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บทคัดยอ 
 การใชน้ํารายวันของยางพาราศึกษาดวยวิธีสัดสวนของโบเวน (ETa

Bowen) โดยเลือกแปลงปลูกยางพาราที่มี
ยางพาราอายุ 10 ป ภายในศูนยวิจัยยางฉะเชิงเทรา อ. สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา (N13.33 E101.27) ติดตั้งหัววัด
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของอากาศภายในและเหนือทรงพุมของแปลงปลูก และที่เหนือทรงพุมติดตั้งหัววัด
พลังงานแสงอาทิตยและความเร็วลม นอกจากนี้ติดตั้งหัววัดอุณหภูมิและความชื้นที่ผิวดินและความลึก 0.10 เมตร 
จัดเก็บขอมูลจากหัววัดขางตนทุกๆ 5 นาทีตอเนื่องกัน เริ่มตั้งแต 1 มกราคม 2551 และสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552 
เปนเวลา 2 ป ผลการทดลอง พบวา ในชวงตนป 2551 คา ETa

Bowen มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงในชวง 54-128 
มิลลิเมตรตอเดือน และตอนปลายปคาการใชน้ําอยูในชวง 9-124 มิลลิเมตรตอเดือน สวนคาการใชน้ําของยางพารา
ในป 2552 มีคาอยูในชวง 24-88 มิลลิเมตรตอเดือน ซึ่งในชวงตนปคาการใชน้ํามีคาต่ํากวาชวงปลายปเล็กนอย แต
คาการใชน้ําของยางพารามีความแตกตางกันระหวางป 2551 และ 2552 สาเหตุที่การใชน้ําจริงของยางพาราทั้ง 2 ป
มีความแตกตางกันเกิดจากปริมาณฝนที่ตกไมเทากัน ขอมูลสภาพภูมิอากาศชุดเดียวกันไดถูกนําไปใชคํานวณคา
ศักยภาพการคายระเหยน้ํา (ET0) ตามวิธีของ Penman-Monteith เพื่อคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์การใชน้ํา (kc) ผล
คํานวณพบวาคา kc ที่เวลาเดียวกันของป 2551 และ 2552 มีความแตกตางกัน โดยในป 2551 มีปริมาณน้ําให
ยางพาราไดใชที่สูงกวาป 2552 ในรายงานไดใชสมการ S-shape อธิบายความสัมพันธระหวางคาสัมประสิทธิ์การ
ใชน้ํากับเวลาเปนวันในรอบป เพื่อนําไปประยุกตหาคาการใชน้ําของยางพาราของสถานที่อื่นๆ นอกเหนือจากที่
ทดลองและคาพารามิเตอรของสมการไดเสนอไวในรายงาน 
 
คําสําคัญ : ยางพารา  การใชน้ํา  สัมประสิทธิ์การใชน้ํา 
 

Abstract 
Daily rate of water requirement for Rubber plantation were calculated by using Bowen Ratio 

method (ETa
Bowen). The 10-year old rubber plot resided in Chachoengsao Rubber Research Center, 

Sanamchai-Khet District, Chachoengsao Province (N13.33 E101.27) was selected to be an 
experimental site.  Temperature and humidity sensors were installed within and above rubber canopy. 
Above rubber canopy, solar radiation and wind velocity sensors were also installed. Soil temperature 
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and soil moisture sensors were installed at 0 and 0.10 m depth. All data were automatic logged for 
every 5 minutes starting from 1st January 2008 through 31st December 2009. The 2 years period data 
were then used for calculation. Results showed that at the 1st 4 months of 2008, values of ETa

Bowen were 
ranging from 54-128 mm month-1, while as those for the last 4 months ETa

Bowen were ranging from 9-124 
mm month-1. Values of ETa

Bowen for the 2009 were quite uniformly ranging from 24-88 mm month-1. The 
ETa

Bowen for the 1st 4 months of 2009 were a little bit lower than those for the last 4 months of this year. 
The reason why ETa

Bowen of 2008 were significantly higher than those of 2009 was the higher amount of 
rainfall existed in the 2008. The higher amount of rainfall of the 2008 year made the corresponding 
ETa

Bowen values been higher than those of the 2009. The same set of climatic data were used for 
calculating the daily rate of potential evapotranspiration (ET0) followed the Penman-Monteith method. 
The daily values of ETa

Bowen and ET0 were used to compute the daily values of crop coefficients (kc) for 
rubber plantation. Results showed that values of daily kc of the 2008 and 2009  were different which 
suggested that water availability for rubber uses in these 2 years were different. The water availability 
for 2008 is higher than those of the 2009. In this report, S-shape regression had been proposed to 
describe the relation between kc and the Julian date. This S-shape regression can be applied to 
evaluate the water requirement of rubber plantation at the different location beyond the experimental 
site. Values of S-shape parameters were presented in the report. 
 
Keywords :  rubber,  water use, crop coefficients 
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คํานํา 
 น้ําเปนปจจัยที่สําคัญตอการใหผลผลิตและการเจริญเติบโตของพืช  ปริมาณน้ําที่เพียงพอจะทําใหพืชมี
การเจริญเติบโตที่สมบูรณ ปริมาณน้ําทีพ่ืชตองการนั้นจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับปจจัยหลายดาน เชน ชนิดและอายุ
ของพืช สภาพอากาศ เชน ความเร็วลม อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ เปนตน (นาวี, 2548) การหาปริมาณการใช
น้ําของพืชทําไดหลายวิธีทั้งทางตรงและทางออม การหาวิธีทางตรง คือการใชเครื่องมือวัดโดยตรง เชน การใชถังวัด
การใชน้ํา (lysimeter) ซึ่งเปนวิธีที่แมนยําแตไมสามารถทําไดในพื้นที่แปลงปลูกใหญๆ ได สวนการหาวิธีทางออม 
คือนําขอมูลจุลภูมิอากาศ (micro climate) มาใชในการคํานวณปริมาณการใชน้ําของพืช ซึ่งเปนวิธีที่เก็บขอมูลได
งายกวา จึงทําใหวิธีนี้เปนที่นิยมใชกันทั่วไป ซึ่งขอมูลจุลภูมิอากาศไดมาจากการจัดเก็บขอมูลเองหรือขอจากสถานี
ตรวจอากาศ ขอมูลที่จัดเก็บเองสามารถจัดเก็บไดตามที่ตองการ เชน ตามชวงเวลาที่ตองการเก็บในแตละวัน จึง
สามารถคํานวณคาออกมาเปนในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งในรอบวันได แลวนํามาทําเปนขอมูลรายวัน หรือรายเดือน
ตามตองการ สวนขอมูลที่ขอจากสถานีตรวจอากาศจะไดขอมูลเปนรายวัน หรือรายเดือน  คาที่คํานวณออกมาจึง
เปนรายวันหรือรายเดือนเทานั้น วิธีที่นํามาใชในการคํานวณหาการใชน้ําของยางพาราคือ วิธี Bowen Ratio เปน
การใชคาเฉลี่ยในแตละชวงเวลาของคาตัวแปรสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวของกับสมดุลพลังงานเปนหลักในการ
คํานวณ (Hillel, 1982) 
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 ในประเทศไทยภาคใตเปนพื้นที่ที่มีการปลูกยางพารามากที่สุด แตปจจุบันไดมีการขยายพื้นที่ปลูกไปยัง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งแตละพื้นที่จะมีคาการใชน้ําของยางพาราแตกตางกัน
ออกไป ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมที่ปลูกยางพารา (สถาบันวิจัยยาง, มปป) ในภาคใตมีฝนตกมากทําใหยางพารา
ไดรับน้ําอยางเพียงพอ ยางพาราจึงใหผลผลิตด ีสวนในภาคภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่เกษตรกรกําลังขยายเปนพื้นที่สวนยางนั้น ยางพาราจะใหผลผลิตดีหรือไมขึ้นอยูกับการมีน้ําฝนใหยางพาราไดใช 
(สถาบันวิจัยยาง, มปป) การหาคาความตองการใชน้ําของยางพารา เทียบกับปริมาณที่ฝนตก จะทําใหทราบถึง
ศกัยภาพของพื้นที่ในการทําสวนยางวามีมากนอยเพียงไร งานวิจัยนี้จึงมีจุดมุงหมายเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์การใชน้ํา
ของยางพารารายวันจากขอมูลสภาพภูมิอากาศที่สามารถจัดหาได ซึ่งคาดังกลาวสามารถนําไปประยุกตหาคาการ
ใชน้ําของยางพาราในพื้นที่อื่นที่สนใจได 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 
1. สถานที่ทดลองและวิธีการ 
 ทดลองที่ศูนยวิจัยยางฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต (N13.33 E101.27) ใชยางพาราพันธุ RRIM 600 อายุ
ประมาณ 10 ป จัดเก็บขอมูลสําหรับใชในการคํานวณปริมาณการใชน้ําตามวิธี Bowen Ratio (ETa

Bowen) และใช
คํานวณศักยภาพการคายระเหยน้ําของพืชอางอิงตามวิธี Penman-Monteith (ET0) (Allen et.al., 1998) โดย
คํานวณคาสัมประสิทธิ์การใชน้ําของยางพารา (kc) ตามสมการ (1) ทุกพจนในสมการ คํานวณใหอยูในรูปรายวัน
หรือเปนฟงกชันของเวลา t ที่มีหนวยเปนวัน (Allen et.al., 1998) 
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คาการใชน้ําตามวิธี Bowen Ratio หาไดจากสมการ (2) (Steven, 2002) 
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เมื่อ Rn คือ พลังงานรังสีสุทธิดวงอาทิตย (W m-2) G คือ พลังงานความรอนที่เก็บไวในดิน (W m-2) β  คือ คาการใช
น้ําตามวิธี  Bowen Ratio (ETa

Bowen)  หาไดจาก (3) (Steven, 2002) 
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เมื่อ cp คือ คาความรอนจําเพาะของอากาศแหง (J kg-1 K-1)  Pa  คือ คาความดันบรรยากาศ (kPa)  T  คืออุณหภูมิ
อากาศ (K)  L  คือ ความรอนแฝงของการกลายเปนไอ (J kg-1) ε  คือ สัดสวนระหวางมวลโมเลกุลของน้ําตออากาศ
แหง (ใชคา 0.622)  และ e คือ ความดันไอน้ําบรรยากาศ (kPa) ตัวหอย 1, 2 คือ ระดับความสูงที ่23.5 m และ 
11.5 m ตามลําดับ 
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คา ET0 หาไดจากสมการ (4) (Allen et.al., 1998) 
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เมื่อ Rn คือ พลังงานสุทธิดวงอาทิตยเหนือทรงพุม (MJ m-2 day-1)  G  คือพลังงานความรอนที่เก็บไวในดิน (MJ m-2 
day-1)   T  คือ อุณหภูมิอากาศ (°C)  Δ  คือ ความชันของกราฟความดันไอน้ําอิ่มตัว (kPa °C-1) U2  คือ ความเร็ว
ลม (m s-1)  es คือ ความดันไอน้ําอิ่มตัวเฉลี่ยของบรรยากาศ (kPa)  ea คือ ความดันไอน้ําเฉลี่ยของบรรยากาศ 
(kPa) γ  คือ psychrometric contant (kPa °C-1) หาไดจากสมการ (5) (Allen et.al., 1998) 
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เมื่อ air

pC  คือ คาความรอนจําเพาะของอากาศแหง (MJ kg-1 °C-1)  Pa  คือ คาความดันบรรยากาศ (kPa)  vλ คือ 
ความรอนแฝงที่น้ํากลายเปนไอ เทากับ 2.45 (MJ kg-1)  MWratio คือ สัดสวนระหวางมวลโมเลกุลของน้ําตออากาศ
แหง (ใชคา 0.622) 
 
2. การติดตั้งเครื่องมือและจัดเก็บขอมูล 

 ติดตั้งเครื่องมือเพื่อเก็บขอมูลตามวิธี Bowen ratio ไดแก หัววัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธอากาศ 
(รุน 50Y ของบริษัท Vaisala ประเทศฟนแลนด) ติดที่ 2 ระดับความสูงคือ ภายในทรงพุม (11.5 m ใชวัด T1 และ 
RH1 ตามสมการ (3)) และเหนือทรงพุม (23.5 m ใชวัด T2 และ RH2 ตามสมการ (3) และคา T, es, ea ตามสมการ 
(4)) หัววัดคารังสีสุทธิดวงอาทิตยแบบ photo-electric cell ซึ่งเทียบเปนพลังงานแสงอาทิตยกับเครื่องมาตรฐาน (ใช
วัด Rn  ตามสมการ (2) และ(4)) และติดตั้งหัววัดความเร็วลม (รุน 03001-L20 ของบริษัท Campbell ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) ที่ระดับความสูง 23.5 m (วัด U2 ตามสมการ (4)) หัววัดอุณหภูมิดินแบบ thermocouple type T 
และหัววัดความชื้นดินแบบ Dielectric constant (รุน EC10 ของบริษัท Decagon Devices  ประเทศสหรัฐอเมริกา) 
ที่ผิวดินและที่ 10 cm จากผิวดิน (หัววัดทั้ง 2 แบบ วัดคา G ในสมการ (2) และ (4)) ขอมูลถูกบันทึกแบบอัตโนมัติ
ทุก 5 นาที (รุน CR10X ของบริษัท Campbell ประเทศสหรัฐอเมริกา) เก็บขอมูลตอเนื่องกัน 2 ป ตั้งแต 1 มกราคม 
2551 ถึง 31 ธันวาคม 2552   

 
ผลและวิจารณ 

 
1. การใชน้ําของยางพารา 
 ในชวงมกราคมถึงเมษายน คาการใชน้ําจริงของยางพารา ETa

Bowen มีคาต่ํากวาคาศักยภาพการใชน้ํา 
ET0 (ภาพที่ 1 และภาพที่ 2) ทั้งในป 2551 และ 2552 เนื่องจากยางพาราผลัดใบทําใหมีความตองการใชน้ําจริงไม
มาก สวนชวงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมของทั้ง 2 ป ยางพารามีคาการใชน้ําเพิ่มขึ้นจากชวงตนปและพบวาบางชวง
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คา ETa
Bowen มีคาสูงกวา ET0  ซึ่งเปนชวงที่ยางพาราใหผลผลิต อีกทั้งเปนชวงฤดูฝนยางพาราจึงใชน้ําไดมากขึ้น 

สวนชวงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมซึ่งเปนชวงฤดูหนาว ยางพาราเริ่มผลัดใบจึงมีการใชน้ําลดลงจากชวงกอน
หนา สอดคลองกับ นวรัตน (2541) ที่วายางพารามีการใชน้ําลดลงในชวงผลัดใบ ชวงตนป 2551 (มกราคมถึง
เมษายน) มีคาการใชน้ํา ETa

Bowen  สูงกวาในชวงเวลาเดียวกันของป 2552 เพราะชวงตนป 2551 บรรยากาศมีความ
ตองการคายระเหยน้ําสูงกวาป 2552 เปนอยางมาก (ตารางที่ 1) อีกทั้งในชวงเดียวกัน ในป 2551 มีปริมาณฝนตก
มากกวาในป 2552 จึงทําใหยางพาราใชน้ําไดมากกวา ซึ่งสอดคลองกับความชื้นในดินของป 2551 ที่มีคาต่ํากวา
ของป 2552 ทั้งๆ ที่ป 2551 มีฝนตกมากกวาแสดงใหเห็นวาน้ําในดินถูกใชไปกับกระบวนการคายระเหยน้ําในป 
2551 มากกวาของป 2552 สวนในชวงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของป 2551 ปริมาณฝนที่ตกมากเกินไปของป 
2551 ทําใหคาการใชน้ํา ETa

Bowen  ของป 2551 มีคานอยกวาของป 2552 ซึ่งสอดคลองกับคาความชื้นในดิน ซึ่งในป 
2551 มีคาสูงกวาของป 2552 แสดงถึงปริมาณน้ําในดินที่ถูกใชไปในกระบวนการคายระเหยน้ําที่นอยกวา 
 
2. คาสัมประสิทธ์ิการใชน้ําของยางพารา 
 คาสัมประสิทธิ์การใชน้ําของยางพารา (kc) ของป 2551 มีคาสูงกวาคา kc ของป 2552 (ภาพที่ 3) โดยป 
2551 มีคา kc อยูในชวง 0.08 – 2.24  ป 2552 มีคา kc  อยูในชวง 0.01 -1.24 ชวงตนป 2551 kc มีคาอยูในชวง 
0.39-0.78 จากนั้นเพิ่มขึ้นจนมีคา 2.24 ในเดือนตุลาคม และลดลงมาเปน 0.36 และ 0.43 ในเดือนพฤศจิกายนและ
ธันวาคม ตามลําดับ สวนคา kc  ในป 2552 ชวงตนปมีคาอยูในชวง 0.23-1.05 จากนั้นเพิ่มขึ้นจนมีคา 1.12 ในเดือน
สิงหาคม แลวลดลงอยูในชวง 0.43-0.89 ในชวงปลายป คา kc ของป 2551 และ 2552 มีแนวโนมไปในทิศทาง
เดียวกัน คือมีคานอยในชวงตนป และเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องกอนที่จะลดลงมาในชวงปลายป เปนไปตามธรรมชาติ
ของยางพารา ซึ่งชวงตนปเปนชวงที่ยางพารามีการผลัดใบและเริ่มผลิใบ อีกทั้งเปนชวงปลายฤดูหนาวตอฤดูรอน จึง
ทําใหคา kc   มีคาไมสูงนัก จากนั้นเริ่มเขาสูชวงฤดูฝน ทําใหยางพาราไดรับน้ํามากขึ้นและมีการใชน้ําเพิ่มขึ้น คา kc  
จึงมีคาสูงกวาชวงตนป สวนชวงปลายปเปนชวงฤดูหนาว ยางพาราเริ่มมีการผลัดใบ คา kc  จึงมีคานอยกวาชวงที่
ผานมา จากการคํานวณคา kc  ของทั้ง 2 ป พบวา ณ ชวงเวลาเดียวกันแตคนละป คา kc  ซึ่งควรจะเปนคาคงที่และ
มีคาเทากัน แตกลับมีคาที่แตกตางกัน เกิดจากปริมาณน้ําฝนและความชื้นในดินที่มีใหยางพาราใชในการคายและ
ระเหยน้ํา ทําใหในปที่มีปริมาณน้ําฝนที่สูงกวาจะใหคา kc  ที่สูงกวาตามไปดวย และตามขอกําหนดของคา kc  จะ
คํานวณตามสมการ (1) ไดเฉพาะในชวงที่พืชไมขาดแคลนน้ําหรือมีความชื้นของดินที่ตอบสนองความตองการใชน้ํา
ของพืชไดในระดับที่ไมมีผลกระทบตอผลผลิต ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเลือกใชเสนที่เชื่อมตอคาสูงสุดของ kc  ดังแสดง
ในภาพที่ 3 (envelop curve) และเพื่อใหงายตอการใชงานในรายงานนี้ไดหาสมการเพื่ออธิบายความสัมพันธ
ระหวางคา kc  ดังสมการ (6)  
 

                                                            ( ) ( )
( )[ ]2+

=tk c tβ.κγ
tβ.δ.κ-α                                                                  (6) 

 
เมื่อ α , β , γ  และ δ เปนคาคงที่กําหนดรูปรางและขนาดของ S-shape มีคาเปน 0.99, 25.0, 2.2 และ -11.0 
ตามลําดับ ทุกพจนไมมีหนวย พจน ( )tκ  มีคาดังสมการ (7) 
 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 145 

( ) ( )[ ]365
t-1.exp=t δκ                                                                   (7) 

 
เมื่อ t คือ เวลาเปนวันในรอบป (Julian Date) การใชงานของสมการนี้ คือ เมื่อตองการทราบคา kc  

 ที่วันใดก็ใหแทน
คาวันลงในสมการ เพื่อคํานวณหาคา kc  และนํามาคูณกับคา ET0 ของวันเดียวกันในรอบปของสถานที่ที่สนใจ เพื่อ
ประเมินความตองการใชน้ําของยางพาราของวันนั้นๆ ในรอบปได 
 

สรุปผลการทดลอง 
 ไดคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์การใชน้ําของยางพาราจากสัดสวนคาการใชน้ําจริง (ETa

Bowen ) ตอศักยภาพ
การคายระเหยน้ํา (ET0 ) จากขอมูลจุลภูมิอากาศและความชื้นในดิน สําหรับป 2551 และ 2552 คาศักยภาพการ
คายระเหยน้ําในป 2551 มีคาในชวง 48.6 -190.0 มิลลิเมตรตอเดือน ในชวงตนปคา ET0  ของป 2551 มีคาสูงกวา
ชวงปลายปอยางชัดเจน สวนในป 2552 มีคาในชวง 124.2 -201.6 มิลลิเมตรตอเดือน คา ET0  มีคาคอนขาง
สม่ําเสมอตลอดทั้งป สวนคาคํานวณการใชน้ําจริงของยางพาราตามวิธีของ Bowen Ratio ในป 2551 มีคาการคาย
ระเหยน้ําอยูในชวง 28.8 -128.1 มิลลิเมตรตอเดือน ซึ่งสูงกวาคาในป 2552 ที่มีคาอยูในชวง 24.1 -87.8 มิลลิเมตร
ตอเดือน ในชวงตนปคา ETa

Bowen ของป 2551 มีคาสูงกวาชวงปลายปอยางชัดเจน  และของป 2552 ชวงตนปมีคา 
ETa

Bowen ต่ํากวาชวงปลายป รายงานไดเสนอใหใชสมการสหสัมพันธแบบ S –shape อธิบายระหวาง kc  และ t เวลา
ในรอบป  
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Figure 1 Calculated evapotranspiration  by  Bowen Ratio (ETa

Bowen,  ) and Penman Monteith (ET0,  )    
at the experimental site in 2008.  Data could not be collected during 120 -240 Julian date 
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Figure 2 Calculated evapotranspiration  by Bowen Ratio (ETa

Bowen, ) and Penman Monteith (ET0,  )   
at the experimental site in 2009. Data could not be collected during 120 -240 Julian date 
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Figure 3  Daily crop coefficients for rubber plantation during 2008 -2009 period (  for 2008, for 

2009) 
 
Table 1   Monthly evapotranspiration, rainfall and soil moisture content at the experimental site 
 

  ETo (mm)   ETa
bowen  (mm)   Rainfall (mm)   Soil moisture (m3m-3) 

  2008 2009   2008 2009   2008 2009     2008 2009 
January 180.4 124.2  111.1 24.9  2.6 0.2    0.20 0.26 
February 166.2 132.5  128.1 24.1  43.6 23.5    0.22 0.26 
March 190.0 126.6  127.1 41.0  63.2 93.6    0.24 0.34 
April 147.6 151.4  53.9 45.7  185.4 141.8    0.25 0.35 
May - -   -  -  147.4 259.8    -  - 
June - -   -  -  220.1 115.2    -  - 
July - 201.6   -  55.0  281.7 85.8    -  0.33 
August - 172.5   -  87.8  222.2 66.8    -  0.26 
September 72.7 179.8  80.2 80.0  381.5 143.4    0.37 0.32 
October 86.4 151.9  124.4 69.1  250.4 141.0    0.36 0.34 
November 48.6 150.1  28.8 57.1  27.2 32.2    0.35 0.31 
December 74.1 126.2   28.8 56.4   0.0 0.0     0.28 0.23 

 

-  data could not be collected 


