การวัดการระเหยของน้ํา(Measurement of evaporation)
ในแตละวันน้ําบนโลกจากแหลงตางๆ เชน คู คลอง หนอง บึง แมน้ํา และมหาสมุทร จะมี
การระเหยไปในอากาศ ซึ่งการระเหยในแตละวันนั้นจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับสภาวะของอากาศ
ในขณะนั้น เชน ถาวันใดในเวลากลางวันทองฟาโปรงใสปราศจากเมฆบดบัง แสงอาทิตยก็จะสอง
ผานมายังโลกไดมาก วันนั้นก็จะทําใหมีการระเหยของน้ํามากตามไปดวย หรือถาวันใดในอากาศมี
ความชื้นมาก การระเหยของน้ําก็จะนอยตามไปดวยเชนกัน ดังนั้นองคการอุตุนิยมวิทยาโลกจึงได
ใหสถานีอุตุนิยมวิทยาวัดคาการระเหยของน้ํา โดยใหไดคาของการระเหยจากผิวดินและการระเหย
จากพืช(Transpiration) การวัดการระเหยจากผิวพื้นดินและผิวหนาน้ํามีความสําคัญมากสําหรับ
วิศวกรอุทก (Water engineers) จํานวนน้ําที่ระเหยไปจากผิวพื้นโลกมากเทาใด จํานวนน้ําฟา
(precipitation) ที่ตกลงมายังผิวโลกก็มากเทานั้น (รูปที่ 1) วัตถุประสงคในการวัดอัตราการระเหย
ของน้ําก็เพื่อที่จะไดทราบรายละเอียดของกรรมวิธีเหลานี้ รวมทั้งใชเปนขอมูลในอางอิงสําหรับการ
คํานวณทางอุทกวิทยา และเพื่อประโยชนในทางเกษตรกรรมดวย

รูปที่ 1 กระบวนการการระเหย(Evaporation process)
หนวยที่ใชในการวัด
อัตราการระเหยจากผิวพื้นวัดเปนปริมาตรของน้ํา(เหลว)ซึ่งระเหยไปตอหนวยพื้นที่ ตอหนวยเวลา
นี้คือเทากับความลึกของน้ําที่หายไปจากพื้นที่ทั้งหมด หนวยของเวลาอาจใชเปนวันหรือชั่วโมงก็ได
หนวยของความลึกอาจใชเปนเซนติเมตร หรือ มิลลิเมตร หรือ นิ้วก็ได

การวัดการระเหยของน้ํานับวายุงยากกวาการวัดฝนหรือหยาดน้ําฟา และเปนที่ยอมรับกันวา
เรายังไมไดรับคาที่ถูกตองแทจริงของการระเหยของน้ําจากผิวพื้นโลกเหนือบริเวณใดๆ
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการระเหยของน้ํา
1. ลมผิวพื้น
2. ความชื้นของอากาศที่ผิวพื้น
3. อุณหภูมิของอากาศที่ผิวพื้น
4. อุณหภูมิของผิวพื้นที่ระเหย (evaporating surface)
5. จํานวนของความชื้น ณ ผิวพื้นหนาที่ระเหย
6. ธรรมชาติของผิวพื้น
หลักการทั่วไปของการวัดการระเหย
การวัดการระเหยโดยทั่วไปเราไมสามารถวัดการระเหยของน้ําไดในธรรมชาติจึง
จําเปนตองวัดจากปริมาณน้ําที่ระเหยจากเครื่องมือโดยการเทียบเคียงกับคาระดับน้ําหรือน้ําหนักน้ํา
ที่หายไปในแตละวัน
เครื่องมือที่ใชวัดการระเหยของน้ํา แบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ
1.แบบใชถังขนาดใหญ (Evaporation tanks) เปนถังเหล็กขนาดใหญ หรืออาจหลอเปนถัง
คอนกรีตก็ไดฝงลงไปในดิน หรือถาในทะเลสาบจะใชถังลอย (Pontoon) ก็ได โดยที่ใหระดับน้ําใน
ถังนั้นใกลเคียงกับระดับผิวพื้นโดยรอบตองวัดความลึกของน้ําในถังตามชวงระยะเวลาเปนประจํา
(ปกติวันละ 1 ครั้ง) และขางๆถังตองมีเครื่องวัดฝนติดตั้งไวดวย เพื่อวาจะไดทราบคาของปริมาณฝน
ที่ตกลงมา (ถามีฝนตก) แลวจึงคิดคํานวณหาอัตราการระเหยของน้ําได
2.แบบใชแผนผาแบนเล็ก (Small evaporation pans) มีทั้งแบบที่อานคาของจํานวนน้ําที่
ระเหยไป หรือการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ํา หรือน้ําหนักของน้ําที่หายไป
3.แบบที่ใชพอรัสพอสเลน (Porous porcelain bodies) วิธีนี้ใชวัดจํานวนของน้ําที่หายไป
โดยพอรัสรูปทรงกลม ทรงกระบอก หรือเปนแผนซึ่งชุมน้ําอยูตลอดเวลา
4.แบบที่ใชกระดาษชุมน้ํา (Instruments using wet paper surfaces) วิธีนี้ใชวัดน้ําที่หายไป
โดยการใชกระดาษกรอง (Filter paper) ที่ชุมน้ําปลอยไวใหถูกกับอากาศในตูสกรีน
ปจจุบันนิยมใชแบบที่ 1 กันแพรหลาย เพราะไดผลใกลเคียงธรรมชาติ สวนวิธีที่ 2 3 และ 4
สวนมากเลิกใชกันแลว เพราะคาที่ไดเพียงหยาบๆเทานั้น
เครื่องวัดน้ําระเหยแบบใชถังขนาดใหญ(Evaporation tanks)
แบบใชถังมาตรฐานเปนถังสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกวาง 6 ฟุต และลึก 2 ฟุต สรางดวยเหล็กแผนย้ําให
ติดกัน รอบๆดานนอก 3 นิ้ว นับจากขอบบนทําเปนขอบรองรับขนาดกวาง 1 นิ้ว ย้ําติดอยู ดังนั้น
ขอบบนของถัง จึงอยูสูงจากพื้นดิน 3 นิ้ว การติดตั้งตองคํานึงถึงกรณีตาง ๆ ดังนี้

1.การกระเซ็นของน้ําออกจากถังเมื่อมีลมแรง
2.การกระเซ็นของน้ําฝนจากพื้นดินโดยรอบเขามาในถัง
3.การติดตั้งถังและเครื่องวัดฝนตองเปนแบบเดียวกัน เพื่อวาเมื่อมีฝนตกจะไดคํานวณระดับ
น้ําที่เพิ่มขึ้นจากฝนได
4.ปากถังตองเปดไวใหถูกกับอากาศ เชนเดียวกับการระเหยของสิ่งแวดลอมโดยรอบ ถามี
สิ่งกําบังมากเกินไปจะไมไดรับรายงานของการระเหยของน้ําซึ่งเกิดขึ้นในบริเวณที่ไมมีอะไรกําบัง
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของความแรงของลม
ในขอ 1 3 และ 4 เมื่อคิดหักชดเชยซึ่งกันและกันแลวนับวาหมดไปพอดี ควรพิจารณาจัดให
มีเครื่องกําบังไดพอประมาณ เชนทําเปนตาขายรูปสี่เหลี่ยม หรือตาขายไนลอนขนาดใหญคลุมปาก
ถังไว เพื่อปองกันสัตวที่จะเขาไปกินน้ําในถัง และการติดตั้งเครื่องวัดฝนก็ตองพิจารณาใหเหมาะสม
ตามหลักการมาตรฐานการติดตั้งเครื่องวัดฝน ควรใหเครื่องวัดฝนอยูหางจากถังน้ําในระยะ 3 – 10
ฟุต ในขอ 2 การปองกันไมใหน้ํากระเซ็นจากพื้นโดยรอบเขาไปในถังทําไดโดยการปลูกหญารอบๆ
ถัง และตัดใหสั้นอยูเสมอ ดังนั้นขอบบนของถังจะอยูสูงอยางนอย 2 นิ้วจากยอดหญา
โดยที่ถังน้ํามีบริเวณกวาง ยอมทําใหน้ําเปนพลิ้วหรือกระเพื่อมเมื่อมีลมพัด ยากแกการวัดระดับน้ํา
เขาจึงทําคลายคอกสําหรับกั้น(still-water pond) เปนรูปคลายหีบสี่เหลี่ยม ดานบนเปด ขนาด 4x4
นิ้ว ลึก 12 นิ้ว กับมีรูรอบๆตรงกลางของฐานบัดกรียึดติดอยูกับตรงกลางของดานใดดานหนึ่งของ
ถัง เมื่อติดเขาที่แลว ขอบบนอยูระดับเดียวกับขอบของถังพอดี
การวัดระดับน้ําในถังใชวัดดวย “Index” evaporation gauge ซึ่งติดไวตรงมุมของถัง (หรือ
จะใช Hook gauge ซึ่งติดไวที่ still- water pond ตรงกลางของดานใดดานหนึ่งก็ได) Index gauge นี้
ประกอบดวยลูกลอยทองแดง เลื่อนขึ้นลงไดในทรงกระบอกทองแดง ซึ่งทําหนาที่เปน still-water
pond โซทองเหลืองติดอยูกับลูกลอย ติดอยูกับลอหมุนจะเลื่อนไปตามอาการของโซ เข็มชี้หมุนไป
ตามขอบซึ่งมีรัศมี 9 ½ นิ้ว สเกลแบงไวจาก 0 - 4 นิ้ว และแบงละเอียดลงไปถึง 0.02 นิ้ว
เครื่องแบบนี้นิยมใชใน สหราชอาณาจักร และประเทศออสเตรเลีย แตเนื่องจากตองเสีย
คาใชจายมาก จึงไมนิยมแพรหลายนักในประเทศอื่นๆ อยางไรก็ดีผลที่ไดรับจากการวัดการระเหย
ของน้ําดวยวิธีนี้นับวาใกลเคียงธรรมชาติมากที่สุด
เครื่องวัดน้ําระเหยแบบถาดใหญ(American Class A pan)
เครื่องแบบนี้นิยมใชกันแพรหลาย เครื่องประกอบดวย
1. ถาดน้ํา (American Class A pan)
2. ขอวัดระดับน้ํา (Micrometer hook gauge)
3. ที่รองรับขอวัดระดับน้ํา (Stilling well)
4. เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer)
5. เทอรโมมิเตอรลอยน้ํา (Floating thermometer)

6. ถังเก็บน้ํา (Water-storage tank)
1. ถาดน้ํา(pan) เปนถาดรูปทรงกลม ขนาดลึก 10 นิ้ว และเสนผาศูนยกลางปากถัง 48 นิ้ว
ทําดวยเหล็กเคลือบสังกะสี หรือโลหะผสมอยางเบา(monel metal) ถาเปนบริเวณซึ่งน้ํามีสารที่ทําให
เกิดสนิมมากนิยมใช monel metal มากกวา ตัวถาดตั้งอยูบนฐานไมสําหรับรองรับสูงจากพื้นดิน 6
นิ้ว ควรถมดินยกพื้นระดับใหสูงจากระดับเดิมเล็กนอย ตองหมั่นตรวจดูถาดวามีรูรั่วหรือมีรอยสนิม
อยางนอยเดือนละครั้ง ถามีสนิมใหขัดออกดวยแปรงทองเหลืองแลวทาสีทับ ถาดตองสะอาดอยู
เสมอ และน้ําตองใหสะอาด อยาใหมีผงตะกอนและฝาน้ํามันจับ เพราะฝาน้ํามันทําใหลดอัตราการ
ระเหยลง
2. ขอวัดระดับน้ํา (Micrometer hook gauge) ทําปลายเปนรูปขอคลายเบ็ด มีสเกลแบงไว
เปนนิ้ว จาก 0 – 4 นิ้ว แบงทุกๆ 0.1 นิ้ว ตรงฐานแบงละเอียดลงไปถึง 0.01 นิ้ว มีขา 3 ขา สําหรับวาง
บนปากที่รองรับ ขอวัดนี้บางทีก็แบงสเกลเปนมิลลิเมตร ตั้งแต 0 – 10 เซนติเมตร แบงทุกๆ 1
มิลลิเมตร และที่ฐานแบงละเอียดลงไปใหอานไดถึง 0.1 มิลลิเมตร
3. ที่รองรับขอวัดระดับน้ํา (Stilling well) เปนรูปทรงกระบอก ใชเพื่อปองกันอาการพลิ้ว
หรือกระเพื่อมของน้ําในถาด และเปนที่วางขอวัดดวย ทําเปนกระบอกทองเหลืองสูง 8 นิ้ว ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 3 ½ นิ้ว ตั้งอยูบนฐานรูปสามเหลี่ยม มีสกรูยึด และมีเกลียวสําหรับแตงระดับ 3 ตัว
การติดตั้งใหตั้งไวในถาด หางจากดานเหนือของขอบถาด 1 ฟุต แตงระดับปากที่รองรับขอวัดดวย
เกลียว 3 ตัว ใหไดระดับตามนอนจริงๆ
4. เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer) ใชแบบวัดความเร็วรวม (totalize wind velocity)
ติดตั้งไวบนฐานไมรองรับถาดวัดน้ําระเหย ใหตัวถวยอยูสูงจากปากถังเล็กนอย
5. เทอรโมมิเตอรลอยน้ํา (Floating thermometer) เปนเทอรโมมิเตอรรูปตัวยู (U) ขางหนึ่ง
เปนเทอรโมมิเตอรสูงสุด อีกขางหนึ่งเปนเทอรโมมิเตอรต่ําสุด ติดอยูกับทุนลอยน้ํา เมื่อเอา
เทอรโมมิเตอรนี้ลอยอยูในถาด ตัวเทอรโมมิเตอรตองอยูต่ํากวาระดับผิวน้ําประมาณ 1 นิ้ว การอาน
เมื่อไดคาของอุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุดแลว เอามาหาคาเฉลี่ย จะไดคาเฉลี่ยของอุณหภูมิของน้ําใน
ถาด
6. ถังเก็บน้ํา (Water-storage tank) ใชเฉพาะในที่ๆกันดารน้ํา และหางไกลจากการคมนาคม
และใหมีความจุประมาณ 30 แกลลอน แตที่นิยมควรเปนถังน้ําสี่เหลี่ยม 400 แกลลอน

รูปที่ 2 เครื่องมือวัดน้ําระเหยถาดใหญ (American Class A pan)
วิธีการวัดระดับน้ําในถาดระเหย ครั้งแรกเลื่อนปลายขอวัดใหลงไปใตระดับน้ําเล็กนอย
แลวจึงคอย ๆ เลื่อนขึ้นจนปลายขอแตะ ระดับน้ําพอดี การวัดนี้แสงสะทอนจากทองฟาจะชวยให
แตงระดับดียิ่งขึ้น เสร็จแลวก็ยกขอวัดออกจากที่รองรับ แลวจึงอานคาที่เสกล การอานตองให
ละเอียดใหไดคาใกลเคียงทศนิยม 2 ตําแหนงของหลักมิลลิเมตร หรือเศษ รอยของนิ้ว
การวัดคาของน้ําระเหย โดยปกติใชวัดในชวง 24 ชั่วโมง คือทําการตรวจวัดในเวลา 07.00
น.ทุกวัน การ ใชขอวัดใหปฏิบัติดังนี้
1.เมื่อเติมน้ําใหระดับสูงประมาณ 2 นิ้วใตปากถัง แลวตั้งปลายใหขอวัดแตะกับระดับน้ํา
พอดีจดคาเสกลไว (พยายามใหใกลเคียงทศนิยม 2 ตําแหนงของหลักมิลลิเมตร)
2.ภายหลัง 24 ชม.(คือ 07.00 น. ของวันรุงขึ้น) น้ําระเหยไป ระดับน้ําจะลดลง ใหเลื่อนขอ
วัดลงไปจน ปลายขอแตะกับระดับน้ําใหม ผลตางที่ไดจากการอานครั้งแรกและครั้งหลังคือคาของ
การระเหยของน้ํา การวัด ดังกลาวนี้เปนการวัดการระเหยของน้ําตามปกติ ไมมีฝนตก
3.ในกรณีที่มีฝนตก คาของการระเหยของน้ํา คือ (จํานวนน้ําฝน + ระดับน้ําเดิม) – ระดับน้ํา
ใหม

