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FTIR spectrophotometry และการวิเคราะห์สีถูกน ามาใช้แยกความแตกต่างของ

ตวัอยา่งดิน ตวัอยา่งดินจ านวน 41 ตวัอยา่งไดม้าจากพื้นท่ีหลากหลายท่ีมีสภาพแวดลอ้มต่างกนัใน
ประเทศไทย โดยใชเ้ทคนิค ATR-FTIR ท่ีอยูใ่นช่วงรังสีอินฟราเรดกลาง (mid-IR) จะถูกน ามาใช้
เพื่อหาสเปกตรัมของตวัอยา่งดิน ขอ้มูลสเปกตรัมช้ีให้เห็นสารอนินทรียแ์ละสารอินทรียใ์นสัดส่วน
ท่ีต่างกนัส าหรับตวัอย่างต่างชนิด ค่าของสีในตวัอยา่งดินหาไดจ้ากระบบสี CIE L*a*b* โดยใช้
เคร่ืองสเปกโตรมิเตอร์สี ( color spectrometer) การรวมกนัของ FTIR spectroscopy และ การ
ตรวจวดัสี สามารถใชแ้ยกความแตกต่างของตวัอยา่งท่ีศึกษา เทคนิคทั้งสองน้ีเป็นวิธีท่ีสะดวกและ
ง่าย ใชต้วัอยา่งปริมาณนอ้ยมากและไม่ตอ้งเตรียมตวัอยา่ง ผลจากการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นวา่วิธีทั้ง
สองมีศกัยภาพในการตรวจทางนิติวทิยาศาสตร์ของตวัอยา่งดิน 
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FTIR spectrophotometry and color analysis were used to distinguish soil 
samples.  Forty-one soil samples were collected from various locations of different environments 
in Thailand. The ATR-FTIR technique was employed in the mid-infrared range to acquire the 
sample spectrum.  The spectral data revealed the presence of organic and inorganic substances in 
different proportions for different samples.  The color value of the soil sample was obtained in a 
CIE L*a*b* format using a color spectrometer.  The combined methods of FTIR spectroscopy 
and color determination can be used to discriminate the samples studied.  The two techniques are 
simple and convenient methods. They require very small amount of sample and need no sample 
preparation. The results from this study have demonstrated the potential of the two methods in 
forensic examination of soil samples. 
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บทที ่1 

บทน า 

 

1.1 ทีม่าและความส าคัญของงานวจัิย 

 

ปัจจุบนัในสังคมไทยเกิดเหตุทางอาชญากรรมท่ีมากข้ึนและเกิดในหลากหลายรูปแบบ เช่น 

คดีปลน้ ฆ่าข่มขืน คดีทางอุบติัเหตุ เป็นตน้ และดว้ยการกระท าความผิดท่ีมีหลากหลายรูปแบบนั้น 

ท าให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจติดตามคนร้ายได้ยากข้ึน การจะเช่ือมโยงผูก่้อเหตุกับคดีความเหล่านั้น 

เจา้หนา้ท่ีต ารวจตอ้งคน้หาพยานหลกัฐานในท่ีเกิดเหตุให้ไดห้ลากหลาย โดยพยานหลกัฐานเหล่าน้ี

พบไดใ้นหลากหลายรูปแบบ เช่น คราบเลือด คราบอสุจิ ลายน้ิวมือแฝง เป็นตน้ แต่ด้วยมีการน า

ความรู้และวิธีการในการเก็บพยานหลักฐานไปเผยแพร่ อาจท าให้ผูก่้อเหตุมีวิธีการท่ีจะก าจัด

ร่องรอยพยานหลกัฐานเหล่าน้ีออกไป ให้รอดพน้จากสายตาของเจา้หน้าท่ีต ารวจ หรือหลีกเล่ียง

ไม่ให้เกิดร่องรอยพยานหลกัฐานเหล่าน้ีข้ึน แต่มีพยานหลกัฐานอีกชนิดหน่ึงท่ีคนทัว่ไปหรือผูก่้อ

เหตุมองขา้มนัน่คือ ดิน เน่ืองจากดิน มีองคป์ระกอบของสารอินทรียแ์ละสารอนินทรียท่ี์เกิดจากทบั

ถมกนัของซากพืช ซากสัตว ์ท่ีต่างกนัในแต่ละพื้นท่ี จึงสามารถน าเคร่ืองมือทางดา้นวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยสีมยัใหม่มาตรวจแยกความแตกต่างของดินและน าไปเช่ือมโยงกบัผูก่้อเหตุได ้ผูว้ิจยั

ไดพ้บวา่มีการวิเคราะห์แยกความแตกต่างของดินดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การศึกษาลกัษณะ

ทางกายภาพเช่น ชนิดดิน สีดิน และองค์ประกอบของดินด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น เทคนิค Fourier 

Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) (Cox, Peterson, Young, Cusik, & Espinoza, 2000) 

เทคนิค X-ray diffraction (XRD) (จนัทร์จิรา สีทอง, 2551) เทคนิค Inductively Coupled Plasma 

(ICP) Spectrometry (Reidy, Bu, Godfrey, & Cizdziel, 2013) เทคนิค X-ray Fluorescence (XRF) 

(Woods, Lennard, Kirkbride, & Robertson, 2014) และ Energy Dispersive X-ray (EDX) (Sharma, 

Patel, Lata, & Milosh, 2016) ให้ผลในการพิสูจน์หลกัฐานได ้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการ

จ าแนกดินได ้
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(Cox et al., 2000) ไดท้  าการวิเคราะห์อินทรียวตัถุในดิน โดยใชต้วัอยา่งดิน 4 ชนิด ท่ีแยก

ไม่ออกดว้ยเทคนิคการวดัสีในระบบ Munsel ผลจากการวเิคราะห์สามารถแยกความแตกต่างของดิน

ได ้น าไปใชป้ระโยชน์ทางดา้นนิติวทิยาศาสตร์ได ้  

(Guedes et al., 2011) ไดศึ้กษาเชิงธรณีวทิยาของดินร่วมกบัเรณูวทิยา เพื่อท าฐานขอ้มูลของ

ดินในเมืองแอลการ์ฟ ประเทศโปรตุเกส โดยมีการวดัค่าสีในระบบ CIE ในตวัอยา่งดิน 9 ต าแหน่ง 

จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการใช้ประโยชน์จากเทคนิคทางเรณูวิทยาร่วมกบัการวดัสี ใช้แยก

ความแตกต่างของดินท่ีอยู่ในสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีคลา้ยกนัได้และสามารถน ้ าผลท่ีไดม้าใช้เป็น

ฐานขอ้มูลของเมืองแอลการ์ฟเพื่อเช่ือมโยงบุคคลกบัสถานท่ีเกิดเหตุได ้ 

(Chauhan, Kumar, & Sharma, 2018) ไดท้  าการจ าแนกตวัอยา่งดินจากตะวนัตกเฉียงเหนือ

ของอินเดีย โดยใช้เทคนิค ATR-FTIR ร่วมกบัวิธีทาง chemometrics ท าให้ทราบว่าตวัอย่างดินท่ี

ผ่านการร่อนและผ่านความร้อน (650 °C) จะเกิดสเปกตรัมท่ีต่างกนั สามารถน ามาใช้ทางนิติ

วทิยาศาสตร์ได ้ 

ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการตรวจวิเคราะห์สีของดินดว้ยเทคนิค Spectroscopy ดว้ยเคร่ือง 

Agilent Cary 60 Spectrophotometer ระบบ CIE L*a*b* ซ่ึงเป็นระบบการบรรยายสีแบบสามมิติ 

และใชเ้ทคนิค Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบของ

ดิน โดยการวิเคราะห์ค่าสเปกตรัมท่ีเป็นหมู่ฟังก์ชั่นของสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ท่ีเป็น

องคป์ระกอบของดิน โดยใชต้วัอยา่งดินอยูริ่มน ้ า ห้วย หนอง คลอง หรือ บึง เป็นส่วนใหญ่ เพราะมี

คดีท่ีผูก่้อเหตุมกัใชแ้หล่งน ้าเป็นท่ีอ าพรางศพ วตัถุพยานท่ีเป็นดินโคลนอาจติดมากบัผูก่้อเหตุไดง่้าย 

จึงเช่ือมโยงผูก่้อเหตุกบัสถานท่ีเกิดเหตุน าไปสู่การจบักุมผูก้ระท าความผิดไดใ้นท่ีสุด ซ่ึงทั้งสองวิธี

น้ีเป็นเทคนิคท่ีรวดเร็ว ท าไดง่้าย สามารถใชต้วัอยา่งเพียงเล็กนอ้ยในการแยกความแตกต่างของดิน

และยงัเป็นเทคนิคท่ีน ามาใชป้ระโยชน์ในการสืบสวนคดีความทางดา้นนิติวทิยาศาสตร์ได ้
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1.2 วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

 

1) เพื่อศึกษาองคป์ระกอบของดิน โดยใชเ้ทคนิคฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปคโตรส

โคปี (Fourier Transform Infrared Spectroscopy, FTIR)  

2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของสีดินดว้ยเทคนิค Spectroscopy ระบบ CIE L*a*b* color 

spectrophotometer 

 

1.3 สมมติฐานของงานวจัิย 

 

สามารถใช้เทคนิคฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปคโตรสโคปี (Fourier Transform 

Infrared Spectroscopy, FTIR) แยกองคป์ระกอบท่ีแตกต่างของดินในแต่ละสถานท่ี และใชเ้ทคนิค

การตรวจวดัสีดว้ยเทคนิค Spectroscopy ระบบ CIE L*a*b* color เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในดา้นนิติ

วทิยาศาสตร์เพื่อเช่ือมโยงตวัผูต้อ้งสงสัยกบัท่ีเกิดเหตุ 

 

1.4 ขอบเขตของงานวจัิย 

 

งานวิจัยน้ีเป็นการใช้เทคนิคฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปคโตรสโคปี (Fourier 

Transform Infrared Spectroscopy, FTIR) มาใช้ในการแยกองค์ประกอบของตวัอย่างดิน และ

ตรวจวดัสีดว้ยเทคนิค Spectroscopy ระบบ CIE L*a*b* color โดยเลือกเก็บตวัอยา่งดินจากริมแม่น ้ า 

ห้วย หนอง คลอง หรือ บึง ดินจากแหล่งผลิตดินสอพอง และดินจากบริเวณโรงโม่หิน ในแต่ละ

จงัหวดัในทุกภูมิภาคทัว่ประเทศไทย 

 

 

 

 

 



  4 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

1) สามารถแยกองค์ประกอบท่ีแตกต่างกนัของตวัอย่างดินแต่ละสถานท่ีโดยใช้เทคนิคฟู

เรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปคโตรสโคปี (Fourier Transform Infrared Spectroscopy, FTIR) 

ได ้

2) สามารถแยกความแตกต่างของสีดินดว้ยเทคนิค Spectroscopy ระบบ CIE L*a*b* color 

spectrophotometer ได ้

3) สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในดา้นนิติวิทยาศาสตร์ ในการสืบสวนวตัถุพยานท่ีเป็นดิน 

เพื่อเช่ือมโยงตวัผูต้อ้งสงสัยกบัสถานท่ีเกิดเหตุได ้
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

2.1 ดิน (Soil) 

 

2.1.1 ก าเนิดดิน  

ดินเกิดมาจากการสลายตวัผุพงัของหินและแร่ (อนินทรียส์าร inorganic material) รวมกบั

ซากพืชและสัตวท่ี์ตายเน่าเป่ือย (อินทรีย์สาร : organic material) คลุกเคล้าเข้าด้วยกนัโดยมี

กระบวนการ ทางธรรมชาติคอยควบคุมการเกิดดินให้ด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองติดต่อกนัโดยตลอด 

ดงัแผนผงัการเกิดดิน (รูปท่ี 1) 

 
รูปท่ี 1 ผงัแสดงการเกิดดิน 

ท่ีมา: https://sites.google.com/site/sicencewebsite/2-din/--kar-keid-din 

 

การสลายตัวผุพงัของวตัถุต้นก าเนิดดินท่ีเป็นอนินทรีย์สารเกิดจากกระบวนการทางกายภาพ 

(physical process) เช่น การเกิดแรงดึงและแรงดนัของพื้นผิวโลก ท าให้หินแร่แตกหกั หรือการกดั

เซาะของน ้าและลม ท าใหหิ้นแร่ผกุร่อนแตกหกัได ้เป็นตน้ กระบวนการทางเคมี (chemical process) 

เช่น การท าปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างน ้ ากับแร่ธาตุต่าง ๆ อย่างเช่น ปฏิกริยาไฮโดรไลซีส 

(hydrolysis) ปฏิกริยาไฮเดรชัน่ (hydration) หรือการท าปฏิกริยาทางเคมีระหวา่งอากาศกบัแร่ธาตุ

ต่างๆ อยา่งเช่น ปฏิกริยาออกซิเดชัน่ (oxydation) ปฏิกริยาคาร์บอเนชัน่ (carbonation) เป็นตน้ และ

กระบวนการทางดา้นชีวภาพ (biological process) โดยจุลินทรียท่ี์มีชีวิตเล็กๆ ช่วยยอ่ยสลายวตัถุตน้

ก าเนิดดินใหมี้ขนาดเล็กลงจนเป็นอนุภาคเล็ก ๆ การสร้างตวัของดิน เร่ิมจากการทบัถมของวตัถุตน้
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ก าเนิดดินท่ีเป็นเศษหินและแร่ธาตุต่างๆ ไดเ้ป็นชั้นดินท่ีเรียกว่าชั้นก าเนิดดิน หรือชั้นดิน C แลว้มี

การผสมคลุกเคลา้กบัสารอินทรียท่ี์ถูกท าให้สลายตวั ท าให้ลกัษณะของดินชั้นนั้นค่อยเปล่ียนแปลง

ไปโดยมีการผสมของอินทรียส์ารเพิ่มมากข้ึนจนกลายเป็นดินชั้นใหม่เรียกวา่ดินชั้นบน หรือชั้นดิน 

A ซ่ึงจะมีกิจกรรมของจุลินทรียแ์ละส่ิงท่ีมีชีวิตในดินมากข้ึน หลงัจากนั้นกระบวนการสร้างดิน

ยงัคงด าเนินการต่อไปอยูต่ลอดเวลาท าให้เกิดลกัษณะของดินใหม่ๆ จนกลายเป็นดินชั้นใหม่ เรียง

กนัไปตามล าดบัความลึกเป็นชั้นๆ เรียกวา่โปรไฟลข์องดิน (soil profile) ดงัรูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 2 ล าดบัชั้นการจดัเรียงตวัของดิน (soil profile) 

ท่ีมา: http://kruwanphen.blogspot.com/2011/07/blog-post_19.html 

 

2.1.2 องค์ประกอบของดิน 

ดินประกอบดว้ยวตัถุตน้ก าเนิดดิน 2 ส่วนคือ หินและแร่ (อนินทรียว์ตัถุ) และซากส่ิงมีชีวิต 

(อินทรียว์ตัถุ) เม่ือมีกระบวนการสร้างดิน มีการรวมกนัของวตัถุตน้ก าเนิด ก่อให้เกิดช่องวา่งเล็ก ๆ 

ระหวา่งเม็ดดินเป็นท่ีแทรกตวัอยูข่องน ้ า อากาศ องคป์ระกอบท่ีส าคญัของดิน (soil component) มี

อยู ่4 อยา่ง  
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รูปท่ี 3 แสดงองคป์ระกอบส าคญัของดิน 
ท่ีมา : http://www.kladee.com/basic/soil/ 

 

แร่ธาตุหรืออนินทรียว์ตัถุ 

แร่ธาตุหรืออนินทรียว์ตัถุ ไดแ้ก่ ส่วนท่ีไดม้าจากการสลายตวัผุพงัของหินและแร่ 

แร่ท่ีเป็นวตัถุตน้ก าเนิดของดินมีอยู ่2 กลุ่มใหญ่ คือ แร่ปฐมภูมิ (primary mineral) เป็นแร่ท่ี

เกิดข้ึนดั้ งเดิมตั้ งแต่การสร้างตัวของเปลือกโลกในระยะแรก เช่น พวกแร่เฟลสปาร์ 

(feldspar : AlSi3O8) แต่ควอทซ์ (quartz : SiO2) แร่ไมกา้ (mica : AlSi3O10(OH2) เป็นตน้ 

และแร่ทุติยภูมิ (secondary minerals) เป็นแร่ท่ีเกิดจากการรวมตวัของธาตุต่างๆ ท่ีสลายตวั

มาจากแร่ปฐมภูมิ หรือแร่ทุติยภูมิดว้ยกนั เช่นพวกแร่แคลไซด์ (calcite : CaCO3) แต่โดโล

ไมท์ (dolomite : CaMg (CO3)2) แร่ไพไรท์ (pyrite : FeS2) แร่ยิบซั่ม (gypsum : 

CaSO4.2H2O) เป็นตน้  ส่วนหินท่ีเป็นวตัถุตน้ก าเนิดของดิน ก็แบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่

คือ หินอคันี (igneous rock) มีอยู่หลายชนิดเช่น หินแกรนิต (granite) หินไดโอไรท ์

(diorite) เป็นตน้ หินชั้น (sedimentary rock) มีอยู่หลายชนิดเช่น หินดินดาน (shale) หิน

ทราย (sandstone) หินปูน (limestone) เป็นตน้ และหินแปร (metamorphic rock) มีอยูห่ลาย

ชนิดเช่น หินไนส์ (gneiss) หินชีสท ์(schist) หินอ่อน (marble) เป็นตน้ องคป์ระกอบของ

ดินส่วนท่ีเป็นอนินทรียว์ตัถุมีมากท่ีสุดถึงประมาณ 45 เปอร์เซ็นต ์จึงมีผลท าให้คุณสมบติั

ของดินแตกต่างกนัไดม้าก 
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อินทรียว์ตัถุ 

อินทรียว์ตัถุได้มาจากซากส่ิงมีชีวิตทั้งพืชและสัตวท่ี์ตายและถูกท าให้เน่าเป่ือย

สลายตวัทบัถมลงไปในดินจนกลายเป็นเน้ือดินไปในท่ีสุด อินทรียว์ตัถุท่ีไดม้าจากส่ิงท่ีมี

ชีวิตส่วนใหญ่จะประกอบด้วยธาตุต่างๆ คือ คาร์บอน (carbon) ไฮโดรเจน (hydrogen) 

ออกซิเจน (oxygen) ไนโตรเจน (nitrogen) ฟอสฟอรัส (phosphorus) และก ามะถนั (sulfur) 

ซากส่ิงมีชีวติท่ีสลายตวัสุดทา้ยจะมีความละเอียดอยูใ่นรูปของสารประกอบท่ีสลบัซบัซ้อน

มีลกัษณะร่วนโปร่ง สีคล ้า เรียกวา่ฮิวมสั (humus) โดยทัว่ไปพบวา่ปริมาณของอินทรียส์าร

ในดินมีนอ้ยเพียง 3-5 เปอร์เซ็นต ์โดยน ้าหนกัของดินชั้นบน (top soil) ในระดบัชั้นดินท่ีลึก

ลงไปปริมาณของอินทรียส์ารจะค่อยๆ ลดลง  

น ้า 

โดยทัว่ไปองค์ประกอบของดินส่วนท่ีเป็นน ้ ามีอยู่ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ น ้ าใน

ดินจะอยูต่ามส่วนท่ีเป็นช่องวา่งในเน้ือดิน และตามผิวของอนุภาคดินโดยมีแรงยึดของเม็ด

ดินระหว่างน ้ าดว้ยกนัดูดยึดเอาไว ้ดงันั้นดินท่ีมีอนุภาคละเอียดยึดเหน่ียวน ้ าไวไ้ดดี้และมี

ช่องวา่งระหวา่งเมด็ดินมากจึงมีโอกาสท่ีจะมีน ้าในดินไดม้ากกวา่ดินท่ีมีอนุภาคหยาบจะยึด

น ้ าไดน้้อย เพราะมีช่องว่างระหว่างเม็ดดินนอ้ย การแบ่งแยกน ้ าในดินโดยถือเอาปฏิกิริยา

ร่วมของน ้ากบัอนุภาคดิน ไดเ้ป็น 4 ประเภทคือ  

 1) น ้ าท่ีเป็นองคป์ระกอบทางเคมีของดิน (chemically combined water) เป็นน ้ าท่ี

เป็นองคป์ระกอบของแร่ต่างๆ ในดิน และอยู่ในรูปต่างๆ กนั เช่น น ้ าเล้ียงผลึกของแร่ลิโม

ไนท ์(2Fe2O3.3H2O) หรือน ้ าในแร่ทลัค ์(3MgO.4SiO2.H2O) เป็นตน้ น ้ าประเภทน้ีรากพืช

ไม่สามารถดูดไปใชป้ระโยชน์ไดเ้น่ืองจากมีนอ้ยและแรงยดึเกาะติดกบัแร่แขง็แรงมาก 

 2) น ้ าเยื่อผิวอนุภาคดิน (hygroscopic water) เป็นน ้ าท่ีอนุภาคดินดูดยืดไวท่ี้ผิว

ภายนอกในลกัษณะท่ีเป็นเยือ่บาง ๆ ดว้ยแรงท่ีสูงมาก (ไม่ต ่ากวา่ 31 บรรยากาศ) รากพืชดูด

ไปใชป้ระโยชน์ไม่ไดเ้ช่นกนั 

 3) น ้ าซบั (capillary water) เป็นน ้ าท่ีอนุภาคดินดูดยืดไวท่ี้ผิวภายนอกอยูถ่ดัจากน ้ า

เยือ่ผวิอนุภาคดินออกไป มีลกัษณะเป็นแผน่ท่ีหนาข้ึน หรือเป็นน ้าท่ีอยูใ่นช่องวา่งขนาดเล็ก
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ในดินและแรงดึงดูดของโลกไม่สามารถท าให้น ้ าส่วนน้ีเคล่ือนท่ีลงไปได ้โดยทัว่ไปดินจะ

ดูดยดืน ้าส่วนน้ีไวด้ว้ยแรงประมาณ 0.3-31 บรรยากาศ รากพืชดูดไปใชป้ระโยชน์ได ้

 4) น ้ าซึม (gravitational water) เป็นน ้ าในดินตามช่องวา่งระหวา่งเม็ดดิน ไม่อยู่

ภายใตแ้รงดึงดูดของอนุภาคดิน สามารถถูกแรงดึงดูดของโลกท าให้เคล่ือนท่ีไปได ้รากพืช

จึงดึงดูดไปใชป้ระโยชน์ไดเ้พียงบางส่วน และยงัท าใหเ้กิดการชะพาธาตุอาหารพืชลงไปยงั

ดินชั้นล่าง 

อากาศ 

อากาศในดินจะอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนท่ีไม่มีน ้ า ดงันั้นปริมาณของ

อากาศในดินจึงแปรผันกลับกับปริมาณน ้ าในดิน อากาศในดินมีแก๊สต่าง ๆ ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่นเดียวกบัในบรรยากาศเหนือผิวดิน แต่ท่ีระดบัลึก

ลงไปในดินอากาศจะเบาบางลงและจะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากกวา่ในบรรยากาศ 

ตวัอย่างเช่นในดินท่ีระดับความลึกไม่เกิน 1 เมตร มีแก๊สออกซิเจนประมาณ 10-12 

เปอร์เซ็นต์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 1-15 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตรในขณะท่ี

อากาศเหนือผิวดินประกอบด้วยแก๊สออกซิเจนประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ และแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซดป์ระมาณ 0.03 เปอร์เซ็นต ์โดยปริมาตร การหายใจของรากพืชโดยดูด

เอาแก๊สออกซิเจนเขา้ไปและปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในดินเป็นสาเหตุหน่ึง

ท่ีท าให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในดินมีมาก โดยทั่วๆ ไปปริมาณอากาศในดินมีอยู่

ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต ์โดยปริมาตรของดิน  

 

2.1.3 ประเภทของดิน 

1) ดินเหนียว คือ ดินท่ีมีดินเหนียวอยู่มากกวา่ 50% เม็ดดินจบัตวักนัอยา่ง เหนียวแน่น มี

ช่องวา่งระหวา่งเมด็ดินนอ้ย สามารถอุม้น ้าไดดี้ 

2) ดินทรายร่วน มีดินเหนียวปนอยู ่10-20% นอกนั้นเป็นทราย 

3) ดินร่วนทราย มีดินเหนียวปนอยู ่20-30% นอกนั้นเป็นทราย 
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4) ดินร่วน หมายถึง ดินท่ีมีดินเหนียวปนอยู ่30-50% ท่ีเหลืออาจจะเป็นดินทราย และดิน

ตะกอนปนอยู่ ดินร่วนมีช่องว่างระหว่างเม็ดดินมาก น ้ าจึงซึมผ่านไดดี้ อุม้น ้ าไดน้้อย

กวา่ดินเหนียว แต่เหมาะกบัพืชมากชนิด 

5) ดินทราย คือดินท่ีมีทรายปนอยูม่ากกวา่ 70% ท  าให้ดินหยาบ เม็ดดินไม่เกาะกนั ระบาย

น ้าไดดี้มาก แต่ไม่สามารถจะเก็บน ้าและปุ๋ยไวไ้ดน้าน ๆ เหมาะท่ีจะปลูกพืชท่ีจะเก็บน ้ า

ไวใ้นรากและตน้ไดม้ากเช่นกระบองเพช็ร 

6) ดินปูน คือดินท่ีมีปูน (แคลเซียม Calcium) อยูป่ระมาณ 20% หรือมากกวา่ ดินชนิดน้ีจะ

เป็นดินร่วน ดินเหนียว หรือดินทรายก็ได ้

7) ดินอินทรียว์ตัถุ คือ ดินท่ีมีซากพืช/สัตวป์นอยูป่ระมาณ 5% หรือมากกวา่ เป็นดินท่ีพบ

ในป่าทึบ   ตามกน้หนอง คลอง บึง แม่น ้ า หรือตามสันดอนท่ีน ้ าพดัพาพืชวตัถุมาทบั

ถมกนัเป็นแรมปี 

8) ดินกรด คือ ดินท่ีมีความเป็นกรดมาก (pH ต ่ากวา่ 7) ดินและน ้ า ณ ท่ี น้ีอาจมีลกัษณะ

เปร้ียว บางทีก็เรียกวา่ดินเปร้ียว พบมากในแถบท่ีมีฝนตกชุกหรือแอ่งน ้าไหล 

9) ดินด่างดินเกลือ เป็นดินท่ีมีความเป็นด่างมาก (pH สูงกว่า 7 ) พบมากเช่น ดินตาม

บริเวณชายทะเล และดินท่ีเกิดเก่ียวขอ้งกบัหินปูน หรือดินท่ีมีความแห้งแล้งจดั เช่น 

ดินในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นตน้ 

 

2.1.4 โครงสร้างของดิน  

โครงสร้างของดินคือ การจดัเรียงตวัและเช่ือมติดกนัของเม็ดดิน (soil aggregate) กลายเป็น

ก้อนดิน (ped) ท่ีมีลักษณะท่ีแน่นอนและเหมือนๆ กัน แต่บางคร้ังดินอาจไม่มีโครงสร้าง 

(structureless) หรือโครงสร้างถูกท าลายไม่ให้เม็ดดินจบัตวักนัหรือการจบัตวัท่ีไม่มีรูปร่างแน่นอน 

เช่นดินโคลนโดยทัว่ไปรูปร่างลกัษณะของกอ้นดินท่ีก าหนดโครงสร้างของดินมี 4 ประเภทใหญ่ๆ 

(รูปท่ี 4) คือ 
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1) โครงสร้างแบบทรงกลม (spheroidal structure) พบมากในดินชั้นบนของดินท่ีใชท้  า

การเกษตรหรือดินท่ีมีอินทรียส์ารอยูสู่ง 

2) โครงสร้างแบบเหล่ียม (blocky structure) พบมากในดินชั้นล่างของดินป่าหรือดิน

ตามทุ่งหญา้ 

3) โครงสร้างแบบแท่ง (prism-like structure) พบมากในดินชั้นล่างโดยเฉพาะในดิน

เขตแหง้แลง้ หรือก่ึงแหง้แลง้ 

4) โครงสร้างแบบแผน่ (plate-like structure) พบมากในดินท่ีไม่ไดใ้ชท้  าการเกษตรทั้ง

ดินชั้นบนและดินชั้นล่าง หรือในดินชั้นล่างของดินท่ีท าการเกษตรโดยใช้เคร่ืองมือหนกัเป็น

เวลานาน ๆ 

 
รูปท่ี 4 โครงสร้างของดินท่ีพบโดยทัว่ไป 

ท่ีมา: http://natres.psu.ac.th/Department/PlantScience/510-

111web/book/book%20content.htm/chapter04/Agri_04.htm 

 

2.1.5 สีของดิน (soil color) 

สีดิน เป็นสมบติัของดินท่ีมองเห็นได้ชัดเจน เป็นคุณสมบติัท่ีสะทอ้นถึงสภาพแวดล้อม 

กระบวนการเกิดดิน แร่ท่ีเป็นองคป์ระกอบของดิน หรือวสัดุอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นดิน 

1) ดินสีน ้าตาลเขม้หรือสีด า แสดงวา่ ดินนั้นมีอินทรียวตัถุอยูใ่นดินมาก หรือ เป็นดิน

ท่ีเกิดจากการผพุงัสลายตวัของหิน-แร่ ท่ีมีสีเขม้ เช่น หินภูเขาไฟพวกบะซอลท ์แกบโบร มกัมีความ

อุดมสมบูรณ์สูง  
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รูปท่ี 5 ดินท่ีน ้าตาลเขม้หรือสีด า 

ท่ีมา : ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน 

(http://osl101.ldd.go.th/easysoils/s_prop_color.htm) 

 

2) ดินสีขาวหรือสีเทาอ่อน อาจเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดิน มาจากหินท่ีมีสีจาง หรือเป็น

ทรายมาก หรือ บริเวณท่ีมีสีจางนั้นเกิดกระบวนการทางดินท่ีท าให้ธาตุต่างๆ ถูกชะลา้งออกไปจาก

ชั้นดินจนหมด เช่น ชั้นดิน E หรือเกิดจากการสะสมของปูน (lime) หรือยิปซมั (gypsum) หรือเกลือ

ชนิดต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า มีการระบายน ้าดี 

 
รูปท่ี 6 ดินสีขาวหรือสีเทาอ่อน 

ท่ีมา : ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน 

(http://osl101.ldd.go.th/easysoils/s_prop_color.htm) 
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3) ดินสีเหลืองหรือสีแดง เป็นดินท่ีมีอตัราการผุพงัสลายตวัสูง เน่ืองจาก มีพวก

ออกไซด์ของเหล็กเคลือบผิวอนุภาคมาก  มกัเกิดในในบริเวณท่ีสูงตามเนินเขาหรือท่ีราบไหล่เขา 

โดยดินเหล่าน้ีมีการระบายน ้ าดีถึงดีมาก ถา้ดินมีการระบายน ้ าในหนา้ตดัดินดีอยูเ่สมอ ส่วนใหญ่จะ

มีสีแดง แต่ถา้การระบายน ้าของดินไม่ดีเท่ากรณีแรก ดินจะมีสีเหลือง 

 
รูปท่ี 7 ดินสีเหลืองหรือสีแดง 

ท่ีมา : ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน 
(http://osl101.ldd.go.th/easysoils/s_prop_color.htm) 

 

4) ดินสีเทาปนน ้ าเงิน แสดงว่า ดินบริเวณนั้นอยู่ในสภาวะท่ีมีน ้ าขงัตลอด มีการ

ระบายน ้าไม่เพียงพอ ท าใหส้ารประกอบของเหล็กอยูใ่นรูปท่ีมีสีเทา 

 
รูปท่ี 8 ดินสีเทาปนน้้าเงิน 

ที่มา : ส้านักส้ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

(http://osl101.ldd.go.th/easysoils/s_prop_color.htm) 
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5) ดินสีประหรือดินท่ีมีหลายสีผสมกนั เป็นดินท่ีอยูใ่นสภาพท่ีมีน ้ าแช่ขงัสลบัสภาพ

ท่ีดินแห้ง โดยทัว่ไปมกัปรากฏเป็นจุดประสีเหลืองหรือสีแดงบนวสัดุพื้นสีเทา ซ่ึงเป็นผลมาจาก 

การเปล่ียนแปลงของสารประกอบของเหล็ก จะแสดงสีเทาเม่ืออยู่ในสภาวะท่ีมีน ้ าขัง (ขาด

ออกซิเจน) และเปล่ียนรูปเป็นสารท่ีให้สีแดงเม่ืออยูใ่นสภาวะดินแห้ง (มีออกซิเจนมาก)ส่วนใหญ่

พบในดินนาซ่ึงมีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลพอสมควร ซ่ึงน ้ าระบายจากหน้าตดัจนแห้งไดใ้นฤดู

แลง้หลงัการเก็บเก่ียว 

 
รูปท่ี 9 ดินสีประหรือดินท่ีมีหลายสีผสมกนั 

ท่ีมา : ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน 

(http://osl101.ldd.go.th/easysoils/s_prop_color.htm) 

 

2.2 แร่ในดิน (Soil minerals) 

 

แร่ในดิน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามลกัษณะการเกิด คือ 

1. แร่ปฐมภูมิ (primary mineral) 

หมายถึงแร่ท่ีเดิมเคยเป็นองค์ประกอบของหินอัคนี เ ม่ือหินอัคนีสลาย  ตัวแร่ท่ีเป็น

องค์ประกอบอยู่ภายในจึงตกคา้งอยู่ในดิน แร่ปฐมภูมิมกัมีขนาดใหญ่ แร่ท่ีเป็นองค์ประกอบของ 

อนุภาคดินขนาดทราย (sand) และทราบแป้ง (silt) จึงเป็นแร่ปฐมภูมิเป็นส่วนใหญ่แร่ชนิดน้ีท่ีทราบ

ในปัจจุบนั  มีประมาณ 2,000 ชนิด แต่ท่ีพบมากในดินและเป็นองค์ประกอบของหินอคันีถึง

ประมาณร้อยละ 90 มีเพียง 5 ชนิด เท่านั้นคือ 
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1) quartz (SiO2)  เป็นแร่ปฐมภูมิท่ีพบมากท่ีสุดในดิน เป็นแร่ท่ีมีเสถียรภาพสูงจึงสลายตวั

ไดย้าก ดินท่ีผา่นการผพุงัสลายตวัมานานจึงมกัพบแร่ชนิดน้ีอยูใ่นปริมาณมาก 

2) feldspar (MAlSi3O8 : M = Na, K, Ca)  ปริมาณท่ีพบในดินทัว่ไปนอ้ยกวา่ quartz แต่มกั

พบทัว่ไป แร่ชนิดน้ีเม่ือสลายตวัจะให้ธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชโดยเฉพาะแร่ feldspar ท่ีมี 

K เป็นองค์ประกอบ แร่ feldspar ท่ีมี Ca มากจะสลายตวัไดง่้ายกว่าแร่ท่ีมี K และ Na เป็น

องคป์ระกอบ 

3) pyroxene (MSiO3 หรือ M2Si2O6: M = Na, Ca, Mg, Fe, Al) แร่ชนิดน้ีสลายตวัไดง่้ายและ

ใหธ้าตุ อาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช 

4) amphibole (MSiO3 : M = Ca, Mg, Fe) แร่ชนิดน้ีสลายตวัง่ายและให้ธาตุอาหารพืช

เช่นเดียวกบั pyroxene 

5) mica ท่ีส าคญัและพบมากในดินมี 2 ชนิด คือ muscovite (K(Si3Al)Al2O10(OH)2) และ 

biotite (K(Si3Al) (Fe,Mg)3O10(OH)2) แร่ในกลุ่ม mica มี K เป็นองคป์ระกอบอยูม่ากจึงเป็นแหล่ง K 

ท่ีส าคญัในดิน biotite สลายตวัไดง่้ายกว่า muscovite และให้ธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช

นอกเหนือจาก K อีก ๒ ธาตุ คือ Mg กบั Fe 

 

2 แร่ทุติยภูมิ (secondary mineral)  

หมายถึงแร่ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการก าเนิดดินโดยการตกผลึกของไอออนท่ีได้จากการ

สลายตวัของแร่ปฐมภูมิกลายเป็นแร่ชนิดใหม่ ส่ิงแวดลอ้มขณะท่ีแร่ชนิดน้ีตกผลึกเป็น ส่ิงแวดลอ้ม

บริเวณผิวโลก จึงต่างจากส่ิงแวดลอ้มท่ีแร่ปฐมภูมิตกผลึกหลายอยา่ง ไดแ้ก่ อุณหภูมิต ่ากวา่ ความ

ดนั ต ่ากวา่ มีน ้ าเป็นตวัท าละลาย และมีความเขม้ขน้ของแก็สออกซิเจนสูงกวา่ เป็นตน้ ผลึกของแร่

ชนิดน้ีมกัมีขนาด เล็ก (เส้นผา่ศูนยก์ลางเฉล่ียนอ้ยกวา่ ๒ ไมโครเมตร) แร่ชนิดน้ีเป็นองคป์ระกอบ

ส่วนใหญ่ของดินเหนียว จึงเรียกว่า “แร่ดินเหนียว” ท่ีมีผลึกขนาดเท่าดินเหนียว (ขนาดเล็กกว่า 2 

ไมโครเมตร) สารประกอบประเภท aluminosilicate เพียงอยา่งเดียว แร่ดินเหนียวเป็นสารอนินทรีย์

โพลีเมอร์ชนิดหน่ึง ซ่ึงโครงสร้างของผลึกประกอบข้ึนดว้ยหน่วยพื้นฐาน (unit cell) ๒ ชนิด คือ 

หน่วยรูปเหล่ียมส่ีหนา้ (tetrahedral unit) และหน่วยรูปเหล่ียมแปดหนา้ (octahedral unit) มาเรียงต่อ

กนัในลกัษณะต่าง ๆ 
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2.3 การวดัสี (Color measurement) 

 

การมองเห็นของมนุษยต่์อวตัถุท่ีมีสีนั้นจะเป็นการมองเห็นท่ีแตกต่างกนัไป ดงันั้นถา้วตัถุท่ี

มีสีหรือผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตข้ึนมานั้นมีสีท่ีสม ่าเสมอและเป็นมาตรฐานสากลแล้ว การวดัสีจะบอก

ลักษณะของสีให้เป็นท่ีเข้าใจในระดับสากลได้ ซ่ึงมีหลายวิธี หลายระบบ ท่ีนิยมใช้กันอย่าง

กวา้งขวาง คือระบบ Munsell และระบบ CIE 

2.3.1 การวดัสีระบบ Munsell 

 ระบบ Munsell เป็นระบบท่ีไดมี้การพฒันามาก่อนการน าเคร่ืองมือวดัสีมาใช้ในการวดัสี 

โดยการใชส้ายตาดูและอาศยัคุณสมบติัของการมองเห็นสีคือ Hue, Value และ Chroma 

Hue คือ เฉดสี เป็นคุณสมบติัท่ีระบุวา่เป็นสีใดสีหน่ึง และมีความแตกต่างจากสีอ่ืน และสี

นั้นเป็นสีประเภท Chro-matic Color เฉดสีในระบบ Munsell แบ่งออกเป็น 10 เฉดสี โดยเป็นเฉดสี

หลกั 5 เฉดสี ไดแ้ก่ สีแดง สีเขียว สีเหลือง สีน้าเงิน และสีม่วง และเฉดสีรองจากการผสมกนัของ

เฉดสีหลกัอีก 5 เฉดสี ไดแ้ก่ สีส้ม สีเขียวเหลือง สีเขียวน ้าเงิน สีม่วงน ้าเงิน และสีม่วงแดง 

 

 
รูปท่ี 10 เฉดสีหลกัและเฉดสีรองวงสีในระบบ Munsell 

ท่ีมา : https://www.pinterest.com/pin/651473902336901082/?d=t&mt=signup 

 

Value หรือ Lightness คือ ความสว่างของสี เป็นคุณสมบติัของค่าน ้ าหนกัอ่อนแก่ของสี

ประเภท Acromatic Color คือสีด า สีเทา สีขาว โดยมีค่าน ้าหนกัเร่ิมจาก 0 คือน ้ าหนกัของสีด า จนถึง
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ค่า 10 เป็นค่าน ้าหนกัของสีขาว และระหวา่งสีด ากบัสีขาว แบ่งเป็นน ้าหนกัของสีด าสีเทา สีขาว และ

สีเทาน้ี เรียกวา่ สีกลาง (Neutral) คือเป็นสีท่ีไม่มีคุณสมบติัของ Hue อยูเ่ลย แต่ค่าน ้ าหนกั (Value) 

ของสีกลางน้ี เม่ือน าไปผสมกบัสี (Hue) ท าใหไ้ดค้่าน ้าหนกัอ่อนแก่ของสี 

Chroma หรือ Saturation คือ ความสดหรือความอ่ิมตวัของสี คือคุณสมบติัของสี (Hue) ท่ีถูก

ผสมกบัสีกลาง (Neutral) ในระดบัใดระดบัหน่ึง (1-9) ท าให้ค่า Chroma ของสีนั้นอ่อนลง (Weak) 

และไล่น ้าหนกัจนกระทัง่สีนั้นมีค่าความจดัของสีสูง (High Chroma) หรือมีความอ่ิมตวัของสีสดใส 

(Saturation) ค่าจากความอ่อน จนถึงสดใสท่ีสุด ของสีดงักล่าวน้ี 

 
รูปท่ี 11 ชาร์ตสีบรรยาย Hue, Value และ Chroma ในระบบ Munsell 

ท่ีมา : คหกรรมศาสตร์(http://home.science.swu.ac.th/Portals/41/journal/journalVol1_58.pdf) 

 

 
รูปท่ี 12 สีในระบบ Munsell 

ท่ีมา : คหกรรมศาสตร์ (http://home.science.swu.ac.th/Portals/41/journal/journalVol1_58.pdf) 
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สัญลกัษณ์ก ากบัสีแต่ละสีท่ีถูกผสมตามทฤษฎีสี Munsell ไดก้ าหนดไวด้งัน้ี H V/C (H = Hue, V = 

Value,    C = Chroma) ตวัอยา่งเช่น ถา้ระบุสี 5RP 5/12 แปลค่าตามสัญลกัษณ์ก็คือ H = 5RP, V = 5/ 

และ C = 12 หมายความว่าสีนั้นก็คือ สีม่วงอมแดง (Red-Purple) ในต าแหน่งที 5RP ค่าน ้ าหนกั 

Value สีเทา ในต าแหน่งท่ี 5 และค่า Chroma ในต าแหน่งท่ี 12 ดงัแสดงในรูปท่ี 13 

 
รูปท่ี 13 ความสัมพนัธ์ของ Hue, Value และ Chroma กบัการระบุค่าสี 

ท่ีมา : คหกรรมศาสตร์ (http://home.science.swu.ac.th/Portals/41/journal/journalVol1_58.pdf) 

 

อย่างไรก็ตาม ระบบ Munsell ตอ้งอาศยัประสบการณ์ความคิดของมนุษยใ์นการวดัสี ระบบน้ี

จดัเป็นระบบท่ีตรงกบัท่ีสายตามนุษยม์องเห็นสีแตกต่างกนัเป็นช่วงท่ีเท่า ๆ กนั 

 

2.3.2. การวดัสีระบบ CIE 

ระบบ CIE เป็นระบบท่ี Commission International de I’ Eclairage (CIE) ไดพ้ฒันาระบบ

ของการวดัสีท่ีไม่ตอ้งอาศยัประสบการณ์ หรือความคิดของมนุษยใ์นการวดัสีอย่างระบบ Munsell 

การวดัสีระบบน้ีมีขอ้ดีคือ เป็นระบบท่ีไม่ข้ึนกบัการมองเห็นของแต่ละบุคคล เป็นระบบท่ีวดัสี 

ออกมาเป็นตวัเลข เป็นระบบท่ีสามารถน าไปค านวณ และท านายสูตรสีผสมได้ด้วย ระบบ CIE 

L*a*b* เป็นวธีิการวดัสีท่ีใชล้กัษณะของ Color space ดงัรูปท่ี 14 
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รูปท่ี 14 Color space ของสีในระบบ CIELAB 

ท่ีมา : คหกรรมศาสตร์ (http://home.science.swu.ac.th/Portals/41/journal/journalVol1_58.pdf) 

 

โดยก าหนดให ้L* เป็นค่าความสวา่ง (Lightness) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 – 100 

L* = 0 สีจะเป็นไปในทิศทางมืดเป็นสีด า 

L* = 100 สีจะเป็นไปในทิศทางสวา่งเป็นสีขาว 

แกน a* ใชก้ าหนดความเป็นสีแดงหรือสีเขียว 

a* เป็น + สีจะเป็นไปในทิศทางสีแดง 

a* เป็น – สีจะเป็นไปในทิศทางสีเขียว 

แกน b* ใชก้ าหนดความเป็นสีเหลืองหรือสีน ้าเงิน 

b* เป็น + สีจะเป็นไปในทิศทางสีเหลือง 

b* เป็น – สีจะเป็นไปในทิศทางสีน ้าเงิน 

นอกจากน้ีในระบบ CIELAB มีการปรับปรุงโดยการเช่ือมค่า a* และ b* เขา้กบัค่า Hue และ 

Chroma โดยก าหนด Color term อีก 2 ตวั คือ Hue (h*) และ Chroma (C*) ดงัรูปท่ี 15 
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รูปท่ี 15 การบรรยายสีในระบบ CIELAB ในรูปสองมิติท่ีมีการเช่ือม ค่า a* และ b* เขา้กบัค่า h* 

และ C* 
ท่ีมา : คหกรรมศาสตร์ (http://home.science.swu.ac.th/Portals/41/journal/journalVol1_58.pdf) 

 

 
รูปท่ี 16 การบรรยายสีในระบบ CIELAB ในรูปสามมิติท่ีมีการเช่ือม ค่า a* และ b* เขา้กบัค่า h* 

และ C* 
ท่ีมา : คหกรรมศาสตร์ (http://home.science.swu.ac.th/Portals/41/journal/journalVol1_58.pdf) 

 



  21 

โดย Hue angle เป็นตวัเลขท่ีระบุต าแหน่งของสีในกราฟ มีหน่วยเป็นองศา 

ถา้ h* = 0º แสดงวา่เป็นสีแดง 

h* = 90º แสดงวา่เป็นสีเหลือง 

h* =180º แสดงวา่เป็นสีเขียว 

h* = 270º แสดงวา่เป็นสีน ้าเงิน 

 

2.4 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

(Junger, 1996) ได้ท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้ตัวอย่างดินกับการใช้

ประโยชน์ในการเป็นวตัถุพยานทางนิติวทิยาศาสตร์ ใชต้วัอยา่งดิน 100 ตวัอยา่งในสถานท่ีท่ีต่างกนั 

3 สถานท่ี จากชายหาด เกาะท่ีแยกจากแม่น ้ าและลานจอดรถบสั รวมทั้งหมด 300 ตวัอย่าง โดย

ตวัอย่างดินเหล่าน้ีถูกน ามาวิเคราะห์สีโดยใช้ Munsell chart และวิเคราะห์ในดิน 25 ชนิด โดยดู

ลกัษณะทางสัณฐานของแร่ จากการศึกษาพบว่าตวัอย่างดินมากกวา่ 50% ท่ีน ามาวิเคราะห์สีอยา่ง

เดียว สามารถบอกความแตกต่างของดินแต่ละพื้นท่ีไดแ้ละตวัอยา่งดินท่ีน ามาวิเคราะห์การกระจาย

ของอนุภาคดินและแร่ก็สามารถบอกความแตกต่างของดินแต่ละพื้นท่ีไดเ้ช่นกนั 

(Cox et al., 2000) ท าการตวัอย่างดินกวา่ 100 ตวัอยา่งดิน จากทุ่งทางตะวนัออกของทาง

หลวงหมายเลข 5 ของสหรัฐอเมริกา โดยตวัอย่างดินได้ผ่านการอบดว้ยไมโครเวฟท่ี 100๐C เป็น

เวลา 30 นาที น ามาบดดว้ยครกและร่อนผ่านตะแกรง เพื่อก าจดัใบไม ้ก่ิงไม ้และเศษหิน โดยน า

ตวัอยา่งดินไปวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคแบบดั้งเดิม (การวดัสี การดูเปอร์เซ็นตส์ารอินทรียใ์นดิน) และ

เทคนิค FTIR ท่ีเป็นเทคนิคใหม่ในสมยันั้น จากการศึกษาพบพบส่ีตวัอยา่งท่ีมาจากแหล่งก าเนิดทาง

ภูมิศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั แต่มีสีในระบบ Munsell เหมือนกนั ผลจากการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค FTIR 

สามารถแยกความแตกต่างของดินท่ีแยกไม่ออกดว้ยเทคนิคการวดัสีในระบบ Munsell ได ้ 

(Guedes et al., 2011) ไดศึ้กษาเชิงธรณีวทิยาของดินร่วมกบัเรณูวทิยา เพื่อท าฐานขอ้มูลของ

ดินในเมืองแอลการ์ฟ ประเทศโปรตุเกส โดยมีการวดัค่าสีในระบบ CIE ในตวัอยา่งดิน 9 ต าแหน่งท่ี

ผ่านการท ารายการวชัพืชท่ีพบ เก็บตวัอย่างดินประมาณ 200- 400 กรัม จากบริเวณผิวดิน(ลึก 5 

เซนติเมตร) ผ่านการอบแห้งบนเตาท่ี 40 ๐C จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการใช้ประโยชน์จาก
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เทคนิคทางเรณูวิทยาร่วมกบัการวดัสี ใช้แยกความแตกต่างของดินท่ีอยู่ในสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ี

คลา้ยกนัไดแ้ละสามารถน ้ าผลท่ีไดม้าใช้เป็นฐานขอ้มูลของเมืองแอลการ์ฟเพื่อเช่ือมโยงบุคคลกบั

สถานท่ีเกิดเหตุได ้

(Atherton et al., 2010) งานวิจยัน้ีใชต้วัอยา่งดินจากแปลงดอกไมแ้ละบริเวณพื้นท่ีป่า ใน

ลินคอล์น ประเทศองักฤษ ท่ีความลึก 10 เซนติเมตร ท าให้แห้ง แลว้แยกหินและวชัพืชออก ท าการ

ร่อนแล้วบดให้ได้ประมาณ 125 ไมครอน น าตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค ATR-FTIR 

สเปกตรัมท่ีไดถู้กน ามาวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกัในดิน ผลการวิจยัพบวา่ ขั้นตอนง่ายๆในการใช ้

ATR-FTIR มีความไวในการตรวจวเิคราะห์แยกความแตกต่างของดินท่ีต่างชนิดกนัและดินท่ีมาจาก

ตน้ก าเนิดท่ีต่างกนัได ้

(Woods et al., 2014) ท่ีใช้เทคนิค ATR-FTIR และ เทคนิค Microspectrophotometry 

(MSP) ตรวจสอบว่าดินจะใช้เป็นหลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไดห้รือไม่ โดยท าการวิเคราะห์

ส่วนประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ของตัวอย่างดินในประเทศออสเตรเลีย ใช้ตวัอย่างดิน 29 

ตวัอยา่ง 9 สถานท่ีในสภาพแวดลอ้มท่ีต่างกนัและคลา้ยกนั บริเวณผิวดิน (0-5 เซนติเมตร) และเน้ือ

ดิน(5-10 เซนติเมตร) จากการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้เทคนิค MSP และ ATR-FTIR 

ตรวจสอบร่องรอยและให้ความรู้เก่ียวกบัตวัอยา่งดิน โดยการใชต้วัอยา่งดินเพียงเล็กนอ้ยก็สามารถ

ตรวจคดักรองดินในเบ้ืองตน้เพื่อประโยชน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ได ้แต่ถา้ตอ้งการความแม่นย  ามาก 

ควรท าควบคู่กบัการวเิคราะห์ทางดา้นธรณีวทิยา 

(Chauhan et al., 2018) ได้ท าการจ าแนกตวัอย่างดินท่ีเก็บรวบรวมจากภูมิภาคทาง

ธรณีวิทยาต่างๆของอินเดียตะวนัตกเฉียงเหนือผ่านการใช้เทคนิค ATR-FTIR ร่วมกบัวิธีทาง  

chemometric โดยดูสารอินทรียแ์ละอนินทรียข์องพื้นผิวและความลึกในตวัอยา่งดิน ท าให้ทราบวา่

ตวัอยา่งดินท่ีผา่นการร่อนและผา่นความร้อน (650 °C) จะเกิดสเปกตรัมท่ีต่างกนัอยา่งมาก สามารถ

น ามาใชป้ระโยชน์ทางนิติวทิยาศาสตร์ได ้
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บทที ่3 

วสัดุ อุปกรณ์ และวธีิด าเนินการวจัิย 

 

3.1 วสัดุและอุปกรณ์  

 

3.1.1 ตวัอยา่งดิน จากการวิจยัน้ีไดท้  าการศึกษาตวัอยา่งดินท่ีเก็บมาจากริมแม่น ้า หว้ย หนอง คลอง 

บึง จากสถานท่ีต่าง ๆ ทัว่ประเทศไทย ดงัน้ี  

ตารางท่ี 1 ตวัอยา่งดินในเขตพื้นท่ีต่าง ๆ  
ตัวอย่าง สถานที่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั แผนที่ 

Sample1 
วดัเกาะ

กลาง 
ป่าแดด 

เมือง

เชียงใหม่ 
เชียงใหม่ 

 

Sample2   ทุ่งคอก สองพี่นอ้ง สุพรรณบุรี 

 

Sample3   ไมข้าว ถลาง ภูเก็ต 

 

Sample4   เขาแกว้ ท่าใหม ่ จนัทบุรี 
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ตารางท่ี 1 ตวัอยา่งดินในเขตพื้นท่ีต่าง ๆ (ต่อ) 

ตัวอย่าง สถานที่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั แผนที่ 

Sample5   ยา่นยาว สามชุก สุพรรณบุรี 

 

Sample6   ในเมือง เวยีงเก่า ขอนแก่น 

 

Sample7   หางน ้าสาคร มโนรมย ์ ชยันาท 

 

Sample8   บางระก า โพธ์ิทอง อ่างทอง 

 

Sample9   
คลองน ้า

เช่ียว 
เขายอ้ย เพชรบุรี 
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ตารางท่ี 1 ตวัอยา่งดินในเขตพื้นท่ีต่าง ๆ (ต่อ) 

ตัวอย่าง สถานที่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั แผนที่ 

Sample10 วดัม่วง ตะพานหิน วเิศษชยัชาญ อ่างทอง 

 

Sample11   วดัชะลอ บางกรวย นนทบุรี 

 

Sample12   ไชโย ไชโย อ่างทอง 

 

Sample13   ตลุก สรรพยา ชยันาท 

 

Sample14   
หนองนา

แซง 
เมืองชยัภูมิ ชยัภูมิ 
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ตารางท่ี 1 ตวัอยา่งดินในเขตพื้นท่ีต่าง ๆ (ต่อ) 

ตัวอย่าง สถานที่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั แผนที่ 

Sample15 
ม.เกษตร

ศาตร์ 
ก าแพงแสน ก าแพงแสน นครปฐม 

 

Sample16   
แพรกศรี

ราชา 
สรรคบุรี ชยันาท 

 

Sample17 

วดับา้น

ทอง   

(ท่าลอ้) 

ท่าลอ้ ท่าม่วง กาญจนบุรี 

 

Sample18   ท่าซุง 
เมือง

อุทยัธานี 
อุทยัธานี 

 

Sample19 
เวยีงกุม

กาม 
ท่าวงัตาล สารภี เชียงใหม ่
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ตารางท่ี 1 ตวัอยา่งดินในเขตพื้นท่ีต่าง ๆ (ต่อ) 

ตัวอย่าง สถานที่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั แผนที่ 

Sample20 
วดับา้น

ท่อ 
ป่าตนั 

เมือง

เชียงใหม่ 
เชียงใหม่ 

 

Sample21 
แม่น ้า

แควนอ้ย 
เกาะส าโรง 

เมือง

กาญจนบุรี 
กาญจนบุรี 

 

Sample22   ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 

 

Sample23 

  

บางร้ิน เมืองระนอง ระนอง 

 

Sample24   ไร่ใหม่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขนัธ์ 
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ตารางท่ี 1 ตวัอยา่งดินในเขตพื้นท่ีต่าง ๆ (ต่อ) 

ตัวอย่าง สถานที่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั แผนที่ 

Sample25   ช่องแค ตาคลี นครสวรรค ์
 

Sample26 
คลองน ้า

สมุน 
ดู่ใต ้ เมืองน่าน น่าน 

 

Sample27 

คลอง

บางกระ

เจด็ 

บางกระเจด็ บางคลา้ ฉะเชิงเทรา 

 

Sample28   บา้นแป้ง พรหมบุรี สิงห์บุรี 

 

Sample29 
บึงหนอง

โคตร 
บา้นเป็ด 

เมือง

ขอนแก่น 
ขอนแก่น 
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ตารางท่ี 1 ตวัอยา่งดินในเขตพื้นท่ีต่าง ๆ (ต่อ) 

ตัวอย่าง สถานที่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั แผนที่ 

Sample30   ส าเภาล่ม 
พระนครศรี- 

อยธุยา 

พระนครศรี- 

อยธุยา 

 

Sample31   โคกม่วง ภาชี 
พระนครศรี- 

อยธุยา 

 

Sample32   วงัน ้าซบั ศรีประจนัต ์ สุพรรณบุรี 

 

Sample33 

  

เดิมบาง 
เดิมบางนาง

บวช 
สุพรรณบุรี 

 

Sample34 

  

วงัไก่เถ่ือน หนัคา ชยันาท 
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ตารางท่ี 1 ตวัอยา่งดินในเขตพื้นท่ีต่าง ๆ (ต่อ) 

ตัวอย่าง สถานที่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั แผนที่ 

Sample35 

  

ธรรมามูล 
อ าเภอเมือง

ชยันาท 
ชยันาท 

 

Sample36 

  

มะขามลม้ บางปลามา้ สุพรรณบุรี 

 

Sample37 

  

หนองบวั เมือง กาญจนบุรี 
 

Sample38 

  

ชีน ้าราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี 

 

Sample39 

  

ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 
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ตารางท่ี 1 ตวัอยา่งดินในเขตพื้นท่ีต่าง ๆ (ต่อ) 

ตัวอย่าง สถานที่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั แผนที่ 

Sample40 

  

จรเขส้ามพนั อู่ทอง สุพรรณบุรี 

 

Sample41 

  

หว้ยม่วง ก าแพงแสน นครปฐม 

 

 

3.1.2 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานวจิยั 

ตารางท่ี 2 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ รูปอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 

 เคร่ือง FT-IR Spectrometer รุ่น Spectrum 100 

 

เคร่ืองวดัสี Agilent Cary 60 

Spectrophotometer รุ่น Cary 60 UV-Vis 
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ตารางท่ี 2 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (ต่อ) 

ครกหิน + สาก 

 

ถุงซิปใสบรรจุตวัอยา่ง 

 

 

3.2 วธีิการทดลอง 

 

3.2.1 การเก็บตวัอยา่งดิน  

 การเก็บตวัอยา่งดินจากแม่น ้ า ห้วย หนอง คลอง บึง ท าการเก็บตวัอยา่งดินตามแนวริมตล่ิง 

โดยเก็บตวัอยา่งดินตามแนวยาวของตล่ิง เก็บพื้นท่ีละ 5 จุด ท่ีระยะห่างจุดละ 50 เมตร (ดงัรูปท่ี 17) 

 
รูปท่ี 17 แสดงแผนผงัการเก็บตวัอยา่งดินจากแม่น ้า หว้ย หนอง คลอง บึง 

 

การเก็บตวัอยา่งดินจากแหล่งท าดินสอพองและจากบริเวณโรงโม่หิน ในจงัหวดัต่าง ๆ โดย

ท าการเก็บตวัอยา่งดินจากพื้นท่ีนั้นๆ แบบสุ่ม โดยมีพื้นท่ีในการเก็บ พื้นท่ีละ 5 จุด ระยะห่างจุดละ 

50 m (ดงัรูปท่ี 18) เก็บโดยใชช้อ้นสแตนเลสเก็บตวัอยา่งดินท่ีระดบัความลึกประมาณ 0-2 cm และ

น าตวัอย่างดินท่ีเก็บแต่ละจุดมารวมกนัแล้วใส่ถุงซิปใสปิดปากถุงให้สนิทเพื่อน าไปใช้ในการ

ทดลองต่อไป 
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รูปท่ี 18 แสดงแผนผงัการเก็บตวัอยา่งดินจากแหล่งท าดินสอพองและจากบริเวณโรงโม่หิน 

 

3.2.2 การเตรียมตวัอยา่งดิน 

น าตวัอยา่งท่ีเก็บไดท้ั้งหมด 41 ตวัอย่าง มาตากแดดให้แห้ง 5-7 วนั เม่ือแห้งสนิทน ามาบดให้

ละเอียดด้วยครกหิน จากนั้นร่อนตวัอย่างดว้ยตะแกรง น าตวัอย่างดินท่ีละเอียดบรรจุใสถุงซิปใส 

เพื่อน าไปใชใ้นการทดลองต่อไป 

 ศึกษาองคป์ระกอบของดินโดยใชเ้ทคนิคฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปคโตรสโคปี 

(Fourier Transform Infrared Spectroscopy, FTIR) 

น าตวัอยา่งดินท่ีบดละเอียดใส่ในแท่นวางตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ เคร่ือง 

FT-IR Spectrometer บริษทั PerkinElmer รุ่น Spectrum 100 โดยท าการสแกนท่ีช่วงเลขคล่ืน 4000-

650 cm-1 resolution 4 cm-1 จ  านวนสแกน 32 รอบต่อคร้ัง ท าการวิเคราะห์ซ ้ า 2 คร้ัง/ตวัอยา่ง โดย

บนัทึกสเปกตรัมท่ีวดัไดเ้ป็นค่า Absorbance จากนั้นท าการปรับ Smooth และ Baseline ตามล าดบั

โดยใช้ Software ท่ีติดตั้งมากบั เคร่ือง FT-IR Spectrometer จะได้สเปกตรัมท่ีพร้อมส าหรับ

วเิคราะห์ผลต่อไป 

 ศึกษาสีของดินโดยใชเ้คร่ืองตรวจวดัสี Agilent Cary 60  

น าตวัอย่างดินท่ีบดละเอียดท่ีอยู่ในซองซิปใส น าไปวางท่ีแท่นวดัสีตวัอย่าง เพื่อท าการ

วิเคราะห์ เคร่ืองท่ีใชใ้นการทดลอง คือ เคร่ือง Agilent Cary 60Spectrophotometer บริษทั Agilent 

Technologies รุ่น Cary 60 UV-Vis โดยทาการตรวจวดัท่ีช่วงความยาวคล่ืน 830 – 360 nm และ

ก าหนดพารามิเตอร์ต่าง ๆ ท่ีจะวดั ดงัน้ี Measurement mode : %R, ScanningRange (x10-9 m) : 360-

830, Slit width (x10-9 m) : 1.0, Scan Speed : Medium, Standard illuminant : D65, Observation 

Angle : 2o, Color Scale : CIE 
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แผนผงัการทดลอง 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
รูปท่ี 19 แสดงขั้นตอนการเตรียมตวัอยา่งดินเพื่อตรวจวเิคราะห์ดว้ยเทคนิคเอกซเรยฟ์ลูออเรสเซนต ์

(X ray Fluorescence Spectroscopy) และวดัสีดว้ยเคร่ือง Agilent Cary 60 Spectrophotometer 
 

 

 

 

 

น้าดินมาตากแดดให้แห้ง 5-7 วัน  

เก็บตัวอย่างดินจากพ้ืนที่ต่าง ๆ 

บดตัวอย่างดินให้ละเอียด 

ร่อนตัวอย่างดิน  

เก็บส่วนที่ละเอียดใส่ซองซิปใส 

ตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานส์

ฟอร์มอินฟราเรดสเปคโตรสโคปี 

(Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy, FTIR) 

ตรวจวัดสีด้วยเครื่อง Agilent Cary 

60 Spectrophotometer 
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บทที ่4  

ผลการศึกษา 

 

 จากการศึกษาตวัอย่างดินท่ีเก็บจากริมแม่น ้ า ห้วย หนอง คลอง บึง จากจงัหวดัต่างๆ รวม

ทั้งหมด 41 ตวัอย่าง น ามาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเอกซเรยฟ์ลูออเรสเซนต์ (X ray Fluorescence 

Spectroscopy)  และน าตวัอยา่งดินมาสังเกตสีดว้ยตาเปล่าและตรวจวดัดว้ยเคร่ืองวดัสี Agilent Cary 

60  เพื่อใชจ้  าแนกตวัอยา่งดิน โดยลกัษณะตวัอย่างดินจะแสดงในตารางท่ี 3 พบวา่ตวัอยา่งดินส่วน

ใหญ่เป็นดินเหนียว มีสีน ้าตาล 

ตารางท่ี 3 ตวัอยา่งดินท่ีเก็บไดจ้ากริมแม่น ้า หว้ย หนอง คลอง บึง ในเขตจงัหวดัต่าง ๆ 
ตวัอยา่ง แหล่งเก็บตวัอยา่ง ชนิดของดิน สีดิน  

1 วดัเกาะกลาง ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  ดินร่วน ด า 

2 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่นอ้ง จ.สุพรรณบุรี ดินร่วน น ้าตาลแดง 

3 ต.ไมข้าว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ดินทราย น ้าตาลเขม้ 

4 ต.เขาแกว้ อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี ดินเหนียว น ้าตาล 

5 ต.ยา่นยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ดินเหนียว น ้าตาลเขม้ 

6 ต.ในเมือง อ.เวยีงเก่า จ.ขอนแก่น 
ดินเหนียวปน

ทราย 
น ้าตาลเขม้ 

7 ต.หางน ้าสาคร อ.มโนรมย ์จ.ชยันาท ดินเหนียว น ้าตาลเขม้ 

8 ต.บางระก า อ.โพธ์ิทอง จ.อ่างทอง ดินเหนียว น ้าตาลส้ม 

9 คลองน ้าเช่ียว ต.คลองน ้าเช่ียว อ.เขายอ้ย จ.เพชรบุรี ดินเหนียว น ้าตาล 

10 วดัม่วง ต.ตะพานหิน อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง ดินเหนียว น ้าตาล 

11 ต.วดัชะลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ดินเหนียว น ้าตาลเขม้ 

12 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง ดินเหนียว น ้าตาล 

13 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชยันาท ดินเหนียว ด า 

14 ต.หนองนาแซง อ.เมืองชยัภูมิ จ.ชยัภูมิ ดินทราย น ้าตาลเขม้ 
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ตารางท่ี 3 ตวัอยา่งดินท่ีเก็บไดจ้ากริมแม่น ้า หว้ย หนอง คลอง บึง ในเขตจงัหวดัต่าง ๆ (ต่อ) 

ตวัอยา่ง แหล่งเก็บตวัอยา่ง ชนิดของดิน สีดิน  

15 
ม.เกษตรศาสตร์ ต.ก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน จ.

นครปฐม 
ดินทราย 

น ้าตาล

เหลือง 

16 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชยันาท ดินเหนียว น ้าตาล 

17 วดับา้นทอง (ท่าลอ้) ต.ท่าลอ้ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  ดินทราย น ้าตาล 

18 ต.ท่าซุง อ.เมืองอุทยัธานี จ.อุทยัธานี ดินเหนียว น ้าตาลส้ม 

19 เวยีงกุมกาม ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ดินร่วน ด า 

20 วดับา้นท่อ ต.ป่าตนั อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ดินร่วน น ้าตาลเขม้ 

21 แม่น ้าแควนอ้ย ต.เกาะส าโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ดินเหนียว น ้าตาล 

22 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ดินเหนียว น ้าตาล 

23 ต.บางร้ิน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ดินทราย 
น ้าตาล

เหลือง 

24 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ดินร่วน ด า 

25 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค ์ ดินเหนียว 
น ้าตาล

เหลือง 

26 คลองน ้าสมุน ต.ดู่ใต ้อ.เมืองน่าน จ.น่าน ดินเหนียว น ้าตาล 

27 
คลองบางกระเจด็ ต.บางกระเจด็ อ.บางคลา้ จ.

ฉะเชิงเทรา 
ดินเหนียว น ้าตาล 

28 ต.บา้นแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ดินเหนียว น ้าตาล 

29 บึงหนองโคตร ต.บา้นเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดินทราย น ้าตาลแดง 

30 
ต.ส าเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยธุยา 
ดินเหนียว น ้าตาลเขม้ 

31 ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยธุยา ดินเหนียว น ้าตาล 

32 ต.วงัน ้าซบั อ.ศรีประจนัต ์จ.สุพรรณบุรี ดินเหนียว น ้าตาล 

33 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ดินเหนียว น ้าตาล 
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ตารางท่ี 3 ตวัอยา่งดินท่ีเก็บไดจ้ากริมแม่น ้า หว้ย หนอง คลอง บึง ในเขตจงัหวดัต่าง ๆ (ต่อ) 

ตวัอยา่ง แหล่งเก็บตวัอยา่ง ชนิดของดิน สีดิน  

33 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ดินเหนียว น ้าตาล 

34 ต.วงัไก่เถ่ือน อ.หนัคา จ.ชยันาท ดินเหนียว น ้าตาลเหลือง 

35 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชยันาท จ.ชยันาท ดินเหนียว น ้าตาล 

36 ต.มะขามลม้ อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบุรี ดินเหนียว น ้าตาล 

37 ต.หนองบวั อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ดินร่วน ด า 

38 ต.ชีน ้าราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ดินเหนียว น ้าตาล 

39 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี ดินเหนียว ขาว 

40 ต.จรเขส้ามพนั อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ดินร่วน เทา 

41 ต.หว้ยม่วง อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม ดินเหนียว เทา 

 

4.1 ผลการศึกษาองค์ประกอบของดินโดยใช้เทคนิคฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปคโตรสโคปี 
(Fourier Transform Infrared Spectroscopy, FTIR) 
 เม่ือน าตวัอยา่งดินมาตรวจวเิคราะห์ดว้ยเทคนิคฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปคโตรส

โคปี (Fourier Transform Infrared Spectroscopy, FTIR) ไดผ้ลการทดลองดงัรูปท่ี 20 

 
รูปท่ี 20 สเปกตรัมของตวัอยา่งดินท่ี 15 บริเวณริมน ้าใน ม.เกษตรศาสตร์ก าแพงแสน 

ต.ก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 
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 รูปท่ี 20 ตวัอย่างดินท่ี 15 บริเวณริมน ้ าใน ม.เกษตรศาสตร์ก าแพงแสน ต.ก าแพงแสน อ.

ก าแพงแสน จ.นครปฐม พบสเปกตรัมในช่วงเลขคล่ืนท่ี 650-1200 cm-1  มี strong peak อยูท่ี่ช่วงเลข

คล่ืนท่ี 1000 cm-1  พบช่วงเลขคล่ืนท่ี 1600-1700 cm-1 ซ่ึงเป็นเลขคล่ืนของ C=C stretching ของ

สารอินทรีย ์พบช่วงเลขคล่ืน 1300-1500 cm-1 และช่วงเลขคล่ืน 2300-2400 cm-1 เช่นเดียวกบัท่ีพบ

ในตวัอยา่งท่ี 1 38 และ 41 

 

 
รูปท่ี 21 สเปกตรัมของตวัอยา่งดินท่ี 39 บริเวณแหล่งท าดินสอพอง ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 

 

 รูปท่ี 21 ตวัอย่างดินท่ี 39 บริเวณแหล่งท าดินสอพอง ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี พบ

สเปกตรัมท่ีแตกต่างกนัออกไปจากตวัอยา่งดินอ่ืน ๆ โดยพบสเปกตรัมในช่วงเลขคล่ืนท่ี 650-1700 

cm-1  มี strong peak อยูท่ี่ช่วงเลขคล่ืน 1300 - 1500 cm–1 แสดงถึงหมู่คาร์บอเนต เช่นเดียวกบัท่ีพบ

ไดใ้นตวัอยา่งท่ี 40  
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4.2 ผลการศึกษาสีของดินโดยใช้เคร่ืองตรวจวดัสี Agilent Cary 60  
 เม่ือน าตวัอยา่งดินมาวดัสี ดว้ยการสังเกตดว้ยตาเปล่า สามารถแบ่งกลุ่มตวัอยา่งดินไดเ้ป็น 4 

กลุ่ม คือ กลุ่มดินสีเทา–ด า กลุ่มดินสีน ้าตาล กลุ่มดินสีเหลือง-ส้ม-แดง และกลุ่มดินสีขาว ดงัรูปท่ี 22 

 
รูปท่ี 22 สีของตวัอยา่งดินเม่ือสังเกตดว้ยตาเปล่า 

 

ตารางท่ี 4 กลุ่มสีของตวัอยา่งดินเม่ือสังเกตดว้ยตาเปล่า 
กลุ่มตวัอยา่งดินท่ี สีดินเม่ือสังเกตดว้ยตาเปล่า ตวัอยา่งดิน 

1 เทา-ด า 1,13,19,24,37,40,41 

2 น ้าตาล 
3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,16,17,20,21,22 

26,27,28,30,31,32,33,35,36,38 

3 เหลือง-ส้ม-แดง 2,8,15,18,23,25,29,34 

4 ขาว 39 

 

 

 

กลุ่มดินสีเทา-ด า กลุ่มดินสีน  าตาล

กลุ่มดินสีเหลือง-ส้ม-แดง กลุ่มดินสีขาว
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 เม่ือน าตวัอยา่งดินมาตรวจวดัสีดว้ยเทคนิค Spectroscopy เคร่ืองวิเคราะห์รุ่น Cary 60 UV-

Vis ใช้ตรวจวดั  ค่า L*, a* และ b* โดยตวัอย่างในแต่ละพื้นท่ีนั้นมีสีและเน้ือสัมผสัของดินท่ี

แตกต่างกันไป ซ่ึงสีของดินจะเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงสารอินทรียว์ตัถุท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั

ภายในดิน ผลท่ีไดจ้ากเคร่ืองวดัสีตามตาราง  ท่ี 5 ค่าสีของดินในแต่ละพื้นท่ีท่ีต่างกนั สีดินท่ีมีความ

สวา่งมากจะใหค้่า L* ท่ีมีค่ามากกวา่ดินท่ีมีสีสวา่งนอ้ย ส่วนค่า a* และ b* ท่ีแสดง ก็จะให้ค่าสีของ

ดินสอดคลอ้งกนั เช่น ตวัอยา่งดินท่ี 24 เก็บจากริมแม่น ้ า ต าบลไร่ใหม่ อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ เม่ือสังเกตดว้ยตาเปล่าเห็นเป็นดินสีด า เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัตวัอย่างดินท่ี 39 

เป็นดินใช้ท าดินพอสอง เก็บท่ีต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี สังเกตดว้ยตาเปล่าเห็น

เป็นดินสีขาว โดยตวัอยา่งดินท่ี 24 ให้ค่า L* เท่ากบั 58.6371 น้อยกวา่ตวัอย่างดินท่ี 39 ท่ีให้ค่า L* 

เท่ากบั 109.6667 ซ่ึงสัมพนัธ์กบัสีของดินท่ีสังเกตดว้ยตาเปล่า 

ตารางท่ี 5 ผลการตรวจวดัสีดินดว้ยเคร่ืองวดัสี Agilent Cary 60 
ตวัอยา่ง สีดิน (สังเกตดว้ยตาเปล่า) L* a* b* 

1 ด า 62.1004 2.9892 14.7211 

2 น ้าตาลแดง 60.2801 3.3385 13.8527 

3 น ้าตาลเขม้ 70.6136 2.3907 16.1856 

4 น ้าตาล 58.3899 2.0004 12.2628 

5 น ้าตาลเขม้ 59.4466 1.3748 11.1110 

6 น ้าตาลเขม้ 59.5014 2.5532 12.2009 

7 น ้าตาลเขม้ 59.5852 2.8336 9.9340 

8 น ้าตาลส้ม 67.4576 3.1505 16.6932 

9 น ้าตาล 68.9085 1.2453 12.8806 

10 น ้าตาล 67.4191 2.8790 16.3784 

11 น ้าตาลเขม้ 65.6234 2.7577 16.1563 

12 น ้าตาล 66.0852 1.9794 14.7871 

13 ด า 66.5271 2.2110 11.9492 

14 น ้าตาลเขม้ 61.0628 2.0429 12.0036 
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ตารางท่ี 5 ผลการตรวจวดัสีดินดว้ยเคร่ืองวดัสี Agilent Cary 60 (ต่อ) 

ตวัอยา่ง สีดิน (สังเกตดว้ยตาเปล่า) L* a* b* 

15 น ้าตาลเหลือง 71.7947 2.2620 20.5936 

16 น ้าตาล 69.8201 4.1457 13.6148 

17 น ้าตาล 78.6444 2.6558 18.6210 

18 น ้าตาลส้ม 79.3484 5.8377 20.2589 

19 ด า 67.981 1.7963 11.5835 

20 น ้าตาลเขม้ 69.3401 2.6002 12.993 

21 น ้าตาล 76.8274 4.6508 20.4531 

22 น ้าตาล 66.9293 2.1787 11.8037 

23 น ้าตาลเหลือง 74.1076 0.5173 14.5183 

24 ด า 58.6371 1.7647 8.101 

25 น ้าตาลเหลือง 69.8712 1.8895 17.9353 

26 น ้าตาล 66.9639 4.8076 16.6819 

27 น ้าตาล 68.7183 2.5587 16.5005 

28 น ้าตาล 67.0206 4.0175 16.8279 

29 น ้าตาลแดง 64.1713 7.9651 15.4693 

30 น ้าตาลเขม้ 66.9964 4.5493 17.2239 

31 น ้าตาล 71.2966 3.4041 16.9364 

32 น ้าตาล 67.4932 1.9964 15.0494 

33 น ้าตาล 69.8573 3.4427 17.7359 

34 น ้าตาลเหลือง 69.2043 2.9796 17.0425 

35 น ้าตาล 67.6611 4.0149 17.3834 

36 น ้าตาล 72.2494 0.9955 17.3873 

37 ด า 58.4038 1.3379 10.7524 

38 น ้าตาล 66.2059 4.1650 16.6079 



  42 

ตารางท่ี 5 ผลการตรวจวดัสีดินดว้ยเคร่ืองวดัสี Agilent Cary 60 (ต่อ) 

ตวัอยา่ง สีดิน (สังเกตดว้ยตาเปล่า) L* a* b* 

39 ขาว 109.6667 1.2303 13.1131 

40 เทา 83.2363 1.9509 6.7467 

41 เทา 74.6654 0.0329 8.3661 

 เม่ือท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของตวัอยา่งดินจากค่า a* และ  b* พบวา่ แมต้วัอยา่ง

ดินท่ีสังเกตดว้ยตาเปล่าจะอยู่ในกลุ่มสีเดียวกนั หลงัจากน ามาตรวจดว้ยเคร่ืองวดัสีแลว้จะให้ค่าสี

ของดินใหแ้ต่ละพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงแสดงออกมาเป็นกราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งค่า L* , a* และ  

b* ดงัรูปท่ี 23 

 
 

รูปท่ี 23 ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่า L* , a* และ  b* ของกลุ่มดินท่ีมีสี เทา-ด า 
 

 รูปท่ี 23 แสดงใหเ้ห็นค่า L* ของดินในกลุ่มท่ีมีสีเทา-ด า จะมีค่าสอดคลอ้งกบัค่าความสวา่ง

ของสี คือมีค่าไปทางสีด ามากกวา่ และความสัมพนัธ์ระหวา่งค่า a* (แกน X) และ b* (แกน Y) จะให้

ค่าไปในโทนสีเขม้ซ่ึงเป็นการผสมกนัระหวา่งสีเหลืองและสีแดง 
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รูปท่ี 24ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่า L* , a* และ  b* ของกลุ่มดินท่ีมีสีเหลือง-ส้ม-แดง 
 

 รูปท่ี 24 แสดงให้เห็นวา่ค่า L* ของดินท่ีมีสีเหลือง-ส้ม-แดง จะมีค่าสอดคลอ้งกบั ค่าความ

สวา่งของสีคือมีค่าไปทางสีขาวมากกวา่ และความสัมพนัธ์ระหวา่งค่า a* (แกน X) และ b* (แกน Y) 

จะใหค้่าไปในโทนสีเหลือง-แดง  

 ดงันั้นเม่ือน าตวัอย่างดินมาสังเกตสีดว้ยตาเปล่า พบว่า ดินจากห้วย หนอง คลอง หรือบึง 

ส่วนใหญ่จะมีสีน ้ าตาล น ้ าตาลเขม้ถึงด า แสดงวา่ดินนั้นมีอินทรียวตัถุท่ีเป็นองคป์ระกอบในดินอยู่

มาก ลกัษณะเน้ือดินมีอนุภาคเกาะกนัหนาแน่นเป็นก้อน อุม้น ้ าได้ดี ส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นดิน

เหนียว ส่วนดินท่ีมีสีเทา-ขาว เป็นดินท่ีพบบริเวณโรงโม่หินและแหล่งผลิตดินสอพอง แสดงวา่ดิน

อาจมาจากวตัถุตน้ก าเนิดจากพวกหินแร่ท่ีมีสีจางจึงอาจเป็นผลท าให้ตวัอยา่งดินท่ีเก็บมาวิเคราะห์

ด้วยวิธีตรวจวดัสีดินมีค่าแตกต่างกันและการตรวจวิเคราะห์ด้วยการใช้เทคนิค FTIR ในการ

วเิคราะห์ดินแลว้พบสัญญาณเลขคล่ืนสเปกตรัมท่ีต่างกนัในตวัอยา่ง แสดงใหเ้ห็นวา่ในตวัอยา่งดินมี

สารประกอบอินทรียแ์ละอนินทรีย ์เป็นองคป์ระกอบในดินท่ีไม่เท่ากนั โดยเปรียบเทียบจากความ

สูงของสเปกตรัมท่ีต่างกนั อาจเกิดจากลกัษณะทางกายภาพของดินแต่ละสถานท่ีท่ีแตกต่างกนัหรือ

อาจเกิดจากปัจจยัภายนอก เช่น การปรับปรุงดิน การใชปุ๋้ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย ์เป็นตน้ 
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บทที ่5 

อภิปรายและสรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาวิเคราะห์ตวัอย่างดินจากริมแม่น ้ า ห้วย หนอง คลอง บึง ดินจากแหล่งผลิต

ดินสอพองและดินจากบริเวณโรงโม่ดินในจงัหวดัต่าง ๆ รวมทั้งหมด 41 ตวัอย่าง น ามาตรวจ

วิเคราะห์องค์ประกอบของตวัอย่างดินดว้ยเทคนิค Fourier Transform Infrared Spectroscopy ( 

FTIR) และตรวจวดัสีดินดว้ยเคร่ือง Agilent Cary 60 UV- Vis Spectrophotometer เม่ือน าตวัอยา่ง

ดินทั้งหมดมาวิเคราะห์หาองคป์ระกอบของตวัอยา่งดินดว้ยเทคนิค FTIR น าผลสเปกตรัมท่ีไดจ้าก

การวเิคราะห์มาเปรียบเทียบกบัดินในแต่ละสถานท่ี พบวา่เลขคล่ืนสเปกตรัมของตวัอยา่งดินจากริม

แม่น ้ า ห้วย หนอง คลอง บึง มีต าแหน่งเลขคล่ืนแตกต่างกนัไปในบางตวัอย่างข้ึนอยู่กบัชนิดและ

ปริมาณของอินทรียวตัถุท่ีเป็นองคป์ระกอบในดิน และจากผลการทดลองสามารถแบ่งกลุ่ม ตวัอยา่ง

ดินไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ตามหมู่ฟังกช์ัน่ท่ีเป็นองคป์ระกอบของตวัอยา่งดิน คือ  

กลุ่มท่ี 1 พบเลขสเปกตรัม IR ช่วงเลขคล่ืน 650–1200 cm–1 ช่วงเลขคล่ืน 1600–1700 cm–1 

เป็นเลขคล่ืนสเปกตรัมของ C=C stretching ของสารอินทรีย ์และพบช่วงเลขคล่ืน 1300-1500 cm-1 

ช่วงเลขคล่ืน 2300-2400 cm-1 พบไดใ้นตวัอยา่งท่ี 1-38 และ 41 

กลุ่มท่ี 2 พบเลขสเปกตรัม IR ช่วงเลขคล่ืน 650–1200 cm–1 ช่วงเลขคล่ืน 1600–1700 cm–1 

ช่วงเลขคล่ืน 3200-3400 cm–1 และช่วงเลขคล่ืน 1300–1500 cm–1 ซ่ึงแสดงถึงหมู่คาร์บอเนต (CO3 ) 

ท่ีอาจเป็นองคป์ระกอบทางเคมีของแคลเซียมคาร์บอเนต พบในตวัอยา่งท่ี 39 และ 40 

 พบวา่สเปกตรัม IR ท่ีวิเคราะห์ไดน้ั้น มีช่วงเลขคล่ืนท่ี 650-1200 cm–1 ซ่ึงพบไดใ้นทุก ๆ 

ตวัอยา่งดินแสดงใหเ้ห็นวา่องคป์ระกอบของดินมีสารอินทรีย ์(C-C, C-O, C-N stretching) เป็นหลกั

และพบช่วงเลขคล่ืนท่ี 1000  cm–1 เป็นแบบ strong peak  มีการพบสเปกตรัม IR ท่ีเลขคล่ืน 1300-

1500 cm–1 ซ่ึงแสดงถึงหมู่คาร์บอเนต (CO3 ) ซ่ึงพบในตวัอย่างดินกลุ่มท่ี 2 เท่านั้น หมู่คาร์บอเนต

นั้น อาจเกิดจากแคลเซียมคาร์บอเนตในหินท่ีถูกกดักร่อนและถูกทบัถมจนเกิดเป็นชั้นของดิน  

ความแตกต่างของสเปกตรัม IR ในแต่ละกลุ่มตวัอย่างดินน้ี น่าจะเกิดจากคุณสมบติัทาง

กายภาพท่ีต่างกนัในแต่ละพื้นท่ี การท่ีซากพืชซากสัตวท์บัถมกนัในปริมาณท่ีต่างกนั หรืออาจเกิด

จากการใช้ปุ๋ยบ ารุงดินในพื้นท่ีการเกษตร แลว้ส่งผลให้มีสารอินทรียท่ี์ต่างกนัลงผสมเขา้ไปอยู่ใน
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ดินได้ จากผลการศึกษาพบว่าสเปกตรัม IR ไม่สามารถแยกความแตกต่างของดินท่ีมาจาก

สภาพแวดลอ้มเดียวกนัไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงในการศึกษาน้ีคือดินท่ีมาจากบริเวณริมแม่น ้ า ห้วย หนอง 

คลอง บึง ซ่ึงเทคนิค ATR-FTIR อาจใช้บอกความแตกต่างของปริมาณสารอินทรียท่ี์อยู่ในตวัอยา่ง

ดินเหล่าน้ีไดเ้ท่านั้น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Brenda Woods และคณะ (2014) ท่ีใชเ้ทคนิค ATR-

FTIR ตรวจสอบวา่ดินจะใชเ้ป็นหลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไดห้รือไม่ โดยท าการวิเคราะห์ดินใน

ประเทศออสเตรเลีย ใชต้วัอย่างดิน 29 ตวัอย่าง 9 สถานท่ีในสภาพแวดลอ้มท่ีต่างกนัและคลา้ยกนั 

บริเวณผิวดิน (0-5 เซนติเมตร) และเน้ือดิน (5-10 เซนติเมตร) จากการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่า

สามารถใช้เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ ตรวจคัดกรองดินในเบ้ืองต้นเพื่อประโยชน์ทางนิติ

วิทยาศาสตร์ได ้แต่ถา้ตอ้งการความแม่นย  ามาก ควรท าควบคู่กบัการวิเคราะห์ทางดา้นธรณีวิทยา 

เช่นเดียวกบังานวจิยัของ Thomas Anterton และคณะ(2010) ท่ีใชเ้ทคนิค FTIR วิเคราะห์ตวัอยา่งดิน

ท่ีผ่านการกรอง แล้วสามารถแยกดินท่ีมีชนิดและตน้ก าเนิดท่ีแตกต่างกันได้ และมีงานวิจยัของ 

Rohini Chauhan และคณะ (2018) ไดท้  าการจ าแนกตวัอยา่งดินจากตะวนัตกเฉียงเหนือของอินเดีย 

โดยใช้เทคนิค ATR-FTIR ร่วมกบัวิธีทาง chemometrics ท าให้ทราบว่าตวัอย่างดินท่ีผา่นการร่อน

และผา่นความร้อน (650 °C) จะเกิดสเปกตรัมท่ีต่างกนั สามารถน ามาใชท้างนิติวทิยาศาสตร์ได ้ 

เม่ือน าตวัอยา่งดินมาสังเกตดว้ยตาเปล่าสามารถแบ่งโทนสีของดินไดเ้ป็น 4 กลุ่ม คือดินชุด

สีเทา-ด า ดินชุดสีน ้ าตาล ชุดดินสีเหลือง – ส้ม – แดง และชุดดินสีขาว เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัค่า

การวเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองตรวจวดัสีดิน พบวา่ ความอ่อน-แก่ของสีในตวัอยา่งดินจากพื้นท่ีต่างๆ จะให้

ค่าสีออกมาแตกต่างกนัแมว้่าตวัอยา่งดินจะมีโทนสีเดียวกนัก็ตาม สีท่ีมีความเขม้มากกว่าจะให้ค่า 

L* มากกวา่สีท่ีมีความเขม้นอ้ย ส่วนค่า a* และ b* ท่ีแสดงออกมา ก็จะให้ค่าท่ีสอดคลอ้งกบัเฉดสี

ของดินเม่ือมองดว้ยตาเปล่า โดยค่า CIE L*a*b* ท่ีต่างกนั สามารถแยกความแตกต่างของตวัอยา่ง

ดินไดแ้มว้่าตวัอยา่งจะมีสีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Junger Erich (1996) ท่ีได้

ท  าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชต้วัอยา่งดินกบัการใชป้ระโยชน์ในการเป็นวตัถุพยานทาง

นิติวิทยาศาสตร์ ใช้ตวัอย่างดิน 300 ตวัอยา่งในพื้นท่ีท่ีต่างกนั จากหาดทราย เกาะท่ีแยกจากแม่น ้ า

และลานจอดรถบสั ตวัอยา่งดินเหล่าน้ีถูกน ามาวเิคราะห์สีโดยใช ้Munsell chart และวิเคราะห์ในดิน 

25 ชนิด โดยดูลกัษณะทางสัณฐานของแร่ จากการศึกษาพบว่าตวัอย่างดินมากกว่า 50% ท่ีน ามา

วิเคราะห์สีอย่างเดียว สามารถบอกความแตกต่างของดินแต่ละพื้นท่ีได้และในงานวิจัยของ 
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Alexandra Guedes และคณะ (2010) ได้ศึกษาเชิงธรณีวิทยาของดินร่วมกบัเรณูวิทยา เพื่อท า

ฐานขอ้มูลของดินในเมืองแอลการ์ฟ ประเทศโปรตุเกส โดยมีการวดัค่าสีในระบบ CIE ในตวัอยา่ง

ดิน 9 ต าแหน่ง จากการศึกษาแสดงให้เห็นวา่การใชป้ระโยชน์จากเทคนิคทางเรณูวิทยาร่วมกบัการ

วดัสี ใช้แยกความแตกต่างของดินท่ีอยู่ในสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีคล้ายกนัไดแ้ละสามารถน ้ าผลท่ี

ไดม้าใชเ้ป็นฐานขอ้มูลของเมืองแอลการ์ฟเพื่อเช่ือมโยงบุคคลกบัสถานท่ีเกิดเหตุได ้

การวเิคราะห์ตวัอยา่งดินดว้ยเทคนิค FTIR นั้น สามารถแยกความแตกต่างขององคป์ระกอบ

ของดินได ้แต่หากตวัอย่างดินอยู่ในสภาพแวดลอ้มเดียวกนั หรือมีแหล่งตน้ก าเนิดดินในลกัษณะ

เดียวกนัจะไม่สามารถใชเ้ทคนิค FTIR แยกความแตกต่างน้ีได ้จึงตอ้งมีเทคนิคอ่ืนๆเขา้ร่วมวิเคราะห์

ผลดว้ย เช่นการวดัสีดิน การหาดีเอ็นเอจากแบคทีเรียในดิน การใชเ้ทคนิคทางธรณีวิทยา เรณูวิทยา 

เป็นตน้ เทคนิค FTIR และ เทคนิคการวดัสีดิน เป็นเทคนิคท่ีท าไดง่้าย ใชต้วัอยา่งดินเพียงเล็กนอ้ย  

มีขั้นตอนในการวิเคราะห์ท่ีไม่ยุ่งยาก และเป็นเทคนิคท่ีไม่ท าลายตวัอย่างดิน ซ่ึงเป็นผลดีท่ีจะน า

ตวัอยา่งดินไปวเิคราะห์ในดา้นอ่ืน ๆ ต่อไป 
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รูปท่ี ก16 สเปกตรัมของตวัอยา่งดินท่ี 16 

 
รูปท่ี ก17 สเปกตรัมของตวัอยา่งดินท่ี 17 

 
รูปท่ี ก18 สเปกตรัมของตวัอยา่งดินท่ี 18 
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รูปท่ี ก19 สเปกตรัมของตวัอยา่งดินท่ี 19 

 
รูปท่ี ก20 สเปกตรัมของตวัอยา่งดินท่ี 20 

 
รูปท่ี ก21 สเปกตรัมของตวัอยา่งดินท่ี 21 
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รูปท่ี ก22 สเปกตรัมของตวัอยา่งดินท่ี 22 

 
รูปท่ี ก23 สเปกตรัมของตวัอยา่งดินท่ี 23 

 
รูปท่ี ก24 สเปกตรัมของตวัอยา่งดินท่ี 24 
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รูปท่ี ก25 สเปกตรัมของตวัอยา่งดินท่ี 25 

 
รูปท่ี ก26 สเปกตรัมของตวัอยา่งดินท่ี 26 

 
รูปท่ี ก27 สเปกตรัมของตวัอยา่งดินท่ี 27 
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รูปท่ี ก28 สเปกตรัมของตวัอยา่งดินท่ี 28 

 
รูปท่ี ก29 สเปกตรัมของตวัอยา่งดินท่ี 29 

 
รูปท่ี ก30 สเปกตรัมของตวัอยา่งดินท่ี 30 



  59 

 
รูปท่ี ก31 สเปกตรัมของตวัอยา่งดินท่ี 31 

 
รูปท่ี ก32 สเปกตรัมของตวัอยา่งดินท่ี 32 

 
รูปท่ี ก33 สเปกตรัมของตวัอยา่งดินท่ี 33 
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รูปท่ี ก34 สเปกตรัมของตวัอยา่งดินท่ี 34 

 
รูปท่ี ก35 สเปกตรัมของตวัอยา่งดินท่ี 35 

 
รูปท่ี ก36 สเปกตรัมของตวัอยา่งดินท่ี 36 
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รูปท่ี ก37 สเปกตรัมของตวัอยา่งดินท่ี 37 

 
รูปท่ี ก38 สเปกตรัมของตวัอยา่งดินท่ี 38 

 
รูปท่ี ก39 สเปกตรัมของตวัอยา่งดินท่ี 39 

สเปกตรัมตัวอย่างท่ี39 
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รูปท่ี ก40 สเปกตรัมของตวัอยา่งดินท่ี 40 

 
รูปท่ี ก41 สเปกตรัมของตวัอยา่งดินท่ี 41 

 
 

รูปท่ี ก42 ตวัอยา่งดิน 1-5  

 

สเปกตรัมตัวอย่างท่ี 40 

สเปกตรัมตัวอย่างท่ี 41 
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รูปท่ี ก43 ตวัอยา่งดิน 6-10  

 

 
รูปท่ี ก44 ตวัอยา่งดิน 11-15 

 

 
รูปท่ี ก45 ตวัอยา่งดิน 16-20 

 

 
รูปท่ี ก46 ตวัอยา่งดิน 21-25 
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รูปท่ี ก47 ตวัอยา่งดิน 26-30 

 

 
รูปท่ี ก48 ตวัอยา่งดิน 31-35 

 

 
 

รูปท่ี ก49 ตวัอยา่งดิน 36-41 
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รูปท่ี ก50 ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่า L* , a* และ  b* ของกลุ่มดินท่ีมีสีน ้าตาล 
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ประวติัผูเ้ขียน  
 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล สานิตรา บางสวนหลวง 
วนั เดือน ปี เกดิ 21 ธนัวาคม 2535 
สถานทีเ่กดิ นครปฐม 
วุฒิการศึกษา ปริญญาวทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขาเทคโนโลยชีีวภาพ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 12 หมู่ 1 ต.หว้ยม่วง อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม   
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