
ระบบการให้นํ �าพชื

ระบบการให้นํ �าพืชเป็นกลไกที�สามารถจัดการควบคุมปริมาณการให้นํ �าพืช
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสะดวก อันจะเกิดผลดังนี �

                         �.พืชเจริญเติบโตอย่างเตม็ที�   
                         �.พืชไม่ชะงักการเจริญเตบิโต  
                         �.เพิ�มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต  
                         �.กาํหนดเวลาการเก็บผลผลิตได้  
                         �.การใช้ปุ๋ ยมีประสิทธิภาพสูงขึ �น
                         �.สะดวกและประหยัดเวลาการให้นํ �า  
                         �.ลดความเสี�ยงในอาชีพเกษตรกรรม

           ระบบการให้นํ �าพืช เป็นววัิฒนาการทางเทคโนโลยีวศิวกรรมเกษตรประเภทหนึ�ง ที�มีการพัฒนาขึ �นเพื�ออาํนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร ช่วยให้ใช้นํ �าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้นํ �า
เท่าที�พืชต้องการ ลดภาระด้านแรงงาน และช่วยลดความเสี�ยงจากความเสียหายของพืชอันเนื�องมาจากการขาดนํ �า  ปัจจุบนันิยมใช้ระบบการให้นํ �าพืชเพื�อลดภาระงานและลดความเสี�ยงจาก
ภัยแล้งกันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ�งในสวนผลไม้ สวนผัก และพชืไร่ 
           พืชทุกชนิดมีความต้องการนํ �า โดยนํ �าเป็นปัจจัยอย่างหนึ�งของขบวนการสังเคราะห์แสงของพืช เป็นตัวละลายธาตุอาหารในดินเพื�อให้รากดูดขึ �นไปสร้างการเจริญเตบิโต และคายนํ �าเพื�อ
ระบายความร้อน นอกจากนี �ยังเป็นปัจจัยสาํคัญในการกาํหนดปริมาณผลผลิตของพืชด้วย ซึ�งพชืแต่ละชนิดมีความต้องการปริมาณนํ �าแตกต่างกัน ขึ �นอยู่กับชนิด พนัธ์ุ และอายุของพชื
ดังนั �นจงึจาํเป็นต้องให้นํ �าอย่างเหมาะสมกับความต้องการนํ �าของพืช

          ระบบการให้นํ �าที�ดีจะต้องสนองความต้องการนํ �าของพชืได้อย่างเพียงพอ อีกทั �งยังต้องเป็นระบบที�เหมาะสมกับ
ปัจจัยอื�นๆ ที�เป็นความสะดวกของผู้ใช้ระบบด้วย เช่น ชนิดของแหล่งนํ �า ข้อจาํกัดของเครื�องสูบนํ �า และเวลาในการให้นํ �า 
เป็นต้น ระบบการให้นํ �าที�ใช้ปัจจุบันแบ่งได้เป็น � ประเภท ได้แก่
          �.การให้นํ �าแบบฉีดฝอย (Sprinkler Irrigation) เป็นการให้นํ �าแบบวงกว้างโดยฉีดนํ �าขึ �นไปบนอากาศเหนือ
ต้นพืชกระจายเป็นฝอยแล้วให้เม็ดนํ �าตกลงมาบนพื �นที�เพาะปลูก โดยเครื�องสูบนํ �าเป็นอุปกรณ์ส่งนํ �าผ่านระบบท่อด้วย
แรงดันที�สูงเพื�อให้นํ �าฉีดเป็นฝอยออกทางหัวปล่อยนํ �า ได้แก่  สปริงเกลอร์ (Sprinkler)
            �.การให้นํ �าแบบเฉพาะจุด (Localize Irrigation) เป็นการให้นํ �าบริเวณรากพชืโดยตรงนํ �าจะถูกปล่อยจากหัว
ปล่อยนํ �าสู่ดินให้นํ �าชุ่มไปในดนิบริเวณเขตรากพืช ระบบนี �เป็นระบบที�ประหยัดได้อย่างแท้จริงเนื�องจากจะเกดิการสูญเสีย
นํ �าจากปัจจัยอื�นน้อยมากและแรงดันที�ใช้กับระบบตํ�าประมาณ �-�� เมตร ทาํให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านต้นกาํลังสูบนํ �า 
ได้แก่ มินิสปริงเกลอร์ (Mini Sprinkler), ไมโครสเปรย์และเจ็ท ( Micro Spray & Jet ) และนํ �าหยด (Drip)

ระบบ  ข้อดี ข้อเสีย

- ประหยัดนํ �าและใช้พลังงานน้อยที�สุด
- เหมาะสําหรับการให้นํ �าพชืไร่ พืชผักที�ปลูกเป็นแถวชิดหรือไม้ผลบางชนิด
- เหมาะกับสภาพแหล่งนํ �าที�มีปริมาณจาํกัด คุณภาพนํ �าดี

- อุดตันง่ายต้องใช้เครื�องกรองละเอียดมาก ตรวจสอบและล้างไส้กรองทุกวัน
- การวางบนพื �นดนิทาํให้ตรวจสอบการอุดตันได้ค่อนข้างยาก ซึ�งอาจพบ
  การอุดตันเมื�อพืชเกดิความเสียหายแล้ว

- เหมาะสําหรับพืชที�ปลูกระยะชิดและไม้ผลระยะไม่เกิน � เมตร
- เหมาะกับสภาพแหล่งนํ �าที�มีปริมาณจาํกัด คุณภาพนํ �าดี

- สูญเสียนํ �าจากการกระจายไปตามลม
- ต้องใช้เครื�องกรองนํ �าละเอียดค่อนข้างมาก และล้างไส้กรองทุกวัน

- มีใบหมุนช่วยนํ �ากระจายเป็นวงกว้าง
- เหมาะสําหรับพืชผักที�ปลูกเป็นแปลงแบบหว่าน หรือแบบต้นกล้า
  และไม้ผลที�มีระยะปลูกตั �งแต่ � เมตร ขึ �นไป
- เหมาะกับสภาพแหล่งนํ �าที�มีปริมาณจาํกัด คุณภาพนํ �าดี

- ถ้าใบหมุนชํารุดจะใช้งานไม่ได้
- ต้องใช้เครื�องกรองละเอียดปานกลาง และล้างไส้กรองทุกวัน

- เสียนํ �าจากการระเหยและกระจายไปตามลม
- มีค่าการลงทุนสูงและใช้พลังงานมาก

- ใช้เวลาน้อยในการให้นํ �า
- เหมาะสําหรับการให้นํ �าพชืไร่และพืชผัก
- เหมาะกับสภาพแหล่งนํ �าที�มีปริมาณมากเพยีงพอ คุณภาพนํ �าปานกลาง

สปริงเกลอร์
 - ใช้แรงดันตั �งแต่ �� เมตร ขึ �นไป 
 - อัตราการไหลของหัวปล่อยนํ �าตั �งแต่ ��� ลิตรต่อชั�วโมงขึ �นไป

มินิสปริงเกลอร์
 - ใช้แรงดัน ��-�� เมตร 
 - อัตราการไหลของหัวปล่อยนํ �า ��-��� ลิตรต่อชั�วโมง

ไมโครสเปรย์และเจท็
 - ใช้แรงดัน ��-�� เมตร 
 - อัตราการไหลของหัวปล่อยนํ �า ��-��� ลิตรต่อชั�วโมง 

นํ �าหยด
 - ใช้แรงดัน �-�� เมตร 
 - อัตราการไหลของหัวปล่อยนํ �า �-� ลิตรต่อชั�วโมง 



แผนผังและองค์ประกอบของระบบการให้นํ �าพืช

                          องค์ประกอบของระบบการให้นํ �า
 เครื�องสูบนํ �า    : ทาํหน้าที�สูบนํ �าจากแหล่งนํ �าและเพิ�มแรงดันให้กับหวัปล่อยนํ �า
 เครื�องกรองนํ �า : กรองสิ�งสกปรกและเศษผงต่างๆที�ปนมากับนํ �าป้องกันไม่ให้เกิดการอุดตันที�หัวปล่อยนํ �า
 ท่อเมน          : ท่อที�ส่งนํ �าออกจากเครื�องสูบนํ �าไปยังท่อย่อย ควรใช้ท่อพวีิซี (PVC)
 ท่อเมนย่อย    : ท่อแยกออกมาจากท่อเมนและส่งนํ �าไปยังท่อย่อย ควรใช้ท่อพวีิซี (PVC) หรือ พีอ ี(PE) 
 ท่อย่อย         : ท่อที�ตดิตั �งหวัปล่อยนํ �าและจ่ายนํ �าให้กับหวัปล่อยนํ �าโดยตรง ควรใช้ท่อ พอีี (PE) 
 หวัปล่อยนํ �า    : อุปกรณ์ที�ทาํหน้าที�รับนํ �ามาจากท่อย่อยและจ่ายนํ �าให้กับต้นพืชตามปริมาณที�ต้องการ

เครื�องสูบนํ �า
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มินิสปริงเกลอร์

ไมโครสเปรย์และเจท็

นํ �าหยด

แรงดัน อัตราการไหล เวลาให้นํ �า

สูง
(�� เมตร ขึ �นไป)

ปานกลาง
(��-�� เมตร ขึ �นไป)

ปานกลาง
(��-�� เมตร ขึ �นไป)
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ปานกลาง

ปานกลาง



อุปกรณ์ของระบบการให้นํ �าพชื

เครื�องสูบนํ �า
ทาํหน้าสูบนํ �าและเพิ�มแรงดันให้กับระบบ มีหลายประเภทแยกตามหลักการทาํงาน
เช่น เครื�องสูบนํ �าแบบหอยโข่ง เครื�องสูบนํ �าแบบปั�มซัก เครื�องสูบนํ �าแบบเจท็ 
เครื�องสูบนํ �าแบบโรตารี�

ท่อ
ใช้ในระบบการให้นํ �าพืชตั �งแต่การลําเลียงนํ �าจากแหล่งนํ �ามาถงึหัวปล่อยนํ �า
จะใช้ � ชนิดได้แก่ ท่อพวีีซี และท่อพีอี แบ่งออกตามการใช้งาน ดังนี �
ท่อเมน : เป็นท่อที�เชื�อมจากแหล่งนํ �าไปสู่ท่อเมนย่อย
ท่อเมนย่อย : เป็นท่อที�ต่อจากท่อเมนเข้าสู่แปลงพืช 
ท่อย่อย : เป็นท่อที�ต่อจากท่อเมนย่อย และต่อเข้ากับหัวปล่อยนํ �า

เครื�องกรองนํ �า
ใช้กรองสิ�งสกปรกหรือตะกอนต่างๆที�ตดิมากับนํ �า เพื�อลดการอุดตันของหวัจ่ายนํ �า
ตัวกรองนํ �าที�ใช้โดยทั�วไปมีขนาดตั �งแต่ ¾-3 นิ �ว และแบ่งออกตามชนิดของไส้กรองได้
เป็น � แบบ คือ ไส้กรองแบบตะแกรง และไส้กรองแบบดิสก์

ประตูนํ �าหรือวาล์ว
ควบคุมการ ปิด-เปิดนํ �า ควบคุมปริมาณนํ �าไหลของนํ �า มีหลายชนิดและหลาหหลาย 
ตลอดจนวัสดุที�ใช้ทาํแตกต่างกันออกไป มีลักษณะการทาํงานอยู่ � ลักษณะ คือ
* ใช้เกลียวเป็นตัวยกและปิดจานควบคุมช่องทางการไหลของนํ �า (Gate Valve)
* ใช้ลูกปืนกลมเป็นตัวควบคุมช่องทางไหลของนํ �า (Ball Valve)



ข้อต่อต่างๆ
เป็นอุปกรณ์ที�ใช้เชื�อมต่อระหว่างท่อชนิดต่างๆ มีทั �งข้อต่อแบบเหล็ก แบบพวีีซี 
หรือแบบพอีี เพื�อสะดวกในการใช้งานดังนั �นจึงต้องเลือกใช้อุปกรณ์ข้อต่อตาม
ชนิดของท่อให้ถูกต้องและเหมาะสม

เกจวัดแรงดันนํ �า (PRESSER GATE)
เป็นอุปกรณ์วัดแรงดันนํ �า ใช้ควบคุมแรงดันในระบบไม่ให้เกินหรือตํ�ากว่าที�ออกแบบไว้
เช่น การตดิตั �งเกจวัดแรงดัน ตดิตั �งไว้หน้าและหลังเครื�องกรองนํ �าและที�หวัแปลง
เพื�อตรวจสอบแรงดันว่าเหมาะสมหรือไม่ หากสังเกตพบว่าแรงดันที�อ่านได้จากเกจ
ซึ�งอยู่หลังเครื�องกรองตํ�ากว่าแรงดันของเกจตัวหน้ากรองมาก แสดงว่าว่าเครื�องกรอง
เริ�มอุดตันนํ �าไหลผ่านไม่สะดวก จะต้องถอดไส้กรองออกมาทาํความสะอาด

วาล์วระบายอากาศ (AIR VALVE)
เป็นอุปกรณ์ช่วยในการระบายอากากศออกจากระบบท่อ ซึ�งมักมีอากาศขังอยู่
บนจุดสูงสุดของท่อ และขัดขวางการไหลของนํ �า เนื�องจากอากาศทาํให้พื �นที�ของท่อ
ลดลง การระบายอากาสออกจะช่วยให้การไหลของนํ �าสะดวกขึ �น

วาล์วกันนํ �าไหลกลับ (CHECK VALVE)
ทาํหน้าที�เปิดให้นํ �าไหลไปทางเดียว และปิดเพื�อป้องกันไม่ให้นํ �าไหลย้อนกลับ
เรียกกันว่า เช็ควาล์ว การตดิตั �งวาล์วกันนํ �าไหลกลับจะตดิตั �งในท่อส่งนํ �า
ที�วางขึ �นทางชันหรือเนิน เมื�อเครื�องสูบนํ �าหยุดอย่างกะทนัหันหากไม่ตดิตั �ง
วาล์วกันนํ �าไหลกลับ นํ �าอาจจะไหลย้อนกลับกระแทกทาํให้เครื�องสูบนํ �า
เสียหายหรือข้อต่อท่อดูดหลุดได้

อุปกรณ์ของระบบการให้นํ �าพชื



ระบบสปริงเกลอร์ (Sprinkler)

ข้อจาํกัด
- ใช้เวลาน้อยในการให้นํ �า
- กระจายนํ �าเป็นวงกว้างจงึใชอุปกรณ์น้อย
- ไม่มีปัญหาการอุดตัน 
- เสียนํ �าจากการระเหยและกระจายไปตามลม
- ค่าลงทุนสูงและใช้พลังงานมาก

หัวสปริงเกลอร์

ท่อเมนย่อย

�� เมตร

�� เมตร

ท่อเมนย่อย

ท่อเมน

เครื�องกรองนํ �า

ประตูนํ �า

เครื�องสูบนํ �า

แหล่งนํ �า

ท่อย่อย

�� เมตร

�� เมตร

แรงดัน �� เมตรขึ �นไป
จ่ายนํ �า ��� ลิตรต่อชั�วโมงขึ �นไป
เหมาะสําหรับการให้นํ �าบริเวณกว้าง ครอบคลุม
พื �นที�ได้มาก เหมาะกับพืชไร่และพืชผัก

  พื �นที� � ไร่ ระยะหวัปล่อยนํ �าหรือระยะปลูก 10x10 เมตร จาํนวน �� จุด

สปริงเกลอร์              
    หวัสปริงเกลอร์ ทาํหน้าที�จ่ายนํ �าโดยฉีดนํ �าจากหัวฉีดขึ �นไปในอากาศแตกให้กระจายเป็นเม็ดนํ �าเล็กๆ
ตกลงมายังพื �นที�เพาะปลูกการกระจายนํ �ามีรูปแบบเป็นวงกลมคล้ายฝนตก ระบบสปริงเกลอร์ต้องการ � สิ�ง
คือ อัตราการไหล ของนํ �าและแรงดัน หากแรงดันไม่พอระบบจะใช้งานได้ไม่ดี แรงดันเหมือนพลังงานในการ
พลักดนัให้สปริงเกลอร์ทาํงาน จึงจะได้อัตราการไหลของนํ �าออกมาอย่างถูกต้อง แต่ก่อนที�นํ �าจะไหลมาถงึ
บริเวณหวัสปริงเกลอร์จะเสียแรงดนัไปในเส้นทางที�ผ่าน เช่น มิเตอร์วัดนํ �า ท่อ วาล์วนํ �า ข้อต่อและประตูนํ �า
ต่างๆแล้วจึงผ่านถงึหวัสปริงเกลอร์และต้องมีแรงดันเหลือพอให้หวัสปริงเกอร์ทาํงานได้ แรงดันมีผลต่อการ
กระจายของนํ �าให้โปรยทั�วพื �นที�อย่างสมํ�าเสมอ สาํหรับต้นกล้าหรือพืชที�เพิ�งปลูกควรใช้แรงดันที�สูงกว่ากาํหนด
เพื�อให้การแตกตวัของนํ �าเป็นละอองมากขึ �น จะได้ละอองนํ �าที�ละเอียด ระบบสปริงเกลอร์นิยมใช้กับพืชไร่และ
พืชผัก
    เหมาะกับสภาพแหล่งนํ �าที�มีปริมาณนํ �ามากเพยีงพอคุณภาพนํ �าปานกลางการดูแลง่ายปัญหาการอุดตันน้อย
แรงดันที�ต้องใช้ในระบบค่อนข้างสูงทาํให้การลงทุนด้านท่อส่งนํ �าเครื�องสูบนํ �าและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสูงที�สุด
เหมาะสาํหรับไม้ผลที�มีระยะปลูกตั �งแต่ � เมตรขึ �นไป และพชืผักที�ปลูกเป็นแปลงแบบหว่าน หรือแบบต้นกล้า
เช่น ผักกินใบ 

ราคาวัสดุอุปกรณ์ ขนาดพื �นที� � ไร่
(ประมาณ �,��� บาท)
(ไม่รวมท่อเมนและเครื�องสูบนํ �า)
�.หัวปล่อยนํ �าสปริงเกลอร์ รัศมี �� เมตร
  (อัตราการปล่อยนํ �า ��� ลิตร/ชั�วโมง)
�.ท่อพวีีซี ชั �น � ขนาด � นิ �ว
�.ท่อพวีีซี ชั �น �.� ขนาด � นิ �ว
�.ข้องอ �� � นิ �ว
�.ข้อต่อ � ทาง � นิ �ว ลด � นิ �ว
�.ข้อต่อ � ทาง � นิ �ว
�.วาล์วนํ �า � นิ �ว
�.เครื�องกรองนํ �า � นิ �ว
�.เครื�องสูบนํ �า 
  (ขนาด H : 25,Q : � ลบ.ม/ชั� วโมง)
��.ท่อดูดและอุปกรณ์



ระบบมินิสปริงเกลอร์ (Mini Sprinkler)

ข้อจาํกัด
- มีใบหมุนช่วยนํ �ากระจายเป็นวงกว้างใช้กับต้นไม้ใหญ่ได้ดี
- ต้องใช้เครื�องกรองละเอียดปานกลาง และล้างไส้กรองทุกวัน
- ถ้าใบหมุนชํารุดจะใช้งานไม่ได้

หัวมนิิสปริงเกลอร์

ท่อเมนย่อย

�� เมตร

�� เมตร

ท่อเมนย่อย
ท่อเมน

เครื�องกรองนํ �า

ประตูนํ �า

เครื�องสูบนํ �า

แหล่งนํ �า

ท่อย่อย

� เมตร

� เมตร

แรงดัน ��-�� เมตรขึ �นไป
จ่ายนํ �า ��-��� ลิตร ต่อชั�วโมงขึ �นไป
เหมาะสําหรับไม้ผลที�มีระยะปลูกตั �งแต่ � เมตร ขึ �นไป และ
พืชผักที�ปลูกเป็นแปลงแบบหว่าน

พื �นที� � ไร่ ระยะหวัปล่อยนํ �าหรือระยะปลูก 5x5 เมตร จาํนวน �� จุด

มินิสปริงเกลอร์          
        หวัมินิสปริงเกลอร์ จะต่อไว้ยังจุดที�เลือกบนท่อย่อย วางไว้เหนือผิวดินกระจายนํ �าด้วยใบหมุน
ลงสู่ดินในบริเวณเขตรากพชื รัศมี �-� เมตร ให้ปริมาณนํ �าทลีะน้อยเพียงพอแก่การเจริญเติบโต 
เหมาะสาํหรับพืชที�ปลูกระยะชิดและระยะห่างใช้ได้ดีกับไม้ผล และยังสามารถใช้กับพืชผักได้ด้วย
        หวัมินิสปริงเกลอร์ บังคับทางออกของนํ �าให้มีขนาดเล็ก ข้อแตกต่างจากหัวปล่อยนํ �าแบบอื�นๆ
ที�ค่อนข้างจะเด่นคือมีส่วนที�หมุนได้ที�เรียกว่า ใบหมุน ซึ�งเป็นตัวทาํให้นํ �ากระจายออกเป็นวงกว้างได้ดี
กว่าสเปรย์ขนาดเล็กแบบอื�น ทาํให้มีบริเวณพื �นที�เปียกมาก ปกติหวัมินิสปริงเกลอร์จะตั �งไว้บนขาตั �ง
และต่อท่อย่อยโดยใช้ท่ออ่อนที�ถอดได้ ท่อนี �ปกติมีเส้นผ่านศูนย์กลาง � มลิลิเมตร และยาวประมาณ
�.� เมตร เป็นประโยชน์เมื�อต้องการโค้งงอหรือเคลื�อนย้ายจุดปล่อยนํ �ารอบๆโคนต้นพืช  
        เหมาะกับสภาพแหล่งนํ �าที�มีปริมาณจาํกัด คุณภาพนํ �าค่อนข้างดี รูปล่อยนํ �ามีขนาดเล็ก ต้องการ
ระบบกรองที�ดีเพื�อไม่ให้เกิดการอุดตัน การตรวจสอบและล้างไส้กรองนํ �าอย่างสมํ�าเสมอทุกวัน แรงดัน
ที�ใช้ในระบบปานกลาง เหมาะสาํหรับไม้ผลที�มีระยะปลูกตั �งแต่ � เมตรขึ �นไป และพชืผักที�ปลูกเป็น
แปลงแบบหว่าน หรือแบบต้นกล้าเช่น ผักกนิใบ 

ราคาวัสดุอุปกรณ์ ขนาดพื �นที� � ไร่
(ประมาณ �,��� บาท)
(ไม่รวมท่อเมนและเครื�องสูบนํ �า)
�.หัวปล่อยนํ �ามินิสปริงเกลอร์
  รัศมี � เมตร
  (อัตราการปล่อยนํ �า ��� ลิตร/ชั�วโมง)
�.ท่อพีวีซี ชั �น � ขนาด 1½  นิ �ว
�.ท่อพีอี �� มิลลิเมตร
�.วาล์วนํ �าขนาด �� มิลลิเมตร
�.ลูกยางสําหรับต่อท่อพีวีซี
�.ตัวรัดปลายท่อ
�.กรองนํ �า 1½ นิ �ว
�.วาล์วนํ �า 1½ นิ �ว
�.เครื�องสูบนํ �า  
 (ขนาด H : 22,Q :10 ลบ.ม/ชั�วโมง)
��ท่อดูดและอุปกรณ์



ระบบไมโครสเปรย์และเจท็ (Micro Spray&Jet)

หัวไมโครสเปรย์
&เจท็

ท่อเมนย่อย

�� เมตร

�� เมตร

ท่อเมนย่อย ท่อเมน

เครื�องกรองนํ �า

ประตูนํ �า

เครื�องสูบนํ �า

แหล่งนํ �า

ท่อย่อย
� เมตร

� เมตร

แรงดัน ��-�� เมตรขึ �นไป
จ่ายนํ �า ��-��� ลิตร ต่อชั�วโมงขึ �นไป 
เหมาะสําหรับพืชที�ปลูกระยะชิด ไม้ผลที�มีระยะปลูก
ไม่เกนิ � เมตร

พื �นที� � ไร่ ระยะหวัปล่อยนํ �าหรือระยะปลูก 4x4 เมตร จาํนวน ��� จุด

ไมโครสเปรย์และเจ็ท
         หวัปล่อยนํ �า ไมโครสเปรย์และเจท็ เป็นรูปแบบการให้นํ �าโดยหัวปล่อยนํ �ากระจายเป็นฝอย
หรือเป็นสาย หัวปล่อยนํ �าจะไม่มีใบหมุนหรือชิ �นส่วนที�เคลื�อนไหว ให้ปริมาณนํ �าทลีะน้อยเพียงพอ
แก่การเจริญเติบโตของพืช หวัปล่อยนํ �าถูกวางไว้ยังจุดที�เลือกบนท่อนํ �า ส่วนใหญ่จะวางไว้เหนือ
ผิวดนิกระจายนํ �าลงสู่ดนิในบริเวณเขตรากพืชรัศมี �-� เมตร ทาํให้เกิดเขตเปียกซึ�งจะมากหรือน้อย
ขึ �นอยู่ กับคุณลักษณะของดนิและเวลาให้นํ �า เหมาะสําหรับพืชที�ปลูกระยะชิดและต้องการความชื �นสูง
ไม้ผลระยะต้นเล็กๆและในเรือนเพาะชํา แบบที�ฉีดเป็นฝอยจะต้องหลีกเลี�ยงการใช้ในที�แจ้งที�มีลมแรง
ปกตมัิกจะถูกนํามาตดิโคยตรงบนท่อย่อย หรือตดิบนปลายท่อสั �นๆหรือบนขาตั �ง หวัปล่อยนํ �าเหล่านี �
มักใช้ในไม้ผลที�มีระยะปลูกไม่เกนิ � เมตร
         เหมาะกับสภาพแหล่งนํ �าที�มีปริมาณจาํกัด คุณภาพนํ �าค่อนข้างดี รูปล่อยนํ �ามีขนาดเล็ก 
ต้องการระบบกรองที�ดีเพื�อไม่ให้เกดิการอุดตัน การตรวจสอบและล้างไส้กรองนํ �าอย่างสมํ�าเสมอ
ทุกวัน แรงดันที�ใช้ในระบบปานกลาง 

ข้อจาํกัด
- เป็นอุปกรณ์ที�ไม่มีชิ �นส่วนเคลื�อนไหว
- ลดปัญหาการสึกหรอ ใช้งานได้นาน 
- สูญเสียนํ �าจากการกระจายไปตามลม
- ต้องใช้เครื�องกรองละเอียดค่อนข้างมาก 
  และล้างไส้กรองทุกวัน 

ราคาวัสดุอุปกรณ์ ขนาดพิ �นที� � ไร่
(ประมาณ �,��� บาท)
(ไม่รวมท่อเมนและเครื�องสูบนํ �า)
�.หัวปล่อยนํ �าไมโครสเปรย์และเจท็ รัศมี � เมตร
  (อัตราการปล่อยนํ �า ��� ลิตร/ชั�วโมง)
�.ท่อพวีีซี ชั �น � ขนาด 1½ นิ �ว
�.ท่อพอีี �� มลิลิเมตร
�.วาล์วนํ �าขนาด �� มิลลิเมตร
�.ลูกยางสําหรับต่อท่อพีวีซี
�.ตัวรัดปลายท่อ
�.กรองนํ �า 1½ นิ �ว
�.วาล์วนํ �า 1½ นิ �ว
�.เครื�องสูบนํ �า 
  (ขนาด H : 22,Q :15 ลบ.ม/ชั� วโมง)
��.ท่อดูดและอุปกรณ์



ระบบนํ �าหยด (Drip)

ข้อจาํกัด
- ประหยัดนํ �าและใช้พลังงานน้อยที�สุด
- อุดตนัง่ายต้องใช้เครื�องกรองละเอียดมาก
- ต้องตรวจสอบและล้างไส้กรองทุกวัน
- การวางบนพื �นดินทาํให้ตรวจสอบยาก    
  เมื�อพบการอุดตัน พชือาจเกิดความเสียหายแล้ว

ท่อเมนย่อย

�� เมตร

ท่อเมนย่อย
ท่อเมน

เครื�องกรองนํ �า

ประตูนํ �า

เครื�องสูบนํ �า

แหล่งนํ �า

ท่อย่อย

แรงดัน �-�� เมตรขึ �นไป
จ่ายนํ �า �-� ลิตรต่อชั�วโมงขึ �นไป 
เหมาะสําหรับพืชไร่,พืชผักและพืชผลต่างๆที�ปลูก
เป็นแถว

หัวนํ �าหยด

�� เมตร
พื �นที� � ไร่ ระยะหวัปล่อยนํ �าหรือระยะปลูก 2x2 เมตร จาํนวน ��� จุด

หวันํ �าหยดแบบติดบนท่อ
        หวันํ �าหยดจะถูกติดตั �งไว้ยังจุดที�เลือกบนท่อย่อย ส่วนใหญ่หัวนํ �าหยดจะวางไว้บนผิวดินกไ็ด้
หรือสามารถฝังไว้ในดนิระดับตื �นๆ เพื�อป้องกันการเสียหายกไ็ด้ หัวนํ �าหยดจะปล่อยนํ �าสู่ดินให้นํ �าซมึ
ไปในดนิระหว่างหวันํ �าหยดด้วยแรงดูดซับ ซึ�งแรงดูดซับก็คือความเคลื�อนที�ของนํ �าผ่านดนิโดยแรงดึง
ของดนิ ส่วนอัตราการเคลื�อนที�ขึ �นอยู่กับขนาดช่องว่างในดนิและความชื �นของดิน ช่องว่างขนาดเล็ก
จะมีแรงดูดซับสูงแต่การเคลื�อนที�ของนํ �าจะช้า ส่วนเขตเปียกของดนิจะมากน้อยขึ �นอยู่กับคุณลักษณะ
ของดนิเวลาให้นํ �าและจาํนวนของหวัปล่อยนํ �าที�ใช้ ใช้ได้กับ พืชผัก ไม้ผล
        เหมาะกับสภาพแหล่งนํ �าที�มีปริมาณนํ �าจาํกัด คุณภาพนํ �าดี รูปล่อยนํ �ามีขนาดเล็กมาก ต้องการ
ระบบกรองที�ดีเพื�อไม่ให้เกิดการอุดตัน การตรวจสอบและล้างไส้กรองนํ �าอย่างสมํ�าเสมอทุกวัน แรงดัน
ที�ใช้ในระบบค่อนข้างตํ�า ทาํให้การลงทุนด้านเครื�องสูบนํ �าและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานน้อยที�สุด

ราคาวัสดุอุปกรณ์ ขนาดพื �นที� � ไร่
(ประมาณ �,��� บาท)
(ไม่รวมท่อเมนและเครื�องสูบนํ �า)
�.หัวนํ �าหยด อัตราการไหล � ลติร/ชั�วโมง
�.ท่อพวีีซ ีชั �น � ขนาด 1½ นิ �ว
�.ท่อพอีี �� มลิลิเมตร
�.วาล์วนํ �าขนาด �� มิลลิเมตร
�.ลูกยางสําหรับต่อท่อพีวีซี
�.ตัวรัดปลายท่อ
�.กรองนํ �า 1½ นิ �ว
�.วาล์วนํ �า 1½ นิ �ว
�.เครื�องสูบนํ �า 
  (ขนาด H : 15,Q:5 ลบ.ม/ชั� วโมง)
��.ท่อดูดและอุปกรณ์



ระบบนํ �าหยด (Drip)

ท่อเมนย่อย

�� เมตร

�� เมตร

ท่อเมนย่อย ท่อเมน

เครื�องกรองนํ �า

ประตูนํ �า

เครื�องสูบนํ �า

แหล่งนํ �า

เทปนํ �าหยด

วางเทปนํ �าหยดตามแถวพืชระยะห่าง �-� เมตร
ระยะหยดขึ �นอยู่กับเทปนํ �าหยดที�จะใช้(ระยะตั �งแต่ ��-��� เซนติเมตร)และลักษณะของดนิ

พื �นที� � ไร่

แรงดัน �-�� เมตรขึ �นไป
จ่ายนํ �า �-� ลิตรต่อชั�วโมงขึ �นไป 
เหมาะสําหรับพืชไร่ที�ปลูกเป็นแถวชิด และพืชผัก
ที�ปลูกเป็นแถวเป็นแนว 

หวันํ �าหยดแบบฝั� งในท่อ
        ลักษณะมีหวันํ �าหยดเป็นส่วนเดียวกับท่อไม่ยื�นออกมาภายนอก และสามารถม้วนเกบ็หลังการ
ใช้งานมีทั �งชนิดไม่ปรับแรงดัน และชนิดปรับแรงดันในตัวได้
 หวันํ �าหยดแบบเทปนํ �าหยด
        ประกอบด้วยท่อใหญ่ผนังบางนํานํ �าไหลผ่านต่ออยู่กับท่อเล็กเพื�อจ่ายนํ �า มีลักษณะเป็นร่องหรือ 
บางแบบอาจเป็นรูเล็กๆ และมีหัวนํ �าหยดฝังอยู่ภายใน ใช้กับพืชผลต่างๆที�ปลูกเป็นแถว เช่น สับปะรด
อ้อย มันสาํปะหลัง ผักต่างๆ และกล้วย ยิ�งขนาดของท่อออกเล็กมากเท่าไหร่การซึมลงดนิก็ยิ�งดีมากขึ �น 
        เทปนํ �าหยด มีหลายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ครับ ��, ��, ��, �� มลิลิเมตร ระยะห่างของ
หวันํ �าหยดตั �งแต่ ��-��� เซนตเิมตร
        ดนิทราย นํ �าซึมเร็ว ใช้ระยะหยดที� ��-�� เซนตเิมตร
        ดนิร่วน นํ �าซึมปานกลาง ใช้ระยะหยดที� ��,��,�� เซนตเิมตร
        ดนิเหนียว นํ �าซึมช้า ใช้ระยะหยดที� �� เซนตเิมตร ขึ �นไป
        เหมาะกับสภาพแหล่งนํ �าที�มีปริมาณนํ �าจาํกัด คุณภาพนํ �าดี รูปล่อยนํ �ามีขนาดเล็กมาก ต้องการ
ระบบกรองที�ดีเพื�อไม่ให้เกิดการอุดตัน การตรวจสอบและล้างไส้กรองนํ �าอย่างสมํ�าเสมอทุกวัน แรงดัน
ที�ใช้ในระบบค่อนข้างตํ�า ทาํให้การลงทุนด้านเครื�องสูบนํ �า และค่าใช้จ่ายด้านพลังงานน้อยที�สุด

ข้อจาํกัด
- ประหยัดนํ �าและใช้พลังงานน้อยที�สุด
- อุดตนัง่ายต้องใช้เครื�องกรองละเอียดมาก
- ต้องตรวจสอบและล้างไส้กรองทุกวัน
- การวางบนพื �นดินทาํให้ตรวจสอบยาก 
  เมื�อพบการอุดตัน พชือาจเกิดความเสียหายแล้ว

ราคาวัสดุอุปกรณ์ ขนาดพื �นที� � ไร่
(ประมาณ �,��� บาท)
(ไม่รวมท่อเมนและเครื�องสูบนํ �า)
�.เทปนํ �าหยด ขนาด �� มิลลิเมตร 
  (ระยะหยด �� เซนติเมตร)
�.ท่อพวีีซ ีชั �น �.�  ขนาด 1½ นิ �ว
�.วาล์วนํ �าขนาด �� มิลลิเมตร
�.ลูกยางสําหรับต่อท่อพีวีซี
�.ข้อต่ออุดปลายเทป
�.กรองนํ �า 1½ นิ �ว
�.วาล์วนํ �า 1½ นิ �ว
�.เครื�องสูบนํ �า 
  (ขนาด H : 15,Q : � ลบ.ม/ชั� วโมง)
��.ท่อดูดและอุปกรณ์



แบบขยายสถานีควบคุมการจ่ายนํ �า (Station valve)

 เครื�องสบูแบบหอยโข่ง ( H 22, Q 8 ลบ.ม/ชั�วโมง)

ข้อต่อลดกลม PVC 

ท่อ PVC 

ข้องอ �� องศา PVC

ข้อลดคางหม ู(เหล็ก) 
ท่อ PVC

ระยะให้ใกล้ผิวนํ �ามากที�สดุ

ระยะความยาวไม่น้อยกว่า � เทา่ 
ของขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางท่อดดู

ข้อต่อสามทาง
พร้อมก็อกสนาม

ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง
ท่อ PVC 

เกจวดัแรงดนั ขนาด � บาร์ (ชิดนํ �ามนั)

ข้อต่อตรง PVC เกลียวใน

ข้อตอ่สามทางลดว

ยเูนียน PVC

นิปเปิ �ล PVC 

ข้อต่อสามทางลด 

วาล์วไลล่มในระบบ 

เครื�องกรองนํ �าขนาดความละเอียด
ไม่น้อย ��� ไมคอน

ระยะห่างพื �นดิน ��-�� เซนติเมตร

ฟตุวาล์ว 

ประตนํู �าทองเหลือง 
ชนิดเกจวาล์ว

ท่อดดูโตกวา่ขนาดทางดดูของเครื�องสบูนํ �า � ขนาด

ระยะความยาวไม่น้อยกว่า � เทา่ ของขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางท่อดดู

ฝ่ายบริการงานช่างเกษตร 
กองส่งเสริมโครงการพระราชดาํริ การจัดการพื �นที�และวศิวกรรมเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

เรียบเรียงโดย
นายพีระ ช้างเยาว์

นายสุพจน์ แก้วปินตา


