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บทคัดย่อ
ในการให้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพจําเป็นจะต้องทราบปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน แต่วิธีการตรวจสอบมีขั้นตอนในการเตรียม
ตัวอย่างและกระบวนการทางเคมีหลายขั้นตอน อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายที่สูง โดยแต่ละธาตุที่ต้องการทดสอบก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป ทําให้
เกษตรกรไม่นิยมที่จะตรวจสอบธาตุอาหารในดิน จึงควรมีการพัฒนาวิธีการที่เพิ่มความสะดวกในการวัดธาตุอาหารในดินขึ้น โดยเทคนิค Nearinfrared spectroscopy เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถใช้ในการตรวจสอบธาตุอาหารของดินได้หลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันอย่างรวดเร็ว
งานวิจัยนี้ ใช้ FT-NIR Spectrometer ในการวัดสเปกตรัมการดูดซับคลื่นแสงในช่วงเลขคลื่น 12,500 ถึง 4,000 cm-1 (ความยาว
คลื่น 800 ถึง 2500 nm) ของตัวอย่างดินร่วนปนทราย (ชุดดินชุมพวง) จํานวน 72 ตัวอย่าง และสร้างแบบจําลองด้วยเทคนิค Partial Least
Squares Regression (PLSR) เพื่อทํานายปริมาณ Total Nitrogen, Available Phosphorus และ Exchangeable Potassium โดยทําการ
เปรียบเทียบค่าทํานายกับค่าที่วัดได้จากวิธีมาตรฐานโดยการตรวจสอบแบบ Cross-Validation พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ในการทํานาย (R2) ของ
แบบจําลอง Total Nitrogen, Available Phosphorus และ Exchangeable Potassium เท่ากับ 0.735, 0.425, และ 0.714 ตามลําดับ โดย
มีค่าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน (RMSECV) 0.00462%, 1.32 mg/kg และ 5.64 mg/kg ตามลําดับ แบบจําลองที่พัฒนาขึ้นมี
แนวโน้มที่ดีในการทํานายค่า Total Nitrogen และ Exchangeable Potassium โดยต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยการใช้ตัวอย่างที่มากขึ้น
รวมถึงใช้ชนิดดินที่มีความหลากหลายมากขึ้น
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Abstract
In the effective fertilizing of agricultural fields, farmers must know the initial amount of nutrient in the soil
before topping additional fertilizer to meet the plant requirements. However, soil test procedures are time-consuming and
costly with tedious sample preparation and intensive chemical processes. All of this makes unattractive for farmers to
monitor the soil nutrients. To achieve an efficient fertilization, a simple but effective measurement method is needed.
Near-infrared spectroscopy is one technique that can be used to determine of soil nutrients rapidly. Also, multiple soil
chemical components can be detected at the same time with this approach.
In this research, an FT-NIR Spectrometer was used to measure the absorption spectra (12,500 to 4,000 cm-1
wave number or 800 to 2,500 nm wavelength) of 72 sandy loam samples (Chum Phuang series). Partial Least Squares
Regression (PLSR) models were developed to predict Total Nitrogen, Available Phosphorus and Exchangeable Potassium
in the soil samples. Cross-Validation comparison of the predicted and the actual (using standard methods) values was
performed. Coefficients of prediction (R2) in Total Nitrogen, Available Phosphorus and Exchangeable Potassium models
were 0.735, 0.425, and 0.714 respectively. Root Mean Square Errors of Cross Validation (RMSECV) were 0.00462%,
1.32mg/kg, and 5.64mg/kg for the respective parameters. It is evident that Total Nitrogen and Available Phosphorus can be
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predicted using the developed models. However, more studies are needed to improve the predictibility, e.g., more
samples and more soil types to be included.
Keywords: Soil nutrient content, Near-infrared spectroscopy.

1. บทนํา
ปุ๋ยเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการผลิตพืชเศรษฐกิจ ในภาพรวม
ของประเทศ เกษตรกรมีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านปุ๋ยประมาณ 1,000 –
1,500 บาทต่อไร่ (ประทีป, 2552) โดยปุ๋ยเป็นเคมีภัณฑ์ที่ต้องนําเข้า
จากต่ างประเทศกว่ าร้ อยละ 95 ของปริ มาณปุ๋ ยที่ ใช้ ทั้ งประเทศ
(นรินทร์, 2559) การให้ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสมจะสามารถลดต้นทุน
การผลิตของเกษตรกรได้ โดยต้องมีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์
ธาตุ อาหารที่ มีอยู่ ในดิ นแล้ วคํ านวณหาปริ มาณปุ๋ ยที่ ต้องใช้ ในการ
เพาะปลูก อย่างไรก็ตามธาตุอาหารแต่ละชนิดมีกระบวนการเตรียม
ตั วอย่ า งและวิ เคราะห์ ที่ แ ตกต่ า งกั น อี กทั้ ง การใช้ เ ครื่ อ งมื อ และ
อุปกรณ์ยังมีความยุ่งยากและใช้เวลาที่มาก (ทัศนีย์ และคณะ, 2542)
ทําให้เกษตรกรไม่นิยมที่จะตรวจสอบธาตุอาหารในดิน การใช้เทคนิค
ที่มีการเตรียมตัวอย่างที่ไม่ซับซ้อน และให้ผลได้อย่างรวดเร็ว เช่น
Near-infrared spectroscopy (NIRS) เข้ามาช่วย จะส่งผลให้มีการ
ในการตรวจสอบธาตุอาหารในดินเพื่อการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
และช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
เทคนิค NIRS คือการใช้เทคนิคการวัดค่าพลังงานจาการการ
ดูดกลืนแสง ในช่วง NIR ที่ความยาวคลื่น 800 ถึง 2,500 nm
พลังงานในช่วงคลื่นนี้มีมากพอที่จะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ระดั บ พลั ง งานการสั่ น ในระดั บ ต่ํ า จะไม่ เกิ ด ความร้ อ นและความ
เสียหายในวัสดุ โดยพลังงานที่ถูกดูดกลืนจะเป็นสมบัติเฉพาะของ
โมเลกุลนั้นๆ ข้อดีของเทคนิคนี้คือ มีความรวดเร็ว ไม่ทําลายตัวอย่าง
ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวอย่าง และสามารถวัดค่าคุณสมบัติเชิง
ปริมาณของวัสดุหลายค่าในเวลาเดียวกัน (อนุพันธ์, 2558)
โดยธาตุอาหารหลักในดินนั้น จะมีอยู่ด้วยกัน 3 ธาตุหลัก นั่นก็คือ
Nitrogen (N) Phosphorus (P) และ Potassium (K) โดย
ความสําคัญของ Nitrogen จะมีบทบาทในการเจริญของพืชอย่างเห็น
ได้ชัด และจะไปช่วยในกระบวนการสร้างโปรตีนได้อย่างเพียงพอ ใน
ส่วนของ Phosphorus นั้น มีหน้าที่ควบคุมความเป็นกรดเป็นด่าง
และใช้ในกระบวนการสร้างสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพลังงาน
ในพืช สุดท้ายก็คิอ Potassium มีความสําคัญในกระบวนการสร้าง
ลําเลียงน้ําตาล และแป้ง รวมถึงการสังเคราะห์แสงและกระบวนการ
หายใจส่ งผลโดยตรงต่ อคุ ณภาพของผลผลิ ต (ยงยุ ทธ และคณะ,
2541) เช่นตัวอย่างในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดธาตุอาหารในดิน
โดยใช้เทคนิค NIRS ของ Haiyan song et. al (2005) พบว่ามีการวัด
Nitrogen และ Organic matter ได้เป็นอย่างดีในส่วนของ Phosphorus และ Potassium การนํามาวัดด้วยเทคนิค NIR ยังไม่ให้ผลที่ดี
ดังนั้นในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิค
NIRS เพื่อวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลักในดิน โดยมีการอภิปราย
ถึงแนวทางในการพัฒนาเทคนิคการวัดที่มีความแม่นยําสูงขึ้นต่อไป

2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 การวัดค่าการดูดกลืนแสงของดิน
ในงานวิจัยนี้ ใช้ FT-NIR Spectrometer (MPA, Brunker,
German) ในการวั ดสเปกตรั มการดู ดซั บคลื่ นแสงในช่ วงเลขคลื่ น
12,500 ถึง 4,000 cm-1 (ความยาวคลื่น 800 ถึง 2,500 nm) ของ
ตั วอย่ างดิ นร่ วนปน จํ านวน 72 ตั วอย่ าง เป็ นชุ ดดิ นชุ มพวง โดย
ตัวอย่างที่นํามาทดสอบผ่านผึ่งดินให้แห้งในที่ร่ม (air dried) แล้วร่อน
ดินผ่านตะแกรงขนาด 2 mm ทําการทดลองโดยใส่ตัวอย่างดินในถ้วย
ใส่ตัวอย่างที่พื้นที่รับแสงด้านล่างทําจากควอตซ์ (Quartz) แล้วทําการ
วัดสเปกตรัมแสงโดยเครื่อง Spectrometer ที่ความละเอียดของช่วง
คลื่น 16 cm-1 โดยแต่ละตัวอย่างทําการวัด 3 ซ้ํา แล้วใช้วิธีการสร้าง
แบบจําลองด้วยโปรแกรม OPUS V7.0 โดยใช้เทคนิค Partial Least
Squares Regression (PLSR) เพื่อทํานายปริมาณ Total Nitrogen,
Available Phosphorus และExchangeable Potassium แล้วทํา
การเปรี ยบเที ยบค่ าทํ านายกั บค่ าที่ วัดได้ จากวิ ธีมาตรฐานโดยการ
ตรวจสอบแบบ Cross-Validation
2.2 การวัดค่าธาตุอาหารในดินโดยวิธีมาตรฐาน
ก่อนทําการหาธาตุอาหารในดิน ก็จะต้องมีการเตรียมดินโดยนํา
ตัวอย่างที่นํามาทดสอบผ่านผึ่งดินให้แห้งในที่ร่ม (air dried) แล้วร่อน
ดินผ่านตะแกรงขนาด 2 mm ชั่งตัวอย่างดิน 2 g (±0.01) ในการ
ทดสอบ ธาตุอาหารในดินที่ต้องการทราบคือ Total Nitrogen,
Available Phosphorus และ Exchangeable Potassium โดย
กระบวนการทางเคมีต่อไปนี้
 Total Nitrogen (N) โดยวิเคราะห์ผ่านการหาค่า อินทรียวัตถุ
ในดิน โดย ค่า Total nitrogen จะมีค่าอยู่ที่ 5% ของ อินทรียวัตถุใน
ดิน (Brady,1990 อ้างถึงใน พัชรี, 2552) โดยใช้วิธี Walkley &
Black (Conklin, 2005; Jacobsen and Lobber, 1998 อ้างถึงใน
พัชรี, 2552)
 Available Phosphorus (P) ใช้วิธีการวิเคราะห์ โดยสกัด
ด้วยน้ํายา Bray II ที่เป็นสารละลาย ส่วนผสมของ 0.03 N NH4F และ
0.1 N HCl มีค่า pH 2.6 (Jones, 2001 อ้างถึงใน พัชรี, 2552) และ
ตรวจวัด ด้วยวิธีการ molybdenum blue ตามวิธีที่พัฒนาโดย
Murphy & Riley (Foth and Ellis, 1997: Henry and Boyd,
1997; Pierzynski et al., 2005; Schroth et al., 2003 อ้างถึงใน
พัชรี, 2552) ที่สามารถตรวจสอบด้วย spectrometer
 Exchangeable Potassium (K) จะใช้ สารละลาย ammonium acetate ที่เป็นกลาง (1 N NH4 OAc pH 7) เป็นน้ํายาสกัด
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(Troeh and Thompson, 2005 อ้างถึงใน พัชรี, 2553) สามารถ
ตรวจสอบได้โดย flame spectrometer
3. ผลและวิจารณ์
จากการตรวจวั ดตัวอย่างดินที่ใช้ศึกษาจํานวน 72 ตัวอย่างใน
ห้องปฎิบัติการ Total Nitrogen Available Phosphorus และ
Exchangeable Potassium มีค่าเฉลี่ยและช่วงของข้อมูลแสดงดัง
Table 1

เมื่อนําตัวอย่างดินมาสแกนจะได้สเปกตรัมดังในรูปที่ 1 โดยพบว่า
มีช่วงของการดูดซับแสงของตัวอย่างดินที่เห็นได้ชัดอยู่ 3 ตําแหน่ง
คื อ ที่ ประมาณเลขคลื่ น 7006 cm-1 (1427nm) 5184 cm-1
(1929nm) และ 4536 cm-1 (2204nm) ซึ่งจะเป็นช่วงที่ดูดกลืนของ
พันธะ N-H (first overtone), C=O (second overtone) และ
C-H+C=O ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของอินทรีย์วัตถุในดินทั้งสิ้น
เมื่อนําสเปกตรัมที่ได้มาสร้างสมการทํานาย โดยใช้เฉพาะช่วงเลข
คลื่ น 10,000 – 4,400 cm-1 ซึ่ งมี สั ญญาณรบกวนต่ํ า ผลของการ
ทํานายของธาตุอาหารทั้งสามค่า แสดงดัง Table 2

Table 1 Statistics of soil chemical constituents.
Soil Chemical Constituent
Total Nitrogen (%)
Available Phosphorus (mg/kg)
Exhangeable Potassium (mg/kg)

N
72
72
72

Range
0.035- 0.083
5.08- 59.77
2.67-49.05

Mean
0.059
16.46
18.91

S.D.
0.010
8.95
10.13

Table 2 Calibration and Validation Statistics of Total Nitrogen, Available Phosphorus and Exchangeable Potassium.
Soil Chemical Constituent
Total N (%)
Available P (mg/kg)
Exchangeable K (mg/kg)

R2 Calibration
0.792
0.732
0.825

PC
6
6
5

7066 cm

R2 Validation
0.735
0.425
0.714

RMSEE
0.00417
3.84
4.47

-

-1
1

C-H

5230 cm

C=O

RMSECV
0.00463
1.32
5.64

RPD
1.94
1.32
1.87

4528 cm

Bias
-0.000003
-0.050000
0.033900

-1

C-H+C=O

Fig 1 Raw NIR Spectra of Soil Sample.
ในการทํ า นายค่ า Total Nitrogen ใช้ ส เปกรั ม ที่ ผ่ า นการ
Prereatment ด้วยวิธีการ Min-Max nomoallization โดยรูปที่ 4
และ 5 แสดง Loading vectors 3 ตัวแรก และ Regression
coefficient ตามลําดับ ที่ใช้ในการสร้างสมการทํานาย พบว่า มีช่วง
เลขคลื่นที่มีผลต่อการทํานายค่าอยู่ด้วยกัน 3 จุดหลักๆ คือ ที่เลข
คลื่ น 7066 cm-1 (1414nm) ,5245 cm-1 (1900nm) และ 4535
cm-1 (2204nm) ซึ่งเกิดจากการดูดซับแสงในย่าน NIR ของพันธะ C-

H, O-H+C-O และ C-H+C=O ตามลําดับ ของอินทรียวัตถุในดิน จาก
ที่กล่าวมาว่าการวัดค่า Nitrogen ในดินที่ได้เป็นการวัดโดยอ้อมจาก
สัดส่วนของอินทรียวัตถุที่วิเคราะห์ได้ในห้องปฏิบัติการ โดยได้ค่า R2
ของการ calibration และ validation เท่ากับ 0.792 และ 0.735
ตามลําดับ
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วัตถุดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับค่า Phosphorus ในดิน จึง
ให้ผลในการทํานายที่ไม่ดี (Fig. 7) โดยได้ค่า R2 ของการ calibration
และ validation เท่ากับ 0.732 และ 0.425 ตามลําดับ
สุดท้าย ในส่วนของการวัดค่าของ Exchangeable Potassium
ซึ่งมีความสามารถในการทํานายที่ดี (Table 2 และ Fig. 10) โดยค่า
R2 ของการ calibration และ validation เท่ากับ 0.825 และ 0.714
ตามลําดับ อย่างไรก็ตามการทํานายปริมาณ Potassium ยังมี
ความคลาดเคลื่อนที่มีสูง (RMSCV เท่ากับ 5.64 mg/kg) สมการ
ทํานายใช้ First derivative เป็น Pretreatment โดยเมื่อพิจารณา
Loading vectors และ Regression coefficient (Fig. 8 และ 9)
พบว่ าเลขคลื่ นที่ มีผลต่อการสร้างสมการทํานายคล้ายคลึ งกับของ
Phosphorus เนื่องจากพันธะ Potassium ไม่สามารถที่จะดูดกลืน
คลื่นแสงในช่วง NIR จึงเป็นการทํานายโดยอ้อม แต่ที่ได้ R2 ที่ดีอาจ
เนื่องมาจาก Potassium สามารถจับตัวกับน้ําได้ดี ซึ่งอาจจะเป็น
อิทธิพลจากน้ํา ในช่วงเลขคลื่นที่ 4545 ซึ่งเป็นช่วงของ Combination ของน้ํา

Fig. 2 Loading Vectors (first 3 PCs) for Total N model.

Fig. 3 Regression coefficient for Total N model.

Fig. 5 Loading Vectors (first 3 PCs) for Available P model.

Fig. 4 Scatter plot between actual values and predictied
values of Total N (%).
ในการสร้างสมการทํานาย Avaliable phosohorus ใช้สเปกตรัม
ที่ผ่าน Pretreatment ด้วยวิธี First derivative และตามด้วย
Multiplicative scatter correction (MSC) โดยเมื่อพิจารณา
Loading vectors 3 ตัวแรก และ Regression (Fig. 5 และ 6) เลข
คลื่ นหลั กที่ มีอิทธิ พลต่ อการสร้ างสมการทํ านายได้ แก่ 6996 cm-1
(1429nm), 5353 cm-1 (1860nm) และ 4536 cm-1 (2204 nm) ซึ่ง
เป็นช่วงคลื่นที่เกี่ยวข้องกับอินทรียวัตถุในดิน อย่างไรก็ตามค่าอิทรีย

Fig. 6 Regression coefficient for Available P model.
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Fig. 7 Scatter plot between actual values and predictied
values of Available P (mg/kg).

Fig. 10 Scatter plot between actual values and predictied
values of Exchangeable K.
เมื่อพิจารณาค่า RPD (Table 2) ของสมการทํานายธาตุอาหารทั้ง
3 ชนิด พบว่ายังมีค่าที่ต่ํา แสดงถึงช่วงของค่าปริมาณธาตุอาหารที่ใช้
ยั ง ไม่ ก ว้ า งเพี ย งพอ และค่ า ความผิ ด พลาดยั ง สู ง อยู่ ในการเพิ่ ม
ความสามารถในการทํานายของแบบจําลอง สามารถทําได้โดยใช้ช่วง
ของข้อมูลที่กว้างขึ้นและใช้ตัวอย่างดินที่มีความหลากหลายขึ้นจาก
หลายแหล่ง รวมถึงครอบคลุมชนิดของดินให้มากขึ้น

Fig. 8 Loading Vectors (first 3 PCs) for Exchangeable K
model.

4. สรุป
จากการศึกษาการวัดปริมารธาตุอาหารหลักในดินทราย ชุดดินชุม
พวง ด้วยเทคนิค NIRS พบว่าช่วงคลื่นเด่นเป็นช่วงคลื่นที่สัมพันธ์
กับอิทรียวัตถุในดิน แบบจําลองที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้ทํานายปริมาณ
Total Nitrgen ในตัวอย่างดิน โดยมีค่า R2 เท่ากับ 0.735 ส่วนการ
ทํานาย Available Phosohorus และ Exchangeable Potassium
ซึ่ งไม่ สั มพั นธ์ กั บอิ นทรี ยวั ตถุ ได้ สมการทํ านายที่ มี ค่ า R2 เท่ ากั บ
0.425 และ 0.714 ตามลําดับ จําเป็นจะต้องมีการพัฒนาเทคนิคใน
การวัดที่เหมาะสมต่อไป
5. กิตติกรรมประกาศ
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Fig. 9 Regression coefficient for Exchangeable K model.
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