คํานํา
หนั ง สื อนี้ จั ด ทํา ขึ้ นเพื่ อ ใช้ ป ระกอบการเรี ยนการสอน กลุ่ ม วิ ช างานเกษตรกรรม หลั ก สู ต ร
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ โดยมุ่งเน้นให้ผู ้
เข้าอบรมได้พฒั นาความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเกษตรกรรม รวมถึงบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้ เนื้ อหาภายในหนังสื อครอบคลุมกระบวนการทางเกษตรกรรม วัสดุอุปกรณ์สําหรับระบบการให้
นํ้าและการจัดการ รวมไปถึงหลักการออกแบบระบบให้น้ าํ ที่เหมาะสม ซึ่ งคณะผูจ้ ดั ทําได้พฒั นาและปรับปรุ ง
เนื้ อหาให้มีความทันสมัยและสอดรับกับการพัฒนาด้านการเกษตรของไทย โดยเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และ
มาตรฐานรายวิชาระบบการให้น้ าํ และการจัดการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่ วมมือกับ บริ ษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด ผูผ้ ลิตท่อ
และข้อต่อพีวีซี ท่อพีพีอาร์ เอสซีจี ภายใต้เครื อซิเมนต์ไทย เป็ นผูร้ ่ วมพัฒนาและจัดทําหนังสื อเล่มนี้ และหวังเป็ น
อย่างยิ่งว่า หนังสื อ เล่มนี้ จะมีส่วนช่ วยเสริ มสร้ างความรู้ ด้านระบบการให้น้ าํ และการจัดการ ให้แก่นักเรี ยน
นักศึกษา และผูอ้ ่านทุกท่าน เพื่อให้สามารถนําองค์ความรู้จากหนังสื อเล่มนี้ ไปใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ต่อไป
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ระบบการให้น้ำ�และการจัดการ
บทที่ 1
ความสํ าคัญและประโยชน์ ของระบบการให้ นํ้าพืช
1.1 ความหมายของการชลประทาน (Irrigation)
เมื่อกล่าวถึงคําว่า “การชลประทานหรื อการให้น้ าํ ” คนส่ วนใหญ่มกั นึ กถึงภาพ เขื่อนเก็บนํ้า เขื่อ น
ระบายนํ้าฝายทดนํ้า อ่างเก็บนํ้า คลองส่ งนํ้า และอาคารชลประทานขนาดใหญ่อื่นๆ ที่เคยเห็นหรื อรู้จกั มา ซึ่ ง
ตามความหมายที่แท้จริ ง และใช้กนั อยูท่ วั่ ไป อาจแบ่งออกเป็ น 2 ความหมาย
ความหมายของคําว่ า “การชลประทาน” ตามบทพระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง
พุทธศักราช 2485 และในพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482 คําว่า การชลประทาน
หรื อการให้น้ าํ คือ กิจการที่จดั ทําขึ้นเพื่อการส่งนํ้าจากทางนํ้าหรื อแหล่งนํ้าใดๆ ไปใช้ในการเพาะปลูก และ
หมายความรวมถึงการป้องกันการเสี ยหายแก่การเพาะปลูกอันเกี่ยวกับนํ้ารวมถึงการคมนาคมทางนํ้าซึ่งอยูใ่ น
เขตชลประทานนั้นด้วย
ตามความหมายที่ตรงกับภาษาอังกฤษ คําว่า Irrigation หมายถึง การให้น้ าํ แก่พืชโดยการ
บรรจุน้ าํ ลงในช่องว่างระหว่างเม็ดดิน เพื่อให้ดินนั้นมีความชุ่มชื้นพอเหมาะแก่การเจริ ญเติบโตของพืช หรื อ
กล่าวโดยกว้างๆ คําว่า การชลประทานหรื อการให้น้ าํ (Irrigation) มีความหมายรวมถึงการกักเก็บนํ้า การทด
นํ้า การส่ งนํ้า และการให้ น้ ํา เพื่อ ให้ ไ ด้มาซึ่ งวัตถุป ระสงค์อ ย่างใดอย่างหนึ่ ง หรื อ หลายๆ อย่างรวมกัน
ดังต่อไปนี้ คือ
•
•
•
•
•
•

เพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นพอเหมาะกับการเจริ ญเติบโตของพืช
เพื่อเป็ นหลักประกันได้ว่า พืชที่ปลูกจะได้รับนํ้าตลอดฤดูกาลเพาะปลูก
ทําให้บรรยากาศรอบๆ ต้นพืช มีอุณหภูมิที่พอเหมาะกับการเจริ ญเติบโต
เพื่อการชะล้างเกลือในดินบริ เวณเขตรากพืช
ทําให้ดินอ่อนตัวเหมาะแก่การเตรี ยมดินและทําให้รากพืชขยายตัวได้ดีข้ ึน
ทําให้ปลูกพืชได้ปีละหลาย ๆ ครั้ง

จะเห็นได้ว่า คําว่า การชลประทานหรื อการให้น้ าํ ตามความหมายในบทพระราชบัญญัติท้ งั
สองฉบับนั้น มีใจความตามลักษณะของงานที่กรมชลประทาน ได้จดั ทําอยู่ในปั จจุบนั ถือเป็ นการพัฒนา
แหล่งนํ้า โดยการจัดสรรนํ้าที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ตามฤดูกาล และมีปริ มาณไม่สมํ่าเสมอ ให้เกิดประโยชน์
ในทางเศรษฐกิจและสังคมให้มากที่สุด กิจการเหล่านี้ ได้แก่
ความสำ�คัญและประโยชน์ของระบบการให้น้ำ�พืช 1

ระบบการให้น้ำ�และการจัดการ
1.1.1 การทดนํ้า (Diversion) หมายถึ ง กิ จการที่จัดทําขึ้ นเพื่ อ ยกระดับนํ้าในลํานํ้าที่ ไ หลอยู่ให้ มี
ระดับสู งขึ้น เพื่อจุดประสงค์ การส่งนํ้าที่สูงขึ้นนั้น เข้าใช้ประโยชน์ท้ งั สองฝั่งลํานํ้า ที่อยู่เหนือเขื่อนหรื อฝาย
ทดนํ้านั้น การทดนํ้าที่สร้างขึ้นมีหลายแบบ แตกต่างกันไปตามขนาดและวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น เขื่อน
ทดนํ้า (ดังภาพที่ 1.1) จะทดนํ้าในแม่น้ าํ ลําคลองที่มีขนาดใหญ่ เพื่อส่ งนํ้าที่ทดสู งขึ้นเหนื อเขื่อน ไปใช้กับ
พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรส่วนฝายที่มีขนาดเล็กต่างๆ (ดังภาพที่ 1.2) มักมีประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป
ซึ่งประโยชน์ที่ได้มกั มีผลทางด้านระบบนิเวศน์มากกว่าประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์

ภาพที่ 1.1 เขือ่ นทดนํ้า
(ที่มา : เขือ่ นเพชรบุรี อ.ท่ ายาง จ.เพชรบุรี)

ภาพที่ 1.2 ฝายทดนํ้าคอนกรี ต
(ที่มา :โครงการชลประทานคลองลํารูใหญ่)

1.1.2 การเก็บรักษา (Conservation or Storage of Water) หมายถึง กิ จการที่จัดทําขึ้นเพื่อ เก็บกัก
นํ้าผิวพื้น หรื อนํ้าท่าที่เกิดจากการไหลบ่าของนํ้าฝนที่ตกลงมาเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามขาดแคลน หรื อเพื่อการ
ปลูกพืชโดยการชลประทานในฤดูแล้ง พื้นที่ที่ใช้เก็บกักนํ้า ได้แก่ อ่างเก็บนํ้าธรรมชาติ อ่างเก็บนํ้าที่สร้างขึ้น
(ดังภาพที่ 1.3) เขื่อนต่างๆ (ดังภาพที่ 1.4) เป็ นต้น

ภาพที่ 1.3 อ่างเก็บนํ้าหนองจิก
(ที่มา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี)
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ภาพที่ 1.4 เขือ่ นเก็บนํ้าแม่ประจันต์
(ที่มา :เขื่อนแม่ ประจันต์ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี)

ระบบการให้น้ำ�และการจัดการ
1.1.3 การระบายนํ้า (Drainage) หมายถึง กิจการที่จดั ทําขึ้นเพื่อกําจัดหรื อควบคุมนํ้าในส่ วนที่มาก
เกินความต้องการทั้งบนผิวดิน และใต้ผิวดิน (ดังภาพที่ 1.5) ให้ออกจากพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ ง เพื่อให้พ้ืนที่น้ นั มี
สภาพเหมาะสมต่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ เช่น เหมาะแก่การเขตกรรม การเจริ ญเติบโตของพืชการดูแล
รักษาพืช การเก็บเกี่ยว และการขนย้ายผลิตผลทางการเกษตร รวมถึงการบูรณะดินในที่ลุ่มนํ้าขัง ให้สามารถ
กลับมาใช้ประโยชน์ดา้ นการเพาะปลูกได้อีกครั้ง อีกทั้งยังมีกิจการเกี่ยวกับการป้ องกันนํ้าที่ไหลมาจากพื้นที่
อื่นๆ เข้าพื้นที่เพาะปลูกอีกด้วย (ดังภาพที่ 1.6)

ภาพที่ 1.5 การระบายนํ้าโดยใช้ท่อระบายนํ้า (Sub-Drain)
(ที่มา : สนามกอล์ฟแบล็คเมาท์ เท่ น อ.หัวหิ น)

ภาพที่ 1.6 วิธีการสกัดกั้นนํ้าจากที่อื่นไหลเข้าสู่พ้นื ที่เพาะปลูก
(ที่มา :วิบูลย์ บุญยธโรกุล)

ความสำ�คัญและประโยชน์ของระบบการให้น้ำ�พืช 3

ระบบการให้น้ำ�และการจัดการ
1.1.4 การป้ องกันอุทกภัย (Flood Control) หมายถึง กิ จการที่จัดทําขึ้น เพื่อ ป้ อ งกันนํ้าท่ วมพื้น ที่
ต่างๆ เช่ น พื้ นที่เพาะปลูก พื้นที่อ ยู่อ าศัย เป็ นต้น วิธีการป้ อ งกันอุทกภัยมักจะใช้วิธีแก้ที่ต้นเหตุ เช่ น ใน
ฤดูฝนมักมีน้ าํ ไหลบ่าเกิดขึ้นหากฝนตกในปริ มาณที่มากก็อาจจะเกิดนํ้าไหลบ่าอย่างเร็ว และทําให้เกิดความ
เสี ยหายต่อบ้านเรื อนและทรัพย์สินได้ การสร้างเขื่อนเก็บนํ้า (ดังภาพที่ 1.7) ก็เป็ นวิธีป้องกันอุทกภัยที่ดีทาง
หนึ่ ง เพราะเมื่อมีน้ ํามามากในฤดูฝน เขื่อนก็จะเป็ นแหล่งสะสมและเก็บกักนํ้าไว้เพื่อไม่ให้ไหลบ่าออกไป
อย่างรวดเร็ ว แต่จะปล่อยให้ไหลออกมาในปริ มาณที่ไม่เกิดความเสี ยหาย โดยใช้หลักการบริ หารจัดการนํ้า
อย่างเหมาะสม เมื่อถึงฤดูแล้งก็มีน้ าํ ใช้เพื่อการเพาะปลูกอย่างพอเพียง

ภาพที่ 1.7 การสร้างเขือ่ นเพื่อป้องกันอุทกภัย
(ที่มา: bhumiboldam)

1.1.5 การไฟ ฟ้ าพ ลั ง นํ้ า (Hydro-Electric Power) หม ายถึ ง กิ จการที่ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อจั ด ห า
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ใช้พลังนํ้าเป็ นต้นกําลัง (ดังภาพที่ 1.8 และภาพที่ 1.9) ซึ่งเป็ นผลต่อเนื่อง
จากการเก็บกักนํ้าไว้ใช้และเพื่อป้ องกันอุทกภัยเมื่อปล่อยนํ้าออกจากแหล่งเก็บนํ้าก็นาํ พลังงานนํ้านั้นหมุน
กังหันไดนาโมผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาใช้ในกิจการ หากมีปริ มาณมากจนเหลือใช้ ก็ส่งไปขายภายนอก
โครงการได้

ภาพที่ 1.8 การระบายนํ้าหน้าเขื่อนเพื่อใช้ในการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้า
(ที่มา : เขื่อนแก่ งกระจาน อ.แก่ งกระจาน จ.เพชรบุรี)
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ภาพที่ 1.9 ลักษณะการผลิตไฟฟ้าพลังนํ้า
(ที่มา : engineer : ออนไลน์ )

1.1.6 การคมนาคมทางนํ้า (Water Communication) หมายถึง กิ จการที่จดั ทําขึ้น เพื่อการลําเลียง
ขนส่ งและการเดิ นทางทางนํ้า เช่น การขนส่ งสิ นค้าทางการเกษตร การขนส่ งไม้ของอุตสาหกรรมป่ าไม้
การเดินทางสัญจรของประชากร และการท่องเที่ยว (ดังภาพที่ 1.10) เป็ นต้น

ภาพที่ 1.10 การคมนาคมทางนํ้าในแม่น้ าํ โขง
(ที่มา : gatewayindochina.com)

1.1.7 การบูรณะสภาพที่ดิน (Land Reclamation) หมายถึง กิจการที่จดั ทําขึ้นเพื่อฟื้ นฟูสภาพที่ดิน
ที่เสื่ อมโทรม จากการใช้ประโยชน์ดา้ นต่างๆ ให้สามารถกลับมาอยู่ในสภาพที่ทาํ ประโยชน์ได้อีกครั้ง เช่น
การบูรณะพื้นที่ที่ทาํ การเกษตรอย่างผิดวิธีมาเป็ นเวลานานๆ เกิดการกัดเซาะ และชะล้างพังทลายของหน้าดิน
(ดังภาพที่ 1.11) จนไม่สามารถทําการเกษตรได้อีกต่อไป นอกจากนี้การบูรณะที่ดินที่ผ่านการสัมปทานบัตร
เหมืองแร่ และป่ าไม้ซ่ ึ งเป็ นพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งที่ตอ้ งมีการบูรณะ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางระบบนิ เวศน์และ
เศรษฐกิจในอนาคตได้
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ภาพที่ 1.11 สภาพพื้นที่ดินลาดชันถูกบุกรุ กเพื่อทําการเกษตร
(ที่มา : topicstock.pantip)

สรุ ป การชลประทานหรื อ การให้น้ ํา หมายถึง การให้น้ ําแก่พืชโดยวิธีการต่างๆ เพื่ อเป็ นการเพิ่ ม
ความชื้นให้แก่ดิน ทําให้ดินมีความชุ่มชื้นพอเหมาะแก่การเจริ ญเติบโตของพืช รวมถึงการจัดหานํ้า การส่ ง
นํ้าและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ในด้านการเกษตร
1.2 ความสําคัญและประโยชน์ ของการชลประทาน
ความสําคัญของการชลประทาน การชลประทานนับเป็ นกิจการที่สาํ คัญมากในประเทศเกษตรกรรม
ดังจะเห็นได้ว่าพื้นที่ใดมีโครงการชลประทานเข้าช่วยเหลือการเพาะปลูก พื้นที่น้ นั ก็จะอุดมไปด้วยพืชพันธุ์
ธัญญาหาร ประชาชนอยูด่ ีกินดี มีความเป็ นอยูท่ ี่ดี การศึกษาดีเศรษฐกิจดีบา้ นเมืองเจริ ญอย่างยัง่ ยืน
ในการพิจารณาเพื่อการก่อสร้างโครงการชลประทานหากมองในแง่เศรษฐกิจสามารถ พิจารณาออก
ได้ 2 ประเภท คือ (กรมอาชีวศึกษา)
1) ประเภททํ า ให้ เกิ ด ผลกํ า ไรโดยตรง คื อ การทํ า การชลประทานหรื อ สร้ า งระบบ
ชลประทานนั้น เพื่อเก็บเงินค่านํ้าจากการใช้น้ าํ เก็บค่ากระแสไฟฟ้า จากนํ้าที่สูบให้ใช้เพื่อการเพาะปลูกหรื อ
เพื่อการเกษตรอื่นๆ เก็บค่าเรื อสัญจร เป็ นต้น
2) ประเภทการสร้ างเพื่ อบรรเทาทุก ข์ หรื อส่ งเสริ ม อาชี พ เกษตรกร ประเภทนี้ เมื่ อ สร้ าง
โครงการชลประทานขึ้นมาแล้ว จะมิได้รับเงินทุนตอบแทนโดยตรง แต่หากช่วยให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มี
รายได้ที่ม ั่นคงมีงานทําในท้อ งถิ่นตนเอง รัฐบาลซึ่ งเป็ นผูล้ งทุนก็จะได้ผลตอบแทนทางอ้อมในภายหลัง
ซึ่งกิจการชลประทานในบ้านเราจัดอยูใ่ นประเภทนี้
ประโยชน์ ของการชลประทาน
• ช่วยเพิ่มผลผลิตพืช เพราะพืชได้รับนํ้าอย่างพอเพียงและสมํ่าเสมอตลอดระยะการเพาะปลูก
6

ความสำ�คัญและประโยชน์ของระบบการให้น้ำ�พืช

ระบบการให้น้ำ�และการจัดการ
• ทําให้ผลผลิตมีคุณภาพดี ด้วยการควบคุมปริ มาณนํ้าหรื อความชื้ นให้พอเหมาะแต่ละช่วง
ของการเจริ ญเติบโต
• สามารถกําหนดเวลาในการเก็บเกี่ ยวพืชได้ เพราะมีน้ ําเป็ นหลักประกันว่าพืชจะได้รับนํ้า
อย่างเพียงพอตลอดฤดูกาลเพาะปลูก
• ทําให้ใช้ปุ๋ยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เพราะนํ้าเป็ นตัวทําละลายช่วยให้ปุ๋ยสามารถดูด
เข้าสู่ตน้ พืชได้ดีข้ นึ
• ช่วยให้การปลูกพืชโดยการย้ายต้นกล้ามีอตั ราการตายน้อยลง ในขณะที่พืชยังมีขนาดเล็กราก
ของพืชยังไม่สามารถดูดนํ้าได้ดี หากมีการขาดนํ้าในช่วงย้ายกล้า ก็อาจทําให้เหี่ ยวเฉา ชะงักการเจริ ญเติบโต
และแคระแกรนในที่สุด แต่หากมีระบบนํ้าช่วยพ่นให้ความชื้นจะทําให้มีอตั ราการตายของพืชน้อยลง
• ทําให้ฐานะของเกษตรกรและประเทศมีความมัน่ คงมากยิ่งขึ้นเพราะปลูกพืชได้หลายครั้งต่อ
ปี หรื อตลอดทั้งปี
• ทําให้การใช้ที่ดิน มีประสิ ท ธิ ภาพมากยิ่งขึ้นในการทําการชลประทานทุกระบบสิ่ งที่ ต้อ ง
คํานึงถึงก็คือเรื่ องการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและนํ้าเช่นการปลูกพืชหมุนเวียนการป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดินตลอดเวลา
• ช่วยลดและเพิ่มอุณหภูมิให้กบั ต้นพืชในเมืองร้อนอย่างบ้านเรา การชลประทานมีส่วนช่วย
ได้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะระบบการให้น้ าํ แบบฉี ดฝอยมีส่วนทําให้พืชลดการคายนํ้าและเพิ่มความชุ่ มชื้ น
ให้กบั ดิน ส่ วนในเมืองหนาวอากาศเย็นมีหิมะตก พืชที่ปลูกอาจเสี ยหายเนื่ องจากนํ้าแข็งได้ การให้น้ าํ แบบ
ฉีดฝอยช่วยให้น้ าํ แข็งละลาย เป็ นการป้องกันอันตรายให้กบั พืชได้อีกทางหนึ่ง
1.3 กิจการและองค์ประกอบ ของระบบการให้ นาํ้ พืช
กิจการชลประทานไม่ว่ามีขนาดใหญ่หรื อเล็กก็ตามจะต้องมีส่วนประกอบที่สาํ คัญ 5 ประการคือ
1.3.1 แหล่ งนํ้าเพื่อการชลประทาน นับว่าเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญอย่างยิ่งของการชลประทาน
เช่ น แม่ น้ ํา ลํา คลอง ห้ ว ยหนอง คลองบึ ง (ดัง ภาพที่ 1.12) อ่ า งเก็ บ นํ้า ทะเลสาบนํ้ าจื ด และนํ้าใต้ดิ น
(ดังภาพที่ 1.13) เป็ นต้น แหล่งนํ้าดังกล่าวเป็ นแหล่งนํ้าที่จะนํานํ้ามาใช้ยามขาดแคลนหรื อในฤดูแล้ง หาก
แหล่งนํ้ามีขนาดใหญ่จะทําให้สามารถใช้ในพื้นที่เพาะปลูกได้มากขึ้นและได้ตลอดในฤดูกาล
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ภาพที่ 1.12 แหล่งนํ้าผิวพื้นเพื่อการชลประทาน
(ที่มา: fws.cc)

ภาพที่ 1.13 แหล่งนํ้าใต้ดินเพื่อการชลประทาน
(ที่มา: Orson W. Israelsen)

1.3.2 อาคารชลประทาน ได้แก่ส่ิ งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อการชลประทานหรื อเครื่ องมือต่างๆ ที่ใช้
จัดการนํ้าชลประทานในด้านการควบคุมการวัด การส่งนํ้า และการระบายนํ้า เช่น เขื่อน ฝาย (ดังภาพที่ 1.14)
ทํานบประตูระบายนํ้า (ดังภาพที่ 1.15) เครื่ องสูบนํ้า กังหันลมสูบนํ้า เป็ นต้น

ภาพที่ 1.14 คลองส่งนํ้ามีฝายทดนํ้า
(ที่มา : คลองส่ งนํา้ สายหนึ่ง อ.ท่ ายาง จ.เพชรบุรี)

ภาพที่ 1.15 ประตูทดนํ้าและระบายนํ้า
(ที่มา : เขือ่ นแม่ประจันต์ อ.หนองหญ้าปล้องจ.เพชรบุรี)

1.3.3 ระบบการส่ งนํ้ า เช่ น คลองส่ ง นํ้ า (ดัง ภาพที่ 1.16) คู ส่ ง นํ้า (ดั ง ภาพที่ 1.17) รางส่ ง นํ้ า
(ดังภาพที่ 1.18) สายหรื อท่อส่งนํ้า (ดังภาพที่ 1.19) เป็ นต้น ทั้งนี้เพื่อใช้สาํ หรับส่ งนํ้าชลประทานไปยังพื้นที่
เพาะปลูกให้ได้รับนํ้าอย่างทัว่ ถึง
8
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ภาพที่ 1.16 คลองส่งนํ้าดาดคอนกรี ต
(ที่มา : คลองส่ งนํา้ สายสาม อ.ท่ ายาง จ.เพชรบุรี)

ภาพที่ 1.17 คูส่งนํ้าเข้าแปลงเพาะปลูก
(ที่มา: Orson W. Israelsen)

ภาพที่ 1.18 รางส่งนํ้าชลประทานเพื่อการเพาะปลูก
(ที่มา: Orson W. Israelsen)

ภาพที่ 1.19 ท่อส่งนํ้าแบบมีประตู (Gate pipe)
(ที่มา: Orson W. Israelsen)

ภาพที่ 1.20 คูส่งนํ้าเข้านาและการใช้ท่อกาลักนํ้า (Siphon)
(ที่มา: en.wikipedia.org)

1.3.4 ระบบการให้ น้ํากับพืช ซึ่ งได้แก่ ระบบการให้น้ าํ แบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืช
เช่น วิธีการให้น้ าํ ทางผิวดิน (ดังภาพที่ 1.21 และภาพที่ 1.22) การให้น้ าํ ทางใต้ผิวดิน (ดังภาพที่ 1.23 และภาพ
ที่ 1.24) การให้น้ าํ แบบฉีดฝอย (ดังภาพที่ 1.25) การให้น้ าํ แบบหยด (ดังภาพที่ 1.26) เป็ นต้น
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ภาพที่ 1.21 การให้น้ าํ ทางผิวดินแบบร่ องคู (Furrow)
(ที่มา: uprooted.jessicareeder.com)

ภาพที่ 1.22 การให้น้ าํ ทางผิวดินแบบท่วมผิวดิน (Flooding)
(ที่มา : การทํานาข้าว อ.บ้ านลาด จ.เพชรบุรี)

ภาพที่ 1.23 การให้น้ าํ ใต้ผิวดินโดยการฝังท่อ
(ที่มา : sswm.info)

ภาพที่ 1.24 แปลงปลูกอ้อยให้น้ าํ ใต้ผิวดินโดยการฝังท่อ
(ที่มา : พืน้ ที่ปลูกอ้ อย อ.หัวหิ น จ.ประจวบฯ)

ภาพที่ 1.25 การให้น้ าํ แบบฉีดฝอย
(ที่มา : สวนผักในบ้ าน กินฟรี ทั้งปี )
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ภาพที่ 1.26 การให้น้ าํ แบบหยด
(ที่มา: unitechbusiness.com)

1.3.5 พื้นที่เพาะปลูก หมายถึงพื้นที่จดั เตรี ยมไว้สําหรับปลูกพืชที่ประกอบไปด้วย พืชผลต่างๆ ไม่
ว่าพื้นที่น้ นั จะเป็ นที่ลุ่ม (ดังภาพที่ 1.27) หรื อที่ดอน (ดังภาพที่ 1.28) และการจัดเตรี ยมแปลงเพาะปลูกจะจัด
ให้เหมาะสมกับการให้น้ าํ

ภาพที่ 1.27 พื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ลุ่ม
(ที่มา : นาข้าว อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี)

ภาพที่ 1.28 พื้นที่เพาะปลูกในที่ดอน
(ที่มา : พืน้ ที่ปลูกข้าวโพดไร่ สุวรรณ จ.สระบุรี)

1.4 ปัจจัยที่ช่วยให้ ระบบการให้ นํ้าเพื่อการเกษตรได้รับความสําเร็จ และได้รับผลดี
อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโครงการชลประทานต่างๆ ที่สร้างขึ้นนั้นต้องใช้เงินลงทุนมาก ดังนั้น
หากโครงการที่ล งทุนไปแล้วได้รับผลดี ก็จะถือ ว่าคุ้มค่าต่อ การลงทุน ประชาชนได้รับ ประโยชน์ ทําให้
เกิดผลดีแก่ประเทศตามมาหากโครงการไม่ประสบความสําเร็ จประชาชนไม่ได้รับประโยชน์ ก็ทาํ ให้เกิดผล
เสี ยแก่ประเทศเช่นกัน ดังนั้นพอที่จะสรุ ปได้ว่า ปั จจัยที่ช่วยให้การชลประทานได้รับความสําเร็ จและได้รับ
ผลดี มีดงั นี้คือ
ความสำ�คัญและประโยชน์ของระบบการให้น้ำ�พืช 11

ระบบการให้น้ำ�และการจัดการ
1.4.1 แหล่ งนํ้า การชลประทานโดยทัว่ ไปต้องการนํ้าค่อนข้างมาก ยิ่งพื้นที่เพาะปลูกมีจาํ นวนมาก
ความต้องการนํ้าก็มีมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นจําเป็ นจะต้อ งมีแหล่งนํ้าอย่างพอเพียง ซึ่ งแหล่งนํ้าที่มีความ
เหมาะสมกับการปลูกพืชจะมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
• มีขนาดที่พอเหมาะสามารถเก็บกักนํ้า ไว้ใช้งานในพื้นเพาะปลูกได้ตลอดฤดูกาล
• อยูใ่ กล้กบั พื้นที่ใช้น้ าํ หรื อพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด เพื่อความสะดวกและประหยัด
• มีคุณภาพของนํ้าที่เก็บกักดี สามารถใช้กบั พืชได้อย่างปลอดภัยไม่มีผลกระทบใดๆ
1.4.2 ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน เป็ นสิ่ งสําคัญอย่างมากเพราะ การเพาะปลูกจะสําเร็ จมากน้อยแค่
ไหนก็ข้ ึนอยู่กบั ปั จจัยนี้ ดว้ ย สิ่ งที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของดิน มีหลายปั จจัย แต่ที่ศึกษาได้ง่ายก็คือ
คุณสมบัติของดิน อันได้แก่ โครงสร้างของดิน (Soil Structure) และ เนื้อดิน (Soil Texture)
1.4.3 การจัดการเพื่อให้ ดินดี ซึ่งหมายถึงการปลูกพืชโดยมีการอนุรักษ์ดินและนํ้า เช่น การปลูกพืช
หมุนเวียน การปลูกพืชและการเขตกรรมอย่างถูกวิธี การเพิ่มธาตุอาหารให้กบั ดินเช่นการใส่ ปุ๋ยคอกปุ๋ ยหมัก
เป็ นต้น
1.4.4 จํานวนต้ นพืชบนพื้นที่ชลประทาน ในพื้นที่ชลประทาน หากจํานวนต้นพืชมีมากขึ้นย่อมทํา
ให้ผลผลิตมีจาํ นวนมากตามขึ้นไปด้วย ดังนั้นการจัดการที่ดีและถูกต้อง จะทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่
ต้องเพิ่มพื้นที่ปลูก
1.4.5 การปลูกพืชหมุนเวียน เป็ นการจัดการเพื่อให้ดินดี ป้องกันการสะสมและระบาดของโรคและ
แมลงต่างๆ การเกิดโรคพืชมีนอ้ ย ทําให้เกิดการประหยัดในทุกๆ ด้าน
1.4.6 การจัดการด้ านแรงงานอย่ างเหมาะสม ปั ญหาด้านแรงงานถือว่าเป็ นปั ญหาใหญ่ปัญหาหนึ่ ง
หากไม่มีการจัดการที่ดี อาจทําให้การปลูกพืชโดยการชลประทานไม่ได้รับความสําเร็จเช่นกัน
1.4.7 มี เงิ น ทุ น อย่ างเพี ย งพอ ในการปลู ก พื ช แบบธุ ร กิ จ ในปั จจุ บัน ต้อ งมี ก ารวางแผนการใช้
ทรัพ ยากรอย่างเป็ นระบบ หนึ่ ง ในนั้ น ก็ คื อ เงิน ทุ น จะต้อ งนํา มาเป็ นปั จจัยในการบริ ห ารงานให้ ไ ด้รั บ
ความสําเร็จ
1.4.8 มีการอนุรักษ์ ดินและนํ้าอย่างถูกวิธี เช่น การใช้พ้ืนที่ดินอย่างคุม้ ค่าและถูกวิธี การระบายนํ้า
อย่างถูกต้องเหมาะสมกับพื้นที่น้ นั ๆ
สรุ ป ส่วนประกอบของการชลประทานที่สร้างขึ้นต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลจึงจะสามารถมีน้ าํ เพื่อ
การเกษตรขึ้นมาได้ นํ้าชลประทานจึงมีราคาค่างวด เราทุกคนต้ องใช้ นํ้าให้ มีประสิทธิภาพ ประสิ ทธิผลและ
ประหยัดมากที่สุด
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บทที่ 2
แหล่งนํ้าชลประทานเพื่อการเกษตร
2.1 วัฏจักรของนํ้า (Hydrological cycle)
วัฏจัก รของนํ้า (Water Cycle) หรื อ ชื่ อ ในทางวิ ทยาศาสตร์ ว่าวัฏจัก รของอุท กวิ ทยา (Hydrologic
Cycle) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสถานะของนํ้าระหว่าง ของเหลว ของแข็ง และก๊าซ วัฏจักรของนํ้า (ดังภาพ
ที่ 2.1) จะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะไปกลับ จากสถานะหนึ่ งไปยังอีกสถานะหนึ่ง อย่างต่อเนื่อง ไม่มีสิ้นสุ ด
ภายในอาณาจักรของนํ้า (Hydrosphere) เช่น การเปลี่ยนแปลงระหว่าง ชั้นบรรยากาศ นํ้าพื้นผิวดิน ผิวนํ้า นํ้า
ใต้ดิ น และ พื ช กระบวนการเปลี่ ย นแปลงนี้ สามารถแยกได้ เป็ น 4 ประเภท คื อ การระเหยเป็ นไอ
(Evaporation) , หยาดนํ้าฟ้า (Precipitation) , การซึม (Infiltration) , และการเกิดนํ้าท่า (Run off)

ภาพที่ 2.1 วัฏจักรของนํ้า (Hydrological cycle)
(ที่มา: gorkoh-gis.blogspot.com)
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การระเหยเป็ นไอ (Evaporation) เป็ นการเปลี่ยนแปลงสถานะของนํ้าบนพื้นผิวไปสู่ บ รรยากาศ
ทั้งการระเหยเป็ นไอ (Evaporation) โดยตรง และจากการคายนํ้าของพื ช (Transpiration) ซึ่ งมีชื่ อ เรี ยกว่ า
Evapo-Transpiration (ดังภาพที่ 2.2)
หยาดนํ้าฟ้ า (Precipitation) เป็ นการตกลงมาของนํ้าในบรรยากาศสู่ พ้ืนผิวโลก โดยละอองนํ้าใน
บรรยากาศจะรวมตัวกันเป็ นก้อนเมฆ และในที่สุดกลัน่ ตัวเป็ นฝนตกลงสู่ ผิวโลก รวมถึง หิ มะ และ ลูกเห็บ
(ดังภาพที่ 2.2)
การซึม (Infiltration) จากนํ้าบนพื้นผิวลงสู่ดินเป็ นนํ้าใต้ดิน อัตราการซึ มจะขึ้นอยู่กบั ประเภทของ
ดิน หิ น และปัจจัยประกอบอื่นๆ นํ้าใต้ดินนั้นจะเคลื่อนตัวช้า อาจไหลกลับขึ้นบนผิวดินหรื ออาจถูกกักอยู่
ภายใต้ช้ ันหิ นเป็ นเวลาหลายพันปี โดยปกติแล้วนํ้าใต้ดินจะกลับเป็ นนํ้าที่ผิวดินบนพื้นที่ที่อยู่ระดับตํ่ากว่า
ยกเว้นในกรณีของบ่อนํ้าบาดาล (ดังภาพที่ 2.2)
นํ้าท่ า (Run-Off) หรื อ นํ้าไหลผ่าน เป็ นการไหลของนํ้าบนผิวดิ น ไปสู่ มหาสมุทร นํ้าไหลลงสู่
แม่น้ าํ และไหลไปสู่ มหาสมุทร ซึ่ งอาจจะถูกกักชั่วคราวตามห้วยหนอง คลอง บึง หรื อ ทะเลสาบ ก่อนไหล
ลงสู่มหาสมุทร นํ้าบางส่วนกลับกลายเป็ นไอก่อนจะไหลกลับลงสู่มหาสมุทร (ดังภาพที่ 2.2)

ภาพที่ 2.2 แสดงการหมุนเวียนของนํ้า
(ที่มา :school.obec.go.th)
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ดังนั้น พอสรุ ปได้ว่า วัฏจักรของนํ้า คือ การเกิดและการหมุนเวียนของนํ้าที่อยู่ในโลกนั่นเอง ซึ่ ง
อาจจะอธิ บายได้ดงั นี้ ไอนํ้าในบรรยากาศเรี ยกว่า “ Atmospheric Moisture ” ได้แก่ นํ้าในรู ปของไอนํ้ามีอยู่
ในบรรยากาศทัว่ ไปตลอดเวลา อาจมองเห็นได้ในรู ปของ เมฆ หมอก และมองเห็นไม่ได้ในรู ปของไอนํ้า ไอ
นํ้านี้ เกิดจากการระเหยของนํ้าจากแหล่งนํ้าต่าง ๆ บนผิวโลก ไอนํ้าในบรรยากาศนี้ถา้ หากมีมากขึ้นจนถึงจุด
อิ่มตัว ความแปรปรวนทางอุตุนิยมวิทยาของบรรยากาศรอบผิวโลกจะทําให้ไอนํ้ากลัน่ ตัวเป็ นละอองนํ้า และ
รวมตัวกัน “เป็ นหยดนํ้า” ตกลงมาสู่ผิวโลกในหลายรู ปแบบ เรี ยกว่า นํ้าฟ้าหรื อนํ้าจากอากาศ (Precipitation)
ซึ่ งถ้าเป็ นของเหลวก็คือ ฝน (Rain) ถ้าเป็ นรู ปผลึกก็คือหิ ม ะ (Snow) ถ้าเป็ นรู ปของของแข็ง ก็คือ ลูกเห็ บ
(Hail, Sleet) และนํ้าแข็ง (Ice) นอกจากนั้นก็มีรูปอื่น คือ นํ้าค้าง (Dew) หรื อนํ้าค้างแข็งตัว (Frost)
นํ้าฝนส่วนที่ตกถึงพื้นดิน จะเริ่ มซึมลงดินด้วยแรงดึงดูดของเม็ดดิน ในลักษณะที่เรี ยกว่าการซึมสู่ผิว
ดิน หรื อ การซึ ม ผ่านผิวดิ น (Infiltration) และจะกลายเป็ นนํ้าที่ไ หลในดินเรี ยกว่า “Subsurface Run-Off”
ในกรณีที่เม็ดดินมีความชื้นเดิมน้อยมาก เช่น แห้ง อัตราการซึมลงดินในลักษณะนี้จะสูงมาก แต่เมื่อดินอิ่มตัว
ก็จะลดลงทันทีทันใดเช่นกัน นํ้าส่ วนที่ซึม ลงไปอิ่มตัวอยู่ในดินจะถูกแรงดึ งดูดโลกดูดให้ซึม ลึกลงไปอีก
เรี ยกว่า นํ้าใต้ดิน (Ground Water)
นํ้าใต้ดินนี้มีหลายระดับขั้น จะค่อยๆ ไหลตามความลาดเทของชั้นดินไปสู่ที่ต่าํ อาจเป็ นแหล่งขังนํ้า
ใต้ดินหรื ออาจไหลออกสู่แม่น้ าํ ลําธารที่อยูร่ ะดับตํ่ากว่า หรื อออกสู่ทะเลโดยตรงก็มี แต่หากบางส่ วนที่ซึมลง
ดินไปแล้ว เกิดมีช้ นั ดินแน่นทึบวางอยูน่ ้ าํ ส่วนนี้ก็จะไหลไปตามลาดเทใต้ผิวดินและขนานไปกับผิวดินแน่น
ทึบดังกล่าวเรี ยกว่า “Interflow” ซึ่ งจะไหลออกสู่ ผิวดินอีกเป็ นลักษณะของนํ้าซับค่อยไหลซึ มออกไป นํ้าที่
ซึ มลงดินตามขั้นตอนต่างๆ นั้นอาจถูกรากพืชดูดเอาไปปรุ งอาหาร เลี้ยงลําต้นและคายออกทางใบ เรี ยกว่า
การคายนํ้า (Transpiration) ซึ่งเป็ นจํานวนมากน้อยขึ้นอยูก่ บั พืช
นํ้าฝนส่วนทีเ่ หลือจากการซึมลงดิน เมื่ออัตราฝนตกมีค่าสูงกว่าอัตราการซึมลงดินก็จะเกิดขังนองอยู่
ตามพื้นดินแล้วรวมตัวกัน ไหลลงสู่ที่ต่าํ เรี ยกว่า “Overland Flow” บางส่วนอาจไปรวมตัวอยูใ่ นที่ลุ่มบริ เวณ
เล็กๆ เรี ยกว่า “Surface Storage” แต่ส่วนใหญ่จะรวมกันมีปริ มาณมากขึ้น มีแรงเซาะดินให้เป็ นร่ องนํ้า ลํา
ธารและแม่น้ าํ ตามลําดับ นํ้าที่ไหลอยูใ่ นแม่น้ าํ ลําธารเรี ยกว่านํ้าท่า (Surface Runoff) นํ้าท่านี้จะไหลลงสู่ ที่ต่าํ
เช่น ออกไปสู่ทะเลและมหาสมุทร
ตลอดเวลาที่น้ าํ อยู่ในขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ จะเกิดการระเหยเรี ยกว่า “Evaporation” คือ นํ้าเปลี่ยน
สภาพไปเป็ นไอนํ้าขึ้นไปสู่ บรรยากาศตลอดเวลา อาจเป็ นจากผิวของใบไม้ จากผิวดินที่อ่ิมด้วยนํ้า จากผิว
นํ้าในแม่น้ าํ ลําธาร ทะเลสาบ หนอง บึง อ่างเก็บนํ้า แต่ส่วนใหญ่ก็คือ จากทะเลและมหาสมุทร เมื่อเป็ นไอ
นํ้าก็จะลอยสู งขึ้นไปและเมื่ออุณหภูมิเย็นลงก็จะกลัน่ ตัวเป็ นละอองหรื อหยดนํ้าและจะกลายเป็ นฝนตกลงมา
อีก
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วัฏจักรของนํ้าจึงไม่มีเริ่ มต้น ไม่มีที่สิ้นสุ ดหมุนเวียนอยู่เช่นนี้ ตลอดเวลา ปริ มาณในขั้นตอนต่างๆ
นั้นอาจผันแปรมากน้อยได้เสมอ ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยต่างๆ ที่ควบคุมในขั้นตอนเหล่านั้นซึ่งได้แก่
• ความร้อนจากดวงอาทิตย์ ทําให้เกิดการระเหยของนํ้าจากแหล่งนํ้าต่างๆ กลายเป็ นไอ
นํ้าขึ้นสู่บรรยากาศ
• กระแสลม ช่วยทําให้น้ าํ ระเหยกลายเป็ นไอได้เร็วขึ้น
• มนุ ษย์และสัตว์ ขับถ่ายของเสี ยออกมาในรู ปของเหงื่อ ปั สสาวะ และลมหายใจออก
กลายเป็ นไอนํ้าสู่บรรยากาศ
• พืช รากต้นไม้เปรี ยบเหมือนฟองนํ้า มีความสามารถในการดูดนํ้าจากดินจํานวนมากขึ้น
ไปเก็บไว้ในส่ วนต่างๆ ทั้งยอด กิ่ง ใบ ดอก ผล และลําต้น แล้วคายนํ้าสู่ บรรยากาศ ไอ
เหล่านี้จะควบแน่นและรวมกันเป็ นเมฆและตกลงมาเป็ นฝนต่อไป
2.2 แหล่งนํ้าชลประทาน
แหล่งนํ้าชลประทาน หมายถึง แหล่งนํ้าธรรมชาติหรื อ แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น เพื่อ เก็บกัก หรื อทดนํ้า
เพื่อนํานํ้ามาใช้ประโยชน์ทางด้านการชลประทาน ส่วนมากได้จากแหล่งนํ้าธรรมชาติ ซึ่ งมีอยูท่ ว่ั ไป ได้แก่
แม่น้ าํ คลอง ลําธาร ทะเลสาบ ห้วยหนอง บึง นํ้าใต้ดิน และนํ้าพุต่างๆ
2.2.1 ประเภทของแหล่งนํ้าชลประทาน แหล่งนํ้าชลประทาน แบ่งเป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
• นํ้าจากอากาศ (Precipitation)
• นํ้าผิวดินหรื อนํ้าท่า (Run - Off)
• นํ้าใต้ดิน (Ground Water)
นํ้าจากอากาศ (Precipitation) นํ้าเป็ นทรัพ ยากรที่ สําคัญ ของโลก เป็ นทรัพ ยากรที่ ไ ม่ มีสู ญ หาย
ปรากฏอยู่บนโลก 3 สถานะ คือ “นํ้า” ในสถานะของเหลว “นํ้าแข็ง” ในสถานะของแข็ง และ “ไอนํ้า” ใน
สถานะของก๊าซ นํ้ามีบทบาทสําคัญในการรักษาอุณหภูมิของโลกให้พอเหมาะ และเป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างยิ่งต่อ
การดํารงชีพ ของสิ่ งมีชีวิตทั้งหลาย และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่ออาชีพเกษตรกรรม การปรากฏอยูบ่ นโลกของ
นํ้าใน 3 สถานะ นั้นจะมีการหมุนเวียนดําเนิ นไปอย่างต่อเนื่ อ งไม่จบสิ้ น หรื อ ที่เรี ยกว่า “วัฏจักรนํ้า” โดย
พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ส่องกระทบผิวนํ้า ทําให้น้ าํ จากแหล่งต่างๆ ระเหยกลายเป็ นไอนํ้า ลอยขึ้น
สู่ช้ นั บรรยากาศ เมื่อกระทบกับความเย็น ไอนํ้าจะกลัน่ ตัวละอองนํ้ารวมตัวกันเป็ นกลุ่มหมอก หรื อเมฆ และ
เมื่อการรวมตัวของเมฆใหญ่ข้ ึน จนบรรยากาศรับนํ้าหนักไม่ไหวก็จะตกลงสู่ พ้ืนโลก ในรู ปของนํ้าจากฟ้ า
เช่น นํ้าฝน ลูกเห็บ หิมะ นํ้าค้าง เป็ นต้น ตัวแทนของนํ้าจากฟ้า หรื อจากอากาศที่สาํ คัญคือ “นํ้าฝน” ในทาง
การเกษตรนั้น ถ้ามีน้ าํ จากอากาศเพียงพอ ก็สามารถทําการเพาะปลูกพืชได้ ถ้าปริ มาณนํ้าจากอากาศน้อยกว่า
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300 มิ ล ลิ เมตรต่ อ ปี ก็ ต้อ งมี ก ารหาแหล่ ง นํ้ าอื่ น มาใช้ เช่ น แม่ น้ ํ า ลํา คลอง ลํา ธาร สระ บึ ง เป็ นต้ น
ดูรายละเอียดความสัมพันธ์ของปริ มาณนํ้าฝนกับความต้องการของพืชได้จากตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แสดงปริ มาณนํ้าฝนที่สัมพันธ์กบั ความต้องการของพืช
ปริมาณนํ้าฝน

นิ้ว
มากกว่า100
18-100
12-18
น้อยกว่า 12

มม.
2,500
450-2,500
300-500
300

สภาพความต้องการนํ้าฝนของพืช
มากเกินความต้องการของพืช
พอเหมาะกับความต้องการของพืช
ค่อนข้างน้อย พืชจําพวกหญ้าโตได้ดี
จะแห้งเป็ นทะเลทราย

(ที่มา : ธนภณ พัฒนา)

ปริมาณนํ้าฝนในประเทศไทย เกิดจากอิทธิพลของลมฟ้าอากาศ ซึ่งประกอบด้วย
1) ลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เป็ นลมที่พดั มาจากแถบไซบีเรี ย ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือ น
กุมภาพันธ์ มีคุณสมบัติเย็นและแห้ง และเมื่อพัดผ่านทะเลจีนใต้และอ่าวไทย จะนําความชุ่มชื้นและฝนตก
ทางภาคใต้
2) ลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ เป็ นลมที่พดั จากมหาสมุทรอินเดีย ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน
มีคุณสมบัติร้อน และชุ่มชื้น ทําให้ฝนตกทัว่ ทุกภาคของประเทศไทย
3) ร่ องมรสุ มหรื อร่ องความกดอากาศตํ่า คือแนวปะทะของลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อ กับลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทําให้ฝนตกในประเทศไทย โดยเฉพาะในเดือนสิ งหาคมถึงตุลาคม
4) พายุหมุนโซนร้อน ประเทศไทยได้รับอิทธิ พล ของพายุไต้ฝนุ่ ปี ละ2-3ลูก ซึ่ งมีถิ่นกําเนิดบริ เวณ
มหาสมุ ท รแปซิ ฟิ ก และทะเลจี น ใต้ท ํา ให้ เกิ ด ฝนตกในช่ ว งเดื อ นกรกฎาคมถึ ง เดื อ นกัน ยายน ในภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคเหนื อ และภาคกลาง ส่ วนภาคใต้ จะเกิ ด ฝนตกในช่ วงเดื อ นตุ ล าคมถึ งเดื อ น
ธันวาคม ฤดูฝนในประเทศไทย เริ่ มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม และสิ้ นสุ ดในเดือนตุลาคม แต่สําหรับ
ภาคใต้ ฤดูฝนจะยาวนานกว่าภาคอื่นๆ อาจนานถึงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมของทุกปี ปริ มาณนํ้าฝน
เฉลี่ยในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2551-2560 มีค่าประมาณ 1,684 มิล ลิเมตรต่อ ปี และมีระยะเวลาฝนตกเฉลี่ย
ประมาณ 134 วันต่อปี ซึ่งนับว่ามีปริ มาณค่อนข้างมาก สําหรับปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยตามภาคต่างๆ
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(ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2561))

ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีป ริ ม าณฝนรวมรายปี 1,829 มิล ลิเมตร เป็ นปี ที่ส ภาวะอากาศของ
ประเทศไทยมีความผันแปรผิดไปจากปกติมาก คือ ปริ มาณฝนเฉลี่ยทั้งปี ของประเทศไทยในปี นี้ สูงกว่าค่า
ปกติประมาณร้อยละ 27 ซึ่ งเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2559 ที่มีปริ มาณฝนรวมรายปี 1,667 มิลลิเมตร เนื่ องจากเกือบ
ทุกภาคของประเทศไทย มีฝนตกชุกหนาแน่นเกือบตลอดปี โดยฤดูฝนปี นี้ เริ่ มต้นตามปกติแต่สิ้นสุ ดช้ากว่า
ปกติประมาณ 1 สัปดาห์ และตกเกือบต่อเนื่องตลอดทั้งฤดู อีกทั้งนอกฤดูฝนซึ่ งปกติจะมีฝนน้อยแต่ในปี นี้ มี
ฝนมากผิ ด ปกติ เมื่ อ พิ จารณาในช่ วง 10 ปี ที่ ผ่ านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่ า ปริ ม าณฝนรวมรายปี ของ
ประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง
ตารางที่ 2.2 ปริ มาณฝนทั้งปี ของประเทศไทยปี 2561 แต่ละภาค
ภาค
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ตะวันออก
ใต้ฝั่งตะวันออก
ใต้ฝั่งตะวันตก

เฉลี่ยรวม
(มิลลิเมตร/ปี )
1,274.30
1,381.30
1,380.40
1,926.40
1,959.20
2,879.50

(ที่มา : ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา)
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จากข้อมูล ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ภาคใต้จะมีฝนรายปี มากที่สุดในประเทศและภาคเหนื อเป็ นภาคที่
ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยน้อยกว่าภาคอื่นๆ ปริ มาณฝนทั้งประเทศไทยปี 2561 มีปริ มาณ 1660.90 มิลลิเมตรต่อปี
นํ้าผิวดินหรื อนํ้าท่ า ( Run – Off ) เมื่อฝนตกลงมาบนพื้นดินจะมีน้ าํ บางส่ วนขังหรื อไหลบนผิวดิน
ซึ่งเรี ยกว่านํ้าท่า และบางส่วนไหลซึมลงใต้ผิวดิน ทําให้เกิดแหล่งนํ้าตามธรรมชาติในดินที่อาํ นวยประโยชน์
ให้กบั พืชโดยตรง เมื่อปริ มาณนํ้าฝนตกลงมามาก นํ้าก็ไม่สามารถซึ มลงในดินได้ทนั จึงทําให้เกิดการไหลบ่า
(Run-off) ของนํ้าลงสู่ที่ต่าํ เช่น แม่น้ าํ ลําคลอง ลําห้วย ลําธาร แล้วจึงไหลลงมหาสมุทรต่อไป
จํานวนนํ้าท่าที่ไหลบนผิวดิน ได้กระจายตัวอยู่ตามลุ่มนํ้า ทัว่ ทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งหมด
25 ลุ่มนํ้า มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้ารวมทั้งหมด 512,107 ตารางกิโลเมตร ดูรายละเอียด ตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 แสดงรายละเอียดพื้นที่ลุ่มนํ้าเป็ นรายภาคของประเทศไทย

ภาคเหนือ

พื้นที่ล่มุ นํ้ารวม
(ตร.กม.)
128,450

ภาคกลาง

98,476

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก

176,599

ภาคใต้

72,102

รวม

512,107

ลุ่มนํ้า

36,480

ชื่ อลุ่มนํ้าประทาน

จํานวนจังหวัด

สาละวิน กก ปิ ง วัง
ยม น่าน
เจ้ า พระยา ป่ าสั ก สะแกกรั ง
ท่าจีน แม่กลอง เพชรบุรี
แม่น้ าํ โขง ชี มูล

16

ปราจีนบุรี บางประกง
ชายฝั่งตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตาปี ทะเลสาบสงขลา ปัตตานี
ภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันตก

7

19
17

14

73

(ที่มา: ธนภณ พัฒนา)

จากลุ่มนํ้าต่างๆ 25 ลุ่มนํ้า จะมีลุ่มนํ้าใหญ่อยู่ 3 ลุ่มนํ้า คือ ลุ่มนํ้าเจ้าพระยา ลุ่มนํ้าแม่กลอง และลุ่ม
นํ้าชีมูล เป็ นพื้นที่ประมาณร้ อยละ 65 ของพื้นที่ทวั่ ประเทศ มีแม่น้ ําขนาดใหญ่และขนาดเล็กรวมกัน 66
สาย รวมเป็ นความยาว 15,262 กิโลเมตร ทะเลสาบ 1 แห่งคือทะเลสาบสงขลา
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ระบบการให้น้ำ�และการจัดการ
นํ้ า ใต้ ดิ น (Ground Water) เป็ นแหล่ ง นํ้ าธรรมชาติ อี ก ประเภทหนึ่ ง ซึ่ งใช้ น้ ํ าสํ า หรั บ ทํา การ
ชลประทานได้คือ แหล่งนํ้าใต้ผิวดิน ในท้องที่ซ่ ึ งไม่มีแหล่งนํ้าบนผิวดินนั้นมนุษย์รู้จกั การนํานํ้าจากแหล่ง
นํ้าใต้ผิวดินขึ้นมาใช้ประโยชน์สาํ หรับอุปโภคบริ โภค และสําหรับใช้เพาะปลูกมาตั้งแต่สมัยโบราณนํ้าที่มีอยู่
ใต้ผิวดินคือนํ้าที่ได้มาจากนํ้าฝนที่ตกลงมาแล้วซึ มผ่านลงไปสะสมอยู่ในช่องว่างของดิน ทราย และกรวด
ตลอดจนรอยแตกและโพรงของหิ นที่อยู่ใต้ผิวดิ นนั้น เมื่อขุดบ่อ ไปจนถึงชั้นที่มีน้ าํ สะสมอยู่ เช่นชั้นทราย
หรื อกรวด ซึ่งนํ้าไหลผ่านได้ดี เวลาใดที่นาํ นํ้าขึ้นมาใช้ ทําให้น้ าํ ในบ่อลดลง ก็จะมีน้ าํ ไหลซึมเข้ามาแทนที่อยู่
เสมอ บ่อนํ้าที่ใช้ในการชลประทานจะมีขนาดที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กบั แหล่งสะสมนํ้าเป็ นหลัก
(ดังภาพที่ 2.3)

ภาพที่ 2.3 แหล่งนํ้าใต้ผิวดิน
(ที่มา :mindmap4u.com)
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ระบบการให้น้ำ�และการจัดการ
แหล่งนํ้าที่สะสมอยู่ใต้ผิวดิน ที่สาํ คัญมีอยูส่ องประเภท
1) แหล่งนํ้าที่ขงั อยูใ่ นช่องว่างของดิน แหล่งนํ้าใต้ผิวดินประเภทนี้ มักเป็ นนํ้าที่ขงั อยูใ่ นดิน
ชั้นแรก ซึ่ งส่ วนใหญ่ได้มาจากนํ้าบนผิวดินซึ มลงไปสะสมอยู่ในช่องว่างของดินทราย และกรวด บ่อนํ้าตื้น
สํ า หรั บ ใช้ อุ ป โภค บริ โภค ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ น้ ํ าจากแหล่ ง นี้ และระดับ ความลึ ก ประมาณ 6 - 15 เมตร
(ดังภาพที่ 2.4)

ภาพที่ 2.4 แหล่งใต้ดินระดับตื้น
(ที่มา:mindmap4u.com)

2) แหล่งนํ้าบาดาล เป็ นแหล่งนํ้าในชั้นทรายและกรวด ในช่องว่างหรื อรอยแตกแยกของหิ น
ซึ่งอยู่ภายใต้ช้ ันดินปิ ดทับด้านบนแหล่งนํ้าบาดาลเกิดจากนํ้าบนผิวดิน ได้แก่ นํ้าจากแม่น้ าํ ลําคลอง หนอง
บึง ไหลซึ ม ผ่านลงไปเก็บกักอยู่ใน ชั้นทรายกรวด และในช่อ งว่างหรื อ รอยแตกแยกของนํ้า บาดาลจะถูก
สะสมและกักเก็บอยูภ่ ายใต้แรงดัน และอยูใ่ นระดับความลึก 10 เมตรขึ้นไป (ดังภาพที่ 2.5)

ภาพที่ 2.5 แหล่งใต้ดินระดับลึก
(ที่มา :dgr.go.th)
แหล่งน้ำ�ชลประทานเพื่อการเกษตร 21

ระบบการให้น้ำ�และการจัดการ
2.3 การพัฒนาแหล่งนํ้าชลประทาน
นํ้า ที่ จ ะนํามาใช้ ในด้านการเกษตรที่ อ ยู่ต ามแหล่ ง ธรรมชาติ ต่ างๆ ไม่ มี ป ระโยชน์ โ ดยตรงกับ
การเกษตร จึงมีความจําเป็ นที่จะต้องเข้าพัฒนาและปรับปรุ ง นํ้าจากแหล่งนั้นๆ โดยนําเอาวิธีการของงาน
ชลประทาน เข้าไปดําเนินการดังนี้
2.3.1 ชลประทานประเภทอาศัยแรงโน้ มถ่ วงของโลก เป็ นงานหรื อโครงการที่ตอ้ งมีการยกระดับ
หรื อกักเก็บนํ้า ที่แหล่งนํ้าธรรมชาติ ให้มีระดับสู งกว่าพื้นที่เพาะปลูก แล้วส่ งนํ้าไปตามระบบส่ งนํ้าให้กับ
พื้นที่เพาะปลูก โดยนํ้าจะไหลไปตามคลองส่งนํ้า ด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก งานชลประทานลักษณะนี้มีอยู่
2 ประเภท
1) งานชลประทานประเภททดนํ้า เป็ นงานชลประทานที่ ต้อ งยกระดับ นํ้า ที่ มี อ ยู่เดิ ม ตาม
ธรรมชาติเช่น แม่น้ าํ ลําคลอง โดยจําเป็ นต้องก่อสร้างอาคารขวางทางนํ้า โดยพิจารณาเลือกก่อสร้างอาคาร
ให้เหมาะสมกับความต้องการการใช้งานขนาดของลํานํ้า เช่นในลําธารขนาดเล็กอาจจะใช้เสาไม้เนื้ อแข็งมา
ตอกเป็ นแถวห่ างกันพอสมควร แล้วใช้แผ่นไม้หรื อหิ นก่อเป็ นกําแพงเป็ นชั้นๆ สําหรับในลํานํ้าขนาดใหญ่
อาคารขวางลํานํ้าจะทําด้วยหินทิง้ หรื อคอนกรี ต (ดังภาพที่2.6)

ภาพที่ 2.6 เขือ่ นทดนํ้าเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท
(ที่มา: meiq3.com)

2) งานชลประทานประเภทเก็บกักนํ้า เป็ นงานชลประทานที่ต้อ งจัดหาและรวบรวมนํ้าจาก
แหล่งนํ้าธรรมชาติเก็บไว้เป็ นแหล่งนํ้าต้นทุน เพื่อส่งให้พ้ืนที่เพาะปลูกสามารถที่จะนํานํ้าไปใช้ได้ตลอดไป
โดยเฉพาะในฤดูแล้ง งานชลประทานประเภทเก็บกักนํ้า จําเป็ นต้องเลือกภูมิประเทศที่เหมาะสมมากที่สุด มี
แนวสันเขาเป็ นคันกั้นนํ้าโดยธรรมชาติ และสอบเข้าหากันมีพ้ืนที่รับนํ้าขนาดกว้างใหญ่หรื อเป็ นพื้นที่ลุ่มซึ่ ง
มีลกั ษณะเป็ นแอ่งหรื อบึงตามธรรมชาติ สามารถหาตําแหน่ง ปิ ดกั้นนํ้าไว้ได้อย่างเหมาะสม การก่อสร้ าง
โครงการต่างๆ ในลักษณะนี้ จาํ เป็ นต้องมีการสํารวจข้อมูลพื้นฐาน เช่น การสํารวจสภาพภูมิประเทศ สภาพ
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ระบบการให้น้ำ�และการจัดการ
อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา ธรณี วิทยา สําหรับงานสํารวจด้านธรณี วิทยา ต้อ งสํารวจอย่างละเอียดไปถึงการ
สํารวจหาแนวหินแยก หินร้าว แนวสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (ดังภาพที่ 2.7)

ภาพที่ 2.7 เขือ่ นเก็บกักนํ้าป่ าสักชลสิทธิ์
(ที่มา :th.smiz.net)

งานชลประทานประเภทเก็บกักนํ้า เมื่อสร้างเสร็จเรี ยบร้อยแล้วนอกจากจะมีประโยชน์ โดยตรงต่อ
กิจการด้านการเกษตรแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆ อีกมากมาย เป็ นต้นว่า
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ช่วยในด้านการป้องกันนํ้าท่วม
เป็ นแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ช่วยให้การคมนาคมเหนือเขื่อนสะดวกขึ้น
เป็ นแหล่งเพาะและขยายพันธุ์สัตว์น้ าํ
เป็ นแหล่งประกอบอาชีพด้านประมงนํ้าจืดของประชาชน
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ
ช่วยปรับสภาพนิเวศน์ของสิ่ งแวดล้อมรอบเขื่อนและอ่างเก็บนํ้าให้สมบูรณ์ข้ ึน

2.3.2 งานชลประทานประเภทสู บนํ้า งานชลประทานประเภทสูบนํ้า เป็ นงานชลประทานที่จะต้อง
สู บนํ้าขึ้นมาจากแหล่งนํ้าให้สูงถึงระดับที่จะสามารถส่ งนํ้าต่อ ไปได้ตามต้อ งการ แหล่งดังกล่าวอาจเป็ น
แม่น้ าํ ห้วย หนอง คลอง บึง และอ่างเก็บนํ้า ตลอดจนบ่อนํ้าบาดาล ที่มีน้ าํ เพียงพอในการใช้ได้ตลอดปี หรื อ
เกือบตลอดปี งานชลประทานประเภทสูบนํ้า เป็ นงานที่ตอ้ งอาศัยแรงจากเครื่ องจักรกลหรื อพลังงานอย่างอื่น
ยกนํ้าที่อยูใ่ นระดับตํ่าขึ้นไปยังพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งอยูส่ ูงกว่าโดยปล่อยไปตามคลองส่งนํ้าประเภทของงานสู บ
นํ้าจะพิจารณาก่อสร้างในท้องที่ที่ไม่สามารถสร้างอ่างเก็บนํ้า ทดนํ้าและผันนํ้าไปตามคลองส่งนํ้า โดยอาศัย
แรงโน้มถ่วงของโลกได้ แต่มีความจําเป็ นต้องพัฒนางานชลประทานเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจาก
มีแหล่งนํ้าที่สูบขึ้นไปใช้ไ ด้ และสภาพพื้นที่เพาะปลูกเหมาะสม งานก่อสร้างระบบสู บนํ้าส่ วนใหญ่จะใช้
พลัง งานไฟฟ้ า โครงการสู บ นํ้าพลัง ไฟฟ้ าที่ ก รมชลประทานดําเนิ น งานอยู่ ได้แ ก่ โครงการบางบาล
โครงการโดมน้อย เป็ นต้น
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2.3.3 งานพัฒนานํ้าใต้ ดินเพื่อการชลประทาน ในสภาพพื้นที่บางแห่ งอาจขาดนํ้าผิวพื้น หรื อไม่
สามารถอาศัยนํ้าจากแม่ลาํ ธารได้ งานพัฒนานํ้าใต้ดินในบริ เวณที่มีแหล่งนํ้าใต้ดินมาก (ดังภาพที่2.8, 2.9
และภาพที่ 3.0) ก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ลดลง บ่อนํ้าที่เจาะแต่ละบ่อสามารถใช้ประโยชน์ในการ
เพาะปลูกได้ในระดับหนึ่ ง การสํารวจขุดเจาะนํ้าบาดาล ลงทุนค่อนข้างสู ง เกษตรกรจึงจําเป็ นต้องหาข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ มาประกอบการพิจารณาดังนี้
• ศึกษาจากพื้นที่ใกล้เคียงว่ามีการขุดเจาะนํ้าบาดาลหรื อไม่ คุณภาพนํ้าเป็ นอย่างไร มีปริ มาณ
นํ้ามากน้อยเพียงใด ระดับความลึกเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายเป็ นจํานวนเท่าใด
• ขอคําแนะนําการขุดเจาะนํ้าบาดาล จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพยากรธรณี หรื อ
หน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง
• เมื่อได้รับข้อมูลมาพร้อมแล้วให้พิจารณาค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งลงทุนเปรี ยบเทียบกับรายได้ของ
ผลผลิตของเรา ว่าคุม้ กับค่าใช้จ่ายในการลงทุนหรื อไม่ การเปรี ยบเทียบผลตอบแทนควรคิด
เปรี ยบเทียบผลตอบแทนในเวลาอย่างน้อย เท่ากับอายุการใช้งานของเครื่ องมือและอุปกรณ์
ที่ลงทุนติดตั้งเพื่อสูบนํ้าบาดาล

ภาพที่ 2.8 แสดงการขุดเจาะนํ้าบาดาล
(ที่มา:dgr.go.th)
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ภาพที่ 2.9 การใช้น้ าํ ใต้ดินเพื่อการชลประทานขนาดเล็ก
(ที่มา : kasetporpeang.com)

ภาพที่ 2.10 แสดงการใช้น้ าํ ใต้ดินเพือ่ การชลประทานขนาดใหญ่
(ที่มา :wtamu.edu,ม.ป.ป.)

ภาพที่ 2.11 พื้นที่เพาะปลูกใช้น้ าํ ใต้ดินเพื่อการชลประทาน
(ที่มา : wtamu.edu,ม.ป.ป.)
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บทที่ 3
หลักการให้ นํ้าและปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้ อง
การชลประทาน ในแง่ของวิศวกรชลประทาน นอกจากจะทราบว่าจะจัดหานํ้ามาใช้การเพาะปลูก
อย่างไรแล้ว ยังจะต้องทราบและคํานึงถึงสิ่ งต่อไปนี้ดว้ ย
• ควรให้น้ าํ กับพืชเมื่อใด (When to irrigation)
• ควรให้น้ าํ กับพืชมากแค่ไหน (How much water to apply)
• ควรให้น้ าํ กับพืชโดยวิธีไหน (How to irrigation)
3.1 จะให้ นํ้ากับพืชเมื่อใด (When to irrigation)
เมื่อเราเป็ นผูใ้ ห้น้ าํ เราจะทราบอย่างไรว่าเมื่อไหร่ ควรจะให้น้ าํ กับพืช เพราะถ้าหากว่าให้น้ าํ กับพืช
ขณะที่ดิน ยังมีความชื้ นพอเพี ยง ก็เท่ ากับ ว่าเป็ นการสู ญเปล่า ในขณะเดี ยวกันถ้าเราให้น้ ําขณะที่ดินแห้ ง
เกินไป ก็อาจจะมีผลทําให้พืชเกิดการชะงักงันบ่อยๆ พืชแคระแกรน ผลผลิตที่ได้คุณภาพไม่ดี ดังนั้นการที่
เราจะทราบว่าควรจะให้น้ าํ กับพืชเมื่อไหร่ เราจะต้องทราบข้อมูล ดังต่อไปนี้ คือ
3.1.1 ความสัมพันธ์ ระหว่างดิน นํ้า และพืช
ดิน (Soil) เป็ นวัสดุที่มีรูพรุ น ประกอบด้วยสสาร 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลวและก๊าซ
ขนาดของเม็ดดินที่รวมตัวกันเป็ นก้อนเรี ยกว่า เนื้อดิน (Soil Texture) และเม็ดดินที่เรี ยงตัวและเกาะกันทําให้
เกิดรู พรุ นหรื อช่องว่างระหว่างเม็ดดิ นเรี ยกว่า โครงสร้างของดิ น (Soil Structure) ซึ่ งทั้งสองสิ่ งนี้ จะเป็ นตัว
บ่งบอกถึง คุณสมบัติของดินนั้นๆ กล่าวคือ เม็ดดินที่มีขนาดใหญ่จะมีช่องว่างของดินใหญ่ตามไปด้วย แต่
ปริ มาณหรื อจํานวนช่องว่างจะน้อยกว่าดินที่มีขนาดเล็ก

ภาพที่ 3.1 ภาพจําลองเปรี ยบเทียบขนาดของอนุภาคดิน
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สรุ ป...ขนาดและปริ มาณของช่องว่างระหว่างเม็ดดิน มีความสําคัญในเรื่ องการอุม้ นํ้าหรื อดูด
ซับนํ้า มีอิทธิพลต่อการให้น้ าํ และระบายนํ้าเป็ นอย่างมาก
นํ้าในดิ น (Soil Water) การเรี ย งตัวของเม็ ด ดิ น จะทําให้ เกิ ด ช่ อ งว่ างในดิ น ที่ มี ข นาดและ
รู ปทรงต่าง ๆ เกิดขึ้นเมื่อฝนตกหรื อมีการให้น้ าํ แก่พืช นํ้าจะแทรกเข้าไปตามช่องว่างเหล่านั้น และเกาะติด
กับเม็ดด้วยแรงยึดเหนี่ยว 2 ชนิด คือ
 แรงยึดเหนี่ ยวระหว่างโมเลกุลที่เหมือนกัน (Cohesive Force) เช่นโมเลกุลดินกับดิน
นํ้ากับนํ้า เป็ นต้น
 แรงยึดเหนี่ ยวระหว่างโมเลกุล ที่ต่างกัน (Adhesive Force) เช่ น โมเลกุล นํ้ากับดิ น
แรงทั้งสองแรงรวมเรี ยกว่า Capillary Force
ถ้าหากนํ้าเข้าไปแทนที่อ ากาศในดิ นจนเต็มทุกช่อ งว่าง เราเรี ยกช่ วงนี้ ว่า ดินอิ่มตัวด้ วยนํ้า
(Saturated) ในช่วงที่ดินอิ่มตัวด้วยนํ้า ดินจะปราศจากอากาศ นํ้าที่อยู่ในช่องว่างเหล่านั้น จะเป็ นปริ มาตร
สู งสุ ดที่ดิน จะเก็ บเอาไว้ไ ด้ ถ้าหากไม่ มีแรงภายนอกมากระทํา แต่เนื่ อ งจากสสารที่ อ ยู่บนโลกทุ กชนิ ด
จะถู กแรงดึ งดู ด ของโลกกระทําตลอดเวลา ซึ่ งรวมถึ งนํ้าที่ แ ทรกอยู่ในช่ อ งว่างระหว่างเม็ ดดิ น นั้น ด้ว ย
(ดังภาพที่ 3.2)

ภาพที่ 3.2 ระดับความชื้นต่างๆ ที่อยู่ในดิน

นํ้าในช่องว่างที่มีขนาดใหญ่ จะมีแรงยึดเหนี่ ยวน้อยกว่านํ้าในช่ องว่างขนาดเล็ก ดังนั้นเมื่อ
ผลรวมของแรงยึดเหนี่ ยว ระหว่างดิ นกับ นํ้า มีน้อ ยกว่าแรงดึ งดูดของโลก นํ้าก็จะไหลออกจากช่ อ งว่าง
เหล่านั้น ไปในทิศทางที่ต่าํ กว่า นํ้าที่ไหลในลักษณะนี้ เรี ยกว่า นํ้าอิสระ (Free Water or Gravitational Water)
หลังจากฝนหยุดตกหรื อหยุดให้น้ าํ แก่พืช นํ้าที่อยูใ่ นช่องว่างของดินที่มีขนาดใหญ่ จะถูกระบายออกมา โดย
ใช้เวลา 2 – 3 วัน (ในดินที่มีการระบายนํ้าดี) จากนั้นอากาศก็จะเข้ามาแทนที่น้ าํ ที่ไหลออกไป ส่ วนนํ้าที่ใน
ช่องว่างที่มีขนาดเล็กจะไม่ถูกระบายออกไป เนื่ องจากดินได้ดูดซับเอาไว้ นํ้าที่เหลืออยู่ในดินนี้ เราเรี ยกว่า
นํ้าซับ (Capillary Water) นํ้าซับจะมีการเคลื่อนที่อยู่ในดินอย่างช้าๆ และไปในทิศทางที่มีแรงดูดซับมาก
เสมอ (ดินแห้ง)
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ภาพที่ 3.3 การเคลือ่ นที่ของนํ้าในดิน ไปในทิศทางที่มีแรงดูดซับมากเสมอ

ต่อมา เมื่อดินสู ญเสี ยนํ้าหรื อความชื้นเหล่านั้นไป โดยพืชดูดนํ้าไปใช้ หรื อระเหยไปจากดิน
โดยแสงแดดและลม ทําให้ความชื้นเริ่ มลดลง จนกระทัง่ ถึงจุดจุดหนึ่ ง ซึ่ งนํ้าในดินจะไม่มีการเคลื่อนที่อีก
ต่อไป ทั้งนี้เพราะว่าแรงที่น้ าํ หรื อความชื้นจับอยูร่ อบๆ เม็ดดินนั้นเป็ นแรงยึดเหนี่ยวที่สูงมาก โดยจะจับแน่น
เป็ นฟิ ล์ม บางๆ อยู่รอบเม็ดดิ น ซึ่ งพืชไม่สามารถดูดนํ้าไปใช้ไ ด้ จะทําให้พืชเริ่ มเหี่ ยวเฉา อาการเหี่ ยวเฉา
ในช่วงนี้ ถือว่าเป็ นการเหี่ ยวเฉาชั่วคราว (Temporary Wilting ) ถ้าหากทําการให้น้ าํ กับพืช พืชก็จะกลับเข้าสู่
ภาวะปกติ แต่ถา้ หากปล่อยให้พืชขาดนํ้าต่อไป พืชก็จะตายในที่สุด เพราะพืชไม่สามารถนํานํ้าจากดินไป
ใช้ได้ นํ้าที่เหลืออยูเ่ ป็ นนํ้าที่จบั รอบๆ เม็ดดินเป็ นแผ่นบางๆ นี้เรี ยกว่า นํ้าเยื่อ (Hygroscopic Water)
สรุป ได้ว่านํ้าในดินทั้งสามชนิด ที่พืชจะนําไปใช้ได้ก็คือ นํ้าอิสระ และนํ้าซับ
ระดับความชื้นของดินในช่ วงต่าง ๆ

ภาพที่ 3.4 นํ้าในดิน และระดับความชื้นของดินที่จุดต่างๆ

ความชื้ น ชลประทาน (Field Capacity FC) หมายถึ ง ระดับ ความชื้ น ที่ เหลื อ อยู่ใ นดิ น
หลังจากนํ้าอิสระระบายออกไปหมดแล้ว ช่ วงนี้ ถือว่าเป็ นช่ วงที่ดินมีความชื้ นสู งสุ ด ที่พืชจะนําไปใช้ไ ด้
(เป็ นความชื้นที่เป็ นประโยชน์ต่อพืช = 100% )
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จุด เหี่ ย วเฉาถาวร (Permanent Wilting Point PWP) หมายถึ งในช่ ว งที่ ค วามชื้ น ในดิ น
ถูกพืชนําไปใช้ หรื อสู ญเสี ยโดยการระเหยเนื่ องจากลมหรื อความร้อน จนกระทัง่ ความชื้นเหลือน้อยจนพืช
ไม่สามารถดูดนํ้าในดินนั้นไปใช้ได้ พืชก็จะเริ่ มเหี่ ยวเฉา (Wilting Point) และช่วงนี้ ถา้ หากปล่อยให้ดินขาด
ความชื้นต่อไป พืชก็จะตายในที่สุด ซึ่ งเรี ยกว่า จุดเหี่ ยวเฉาอย่างถาวร (Permanent Wilting Point) ความชื้น
ช่วงนี้ถือว่าความชื้นที่เป็ นประโยชน์ต่อพืช = 0 % (ไม่มีประโยชน์)
ความชื้ นที่เป็ นประโยชน์ ต่อพืช (Available Moisture) หมายถึง ความชื้ นหรื อนํ้าที่พืชจะ
นําไปใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ จากดิ น นั้น ๆ ในดิ น ชนิ ด ต่ างๆ จะมี ค วามชื้ น ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ พื ช (Available
Moisture) โดยประมาณดังนี้
ดินทราย
ดินทรายปนร่ วน
ดินร่ วนปนทราย
ดินร่ วน
ดินเหนียว

=
=
=
=
=

19
25
38
50
55

มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร

ต่อ ความลึกของดิน 30 เซนติเมตร
ต่อ ความลึกของดิน 30 เซนติเมตร
ต่อ ความลึกของดิน 30 เซนติเมตร
ต่อ ความลึกของดิน 30 เซนติเมตร
ต่อ ความลึกของดิน 30 เซนติเมตร

3.1.2 ความลึกของเขตรากพืช (Root Zone Depth)

ภาพที่ 3.5 ความลึกของเขตรากพืช(Root Zone Depth)
(ที่มา : web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi2/subsoil/soil.htm)
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ความลึกของเขตรากพืช (Root Zone Depth) หมายถึง ความลึกของรากพืช (ไม่มีรากแก้ว) ที่
แผ่กระจายลงไปในดินที่เป็ นปกติ เนื้อดินมีลกั ษณะสมํ่าเสมอคือเป็ นเนื้ อเดียวกันตลอดความลึกของชั้นดิน
ความลึกของรากพืชจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กบั ชนิ ดของพืช การวัดความลึกของรากพืช จะวัดในดิ นที่มีเนื้ อ
สมํ่าเสมอ ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก และต้องเป็ นดินที่มีการระบายนํ้าดี ตลอดบริ เวณเขตรากพืช
ลักษณะการแผ่กระจายของรากพืช เกี่ยวข้องต่อการให้น้ าํ เพราะรากพืชเป็ นส่ วนที่จะนํานํ้า
ไปยังส่วนต่างๆ ของลําต้น การแผ่กระจายและการดูดนํ้าของรากพืชโดยทัว่ ไปมีลกั ษณะ (ดังภาพที่ 3.6)

ภาพที่ 3.6 ความชื้นที่พืชที่ดูดนําไปใช้ในระดับต่างๆ ของดิน

จากภาพจะเห็นได้ว่า ส่ วนที่พืชดูดนํ้าได้มากที่สุดได้แก่ส่วนบนสุ ด (40%) และที่ส่วนล่างสุ ด
จะดูดได้นอ้ ยที่สุด (10%) ดังนั้นการรักษาระดับความชื้นบริ เวณดินชั้นบนจึงมีส่วนสําคัญต่อการเจริ ญเติบโต
ของพืชเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะพืชที่รากตื้น
3.1.3 อัตราการใช้ นาํ้ ของพืช (Consumption use of water)

ภาพที่ 3.7 อัตราการใช้น้ าํ ของพืช (Consumption Use of Water)

หลักการให้น้ำ�และปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 31

ระบบการให้น้ำ�และการจัดการ
อัตราการใช้ นํ้าของพืช (Consumption Use of Water) หมายถึง ผลรวมของนํ้าที่พืชดูดนํ้า
ไปใช้และคายออกที่ใบ (Transpiration) รวมกับนํ้าที่ระเหยไปจากดิน (Evaporation) โดยพืชไม่ไ ด้ใช้ซ่ ึ ง
รวมเรี ยกว่า อัตราการใช้น้ าํ ของพืช (Consumption Use of Water or Evapotranspiration)
อัตราการใช้น้ าํ ของพืช ขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยต่างๆ เช่น
•
•
•
•
•

อุณหภูมิของอากาศ
ความชื้นในอากาศ( ความชื้นสัมพัทธ์)
ความเร็วลม
จํานวนฝนที่ตก
ปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ ชนิดพืชที่ปลูก อายุและขนาดของพืช

การหาอัตราการให้ นํ้าของพืช มีหลายวิธี เช่ น
ก. วัดจากถังวัดอัตราการใช้น้ าํ ของพืช เช่นถังวัดอัตราการใช้น้ าํ ของข้าว

ภาพที่ 3.8 ถังวัดอัตราการใช้น้ าํ ของข้าว

ข. วัดจากถาดวัดการระเหยของนํ้า (Evaporation Pan)

ภาพที่ 3.9 ถาดวัดการระเหยของนํ้า (Evaporation Pan)

การกําหนดอัตราการใช้ นํ้าของพืช เพื่อความสะดวกในคํานวณปริ มาณนํ้าที่พืชใช้ นิยมบอก
หน่วยเป็ นความลึกต่อหน่วยเวลา เช่น มิลลิเมตร / วัน หรื อ นิ้ว / วัน
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3.1.4 การกํ า หนดการให้ นํ้ า แก่ พื ช (Management Allowed Deficiency) MAD หมายถึ ง การ
กําหนดความชื้นหรื อนํ้าในส่วนจะให้พืชนําไปใช้ ก่อนที่จะมีการให้น้ าํ กับพืชครั้งต่อไปปกติรากพืชจะดูดนํ้า
ไปใช้ได้ดีที่สุด เมื่อดินนั้นมีความชื้นอยู่ในช่วงความชื้นชลประทาน (Field Capacity) และจะเริ่ มนํานํ้าไป
ใช้ได้ยากขึ้นเมื่อ ความชื้นเริ่ มหมดไป จนถึงจุดเหี่ยวเฉา (Wilting Point , WP)
ดังนั้นผูจ้ ัดการการให้น้ ํา ควรกําหนดความชื้ น ที่มีอ ยู่ในดิน ว่าจะให้พืชใช้มากน้อ ยเท่าใด
ก่อนที่จะให้น้ าํ ครั้งต่อไป ซึ่งเรี ยกว่า MAD ค่า MAD มีหน่วยเป็ นเปอร์ เซ็นต์หรื อความลึกของนํ้าในดิน เช่น
มิลลิเมตร เซนติเมตร และนิ้ว เป็ นต้น ตามปกติการกําหนด MAD ของพืชพอมีหลักเกณฑ์การกําหนดเฉลี่ย
ดังนี้ คือ
- พืชผัก กําหนด MAD = 20 – 40 %
- พืชไร่ กําหนด MAD = 50 – 70 %
สรุ ป MAD หมายถึง ตัวเลขที่ผูจ้ ดั การการให้น้ าํ กําหนดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ของความชื้นที่มีอยู่
ในดิน (ขณะอยูท่ ี่จุดความชื้นชลประทาน ) ที่ให้พืชใช้ ก่อนการให้น้ าํ กับพืชครั้งต่อไป
ดังนั้น การที่จะให้น้ าํ เมื่อไหร่ จะต้องทราบข้อมูล คือ
1. รู้ชนิดของเนื้อดินที่ทําการเพาะปลูก
2. รู้ความลึกของเขตรากพืชทีป่ ลูก
3. ทราบอัตราการใช้ นํ้าของพืช
4. ทราบการกําหนดการให้นํ้าแก่พืช (Management Allowed Deficiency) MAD

3.2 จะให้ นํ้ามากแค่ไหน (How much water to apply)
เราจะทราบได้อย่างไรว่า จะต้องให้น้ าํ กับพืชที่ปลูก จํานวนมากน้อยแค่ไหน เพราะหากให้มากไป
ก็เท่ากับว่าเป็ นการสิ้นเปลือง เพิ่มต้นทุนในการผลิต แต่หากให้น้อยไป ก็ทาํ ให้ไม่พอเพียงต่อความต้องการ
ของพืช หากเป็ นเช่นนี้ บ่อยๆ อาจทําให้พืชเกิดการชะงักงัน และแคระแกรนในที่สุด การที่จะให้น้ าํ กับพืช
มากแค่ไหน ขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยต่อไปนี้ คือ
3.2.1 ประสิ ท ธิภาพการให้ นํ้ า (Application Efficiency, Ea) หมายถึง ความสามารถของผูใ้ ห้น้ ํา
รวมถึงระบบการให้ น้ ําที่ ใช้ในพื้ น ที่เพาะปลู ก ว่ามีป ระสิ ท ธิ ภาพการให้น้ ําได้ดีม ากน้อ ยเพียงไรในการ
ออกแบบระบบชลประทาน ประสิ ทธิ ภาพในการให้น้ าํ จะมีตวั เลขเป็ นเปอร์ เซ็นต์ (%) โดยขึ้นอยูก่ บั วิธีการ
ให้น้ าํ ดังนี้
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• การให้ นาํ้ แบบร่ องคู (Furrow Irrigation) มีประสิ ทธิภาพการให้น้ าํ (Ea) = 50%

ภาพที่ 3.10 การให้น้ าํ แบบร่ องคู (Furrow Irrigation)

• การให้ นาํ้ แบบท่วมผิวดิน (Flooding Irrigation) มีประสิ ทธิภาพการให้น้ าํ (Ea) = 60%

ภาพที่ 3.11 การให้น้ าํ แบบท่วมผิวดิน (Flooding Irrigation)

• การให้ นาํ้ แบบฉีดฝอย (Sprinkler Irrigation) มีประสิ ทธิภาพการให้น้ าํ (Ea)=70%

ภาพที่ 3.12 การให้น้ าํ แบบฉีดฝอย (Sprinkler Irrigation)
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• การให้ นาํ้ แบบหยด (Drip or Trickle) มีประสิ ทธิภาพการให้น้ าํ (Ea) = 90%

ภาพที่ 3.13 การให้น้ าํ แบบหยด (Drip or Trickle)

จากตัว เลขที่ เป็ นเปอร์ เซ็ น ต์ข้างต้น ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ น้ าํ (Ea) จะใช้วิธีก ารให้ น้ ําเป็ น
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา แต่ในทางปฏิบัติผูใ้ ห้น้ าํ มีส่วนสําคัญ ที่จะทําให้ประสิ ทธิ ภาพการให้น้ าํ (Ea)
ดังกล่าวสู งขึ้นหรื อตํ่าลงขึ้นอยู่กบั ความละเอียดของผูใ้ ห้น้ าํ อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวเป็ นสิ่ งสะดวกต่อ
การคํานวณการให้น้ าํ บนพื้นที่เพาะปลูกเว้นเสี ยแต่ว่าระบบการให้น้ าํ ดังกล่าวได้รับการประเมินผล บนพื้นที่
เพาะปลูกจริ งๆ เสี ยก่อน ตัวเลขประสิ ทธิภาพการให้น้ าํ อาจจะเปลี่ยนแปลงได้
3.2.2 อัตราการซึมนํ้าของดิน ขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น ลักษณะของเนื้อดิน โครงสร้างของ
ดิน ปริ มาณอินทรี วตั ถุในดิน ความลาดเทของพื้นที่ดิน การมีสิ่งปกคลุมของดินนั้นๆ ลักษณะการซึมนํ้าของ
ดินพอที่จะสรุ ปได้ 2 ลักษณะ คือ
1) ซึมลงในแนวดิ่ง (Infiltration Rate)

ภาพที่ 3.14 ลักษณะการซึมของนํ้าในแนวดิ่ง

การซึมลงในแนวดิ่ง (Infiltration Rate) จะเป็ นการซึมจากผิวดินด้านบน โดยการดูดซับ
ของดินและด้วยแรงดึงดูดของโลกรวมกัน เช่น การให้น้ าํ แบบท่วมเป็ นผืน การให้น้ าํ แบบฉีดฝอย เป็ นต้น
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2) ซึมทุกทิศทุกทาง (Intake rate)

ภาพที่ 3.15 ลักษณะการซึมของนํ้าทุกทิศทุกทาง

การซึมทุกทิศทุกทาง (Intake Rate)จะเป็ นการซึ มด้วยแรงดูดซับไปในทิศทางที่มีแรงดึง
ความชื้นสูงเสมอ เช่น การให้น้ าํ แบบใต้ผิวดิน การให้น้ าํ แบบร่ องคู การให้น้ าํ แบบหยด เป็ นต้น
อัตราการซึ มนํ้า สามารถวัดได้จากแปลงเพาะปลูกจริ งๆ โดยใช้ถงั Cylinder Infiltrometer
อัตราการซึ มนํ้าจะมีมากในช่วงแรก ๆ (ขณะที่ดินแห้ง) และจะค่อย ๆ ลดลง จนกระทัง่ ถึงระดับหนึ่ ง อัตรา
การซึมจะคงที่ ซึ่งเรี ยกว่า Basic Intake Rate

ภาพที่ 3.16 ถังวัดอัตราการซึมของนํ้า (Cylinder Infiltrometer)

ภาพที่ 3.17 ลักษณะการซึมนํ้าของดินแต่ละชนิด
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ผลจากการที่เราทราบอัตราการซึมนํ้าของดิน จะทําให้เราทราบว่าเวลาที่ใช้ให้น้ าํ ควรจะ
นานเท่าใดและอัตราการให้น้ าํ จะให้เป็ นปริ มาณเท่าใด จึงจะเหมาะสมไม่มีการไหลบ่าและชะล้างดิน
สรุป จะให้น้ าํ มากแค่ไหน จะต้องทราบ
1) ประสิทธิภาพการให้ นํ้าของระบบและความสามารถของผู้ให้นํ้า
2) อัตราการซึมนํ้าของดิน
3) อัตราการใช้ นํ้าของพืช เช่ น อายุ ขนาด ฤดูกาล สภาพท้องถิ่น และชนิดของดิน
3.3 จะให้ นํ้าด้วยวิธีใด (How to irrigation)
วิธีการให้น้ ําพืชสามารถทําได้หลายวิธี การที่จะเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ งขึ้นอยู่กับปั จจัยหลายๆ อย่าง
ดังต่อไปนี้ คือ
3.3.1 วัตถุประสงค์ ของการใช้ พื้นที่ วัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ ที่จะทําการวาง
ระบบนํ้า จะต้องกําหนดแผนในระยาวให้ชดั เจน วัตถุประสงค์ของการใช้พ้ืนที่จะเป็ นตัวกําหนดรู ปแบบของ
ระบบให้น้ าํ ซึ่งจําแนกออกเป็ น 2 รู ปแบบคือ ระบบการให้น้ าํ เพื่อการเกษตร และระบบการให้น้ าํ เพื่องานภูมิ
ทัศน์ ซึ่งทั้ง 2 ระบบมีความแตกต่างๆ กันอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ ระบบการให้น้ าํ เพื่อการเกษตรจะเน้นที่ความ
เหมาะสมและสมํ่าเสมอ ราคาไม่สูง ในขณะที่ระบบการให้น้ าํ เพื่องานภูมิทศั น์ จะเน้นเรื่ องความสวยงามเป็ น
อันดับแรก ดังนั้นทั้ง 2 ระบบไม่ควรนํามาใช้ในพื้นที่เดียวกัน
การลงทุนวางระบบนํ้าเป็ นการลงทุนที่ค่อนข้างสู ง และระบบนํ้าก็มีอายุการใช้งานที่จาํ กัด
ดังนั้นต้องวางแผนการใช้พ้ืนที่ในอนาคตไว้ดว้ ย เพื่อช่ วยให้การลงทุนมีความคุม้ ค่ามากที่สุด โดยไม่ตอ้ ง
ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ย นแปลงมากนัก เช่ น ปั จจุ บัน ต้อ งการปลู ก มะละกอเพี ยงอย่างเดี ย ว แต่ อีก 3 ปี
ข้างหน้า มีแผนที่จะปลูกขนุนแทน หรื อ ต้องการขยายพื้นที่ปลูก จากที่มีอยู่ในปั จจุบันออกไปอีกนั้น การ
ออกแบบระบบนํ้าจะต้องเผื่อไว้ให้พอเพียงสําหรับปั จจุบนั และการขยายพื้นที่ปลูกในอนาคตต่อไป ซึ่ งเมื่อ
ถึงเวลานั้นจะได้ไม่ตอ้ งเปลี่ยนขนาดท่อ หรื อเครื่ องสูบนํ้าใหม่ เพียงแต่ต่อท่อเข้าไปในพื้นที่ที่ขยายเท่านั้น
นอกจากนั้นผูอ้ อกแบบอาจต้องคําถึงการเปลี่ยนรู ปแบบการทํางานของระบบ เช่น เปลี่ยนจาก
ระบบธรรมดาเป็ นระบบอัตโนมัติในอนาคต ซึ่งจะทําให้ไม่ยงุ่ ยากและสิ้นเปลืองมากจนเกินไป
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3.3.2 ลักษณะของพื้นที่เพาะปลูก สถานที่ต้ งั ของพื้นที่ (Site Location) จะช่วยให้ได้พ้ืนฐานข้อมูล
อื่นๆ เช่น ระดับความสู งจากระดับนํ้าทะเล ข้อมูล ทางอุตุนิยมวิทยาที่จะนํามาใช้ แผนที่ดิน ชนิ ดของพืชที่
เหมาะสมจะปลูก เป็ นต้น ข้อมูลของพื้นที่ที่สาํ คัญและควรมีประกอบเพื่อนํามาใช้ในการออกแบบ คือ
•
•
•
•

ขอบเขตของพื้นที่
แผนที่ระดับที่แสดงเส้นชันความสูงที่มีความแตกต่างไม่เกิน 1 เมตร
บริ เวณแหล่งนํ้าและพื้นที่ที่จะพัฒนาเป็ นแหล่งนํ้าใกล้เคียง
สภาพพื้นที่ เช่น ที่ลุ่มนํ้าขัง พื้นที่ดอน

ข้อมูลเหล่านี้ เป็ นสิ่ งสําคัญในการเลือก ระบบการให้น้ าํ และระบายนํ้าที่จะนํามาใช้ในพื้นที่
นอกจากนี้ขอบเขตของพื้นที่จะเป็ นตัวกําหนดขนาดของแปลงเพาะปลูก และโซนให้น้ าํ ด้วย
3.3.3 แหล่งนํ้าที่จะจัดหาให้ กับพืช ก่อนที่จะมีการออกแบบระบบนํ้า ต้องแน่ใจว่ามีปริ มาณนํ้าอย่าง
เพียงพอต่อการใช้งานในฤดูแล้ง แหล่งนํ้าที่นาํ มาใช้ในการเกษตรส่ วนใหญ่ จะมาจากแหล่งนํ้าผิวดิน เช่ น
ห้วย หนอง คลองบึง แม่น้ าํ ลําธารต่างๆ นอกจากนี้ ยงั มีน้ าํ ใต้ผิวดินที่นาํ มาใช้ได้อีก เช่น นํ้าบาดาล นํ้าจาก
แหล่งต่างๆ ที่ ก ล่าวมา จะต้อ งเป็ นนํ้าที่ มีคุ ณ ภาพดี คือ ไม่ มี สารพิ ษเจื อ ปน และที่ สําคัญ คือ จะต้อ งไม่ มี
ความเค็ม
ข้อมูลด้านแหล่งนํ้า จะช่วยในการเลือกระบบนํ้าและอุปกรณ์การให้น้ าํ ที่ใช้ได้เป็ นอย่างดี เช่น
หากคุณ ภาพของนํ้ามีตะกอนหรื อ สิ่ งเจือ ปนมากจนเกิ นไป ก็อ าจต้องพิจารณาการเพิ่มกรองนํ้าเข้าไปใน
ระบบ หรื อหากปริ มาณนํ้ามีนอ้ ยก็ควรเลือกพืชและระบบที่ใช้น้ าํ น้อยเช่นกัน
3.3.4 คุณสมบัติของดิน ดินเป็ นตัวแปรสําคัญในการเลือกใช้ระบบให้น้ าํ ดินแต่ละชนิดมีคณ
ุ สมบัติ
ด้านต่างๆ แตกต่างกัน เช่น การอุม้ นํ้า การซึ มนํ้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นคุณสมบัติทางกายภาพของดิน โดยทัว่ ไป
เมื่อกล่าวถึงดินกับระบบนํ้า จะคํานึงถึง
•
•
•
•
•

ความสามารถในการอุม้ นํ้า (Water Holding Capacity)
อัตราการซึมนํ้าของดิน (Infiltration Rate)
ปริ มาณนํ้าที่พืชจะนําไปใช้ได้ (Available Water Content)
ระดับความชื้นชลประทาน (Field Capacity)
ความลึกของชั้นดินดาน (Hard Pan)

ข้อมูลเหล่านี้นอกจากจะเลือกใช้ระบบนํ้าแล้ว ยังใช้ในการจัดการระบบนํ้าให้มีประสิ ทธิภาพ
ด้วย อนึ่ งพืชจะเจริ ญเติบโตได้ดี เมื่อ ความชื้นในดิ นอยู่ที่ระดับความชื้ นชลประทาน หรื อ ตํ่ากว่าเล็กน้อ ย
ดังนั้นการระบายนํ้าเร็วหรื อช้า มีส่วนที่จะกําหนดวิธีการให้น้ าํ และการจัดการระบบนํ้าที่ใช้
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3.3.5 ชนิดของพืชที่ปลูก ชนิดของพืชที่ปลูกหรื อจะปลูก เป็ นตัวแปรหลักในการกําหนดระบบให้
นํ้าที่จะใช้ เช่น
• พืชแต่ละชนิดมีวิธีการปลูกและระยะปลูกที่แตกต่างกัน
• ต้องการนํ้าไม่เท่ากัน บางชนิดทนแล้งได้ดี บางชนิดต้องการต้องการความชื้นมาก ไม่
ทนแล้ง
• พืชแต่ละชนิดมีการแพร่ กระจายของรากแตกต่างกัน หรื อแม้แต่เป็ นพืชชนิดเดียวกันแต่
หากขนาดหรื ออายุต่างกัน ระดับความลึกของรากก็ไม่เท่ากัน
ทั้งหมดนี้เป็ นสิ่ งที่จะต้องใช้พิจารณาในการออกแบบ บางครั้งต้องการให้ปุ๋ยพร้อมกับการให้
นํ้าก็ตอ้ งศึกษาว่าปุ๋ ยที่ใช้ จะตกตะกอนอุดตันท่อหรื อไม่ หรื อแม้แต่การจัดการนํ้าที่ดีก็ป้องกันการระบาด
ของแมลงได้ เช่น การให้น้ าํ แบบพ่นฝอยจะลดการระบาดของเพลี้ยไฟได้ และหากการจัดการการให้น้ าํ เกิด
ข้อผิดพลาด เช่น การให้น้ าํ ในเวลาที่ไม่เหมาะสม อาจเกิดโรคกับพืชได้เช่นกัน
3.3.6 สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสงแดด ลม และ ฝน ปั จจัยต่างๆ
เหล่านี้มีอิทธิพลต่อการใช้น้ าํ ของพืช
• อุณหภูมิ ขณะที่อุณหภูมิสูงความชื้นตํ่า จะมีผลต่อการระเหยและคายนํ้าสูง ดังนั้นระบบ
นํ้าที่มีการฉีดเป็ นฝอยจะมีการระเหยมากกว่าแบบอื่นๆ ดังนั้นจึงควรเลือกช่วงเวลาให้น้ าํ
ที่เหมาะสม
• แสงแดด นอกจากเป็ นสาเหตุท่ีทาํ ให้อุณหภูมิสูงและทําให้การระเหยนํ้ามากแล้ว ยังมี
ส่วนทําให้อุณหภูมิน้ าํ ในท่อสูงขึ้น ทําให้อตั ราการไหล (Flow Rate) จากหัวฉีดนํ้าสู งขึ้น
นอกจากนี้ รังสี อุลตร้าไวโอเลต (UV) ยังมีส่วนทําให้อายุการใช้งานของท่อพลาสติกที่ถูก
แสงแดดนั้นสั้นลง
• ลม มีส่วนทําให้เกิ ดการระเหยของนํ้าเช่ นกัน และมีอิทธิ พลโดยตรงต่อการกระจายนํ้า
ของการให้น้ าํ แบบฉี ดฝอย ทําให้พืชได้รับนํ้าไม่สมํ่าเสมอ การเจริ ญเติบโตของพืชไม่
พร้อมกัน ดังนั้นควรวางแผนช่วงเวลาการให้น้ าํ ให้เหมาะสมหรื อเลือกระบบนํ้าให้เหมาะ
กับสถานที่ หากหลีกเลี่ยงยากควรปลูกพืชบังลม (Wind Brake)
• ฝน ข้อมูลที่เกี่ยวกับฝน ได้แก่
 ปริ มาณฝน
 การกระจายของฝน
 จํานวนวันที่ฝนตก
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ปั จจัยเหล่านี้ มีผลทําให้การแผ่กระจายของรากพืชด้วย หากปริ มาณฝนน้อยหรื อความถี่ของ
การตกมีนอ้ ย จะต้องวางแผนใช้ระบบนํ้าอย่างเหมาะสม เพราะในเขตพื้นที่ที่ฝนชุกพืชมักมีความต้องการนํ้า
มาก การวางแผนการให้น้ าํ ที่พอเพียงจึงจะทําให้พืชเจริ ญเติบโตตามปกติได้
3.3.7 สภาพพื้ นที่ เพาะปลูกที่เตรี ย มไว้ สภาพพื้ นที่ที่ เตรี ยมไว้ เพื่อ การเพาะปลูกอาจจะมีห ลาย
ลักษณะ เช่น การยกร่ องเพื่อปลูกพืชแบบเป็ นแถวมีระยะห่ างระหว่างต้นและระยะห่ างระหว่างแถว ดังนั้น
วิธีการให้น้ าํ ที่เหมาะสมก็คือการให้น้ าํ แบบร่ องคู แต่ท้ งั นี้ตอ้ งพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย หากพื้นที่ไม่
ราบเรี ยบการให้น้ าํ ทางผิวดินก็ไม่เหมาะ อาจจะต้องใช้ระบบฉีดฝอยหรื อแบบหยดแทน
3.3.8 การเข้ าถึงของไฟฟ้ า การเข้าถึงของไฟฟ้า จะมีส่วนช่วยในการพิจารณาการใช้เครื่ องต้นกําลัง
ของปั้มนํ้า เพราะมอเตอร์ไฟฟ้าจะมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าเครื่ องยนต์ อีกทั้งยังมีความประหยัดมากกว่า การ
บํารุ งรักษาก็น้อ ยกว่า แต่ถ ้าหากพื้นที่ น้ ันไกลจากกระแสไฟฟ้ ามากก็อ าจจะพิจารณาใช้เครื่ อ งยนต์แทน
ข้อมูลระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเลือกใช้น้ ัน เช่น จํานวนเฟสของระบบส่ งแบ่งเป็ น 1 เฟส และ
3 เฟส หากใช้ไฟฟ้ า 3 เฟสได้ก็จะดี เพราะทําให้ประหยัดกระแสไฟได้มากขึ้น มอเตอร์ ที่ใช้มีขนาดเล็กลง
ราคาถูก
3.3.9 ความเที่ยงตรงของข้ อมูล ความเที่ยงตรงของข้อมูล มีผลเป็ นอย่างมากต่อการเลือกวิธีการให้
นํ้ากับพืช หากข้อมูลที่ได้มา ขาดความเที่ยงตรง ไม่ทนั สมัย ก็อาจมีผลทําให้ระบบนํ้าที่เลือกใช้ไม่เหมาะสม
เป็ นผลให้การเพาะปลูกไม่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย
สรุป จะให้ นํ้าด้วยวิธีใด (How to irrigation) ต้องพิจารณาจากข้อมูลดังนี้
1) วัตถุประสงค์ของการใช้ พื้นที่
2) ลักษณะของพื้นที่เพาะปลูก
3) แหล่งนํ้าที่จะจัดหาให้ กับพืช
4) คุณสมบัติของดิน
5) ชนิดของพืชที่ปลูก
6) สภาพภูมิอากาศ
7) สภาพพื้นที่เพาะปลูกที่เตรียมไว้
8) การเข้าถึงของไฟฟ้า
9) ความเที่ยงตรงของข้อมูล
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บทที่ 4
การให้ นาํ้ ทางผิวดิน
การชลประทานหรื อการให้น้ าํ ทางผิวดิน (Surface Irrigation) เป็ นวิธีการให้น้ าํ กับพืช โดยปล่อย
ให้น้ าํ ขังหรื อไหลตามผิวดินแล้วซึ มลงในดินตรงจุดที่น้ ํานั้นขังหรื อ ไหลผ่าน โดยถือ ว่าผิวดินเป็ นทางนํ้า
ซึ่งอาจมีรูปร่ าง ขนาดและลักษณะแตกต่างกันออกไปคือมีขนาดตั้งแต่เป็ นร่ องนํ้าเล็กๆ (Corrugation) เป็ น
ร่ องคูขนาดใหญ่ (Furrow) หรื อให้เป็ นแปลงขนาดใหญ่ (Flooding) โดยบังคับนํ้าให้ท่วมเป็ นแปลงๆ การ
ให้น้ าํ ทางผิวดิน สามารถแบ่งแยกออกได้ดงั นี้ คือ
การให้ นาํ้ ทางผิวดิน (Surface Irrigation)
แบบท่วมเป็ นผืน (Flooding)
- ท่วมเป็ นผืนยาว
(Graded Border)
- ท่วมเป็ นผืนราบหรื อเป็ นอ่าง
(Level Border)
- ท่วมเป็ นผืนตามแนวเส้นขอบเนิน
(Contour Level or Contour Check)
- ท่วมจากคูตามแนวเส้นขอบเนิน
(Contour Ditch)

แบบร่ องคู (Furrow)
- ร่ องคูลาด
(Graded Furrow)
- ร่ องคูราบ
(Level Furrow)
- ร่ องคูตามแนวเส้นขอบเนิน
(Contour Furrow)
- ร่ องคูเล็ก
(Corrugation)

ภาพที่ 4.1 วิธีการให้น้ าํ ทางผิวดิน (Surface Irrigation)
(ที่มา : Orson W. Israelsen)
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4.1 การให้ นาํ้ แบบท่วมเป็ นผืน (Flooding)
การให้น้ าํ แบบท่วมเป็ นผืน (Flooding) เป็ นวิธีการให้น้ ําแก่พืชทางผิวดินวิธีหนึ่ ง คือมีการควบคุม
บังคับนํ้า โดยในพื้นที่ที่จะทําการให้น้ ําแต่ล ะแปลงจะต้องมีคนั ดินกั้นเพื่อ ควบคุมการไหลออกนอกแนว
พื้นที่ปลูกพืช การให้น้ าํ สามารถทําได้โดยใช้ท่อกาลักนํ้า ประตูน้ าํ จากคลองซอยหรื อคลองแยกซอย โดย
ปกติ ม ัก ไม่ ส่ งจากคลองสายใหญ่ โ ดยตรง นอกจากนี้ ยัง ใช้วิ ธี ส่ งตามท่ อ และปล่ อ ยจากท่ อ ที่ มี ป ระตู
(Gated Pipe) การให้น้ าํ แบบนี้ ยงั แบ่งย่อยออกตามรู ปร่ างลักษณะและสภาพพื้นที่ที่ทาํ การให้น้ าํ ดังต่อไปนี้
คือ
4.1.1 การให้ นาํ้ แบบท่วมเป็ นผืนยาว (Graded Border) มีลกั ษณะทัว่ ไปดังนี้คอื
• แบ่ งพื้ นที่ เพาะปลูก ออกเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ทําคันดิ น ล้อ มรอบทั้งสี่ ด้านหรื อ ด้าน
ท้ายสุดอาจไม่ลอ้ มก็ได้
• มีคูส่งนํ้าหรื อท่อส่งนํ้าอยูห่ ัวแปลง
• ปริ มาณนํ้าที่ให้จะต้องมากพอในการแผ่กระจายทั้งพื้นที่ของแปลง
• ความกว้างของแปลงโดยประมาณไม่เกิน 30 เมตร ยาวไม่เกิน 300 เมตร
• ความลาดเทของพื้นที่ไม่เกิน 0.5 เปอร์เซ็นต์
• ดินควรเป็ นดินที่มีอตั ราการซึ มนํ้าตํ่าถึงปานกลางเพื่อป้ องกันการสูญเสี ยที่มากเกิน และ
ป้องกันการพังทลายของดิน
• พืชที่ปลูกควรเป็ นพืชที่ปลูกแล้วไม่ต้องมีการไถพรวนอีก เช่น หญ้าเลี้ยงสัตว์ พืชไร่ ที่
การปลูกแบบหว่านเมล็ด หรื อพืชทุกชนิด
• มีแหล่งนํ้าที่มากพอเพียงต่อการเพาะปลูก

ภาพที่ 4.2 การให้น้ าํ แบบท่วมเป็ นผืนยาว (Graded Border)
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน)
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4.1.2 การให้ นา้ํ แบบท่วมเป็ นผืนราบหรื อท่วมเป็ นอ่าง (Level Border or Basin) มีลกั ษณะ คือ
•
•
•
•
•
•
•

แบ่งแปลงออกเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าเช่นเดียวกับแบบแรก
ลักษณะพื้นที่เพาะปลูกราบเรี ยบหรื อมีความลาดเทก็เพียงเล็กน้อย
มีกนั ดินล้อมรอบทั้งสี่ ดา้ น การส่งนํ้าเข้าแปลงทําเช่นเดียวกันกับแบบแรก
นํ้าจะขังอยูใ่ นแปลงแล้วค่อย ๆ ซึมจนแห้งไปเอง
ปลูกพืชได้ทุกชนิด แต่ที่เหมาะคือข้าว และหญ้าเลี้ยงสัตว์
ดินควรเป็ นดินที่มีอตั ราการซึมนํ้าตํ่าถึงปานกลาง
มีปริ มาณนํ้ามากพอเพียงต่อการเพาะปลูก

ภาพที่ 4.3 การให้น้ าํ แบบท่วมเป็ นผืนราบหรื อท่วมเป็ นอ่าง (Level Border or Basin)
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน)

4.1.3 การให้ นํ้ า ท่ ว มเป็ นผื น ตามแนวเส้ นขอบเนิ น (Contour Level or Contour Check) เป็ น
วิธีการให้น้ าํ แก่พื ชทางผิวดิ น ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันแบบท่ วมเป็ นผืนยาว วิธีน้ ี ไ ด้ดัดแปลงให้เข้ากับ
สภาพพื้นที่ ที่มีความเทไม่สมํ่าเสมอ โดยการเปลี่ยนแนวคันดินกั้นนํ้า ให้มาอยูใ่ นแนวเส้นขอบเนิน ลักษณะ
ต่างๆ เหมือนกับแบบอื่นๆ ที่กล่าวมา

ภาพที่ 4.4 การให้น้ าํ แบบท่วมเป็ นผืนตามแนวเส้นขอบเนิน (Contour Level or Contour Check)
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน)
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4.1.4 การให้ นาํ้ ท่วมจากคูตามแนวเส้ นขอบเนิน (Contour Ditch) มีวิธีการ คือ
• ปล่อยให้น้ าํ ไหลเข้าไปในร่ องคูตามแนวเส้นขอบเนิน โดยอัดนํ้าจากคูส่งนํ้า และสร้าง
ฝายชัว่ คราวขึ้นมา
• ปล่อยนํ้าจากคูส่งนํ้าให้ไหลท่วมแปลงทีละโซนจนครบ
• ความลาดเทของแปลง ประมาณ 0.5 เปอร์เซ็นต์
• การปลูกพืชเหมือนกับอืน่ ๆ ที่กล่าวมา

ภาพที่ 4.5 การให้น้ าํ ท่วมจากคูตามแนวเส้นขอบเนิน (Contour Ditch)
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน)

4.2 การให้ นาํ้ แบบร่ องคู (Furrow)
การให้น้ าํ แบบร่ องคู (Furrow) เป็ นวิธีการให้น้ าํ แก่พืชทางผิวดิน โดยการปล่อยให้น้ าํ ไหลเข้าไปใน
แปลงเพาะปลูกที่ยกร่ องเตรี ยมไว้เรี ยบร้อยแล้ว วิธีการส่งนํ้าเข้าแปลงทําได้ 2 วิธี คือ
1) ใช้ ท่อกาลักนํา้ (Siphon)

ภาพที่ 4.6 การนํานํ้าเข้าแปลงโดยใช้ท่อกาลักนํ้า (Siphon)
(ที่มา : www.pacsouthwestirr.com)
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2) ใช้ ท่อมีประตู (Gate Pipe)

ภาพที่ 4.7 การนํานํ้าเข้าแปลงโดยใช้ท่อมีประตู (Gate Pipe)
(ที่มา : www.pacsouthwestirr.com)

วิธีการให้น้ าํ แบบร่ องคูมีหลายวิธี หากแบ่งการใช้งานตามลักษณะของพื้นที่ แบ่งได้ดงั นี้คอื
4.2.1 การให้ นาํ้ แบบร่ องคูลาด (Graded Furrow) ลักษณะทัว่ ไปคือ
• เป็ นร่ องนํ้าเล็กๆ มีความลาดเทสมํ่าเสมอและมีแนวตรงไปตามทิศทางการไหลของนํ้า
• พืชที่ปลูกจะปลูกบนสันร่ อง ขนาดของร่ องขึ้นอยูก่ บั ชนิดของพืชที่ปลูกและชนิดของดิน
• เหมาะกับพืชที่ปลูกเป็ นแถวทุกชนิด รวมทั้งสวนผลไม้และพืชไร่
• ไม่เหมาะกับพื้นที่ที่เป็ นทรายจัด เพราะว่าคงจะพังง่ายและอัตราการซึมนํ้าสูงเกินไป
• ความลาดเทของพื้นทีไ่ ม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์

ภาพที่ 4.8 การให้น้ าํ แบบร่ องคูลาด (Graded Furrow)
(ที่มา : cagsoftware.com.au. ม.ป.ป.)
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4.2.2 การให้ นาํ้ แบบร่ องคูราบ (Level Furrow) มีวิธีการดังนี้คือ
•
•
•
•

ร่ องคูไม่มคี วามลาดเทหรื อมีก็เพียงเล็กน้อยและมีแนวตรง
ขนาดของร่ องขึ้นอยูก่ บั ชนิดของพืช ชนิดของดินและเครื่ องมือที่ใช้ในการยกร่ อง
อัตราการให้น้ าํ จะต้องมากกว่าแบบแรกเพราะพื้นที่ราบเรี ยบ
ลักษณะอื่นๆ ก็เหมือนแบบร่ องคูลาด

ภาพที่ 4.9 การให้น้ าํ แบบร่ องคูราบ (Level Furrow)
(ที่มา : cagsoftware.com.au, ม.ป.ป.)

4.2.3 การให้ นาํ้ แบบร่ องคูตามแนวเส้ นขอบเนิน (Contour Furrow) มีลักษณะดังนี้
• ร่ องคูจะมีแนวและความยาวไปตามเส้นขอบเนินโดยมีความลาดเทเล็กน้อย เพื่อให้น้ าํ
ไหลไปยังปลายร่ องได้เร็วขึ้น
• ความลาดเทไม่ควรเกิน 3 - 4 เปอร์เซ็นต์
• เหมาะกับพื้นที่ที่มีเนื้อดินเป็ นเนื้อละเอียดจนถึงเนื้อปานกลาง

ภาพที่ 4.10 การให้น้ าํ แบบร่ องคูตามแนวเส้นขอบเนิน (Contour Furrow)
(ที่มา : teachers.sduhsd.k12.ca.us, ม.ป.ป.)
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4.2.4 การให้ นาํ้ แบบร่ องคูเล็ก (Corrugation) หรื อการให้น้ าํ แบบร่ องลูกฟูก มีลกั ษณะ ดังนี้
• เป็ นร่ องริ้ วเล็กๆ ที่ทาํ ขึ้นโดยใช้เครื่ องมือทุ่นแรง เช่น ไถสิ่ ว เครื่ องพรวนระหว่างแถว
• เหมาะกับพื้นที่ที่ปลูกแบบหว่าน หรื อปลูกแล้วไม่ตอ้ งไถพรวนอีก
• เป็ นพืชโตแล้วเปลี่ยนลักษณะการให้น้ าํ เป็ นแบบท่วมเป็ นผืนยาวได้

ภาพที่ 4.11 การให้น้ าํ แบบร่ องคูเล็ก (Corrugation)
(ที่มา : cagsoftware.com.au, ม.ป.ป.)
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บทที่ 5
การให้ นํ้าทางใต้ ผิวดิน
การให้ นํ้าทางใต้ ผิวดิน (Sub-Surface Irrigation) เป็ นการให้น้ าํ แก่พืชโดยการยกระดับนํ้าใต้ดิน
ให้สูงขึ้นมาอยูใ่ นระดับที่น้ าํ จะไหลซึมมาสู่ระดับเขตรากพืชได้ ความลึกของระดับนํ้าใต้ดินในขณะที่ทาํ การ
ให้น้ าํ ขึ้นอยูร่ ะหว่าง 30 – 60 เซนติเมตร ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของดินและความลึกของเขตรากพืชที่ปลูก การให้
นํ้าแบบใต้ดินนี้ เหมาะสําหรับดินที่มีเนื้ อดินสมํ่าเสมอ และมีความสามารถให้น้ าํ ซึ มผ่านได้ดีพอที่จะให้น้ าํ
ไหลได้ท้ งั แนวราบและแนวดิ่ ง พื้นที่ควรจะมีระดับเรี ยบและมีระดับเดี ยวกัน พืชที่นิยมการให้น้ าํ แบบนี้
ได้แก่ พวกพืชไร่ หญ้าเลี้ยงสัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับและผักต่างๆ แต่ไม่เหมาะกับ พืชสวน หรื อไม้ยืนต้น
5.1 วิธีการให้ นํ้าทางใต้ผิวดิน (Sub-Surface Irrigation)
ลักษณะการให้น้ าํ ทางใต้ผิวดิน คือ การแยกระดับนํ้าในร่ องคูให้สูงขึ้น หรื อส่งผ่านท่อเจาะรู ทางใต้
ผิวดิน จากนั้นนํ้าจะกระจายออกรอบทุกทิศทุกทาง (Intake Rate) ด้วยแรงดึงความชื้นของดิน โดยสามารถ
กระทําได้ 2 วิธี คือ
1) การให้ น้ํ าทางใต้ ผิวดินโดยการให้ นํ้าทางคูนํ้ า (Open Ditch) คูน้ าํ นี้ จะขุดขึ้นตามแนวระดับ มี
ระยะห่ างตามลัก ษณะของดิ น คื อ ต้อ งไม่ ห่ า งกัน จนเกิ น ไปเพราะนํ้าอาจจะซึ ม ถึ งช้า หรื อ อาจจะไม่ ถึ ง
นอกจากนี้ ร่องนํ้าที่ขุดขึ้นยังใช้เป็ นร่ องระบายนํ้าในฤดูฝนได้อีกด้วย ขั้นตอนการให้น้ าํ ทําได้โดยปล่อยนํ้า
จากคลองส่ งนํ้าไปในคูน้ าํ ตามระดับเขตรากพืช เมื่อดินเริ่ มขาดความชื้นตามที่กาํ หนดไว้ ก็ทาํ การส่งนํ้าเข้า
ไปอีกครั้ง

ภาพที่ 5.1 การให้น้ าํ ทางใต้ผิวดินโดยการให้น้ าํ ทางคูน้ าํ (Open Ditch)
(ที่มา : วิบูลย์ บุญยธโรกุล)
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ภาพที่ 5.2 การปลูกพืชในร่ องสวนแถบภาคกลาง
(ที่มา : newwavefarmer.com)

2) การให้ นํ้าทางใต้ ผิวดิน โดยการฝังท่ อไว้ใต้ผิวดิน วิธีน้ ี การลงทุนจะสู งกว่าแบบแรก ท่อที่ใช้อาจ
เป็ นท่อพลาสติก เช่น ท่อพีอี พีวีซี เป็ นต้น การฝังท่อจะลึกเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กบั ชนิ ดและขนาดของพืช ชนิ ด
ของดิน โดยปกติจะฝังลึกประมาณ 0.2 – 1.00 เมตร และมีความลาดเทเล็กน้อย เพื่อ การส่ งนํ้าจะได้เร็ วขึ้น
ที่ปลายท่อจะต้องมีประตูน้ าํ ต่อเชื่อมกับท่อระบายนํ้า เพื่อควบคุมการระบายนํ้าในฤดูฝนได้ดว้ ย

ภาพที่ 5.3 การให้น้ าํ ทางใต้ผิวดินโดยการฝังท่อไว้ใต้ผิวดิน
(ที่มา : วิบูลย์ บุญยธโรกุล)
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ภาพที่ 5.4 การให้น้ าํ ทางใต้ผิวดินโดยการฝังท่อและหัวปล่อยนํ้าไว้ใต้ผิวดิน
(ที่มา : sswm.info)

ภาพที่ 5.5 แปลงเพาะปลูกให้น้ าํ ทางใต้ผิวดินโดยการฝังท่อ
(ที่มา : sswm.info)

ภาพที่ 5.6 การวางท่อรองประธานเพื่อให้น้ าํ ทางใต้ผิวดิน
(ที่มา : sswm.info)
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5.2 ลักษณะของพื้นที่ ที่เหมาะแก่การใช้ ระบบการให้นํ้าทางใต้ผิวดิน
1)
2)
3)
4)

เหมาะกับดินเนื้อสมํ่าเสมอและมีแรงดูดซับในทุกทิศทางได้ดี
มีระดับนํ้าใต้ดินใกล้กบั เขตรากพืช (ระดับนํ้าให้ดินตื้น)
พื้นที่จะต้องมีระดับเดียวกันคือราบเรี ยบทั้งแปลง
การให้น้ ําแบบนี้ ใช้ได้กบั พืชทุกชนิ ด แต่จะต้อ งหาวิธีการให้น้ าํ ว่าจะส่ งนํ้าเข้าไปในร่ อ ง
หรื อส่งตามท่อ

5.3 ข้อดี และจํากัดของการให้ นํ้าใต้ผิวดิน
ข้อดี

1)
2)
3)
4)
5)
6)

สามารถควบคุมระบบนํ้าได้ตามต้องการ
สูญเสี ยเนื่องจากการระเหยมีนอ้ ย
การแพร่ กระจายของเมล็ดวัชพืชเนื่องจากนํ้าพัดพามีนอ้ ย
สามารถใช้เป็ นระบบระบายนํ้าได้ หากมีความจําเป็ น
ต้องการแรงงานในการให้น้ าํ น้อย
ประสิ ทธิภาพการให้สูงพอสมควร

ข้อจํากัด
1) ใช้ได้กบั พื้นที่ราบเรี ยบและลักษณะดินที่เหมาะสมเท่านั้น
2) นํ้าชลประทานจะต้องมีคุณภาพดี ไม่สามารถใช้ได้ดีกบั นํ้าที่มีเกลือผสมอยูม่ าก
3) การงอกของเมล็ดในระยะแรกๆ อาจจะไม่สมํ่าเสมอถ้าไม่มีการควบคุมระดับนํ้าใต้ดิน
ให้มีการซึมอย่างสมํ่าเสมอ
4) การให้ปยพร้
ุ๋ อมกับนํ้าอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร
5) พื้นที่ขา้ งเคียงจะต้องมีการให้น้ าํ วิธีน้ ีดว้ ยมิฉะนั้นจะมีปัญหาเรื่ องการระบายนํ้า
6) สามารถใช้ได้กบั พืชเพียงบางชนิด พืชที่มีรากลึก เช่น พืชสวนและพืชยืนต้น
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บทที่ 6
ระบบการให้ นํ้าแบบหยด
6.1 การให้ นาํ้ แบบหยด (Drip or Trickle Irrigation)
การให้น้ าํ แบบหยด (Drip or Trickle Irrigation) นับเป็ นวิธีการให้น้ าํ ที่คิดค้นขึ้นมาหลังการให้น้ าํ
แบบอื่นๆ และกําลังเป็ นที่นิยมในปั จจุบัน ทั้งในเขตแห้งแล้งและเขตที่มีลกั ษณะดินเป็ นดินทราย เพราะ
ระบบการให้น้ ําแบบนี้ มีการสู ญเสี ยนํ้าน้อยมาก วิธีการให้น้ าํ แบบหยดเป็ นการให้น้ าํ แก่พืชเป็ นจุดๆ หรื อ
หลายจุดขึ้นอยูก่ บั ขนาดและความต้องการของพืช การให้น้ าํ แบบนี้พืชจะได้รับนํ้าสมํ่าเสมอตลอดโดยรักษา
ความชื้นในดินให้อยู่ในระดับความชื้นชลประทาน (Field Capacity) ตลอดเวลา โดยทั่วไปมีหลักการและ
ลักษณะที่สาํ คัญของระบบ ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)

ให้น้ าํ กับพืชเป็ นจุดหรื อหลายจุด
ส่งนํ้าไปตามท่อ แล้วปล่อยออกที่หัวจ่ายนํ้า (หัวหยด)
หัวจ่ายนํ้าจะวางบริ เวณโคนของต้นพืช
หัวจ่ายนํ้าจะจ่ายนํ้าเท่าๆ กันทุกหัว โดยตัวปรับแรงดันนํ้า
นํ้าที่ อ อกจากหั ว จ่ายนํ้าจะต้อ งผ่า นการกรองตะกอนมาก่ อ น เพื่ อ ป้ อ งกัน การอุ ด ตัน ที่
หัวหยด
6) เหมาะกับดินและพืชเกือบทุกชนิด (ไม่เหมาะกับพืชที่ปลูกแบบการหว่านเมล็ด)
7) ปรับอัตราการจ่ายนํ้าได้ ตามชนิดและขนาดของพืช

ภาพที่ 6.1 แปลนการให้น้ าํ แบบหยด (Drip or Trickle Irrigation)
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ภาพที่ 6.2 การติดตั้งการให้น้ าํ แบบหยด (Drip or Trickle Irrigation) อย่างง่าย

ภาพที่ 6.3 การติดตั้งระบบนํ้าหยดในแปลงเพาะปลูก

6.2 ส่ วนประกอบหลักของการให้ นํ้าแบบหยด
องค์ประกอบหลักๆ ของการให้น้ าํ แบบหยด มีดงั นี้คือ
6.2.1 เครื่ องสู บนํ้าหรื อถังจ่ ายนํ้าในที่สูง (Water Pump) เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งนํ้าให้กบั ระบบ
นํ้าหยดและใช้ในการสร้างแรงดันที่เหมาะแก่ระบบ ในกรณีของระบบนํ้าหยดจะแตกต่างไปจากระบบสปริ ง
เกลอร์ เนื่องจากระบบนํ้าที่ใช้แรงดันตํ่า ระบบนํ้าหยดนอกจากจะใช้ป้ ัมนํ้าในการส่งนํ้าหรื อกระจายนํ้าแล้ว
ระบบนํ้าหยดยังใช้แรงดันจากถังจ่ายนํ้าบนที่สูงโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ได้ขอ้ ดี ที่สําคัญ
ประการหนึ่งคือ จะช่วยให้ป้ ัมนํ้าไม่ตอ้ งทํางานหนักตลอดเวลาที่เปิ ดให้น้ าํ ช่วยให้ประหยัดพลังงานได้
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ภาพที่ 6.4 ตัวอย่างระบบจ่ายนํ้าบนที่สูงสําหรับระบบนํ้าหยด
(ที่มา : สํานักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร)

6.2.2 ท่อประธาน (Main Line) ท่อประธานหรื อท่อเมนเป็ นท่อหลักของระบบนํ้า ทําหน้าที่ส่งนํ้า
ไปยังพื้นที่รับประโยชน์ต่างๆโดยส่ งไปยังท่อรองประทาน (Sub-Main Line) และท่อแขนง (Lateral) ในการ
ติดตั้งระบบนํ้าส่ วนท่อ ประธาน มักพิ จารณาถึงความทนทานในการใช้งานปั จจุบัน นิ ยมใช้เป็ นท่อ พี วีซี
(Polyvinyl Chloride) และท่ อ พี อี(Poly-Ethylene) เพราะนํ้าหนักเบา ราคาถูก หาซื้ อ ง่ายในท้อ งตลาดและ
ติดตั้งได้ง่าย การวางท่อประธาน มักจะวางใต้ผิวดินเพราะมีขนาดใหญ่ไม่กีดขวางการทํางาน

ภาพที่ 6.5 ท่อพีวีซี (Polyvinyl Chloride) และ ท่อพีอี (Poly-Ethylene)

6.2.3 ท่ อรองประธาน (Sub-Main Line) เป็ นท่อ ที่ ต่อ แยกจากท่ อ ประธาน เพื่อ แบ่ งการควบคุ ม
ออกเป็ นส่วนๆ มีหน้าที่คือรับนํ้าจากท่อประธาน แล้วแยกส่ งนํ้าไปยังท่อแขนง (Lateral) หากระบบไม่ใหญ่
ก็ไม่จาํ เป็ นต้อ งมีก็ได้ ใช้เพียงท่อประธานและท่อ แขนง ท่อ รองประธานที่นิยมใช้เป็ นท่อ พีวีซี(Polyvinyl
Chloride) และท่อ พี อี (Poly-Ethylene) การเลื อ กใช้ข้ ึน อยู่กับ สภาพพื้ น ที่ ห ากเป็ นพื้ นที่ ราบลุ่ ม มักใช้เป็ น
ท่อพีวีซีและหากเป็ นพื้นที่ลาดชันเนินมักนิยมใช้เป็ นท่อพีอี
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ภาพที่ 6.6 การวางประธานและท่อรองประธานบนผิวดิน

ภาพที่ 6.7 การวางประธานและท่อรองประธานใต้ผวิ ดิน

6.2.4 ท่อแยกจ่ ายนํ้าหรื อท่อแขนง (Lateral Line) ต่อจากท่อประธานหรื อรองประธาน มีหน้าที่คือ
รับนํ้าจากท่อประธานหรื อท่อรองประธานแล้วปล่อยนํ้าลงพื้นที่ส่วนต่างๆ ท่อที่นิยมใช้มีท้งั ท่อพีวีซีและท่อ
พีอี เลือกตามปริ มาณความต้องการนํ้าของพื้นแต่ละชนิ ด ท่อพีวีซีจะเหมาะกับความต้องการปริ มาณนํ้ามาก
ส่วนท่อพีอีจะเหมาะกับความต้องการปริ มาณนํ้าไม่มากนัก ขึ้นอยู่กบั ขนาดของท่อที่ตอ้ งการส่งนํ้าที่นิยมใช้
โดยทัว่ ไปขนาด 16-25 มิลลิเมตร การวางท่อสามารถทําได้ท้ งั ฝังดิน และวางบนผิวดินหรื อแขวนเหนื อผิว
ดิน ตามความเหมาะสม

ภาพที่ 6.8 การวางท่อแขนง (Lateral Line) แบบแขวน
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ภาพที่ 6.9 การวางท่อแขนง (Lateral) บนผิวดิน

ภาพที่ 6.10 การวางท่อแขนง (Lateral) ใต้ผิวดิน

6.2.5 หั ว จ่ า ยนํ้ า หรื อ หั ว หยด (Dripper or Emitter) มี ชื่ อ เรี ยกหลายชื่ อ เช่ น Drippers Emitter
Trickle ส่ วนมากมักจะเรี ยกว่า Emitter มีหน้าที่จ่ายนํ้าและควบคุมอัตราการจ่ายนํ้า หัวจ่ายนํ้ามีหลายแบบ
เช่น แบบปรับแรงดัน แบบธรรมดา แบบปรับอัตราการไหลให้มากหรื อน้อยตามความต้องการโดยมีอตั รา
การไหล 1 - 12 ลิตรต่อชั่วโมง ที่นิยมใช้กนั มากคือ 2, 4 และ8 ลิตรต่อ ชัว่ โมง ส่ วนรู ปแบบของหัวนํ้าหยด
แบ่งได้ 2 แบบคือ
1) แบบติดกับท่อถาวรในท่อ (In-Line) การควบคุมการจ่ายนํ้า มีให้เลือกตามความต้องการ
และแบ่งออกเป็ นหลายๆ แบบ เช่น
ก. แบบเทปนํ้าหยด (Drip Tape) มีลกั ษณะเป็ นท่อพีอีชนิดบางๆ มีหัวหยดนํ้า 2 แบบ คือ
แบบปรับชดเชยแรงดัน (Pressure Compensating) และแบบธรรมดา (Non-Pressure Compensating)

ภาพที่ 6.11 เทปนํ้าหยด (Drip Tape)
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ข. แบบท่อกลม (Drip Hose) ที่นิยมใช้ในปัจจุบนั มีสองรู ปแบบคือ แบบหัวหยดเกาะติด
ผนังในท่อ (Integral Dripper) และแบบที่มีอุปกรณ์หัวหยดมาสอดในท่อ (In-Line Dripper )

ภาพที่ 6.12 หัวนํ้าหยดแบบในท่อ( In-Line) และชนิดเกาะติดสาย

ภาพที่ 6.13 หัวนํ้าหยดแบบในท่อ ( In-Line) ชนิดสอดในท่อ

2) แบบบนท่อ (On-Line) ลักษณะนํ้าหยดแบบนี้ช้ินส่วนที่ใช้บงั คับนํ้าติดตั้งอยูบ่ นท่อแขนง
โดยเจาะและฝังหัวหยดลงไปหรื อ ต่อท่อ ขนาดเล็ก (Micro Tube) กับท่อ แขนงแล้วใส่ หัวหยด หัวนํ้าหยด
แบบนี้มีท้งั แบบปรับชดเชยแรงดัน และแบบธรรมดา เช่นกัน

ภาพที่ 6.14 หัวนํ้าหยดแบบบนสาย (On-Line)
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ภาพที่ 6.15 หัวนํ้าหยดแบบบนสาย (On-Line) ต่อท่อขนาดเล็ก

ภาพที่ 6.16 หัวนํ้าหยดแบบบนสายหลายจุด (Multi Dripper)

6.2.6 เครื่ อ งกรองตะกอนในนํ้ า (Water Filter) มี ห น้าที่ก รองตะกอนต่ างๆ ที่ ติ ดมากับ นํ้า เพื่ อ
ป้องกันการอุดตันของหัวหยด ท่อแขนง และอุปกรณ์อื่นๆ เครื่ องกรองนํ้าถือว่าเป็ นอุปกรณ์สําคัญอย่างมาก
ในระบบนํ้าหยด เพราะประสิ ทธิภาพการให้น้ าํ ของระบบจะสู งแค่ไหนก็ข้ ึนอยูก่ บั อุปกรณ์ช้ินนี้ เครื่ องกรอง
นํ้าในระบบหยดมี หลายชนิ ด ที่ นิยมใช้กัน มากได้แก่ เครื่ อ งกรองนํ้าแบบทรายกรอง (Sand Filter) แบบ
แผ่นดิสก์ (Disc Filter) และแบบตะแกรง (Surface Filter)

ภาพที่ 6.17 เครื่องกรองตะกอนนํ้าในระบบนํ้าหยด (Water Filter)
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ภาพที่ 6.18 ชนิดไส้กรองแบบต่างๆ

ภาพที่ 6.19 เครื่องกรองนํ้าแบบแผ่นดิสก์สองทาง

ภาพที่ 6.20 เครื่องกรองแบบทรายกรอง (Sand Filter)

ภาพที่ 6.21 การทํางานเครื่องกรองตะกอนในนํ้า (Water Filter)

60 การให้น้ำ�แบบหยด

ระบบการให้น้ำ�และการจัดการ

ภาพที่ 6.22 เครื่องกรองแบบแผ่นดิสก์ขนาดเล็ก (Disc Filter)

ภาพที่ 6.23 เครื่องกรองแบบตะแกรง (Surface Filter)

ภาพที่ 6.24 การติดตั้งเครื่ องกรองนํ้า (Water Filter) ในระบบนํ้าหยดขนาดเล็ก
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ภาพที่ 6.25 การติดตั้งเครื่ องกรองนํ้าแบบแผ่นดิสก์ในระบบขนาดใหญ่

6.2.7 อุปกรณ์ ควบคุมความดัน (Pressure Regulator, PR) ทําหน้าที่ควบคุมแรงดันนํ้าภายในท่อ
แขนงให้คงที่และสมํ่าเสมอ ทําให้แรงดันภายในท่อไม่มากเกินกําหนด นํ้าหยดที่หัวหยดสมํ่าเสมอ ทั้งต้นท่อ
และปลายท่อ

ภาพที่ 6.26 อุปกรณ์ควบคุมความดัน (Pressure Regulator , PR) แบบ6 และ10 สาย

6.2.8 อุปกรณ์ควบคุมและป้องกันระบบต่างๆ
1) อุปกรณ์ระบายอากาศ หรื อไล่ลมในท่อ (Air Release Valve) ใช้ติดตั้งเพื่อระบายอากาศที่
สะสมอยู่ในท่อ ซึ่ งทําให้น้ าํ ไม่เต็มท่อ แรงดันในท่อและการไหลของนํ้าไม่เป็ นไปตามปกติ เกิดอากาศอั้น
ภายในท่อทําให้น้ าํ ไหลช้าลงและไม่สมํ่าเสมอ อุปกรณ์น้ ี มกั ติดก่อ นเข้าท่อ แขนง ( Lateral Line) หากเป็ น
ระบบใหญ่กจ็ ะเพิม่ การติดตั้งจํานวนมากขึ้น
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ภาพที่ 6.27 วาล์วไล่ลม (Air Release Valve)

2) อุปกรณ์ป้องกันการไหลกลับของนํ้า (Check Valve) เมื่อหยุดให้น้ าํ อาจจะมีน้ าํ ในระบบ
ไหลย้อนกลับมาทางเครื่ องสู บนํ้า ซึ่ งเป็ นแรงดันไหลย้อนกลับ อาจเกิดปั ญหาการรั่วซึมของท่อดูด ท่อและ
อุปกรณ์ต่างๆ และการที่น้ าํ ซึ่ งมีปุ๋ยผสมอยู่ไหลย้อนกลับ อาจจะทําให้ป้ ั มนํ้ามีอายุการใช้งานที่ส้ นั ลง เพราะ
ปุ๋ ยจะเป็ นตัวกัดกร่ อนโลหะต่างๆ

ภาพที่ 6.28 อุปกรณ์ป้องกันการไหลกลับของนํ้า (Check Valve)

3) อุปกรณ์วดั อัตราการไหลของนํ้า (Water Meter) ใช้สําหรับวัดอัตราการไหลของนํ้าที่ใช้
สามารถคํานวณปริ มาณนํ้าที่ให้กบั พืชในแต่ละครั้งได้ ทําให้มีการสูญเสี ยนํ้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ น้อยที่สุด

ภาพที่ 6.29 อุปกรณ์วดั อัตราการไหลของนํ้า (Water Meter)
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4) ตูค้ วบคุมระบบไฟฟ้า (Electric Controllers) เพื่อใช้ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้า
ในกรณีที่ใช้มอเตอร์เป็ นต้นกําลัง หรื อควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ

ภาพที่ 6.30 ตูค้ วบคุมระบบไฟฟ้า (Electric Controllers)

5) เครื่ อ งควบคุ มระบบอัตโนมัติ (Automatic Controllers) ในกรณี ที่ต้อ งการให้ ระบบนํ้า
ทํางานอัตโนมัติ ตั้งแต่สูบนํ้า กําหนดเวลาสู บนํ้า และปิ ดการสูบนํ้า ในแต่ละครั้งของการให้น้ าํ เป็ นการลด
ปัญหาด้านแรงงานได้ทางหนึ่งด้วย

ภาพที่ 6.31 เครื่องควบคุมระบบอัตโนมัติ (Automatic controllers)

6) เครื่ องฉี ดผสมปุ๋ ยทางนํ้า ใช้สาํ หรับผสมปุ๋ ยไปพร้อมกับการให้น้ าํ ที่ใช้โดยทัว่ ไปมีหลาย
แบบ เช่น แบบที่ใช้ระบบความดันที่แตกต่าง แบบการหมุนวนของนํ้าและแบบใช้ป้ ัมฉีด

ภาพที่ 6.32 อุปกรณ์ฉีดผสมปุ๋ ยทางนํ้าแบบแวนจูรี่
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ภาพที่ 6.33 เครื่องฉีดผสมปุ๋ ยแบบระบบหมุนวนของนํ้า
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7) อุ ป กรณ์ เพิ่ ม เติ ม สํ าหรั บ หั ว นํ้า หยดและท่ อ นํ้า หยด เช่ น วาล์ ว ระบายลมปลายสาย
อุปกรณ์ต่อแยกหัวนํ้าหยด ห่วงแขวนท่อแขนง ปลัก๊ อุดรู ท่อ เป็ นต้น

อุปกรณ์ต่อแยกหัวนํา้ หยด

ห่ วงแขวนเทปนํ้าหยด

กรรไกรตัดท่อพลาสติก

ตัวเจาะรูใส่ หัวนํ้าหยด

ภาพที่ 6.34 อุปกรณ์เพิ่มเติมสําหรับหัวนํ้าหยดและท่อนํ้าหยด

ภาพที่ 6.35 การทํางานวาล์วระบายลมปลายสาย
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6.3 การเลือกใช้ ระบบการให้ นํ้าแบบหยด โดยทัว่ ไปมีหลักการพิจารณา คือ
•
•
•
•
•
•

แหล่งนํ้าที่มีอยูม่ ีปริ มาณนํ้าน้อย ปริ มาณไม่พอเพียงต่อการใช้ในระบบอื่นๆ
ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการซื้อนํ้าชลประทานในราคาสูง
มีพ้ืนที่เพาะปลูกอย่างจํากัดและต้องการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด เช่น การปลูกพืชในโรงเรื อนฯ
เนื้อดินเป็ นดินที่ไม่สามารถ ให้น้ าํ แบบทางผิวดินได้
พื้นที่น้ นั ๆ มีสภาพแดดจัดและลมแรงตลอดทั้งปี ไม่เหมาะที่จะให้น้ าํ แบบฉีดฝอย
มีปัญหาเรื่ องแรงงานขาดแคลน

6.4 ข้อดี และข้อจํากัดของการให้ นํ้าแบบหยด
ข้อดี
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ประสิ ทธิภาพการให้น้ าํ สูงกว่าแบบอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการให้น้ าํ แต่ละครั้งน้อย
สามารถให้ปยและสารเคมี
ุ๋
ไปพร้อมกับนํ้าได้ ทําให้สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย
มีปัญหาเรื่ องการระบาดของโรคและแมลงน้อยกว่าการให้น้ าํ แบบอื่นๆ
ลดปัญหาการแพร่ กระจายของวัชพืชลงได้มาก
ปัญหาลมแรงไม่เป็ นอุปสรรคต่อการให้น้ าํ
ไม่ตอ้ งใช้ระบบส่งนํ้าขนาดใหญ่หรื อเครื่ องสูบนํ้าแรงดันสูง
จัดการเป็ นระบบอัตโนมัติได้ง่าย
การสูญเสี ยนํ้าจากการระเหยและซึมเลยเขตรากพืชมีนอ้ ย

ข้อจํากัด
1) มักมีปัญหาเรื่ องการอุดตันที่หัวจ่ายนํ้า ถ้าหากนํ้านั้นมีหินปูนตะกอนในนํ้าผสมอยูม่ าก
2) อาจจะมีการสะสมของเกลือได้ หากมีปริ มาณฝนน้อยในปี นั้นๆ
สรุ ป การให้น้ าํ แบบหยด (Drip or Trickle) เป็ นวิธีการให้น้ าํ กับพืชที่นิยมใช้มากอีกวิธีหนึ่ ง ถึงแม้
จะมีการนํามาใช้ได้ไม่นาน แต่ก็เป็ นวิธีการให้น้ าํ ที่ทาํ ให้การปลูกพืชได้รับผลผลิตสู งไม่แพ้วิธีการให้น้ ํา
แบบอื่นๆ เพียงแต่ตอ้ งมีการพิจารณาการเลือกใช้ให้เหมาะสม ออกแบบให้ถูกต้อง และควบคุมการใช้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภ าพ การให้ น้ ํ าแบบหยด (Drip or Trickle) มี ข้อ เด่ น และดี ค่ อ นข้างมากกว่ า วิ ธี อื่ น ๆ เช่ น มี
ประสิ ทธิ ภาพการให้น้ าํ สู งถึง 90 เปอร์ เซ็นต์ ใส่ ปุ๋ยพร้อมกับนํ้าได้ ติดตั้งเป็ นระบบอัตโนมัติได้ง่าย ทําให้
ประหยัดค่าแรงงานได้มาก
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บทที่ 7
การให้ นาํ้ แบบฉีดฝอย (Sprinkler Irrigation)
การให้น้ าํ แบบฉีดฝอยหรื อแบบฝนเทียม (Sprinkler Irrigation) มีวิธีการคือการส่ งนํ้าไปตามท่อส่ ง
นํ้า ด้วยเครื่ อ งสู บนํ้าหรื อ แรงดัน จากที่ สูง โดยใช้แรงดัน ที่ เหมาะสมแล้วฉี ดออกด้วยหั วฉี ด ให้เป็ นฝอย
ละอองตกลงมาที่ผิวดินคล้ายเม็ดฝน หรื ออาจใช้วิธีการฉีดนํ้าออกจากท่อเจาะรู (Perforated Spray) โดยตรง
ก็ได้
7.1 วิธีการให้ นํ้าแบบฉีดฝอย
วิธี ก ารให้ น้ ําแบบฉี ด ฝอย สามารถส่ งนํ้าที่ ต้อ งการ ได้อ ย่างประหยัด รวดเร็ วและสมํ่าเสมอมี
ประสิ ทธิ ภาพสูง อย่างไรก็ตามการให้น้ าํ แบบฉี ดฝอย อาจไม่คุม้ ค่าต่อการลงทุน จึงควรศึกษาหลักการ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาว่าสมควรใช้หรื อเหมาะสมกับพื้นที่และพืชชนิ ดใดหรื อไม่ เพราะปั จจุบนั การให้น้ ํา
แบบฉี ดฝอยนับ ว่ามีบทบาทเป็ นอย่างมาก และมีแนวโน้มว่าจะมีการใช้มากยิ่งขึ้ น เนื่ อ งจากมีรูปแบบที่
หลากหลายตามความต้องการของเกษตรกร และตามกําลังเงินทุนที่มี
การให้น้ าํ แก่พืชโดยวิธีการให้น้ าํ แบบฉีดฝอย (Sprinkler Irrigation) นี้ จะมีประสิ ทธิ ภาพของระบบ
อยูร่ ะหว่าง 70 – 80 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นพอสรุ ปได้ว่าการให้น้ าํ แก่พืชโดยวิธีการให้น้ าํ แบบฉีดฝอย เป็ นวิธีการ
ให้น้ าํ โดยการฉี ดพ่นนํ้า จากหัวฉีดภายใต้แรงดันที่เหมาะสม ขึ้นไปบนอากาศที่มีการแผ่กระจายของนํ้าอย่าง
สมํ่าเสมอ และอัตราของนํ้าที่ตกลงสู่ พื้นที่เพาะปลูกจะน้ อยกว่าอัตราการซึมนํ้าของดินเสมอ
การจําแนกรู ป แบบ และวิธี ก ารให้ น้ ําแบบฉี ด ฝอย (Sprinkler Irrigation) สามารถแบ่ งออกเป็ น
2 ส่วน ดังนี้
7.1.1 แบ่ งตามลักษณะการฉีดนํ้า
1) หัวฉีดนํ้าหมุนเป็ นวงกลม (Rotary Heads)
ก. หัวฉีดนํ้าแบบหมุนธรรมดา (Whiting Heads) หัวฉี ดนํ้าแบบนี้ จะใช้หลักการอัดนํ้าเข้า
ไปในท่อเล็กๆ แล้วพุ่งออกไปกระทบกับใบพัดเหวี่ยงนํ้า กระจายนํ้าออกเป็ นวงกลม อย่างต่อเนื่อง คล้ายกับ
ระบบสเปรย์น้ าํ หัวจ่ายนํ้าแบบนี้ส่วนมากเป็ นขนาดเล็กๆ เช่น จ่ายนํ้าไม่เกิน 10 ลิตรต่อนาที หากมีขนาดเล็ก
มากก็เหมาะที่จะใช้จ่ายนํ้าเป็ นระบบให้น้ ําแบบประหยัดได้ หัวจ่ายนํ้าแบบนี้ ไม่สามารถปรับระยะการฉี ด
และองศาการฉีดนํ้าได้ และต้องการแรงดันนํ้าที่เหมาะสม หากแรงดันสูงเกินไปหัวฉีดจะหมุนเร็วมาก นํ้าฟุ้ง
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กระจายเป็ นละอองเล็กๆ ถูกลมพัดพาได้ง่ายและนํ้าจะตกบริ เวณใกล้กบั หัวฉีดมาก ทําให้ประสิ ทธิ ภาพการ
กระจายนํ้า (Distribution Efficiency) ลดตํ่าลง จึงควรใช้แรงดันตามที่บริ ษทั ผูผ้ ลิตกําหนด

ภาพที่ 7.1 หัวฉีดนํ้าแบบหมุนธรรมดา
(ที่มา : บริ ษัท ซุปเปอร์ โปรดักส์ จํากัด)

ข. หัวฉีดนํ้าแบบตีกระแทก (Impact Drive Heads) หัวฉี ดนํ้าแบบนี้ จะใช้หลักการทํางาน
ต่างกับแบบแรก กล่าวคือจะอัดนํ้าที่มีแรงดันค่อนข้างสู งจนถึงสู ง (ขึ้นอยู่กบั ชนิ ดและขนาด) ออกไปทาง
หัวฉีด ที่มีมุมองศาฉีดนํ้าสูงขึ้นไปในอากาศ (45 องศาโดยประมาณ) แล้วไปกระทบกับตัวตีน้ าํ ทําให้เกิดการ
กระแทกของนํ้า จนเกิดอาการหมุนของหัวฉี ด การฉี ดนํ้าของหัวจ่ายนํ้าประเภทนี้ จะจ่ายไปตามทิศทางการ
หมุน ในแต่ละองศาการหมุน จึงทําให้การจ่ายนํ้าช้า และหากมีลมพัดจะทําให้รูปทรงการให้น้ าํ ที่เป็ นวงกลม
เปลี่ยนเป็ นวงรี ได้ แต่ก็มีขอ้ ดีคือสามารถกระจายนํ้าได้เป็ นวงกว้างกว่าแบบอื่นๆ และปรับองศาการให้น้ าํ ได้
ทําให้ประหยัดต้นทุนของระบบได้อีกทางหนึ่ง

ภาพที่ 7.2 หัวฉีดนํ้าแบบตีกระแทก (Impact Drive Heads)
(ที่มา : บริ ษัท ซุปเปอร์ โปรดักส์ จํากัด)

ค. หัวฉีดนํา้ แบบเฟื องขับ(Gear Drive Heads) การทํางานของหัวฉี ดนํ้าแบบนี้ จะอาศัยการ
หมุนของหัวฉีด โดยแรงดันนํ้าหมุนฟันเฟื องที่อยูด่ า้ นในหัวฉี ด ทําให้การหมุนของหัวฉี ดนํ้าแบบนี้ ค่อนข้าง
นุ่ ม นวลราบเรี ยบ จ่ายนํ้าได้สมํ่าเสมอ หากไม่มีแรงลมมาพัดพา แต่ก็มีข้อ เสี ยคือ หากนํ้ามีส่ิ งเจื อ ปนมาก
โดยเฉพาะเม็ดทรายจะทําให้ฟันเฟื องขัดได้ และเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้หัวฉีดไม่หมุนได้เช่นกัน
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ภาพที่ 7.3 หัวฉีดนํ้าแบบเฟื องขับ(Gear Drive Heads)
(ที่มา : บริ ษัท ซุปเปอร์ โปรดักส์ จํากัด)

2) หัวฉีดนํ้าแบบไม่เคลื่อนที่ (Stationary Heads)
ก. หัวฉีดนํ้าเป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้าหรื อแบบท่อเจาะรู (Perforate Pipe) การให้น้ าํ แบบนี้ทาํ ได้
โดยการนําท่อ มาเจาะรู ตามสู ตรที่คาํ นวณท่อ ที่ใช้ ได้แก่ ท่อซี เมนต์ ท่อโลหะหรื อ ท่อ พลาสติก รู ที่เจาะมี
ขนาดตั้งแต่ 1.2 มม.ถึง 1.6 มม. การให้น้ ําแบบนี้ มีข้อ ดี คือ ใช้แรงดันนํ้าตํ่าประมาณ 1 กิ โลกรัม ต่อ ตาราง
เซนติเมตร (1 bar) ก็ใช้ได้ เหมาะที่จะใช้กบั แปลงปลูกพืชผัก ไม้ผล และหากให้มีประสิ ทธิภาพการกระจาย
นํ้าสูงขึ้นขณะที่ให้น้ าํ ควรจะมีลมพัดอ่อนๆ อยูต่ ลอดเวลา

ภาพที่ 7.4 แบบท่อเจาะรู (Perforate Pipe)
(ที่มา : Orson W. Israelsen )

ข.หัวฉี ดแบบสเปรย์ เป็ นวงกลม แบบนี้ ใช้หลักการอัดนํ้าเข้าไปในหัวฉี ดแล้วพุ่งสะท้อ น
ออกมาเป็ นละอองนํ้าอย่างต่อเนื่ อ ง โดยไม่มีส่วนใดของหัวฉี ดนํ้าเคลื่อนที่ แบบนี้ มีขอ้ ดีคือให้น้ าํ ได้อ ย่าง
รวดเร็ว แต่มีขอ้ เสี ยคือหากมีลมพัดจะทําให้ประสิ ทธิภาพการกระจายนํ้าตํ่าลง และค่าต้นทุนสูงเพราะฉี ดนํ้า
ได้ในระยะใกล้ และบางครั้งหากเลือกหัวฉีดไม่เหมาะกับอัตราการซึมนํ้าของดิน จะทําให้เกิดนํ้าไหลบ่าบน
ผิวดินได้ง่าย
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ภาพที่ 7.5 หัวฉีดแบบสเปรย์เป็ นวงกลม
(ที่มา : Rain Bird)

7.1.2 แบ่ งตามลักษณะการติดตั้งของระบบ แบ่งออกเป็ น 3 แบบ คือ
ก. ระบบการให้ นํ้าฉีดฝอยแบบติดตั้งอยู่กับที่ (Permanent System) เป็ นแบบที่อุปกรณ์ทุก
อย่างในระบบติดตั้งอยูก่ บั ที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ ท่อประธานและท่อแยก มักจะฝังใต้ผิวดิน หัวฉี ดนํ้าติดตั้งอยู่
กับที่ทุกตัว ระบบแบบนี้ จะต้องลงทุนสู ง เหมาะกับการเพาะปลูกพืชที่มีแผนการผลิตที่แน่นอนและมีราคา
ค่าตอบแทนสู ง เหมาะที่จะควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ เช่น การให้น้ าํ ในโรงเรื อนเพาะปลูก การให้น้ าํ ใน
สนามหญ้า เป็ นต้น ข้อดีคือประหยัดค่าใช้จ่ายและลดปัญหาแรงงานได้มาก

ภาพที่ 7.6 ผังระบบการให้น้ าํ ฉีดฝอยแบบติดตั้งอยู่กบั ที่ (Permanent System)

ภาพที่ 7.7 ระบบการให้น้ าํ ฉีดฝอยแบบติดตั้งอยู่กบั ที่ (Permanent System)
(ที่มา : บริ ษัท ซุปเปอร์ โปรดักส์ จํากัด)
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ข. ระบบการให้ นํ้าฉีดฝอยแบบเคลื่อนย้ ายได้ เพียงบางส่ วน (Semi-Portable System) เป็ น
แบบที่เครื่ องสู บนํ้าอยูก่ บั ที่ ใช้น้ าํ เพียงแหล่งเดียว แต่นาํ นํ้าไปใช้กบั พื้นที่เพาะปลูกหลายแปลง มีอุปกรณ์ที่
ติดตั้งกับที่ เช่น เครื่ องสู บนํ้า ท่อประธาน ส่ วนท่อแยกและหัวฉี ดจะถอดย้ายได้ โดยฝังท่อประธานผ่านหัว
แปลง และติดตั้งท่อแยกมีประตูน้ าํ ควบคุม โดยติด Riser Valve ไว้เป็ นจุดๆ ตามระยะที่ตอ้ งการ เมื่อต้องการ
ย้ายแปลงให้น้ าํ ก็เคลื่อนย้ายท่อแยกไปติดตั้งในพื้นที่ที่จะให้น้ าํ การติดตั้งแบบนี้ เหมาะกับการให้น้ าํ กับพืช
มีอายุต่างกัน และเป็ นพืชต่างชนิ ด เพราะผูใ้ ห้น้ าํ ออกแบบระยะห่ างของท่อแยกและหัวฉี ดได้อย่างสะดวก
สามารถถอดหัวฉี ดเก็บได้เมื่อเลิกใช้งาน สะดวกในการเตรี ยมดิน การนํารถแทรกเตอร์ เข้าบํารุ งรักษาและ
เก็บเกี่ยวพืช

ภาพที่ 7.8 ผังระบบการให้น้ าํ ฉีดฝอยแบบเคลื่อนย้ายได้เพียงบางส่วน(Semi-Portable System)

ภาพที่ 7.9 ระบบการให้น้ าํ ฉีดฝอยแบบเคลื่อนย้ายได้เพียงบางส่วน(Semi-Portable System)
(ที่มา : alibaba.com)

ค. ระบบการให้ นํ้าฉี ดฝอยแบบเคลื่อนย้ ายได้ ท้ั งหมด แบบนี้ อุป กรณ์ ทุกอย่างในระบบ
เคลื่อนย้ายได้ท้งั หมด ท่อส่ งนํ้าไปยังหัวฉีดในระบบนี้ จะเป็ นท่อพลาสติกม้วนอยูใ่ นรี ลขนาดใหญ่ สามารถ
ม้วนเก็บสายได้ พร้อมดึงหัวฉี ดนํ้าให้เคลื่อนที่ แต่หากเป็ นที่ระบบที่ใช้ท่อโลหะประเภทอลูมิเนี ยมจะเป็ น
ข้อต่อชนิ ดสวมเร็ ว สะดวกในการติดตั้ง มีน้ าํ หนักเบา แต่ก็ตอ้ งขนย้ายด้วยความระมัดระวังเพราะชํารุ ดได้
ง่าย และต้องใช้แรงงานเคลื่อนย้ายมาก
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ภาพที่ 7.10 ผังระบบการให้น้ าํ ฉีดฝอยแบเคลื่อนย้ายได้ท้งั หมด (Portable System)

ภาพที่ 7.11 ระบบการให้น้ าํ ฉีดฝอยแบบเคลื่อนย้ายได้ท้ งั หมด (Portable System)
(ที่มา : agriculture.indiabizclub.com, ม.ป.ป.)

7.2 ส่ วนประกอบหลักการให้ นาํ้ แบบฉีดฝอย
ส่วนประกอบหลักๆ ของแบบฉีดฝอย หรื อ ระบบฝนเทียม โดยทัว่ ๆ ไปจะมีดงั นี้
7.2.1 เครื่ องสู บนํ้าหรื อปั้ มนํ้า (Pumping Unit) จะทําหน้าที่สูบนํ้าจากแหล่งนํ้าและส่ งนํ้าภายใต้
แรงดันส่ งไปตามท่อประธาน ท่อรองประธาน ท่อแขนงและออกที่หัวฉี ด เครื่ องสู บนํ้าอาจจะอาศัยแรงขับ
จากเครื่ องยนต์ หรื อมอเตอร์ไฟฟ้าก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมและความจําเป็ น เครื่ องสูบนํ้าที่ใช้กนั ทัว่ ไป
มักจะเป็ นแบบหอยโข่ง (Centrifugal Pump) เพราะอัตราการส่ งนํ้าสามารถส่ งได้อย่างต่อเนื่ องและมีปริ มาณ
นํ้าแปรผันไปตามอัตราการใช้ได้มากกว่าเครื่ องสูบนํ้าแบบอื่นๆ
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ภาพที่ 7.12 เครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่ง (Centrifugal Pump) ใช้เครื่ องยนต์เป็ นต้นกําลัง

ภาพที่ 7.13 เครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่ง (Centrifugal Pump) ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็ นต้นกําลัง
(ที่มา : Turf irrigation manual)

7.2.2 ท่อประธาน (Main Line) ทําหน้าที่ส่งนํ้าโดยรับนํ้าจากเครื่ องสูบนํ้า ส่งไปยังท่อรองประธาน
ท่อแยกต่างๆ ท่อประธานมีท้ งั แบบที่ติดตั้งอยู่กบั ที่และแบบเคลื่อนย้ายได้ แบบที่ติดตั้งกับที่มกั จะฝังไว้ใต้
ผิวดิน เพื่อไม่ให้กีดขวางการทํางานของเครื่ องจักร การเลือกท่อและการติดตั้งต้องพิจารณาถึงความทนทาน
ในการใช้งาน ท่อประธานที่ใช้ในระบบนํ้าเพื่อการเกษตรในปั จจุบนั นิ ยมใช้ท่อพีวีซี (Polyvinyl Chloride)
และท่อพีอี (Poly-Ethylene) เพราะนํ้าหนักเบา ราคาถูก หาซื้ อง่ายในท้อ งตลาดและติดตั้งได้ง่าย การเลือ ก
ขนาดท่อเป็ นสิ่ งสําคัญเนื่องจากจะช่วยให้ได้น้ าํ และแรงดันนํ้าในปริ มาณที่ตอ้ งการ
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ภาพที่ 7.14 ท่อประธานชนิดเคลื่อนย้ายได้ใช้ท่อพีอี
(ที่มา : agriculture.indiabizclub.com, ม.ป.ป.)

ภาพที่ 7.15 ท่อประธานชนิดเคลื่อนย้ายได้ใช้ท่ออลูมิเนียม
(ที่มา : alibaba.com)

7.2.3 ท่อแยกหรื อท่อแขนง (Lateral Line) รับนํ้าจากท่อประธานหรื อท่อรองประธานแล้วส่งไปยัง
หัวฉี ด ท่อแขนงหรื อท่อแยก มีท้ งั แบบเคลื่อนย้ายได้ และแบบติดตั้งอยูก่ บั ที่ แบบเคลื่อนย้ายได้มกั จะใช้ใน
แปลงเพาะปลูกต่างๆ เช่นพืชไร่ พืชผัก ส่วนแบบติดตั้งอยู่กบั ที่มกั จะใช้ในเรื อนเพาะชําและแปลงเพาะปลูก
ขนาดเล็ก ซึ่ งติดตั้งเป็ นการถาวร นิ ยมใช้ท่อ พีวีซี (Polyvinyl Chloride) และท่อ พีอี (Poly-Ethylene) เพราะ
นํ้าหนักเบา ราคาถูก หาซื้อง่ายในท้องตลาด

ภาพที่ 7.16 การติดตั้งท่อแขนงเข้าท่อประธานหรือรองประธาน
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7.2.4 ท่อตั้งหัวฉีด (Riser) เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ต่อเข้ากับท่อแยก เพื่อยกระดับของหัวฉีดนํ้าให้สูงจาก
พื้นดิ นตามต้อ งการและตามความเหมาะสมกับขนาดความสู งของต้นพืชในแปลงเพาะปลูก ท่อตั้งหัวฉี ด
โดยทัว่ ไปใช้เป็ นท่อพีวีซีและท่อพีอี หากหัวฉีดมีขนาดใหญ่จะต้องมีขาตั้งคํ้ายัน เพื่อป้องกันการล้ม

ภาพที่ 7.17 ท่อตั้งหัวฉีดนํ้าขนาดต่างๆ

7.2.5 หัวฉีดนํ้า (Sprinkler Heads) เป็ นส่ วนประกอบสําคัญที่ของการจ่ายนํ้าและทําหน้าที่ฉีดนํ้า
ให้ตกลงมาคล้ายเม็ดฝน ประสิ ทธิ ภาพการกระจายนํ้าในระบบฉี ดฝอยจะสู งหรื อตํ่า นอกจากจะขึ้นอยู่กับ
แรงดันนํ้าที่เหมาะสมแล้ว ยังมีหัวฉี ดนํ้า (Sprinkler Heads) เป็ นอุปกรณ์ที่สาํ คัญอีกตัวหนึ่ งเช่นกัน หัวฉี ดนํ้า
(Sprinkler Heads) สามารถเลือกใช้ตามความต้องการนํ้าของดิน พืช และเงินทุน มีให้เลือกใช้ได้หลายแบบ
เช่น แบบหัวจ่ายนํ้าทางเดียว แบบหัวจ่ายนํ้าทางสองทาง แบบฝังดิน (Pop-Up Spray) เป็ นต้น

ภาพที่ 7.18 หัวฉีดนํ้าชนิดตีกระแทก (Impact Drive Heads) แบบจ่ายนํ้าทางเดียวและสองทาง

ภาพที่ 7.19 หัวฉีดนํ้าชนิดตีกระแทก (Impact) แบบจ่ายนํ้าทางเดียว ปรับองศาการหมุนฉีดนํ้าได้
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ภาพที่ 7.20 หัวฉีดนํ้าชนิดฝังผิวดิน (Pop-Up Sprinkler Heads)

ภาพที่ 7.21 หัวฉีดนํ้าแบบพ่นฝอย (Sprinkler Spray Heads)
(ที่มา : Naan & Sprinkler and Drip Irrigation)

7.3 ข้อพิจารณาในการเลือกใช้ ระบบการให้ นํ้าแบบฉีดฝอย
ระบบการให้น้ าํ แบบฉี ดฝอยสามารถใช้ได้กับดินและพืชเกือ บทุกชนิ ด ยกเว้นพืชที่ต้องการนํ้าขัง
ส่วนเรื่ องดินนั้นสามารถแก้ไขอัตราการให้น้ าํ ได้ อีกสิ่ งหนึ่งที่เป็ นอุปสรรคในการให้น้ าํ คือ กระแสลม หาก
พื้นที่ใดมีลมแรงตลอดทั้งปี ก็ไม่เหมาะที่จะให้น้ าํ วิธีน้ ีเช่นกัน ส่วนข้อพิจารณาในการเลือกใช้ มีดงั นี้
•
•
•
•
•
•

อัตราการซึมนํ้าของดินมีสูงกว่า 3 นิ้ว/ชัว่ โมง ไม่เหมาะที่จะให้น้ าํ โดยวิธีการอื่นๆ
ความลึกของชั้นดินที่มีประโยชน์ต้นื มาก
ถ้าหากทําการปรับพื้นที่เพื่อให้น้ าํ ทางผิวดิน จะต้องลงทุนสูงมากไม่คมุ้ ค่าในการลงทุน
แหล่งนํ้ามีปริ มาณจํากัดไม่เพียงพอต่อการให้น้ าํ แบบผิวดิน
ไม่มีผคู ้ วบคุมหรื อผูช้ ่วยในการให้น้ าํ ที่มีความชํานาญเพียงพอที่ใช้ระบบนํ้าแบบอื่น
ต้องใช้พ้ืนที่น้ นั ๆ เพื่อเพาะปลูกอย่างรวดเร็ว
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7.4 ข้อดี และข้อจํากัดของการให้ นํ้าแบบฉีดฝอย
ข้อดี
1)
2)
3)
4)

การวัดปริ มาณนํ้าชลประทานทําได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว
ไม่มีคู คลองส่งนํ้ามากีดขวางการทํางานของเครื่ องจักรกลเกษตร
ประสิ ทธิภาพสูงหากมีการออกแบบที่เหมาะสมและประเมินผลระบบอย่างถูกต้อง
หากแหล่งนํ้าอยู่ที่สูงมากพอ อาจนํานํ้ามาใช้ได้โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกไม่ตอ้ งใช้
เครื่ องสูบนํ้า
5) สามารถนําอุ ป กรณ์ ในระบบไปใช้ในฟาร์ ม ร่ ว มกับ กิ จ การอื่ น ๆ ได้ เช่ น เครื่ อ งสู บ นํ้า
ท่อส่งนํ้า เป็ นต้น
6) จัดระบบการหมุนเวียนรอบเวรในการให้น้ าํ ได้ง่ายกว่าระบบอื่นๆ และควบคุมระบบได้ง่าย
ช่วยให้พืชที่เริ่ มงอกได้รับนํ้าอย่างพอเหมาะพอเพียง
7) ช่วยลด-เพิม่ อุณหภูมิ ในพื้นที่เพาะปลูกได้
ข้อจํากัด
1) ค่าลงทุนครั้งแรกสูงมาก มีค่าใช้จ่ายขณะใช้งาน และค่าบํารุ งรักษาตลอดอายุการใช้งาน
2) ในแบบเคลื่ อ นย้ายได้มัก มี อุ ป สรรคในการเคลื่ อ นย้า ย เช่ น แรงงานในการเคลื่ อ นย้า ย
อุปกรณ์ ช่วงเวลาในการย้ายอุปกรณ์ สภาพพื้นที่หลังการให้น้ าํ ไม่เหมาะกับการเข้าไปใน
พื้นที่เพราะเปี ยกแฉะ
3) การให้น้ าํ แบบนี้คล้ายกับฝนตก ซึ่ งจะทําให้วชั พืชต่างๆ งอกงามและต้องใช้สารเคมีกาํ จัด
วัชพืชมากขึ้น ซึ่งเป็ นการเพิม่ ต้นทุนการผลิต
4) หากให้น้ าํ ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมจะทําให้สูญเสี ยโดยการระเหยมีมากขึ้น
5) ในพื้นที่ที่มีลมแรง ไม่เหมาะที่จะทําการให้น้ ําแบบนี้ เพราะจะทําระบบให้น้ ําได้ไม่เต็ม
ประสิ ทธิภาพ
6) ต้องมีแหล่งนํ้ามากเพียงพอ ต่อการใช้ในฤดูปลูกพืช
สรุ ป การให้น้ าํ แบบฉี ดฝอย (Sprinkler Irrigation) เป็ นวิธีการให้น้ าํ กับพืชที่ดีและเป็ นที่นิยมใช้มา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั อีกวิธีหนึ่ ง เพียงแต่ตอ้ งมีการพิจารณาการเลือกใช้ให้เหมาะสม ออกแบบให้ถูกต้อง
และควบคุ ม การใช้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก็จ ะทําให้ ก ารปลูก พื ชด้วยการชลประทานแบบฉี ดฝอยได้รั บ
ความสําเร็จ
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บทที่ 8
ท่ อส่ งนํ้าเพื่อการเกษตร
8.1 ชนิดของท่อส่ งนํ้าเพือ่ การเกษตร
ในการส่ งนํ้าเพื่อการเกษตรหรื ออุปโภคบริ โภค โดยทัว่ ไปจะใช้การส่งนํ้า 2 วิธีคือ การส่งทางคลอง
ส่งนํ้า และท่อส่งนํ้า การส่ งด้วยคลองส่ งนํ้าอาจสร้างเป็ นคลองธรรมชาติหรื อคลองคอนกรี ตก็ได้ หากเป็ น
คอนกรี ตก็ลดปัญหาการรั่วซึม การเจริ ญเติบโตของวัชพืช และการกัดเซาะได้แต่ก็ตอ้ งใช้เงินลงทุนมาก ข้อดี
ของการส่ ง นํ้าด้ว ยคลองส่ ง นํ้า ก็ คื อ สามารถส่ ง ได้ใ นปริ ม าณที่ ม าก แต่ ก็ มี ข องเสี ย ดัง ที่ ก ล่ า วมาแล้ว
นอกจากนี้ยงั มีการสูญเสี ยด้านการระเหยอีกด้วย
ส่วนการใช้ท่อส่งนํ้า มีขอ้ ดีและข้อเสี ยต่างกัน เช่น การสูญเสี ยของนํ้าจากการรั่วซึมและการระเหยมี
น้อย ส่ งได้เร็วในกรณี ใช้เครื่ องสูบ ไม่มีการกีดขวางบนผิวดิน สามารถสร้างแรงดันในระบบส่ งได้ แต่ก็มี
ข้อเสี ย เช่น หากเป็ นระบบใหญ่จะต้องลงทุนสูง และใช้เทคโนโลยีข้นั สูงในการสร้าง
การส่ งนํ้าทั้งสองวิธีจาํ เป็ นต้อ งทราบอัตราการไหลของนํ้า เพื่อความประหยัดและตรงตามความ
ต้องการของการใช้งาน ดังนั้นจะต้องมีการติดตั้งอาคารวัดนํ้า เข้าไปในระบบส่ งนํ้า ท่อส่งนํ้าเพื่อการเกษตร
ที่นิยมใช้กนั โดยทัว่ ไปมีดงั นี้
8.1.1 ท่ อ พี วี ซี (Polyvinyl Chloride, PVC) (Unplasticized Polyvinyl Chloride Pipes, UPVC)
เป็ นท่อที่ได้รับความนิ ยมอย่างสู งในปั จจุบันทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ท่อพีวีซีเป็ นท่อที่มีอายุ
การใช้งานที่ยาวนานถึง 50 ปี เมื่อเปรี ยบเทียบกับท่อที่ใช้กนั ในท้องตลาด ท่อพีวีซีถือว่าเป็ นท่อที่คุม้ ค่าต่อ
การลงทุน เพราะมีราคาไม่แพง ท่อพีวีซีในปัจจุบนั ที่มีจาํ หน่ายในประเทศไทย เช่น ท่อเอสซีจี เป็ นต้น
• ท่ อพีวีซีสี ฟ้ า เป็ นท่ อพีวีซี แข็ง (Polyvinyl Chloride ) (PVC PLAIN-END PIPE FOR
WATER SUPPLY AND DRAINAGE) สําหรับใช้เป็ นท่อนํ้าดื่มผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เลขที่ มอก. 17-2532 มีสีฟ้า เหมาะสําหรับใช้เป็ นท่อประปา ท่อส่ งนํ้าเพื่อการอุปโภค บริ โภค ท่อรับความ
ดันสูงและสามารถนําไปใช้เป็ นท่อระบายนํ้าทิ้งและสิ่ งปฏิกูลในอาคารบ้านเรื อนได้อีกด้วย ผลิตตั้งแต่ขนาด
18 มม. (1/2 นิ้ว) ถึง 400 มม.(16 นิ้ว) และท่อชนิดต่อด้วยแหวนยางผลิตตั้งแต่ขนาด 55 มม. (2 นิ้ว) ถึง 400
มม. (16 นิ้ ว) ท่อพีวีซีที่นิยมใช้ มีระดับชั้นความดันของท่อ (Class) แบ่งเป็ น 3ชั้นคือชั้น 5 , 8.5 และ 13.5
(ดังตาราง 8.1) ขนาดความยาว 4 เมตร และ 6 เมตร ขึ้นอยูก่ ับประเภทของท่อ การเชื่อมต่อใช้ขอ้ ต่อแบบ
ต่างๆ ซึ่ งมีท้ งั ชนิ ดมีเกลียวและไม่มีเกลียว โดยท่อชนิ ดต่อด้วยนํ้ายาประสานท่อใช้เป็ นตัวประสานและซี ล
เทปเป็ นตัวป้องกันรั่วซึม (ดังภาพที่ 8.1)
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ภาพที่ 8.1 ท่อ และข้อต่อพีวีซี (PVC PLAIN-END PIPE FOR WATER SUPPLY AND DRAINAGE)
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

ตารางที่ 8.1 รายละเอียด ชื่อขนาด และมิติทอ่ พีวีซีทว่ั ไป
ชื่ อขนาด มม.
(นิ้ว)
NORMINAL
SIZE mm.(in.)
18 (½”)
20 ( ¾”)
25 (1”)
35 (1 ¼”)
40 (1 ½”)
55 (2”)
65 (2 ½”)
80 (3”)
100 (4”)
125 (5”)
150 (6”)
200 (8”)
250 (10”)
300 (12”)
350 (14”)
400 (16”)

เส้ นผ่าศูนย์กลาง
ภายนอกเฉลีย่
(O.D.)
(mm.)
22 ± 0.15
26 ± 0.15
34 ± 0.15
42 ± 0.15
48 ± 0.15
60 ± 0.15
76 ± 0.20
89 ± 0.20
114 ± 0.30
140 ± 0.30
165 ± 0.40
216 ± 0.50
267 ± 0.70
318 ± 0.80
370 ± 0.90
420 ± 1.10

ความหนา (THICKNESS)
PVC ชั้น 5

PVC ชั้น8.5

PVC ชั้น13.5

1.5 ± 0.15
1.5 ± 0.15
1.8 ± 0.20
2.2 ± 0.20
2.5 ± 0.20
3.2 ± 0.25
3.9 ± 0.30
4.6 ± 0.30
5.4 ± 0.35
6.6 ± 0.40
7.8 ± 0.45
9.1 ± 0.55
10.3 ± 0.60

2.0 ± 0.20
2.0 ± 0.20
2.0 ± 0.20
2.0 ± 0.20
2.3 ± 0.20
2.9 ± 0.25
3.5 ± 0.25
4.1 ± 0.30
5.2 ± 0.35
6.4 ± 0.40
7.5 ± 0.45
8.8 ± 0.50
10.9 ± 0.60
12.9 ± 0.70
15.0 ± 0.80
17.0 ± 0.90

2.5 ± 0.20
2.5 ± 0.20
3.0 ± 0.25
3.1 ± 0.25
3.5 ± 0.25
4.3 ± 0.30
5.4 ± 0.35
6.4 ± 0.40
8.1 ± 0.50
9.9 ± 0.55
11.7 ± 0.65
13.7 ± 0.75
16.9 ± 0.90
20.1 ± 1.05
23.4 ± 1.20
26.5 ± 1.35

หมายเหตุ *เป็ นท่อมาตรฐาน มอก. 17-2532 ตั้งแต่ขนาด 18(1/2”) – 400 (16”)
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)
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ความยาว
ต่อท่อน
(LENGTH)
(mm.)

4,000

+ 30
- 0

ระบบการให้น้ำ�และการจัดการ
ตัวเลขที่ระบุช้ ัน คุณ ภาพท่ อ พีวีซี ชั้น 5, ชั้น 8.5, ชั้น 13.5 เป็ นแรงดันใช้งาน (Working Pressure)
หมายถึง แรงดันสู งสุ ดที่กาํ หนดให้สําหรับใช้งานได้ 0.50 Mpa. 0.85 Mpa. 1.35 Mpa. ตามลําดับติดต่อกัน
เป็ นเวลานานที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซี ยส มีหน่วยเป็ นกิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร (Kgf/cm²) หรื อ 5.1
กก./ตร.ซม. 8.7 กก./ตร.ซม. 13.77 กก./ตร.ซม.
• ท่ อเซาะรองพี วีซี (Slotted Pipe) สําหรับ ใช้งานขุด เจาะบ่ อ บาดาล ผลิต ตามมาตรฐาน
“ท่ อเอสซีจี” มีสีฟ้า เหมาะสําหรับใช้เป็ นท่อในระบบขุดเจาะบ่อบาดาล มีขนาด 100 มม. (4 นิ้ว) ในส่ วนที่
เป็ นท่อกรองพีวีซี มี 2 แบบ คือ ท่อกรองพีวีซีชนิ ดเซาะร่ องตรง ผลิตตั้งแต่ขนาด 55 มม. (2 นิ้ว) ถึง 200 มม.
(8 นิ้ ว ) และชนิ ด เซาะร่ อ งขวางผลิต ตั้งแต่ข นาด 55 มม. (2 นิ้ ว) ถึ ง 200 มม. (8 นิ้ ว ) เพื่ อ การเลื อ กใช้ใ ห้
เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และการออกแบบ (ดังภาพที่ 8.2)

ภาพที่ 8.2 ท่อเซาะรองพีวีซี (Slotted Pipe)
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)
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ตารางที่ 8.2 กําหนดขนาด มิติ และความยาวของท่อพีวีซีเซาะรองสําหรับงานกรองนํ้า

ชื่ อขนาด
มม.(นิ้ว)
mm.(in.)
55 (2”)
65 (2 ½”)
80 (3”)
100 (4”)
125 (5”)
150 (6”)
200 (8”)

L1 L2 L3 L4 L5
80
80
80
80
80
80
80

120
120
120
120
120
120
120

80
80
80
80
80
80
80

210
210
210
210
210
210
330

220
220
220
220
220
220
220

Slot
No. No
α
Width องศา
b
of . of
(mm.) (degree)
slot Set
2.4 ± 0.2
45
23.6 8 7
2.4 ± 0.2
36
23.9 10 7
2.4 ± 0.2
30
23.3 12 7
2.4 ± 0.2 22.5 22.4 16 7
2.4 ± 0.2
20
24.4 18 7
2.4 ± 0.2
18
25.9 20 7
18
33.9 20 7

Approx.
Opening
Area (%)
5.7
5.6
5.8
6.0
5.5
5.2
4.0

หมายเหตุ : 1. เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน (tolerance) ของ L1, L2, L3, L4, L5, = ± 10 มม.
2. กรณีตอ้ งการ Slot Width ที่แตกต่างจากมาตรฐานข้างต้น ให้ติดต่อสอบถามบริ ษทั ฯ โดยตรง
3. ความหนาขึ้นกับขนาดและชั้นคุณภาพท่อที่นาํ มาขึ้นรู ป
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

• ท่ อ พี วีซี สี เทา เป็ นท่ อ พี วีซี แข็ ง (Polyvinyl chloride) (PVC PLAIN-END PIPE FOR
AGRICULTURAL) สําหรับใช้ในงานเกษตร ผลิตตามมาตรฐาน “ท่ อเอสซีจี” มีสีเทา รายละเอียดบนท่อ
สี ดาํ ระบุ ช้ ัน คุณ ภาพ PVC 5 สําหรับ ใช้เป็ นท่อ ในงานเกษตร ชลประทาน และระบบท่ อ รับความดันตํ่า
มีลกั ษณะบางทนแรงดันตํ่ามีอายุการใช้งานสั้น ไม่ทนต่อแสงแดด (ดังภาพที่ 8.3)

ภาพที่ 8.3 ท่อเกษตรพีวีซี (PVC PLAIN-END PIPE FOR AGRICULTURAL)
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)
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ตารางที่ 8.3 กําหนดขนาด มิติ ความหนา และความยาวของท่อพีวีซีสาํ หรับงานเกษตร
ชื่ อขนาด มม.(นิ้ว)
NORMINAL SIZE mm.(in.)
10 (1/4”)
15 (3/8”)
18 (1/2”)
20 (3/4”)
25 (1”)
35 (1 1/4”)
40 (1 1/2")
55 (2”)
65 (2 1/2”)
80 (3”)
100 (4”)
125 (5”)

เส้ นผ่าศูนย์กลาง
ภายนอกเฉลีย่ (O.D.)
14 ± 0.10
18 ± 0.15
22 ± 0.15
26 ± 0.15
34 ± 0.15
42 ± 0.15
48 ± 0.15
60 ± 0.15
76 ± 0.20
89 ± 0.20
114 ± 0.30
140 ± 0.30

ความหนา
(THICKNESS)
1.10 ± 0.10
1.10 ± 0.10
1.10 ± 0.10
1.20 ± 0.10
1.20 ± 0.10
1.30 ± 0.10
1.30 ± 0.10
1.50 ± 0.10
1.80 ± 0.10
2.30 ± 0.10
2.60 ± 0.15
3.90 ± 0.30

UNIT : mm
ความยาวต่อท่อน
(LENGTH)

4,000

+ 10
- 0

(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

• ท่ อพี วีซี สี ข าวและสี เหลื อง (PVC PLAIN-END PIPE ELECTRICAL CONDUIT) หรื อ
พีวีซีแข็ง (Rigid PVC) มีคุณสมบัติเป็ นฉนวนไฟฟ้า ทนความชื้น ไม่ข้ ึนสนิ ม สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ
ปกติจนสู งถึง 60 องศา และไม่ล ามไฟเมื่อ เกิ ดไฟไหม้ จึ งเหมาะสําหรับใช้งานร้ อ ยสายไฟฟ้ า สายเคเบิ้ ล
โทรศัพท์ รวมถึงสายสัญญาณต่างๆ ในปัจจุบนั มีสองสี คือ
สี เหลือง เหมาะกับการเดินท่อฝังในผนัง โดยติดตั้งก่อนการฉาบปูนปกปิ ดผิว ผลิตตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 216-2524 ผลิตตั้งแต่ขนาด 15 มม. (3/8 นิ้ว) ถึง 100 มม. (4 นิ้ว)
สี ขาว เหมาะกับการเดินท่อลอยเนื่องจากทาสี ทบั ได้ง่าย นิยมใช้ในงานต่อเติมและงานดีไซน์ แบบ
เดินลอยบนผนัง ด้วยสี ที่ดูกลมกลืนกับผนัง ดัดโค้งงอได้ถึง 90 องศา โดยใช้สปริ งดัดท่อแทนความร้อนได้
สะดวก และประหยัดข้อ ต่อ มีสองมาตรฐานคือ มาตรฐานสากล JIS C 8430 (มาตรฐานญี่ปุ่น) ผลิตตั้งแต่
ขนาด 15 มม. (3/8 นิ้ว) ถึง 55 มม. (2 นิ้ว) และมาตรฐาน BS หรื อ IEC 61386 (มาตรฐานอังกฤษ) ผลิตตั้งแต่
ขนาด 16 มม. (3/8 นิ้ว) ถึง 50 มม. (1 ½ นิ้ว) (ดังภาพที่ 8.4)
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ภาพที่ 8.4 ท่อและข้อต่อพีวีซี (PVC PLAIN-END PIPE ELECTRICAL CONDUIT)
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

ตารางที่ 8.4 กําหนดขนาด ความหนา และความยาวของท่อพีวีซีสาํ หรับงานร้อยสายไฟฟ้า (สี เหลือง)
ชื่ อขนาด มม.
เส้ นผ่า
(นิ้ว)
ศูนย์กลาง
NORMINAL
ภายนอก
SIZE mm.(in.) เฉลี่ย (O.D.)
15(3/8”)
18 ± 0.20
18(½”)
22 ± 0.20
20( ¾”)
26 ± 0.25
25(1”)
34 ± 0.30
35(1 ¼”)
42 ± 0.35
40(1 ½”)
48 ± 0.40
55(2”)
60 ± 0.50
65(2 ½”)
76 ± 0.50
80(3”)
89 ± 0.50
100(4”)
114 ± 0.50

ความหนา(มม.) THICKNESS (mm.)
TOT 1

TOT 2

TOT 3

2.0 ± 0.20
2.0 ± 0.20
2.0 ± 0.20
3.0 ± 0.30
3.5 ± 0.40
4.0 ± 0.40
4.5 ± 0.40
4.5 ± 0.40
5.9 ± 0.40
7.0 ± 0.40

4.5 ± 0.30
5.7 ± 0.35

2.5 ± 0.25
3.0 ± 0.30

หมายเหตุ *เป็ นท่อมาตรฐาน มอก. 216-2524 ตั้งแต่ขนาด 15(3/8”) – 100 (4”)
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)
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UNIT : mm
ความยาว
ต่อท่อน
(LENGTH)

+ 30
4,000
- 10

+ 30
- 10

6,000

ระบบการให้น้ำ�และการจัดการ
ตารางที่ 8.5 กําหนดขนาด ความหนา และความยาวของท่อพีวีซีสาํ หรับงานร้อยสายไฟฟ้า (สี ขาว) JIS
ชื่ อขนาด มม.(นิ้ว)
NORMINAL SIZE
mm.(in.)
15 (3/8”)
18 (½”)
20 ( ¾”)
25 (1”)
35 (1 ¼”)
40 (1 ½”)
55 (2”)

เส้ นผ่านศูนย์กลางภายนอก
เฉลี่ย(มม.) OUTSIDE
DIAMETER (mm.)
18 ± 0.20
22 ± 0.20
26 ± 0.20
34 ± 0.20
42 ± 0.20
48 ± 0.20
60 ± 0.20

ความหนา(มม.)
THICKNESS (mm.)

UNIT : mm
ความยาวต่อท่อน
(LENGTH)

1.8 ± 0.40
1.8 ± 0.40
1.8 ± 0.40
2.7 ± 0.60
3.1 ± 0.60
3.6 ± 0.60
4.1 ± 0.80

3,000

+ 10
- 10

หมายเหตุ *เป็ นท่อมาตรฐาน JIS C8430-1999 ตั้งแต่ขนาด 15(3/8”) – 55 (2”)
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

ตารางที่ 8.6 กําหนดขนาด ความหนา และความยาวของท่อพีวีซีสาํ หรับงานร้อยสายไฟฟ้า (สี ขาว) BS
ชื่ อขนาด มม.(นิ้ว)
NORMINAL SIZE
mm.(in.)
16 (3/8”)
20 (½”)
25 (¾”)
32 (1”)
40 (1 ¼”)
50 (1 ½”)

เส้ นผ่านศูนย์กลางภายนอก
เฉลี่ย(มม.) OUTSIDE
DIAMETER (mm.)
16 ± 0.0/-0.3
20 ± 0.0/-0.3
25 ± 0.0/-0.4
32± 0.0/-0.4
40 ± 0.0/-0.4
50 ± 0.0/-0.5

ความหนา(มม.)
THICKNESS (mm.)

UNIT : mm
ความยาวต่อท่อน
(LENGTH)

1.5 ± 0.10/-0.05
1.9 ± 0.10/-0.05
2.0 ± 0.15/-0.05
2.5 ± 0.15/-0.05
2.7 ± 0.20/-0.05
3.0 ± 0.20/-0.05

+ 10
3,000
- 0

หมายเหตุ *เป็ นท่อมาตรฐาน IEC-61386-1:2008, IEC-61386-21:2008
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

ข้อดีของท่อพีวีซี ทนทานต่อแรงดันและแรงกด ไม่เป็ นสนิมและเป็ นฉนวนไฟฟ้า ไม่ลามไฟเมื่อ
เกิดไฟไหม้ อีกทั้งยังมีน้ าํ หนักเบา สะดวกในการขนส่งและติดตั้ง ราคาไม่แพง
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8.1.2 ท่อเหล็ก (Galvanize Iron Steel, GS) ที่ใช้เพื่อการเกษตรได้แก่ท่อเหล็ก ท่อเหล็กอาบสังกะสี
หากเป็ นท่อขนาดใหญ่จะหุ้มด้วยซี เมนต์ มีขอ้ ดีคือ แข็งแรง ทนแรงดันสู ง ป้ อ งกันของมีคมได้ดี ทนความ
ร้อนได้ดีกว่าท่อพลาสติก

(ก)

(ข)

ภาพที่ 8.5 ท่อเหล็กอาบสังกะสี(ก) (Galvanize Iron Steel,GS) และท่อเหล็ก(ข)
(ที่มา : sima-aree.com, ม.ป.ป.)

8.1.3 ท่ อ อลูมิ เนี ย ม (Aluminum Pipe) นิ ยมใช้ในระบบฉี ด ฝอย และการให้ น้ ําในร่ อ งคู เพราะ
นํ้าหนักเบา ติดตั้งรวดเร็ ว ไม่เป็ นสนิมหรื อผุกร่ อนได้ง่ายขนาดที่นิยมใช้คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 – 6 นิ้ว
ความยาวตั้งแต่ 3 เมตร, 6 เมตร และ 9 เมตร ข้อเสี ยของท่ออลูมิเนี ยมคือไม่ทนการกระแทกหรื อกดทับ และ
มีราคาแพง

ภาพที่ 8.6 ท่ออลูมิเนียม (Aluminum Pipe) ในระบบฉีดฝอย
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8.1.4 ท่อซีเมนต์ใยหิน (Asbestos Cement, AC) เป็ นท่อที่มีขนาดตั้งแต่ 4 นิ้วขึ้นไป ใช้การเชื่อมต่อ
และกันรั่วซึมโดยใช้ขอ้ ต่อที่มีแหวนยางรอง (O-Ring) หรื อใช้ยีโบลท์ในการเชื่อมต่อกับท่อเหล็ก ท่อพีวีซีได้
ข้อดีของท่อชนิ ดนี้คือเชื่อมต่อง่ายกว่าท่อเหล็ก ไม่เป็ นสนิม ราคาถูกกว่าท่อเหล็ก แต่มีขอ้ เสี ยคือมีแรงเสี ยด
ทานการไหลสู งกว่าท่ออื่นๆ ปัจจุบนั ลดความนิยมใช้ในระบบการให้น้ าํ โดยส่วนใหญ่ใช้เป็ นท่อประธานใน
ระบบ

ภาพที่ 8.7 ท่อซีเมนต์ใยหิน (Asbestos Cement, AC)

8.1.5 ท่ อพี อีห รื อโพลี เอที ลี น (Polyethylene Pipe, PE) เป็ นท่ อ พลาสติ ก สี ดาํ นิ ย มใช้ล ําเลี ยงนํ้า
สําหรับอุปโภคบริ โภค รวมทั้งใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร ท่อพอลิเอทิลีนมีขอ้ ดีและจุดเด่นสําหรับการใช้
งานต่างๆ ดังนี้คือ
• ทนต่อ สารเคมีและการสึ กจากการขูดขีด ท่อ พอลิเอททิลีนสามารถทนต่อสารเคมีหลาย
ชนิด รวมถึงกรดแก่ และเบส แก่ได้ ไม่เกิดสนิม ทําให้มีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบถึงคุณภาพนํ้า
• มีน้ าํ หนักเบาทําให้การขนส่งง่าย ไม่ตอ้ งใช้เครื่ องจักรขนาดใหญ่ อีกทั้งยังลอยนํ้าได้
• มีความยืดหยุ่น และห้อยตัวได้ดี สามารถม้วนได้ทาํ ให้สามารถเพิ่มความยาวของท่อต่อ
รอบการขนส่ ง (200 เมตรต่อม้วน) ประหยัดค่าขนส่ ง และลดปริ มาณการเชื่อมต่อท่อ รวมถึงเหมาะกับการ
วางท่อในพื้นที่ที่เข้าถึงลําบาก เช่นที่ลาดชัด ทางคดเคี้ยว
• ด้วยความเหนียว และยืดหยุน่ ทําให้รากของต้นไม้ไม่สามารถเจาะทําลายท่อพอลิเอททิลีน
ได้ เหมือนกับวัสดุแข็งเปราะชนิดอื่น จึงสามารถลดโอกาสท่อเสี ยหาย และระบบท่อล้มเหลวได้
• มีประสิ ทธิภาพของการไหลที่ดี เนื่ องจากท่อพอลิเอททิลีนมีผิวที่เรี ยบ และไม่เกิดการกัด
กร่ อน หรื อเป็ นสนิม ทําให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหลเทียบเท่าท่อพีวีซีและสูงกว่าท่อชนิดอื่นๆ
• อายุการใช้งานยาวนานถึง 50 ปี
• สามารถเชื่อมต่อท่อได้ดว้ ยวิธีการเชื่อมชนด้วยความร้อนทําให้ท่อหลอมเป็ นเนื้ อเดียวกัน
ทําให้ประหยัดข้อต่อและลดโอกาสการรัว่ ไหลของนํ้าระหว่างการใช้งาน
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ท่อพีอีที่ผลิตจําหน่ายในท้องตลาดแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ
ก. ชนิดความหนาแน่นตํ่า (Low Density Polyethylene, LDPE) มีค่าความหนาแน่นของเนื้ อ
วัสดุ 0.915 – 0.935 กรัม ต่ อ ลู กบาศก์ เซนติเมตร นิ ย มผลิต เป็ นท่อ ขนาดเล็ก ใช้เป็ นท่ อ แยกหรื อ ท่ อ แขน
(Lateral) สําหรับติดตั้งหัวกระจายนํ้าขนาดเล็กหรื อหัวนํ้าหยดสําหรับพืช ผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ผล
หรื อพืชล้มลุกต่างๆ ขนาดที่ผลิตมีขนาดตั้งแต่ 4 – 40 มิลลิเมตร ขนาดที่นิยมใช้เป็ นท่อแขนงคือขนาด 16-25
มิลลิเมตร ชั้นความดันที่ผลิตมี 4 ระดับคือ PN 2.5, PN 4, PN 6 และ PN 10 (หน่ วยวัดบาร์ ) ความยาวม้วน
ม้วนละ 50 เมตร 100 เมตรและ 200 เมตร (ดั งภาพที่ 8.8)

ภาพที่ 8.8 ท่อพีอีชนิดความหนาแน่นตํ่า (Low Density Polyethylene, LDPE)
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)

ข. ชนิ ดความหนาแน่ น สู ง (High Density Polyethylene, HDPE) มีค่าความหนาแน่ นของ
เนื้ อวัสดุมากกว่า 0.94 กรัมต่อ ลูกบาศก์เซนติเมตร เนื้ อ วัสดุของท่อมีความหนาแน่นสู งจึ งมีความแข็งแรง
มากกว่าชนิ ดแรก ขนาดที่ผลิตมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 16-1,200 มิลลิเมตร ขนาดที่เป็ นที่นิยมคือ
32-400 มิลลิเมตร ชั้น ความดันที่ผลิตมี 5 ระดับ คือ PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5 และ PN 16 (หน่ วยวัด
บาร์ ) นิ ยมใช้เป็ นท่อประธานส่ งนํ้าในระบบฉี ดฝอยและท่อรองประธานในระบบนํ้า (ดังภาพที่ 8.9) การ
เชื่ อ มท่อ HDPE ทําได้ 2 วิธีคือ วิธีเชื่ อ มแบบต่อ ชนซึ่ งใช้ความร้ อนหลอมและอัดด้วยแรงดัน ให้เป็ นเนื้ อ
เดียวกัน (ดังภาพที่ 8.10) และวิธีใช้ขอ้ ต่อชนิดสวมรัด (ดังภาพที่ 8.11)

ภาพที่ 8.9 ท่อพีอีชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene, HLDPE)
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ภาพที่ 8.10 การเชื่อมต่อท่อพีอีโดยใช้ความร้อน

ภาพที่ 8.11 การเชื่อมต่อท่อพีอีโดยใช้ขอ้ ต่อสวมรัด

8.2 ชั้นความดันของท่อ ข้อต่อท่อ และขนาดระบุของท่อ
8.2.1 ชั้นความดันของท่อ ในสภาพการใช้งานท่อ ในระบบการให้น้ าํ นั้นจะมีแรงดันของนํ้ากระทํา
ต่อผนังตลอดเวลา ดังนั้นวัสดุที่ใช้ในการผลิตท่อจึงต้องรับแรงดันได้โดยไม่แตกหรื อรั่ว ความหนาของผนัง
ท่อ เป็ นดัชนี ที่ บงชี้ ความสามารถในการทนรับแรงดัน โดยทั่วไปท่ อ ที่หนากว่าย่อ มรับแรงดันได้สูงกว่า
ดังนั้นท่อแต่ละชนิ ดจะระบุช้ นั ความดัน เพื่อให้ทราบว่าท่อชนิ ดนั้นสามารถทนรับแรงดันสูงสุ ดได้เท่าไหร่
เพื่อให้ผูใ้ ช้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับแรงดันในแต่ละส่ วนของระบบนํ้าเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายของระบบ
อีกทางหนึ่งด้วย
ค่าความดันที่ใช้ในการออกแบบนั้น จะใช้ได้เพียง 70% ของแรงดันที่ระบุของท่อนั้นๆ เช่น
ท่อ PN 2.5 จะออกแบบให้มีค่าแรงดันปกติในระบบได้สูงสุ ดเพียง 1.75 บาร์ หรื อ 17.5 เมตร ส่วนแรงดันที่
เหลือ เผื่อ ไว้สําหรับ กรณี ที่เกิ ดแรงดันผันผวน (Surge Pressure) เช่ น การเกิ ดแรงกระแทกย้อ นกลับอย่าง
ฉับ พลัน (Water hammer ) ซึ่ งเกิ ด แรงดัน เพิ่ มสู งขึ้น กว่าปกติ ไ ด้ถึ ง 30% ดังนั้นถ้าออกแบบให้ มี แรงดัน
แรงดันสูงสุดในท่อ เท่ากับชั้นความดันที่ระบุของท่อ เมื่อเกิดแรงดันผันผวน จะทําให้มีแรงดันในท่อเกินกว่า
ที่ท่อจะรับได้ ท่อจะแตก ชั้นความดันของท่อ พีอี มีดงั นี้ PN 2.5, 3.2, 4, 6, 8, 10 และ16 ที่นิยมใช้คือ PN 4,
6 และ 10
8.2.2 ข้อต่อท่อ การผลิตท่อมีมากมายหลายชนิด วัสดุที่นาํ มาผลิตจึงแตกต่างกัน ตามมาตรฐานการ
ผลิต ข้อต่อท่อที่ใช้จึงมีหลายรู ปแบบผลิตขึ้นมาให้เหมาะสมของท่อชนิ ดนั้นๆ ดังนั้นการเลือกใช้ท่อหลาก
ชนิ ดในระบบให้น้ าํ จึงต้อ งพิจารณาเลือกใช้ท่อ ที่มีข้อ ต่อที่จะสามารถต่อท่อ ต่างชนิ ดเข้าด้วยกันได้ด้วย
เพราะความแตกต่างของข้อต่อเพียง 0.5 มม.หรื อ 1 มม.สามารถทําให้เกิดการรั่วซึ มได้เมื่ออยูใ่ นสภาวะที่มี
แรงดันในท่อ โดยเฉพาะกับระบบนํ้าหยดแบบต่างๆ ซึ่ งมีความหนาต่างกัน(ระบุความหนาเป็ นมิล ลิเมตร
หรื อไมครอน) อาจจะต้องใช้ขอ้ ต่อพิเศษของแต่ละบริ ษทั ผูผ้ ลิต
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ในการเลือกใช้ท่อจําเป็ นต้องคํานึ งถึงข้อต่อเสมอเพราะถ้าต้องใช้ขอ้ ต่อพิเศษแล้วอาจจะต้อง
ลงทุนสู งขึ้น นอกจากนี้ รูปแบบข้อต่อของท่อแต่ละชนิ ดจะมีรูปแบบจํากัด ดังนั้นในการเชื่อมท่อ ต่างชนิ ด
ด้วยข้อต่อ จะต้องตรวจสอบให้แน่ชดั ว่ารู ปแบบนั้นๆ มีผลิตหรื อไม่ ซึ่งบางครั้งอาจต้องใช้ขอ้ ต่อหลายๆ อัน
มาต่อกัน ซึ่งเป็ นการสิ้นเปลืองและได้รูปแบบที่ยาว ไม่สวยงามและไม่ถูกหลักการการต่อท่อ
8.2.3 ขนาดระบุ ข องท่ อ ท่ อ แต่ ล ะชนิ ดจะใช้ ข นาดระบุ ใ นเรี ย กขนาดของท่ อ ขนาดของ
เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อแต่ละชนิ ด จะใช้ขนาดระบุที่ต่างกัน ท่อ เหล็ก ท่อพีวีซีและท่ออลูมิเนี ยมใช้ขนาด
ระบุ หน่ วยวัดเป็ นนิ้ ว (หน่ วยอังกฤษ) ท่อ พี วีซี และท่อ พี อี ใช้ขนาดระบุ ห น่ วยวัดเป็ นมิล ลิเมตร (หน่ วย
เมตริ ก) แต่เนื่ องจากความหนาของท่อไม่เท่ากัน ขนาดระบุที่เท่ากันจะมีขนาดแตกต่างกัน จึงมักเกิดความ
สับสนในการใช้งาน โดยเฉพาะข้อต่อ ที่จะใช้งานเชื่อมต่อ ต่างชนิ ดเข้าด้วยกัน ดังนั้นในการสั่งซื้ อจะต้อ ง
ตรวจสอบขนาดให้แน่ชัด เช่น ท่อพีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง 55 มม. เทียบเท่ากับ เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้วแต่ถ้า
เป็ นท่อ HDPE เส้นผ่าศูนย์กลาง 55 มม.เทียบเท่ากับ ท่อ ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ ว ซึ่ งถ้าต้อ งการ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จะต้องสั่งท่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มิลลิเมตรเป็ นต้น (ดังตารางที่ 8.7)

ภาพที่ 8.12 ขนาดระบุของท่อบอกรายละเอียดบนเส้นท่อ
(ที่มา : ท่ อเอสซีจี)
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ตารางที่ 8.7 เปรี ยบเทียบขนาดท่อ(ขนาดระบุ)
ท่อเหล็กอาบสังกะสี
(BS-1387)
มม.
นิ้ว
10
3/8"
15
½”
20
¾”
25
1'
32
1 ¼”
40
1 ½”
50
2”
65
2 ½”
80
3”
90
3 ½”
100
4”
125
5”
150
6”
200
8”
250
10”
300
12”
350
14”
400
16”
-

ท่อพีวซี ี
(มอก.17-2532)
นิ้ว
มม.
10
¼”
15
3/8”
18
½”
20
¾”
25
1'
32
1 ¼”
40
1 ½”
50
2”
65
2 ½”
80
3”
100
4”
125
5”
150
6”
200
8”
250
10”
300
12”
350
14”
400
16”
-

ท่อพีอี
มม.
12
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450

นิ้ว
(5/8”)
(3/8”)
½”
¾”
(1”)
1 ¼”
1 ½”
(2”)
2 ½”
(3”)
(4”)
(4 ½”)
(5”)
(6”)
(6 ½”)
(7”)
(8”)
(9”)
(10”)
(12”)
(14”)
(16”)
(18”)

(ที่มา : ดิเรก และคณะ)
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8.2.4 ค่ าสั มประสิ ทธิ์ความเสี ยดทานท่ อ (Coefficient, C) เนื่ องจากวัสดุที่ใช้ในการผลิตท่อแต่ล ะ
ชนิดแตกต่างกัน เนื้อวัสดุมีความหยาบและละเอียดแตกต่างกัน เมื่อผ่านขบวนการผลิตเป็ นท่อแล้ว ท่อที่ผลิต
ได้ออกมาจะมีผิวภายในเรี ยบหรื อขรุ ขระไม่เท่ากัน ซึ่งความราบเรี ยบหรื อขรุ ขระนี้จะเป็ นปัจจัยด้านการไหล
ของนํ้าในท่อ การกําหนดค่าความราบเรี ยบของผิววัสดุเรี ยกว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานของท่อ (C)
นําไปใช้ในการคํานวณการสูญเสี ยแรงดันภายในท่อ (Friction Head Loss) ดังตารางที่ 8.8
ตารางที่ 8.8 ค่าสัมประสิ ทธิ์ความเสี ยดทานท่อ (Coefficient , C)
ชนิดของท่อ
ท่อเหล็ก
ท่อพีวีซี
ท่อพีอี
ท่อซีเมนต์ใยหิน
ท่อเหล็กเคลือบ

ท่อใหม่
110-120
130-140
140-150
130-140
140-145

ท่อเก่า*
100
120
140
130
140

(ที่มา : ดิเรก และคณะ)
*ในการคํานวณใช้คา่ จากท่อเก่าเพราะระบบส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานนานหลายปี จึงต้องคํานวณเผื่อไว้สาํ หรับ
อนาคตเมื่อท่อเริ่ มเก่า

8.3 การออกแบบขนาดท่อเพือ่ ใช้ ให้ นาํ้ ในแปลงเพาะปลูก
การออกแบบขนาดท่อเพื่อใช้ในแปลงเพาะปลูก เป็ นความจําเป็ นอย่างยิ่งในระบบการให้น้ าํ กับพืช
เพราะถ้าหากออกแบบไม่เหมาะสม หรื อผิดพลาดจะเกิดปัญหากับการให้น้ าํ ภายหลัง และบางครั้งอาจทําให้
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเกินความจําเป็ น การออกแบบขนาดท่อนํ้าที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างและแนวทาง
ในการออกแบบขนาดท่อเพื่อใช้ให้น้ าํ ในแปลงปลูกพืช

92 ท่อส่งน้ำ�เพื่อการเกษตร

ระบบการให้น้ำ�และการจัดการ
80 เมตร

1

80 เมตร

2

20 เมตร

40 เมตร
10 เมตร

3

70 เมตร

40 เมตร
เครื่ องสูบนํ้า

- หมายเลข 1 ท่อแขนง ยาว 80 เมตร
- หมายเลข 2 ท่อประธานย่อย ยาว 20 เมตร
- หมายเลข 3 ท่อประธาน ยาว 70 เมตร
- ระยะห่างระหว่างต้น 4 เมตร
- ระยะห่างระหว่างแถว 6 เมตร
ภาพที่ 8.13 ตัวอย่างผังประกอบการออกแบบขนาดท่อเพื่อใช้ให้น้ าํ ในแปลงปลูกพืช

จากผั งการปลู กพื ช ข้างต้น ปลู กไม้ยืน ต้น ระยะห่ างระหว่างต้น 4 เมตร ระยะห่ างระหว่างแถว
6 เมตร แต่ล ะโซนมีขนาด 40X80 เมตร อัต ราการให้ น้ ํา 100 ลิ ตร/ชั่วโมง (หั วจ่ายนํ้าขนาด 100 ลิตรต่ อ
ชัว่ โมง มีค่าแรงดัน 10 เมตร) คํานวณออกแบบขนาดท่อตามขั้นตอนดังนี้
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8.3.1 การออกแบบท่อแขนง
ก. จํานวนต้น ต่อ 1 แนวท่อแขนง

= ความยาวท่อแขนง
ระยะห่างระหว่างต้น
=

80
4

= 20 ต้น หรื อ เท่ากับ 20 จุด จ่ายนํ้า
ข. หาอัตราการไหลของนํ้าในท่อแขนง =
=
=
=

จํานวนต้น X อัตราการให้น้ าํ
20 X 100 ลิตร/ชัว่ โมง
2,000 ลิตร/ชัว่ โมง
2 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่ โมง

ค. การออกแบบท่ อ แขนง ใช้ตารางที่ 8.9 เมื่ อ เป็ นท่ อ พี อี และใช้ต ารางที่ 8.10 เมื่อ เป็ น
ท่อพีวีซี จากตารางที่ 8.9 กําหนดให้ใช้ท่อแขนงขนาดไม่เกิน 20 มม. (ถ้าโตกว่านี้ราคาจะสูงขึ้น)
ง. กําหนดความเร็ ว (V) ในการออกแบบท่อ แขนง 2 เมตร/วิน าที (ซึ่ งเป็ นค่าที่ใช้ในการ
ออกแบบทัว่ ไป) เมื่อเปิ ดตารางที่ 8.9 ที่ความเร็ว 2 เมตร/วินาที ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 ม.ม. อัตราการไหล
1.05 ลบ.ม./ชัว่ โมงอัตราการไหลของนํ้าจากข้อ 8.3.1(ข) เท่ากับ 2 ม3/ชัว่ โมง ใช้ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 ม.ม.
ไม่ได้ ต่อไปดูที่ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ม.ม. ที่ความเร็ว 2 เมตร/วินาที ให้อตั ราการไหล 1.73 ม3/ชัว่ โมงน้อย
กว่า 2 ม 3/ชั่วโมง ใช้ไ ม่ได้ ต่อ ไปดูท่ีตาราง 8.10 ท่อ พีวีซี ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง ¾ นิ้ วที่ ความเร็ ว 2.07
เมตร/วิ น าที ให้ อ ั ต ราการไหล 2.8 ม 3 /ชั่ ว โมง มากกว่ า 2 ม 3/ชั่ ว โมง แสดงว่ า ใช้ ท่ อ แขนงขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ¾ นิ้วได้
8.3.2 การออกแบบท่อประธานย่อย
ก. จํานวนท่อแขนง

=
=

ความยาวหัวแปลง
ระยะห่างระหว่างแถว X 2

40
6× 2

= 3.3 หรื อ = 3 แถว
ข. หาอัตราการไหลในท่อประธานย่อย = จํานวนท่อแขนง X อัตราการไหลของนํ้าในท่อ
= 3 X 2 ม3/ชัว่ โมง /ท่อแขนง 1 เส้น
= 6 ม3/ชัว่ โมง
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ค. การออกแบบท่อประธานย่อย โดยใช้ตารางที่ 8.10 ท่อพีวีซี ที่ความเร็ว 2 เมตร/วินาที จะ
พบว่าท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ½ นิ้ว ที่ความเร็ว 2.08 เมตร/วินาที ให้อตั ราการไหลของนํ้า 11.00 ม3/
ชัว่ โมง มากกว่า 6 ม3 /ชัว่ โมง แสดงว่าใช้ได้
8.3.3 การออกแบบท่อประธาน
ก. อัตราการไหลของท่อประธาน ปกติจะเป็ น 2 เท่าของท่อประธานย่อย
ดังนั้น อัตราการไหลของท่อประธานย่อย
= จํานวนท่อแขนง X อัตราการไหลของท่อแขนง
= 6 X 2 ม3/ชัว่ โมง
= 12 ม3/ชัว่ โมง
ข. การออกแบบท่อประธาน ใช้ตารางที่ 8.10 ท่อพีวีซี กําหนดความเร็ วในการออกแบบ
2 เมตร/วินาที ดูที่ขนาดท่อ 2 นิ้ ว มีความเร็ ว 2.03 เมตร/วินาที ให้อตั ราการไหล 16.75 ม3 /ชั่วโมง แสดงว่า
ใช้ได้
8.3.4 การออกแบบเครื่ องสู บนํ้า
ระบบนํ้าที่ได้รับการออกแบบได้ดีและติดตั้งอย่างถูกต้อง ย่อมมีประสิ ทธิ ภาพของระบบ
และประสิ ทธิ ภาพการให้น้ าํ สู งตามไปด้วย ดังนั้นการออกแบบจําเป็ นต้องคํานวณและออกแบบขนาดของ
เครื่ องสูบนํ้า ให้ถูกต้องด้วย การออกแบบจะดําเนินตามขั้นตอนดังนี้
แรงม้าของเครื่ องสูบนํ้า =

อัตราการไหล (ม3/ชม.) X แรงดัน
270

ข้อมูลที่ใช้ประกอบการคํานวณเป็ นข้อมูลที่ได้จากตัวอย่างการออกแบบท่อประธาน ท่อ
รองประธาน และท่อ แขนง ที่ผ่านมาพบว่า อัตราการไหลของนํ้าเป็ นค่าที่ได้จากการไหลของนํ้าจากท่อ
ประธาน คือ 12 ม3/ชัว่ โมง
แรงดันหรื อแรงเสี ยดทาน =
hf
L
F

hf (L)
100

×F

= แรงเสี ยดทาน ดูได้จากตารางที่ 8.9 -8.10
= ความยาวท่อดูได้จากผังการออกแบบ
= จํานวนหัวจ่ายนํ้าหรื อจุดจ่ายนํ้า ดูได้จากตารางที่ 8.11

(จากตาราง 8.11) การคํานวณแรงเสี ยดทาน คํานวณจากขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ และอัตรา
การส่งนํ้าในท่อ ที่ได้ออกแบบไว้มี 3 ขนาด ดังนี้
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ก. การคํานวณหาแรงเสี ยดทานจากท่อแขนงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อขนาด ¾ นิ้ว อัตรา
การไหล 2 ม3/ชม. มีจาํ นวนต้นเท่ากับ 20 ต้น หรื อ 20 จุดจ่ายนํ้า
ดูค่า hf จากตาราง 8.10 ได้
= 11.262 / 100 เมตร
ดูค่า L จากผังการออกแบบ
= 80 เมตร
ดูค่า F จากตารางที่ 8.11 ได้ 20 จุดจ่ายนํ้า = 0.38
แรงดันหรื อแรงเสี ยดทาน

=

แทนค่า

=

hf (L)
×F
100
11.262 × 80
100

× 0.38

= 3.42 เมตร

ข. การคํานวณหาแรงเสี ยดทานจากท่อรองประธานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อขนาด 1 ½
นิ้ว อัตราการไหล 6 ม3/ชม.
ดูค่า J จากตาราง 8.10 ได้
= 3.143 / 100 เมตร
ดูค่า L จากผังการออกแบบ
= 20 เมตร
ดูค่า F จากตารางที่ 8.11 ได้ 3 จุดจ่ายนํ้า = 0.54
แรงดันหรื อแรงเสี ยดทาน

=

แทนค่า

=

hf (L)
×F
100
3.143 × 20
100

× 0.54

= 0.34 เมตร

ค. การคํานวณหาแรงเสี ยดทานจากท่อประธานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อขนาด 2 นิ้ว อัตรา
การไหล 12 ม3/ชัว่ โมง (จากตารางที่ 8.10ใช้อตั ราการไหลที่ 12.25 ม3/ชัว่ โมงเนื่องจากเป็ นค่าใกล้เคียง 12 ม3/
ชัว่ โมง)
ดูค่า J จากตาราง 8.10 ได้
= 3.988 / 100 เมตร
ดูค่า L จากผังการออกแบบ
= 70 เมตร
ดูค่า F จากตารางที่ 8.11 ได้ 1 จุดจ่ายนํ้า = 1.0
แรงดันหรื อแรงเสี ยดทาน

=

แทนค่า

=

hf (L)
×F
100
3.988 × 70
100

= 2.79 เมตร
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× 1.0

ระบบการให้น้ำ�และการจัดการ
ดังนั้น

แรงดันใช้งานของเครื่ องสูบนํ้า

= แรงดูด + แรงเสี ยดทาน (ท่อประธาน
ท่อรองประธาน ท่อแขนง) + แรงดันหัวจ่ายนํ้า
= 5 + 3.42 + 0.34 + 2.79 + 10 ม.
= 21.55 เมตร

หมายเหตุ
• แรงดูด 5 เมตร เป็ นค่าประมาณความต่างระดับ จากแกนเครื่ องสูบนํ้าถึงผิวนํ้า
• ค่าแรงดันโดยประมาณของหัวจ่ายนํ้าขนาด 100 ลิตร/ชัว่ โมง = 10 ม. (หรื อขึ้นอยูก่ บั ประเภทของ
หัวจ่ายนํ้าที่เลือกใช้ของแต่ละบริ ษทั ผูผ้ ลิต)
และเผื่อแรงเสี ยดทานในข้อต่อต่างๆ 10 % = 2.15 เมตร
ดังนั้นแรงดันเครื่ องสูบนํ้า
= 21.55 + 2.15
= 23.70 เมตร
แรงม้าของเครื่ องสูบนํ้า
= อัตราการไหล(ม3/ชม.)×แรงดัน
270
= 12.25 × 23.70
270

= 1.08 แรงม้า
แรงม้าของมอเตอร์

=

1.08
0.08 × 0.08 ×100

(0.08 คือประสิ ทธิภาพของ มอเตอร์และเครื่ องสูบนํ้า)
= 1.69 แรงม้า
หรื อเลือกใช้ มอเตอร์ ขนาด
= 2 แรงม้า

สรุป ตัวอย่างประกอบการออกแบบขนาดท่อเพื่อใช้ให้น้ าํ ในแปลงปลูกพืช สรุ ปได้ดงั นี้
1) ท่อแขนงใช้ท่อพีวีซี ขนาด ¾ นิ้ว
2) ท่อรองประธานใช้ท่อพีวีซี ขนาด 1 ½ นิ้ว
3) ท่อประธานใช้ท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว
4) ใช้เครื่ องสูบนํ้าที่มีแรงดัน 23.70 ม.หรื อ 25ม. หรื อขนาด 1.08หรื อ1แรงม้า
5) ใช้มอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า
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ระบบการให้น้ำ�และการจัดการ
ตารางที่ 8.9 ตารางการออกแบบขนาดและแรงเสียดทานท่อ LDPE ชั้น2.5
อัตราจ่ ายนํ้า
Q = ม3 /ชม.
0.25
0.29
0.33
0.37
0.41
0.45
0.49
0.53
0.57
0.61
0.65
0.69
0.73
0.77
0.81
0.85
0.89
0.93
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ขนาดท่อ 16 มม.
V = ม./วินาที
0.48
2.769
0.56
3.645
0.63
4.631
0.71
5.724
0.78
6.922
0.86
8.225
0.94
9.630
1.01
11.136
1.09
12.742
1.17
14.448
1.24
16.251
1.32
18.152
1.40
20.148
1.47
22.241
1.55
24.428
1.63
26.708
1.70
29.083
1.78
31.550

ขนาดท่อ 20 มม.
V = ม./วินาที
J =ม./100ม.
0.29
0.834
0.34
1.098
0.39
1.394
0.43
1.724
0.48
2.084
0.53
2.477
0.57
2.900
0.62
3.353
0.67
3.837
0.71
4.351
0.76
4.894
0.81
5.466
0.85
6.067
0.90
6.697
0.95
7.356
0.99
8.043
1.04
8.758
1.09
9.501

ระบบการให้น้ำ�และการจัดการ
ตารางที่ 8.9 ตารางการออกแบบขนาดและแรงเสี ยดทานท่อ LDPE ชั้น 2.5 (ต่อ)
อัตราจ่ ายนํ้า
Q = ม3 /ชม.
0.97
1.01
1.05
1.09
1.13
1.17
1.21
1.25
1.29
1.33
1.37
1.41
1.45
1.49
1.53
1.57
1.61
1.65
1.69
1.73
1.77
1.81
1.85

ขนาดท่อ 16 มม.
V = ม./วินาที
1.86
34.109
1.93
36.759
2.01
39.501
2.09
42.333
2.16
45.255
2.24
48.266

ขนาดท่อ 20 มม.
V = ม./วินาที
J =ม./100ม.
1.13
10.271
1.18
11.069
1.23
11.895
1.27
12.748
1.32
13.628
1.37
14.534
1.41
15.468
1.46
16.428
1.51
17.415
1.56
18.429
1.60
19.468
1.65
20.534
1.70
21.626
1.74
22.744
1.79
23.887
1.84
25.057
1.88
26.252
1.93
27.473
1.98
28.719
2.02
29.990
2.07
31.287
2.12
32.609
2.16
33.956

(ที่มา : ธนภณ พัฒนา)
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ระบบการให้น้ำ�และการจัดการ
ตารางที่ 8.10 ตารางการออกแบบขนาดและแรงเสี ยดทานท่อ PVC ขนาดต่างๆ ชั้น 8.5
อัตรา
จ่ ายนํ้า
Q

ท่อขนาด ½ นิ้ว
V

hf

อัตรา
อัตรา
ท่อขนาด ¾ นิ้ว
จ่ ายนํ้า
จ่ ายนํ้า
Q

V

hf

Q

ท่อขนาด 1 นิ้ว
V

hf

อัตรา
ท่อขนาด 1 ¼ นิ้ว
จ่ ายนํ้า
Q

V

hf

ม^3 /ชม.

ม./วินาที

ม/100ม.

ม^3 /ชม.

ม./วินาที

ม/100ม.

ม^3 /ชม.

ม./วินาที

ม/100ม.

ม^3 /ชม.

ม./วินาที

ม/100ม.

1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
1.35
1.40
1.45
1.50
1.55
1.60
1.65
1.70
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
2.05
2.10
2.15
2.20

1.10
1.16
1.21
1.27
1.32
1.38
1.43
1.49
1.54
1.60
1.65
1.71
1.77
1.82
1.88
1.93
1.99
2.04
2.10
2.15
2.21
2.26
2.32
2.37
2.43

8.301
9.085
9.901
10.750
11.631
12.543
13.487
14.462
15.469
16.506
17.575
18.674
19.804
20.964
22.154
23.374
24.625
25.905
27.215
28.555
29.925
31.323
32.751
34.208
35.695

1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50
2.60
2.70
2.80
2.90
3.00
3.10
3.20
3.30
3.40
3.50
3.60

0.89
0.96
1.03
1.11
1.18
1.26
1.33
1.40
1.48
1.55
1.62
1.70
1.77
1.85
1.92
1.99
2.07
2.14
2.21
2.29
2.36
2.44
2.51
2.58
2.66

4.377
5.076
5.822
6.614
7.453
8.337
9.267
10.242
11.262
12.326
13.433
14.585
15.779
17.017
18.298
19.621
20.987
22.394
23.844
25.335
26.868
28.441
30.056
31.712
33.409

1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50

0.60
0.70
0.79
0.89
0.99
1.09
1.19
1.29
1.39
1.49
1.59
1.69
1.79
1.88
1.98
2.08
2.18
2.28
2.38
2.48
2.58
2.68
2.78
2.88
2.97

1.460
1.942
2.487
3.092
3.758
4.482
5.265
6.105
7.002
7.956
8.965
10.029
11.147
12.320
13.546
14.826
16.158
17.543
18.980
20.469
22.009
23.601
25.244
26.937
28.680

3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50

0.87
0.99
1.11
1.24
1.36
1.48
1.61
1.73
1.85
1.98
2.10
2.22
2.35
2.47
2.59
2.72
2.84
2.96
3.09
3.21
3.33
3.46
3.58
3.71
3.83

2.215
2.835
3.525
4.284
5.110
6.003
6.961
7.983
9.070
10.220
11.433
12.709
14.046
15.444
16.903
18.422
20.001
21.639
23.337
25.093
26.907
28.780
30.710
32.698
34.743

(ที่มา : บริ ษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด)
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ระบบการให้น้ำ�และการจัดการ
ตารางที่ 8.10 ตารางการออกแบบขนาดและแรงเสี ยดทานท่อ PVC ขนาดต่างๆ ชั้น 8.5 (ต่อ)
อัตรา
อัตรา
ท่อขนาด 1 ½ นิ้ว
จ่ ายนํ้า
จ่ ายนํ้า
Q

V

hf

Q

ท่อขนาด 2 นิ้ว
V

hf

อัตรา
อัตรา
ท่อขนาด 2 ½ นิ้ว
จ่ ายนํ้า
จ่ ายนํ้า
Q

V

hf

Q

ขนาดท่อ 3 นิ้ว
V

hf

ม^3 /ชม.

ม./วินาที

ม/100ม.

ม^3 /ชม.

ม./วินาที

ม/100ม.

ม^3 /ชม.

ม./วินาที

ม/100ม.

ม^3 /ชม.

ม./วินาที

ม/100ม.

5.00
5.50
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00

0.95
1.04
1.14
1.23
1.33
1.42
1.52
1.61
1.71
1.80
1.89
1.99
2.08
2.18
2.27
2.37
2.46
2.56
2.65
2.75
2.84
2.94
3.03
3.12
3.22

2.243
2.675
3.143
3.644
4.180
4.749
5.351
5.986
6.654
7.354
8.086
8.850
9.645
10.472
11.329
12.218
13.138
14.088
15.068
16.079
17.120
18.190
19.291
20.421
21.580

7.00
7.75
8.50
9.25
10.00
10.75
11.50
12.25
13.00
13.75
14.50
15.25
16.00
16.75
17.50
18.25
19.00
19.75
20.50
21.25
22.00
22.75
23.50
24.25
25.00

0.85
0.94
1.03
1.12
1.21
1.31
1.40
1.49
1.58
1.67
1.76
1.85
1.94
2.03
2.12
2.22
2.31
2.40
2.49
2.58
2.67
2.76
2.85
2.94
3.03

1.416
1.710
2.028
2.372
2.740
3.132
3.548
3.988
4.452
4.938
5.448
5.981
6.536
7.115
7.715
8.338
8.983
9.650
10.339
11.049
11.782
12.535
13.311
14.107
14.925

12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
31.00
32.00
33.00
34.00
35.00
36.00

0.90
0.97
1.05
1.12
1.20
1.27
1.35
1.42
1.50
1.57
1.65
1.72
1.80
1.87
1.95
2.02
2.10
2.17
2.25
2.32
2.40
2.47
2.55
2.62
2.69

1.185
1.374
1.576
1.790
2.017
2.256
2.508
2.772
3.048
3.336
3.636
3.947
4.271
4.606
4.952
5.310
5.680
6.061
6.453
6.857
7.272
7.698
8.135
8.583
9.042

18.00
19.25
20.50
21.75
23.00
24.25
25.50
26.75
28.00
29.25
30.50
31.75
33.00
34.25
35.50
36.75
38.00
39.25
40.50
41.75
43.00
44.25
45.50
46.75
48.00

0.98
1.05
1.12
1.19
1.26
1.32
1.39
1.46
1.53
1.60
1.67
1.73
1.80
1.87
1.94
2.01
2.07
2.14
2.21
2.28
2.35
2.42
2.48
2.55
2.62

1.163
1.316
1.479
1.650
1.830
2.018
2.215
2.420
2.633
2.855
3.084
3.322
3.568
3.822
4.084
4.354
4.632
4.918
5.212
5.513
5.823
6.140
6.464
6.797
7.137

(ที่มา : บริ ษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด)
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ระบบการให้น้ำ�และการจัดการ
ตารางที่ 8.10 ตารางการออกแบบขนาดและแรงเสี ยดทานท่อ PVC ขนาดต่างๆ ชั้น 8.5 (ต่อ)
อัตรา
จ่ ายนํ้า
Q

ขนาดท่อ 4 นิ้ว
V

hf

อัตรา
จ่ ายนํ้า
Q

ขนาดท่อ 5 นิ้ว
V

hf

อัตรา
จ่ ายนํ้า
Q

ขนาดท่อ 6 นิ้ว
V

hf

ม^3 /ชม.

ม./วินาที

ม/100ม.

ม^3 /ชม.

ม./วินาที

ม/100ม.

ม^3 /ชม.

ม./วินาที

ม/100ม.

30.00

1.00

0.892

45.00

0.99

0.695

65.00

1.03

0.615

35.00

1.16

1.186

52.50

1.16

0.924

75.00

1.19

0.801

40.00

1.33

1.518

60.00

1.32

1.183

85.00

1.35

1.010

45.00

1.49

1.888

67.50

1.49

1.471

95.00

1.50

1.240

50.00

1.66

2.294

75.00

1.65

1.788

105.00

1.66

1.493

55.00

1.83

2.736

82.50

1.82

2.132

115.00

1.82

1.766

60.00

1.99

3.214

90.00

1.98

2.505

125.00

1.98

2.061

65.00

2.16

3.727

97.50

2.15

2.905

135.00

2.14

2.376

70.00

2.32

4.275

105.00

2.31

3.332

145.00

2.29

2.712

75.00

2.49

4.857

112.50

2.48

3.785

155.00

2.45

3.068

80.00

2.65

5.473

120.00

2.64

4.265

165.00

2.61

3.444

85.00

2.82

6.122

127.50

2.81

4.771

175.00

2.77

3.840

90.00

2.99

6.805

135.00

2.97

5.304

185.00

2.93

4.256

(ที่มา : บริ ษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด)

ตารางที่ 8.11 สัมประสิ ทธิ์ค่า F สําหรับหาค่าการสูญเสี ยความดันในเส้นท่อที่มีการจ่ายนํ้าออกระหว่างทาง
จํานวนของทางนํ้าออก
1
2
3
4
5
6
7

F
1.00
0.64
0.54
0.49
0.46
0.44
0.43

จํานวนของทางนํ้าออก
8-9
10-11
12-15
16-20
21-30
31-70
>70

(ที่มา : บุญมา ป้านประดิษฐ์ เทคโนโลยีระบบชลประทานแบบไมโคร)
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F
0.41
0.40
0.39
0.38
0.37
0.36
0.36

ระบบการให้น้ำ�และการจัดการ
บทที่ 9
การระบายนํ้าเพื่อการเกษตร
9.1 การระบายนํา้ (Drainage)
การระบายนํ้า หมายถึง การกําจัดหรื อควบคุมนํ้าในส่ วนที่มากเกินความต้องการ ทั้งบนผิวดินและ
ใต้ผิวดิน ให้ออกจากพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ ง เพื่อให้พ้ืนที่น้ นั มีสภาพเหมาะสมต่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์
เช่น เหมาะแก่การเขตกรรม การเจริ ญเติบโตของพืช การดูแลรักษาพืช การเก็บเกี่ยวและการขนย้ายผลิตผล
ทางการเกษตร รวมถึงการบูรณะดินในที่ลุ่มนํ้าขัง ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ดา้ นการเพาะปลูกได้อีก
ครั้ง
การระบายนํ้าอาจแบ่งตามลักษณะการระบายในพื้นที่ต่างๆ ได้ 3 ลักษณะ คือ
1. การระบายนํ้าออกจากตัวเมือง (Municipal Drainage)
2. การระบายนํ้าออกจากถนนหลวง (Highway Drainage)
3. การระบายนํ้าจากพื้นที่เพาะปลูก (Agricultural Drainage)
ในบทนี้จะกล่าวเฉพาะเรื่ องการระบายนํ้าในพื้นที่เพาะปลูก (Agricultural Drainage)
9.1.1 การระบายนํา้ ออกจากพืน้ ที่เพาะปลูก (Agricultural Drainage)
ในการระบายนํ้าออกจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีการชลประทานจะต้องพิจารณาถึงนํ้าที่จะต้อ ง
ระบายจากแหล่งต่างๆ เช่นนํ้าฝน นํ้าชลประทานและนํ้าใต้ดิน สําหรับนํ้าฝนถ้าหากพื้นที่ค่อนข้างราบเรี ยบ
และลาดเทบ้างมัก ไม่ ค่อ ยมี ปั ญ หา ยกเว้น กรณี เป็ นที่ ราบในหุ บ เขา และข้อ สําคัญ อย่าปล่ อ ยให้ มี ส่ิ งกี ด
ขวางทางระบายนํ้าที่มีอยูแ่ ล้วตามธรรมชาติ
ในส่ วนของนํ้าชลประทานที่ก่อให้เกิดปั ญหาการระบายนํ้านั้น มักเกิดจากนํ้าที่เหลือจากการ
ชลประทานแก่พืช เช่น นํ้าที่ไหลเลยท้ายแปลงของการให้น้ าํ ทางผิวดิน หรื อนํ้าใต้ผิวดินที่มาจากการส่ งนํ้า
ชลประทาน ซึ่งการเพาะปลูกในปี แรกๆ อาจจะไม่เกิดปัญหา แต่มกั เกิดปั ญหานํ้าใต้ดินสะสมและการระบาย
นํ้ายากขึ้น เมื่อมีการปลูกพืชติดต่อกันนานๆ โดยเฉพาะการให้น้ าํ ทางผิวดินแบบต่างๆ นอกจากนี้ การรั่วซึ ม
จากคลองหรื อคูส่งนํ้า (ดังภาพที่ 9.2) ก็นับเป็ นเหตุสําคัญที่ทาํ ให้ระดับนํ้าใต้ดินมากและสู งขึ้นอย่างรวดเร็ ว
การรั่วซึมของนํ้า 20 – 30 % มักพบกับคลองส่ งนํ้าที่เป็ นคลองขุดหรื อคลองดินทัว่ ไป ซึ่ งบางแห่ งอาจมีการ
รัว่ ซึมมากถึง 50 %
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การซึ มเลยเขตรากพืชของการให้น้ ําทางผิวดินก็มีส่วนเช่นกัน ซึ่ งบางครั้งอาจจะซึ ม มากถึง
40 – 60 % นอกจากนี้พ้ืนที่ที่มีลกั ษณะสู งๆ ตํ่าๆ นํ้าฝนก็มีส่วนสําคัญอย่างมากที่ทาํ ให้เกิดนํ้าส่ วนเกินขังอยู่
ตามผิวดิน (ดังภาพที่ 9.1) และบางส่ วนซึมเลยไปสะสมอยูใ่ ต้ผิวดิน หากดินมีการระบายนํ้าดีก็อาจมีปัญหา
เพียงชัว่ คราว แต่หากดินมีความสามารถให้น้ าํ ซึมผ่านได้ต่าํ ก็อาจมีปัญหาในระยะยาวได้

ภาพที่ 9.1 ปัญหาการระบายนํ้าจากนํ้าฝนและนํ้าชลประทาน

ภาพที่ 9.2 ปัญหาการรั่วซึมของนํ้าชลประทานจากคลองขุดหรื อคลองดิน
(ที่มา : คลองชลประทานสายสาม อ.ท่ ายาง จ.เพชรบุรี)

9.1.2 ความสําคัญและประโยชน์ ของการระบายนํา้
ความสําคัญและประโยชน์ของการระบายนํ้า ทางด้านการเกษตรนั้นมีมากพอกับการให้น้ าํ
เลยทีเดียว การปลูกพืชจะให้ได้ผลดีจะต้องคํานึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่ช่วยในการเจริ ญเติบโตของพืช อัน
ได้แก่ ดินดี นํ้าดี แสงแดดพอเพียงและพันธุ์พืชที่มีคุณภาพดี ถ้าหากส่ วนใดส่วนหนึ่ งมีมากหรื อน้อยเกินไป
ย่อมส่งผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตและให้ผลผลิตของพืชได้เช่นกัน
องค์ป ระกอบทั้ง หมดที่ ก ล่าวมา ล้วนแล้วแต่ ข้ ึ น อยู่กับ ธรรมชาติ เกื อ บทั้งสิ้ น โดยเราไม่
สามารถบังคับหรื อ เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบนั้นๆ ได้ท้ งั หมด แต่อ ย่างไรก็ตาม เรายังสามารถ ดัดแปลง
ปรับปรุ งสภาพองค์ประกอบนั้นๆ ให้เหมาะสมขึ้นได้ เช่น ดิน เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจากดินทรายเป็ น
ดินเหนียวได้ แต่เราสามารถปรับปรุ งดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีธาตุอาหารให้ใกล้เคียงกันได้

104 การระบายน้ำ�เพื่อการเกษตร

ระบบการให้น้ำ�และการจัดการ
เช่นเดียวกันการตกของฝนในแต่ละฤดูกาลของประเทศไทยก็มีไม่สมํ่าเสมอ บางครั้งอาจจะ
น้อยเกินไป ก็จาํ เป็ นจะต้องจัดหามาให้เพียงพอต่อความต้อ งการ แต่หากมีมากจนเกิ ดผลกระทบกับพืช ก็
จะต้องหาทางระบายนํ้าส่วนเกินนั้นออกไปให้เร็วที่สุดเช่นกัน
หากพิจารณากันอย่างผิวเผิน บางครั้งเราอาจจะคิดไปว่าการระบายนํ้าออกจากแปลงเพาะปลูก
ไม่ มี ค วามจําเป็ นมากนัก จึ งมัก ไม่ ค่ อ ยมี ก ารใส่ ใ จและคํานึ งถึ ง แต่ ใ นทางกลับ กัน การระบายนํ้า นั้น มี
ความสําคัญและจําเป็ นเท่าๆ กับการชลประทาน หรื อบางครั้งอาจจะมากกว่าด้วยซํ้าไป ดังจะเห็นได้จากพืช
หลายๆ ชนิดมีความสามารถทนแล้งได้ดี คือไม่จาํ เป็ นต้องให้น้ าํ ก็มีชีวิตอยูไ่ ด้ หรื ออยูไ่ ด้หลายวันโดยไม่ตาย
แต่อาจแค่เหี่ ยวเฉาไปบ้าง ชั่วระยะเวลาหนึ่ ง แต่หากดินดังกล่าวมีน้ าํ มากจนเกินความต้องการของพืช ก็อาจ
ทําให้ผลผลิตเสี ยหายและตายอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการทําเกษตรชลประทาน จึงต้องมีการทําควบคู่กนั ไป ทั้ง
การให้น้ าํ และระบายนํ้า
ดังนั้นพอที่จะสรุ ปได้ว่าผลจากการที่ดินมีน้ าํ มากจนเกิ นความต้อ งการของพืช ย่อ มส่ งผล
กระทบดังต่อไปนี้คือ
9.2 ผลกระทบที่มีกับพืชจากการทีม่ ีนํ้าในดินมากเกินไป
• ทําให้ ดิ น ขาดออกซิ เจน เพราะนํ้าเข้าไปแทนที่ ช่ อ งว่ างของอากาศในดิ น จนเต็ม ทุ ก
ช่องว่าง นอกจากนี้ ยงั ขัดขวางการปล่อยก๊าซออกมาจากรากพืชอีกด้วย ปริ มาณออกซิ เจนที่มีอยูใ่ นดินเปี ยก
นั้น นอกจากจะถูกจํากัดเพราะมีจาํ นวนน้อ ยที่ละลายอยู่ในนํ้า และยังถูกจํากัดเนื่ องจากการเคลื่อนที่และ
แทนที่ของก๊าซในดินเป็ นไปอย่างช้าๆ ดังนั้นดินที่มีน้ าํ ขัง การแลกเปลี่ยนก๊าซ จะถูกจํากัดในบริ เวณแคบๆ
คือส่วนของผิวหน้าดินเท่านั้น ซึ่งดินที่ขาดอากาศจะทําให้การเจริ ญเติบโตของพืชช้าลง
• การมีระดับนํ้าสู งเกินไปทําให้รากพืชถูกจํากัดอยู่ในบริ เวณแคบๆ ทําให้มีผลต่อการดูด
ซึมธาตุอาหารของพืช ซึ่ งเมื่อเกิดสภาพเช่นนี้ ก็อาจมีผลทําให้เกิดลักษณะผิดปกติของพืช เช่น ใบมีสีเหลือง
หรื อแดง หรื อมีรอยไหม้ เป็ นดวง ลักษณะเช่นนี้บ่งบอกถึงการขาดธาตุของพืชที่จาํ เป็ นบางชนิ ด นอกจากนี้
เมื่อนํ้าในดินลดระดับลงอย่างรวดเร็ว พืชอาจแสดงอาการเหี่ยวเฉาเนื่องจากการขาดนํ้าได้
• อาจจะทําให้เกิดการสะสมของเกลือ ในบริ เวณเขตรากพืชมากขึ้น เนื่องจากดินมีปริ มาณ
เกลือสะสมอยูแ่ ล้วหรื อนํ้าชลประทานที่ปริ มาณเกลือปะปนอยู่ โดยเฉพาะนํ้าบาดาลบางแห่ ง ซึ่งมีผลต่อการ
เจริ ญเติบโตของพืช
• ทําให้โรคพืชและวัชพืชบางชนิ ดขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ความชื้นแฉะของนํ้าและดินที่ขาด
อากาศ ทําให้เชื้อโรคต่างๆ ที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรี ย ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ วขึ้น ยากต่อการป้ องกัน
และกําจัด นอกจากนี้วชั พืชต่างๆ ก็กระจายไปทัว่ เพราะเมล็ดกระจายไปกับนํ้า ทําให้วชั พืชขึ้นแซมพืชหลัก
มีส่วนทําให้ผลผลิตที่ได้ขาดคุณภาพ เสี ยค่าใช้จ่ายในการกําจัดเพิ่มขึ้น
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• ให้โครงสร้างของดินเสี ย เมื่อนํ้าขังเป็ นเวลานานๆ เป็ นผลทําให้โครงสร้างของดินแน่ น
ทึบ (ดินไม่มีโครงสร้าง) ยากต่อการปรับปรุ ง และอาจมีผลทางด้านเคมีกบั ดิน เช่น ทําให้ดินเปรี้ ยว ปลูกพืช
ได้โดยมีขอ้ จํากัดมากขึ้น
• ดินที่เปี ยกมากทําให้การเก็บเกี่ยวและการใช้เครื่ องจักรกลทํางานไม่สะดวก
• เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงต่างๆ ที่เป็ นศัตรู ของพืช สัตว์เลี้ยง และตัวมนุษย์เอง มีผลต่อ
การเพิ่มต้นทุนในการผลิตได้
9.3 ประโยชน์ ของการระบายนํา้ ออกจากแปลงเพาะปลูก
การระบายนํ้านั้น ถือว่ามีความสําคัญมากพอกับการให้น้ าํ เช่นกัน ไม่ว่าการชลประทานนั้นจะอยูใ่ น
เขตชุ่มชื้นหรื อเขตแห้งแล้งก็ตาม การระบายที่มีประสิ ทธิภาพจะมีผลทําให้โครงสร้างของดินดีอยู่ตลอดเวลา
มีสภาพที่เหมาะแก่การเจริ ญเติบโตของพืช นอกจากนั้นการระบายยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆ อีก เช่น
• ทําให้ง่ายต่อ การเตรี ยมดิน เช่น การไถพรวน ง่ายต่อการบํารุ งรักษาพืช เช่น การกําจัด
วัชพืชในร่ อง ง่ายต่อการเก็บเกี่ยวและขนย้ายผลผลิต
• ในพื้นที่บางแห่ง เช่น ในที่ราบหุ บเขา มักมีปัญหาเรื่ องระดับนํ้าใต้ดินสูงขึ้นในฤดูฝน ทํา
ให้ เพาะปลูกพื ชไม่ไ ด้ผลดี หากมีการระบายนํ้าก็จะช่ วยแก้ปัญ หาได้ และเป็ นการเพิ่มระยะเวลาในการ
เพาะปลูกให้นานขึ้น
• ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้กบั พืช เพราะจุลินทรี ยท์ ี่มีประโยชน์ (จุลินทรี ยท์ ี่ใช้อากาศ) ทํางาน
ได้เต็มที่ และช่วยให้ปริ มาณความชื้นที่พืชจะนําไปใช้ได้ (Available moisture) เพิม่ ขึ้น เพราะรากพืชหยัง่ ลึก
ได้มากขึ้นนัน่ เอง
• ช่วยให้อากาศในดินถ่ายเทได้ดีและมากขึ้น
• ลดการกัดเซาะและการชะล้างพังทลายผิวหน้าดินอันเนื่ องมาจากนํ้า โดยช่วยการซึ มนํ้า
และระบายนํ้าของดินเป็ นไปอย่างรวดเร็วและมากขึ้น
• ช่ วยให้ กิจกรรมของจุลิน ทรี ย์ในดิ น เป็ นไปอย่างต่อ เนื่ อ ง ช่ วยเสริ มสร้ างความสมดุ ล
ภายในดิน อันเป็ นประโยชน์ต่อการเจริ ญเติบโตของพืชอีกทางหนึ่งด้วย
• ช่วยชะล้างและลดการสะสมของเกลือในดิน
• ช่วยให้สภาพแวดล้อมบริ เวณใกล้เคียงดีข้ ึน เพราะลดปริ มาณการแพร่ พ ันธุ์ของแมลง
ต่างๆ และลดการเกิดก๊าซมีเทนได้อีกด้วย ช่วยให้การสุขาภิบาลดีข้ ึน
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9.4 ชนิดของทางระบายนํ้า
ทางระบายนํ้าจากผิวดินและใต้ผิวดินมีอยูห่ ลายแบบถ้าแบ่งตามลักษณะการใช้งานมีอยู่ 4 แบบคือ
9.4.1 ทางระบายนํ้าแบบคูระบายนํ้า (Open Ditch Drain) เป็ นทางระบายนํ้าที่มีลกั ษณะเป็ นคูน้ าํ
แบบเปิ ด เช่นเดียวกับคลองหรื อคูส่งนํ้า แต่ทาํ หน้าที่กลับกันโดยปกติจะใช้ระบายนํ้าผิวดินหรื อรวบรวมนํ้า
จากท่อระบายนํ้าไปสู่ที่ทิ้งนํ้า (Outlet) คูระบายนํ้าแบบนี้สามารถจะระบายนํ้าใต้ผิวดินได้เช่นเดียวกัน
(ดังภาพที่ 9.3)

ภาพที่ 9.3 ทางระบายนํ้าแบบคูระบายนํ้า (Open Ditch Drain)
(ที่มา : คลองส่ งนํา้ และระบายนํา้ ต.มาบปลาเค้ า อ.ท่ ายาง)

ข้อดีของคูระบายนํ้า
• ต้นทุนสร้างค่อนข้างตํ่า เมื่อสร้างแบบประหยัด
• ไม่มีปัญหาเรื่ องรากพืชอุดตันเหมือนท่อระบายนํ้า
• ระบายนํ้าได้รวดเร็ว
• สามารถระบายนํ้าได้ท้งั นํ้าจากผิวดินและใต้ผิวดิน
ข้อเสียของคูระบายนํ้า
• ต้องเสี ยพื้นที่จาํ นวนมาก
• ไม่เหมาะกับที่ดินที่มีราคาแพง
• ต้องดูแลรักษาและขุดลอกคลอง เป็ นประจํา
• กีดขวางการทํางานของเครื่ องจักรกลและการลําเลียงผลผลิตออกจากฟาร์ม
9.4.2 ทางระบายนํ้าแบบรูต่นุ (Mole Drain) เป็ นทางระบายนํ้าที่ทาํ ขึ้นโดยการลากท่อนโลหะที่มี
ลักษณะคล้ายลูกปื น เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 – 15 เซนติเมตร (ดังภาพที่ 9.4) ไปในดินตามแนวความลาดเทของ
พื้นที่ ท่อหรื อ โพรงที่เกิ ดขึ้นจะอยู่ลึกจากผิวดิ น 50 – 120 เซนติเมตร และมีระยะห่ างของท่อ 1 – 10 เมตร
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ทางระบายนํ้าแบบนี้จะทําขึ้นในกรณีเร่ งด่วนหรื อต้องการประหยัด (ดังภาพที่ 9.5) แต่จะใช้ได้เพียง 1 – 2 ปี
ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของดิน ปริ มาณนํ้าที่ระบายในฤดูกาลนั้นๆ และขนาดของรู ที่ทาํ ขึ้น (ดังภาพที่ 9.6 และภาพที่
9.7)

ภาพที่ 9.4 ภาพตัดขวางของแนวลากไถระบายนํ้า (Mole Drain)ใต้ผิวดิน
(ที่มา : กรมอาชีวศึกษา)

ภาพที่ 9.5 ภาพการลากไถระบายนํ้า (Mole Drain)ในแปลงเพาะปลูก
(ที่มา : tgdrains.com.au)
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ภาพที่ 9.6 การวางแนวการระบายนํ้าแบบรู ต่นุ ในพื้นที่ราบ
(ที่มา : ธนภณ พัฒนา)

ภาพที่ 9.7 การวางแนวการระบายนํ้าแบบรู ต่นุ ในพื้นที่ลาดเท
(ที่มา : ธนภณ พัฒนา)

9.4.3 ทางระบายนํ้ าแบบท่ อ ระบายนํ้ า (Tile Drain) เป็ นทางระบายนํ้าที่ ท ําขึ้ น โดยการฝั งท่ อ
คอนกรี ต หรื อ ท่อ พลาสติก เช่ น ท่อ พีอี และพีวีซี ที่แนวท่อ จะเจาะรู ดา้ นข้างและด้านบนไว้เป็ นระยะๆ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อมีขนาดตั้งแต่ 10 – 15 เซนติเมตร ซึ่ งในปั จจุบนั ได้มีการผลิตท่อ สําหรับการ
ระบายนํ้าโดยเฉพาะ เช่น ท่อนี โอเดรน (ดังภาพที่ 9.8) การวางท่อจะวางเป็ นแนวไว้ใต้ผิวดิน ระยะห่ างของ
ท่อที่วางเพื่อระบายนํ้า จะขึ้นอยู่กบั ความสามารถให้น้ าํ ซึ มผ่านได้ของดิน (Permeability) และความลึกของ
ระดับนํ้าใต้ดินที่ตอ้ งการจะควบคุม
การระบายนํ้าแบบนี้ นิยมกันมากในพื้นที่ที่มีราคาแพงและมีขนาดจํากัด อีกทั้งต้องการให้
พื้นที่น้ นั ๆ ไม่มีคูคลองมากีดขวางการทํางานของเครื่ องจักรกลในฟาร์ม (ดังภาพที่ 9.9) การระบายนํ้าแบบนี้
มีขอ้ ดีและข้อเสี ยคือ
ข้อดีของท่อระบายนํ้า
• ระบายนํ้าได้รวดเร็วตามลักษณะของดิน
• ไม่กีดขวางการทํางานของเครื่ องจักรกลและการลําเลียงผลผลิตออกจากฟาร์ม
• ไม่ตอ้ งได้รับการดูแลตลอดอายุการใช้งาน
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ข้อเสียของท่อระบายนํา้
• ต้นทุนการสร้างสูงมาก
• มีปัญหาเรื่ องรากพืชอุดตัน หากมีการฝังท่อใกล้ตน้ ไม้ใหญ่
• อาจมีการอุดตันจากสารละลายในนํ้า เช่น หินปูน

ภาพที่ 9.8 การวางท่อระบายนํ้านีโอเดรน

ภาพที่ 9.9 การวางท่อระบายนํ้าบนกรี นสนามกอล์ฟ

9.4.4 ทางระบายนํ้าแบบบ่ อระบายนํ้า (Well Drain) เป็ นทางระบายนํ้าที่ทาํ ขึ้นโดยการขุดหรื อเจาะ
บ่อ ให้น้ ําที่ต้อ งการระบายไหลเข้ามาแล้วสู บทิ้งไป บ่อ ที่ใช้ระบายนํ้ามี 2 แบบ คือ บ่อ ตื้น และบ่ อบาดาล
พื้นที่ที่ตอ้ งการระบายนํ้าแบบบ่อระบายนํ้า มักมีสาเหตุมาจากการรั่วซึมของนํ้าบาดาลและนํ้าที่ซึมมาจากที่ที่
สูงกว่า ซึ่งการระบายนํ้าแบบอื่นไม่ได้ผล
การระบายนํ้าโดยการเจาะบ่อบาดาล แล้วสูบนํ้าทิ้งไปนี้จะไม่เป็ นการลดระดับนํ้าโดยตรง แต่
จะเป็ นการสกัดกั้น มิให้น้ าํ บาดาลไหลขึ้นมาเพิม่ ระดับนํ้าใต้ดินมากกว่า

ภาพที่ 9.10 การขุดบ่อเพื่อนํานํ้ามาใช้ในการชลประทาน บางครั้งมี
จุดประสงค์ เพื่อการระบายนํ้าแบบลดระดับ(Relief Drain)
(ที่มา : unitechbusiness.com)

110 การระบายน้ำ�เพื่อการเกษตร

ระบบการให้น้ำ�และการจัดการ
9.5 วิธีการระบายนํ้า
วิธีการระบายนํ้า โดยทัว่ ไปจะมีวิธีการระบายอยู่ 2 ลักษณะ คือสกัดกั้นนํ้าที่ไหลมาจากที่แหล่งอื่น
ไม่ให้ไหลเข้ามาในพื้นที่ และการลดระดับนํ้าที่ท่วมขังอยูใ่ นพื้นที่ให้ลดลง ซึ่งทั้งสองวิธีการนี้สามารถที่จะ
เลือกใช้ทางระบายนํ้าที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทั้ง 4 แบบได้ตามความเหมาะสมและต้องการซึ่ งการจะเลือกใช้
วิธีการระบายนํ้าทั้ง 2 วิธี นั้นขึ้นอยูก่ บั ว่า นํ้าที่ตอ้ งการระบายมาจากที่ใด มีทิศทางการไหลไปทางไหน ทั้งนี้
จะต้องศึกษาลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่น้ นั ๆ ด้วย ตลอดจนต้องทราบข้อมูลทางธรณี วิทยา เพื่อนํามาใช้
พิจารณาร่ วมกัน การยกตัวอย่างลักษณะการระบายทั้ง 2 วิธีแสดงไว้ในภาพที่ 9.10 และ 9.11
9.5.1 วิธีการระบายนํ้าแบบสกัดกั้น (Interception Drain) เป็ นการสกัดกั้นมิให้น้ าํ จากแหล่งอื่น
ไหลเข้ามาในพื้นที่เพาะปลูก ใช้สกัดกั้นได้ท้งั นํ้าผิวดินและใต้ผิวดิน เช่น นํ้าฝนที่ไหลจากพื้นที่ที่สูงกว่านํ้า
จากคลองชลประทาน และนํ้าที่รั่วมาจากนํ้าบาดาล เป็ นต้น
ทางระบายนํ้า ที่ใช้กบั แบบสกัดกั้นใช้ได้ท้งั ชนิดคูระบายนํ้าและท่อระบายนํ้ายกเว้นนํ้าที่รั่ว
จากชั้นบาดาลต้องใช้แบบบ่อระบายนํ้า
สําหรับกรณี ที่น้ าํ ไหลมาจากที่สูง หรื อเป็ นนํ้าใต้ดินที่ไหลในทางราบ การวางทางระบายนํ้า
สกัดกั้น ขวางทิศทางการไหลตามแนวขอบของพื้นที่ จะได้ผลดี และประหยัดที่สุด เพราะการที่คูหรื อท่อ
ระบายนํ้ามีขนาดสั้น แต่คุมพื้นที่ได้กว้าง ย่อมประหยัดกว่า อย่างไรก็ตามหากความลาดเทของผิวนํ้าใต้ดิน
ชันมาก อาจมีน้ าํ บางส่วนซึมลอดใต้ทางระบายนํ้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็ นท่อระบายนํ้า ซึ่ งไม่ได้วางอยู่
บนชั้นดินที่น้ าํ ซึมผ่านได้ยาก ในกรณีที่ช้ นั ดินที่น้ าํ ซึมผ่านได้ยากอยูร่ ะดับลึกมาก การใช้คูระบายนํ้าจะให้ผล
ดีกว่าท่อระบายนํ้า(ดังภาพที่ 9.11และภาพที่ 9.12)

ภาพที่ 9.11 ลักษณะการระบายนํ้าแบบสกัดกั้นโดยใช้คูระบายนํ้า
(ที่มา : คูระบายนํา้ ชายเขา ต.หนองพลับ อ.หัวหิ น)
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ภาพที่ 9.12 ลักษณะการระบายนํ้าแบบสกัดกั้นโดยใช้ท่อระบายนํ้า
(ที่มา : กรมอาชีวศึกษา)

9.5.2 การระบายนํ้ าแบบลดระดับ (Relief Drain) ในพื้น ที่ที่ เป็ นทุ่งราบหรื อ ค่อ นข้างราบ นํ้าที่
ก่อให้เกิดปัญหาเรื่ องการระบายนํ้า มักจะมาจากนํ้าฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ และนํ้าใต้ดินที่มีระดับค่อนข้างสู ง
เพราะเมื่อพื้นที่ราบ การไหลของนํ้าใต้ดินไปสู่ทางระบายนํ้าธรรมชาติจึงช้ามาก และเมื่อมีการชลประทาน
นํ้าที่รั่วซึ มจากคลองส่ งนํ้ารวมกับนํ้าที่กบั พืชแล้วซึ มเลยเขตราก ก็มีส่วนทําให้ระดับนํ้าใต้ดินเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว การระบายนํ้าในพื้นที่ดงั กล่าวจึงอยู่ในลักษณะการระบายนํ้าใต้ดิน ซึ่ งมีระดับสู งอยู่แล้วให้ลดลง
หรื อควบคุมให้อยูใ่ นระดับที่พอเหมาะกับความต้องการของพืช ถ้าหากนํ้าที่ตอ้ งการระบายส่ วนใหญ่เป็ นนํ้า
ใต้ดิน ก็มกั จะใช้ทางนํ้าแบบท่อระบายนํ้า แต่ถา้ ต้องการระบายทั้งนํ้าฝนและนํ้าใต้ดิน ทางระบายนํ้าแบบคู
ระบายนํ้าจะให้ผลดีกว่า แต่ก็สรุ ปได้ว่าสามารถเลือกใช้ได้ท้ งั สองแบบตามความเหมาะสม(ดังภาพที่ 9.13
และภาพที่ 9.14)

ภาพที่ 9.13 ลักษณะการระบายนํ้าแบบลดระดับโดยใช้คูระบายนํ้า
(ที่มา : กรมอาชีวศึกษา)
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ภาพที่ 9.14 ลักษณะการระบายนํ้าแบบลดระดับโดยใช้ท่อระบายนํ้า
(ที่มา : golfrewound.com)

9.6 การระบายนํา้ ทางผิวดิน (Surface Drainage)
การระบายนํ้าทางผิวดิน (Surface Drainage) เป็ นการกําจัดนํ้าส่ วนเกินที่ขงั อยู่บนผิวดิน โดยการ
ปรับปรุ งผิวดิ นหรื อทางระบายนํ้าที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เพื่อ ให้น้ ําที่ขงั อยู่น้ นั ไหลไปสู่ ที่ทิ้งนํ้าโดยเร็ ว
ที่สุด โดยไม่เกิดการกัดเซาะผิวดินหรื อทางระบายนํ้านั้นด้วย
ในบางครั้งการระบายนํ้าใต้ผิวดินระบายนํ้าได้ช้า อาจจะใช้ระบบการระบายนํ้าทางผิวดินร่ วมด้วย
เพื่อการระบายนํ้าจะได้รวดเร็วมากขึ้น
9.6.1 ลักษณะของปัญหาการระบายนํ้าผิวดิน
สาเหตุของการระบายนํ้าผิวดินนั้น มักเนื่ องมาจากพื้นที่ราบหรื อค่อนข้างราบ ซึ่งการระบาย
นํ้าตามธรรมชาติไม่ได้ผล ลักษณะที่มกั ก่อให้เกิดปัญหาเรื่ องการระบายนํ้าผิวดินที่พบโดยทัว่ ไปมีดงั นี้ คือ
• พื้น ที่ สู งๆ ตํ่าๆ ทําให้ น้ ําไหลลงสู่ ท างระบายนํ้าที่ มีอ ยู่ตามธรรมชาติ ไ ม่ ส ะดวก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าดินนั้นนํ้าซึ มผ่านได้ยากด้วยแล้ว ก็ย่ิงจะทําให้การระบายนํ้า
ยากยิ่งขึ้น
• ทางระบายนํ้ามีขนาดเล็ก เมื่อมีฝนตกลงมาอย่างหนัก ทําให้ปริ มาณผิวดินเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วนั้นไม่สามารถที่จะระบายได้ทนั เวลา ทําให้เกิดนํ้าท่วม และไหลบ่ากัด
เซาะหน้าดินได้
• สภาพของพื้นที่ท้ิงนํ้า (Outlet) ไม่เหมาะสม ทําให้การระบายนํ้าเป็ นไปได้ยาก เช่น
นํ้าในทางระบายนํ้ามีระดับเดียวกันหรื อตํ่ากว่านํ้าในแม่น้ าํ ลําคลอง หรื อพื้นที่อื่นๆ
ที่ ใช้ เป็ นที่ ท้ิ ง นํ้า หรื อ บางครั้งอาจจะเจอปั ญ หาทําให้ ร ะบายไม่ ไ ด้ เช่ น มี พ้ื น ที่
ข้างเคียงอยูท่ างด้านบริ เวณพื้นที่ท้งิ นํ้า
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9.6.2 ระบบระบายนํ้าผิวดิน
โดยหลัก การ ระบบระบายนํ้าผิ วดิ น ที่ ดี สามารถทําได้โดยการปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ใ ห้ มี พ้ื น ที่
ราบเรี ยบและมีความลาดเทอย่างเหมาะสมไปหาทางระบายนํ้าที่จัดทําไว้ แต่เนื่ อ งด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุ งพื้นที่น้ นั มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสู งมาก ซึ่งอาจไม่คุม้ ค่าต่อการลงทุน ดังนั้นจึงต้องพิจารณาเลือก
วิธีที่ง่ายและลงทุนน้อยที่สุดมาใช้งาน ระบบระบายนํ้าที่นิยมใช้กนั มี 4 แบบ คือ
•
•
•
•

ระบบระบายนํ้าผิวดินแบบหลังเต่า (Bedding System)
ระบบระบายนํ้าผิวดินแบบคูขนาน (Parallel Ditch System)
ระบบระบายนํ้าผิวดินแบบขวางความลาดเท (Cross – Slope System)
ระบบระบายนํ้าผิวดินแบบไว้รูปแบบ (Random Ditch System)

การที่จะเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ งนั้น จะต้อ งพิ จารณาจากลักษณะภูมิประเทศ คุณสมบัติของดิ น ที่
สําหรับ ทิ้ งนํ้า (Outlet) ตลอดจนความเหมาะสมต่ อ การใช้เครื่ อ งจัก รกลการเกษตรเข้าทํางานในพื้ น ที่
ดังกล่าวด้วย
ก. ระบบระบายนํ้าผิวดินแบบหลังเต่า (Bedding System) ระบบระบายนํ้าแบบนี้ สามารถทํา
ได้โดย
• แบ่งพื้นที่ออกเป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้าย่อยๆ ขนาดกว้าง 8 – 30 เมตร ยาว 100 – 300 เมตร
• หน้าตัดของความกว้างของแต่ละแปลง จะพูนสูงเป็ นรู ปหลังเต่า เทไปหาร่ องนํ้าเล็ก ๆ
ทั้ง 2 ด้าน
• มีคูระบายนํ้าที่หัวและท้ายแปลง สําหรับรวบนํ้าจากร่ องนํ้าไปสู่ที่ทิ้งนํ้า
• การไถพรวน จะทําในแนวขนานกับด้านความยาวของแปลงเพาะปลูก
• ระบบระบายนํ้าแบบนี้ เหมาะกับพื้นที่ราบเรี ยบ มีความลาดเทไม่เกิน 1.5 %
• ดินเป็ นดินที่มีความสามารถให้น้ าํ ซึมผ่านได้ต่าํ
• พืชที่ปลูกให้ผลตอบแทนไม่คมุ้ ค่ากับการระบายนํ้าแบบใช้ท่อระบายนํ้าและพื้นที่ที่ทาํ
การเพาะปลูก มีที่ท้งิ นํ้าไม่เหมาะสม (ดังภาพที่ 9.15)
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ภาพที่ 9.15 ระบบระบายนํ้าผิวดินแบบหลังเต่า (Bedding System)
(ที่มา : ธนภณ พัฒนา)

ข. ระบบระบายนํ้าผิวดินแบบแบบคูขนาน (Parallel Ditch System) ระบบระบายนํ้าแบบนี้
มีลกั ษณะคล้ายกับแบบระบบหลังเต่า (ภาพที่ 9.16) ซึ่งมีขอ้ พิจารณาการเลือกใช้ระบบนี้คือ
• ใช้สาํ หรับพื้นที่ราบและดินมีความสามารถให้น้ าํ ซึมผ่านได้ต่าํ
• แบ่งพื้นที่ออกเป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้าย่อยๆ แต่ไม่จาํ เป็ นว่าระยะห่างระหว่างคูน้ าํ หรื อความ
กว้างของแปลงต้องเท่ากัน เหมือนกับแบบระบบหลังเต่า
• ดินควรเป็ นดินที่มีอตั ราการซึมนํ้าตํ่าและป้องกันการพังทลายได้ดี
• ระยะห่ างของคู น้ ําไม่ ควรห่ างกัน มากกว่า 100 เมตร หากดิ นนั้นมี ความสามารถให้
นํ้าซึมผ่านได้ต่าํ
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ภาพที่ 9.16 ระบบระบายนํ้าผิวดินแบบแบบคูขนาน (Parallel Ditch System)
(ที่มา : ธนภณ พัฒนา)

ค. ระบบระบายนํ้าผิวดินแบบขวางความลาดเท (Cross – Slope System) ระบบระบายนํ้าผิว
ดินแบบขวางความลาดเท เหมาะที่จะกระทําในพื้นที่ที่มีความลาดเท ที่ค่อนข้างลาดชันแต่ลาดชันไม่เกิน 4%
โดยการขุดดูต้ืน ๆ ในแนวเกื อ บจะขนานกับเส้ นขอบเนิ น ของพื้ นที่เป็ นระยะๆ โดยคูน้ ําเหล่านี้ มีห น้าที่
รวบรวมนํ้าจากคูน้ าํ ด้านที่สูงกว่าให้ไหลไปสู่คูทิง้ นํ้า โดยความลาดเทของคูระบายนํ้าในแต่ละแปลงไม่ควร
เกิน 1% (ดังภาพที่ 9.17)
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ภาพที่ 9.17 ระบบระบายนํ้าผิวดินแบบขวางความลาดเท (Cross–Slope System)
(ที่มา : ธนภณ พัฒนา)

ง. ระบบระบายนํ้าผิวดินแบบไว้ รูปแบบ (Random Ditch System) ระบบระบายนํ้าผิวดิ น
แบบไว้รูปแบบ เป็ นการระบายนํ้าที่ทาํ ขึ้นโดยระบายนํ้าจากแหล่งนํ้าหรื อที่ลุ่มที่กระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่
โดยขุดคูเชื่อมต่อระหว่างแอ่งนํ้าจากที่สูงกว่าไปยังแอ่งที่อยู่ต่าํ กว่า และจากแอ่งที่อยูต่ ่าํ สุดลงสู่ที่ท้ิงนํ้า ถ้า
หากคูระบายนํ้าที่ขุดขึ้นกีดขวางการทํางานของเครื่ องจักรกลเกษตร ควรพิจารณาออกแบบคูน้ าํ ให้ดา้ นข้าง
(Side Slope) ของคู มีความลาดประมาณ 1:8 สําหรับ คูน้ าํ ที่ลึก ไม่เกิ น 30 เซนติเมตร และด้านข้าง (Side
Slope) ของคู มีความลาดประมาณ 1:10 สําหรับคูที่มีความลึกเกิน 50 เซนติเมตร (ภาพที่ 9.18)
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ภาพที่ 9.18 ระบบระบายนํ้าผิวดินแบบไว้รูปแบบ (Random Ditch System)
(ที่มา : ธนภณ พัฒนา)

9.7 การระบายนํา้ ใต้ผิวดิน (Sub-Surface Drainage)
การระบายนํ้าใต้ผิวดิ น เป็ นการกําจัดนํ้าส่ วนเกินออกจากดิ น โดยเฉพาะส่ วนที่เรี ยกว่า นํ้าอิสระ
(Free Water) ออกจากดิน โดยการสร้างความแตกต่างของระดับนํ้าใต้ดินขึ้น เพื่อให้น้ าํ ที่ตอ้ งการระบายไหล
ออกไปสู่ท่อหรื อคูระบายนํ้า จนกระทัง่ ระดับนํ้าใต้ดินตํ่าลงจนไม่เกิดผลกระทบต่อพืช
ชั้นดินที่อิ่มตัวด้วยนํ้ากับระดับนํ้าใต้ดิน ไม่จาํ เป็ นต้องอยูใ่ นระดับเดียวกัน เช่น สมมุติว่าเราใช้สว่าน
เจาะดินลงไปให้ลึกจนถึงผิวบนของชั้นดิ นที่อ่ิมนํ้ามากพอ ระดับนํ้าในบ่อเล็กๆ ที่ใช้สว่านเจาะ เมื่อถึงจุด
สมดุลหรื อจุดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับแล้ว จุดนั้นถือว่าเป็ นระดับนํ้าใต้ดิน (Water Table) แต่ผิวบนของ
ชั้นดินที่อิ่มนํ้ารอบๆ บ่อจะอยูส่ ู งกว่าระดับนํ้าในบ่อเสมอ ทั้งนี้ เพราะว่าช่องว่างระหว่างเม็ดดินเหนื อระดับ
นํ้าใต้ดิน จะทําหน้าที่คล้ายท่อเล็กๆ (Capillary Tube) และด้วยแรงดึ งพื้นผิว (Surface Tension) ระหว่างนํ้า
กับผนังของช่องว่างระหว่างเม็ดดิน นํ้าจะถูกดึงให้สูงกว่าระดับนํ้าใต้ดิน และทําให้เกิดชั้นดินที่อิ่มตัวด้วยนํ้า
เหนือระดับนํ้าใต้ดิน ชั้นดินที่อิ่มตัวด้วยนํ้าดังกล่าวนี้ เรี ยกว่า เขตนํ้าซึม (Capillary Fringe) ความสู งของเขต
นํ้าซึม (Capillary Fringe) จะเป็ นสัดส่ วนผกผันกับรัศมีของช่องว่างระหว่างเม็ดดิน ดังนั้นดินที่มีเนื้อละเอียด
เช่น ดินเหนี ยว จะมีช้ นั ดินที่อ่ิมตัวด้วยนํ้า เหนื อระดับนํ้าใต้ดินค่อนข้างสู ง การระบายนํ้าใต้ดิน ในดินที่มี
เนื้อละเอียด จึงต้องคํานึงถึงชั้นดินที่อิ่มนํ้าดังกล่าวด้วย
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9.7.1 ลัก ษณะของปั ญ หาการระบายนํ้ าใต้ ผิ ว ดิ น ความจําเป็ นที่ ต้อ งมี ก ารระบายนํ้าใต้ดิ น นั้ น
เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น พื้นที่ราบเรี ยบมักจะมีการระบายนํ้าไม่ดี โดนเฉพาะอย่างยิ่งถ้าดินชั้น
ล่างนํ้าซึมผ่านได้ยาก อย่างไรก็ตามในพื้นที่บางแห่งที่ตอ้ งการระบายนํ้า มักมีสาเหตุไม่เด่นชัดว่า ตรงจุดที่มี
การไหลซึ ม ของนํ้ามาจากที่อื่น หรื อมีระดับนํ้าใต้ดินสู งเกิ นไปนั้นเนื่ องมาจากสภาพภูมิประเทศของพื้นที่
นั้นๆ การที่มีระดับนํ้าใต้ดินสู งอาจเนื่ องมาจากว่าดินปล่อยให้น้ ําซึ มผ่านได้ยากหรื อง่าย ไม่ว่าพื้นที่น้ นั จะ
ราบหรื อมีความลาดเท และไม่ว่าจะอยูใ่ นเขตชุ่มชื้นหรื อแห้งแล้ง
ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้ว จึงเป็ นการสะดวกที่จะแบ่งลักษณะปั ญหาของการระบายนํ้าใต้
ดินออกตามแหล่งที่มาของนํ้า ลักษณะการไหลเข้ามาและผ่านพื้นที่ออกไป การจําแนกปั ญหาตามวิธีการ
ดังกล่าวนี้ จะช่ วยให้สามารถตัดสิ นใจได้ง่ายขึ้น ว่าควรจะเลือ กใช้วิธีการระบายนํ้าแบบใด ดังที่จะกล่าว
ต่อไปนี้ก็เป็ นตัวอย่างของปัญหาการระบายนํ้าใต้ดินที่สาํ คัญคือ
ก. นํ้าใต้ดินของที่ราบในหุบเขา (Basin –Type Free - Water Table) พื้นที่ในหุบเขาหรื อบน
ที่ราบกว้างมากๆ จะมีน้ าํ ใต้ดินขังอยูต่ ้งั แต่ช้ นั ดินดานหรื อชั้นที่น้ าํ ซึมผ่านได้ยากขึ้นมา ปกติแล้วความลาดเท
ของระดับนํ้าใต้ดิน จะมีทิศทางตามความลาดเทของผิวดิน หากพื้นที่ค่อนข้างราบจะมีการเคลื่อนตัวของนํ้า
อย่างช้าๆ ไปสู่ลาํ ธารหรื อทางนํ้าที่ไหลออกมาจากหุบเขา นํ้าที่เกิดเป็ นปั ญหาในลักษณะนี้มกั มาจาก นํ้าฝน
และนํ้าชลประทานที่ให้กบั พืชมากเกินไป ระดับนํ้าใต้ดินมักจะสู งขึ้นในฤดูฝน และลดลงในฤดูแล้ง หากใน
ดินหรื อนํ้านั้นมีเกลืออยูใ่ นปริ มาณมาก อาจทําให้เกิดการสะสมของเกลือในดินนั้นได้ (ดังภาพที่ 9.19)
วิธีการระบายนํ้าลักษณะนี้ ควรจะใช้การระบายนํ้าแบบลดระดับ (ถ้าหากการไหลของนํ้าใต้
ดินช้ามาก) แต่หากเป็ นบริ เวณเชิงเขามีความลาดเทนํ้าไหลได้เร็ว การระบายนํ้าจะใช้วิธีสกัดกั้นแทน

ภาพที่ 9.19 ลักษณะการเกิดนํ้าใต้ดินของที่ราบในหุบเขา
(ที่มา : flow3d.com)
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ข. นํ้าใต้ ดินที่รั่วมาจากนํ้าบาดาล (Water Table Over An Artesian Aquifer) ในพื้นที่บาง
แห่ ง มี ระดับ นํ้าใต้ดิ น สู งนั้ น อาจเนื่ อ งมาจากการไหลซึ ม ของนํ้า จากชั้น บาดาล (Artesian Or Confined
Aquifer) ชั้นนํ้าบาดาลส่ วนใหญ่จะอยู่ในระดับลึกและมีความกดดันสู งมาก หากมีการเจาะบ่อบาดาลลงไป
ในชั้นบาดาลแล้ว ระดับนํ้าในบ่ออาจจะขึ้นมาอยูส่ ูงกว่าหรื อตํ่ากว่าระดับนํ้าใต้ดินก็ได้ (ดังภาพที่ 10.20)
พื้นที่ที่เกิดปัญหาการระบายนํ้าแบบนี้ ระดับนํ้าในบ่อจากชั้นนํ้าบาดาลอยูส่ ู งกว่าระดับนํ้าใต้
ดินมาก และชั้นดินดานส่วนบนของชั้นนํ้าบาดาลมีรอยร้าวหรื อรัว่ นํ้าจากชั้นบาดาลก็จะไหลซึมขึ้นมาถึงผิว
ดินได้ การระบายนํ้าใต้ดินที่เกิดจากสาเหตุดงั กล่าว ทําได้ยากกว่ากรณีแรก ทั้งนี้ เนื่ องจากว่าจะมีน้ าํ ไหลมา
เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาและไม่สามารถควบคุมปริ มาณได้ การที่จะลดระดับนํ้าใต้ดินได้ในพื้นที่เช่นนี้ จะต้อง
วางท่อระบายนํ้าให้ลึกและถี่มากๆ และเนื่ องจากนํ้าที่รั่วซึ มจากชั้นบาดาลมีความกดดันสู ง ต้องแก้ไขโดย
การเจาะบ่อสู บนํ้าจากชั้นบาดาลเพื่อ ช่วยลดความกดดันให้น้อยลง การระบายนํ้าออกจากพื้นที่เช่นนี้ ตอ้ ง
ลงทุนมากจนไม่คมุ้ ค่าต่อประโยชน์ที่ได้รับ
ถ้านํ้าที่ซึมขึ้นมาไม่มากนักและเป็ นบริ เวณไม่กว้าง การระบายนํ้าอาจทําได้โดยการวางท่อ
ระบายนํ้าให้ลึกและถี่มากๆ ในบริ เวณดังกล่าวและอาจต้องใช้ วิธีการระบายจะใช้แบบสกัดกั้นและแบบลด
ระดับควบคู่กนั ไป

ภาพที่ 9.20 ลักษณะนํ้าใต้ดินที่ร่วั มาจากนํ้าบาดาล (Water Table Over An Artesian Aquifer)
(ที่มา : กรมอาชีวศึกษา)

ค. ระดับนํ้าใต้ ดินเทียม (Perched-Water Table) ในดินที่มีการเรี ยงตัวเป็ นชั้นๆ อาจมีช้ ัน
ดินซึ่ งมีความสามารถให้น้ าํ ซึ่งผ่านได้ยากอยู่ในเขตรากพืชและเหนื อระดับนํ้าใต้ดิน ชั้นดินดังกล่าวนี้ จะทํา
ให้เกิ ดระดับนํ้าใต้ดินอีกระดับหนึ่ ง ซึ่ งอยู่สูงกว่าระดับนํ้าใต้ดินที่แท้จริ ง ระดับนํ้าใต้ดินดังกล่าวเรี ยกว่า
ระดับนํ้าใต้ดินเทียม (Perched-Water Table) ลักษณะเช่นนี้ ทาํ ให้น้ าํ ไม่สามารถซึ มผ่านชั้นดินดานได้จึงไหล
ซึมออกมาทางผิวดิน เกิดปัญหาต่อการเพาะปลูก (ดังภาพที่ 9.21)
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วิธีการระบายนํ้าแบบนี้ แก้ไขโดยใช้วิธีสกัดกั้นควบคู่กบั แบบลดระดับ หรื ออาจต้องทําการ
เจาะทะลุช้ นั ดินดานเพื่อให้น้ าํ ระบายลงสู่ระดับนํ้าที่แท้จริ งซึ่งอยูด่ า้ นล่างได้

ภาพที่ 9.21 ลักษณะของระดับนํ้าใต้ดินเทียม (Perched-Water Table)
(ที่มา : กรมอาชีวศึกษา)

ง. การไหลของนํ้ าใต้ ดิ น ในทางราบ(Lateral Ground-Water Flow Problems) ในดิ น ที่ มี
การเรี ยงตัวเป็ นชั้นๆ ซึ่ งบางครั้งชั้นดินที่อยู่ติดกันมีความสามารถให้น้ าํ ซึ มผ่านต่างกันหลายเท่าตัว ดังนั้น
การไหลของนํ้าจึ งถู กจํากัด อยู่แ ต่ในชั้น ดิ น ที่ มีค วามสามารถให้ น้ ําซึ ม ผ่านได้ง่าย แล้ว ก่อ ให้ เกิ ด ปั ญ หา
การระบายนํ้า ขึ้ น โดยเกิ ด จากการเปลี่ ย นทิ ศ ทางการไหลของนํ้ า อัน เนื่ อ งจากเนื้ อ ดิ น ไม่ ส มํ่า เสมอ
ตัวอย่างเช่น ในบริ เวณที่ลาดเนิ นเชิงเขา เราอาจจะเห็นนํ้าซึมออกมาตรงบริ เวณชั้นดินที่อยู่เหนื อชั้นหิ นหรื อ
ดินที่น้ าํ ซึ มผ่านได้ยาก หรื อลักษณะการรั่วซึ มของนํ้าจากนํ้าคลองส่ งนํ้าต่างๆ ทําให้น้ าํ ไหลเข้าสู่เขตรากพืช
ได้ จนมีปัญหาต่างๆ ตามมา (ดังภาพที่ 10.22)
การแก้ไขปัญหาของนํ้าใต้ดินดังกล่าว จะใช้วิธีการสกัดกั้นมิให้น้ าํ ไหลเข้าสู่เขตรากพืชได้

ภาพที่ 9.22 การไหลของนํ้าใต้ดินในทางราบ (Lateral Ground-Water Flow Problems)
(ที่มา : กรมอาชีวศึกษา)
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9.7.2 ระบบระบายนํ้าใต้ ผิวดิน ในที่น้ ี หมายถึง ทางระบายต่างๆ ที่จดั วางให้ทาํ หน้าที่ระบายนํ้าใต้
ดินออกไปสู่ที่ทิ้งนํ้า และเนื่ องจากว่าทางระบายนํ้าใต้ผิวดินส่วนใหญ่นิยมใช้ท่อเป็ นทางระบาย ดังนั้นระบบ
ระบายนํ้าใต้ดินที่จะกล่าวโดยทัว่ ไปจึงหมายถึงการจัดวางท่อระบายนํ้าในลักษณะต่างๆ (ดังภาพที่ 9.23)

ภาพที่ 9.23 ระบบการระบายนํ้าใต้ผิวดิน
(ที่มา : topicstock.pantip.com)

ระบบระบายนํ้าใต้ผิวดินที่ใช้กนั ทัว่ ๆ ไป มีอยู่ 5 แบบ คือ
•
•
•
•
•

ระบบท่อขนาน (Parallel or Gridiron System)
ระบบก้างปลา (Herringbone System)
ระบบท่อประธานคู่ (Double Main System)
ระบบไร้รูปแบบ (Random System)
ระบบสกัดกั้น (Interception System)

ในพื้นที่แปลงหนึ่งๆ อาจจะใช้ระบบแบบใดแบบหนึ่ง หรื อหลายแบบผสมกัน ทั้งนี้ข้ ึนอยู่
กับสภาพภูมิประเทศและทิศทางการไหลของนํ้าที่ตอ้ งการระบาย
ก. ระบบท่อขนาน (Parallel Or Gridiron System) ระบบระบายนํ้าใต้ผิวดินแบบท่อขนาน
ระบบระบายนํ้าแบบนี้ ประกอบขึ้นด้วยท่อ ระบายนํ้าที่วางขนานกันเป็ นระยะ และตั้งฉากกับท่อประธาน
(Main Line) ซึ่ งทําหน้าที่รับนํ้าจากท่อระบายนํ้าที่มีอยู่เพียงด้านใดด้านหนึ่ งของท่อประธานไปสู่ ที่ท้ิงนํ้า
ระบบนี้ เหมาะสําหรับควบคุมระดับนํ้าใต้ดินในที่ราบและมีพ้นื ที่เพาะปลูกเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยม รวมทั้งมีเนื้ อดิน
ค่อนข้างสมํ่าเสมอ (ดังภาพที่ 10.24)
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ภาพที่ 9.24 ระบบระบายนํ้าแบบท่อขนาน (Parallel or Gridiron System)
(ที่มา : วิบูลย์ บุญยธโรกุล)

ข. ระบบก้ างปลา (Herringbone System) ระบบก้างปลาระบบนี้ ประกอบขึ้ นด้ว ย ท่ อ
ระบายนํ้าที่ วางขนานกัน เป็ นระยะๆ เช่ น เดี ยวกับ แบบแรก แต่ต่ างกัน ตรงที่ จะทํามุ มและต่ อ เข้ากับ ท่ อ
ประธานทั้งสองด้านในลักษณะคล้ายก้างปลา ระบบนี้ เหมาะสมกับพื้นที่ที่ท่อประธานต้องวางอยู่ในแนว
ร่ องนํ้าธรรมชาติต้ืนๆ เป็ นทางนํ้าอยูแ่ ล้ว หรื อพื้นที่มีลกั ษณะลาดเทเข้าหากันคล้ายรู ปตัววี (ดังภาพที่ 9.25)

ภาพที่ 9.25 ระบบระบายนํ้าแบบก้างปลา (Herringbone System)
(ที่มา : topicstock.pantip.com)
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ค. ระบบท่อประธานคู่ (Double Main System) ระบบท่อประธานคู่ระบบนี้ ดดั แปลงมาจาก
สองแบบแรก กล่าวคือเมื่อต้องวางท่อประธาน ในแนวร่ องนํ้าธรรมชาติซ่ ึ งมีลกั ษณะลึกและกว้าง วางท่อ
ประธานเส้นเดียวไม่ได้ ทําให้ตอ้ งแบ่งพื้นที่ที่ตอ้ งการระบายนํ้าออกเป็ นสองฝั่ง และมีท่อประธานแยกเป็ น
สองเส้น อยูแ่ ต่ละฝั่งของทางนํ้า แยกพื้นที่รับนํ้าออกจากกัน (ดังภาพที่ 10.26)

ภาพที่ 9.26 ระบบระบายนํ้าแบบท่อประธานคู่ (Double Main System)
(ที่มา : วิบูลย์ บุญยธโรกุล)

ง. ระบบไร้ รูปแบบ (Random System) ระบบระบายนํ้าแบบไร้รูปแบบ ระบบนี้ เหมาะที่จะ
ใช้สาํ หรับพื้นที่เพาะปลูกที่มีลกั ษณะสูงๆ ตํ่าๆ และมีที่ลุ่มนํ้าขังเป็ นแห่งๆ แก้ไขโดยการฝังท่อเชื่อมแหล่งนํ้า
ขังต่าง ๆ เหล่านั้น จากแหล่งนํ้าที่สูงที่สุดมาสู่ ที่ต่าํ กว่า ไล่ระดับมาเรื่ อยๆ แล้วระบายลงสู่ ที่ต่าํ ที่เป็ นที่ท้งิ นํ้า
เช่น แม่น้ าํ ลําคลอง เป็ นต้น (ดังภาพที่ 9.27)

ภาพที่ 9.27 ระบบระบายนํ้าแบบไร้รูปแบบ (Random System)
(ที่มา : วิบูลย์ บุญยธโรกุล)
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จ. ระบบสกัดกั้น (Interception System) ระบบระบายนํ้าแบบสกัดกั้น ระบบนี้ มกั ใช้สกัด
กั้นการไหลซึ มของนํ้าซึ่ งไหลในทางราบเหนื อชั้นดินที่น้ าํ ซึ มผ่านได้ยากที่อยูใ่ กล้กบั ผิวดินหรื อโผล่ข้ ึนมา
บนผิวดิน ทําให้น้ าํ ซึมผ่านออกมาที่ผิวดินในบริ เวณดังกล่าว การวางท่อระบายนํ้าจะวางตามแนวของชั้นดิน
ที่น้ าํ ซึ มผ่านได้ยาก หรื อใต้แนวของบริ เวณที่มีน้ าํ ซึ มออกมา เป็ นแนวขนานกับแนวซึ มของนํ้าและลาดเท
ไปสู่ที่ทิ้งนํ้า (ดังภาพที่ 9.28)

ภาพที่ 9.28 ระบบระบายนํ้าแบบสกัดกั้น (Interception System)
(ที่มา : วิบูลย์ บุญยธโรกุล)

การกําหนดความลึกและระยะห่ างระหว่างท่อนํ้า
ในการวางท่อระบายนํ้าเพื่อให้มีประสิ ทธิภาพการระบายนํ้าได้สูงสุด จะต้องกําหนดระยะห่างและ
ความลึกของท่อระบายนํ้า ให้มีความลึกและระยะห่างเท่าใดนั้นจะต้องพิจารณาจากสิ่ งต่างๆ ดังต่อไปนี้
•
•
•
•

ระดับความสูงของนํ้าใต้ดิน
ปริ มาณเกลือในดินและนํ้า
ความสามารถในการให้น้ าํ ซึมผ่านได้ของดิน (ลักษณะของเนื้อดิน)
ความสามารถของเครื่ องมือที่จะทํางานในระดับความลึกที่ตอ้ งการ

โดยทางปฏิบตั ิจะใช้ขอ้ มูลจากตารางที่ 9.1 ในการพิจารณาศึกษาถึงความเหมาะสม แต่ท้งั นี้ควร
จะต้องศึกษาจากสภาพความเป็ นจริ งของพื้นที่น้ นั ๆ ด้วย
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ตารางที่ 9.1 ค่าเฉลี่ยของความลึกและระยะห่างท่อระบายนํ้าสําหรับดินชนิดต่างๆ
ชนิดดิน
ดินเหนียว
ดินร่ วนปนดินเหนียว
ดินร่ วน
ดินร่ วนปนทราย
ดินทรายปนร่ วน
ดินอินทรี วตั ถุสูง

ความสามารถให้ นาํ้ ซึมผ่านได้
ระดับความเร็ว
มม./ซ.ม.
ช้ามาก
<2
ช้า
2–5
ค่อนข้างช้า
5 - 20
ปานกลาง
20 – 60
ค่อนข้างเร็ว
60 – 120
เร็ว
120 - 240

ระยะห่ างระหว่างท่อ
ความลึก (เมตร)
ระบายนํ้า (เมตร)
10 - 15
0.90 – 1.10
12 – 20
0.90 – 1.10
20 - 30
0.90 – 1.20
30 – 35
1.20 – 1.40
30 – 60
1.20 – 1.50
30 - 90
1.20 – 1.50

(ที่มา : กรมอาชีวศึกษา)
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บทที่ 10
การเลือกใช้ และออกแบบระบบการให้ นํ้า
10.1 การเลือกใช้ และออกแบบระบบการให้ นํ้า
การให้น้ ํากับพืชที่เพียงพอต่อ ความต้องการ จะต้อ งมีการจัดเตรี ยมการหลายๆ ด้าน ตามที่กล่าว
มาแล้ ว ในบทต้ น ๆ การเลื อ กใช้ แ ละการออกแบบระบบการให้ น้ ํ ากับ พื ช นั้ น จะได้รั บ ผลดี ห รื อ มี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสู งสุดจะต้องคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ มากมาย ซึ่ งมีท้ งั ปั จจัยทางตรงและทางอ้อม
ประกอบกัน
10.1.1 การเลือกใช้ ระบบการให้ นํ้า การที่เลือกวิธีการให้น้ าํ วิธีใดวิธีหนึ่ งขึ้นอยู่กบั ปั จจัยแวดล้อ ม
และข้อมูลต่างๆ ดังนี้
• สภาพภูมิอากาศในแถบนั้นๆ เช่น ระดับความชื้นในอากาศ ความแตกต่างของอุณหภูมิ
กลางวันกับกลางคืน แสงแดดในแต่ละวัน หรื อปริ มาณและความเร็วของลมประจําถิ่นนั้นๆ ซึ่ งปั จจัยต่างๆ
เหล่านี้มีอิทธิพลต่อการระเหยนํ้าจากถาดวัดการระเหยของนํ้า ที่ใช้ในการหาปริ มาณการใช้น้ าํ ของพืช
• คุ ณ สมบัติ ข องดิ น ในพื้ น ที่ น้ ั น ๆ เช่ น ดิ น เนื้ อ ละเอี ย ด ปานกลางหรื อ หยาบ รวมถึ ง
ปริ ม าณอิน ทรี ยว์ ตั ถุในดิ นนั้นๆ ปั จจัยต่างๆ เหล่านี้ มีผลต่อ การอุ้มและการซึ มของนํ้าของดิ น เป็ นสําคัญ
ดังนั้นดินจึงเป็ นตัวแปรที่สาํ คัญในการเลือกใช้ระบบการให้น้ าํ
• วัตถุประสงค์ของการใช้พ้ื นที่ การใช้ป ระโยชน์จากพื้นที่ที่จะติดตั้งระบบนํ้า ควรจะ
กําหนดให้ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่ท้ งั ในปั จจุบนั และอนาคต วัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์จากพื้นที่
จะเป็ นตัวกําหนดรู ปแบบการให้น้ าํ ซึ่งพอจําแนกออกเป็ น 2 แบบใหญ่ๆ คือ ระบบการให้น้ าํ เพื่อการเกษตร
และระบบนํ้าเพื่องานกีฬาและภูมิทศั น์(Landscape) ซึ่ งทั้ง2ระบบจะมีความแตกต่างกัน กล่าวคือระบบการ
ให้น้ าํ เพื่อการเกษตรเน้นความพอเพียง ความสมํ่าเสมอของนํ้าและด้านราคาที่ต่าํ เป็ นหลัก ส่วนระบบนํ้าเพื่อ
งานกีฬาและภูมิทัศน์ (Landscape) จะเน้นเรื่ องความเรี ยบร้ อยและสวยงามเป็ นอันดับแรก การลงทุนด้าน
ระบบนํ้าเป็ นการลงทุนที่สูง อายุการใช้งานก็มีระยะเวลานานหลายปี ดังนั้นต้องคาดการณ์ไปในอนาคตด้วย
เช่น ปั จจุบนั ปลูกพืชผักอย่างเดียว แต่อนาคตข้างหน้าอีก 4-5 ปี จะปลูกไม้ผลเพิ่มเติม ดังนั้นการออกแบบ
จะต้องเผื่อไว้สาํ หรับการขยายการเพาะปลูกเพิ่มเติมด้วย
• ชนิ ดของพืชที่ปลูก เป็ นตัวแปรหลักในการกําหนดระบบการให้น้ าํ ที่จะนํามาใช้ เช่ น
พืชไร่ พืชผัก ไม้ผลไม้ยืนต้น พืชอาหารสัตว์ต่างๆ มีความลึกของรากไม่เท่ากัน มีระยะปลูก วิธีการปลูกที่
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แตกต่างกัน และที่สาํ คัญมีความต้องการนํ้าไม่เท่ากัน บางชนิดให้น้ าํ ครั้งหนึ่งสามารถอยูไ่ ด้หลายวัน แต่บาง
ชนิ ดอาจต้อ งให้น้ าํ ทุกวัน จะเห็ นได้ว่าพืชต่างๆ ดังกล่าวมีความเหมาะต่อ การเลือกใช้ระบบนํ้าต่างกัน มี
ระบบรากและความต้องการนํ้าต่างกัน
• วิธีการปลูกพืช เช่น การปลูกโดยการใช้ท่อนพันธุ์ ใช้ก่ิงพันธุ์ ใช้ตน้ กล้า ใช้เมล็ดหว่าน
โรยเป็ นแถว หรื อหยอดเป็ นหลุม มีระยะห่างระหว่างต้นระหว่างแถว
• เงินในการลงทุน ควรเลือ กลงทุนแต่พอเพียง หากแต่การออกแบบระบบที่ใช้ควรจะ
ขยายได้ในอนาคต การใช้เงินกูม้ าลงทุนต้องมีความระมัดระวังและรอบคอบอย่างสู งเพราะหากไม่ได้มาซึ่ ง
ผลผลิตที่คมุ้ ทุน จะทําให้กิจการต้องล้มเลิก
• แหล่งนํ้าที่จดั หาให้กบั พืช แหล่งนํ้าที่ใช้ในการเกษตรมีหลายแหล่ง เช่น นํ้าผิวพื้นต่างๆ
นํ้าใต้ดิน แต่สิ่งหนึ่งที่เป็ นปัจจัยกําหนดของการเลือกระบบนํ้าก็คือความสะดวกและประหยัดในการนํานํ้ามา
ใช้ ไม่ไกลจากพื้นที่มากนัก หากมีความจําเป็ นต้องเลือก ก็ควรเลือกวิธีที่ประหยัดและคุม้ ค่าที่สุด
• การเขตกรรม ในการเกษตรเชิ ง ธุ ร กิ จเมื่ อ ต้อ งการปริ ม าณและคุ ณ ภาพของผลผลิ ต
จําเป็ นต้องมีการใช้เครื่ องจักรกลการเกษตรเข้ามาช่วย เพื่อความรวดเร็ ว ทันต่อเวลา ลดค่าใช้จ่ายและปัญหา
ด้านแรงงาน ซึ่ งกิจการเหล่านี้ จะมีผลต่อการเลือกใช้ระบบนํ้า เพราะระบบการให้น้ าํ บางรู ปแบบ อาจกี ด
ขวางการทํางานของเครื่ องจักรกลการเกษตรได้ ระบบการให้น้ าํ ที่ใช้จะต้องเอื้อประโยชน์ต่อการทํางานด้วย
• ไฟฟ้ าในพื้ น ที่ ไฟฟ้ าถื อ ได้ว่ าเป็ นพลังงานที่ สําคัญ เพราะสามารถทําให้ เกิ ด ความ
สะดวกสบาย และประหยัด เมื่อใช้ระบบการให้น้ ําแบบต่างๆ ซึ่ งก็หมายถึงการที่จะลดต้นทุนการผลิตได้
ดังนั้น ไฟฟ้ าก็เป็ นปั จ จัยสําคัญ อัน หนึ่ ง ที่ จ ะตัดสิ น ใจเลือ กระบบการให้ น้ ําแบบใดแบบหนึ่ งเมื่ อ ศึ ก ษา
วิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบ ผลดี ผลเสี ยต่างๆ เป็ นที่เรี ยบร้อ ยก็ตดั สิ นใจเลือ กระบบได้เลย ดังนั้นข้อมูล ที่
ได้มาต้องเที่ยงตรง ทันสมัย และใช้งานได้ทนั ที เมื่อได้ระบบที่ตอ้ งการต่อไปก็เตรี ยมการพื้นที่เพาะปลูกและ
วางระบบต่อไป
10.1.2 การออกแบบระบบการให้ นํ้าตามความเหมาะสม หลักการออกแบบระบบการให้น้ าํ ไม่ว่า
จะเป็ นระบบการให้ น้ ําแบบใดก็ ต าม ก็ ใช้ห ลัก การออกแบบเหมื อ นกัน จะแตกต่ างกัน บ้างก็ เกี่ ยวกับ
เปอร์ เซ็นต์ความชื้นที่จะครอบคลุมเขตราก และประสิ ทธิภาพการกระจายนํ้า เป็ นต้น ในการออกแบบระบบ
การให้น้ าํ นั้น จะต้องมีข้นั ตอนต่างๆ ดังนี้
• การคํานวณหาความต้องการการใช้น้ าํ ของพืชในช่วงวิกฤต ซึ่ งหมายถึงปริ มาณการใช้
นํ้าของพืชสูงสุ ดในแต่ละวันหรื อในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ ง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมพอเพียงกับความ
ต้องการของพืช เช่น ข้าวโพดต้องการปริ มาณนํ้า 2 มม.ต่อวัน
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• การหาปริ มาณความชื้นที่ดินอุม้ นํ้าและอัตราการซึ มได้สูงสุ ด และปริ มาณนํ้าที่ยอมให้
พืชใช้ของดิ นนั้นๆ เช่น ดิ นร่ วนมีปริ ม าณความชื้นที่พืชจะนําไปใช้ได้ เท่ากับ 38 มม.ต่อ ความลึกของดิ น
30 ซ.ม. และกําหนดการใช้น้ าํ ของพืช (MAD) เท่ากับ 50% ก็เท่ากับว่า ให้พืชใช้น้ าํ แต่ละครั้งเท่ากับ 19 มม.
ต่อความลึกของดิน 30 ซ.ม. จะเห็นได้ว่าเมื่อรู้อตั ราการใช้ของพืช และทราบความสามารถในการอุม้ นํ้าของ
ดิน การให้น้ าํ ก็สามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมได้
• การคํานวณหาความถี่ในการให้น้ ํา จากข้อที่1.2.2 นํ้าที่ให้พืชใช้ไ ด้เท่ากับ 19 มม.ต่อ
ความลึกของดิน 30 ซ.ม. หากข้าวโพดต้องการปริ มาณนํ้า 2 มม.ต่อวัน ก็เท่ากับว่าข้าวโพดใช้น้ าํ ได้ 9 วัน
แล้วจึงต้องทําการให้น้ าํ อีกครั้ง เป็ นความลึกที่ตอ้ งให้ เท่ากับ 19 มม.ต่อความลึกของดิน 30 ซ.ม. (หากระบบ
มีประสิ ทธิภาพการให้น้ าํ 100%)
• การเลือกระบบให้น้ าํ จากข้อมูลที่ได้การอุม้ นํ้าและการซึมนํ้าของดินและการใช้น้ าํ ของ
พืช มาเป็ นตัวกําหนดการให้น้ าํ ในแต่ละครั้ง เพื่อป้ องกันปริ มาณนํ้าที่ให้ในแต่ละครั้งมากหรื อน้อยเกินไป
หากให้ ปริ ม าณครั้งละมากๆ ก็ ไ หลบ่าชะล้างปุ๋ ยและหน้าดิ น หากให้ ปริ มาณครั้งละน้อ ยเกิ น ไป ทําให้
เสี ยเวลาการให้น้ าํ สิ้ นเปลืองแรงงาน ไม่ทนั ต่อเวลา เช่น อัตราการซึมนํ้าของดินร่ วนเท่ากับ 18 มม./ช.ม. แต่
การให้น้ าํ ของระบบเท่ากับ 22 มม./ช.ม. ก็เท่ากับว่ามีน้ าํ เหลือ 4 มม.
10.1.3 การคํานวณออกแบบชลประทานอย่างง่าย
การออกแบบชลประทานอย่างง่าย สามารถทําได้โดยการหาหรื อเก็บข้อมูลที่จาํ เป็ น ทั้งที่ใช้
ออกแบบ และต้นทุนของระบบ เพื่อให้เกิดความประหยัดและเที่ยงตรงในการออกแบบระบบ ดังตารางที่
10.1
ตารางที่ 10.1 ตารางคํานวณออกแบบชลประทานอย่างง่าย
หัวข้อ
1
2
3
4.
5.
6.
7.
8.

ข้อมูลที่ใช้ ในการออกแบบ
ขนาดพื้นที่ปลูก
จํานวนต้นต่อพื้นที่
พื้นที่ปลูก
ระยะห่างระหว่างแถว
ระยะห่างระหว่างต้น
ชนิดของหัวให้น้ าํ ที่ตอ้ งการ
ปริ มาณการให้น้ าํ ของหัวให้น้ าํ
จํานวนเส้นท่อสําหรับส่งนํ้า

หน่ วย

พืช 1

พืช2

ไร่
ต้น/ไร่
ม3
เมตร
เมตร
ลิตร/ช.ม.
เส้น
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หัวข้อ

ข้อมูลที่ใช้ ในการออกแบบ

หน่ วย

9.

ระยะห่างหัวให้น้ าํ

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ระยะห่างระหว่างแถวหัวให้น้ าํ
เมตร
ความสามารถในการให้น้ าํ ของหัวให้น้ าํ
มม./ช.ม.
อัตราการระเหยนํ้าต่อวัน
มม./วัน
ปริ มาณนํ้าที่พืชต้องการ
ลิตร/ต้น/วัน
เวลาที่ใช้ให้น้ าํ ต่อกะ(Shift)
ชัว่ โมง
จํานวนกะการให้น้ าํ
กะ
ความถี่ในการให้น้ าํ
วัน/ครั้ง
เวลาที่ให้น้ าํ แต่ละครั้ง
ชัว่ โมง
ขนาดของเครื่ องสูบนํ้าที่เหมาะสม
ม3/ช.ม.
เลือกชนิดของเครื่ องกรองนํ้า
แผ่น/ตะแกรง
ขนาดเครื่ องกรองนํ้าที่เหมาะสม
นิ้ว
จํานวนท่อแขนงที่ใช้
เมตร
จํานวนหัวให้น้ าํ ที่ใช้
ชุด

พืช 1

เมตร

ต้นทุนอุปกรณ์
1. เครื่ องสูบนํ้า
2. เครื่ องกรองนํ้า
3. ท่อประธานหรื อท่อเมน
4. ท่อรองประธานหรื อท่อเมนย่อย
5. ท่อแขนง
6. หัวจ่ายนํ้า
7. อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า
8. ชุดควบคุมระบบอัตโนมัติ
รวมราคาทั้งหมด
(ที่มา : ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร, ม.ป.ป)
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10.2 การจัดวางพืน้ ที่เพาะปลูกให้เหมาะสมกับการวางระบบนํ้า
การแบ่งขนาดของแปลงเพาะปลูก มีผลต่อขนาดของระบบนํ้า หากแปลงเพาะปลูกมีขนาดใหญ่ การ
เลือกใช้เครื่ องสู บนํ้า และขนาดของท่อ ก็จะมีขนาดใหญ่ตามไปด้วย แต่ก็อาจมีผลดีในเรื่ องเวลาที่ส้ ันลงและ
แรงงานน้อยลง แต่ก็อาจสิ้นเปลืองพลังงานมากจนอาจไม่คมุ้ ค่าต่อการลงทุน
ตัวอย่าง (ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน. ม.ป.ป.)
• พื้นที่เพาะปลูก จํานวน 20 ไร่
• ปลู ก ไม้ผลระยะ 4 x 4 เมตร (1ไร่ ป ลู กได้ 100 ต้น ) ดังนั้น พื้ น ที่ จาํ นวน 20 ไร่ ก็ จะมี
ต้นไม้ท้งั หมด 2,000 ต้น
• ต้องการให้น้ าํ ด้วยระบบมินิสปริ งเกลอร์ มีอตั ราการจ่ายนํ้าที่หัวสปริ งเกลอร์ เท่ากับ 60
ลิตรต่อ ชั่วโมง ที่แรงดันนํ้าสู ง 15 เมตร โดยให้น้ ําครั้งละ 1 ชั่วโมง (ดังภาพที่ 11.1) พื้นที่ที่ตอ้ งการให้น้ าํ
จํานวน 20 ไร่ สามารถจัดทําได้หลายทางเลือก โดยจัดทําตัวอย่างให้เปรี ยบเทียบเป็ น ทางเลือกดังนี้
ไม้ผล 2,000 ต้น
พื้นที่ปลูก 20 ไร่

60 ลิตร/ต้น/ชัว่ โมง

60 ลิตร/ต้น/ชัว่ โมง

(หัวมินิสปริ งเกลอร์ 2,000 หัว แต่ ละหัวให้ นา้ํ 60 ลิตร/ต้ น/ชั่วโมง)

60 ลิตร/ต้น/ชัว่ โมง

60 ลิตร/ต้น/ชัว่ โมง

ภาพที่ 10.1 พื้นที่ 20 ไร่ ไม้ผล 2,000 ต้น หัวมินิสปริ งเกลอร์ 2,000 หัว แต่ละหัวให้น้ าํ 60 ลิตร/ชัว่ โมง
(ที่มา : ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร, ม.ป.ป.)
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60 ลิตร/ต้น/ชัว่ โมง

60 ลิตร/ต้น/ชัว่ โมง

(หัวมินิสปริ งเกลอร์ 2,000 หัว)

60 ลิตร/ต้น/ชัว่ โมง

60 ลิตร/ต้น/ชัว่ โมง

ภาพที่ 10.2 ทางเลือกที่ 1 เลือกให้น้ าํ ครั้งเดียวพร้อมกัน 20 ไร่ ใช้เวลาในการให้น้ าํ 1 ชัว่ โมง
(ที่มา : ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร, ม.ป.ป.)

60 ลิตร/ต้น/ชัว่ โมง
60 ลิตร/ต้น/ชัว่ โมง
10 ไร่ สปริงเกลอร์ 1,000 หัว
10 ไร่ สปริงเกลอร์ 1,000 หัว

60 ลิตร/ต้น/ชัว่ โมง

60 ลิตร/ต้น/ชัว่ โมง

ภาพที่ 10.3 ทางเลือกที่ 2 แบ่งเป็ น 2 ส่วนเท่าๆ กัน แปลงละ 10 ไร่ ใช้เวลาให้น้ าํ 2 ชัว่ โมง
(ที่มา : ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร, ม.ป.ป.)
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5 ไร่ สปริงเกลอร์ 500 หัว

5 ไร่ สปริงเกลอร์ 500 หัว

60 ลิตร/ต้น/ชัว่ โมง

60 ลิตร/ต้น/ชัว่ โมง

5 ไร่ สปริงเกลอร์ 500 หัว

60 ลิตร/ต้น/ชัว่ โมง

5 ไร่ สปริงเกลอร์ 500 หัว

60 ลิตร/ต้น/ชัว่ โมง

ภาพที่ 10.4 ทางเลือกที่ 3 แบ่งเป็ น 4 ส่วนเท่าๆ กัน แปลงละ 5 ไร่ ใช้เวลาให้น้ าํ 4 ชัว่ โมง
(ที่มา : ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร, ม.ป.ป.)

60 ลิตร/ต้น/ชัว่ โมง

60 ลิตร/ต้น/ชัว่ โมง

60 ลิตร/ต้น/ชัว่ โมง

60 ลิตร/ต้น/ชัว่ โมง

2.5 ไร่ สปริ งเกลอร์ 250 หัว

2.5 ไร่ สปริ งเกลอร์ 250 หัว

2.5 ไร่ สปริ งเกลอร์ 250 หัว

2.5 ไร่ สปริ งเกลอร์ 250 หัว

60 ลิตร/ต้น/ชัว่ โมง

60 ลิตร/ต้น/ชัว่ โมง

60 ลิตร/ต้น/ชัว่ โมง

60 ลิตร/ต้น/ชัว่ โมง

2.5 ไร่ สปริ งเกลอร์ 250 หัว

2.5 ไร่ สปริ งเกลอร์ 250 หัว

2.5 ไร่ สปริ งเกลอร์ 250 หัว

2.5 ไร่ สปริ งเกลอร์ 250 หัว

ภาพที่ 10.5 ทางเลือกที่ 4 แบ่งแปลงเป็ น 8 ส่วนเท่าๆ กัน แปลงละ 2.5 ไร่ ใช้เวลาให้น้ าํ 8 ชัว่ โมง
(ที่มา : ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร, ม.ป.ป.)
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สรุป จะเห็นได้ว่าการเลือกวิธีการให้น้ าํ ครั้งละ 20 ไร่ กับครั้งละ 2.5 ไร่ จะมีผลต่อขนาดของอุปกรณ์
ที่ต้อ งใช้เช่ น ขนาดของเครื่ อ งสู บ นํ้าและขนาดของท่ อ รวมถึ งระยะเวลาในการให้น้ ําในแต่ล ะครั้งและ
เกี่ยวข้องถึงแรงงานที่ใช้ในการดูแลระบบนํ้าอีกด้วย
10.3 การวางผังระบบและการกําหนดรูปแบบการวางแนวท่อในลักษณะต่างๆ
10.3.1 การวางผังระบบท่ อการให้ นํ้า องค์ประกอบของระบบการให้น้ าํ ในระบบท่อที่สมบูรณ์ จะ
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักๆ ดังนี้
• ท่อประธาน (Main Line) หรื อมักเรี ยกทับศัพท์ว่า ท่อเมน ซึ่ งหมายถึงท่อที่มีหน้าที่จ่าย
หรื อส่งนํ้าจากเครื่ องสูบนํ้า ไปยังท่อรองประธาน (Sub-Main Line)
• ท่อรองประธาน (Sub-Main Line) หรื อมักเรี ยกทับศัพท์ว่า ท่อเมนย่อย ซึ่ งหมายถึงท่อที่
มีห น้าที่ รับ นํ้าจากท่ อ ประธาน (Main Line) แล้วแบ่ งการส่ งนํ้าออกเป็ นแปลงย่อ ยๆ โดยมี วาล์ว เป็ นตัว
ควบคุมการปิ ดเปิ ดของแต่ละแปลง
• ท่อแขนง (Lateral Line) หรื อมักเรี ยกทับศัพท์ว่า ท่อย่อย ซึ่งหมายถึงท่อที่มีหน้าที่รับนํ้า
จากท่อรองประธาน (Sub-Main Line) แล้วส่ งต่อ ไปยังหัวปล่อยนํ้า (ระบบหยด) หรื อหัวฉี ดนํ้า (ระบบฉี ด
ฝอย) เพื่อนํานํ้าไปสู่ตน้ พืชที่ตอ้ งการให้น้ าํ

ภาพที่ 10.6 ผังระบบการสูบนํ้าและจ่ายนํ้าอย่างง่าย
(ที่มา : ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร, ม.ป.ป.)
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10.3.2 การกําหนดรูปแบบการแบ่ งพื้นที่ให้นํ้าและวางแนวท่อในลักษณะต่างๆ
การกําหนดรู ปแบบพื้นที่ให้น้ าํ และวางแนวท่ออย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพาะปลูกนั้น
จะเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการให้น้ าํ ของระบบให้สูงขึ้น ลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งทําให้การ
บริ หารจัดการการให้น้ าํ ไม่ยุ่งยาก การลงทุนเพื่อสร้างระบบลดลง สามารถแบ่งพื้นที่เพาะปลูกออกได้อย่าง
ชัดเจน เลือกชนิ ดของพืชที่ปลูกได้อย่างหลากหลายและเหมาะสมยิ่งขึ้น การกําหนดรู ปแบบต่างๆ สามารถ
กําหนดได้ดงั นี้
1) แบ่งพื้นที่เป็ น 4 แปลง ท่อแขนงวางขนานกับท่อประธาน ท่อรองประธานแปลงที่1 และ
2 จ่ายนํ้า 100% ของปริ มาณการไหล ท่อ รองประธานที่ 3 และ 4 จ่ายนํ้า 50% ของปริ มาณการไหล เมื่อ
พิจารณาแล้วควรเปิ ดนํ้า 2 ครั้งสลับกัน คือแปลงที่1และ 3 เปิ ดพร้อมกัน แปลงที่ 2 และ 4 เปิ ดพร้อมกัน
2) แบ่ งพื้ น ที่ เป็ น 4 แปลง แยกท่ อ ประธาน 2 ท่ อ ท่ อ แขนงวางตั้ง ฉากกับ ท่ อ ประธาน
ท่อประธานแปลงที่ 1 กับ 3 และ 2 กับ 4 จ่ายนํ้า 50% ของปริ มาณการไหล แปลงที่ 1 และ 3 จะให้น้ าํ พร้อม
กัน สลับกับแปลงที่ 2 และ 4 (ให้ 2 ครั้งเช่นกัน)

ภาพที่ 10.7 แบ่งพื้นที่เป็ น 4 แปลง

ภาพที่ 10.8 แบ่งพื้นที่เป็ น 4 แปลงแยกท่อประธาน 2 ท่อ

(ที่มา : บริ ษัท ซุปเปอร์ โปรดักส์ จํากัด)
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3) แบ่งพื้นที่เป็ น 2 แปลง ท่อย่อยวางตั้งฉากกับท่อรองประธาน วาล์วอยูต่ รงกลาง ควบคุม
ท่อประธานแทนที่ท่อรองประธาน 1 และ 2 แปลงย่อย 1 ให้น้ าํ สลับกับแปลงย่อย 2 ท่อประธานทั้งซ้ายและ
ขวา จ่ายนํ้า 100% ของปริ มาณการไหล

ภาพที่ 10.9 แบ่งพื้นที่เป็ น 2 โซน ให้น้ าํ 2 ครั้ง
(ที่มา : บริ ษัท ซุปเปอร์ โปรดักส์ จํากัด)

สรุป พื้นที่ที่จะวางระบบนํ้าจะแบ่งเป็ นกี่โซนก็ได้ตามความเหมาะสม แต่ตอ้ งคํานึงถึงท่อประธาน
และท่อรองประธาน เช่น ขนาดของท่อประธานและท่อรองประธานแบบที่ 1 และแบบที่ 2 มีขนาดใกล้เคียง
กัน ขนาดของท่อประธานและท่อรองประธานแบบที่ 3 มีขนาดใหญ่กว่าแบบที่ 1 และแบบที่ 2 อีกเท่าตัว
จะเห็ นได้ว่าเมื่อแบ่งโซนเพิ่มขึ้น ปริ มาณการส่ งนํ้าจะลดลง ซึ่ งมีผลต่อขนาดของท่อประธานและ
รองประธาน ที่มีขนาดเล็กลง แต่ก็ตอ้ งเพิ่มรอบเวรในการให้น้ าํ มากขึ้น ซึ่ งหมายถึงเวลาทีต่ อ้ งใช้ให้น้ าํ ต้อง
นานขึ้นไปด้วย
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10.4 การเลือกใช้ และติดตั้งเครื่ องสู บนํ้า
10.4.1 การเลือกใช้ เครื่ องสู บนํ้า เครื่ องสูบนํ้า (Water Pump) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้สาํ หรับส่ งของเหลว
ต่างๆ ไปตามท่อทางที่ตอ้ งการ เช่น การส่ งนํ้า หรื อของเหลวอื่นๆ ซึ่ งมีคุณสมบัติเฉพาะตัวคือไม่หดตัวเมื่อ
อยูภ่ ายใต้ความดัน เครื่ องสูบนํ้า (Water Pump) จะทํางานได้ข้ นึ อยูก่ บั
ก. ความดันของบรรยากาศ
ข. ความเป็ นสุญญากาศ
ความสามารถในการดูดนํ้า มีส่วนเกี่ยวข้องมากกับความดันของบรรยากาศ กล่าวคือ ถ้าใช้
ท่อ ที่ต้ งั ตรงจากระดับนํ้า ทําภายในท่ อ ให้เกิ ดสุ ญญากาศ ก็จะสามารถดูดนํ้าให้ไ หลขึ้นไปตามท่อ ได้สู ง
10.33 เมตร (ภายในท่ อ ต้ อ งเป็ นสุ ญ ญากาศ 100%) แต่ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งสู บ นํ้ าโดยทั่ ว ไป มี
ความสามารถที่จะทําให้เกิดสุ ญญากาศ ภายในท่อได้เพียง 70-80% เท่านั้น เพราะอาจเกิดรอยรั่วตามจุดต่างๆ
ได้เช่นข้อต่อ และซีลต่างๆ
ความสู ง ในการดู ด นํ้ า เป็ นความสามารถในการดู ด นํ้ าของเครื่ อ งสู บ นํ้ าแต่ ล ะชนิ ด
ความสามารถในการดู ดนํ้าจะเริ่ ม วัดจากผิ วนํ้าถึ งแกนใบพัดเครื่ อ งสู บ นํ้า โดยทั่ว ไปเครื่ อ งสู บ นํ้าแบบ
หอยโข่ง (Centrifugal Pump) ซึ่งเป็ นเครื่ องสูบนํ้าที่นิยมใช้กบั ระบบการให้น้ าํ มากที่สุด (ดังภาพที่10.12) ก็มี
ระยะดูดสู งสุ ดเพียง 6 เมตร แต่ในปัจจุบนั เครื่ องสูบนํ้าแบบหอยโข่งบางรุ่ นมีระยะดูดสูงสุดมากกว่า 6 เมตร
คือประมาณ 9 – 12 เมตร

ภาพที่ 10.10 ความสูงในการดูดนํ้าของเครื่ องสูบนํ้าแบบหอยโข่ง
(ที่มา : Turf irrigation manual)
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ภาพที่ 10.11 ปริ มาณนํ้า (Q) และความดัน (Head,H) ของเครื่ องสูบนํ้า
(ที่มา : บริ ษัท ซุปเปอร์ โปรดักส์ จํากัด)

ภาพที่ 10.12 เครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่ง (Centrifugal Pump)
(ที่มา : Turf irrigation manual)
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ดังนั้นการเลือ กใช้เครื่ อ งสู บนํ้าจะต้อ งคํานึ งถึงความต้อ งการปริ มาณนํ้าและแรงดันนํ้า
ไม่ได้เลือกตามความนิ ยม และไม่บอกซื้ อกันด้วยแรงม้าของเครื่ องต้นกําลัง หรื อบอกขนาดความโตของท่อ
ดูด ท่อส่ ง การเลือกต้องคํานึ งถึงประสิ ทธิ ภาพที่ตอ้ งการ เช่น ปริ มาณนํ้าที่ตอ้ งการ (Q) มีหน่วยเป็ นลิตรต่อ
นาที หรื อลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง และความดันหรื อความสู งที่ตอ้ งการส่ ง (Head,H) มีหน่วยเป็ นเมตรค่า Q
และ H จะมีความผกผันกัน เช่ น หาก Q มาก H จะตํ่า และหาก H สู ง Q จะตํ่า ข้อมูลเหล่านี้ สามารถขอดู
ตารางมาตรฐานและรายละเอียดของปั้มได้ท่รี ้านจําหน่าย
เมื่อ เลื อ กเครื่ อ งสู บ นํ้าได้เป็ นที่ เรี ยบร้ อ ยแล้ว ขั้น ต่อ ไปก็ เลื อ กเครื่ อ งต้น กําลัง เช่ น ใช้
มอเตอร์ หรื อเครื่ องยนต์ (ดังภาพที่ 10.13 และภาพที่ 10.14) ทั้งนี้ก็ข้ ึนอยู่กบั ปัจจัยหลายข้อดังที่กล่าวไปแล้ว
ในบทต้นๆ

ภาพที่ 10.13 เครื่องสูบนํ้าใช้เครื่ องยนต์เป็ นต้นกําลัง

ภาพที่ 10.14 เครื่องสูบนํ้าใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็ นต้นกําลัง
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10.4.2 การติดตั้งท่อดูดและอุปกรณ์ การติดตั้งท่อดูดและอุปกรณ์มีหลักเกณฑ์ทวั่ ไปดังต่อไปนี้คอื
• ศูนย์กลางของเครื่ องสูบนํ้า (Pump) ควรอยูใ่ กล้กบั ระดับผิวนํ้าให้มากที่สุด
• อุปกรณ์ในการประกอบท่อดูดควรมีให้นอ้ ยที่สุด เช่น ข้องอ ข้อต่อต่างๆ และจุดต่อ เพื่อ
ป้องกันรอยรั่วของอากาศที่จะไหลเข้า ซึ่งมีผลทําให้ประสิ ทธิภาพการดูดของเครื่ องสูบนํ้าลดลง
• ความยาวของท่อดูดจะต้องสั้นที่สุด และในแนวช่วงต่อระหว่างข้อลดคางหมู (Eccentric
Reducer) กับข้องอ 90 องศา ควรสั้นที่สุดแต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ เพื่อให้การไหล
ของนํ้าราบเรี ยบสมํ่าเสมอก่อนเข้าเครื่ องสูบนํ้า
• ที่ปลายท่อดูดจะต้องมีลิ้นปิ ดเปิ ด (Foot Valve) และหัวกะโหลกกรองนํ้า (Strainer)
• ท่อดูดที่นาํ มาติดตั้งกับเครื่ องสูบนํ้าจะต้องมีขนาดเท่ากันหรื อใหญ่กว่าจุดต่อที่เครื่ องสู บ
นํ้านั้นๆ เพราะหากมีขนาดเล็กกว่าจะเป็ นการลดประสิ ทธิภาพการดูดของเครื่ องสูบนํ้าเป็ นอย่างมาก
• การต่อข้อต่อจะต้องต่อให้แน่นสนิ ทไม่มีรอยรั่วซึ ม ควรใช้ซีลเทปหรื อนํ้ายากันรั่วทาที่
บริ เวณจุดต่อด้วยทุกครั้ง
• ไม่ควรติดตั้งประตูน้ าํ ที่ท่อดูด ยกเว้นระดับนํ้าที่ดูดอยูส่ ูงกว่าศูนย์กลางเครื่ องสูบนํ้า
• ท่อ ดู ดที่ ติดตั้งเข้ากับ เครื่ อ งสู บนํ้าควรมีค วามลาดเทจากข้อ ลดคางหมู ในอัตราส่ ว น
2 เซนติเมตรต่อความยาวท่อดูด 1 เมตร (อัตราส่วน1:50) เพื่อป้องกันการเกิดโพรงอากาศ
• ความลึกของท่อดูดที่จุ่มลงไปในนํ้าจะต้องไม่น้อยกว่า 4 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ
จากผิวนํ้า และสูงไม่นอ้ ยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางท่อดูด
• ไม่ควรใช้ขอ้ ลดกลมแทนข้อต่อคางหมู เพราะจะทําให้เกิดกระเปาะอากาศภายในท่อดูด

ภาพที่ 10.15 ลักษณะการติดตั้งท่อดูดที่ถูกต้อง และไม่ถกู ต้อง
(ที่มา : วิบูลย์ บุญยธโรกุล)
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ภาพที่ 10.16 แสดงตําแหน่งที่อากาศอาจรั่วไหลเข้าในท่อดูด
(ที่มา : วิบูลย์ บุญยธโรกุล)

ภาพที่ 10.17 แสดงการให้ระดับของการวางท่อดูด
(ที่มา : วิบูลย์ บุญยธโรกุล)
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ภาพที่ 10.18 อุปกรณ์ท่อดูดในกรณีที่น้ าํ อยู่สูงกว่าศูนย์กลางตัวปั้ม
(ที่มา : วิบูลย์ บุญยธโรกุล)

ภาพที่ 10.19 อุปกรณ์ท่อดูดในกรณีที่น้ าํ อยู่สูงกว่าศูนย์กลางตัวปั้ม
(ที่มา : วิบูลย์ บุญยธโรกุล)
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ภาพที่ 10.20 การใช้ขอ้ ลดกลมแทนข้อต่อคางหมู จะทําให้เกิดกระเปาะอากาศภายในท่อดูด
(ที่มา : Turf irrigation manual)

10.4.3 การป้องกันและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ เครื่ องกรองนํ้าเป็ นอุปกรณ์สาํ คัญมากที่สุดอย่าง
หนึ่งในระบบ เพราะช่วยแก้ปัญหาการอุดตันของหัวปล่อยนํ้า เนื่องจากรู ปล่อยนํ้ามีขนาดเล็ก เมื่อเศษกรวด
หรื อขยะถูกสูบผ่านเข้าไปในระบบ จะทําให้เกิดการอุดตัน ทําให้ระบบทํางานไม่สมบูรณ์ยากต่อการแก้ไข
การเลือกขนาดของเครื่ องกรอง ให้ดูปริ มาณความต้องการนํ้าและขนาดของท่อประกอบด้วย

ภาพที่ 10.21 เครื่องกรองนํ้าแบบแผ่นดิสสําหรับป้องกันระบบ
(ที่มา : infomine.com)

การเลือกใช้และออกแบบระบบการให้น้ำ� 143

ระบบการให้น้ำ�และการจัดการ

ภาพที่ 10.22 เครื่องกรองตะกอนทรายที่ติดมากับนํ้าเพื่อป้องกันระบบ
(ที่มา : aytok-filtre-sistemleri-plastik.tradenote.net)

10.4.4 การจัดการระบบ เมื่อจัดทําระบบสมบูรณ์แล้วจะต้องมีการจัดการที่ดี มีการบํารุ งรักษาอยู่
เสมอ เช่น การทําความสะอาด การตรวจแรงดันของระบบ ตรวจสอบรอยรั่วต่างๆ ของท่อและเครื่ องสู บนํ้า
การล้างทําความสะอาดระบบกรองนํ้าอย่างสมํ่าเสมอ
10.4.5 การสํ ารวจข้อมูลเพื่อออกแบบระบบสู บนํ้า การสํารวจเพื่อหาข้อมูลออกแบบระบบการให้
นํ้า เป็ นสิ่ งสําคัญอันหนึ่ งที่ควรจะทํา ถึงแม้จะมีการวางระบบการให้น้ าํ ได้โดยไม่ตอ้ งมีการสํารวจหาข้อมูลก็
ตาม แต่เพื่อความละเอียดถูกต้องและสามารถใช้เป็ นแผนในการปฏิบตั ิงานได้ในอนาคต จึงควรต้องมีการ
สํารวจหาข้อมูลดังกล่าวโดยจัดทําตามแบบดังนี้
ก. ข้อมูลพื้นฐาน
1)
2)
3)
4)

ชื่อโครงการ.....................................................................................................................
ผูด้ ูแลโครงการ(เจ้าของโครงการ)...................................................................................
สถานที่ต้งั โครงการ........................................................................................................
เป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการ
• เพื่อการชลประทานในระบบ.....................................................................................
• จํานวนพื้นที่ที่ทาํ การเพาะปลูก..................................................................................

ข. ข้อมูลด้านแหล่งนํ้า
1)
2)
3)
4)
5)
6)

แหล่งนํ้าที่จะสูบ คลอง/แม่น้ าํ อ่างเก็บนํ้า นํ้าชลประทาน นํ้าใต้ดิน อื่นๆ
ปริ มาณนํ้าในแหล่งนํ้าที่สามารถคํานวณได้...................................ลูกบาศก์เมตร
อัตราการสูบนํ้าสูงสุด.....................................................................ลูกบาศก์เมตร/ชัว่ โมง
อุณหภูมิน้ าํ เฉลี่ยที่ตอ้ งการสูบ.........................................................เซลเซี ยส
ความเร็วของกระแสนํ้าในคลอง/แม่น้ าํ ...........................................เมตร/วินาที
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง..................................................................................................
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ค. ลักษณะที่ต้งั ของสถานีสูบนํ้าและแนวท่อ
1) การติดตั้งเครื่ องสูบนํ้า O ชั่วคราว O ถาวร
2) ความสูงของระยะสูบนํ้า.................................เมตร
3) ระยะทางจากสถานีถึงจุดจ่ายนํ้า จุดที่ 1...........เมตร จุดที่ 2.........เมตร จุดที่ 3..........เมตร
จุดที่ 4........เมตร จุดที่ 5........เมตร จุดที่ 6........เมตร
4) ความดัน หรื อเฮด (Head) ที่ตอ้ งการที่จุดจ่ายนํ้า
จุดที่ 1..........เมตร จุดที่ 2.........เมตร
จุดที่ 3.........เมตร จุดที่ 4........เมตร จุดที่ 5........เมตร จุดที่ 6........เมตร
5) ปริ มาณนํ้า (Q) ที่ตอ้ งการที่จุดจ่ายนํ้า จุดที่ 1....... ลบ.ม./ช.ม. จุดที่ 2....... ลบ.ม./ช.ม.
จุดที่ 3....... ลบ.ม./ช.ม. จุดที่ 4....... ลบ.ม./ช.ม. จุดที่ 5....... ลบ.ม./ช.ม. จุดที่6...... ลบ.ม./ช.ม.
6) ผังบริ เวณที่ต้งั สถานีสูบนํ้าและแนวท่อ แสดงที่ต้งั ของทางนํ้า สถานีสูบนํ้า แนวถนนและคู
คลอง (แสดงรายละเอียดแนบประกอบแบบสํารวจ)
7) แสดงภาพตัดขวางแนวท่อส่งนํ้าและสถานีสูบนํ้า รู ปตัดขวางถนน คูน้ าํ ที่แนวท่อตัดผ่าน
และระดับผิวดินตลอดแนวท่อ (แสดงรายละเอียดแนบประกอบแบบสํารวจ)
ง. ลักษณะการใช้ งาน
1)
2)
3)
4)
5)

อัตราการสูบนํ้าปกติ......................ลิตร/นาที ระยะเวลาสูบนํ้า..............ชัว่ โมง/วัน
อัตราการสูบนํ้าสูงสุด....................ลิตร/นาที ระยะเวลาสู บนํ้า..............ชัว่ โมง
ช่วงระยะเวลาทํางานสูงสุดของเครื่ องสูบนํ้า..........................................ชัว่ โมง/วัน
ช่วงระยะเวลาการหยุดพักของเครื่ องสูบนํ้า/เพื่อซ่อมบํารุ ง.....................ชั่วโมง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.....................................................................................................................

จ. เครื่ องต้นกําลังและแหล่งพลังงาน
1) เครื่ องต้นกําลังที่ใช้ขบั เครื่ องสูบนํ้า
O เครื่ องยนต์ดีเซล O เครื่ องยนต์ก๊าซโซลีน O มอเตอร์ไฟฟ้า
2) ชนิดของกระแสไฟฟ้าที่อยูใ่ กล้ที่สุด O เฟสเดียว O สามเฟส
3) จากจุดเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าถึงสถานีสูบนํ้า...................................เมตร
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ฉ. งบประมาณและการดําเนินการ
1)
2)
3)
4)

งบประมาณของโครงการ.....................................................................................
วิธีการดําเนินการก่อสร้าง O ตกลงราคา O สอบราคา
กําหนดวันแล้วเสร็จของโครงการ.......................................................................
รายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ตอ้ งมีซ่ ึงประกอบด้วย
O รายละเอียดของเครื่ องสูบนํ้า
O รายการวัสดุอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้
O อื่นๆ..............................................................................................................

ลงชื่อ.........................................................
(......................................................)
ผูบ้ นั ทึก
สรุป หลักการออกแบบระบบการให้ น้าํ จะต้องคํานึงถึงปัจจัย
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ระบบนํ้าต้องสามารถให้น้ าํ อย่างเพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตของพืช แม้ช่วงต้องการสูงสุด
ต้องมีการแบ่งพื้นที่ให้น้ าํ ออกเป็ นหลายแปลง เพื่อความประหยัดและดูแลอย่างทัว่ ถึง
หัวจ่ายนํ้ามีอตั ราการให้น้ าํ ไม่มากกว่าอัตราการดูดซึมของดิน
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มีประสิ ทธิภาพของระบบสูง ตั้งแต่ 80 % ขึ้นไป (ระบบการให้น้ าํ แบบฉีดฝอยและแบบหยด)
เป็ นระบบที่ออกแบบใช้วสั ดุและอุปกรณ์อย่างประหยัด คุม้ ค่า ต่อการลงทุน
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