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บทคัดย่อ 

 
ในการศึกษาวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื ่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบสำหรับ

ประเมินค่ไนโตรเจนในดินด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน จากการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการเก็บชุดดินในจังหวัด

อุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภูทั ้งหมด 12 จุดตามจำนวนชุดดินหลักในจังหวัดอุดรธานี 

หนองคาย และหนองบัวลำภู มีการเก็บตัวอย่างดินในช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ 2563 ทำ

การเก็บชุดดินในจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภูทั้งหมด 12 จุดละ 2  ซ้ำ และทำการหา

ค่าในโตรเจนในดินด้วย Dry-combustion และนำค่าปริมาณไนโตรเจนในดิน อุณหภูมิดิน ความชื้น

ดิน pH และค่า RGB ของภาพถ่ายสีด ินเข ้าส ู ่โปรแกรม  Minitab version 16 โหมด Multiple 

regession factor เพื่อหาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ พบว่าประสิทธิ์ภาพโปรแกรมประยุกต์ในการ

ทำนายปริมาณในโตรเจนในดินแบบคำนึงถึงและไม่คำนึงถึงความชื้นในดิน มีค่าความผันแปรของตัว

แปรตอบสนองในสมการเชิงเส้นเท่ากับ 93.2% และค่าความคลาดเคลื่อนเมื่อเปรียบเทียบค่าที่ได้จาก

โปรแกรมประยุกต์กับปริมาณไนโตรเจนในดินด้วยวิธี Dry-combustion พบว่า มีค่าเท่ากับ 93%  
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Abstract 

 
In this study have the objective with developed application prototype for 

assess the among of Nitrogen metter in soil in smartphone. As a result, sampling soils 

in Udon thani , Nong Khai, and Nong Bua Lam Phu province. Collected in during June 

- July 2020. was 12 site 2 times. Analyzed the among of Nitrogen matter in soil with 

Walkley-Black method and determined soil temperature, soil moisture, pH in soil and 

RGB from the soil photography. Used Minitab program, Multiple Regression factor for 

calculated mathematical model. In this research found the R-square was 93.2 % and 

The efficiency between application and the among of Nitrogen matter value from 

Walkley-Black method was 93 %  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทนำ 
การทำการเกษตรกรรมในปัจจุบันมีแนวโน้ม
อย่างส ูงท ี ่ เก ิดเป ็นการเกษตรแบบประณี
กล่าวคือให้บความสำคัญกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังนั้น
การประเมินผลเพื่อทราบถึงระดับความอุดม
สมบูรณ์ของธาตุอาหารในพื้นที่เพาะปลูกจึงมี
ความสำคัญอย่างยิ่งปัจจุบันมีชุดทดสอบอย่าง
ง่ายให้เกษตรกรได้เลือกใช้แต่มีความแม่นย่า
น้อยกว่าผลทดสอบในห้องปฏิบัติการอย่างไรก็
ตามแม้ว่าผลจากห้องปฏิบัติการจะมีความ
แม่นยำสูงกว่าแต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงและใช้เวลา
ในการทดสอบนานกว ่าอ ีกทั ้งย ังม ีการใช้
สารเคมีในกระบวนการทดสอนซึ่งก่อให้เกิด
ของเสียจากการวิเคราะห์ตามมาทำให้เกิดเป็น
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
 กล ้องถ ่ายร ูปในเคร ื ่องโทรศ ัพท์
สมาร์ทโฟนจัดเป็นเครื ่องสเปกโตรมิเตอร์
ขนาดกะทัดรัดที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเครื่อง
สเปกโตรมิเตอร์เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่กล้องใน
ตัวของสมาร์ทโฟนสามารถเก็บข้อมูลสะท้อน

จากพ้ืนด ินและแสดงข ้อม ูลบนโปรแกรม
ประยุกต์สมาร์ทโฟนเพื ่อการวิเคราะห์แบบ
เรียลไทม์ได้ทันที (Han et al., 2016) ดังนั้น
การพัฒนาชุดตรวจว ัดที ่ประกอบไปด ้วย
เซนเซอร ์ตรวจวัดและโปรแกรมประยุกต์
สำหร ับโทรศ ัพท ์ม ือถ ือเพ ื ่ อว ัดปร ิมาณ
ไนโตรเจนในตนจึงมีความสำคัญเนื่องจากมี
การวิจัยพบว่าภาพที่ถ่ายจากกล้องถ่ายรูปใน
เครื ่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสามารถบันทึก
ข้อมูลเฉดสีตินได้และด้วยหลักการที่ว่าระดับ
ปริมาณไนโตรเจนในดินมีสีคล้ำเมื่อมีปริมาณ
มากและมีสีจางลงเมื่อมีปริมาณน้อยลงนี้โดย
อาศัยการเก็บตัวอย่างดินที่มีปริมาณไนโตรเจน
แตกต่างกันพร้อมทั้งถ่ายภาพหน้าดินบริเวณ
ดังกล่าวเพื ่อใช้จับคู ่กันในสมการ Multiple 
factor linear regression อีกสามารถอาศัย
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณอินทรียวัตถุและ
ปร ิมาณไนโตรเจนในด ินในการแปลผล
ภาพถ่ายทั ้งยังในโปรแกรมประยุกต์โดยใช้
เซนเซอร์ตรวจวัดเป็นตัวส่งสัญญาณจากดิน
บริเวณนั้นมาปรับค่าด้วยโปรแกรมประยุกต์ใน



โทรศัพท์มือถือได้ (Robledo et al., 2013) 
ด ังน ั ้นการพ ัฒนาเซนเซอร ์ตรวจว ัดและ
โปรแกรมประยุกต์สำหรับโทรศัพท์มือถือเพ่ือ
วัดปริมาณไนโตรเจนในดินจึงมีความสำคัญ
เน ื ่องจากด้วยหลักการทำงานนี ้จะทำให้
กระบวนการการประเมินระดับไนโตรเจนใน
ดินลดความยุ่งยากการใช้สารเคมีไม่เกิดของ
เสียลดเวลาในการวิเคราะห์สำหรับเกษตรกร
ได ้
ดังนั้นในการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรลด
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบหาปริมาณไนโตเจน
ในดินและประหยัดเวลาเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึง
โปรแกรมได้ง่ายขึ ้นเพื ่อเป็นส่วนผลักดันให้
ประเทศไทยเข ้าส ู ่ย ุคของการใช้โทรศ ัพท์
สมาร์ทโฟนและโปรแกรมต่าง ๆ มากข้ึน 
 
วิธีการเก็บตัวอย่างดิน 
จุดเก็บและการเก็บตัวอย่างดิน 
          ในงานวิจ ัยนี ้ม ีพื ้นที ่ศ ึกษาคือกลุ่ม
ตัวอย่างชุดดินในเขตจังหวัดอุดรธานี จังหวัด
หนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 12 
กลุ่มชุดดินดังตารางที่ 1  
 



ตารางท่ี 1 พิกัดภูมิสารสนเทศตำแหน่งจุด
เก็บตัวอย่างดินและน้ำตามกลุ่มชุดดินในพื้นที่
ศึกษา 
ลำดับ กลุ่ม

ชุดดิน 
พื้นที่ พิกัด 

Latitude Longitude 
1 4 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 17.058681 102.885784 
2 15 ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธาน ี 17.357003 102.496014 
3 36 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 17.686653 102.730473 
4 25 ต.บ้านฟาง อ.สระใคร จ.หนองคาย 17.628270 102.620812 
5 31 ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 17.088001 102.198600 

6 38 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย 18.002294 102.175302 
7 40 ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 17.462236 102.341622 

8 41 ต.กุดดู่ อ.โนนสังข์ จ.หนองบวัลำภ ู 16.976873 102.658686 
9 47 ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย 17.865845 102.820441 
10 49 ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 17.836320 102.522794 

11 55 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 18.102992 103.191248 
12 56 ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 16.966872 103.386403 

การสร ้ า งแบบจำลองทางคณ ิตศาสตร์
 ในการทำวิจัยนี้ ออกแบบวิธีการทำ
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ตามขั ้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1. นำข้อมูลตัวแปร RGB (สีแดง สี
เขียว และสีฟ้า) ความชื้นในดิน อุณหภูมิดิน 
ความเข้มแสงภายในกล่องความละเอียดของ
กล้องถ่ายภาพและค่าความเป็นกรด-ด่างในดิน 
เปรียบเทียบกับปริมาณอินทรียวัตถุ ในจุดเก็บ
ตัวอย่างให้ครบทุกจุดเก็บตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตารางท ี ่  2 แสดงต ัวแปรที ่ ใช ้ ในการทำ
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 

ลำดับ
ท่ี 

ตัวแปร 

ตัวแปรท่ีใช้ในการทำแบบจำลอง
ทางคณิตศาสตร์ 

Free trial 
version 

Full version 

1 R (สแีดง)   
2 G (สีเขียว)   
3 B (สีฟ้า)   

4 
ความชื้นใน

ดิน 
  

5 อุณหภูมิดนิ   

6 ความเขม้แสง   

7 
ความละเอยีด

กล้อง 
  

8 pH   

จากตารางที่ 2 ตัวแปรที่ใช้ในการทำ
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบ Free trial 
version 

 ตัวแปรที ่ใช้ คือ ค่า R, G, B  และ 
Full version ตัวแปรที ่ใช ้ คือ ค่า R, G, B, 
ความชื้นในดิน, อุณหภูมิดิน, ความเข้มแสง, 
ความละเอียดของกล้อง และ ค่า pH  
 2. วิเคราะห์ชุดข้อมูลด้วยวิธีการสถิติแบบ 

Multiple factor linear regression 

โปรแกรม Minitab เวอร์ชั่น 16 จากนั้นนำ

สมการแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นั้นเข้าสู่ 

โปรแกรม Android Studio เพ่ือออกแบบ

โปรแกรมประยุกต์สำหรับโทรศัพท์มือถือ

สมาร์ทโฟน 



2. วิเคราะห์ชุดข้อมูลด้วยวิธีการสถิติ
แ บ บ  Multiple factor linear regression 
โปรแกรม Minitab เวอร์ชั ่น 16 จากนั ้นนำ
สมการแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นั ้นเข้าสู่ 
โปรแกรม Android Studio เพ ื ่อออกแบบ
โปรแกรมประยุกต์สำหรับโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน 

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบ
พหุ (Multiple Linear Regression) 

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบ
พหุ เป ็นการศึกษาความสัมพันธ ์เช ิ งเส้น
ระหว่างตัว แปรอิสระหลาย ๆตัว กับตัวแปร
ตาม การนำตัวแปรเข้าระบบสมการ ที่นิยมมี
ด้วยกัน 4 วิธีคือ 

2.1 All Enter ถือว่าตัวแปรอิสระทุก
ตัวมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม จึงนำตัวแปรอิสระ
ทุกตัวเข้า ระบบสมการพร้อมๆกันในทีเดียว 

2.2 Forward กำหนดให้เริ่มต้นสร้าง
สมการยังไม่มีตัวแปรใดอยู ่ในระบบสมการ 
จากนั้นให้ เริ่มทำการสร้างระบบสมการโดยนำ
ตัวแปรอิสระที่มีขนาดของอิทธิพลสูงสุด (โดย 
พ ิจารณาจากค ่า Partial F ไม ่ได ้ด ูจากค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์) เข้าไปสร้าง สมการ
กับตัวแปรตามก่อน จากนั ้น จึงนำตัวแปร
อิสระที่เหลือที่มีขนาดของ อิทธิพลรองลงไป
เข้าทีละตัว และจะหยุดการนำตัวแปรอิสระ
เข้าระบบสมการหาก พบว่าตัวแปรนั้นมีขนาด
ของอิทธิพลน้อย (ไม่มีนัยสำคัญ) หรือไม่มี
อิทธิพลเลย 

2.3 Backward กำหนดให ้ เม ื ่ อ เริ่ม
สร้างสมการมีตัวแปรอิสระทุกตัวอยู่ครบใน

ระบบสมการ จากนั ้น ให้ทำการดึงตัวแปร
อิสระที ่มีขนาดของอิทธิพลน้อยที ่สุด (ไม่มี
น ัยสำคัญ) ออกจากสมการทีละตัว (โดย
พิจารณาจากค่า Partial F) จนกระท่ังเหลือตัว
แปรใน ระบบสมการเฉพาะที่มีอิทธิพลต่อตัว
แปรตาม 

 
2.4 Stepwise เป ็นว ิธ ีการท ี ่นำตัว

แปรอิสระเข้า สมการทีละตัวเช่นเดียวกับ 
Forward และเมื ่อตัว แปรนั ้นเข้าไปอยู ่ใน
ระบบสมการแล ้ว  จะทำการตรวจสอบ
ย้อนกลับโดยวิธี backward อีกทีหนึ่งในทุก
ครั้งที่มีการนำตัวแปรอิสระเข้าสมการ 

การประเม ินความแม ่นยำของ
โปรแกรม 

 1. นำโปรแกรมประยุกต์ดาวน์โหลด
ลงในมือถือสมาร์ทโฟน 

 2. ถ่ายภาพวิเคราะห์ค่า Na ในดิน
ด้วยโปรแกรมประยุกต์บันทึกผล (V1)  

 3. นำดินตัวอย่างในจุดเก็บตัวอย่าง
นั้นไปหาค่า Na ในห้องปฏิบัติการได้ค่าแล้ว
บันทึกผล (V2) 

 4. เปรียบเทียบความแตกต่างของผล
ที่วิเคราะห์และประเมินค่าดังสมการ 

(V1-V2)

(V1+V2)
×100 

5. เป้าชี้วัดเชิงคุณภาพ เปอร์เซ็นต์ 
RSD มีความแตกต่างร้อยละไม่เกิน 60 ใน
รูปแบบทดลองใช้ และไม่เกินร้อยละ 20 ใน
รูปแบบเต็ม 



การทวนสอบประสิทธิภาพโปรแกรม
ประยุกต์ 
        1. นำโปรแกรมประยุกต์ที่ได้ถ่ายภาพ
จดุดินที่ไม่ทราบค่าปริมาณ 
โซเดียมในดิน (V2) 
        2. เก ็บต ัวอย ่างด ินมาว ิ เคราะห ์ใน
ห้องปฏิบัต ิการด้วยวิธี  Exchangeable Na 
โดยใช้ Ammonium acetate วิเคราะห์ด้วย
เครื่อง Flame Photometer (V2) 
   3. พิจารณาเปร ียบเทียบความแตกต ่าง
ระหว่างค่า V1 และ V2 ดังสมการต่อไปนี้ 

        
(V1-V2)

(V1+V2)
×100 

 

 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัย เรื ่องการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ต้นแบบสำหรับการประเมิน
ค่าปริมาณโซเดียมในดินด้วยโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน 
 จากการวิเคราะห์หาโซเดียม 
จากการศึกษาครั ้งนี ้ได้ทำการเก็บชุดดินใน
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัด
หนองบัวลำภูทั้งหมด 12 จุดตามจำนวนชุดดิน
หลักในจังหวัดอุดรธานี ดังในตารางต่อไปนี 
ตารางท่ี 3 สมบัติทางกายภาพของดินบาง
ประการในแต่ละจุดเก็บ 

จุด
เก็บ
ที่ 

Soil 
Temp 
(°C) 

Soil 
Moisture 

(%) 

pH RGB ของดิน 

R G B 

1 34.0 1.5 7.8 184 163 167 

2 35.7 0 3.8 240 208 184 
3 34.2 1.6 5.0 217 182 154 
4 32.7 0.1 3.2 237 199 170 
5 29.0 1.6 6.0 163 135 89 
6 35.6 2.1 4.3 245 208 179 
7 34.8 2.6 6.5 135 98 63 
8 32.8 4.5 5.1 144 142 133 
9 31.2 0 5.0 154 131 124 
10 35.5 3.6 4.3 177 151 136 
11 33.3 1.3 4.8 115 72 50 
12 35.0 0 4.1 240 215 174 

 จ า ก ต า ร า ง ที่  3 พ บ ว่ า
อุณหภูมิสูงที่สุดเท่ากับ 35.7 องศาเซลเซียส 
พบที่จุดเก็บที ่ 2 และอุณหภูมิต่ำสุดที่ 29.0 
องศาเซลเซียส พบที่จุดเก็บที่ 5 ความชื้นสูงสุด
เท่ากับ ร้อยละ 4.5 พบที่จุดเก็บที่ 8 ความชื้น
ต่ำสุดที่ ร้อยละ 0 พบที่จุดเก็บที่ 2, 9 และ12 
ค่า pH สูงสุดเท่ากับ 7.8 พบที่จุดเก็บที่ 1 ค่า 
pH ต่ำสุดที่ 3.2 พบที่จุดเก็บที่ 4 
 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 
 จากงานวิจัยครั้งนี้นำข้อมูลปริมาณ
โซเดียมในดิน ความชื้นดิน และค่า RGB ของ
ภาพถ่ายสีดินเข้าสู่โปรแกรม Minitab เวอร์ชัน 
16 โหมด Multiple regression factor เมื่อ
หาแบบจำลอง พบผลการวิจัยดังในภาพที่ 1 
ดังนี้ 

ภาพที่ 4.1 สหสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
ไนโตรเจนและค่า RGB ของภาพถ่ายดินแบบ

คำนึงถึงความชื้นในดิน 



 
คณิตศาสตร์ในการทำนายปริมาณไนโตรเจน
ในดินโดยคำนึงถึงความชื้นในดิน พบในสมการ
ที่ (2) ดังนี้ 
N % = 0.141 + 0.613 R – 0.106 G + 
0.471 B – 0.27 moisture           (2)      
เมื่อ R คือ ค่าสีแดงในภาพถ่าย 
เมื่อ G คือ ค่าสีเขียวในภาพถ่าย 
เมื่อ B คือ ค่าสีน้ำเงินในภาพถ่าย 
เมื่อ moisture คือ ความชื้นในดิน 
ค่าความผันแปรของตัวแปรตอบสนองใน
สมการเชิงเส้น (R2) = 93.2 % 
การทำโปรแกรมประยุกต์ 
 ในงานวิจัยครั้งได้นำผลวิจัยของ (อุรัส
ยาและนิตยา ,2561) (กนิษฐาและน้ำทิพย์ , 
2561) มาเป ็นข ้อม ูลผนวก  ใช ้ โปรแกรม 
Android Studio เพื่อสร้างโปรแกรมประยุกต์
จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ซึ่งในเนื้อหา
โปรแกรมประยุกต์และการใช้งานมีขั ้นตอน
ดังนี้ 
 ขั ้นตอนการใช้งาน Application Face Soil 
UDRU 
1. เมื่อทำการ Install โปรแกรมลงในโทรศพัท์
สมาร์ทโฟนแล้ว ให้กดใช้งานที่ปุ่มโฮม  
2. ให้กดเลือกท่ีปุ่ม Camera 

 3. เลือกภาพถ่ายดินที่เก็บไว้ในโทรศัพสมาร์ท
 โฟน จากนั้นกดที่ภาพบริเวณที่ต้องการทราผล 

4. ที่ช่อง OM คือ ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ที่
ช่อง N คือ ปริมาณไนโตรเจนในดินและช่อง 
Na คือปริมาณโซเดียมในดิน 
 
การทดสอบความแม่นยำ 
 ในงานวิจัยชิ้นนี้เก็บดิน 3 จุดพร้อม
ถ่ายภาพสีดินและใช้โปรแกรมประยุกต์ทำนาย
ปริมาณโซเดียมในดินพบผลดังในตาราง 
ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์

ในการทำนายปริมาณอินทรียว ัตถุ 
ไนโตรเจนและโซเดียมในดิน 

 

 
จุดเก็บ

ที่ 
R G B moisture Calculate 

 
Actual 

 
OM1 161 147 127 1.0 0.11 0.12 
OM2 125 111 92 1.5 0.23 0.28 
OM3 173 159 140 2 0.18 0.15 
TN1 161 147 127 1.0 0.10 0.10 
TN2 125 111 92 1.5 0.11 0.15 
TN3 173 159 140 2 0.10 0.08 
Na1 161 147 127 1.0 488.61 412 
Na2 125 111 92 1.5 485.59 520 
Na3 173 159 140 2 493.75 481 

      %error 
      %efficiency 



 
จากตารางที ่ 4.3 พบว่าประสิทธิภาพของ
โปรแกรมประยุกต ์ในการทำนายปร ิมาณ
อินทรียวัตถุไนโตรเจนทั ้งหมดและปริมาณ
โซเดียมในดิน เปรียบเทียบกับวิธี Walkley – 
Black method, Dry Combustion และว ิธี  
Flame Photometry ตามลำดับพบว่า 
โปรแกรมประยุกต ์มีร้อยละความคลาดเคลื่อน
เท่ากับร้อยละ 7 หรือมีประสิทธิภาพในการ
ทำนายผลเท่าร้อยละ 93 
 
1 สรุปผลงานวิจัย 
  จากผลการวิจัยครั้งนี้สรุปผลว่า จาก
จุดเก็บดินทั้ง 12 จุดเก็บมีปริมาณไนโตรเจน
ในดินพบว่าค่าปริมาณไนโตเจนในดินสูงสุด
เท่ากับร้อยละ 0.21 ที ่จุดเก็บที ่ 12 และค่า
ปริมาณไนโตรเจนในดินต่ำสุดเท่ากับร้อยละ 
0.1 ที่จุดเก็บท่ี 15 และอุณหภูมิสูงที่สุดเท่ากับ 
35.7 องศาเซลเซียส พบที ่จ ุดเก็บที ่ 2และ
อุณหภูมิต่ำสุดที่ 29 องศาเซลเซียส พบที่จุด
เก็บท่ี 4 ความชื้นสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 10 พบ
ที่จุดเก็บท่ี 1และ 7 ความชื้นต่ำสุดที่ ร้อยละ 0 
พบที่จุดเกบ็ที่ 2,3,9 และ 12 pH สูงสุดเท่ากับ 
7.8 พบที่จุดเก็บที่ 1 pH ต่ำสุดที่ 3.1พบที่จุด
เก็บท่ี 2  
 เมื่อนำผลมาเปรียบเทียบกับค่า RGB 
ในภาพถ่ายดินเพื่อสร้างโปรแกรมประยุกต์ใน
โ ท ร ศ ั พ ท ์ ม ื อ ถ ื อ ส ม า ร ์ ท โ ฟ น  พ บ ว่ า
ประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์ในการทำนาย
ปร ิมาณอินทร ียว ัตถ ุ ในด ินแบบคำน ึงถึง
ความชื้นในดินเท่ากับร้อยละ  

 ข้อเสนอแนะ 
 1.ในการศึกษาครั้งนี้ ควรขยายพื้นที่
ศึกษาให้มีหลายจังหวัดมากข้ึนกว่านี้ 
  2.ควรพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มี
ความหลากหลายมากยิ่งข้ึน ไม่เฉพาะเจาะจง
เฉพาะ Android แต ่iOS ก็สามารถใช้ได้
เช่นกัน 
 3.โปรแกรมประยุกต์ใช้ได้ดีในกรณีท่ี
เป็นดินธรรมชาติ และควรศึกษาในดินที่มีการ
ใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ิมเติม 
 4.ควรมีการขยายขอบเขตให้ทำนาย
ธาตุโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสด้วย 
 
ความคุ้มค่าของงานวิจัย 
1. ในการส่งตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์อินทรียวัตถุ
ในดิน 1 ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการกลาง    
สาขาขอนแก่น มีค่าใช้จ่ายตัวอย่างละ 700 
บาท 
2. ใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์ไม่นาน 
3. ไม่ก่อให้เกิดของเสีย 
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