ระบบการให้ นําพืช
ระบบการให้ นําพืช เป็ นวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีวศิ วกรรมเกษตรประเภทหนึง ทีมีการพัฒนาขึนเพืออํานวยความสะดวกให้ แก่ เกษตรกร ช่ วยให้ ใช้ นําได้ อย่ างมีประสิทธิภาพโดยให้ นํา
เท่ าทีพืชต้ องการ ลดภาระด้ านแรงงาน และช่ วยลดความเสียงจากความเสียหายของพืชอันเนืองมาจากการขาดนํา ปั จจุบนั นิยมใช้ ระบบการให้ นําพืชเพือลดภาระงานและลดความเสียงจาก
ภัยแล้ งกันอย่ างกว้ างขวางโดยเฉพาะอย่ างยิงในสวนผลไม้ สวนผัก และพืชไร่
พืชทุกชนิดมีความต้ องการนํา โดยนําเป็ นปั จจัยอย่ างหนึงของขบวนการสังเคราะห์ แสงของพืช เป็ นตัวละลายธาตุอาหารในดินเพือให้ รากดูดขึนไปสร้ างการเจริญเติบโต และคายนําเพือ
ระบายความร้ อน นอกจากนียังเป็ นปั จจัยสําคัญในการกําหนดปริมาณผลผลิตของพืชด้ วย ซึงพืชแต่ ละชนิดมีความต้ องการปริมาณนําแตกต่ างกัน ขึนอยู่กับชนิด พันธุ์ และอายุของพืช
ดังนันจึงจําเป็ นต้ องให้ นําอย่ างเหมาะสมกับความต้ องการนําของพืช
ระบบการให้ นําทีดีจะต้ องสนองความต้ องการนําของพืชได้ อย่ างเพียงพอ อีกทังยังต้ องเป็ นระบบทีเหมาะสมกับ
ระบบการให้ นําพืชเป็ นกลไกทีสามารถจัดการควบคุมปริมาณการให้ นําพืช ปั จจัยอืนๆ ทีเป็ นความสะดวกของผู้ใช้ ระบบด้ วย เช่ น ชนิดของแหล่ งนํา ข้ อจํากัดของเครืองสูบนํา และเวลาในการให้ นํา
ได้ อย่ างถูกต้ องเหมาะสมและสะดวก อันจะเกิดผลดังนี
เป็ นต้ น ระบบการให้ นําทีใช้ ปัจจุบันแบ่ งได้ เป็ น ประเภท ได้ แก่
.พืชเจริญเติบโตอย่ างเต็มที
.การให้ นําแบบฉีดฝอย (Sprinkler Irrigation) เป็ นการให้ นําแบบวงกว้ างโดยฉีดนําขึนไปบนอากาศเหนือ
.พืชไม่ ชะงักการเจริญเติบโต
ต้ นพืชกระจายเป็ นฝอยแล้ วให้ เม็ดนําตกลงมาบนพืนทีเพาะปลูก โดยเครืองสูบนําเป็ นอุปกรณ์ ส่งนําผ่ านระบบท่ อด้ วย
.เพิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
แรงดันทีสูงเพือให้ นําฉีดเป็ นฝอยออกทางหัวปล่ อยนํา ได้ แก่ สปริงเกลอร์ (Sprinkler)
.กําหนดเวลาการเก็บผลผลิตได้
.การให้ นําแบบเฉพาะจุด (Localize Irrigation) เป็ นการให้ นําบริเวณรากพืชโดยตรงนําจะถูกปล่ อยจากหัว
.การใช้ ป๋ ุยมีประสิทธิภาพสูงขึน
ปล่ อยนําสู่ดินให้ นําชุ่มไปในดินบริเวณเขตรากพืช ระบบนีเป็ นระบบทีประหยัดได้ อย่ างแท้ จริงเนืองจากจะเกิดการสูญเสีย
.สะดวกและประหยัดเวลาการให้ นํา
นําจากปั จจัยอืนน้ อยมากและแรงดันทีใช้ กับระบบตําประมาณ - เมตร ทําให้ ประหยัดค่ าใช้ จ่ายในด้ านต้ นกําลังสูบนํา
.ลดความเสียงในอาชีพเกษตรกรรม
ได้ แก่ มินิสปริงเกลอร์ (Mini Sprinkler), ไมโครสเปรย์ และเจ็ท ( Micro Spray & Jet ) และนําหยด (Drip)
ระบบ

ข้ อดี

ข้ อเสีย

สปริงเกลอร์
- ใช้ แรงดันตังแต่ เมตร ขึนไป
- อัตราการไหลของหัวปล่ อยนําตังแต่
ลิตรต่ อชัวโมงขึนไป

- ใช้ เวลาน้ อยในการให้ นํา
- เหมาะสําหรับการให้ นาพื
ํ ชไร่ และพืชผัก
- เหมาะกับสภาพแหล่ งนําทีมีปริ มาณมากเพียงพอ คุณภาพนําปานกลาง

- เสียนําจากการระเหยและกระจายไปตามลม
- มีค่าการลงทุนสูงและใช้ พลังงานมาก

มินิสปริงเกลอร์
- ใช้ แรงดัน - เมตร
- อัตราการไหลของหัวปล่ อยนํา - ลิตรต่ อชัวโมง

- มีใบหมุนช่ วยนํากระจายเป็ นวงกว้ าง
- เหมาะสําหรับพืชผักทีปลูกเป็ นแปลงแบบหว่ าน หรื อแบบต้ นกล้ า
และไม้ ผลทีมีระยะปลูกตังแต่ เมตร ขึนไป
- เหมาะกับสภาพแหล่ งนําทีมีปริ มาณจํากัด คุณภาพนําดี

- ถ้ าใบหมุนชํารุ ดจะใช้ งานไม่ ได้
- ต้ องใช้ เครืองกรองละเอียดปานกลาง และล้ างไส้ กรองทุกวัน

ไมโครสเปรย์ และเจ็ท
- ใช้ แรงดัน - เมตร
- อัตราการไหลของหัวปล่ อยนํา - ลิตรต่ อชัวโมง

- เหมาะสําหรับพืชทีปลูกระยะชิดและไม้ ผลระยะไม่ เกิน เมตร
- เหมาะกับสภาพแหล่ งนําทีมีปริ มาณจํากัด คุณภาพนําดี

- สูญเสียนําจากการกระจายไปตามลม
- ต้ องใช้ เครืองกรองนําละเอียดค่ อนข้ างมาก และล้ างไส้ กรองทุกวัน

นําหยด
- ใช้ แรงดัน - เมตร
- อัตราการไหลของหัวปล่ อยนํา - ลิตรต่ อชัวโมง

- อุดตันง่ ายต้ องใช้ เครื องกรองละเอียดมาก ตรวจสอบและล้ างไส้ กรองทุกวัน
- ประหยัดนําและใช้ พลังงานน้ อยทีสุด
- เหมาะสําหรับการให้ นาพื
ํ ชไร่ พืชผักทีปลูกเป็ นแถวชิดหรื อไม้ ผลบางชนิด - การวางบนพืนดินทําให้ ตรวจสอบการอุดตันได้ ค่อนข้ างยาก ซึงอาจพบ
การอุดตันเมือพืชเกิดความเสียหายแล้ ว
- เหมาะกับสภาพแหล่ งนําทีมีปริ มาณจํากัด คุณภาพนําดี

แผนผังและองค์ ประกอบของระบบการให้ นําพืช
หัวปล่ อยนํา
6

ท่ อย่ อย

5

หัวปล่ อยนํา

ท่ อเมนย่ อย 4
ประตูนํา
เครืองกรองนํา
3
2
1

6

ท่ อย่ อย

ท่ อเมน
เครืองสูบนํา
ท่ อเมนย่ อย

5

4

บ่ อนํา

ตารางเปรียบเทียบระบบการให้ นํา

องค์ ประกอบของระบบการให้ นํา
1
2
3
4
5
6

ระบบ
แรงดัน
อัตราการไหล
เครืองสูบนํา : ทําหน้ าทีสูบนําจากแหล่ งนําและเพิมแรงดันให้ กับหัวปล่ อยนํา
มาก
สู
ง
เครืองกรองนํา : กรองสิงสกปรกและเศษผงต่ างๆทีปนมากับนําป้ องกันไม่ ให้ เกิดการอุดตันทีหัวปล่ อยนํา
สปริ งเกลอร์
( เมตร ขึนไป) ( ลิตรต่ อชัวโมงขึนไป)
ท่ อเมน
: ท่ อทีส่ งนําออกจากเครืองสูบนําไปยังท่ อย่ อย ควรใช้ ท่อพีวิซี (PVC)
ปานกลาง
ปานกลาง
ท่ อเมนย่ อย : ท่ อแยกออกมาจากท่ อเมนและส่ งนําไปยังท่ อย่ อย ควรใช้ ท่อพีวิซี (PVC) หรือ พีอี (PE)
มินิสปริงเกลอร์
( - เมตร ขึนไป) ( - ลิตรต่ อชัวโมง)
ท่ อย่ อย
: ท่ อทีติดตังหัวปล่ อยนําและจ่ ายนําให้ กับหัวปล่ อยนําโดยตรง ควรใช้ ท่อ พีอี (PE)
ปานกลาง
ปานกลาง
หัวปล่ อยนํา : อุปกรณ์ ทีทําหน้ าทีรับนํามาจากท่ อย่ อยและจ่ ายนําให้ กับต้ นพืชตามปริมาณทีต้ องการ ไมโครสเปรย์ และเจ็ท ( - เมตร ขึนไป) ( - ลิตรต่ อชัวโมง)
นําหยด

ตํา
( - เมตร ขึนไป)

ตํา
( - ลิตรต่ อชัวโมง)

เวลาให้ นํา
น้ อย
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

อุปกรณ์ ของระบบการให้ นําพืช

เครื องสูบนํา
ทําหน้ าสูบนําและเพิมแรงดันให้ กับระบบ มีหลายประเภทแยกตามหลักการทํางาน
เช่ น เครื องสูบนําแบบหอยโข่ ง เครื องสูบนําแบบปั มซัก เครืองสูบนําแบบเจ็ท
เครื องสูบนําแบบโรตารี

เครื องกรองนํา
ใช้ กรองสิงสกปรกหรือตะกอนต่ างๆทีติดมากับนํา เพือลดการอุดตันของหัวจ่ ายนํา
ตัวกรองนําทีใช้ โดยทัวไปมีขนาดตังแต่ ¾-3 นิว และแบ่ งออกตามชนิดของไส้ กรองได้
เป็ น แบบ คือ ไส้ กรองแบบตะแกรง และไส้ กรองแบบดิสก์

ท่ อ
ใช้ ในระบบการให้ นําพืชตังแต่ การลําเลียงนําจากแหล่ งนํามาถึงหัวปล่ อยนํา
จะใช้ ชนิดได้ แก่ ท่ อพีวีซี และท่ อพีอี แบ่ งออกตามการใช้ งาน ดังนี
ท่ อเมน : เป็ นท่ อทีเชือมจากแหล่ งนําไปสู่ท่อเมนย่ อย
ท่ อเมนย่ อย : เป็ นท่ อทีต่ อจากท่ อเมนเข้ าสู่แปลงพืช
ท่ อย่ อย : เป็ นท่ อทีต่ อจากท่ อเมนย่ อย และต่ อเข้ ากับหัวปล่ อยนํา

ประตูนาหรื
ํ อวาล์ ว
ควบคุมการ ปิ ด-เปิ ดนํา ควบคุมปริมาณนําไหลของนํา มีหลายชนิดและหลาหหลาย
ตลอดจนวัสดุทใช้
ี ทาํ แตกต่ างกันออกไป มีลักษณะการทํางานอยู่ ลักษณะ คือ
* ใช้ เกลียวเป็ นตัวยกและปิ ดจานควบคุมช่ องทางการไหลของนํา (Gate Valve)
* ใช้ ลูกปื นกลมเป็ นตัวควบคุมช่ องทางไหลของนํา (Ball Valve)

อุปกรณ์ ของระบบการให้ นําพืช

ข้ อต่ อต่ างๆ
เป็ นอุปกรณ์ ทใช้
ี เชือมต่ อระหว่ างท่ อชนิดต่ างๆ มีทงข้
ั อต่ อแบบเหล็ก แบบพีวีซี
หรื อแบบพีอี เพือสะดวกในการใช้ งานดังนันจึงต้ องเลือกใช้ อุปกรณ์ ข้อต่ อตาม
ชนิดของท่ อให้ ถูกต้ องและเหมาะสม

เกจวัดแรงดันนํา (PRESSER GATE)
เป็ นอุปกรณ์ วัดแรงดันนํา ใช้ ควบคุมแรงดันในระบบไม่ ให้ เกินหรือตํากว่ าทีออกแบบไว้
เช่ น การติดตังเกจวัดแรงดัน ติดตังไว้ หน้ าและหลังเครื องกรองนําและทีหัวแปลง
เพือตรวจสอบแรงดันว่ าเหมาะสมหรือไม่ หากสังเกตพบว่ าแรงดันทีอ่ านได้ จากเกจ
ซึงอยู่หลังเครื องกรองตํากว่ าแรงดันของเกจตัวหน้ ากรองมาก แสดงว่ าว่ าเครืองกรอง
เริมอุดตันนําไหลผ่ านไม่ สะดวก จะต้ องถอดไส้ กรองออกมาทําความสะอาด

วาล์ วระบายอากาศ (AIR VALVE)
เป็ นอุปกรณ์ ช่วยในการระบายอากากศออกจากระบบท่ อ ซึงมักมีอากาศขังอยู่
บนจุดสูงสุดของท่ อ และขัดขวางการไหลของนํา เนืองจากอากาศทําให้ พนที
ื ของท่ อ
ลดลง การระบายอากาสออกจะช่ วยให้ การไหลของนําสะดวกขึน

วาล์ วกันนําไหลกลับ (CHECK VALVE)
ทําหน้ าทีเปิ ดให้ นาไหลไปทางเดี
ํ
ยว และปิ ดเพือป้ องกันไม่ ให้ นาไหลย้
ํ
อนกลับ
เรี ยกกันว่ า เช็ควาล์ ว การติดตังวาล์ วกันนําไหลกลับจะติดตังในท่ อส่ งนํา
ทีวางขึนทางชันหรือเนิน เมือเครืองสูบนําหยุดอย่ างกะทันหันหากไม่ ตดิ ตัง
วาล์ วกันนําไหลกลับ นําอาจจะไหลย้ อนกลับกระแทกทําให้ เครื องสูบนํา
เสียหายหรือข้ อต่ อท่ อดูดหลุดได้

พืนที ไร่ ระยะหัวปล่ อยนําหรือระยะปลูก 10x10 เมตร จํานวน

จุด

ระบบสปริงเกลอร์ (Sprinkler)

เมตร

ท่ อย่ อย

เมตร
เมตร

เมตร
หัวสปริงเกลอร์

ท่ อเมนย่ อย

ท่ อเมนย่ อย
ประตูนํา ท่ อเมน
เครื องกรองนํา ราคาวัสดุอุปกรณ์ ขนาดพืนที ไร่
เครื องสูบนํา (ประมาณ , บาท)

แหล่ งนํา
แรงดัน เมตรขึนไป
จ่ ายนํา
ลิตรต่ อชัวโมงขึนไป
เหมาะสําหรับการให้ นําบริเวณกว้ าง ครอบคลุม
พืนทีได้ มาก เหมาะกับพืชไร่ และพืชผัก
ข้ อจํากัด
- ใช้ เวลาน้ อยในการให้ นํา
- กระจายนําเป็ นวงกว้ างจึงใชอุปกรณ์ น้อย
- ไม่ มีปัญหาการอุดตัน
- เสียนําจากการระเหยและกระจายไปตามลม
- ค่ าลงทุนสูงและใช้ พลังงานมาก

(ไม่ รวมท่ อเมนและเครืองสูบนํา)
.หัวปล่ อยนําสปริงเกลอร์ รัศมี เมตร
(อัตราการปล่ อยนํา
ลิตร/ชัวโมง)
.ท่ อพีวีซี ชัน ขนาด นิว
.ท่ อพีวีซี ชัน . ขนาด นิว
.ข้ องอ
นิว
.ข้ อต่ อ ทาง นิว ลด นิว
.ข้ อต่ อ ทาง นิว
.วาล์ วนํา นิว
.เครื องกรองนํา นิว
.เครื องสูบนํา
(ขนาด H : 25,Q : ลบ.ม/ชัวโมง)
.ท่ อดูดและอุปกรณ์

สปริงเกลอร์
หัวสปริงเกลอร์ ทําหน้ าทีจ่ ายนําโดยฉีดนําจากหัวฉีดขึนไปในอากาศแตกให้ กระจายเป็ นเม็ดนําเล็กๆ
ตกลงมายังพืนทีเพาะปลูกการกระจายนํามีรูปแบบเป็ นวงกลมคล้ ายฝนตก ระบบสปริงเกลอร์ ต้องการ สิง
คือ อัตราการไหล ของนําและแรงดัน หากแรงดันไม่ พอระบบจะใช้ งานได้ ไม่ ดี แรงดันเหมือนพลังงานในการ
พลักดันให้ สปริงเกลอร์ ทาํ งาน จึงจะได้ อัตราการไหลของนําออกมาอย่ างถูกต้ อง แต่ ก่อนทีนําจะไหลมาถึง
บริเวณหัวสปริงเกลอร์ จะเสียแรงดันไปในเส้ นทางทีผ่ าน เช่ น มิเตอร์ วัดนํา ท่ อ วาล์ วนํา ข้ อต่ อและประตูนํา
ต่ างๆแล้ วจึงผ่ านถึงหัวสปริงเกลอร์ และต้ องมีแรงดันเหลือพอให้ หวั สปริงเกอร์ ทาํ งานได้ แรงดันมีผลต่ อการ
กระจายของนําให้ โปรยทัวพืนทีอย่ างสมําเสมอ สําหรับต้ นกล้ าหรือพืชทีเพิงปลูกควรใช้ แรงดันทีสูงกว่ ากําหนด
เพือให้ การแตกตัวของนําเป็ นละอองมากขึน จะได้ ละอองนําทีละเอียด ระบบสปริงเกลอร์ นิยมใช้ กับพืชไร่ และ
พืชผัก
เหมาะกับสภาพแหล่ งนําทีมีปริมาณนํามากเพียงพอคุณภาพนําปานกลางการดูแลง่ ายปั ญหาการอุดตันน้ อย
แรงดันทีต้ องใช้ ในระบบค่ อนข้ างสูงทําให้ การลงทุนด้ านท่ อส่ งนําเครื องสูบนําและค่ าใช้ จ่ายด้ านพลังงานสูงทีสุด
เหมาะสําหรั บไม้ ผลทีมีระยะปลูกตังแต่ เมตรขึนไป และพืชผักทีปลูกเป็ นแปลงแบบหว่ าน หรื อแบบต้ นกล้ า
เช่ น ผักกินใบ

พืนที ไร่ ระยะหัวปล่ อยนําหรือระยะปลูก 5x5 เมตร จํานวน
เมตร
ท่ อย่ อย

จุด

ระบบมินิสปริ งเกลอร์ (Mini Sprinkler)

เมตร
เมตร

เมตร
หัวมินิสปริ งเกลอร์

ท่ อเมนย่ อย

ประตูนํา ท่ อเมน

ท่ อเมนย่ อย

ราคาวัสดุอุปกรณ์ ขนาดพืนที ไร่
เครื องกรองนํา (ประมาณ , บาท)
เครื องสูบนํา (ไม่ รวมท่ อเมนและเครื องสูบนํา)
.หัวปล่ อยนํามินิสปริ งเกลอร์
รั ศมี เมตร
แหล่ งนํา
(อัตราการปล่ อยนํา
ลิตร/ชัวโมง)
แรงดัน - เมตรขึนไป
.ท่
อ
พี
ว
ซ
ี
ี
ชั
น
ขนาด
1½
นิว
จ่ ายนํา - ลิตร ต่ อชัวโมงขึนไป
.ท่ อพีอี มิลลิเมตร
เหมาะสําหรับไม้ ผลทีมีระยะปลูกตังแต่ เมตร ขึนไป และ
.วาล์ วนําขนาด มิลลิเมตร
พืชผักทีปลูกเป็ นแปลงแบบหว่ าน
.ลูกยางสําหรั บต่ อท่ อพีวีซี
ข้ อจํากัด
.ตัวรั ดปลายท่ อ
- มีใบหมุนช่ วยนํากระจายเป็ นวงกว้ างใช้ กับต้ นไม้ ใหญ่ ได้ ดี
.กรองนํา 1½ นิว
- ต้ องใช้ เครื องกรองละเอียดปานกลาง และล้ างไส้ กรองทุกวัน
.วาล์ วนํา 1½ นิว
- ถ้ าใบหมุนชํารุ ดจะใช้ งานไม่ ได้
.เครื องสูบนํา
(ขนาด H : 22,Q :10 ลบ.ม/ชัวโมง)
ท่ อดูดและอุปกรณ์

มินิสปริงเกลอร์
หัวมินิสปริงเกลอร์ จะต่ อไว้ ยังจุดทีเลือกบนท่ อย่ อย วางไว้ เหนือผิวดินกระจายนําด้ วยใบหมุน
ลงสู่ดินในบริเวณเขตรากพืช รั ศมี - เมตร ให้ ปริมาณนําทีละน้ อยเพียงพอแก่ การเจริญเติบโต
เหมาะสําหรั บพืชทีปลูกระยะชิดและระยะห่ างใช้ ได้ ดีกับไม้ ผล และยังสามารถใช้ กับพืชผักได้ ด้วย
หัวมินิสปริงเกลอร์ บังคับทางออกของนําให้ มีขนาดเล็ก ข้ อแตกต่ างจากหัวปล่ อยนําแบบอืนๆ
ทีค่ อนข้ างจะเด่ นคือมีส่วนทีหมุนได้ ทเรี
ี ยกว่ า ใบหมุน ซึงเป็ นตัวทําให้ นํากระจายออกเป็ นวงกว้ างได้ ดี
กว่ าสเปรย์ ขนาดเล็กแบบอืน ทําให้ มีบริเวณพืนทีเปี ยกมาก ปกติหวั มินิสปริงเกลอร์ จะตังไว้ บนขาตัง
และต่ อท่ อย่ อยโดยใช้ ท่ออ่ อนทีถอดได้ ท่ อนีปกติมีเส้ นผ่ านศูนย์ กลาง มิลลิเมตร และยาวประมาณ
. เมตร เป็ นประโยชน์ เมือต้ องการโค้ งงอหรือเคลือนย้ ายจุดปล่ อยนํารอบๆโคนต้ นพืช
เหมาะกับสภาพแหล่ งนําทีมีปริมาณจํากัด คุณภาพนําค่ อนข้ างดี รูปล่ อยนํามีขนาดเล็ก ต้ องการ
ระบบกรองทีดีเพือไม่ ให้ เกิดการอุดตัน การตรวจสอบและล้ างไส้ กรองนําอย่ างสมําเสมอทุกวัน แรงดัน
ทีใช้ ในระบบปานกลาง เหมาะสําหรั บไม้ ผลทีมีระยะปลูกตังแต่ เมตรขึนไป และพืชผักทีปลูกเป็ น
แปลงแบบหว่ าน หรือแบบต้ นกล้ าเช่ น ผักกินใบ

พืนที ไร่ ระยะหัวปล่ อยนําหรือระยะปลูก 4x4 เมตร จํานวน
เมตร

ท่ อย่ อย

เมตร

จุด

ระบบไมโครสเปรย์ และเจ็ท (Micro Spray&Jet)

เมตร

เมตร

หัวไมโครสเปรย์
&เจ็ท

ท่ อเมนย่ อย

ประตูนํา

ท่ อเมน

ท่ อเมนย่ อย

เครื องกรองนํา ราคาวัสดุอุปกรณ์ ขนาดพินที ไร่
เครื องสูบนํา (ประมาณ , บาท)
(ไม่ รวมท่ อเมนและเครืองสูบนํา)
.หัวปล่ อยนําไมโครสเปรย์ และเจ็ท รั ศมี เมตร
แหล่ งนํา
(อัตราการปล่ อยนํา
ลิตร/ชัวโมง)
แรงดัน - เมตรขึนไป
.ท่ อพีวีซี ชัน ขนาด 1½ นิว
จ่ ายนํา - ลิตร ต่ อชัวโมงขึนไป
.ท่ อพีอี มิลลิเมตร
เหมาะสําหรับพืชทีปลูกระยะชิด ไม้ ผลทีมีระยะปลูก
.วาล์ วนําขนาด มิลลิเมตร
ไม่ เกิน เมตร
.ลูกยางสําหรั บต่ อท่ อพีวีซี
.ตัวรัดปลายท่ อ
ข้ อจํากัด
.กรองนํา 1½ นิว
- เป็ นอุปกรณ์ ทไม่
ี มีชินส่ วนเคลือนไหว
.วาล์ วนํา 1½ นิว
- ลดปั ญหาการสึกหรอ ใช้ งานได้ นาน
.เครื องสูบนํา
- สูญเสียนําจากการกระจายไปตามลม
(ขนาด H : 22,Q :15 ลบ.ม/ชัวโมง)
- ต้ องใช้ เครื องกรองละเอียดค่ อนข้ างมาก
.ท่ อดูดและอุปกรณ์

และล้ างไส้ กรองทุกวัน

ไมโครสเปรย์ และเจ็ท
หัวปล่ อยนํา ไมโครสเปรย์ และเจ็ท เป็ นรู ปแบบการให้ นําโดยหัวปล่ อยนํากระจายเป็ นฝอย
หรือเป็ นสาย หัวปล่ อยนําจะไม่ มีใบหมุนหรือชินส่ วนทีเคลือนไหว ให้ ปริมาณนําทีละน้ อยเพียงพอ
แก่ การเจริญเติบโตของพืช หัวปล่ อยนําถูกวางไว้ ยังจุดทีเลือกบนท่ อนํา ส่ วนใหญ่ จะวางไว้ เหนือ
ผิวดินกระจายนําลงสู่ดนิ ในบริเวณเขตรากพืชรัศมี - เมตร ทําให้ เกิดเขตเปี ยกซึงจะมากหรือน้ อย
ขึนอยู่กับคุณลักษณะของดินและเวลาให้ นํา เหมาะสําหรับพืชทีปลูกระยะชิดและต้ องการความชืนสูง
ไม้ ผลระยะต้ นเล็กๆและในเรือนเพาะชํา แบบทีฉีดเป็ นฝอยจะต้ องหลีกเลียงการใช้ ในทีแจ้ งทีมีลมแรง
ปกติมักจะถูกนํามาติดโคยตรงบนท่ อย่ อย หรือติดบนปลายท่ อสันๆหรือบนขาตัง หัวปล่ อยนําเหล่ านี
มักใช้ ในไม้ ผลทีมีระยะปลูกไม่ เกิน เมตร
เหมาะกับสภาพแหล่ งนําทีมีปริมาณจํากัด คุณภาพนําค่ อนข้ างดี รูปล่ อยนํามีขนาดเล็ก
ต้ องการระบบกรองทีดีเพือไม่ ให้ เกิดการอุดตัน การตรวจสอบและล้ างไส้ กรองนําอย่ างสมําเสมอ
ทุกวัน แรงดันทีใช้ ในระบบปานกลาง

พืนที ไร่ ระยะหัวปล่ อยนําหรือระยะปลูก 2x2 เมตร จํานวน
เมตร

จุด

ระบบนําหยด (Drip)

ท่ อย่ อย

เมตร

หัวนําหยด

ท่ อเมนย่ อย

ประตูนาํ

ท่ อเมน

เครื องกรองนํา
เครื องสูบนํา
แหล่ งนํา

แรงดัน - เมตรขึนไป
จ่ ายนํา - ลิตรต่ อชัวโมงขึนไป
เหมาะสําหรับพืชไร่ ,พืชผักและพืชผลต่ างๆทีปลูก
เป็ นแถว
ข้ อจํากัด
- ประหยัดนําและใช้ พลังงานน้ อยทีสุด
- อุดตันง่ ายต้ องใช้ เครื องกรองละเอียดมาก
- ต้ องตรวจสอบและล้ างไส้ กรองทุกวัน
- การวางบนพืนดินทําให้ ตรวจสอบยาก
เมือพบการอุดตัน พืชอาจเกิดความเสียหายแล้ ว

ท่ อเมนย่ อย
ราคาวัสดุอุปกรณ์ ขนาดพืนที ไร่
(ประมาณ , บาท)
(ไม่ รวมท่ อเมนและเครืองสูบนํา)
.หัวนําหยด อัตราการไหล ลิตร/ชัวโมง
.ท่ อพีวีซี ชัน ขนาด 1½ นิว
.ท่ อพีอี มิลลิเมตร
.วาล์ วนําขนาด มิลลิเมตร
.ลูกยางสําหรั บต่ อท่ อพีวีซี
.ตัวรัดปลายท่ อ
.กรองนํา 1½ นิว
.วาล์ วนํา 1½ นิว
.เครื องสูบนํา
(ขนาด H : 15,Q:5 ลบ.ม/ชัวโมง)
.ท่ อดูดและอุปกรณ์

หัวนําหยดแบบติดบนท่ อ
หัวนําหยดจะถูกติดตังไว้ ยังจุดทีเลือกบนท่ อย่ อย ส่ วนใหญ่ หัวนําหยดจะวางไว้ บนผิวดินก็ได้
หรือสามารถฝั งไว้ ในดินระดับตืนๆ เพือป้ องกันการเสียหายก็ได้ หัวนําหยดจะปล่ อยนําสู่ดินให้ นําซึม
ไปในดินระหว่ างหัวนําหยดด้ วยแรงดูดซับ ซึงแรงดูดซับก็คือความเคลือนทีของนําผ่ านดินโดยแรงดึง
ของดิน ส่ วนอัตราการเคลือนทีขึนอยู่กับขนาดช่ องว่ างในดินและความชืนของดิน ช่ องว่ างขนาดเล็ก
จะมีแรงดูดซับสูงแต่ การเคลือนทีของนําจะช้ า ส่ วนเขตเปี ยกของดินจะมากน้ อยขึนอยู่กับคุณลักษณะ
ของดินเวลาให้ นําและจํานวนของหัวปล่ อยนําทีใช้ ใช้ ได้ กับ พืชผัก ไม้ ผล
เหมาะกับสภาพแหล่ งนําทีมีปริมาณนําจํากัด คุณภาพนําดี รู ปล่ อยนํามีขนาดเล็กมาก ต้ องการ
ระบบกรองทีดีเพือไม่ ให้ เกิดการอุดตัน การตรวจสอบและล้ างไส้ กรองนําอย่ างสมําเสมอทุกวัน แรงดัน
ทีใช้ ในระบบค่ อนข้ างตํา ทําให้ การลงทุนด้ านเครืองสูบนําและค่ าใช้ จ่ายด้ านพลังงานน้ อยทีสุด

วางเทปนําหยดตามแถวพืชระยะห่ าง - เมตร
ระยะหยดขึนอยู่กับเทปนําหยดทีจะใช้ (ระยะตังแต่ -

เทปนําหยด

เซนติเมตร)และลักษณะของดิน
เมตร

ระบบนําหยด (Drip)

พืนที ไร่

ท่ อเมนย่ อย

ประตูนาํ

เครื องกรองนํา
เครื องสูบนํา
แหล่ งนํา
แรงดัน - เมตรขึนไป
จ่ ายนํา - ลิตรต่ อชัวโมงขึนไป
เหมาะสําหรับพืชไร่ ทีปลูกเป็ นแถวชิด และพืชผัก
ทีปลูกเป็ นแถวเป็ นแนว
ข้ อจํากัด
- ประหยัดนําและใช้ พลังงานน้ อยทีสุด
- อุดตันง่ ายต้ องใช้ เครื องกรองละเอียดมาก
- ต้ องตรวจสอบและล้ างไส้ กรองทุกวัน
- การวางบนพืนดินทําให้ ตรวจสอบยาก
เมือพบการอุดตัน พืชอาจเกิดความเสียหายแล้ ว

ท่ อเมน

เมตร

ท่ อเมนย่ อย
ราคาวัสดุอุปกรณ์ ขนาดพืนที ไร่
(ประมาณ , บาท)
(ไม่ รวมท่ อเมนและเครืองสูบนํา)
.เทปนําหยด ขนาด มิลลิเมตร
(ระยะหยด เซนติเมตร)
.ท่ อพีวีซี ชัน . ขนาด 1½ นิว
.วาล์ วนําขนาด มิลลิเมตร
.ลูกยางสําหรั บต่ อท่ อพีวีซี
.ข้ อต่ ออุดปลายเทป
.กรองนํา 1½ นิว
.วาล์ วนํา 1½ นิว
.เครื องสูบนํา
(ขนาด H : 15,Q : ลบ.ม/ชัวโมง)
.ท่ อดูดและอุปกรณ์

หัวนําหยดแบบฝั งในท่ อ
ลักษณะมีหวั นําหยดเป็ นส่ วนเดียวกับท่ อไม่ ยืนออกมาภายนอก และสามารถม้ วนเก็บหลังการ
ใช้ งานมีทงชนิ
ั ดไม่ ปรับแรงดัน และชนิดปรับแรงดันในตัวได้
หัวนําหยดแบบเทปนําหยด
ประกอบด้ วยท่ อใหญ่ ผนังบางนํานําไหลผ่ านต่ ออยู่กับท่ อเล็กเพือจ่ ายนํา มีลักษณะเป็ นร่ องหรือ
บางแบบอาจเป็ นรูเล็กๆ และมีหัวนําหยดฝั งอยู่ภายใน ใช้ กับพืชผลต่ างๆทีปลูกเป็ นแถว เช่ น สับปะรด
อ้ อย มันสําปะหลัง ผักต่ างๆ และกล้ วย ยิงขนาดของท่ อออกเล็กมากเท่ าไหร่ การซึมลงดินก็ยงดี
ิ มากขึน
เทปนําหยด มีหลายขนาดเส้ นผ่ าศูนย์ กลาง ครั บ , , , มิลลิเมตร ระยะห่ างของ
หัวนําหยดตังแต่ - เซนติเมตร
ดินทราย นําซึมเร็ว ใช้ ระยะหยดที - เซนติเมตร
ดินร่ วน นําซึมปานกลาง ใช้ ระยะหยดที , , เซนติเมตร
ดินเหนียว นําซึมช้ า ใช้ ระยะหยดที เซนติเมตร ขึนไป
เหมาะกับสภาพแหล่ งนําทีมีปริมาณนําจํากัด คุณภาพนําดี รู ปล่ อยนํามีขนาดเล็กมาก ต้ องการ
ระบบกรองทีดีเพือไม่ ให้ เกิดการอุดตัน การตรวจสอบและล้ างไส้ กรองนําอย่ างสมําเสมอทุกวัน แรงดัน
ทีใช้ ในระบบค่ อนข้ างตํา ทําให้ การลงทุนด้ านเครืองสูบนํา และค่ าใช้ จ่ายด้ านพลังงานน้ อยทีสุด

แบบขยายสถานีควบคุมการจ่ ายนํา (Station valve)
วาล์วไล่ลมในระบบ
ข้ อต่อตรง PVC เกลียวใน
เกจวัดแรงดัน ขนาด บาร์ (ชิดนํามัน)
ข้ อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง
ท่อ PVC

ประตูนําทองเหลือง
ชนิดเกจวาล์ว

ข้ อต่อสามทางลด
ข้ องอ

ข้ อต่อสามทางลดว

ข้ อต่อสามทาง
พร้ อมก็อกสนาม

องศา PVC

นิปเปิ ล PVC
ยูเนียน PVC
ท่อ PVC

ระยะความยาวไม่น้อยกว่า เท่า
ของขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางท่อดูด

เครื องกรองนําขนาดความละเอียด
ข้ อต่อลดกลม PVC ไม่น้อย ไมคอน

เครื องสูบแบบหอยโข่ง ( H 22, Q 8 ลบ.ม/ชัวโมง)

ระยะให้ ใกล้ ผิวนํามากทีสุด
ท่อ PVC

ข้ อลดคางหมู (เหล็ก)
ท่อดูดโตกว่าขนาดทางดูดของเครื องสูบนํา ขนาด
ระยะความยาวไม่น้อยกว่า เท่า ของขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางท่อดูด

ฟุตวาล์ว
ระยะห่างพืนดิน - เซนติเมตร

เรี ยบเรี ยงโดย
นายพีระ ช้ างเยาว์
นายสุพจน์ แก้ วปิ นตา
ฝ่ ายบริ การงานช่ างเกษตร
กองส่ งเสริ มโครงการพระราชดําริ การจัดการพืนทีและวิศวกรรมเกษตร
กรมส่ งเสริ มการเกษตร

