
ดรรชนีความชื้นท่ีเปนประโยชนสําหรับพชื 
 

       อภันตรี ยุทธพันธ 
 Hargreaves (1972) ไดกําหนดดรรชนีมาตรฐานระดับตางๆ ของความชื้นที่ขาดแคลนหรือ
เพียงพอสําหรบัผลผลิตทางการเกษตร โดยกําหนดดรรชนีความชื้นที่เปนประโยชนสําหรบัพืช 
(Moisture Available Index, MAI) ซ่ึงเปนอัตราสวนของคาความนาจะเปนของปรมิาณฝนที่ระดบั 
75% หรือฝนที่คาดหวังได ( Dependable Rainfall, DP) กับ ศักยการคายระเหยน้ําของพืช (Potential 
Evapotranspiration, PET) ดังสมการ 

  PETDPMAI =         
   
นั่นคือ MAI เปนดรรชนีของปริมาณฝนทีใ่หเปนความชืน้ที่พืชตองการ โดยจําแนกดังนี ้
 MAI = 0.00 ถึง 0.33        พืชขาดน้ํามาก 
 MAI = 0.34 ถึง 0.67 พืชขาดน้ําปานกลาง 
 MAI = 0.68 ถึง 1.00 พืชขาดน้ําเล็กนอย 
 MAI = 1.01 ถึง 1.33 พืชไดรับน้ําพอเพียง 
 MAI ≥ 1.34  พืชไดรับน้ําเกนิตองการ 
 

คา MAI เทากับ 1 หมายความวาปริมาณฝนที่คาดหวังไดมีคาเทากับศักยการคายระเหยน้ํา
ของพืช ดังนั้นความชื้นในดนิจากฝนเพียงพอสําหรับพืชและจะใหผลผลิตสูงสุด เมื่อ MAI นอยกวา 
1 แสดงวาปริมาณน้ําที่พชืไดรับจะไมเพียงพอที่พืชตองการเพื่อที่จะใหผลผลิตสูงสุด ทําใหได 
ผลผลิตลดลง และเมื่อ MAI นอยกวา 0.33 พืชจะขาดน้าํมากและทําใหผลผลิตลดลงต่ํากวาระดับ
เศรษฐกิจ  

 
Hargrave และ Christiansen (1974) พบวา ผลผลิตของพืชจะมีความสัมพันธเปนเสนตรง

กับปริมาณความชื้นในดิน เมื่อความชื้นในดินมีคา 30-85% ของความชื้นที่พืชตองการเพื่อจะให
ผลผลิตสูงสุด ถาดินมีความชื้นมากเกินกวาความชื้นที่พืชตองการเพื่อจะใหผลผลิตสูงสุดแลว 
ผลผลิตของพืชจะลดลงเนื่องจากปญหาของปริมาณอากาศที่อยูในดินและการชะลางสารอาหารใน

ดิน แตถาความชื้นในดินนอยมาก (MAI ≤ 0.35) จะทําใหความอดุมสมบูรณของดินลดลง  โดยเมื่อ 
MAI มีคา 1.0 ผลผลิตจะเปน 100% ของผลผลิตสูงสุด  เมื่อ MAI มีคา 0.33 จะไดผลผลิตประมาณ 
40% ของผลผลิตสูงสุด  ถา MAI มีคา 1.33  หรือมากกวา ซ่ึงความชื้นเกินความจําเปนของพืช จะได
ผลผลิตประมาณ 80% ของผลผลิตสูงสุด  



 สําหรับตัวแปรตางๆ ที่นํามาใชเพื่อประมาณคา MAI ดังที่กลาวมาขางตน มีรายละเอียด
ดังนี ้
1. ฝนที่คาดหวังได (DP) 

ฝนที่คาดหวังได คือ ปริมาณฝนที่คาดวาจะตกเปนเวลาเทาไรจากจาํนวนปทั้งหมด และ
เกี่ยวกับความเสี่ยงที่ยอมรับได ซ่ึงในทางการเกษตรจะเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลดลงของผลผลิต
ในหลายๆ ป โดยทั่วไปจะกาํหนดเปนปรมิาณฝนที่จะตกใน 1 ป จาก 4 หรือ 5 ป ซ่ึงสอดคลองกับ
คาความนาจะเปนที่ 75 หรือ 80% ตามลําดับ คาเปอรเซนตของความนาจะเปนแสดงถงึปริมาณฝนที่
ตกมีคาเทากับหรือสูงกวาฝนที่คาดหวังได ซ่ึงคาฝนที่คาดหวังไดที่ระดับความนาจะเปน 80% จะใช
สําหรับออกแบบระบบชลประทาน สําหรับการปองกนัความแหงแลงของการเจริญเติบโตของพืช 
จะใชคาความนาจะเปนที่ 75% (Smith, 1992) 
 
2.  ศักยการคายระเหยน้ําของพืช (PET) 
 ปริมาณการใชน้ําของพืช เปนปริมาณน้ําทีสู่ญเสียจาก 2 ขบวนการรวมกัน คือ จากผวิดิน
บริเวณรอบตนพืชโดยการระเหยและจากพืชโดยการคายน้ํา เรียกวา การคายระเหย (Evapo-
transpiration) 
 การระเหยและการคายน้ําของพืชจะเกิดขึ้นพรอมกัน ขณะที่พืชยังเล็กอยู น้ําจะสูญเสียโดย
การระเหยเปนสวนมาก แตเมื่อพืชเจริญเตบิโตและปกคลุมพื้นดินไปทั่ว การสูญเสียน้ําสวนมากจะ 
เนื่องจากการคายน้ํา 
  

การใชน้ําของพืช หรือการคายระเหยน้ํา ข้ึนอยูกับองคประกอบที่สําคัญ คือ 
 - สภาพภูมิอากาศรอบๆ ตนพืช ไดแก รังสีดวงอาทิตย อุณหภูมิของอากาศ ความชื้นของ
อากาศ และลม  
 - พืช ไดแก ชนิดพืช อายุพืช และสภาพการคลุมดินของพืช  
              - ดิน ไดแก จํานวนความชื้นในดนิ เนื้อดนิ และความสามารถในการอุมน้ําไว  
 - อ่ืนๆ เชน วิธีการใหน้ําแกพชื ฤดูกาลเพาะปลูก การไถพรวนดิน และการคลุมดิน 
 ปริมาณการใชน้ําของพืชข้ึนอยูกับองคประกอบที่สําคัญดังไดกลาวมา การที่จะวัดการใชน้ํา
ของพืชแตละชนิดทุกสภาพภูมิอากาศ ดนิ ฯลฯ นั้น เปนสิ่งที่ทําไดยาก และจะตองทําการวดั
มากมายไมมีทีส้ิ่นสุด ดังนั้นโดยทั่วไปจะหาจากคา PET ซ่ึงเปนการใชน้ําของพืชที่มีอัตราการใชน้ํา
ไมขึ้นกับอาย ุเชน หญาและอัลฟลฟา เปนตน และปลูกในดินที่มีความชื้นสูงตลอดเวลา เพื่อที่อัตรา
การใชน้ําขึ้นอยูกับสภาพภูมอิากาศเพียงอยางเดียว ซ่ึง PET สามารถหาไดโดยตรงจากการทดลอง 
โดยวดัการใชน้ําของพืชไดจากเครื่อง Lysimeter ในแปลงทดลองภายใตสภาวะที่กาํหนดและใน
ทางออมโดยการคํานวณ  
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การประมาณคา PET จะใชขอมูลอุตุนิยมวิทยามาคํานวณ ซ่ึงมีหลายวิธี ทั้งสูตรที่ตองการ
ขอมูลเพียงอยางเดียว หรือสูตรที่ตองการขอมูลหลายอยางในการคํานวณ อาทิ เชน สูตรของ 
Thornwaite, Hargreaves, Priestley-Taylor, Turc, Penman และ Penman-Monteith  

 
เมื่อตองการทราบการใชน้ําของพืชไรชนิดตางๆ ก็คํานวณไดโดยใชสูตร 

  PETKcETcrop ×=

โดย  
ETcrop คือ การใชน้ําของพืชที่ตองการทราบ (มม.) 
Kc         คือ สัมประสิทธิ์การใชน้ําของพืชดังกลาว 

 
การประยุกตใช  MAI ติดตามสถานการณปจุจบัน 

การวิเคราะหความชื้นที่เปนประโยชนสําหรับพืชในชวง 10 วันที่ผานมา ไดประยุกตวิธีการ
คํานวณ MAI ของ Hargreaves ที่กลาวมาขางตน โดยเปลี่ยนขอมูลฝนที่คาดหวังไดเปนปริมาณฝน
สะสมจากการตรวจวดัของสถานีอุตุนิยมวทิยาทั่วประเทศในชวง 10 วันที่ผานมา สําหรับศักยการ
คายระเหยน้ําของพืชไดคํานวณมาจากขอมูลการตรวจวัดอณุหภูม ิ ความชื้นสัมพทัธ  ความยาวนาน
แสงแดด และความเร็วลม ของสถานีอุตุนิยมวิทยาทีม่ีการตรวจวัดขอมูลดังกลาว ดวยวิธีการหา 
Reference Evapotranspiration (ETo) ของ Penman-Monteith (Allen et. Al., 1998) ซ่ึงเปนวิธีการ 
ที่ไดรวบรวมองคประกอบทางอุตุนิยมวทิยาที่มีผลตอการใชน้ําของพืชมาอยูในสูตรทุกอยาง ซ่ึงมี
สูตรการคํานวณดังนี ้
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 เมื่อ 
  ETo    =  Reference Evapotranspiration หรือ PET [mm/day] 
  Rn      = ปริมาณรังสีดวงอาทิตยสุทธ ิ[MJ/m2,day] 
  G       =  soil heat flux [MJ/m2,day] 

  T        = อุณหภูมิ [°C] 
  U2       = ความเร็วลมที่ความสูง 2 เมตร [m/sec] 
  es        = ความดันไอน้ําอ่ิมตวัเฉลี่ยของบรรยากาศ [kPa] 
  ea        = ความดันไอน้ําเฉลีย่ของบรรยากาศ [kPa] 

  Δ       = ความชันของกราฟความดันไอน้ําอ่ิมตัวกับอุณหภูมิที่อุณหภูมิ T [kPa/°C] 

  γ        = psychometric constant [kPa/°C] 
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ผลลัพธของคา MAI จากการคํานวณตามสถานีอุตุนิยมวทิยาของประเทศไทยชนดิขอมูลจุด 
(Point data) จะถูกนํามาแปลงเปนขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) โดยใชเทคนิคของการประมาณคา
ในชวง (Interpolation)ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และนําเสนอในรูปแผนทีแ่สดงคา MAI  
ดังรูปตัวอยางแสดงคา MAI ระหวางวนัที ่ 11-20 สิงหาคม 2555 โดยสีแดงแสดงวาพืชขาดน้ํามาก 
จากรูปพบวาบริเวณที่พืชขาดน้ํามากสวนใหญจะอยูในพืน้ที่ของภาคเหนือตอนลางบริเวณจังหวัด
สุโขทัย อุตรดิตถ และพิษณุโลก ภาคกลางดานตะวันตกและภาคใตตอนบนบริเวณจังหวัดราชบุรี 
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธุ สวนสีเหลืองและสีสมแสดงวาพืชขาดน้ําเล็กนอยและพืชขาดน้ํา 
ปานกลางตามลําดับ จากรูปพบวาบริเวณที่พืชขาดน้ําเล็กนอยถึงปานกลางสวนใหญเปนพื้นทีข่อง
ภาคเหนือดานตะวนัออกและตอนลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดานตะวันตก ภาคกลางดาน
ตะวนัตกและตอนลาง ภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดชลบุรีและระยอง ภาคใตตอนบนและบริเวณ
จังหวดัพัทลุง ตรัง และสตูล สวนสีเขยีวและสีขาวแสดงวาพืชไดรับน้ําพอเพียงและพชืไดรับน้ําเกนิ
ตองการตามลําดับ 

 
คา MAI จะถูกคํานวณและนําเสนอในรูปของแผนที่ทุกวันโดยใชขอมูลอุตุนิยมวิทยาในชวง 

10 วันที่ผานมา ซ่ึงแผนที่แสดงคา MAI จะสามารถบอกไดวาในชวง 10 วันที่ผานมาบริเวณที่สนใจมี
ความชื้นในดนิที่เนื่องมาจากฝนเพียงพอตอความตองการของพืชหรือไม  

 
แผนที่แสดงคา MAI สามารถนําไปใชประกอบกับขอมูลการพยากรณอากาศและขอมูลอ่ืนๆ 

ในการใหคําแนะนําแกเกษตรกร และเปนแนวทางวางแผนการใหน้ําแกพืช และถาพิจารณาแผนที่
ดังกลาวในระยะเวลาที่ผานมาตอเนื่องกันจะสามารถบงบอกถึงลักษณะสภาพแวดลอมของบริเวณ
นั้นไดวาในชวงเวลานั้นมีความแหงแลงหรือชุมชื้นในดนิที่เนื่องมาจากฝนเปนอยางไร 
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รูปตัวอยางแผนที่แสดงคา MAI 
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