ์ดงัน้ี 

     1. สง่ทางไปรษณีย ์

      2. ผูข้อรับบริการมารับดว้ยตนเอง 

 

การขอแกไ้ขรายงานผลการวิเคราะห ์

      กรณีท่ีพบขอ้ผิดพลาดในใบรายงานผลวิเคราะหซ่ึ์งไม่

เกี่ ยวขอ้งกบัผลการวิเคราะห ์เชน่ ขอ้ความไมค่รบถว้น ใหผู้ ้

ขอรับบริการติดตอ่ไดท่ี้ธุรการของกลุม่พฒันาการตรวจสอบพืช

และปัจจยัการผลิต สวพ.2 เทา่นั้น 

 

 

ลูกคา้/ผูใ้ชบ้ริการ
เขียนค าขอในแบบ
บนัทึกใบน าส่ง

ตวัอย่าง

รับ
ตวัอยา่ง

เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์
ด าเนินการตาม
รายการท่ีร้องขอ

วิเคราะห์ รับผลภายใน 21 

วนัท าการ

รายงาน
ผล


