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บทคัดย่อ 

การใช้ค่าดรรชนีความชื้นในดิน (Soil Moisture Index) เพ่ือติดตามสภาวะแห้งแล้งทาง
การเกษตร กรณีศึกษา : โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาค่าดรรชนีความชื้นในดิน โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการประเมินค่า
ดรรชนีความชื้นในดิน และเปรียบเทียบค่าดรรชนีความชื้นในดินที่ได้จากการวัดค่าความชื้นจริง
โดยตรง (Gravimetric Sampling) กับค่าความชื้นที่ได้จากการประมาณค่าระบบสมดุลน้ํา ของพ้ืนที่
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวางแผนและกําหนดจุดเก็บตัวอย่างดิน
ระดับการสํารวจและจําแนกดินแบบการสํารวจดินค่อนข้างหยาบ (Detailed Reconnaissance 
Survey) รวมทั้งสิ้น 54 จุด เก็บตัวอย่างดินจุดละ 2 ระดับความลึก ได้แก่ 30 และ 60 เซนติเมตร 
เพ่ือหาค่า SMI จัดทําแผนที่ด้วยวิธีการแทรกค่า (Interpolation Methods) ในระบบสารสนเทศ-
ภูมิศาสตร์ และดําเนินการทดสอบร้อยละความคลาดเคลื่อนทางสถิติร่วมด้วย เพ่ือหา ค่าร้อยละความ
คลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่ได้โดยการแทรกค่าจํานวน 10 รูปแบบ ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบที่มีความ
คลาดเคลื่อนทางสถิติต่ําสุด ได้แก่ รูปแบบที่ใช้ค่ายกกําลัง 2 และจํานวนจุดข้างเคียง 44 จุด โดยแผน
ที่แสดงค่า SMI มีการรายงานผลทุก 10 วัน ตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม 2560  

แผนที่นําเสนอค่า SMI ที่ระดับความลึก 30 และ 60 เซนติเมตร แบ่งระดับความแล้งทาง
การเกษตรออกเป็น 4 ระดับ (สีเข้มไปสีอ่อนตามลําดับ) ได้แก่ ระดับปกติ แล้งเล็กน้อย แล้งปานกลาง 
และแล้งรุนแรง โดยในพ้ืนที่แล้งรุนแรงนี้จะเป็นพ้ืนที่ที่ความชื้นในดินลดลงน้อยกว่า ร้อยละ 50 ของ 
Available Moisture Capacity ซึ่งเป็นจุดวิกฤตที่ทําให้เกิดสภาวะแห้งแล้งทางการเกษตร 

การเปรียบเทียบค่า SMI ที่ได้จากการวัดค่าความชื้นในดินโดยตรง และค่า SMI ที่ได้จากการ
ประมาณค่าระบบสมดุลน้ําด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis) 4 รูปแบบ คือ วิธี 
Linear, Inverse, Quadratic และ Cubic พบว่าฝุายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 2 ที่ระดับความลึก 30 
เซนติเมตร ค่า Sig. ได้แก่ .005, .001, .003 และ .003 ตามลําดับ และค่า R Square 
ได้แก่ .186, .232, .263 และ .263 ตามลําดับ ส่วนที่ระดับความลึก 60 เซนติเมตรนั้นทุกรูปแบบมีค่า 
Sig. เป็น .000 แต่มคี่า R Square เป็น .746, .709, .747 และ .747 ตามลําดับ และที่ระดับความลึก 
60 เซนติเมตร ค่า SMI ที่ได้จากระบบสมดุลน้ําสามารถอธิบายความผันแปรของค่า SMI ที่หาจากค่า
ความชื้นจริงด้วยสมการรูปแบบ Quadratic มีรูปแบบสมการ ดังนี้ 
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ฝุายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 3 ทุกระดับความลึกมีค่า Sig. เป็น .000 โดยที่ระดับความลึก 30 
เซนติเมตร มีค่า R Square เป็น .180, .306, .322 และ .331 และที่ระดับความลึก 60 เซนติเมตร มี
ค่า R Square เป็น .463, .444, .470 และ .479 ตามลําดับ ซึ่งที่ระดับความลึก 60 เซนติเมตรนั้นค่า 
SMI ที่ได้จากระบบสมดุลน้ํามีโอกาสอธิบายความผันแปรของ ค่า SMI ที่หาจากค่าความชื้นจริงด้วย
สมการรูปแบบ Cubic มีรูปแบบสมการ ดังนี้ 
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Abstract 

The monitoring in drought of agriculture problems was the using of Soil 
Moisture Index (SMI) in Kaseaw Operation and Maintenance projects, Supanburi 
province. The objective of study was to investigate the soil moisture index with the 
utilization of Geographic Information Systems (GIS). This plan was applied by the 
comparison of the soil moisture between gravimetric sampling and the moisture of 
soil water balance estimation. Moreover, this scheme was set by the soil sampling 
points in the level of survey and soil classification in Detailed Reconnaissance Survey 
including 54 soil data points; the point of two deep levels (30 cm and 60 cm) in 
order to measure SMI and manipulate map with Interpolation Methods in GIS. In 
statistics, the percentage error was calculated by inserting ten computational types. 
The results revealed that the lowest overall mean percentage error was the square 
of statistical data type and 44 access point effects. The map of SMI had reported 
every ten days from January to August 2017. 

The map showed that SMI at 30 cm and 60 cm depth could classify four 
drought levels to explain the severity and appropriate the response level to drought 
conditions as normal conditions, dry conditions, very dry conditions, extremely dry 
conditions. The red zone in the area of soil moisture index that was lower than 50% 
of Available Moisture Capacity of critical point that caused drought in agriculture. 

 The SMI comparison obtained the measurement of soil moisture in the field 
and water balance estimation which were compared with that from four Regression 
Analysis methods; Linear, Inverse, Quadratic and Cubic. The experiment in Operation 
and Maintenance Branch (Office 2) part showed 30 cm depth of soil analysis that was 
analyzed as Sig. (.005, .001, .003, and .003) and R Square (.186, .232, .263, .263). In 
part of 60 cm depth, it was analyzed as Sig. (.000, .000, .000, and .000) and R Square 
(.746, .709, .747, .747). The SMI at 60 cm depth from water balance system was able 
to explain the SMI variance of the moisture index in this quadratic function.  
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The experiment in Operation and Maintenance Branch (Office 3), 30 cm depth 
of soil analysis that was analyzed as Sig. (.000, .000, .000, and .000) and R Square 
(.180, .306, .322, .331). In part of 60 cm depth, it was analyzed as Sig. (.000, .000, .000, 
and .000) and R Square (.463, .444, .470, .479). The SMI at 60 cm depth in water 
balance estimation would probably justify the SMI of moisture index in this cubic 
function. 

32 X021.0X566.0X532.5625.16Ŷ 

1  ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

สภาวะแล้งทางการเกษตรอันเกิดจากปัญหาภัยแล้ง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อ ภาค
เกษตรกรรมของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยสภาวะแล้งทางการเกษตรที่เกิดขึ้นจะพิจารณา ค่า
ความชื้นในดินที่ระดับรากพืชลดลงจนถึงจุดแห้งเหี่ยว (Wilting Point) หรือต่ํากว่า ด้วยเหตุนี้จึงมี 
ความจําเป็นต้องมีการบริหารจัดการสภาวะแล้งทางการเกษตรอย่างเหมาะสม มาตรการหนึ่งคือ การ
ติดตามสถานการณ์โดยการหาค่าดรรชนีแล้ง ที่สามารถบอกถึงช่วงเวลาเริ่ม – สิ้นสุด ขอบเขตพ้ืนที่ 
และระดับความรุนแรง ซึ่งการประยุกต์ใช้ค่าดรรชนีความชื้นในดิน (Soil Moisture Index ; SMI) 
ร่วมกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือนําเสนอในรูปแบบแผนที่ จัดเป็นแนวทางหนึ่งที่มีความ
น่าสนใจสําหรับใช้ในการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งได้  

จากสภาพของปัญหาภัยแล้งในลุ่มน้ําเจ้าพระยาในปี 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแล้งปี 2558/ 2559 โดยให้ผู้ใช้น้ําทั้งภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคส่วนอ่ืน ๆ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ําน้อยในช่วงฤดูแล้ง  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา (เดลินิวส์, 2558) โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากระเสียว 
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพ้ืนที่ชลประทานแห่งหนึ่งในลุ่มน้ําเจ้าพระยาที่อาจประสบปัญหาภัยแล้ง จาก
ข้อมูลวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 พบว่ามีปริมาณน้ําในเขื่อนกระเสียว 72 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่ง
น้อยกว่า ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558 อยู่ 57 ล้านลูกบาศก์เมตร (กรมชลประทาน, 2559) หากมี
การบริหารจัดการในสภาวะแล้งทางการเกษตรที่ไม่เหมาะสมอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่
ชลประทานที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางโครงการ ฯ ได ้

2  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาค่าดรรชนีความชื้นในดินของพ้ืนที่ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากระเสียว
จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. เพ่ือประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการประเมินค่าดรรชนีความชื้นในดินของ
พ้ืนทีโ่ครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี 

3. เพ่ือเปรียบเทียบค่าดรรชนีความชื้นในดินที่ได้จากการวัดค่าความชื้นจริงกับค่าที่ได้จาก
การประมาณค่าระบบสมดุลน้ํา 
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3  ขอบเขตการศึกษา 

ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินค่าดรรชนีความชื้นในดิน เป็นข้อมูลจากการเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ระดับความลึก 30 และ 60 เซนติเมตร 
ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2560 

4  ประโยชน์ที่ได้รับ 

เพ่ือนําไปใช้ในการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งทางการเกษตร โดยสามารถนําแผนที่แสดงค่า 
SMI ไปใช้เป็นส่วนประกอบการให้คําแนะนําแก่เกษตรกร และเป็นข้อมูลกําหนดแนวทางวางแผนการ
ให้น้ําแก่พืช สําหรับการบริหารจัดการสภาวะแล้งทางการเกษตรให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
และสภาพพ้ืนที่ของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี  

5  การตรวจสอบเอกสาร 

1. ค่าดรรชนีความชื้นในดิน (Soil Moisture Index; SMI) เป็นการกําหนดจุดเริ่มต้นของ
สภาวะแล้งทางการเกษตรจะใช้ข้อมูลความชื้นดินที่มีอยู่จริง (Actual Water Content) ร่วมกับค่า
ความชื้นความจุสนาม (Field Capacity; FC) และจุดแห้งเหี่ยว (Wilting Point; WP) เพ่ือใช้ในการ
คํานวณหาค่าดรรชนีความชื้นในดิน (Soil Moisture Index; SMI) โดยกําหนดให้ SMI มีค่าอยู่
ระหว่าง 5.0 และ -5.0 โดย SMI มีค่า 5.0 เมื่อมีความชื้นในดินมีค่าที่ FC และ SMI มีค่า -5.0 เมื่อ
ความชื้นในดินเท่ากับ WP โดยค่า SMI ที่มีค่าเป็นบวกหมายถึงความชื้นในดินมีเพียงพอสําหรับพืช แต่
หากมีค่าเป็นลบหมายถึงความชื้นในดินไม่เพียงพอสําหรับพืช (Eric et al, 2008.)  

ค่าดรรชนีความชื้นในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืช หาได้จากเงื่อนไขความชื้นในดิน ได้แก่ 
ความชื้นในดินที่มีอยู่จริง ความชื้นความจุสนาม และจุดแห้งเหี่ยว ตามการกําหนดของ Sridhar et 
al. (2008) ดังนี้ 












 5
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SM  คือ ค่าความชื้นในดิน 
WP  คือ ค่าจุดแห้งเหี่ยว  
FC  คือ ค่าความชื้นความจุสนาม 

2. การแทรกค่าเชิงพ้ืนที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้
ดังนี้ (ชฎา, 2555) 

2.1 Global Method เป็นการประมาณค่าโดยการใช้ค่าของจุดควบคุมเพ่ือสร้างสมการ
หรือแบบจําลอง สําหรับการคํานวณหรือการประมาณค่าไปยังจุดที่ยังไม่ทราบค่า การประมาณค่า
แบบโลกม ี2 วิธีการ คือ Trend Surface Analysis และ Regression Model  

2.2 Local Method เป็นการใช้ค่าตัวอย่างของจุดควบคุมเพ่ือคํานวณค่าของจุดที่ต้องการ
ทราบ ดังนั้นจํานวนการสุ่มตัวอย่างจึงมีความสําคัญ การประมาณค่าแบบท้องถิ่นมี 5 วิธีการที่นิยมใช้ 
คือ Thiessen Polygon, Density Estimation, Inverse Distance Weight, Thin-plate Splines 
(Regularized Spline หรือ Regularized Spline with Tension), Kriging 
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6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การทดสอบการประมาณค่าความชื้นในดินจากระบบสมดุลน้ํา ที่ใช้ตัวแปรอุตุนิยมวิทยา ท่า
พระ จังหวัดขอนแก่น เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับค่าความชื้นในดินที่ได้จากการตรวจวัดจริงในบริเวณ
ดังกล่าว ระหว่างเดือนมกราคม 2553 – มิถุนายน 2554 แยกตามระดับความลึกของชั้นดิน 10, 20, 
30, 40, 60 และ 100 เซนติเมตร พบความเหมาะสมสูงสุดที่ระดับชั้นดินความลึก 60 เซนติเมตร โดย
มีค่า R2 0.61 ดังนั้นจึงสามารถใช้ค่าความชื้นในดินจากระบบสมดุลน้ํา แทนค่าความชื้นในดินที่ได้จาก
การตรวจวัดจริงไปประกอบการคํานวณค่า SMI เพ่ือใช้ติดตามสภาวะแล้งทางการเกษตรโดยเฉพาะ
พืชไร่ ซึ่งมีระบบรากกระจุกตัวอยู่ที่ระดับความลึกใกล้เคียง 60 เซนติเมตร (อนุรัตน์ และคณะ, 2554) 

7  วิธีการวิจัย 

1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี 
2. วางแผนและกําหนดจุดเก็บตัวอย่างดินให้ครอบคลุมพ้ืนที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากระเสียว 

จังหวัดสุพรรณบุรี ในอัตรา 2,500 ไร่/ 1 จุด (การสํารวจดินแบบหยาบ (Reconnaissance Survey)) 
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2556) 

3. ดําเนินการเก็บตัวอย่างดินโดยเก็บตัวอย่างดินจุดละ 2 ระดับความลึก ได้แก่ 30 และ 60 
เซนติเมตร 

4. ทดสอบตัวอย่างดินในห้องปฏิบัติการ ฝุายดินด้านวิทยาศาสตร์ สํานักวิจัยและพัฒนา กรม
ชลประทาน 

5. เก็บตัวอย่างดินทุก ๆ 10 วันในจุดเก็บตัวอย่างเดิมทั้ง 2 ระดับความลึก ได้แก่ 30 และ 60 
เซนติเมตร เพ่ือนํามาทดสอบหาค่า Soil Moisture ด้วยวิธีการวัดความชื้นของดินโดยตรง 
(Gravimetric Sampling) 

6. นําผลการทดสอบตัวอย่างดินมาคํานวณค่าดรรชนีความชื้นในดิน (Soil Moisture Index; 
SMI) 

7. นําผลการคํานวณค่าดรรชนีความชื้นในดินชนิดข้อมูลจุด (Point Data) มาแปลงเป็น
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) โดยใช้วิธีการแทรกค่า (Interpolation Methods) จากนั้นจัดทําแผน
ที่แสดงค่าดรรชนีความชื้นในดิน 

8. รวบรวมข้อมูลปริมาณฝนและค่าระเหยน้ํารายวันในช่วงเวลาเดียวกับการเก็บตัวอย่างดิน 
เพ่ือเปรียบเทียบการใช้ค่าความชื้นดินที่ได้จากการประมาณค่าระบบสมดุลน้ํากับค่าที่ได้จากการ
ตรวจวัดจริง 
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8  ผลการศึกษา 

 

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงค่า SMI ระดับความลึก 30 เซนติเมตร วันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560 

 

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงค่า SMI ระดับความลึก 60 เซนติเมตร วันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560 

แผนที่แสดงค่า SMI นําเสนอภาพแผนที่ที่ระดับความลึก 30 และ 60 เซนติเมตร แบ่งระดับ
ความแล้งทางการเกษตรออกเป็น 4 ระดับ (สีเข้มไปสีอ่อนตามลําดับ) ได้แก่ ระดับปกติ แล้งเล็กน้อย 
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แล้งปานกลาง และแล้งรุนแรง ตัวอย่างแผนที่แสดงดังภาพที่ 1 และ 2 พ้ืนที่ Normal และ Less 
Intense คือ บริเวณที่มีความชื้นในดินเพียงพอกับการเกษตรในช่วงเวลาดังกล่าว  ส่วนในพ้ืนที่ 
Moderate และ Severe มีสภาพแล้ง ปานกลางถึงรุนแรง โดยในพ้ืนที่ Severe นี้จะเป็นพ้ืนที่ซึ่ง
ความชื้นในดินลดลงน้อยกว่าร้อยละ 50 ของ Available Moisture Capacity พืชจะเกิดความ
ลําบากในการดูดน้ําไปใช้และจะส่งผลต่อผลผลิตของพืช ซึ่งเป็นจุดวิกฤตที่ทําให้เกิดสภาวะแห้งแล้ง
ทางการเกษตร โดยกําหนดการให้น้ําของพืชนั้น อภิชาต และคณะ (2524) กล่าวว่าอาจต้องให้น้ําเมื่อ
ดินยังมีความชื้นที่พืชนําไปใช้ได้เหลืออยู่ร้อยละ 65 - 70 ดังนั้นจากภาพแผนที่ก็อาจพิจารณาการเริ่ม
ให้น้ําแก่พ้ืนที่เพาะปลูกท่ีอยู่ในพ้ืนที่ Moderate เป็นต้น 

การเปรียบเทียบค่าดรรชนีความชื้นในดินที่ได้จากการวัดค่าความชื้นจริงกับค่าที่ได้จากการ
ประมาณค่าระบบสมดุลน้ําพบว่าค่า SMI ที่ได้จากการหาค่าความชื้นจะสูงกว่าค่า SMI ที่ได้จากระบบ
สมดุลน้ํา เมื่อนําค่า SMI ในพ้ืนที่พืชไร่ทั้งหมดที่ได้จากการหาค่าความชื้นและการประมาณค่าสมดุล
น้ํามาเปรียบเทียบกันด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยแบบไม่เป็นเส้นตรง โดยให้ตัวแปรอิสระคือ ค่า SMI 
ค่าที่ได้จากระบบสมดุลน้ํา และตัวแปรตาม คือ ค่า SMI ที่ได้จากการหาค่าความชื้น แบ่งตามพ้ืนที่
รับผิดชอบ ได้แก่ ฝุายส่งน้ําและบํารุงรักษาท่ี 2 และ 3 จะแสดงข้อมูลดังตารางที ่1 และ 2 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบค่าดรรชนีความชื้นในดินที่ได้จากการวัดค่าความชื้นจริงกับค่าที่ได้  จาก
การประมาณค่าระบบสมดุลน้ําด้วยการวิเคราะห์ถดถอย พ้ืนที่ฝุายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 2 

รูปแบบ 
ระดับความลึก 30 เซนติเมตร ระดับความลึก 60 เซนติเมตร 

R Square F Sig. R Square F Sig. 
Linear .186 8.936 .005 .746 111.662 .000 
Inverse .232 11.751 .001 .709 92.557 .000 
Quadratic .263 6.791 .003 .747 54.576 .000 
Cubic .263 6.791 .003 .747 54.576 .000 

การวิเคราะห์ถดถอยแบบไม่เป็นเส้นตรงใช้ค่า Sig ในการทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร X และ Y ในแต่ละรูปแบบ และค่า R Square ใช้อธิบายความแปรปรวนระหว่างตัว
แปร X และตัวแปร Y ที่แสดงถึงอิทธิพลของตัวแปร X ที่มีต่อตัวแปร Y เพ่ือหารูปแบบสถิติที่
เหมาะสมกับชุดข้อมูล โดยจากตารางที่ 1 ในเขตพ้ืนที่ฝุายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 2 ที่ระดับ 30 
เซนติเมตร และ 60 เซนติเมตร พบว่าค่า R Square ที่ระดับความลึก 60 เซนติเมตรสูงกว่าระดับ 30 
เซนติเมตรทุกรูปแบบ ในส่วนของค่า Sig. ทุกรูปแบบแสดงถึงค่า SMI ที่ได้จากระบบสมดุลน้ําสามารถ
อธิบายความผันแปรของค่า SMI ที่หาจากค่าความชื้นจริงได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig < .05) ถึง
อย่างไรก็ตามค่า R Square ในทุกรูปแบบที่ความลึก 30 เซนติเมตรนั้นมีค่าต่ํา แต่ที่ระดับความลึก
ระดับ 60 เซนติเมตร นั้นมีค่าสูง โดยรูปแบบที่มีค่า R Square สูงที่สุดได้แก่ Quadratic และ Cubic 
ที่มีค่า R Square .747 แสดงให้เห็นว่าค่า SMI ที่ได้จากระบบสมดุลน้ําที่ระดับความลึก 60 
เซนติเมตรนี้ สามารถอธิบายความผันแปรของค่า SMI ที่หาจากค่าความชื้นจริงได้ร้อยละ 74.70 ครั้ง
นี้จึงเลือกใช้รูปแบบ Quadratic เนื่องจากรูปแบบของสมการมีความสะดวกต่อการนําไปใช้ มีรูปแบบ
สมการดังนี้ 
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2X021.0X560.0453.4Ŷ   
 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ถดถอยแบบไม่เป็นเส้นตรง ของข้อมูลในเขตพ้ืนที่ฝุายส่งน้ําและ
บํารุงรักษาที่ 3 ที่ระดับ 30 เซนติเมตร และ 60 เซนติเมตร พบว่าค่า R Square ที่ระดับความลึก 60 
เซนติเมตรสูงกว่าระดับ 30 เซนติเมตร ทุกรูปแบบ ในส่วนของค่า Sig. ทุกรูปแบบแสดงถึงค่า SMI ที่
ได้จากระบบสมดุลน้ําสามารถอธิบายความผันแปรของค่า SMI ที่หาจากค่าความชื้นจริงได้อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ถึงอย่างไรก็ตามค่า R Square ที่ระดับความลึกระดับ 60 เซนติเมตร มีค่าสูงกว่า
ระดับความลึก 30 เซนติเมตรในทุกรูปแบบ โดยรูปแบบที่มีค่า R Square สูงที่สุดได้แก่ Cubic ที่มีค่า 
R Square .479 แสดงให้เห็นว่าค่า SMI ที่ได้จากระบบสมดุลน้ําที่ระดับความลึก 60 เซนติเมตรนี้ มี
โอกาสอธิบายความผันแปรของค่า SMI ที่หาจากค่าความชื้นจริงได้ โดยมีรูปแบบสมการดังนี้ 
 

32 X021.0X566.0X532.5625.16Ŷ   

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบค่าดรรชนีความชื้นในดินที่ได้จากการวัดค่าความชื้นจริงกับค่าที่ได้  จาก
การประมาณค่าระบบสมดุลน้ําด้วยการวิเคราะห์ถดถอย พ้ืนที่ฝุายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 3 

รูปแบบ 
ระดับความลึก 30 เซนติเมตร ระดับความลึก 60 เซนติเมตร 

R Square F Sig. R Square F Sig. 
Linear .180 25.180 .000 .463 90.536 .000 
Inverse .306 50.764 .000 .444 84.008 .000 
Quadratic .322 27.057 .000 .470 46.090 .000 
Cubic .331 18.632 .000 .479 31.568 .000 

 

จากผลการการเปรียบเทียบค่าดรรชนีความชื้นในดินที่ได้จากการวัดค่าความชื้นจริงกับค่าที่ได้
จากการประมาณค่าระบบสมดุลน้ําด้วยการวิเคราะห์ถดถอยในครั้งนี้ เห็นได้ว่าที่ระดับ 60 เซนติเมตร 
มีโอกาสอธิบายความผันแปรของค่า SMI ที่หาจากค่าความชื้นจริงได้ ซึ่งความสอดคล้องกับการศึกษา
ของอนุรัตน์ และคณะ (2554) ที่พบว่าค่าความชื้นที่ได้จากระบบสมดุลน้ําในระดับ ความลึก 60 
เซนติเมตรมีค่าการยอมรับสูงที่สุด และสามารถใช้ค่าความชื้นที่ได้จากสมดุลน้ําไปประกอบการ
คํานวณค่า SMI เพ่ีอใช้ติดตามสภาวะแล้งทางการเกษตรโดยเฉพาะพืชไร่ได้  

ส่วนค่า SMI ที่ได้จากการประมาณค่าสมดุลน้ําที่ระดับ 30 เซนติเมตร ไม่สอดคล้องกับค่าที่
ได้จากการวัดค่าความชื้นอาจเกิดจาก การคํานวณหาค่าการคายระเหยของน้ําที่ได้มาจากค่า
สัมประสิทธิ์การใช้น้ําของพืช และปริมาณการใช้น้ําของพืชอ้างอิง โดยค่าปริมาณการใช้น้ําของพืช
อ้างอิงที่ใช้ในการคํานวณนั้น ใช้สมการ Panman Monteith ซึ่งรูปแบบสมการคํานวณจากค่าต่าง ๆ 
เช่น ความเร็วลมที่ระดับสูงจากพ้ืนดิน 2 เมตร อุณหภูมิของอากาศ  (๐C) ที่เป็นตัวแทนของจังหวัด
สุพรรณบุรี เป็นต้น หรือปริมาณการใช้น้ําของพืชอ้างอิงที่ได้จากการคํานวณโดยใช้ข้อมูลสภาพอากาศ
ช่วงระยะ 30 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2524 – 2553 ด้วยสภาพอากาศและพันธุ์พืชเปลี่ยนไป อาจทําให้
ข้อมูลที่ได้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในบางพ้ืนที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีได้ ส่งผลให้ค่าที่ได้จากการ
ประมาณค่าสมดุลน้ํานั้นไม่สามารถใช้แทนค่าที่ได้จากการวัดความชื้นโดยตรงได้ 
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