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คาํนาํคาํนาํ   
ระบบให้นําพืชเป็นวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตรประเภทหนึง ทีมีการ

พฒันาขนึเพอือํานวยความสะดวกใหแ้ก่เกษตรกร ทงัในด้านการลดภาระเหน็ดเหนือยในการใชแ้รงงาน

รดนําพชื การลดความเสยีงจากความเสยีหายของพชือนัเนืองมาจากการขาดนํา ปัจจุบนัการใหนํ้าโดย

ระบบใหนํ้าพชืมไิดเ้ป็นเพยีงแต่การลดภาระหรอืลดความเสยีงเทา่นัน แต่ยงัเพมิประสทิธภิาพการทาํงาน

ไดโ้ดยการคํานวณการใหนํ้าแก่พชืได้อย่างเพยีงพอเท่าทจีําเป็น สามารถลดภาระการใส่ปุ๋ ยโดยการให้

ปุ๋ ยไปพร้อมกับการให้นํา และยงัสามารถควบคุมการเปิด - ปิด การให้นําพืชได้โดยใช้คอมพิวเตอร์

ควบคมุทงัแบบทคีวบคมุอยูใ่นพนืทเีพาะปลูกหรอือาจควบคุมขา้มประเทศกท็าํได ้

สาํหรบัในประเทศไทย เกษตรกรนิยมใชร้ะบบใหนํ้าพชืเพอืลดภาระงานและลดความเสยีง

ภยัอย่างกวา้งขวาง โดยเฉพาะอย่างยงิในงานสวน เช่น สวนผลไมแ้ละสวนผกั นอกจากนียงัมอีุปกรณ์

ระบบให้นําพชืจําหน่ายโดยทวัไปทงัทมีีคุณภาพสูงและตํา ทงัทผีลิตในประเทศและต่างประเทศ และ

พบว่าเกษตรกรหรอืแมแ้ต่นักวชิาการด้านการเกษตรส่วนมากยงัมคีวามรูใ้นด้านนีอย่างแท้จรงิไม่มาก

นัก ก่อใหเ้กดิการสูญเสยีเป็นจํานวนมาก กองส่งเสรมิวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสรมิการเกษตร จึงได้

จดัทําเอกสาร “การเลือกใช้ระบบและอุปกรณ์การให้นําพืช” เพอืเป็นการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้

เรอืงระบบใหนํ้าพชื โดยในฉบบันีจะเน้นถงึการเลอืกใชร้ะบบใหนํ้าพชืใหถู้กต้องและเหมาะสมกบัความ

ตอ้งการนําไปใชร้วมถงึการทาํความรูจ้กักบัอุปกรณ์ชนดิต่างๆ ของระบบใหนํ้าพชื 

ณ โอกาสนี ขอขอบคุณโครงการกองทุนรวมเพอืช่วยเหลอืเกษตรกร (คชก.) และโครงการ

จดัระบบพเิศษเฉพาะพนืทมีนัสําปะหลงัปี /  ทใีหก้ารสนับสนุนงบประมาณในการจดัทาํเอกสาร

ฉบบันี และขอขอบพระคุณผูบ้รหิารของกรมส่งเสรมิการเกษตรทไีด้ใหค้วามสําคญัต่อการพฒันาการใช้

เทคโนโลยขีองเกษตรกรของประเทศ มา ณ ทนี ี
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ระบบการให้นาํพืช 
พชืทกุชนิดมคีวามตอ้งการนํา โดยนําเป็นปัจจยัอย่างหนึงของขบวนการสงัเคราะหแ์สงของ

พชื เป็นตัวละลายธาตุอาหารในดินเพอืให้รากดูดขนึไปสร้างการเจรญิเติบโต และคายนําเพอืระบาย

ความรอ้น นอกจากนีนํายงัเป็นตวัทสีําคญัในการกําหนดปรมิาณและผลผลติของพชืด้วย ซงึพชืแต่ละ

ชนิดมคีวามต้องการนําต่างกัน ขนึอยู่กบัชนิด พนัธุ์ และอายุของพืชนันๆ การให้นําน้อยไปทําให้พชื

เจรญิเตบิโตชา้ ผลผลติตาํ ฯลฯ แต่ถา้มากไปกจ็ะทําใหส้นิเปลอืงนําและคา่ใชจ้่าย ดงันนัจงึจําเป็นตอ้งให้

นําอยา่งเหมาะสมกบัความตอ้งการนําของพชืนันๆ 

ระบบการใหนํ้าพชืเป็นกลไกทสีามารถจดัการควบคุมปรมิาณการใหนํ้าพชืได้อย่างถูกตอ้ง

เหมาะสมและสะดวก อนัจะเกดิผลดดีงันี 

1. พชืเจรญิเตบิโตอยา่งเตม็ท ี

2. พชืไมช่ะงกัการเจรญิเตบิโต 

3. เพมิปรมิาณและคุณภาพของผลผลติ 

4. กาํหนดเวลาการเกบ็ผลผลติได้ 

5. การใชปุ๋้ยมปีระสทิธภิาพสงูขนึ 

6. สะดวกและประหยดัเวลาการใหนํ้า 

7. ลดความเสยีงในอาชพีเกษตรกรรม 

ระบบการใหนํ้าทดีจีะตอ้งสนองความต้องการนําของพชืได้อย่างเพยีงพอ อกีทงัยงัต้องเป็น

ระบบทเีหมาะสมกบัปัจจยัอนืๆ ทเีป็นความสะดวกของผูใ้ช้ระบบดว้ย เช่น ชนิดของแหล่งนํา ขอ้จํากดั

ของเครอืงสูบนํา เวลาในการให้นํา เป็นต้น ซึงในการเลือกระบบทีจะมาใช้กับพืชชนิดต่างๆ ผู้เลอืก

จะต้องรู้จกัและทาํความเขา้ใจกบัระบบการใหนํ้านนัๆ ก่อน ซงึระบบใหนํ้าทใีชอ้ยู่ในปัจจุบนั แบ่งได้เป็น 

2 ประเภทคอื 

การให้นาํแบบฉีดฝอย (Sprinkler Irrigation) 
เป็นการใหนํ้าโดยฉีดนําขนึไปบนอากาศเหนือต้นพชืกระจายเป็นฝอยแล้วใหเ้ม็ดนําตกลง

มาบนพนืทเีพาะปลูก โดยมเีครอืงสบูนําเป็นอุปกรณ์ส่งนําผา่นระบบท่อดว้ยแรงดนัทสีูงเพอืใหนํ้าฉีดเป็น

ฝอย ออกทางหวัปล่อยนํา  

 สปริงเกลอร์ (Sprinkler) 
เป็นระบบทีใชแ้รงดนัตงัแต่  เมตรขึนไป และมีอตัราการไหลของหัวปล่อยนาํตงัแต่  

ลิตรต่อชัวโมงขึนไป เหมาะสําหรับการให้นําในบริเวณกว้าง ครอบคลุมพืนทีได้มาก เช่น พืชไร่  

และพืชผกั 
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ระบบสปริงเกลอร์เหมาะกับสภาพแหล่งนําทีมีปริมาณนํามากเพียงพอ คุณภาพนํา 

ปานกลาง การดูแลง่าย ปัญหาการอุดตันน้อยจึงไม่ต้องการระบบการกรอง แต่ถ ้าคุณภาพนําตําและมี

สิงเจือปนมาก ก็จาํเป็นตอ้งมีระบบการกรอง แรงดนัทีตอ้งใชใ้นระบบค่อนขา้งสูงทาํใหก้ารลงทุนดา้นเครือง

สูบนาํและค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานสูงทีสุด 

การให้นาํแบบเฉพาะจุด (Localize Irrigation) 
เป็นการใหนํ้าบรเิวณรากพชืโดยตรง นําจะถูกปล่อยจากหวัปล่อยนําสู่ดนิใหนํ้าซมึไปในดนิ 

บรเิวณเขตรากพชื ระบบนีเป็นระบบทปีระหยดันําได้อย่างแท้จรงิ เนืองจากจะเกดิการสูญเสยีนําจาก

ปัจจัยอืนน้อยมากและแรงดันทใีช้กับระบบตําประมาณ 5-2  เมตร ทําให้ประหยดัค่าใช้จ่ายในด้าน 

ตน้กาํลงัสบูนํา จาํแนกไดด้งัน ี

 มินิสปริงเกลอร์ (Mini Sprinker) 
เป็นระบบทีใช้แรงดนั 10-  เมตร และมีอตัราการไหลของหัวปล่อยนาํ 20-300 ลิตรต่อ

ชวัโมง เหมาะสาํหรับไมผ้ลทีมีระยะปลูกตงัแต่  เมตรขึนไป และพืชผกั 

 ไมโครสเปรย์ (Micro Spray)  และเจ็ท (Jet) 
เป็นระบบทีใช้แรงดัน 10-15 เมตร และอัตราการไหลของหัวปล่อยนํา10-20  ลิตรต่อ

ชวัโมง เหมาะสาํหรับไมผ้ลทีมีระยะปลูกไม่เกิน  เมตร 

ระบบมินิสปริงเกลอร์ ไมโครสเปรยแ์ละเจ็ทเหมาะกบัสภาพแหล่งนาํทีมีปริมาณนาํจาํกดั 

คุณภาพนาํค่อนขา้งดี รูปล่อยนาํมีขนาดเล็กตอ้งการระบบการกรองทีดีเพือไม่ให้เกิดการอุดตนั ผูใ้ช้ตอ้งมี

ความละเอียดในการตรวจสอบและลา้งกรองอย่างสมาํเสมอทุกวนั แรงดนัทีตอ้งใชใ้นระบบปานกลาง การ

ลงทุนดา้นเครืองสูบนาํและค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานนอ้ยกว่าระบบสปริงเกลอร์ 

 นาํหยด (Drip) 
เป็นระบบทีใช้แรงดนั 5-10 เมตร และอตัราการไหลของหัวปล่อยนาํ -  ลิตรต่อชัวโมง 

ปล่อยนาํจากหัวปล่อยนาํสู่ดินโดยตรง แลว้ซึมผ่านดินไปในบริเวณเขตรากพืชดว้ยแรงดูดซบัของดินเหมาะ

สาํหรับพืชไร่ พืชผกั ทีปลูกเป็นแถวชิดหรือไมผ้ลบางชนิด 

ระบบนาํหยดเหมาะกบัสภาพแหล่งนาํทีมีปริมาณนาํจาํกดั คุณภาพนาํดี รูปล่อยนาํมีขนาด

เล็กมากตอ้งการระบบการกรองทีดีเพือไม่ให้เกิดการอุดตนั ผูใ้ช้ตอ้งมีความละเอียดในการตรวจสอบและ

ลา้งกรองอย่างสมาํเสมอทุกวนั แรงดนัทีตอ้งใช้ในระบบค่อนขา้งตาํทาํให้การลงทุนดา้นเครืองสูบนาํและ

ค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานนอ้ยทีสุด 
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ตารางเปรียบเทียบระบบการให้นําแบบต่างๆ 

ระบบ แรงดนั อตัราการไหล เวลาให้นํา 

สปรงิเกลอร ์
สงู 

(  เมตรขนึไป) 

มาก 

(  ลติรต่อชวัโมงขนึไป) 
น้อย 

มนิิสปรงิเกลอร ์
ปานกลาง 

( -  เมตร) 

ปานกลาง 

( -  ลติรต่อชวัโมง) 
ปานกลาง 

ไมโครสเปรยแ์ละเจท็ 
ปานกลาง 

( -  เมตร) 

ปานกลาง 

( -  ลติรต่อชวัโมง) 
ปานกลาง 

นําหยด 
ตํา 

( -  เมตร) 

ตํา 

( -  ลติรต่อชวัโมง) 
ตํา 

การเลือกระบบการให้นาํทีเหมาะสมกับชนิดของพืช 

พืชไร่  
 ระบบนาํหยด  

เหมาะสาํหรับการให้นาํกบัพืชไร่ทีมีการปลูกเป็นแถวชิด เช่น มนัสาํปะหลงั ออ้ย ขา้วโพด 

สับปะรด ทีมีระยะการปลูกระหว่างแถว -  เมตร สามารถใชเ้ทปนาํหยดวางตามแถวปลูกทุกแถวโดยใช้

เทปนาํหยดทีมีอตัรา -4 ลิตรต่อชวัโมง ทุกช่องทางออกระยะ -  เซนติเมตร ลกัษณะการติดตงัสําหรับ

ขนาดพนืทีกวา้ง  เมตร ยาว  เมตรดงัภาพ 

 

รปูท ี1 แสดงลกัษณะการตดิตงัระบบการใหนํ้าแบบนําหยด 

 

 



 

  
 

กองส่งเสรมิโครงการพระราชดําร ิการจดัการพนืทแีละวศิวกรรมเกษตร  กรมส่งเสรมิการเกษตร 

4 

 

 
  

 

รปูท ี2 แสดงการใหนํ้าแบบนําหยดในพชืไร ่

 ระบบสปริงเกลอร์  
เหมาะสําหรับพืชไร่ ทีมีระยะปลูกทงัแถวชิดและห่าง เช่น มนัสําปะหลงั ออ้ย ขา้วโพด 

สับปะรด ทีมีระยะการปลูกระหว่างแถว -  เมตร การติดตงัไม่ตอ้งวางท่อย่อยทุกแถวพืชแต่ใชร้ะยะห่าง

ระหว่างแนวท่อย่อยและระหว่างหัวตังแต่  เมตรขึนไป เช่นติดตังหัวสปริงเกลอร์ อัตราการไหล 1 

ลูกบาศก์เมตรต่อชวัโมง รัศมีการกระจายนาํ -  เมตร ทุกระยะ x  เมตร สามารถติดตงัระบบสปริง

เกลอร์ในการให้นาํ ลกัษณะการติดตงัสาํหรับขนาดพืนทีกวา้ง  เมตร ยาว  เมตร ดงัภาพ 

 

รปูท ี3 แสดงลกัษณะการตดิตงัระบบการใหนํ้าแบบสปรงิเกลอร์
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รปูท ี4 แสดงการใหนํ้าแบบสปรงิเกลอรใ์นพชืไร่ 

พืชผัก 
 ระบบนาํหยด  

เหมาะสาํหรับพืชผกัทีปลูกเป็นแถวเป็นแนว เช่น ถวัฝักยาว คะนา้ ผกักาดขาว กะหลาํปลี ที

มีระยะการปลูกระหว่างแถว 0.5-1 เมตร สามารถใชเ้ทปนาํหยดวางตามแถวปลูกทุกแถวโดยใชเ้ทปนาํหยดที

มีอตัรา -4 ลิตรต่อชวัโมง ทุกช่องทางออกระยะ -  เซนติเมตร ลกัษณะการติดตงัดงัภาพ 

 

รปูท ี5 แสดงการใหนํ้าแบบนําหยดในแปลงพชืผกั 
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 ระบบมินิสปริง เกลอร์  
เหมาะสําหรับพืชผกัทีปลูกเป็นแปลงแบบหว่าน หรือแบบตน้กลา้ เช่น ผกักินใบ ผกัหวาน 

การติดตงัสามารถวางระยะห่างระหว่างแนวท่อย่อยและระหว่างหัวประมาณ -  เมตร เช่นติดตงัหัวมินิ

ส ป ริ ง เก ล อ ร์ อัต ร า ก า ร ไ ห ล  60 -12 0  ลิ ต ร ต่ อ ชั ว โ ม ง  รัศ มี ก า ร ก ร ะ จ า ย นํ า   เม ต ร  ทุ ก ร ะ ย ะ  

4x4 เมตร ลกัษณะการติดตงัดงัภาพ 

  

รปูท ี6 แสดงการใหนํ้าแบบมนิิสปรงิเกลอรใ์นแปลงพชืผกั 

ไม้ผล  
 ระบบมินิสปริง เกลอร์  

เหมาะสําหรับไมผ้ลทีมีระยะปลูกตงัแต่  เมตรขึนไป เช่น ไมผ้ลระยะปลูก 5x5, 6x6, 8x8 

เมตร สามารถวางท่อยอ่ยตามแถวของไมผ้ลทุกแถวและติดตงัหัวมินิสปริงเกลอร์ตน้ละ 1-2 หวั  

 ระบบไมโครสเปรย์และเ จ็ท  
เหมาะสาํหรับไมผ้ลทีมีระยะปลูกไม่เกิน  เมตร เช่น ไมผ้ลระยะปลูก 4x  เมตร สามารถ

วางทอ่ยอ่ยตามแถวของไมผ้ลทุกแถวและติดตงัหัวสเปรยแ์ละเจ็ทตน้ละ -  หวั 

  

รูปท ี7 แสดงการใหนํ้าแบบมนิิสปรงิเกลอร ์ไมโครสเปรยแ์ละเจท็ในไม้ผล 
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ตวัอย่างเช่น มะม่วง ระยะปลูก 5x5 เมตร จาํนวน  ตน้ ติดตงัระบบมินิสปริงเกลอร์หรือ

ไมโครสเปรยแ์ละเจ็ทอตัราการไหล  ลิตรต่อชวัโมง รัศมีการกระจายนาํ 2-4 เมตร ตน้ละ  หัว ลกัษณะ

การติดตงัดงัภาพ 

 

รปูท ี8 ลกัษณะการตดิตงัระบบการใหนํ้าแบบมนิิสปรงิเกลอร ์ไมโครสเปรยแ์ละเจท็ 
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องค์ประกอบของระบบการให้นาํ 
ระบบการให้นํากําลงัเป็นทนิียมและมีบทบาทมากขนึในหมู่เกษตรกร เป็นระบบทใีช้กนั

อย่างแพร่หลายสามารถนําไปใชใ้นการใหนํ้าพชื โดยเฉพาะไมผ้ล พชืผกัและพชืไร ่ระบบการใหนํ้าพชืมี

หลายระบบ เชน่ สปรงิเกลอร ์(Sprinkler) มนิิสปรงิเกลอร ์(Mini Sprinkler) นําหยด (Drip) ไมโครสเปรย์

และเจท็ (Micro Spray and Jet) ซงึทุกระบบมอีงคป์ระกอบทสีาํคญัในระบบมชีอืเรยีกส่วนต่างๆ ดงันี 

1. เครืองสูบนํา ทาํหน้าทสีบูนําจากแหล่งนําและเพมิความดนัใหก้บัหวัปล่อยนํา 

2. เครืองกรองนํา ทําหน้าทกีรองสงิสกปรกและเศษผงต่างๆ ทีปนมากบันําป้องกนัไม่ให้เกดิการอุด

ตนัทหีวัปล่อยนํา 

3. ท่อเมน ทอ่ทสีง่นําออกจากเครอืงสบูนําไปยงัทอ่เมนย่อย ควรใชเ้ป็นทอ่พวีซี ี(PVC) 

4. ท่อเมนย่อย ท่อซงึแยกออกมาจากท่อเมน และส่งนําไปยังท่อย่อย ควรใช้เป็นท่อพวีซีี (PVC) 

หรอื พอี ี(PE) ชนดิ HDPE 

5. ท่อยอ่ย ท่อทีสําหรับติดตังหัวปล่อยนําและจ่ายนําให้กับหัวปล่อยนําโดยตรง ควรใช ้

ทอ่พอี ี(PE) ชนิด LDPE 

6. หวัปล่อยนํา อุปกรณ์ททีําหน้าทีรบันํามาจากท่อย่อย และจ่ายนําให้กบัต้นพืชตามปริมาณที

ตอ้งการ 

 

รปูท ี9 องคป์ระกอบของระบบการใหนํ้าและชอืเรยีกส่วนต่างๆ 
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หัวปล่อยนาํ 
เป็นอุปกรณ์ซงึทําหน้าทรีบันํามาจากท่อย่อย และจ่ายให้กบัต้นพชืตามปรมิาณทกีําหนด 

หวัจ่ายนํามีมากมายหลายแบบ ซงึผู้ใช้จะต้องเลอืกใช้ให้เหมาะสมกบัชนิดของพชื สงิสําคญัทจีะต้อง

พจิารณาคอื อตัราการจ่ายนํา หมายถึงปรมิาณนําต่อหน่วยเวลา แรงดนัทใีช้ของหวัปล่อยนํา รปูแบบ

การกระจายนํา 

 แบบสปริง เกลอร์ 
หวัสปริงเกลอร์ ทาํหนา้ทีจ่ายนาํโดยฉีดนาํจากหัวฉีดไปในอากาศแตกให้กระจายเป็นเม็ด

นาํเล็กๆ ตกลงมายงัพืนทีเพาะปลูก การกระจายนาํมีรูปแบบเป็นวงกลม หรือแบบท่อมีรูเล็กๆ ให้นาํฉีด

ออกมาตลอดความยาวของท่อ ระบบสปริงเกลอร์ตอ้งการ  สิงคือ อตัราการไหลของนาํและแรงดนั หาก

แรงดนัไม่พอระบบจะใชง้านไม่ไดดี้ แรงดนัเหมือนพลงังานในการผลกัดนัให้สปริงเกลอร์ทาํงาน จึงจะได้

อตัราการไหลของนาํออกมาอย่างถูกตอ้ง แต่ก่อนทีนาํจะไหลมาถึงบริเวณหัวสปริงเกลอร์จะเสียแรงดนัไป

ในเส้นทางทีผ่าน เช่น มิเตอร์วดันาํ ท่อ วาลว์กนันาํกลบั ขอ้ต่อและประตูนาํต่างๆ  แลว้จึงผ่านถึงหัวสปริง

เกลอร์ และตอ้งมีแรงดนัเหลือพอใหห้วัสปริงเกลอร์ทาํงานได ้แรงดนัมีผลต่อการกระจายของนาํใหโ้ปรยทวั

พืนทีอย่างสมาํเสมอ สาํหรับตน้กลา้หรือพืชทีเพิงปลูกควรใชแ้รงดนัทีสูงกว่ากาํหนดเพือให้การแตกตวัของ

นาํเป็นละอองมากขึน จะไดล้ะอองนาํทีละเอียด ระบบสปริงเกลอร์นิยมใชก้บัพืชไร่และพืชผกั 

    

รูปท ี10 สปรงิเกลอรแ์บบกระจายนํารอบตวั และแบบกระจายนําตามแนวเสน้ทอ่ 

  

รปูท ี11 สปรงิเกลอรข์นาดเลก็ในแปลงพชืไร่และพชืผกั 
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 แบบมินิสปริงเกลอร์ 
หัวมินิสปริงเกลอร์จะต่อไวย้งัจุดทีเลือกบนท่อย่อย วางไวเ้หนือผิวดินกระจายนาํดว้ยใบ

หมุนลงสู่ดินในบริเวณเขตรากพืช รัศมี -  เมตร ใหป้ริมาณนาํทีละนอ้ยเพียงพอแก่การเจริญเติบโต เหมาะ

สาํหรับพืชทีปลูกทงัระยะชิดและระยะห่างใชไ้ดดี้กบัไมผ้ลและยงัสามารถใชก้บัพืชผกัไดด้ว้ย 

  

รูปท ี12 หวัปล่อยนําแบบมนิิสปรงิเกลอร ์

หวัมนิิสปรงิเกลอร์ บงัคบัทางออกของนําใหม้ขีนาดเล็ก ขอ้แตกต่างจากหวัปล่อยนําแบบ

อนืๆ ทคี่อนขา้งจะเด่น คอืมสี่วนทหีมุนไดท้เีรยีกว่า ใบหมุน ซงึเป็นตวัทาํใหนํ้ากระจายออกเป็นวงกวา้ง

ไดด้กีว่าสเปรยข์นาดเลก็แบบอนื ทาํใหม้บีรเิวณพนืทเีปียกมาก 

 

  

 

 

รปูท ี13 หวัมนิิสปรงิเกลอรแ์บบต่างๆ 

ปกติหวัมนิิสปรงิเกลอร์จะตงัไว้บนขาตงัและต่อกบัท่อย่อยโดยใช้ท่ออ่อนทถีอดได ้ท่อนี

ปกตมิเีสน้ผ่านศูนย์กลาง  มลิลเิมตร และยาวประมาณ .  เมตร เป็นประโยชน์เมอืตอ้งการโคง้งอหรอื

เคลอืนย้ายจุดปล่อยนํารอบๆ โคนต้นพชื อย่างไรกต็าม สําหรบัหวัทใีหป้รมิาณนําทมีากกว่า  ลติร

ต่อชวัโมงควรใชท้่ออ่อนทมีขีนาดใหญ่ขนึเพอืช่วยลดการสญูเสยีแรงดนั 
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รูปท ี14 ท่ออ่อนขนาดต่างๆ ทใีชก้บัมนิิสปรงิเกลอรบ์นขาตงั 

 แบบไมโครสเปรย์และ เจ็ท 
การใหน้าํแบบไมโครสเปรยแ์ละเจ็ทเป็นรูปแบบการใหน้าํโดยหวัปล่อยนาํกระจายนาํเป็น

ฝอยหรือเป็นสาย หัวปล่อยนาํจะไม่มีใบหมุนหรือชินส่วนทีเคลือนไหว ให้ปริมาณนาํทีละน้อยเพียงพอแก่

การเจริญเติบโตของพืช หวัปล่อยนาํถูกวางไวย้งัจุดทีเลือกบนท่อนาํ ส่วนใหญ่จะวางไวเ้หนือผิวดินกระจาย

นาํลงสู่ดินในบริเวณเขตรากพืชรัศมี 1-3 เมตร ทาํให้เกิดเขตเปียกซึงจะมากน้อยขึนอยู่กบัคุณลกัษณะของ

ดิน และเวลาใหน้าํ 

โดยทวัไปไมโครสเปรยแ์ละเจ็ทนัน เหมาะสําหรบัพชืทปีลูกระยะชดิ และต้องการความชนื

สงู ไมผ้ลระยะต้นเลก็ๆ และในเรอืนเพาะชาํ แบบทฉีีดเป็นฝอยละเอยีดจะตอ้งหลกีเลยีงการใชใ้นทแีจ้งที

มลีมแรง ปกตมิกัจะถูกนํามาตดิโดยตรงบนท่อย่อย หรอืตดิบนปลายท่อสนัๆ หรอืบนขาตงั หวัปล่อยนํา

เหล่านมีกัใชใ้นสวนผลไม ้สวนกลว้ย ฯลฯ 

  

รปูท ี15 หวัปล่อยนําแบบไมโครสเปรยแ์ละเจท็ 
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รปูท ี16 แบบการกระจายนําของหวัเจท็ 

 แบบนาํหยด 
หวันาํหยดจะถูกติดตงัไวย้งัจุดทีเลือกบนท่อย่อย ส่วนใหญ่หัวนาํหยดจะวางไวบ้นผิวดินก็

ได ้หรือสามารถฝังไวใ้นดินระดบัตืนๆ เพือป้องกนัการเสียหายก็ได ้หวันาํหยดจะปล่อยนาํสู่ดินใหน้าํซึมไป

ในดินระหว่างหัวนาํหยดดว้ยแรงดูดซับ ซึงแรงดูดซับก็คือการเคลือนทีของนาํผ่านดินโดยแรงดึงของดิน 

ส่วนอตัราการเคลือนทีขึนอยูก่บัขนาดของช่องวา่งในดินและความชืนของดิน ช่องว่างขนาดเล็กจะมีแรงดูด

ซบัสูงแต่การเคลือนทีของนาํจะชา้ ส่วนเขตเปียกของดินจะมากนอ้ยขึนอยู่กบัคุณลกัษณะของดิน เวลาใหน้าํ

และจาํนวนของหัวปล่อยนาํทีใช ้

หวันาํหยดแบบต่างๆ  ทีพบทวัไป แบ่งไดเ้ป็นกลุ่มใหญ่ๆ ดงันี 

หวันําหยดแบบติดบนท่อ 

สามารถยึดติดกบัท่อย่อยโดยอาศยัเงียงเกาะ ใชใ้นโรงเรือน โรงอนุบาลพืช พืชตระกูลส้ม 

มะนาว ไมผ้ลดัใบ ไมผ้ลต่างๆ และไมเ้ถา เช่น องุ่น 

 

 

รปูท ี17 หวันําหยดแบบตดิบนทอ่ชนิดตา่งๆ 
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บางแบบอาจใชแ้ยกเป็น  ทางกบัหัวปล่อยนาํ ดงันนันาํสามารถกระจายออกได ้  จุด ทาํให้

เป็นประโยชน์ เมือใช้กับ ดินร่วนหรือดินทรายซึงไม่ ค่อยมีก ารแผ่ขยายของเขต เปียก หัวนําหยด 

ชนิดนีใชก้นัมากในสวนองุ่นและสวนดอกไม ้การติดหัวนาํหยดบนท่อทาํให้ยากต่อการมว้นเก็บจึงนิยมใช้

ติดตงัประจาํ 

 

รปูท ี18 หวันําหยดประกอบกบัทางแยก  ทาง 

หวันําหยดแบบฝังในท่อ 

มีหัวนาํหยดเป็นส่วนเดียวกบัท่อ ไม่ยืนออกมาภายนอกท่อและสามารถมว้นเก็บหลงัการ

ใชไ้ดด้ว้ย  มีทงัชนิดไมป่รับแรงดนัและชนิดปรับแรงดนัในตวัได ้

 

รปูท ี19 หวันําหยดชนิดไม่ปรบัแรงดนั 

 

รูปท ี20 หวันําหยดชนิดปรบัแรงดนั 

หวันําหยดแบบเทปนําหยด 

ประกอบดว้ยท่อใหญ่ผนงับางนาํนาํไหลผ่านต่ออยู่กบัท่อเลก็เพือจ่ายนาํ มีลกัษณะเป็นร่อง

หรือบางแบบอาจเป็นรูเลก็ๆ และมีหวันาํหยดฝังอยูภ่ายใน 

 

รปูท ี21 เทปนําหยดแบบมทีอ่ใหญ่นํานํา และรอ่งขนาดเลก็จ่ายนําเป็นช่วงๆ 
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เทปนาํหยดปกติใช้กบัพืชผลต่างๆ ทีปลูกเป็นแถว เช่น สับปะรด ออ้ย มนัสําปะหลงั ผกั

ต่างๆ และกลว้ย ยิงขนาดของท่อออกเล็กมากเท่าไรการซึมลงดินก็ยิงดีมากขึน ในการใหน้าํผกัท่อนาํหยดจะ

ถูกวางใตพ้ลาสติกทีคลุมอยูเ่พือลดการระเหยและป้องกนัผลผลิตสัมผสักบัดิน นอกจากนียงัสามารถใชท่้อที

ไม่มีความตา้นทานต่อแสงอาทิตยแ์ละมีราคาถูกกว่าได ้การฝังท่อระดบัตืนๆ จะทาํให้การคน้หาท่อภายหลงั

ฤดูเก็บเกียวง่ายขึน 

  

รปูท ี22 ท่อนําหยดวางใตพ้ลาสตกิคลุมดนิ รปูท ี23 ท่อนําหยดวางใตด้นิ 

ท่อ 
ท่อถูกนํามาใช้ในระบบการให้นําพืชตังแต่การลําเลียงนําจากแหล่งนํามาถึงหวัปล่อยนํา  

ซึงผู้ใช้ระบบนําจะต้องพิจารณาว่าจะใช้ท่อชนิดใด ขนาดใด เป็นท่อเมน ท่อเมนย่อย และท่อย่อย  

ทอ่สว่นมากจะใช ้  ชนดิ คอื 

 ท่อชนิด พีวีซี (PVC) 
ท่อชนิดนีเป็นท่อพลาสติกมีนาํหนกัเบา เชือมต่อกนัไดง่้ายสามารถเชือมต่อกบัท่อชนิดอืน

ไดด้้วย ไม่เป็นสนิม ทนต่อการกดักร่อนของกรดและสารเคมี แต่มีขอ้เสียคือ เมือถูกทบัดว้ยนาํหนกัมากๆ 

อาจเกิดการแตกหกัได ้หรือเกิดการกรอบแตกไดง่้ายเมืออยู่ในทีแดดจดัเป็นเวลานานๆ และต่อเนือง ท่อพีวซีี 

มีความยาวมาตรฐาน ท่อนละ  เมตร และขนาดมาตรฐานทีมีขายทวัไปมีตงัแต่ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง ½ 

นิว ถึง  นิว ขอ้ทีควรคาํนึงในการใชท่้อพีวีซีกบัระบบการใหน้าํอีกขอ้หนึงก็คือขนาดความหนาของท่อ ซึง

ความหนาของท่อจะมีผลในการรับแรงดนัของนาํซึงระบบค่าการรับแรงดนัของท่อพีวีซีกาํหนดไวเ้ป็นชนั 

(Class) ตามมาตรฐาน ดงันี 

ชนั  หมายถึง รบัแรงดนัของนาํไดสู้งสุด  กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

ชนั .  หมายถึง รบัแรงดนัของนาํไดสู้งสุด .  กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

ชนั .  หมายถึง รบัแรงดนัของนาํไดสู้งสุด .  กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
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รปูท ี24 ท่อพวีซี ี

 ท่อชนิด พีอี (PE) 
เป็นท่อโพลีเอทธิลีนทีมีสีดาํ จึงมกัเรียกกนัว่าท่อดาํ เป็นท่อซึงผลิตสําหรับระบบเกษตร 

เนืองจากท่อพีอีขนาดเล็กมีราคาถูกกว่าท่อชนิดอืนๆ ตัดต่อและเจาะรูง่าย ทาํให้สะดวกในการติดตัง มี

นาํหนักเบาและมีความยืดหยุ่นสูงกว่าท่อพีวีซีมาก จึงสามารถรับแรงกดทบัไดโ้ดยไม่แตกหัก มีความยาว

ตงัแต่  -  เมตร จึงสามารถลดจาํนวนขอ้ต่อลงไปไดม้ากขนาดของท่อนิยมเรียกเป็นมิลลิเมตร สําหรับ

ค่าทีบอกถึงความสามารถในการรับแรงดนักาํหนดไวเ้ป็นชนัตวัเลข (PN) ดงันี 

PN 2.5 หมายถึงรับแรงดนันาํไดสู้งสุด .  กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

PN 4 หมายถึงรับแรงดนันาํไดสู้งสุด 4 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

PN 6.3 หมายถึงรับแรงดนันาํไดสู้งสุด 6.3 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

PN 10 หมายถึงรับแรงดนันาํไดสู้งสุด 10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

ท่อพีอี แบ่งเป็น  ชนิด คือ ท่อพีอีความหนาแน่นตาํ (LDPE) มีความยาวตังแต่ -  

เมตร โคง้งอและมว้นได ้สามารถเจาะหรือต่อหวัจ่ายนาํไดง้่ายจึงนิยมใชเ้ป็นท่อยอ่ย อีกชนิดคือท่อพีอีความ

หนาแน่นสูง (HDPE) มกัใช้เป็นท่อเมนหรือท่อเมนย่อย ท่อขนาดไม่เกิน  มิลลิเมตร สามารถมว้นไดที้

ความยาว  เมตร ส่วนท่อขนาดใหญ่ผลิตเป็นท่อนความยาว  เมตร และท่อทีมีขนาดตงัแต่  มม. ขึนไป

จะมีราคาสูงกวา่ท่อพีวีซี 
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รปูท ี25 ท่อ พอี ีความหนาแน่นตําใชส้ําหรบัท่อย่อยและท่อพอีคีวามหนาแน่นสูงใชส้ําหรบัทอ่เมนย่อย 

เครืองกรองนาํ 
การกรองทีดีเป็นกุญแจทีนําไปสู่ความสําเร็จ เครืองกรองนําจึงนับเป็นอุปกรณ์ทีมี

ความสาํคญัมากทสีุดอยา่งหนึงในระบบ ซงึแกปั้ญหาการอดุตนัของหวัปล่อยนําได้ เนืองจากหวัปล่อยนํา

มรีจู่ายนําขนาดเลก็มาก เศษผงต่างๆ ทถีูกดูดผ่านเครอืงสูบนําเขา้ไปในท่อจะไปอุดตนัทรีจู่ายนํา ระบบ

การกรองใชใ้นการกรองเอาอนุภาคเล็กๆ ออกใหเ้หลืออนุภาคทเีลก็มากพอทจีะไม่อุดทางออกของรจู่าย

นํา อนุภาคทอียู่ในนําเหล่านีประกอบดว้ยอนุภาคทเีป็นทงัสารอนิทรยี์และสารอนินทรยี์ อนุภาคทเีป็น

สารอนิทรยี์ได้แก่ พวกสาหร่าย แบคทเีรยี เศษวชัพชื เมล็ดพชื ตัวทากเล็กๆ ปลา และสงิมีชวีิตต่างๆ 

ทงัทตีายแลว้และยงัไม่ตาย อนุภาคทเีป็นสารอนินทรยี ์ไดแ้ก่ อนุภาคของดนิสามชนิดคอื ทราย ตะกอน

ทราย และดนิเหนียว 

เครอืงกรองนํามีอยูห่ลายแบบซงึมลีกัษณะการทาํงานต่างกนับา้ง ขนึอยู่กบัคุณภาพของนํา

ทจีะตอ้งกรอง เครอืงกรองนําทนีิยมใชแ้บ่งออกได้เป็น 4 ชนิด คอื กรองแยกทราย กรองแบบตะแกรง 

กรองแบบถงัทรายและกรองแบบแหวน 

 กรองแยกทราย (Sand Separators) 
ใชใ้นการแยกเอาทรายและอนุภาคอืนๆ ออก เป็นแบบให้นาํไหลหมุนวนซึงอนุภาคเหล่านี

หนักกว่านําจะแยกตัวออกมาและตกลงสู่ด้านล่าง เครืองกรองแบบนีมักจะใช้กบันาํทีมีทรายปนอยู่เป็น

จาํนวนมาก 

 

รปูท ี26 กรองแยกทราย 

 กรองแบบตะแกรง (Screen Filter) 
ใชแ้ยกของแข็งและอนินทรียวตัถุทีแขวนลอยปนอยู่ในนาํ โดยใชไ้ส้กรองเป็นตะแกรงทาํ

จากวสัดุทีไม่เป็นสนิม เช่น พลาสติก หรือสแตนเลส แบ่งแยกความละเอียดโดยสีต่างๆ ของไสก้รอง 
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รปูท ี27 ลกัษณะกรองและไสก้รองแบบตะแกรง 

 กรองแบบถังทรายหรือกรวด (Gravel Filter) 
ใชใ้นการขจดัพวกอินทรียวตัถุและตะไคร่นาํจากแหล่งนาํเปิด เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง 

แม่นาํ ซึงเครืองกรองแบบตะแกรงไม่สามารถกรองได ้ภายในเครืองกรองจะบรรจุไวด้ว้ยชนัของทราย หรือ

วสัดุกรองทีคดัขนาดมา มีประสิทธิภาพในการกาํจดัสารอินทรียวตัถุไดดี้ 

  

ก ข 

รปูท ี28 กรองแบบถงัทรายหรอืกรวด ก. ถงัขนาดใหญ่ ข. ถงัขนาดเลก็ 

 กรองแบบแหวน (Disc Filter) 
ใชแ้ยกของแข็งและอนินทรียวตัถุทาํงานโดยใชไ้สก้รองแบบแหวนร่อง (Grooved Rings) 

หลายแผ่นทีประกบเข้าด้วยกัน สร้างเป็นตัวไส้กรองแบบทรงกระบอกทีมีความลึกของการกรอง ความ

ละเอียดแบ่งเป็น 6 ระดบั แบ่งแยกระดบัความละเอียดจากนอ้ยไปมากตามทีบริษทัผูผ้ลิตกาํหนด ไดแ้ก่ นาํ

เงิน เหลือง แดง ดาํ เขียว เทา ตามลาํดบั  
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รูปท ี29 กรองแบบแหวน 

 

รูปท ี30 ลกัษณะไสก้รองแบบแหวน 

เครืองสูบนาํ 
เมอืพดูถงึเครอืงสูบนําเกษตรกรทวัไปมกัจะรูจ้กัว่าเป็นเครอืงมอืทใีชสู้บนําจากแหล่งนําไป

ยงับรเิวณทตี้องการ แต่อาจจะไม่รูจ้กัว่าเป็นเครอืงสูบนําประเภทใด มคีุณสมบตัิอย่างไร สบูนําได้มาก

น้อยเพยีงใด ซงึทจีรงิแล้วแต่ละประเภทกจ็ะมลีกัษณะการใชง้านและคุณสมบตัิไม่เหมอืนกนั เครอืงสูบ

นําสว่นใหญจ่าํแนกไดด้งันี 

 เครืองสูบนาํประ เภทเหวียงหนีศูนย์ 
เรียกกันทัวไปว่าเครืองสูบนําแบบหอยโข่งเป็นเครืองสูบนาํทีใช้กันอย่างกวา้งขวางใน

การเกษตร ใชใ้นระบบการใหน้าํทางท่อ เช่น นาํหยด มินิสปริงเกลอร์ สปริงเกลอร์ หรือใชใ้นการระบายนาํ

ไดเ้ช่นกนั เครืองสูบนาํประเภทนีมีให้เลือกมากมายหลายแบบ และหลายขนาดตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

สามารถเลือกใชไ้ดท้งัทีนาํมากแรงดนัตาํ หรือนาํนอ้ยแรงดนัสูง หรือทงันาํมากแรงดนัมาก สามารถใชไ้ดท้งั

เครืองยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้า เครืองสูบนาํแบบหอยโข่งสามารถใช้สูบนาํจากแหล่งนาํเปิดต่างๆ ไดดี้ แต่

จาํเป็นตอ้งติดตงัใหถู้กวิธี และตอ้งกรอกนาํในท่อดูดใหเ้ตม็จึงจะสามารถสูบนาํได ้
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รปูท ี31 เครอืงสบูนําหอยโขง่แบบใชเ้ครอืงยนตเ์บนซนิ รปูท ี32 เครอืงสบูนําหอยโขง่แบบใชม้อเตอรไ์ฟฟ้า 

 เครืองสูบนาํประ เภทใบพัดจุ่มใต้นาํ 
แบ่งได ้  ชนิด เช่น เครืองสูบนาํแบบเทอร์ไบน์ ใชสู้บนาํจากบ่อบาดาลนาํตืน หรือบ่อนาํ

ตืน โดยมีเครืองยนต์หรือมอเตอร์ติดตงัอยู่บนพืนดิน และเครืองสูบนาํแบบ Submersible ใชสู้บนาํจากบ่อ

บาดาลนาํลึกโดยทงัมอเตอร์และใบพดัจมอยู่ใตน้าํทงัหมด ทงั  ประเภทนีสามารถใชก้บัระบบการเกษตรได ้

  

รปูท ี33 เครอืงสบูนําแบบเทอรไ์บน์ และ Submersible 
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 ต้นกาํลังที เ ป็น เครืองยนต์ 
เครืองยนตม์ี  แบบดว้ยกนัคือ เครืองยนตแ์ก๊สโซลีนหรือเครืองยนตเ์บนซินและเครืองยนต์

ดีเซล สิงสําคญัทีใช้พิจารณาในการใช้ต้นกาํลงัทีเป็นเครืองยนต์มาใช้กับเครืองสูบนาํ ได้แก่ แรงมา้ของ

เครืองยนต์และความเร็วรอบของเครืองยนต์ ซึงตน้กาํลงัทีเป็นเครืองยนต์มกัจะแยกส่วนกับเครืองสูบนาํ 

ดงันนัเวลาติดตงัควรจะเลือกเครืองสูบนาํใหมี้ความเร็วรอบอยู่ในระดบัเดียวกบัความเร็วรอบทาํงานต่อเนือง

ของเครืองยนต ์หากความเร็วรอบต่างกนัจาํเป็นตอ้งทาํการทดรอบสามารถทาํไดโ้ดยใชพู้่เล่ยแ์ละสายพาน 

การใชเ้ครืองยนตจ์ะตอ้งบาํรุงรักษาเปลียนถ่ายนาํมนัเครืองและนาํในระบบระบายความร้อนอย่างสมาํเสมอ

ตามกาํหนด 

        

รูปท ี34 ตน้กําลงัทเีป็นเครอืงยนตใ์ชก้บัเครอืงสูบนํา 

 ต้นกาํลังที เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า 
มอเตอร์ไฟฟ้ามีอายุการใชง้านยาวนาน ไม่ตอ้งบาํรุงรักษามากเหมือนเครืองยนต ์หากมีการ

ใชง้านและการบาํรุงรักษาอย่างถูกตอ้งอาจใชง้านไดน้าน  ถึง  ปี เมือเทียบค่าใชจ่้ายดา้นกระแสไฟฟ้า

ของมอเตอร์ไฟฟ้ากบัค่าใชจ่้ายดา้นนาํมนัเชือเพลิงของเครืองยนต์ จะพบว่ามอเตอร์ไฟฟ้าประหยดักว่าถึง

รอ้ยละ  

มอเตอร์ทีใช้กบัเครืองสูบนาํโดยทัวๆ ไป รอบการหมุนจะมีความเร็วคงทีคือ ,  และ 

,  รอบต่อนาที ความเร็วทีใช้กนัมากทีสุดคือ ,  รอบต่อนาที และมอเตอร์ใชไ้ฟฟ้าเฟสเดียว (220V-

50Hz) จะมีขนาดไม่เกิน  แรงมา้ 

 

รปูท ี35 ตน้กําลงัมอเตอรไ์ฟฟ้าแบบต่อตรงประกบตดิกนั 
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อุปกรณ์อืนที เกียวข้องกับระบบการให้นาํ 
อุปกรณ์ทกีล่าวมาเป็นอุปกรณ์หลกั ๆ แต่ยงัมอุีปกรณ์อนืๆทเีกยีวขอ้งในระบบการใหนํ้าที

ควรทราบอกี เพอืทจีะทาํใหก้ารตดิตงัระบบการใหนํ้าเป็นไปอย่างสมบรูณ์ อปุกรณ์ทคีวรทราบมดีงัน ี

 ประตูนาํหรือวาล์ว 
หนา้ทีหลกัของประตูนาํ คือ ควบคุมการปิดและการเปิดนาํ ควบคุมปริมาณการไหลของนาํ 

ประตูนาํมีหลายชนิด และหลากหลาย ตลอดจนวสัดุทีใชท้าํแตกต่างกนัออกไป แต่จะมีลกัษณะการทาํงาน

อยู ่  ลกัษณะ คือ 

 ใชเ้กลยีวเป็นตวัยกและปิดจานควบคุมช่องทางการไหลของนํา (Gate Valve) 

 ใชล้กูปืนกลมเป็นตวัควบคุมช่องทางการไหลของนํา (Ball Valve) 

 
     

รูปท ี36 ประตูนําแบบใชจ้านควบคุมการไหล รูปท ี37 ประตูนําแบบใชล้กูปืนกลมเป็นตวัควบคุมการไหล  

 ข้อต่อต่างๆ 
ในระบบท่อไม่ว่าจะเป็นท่อเหลก็ ท่อพีวีซี หรือท่อพีอี จะมีขอ้ต่อลกัษณะต่างๆ เพือสะดวก

ในการใชง้าน ในระบบนาํจะใชท่้อชนิดต่างๆ บางครงัก็ใชท้งั  ชนิดร่วมกนั เช่นในส่วนของชุดสูบนาํใชท้่อ

เห ล็ก ห รือ ท่ อ พี วี ซี ตังแ ต่ ท่ อ ดู ด ขึ น มาจ ะ ก ระ ทังถึ งท่ อ เม น  แ ล ะ ใช้ท่ อ ช นิ ด พี วี ซี ใน ส่ วน ข อ ง  

ท่อเมน ท่อเมนยอ่ย ส่วนท่อพีอีใชเ้ป็นท่อยอ่ย ดงันนัจึงตอ้งเลือกใชอุ้ปกรณ์ขอ้ต่อตามชนิดของท่อให้ถูกตอ้ง

เหมาะสมดว้ย 

 เกจวัดแรงดันนาํ   
ควรใช้เกจวดัแรงดนัติดตงัในบริเวณท่อส่งใกลก้บัเครืองสูบนาํ เมือเดินเครืองสูบนาํแลว้

แรงดนัจะปรากฏบนเกจโดยเข็มจะกระดิกไปทาํใหท้ราบไดว้่าเครืองสูบนาํทาํงานทีแรงดนัเท่าไร เกจวดันี

เป็นสิงสาํคญัและจาํเป็น เพราะเป็นตวัระบุไดแ้น่นอนกวา่การคาดเดา 

นอกจากนนัอาจใชเ้กจวดัแรงดนัติดตงั  จุด ก่อนและหลงัเครืองกรองนาํ เพือวดัความดัน

ของนาํทีไหลผ่านกรอง หากสังเกตพบว่าแรงดนัทีอ่านไดจ้ากเกจซึงอยู่หลงัเครืองกรองตาํกว่าความดนัของ

เกจตวัหน้ากรองมาก แสดงว่าเครืองกรองเริมอุดตันนาํไหลผ่านไม่สะดวก จะตอ้งถอดไส้กรองออกมาทาํ

ความสะอาด 
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รูปท ี38 แสดงเกจวดัแรงดนัของนํา 

 วาล์วระบายอากาศ 
เป็นอุปกรณ์ช่วยในการระบายอากาศออกจากระบบท่อซึงมกัมีอากาศขงัอยู่บนจุดสูงสุด

ของท่อและขัดขวางการไหลของนําเนืองจากอากาศทําให้พืนทีของท่อลดลง การระบายอากาศออก 

จะช่วยใหก้ารไหลของนาํสะดวกขึน 

    

รูปท ี39 วาลว์ระบายอากาศชนิดต่างๆ 

 วาล์วกันนาํไหลกลับ 
ทาํหนา้ทีเปิดให้นาํไหลไปทางเดียว และปิดเพือป้องกนัไม่ใหน้าํไหลยอ้นกลบัเรียกกนัว่า

เช็ควาลว์ การติดตงัวาลว์กนันาํไหลกลบัจะติดตงัในท่อส่งนาํทีวางขึนทางชนัหรือเนิน เมือเครืองสูบนาํหยุด

อย่างกะทนัหนัหากไม่ติดตงัวาล์วกนันาํไหลกลบันาํอาจจะไหลยอ้นกลบักระแทกทาํให้เครืองสูบนาํเสียหาย

หรือขอ้ต่อท่อดูดหลุดได ้

 

รปูท ี40 วาลว์กนันําไหลกลบัหรอืเชค็วาลว์ 
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 เครืองจ่ายปุ๋ ย 
จุดประสงค์เพือฉีดปุ๋ยซึงเป็นของเหลวเข้าไปผสมกับนําในอตัราส่วนทีพอเหมาะ เช่น 

เครืองจ่ายปุ๋ ยแบบเวนจูรี ทาํงานโดยอาศยัแรงดันนําทีมีอยู่แลว้ในระบบ โดยไม่ตอ้งอาศัยแหล่งพลงังาน

เพิมเติมจากภายนอก เหมาะสาํหรับจ่ายปุ๋ ยไดถึ้ง  ลูกบาศกเ์มตรต่อชวัโมง สามารถใชเ้ป็นศูนยก์ลางการจ่าย

ปุ๋ยสําหรับพืนทีขนาดใหญ่ สามารถประกอบเขา้กบัระบบใดๆ ทีมีอยู่แลว้ไดอ้ย่างง่าย ทาํงานไดเ้ร็วและไม่

ยุง่ยาก แต่มีการสูญเสียแรงดนัค่อนขา้งมาก 

  

รปูท ี41 เครอืงจ่ายปุ๋ ยแบบเวนจูร ี รูปท ี42 ตดิตงัเครอืงจา่ยปุ๋ ยในแปลง 

เทคนิคการติดตังและใช้งานระบบให้นาํ 

การติดตังเครืองสูบนาํและอุปกรณ์ 
 ตาํแหน่งทีตังของเครืองสูบนาํ  

เพือให้เครืองสูบนาํทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใชง้านทียาวนาน เครืองสูบ

นาํจะต้องติดตงัอยู่ในตาํแหน่งทีเหมาะสม วางอยู่บนแท่นทีมีความมนัคง แข็งแรง และต่อกบัอุปกรณ์ต้น

กาํลงัและระบบท่ออยา่งถูกตอ้ง กรณีทีติดตงัเครืองสูบนาํอยา่งถาวรควรทีจะตอ้งพิจารณา ดงันี 

1. สถานทตีดิตงัเครอืงสูบนําควรอยู่ในตําแหน่งทสีามารถเขา้ไปตรวจสอบ บํารงุรกัษา 

หรอืซอ่มแซมไดง้า่ย 

2. ไม่ตากแดด ตากฝน ถ้าเป็นการติดตงัถาวรควรอยู่ในโรงทมีีการถ่ายเทอากาศได้ด ี 

ไมเ่ปียกชนื 

3. เครอืงสูบนําควรอยู่ใกล้แหล่งนําทจีะสูบมากทสีุดเท่าทจีะทาํได้ และอยู่สูงกว่าระดบั

นําสงูทสีดุในฤดนํูาหลาก 
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 การติดตังท่อดูดและอุปกรณ์   
สิงทีจะตอ้งพิจารณาในการติดตงัท่อดูดและอุปกรณ์สาํหรับเครืองสูบนาํ (ปัมแบบหอยโข่ง) 

มีดงันี 

1. ศนูยก์ลางของเครอืงสบูนําควรอยูใ่กลผ้วินําททีาํการสบูมากทสีดุ 

2. มอีปุกรณ์ เช่น ขอ้งอ ขอ้ต่อ และจุดตอ่น้อยทสีดุ 

3. ความยาวของท่อดดูควรสนัทสีดุ 

4. ทปีลายทอ่ดดูควรมฟุีตวาล์วและหวักะโหลก 

5. เครอืงสบูนําตงัอยูบ่นแท่นทมีนัคงแขง็แรง 

 

รปูท ี43 แสดงลกัษณะการตดิตงัทถีูกต้อง 

6. ท่อดูดควรจะโตกว่าขนาดของด้านดูดของเครอืงสูบนํา เช่น ด้านดูด  นิว ควรใช ้

ท่อดูดทมีขีนาดโตกว่า  นิวอย่างน้อย  ขนาด เชน่ ½ นิวหรอื  นิว ไมค่วรใชข้นาดเดยีวกนัหรอืเล็ก

กว่าดา้นดดู 

7. ขอ้ลดระหว่างด้านดูดของเครอืงสูบนํากบัท่อดูดควรจะเป็นขอ้ลดแบบคางหมไูม่ควร

ใชข้อ้ลดปกตเิพราะจะเกดิอากาศขงัในทอ่ได ้
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รูปท ี44 แสดงลกัษณะของท่อดูดทคีวรใช ้และไม่ควรใช ้

8. ปลายท่อดูดไม่รวมหัวกะโหลกควรอยู่ตาํจากผวินําไมน้่อยกว่า  เท่าของขนาดเสน้

ผ่านศนูยก์ลางทอ่ดดูและอยู่สูงจากพนืบ่อทสีบูนําไม่น้อยกวา่  เท่าของเสน้ผา่นศนูย์กลางของทอ่ดดู 

 

รูปท ี45 แสดงอุปกรณ์และความลกึของปลายทอ่ดดูจากผวินํา 
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การติดตังเครืองกรองนาํและอุปกรณ์ต่างๆ 

 

การวางแนวท่อส่งนาํ 
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การติดตังหัวปล่อยนาํกับท่อย่อย 
ท่อย่อยจะวางอยู่บนพืนดินในแถวพืช จะต้องใส่หัวปล่อยนําหลังการวางท่อย่อยแล้ว  

 ชวัโมง เพอืใหก้ารขยายตวัและหดตวัของท่อย่อยไม่กระทบต่อตําแหน่งของหวัปล่อยนําการต่อขอ้ต่อ

เขา้กบัผนังท่อย่อย จะตอ้งใชท้เีจาะรูทถีูกตอ้งไม่ใชต้ะปู หรอืลวดทแีขง็และทอื ซงึอาจเป็นผลเสยีต่อท่อ

ย่อย คอืท่อย่อยอาจแตกหรอืทําใหจุ้ดปล่อยนําจุดนันเสยีหาย  การล้างท่อย่อยก่อนใชก้เ็ป็นสงิทสีําคญั

มากเชน่กนั 

         

รปูท ี46 ตดิตงัหวันําหยดกบัท่อยอ่ย 
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รูปท ี47 ตดิตงัหวัมนิิสปรงิเกลอรก์บัทอ่ย่อย 

   

รูปท ี48 ตดิตงัหวัไมโครสเปรย์ (Micro Spray) และเจท็ (Jet) กบัท่อย่อย 

การต่อท่อย่อยและท่อเมนย่อย 
การสวมท่อย่อยพอี ี(LDPE) กบัขอ้ต่อพลาสตกิค่อนขา้งงา่ยและควรทําใหท้่อย่อยรอ้นก่อน 

(ใชนํ้ารอ้นหรอืแสงแดดไม่ใชไ้ฟเผา) มฉิะนันเมอืใชง้านท่ออาจจะแตกตามแนวยาวเนืองจากในขณะสวม

กบัขอ้ต่อได้รบัความเครยีดมากเกนิไป สงินีสําคญัเพราะการติดตงัในระยะแรกมกัจะประสบกบัปัญหา

เชน่นีมาก 

  

รูปท ี49 ขอ้ต่อพลาสตกิสําหรบัทอ่พอี ี
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รปูท ี50 การต่อขอ้ต่อพลาสตกิสําหรบัท่อพอี ี 

การใช้นําเพียงอย่างเดียวก็ทําให้ท่อสวมเข้ากับข้อต่อพลาสติกได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้

ผงซักฟอกเพราะผงซักฟอกอาจมีผลกระทบต่อความทนทานของท่อพีอีทีมีความหนาแน่นตํา  

(LDPE) ได ้

สําหรบัการต่อเชอืมระหว่างท่อย่อยกบัท่อเมนย่อยพอีคีวามหนาแน่นตาํ (LDPE) จะใส่ขอ้

ต่อพลาสตกิเขา้กบัท่อเมนย่อยได้เลย แต่ถ้าท่อเมนย่อยเป็นพอีคีวามหนาแน่นสูง (HDPE) หรอืพวีีซี

จะตอ้งใชป้ลอกยางกลมๆ ร่วมกบัขอ้ต่อขนาดเทา่รปูลอกยางเพอืต่อท่อย่อยเขา้กบัทอ่เมนย่อย 

  

รปูท ี51 ขอ้ต่อแบบใชป้ลอกยางสําหรบัต่อท่อยอ่ยกบัท่อเมนย่อยพอี ี(HDPE) หรอืพวีซี ี
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การต่อท่อเมน 
ท่อเมนมกัใชท่้อพวีซีมีทีงัแบบธรรมดา แบบบานปลาย และแบบปากระฆงัหรอืแหวนยาง

ซงึมขีอ้ต่อเฉพาะแบบ และมวีธิกีารต่อแตกต่างกนัตามชนิดทอ่ หรอือาจใชท้อ่เมนเป็นท่อพอีแีต่จะมรีาคา

สงูกวา่พวีซี ี

    

    

รปูท ี52 การต่อทอ่พวีซีแีบบปากระฆงั 

  

รูปท ี53 ขอ้ต่อทอ่พอีแีบบสวมอดั และขอ้ต่อพวีซี ี

 
  

   

รปูท ี54 การต่อทอ่ พอี ีดว้ยขอ้ต่อแบบสวมอดั 



 

  
 

กองส่งเสรมิโครงการพระราชดําร ิการจดัการพนืทแีละวศิวกรรมเกษตร  กรมส่งเสรมิการเกษตร 

31 

 

 
  

ขันตอนการติดตังและเริมต้นใช้งานระบบให้นาํ 
เมอืเรมิต้นใชง้านระบบการใหนํ้า จะตอ้งล้างทุกๆ ส่วนของระบบด้วยนํา เพอืลดสงิสกปรก

จากการตดิตงัไมใ่หไ้ปอุดตนัทหีวัปล่อยนํา มขีนัตอนดงัน ี

1. ตดิตงัอุปกรณ์ชดุควบคมุ ชุดใหปุ้๋ ย และกรองใหเ้รยีบรอ้ย 

2. ถ้าใช้กรองทมีีระบบล้างเองอตัโนมตัิ ขนัแรกต่อระบบไฮดรอลิกส์ โดยตรวจสอบการ

ทาํงานของ Control Valve ใหถู้กตอ้ง จากนนัต่อไฟฟ้าหรอือุปกรณ์อเิลคทรอนิคส ์

3. วางแนวท่อเมนและท่อจ่ายนําตามทอีอกแบบ ถา้จะฝังท่อกใ็ห้ขดุดนิเป็นร่องใหใ้กล้วนั

ตดิตงัมากทสีดุเพอืสภาพดนิจะงา่ยต่อการกลบ 

4. ต่อทอ่เมนและท่อเมนย่อยทงัหมด รวมทงัวาลว์ปรบัความดนั 

5. วางทอ่ลงในรอ่ง กลบเพยีงบางส่วนเพอืกนัการขยบัของท่อ 

6. เปิดนําในระบบและล้างท่อให้สะอาด โดยการเปิดปลายท่อแต่ละเส้นครงัละ  เส้น 

เพอืใหม้แีรงดนัในการลา้งไม่เปิดทอ่หรอืวาลว์ทุกวาล์วพรอ้มกนั 

7. วางทอ่ยอ่ยโดยเปิดปลายทอ่ทกุเสน้ 

8. เจาะรทูที่อเมนย่อยตามตําแหน่งทถีูกต้อง เพอืต่อขอ้ต่อสําหรบัท่อย่อย เมอืเจาะรแูล้ว

ตอ้งต่อเขา้ทนัทเีพอืไม่ใหส้งิสกปรกเขา้ไปในทอ่ อยา่ทงิรทูเีจาะไวเ้ป็นเวลานาน 

9. ถา้ในแบบระบุใหใ้ชว้าล์วปรบัความดนัทที่อย่อย กใ็หใ้ส่วาล์วปรบัความดนั และท่อย่อย

ตามแบบ รวมทงัวาลว์ระบายอากาศ (ถา้ม)ี 

10. เปิดนําในระบบล้างท่ออีกครงั โดยเปิดครงัละโซน เพือให้นํามีแรงดัน ล้างท่อเมน 

ย่อยก่อน จากนันล้างท่อย่อยทตีดิอยู่กบัท่อเมนย่อยนันจนเสรจ็ จงึทําแบบเดียวกบัท่อเมนย่อยและท่อ

ยอ่ยชดุตอ่ๆ ไปจนเสรจ็ โดยจดัการใหนํ้าทลีา้งมแีรงดนัมากพอ 

11. วาล์วปรบัความดนับางตวัโดยเฉพาะทีอยู่ท้ายๆ ของระบบอาจมกีารอุดตนัเนืองจาก 

สงิสกปรกในระหว่างการลา้ง ใหเ้ปิดฝาของวาล์วปรบัความดนันัน ถอดชนิส่วนออกมาล้างแลว้ประกอบ

เขา้ไปใหม ่

12. เมอืลา้งระบบเรยีบรอ้ยแล้ว ปิดปลายทอ่เมน ทอ่เมนย่อย และทอ่ย่อยทุกเสน้ 

13. ถา้ใชก้ล่องควบคุม หรอืวาล์วไฮดรอลกิส์ ใหต่้อท่อควบคมุและสายไฟต่างๆ ตรวจสอบ

การทาํงานใหเ้รยีบรอ้ย 

14. เมอืทกุอยา่งเรยีบรอ้ยใหก้ลบท่อได ้แต่ตอ้งไมก่ลบวาลว์ปรบัความดนั 

15. ตรวจสอบการทํางานอีกครงัรวมทังระบบกรอง ระบบให้ปุ๋ ย เกจวดัความดัน กล่อง

ควบคมุ และอปุกรณ์อตัโนมตัติา่งๆ 
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เมือติดตังระบบเสร็จ ในแปลงทคีวามชืนของดินตํากว่าจุดความชืนชลประทาน (Field 

capacity) การเรมิตน้ใหนํ้าควรจะนานกว่าปกติเพอืสะสมความชนืของดินไว้ การเรมิตน้ใหนํ้าครงัแรก

อย่างน้อยทสีุดควรจะเป็น  เท่าของการใหนํ้าปกต ิการเรมิตน้ใหนํ้านีสาํคญัเพราะจะเป็นการตรวจสอบ

การดงึความชนืในเขตรากทจีะเปลยีนแปลงไประหว่างการใหนํ้าครงัแรกกบัครงัต่อไป อาจจําเป็นตอ้งทํา

เชน่นีซาํในทุกฤดกูาล 

การปฏิบัติงานและดูแลรักษาระบบ 

การปฏิบัติงานเมือเริมต้นฤดูให้นาํ 
ก่อนเรมิต้นฤดูใหนํ้า ทาํตามขนัตอนเพอืใหแ้น่ใจว่าระบบใชง้านได้อยา่งถูกตอ้ง กอ่นใหนํ้า

จรงิต้องตรวจสอบก่อนประมาณ -  สปัดาห ์

 ชุดควบคุม 
ตรวจเกจวดัความดนั 

ตรวจมิเตอร์วดันาํ (ถา้มี) 

ตรวจกล่องควบคุม และระบบควบคุมอิเลคโทรนิกส์ต่างๆ 

ใส่แบตเตอรีในอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ 

 ชุดกรอง 
ลา้งกรองใหส้ะอาด 

ตรวจสภาพกรอง ซ่อมเปลียนชินส่วนทีจาํเป็น ตรวจยางกนัรัว 

ถา้เป็นกรองแบบกรวด ตรวจปริมาณกรวดถา้ไม่พอใหเ้ติม 

ถา้เป็นกรองแบบลา้งอตัโนมติัให้ใส่แหล่งพลงังาน เช่น แบตเตอรี และกดปุ่ ม Test 

 ชุดให้ปุ๋ ย  
ต่อระบบใหปุ๋้ย เช่น ถงัจ่ายปุ๋ย ปัมฉีดปุ๋ ย  

ตรวจสอบการทาํงาน  

ถงัจ่ายปุ๋ ยตอ้งลา้งใหส้ะอาด 

 วาล์วควบคุมความดัน 
เปิดนาํเขา้ในระบบ ตรวจวาลว์ควบคุมความดนัในแปลง 

โดยการกดทีสปริงถา้สปริงกลบัคืนแสดงวา่ใชง้านได ้ 

ถา้ติดใหเ้ปิดฝาถอดสปริงและลูกสูบลา้งใหส้ะอาด ประกอบเขา้ไปใหม่ 

 กล่องควบคุม 
เปิดอุปกรณ์ควบคุมตรวจสอบการทาํงาน 

ตรวจสอบสายนาํสญัญาณต่างๆ 
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 เปิดนาํล้างภายในท่อ 
ตอ้งลา้งท่อทุกเสน้ดว้ยนาํทีมีแรงดนัสูงสุด 

ลา้งท่อใหญ่ก่อนไล่ไปหาท่อเลก็ และท่อยอ่ยสุดทา้ย 

 เปิดนาํผ่านระบบ 
เปิดวาลว์ทีปลายท่อเมนทีละเส้น เพือใหม้ีแรงดนัในระบบ 

ลา้งท่อเมนเสร็จแลว้ลา้งท่อเมนยอ่ยทีละเส้น 

เปิดลา้งท่อยอ่ยในเมนยอ่ยแต่ละโซน เสร็จแลว้ปิดปลายท่อตามลาํดบัทีเปิด 

ทาํแบบเดียวกนักบัท่อย่อยแต่ละโซน จนเสร็จทุกเสน้ในแปลง 

ถา้นาํออกทีปลายท่อยอ่ยไม่แรงแสดงวา่ทอ่หลุดหรือแตกใหต้รวจสอบและซ่อมแซม 

 ท่อย่อย 
ตรวจทอ่ยอ่ยตลอดความยาวและหวัปล่อยนาํ 

ถา้หวัไหนอุดตนัใหเ้ปลียนหรือแกไ้ข กาํจดัดินและพืชทีคลุมท่อออก 

การปฏิบัติงานเมือสินสุดฤดู ให้นาํ 
 ล้างท่อ 

เปิดนาํในระบบลา้งท่อเมนและท่อเมนยอ่ยทีละเส้นเพือใหน้าํมีแรงดนัมากทีสุด เมือลา้งท่อ

เมนและท่อเมนยอ่ยแลว้ใหล้า้งท่อยอ่ยโดยเปิดปลายท่อยอ่ยครังละไม่เกิน  เสน้ จากนนัปิดตามลาํดบัทีเปิด

แลว้ลา้งกลุ่มตอ่ไป ตอ้งระวงัไม่เปิดปลายท่อยอ่ยมากเกินไปในแต่ละครังตรวจดูแรงดนันาํไม่ให้นอ้ยเกินไป 

 ดูแลกรอง 
ล้างกรองแบบตระแกรงหรือแบบแผ่นจานให้สะอาดและระบายความดันออกจาก 

ฝาครอบ 

ลา้งกรองแบบกรวดและถอดอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์สาํหรับระบบลา้งกรองออกเก็บไว ้

ตงัคาํสงัใหว้าลว์ทาํงานวนัละครังเพือป้องกนัวาลว์ไฟฟ้าไม่ใหติ้ดขดั 

ซ่อมแซมทาสีส่วนทีเป็นโลหะ 

 ดูแลระบบให้ปุ๋ ย 
ลา้งถงัปุ๋ ย ปัมฉีดปุ๋ย และอุปกรณ์ใหปุ๋้ยต่างๆ ใหส้ะอาดเก็บไวใ้นทีเหมาะสม 

 ดูแลท่อย่อย 
ดึงท่อยอ่ยออกจากดินหรือพืชทีทบัถมไม่ใหร้ากพืชชอนไช ซ่อมจุดทีเสียหาย 
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การปฏิบัติงานประจาํและการดูแลรักษา 
การให้นําปฏบิัติตามตารางการใหนํ้าปกต ิส่วนการตรวจสอบว่าเมือไรจะให้นําขนึอยู่กบั 

ปรมิาณนําทยีอมใหพ้ชืขาดได ้การตรวจปรมิาณนําทรีะเหยจากถาดวดัการระเหย การอ่านจากเครอืงวดั

แรงดึงความชนื หรือตรวจสอบระยะเวลาการให้นํา (ปกติประมาณทุกสปัดาห์) และปรมิาณนําทใีห ้

ต่อครงั 

การทําความสะอาดเครอืงกรองโดยการล้างนําย้อนกลับ (Backwashing หรือ Flushing 

Filters) นัน ปรมิาณนําจะเป็นตวักําหนดความบ่อยทตีอ้งล้างทําความสะอาดเครอืงกรอง อย่างไรกต็าม

การปฏบิตังิานประจําทดีคีวรลา้งกรองโดยวธิลีา้งนํายอ้นกลบั หรอืระบายตะกอนทงิเมอืสนิสุดการใหนํ้า

แต่ละครงั การทงิไวท้าํใหต้ะกอนจบัตวัแขง็ในเครอืงกรองหลงัการใหนํ้าเป็นระยะเวลานานหรอืเมอืไม่มี

การใหนํ้า การใชร้ะบบอตัโนมตัจิะทาํการลา้งกรองได้เป็นอยา่งด ี

ท่อทคีวรมกีารล้าง ไดแ้ก่ ท่อย่อยทวัไปทใีชก้นัควรจะมกีารเปิดล้างอย่างน้อยเดือนละครงั

ท่อย่อยทตีดิวาล์วระบายนําทงิอตัโนมตัจิะระบายนําทงิทุกครงัเมอืสนิสุดการใหนํ้า ท่อเมนควรพจิารณา

ลา้งขนึกบัปรมิาณนําทจี่าย 
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