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ABSTRACT
Evapotranspiration (ET) play an important role for water and energy balance in the ecosystem. Understanding of
ET pattern and precise estimation are needed for supporting decision-making in water resource and forested watershed
management. This study aims to estimate seasonal ET in dry dipterocarp forest catchment, northern Thailand during
January to December 2017 by eddy covariance technique. Results reveal the ET was 954.7 mm accounting for 90% of
annual rainfall. The ET in wet and dry seasons were 54% and 36% of annual rainfall, respectively. The daily ET in wet and
dry seasons were 3.1±0.6 and 2.1±0.5 mm day-1. The soil water content and rainfall were the main factors regulating ET in
the dry dipterocarp forest ecosystem.
Keyword: Ecosystem evapotranspiration, Eddy covariance method, Dipterocarp forest

บทคัดย่อ
กำรคำยระเหยน้ ำ (Evapotranspiration) เป็ นรู ปแบบหนึ่งของกำรไหลเวียนน้ ำในระบบนิเวศซึ่ งมีบทบำทสำคัญต่อสมดุลน้ ำ
และสมดุลพลังงำน กำรเข้ำใจรู ปแบบกำรคำยระเหยน้ ำและกำรประเมินที่ ถูกต้องจึ งมีควำมสำคัญ สำหรับใช้เป็ นข้อมูล
สนับสนุ นกำรตัดสิ นใจด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรทรั พยำกรน้ ำและป่ ำต้นน้ ำ งำนวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินกำรคำย
ระเหยน้ ำในพื้นที่ป่ำเต็งรัง ซึ่ งเป็ นป่ ำต้นน้ ำในภำคเหนื อของประเทศไทย โดยศึ กษำตั้งแต่เดือนมกรำคมถึงธันวำคมในปี
พ.ศ. 2560 ด้วยเทคนิคควำมแปรปรวนร่ วมแบบหมุนวน (Eddy covariance technique) จำกผลกำรศึกษำพบว่ำกำรคำยระเหย
น้ ำรำยปี อยูท่ ี่ 954.7 มิลลิเมตร คิดเป็ นร้อยละ 89.5 ของปริ มำณน้ ำฝน โดยค่ำกำรคำยระเหยน้ ำในช่วงฤดูฝนกับฤดูแล้ง คิด
เป็ นร้ อ ยละ 54 และ 36 ของปริ ม ำณน้ ำ ฝน ตำมล ำดับ ค่ ำ เฉลี่ ย รำยวัน ในฤดู ฝ นและฤดู แ ล้ง อยู่ที่ 3.1±0.6 และ 2.1±0.5
มิลลิเมตรต่อวัน ทั้งนี้ควำมชื้นในดินและปริ มำณน้ ำฝนเป็ นปั จจัยหลักที่ควบคุมกำรคำยระเหยน้ ำในระบบนิเวศป่ ำเต็งรัง
คาสาคัญ: กำรคำยระเหยน้ ำของระบบนิเวศ วิธีควำมแปรปรวนร่ วมแบบหมุนวน ป่ ำเต็งรัง
วิทยำลัยพลังงำนและสิ่ งแวดล้อม มหำวิทยำลัยพะเยำ พะเยำ 56000
หน่วยวิจยั มลพิษบรรยำกำศและกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ วิทยำลัยพลังงำนและสิ่ งแวดล้อม มหำวิทยำลัยพะเยำ จ.พะเยำ
56000
*Corresponding author: E-mail: montri.sa@up.ac.th
1
2

15

วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่ าไม้ เมืองไทย 3 (1): 15-27 (2562)

balance) ซึ่ งท ำให้ ท รำบกำรระเหยน้ ำของดิ น และ
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกำรสูญเสี ยน้ ำในดิน (Eastham et
al., 1 9 8 8 ; Jaeger and Kessler, 1 9 9 7 ; Jeevananda
Reddy, 1983) 3) วิ ธี สมดุ ล น้ ำ (catchment water
balance) ประเมินจำกองค์ประกอบของสมดุลน้ ำ ค่ำที่
ได้ จ ะเป็ นเพี ย งข้ อ มู ล เฉพำะรำยปี และมี ค วำม
ค ล ำ ด เ ค ลื่ อ น สู ง ( Bosch and Hewlett, 1 9 8 2 ;
Schellekens et al., 2000) 4) สั ด ส่ วนของโบเวน
(Bowen ratio) วิธีน้ ี จะไม่สำมำรถประเมินได้ก รณี ค่ำ
กำรคำยระเหยน้ ำเข้ำใกล้หนึ่ ง และ 5) เทคนิ คควำม
แปรปรวนร่ วมแบบหมุ น วน (Eddy covariance
technique) (Oliveira et al., 2015; Yaseef et al., 2009)
จำกวิธีท้ งั หมดข้ำงต้นพบว่ำเทคนิ คควำมแปรปรวน
ร่ วมแบบหมุนวนเป็ นวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินกำรคำยระเหยน้ ำที่มีควำม
แม่นยำสู งเหมำะสำหรั บใช้ในกำรบริ หำรจัดกำรน้ ำ
(Baldocchi, 2003; Foken and Wichura, 1996; Zhao et
al., 2007) เนื่ องจำกสำมำรถศึกษำกำรคำยระเหยน้ ำได้
แบบ real-time ทำให้ได้ขอ้ มูลที่มีควำมละเอียดสูง (da
Rocha et al., 2009; Giambelluca et al., 2009; Santos
et al., 2003)
ป่ ำเต็งรัง (Dry dipterocarp forest) เป็ นหนึ่ ง
ในป่ ำต้น น้ ำซึ่ งพบได้ เ ฉพำะทำงตอนใต้ข องจี น
เวียดนำม ลำว กัมพูชำ พม่ำและไทย (Bunyavejchewin
et al., 2011) ป่ ำเต็งรังส่วนใหญ่อยูใ่ นพื้นที่ลกั ษณะภูมิ
ประเทศค่อนข้ำงเป็ นภูเขำซับซ้อน ควำมอุดมสมบูรณ์
ต่ ำ ดิ น กัก เก็ บ น้ ำ ได้ไ ม่ ดี นัก แต่ ป่ ำเต็ง รั ง กลับมี กำร
หมุนเวียนธำตุอำหำรและพลังงำนอย่ำงรวดเร็ วเมื่อมี
ควำมชื้ นในดิ น เพี ย งพอ (Thaiutsa and Puangchit,
2004) ป่ ำเต็งรังมีกำรผลัดใบในช่วงฤดูแล้งเพื่อรักษำ
น้ ำ ในล ำต้น และจะผลิ ใบในช่ ว งเริ่ ม ฤดู ฝ นจึ งมี กำร
ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงของฤดูกำลและสภำพ
อำกำศชัดเจน ซึ่ งเป็ นไปได้ว่ำในอนำคตหำกเกิ ดกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (climate change) กำรทำ
ควำมเข้ำใจและเรี ยนรู ้กำรปรับตัวของระบบนิ เวศป่ ำ
เต็งรั ง รวมถึ งบทบำทสำคัญในกำรช่ วยรั กษำสมดุล

บทนา
กำรคำยระเหยน้ ำ (evapotranspiration; ET)
มีควำมสำคัญยิง่ ต่อสภำพอำกำศและวัฏจักรอุทกวิทยำ
( hydrological cycles) (Mölders and Raabe, 1 9 9 6 )
เนื่ องจำกเป็ นองค์ประกอบสำคัญในสมดุลน้ ำ (water
balance) และสมดุ ล พลัง งำน (energy balance) กำร
คำยระเหยน้ ำประกอบด้วย 2 ส่ วนประกอบหลัก คือ
กำรระเหยน้ ำ (evaporation) และกำรคำยน้ ำของพืช
(transpiration) (Mölders and Raabe, 1996) ทั้ง นี้ กำร
คำยระเหยน้ ำจะขึ้นอยูก่ บั ปริ มำณน้ ำและพลังงำนแสง
ที่ เข้ำมำในระบบนิ เวศ จำกกำรศึกษำวิจยั ในเขตแห้ง
แล้งพบว่ำปริ มำณกำรคำยระเหยน้ ำคิ ดเป็ นสัด ส่ ว น
ร้ อยละ 95 ของปริ มำณน้ ำฝน (Branson et al., 1981;
Huxman et al., 2005; Wilcox et al., 2003 ; Williams
et al., 2004) ในขณะที่ พ้ื น ที่ ป่ ำเขตร้ อ นในแถบ
อเมซอนมีค่ำกำรคำยระเหยน้ ำอยูใ่ นช่วงร้อยละ 50 ถึง
90 ของปริ มำณน้ ำฝน (Carawell et al., 2002; da Rocha
et al., 2004; Jipp et al., 1998; Malhi et al., 2002;
Juárez et al., 2007) จำกกำรศึ กษำในข้ำงต้นแสดงให้
เห็ นถึ งควำมแตกต่ำงของกำรคำยระเหยน้ ำในแต่ละ
พื้นที่ อีกทั้งกำรศึกษำส่วนใหญ่มำจำกบริ เวณแถบอเม
ซอน ในขณะที่ พ้ืนที่เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้มีระบบ
นิ เ วศที่ ห ลำกหลำยและสภำพภู มิ อ ำกำศค่ อ นข้ำ ง
แปรปรวนส่ งผลให้กลไกกำรควบคุมกำรคำยระเหย
น้ ำมีควำมซับซ้อน (Li et al., 2010) โดยเฉพำะในแถบ
อิ นโดเมียนมำร์ (Indo-Burma) ที่ มีระบบนิ เวศป่ ำเต็ง
รังเป็ นแหล่งพื้นที่ตน้ น้ ำ หำกแต่ยงั มีกำรศึกษำไม่มำก
นัก
ดั ง นั้ นกำรตรวจวัด กำรคำยระเหยน้ ำที่
ถูกต้องจึ งเป็ นสิ่ งสำคัญต่อกำรประเมินสภำพอำกำศ
และอุ ท กวิท ยำในระบบนิ เ วศ ซึ่ ง หำกกำรตรวจวัด
ผิ ด พ ล ำ ด จ ะ ส่ ง ผ ล ใ ห้ ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ส ม ดุ ล น้ ำ
คลำดเคลื่อนได้ ด้วยเหตุน้ ี ที่ผ่ำนมำจึงได้มีกำรพัฒนำ
วิธีกำรตรวจวัดกำรคำยระเหยน้ ำแบบต่ำง ๆ เช่น 1) วิธี
ถังวัดกำรใช้น้ ำ (lysimeter) ซึ่ งต้องชัง่ น้ ำหนักน้ ำเป็ น
ประจ ำทุ ก วัน 2) วิ ธี สมดุ ล น้ ำในดิ น (soil water
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ของน้ ำในระบบนิ เวศและกำรให้น้ ำท่ำ (runoff) ผ่ำน
กำรประเมินกำรคำยระเหยน้ ำด้วยเทคนิ คที่ทนั สมัยจึง
เป็ นส่ วนสำคัญที่ จะช่ วยคำดกำรณ์ กำรสู ญเสี ยน้ ำใน
ระบบนิ เวศรวมถึงกำรปรับตัวของมนุ ษย์ให้สำมำรถ
อยูอ่ ย่ำงสมดุลร่ วมกับระบบนิ เวศป่ ำไม้ได้ งำนวิจยั นี้
จึ งมี วตั ถุประสงค์เพื่อประเมิ นกำรคำยระเหยน้ ำรำย
ฤดู ก ำลและปั จ จัย อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยำที่ มี ผ ลต่ อ กำรคำย
ระเหยน้ ำในระบบนิ เ วศป่ ำเต็ง รั ง โดยประยุก ต์ใ ช้
เทคนิ ค ควำมแปรปรวนร่ วมแบบหมุ น วนตั้ง แต่
มกรำคมถึงธันวำคมในปี พ.ศ. 2560

19°02' 14.38'' N, 99°54' 10.96'' E ค วำมสู ง เหนื อ
ระดับน้ ำทะเล 512 เมตร) (Figure 1) พันธุ์ไม้เด่นที่พบ
คือ เต็ง รัง พลวง และเหี ยง ตำมลำดับ ควำมหนำแน่น
ของไม้ ห นุ่ ม (เส้ น ผ่ ำ ศู น ย์ ก ลำงระดั บ อก < 4.5
เซนติเมตร) และไม้ใหญ่ (เส้นผ่ำศูนย์กลำงระดับอก ≥
4.5 เซนติ เ มตร) อยู่ที่ 600 และ1,821 ต้น ต่ อ เฮกตำร์
ตำมล ำดับ (Intanil et al., 2018) ข้อ มู ล พื้ น ฐำนของ
สภำพอำกำศในพื้นที่ศึกษำช่วงเวลำ 4 ปี (พ.ศ. 25572560) มี ป ริ มำณน้ ำฝนเฉลี่ ย 985 มิ ล ลิ เ มตรต่ อ ปี
อุ ณ หภู มิ อ ำกำศและอุ ณ หภู มิ ดิ น เฉลี่ ย 25 องศำ
เซลเซี ยส ควำมชื้นในดินเฉลี่ยร้อยละ 15 ของปริ มำณ
น้ ำในดิ นโดยปริ มำตร (% volumetric water content;
%VWC)

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. พื้นทีศ่ ึกษา
พื้ น ที่ ศึ ก ษำเป็ นระบบนิ เ วศป่ ำเต็ ง รั ง ใน
จังหวัดพะเยำ ทำงภำคเหนื อของประเทศไทย (พิกดั

a

b

Figure 1. (a) Site location and (b) wind direction over eddy covariance tower is divided into 8 secondary-intercardinal
directions and 5 radial wind data (i.e., 6%, 12%, 18%, 24% and 30%). Almost wind direction moved from South-East to
North-West with average wind speed at 3 m s-1 (Data analyzed by WRPLOT view freeware version 7.0.0: Lakes
Environmental Software)
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ก ำจัด ข้อ มู ล ที่ ถู ก รบกวน (despike) ด้ว ยวิ ธี ก ำรทำง
สถิ ติ ข อง Vickers and Mahrt (1997) และปรั บ ตั้ง ค่ ำ
ควำมถูกต้องของควำมหนำแน่ นอำกำศด้วยวิธี ข อง
Webb (1980) ถัดมำข้อมูลควำมร้อนแฝงเฉลี่ยทุก 30
นำที จำกกำรวิเครำะห์ ด้วย EddyPro จะถูกนำมำตัด
ข้อมูลขณะที่ผำ่ นกำรปรับแก้ร่วมกับคุณสมบัติของลม
ที่ เหมำะสม (friction velocity (u*) มำกน้อยกว่ำ 0.05
เมตรต่ อ วิ น ำที ) และข้ อ มู ล ขณะฝนตกออกไป
ส่ ว นข้อ มู ล ที่ ข ำดหำยจะถู ก เติ ม เต็ ม ข้อ มู ล โดยใน
กำรศึ กษำนี้ ค่ำควำมร้อนแฝงที่ หำยไปคิดเป็ นร้อยละ
42 จำกข้อมูลที่ ควรจะได้ในช่วง 1 ปี ซึ่ งข้อมูลที่ ขำด
หำยไปจะได้รับกำรเติ มเต็มข้อมูล (gap filling) โดย
กรณี ที่ขอ้ มูลหำยเล็กน้อย (2-3 ชัว่ โมง) เติมข้อมูลจำก
ค่ ำ เฉลี่ ย ในรอบวัน กรณี ที่ ข ้ อ มู ล หำยมำกกว่ ำ 1
สัปดำห์ เติมข้อมูลโดยใช้ค่ำเฉลี่ยในรอบ 7 วัน สำหรับ
ช่วงกลำงวัน และ 14 วัน ในตอนกลำงคืน (Wolf et al.,
2011) ท้ำยที่ สุดค่ำกำรคำยระเหยน้ ำจะประเมิ นจำก
ค่ำคงที่ของพลังงำนควำมร้อนแฝงที่ทำให้น้ ำควำมสูง
1 มิลลิเมตร พื้นที่ 1 ตำรำงเมตร ระเหยกลำยเป็ นไอใน
1 วัน โดยอ้ำ งอิ ง จำกค่ ำ พลัง งำน 2.45 เมกะจู ล ต่ อ
กิ โ ลกรั ม (Novák, 2012; Jones, 2013) และศึ ก ษำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปั จจัยทำงอุตุนิยมวิทยำกับค่ำ
กำรคำยระเหยน้ ำโดยใช้ควำมสัมพันธ์แบบ Pearson
correlation และวิเครำะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม R (R
core team 2017)

2. การตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยา
2.1 สภาพอากาศ
ข้อ มู ล สภำพอำกำศเก็ บ ข้อ มู ล โดยติ ด ตั้ง
อุปกรณ์ตรวจวัดที่ระดับควำมสู ง 36 เมตรจำกพื้นดิ น
ได้แ ก่ ปริ ม ำณน้ ำฝนอุ ณ หภู มิ อ ำกำศและควำมชื้ น
สั ม พั ท ธ์ (WXT520 weather transmitter; Campbell
Scientific Inc. , USA) ปริ ม ำณรั ง สี สุ ท ธิ (NR01 net
radiometer sensor; Campbell Scientific Inc., USA)
และแรงดึ ง ระเหยน้ ำ (vapor pressure deficit; VPD)
ในอำกำศซึ่ งบ่งชี้ควำมแห้งของอำกำศ คำนวณโดยวิธี
Allen et al. (1998) นอกจำกนี้ ได้เก็บข้อมูลดิ น ได้แก่
อุ ณ หภู มิ ดิ น และควำมชื้ น ในดิ น ที่ ร ะดับ ควำมลึ ก 5
เ ซ น ติ เ ม ต ร ใ ต้ ผิ ว ดิ น ซึ่ ง ต ร ว จ วั ด ด้ ว ย soil
thermocouple probe แ ล ะ soil water content
reflectometer รุ่ น CS616 (Campbell Scientific Inc.,
USA) ข้ อ มู ล ทั้ งหมดจะบั น ทึ ก ทุ ก 10 นำที โดย
อุ ป ก ร ณ์ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ( data logger รุ่ น CR1 0 0 0 ;
Campbell Scientific Inc., USA)
2.2 การตรวจวัดและการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อประเมิน
การคายระเหยน้า ด้ ว ยเทคนิ ค ความแปรปรวนร่ วม
แบบหมุนวน
เทคนิ ค กำรตรวจวัด ควำมแปรปรวนร่ ว ม
แบบหมุนวน (eddy covariance) ประกอบด้วยอุปกรณ์
ตรวจวัดกำรแลกก๊ำซคำร์ บอนไดออกไซด์และไอน้ ำ
( EC1 5 0 open-path CO2 / H2 O analyzer; Campbell
Scientific Inc., USA) ระหว่ ำ งบรรยำกำศกับ ระบบ
นิ เวศป่ ำเต็งรัง ติดตั้งควบคู่กบั อุปกรณ์วดั ควำมเร็ วลม
3 ทิ ศ ทำง (3D-sonic anemometer CSAT3; Campbell
Scientific Inc., USA) บนเสำตรวจวัดที่ระดับควำมสูง
42 เมตร จำกพื้นดิน ข้อมูลตรวจวัดบันทึกที่ควำมถี่ 10
เฮิรตซ์ หรื อ 10 ค่ำ ต่อ 1 วินำที ข้อมูลที่ตรวจวัดได้จะ
น ำมำวิ เ ครำะห์ ค่ ำ ควำมร้ อ นแฝง (Latent heat; LE)
ด้ ว ยโปรแกรม EddyPro (version 6.2.1, LI-COR
Bioscience) โดยในส่ วนของ EddyPro ข้อมูลจะผ่ำน
กำรวิเครำะห์และปรับแก้ไขทิศทำงลมตำมทฤษฎีดว้ ย
กำรหมุนแกนทิศทำงลม 2 ครั้ง (double rotation) และ

ผลและวิจารณ์
1. ข้ อมูลทางอุตุนิยมวิทยา
ปริ มำณน้ ำฝนที่ ประเมิ นได้ในปี พ.ศ 2560
เท่ำกับ 1067.0 มิลลิเมตร โดยปริ มำณน้ ำฝนในช่วงฤดู
ฝนคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 85.6 ของปริ มำณน้ ำฝนทั้ งปี
กำรศึกษำนี้ กำหนดช่วงฤดูฝนและ ฤดูแล้ง โดยอ้ำงอิง
ตำม Tanaka et al. (2008) ซึ่ งแบ่งฤดูกำลโดยใช้ควำม
แตกต่ำงของปริ มำณและกำรกระจำยตัวของน้ ำฝนใน
หลำยพื้นที่ของประเทศไทย พบว่ำกำรกระจำยตัวของ
ฝนตำมฤดู กำลมี ควำมคล้ำยคลึ ง กัน กล่ำวคื อฝนตก
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ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งเดื อ นพฤษภำคมถึ ง เดื อ น
ตุลำคม จึ งกำหนดให้เป็ นช่วงฤดูฝน ในขณะที่ เดื อน
พฤศจิ กำยนถึ งเดื อนเมษำยนซึ่ งเป็ นฤดูร้อน พบว่ำมี
ปริ มำณฝนน้อยอย่ำงมีนัยสำคัญ สำหรับควำมชื้ นใน
ดิ นมี แนวโน้มสอดคล้องตำมรู ปแบบของฝน โดยมี
ค่ำเฉลี่ยในรอบปี เท่ำกับร้อยละ 17.9 ± 5.5 ของปริ มำณ
น้ ำในดิ นโดยปริ มำตร ควำมชื้ นดิ นในฤดูแล้งและฤดู
ฝนคิดเป็ นร้อยละ 13.0±2.4 และ 22.7±2.0 ของปริ มำณ
น้ ำในดินโดยปริ มำตร ตำมลำดับ อุณหภูมิอำกำศและ
อุ ณ หภู มิ ดิ น เฉลี่ ย มี ค่ำ ใกล้เ คี ย งกัน ที่ 24.4±2.2 และ

24.7±2.4 องศำเซลเซี ยส อุณหภูมิอำกำศสู งสุ ดและ
ต่ำสุ ดรำยวันเท่ำกับ 30.96 และ 15.80 องศำเซลเซี ยส
(Figure 2a และ Table 1) ปริ มำณรังสี สุทธิ อยูร่ ะหว่ำง
74.5 ถึง 147.2 วัตต์ต่อตำรำงเมตรโดยรังสี สุทธิในฤดู
แล้งน้อยกว่ำฤดูฝนซึ่ งมีค่ำ 98.8±21.1 และ 134.4±9.9
วัตต์ต่อตำรำงเมตร ตำมลำดับ แรงดึงระเหยน้ ำในฤดู
ฝนและฤดู แ ล้ง ที ค่ ำ เท่ ำ กับ 0.9±0.2 และ 1.4±0.5
กิ โลปำสคำล (kilopascal; kPa) โดยที่ ค่ำเฉลี่ยรำยวัน
อยู่ในช่วง 0.2 ถึง 2.9 กิ โลปำสคำลล (Figure 2a และ
Table 1)
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Figure 2. Daily microclimate variables in dipterocarp forest including (a) sum of rainfall (black bar graph) and average
relative humidity (purple dotted line), soil water content (opaque circle), air and soil temperature (red dashed and black
solid lines, respectively), and (b) average net radiation (blank solid lines) and vapor pressure deficit (red dashed line).
season) ค่อนข้ำงสั้น กำรคำยระเหยน้ ำส่ วนใหญ่ของ
ป่ ำเต็งรังจึงมักเกิ ดขึ้นในช่วงฤดูฝนเมื่อมีควำมชื้นใน
ดิ น ที่ เ พี ย งพอ (Thaiutsa and Puangchit, 2004) อี ก ทั้ง
Shi et al. (2008) รำยงำนว่ำฝนตกในช่วงมรสุ มทำให้
ใบไม้จ ะมี ก ำรขยำยตัว เต็ ม ที่ ป ระกอบกับ อุ ณ หภู มิ
อำกำศเหมำะสมต่อกำรเจริ ญเติ บโตและกำรคำยน้ ำ
ของต้นไม้ ดังนั้นกำรระเหยน้ ำและกำรคำยน้ ำจึงน่ำจะ

2. รู ปแบบการคายระเหยนา้ ในป่ าเต็งรัง
กำรคำยระเหยน้ ำในพื้นที่ป่ำเต็งรังในปี พ.ศ.
2560 เท่ำกับ 954.7 มิลลิเมตร คิดเป็ นร้อยละ 89.5 ของ
ปริ มำณน้ ำฝน โดยมีค่ำกำรคำยระเหยน้ ำในช่วงฤดูฝน
มำกกว่ำช่วงฤดู แล้งประมำณร้อยละ 20 เนื่ องมำจำก
ในฤดูแล้งป่ ำเต็งรังมักเกิ ดไฟป่ ำ ต้นไม้ทิ้งใบเพื่อลด
กำรสูญเสี ยน้ ำ และมีช่วงฤดูกำลเจริ ญเติบโต (growing
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เป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้กำรคำยระเหยน้ ำในฤดูฝนสูงกว่ำ
ฤดูแล้ง โดยกำรคำยระเหยมีค่ำต่ำสุ ดในเดือนมีนำคม
และมี ค่ ำ สู ง สุ ด ในเดื อ นกรกฎำคม ซึ่ งมี ค่ ำ เท่ ำ กับ
44.9±0.2 และ 104.2±0.6 มิลลิเมตร ตำมลำดับ รู ปแบบ
กำรคำยระเหยน้ ำรำยวันแสดงดัง Figure 3a ซึ่ งพบว่ำ
เริ่ มลดลงตั้งแต่เดื อนพฤศจิ กำยนและต่ ำสุ ดในเดื อน
เมษำยน เนื่ องจำกปริ มำณน้ ำฝนและควำมชื้ นในดิ น
ค่อยๆลดลงจนถึงต่ ำสุ ด (9.5 %VWC เดื อนเมษำยน)
นอกจำกนี้ยงั พบว่ำแรงดึงระเหยน้ ำค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนมี
ค่ ำ สู ง สุ ด ในเดื อ นมี น ำคม ( 2.9 kPa) แปรผกผัน กับ
ควำมชื้ นสัมพัทธ์ (Figure 2a-2b) ซึ่ งสอดคล้องกับค่ำ
กำรคำยระเหยน้ ำที่ พบค่ำต่ ำสุ ดในเดื อนมีนำคม (0.9

มิลลิเมตรต่อวัน) ในช่วงฤดูฝนเมื่อปริ มำณน้ ำฝนและ
ควำมชื้ น ในดิ น เพิ่ มขึ้ นมี ผลทำให้ก ำรคำยระเหยน้ ำ
เพิ่ ม ขึ้ น อย่ำ งรวดเร็ ว ส่ ว นในช่ ว งรอบวัน กำรคำย
ระเหยน้ ำจะเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ วในช่วง 8.00 น. และ
สู ง ที่ สุ ด เวลำ 12.00 - 13.00 น. โดยมี อ ัต รำกำรคำย
ระเหยน้ ำรำยวันอยู่ระหว่ำง 0.2 ถึง 8.8 มิลลิเมตรต่อ
วัน คิดเป็ นค่ำเฉลี่ยรำยปี อยูท่ ี่ 2.6±0.8 มิลลิเมตรต่อวัน
ส่วนในฤดูฝนและฤดูแล้งค่ำอยูท่ ี่ 3.1±0.6 และ 2.1±0.5
มิลลิเมตรต่อวัน ตำมลำดับ (Figure 3b) ใกล้เคียงกับ
กำรคำยระเหยน้ ำ รำยฤดู ก ำลของ Sanwangsri et al.
(2017) ที่พบว่ำในฤดูฝนและฤดูแล้งอยูท่ ี่ 3.6±0.4 และ
1.2±1.2 มิลลิเมตรต่อวัน
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Figure 3. Evapotranspiration patterns in 2017 was estimated and showed as (a) daliy evapotranspiration during wet season
(May to October) and dry season (November to Apil) and ( b) diurnal evapotranspiration in 24 hours where
evapotranspiration during wet season, dry season and annual representsed by dashed line, solid dashed line and solid line,
respectively.
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Table 1. Seasonal and annual microclimate variables consisting of sum of rainfall (P), average air temperature (Ta), soil
temperature (Ts), soil water content (SWC), net radiation (Rn), vapor pressure deficit (VPD) and evapotranspiration (ET)
(Mean ± standard variation (SD)
Climate variables
P (mm)
Ta (ºC)
Ts (ºC)
SWC (%VWC)
Rn (W m-2)
VPD (kPa)
Total ET (mm)
Daily ET (mm day-1)

Season
Wet season
913.7
25.2±0.7
24.7±1.4
22.7±2.0
134.4±9.9
0.9±0.2
573.4
3.1±0.6

Annual
Dry season
153.4
23.6±3.0
23.8±3.0
13.0±2.4
98.8±21.1
1.4±0.5
381.3
2.1±0.5

1,067.1
24.4±2.2
24.2±2.4
17.9±5.5
116.6±24.2
1.1±0.5
954.7
2.6±0.8

จำกฤดู แ ล้ง ไปเป็ นฤดู ฝ น ซึ่ งได้รั บ กำรยื น ยัน จำก
กำรศึ ก ษำกำรคำยระเหยน้ ำ ที่ ป่ ำอเมซอนจ ำนวน 3
พื้นที่ ของ Li and Fu (2004) และ Fu and Li (2004) ที่
พบว่ำกำรคำยระเหยน้ ำเพิ่มขึ้นก่อนเข้ำสู่ ฤดูฝน ในฤดู
แล้งจึ งเห็ นกำรตอบสนองของกำรคำยระเหยน้ ำกับ
ปั จจัยสิ่ งแวดล้อมอย่ำงชัดเจน อย่ำงไรตำมเนื่ องด้วย
ควำมชื้ นดิ นขึ้ นกับปริ มำณน้ ำฝน (Figure 2a) อี กทั้ง
กำรคำยระเหยน้ ำในป่ ำเต็งรังคิดเป็ นร้อยละ 89.5 ของ
ปริ ม ำณน้ ำฝนรวมทั้ง ปี ในปี พ.ศ. 2560 ดัง นั้น ใน
กำรศึ กษำนี้ ควำมชื้ นในดิ นและปริ มำณน้ ำฝนจึ งเป็ น
ปั จจัยที่มีบทบำทสำคัญต่อกำรคำยระเหยน้ ำในระบบ
นิเวศป่ ำเต็งรัง

3. ปั จ จัย ทางอุ ตุ นิ ย มวิท ยาที่มีบ ทบาทต่ อ การคาย
ระเหยนา้ ของป่ าเต็งรัง
จำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรคำยระเหยน้ ำ
กับปั จจัยทำงอุตุนิยมวิทยำ พบว่ำในฤดูแล้งควำมชื้น
ในดินมีอิทธิ พลเชิงบวกกับค่ำกำรคำยระเหยน้ ำโดยมี
ค่ำสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ำกับ 0.87 (p < 0.05)
ในทำงกลับ กัน ค่ ำ กำรคำยระเหยน้ ำ แปรผกผัน กับ
ค่ำแรงดึงระเหยน้ ำ ในขณะที่ค่ำกำรคำยระเหยน้ ำและ
ปั จจัยอุตุนิยมวิทยำในช่ วงฤดู ฝนมี ควำมสัมพันธ์ไม่
ชัดเจน (Figure 4a-4c) โดย Li and Fu (2004) กล่ำวว่ำ
ควำมสำมำรถของกำรคำยระเหยน้ ำของป่ ำในช่วงฤดู
แล้งนั้นเป็ นตัวขับเคลื่อนสำคัญต่อกำรเปลี่ยนฤดูกำล
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Figure 4. Relationship between monthly evapotranspiration of wet (triangle) and dry season (circles) with (a) rainfall (b)
soil water content (c) vapor pressure deficit
กำรที่ ค่ำกำรคำยระเหยน้ ำในฤดู ฝนสู งกว่ำ
ในฤดูแล้ง ซึ่ งนอกเหนื อจำกค่ำกำรระเหยน้ ำและกำร
คำยน้ ำแล้ว ยังมีปริ มำณน้ ำพืชยึดเนื่ องจำกต้นไม้บำง
ชนิ ด มี ใ บขนำดใหญ่ เช่ น พลวง ซึ่ งสอดคล้อ งกับ
งำนวิ จั ย ในพื้ นที่ ศึ กษำ ซึ่ งพบว่ ำ พลวงมี ดั ช นี
ควำมสำคัญ (importance value index) มำกที่ สุด ถึ ง
ประมำณร้อยละ 80.5 (ข้อมูลยังไม่ได้ตีพิมพ์) อีกทั้ง
ชนิ ดต้นไม้ในป่ ำเต็งรังมีเปลือกค่อนข้ำงหนำ ทำให้มี
โอกำสดูดยึดน้ ำไว้ได้มำก (Chunkao et al., 1971) จำก
กำรศึ ก ษำน้ ำพื ช ยึ ด ในป่ ำเต็ง รั ง ของ Chunkao et al.
(1971) พบว่ำสำมำรถสกัดกั้นน้ ำไว้ได้มำกกว่ำร้อยละ
60 ของปริ มำณน้ ำฝน ป่ ำเต็งรังที่แม่หวด จ.ลำปำง น้ ำ

โดยทัว่ ไปป่ ำเต็งรังผลัดใบในช่วงฤดูแล้งทำ
ให้แ สงส่ อ งถึ ง พื้ น ดิ น ได้โ ดยตรง ส่ ง ผลให้เ กิ ด กำร
เปลี่ยนแปลงกำรคำยระเหยน้ ำที่ แตกต่ำงกัน ทั้งนี้ ใน
พื้ น ที่ ศึ ก ษำมี ก ำรสู ญ เสี ย น้ ำจำกกระบวนกำรคำย
ระเหยน้ ำถึงร้อยละ 89.5 ของปริ มำณน้ ำฝน พบว่ำสู ง
กว่ำ ป่ ำชนิ ด อื่ น ๆ เมื่ อ เที ย บจำกกำรศึ ก ษำกำรคำย
ระเหยน้ ำป่ ำดิ บเขำซึ่ งอยู่ที่ร้อยละ 54 (Tanaka et al.,
2003) และร้อยละ 50 (Chunkao et al., 1982) ป่ ำฝน
เขตร้ อนร้ อยละ 78 (Li et al., 2010) ป่ ำเบญจพรรณ
ร้อยละ 65 (Tatsuhiko et al., 2007) และร้อยละ 64 ป่ ำ
มรสุมเขตร้อน (Kuricheva et al., 2015)
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พืชยึดอยูท่ ี่ร้อยละ 61 ของปริ มำณน้ ำฝน ในขณะที่ป่ำ
ชนิ ดอื่น เช่น ป่ ำดิบเขำ ป่ ำดิบแล้ง อยูท่ ี่ร้อยละ 9 และ
4 ของปริ มำณน้ ำฝนตำมลำดับ (นิ พนธ์ ตั้งธรรม และ
คณะ, 2545) ซึ่ งน้ ำส่ วนนี้ ทำ้ ยที่สุดจะถูกระเหยขึ้นไป
บนบรรยำกำศ ผลกำรศึ กษำยังมีควำมสอดคล้องกับ
กำรศึกษำในป่ ำเต็งรังที่กำลังฟื้ นตัว (secondary forest)
จังหวัดรำชบุรี ซึ่งพบว่ำกำรคำยระเหยน้ ำสูงถึงร้อยละ
95 ของปริ มำณน้ ำฝน (พ.ศ. 2552-2554) และค่ำกำร
คำยระเหยน้ ำในช่วงฤดูฝนสู งกว่ำช่วงฤดูแล้งชัดเจน
(Sanwangsri et al., 2017) อย่ำ งไรก็ ต ำมพบว่ำ ค่ ำ ค่ ำ
กำรคำยระเหยน้ ำในป่ ำเต็งรังที่รำชบุรีสูงกว่ำที่พะเยำ
ทั้งนี้ น่ำจะเป็ นเพรำะป่ ำที่รำชบุรีมีควำมหนำแน่นของ
ต้นไม้สูงกว่ำ กล่ำวคื อ พื้นที่ ศึกษำมี ไม้หนุ่ มและไม้
ใหญ่ อ ยู่ที่ 600 และ 1,821 ต้น ต่ อ เฮกำร์ ตำมล ำดับ
(Intanil et al., 2018) ขณะที่ป่ำเต็งรัง จ. รำชบุรี มีควำม
หนำแน่ นของไม้หนุ่ มและไม้ใหญ่ อยู่ที่ 2,586 และ
1,724 ต้นต่อเฮกตำร์ ตำมลำดับ (Hanpattankit et al.,
2015) นอกจำกนี้ กำรศึ กษำของ Yaseef et al. (2009)
ยังพบว่ำควำมหนักเบำและขนำดของเม็ดฝนมีผลต่อ
ปริ มำณกำรคำยระเหยน้ ำเช่นกัน โดยฝนที่มีขนำดเล็ก
สำมำรถค้ำงบนเรื อนยอดได้มำกกว่ำ และเมื่อผ่ำนชั้น
เรื อนยอดลงดิ นส่ วนมำกก็จะสะสมอยู่ในดิ นชั้นบน
(top soil) เนื่องจำกป่ ำเต็งรังมีช้ นั ดินที่ต้ืน ดังนั้นน้ ำฝน
ที่ ตกลงมำส่ วนใหญ่อำจเข้ำสู่ กระบวนกำรคำยระเหย
น้ ำอย่ำงรวดเร็ ว แตกต่ำงกับป่ ำดิบเขำที่มีช้ นั ดินที่ลึก มี
ซำกพืชทับถมกันบนพื้นดินที่หนำ รวมถึงมีเรื อนยอด
ปกคลุ ม ตลอดปี จึ ง สำมำรถกัก เก็ บ น้ ำในดิ น ไว้ไ ด้
มำกกว่ำป่ ำเต็งรัง อย่ำงไรก็ตำม รำยงำนนี้ ได้นำเสนอ
ข้อมูลกำรตรวจวัดระยะสั้นในช่วงเวลำ 1 ปี ซึ่งเป็ นผล
กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลเพื่อให้ทรำบกำรคำยระเหยน้ ำของ
ป่ ำเต็ ง รั ง ในเบื้ อ งต้น นอกจำกนี้ ทำงที ม ผู ้วิ จัย ได้
ด ำเนิ น กำรวิ จัย อย่ำ งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม ควำมเข้ำ ใจ
วงรอบกำรเปลี่ยนแปลงทำงอุทกวิทยำในป่ ำเต็งรังให้
ลึกซึ้งยิง่ ขึ้น

สรุ ปผล
กำรศึกษำกำรคำยระเหยน้ ำโดยเทคนิคควำม
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เป็ นร้อยละ 90 ของปริ มำณน้ ำฝน ในช่วงฤดูฝนกับฤดู
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