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บทท่ี 1 

ความสําคัญและประโยชน์ของระบบการให้น้ําพืช 

1.1 ความหมายของการชลประทาน (Irrigation) 

เมื่อกล่าวถึงคาํว่า “การชลประทานหรือการให้นํ้ า” คนส่วนใหญ่มกันึกถึงภาพ เขื่อนเก็บนํ้ า เขื่อน

ระบายนํ้ าฝายทดนํ้า อ่างเก็บนํ้า คลองส่งนํ้า และอาคารชลประทานขนาดใหญ่อื่นๆ ที่เคยเห็นหรือรู้จกัมา ซ่ึง

ตามความหมายที่แทจ้ริง และใชก้นัอยูท่ัว่ไป อาจแบ่งออกเป็น 2 ความหมาย  

ความหมายของคําว่า “การชลประทาน” ตามบทพระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง 

พุทธศักราช 2485 และในพระราชบญัญติัการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482  คาํว่า การชลประทาน

หรือการให้นํ้า คือ กิจการที่จดัทาํขึ้นเพ่ือการส่งนํ้ าจากทางนํ้ าหรือแหล่งนํ้ าใดๆ ไปใช้ในการเพาะปลูก และ

หมายความรวมถึงการป้องกนัการเสียหายแก่การเพาะปลูกอนัเก่ียวกบันํ้ารวมถึงการคมนาคมทางนํ้าซ่ึงอยูใ่น

เขตชลประทานนั้นดว้ย  

ตามความหมายที่ตรงกับภาษาอังกฤษ คาํว่า Irrigation หมายถึง การให้นํ้ าแก่พืชโดยการ

บรรจุนํ้าลงในช่องว่างระหว่างเม็ดดิน เพ่ือให้ดินนั้นมีความชุ่มช้ืนพอเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช หรือ

กล่าวโดยกวา้งๆ คาํว่า การชลประทานหรือการให้นํ้ า (Irrigation) มีความหมายรวมถึงการกกัเกบ็นํ้า การทด

นํ้ า  การส่งนํ้ า และการให้นํ้ า เพ่ือให้ได้มาซ่ึงวตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายๆ อย่างรวมกัน 

ดงัต่อไปน้ี คือ 

• เพ่ือให้ดินมีความชุ่มช้ืนพอเหมาะกบัการเจริญเติบโตของพืช 

• เพ่ือเป็นหลกัประกนัไดว่้า พืชที่ปลูกจะไดรั้บนํ้าตลอดฤดูกาลเพาะปลูก 

• ทาํให้บรรยากาศรอบๆ ตน้พืช มีอุณหภูมิที่พอเหมาะกบัการเจริญเติบโต 

• เพ่ือการชะลา้งเกลือในดินบริเวณเขตรากพืช 

• ทาํให้ดินอ่อนตวัเหมาะแก่การเตรียมดินและทาํให้รากพืชขยายตวัไดดี้ขึ้น 

• ทาํให้ปลูกพืชไดปี้ละหลาย ๆ คร้ัง 

จะเห็นไดว่้า คาํว่า การชลประทานหรือการให้นํ้า ตามความหมายในบทพระราชบญัญติัทั้ง

สองฉบับนั้น มีใจความตามลกัษณะของงานที่กรมชลประทาน ไดจ้ดัทาํอยู่ในปัจจุบนั ถือเป็นการพฒันา

แหล่งนํ้ า โดยการจดัสรรนํ้ าที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ตามฤดูกาล และมีปริมาณไม่สมํ่าเสมอ ให้เกิดประโยชน์

ในทางเศรษฐกิจและสังคมให้มากที่สุด กิจการเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 
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บทท่ี 1 

ความสําคัญและประโยชน์ของระบบการให้น้ําพืช 

1.1 ความหมายของการชลประทาน (Irrigation) 

เมื่อกล่าวถึงคาํว่า “การชลประทานหรือการให้นํ้ า” คนส่วนใหญ่มกันึกถึงภาพ เขื่อนเก็บนํ้ า เขื่อน

ระบายนํ้ าฝายทดนํ้า อ่างเก็บนํ้า คลองส่งนํ้า และอาคารชลประทานขนาดใหญ่อื่นๆ ท่ีเคยเห็นหรือรู้จกัมา ซ่ึง

ตามความหมายที่แทจ้ริง และใชก้นัอยูท่ัว่ไป อาจแบ่งออกเป็น 2 ความหมาย  

ความหมายของคําว่า “การชลประทาน” ตามบทพระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง 

พุทธศักราช 2485 และในพระราชบญัญติัการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482  คาํว่า การชลประทาน

หรือการให้นํ้า คือ กิจการที่จดัทาํขึ้นเพ่ือการส่งนํ้ าจากทางนํ้ าหรือแหล่งนํ้ าใดๆ ไปใช้ในการเพาะปลูก และ

หมายความรวมถึงการป้องกนัการเสียหายแก่การเพาะปลูกอนัเก่ียวกบันํ้ารวมถึงการคมนาคมทางนํ้าซ่ึงอยูใ่น

เขตชลประทานนั้นดว้ย  

ตามความหมายที่ตรงกับภาษาอังกฤษ คาํว่า Irrigation หมายถึง การให้นํ้ าแก่พืชโดยการ

บรรจุนํ้าลงในช่องว่างระหว่างเม็ดดิน เพ่ือให้ดินนั้นมีความชุ่มช้ืนพอเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช หรือ

กล่าวโดยกวา้งๆ คาํว่า การชลประทานหรือการให้นํ้ า (Irrigation) มีความหมายรวมถึงการกกัเกบ็นํ้า การทด

นํ้ า  การส่งนํ้ า และการให้นํ้ า เพ่ือให้ได้มาซ่ึงวตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายๆ อย่างรวมกัน 

ดงัต่อไปน้ี คือ 

• เพ่ือให้ดินมีความชุ่มช้ืนพอเหมาะกบัการเจริญเติบโตของพืช 

• เพ่ือเป็นหลกัประกนัไดว่้า พืชที่ปลูกจะไดรั้บนํ้าตลอดฤดูกาลเพาะปลูก 

• ทาํให้บรรยากาศรอบๆ ตน้พืช มีอุณหภูมิที่พอเหมาะกบัการเจริญเติบโต 

• เพ่ือการชะลา้งเกลือในดินบริเวณเขตรากพืช 

• ทาํให้ดินออ่นตวัเหมาะแก่การเตรียมดินและทาํให้รากพืชขยายตวัไดดี้ขึ้น 

• ทาํให้ปลูกพืชไดปี้ละหลาย ๆ คร้ัง 

จะเห็นไดว่้า คาํว่า การชลประทานหรือการให้นํ้า ตามความหมายในบทพระราชบญัญติัทั้ง

สองฉบับนั้น มีใจความตามลกัษณะของงานที่กรมชลประทาน ไดจ้ดัทาํอยู่ในปัจจุบนั ถือเป็นการพฒันา

แหล่งนํ้ า โดยการจดัสรรนํ้ าที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ตามฤดูกาล และมีปริมาณไม่สมํ่าเสมอ ให้เกิดประโยชน์

ในทางเศรษฐกิจและสังคมให้มากที่สุด กิจการเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 
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1.1.1 การทดนํ้า (Diversion) หมายถึง กิจการที่จัดทําขึ้ นเพ่ือยกระดับนํ้ าในลํานํ้ าที่ไหลอยู่ให้มี

ระดบัสูงขึ้น เพ่ือจุดประสงค ์การส่งนํ้ าที่สูงขึ้นนั้น เขา้ใช้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ังลาํนํ้ า ที่อยู่เหนือเขื่อนหรือฝาย

ทดนํ้านั้น การทดนํ้ าที่สร้างขึ้นมีหลายแบบ แตกต่างกนัไปตามขนาดและวตัถุประสงคก์ารใชง้าน เช่น เขื่อน

ทดนํ้ า (ดังภาพที่ 1.1) จะทดนํ้ าในแม่นํ้ าลาํคลองที่มีขนาดใหญ่ เพ่ือส่งนํ้ าที่ทดสูงขึ้นเหนือเขื่อน ไปใช้กับ

พ้ืนที่เพาะปลูกของเกษตรกรส่วนฝายที่มีขนาดเล็กต่างๆ (ดงัภาพที่ 1.2) มกัมีประโยชน์ที่แตกต่างกนัออกไป 

ซ่ึงประโยชน์ที่ไดม้กัมีผลทางดา้นระบบนิเวศน์มากกว่าประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ 

  

ภาพท่ี 1.1 เขือ่นทดนํ้า 

(ท่ีมา : เขือ่นเพชรบุรี อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี) 

ภาพท่ี 1.2 ฝายทดนํ้าคอนกรีต 

(ท่ีมา :โครงการชลประทานคลองลาํรูใหญ่) 

1.1.2 การเก็บรักษา (Conservation or Storage of Water) หมายถึง กิจการที่จัดทาํขึ้นเพ่ือเก็บกัก

นํ้ าผิวพ้ืน หรือนํ้ าท่าที่เกิดจากการไหลบ่าของนํ้ าฝนที่ตกลงมาเพ่ือเก็บไวใ้ช้ในยามขาดแคลน หรือเพ่ือการ

ปลูกพืชโดยการชลประทานในฤดูแลง้ พ้ืนที่ที่ใชเ้ก็บกกันํ้ า ไดแ้ก่ อ่างเก็บนํ้าธรรมชาติ อ่างเก็บนํ้าที่สร้างขึ้น    

(ดงัภาพที่ 1.3)  เขื่อนต่างๆ (ดงัภาพที่ 1.4) เป็นตน้  

  

ภาพท่ี 1.3 อา่งเก็บนํ้าหนองจิก 

(ท่ีมา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี) 

ภาพท่ี 1.4 เขือ่นเก็บนํ้าแม่ประจนัต ์

(ท่ีมา :เขื่อนแม่ประจันต์อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี) 

 

1.1.3 การระบายนํ้า (Drainage) หมายถึง กิจการที่จดัทาํขึ้นเพ่ือกาํจดัหรือควบคุมนํ้ าในส่วนที่มาก

เกินความตอ้งการทั้งบนผิวดิน และใตผิ้วดิน (ดงัภาพที่ 1.5) ให้ออกจากพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึง เพ่ือให้พ้ืนที่นั้นมี

สภาพเหมาะสมต่อการใชง้านตามวตัถุประสงค ์เช่น เหมาะแก่การเขตกรรม การเจริญเติบโตของพืชการดูแล

รักษาพืช การเก็บเก่ียว และการขนยา้ยผลิตผลทางการเกษตร รวมถึงการบูรณะดินในที่ลุ่มนํ้ าขงั ให้สามารถ

กลบัมาใช้ประโยชน์ดา้นการเพาะปลูกไดอ้ีกคร้ัง อีกทั้งยงัมีกิจการเก่ียวกบัการป้องกนันํ้าที่ไหลมาจากพ้ืนที่

อื่นๆ เขา้พ้ืนที่เพาะปลูกอีกดว้ย (ดงัภาพที่ 1.6) 

 

ภาพท่ี 1.5 การระบายนํ้าโดยใชท่้อระบายนํ้า (Sub-Drain) 

(ท่ีมา : สนามกอล์ฟแบลค็เมาท์เท่น อ.หัวหิน) 
 

 

ภาพท่ี 1.6 วธีิการสกดักั้นนํ้าจากท่ีอื่นไหลเขา้สู่พ้ืนท่ีเพาะปลูก 

(ท่ีมา :วิบูลย์บุญยธโรกุล) 



ระบบการให้นระบบการให้น้้ำาและการจัดการำาและการจัดการ

3ความสำาคัญและประโยชน์ของระบบการให้น้ำาพืช
 

1.1.1 การทดนํ้า (Diversion) หมายถึง กิจการที่จัดทําขึ้ นเพ่ือยกระดับนํ้ าในลํานํ้ าที่ไหลอยู่ให้มี

ระดบัสูงขึ้น เพ่ือจุดประสงค ์การส่งนํ้ าที่สูงขึ้นนั้น เขา้ใช้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ังลาํนํ้ า ที่อยู่เหนือเขื่อนหรือฝาย

ทดนํ้านั้น การทดนํ้ าที่สร้างขึ้นมีหลายแบบ แตกต่างกนัไปตามขนาดและวตัถุประสงคก์ารใชง้าน เช่น เขื่อน

ทดนํ้ า (ดังภาพที่ 1.1) จะทดนํ้ าในแม่นํ้ าลาํคลองที่มีขนาดใหญ่ เพ่ือส่งนํ้ าที่ทดสูงขึ้นเหนือเขื่อน ไปใช้กับ

พ้ืนที่เพาะปลูกของเกษตรกรส่วนฝายที่มีขนาดเล็กต่างๆ (ดงัภาพที่ 1.2) มกัมีประโยชน์ที่แตกต่างกนัออกไป 

ซ่ึงประโยชน์ที่ไดม้กัมีผลทางดา้นระบบนิเวศน์มากกว่าประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ 

  

ภาพท่ี 1.1 เขือ่นทดนํ้า 

(ท่ีมา : เขือ่นเพชรบุรี อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี) 

ภาพท่ี 1.2 ฝายทดนํ้าคอนกรีต 

(ท่ีมา :โครงการชลประทานคลองลาํรูใหญ่) 

1.1.2 การเก็บรักษา (Conservation or Storage of Water) หมายถึง กิจการที่จัดทาํขึ้นเพ่ือเก็บกัก

นํ้ าผิวพ้ืน หรือนํ้ าท่าที่เกิดจากการไหลบ่าของนํ้ าฝนที่ตกลงมาเพ่ือเก็บไวใ้ช้ในยามขาดแคลน หรือเพ่ือการ

ปลูกพืชโดยการชลประทานในฤดูแลง้ พ้ืนที่ที่ใชเ้ก็บกกันํ้ า ไดแ้ก่ อ่างเก็บนํ้าธรรมชาติ อ่างเก็บนํ้าที่สร้างขึ้น    

(ดงัภาพที่ 1.3)  เขื่อนต่างๆ (ดงัภาพที่ 1.4) เป็นตน้  

  

ภาพท่ี 1.3 อา่งเก็บนํ้าหนองจิก 

(ท่ีมา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี) 

ภาพท่ี 1.4 เขือ่นเก็บนํ้าแม่ประจนัต ์

(ท่ีมา :เขื่อนแม่ประจันต์อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี) 

 

1.1.3 การระบายนํ้า (Drainage) หมายถึง กิจการที่จดัทาํขึ้นเพ่ือกาํจดัหรือควบคุมนํ้ าในส่วนที่มาก

เกินความตอ้งการทั้งบนผิวดิน และใตผิ้วดิน (ดงัภาพที่ 1.5) ให้ออกจากพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึง เพ่ือให้พ้ืนที่นั้นมี

สภาพเหมาะสมต่อการใชง้านตามวตัถุประสงค ์เช่น เหมาะแก่การเขตกรรม การเจริญเติบโตของพืชการดูแล

รักษาพืช การเก็บเก่ียว และการขนยา้ยผลิตผลทางการเกษตร รวมถึงการบูรณะดินในที่ลุ่มนํ้ าขงั ให้สามารถ

กลบัมาใช้ประโยชน์ดา้นการเพาะปลูกไดอ้ีกคร้ัง อีกทั้งยงัมีกิจการเก่ียวกบัการป้องกนันํ้าที่ไหลมาจากพ้ืนที่

อื่นๆ เขา้พ้ืนที่เพาะปลูกอีกดว้ย (ดงัภาพที่ 1.6) 

 

ภาพท่ี 1.5 การระบายนํ้าโดยใชท่้อระบายนํ้า (Sub-Drain) 

(ท่ีมา : สนามกอล์ฟแบลค็เมาท์เท่น อ.หัวหิน) 
 

 

ภาพท่ี 1.6 วธีิการสกดักั้นนํ้าจากท่ีอื่นไหลเขา้สู่พ้ืนท่ีเพาะปลูก 

(ท่ีมา :วิบูลย์บุญยธโรกุล) 
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1.1.4 การป้องกันอุทกภัย (Flood Control) หมายถึง กิจการที่จัดทาํขึ้นเพ่ือป้องกันนํ้ าท่วมพ้ืนที่

ต่างๆ เช่น พ้ืนที่เพาะปลูก พ้ืนที่อยู่อาศัย เป็นต้น วิธีการป้องกันอุทกภัยมักจะใช้วิธีแก้ที่ต้นเหตุ เช่น ใน     

ฤดูฝนมกัมีนํ้าไหลบ่าเกิดขึ้นหากฝนตกในปริมาณที่มากก็อาจจะเกิดนํ้ าไหลบ่าอยา่งเร็ว และทาํให้เกิดความ

เสียหายต่อบา้นเรือนและทรัพยสิ์นได ้การสร้างเขื่อนเก็บนํ้า (ดงัภาพที่ 1.7) ก็เป็นวิธีป้องกนัอุทกภยัที่ดีทาง

หน่ึง เพราะเมื่อมีนํ้ ามามากในฤดูฝน เขื่อนก็จะเป็นแหล่งสะสมและเก็บกกันํ้ าไวเ้พ่ือไม่ให้ไหลบ่าออกไป

อย่างรวดเร็ว แต่จะปล่อยให้ไหลออกมาในปริมาณท่ีไม่เกิดความเสียหาย โดยใช้หลกัการบริหารจดัการนํ้ า

อยา่งเหมาะสม เมื่อถึงฤดูแลง้ก็มีนํ้าใชเ้พ่ือการเพาะปลูกอยา่งพอเพียง 

 

ภาพท่ี 1.7 การสร้างเขือ่นเพ่ือป้องกนัอุทกภยั 

(ท่ีมา: bhumiboldam) 

1.1.5 การไฟ ฟ้ าพ ลั งนํ้ า  (Hydro-Electric Power)  ห ม ายถึ ง  กิ จก ารที่ จัด ทําขึ้ น เพ่ื อ จัด ห า

กระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนที่ใช้พลงันํ้ าเป็นตน้กาํลงั (ดงัภาพที่ 1.8 และภาพที่ 1.9) ซ่ึงเป็นผลต่อเน่ือง

จากการเก็บกกันํ้ าไวใ้ช้และเพ่ือป้องกนัอุทกภยัเมื่อปล่อยนํ้ าออกจากแหล่งเก็บนํ้ าก็นาํพลงังานนํ้ านั้นหมุน

กงัหันไดนาโมผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาใช้ในกิจการ หากมีปริมาณมากจนเหลือใช้ ก็ส่งไปขายภายนอก

โครงการได ้ 

 

ภาพท่ี 1.8 การระบายนํ้าหนา้เขื่อนเพ่ือใชใ้นการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้า 

(ท่ีมา :  เขื่อนแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี) 

 

 

ภาพท่ี 1.9 ลกัษณะการผลิตไฟฟ้าพลงันํ้า 

(ท่ีมา :  engineer : ออนไลน์) 

1.1.6 การคมนาคมทางนํ้า (Water Communication) หมายถึง กิจการที่จดัทาํขึ้น เพ่ือการลาํเลียง

ขนส่งและการเดินทางทางนํ้ า เช่น การขนส่งสินค้าทางการเกษตร การขนส่งไม้ของอุตสาหกรรมป่าไม ้  

การเดินทางสัญจรของประชากร และการท่องเที่ยว (ดงัภาพที่ 1.10) เป็นตน้ 

 

ภาพท่ี 1.10 การคมนาคมทางนํ้าในแม่นํ้าโขง 

(ท่ีมา : gatewayindochina.com) 

1.1.7 การบูรณะสภาพที่ดิน (Land Reclamation) หมายถึง กิจการที่จดัทาํขึ้นเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพที่ดิน

ที่เส่ือมโทรม จากการใช้ประโยชน์ดา้นต่างๆ ให้สามารถกลบัมาอยู่ในสภาพที่ทาํประโยชน์ไดอ้ีกคร้ัง เช่น 

การบูรณะพ้ืนที่ที่ทาํการเกษตรอยา่งผิดวิธีมาเป็นเวลานานๆ เกิดการกดัเซาะ และชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน 

(ดงัภาพที่ 1.11) จนไม่สามารถทาํการเกษตรไดอ้ีกต่อไป นอกจากน้ีการบูรณะที่ดินที่ผ่านการสัมปทานบตัร

เหมืองแร่และป่าไมซ่ึ้งเป็นพ้ืนที่อีกพ้ืนที่หน่ึงที่ตอ้งมีการบูรณะ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางระบบนิเวศน์และ

เศรษฐกิจในอนาคตได ้

 

  



ระบบการให้นระบบการให้น้้ำาและการจัดการำาและการจัดการ

5ความสำาคัญและประโยชน์ของระบบการให้น้ำาพืช
 

 

ภาพท่ี 1.9 ลกัษณะการผลิตไฟฟ้าพลงันํ้า 

(ท่ีมา :  engineer : ออนไลน์) 

1.1.6 การคมนาคมทางนํ้า (Water Communication) หมายถึง กิจการที่จดัทาํขึ้น เพ่ือการลาํเลียง

ขนส่งและการเดินทางทางนํ้ า เช่น การขนส่งสินค้าทางการเกษตร การขนส่งไม้ของอุตสาหกรรมป่าไม ้  

การเดินทางสัญจรของประชากร และการท่องเท่ียว (ดงัภาพที่ 1.10) เป็นตน้ 

 

ภาพท่ี 1.10 การคมนาคมทางนํ้าในแม่นํ้าโขง 

(ท่ีมา : gatewayindochina.com) 

1.1.7 การบูรณะสภาพที่ดิน (Land Reclamation) หมายถึง กิจการที่จดัทาํขึ้นเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพที่ดิน

ที่เส่ือมโทรม จากการใช้ประโยชน์ดา้นต่างๆ ให้สามารถกลบัมาอยู่ในสภาพที่ทาํประโยชน์ไดอ้ีกคร้ัง เช่น 

การบูรณะพ้ืนที่ที่ทาํการเกษตรอยา่งผิดวิธีมาเป็นเวลานานๆ เกิดการกดัเซาะ และชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน 

(ดงัภาพที่ 1.11) จนไม่สามารถทาํการเกษตรไดอ้ีกต่อไป นอกจากน้ีการบูรณะที่ดินที่ผ่านการสัมปทานบตัร

เหมืองแร่และป่าไมซ่ึ้งเป็นพ้ืนที่อีกพ้ืนที่หน่ึงท่ีตอ้งมีการบูรณะ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางระบบนิเวศน์และ

เศรษฐกิจในอนาคตได ้
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ภาพท่ี 1.11 สภาพพ้ืนท่ีดินลาดชนัถูกบุกรุกเพ่ือทาํการเกษตร 

(ท่ีมา : topicstock.pantip) 

สรุป การชลประทานหรือการให้นํ้ า หมายถึง การให้นํ้ าแก่พืชโดยวิธีการต่างๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิม

ความช้ืนให้แก่ดิน ทาํให้ดินมีความชุ่มช้ืนพอเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช รวมถึงการจดัหานํ้ า การส่ง

นํ้าและเพ่ือวตัถุประสงคอ์ื่นๆ ในดา้นการเกษตร 

1.2 ความสําคัญและประโยชน์ของการชลประทาน 

ความสาํคญัของการชลประทาน การชลประทานนบัเป็นกิจการที่สาํคญัมากในประเทศเกษตรกรรม 

ดงัจะเห็นไดว่้าพ้ืนที่ใดมีโครงการชลประทานเขา้ช่วยเหลือการเพาะปลูก พ้ืนที่นั้นก็จะอุดมไปดว้ยพืชพนัธ์ุ

ธญัญาหาร ประชาชนอยูดี่กินดี มีความเป็นอยูท่ี่ดี การศึกษาดีเศรษฐกิจดีบา้นเมอืงเจริญอยา่งยัง่ยืน  

ในการพิจารณาเพ่ือการก่อสร้างโครงการชลประทานหากมองในแง่เศรษฐกิจสามารถ พิจารณาออก

ได ้2 ประเภท คือ (กรมอาชีวศึกษา) 

1)  ประเภททํ าให้ เกิดผลกําไรโดยตรง คือการทําการชลประทานหรือสร้างระบบ

ชลประทานนั้น เพ่ือเก็บเงินค่านํ้าจากการใช้นํ้า เก็บค่ากระแสไฟฟ้า จากนํ้าที่สูบให้ใช้เพ่ือการเพาะปลูกหรือ

เพ่ือการเกษตรอื่นๆ เก็บค่าเรือสัญจร เป็นตน้ 

2)  ประเภทการสร้างเพื่อบรรเทาทุกข์หรือส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ประเภทน้ีเมื่อสร้าง

โครงการชลประทานขึ้นมาแล้ว จะมิได้รับเงินทุนตอบแทนโดยตรง แต่หากช่วยให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มี

รายได้ที่มั่นคงมีงานทาํในท้องถิ่นตนเอง รัฐบาลซ่ึงเป็นผูล้งทุนก็จะไดผ้ลตอบแทนทางอ้อมในภายหลัง     

ซ่ึงกิจการชลประทานในบา้นเราจดัอยูใ่นประเภทน้ี 

ประโยชน์ของการชลประทาน 

• ช่วยเพ่ิมผลผลิตพืช เพราะพืชไดรั้บนํ้าอยา่งพอเพียงและสมํ่าเสมอตลอดระยะการเพาะปลูก 

 

• ทาํให้ผลผลิตมีคุณภาพดี ดว้ยการควบคุมปริมาณนํ้ าหรือความช้ืนให้พอเหมาะแต่ละช่วง

ของการเจริญเติบโต 

• สามารถกาํหนดเวลาในการเก็บเก่ียวพืชได้ เพราะมีนํ้ าเป็นหลักประกันว่าพืชจะไดรั้บนํ้ า

อยา่งเพียงพอตลอดฤดูกาลเพาะปลูก 

• ทาํให้ใช้ปุ๋ ยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะนํ้ าเป็นตวัทาํละลายช่วยให้ปุ๋ ยสามารถดูด

เขา้สู่ตน้พืชไดดี้ขึ้น 

• ช่วยให้การปลูกพืชโดยการยา้ยตน้กลา้มีอตัราการตายนอ้ยลง ในขณะที่พืชยงัมีขนาดเล็กราก

ของพืชยงัไม่สามารถดูดนํ้าไดดี้ หากมีการขาดนํ้ าในช่วงยา้ยกลา้ ก็อาจทาํให้เห่ียวเฉา ชะงกัการเจริญเติบโต 

และแคระแกรนในที่สุด แต่หากมีระบบนํ้าช่วยพ่นให้ความช้ืนจะทาํให้มีอตัราการตายของพืชนอ้ยลง 

• ทาํให้ฐานะของเกษตรกรและประเทศมีความมัน่คงมากย่ิงขึ้นเพราะปลูกพืชไดห้ลายคร้ังต่อ

ปีหรือตลอดทั้งปี 

• ทาํให้การใช้ท่ีดินมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นในการทาํการชลประทานทุกระบบส่ิงที่ต้อง

คาํนึงถึงก็คือเร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรดินและนํ้าเช่นการปลูกพืชหมุนเวียนการป้องกนัการชะลา้งพงัทลาย

ของดินตลอดเวลา 

• ช่วยลดและเพ่ิมอุณหภูมิให้กบัตน้พืชในเมืองร้อนอยา่งบา้นเรา การชลประทานมีส่วนช่วย

ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะระบบการให้นํ้ าแบบฉีดฝอยมีส่วนทาํให้พืชลดการคายนํ้ าและเพ่ิมความชุ่มช้ืน

ให้กบัดิน ส่วนในเมืองหนาวอากาศเยน็มีหิมะตก พืชที่ปลูกอาจเสียหายเน่ืองจากนํ้ าแข็งได ้การให้นํ้ าแบบ

ฉีดฝอยช่วยให้นํ้าแข็งละลาย เป็นการป้องกนัอนัตรายให้กบัพืชไดอ้ีกทางหน่ึง 

1.3 กิจการและองค์ประกอบ ของระบบการให้นํา้พืช 

กิจการชลประทานไม่ว่ามีขนาดใหญ่หรือเล็กก็ตามจะตอ้งมีส่วนประกอบที่สาํคญั 5 ประการคือ 

1.3.1 แหล่งนํ้าเพื่อการชลประทาน นับว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคญัอย่างย่ิงของการชลประทาน 

เช่น แม่นํ้ าลําคลอง ห้วยหนอง คลองบึง (ดังภาพที่  1.12) อ่างเก็บนํ้ า ทะเลสาบนํ้ าจืด และนํ้ าใต้ดิน            

(ดังภาพที่ 1.13) เป็นต้น แหล่งนํ้ าดงักล่าวเป็นแหล่งนํ้ าที่จะนาํนํ้ ามาใช้ยามขาดแคลนหรือในฤดูแล้ง หาก

แหล่งนํ้ามีขนาดใหญ่จะทาํให้สามารถใชใ้นพ้ืนที่เพาะปลูกไดม้ากขึ้นและไดต้ลอดในฤดูกาล 
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ภาพท่ี 1.11 สภาพพ้ืนท่ีดินลาดชนัถูกบุกรุกเพ่ือทาํการเกษตร 

(ท่ีมา : topicstock.pantip) 

สรุป การชลประทานหรือการให้นํ้ า หมายถึง การให้นํ้ าแก่พืชโดยวิธีการต่างๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิม

ความช้ืนให้แก่ดิน ทาํให้ดินมีความชุ่มช้ืนพอเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช รวมถึงการจดัหานํ้ า การส่ง

นํ้าและเพ่ือวตัถุประสงคอ์ื่นๆ ในดา้นการเกษตร 

1.2 ความสําคัญและประโยชน์ของการชลประทาน 

ความสาํคญัของการชลประทาน การชลประทานนบัเป็นกิจการที่สาํคญัมากในประเทศเกษตรกรรม 

ดงัจะเห็นไดว่้าพ้ืนท่ีใดมีโครงการชลประทานเขา้ช่วยเหลือการเพาะปลูก พ้ืนที่นั้นก็จะอุดมไปดว้ยพืชพนัธ์ุ

ธญัญาหาร ประชาชนอยูดี่กินดี มีความเป็นอยูท่ี่ดี การศึกษาดีเศรษฐกิจดีบา้นเมอืงเจริญอยา่งยัง่ยืน  

ในการพิจารณาเพ่ือการก่อสร้างโครงการชลประทานหากมองในแง่เศรษฐกิจสามารถ พิจารณาออก

ได ้2 ประเภท คือ (กรมอาชีวศึกษา) 

1)  ประเภททํ าให้ เกิดผลกําไรโดยตรง คือการทําการชลประทานหรือสร้างระบบ

ชลประทานนั้น เพ่ือเก็บเงินค่านํ้าจากการใช้นํ้า เก็บค่ากระแสไฟฟ้า จากนํ้าที่สูบให้ใช้เพ่ือการเพาะปลูกหรือ

เพ่ือการเกษตรอื่นๆ เก็บค่าเรือสัญจร เป็นตน้ 

2)  ประเภทการสร้างเพื่อบรรเทาทุกข์หรือส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ประเภทน้ีเมื่อสร้าง

โครงการชลประทานขึ้นมาแล้ว จะมิได้รับเงินทุนตอบแทนโดยตรง แต่หากช่วยให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มี

รายได้ที่มั่นคงมีงานทาํในท้องถิ่นตนเอง รัฐบาลซ่ึงเป็นผูล้งทุนก็จะไดผ้ลตอบแทนทางอ้อมในภายหลัง     

ซ่ึงกิจการชลประทานในบา้นเราจดัอยูใ่นประเภทน้ี 

ประโยชน์ของการชลประทาน 

• ช่วยเพ่ิมผลผลิตพืช เพราะพืชไดรั้บนํ้าอยา่งพอเพียงและสมํ่าเสมอตลอดระยะการเพาะปลูก 

 

• ทาํให้ผลผลิตมีคุณภาพดี ดว้ยการควบคุมปริมาณนํ้ าหรือความช้ืนให้พอเหมาะแต่ละช่วง

ของการเจริญเติบโต 

• สามารถกาํหนดเวลาในการเก็บเก่ียวพืชได้ เพราะมีนํ้ าเป็นหลักประกันว่าพืชจะไดรั้บนํ้ า

อยา่งเพียงพอตลอดฤดูกาลเพาะปลูก 

• ทาํให้ใช้ปุ๋ ยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะนํ้ าเป็นตวัทาํละลายช่วยให้ปุ๋ยสามารถดูด

เขา้สู่ตน้พืชไดดี้ขึ้น 

• ช่วยให้การปลูกพืชโดยการยา้ยตน้กลา้มีอตัราการตายนอ้ยลง ในขณะท่ีพืชยงัมีขนาดเล็กราก

ของพืชยงัไม่สามารถดูดนํ้าไดดี้ หากมีการขาดนํ้ าในช่วงยา้ยกลา้ ก็อาจทาํให้เห่ียวเฉา ชะงกัการเจริญเติบโต 

และแคระแกรนในที่สุด แต่หากมีระบบนํ้าช่วยพ่นให้ความช้ืนจะทาํให้มีอตัราการตายของพืชนอ้ยลง 

• ทาํให้ฐานะของเกษตรกรและประเทศมีความมัน่คงมากย่ิงขึ้นเพราะปลูกพืชไดห้ลายคร้ังต่อ

ปีหรือตลอดทั้งปี 

• ทาํให้การใช้ที่ดินมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นในการทาํการชลประทานทุกระบบส่ิงที่ต้อง

คาํนึงถึงก็คือเร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรดินและนํ้าเช่นการปลูกพืชหมุนเวียนการป้องกนัการชะลา้งพงัทลาย

ของดินตลอดเวลา 

• ช่วยลดและเพ่ิมอุณหภูมิให้กบัตน้พืชในเมืองร้อนอยา่งบา้นเรา การชลประทานมีส่วนช่วย

ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะระบบการให้นํ้ าแบบฉีดฝอยมีส่วนทาํให้พืชลดการคายนํ้ าและเพ่ิมความชุ่มช้ืน

ให้กบัดิน ส่วนในเมืองหนาวอากาศเยน็มีหิมะตก พืชท่ีปลูกอาจเสียหายเน่ืองจากนํ้ าแข็งได ้การให้นํ้ าแบบ

ฉีดฝอยช่วยให้นํ้าแข็งละลาย เป็นการป้องกนัอนัตรายให้กบัพืชไดอ้ีกทางหน่ึง 

1.3 กิจการและองค์ประกอบ ของระบบการให้นํา้พืช 

กิจการชลประทานไม่ว่ามีขนาดใหญ่หรือเล็กก็ตามจะตอ้งมีส่วนประกอบที่สาํคญั 5 ประการคือ 

1.3.1 แหล่งนํ้าเพื่อการชลประทาน นับว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคญัอย่างย่ิงของการชลประทาน 

เช่น แม่นํ้ าลําคลอง ห้วยหนอง คลองบึง (ดังภาพที่  1.12) อ่างเก็บนํ้ า ทะเลสาบนํ้ าจืด และนํ้ าใต้ดิน            

(ดังภาพที่ 1.13) เป็นต้น แหล่งนํ้ าดงักล่าวเป็นแหล่งนํ้ าที่จะนาํนํ้ ามาใช้ยามขาดแคลนหรือในฤดูแล้ง หาก

แหล่งนํ้ามีขนาดใหญ่จะทาํให้สามารถใชใ้นพ้ืนที่เพาะปลูกไดม้ากขึ้นและไดต้ลอดในฤดูกาล 
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ภาพท่ี 1.12 แหล่งนํ้าผิวพ้ืนเพ่ือการชลประทาน 

(ท่ีมา: fws.cc) 

 

ภาพท่ี 1.13 แหล่งนํ้าใตด้ินเพ่ือการชลประทาน 

(ท่ีมา: Orson W. Israelsen) 

1.3.2 อาคารชลประทาน ไดแ้ก่ส่ิงก่อสร้างท่ีสร้างขึ้นเพ่ือการชลประทานหรือเคร่ืองมือต่างๆ ที่ใช้

จดัการนํ้าชลประทานในดา้นการควบคุมการวดั การส่งนํ้า และการระบายนํ้า เช่น เขื่อน ฝาย (ดงัภาพที่ 1.14) 

ทาํนบประตูระบายนํ้า (ดงัภาพที่ 1.15) เคร่ืองสูบนํ้า กงัหันลมสูบนํ้า เป็นตน้ 

  

ภาพท่ี 1.14 คลองส่งนํ้ามีฝายทดนํ้า 

(ท่ีมา : คลองส่งนํา้สายหน่ึง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี) 

ภาพท่ี 1.15 ประตูทดนํ้าและระบายนํ้า 

(ท่ีมา : เขือ่นแม่ประจันต์อ.หนองหญ้าปล้องจ.เพชรบุรี) 

1.3.3 ระบบการส่งนํ้ า เช่น คลองส่งนํ้ า (ดังภาพที่  1.16) คูส่งนํ้ า (ดังภาพที่  1.17)  รางส่งนํ้ า             

(ดงัภาพที่ 1.18)  สายหรือท่อส่งนํ้า (ดงัภาพที่ 1.19)  เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือใช้สาํหรับส่งนํ้าชลประทานไปยงัพ้ืนที่

เพาะปลูกให้ไดรั้บนํ้าอยา่งทัว่ถึง 

 

  

ภาพท่ี 1.16 คลองส่งนํ้าดาดคอนกรีต 

(ท่ีมา : คลองส่งนํา้สายสาม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี) 

ภาพท่ี 1.17 คูส่งนํ้าเขา้แปลงเพาะปลูก 

(ท่ีมา: Orson W. Israelsen) 

 

  

ภาพท่ี 1.18 รางส่งนํ้าชลประทานเพ่ือการเพาะปลูก 

(ท่ีมา: Orson W. Israelsen) 

ภาพท่ี 1.19 ท่อส่งนํ้าแบบมีประตู (Gate pipe) 

(ท่ีมา: Orson W. Israelsen) 

 

 

ภาพท่ี 1.20 คูส่งนํ้าเขา้นาและการใชท่้อกาลกันํ้า (Siphon) 

(ท่ีมา: en.wikipedia.org) 

1.3.4 ระบบการให้นํ้ากับพืช ซ่ึงไดแ้ก่ ระบบการให้นํ้ าแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกบัการเพาะปลูกพืช 

เช่น วิธีการให้นํ้าทางผิวดิน (ดงัภาพที่ 1.21 และภาพที่ 1.22) การให้นํ้ าทางใตผิ้วดิน (ดงัภาพที่ 1.23 และภาพ

ที่ 1.24) การให้นํ้าแบบฉีดฝอย (ดงัภาพที่ 1.25) การให้นํ้าแบบหยด (ดงัภาพที่ 1.26) เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 1.12 แหล่งนํ้าผิวพ้ืนเพ่ือการชลประทาน 

(ท่ีมา: fws.cc) 

 

ภาพท่ี 1.13 แหล่งนํ้าใตด้ินเพ่ือการชลประทาน 

(ท่ีมา: Orson W. Israelsen) 

1.3.2 อาคารชลประทาน ไดแ้ก่ส่ิงก่อสร้างท่ีสร้างขึ้นเพ่ือการชลประทานหรือเคร่ืองมือต่างๆ ที่ใช้

จดัการนํ้าชลประทานในดา้นการควบคุมการวดั การส่งนํ้า และการระบายนํ้า เช่น เขื่อน ฝาย (ดงัภาพที่ 1.14) 

ทาํนบประตูระบายนํ้า (ดงัภาพที่ 1.15) เคร่ืองสูบนํ้า กงัหันลมสูบนํ้า เป็นตน้ 

  

ภาพท่ี 1.14 คลองส่งนํ้ามีฝายทดนํ้า 

(ท่ีมา : คลองส่งนํา้สายหน่ึง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี) 

ภาพท่ี 1.15 ประตูทดนํ้าและระบายนํ้า 

(ท่ีมา : เขือ่นแม่ประจันต์อ.หนองหญ้าปล้องจ.เพชรบุรี) 

1.3.3 ระบบการส่งนํ้ า เช่น คลองส่งนํ้ า (ดังภาพที่  1.16) คูส่งนํ้ า (ดังภาพที่  1.17)  รางส่งนํ้ า             

(ดงัภาพที่ 1.18)  สายหรือท่อส่งนํ้า (ดงัภาพที่ 1.19)  เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือใช้สาํหรับส่งนํ้าชลประทานไปยงัพ้ืนที่

เพาะปลูกให้ไดรั้บนํ้าอยา่งทัว่ถึง 

 

  

ภาพท่ี 1.16 คลองส่งนํ้าดาดคอนกรีต 

(ท่ีมา : คลองส่งนํา้สายสาม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี) 

ภาพท่ี 1.17 คูส่งนํ้าเขา้แปลงเพาะปลูก 

(ท่ีมา: Orson W. Israelsen) 

 

  

ภาพท่ี 1.18 รางส่งนํ้าชลประทานเพ่ือการเพาะปลูก 

(ท่ีมา: Orson W. Israelsen) 

ภาพท่ี 1.19 ท่อส่งนํ้าแบบมีประตู (Gate pipe) 

(ท่ีมา: Orson W. Israelsen) 

 

 

ภาพท่ี 1.20 คูส่งนํ้าเขา้นาและการใชท่้อกาลกันํ้า (Siphon) 

(ท่ีมา: en.wikipedia.org) 

1.3.4 ระบบการให้นํ้ากับพืช ซ่ึงไดแ้ก่ ระบบการให้นํ้ าแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกบัการเพาะปลูกพืช 

เช่น วิธีการให้นํ้าทางผิวดิน (ดงัภาพที่ 1.21 และภาพที่ 1.22) การให้นํ้ าทางใตผิ้วดิน (ดงัภาพที่ 1.23 และภาพ

ที่ 1.24) การให้นํ้าแบบฉีดฝอย (ดงัภาพที่ 1.25) การให้นํ้าแบบหยด (ดงัภาพที่ 1.26) เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 1.21 การให้นํ้าทางผิวดินแบบร่องค ู(Furrow) 

(ท่ีมา: uprooted.jessicareeder.com) 

ภาพท่ี 1.22 การให้นํ้าทางผิวดินแบบท่วมผิวดิน (Flooding) 

(ท่ีมา : การทาํนาข้าว อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี) 

 

  

ภาพท่ี 1.23 การให้นํ้าใตผิ้วดินโดยการฝังท่อ 

(ท่ีมา : sswm.info) 

ภาพท่ี 1.24 แปลงปลูกออ้ยให้นํ้าใตผิ้วดินโดยการฝังท่อ 

(ท่ีมา : พืน้ท่ีปลูกอ้อย อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ) 

 

 

ภาพท่ี 1.25 การให้นํ้าแบบฉีดฝอย 

(ท่ีมา : สวนผักในบ้าน กินฟรีท้ังปี) 

 

 

 

ภาพท่ี 1.26 การให้นํ้าแบบหยด 

(ท่ีมา: unitechbusiness.com) 

1.3.5 พื้นที่เพาะปลูก หมายถึงพ้ืนที่จดัเตรียมไวส้ําหรับปลูกพืชที่ประกอบไปดว้ย พืชผลต่างๆ ไม่

ว่าพ้ืนที่นั้นจะเป็นที่ลุ่ม (ดงัภาพที่ 1.27) หรือที่ดอน (ดงัภาพที่ 1.28) และการจดัเตรียมแปลงเพาะปลูกจะจดั

ให้เหมาะสมกบัการให้นํ้า 

  

ภาพท่ี 1.27 พ้ืนท่ีเพาะปลูกในพ้ืนท่ีลุ่ม 

(ท่ีมา : นาข้าว อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี) 

ภาพท่ี 1.28 พ้ืนท่ีเพาะปลูกในท่ีดอน 

(ท่ีมา : พืน้ท่ีปลูกข้าวโพดไร่สุวรรณ จ.สระบุรี) 

1.4 ปัจจัยที่ช่วยให้ระบบการให้นํ้าเพื่อการเกษตรได้รับความสําเร็จ และได้รับผลด ี

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แลว้ว่าโครงการชลประทานต่างๆ ที่สร้างขึ้นนั้นตอ้งใช้เงินลงทุนมาก ดงันั้น

หากโครงการท่ีลงทุนไปแล้วได้รับผลดีก็จะถือว่าคุ ้มค่าต่อการลงทุน ประชาชนได้รับประโยชน์ ทําให้

เกิดผลดีแก่ประเทศตามมาหากโครงการไม่ประสบความสําเร็จประชาชนไม่ไดรั้บประโยชน์ ก็ทาํให้เกิดผล

เสียแก่ประเทศเช่นกนั ดงันั้นพอที่จะสรุปไดว่้า ปัจจยัที่ช่วยให้การชลประทานไดรั้บความสําเร็จและไดรั้บ

ผลดี มีดงัน้ีคือ 
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ภาพท่ี 1.21 การให้นํ้าทางผิวดินแบบร่องค ู(Furrow) 

(ท่ีมา: uprooted.jessicareeder.com) 

ภาพท่ี 1.22 การให้นํ้าทางผิวดินแบบท่วมผิวดิน (Flooding) 

(ท่ีมา : การทาํนาข้าว อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี) 

 

  

ภาพท่ี 1.23 การให้นํ้าใตผิ้วดินโดยการฝังท่อ 

(ท่ีมา : sswm.info) 

ภาพท่ี 1.24 แปลงปลูกออ้ยให้นํ้าใตผิ้วดินโดยการฝังท่อ 

(ท่ีมา : พืน้ท่ีปลูกอ้อย อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ) 

 

 

ภาพท่ี 1.25 การให้นํ้าแบบฉีดฝอย 

(ท่ีมา : สวนผักในบ้าน กินฟรีท้ังปี) 

 

 

 

ภาพท่ี 1.26 การให้นํ้าแบบหยด 

(ท่ีมา: unitechbusiness.com) 

1.3.5 พื้นที่เพาะปลูก หมายถึงพ้ืนท่ีจดัเตรียมไวส้ําหรับปลูกพืชท่ีประกอบไปดว้ย พืชผลต่างๆ ไม่

ว่าพ้ืนที่นั้นจะเป็นที่ลุ่ม (ดงัภาพที่ 1.27) หรือที่ดอน (ดงัภาพที่ 1.28) และการจดัเตรียมแปลงเพาะปลูกจะจดั

ให้เหมาะสมกบัการให้นํ้า 

  

ภาพท่ี 1.27 พ้ืนท่ีเพาะปลูกในพ้ืนท่ีลุ่ม 

(ท่ีมา : นาข้าว อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี) 

ภาพท่ี 1.28 พ้ืนท่ีเพาะปลูกในท่ีดอน 

(ท่ีมา : พืน้ท่ีปลูกข้าวโพดไร่สุวรรณ จ.สระบุรี) 

1.4 ปัจจัยที่ช่วยให้ระบบการให้นํ้าเพื่อการเกษตรได้รับความสําเร็จ และได้รับผลด ี

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แลว้ว่าโครงการชลประทานต่างๆ ที่สร้างขึ้นนั้นตอ้งใช้เงินลงทุนมาก ดงันั้น

หากโครงการที่ลงทุนไปแล้วได้รับผลดีก็จะถือว่าคุ ้มค่าต่อการลงทุน ประชาชนได้รับประโยชน์ ทําให้

เกิดผลดีแก่ประเทศตามมาหากโครงการไม่ประสบความสําเร็จประชาชนไม่ไดรั้บประโยชน์ ก็ทาํให้เกิดผล

เสียแก่ประเทศเช่นกนั ดงันั้นพอที่จะสรุปไดว่้า ปัจจยัที่ช่วยให้การชลประทานไดรั้บความสําเร็จและไดรั้บ

ผลดี มีดงัน้ีคือ 
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1.4.1 แหล่งนํ้า การชลประทานโดยทัว่ไปตอ้งการนํ้าค่อนขา้งมาก ย่ิงพ้ืนที่เพาะปลูกมีจาํนวนมาก 

ความตอ้งการนํ้ าก็มีมากขึ้นตามไปดว้ย ดงันั้นจาํเป็นจะตอ้งมีแหล่งนํ้ าอย่างพอเพียง ซ่ึงแหล่งนํ้ าที่มีความ

เหมาะสมกบัการปลกูพืชจะมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

• มีขนาดที่พอเหมาะสามารถเก็บกกันํ้า ไวใ้ชง้านในพ้ืนเพาะปลูกไดต้ลอดฤดูกาล 

• อยูใ่กลก้บัพ้ืนที่ใชน้ํ้าหรือพ้ืนที่เพาะปลูกมากที่สุด เพ่ือความสะดวกและประหยดั  

• มีคุณภาพของนํ้าที่เก็บกกัดี สามารถใชก้บัพืชไดอ้ยา่งปลอดภยัไม่มีผลกระทบใดๆ 

1.4.2 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นส่ิงสําคญัอย่างมากเพราะ การเพาะปลูกจะสําเร็จมากน้อยแค่

ไหนก็ขึ้นอยู่กบัปัจจยัน้ีดว้ย ส่ิงที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของดิน มีหลายปัจจยั แต่ที่ศึกษาไดง่้ายก็คือ 

คุณสมบติัของดิน อนัไดแ้ก่ โครงสร้างของดิน (Soil Structure) และ เน้ือดิน (Soil Texture) 

1.4.3 การจัดการเพื่อให้ดินดี ซ่ึงหมายถึงการปลูกพืชโดยมีการอนุรักษดิ์นและนํ้ า เช่น การปลูกพืช

หมุนเวียน การปลูกพืชและการเขตกรรมอยา่งถูกวิธี การเพ่ิมธาตุอาหารให้กบัดินเช่นการใส่ปุ๋ ยคอกปุ๋ยหมกั 

เป็นตน้ 

1.4.4 จํานวนต้นพืชบนพื้นที่ชลประทาน ในพ้ืนที่ชลประทาน หากจาํนวนตน้พืชมีมากขึ้นย่อมทาํ

ให้ผลผลิตมีจาํนวนมากตามขึ้นไปดว้ย ดงันั้นการจดัการท่ีดีและถูกตอ้ง จะทาํให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นได ้โดยไม่

ตอ้งเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก 

1.4.5 การปลูกพืชหมุนเวียน เป็นการจดัการเพ่ือให้ดินดี ป้องกนัการสะสมและระบาดของโรคและ 

แมลงต่างๆ การเกิดโรคพืชมีนอ้ย ทาํให้เกิดการประหยดัในทุกๆ ดา้น 

1.4.6 การจัดการด้านแรงงานอย่างเหมาะสม ปัญหาดา้นแรงงานถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหน่ึง 

หากไม่มีการจดัการที่ดี อาจทาํให้การปลูกพืชโดยการชลประทานไม่ไดรั้บความสาํเร็จเช่นกนั  

1.4.7 มีเงินทุนอย่างเพียงพอ ในการปลูกพืชแบบธุรกิจในปัจจุบัน ต้องมีการวางแผนการใช้

ทรัพยากรอย่างเป็นระบบ หน่ึงในนั้ นก็คือเงินทุน จะต้องนํามาเป็นปัจจัยในการบริหารงานให้ได้รับ

ความสาํเร็จ 

1.4.8 มีการอนุรักษ์ดินและนํ้าอย่างถูกวิธี เช่น การใช้พ้ืนที่ดินอย่างคุม้ค่าและถูกวิธี การระบายนํ้ า

อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัพ้ืนที่นั้นๆ 

สรุป  ส่วนประกอบของการชลประทานที่สร้างขึ้นตอ้งใชเ้งินลงทุนมหาศาลจึงจะสามารถมีนํ้าเพ่ือ

การเกษตรขึ้นมาได ้นํ้าชลประทานจึงมีราคาค่างวด เราทุกคนต้องใช้นํ้าให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ

ประหยัดมากที่สุด 
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1.4.1 แหล่งนํ้า การชลประทานโดยทัว่ไปตอ้งการนํ้าค่อนขา้งมาก ย่ิงพ้ืนที่เพาะปลูกมีจาํนวนมาก 

ความตอ้งการนํ้ าก็มีมากขึ้นตามไปดว้ย ดงันั้นจาํเป็นจะตอ้งมีแหล่งนํ้ าอย่างพอเพียง ซ่ึงแหล่งนํ้ าที่มีความ

เหมาะสมกบัการปลกูพืชจะมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

• มีขนาดที่พอเหมาะสามารถเก็บกกันํ้า ไวใ้ชง้านในพ้ืนเพาะปลูกไดต้ลอดฤดูกาล 

• อยูใ่กลก้บัพ้ืนที่ใชน้ํ้าหรือพ้ืนที่เพาะปลูกมากที่สุด เพ่ือความสะดวกและประหยดั  

• มีคุณภาพของนํ้าที่เก็บกกัดี สามารถใชก้บัพืชไดอ้ยา่งปลอดภยัไม่มีผลกระทบใดๆ 

1.4.2 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นส่ิงสําคญัอย่างมากเพราะ การเพาะปลูกจะสําเร็จมากน้อยแค่

ไหนก็ขึ้นอยู่กบัปัจจยัน้ีดว้ย ส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของดิน มีหลายปัจจยั แต่ที่ศึกษาไดง่้ายก็คือ 

คุณสมบติัของดิน อนัไดแ้ก่ โครงสร้างของดิน (Soil Structure) และ เน้ือดิน (Soil Texture) 

1.4.3 การจัดการเพื่อให้ดินดี ซ่ึงหมายถึงการปลูกพืชโดยมีการอนุรักษดิ์นและนํ้ า เช่น การปลูกพืช

หมุนเวียน การปลูกพืชและการเขตกรรมอยา่งถูกวิธี การเพ่ิมธาตุอาหารให้กบัดินเช่นการใส่ปุ๋ ยคอกปุ๋ ยหมกั 

เป็นตน้ 

1.4.4 จํานวนต้นพืชบนพื้นที่ชลประทาน ในพ้ืนที่ชลประทาน หากจาํนวนตน้พืชมีมากขึ้นย่อมทาํ

ให้ผลผลิตมีจาํนวนมากตามขึ้นไปดว้ย ดงันั้นการจดัการท่ีดีและถูกตอ้ง จะทาํให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นได ้โดยไม่

ตอ้งเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก 

1.4.5 การปลูกพืชหมุนเวียน เป็นการจดัการเพ่ือให้ดินดี ป้องกนัการสะสมและระบาดของโรคและ 

แมลงต่างๆ การเกิดโรคพืชมีนอ้ย ทาํให้เกิดการประหยดัในทุกๆ ดา้น 

1.4.6 การจัดการด้านแรงงานอย่างเหมาะสม ปัญหาดา้นแรงงานถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหน่ึง 

หากไม่มีการจดัการท่ีดี อาจทาํให้การปลูกพืชโดยการชลประทานไม่ไดรั้บความสาํเร็จเช่นกนั  

1.4.7 มีเงินทุนอย่างเพียงพอ ในการปลูกพืชแบบธุรกิจในปัจจุบัน ต้องมีการวางแผนการใช้

ทรัพยากรอย่างเป็นระบบ หน่ึงในนั้ นก็คือเงินทุน จะต้องนํามาเป็นปัจจัยในการบริหารงานให้ได้รับ

ความสาํเร็จ 

1.4.8 มีการอนุรักษ์ดินและนํ้าอย่างถูกวิธี เช่น การใช้พ้ืนที่ดินอย่างคุม้ค่าและถูกวิธี การระบายนํ้ า

อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัพ้ืนที่นั้นๆ 
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การระเหยเป็นไอ (Evaporation) เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของนํ้ าบนพ้ืนผิวไปสู่บรรยากาศ      

ทั้งการระเหยเป็นไอ (Evaporation) โดยตรง และจากการคายนํ้ าของพืช (Transpiration) ซ่ึงมีช่ือเรียกว่า 

Evapo-Transpiration  (ดงัภาพที่ 2.2) 

หยาดนํ้าฟ้า (Precipitation) เป็นการตกลงมาของนํ้ าในบรรยากาศสู่พ้ืนผิวโลก โดยละอองนํ้ าใน

บรรยากาศจะรวมตวักนัเป็นกอ้นเมฆ และในที่สุดกลัน่ตวัเป็นฝนตกลงสู่ผิวโลก รวมถึง หิมะ และ ลกูเห็บ

(ดงัภาพที่ 2.2) 

การซึม (Infiltration) จากนํ้ าบนพ้ืนผิวลงสู่ดินเป็นนํ้ าใตดิ้น อตัราการซึมจะขึ้นอยู่กบัประเภทของ

ดิน หิน และปัจจยัประกอบอื่นๆ นํ้าใตดิ้นนั้นจะเคลื่อนตวัช้า  อาจไหลกลบัขึ้นบนผิวดินหรืออาจถูกกกัอยู่

ภายใตช้ั้นหินเป็นเวลาหลายพนัปี โดยปกติแลว้นํ้ าใตดิ้นจะกลบัเป็นนํ้ าที่ผิวดินบนพ้ืนที่ที่อยู่ระดับตํ่ากว่า 

ยกเวน้ในกรณีของบ่อนํ้าบาดาล (ดงัภาพที่ 2.2) 

นํ้าท่า (Run-Off)  หรือ นํ้ าไหลผ่าน  เป็นการไหลของนํ้ าบนผิวดินไปสู่มหาสมุทร นํ้ าไหลลงสู่

แม่นํ้ าและไหลไปสู่มหาสมุทร ซ่ึงอาจจะถูกกกัชั่วคราวตามห้วยหนอง คลอง บึง หรือ ทะเลสาบ ก่อนไหล

ลงสู่มหาสมุทร นํ้าบางส่วนกลบักลายเป็นไอก่อนจะไหลกลบัลงสู่มหาสมุทร (ดงัภาพที่ 2.2) 

 

ภาพท่ี 2.2 แสดงการหมุนเวียนของนํ้า 

(ท่ีมา :school.obec.go.th) 

 

 
 

ดังนั้น พอสรุปไดว่้า วฏัจกัรของนํ้ า คือ  การเกิดและการหมุนเวียนของนํ้ าที่อยู่ในโลกนั่นเอง ซ่ึง

อาจจะอธิบายไดด้งัน้ี ไอนํ้ าในบรรยากาศเรียกว่า “ Atmospheric Moisture ” ไดแ้ก่ นํ้ าในรูปของไอนํ้ ามีอยู่

ในบรรยากาศทัว่ไปตลอดเวลา อาจมองเห็นไดใ้นรูปของ เมฆ หมอก และมองเห็นไม่ไดใ้นรูปของไอนํ้า ไอ

นํ้าน้ีเกิดจากการระเหยของนํ้าจากแหล่งนํ้ าต่าง ๆ บนผิวโลก ไอนํ้ าในบรรยากาศน้ีถา้หากมีมากขึ้นจนถึงจุด

อิ่มตวั ความแปรปรวนทางอุตุนิยมวิทยาของบรรยากาศรอบผิวโลกจะทาํให้ไอนํ้ากลัน่ตวัเป็นละอองนํ้า และ

รวมตวักนั “เป็นหยดนํ้า” ตกลงมาสู่ผิวโลกในหลายรูปแบบ เรียกว่า นํ้ าฟ้าหรือนํ้าจากอากาศ (Precipitation) 

ซ่ึงถา้เป็นของเหลวก็คือ ฝน (Rain)  ถา้เป็นรูปผลึกก็คือหิมะ (Snow)  ถา้เป็นรูปของของแข็ง ก็คือ ลูกเห็บ 

(Hail, Sleet) และนํ้าแข็ง (Ice) นอกจากนั้นก็มีรูปอื่น คือ นํ้าคา้ง (Dew) หรือนํ้าคา้งแข็งตวั (Frost) 

นํ้าฝนส่วนที่ตกถึงพ้ืนดิน จะเร่ิมซึมลงดินดว้ยแรงดึงดูดของเม็ดดิน ในลกัษณะที่เรียกว่าการซึมสู่ผิว

ดิน หรือการซึมผ่านผิวดิน (Infiltration) และจะกลายเป็นนํ้ าท่ีไหลในดินเรียกว่า “Subsurface Run-Off”  

ในกรณีที่เม็ดดินมีความช้ืนเดิมนอ้ยมาก เช่น แห้ง อตัราการซึมลงดินในลกัษณะน้ีจะสูงมาก แต่เมื่อดินอิ่มตวั

ก็จะลดลงทนัทีทันใดเช่นกนั นํ้ าส่วนที่ซึมลงไปอิ่มตัวอยู่ในดินจะถูกแรงดึงดูดโลกดูดให้ซึมลึกลงไปอีก

เรียกว่า นํ้าใตดิ้น (Ground Water)  

นํ้าใตดิ้นน้ีมีหลายระดบัขั้น จะค่อยๆ ไหลตามความลาดเทของชั้นดินไปสู่ที่ตํ่า อาจเป็นแหล่งขงันํ้ า

ใตดิ้นหรืออาจไหลออกสู่แม่นํ้าลาํธารที่อยูร่ะดบัตํ่ากว่า หรือออกสู่ทะเลโดยตรงก็มี แต่หากบางส่วนที่ซึมลง

ดินไปแลว้ เกิดมีชั้นดินแน่นทึบวางอยูน่ํ้าส่วนน้ีก็จะไหลไปตามลาดเทใตผิ้วดินและขนานไปกบัผิวดินแน่น

ทึบดงักล่าวเรียกว่า “Interflow” ซ่ึงจะไหลออกสู่ผิวดินอีกเป็นลกัษณะของนํ้าซบัค่อยไหลซึมออกไป นํ้ าที่

ซึมลงดินตามขั้นตอนต่างๆ นั้นอาจถูกรากพืชดูดเอาไปปรุงอาหาร เลี้ยงลาํตน้และคายออกทางใบ เรียกว่า 

การคายนํ้า (Transpiration) ซ่ึงเป็นจาํนวนมากนอ้ยขึ้นอยูก่บัพืช 

นํ้าฝนส่วนทีเ่หลือจากการซึมลงดิน เมื่ออตัราฝนตกมีค่าสูงกว่าอตัราการซึมลงดินก็จะเกิดขงันองอยู่

ตามพ้ืนดินแลว้รวมตวักนั ไหลลงสู่ที่ตํ่าเรียกว่า “Overland Flow” บางส่วนอาจไปรวมตวัอยูใ่นที่ลุ่มบริเวณ

เล็กๆ เรียกว่า “Surface Storage” แต่ส่วนใหญ่จะรวมกนัมีปริมาณมากขึ้น มีแรงเซาะดินให้เป็นร่องนํ้ า ลาํ

ธารและแม่นํ้าตามลาํดบั นํ้าที่ไหลอยูใ่นแม่นํ้ าลาํธารเรียกว่านํ้าท่า (Surface Runoff) นํ้าท่าน้ีจะไหลลงสู่ที่ตํ่า 

เช่น ออกไปสู่ทะเลและมหาสมุทร 

ตลอดเวลาที่นํ้ าอยู่ในขั้นตอนต่างๆ เหล่าน้ีจะเกิดการระเหยเรียกว่า “Evaporation” คือ นํ้ าเปลี่ยน

สภาพไปเป็นไอนํ้าขึ้นไปสู่บรรยากาศตลอดเวลา อาจเป็นจากผิวของใบไม ้ จากผิวดินที่อิ่มดว้ยนํ้ า  จากผิว

นํ้าในแม่นํ้ า  ลาํธาร ทะเลสาบ หนอง บึง อ่างเก็บนํ้ า  แต่ส่วนใหญ่ก็คือ จากทะเลและมหาสมุทร เมื่อเป็นไอ

นํ้ากจ็ะลอยสูงขึ้นไปและเมื่ออุณหภูมิเยน็ลงก็จะกลัน่ตวัเป็นละอองหรือหยดนํ้าและจะกลายเป็นฝนตกลงมา

อีก   



ระบบการให้นระบบการให้น้้ำาและการจัดการำาและการจัดการ

15แหล่งน้ำ�ชลประท�นเพื่อก�รเกษตร
 

การระเหยเป็นไอ (Evaporation) เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของนํ้ าบนพ้ืนผิวไปสู่บรรยากาศ      

ทั้งการระเหยเป็นไอ (Evaporation) โดยตรง และจากการคายนํ้ าของพืช (Transpiration) ซ่ึงมีช่ือเรียกว่า 

Evapo-Transpiration  (ดงัภาพที่ 2.2) 

หยาดนํ้าฟ้า (Precipitation) เป็นการตกลงมาของนํ้ าในบรรยากาศสู่พ้ืนผิวโลก โดยละอองนํ้ าใน

บรรยากาศจะรวมตวักนัเป็นกอ้นเมฆ และในที่สุดกลัน่ตวัเป็นฝนตกลงสู่ผิวโลก รวมถึง หิมะ และ ลกูเห็บ

(ดงัภาพที่ 2.2) 

การซึม (Infiltration) จากนํ้ าบนพ้ืนผิวลงสู่ดินเป็นนํ้ าใตดิ้น อตัราการซึมจะขึ้นอยู่กบัประเภทของ

ดิน หิน และปัจจยัประกอบอื่นๆ นํ้าใตดิ้นนั้นจะเคลื่อนตวัช้า  อาจไหลกลบัขึ้นบนผิวดินหรืออาจถูกกกัอยู่

ภายใตช้ั้นหินเป็นเวลาหลายพนัปี โดยปกติแลว้นํ้ าใตดิ้นจะกลบัเป็นนํ้ าที่ผิวดินบนพ้ืนที่ที่อยู่ระดับตํ่ากว่า 

ยกเวน้ในกรณีของบ่อนํ้าบาดาล (ดงัภาพที่ 2.2) 

นํ้าท่า (Run-Off)  หรือ นํ้ าไหลผ่าน  เป็นการไหลของนํ้ าบนผิวดินไปสู่มหาสมุทร นํ้ าไหลลงสู่

แม่นํ้ าและไหลไปสู่มหาสมุทร ซ่ึงอาจจะถูกกกัชั่วคราวตามห้วยหนอง คลอง บึง หรือ ทะเลสาบ ก่อนไหล

ลงสู่มหาสมุทร นํ้าบางส่วนกลบักลายเป็นไอก่อนจะไหลกลบัลงสู่มหาสมุทร (ดงัภาพที่ 2.2) 

 

ภาพท่ี 2.2 แสดงการหมุนเวียนของนํ้า 
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ดังนั้น พอสรุปไดว่้า วฏัจกัรของนํ้ า คือ  การเกิดและการหมุนเวียนของนํ้ าที่อยู่ในโลกนั่นเอง ซ่ึง

อาจจะอธิบายไดด้งัน้ี ไอนํ้ าในบรรยากาศเรียกว่า “ Atmospheric Moisture ” ไดแ้ก่ นํ้ าในรูปของไอนํ้ ามีอยู่

ในบรรยากาศทัว่ไปตลอดเวลา อาจมองเห็นไดใ้นรูปของ เมฆ หมอก และมองเห็นไม่ไดใ้นรูปของไอนํ้า ไอ

นํ้าน้ีเกิดจากการระเหยของนํ้าจากแหล่งนํ้ าต่าง ๆ บนผิวโลก ไอนํ้ าในบรรยากาศน้ีถา้หากมีมากขึ้นจนถึงจุด

อิ่มตวั ความแปรปรวนทางอุตุนิยมวิทยาของบรรยากาศรอบผิวโลกจะทาํให้ไอนํ้ากลัน่ตวัเป็นละอองนํ้า และ

รวมตวักนั “เป็นหยดนํ้า” ตกลงมาสู่ผิวโลกในหลายรูปแบบ เรียกว่า นํ้ าฟ้าหรือนํ้าจากอากาศ (Precipitation) 

ซ่ึงถา้เป็นของเหลวก็คือ ฝน (Rain)  ถา้เป็นรูปผลึกก็คือหิมะ (Snow)  ถา้เป็นรูปของของแข็ง ก็คือ ลูกเห็บ 

(Hail, Sleet) และนํ้าแข็ง (Ice) นอกจากนั้นก็มีรูปอื่น คือ นํ้าคา้ง (Dew) หรือนํ้าคา้งแข็งตวั (Frost) 

นํ้าฝนส่วนที่ตกถึงพ้ืนดิน จะเร่ิมซึมลงดินดว้ยแรงดึงดูดของเม็ดดิน ในลกัษณะที่เรียกว่าการซึมสู่ผิว

ดิน หรือการซึมผ่านผิวดิน (Infiltration) และจะกลายเป็นนํ้ าที่ไหลในดินเรียกว่า “Subsurface Run-Off”  

ในกรณีที่เม็ดดินมีความช้ืนเดิมนอ้ยมาก เช่น แห้ง อตัราการซึมลงดินในลกัษณะน้ีจะสูงมาก แต่เมื่อดินอิ่มตวั

ก็จะลดลงทนัทีทันใดเช่นกนั นํ้ าส่วนที่ซึมลงไปอิ่มตัวอยู่ในดินจะถูกแรงดึงดูดโลกดูดให้ซึมลึกลงไปอีก

เรียกว่า นํ้าใตดิ้น (Ground Water)  

นํ้าใตดิ้นน้ีมีหลายระดบัขั้น จะค่อยๆ ไหลตามความลาดเทของชั้นดินไปสู่ที่ตํ่า อาจเป็นแหล่งขงันํ้ า

ใตดิ้นหรืออาจไหลออกสู่แม่นํ้าลาํธารที่อยูร่ะดบัตํ่ากว่า หรือออกสู่ทะเลโดยตรงก็มี แต่หากบางส่วนที่ซึมลง

ดินไปแลว้ เกิดมีชั้นดินแน่นทึบวางอยูน่ํ้าส่วนน้ีก็จะไหลไปตามลาดเทใตผิ้วดินและขนานไปกบัผิวดินแน่น

ทึบดงักล่าวเรียกว่า “Interflow” ซ่ึงจะไหลออกสู่ผิวดินอีกเป็นลกัษณะของนํ้าซบัค่อยไหลซึมออกไป นํ้ าที่

ซึมลงดินตามขั้นตอนต่างๆ นั้นอาจถูกรากพืชดูดเอาไปปรุงอาหาร เลี้ยงลาํตน้และคายออกทางใบ เรียกว่า 

การคายนํ้า (Transpiration) ซ่ึงเป็นจาํนวนมากนอ้ยขึ้นอยูก่บัพืช 

นํ้าฝนส่วนทีเ่หลือจากการซึมลงดิน เมื่ออตัราฝนตกมีค่าสูงกว่าอตัราการซึมลงดินก็จะเกิดขงันองอยู่

ตามพ้ืนดินแลว้รวมตวักนั ไหลลงสู่ที่ตํ่าเรียกว่า “Overland Flow” บางส่วนอาจไปรวมตวัอยูใ่นที่ลุ่มบริเวณ

เล็กๆ เรียกว่า “Surface Storage” แต่ส่วนใหญ่จะรวมกนัมีปริมาณมากขึ้น มีแรงเซาะดินให้เป็นร่องนํ้ า ลาํ

ธารและแม่นํ้าตามลาํดบั นํ้าที่ไหลอยูใ่นแม่นํ้ าลาํธารเรียกว่านํ้าท่า (Surface Runoff) นํ้าท่าน้ีจะไหลลงสู่ที่ตํ่า 

เช่น ออกไปสู่ทะเลและมหาสมุทร 

ตลอดเวลาที่นํ้ าอยู่ในขั้นตอนต่างๆ เหล่าน้ีจะเกิดการระเหยเรียกว่า “Evaporation” คือ นํ้ าเปลี่ยน

สภาพไปเป็นไอนํ้าขึ้นไปสู่บรรยากาศตลอดเวลา อาจเป็นจากผิวของใบไม ้ จากผิวดินท่ีอิ่มดว้ยนํ้ า  จากผิว

นํ้าในแม่นํ้ า  ลาํธาร ทะเลสาบ หนอง บึง อ่างเก็บนํ้ า  แต่ส่วนใหญ่ก็คือ จากทะเลและมหาสมุทร เมื่อเป็นไอ

นํ้ากจ็ะลอยสูงขึ้นไปและเมื่ออุณหภูมิเยน็ลงก็จะกลัน่ตวัเป็นละอองหรือหยดนํ้าและจะกลายเป็นฝนตกลงมา

อีก   
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วฏัจกัรของนํ้ าจึงไม่มีเร่ิมตน้ ไม่มีท่ีส้ินสุดหมุนเวียนอยู่เช่นน้ีตลอดเวลา ปริมาณในขั้นตอนต่างๆ 

นั้นอาจผนัแปรมากนอ้ยไดเ้สมอ  ซ่ึงขึ้นอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ที่ควบคุมในขั้นตอนเหล่านั้นซ่ึงไดแ้ก่  

• ความร้อนจากดวงอาทิตย ์ทาํให้เกิดการระเหยของนํ้ าจากแหล่งนํ้ าต่างๆ กลายเป็นไอ

นํ้าขึ้นสู่บรรยากาศ 

• กระแสลม ช่วยทาํให้นํ้าระเหยกลายเป็นไอไดเ้ร็วขึ้น 

• มนุษยแ์ละสัตว ์ขับถ่ายของเสียออกมาในรูปของเหง่ือ ปัสสาวะ และลมหายใจออก 

กลายเป็นไอนํ้าสู่บรรยากาศ 

• พืช รากตน้ไมเ้ปรียบเหมือนฟองนํ้า มีความสามารถในการดูดนํ้าจากดินจาํนวนมากขึ้น

ไปเก็บไวใ้นส่วนต่างๆ ทั้งยอด ก่ิง ใบ ดอก ผล และลาํตน้ แลว้คายนํ้ าสู่บรรยากาศ ไอ

เหล่าน้ีจะควบแน่นและรวมกนัเป็นเมฆและตกลงมาเป็นฝนต่อไป 

2.2 แหล่งนํ้าชลประทาน 

แหล่งนํ้ าชลประทาน หมายถึง แหล่งนํ้ าธรรมชาติหรือแหล่งนํ้ าที่สร้างขึ้น เพ่ือเก็บกกั หรือทดนํ้ า  

เพ่ือนาํนํ้ ามาใชป้ระโยชน์ทางดา้นการชลประทาน  ส่วนมากไดจ้ากแหล่งนํ้ าธรรมชาติ ซ่ึงมีอยูท่ัว่ไป ไดแ้ก่ 

แม่นํ้า คลอง ลาํธาร  ทะเลสาบ  ห้วยหนอง  บึง  นํ้าใตดิ้น และนํ้าพุต่างๆ 

2.2.1 ประเภทของแหล่งนํ้าชลประทาน แหล่งนํ้าชลประทาน แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

• นํ้าจากอากาศ (Precipitation)  

• นํ้าผิวดินหรือนํ้าท่า (Run - Off)  

• นํ้าใตดิ้น (Ground Water) 

นํ้าจากอากาศ (Precipitation) นํ้ าเป็นทรัพยากรที่สําคัญของโลก เป็นทรัพยากรที่ไม่มีสูญหาย  

ปรากฏอยู่บนโลก 3 สถานะ คือ “นํ้ า” ในสถานะของเหลว “นํ้ าแข็ง” ในสถานะของแข็ง และ  “ไอนํ้ า” ใน

สถานะของก๊าซ  นํ้ามีบทบาทสาํคญัในการรักษาอณุหภูมิของโลกให้พอเหมาะ และเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งย่ิงต่อ

การดาํรงชีพ ของส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย และโดยเฉพาะอย่างย่ิงต่ออาชีพเกษตรกรรม การปรากฏอยูบ่นโลกของ

นํ้ าใน 3 สถานะ นั้นจะมีการหมุนเวียนดาํเนินไปอย่างต่อเน่ืองไม่จบส้ิน หรือที่เรียกว่า “วฏัจกัรนํ้ า” โดย

พลงังานความร้อนจากดวงอาทิตยส่์องกระทบผิวนํ้า  ทาํให้นํ้าจากแหล่งต่างๆ ระเหยกลายเป็นไอนํ้า ลอยขึ้น

สู่ชั้นบรรยากาศ  เมื่อกระทบกบัความเยน็ ไอนํ้าจะกลัน่ตวัละอองนํ้ารวมตวักนัเป็นกลุ่มหมอก หรือเมฆ และ

เมื่อการรวมตวัของเมฆใหญ่ขึ้น จนบรรยากาศรับนํ้ าหนักไม่ไหวก็จะตกลงสู่พ้ืนโลก ในรูปของนํ้ าจากฟ้า 

เช่น นํ้าฝน  ลูกเห็บ  หิมะ  นํ้าคา้ง เป็นตน้  ตวัแทนของนํ้าจากฟ้า หรือจากอากาศท่ีสาํคญัคือ “นํ้าฝน” ในทาง

การเกษตรนั้น ถา้มีนํ้าจากอากาศเพียงพอ ก็สามารถทาํการเพาะปลูกพืชได ้ ถา้ปริมาณนํ้าจากอากาศนอ้ยกว่า 

 

 
 

300 มิลลิ เมตรต่อปี ก็ต้องมีการหาแหล่งนํ้ าอื่นมาใช้ เช่น  แม่นํ้ า  ลําคลอง ลําธาร สระ บึง เป็นต้น                   

ดูรายละเอียดความสัมพนัธ์ของปริมาณนํ้าฝนกบัความตอ้งการของพืชไดจ้ากตารางที่ 2.1 

ตารางที่ 2.1 แสดงปริมาณนํ้าฝนที่สัมพนัธ์กบัความตอ้งการของพืช 

ปริมาณนํ้าฝน 
สภาพความต้องการนํ้าฝนของพืช 

นิ้ว มม. 

มากกว่า100 2,500 มากเกินความตอ้งการของพืช 

18-100 450-2,500 พอเหมาะกบัความตอ้งการของพืช 

12-18 300-500 ค่อนขา้งนอ้ย  พืชจาํพวกหญา้โตไดดี้ 

นอ้ยกว่า 12 300 จะแห้งเป็นทะเลทราย 

(ท่ีมา : ธนภณ พัฒนา) 

ปริมาณนํ้าฝนในประเทศไทย  เกิดจากอทิธิพลของลมฟ้าอากาศ ซ่ึงประกอบดว้ย 

1)  ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นลมที่พดัมาจากแถบไซบีเรีย ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน

กุมภาพนัธ์ มีคุณสมบติัเยน็และแห้ง และเมื่อพดัผ่านทะเลจีนใตแ้ละอ่าวไทย จะนาํความชุ่มช้ืนและฝนตก

ทางภาคใต ้

2)   ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้เป็นลมที่พดัจากมหาสมุทรอินเดีย ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกนัยายน  

มีคุณสมบติัร้อน และชุ่มช้ืน ทาํให้ฝนตกทัว่ทุกภาคของประเทศไทย 

3)  ร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศตํ่า คือแนวปะทะของลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ กบัลม

มรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ทาํให้ฝนตกในประเทศไทย โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 

4)  พายุหมุนโซนร้อน ประเทศไทยไดรั้บอิทธิพล ของพายไุตฝุ่้น ปีละ2-3ลูก ซ่ึงมีถิ่นกาํเนิดบริเวณ

มหาสมุทรแปซิฟิก และทะเลจีนใต้ทําให้เกิดฝนตกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ส่วนภาคใต้ จะเกิดฝนตกในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือน

ธนัวาคม  ฤดูฝนในประเทศไทย เร่ิมประมาณกลางเดือนพฤษภาคม และส้ินสุดในเดือนตุลาคม แต่สําหรับ

ภาคใต ้ฤดูฝนจะยาวนานกว่าภาคอื่นๆ อาจนานถึงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมของทุกปี  ปริมาณนํ้ าฝน

เฉลี่ยในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2551-2560 มีค่าประมาณ 1,684 มิลลิเมตรต่อปี และมีระยะเวลาฝนตกเฉลี่ย

ประมาณ 134 วนัต่อปี ซ่ึงนบัว่ามีปริมาณค่อนขา้งมาก สาํหรับปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยตามภาคต่างๆ 



ระบบการให้นระบบการให้น้้ำาและการจัดการำาและการจัดการ

17แหล่งน้ำ�ชลประท�นเพื่อก�รเกษตร

 

 
 

วฏัจกัรของนํ้ าจึงไม่มีเร่ิมตน้ ไม่มีท่ีส้ินสุดหมุนเวียนอยู่เช่นน้ีตลอดเวลา ปริมาณในขั้นตอนต่างๆ 

นั้นอาจผนัแปรมากนอ้ยไดเ้สมอ  ซ่ึงขึ้นอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ที่ควบคุมในขั้นตอนเหล่านั้นซ่ึงไดแ้ก่  

• ความร้อนจากดวงอาทิตย ์ทาํให้เกิดการระเหยของนํ้ าจากแหล่งนํ้ าต่างๆ กลายเป็นไอ

นํ้าขึ้นสู่บรรยากาศ 

• กระแสลม ช่วยทาํให้นํ้าระเหยกลายเป็นไอไดเ้ร็วขึ้น 

• มนุษยแ์ละสัตว ์ขับถ่ายของเสียออกมาในรูปของเหง่ือ ปัสสาวะ และลมหายใจออก 

กลายเป็นไอนํ้าสู่บรรยากาศ 

• พืช รากตน้ไมเ้ปรียบเหมือนฟองนํ้า มีความสามารถในการดูดนํ้าจากดินจาํนวนมากขึ้น

ไปเก็บไวใ้นส่วนต่างๆ ทั้งยอด ก่ิง ใบ ดอก ผล และลาํตน้ แลว้คายนํ้ าสู่บรรยากาศ ไอ

เหล่าน้ีจะควบแน่นและรวมกนัเป็นเมฆและตกลงมาเป็นฝนต่อไป 

2.2 แหล่งนํ้าชลประทาน 

แหล่งนํ้ าชลประทาน หมายถึง แหล่งนํ้ าธรรมชาติหรือแหล่งนํ้ าที่สร้างขึ้น เพ่ือเก็บกกั หรือทดนํ้ า  

เพ่ือนาํนํ้ ามาใชป้ระโยชน์ทางดา้นการชลประทาน  ส่วนมากไดจ้ากแหล่งนํ้ าธรรมชาติ ซ่ึงมีอยูท่ัว่ไป ไดแ้ก่ 

แม่นํ้า คลอง ลาํธาร  ทะเลสาบ  ห้วยหนอง  บึง  นํ้าใตดิ้น และนํ้าพุต่างๆ 

2.2.1 ประเภทของแหล่งนํ้าชลประทาน แหล่งนํ้าชลประทาน แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

• นํ้าจากอากาศ (Precipitation)  

• นํ้าผิวดินหรือนํ้าท่า (Run - Off)  

• นํ้าใตดิ้น (Ground Water) 

นํ้าจากอากาศ (Precipitation) นํ้ าเป็นทรัพยากรที่สําคัญของโลก เป็นทรัพยากรที่ไม่มีสูญหาย  

ปรากฏอยู่บนโลก 3 สถานะ คือ “นํ้ า” ในสถานะของเหลว “นํ้ าแข็ง” ในสถานะของแข็ง และ  “ไอนํ้ า” ใน

สถานะของก๊าซ  นํ้ามีบทบาทสาํคญัในการรักษาอณุหภูมิของโลกให้พอเหมาะ และเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งย่ิงต่อ

การดาํรงชีพ ของส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย และโดยเฉพาะอย่างย่ิงต่ออาชีพเกษตรกรรม การปรากฏอยูบ่นโลกของ

นํ้ าใน 3 สถานะ นั้นจะมีการหมุนเวียนดาํเนินไปอย่างต่อเน่ืองไม่จบส้ิน หรือที่เรียกว่า “วฏัจกัรนํ้ า” โดย

พลงังานความร้อนจากดวงอาทิตยส่์องกระทบผิวนํ้า  ทาํให้นํ้าจากแหล่งต่างๆ ระเหยกลายเป็นไอนํ้า ลอยขึ้น

สู่ชั้นบรรยากาศ  เมื่อกระทบกบัความเยน็ ไอนํ้าจะกลัน่ตวัละอองนํ้ารวมตวักนัเป็นกลุ่มหมอก หรือเมฆ และ

เมื่อการรวมตวัของเมฆใหญ่ขึ้น จนบรรยากาศรับนํ้ าหนักไม่ไหวก็จะตกลงสู่พ้ืนโลก ในรูปของนํ้ าจากฟ้า 

เช่น นํ้าฝน  ลูกเห็บ  หิมะ  นํ้าคา้ง เป็นตน้  ตวัแทนของนํ้าจากฟ้า หรือจากอากาศที่สาํคญัคือ “นํ้าฝน” ในทาง

การเกษตรนั้น ถา้มีนํ้าจากอากาศเพียงพอ ก็สามารถทาํการเพาะปลูกพืชได ้ ถา้ปริมาณนํ้าจากอากาศนอ้ยกว่า 

 

 
 

300 มิลลิ เมตรต่อปี ก็ต้องมีการหาแหล่งนํ้ าอื่นมาใช้ เช่น  แม่นํ้ า  ลําคลอง ลําธาร สระ บึง เป็นต้น                   

ดูรายละเอียดความสัมพนัธ์ของปริมาณนํ้าฝนกบัความตอ้งการของพืชไดจ้ากตารางท่ี 2.1 

ตารางที่ 2.1 แสดงปริมาณนํ้าฝนที่สัมพนัธ์กบัความตอ้งการของพืช 

ปริมาณนํ้าฝน 
สภาพความต้องการนํ้าฝนของพืช 

นิ้ว มม. 

มากกว่า100 2,500 มากเกินความตอ้งการของพืช 

18-100 450-2,500 พอเหมาะกบัความตอ้งการของพืช 

12-18 300-500 ค่อนขา้งนอ้ย  พืชจาํพวกหญา้โตไดดี้ 

นอ้ยกว่า 12 300 จะแห้งเป็นทะเลทราย 

(ท่ีมา : ธนภณ พัฒนา) 

ปริมาณนํ้าฝนในประเทศไทย  เกิดจากอทิธิพลของลมฟ้าอากาศ ซ่ึงประกอบดว้ย 

1)  ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นลมท่ีพดัมาจากแถบไซบีเรีย ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน

กุมภาพนัธ์ มีคุณสมบติัเยน็และแห้ง และเมื่อพดัผ่านทะเลจีนใตแ้ละอ่าวไทย จะนาํความชุ่มช้ืนและฝนตก

ทางภาคใต ้

2)   ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้เป็นลมท่ีพดัจากมหาสมุทรอินเดีย ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกนัยายน  

มีคุณสมบติัร้อน และชุ่มช้ืน ทาํให้ฝนตกทัว่ทุกภาคของประเทศไทย 

3)  ร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศตํ่า คือแนวปะทะของลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ กบัลม

มรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ทาํให้ฝนตกในประเทศไทย โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 

4)  พายุหมุนโซนร้อน ประเทศไทยไดรั้บอิทธิพล ของพายไุตฝุ่้น ปีละ2-3ลูก ซ่ึงมีถิ่นกาํเนิดบริเวณ

มหาสมุทรแปซิฟิก และทะเลจีนใต้ทําให้เกิดฝนตกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ส่วนภาคใต้ จะเกิดฝนตกในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือน

ธนัวาคม  ฤดูฝนในประเทศไทย เร่ิมประมาณกลางเดือนพฤษภาคม และส้ินสุดในเดือนตุลาคม แต่สําหรับ

ภาคใต ้ฤดูฝนจะยาวนานกว่าภาคอื่นๆ อาจนานถึงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมของทุกปี  ปริมาณนํ้ าฝน

เฉลี่ยในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2551-2560 มีค่าประมาณ 1,684 มิลลิเมตรต่อปี และมีระยะเวลาฝนตกเฉลี่ย

ประมาณ 134 วนัต่อปี ซ่ึงนบัว่ามีปริมาณค่อนขา้งมาก สาํหรับปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยตามภาคต่างๆ 



ระบบการให้นระบบการให้น้้ำาและการจัดการำาและการจัดการ

แหล่งน้ำาชลประทานเพื่อการเกษตร18

 

 
 

 

(ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2561)) 

ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีปริมาณฝนรวมรายปี 1,829 มิลลิเมตร เป็นปีที่สภาวะอากาศของ

ประเทศไทยมีความผนัแปรผิดไปจากปกติมาก คือ ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีของประเทศไทยในปีน้ีสูงกว่าค่า

ปกติประมาณร้อยละ 27 ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจาก พ.ศ. 2559 ที่มีปริมาณฝนรวมรายปี 1,667 มิลลิเมตร เน่ืองจากเกือบ

ทุกภาคของประเทศไทย มีฝนตกชุกหนาแน่นเกือบตลอดปี โดยฤดูฝนปีน้ีเร่ิมตน้ตามปกติแต่ส้ินสุดชา้กว่า

ปกติประมาณ 1 สัปดาห์ และตกเกือบต่อเน่ืองตลอดทั้งฤดู อีกทั้งนอกฤดูฝนซ่ึงปกติจะมีฝนนอ้ยแต่ในปีน้ีมี

ฝนมากผิดปกติ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า ปริมาณฝนรวมรายปีของ

ประเทศไทยมแีนวโนม้ลดลง 

ตารางที่ 2.2  ปริมาณฝนทั้งปีของประเทศไทยปี 2561 แต่ละภาค 

ภาค 
เฉลี่ยรวม 

(มิลลิเมตร/ปี) 

เหนือ 1,274.30 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,381.30 

กลาง 1,380.40 

ตะวนัออก 1,926.40 

ใตฝ่ั้งตะวนัออก 1,959.20 

ใตฝ่ั้งตะวนัตก 2,879.50 

(ท่ีมา : ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา) 

 

 
 

จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นไดว่้า ภาคใตจ้ะมีฝนรายปีมากที่สุดในประเทศและภาคเหนือเป็นภาคที่

ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยนอ้ยกว่าภาคอื่นๆ ปริมาณฝนทั้งประเทศไทยปี 2561 มีปริมาณ 1660.90 มิลลิเมตรต่อปี 

นํ้าผิวดินหรือนํ้าท่า ( Run – Off ) เมื่อฝนตกลงมาบนพ้ืนดินจะมีนํ้าบางส่วนขงัหรือไหลบนผิวดิน 

ซ่ึงเรียกว่านํ้าท่า และบางส่วนไหลซึมลงใตผิ้วดิน  ทาํให้เกิดแหล่งนํ้าตามธรรมชาติในดินที่อาํนวยประโยชน์

ให้กบัพืชโดยตรง เมื่อปริมาณนํ้าฝนตกลงมามาก นํ้าก็ไม่สามารถซึมลงในดินไดท้นั จึงทาํให้เกิดการไหลบ่า 

(Run-off) ของนํ้าลงสู่ที่ต ํ่า เช่น แม่นํ้า ลาํคลอง ลาํห้วย ลาํธาร  แลว้จึงไหลลงมหาสมุทรต่อไป 

จาํนวนนํ้ าท่าที่ไหลบนผิวดิน ไดก้ระจายตวัอยู่ตามลุ่มนํ้ า ทัว่ทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งหมด 

25 ลุ่มนํ้า มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้ารวมทั้งหมด 512,107 ตารางกิโลเมตร ดูรายละเอียด ตารางที่ 2.3  

ตารางที่ 2.3  แสดงรายละเอียดพ้ืนที่ลุ่มนํ้าเป็นรายภาคของประเทศไทย 

ลุ่มนํ้า 
พื้นที่ลุ่มนํ้ารวม 

(ตร.กม.) 
ช่ือลุ่มนํ้าประทาน จํานวนจังหวัด 

ภาคเหนือ 128,450 สาละวิน   กก   ปิง  วงั  

 ยม  น่าน 

16 

ภาคกลาง 98,476 เจ้าพ ระยา  ป่ าสักสะแกกรัง   

ท่าจีน  แม่กลอง  เพชรบุรี 

19 

ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

176,599 แม่นํ้าโขง  ชี  มูล 17 

ภาคตะวนัออก 36,480 ปราจีนบุรี  บางประกง 

ชายฝ่ังตะวนัออก 

7 

ภาคใต ้ 72,102 ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก  

ตาปี  ทะเลสาบสงขลา ปัตตานี 

ภาคใตฝ่ั้งทะเลตะวนัตก  

14 

รวม 512,107  73 

(ท่ีมา: ธนภณ พัฒนา) 

จากลุ่มนํ้ าต่างๆ 25 ลุ่มนํ้ า จะมีลุ่มนํ้ าใหญ่อยู่ 3 ลุ่มนํ้า คือ ลุ่มนํ้ าเจา้พระยา ลุ่มนํ้ าแม่กลอง  และลุ่ม

นํ้ าชีมูล  เป็นพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 65  ของพ้ืนที่ทัว่ประเทศ  มีแม่นํ้ าขนาดใหญ่และขนาดเล็กรวมกนั 66 

สาย รวมเป็นความยาว 15,262 กิโลเมตร ทะเลสาบ 1 แห่งคือทะเลสาบสงขลา 
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(ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2561)) 

ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีปริมาณฝนรวมรายปี 1,829 มิลลิเมตร เป็นปีที่สภาวะอากาศของ

ประเทศไทยมีความผนัแปรผิดไปจากปกติมาก คือ ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีของประเทศไทยในปีน้ีสูงกว่าค่า

ปกติประมาณร้อยละ 27 ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจาก พ.ศ. 2559 ที่มีปริมาณฝนรวมรายปี 1,667 มิลลิเมตร เน่ืองจากเกือบ

ทุกภาคของประเทศไทย มีฝนตกชุกหนาแน่นเกือบตลอดปี โดยฤดูฝนปีน้ีเร่ิมตน้ตามปกติแต่ส้ินสุดชา้กว่า

ปกติประมาณ 1 สัปดาห์ และตกเกือบต่อเน่ืองตลอดทั้งฤดู อีกทั้งนอกฤดูฝนซ่ึงปกติจะมีฝนนอ้ยแต่ในปีน้ีมี

ฝนมากผิดปกติ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า ปริมาณฝนรวมรายปีของ

ประเทศไทยมแีนวโนม้ลดลง 

ตารางที่ 2.2  ปริมาณฝนทั้งปีของประเทศไทยปี 2561 แต่ละภาค 

ภาค 
เฉลี่ยรวม 

(มิลลิเมตร/ปี) 

เหนือ 1,274.30 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,381.30 

กลาง 1,380.40 

ตะวนัออก 1,926.40 

ใตฝ่ั้งตะวนัออก 1,959.20 

ใตฝ่ั้งตะวนัตก 2,879.50 

(ท่ีมา : ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา) 

 

 
 

จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นไดว่้า ภาคใตจ้ะมีฝนรายปีมากที่สุดในประเทศและภาคเหนือเป็นภาคที่

ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยนอ้ยกว่าภาคอื่นๆ ปริมาณฝนทั้งประเทศไทยปี 2561 มีปริมาณ 1660.90 มิลลิเมตรต่อปี 

นํ้าผิวดินหรือนํ้าท่า ( Run – Off ) เมื่อฝนตกลงมาบนพ้ืนดินจะมีนํ้าบางส่วนขงัหรือไหลบนผิวดิน 

ซ่ึงเรียกว่านํ้าท่า และบางส่วนไหลซึมลงใตผิ้วดิน  ทาํให้เกิดแหล่งนํ้าตามธรรมชาติในดินท่ีอาํนวยประโยชน์

ให้กบัพืชโดยตรง เมื่อปริมาณนํ้าฝนตกลงมามาก นํ้าก็ไม่สามารถซึมลงในดินไดท้นั จึงทาํให้เกิดการไหลบ่า 

(Run-off) ของนํ้าลงสู่ที่ต ํ่า เช่น แม่นํ้า ลาํคลอง ลาํห้วย ลาํธาร  แลว้จึงไหลลงมหาสมุทรต่อไป 

จาํนวนนํ้ าท่าที่ไหลบนผิวดิน ไดก้ระจายตวัอยู่ตามลุ่มนํ้ า ทัว่ทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งหมด 

25 ลุ่มนํ้า มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้ารวมทั้งหมด 512,107 ตารางกิโลเมตร ดูรายละเอียด ตารางที่ 2.3  

ตารางที่ 2.3  แสดงรายละเอียดพ้ืนที่ลุ่มนํ้าเป็นรายภาคของประเทศไทย 

ลุ่มนํ้า 
พื้นที่ลุ่มนํ้ารวม 

(ตร.กม.) 
ช่ือลุ่มนํ้าประทาน จํานวนจังหวัด 

ภาคเหนือ 128,450 สาละวิน   กก   ปิง  วงั  

 ยม  น่าน 

16 

ภาคกลาง 98,476 เจ้าพ ระยา  ป่ าสักสะแกกรัง   

ท่าจีน  แม่กลอง  เพชรบุรี 

19 

ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

176,599 แม่นํ้าโขง  ชี  มูล 17 

ภาคตะวนัออก 36,480 ปราจีนบุรี  บางประกง 

ชายฝ่ังตะวนัออก 

7 

ภาคใต ้ 72,102 ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก  

ตาปี  ทะเลสาบสงขลา ปัตตานี 

ภาคใตฝ่ั้งทะเลตะวนัตก  

14 

รวม 512,107  73 

(ท่ีมา: ธนภณ พัฒนา) 

จากลุ่มนํ้ าต่างๆ 25 ลุ่มนํ้ า จะมีลุ่มนํ้ าใหญ่อยู่ 3 ลุ่มนํ้า คือ ลุ่มนํ้ าเจา้พระยา ลุ่มนํ้ าแม่กลอง  และลุ่ม

นํ้ าชีมูล  เป็นพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 65  ของพ้ืนที่ทัว่ประเทศ  มีแม่นํ้ าขนาดใหญ่และขนาดเล็กรวมกนั 66 

สาย รวมเป็นความยาว 15,262 กิโลเมตร ทะเลสาบ 1 แห่งคือทะเลสาบสงขลา 
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นํ้าใต้ดิน  (Ground Water) เป็นแหล่งนํ้ าธรรมชาติอีกประเภทหน่ึง  ซ่ึงใช้นํ้ าสําหรับทําการ

ชลประทานไดค้ือ แหล่งนํ้ าใตผิ้วดิน  ในทอ้งที่ซ่ึงไม่มีแหล่งนํ้ าบนผิวดินนั้นมนุษยรู้์จกัการนาํนํ้ าจากแหล่ง

นํ้าใตผิ้วดินขึ้นมาใชป้ระโยชน์สาํหรับอุปโภคบริโภค และสาํหรับใชเ้พาะปลูกมาตั้งแต่สมยัโบราณนํ้าที่มีอยู่

ใตผิ้วดินคือนํ้ าที่ได้มาจากนํ้ าฝนที่ตกลงมาแล้วซึมผ่านลงไปสะสมอยู่ในช่องว่างของดิน ทราย และกรวด 

ตลอดจนรอยแตกและโพรงของหินที่อยู่ใตผิ้วดินนั้น เมื่อขุดบ่อไปจนถึงชั้นที่มีนํ้ าสะสมอยู่ เช่นชั้นทราย 

หรือกรวด ซ่ึงนํ้าไหลผ่านไดดี้ เวลาใดที่นาํนํ้าขึ้นมาใช ้ทาํให้นํ้าในบ่อลดลง ก็จะมีนํ้าไหลซึมเขา้มาแทนที่อยู่

เสมอ บ่อนํ้ าท่ีใช้ในการชลประทานจะมีขนาดที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กบัแหล่งสะสมนํ้ าเป็นหลกั 

(ดงัภาพที่ 2.3) 

 

ภาพท่ี 2.3 แหล่งนํ้าใตผิ้วดิน 

(ท่ีมา :mindmap4u.com) 
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นํ้าใต้ดิน  (Ground Water) เป็นแหล่งนํ้ าธรรมชาติอีกประเภทหน่ึง  ซ่ึงใช้นํ้ าสําหรับทําการ

ชลประทานไดค้ือ แหล่งนํ้ าใตผิ้วดิน  ในทอ้งที่ซ่ึงไม่มีแหล่งนํ้ าบนผิวดินนั้นมนุษยรู้์จกัการนาํนํ้ าจากแหล่ง

นํ้าใตผิ้วดินขึ้นมาใชป้ระโยชน์สาํหรับอุปโภคบริโภค และสาํหรับใชเ้พาะปลูกมาตั้งแต่สมยัโบราณนํ้าที่มีอยู่

ใตผิ้วดินคือนํ้ าที่ได้มาจากนํ้ าฝนท่ีตกลงมาแล้วซึมผ่านลงไปสะสมอยู่ในช่องว่างของดิน ทราย และกรวด 

ตลอดจนรอยแตกและโพรงของหินที่อยู่ใตผิ้วดินนั้น เมื่อขุดบ่อไปจนถึงชั้นที่มีนํ้ าสะสมอยู่ เช่นชั้นทราย 

หรือกรวด ซ่ึงนํ้าไหลผ่านไดดี้ เวลาใดที่นาํนํ้าขึ้นมาใช ้ทาํให้นํ้าในบ่อลดลง ก็จะมีนํ้าไหลซึมเขา้มาแทนที่อยู่

เสมอ บ่อนํ้ าที่ใช้ในการชลประทานจะมีขนาดที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กบัแหล่งสะสมนํ้ าเป็นหลกั 

(ดงัภาพที่ 2.3) 

 

ภาพท่ี 2.3 แหล่งนํ้าใตผิ้วดิน 

(ท่ีมา :mindmap4u.com) 

 

 

 

 

 

 

 
 

แหล่งนํ้าที่สะสมอยู่ใต้ผิวดิน ที่สาํคญัมีอยูส่องประเภท 

1) แหล่งนํ้าที่ขงัอยูใ่นช่องว่างของดิน  แหล่งนํ้ าใตผิ้วดินประเภทน้ี มกัเป็นนํ้ าที่ขงัอยูใ่นดิน

ชั้นแรก ซ่ึงส่วนใหญ่ไดม้าจากนํ้ าบนผิวดินซึมลงไปสะสมอยู่ในช่องว่างของดินทราย และกรวด บ่อนํ้ าต้ืน

สําหรับใช้อุปโภค บริโภค ส่วนใหญ่ใช้นํ้ าจากแหล่งน้ี  และระดับความลึกประมาณ  6 - 15 เมตร                

(ดงัภาพที่ 2.4) 

 

ภาพท่ี 2.4 แหล่งใตด้ินระดบัต้ืน 

(ท่ีมา:mindmap4u.com) 

2) แหล่งนํ้าบาดาล เป็นแหล่งนํ้าในชั้นทรายและกรวด  ในช่องว่างหรือรอยแตกแยกของหิน 

ซ่ึงอยู่ภายใตช้ั้นดินปิดทบัดา้นบนแหล่งนํ้ าบาดาลเกิดจากนํ้ าบนผิวดิน ไดแ้ก่ นํ้ าจากแม่นํ้ า ลาํคลอง หนอง

บึง ไหลซึมผ่านลงไปเก็บกักอยู่ใน ชั้นทรายกรวด และในช่องว่างหรือรอยแตกแยกของนํ้ า บาดาลจะถูก

สะสมและกกัเก็บอยูภ่ายใตแ้รงดนั และอยูใ่นระดบัความลึก 10 เมตรขึ้นไป (ดงัภาพที่ 2.5)  

 

ภาพท่ี 2.5 แหล่งใตด้ินระดบัลึก 

(ท่ีมา :dgr.go.th) 
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2.3 การพัฒนาแหล่งนํ้าชลประทาน  

นํ้ าที่จะนํามาใช้ในด้านการเกษตรท่ีอยู่ตามแหล่งธรรมชาติต่างๆ ไม่มีประโยชน์โดยตรงกับ

การเกษตร จึงมีความจาํเป็นที่จะต้องเขา้พฒันาและปรับปรุง นํ้ าจากแหล่งนั้นๆ โดยนําเอาวิธีการของงาน

ชลประทาน เขา้ไปดาํเนินการดงัน้ี 

2.3.1 ชลประทานประเภทอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก เป็นงานหรือโครงการที่ตอ้งมีการยกระดับ

หรือกกัเก็บนํ้ า ที่แหล่งนํ้ าธรรมชาติ ให้มีระดับสูงกว่าพ้ืนท่ีเพาะปลูก แลว้ส่งนํ้ าไปตามระบบส่งนํ้ าให้กับ

พ้ืนที่เพาะปลูก โดยนํ้ าจะไหลไปตามคลองส่งนํ้ า ดว้ยแรงโน้มถ่วงของโลก งานชลประทานลกัษณะน้ีมีอยู ่ 

2 ประเภท 

1) งานชลประทานประเภททดนํ้ า เป็นงานชลประทานที่ต้องยกระดับนํ้ าที่มีอยู่เดิมตาม

ธรรมชาติเช่น แม่นํ้ า ลาํคลอง โดยจาํเป็นตอ้งก่อสร้างอาคารขวางทางนํ้ า โดยพิจารณาเลือกก่อสร้างอาคาร

ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการการใชง้านขนาดของลาํนํ้ า เช่นในลาํธารขนาดเล็กอาจจะใช้เสาไมเ้น้ือแข็งมา

ตอกเป็นแถวห่างกนัพอสมควร แลว้ใชแ้ผ่นไมห้รือหินก่อเป็นกาํแพงเป็นชั้นๆ สําหรับในลาํนํ้ าขนาดใหญ่

อาคารขวางลาํนํ้าจะทาํดว้ยหินทิ้งหรือคอนกรีต (ดงัภาพที่2.6) 

 

ภาพท่ี 2.6 เขือ่นทดนํ้าเจา้พระยา จงัหวดัชยันาท 

(ท่ีมา: meiq3.com) 

2) งานชลประทานประเภทเก็บกักนํ้ า  เป็นงานชลประทานท่ีต้องจดัหาและรวบรวมนํ้ าจาก

แหล่งนํ้าธรรมชาติเก็บไวเ้ป็นแหล่งนํ้าตน้ทุน  เพ่ือส่งให้พ้ืนที่เพาะปลูกสามารถที่จะนาํนํ้าไปใช้ไดต้ลอดไป

โดยเฉพาะในฤดูแลง้ งานชลประทานประเภทเก็บกกันํ้ า จาํเป็นตอ้งเลือกภูมิประเทศที่เหมาะสมมากที่สุด มี

แนวสันเขาเป็นคนักั้นนํ้ าโดยธรรมชาติ และสอบเขา้หากนัมีพ้ืนที่รับนํ้ าขนาดกวา้งใหญ่หรือเป็นพ้ืนที่ลุ่มซ่ึง

มีลกัษณะเป็นแอ่งหรือบึงตามธรรมชาติ สามารถหาตาํแหน่ง ปิดกั้นนํ้ าไวไ้ดอ้ย่างเหมาะสม การก่อสร้าง

โครงการต่างๆ ในลกัษณะน้ีจาํเป็นตอ้งมีการสํารวจขอ้มูลพ้ืนฐาน เช่น การสํารวจสภาพภูมิประเทศ สภาพ

 

 
 

อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา ธรณีวิทยา สําหรับงานสํารวจดา้นธรณีวิทยา ตอ้งสํารวจอยา่งละเอียดไปถึงการ

สาํรวจหาแนวหินแยก หินร้าว แนวส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว (ดงัภาพที่ 2.7) 

 

ภาพท่ี 2.7 เขือ่นเก็บกกันํ้าป่าสักชลสิทธ์ิ 

(ท่ีมา :th.smiz.net) 

งานชลประทานประเภทเก็บกกันํ้า เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้นอกจากจะมีประโยชน์ โดยตรงต่อ

กิจการดา้นการเกษตรแลว้ ยงัก่อให้เกิดประโยชน์ในดา้นอื่นๆ อีกมากมาย เป็นตน้ว่า 

1) ช่วยในดา้นการป้องกนันํ้าท่วม 

2) เป็นแหล่งพลงังานที่ใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า 

3) ช่วยให้การคมนาคมเหนือเขื่อนสะดวกขึ้น 

4) เป็นแหล่งเพาะและขยายพนัธ์ุสัตวน์ํ้า 

5) เป็นแหล่งประกอบอาชีพดา้นประมงนํ้าจืดของประชาชน 

6) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพกัผ่อนหยอ่นใจ 

7) ช่วยปรับสภาพนิเวศน์ของส่ิงแวดลอ้มรอบเขื่อนและอ่างเก็บนํ้าให้สมบูรณ์ขึ้น 

2.3.2 งานชลประทานประเภทสูบนํ้า งานชลประทานประเภทสูบนํ้า เป็นงานชลประทานที่จะตอ้ง

สูบนํ้ าขึ้นมาจากแหล่งนํ้ าให้สูงถึงระดับที่จะสามารถส่งนํ้ าต่อไปได้ตามต้องการ  แหล่งดังกล่าวอาจเป็น

แม่นํ้า ห้วย หนอง คลอง บึง และอ่างเก็บนํ้ า ตลอดจนบ่อนํ้ าบาดาล ที่มีนํ้ าเพียงพอในการใชไ้ดต้ลอดปีหรือ

เกือบตลอดปี งานชลประทานประเภทสูบนํ้า เป็นงานที่ตอ้งอาศยัแรงจากเคร่ืองจกัรกลหรือพลงังานอยา่งอื่น 

ยกนํ้าที่อยูใ่นระดบัตํ่าขึ้นไปยงัพ้ืนที่เพาะปลูก ซ่ึงอยูสู่งกว่าโดยปล่อยไปตามคลองส่งนํ้าประเภทของงานสูบ

นํ้าจะพิจารณาก่อสร้างในทอ้งที่ที่ไม่สามารถสร้างอ่างเก็บนํ้า  ทดนํ้ าและผนันํ้าไปตามคลองส่งนํ้า โดยอาศยั

แรงโนม้ถ่วงของโลกได ้ แต่มีความจาํเป็นตอ้งพฒันางานชลประทานเพ่ือช่วยเหลือพ้ืนที่เพาะปลูก เน่ืองจาก

มีแหล่งนํ้ าที่สูบขึ้นไปใช้ได ้และสภาพพ้ืนที่เพาะปลูกเหมาะสม งานก่อสร้างระบบสูบนํ้ าส่วนใหญ่จะใช้

พลังงานไฟฟ้า  โครงการสูบนํ้ าพลังไฟฟ้าที่กรมชลประทานดําเนินงานอยู่ ได้แก่ โครงการบางบาล 

โครงการโดมนอ้ย เป็นตน้ 



ระบบการให้นระบบการให้น้้ำาและการจัดการำาและการจัดการ

23แหล่งน้ำ�ชลประท�นเพื่อก�รเกษตร

 

 
 

2.3 การพัฒนาแหล่งนํ้าชลประทาน  

นํ้ าท่ีจะนํามาใช้ในด้านการเกษตรท่ีอยู่ตามแหล่งธรรมชาติต่างๆ ไม่มีประโยชน์โดยตรงกับ

การเกษตร จึงมีความจาํเป็นที่จะต้องเขา้พฒันาและปรับปรุง นํ้ าจากแหล่งนั้นๆ โดยนําเอาวิธีการของงาน

ชลประทาน เขา้ไปดาํเนินการดงัน้ี 

2.3.1 ชลประทานประเภทอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก เป็นงานหรือโครงการที่ตอ้งมีการยกระดับ

หรือกกัเก็บนํ้ า ที่แหล่งนํ้ าธรรมชาติ ให้มีระดับสูงกว่าพ้ืนท่ีเพาะปลูก แลว้ส่งนํ้ าไปตามระบบส่งนํ้ าให้กับ

พ้ืนท่ีเพาะปลูก โดยนํ้ าจะไหลไปตามคลองส่งนํ้ า ดว้ยแรงโน้มถ่วงของโลก งานชลประทานลกัษณะน้ีมีอยู ่ 

2 ประเภท 

1) งานชลประทานประเภททดนํ้ า เป็นงานชลประทานที่ต้องยกระดับนํ้ าที่มีอยู่เดิมตาม

ธรรมชาติเช่น แม่นํ้ า ลาํคลอง โดยจาํเป็นตอ้งก่อสร้างอาคารขวางทางนํ้ า โดยพิจารณาเลือกก่อสร้างอาคาร

ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการการใชง้านขนาดของลาํนํ้ า เช่นในลาํธารขนาดเล็กอาจจะใช้เสาไมเ้น้ือแข็งมา

ตอกเป็นแถวห่างกนัพอสมควร แลว้ใชแ้ผ่นไมห้รือหินก่อเป็นกาํแพงเป็นชั้นๆ สําหรับในลาํนํ้ าขนาดใหญ่

อาคารขวางลาํนํ้าจะทาํดว้ยหินทิ้งหรือคอนกรีต (ดงัภาพที่2.6) 

 

ภาพท่ี 2.6 เขือ่นทดนํ้าเจา้พระยา จงัหวดัชยันาท 

(ท่ีมา: meiq3.com) 

2) งานชลประทานประเภทเก็บกักนํ้ า  เป็นงานชลประทานที่ต้องจดัหาและรวบรวมนํ้ าจาก

แหล่งนํ้าธรรมชาติเก็บไวเ้ป็นแหล่งนํ้าตน้ทุน  เพ่ือส่งให้พ้ืนที่เพาะปลูกสามารถที่จะนาํนํ้าไปใช้ไดต้ลอดไป

โดยเฉพาะในฤดูแลง้ งานชลประทานประเภทเก็บกกันํ้ า จาํเป็นตอ้งเลือกภูมิประเทศที่เหมาะสมมากที่สุด มี

แนวสันเขาเป็นคนักั้นนํ้ าโดยธรรมชาติ และสอบเขา้หากนัมีพ้ืนที่รับนํ้ าขนาดกวา้งใหญ่หรือเป็นพ้ืนที่ลุ่มซ่ึง

มีลกัษณะเป็นแอ่งหรือบึงตามธรรมชาติ สามารถหาตาํแหน่ง ปิดกั้นนํ้ าไวไ้ดอ้ย่างเหมาะสม การก่อสร้าง

โครงการต่างๆ ในลกัษณะน้ีจาํเป็นตอ้งมีการสํารวจขอ้มูลพ้ืนฐาน เช่น การสํารวจสภาพภูมิประเทศ สภาพ

 

 
 

อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา ธรณีวิทยา สําหรับงานสํารวจดา้นธรณีวิทยา ตอ้งสํารวจอยา่งละเอียดไปถึงการ

สาํรวจหาแนวหินแยก หินร้าว แนวส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว (ดงัภาพที่ 2.7) 

 

ภาพท่ี 2.7 เขือ่นเก็บกกันํ้าป่าสักชลสิทธ์ิ 

(ท่ีมา :th.smiz.net) 

งานชลประทานประเภทเก็บกกันํ้า เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้นอกจากจะมีประโยชน์ โดยตรงต่อ

กิจการดา้นการเกษตรแลว้ ยงัก่อให้เกิดประโยชน์ในดา้นอื่นๆ อีกมากมาย เป็นตน้ว่า 

1) ช่วยในดา้นการป้องกนันํ้าท่วม 

2) เป็นแหล่งพลงังานที่ใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า 

3) ช่วยให้การคมนาคมเหนือเขื่อนสะดวกขึ้น 

4) เป็นแหล่งเพาะและขยายพนัธ์ุสัตวน์ํ้า 

5) เป็นแหล่งประกอบอาชีพดา้นประมงนํ้าจืดของประชาชน 

6) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพกัผ่อนหยอ่นใจ 

7) ช่วยปรับสภาพนิเวศน์ของส่ิงแวดลอ้มรอบเขื่อนและอ่างเก็บนํ้าให้สมบูรณ์ขึ้น 

2.3.2 งานชลประทานประเภทสูบนํ้า งานชลประทานประเภทสูบนํ้า เป็นงานชลประทานท่ีจะตอ้ง

สูบนํ้ าขึ้นมาจากแหล่งนํ้ าให้สูงถึงระดับที่จะสามารถส่งนํ้ าต่อไปได้ตามต้องการ  แหล่งดังกล่าวอาจเป็น

แม่นํ้า ห้วย หนอง คลอง บึง และอ่างเก็บนํ้ า ตลอดจนบ่อนํ้ าบาดาล ที่มีนํ้ าเพียงพอในการใชไ้ดต้ลอดปีหรือ

เกือบตลอดปี งานชลประทานประเภทสูบนํ้า เป็นงานที่ตอ้งอาศยัแรงจากเคร่ืองจกัรกลหรือพลงังานอยา่งอื่น 

ยกนํ้าที่อยูใ่นระดบัตํ่าขึ้นไปยงัพ้ืนที่เพาะปลูก ซ่ึงอยูสู่งกว่าโดยปล่อยไปตามคลองส่งนํ้าประเภทของงานสูบ

นํ้าจะพิจารณาก่อสร้างในทอ้งที่ที่ไม่สามารถสร้างอ่างเก็บนํ้า  ทดนํ้ าและผนันํ้าไปตามคลองส่งนํ้า โดยอาศยั

แรงโนม้ถ่วงของโลกได ้ แต่มีความจาํเป็นตอ้งพฒันางานชลประทานเพ่ือช่วยเหลือพ้ืนที่เพาะปลูก เน่ืองจาก

มีแหล่งนํ้ าที่สูบขึ้นไปใช้ได ้และสภาพพ้ืนที่เพาะปลูกเหมาะสม งานก่อสร้างระบบสูบนํ้ าส่วนใหญ่จะใช้

พลังงานไฟฟ้า  โครงการสูบนํ้ าพลังไฟฟ้าที่กรมชลประทานดําเนินงานอยู่ ได้แก่ โครงการบางบาล 

โครงการโดมนอ้ย เป็นตน้ 



ระบบการให้นระบบการให้น้้ำาและการจัดการำาและการจัดการ

แหล่งน้ำาชลประทานเพื่อการเกษตร24

 

 
 

2.3.3 งานพัฒนานํ้าใต้ดินเพื่อการชลประทาน ในสภาพพ้ืนที่บางแห่งอาจขาดนํ้ าผิวพ้ืน หรือไม่

สามารถอาศัยนํ้ าจากแม่ลาํธารได้ งานพฒันานํ้ าใต้ดินในบริเวณที่มีแหล่งนํ้ าใตดิ้นมาก (ดังภาพที่2.8, 2.9 

และภาพที่ 3.0) ก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ลดลง บ่อนํ้ าที่เจาะแต่ละบ่อสามารถใช้ประโยชน์ในการ

เพาะปลูกไดใ้นระดบัหน่ึง  การสํารวจขุดเจาะนํ้าบาดาล ลงทุนค่อนขา้งสูง เกษตรกรจึงจาํเป็นตอ้งหาขอ้มูล

จากแหล่งต่างๆ มาประกอบการพิจารณาดงัน้ี 

• ศึกษาจากพ้ืนที่ใกลเ้คียงว่ามีการขุดเจาะนํ้ าบาดาลหรือไม่ คุณภาพนํ้าเป็นอยา่งไร มีปริมาณ

นํ้ามากนอ้ยเพียงใด ระดบัความลึกเท่าไหร่ ค่าใชจ่้ายเป็นจาํนวนเท่าใด 

• ขอคาํแนะนาํการขุดเจาะนํ้าบาดาล จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมทรัพยากรธรณี หรือ

หน่วยงานเอกชนที่เก่ียวขอ้ง 

• เมื่อไดรั้บขอ้มูลมาพร้อมแลว้ให้พิจารณาค่าใชจ่้ายที่ตอ้งลงทุนเปรียบเทียบกบัรายไดข้อง

ผลผลิตของเรา ว่าคุม้กบัค่าใชจ่้ายในการลงทุนหรือไม่ การเปรียบเทียบผลตอบแทนควรคิด

เปรียบเทียบผลตอบแทนในเวลาอยา่งนอ้ย เท่ากบัอายกุารใชง้านของเคร่ืองมือและอุปกรณ์

ที่ลงทุนติดตั้งเพ่ือสูบนํ้าบาดาล 

 

ภาพท่ี 2.8 แสดงการขุดเจาะนํ้าบาดาล 

(ท่ีมา:dgr.go.th) 



ระบบการให้นระบบการให้น้้ำาและการจัดการำาและการจัดการ

25แหล่งน้ำ�ชลประท�นเพื่อก�รเกษตร

 

 
 

2.3.3 งานพัฒนานํ้าใต้ดินเพื่อการชลประทาน ในสภาพพ้ืนที่บางแห่งอาจขาดนํ้ าผิวพ้ืน หรือไม่

สามารถอาศัยนํ้ าจากแม่ลาํธารได้ งานพฒันานํ้ าใต้ดินในบริเวณที่มีแหล่งนํ้ าใตดิ้นมาก (ดังภาพที่2.8, 2.9 

และภาพที่ 3.0) ก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ลดลง บ่อนํ้ าที่เจาะแต่ละบ่อสามารถใช้ประโยชน์ในการ

เพาะปลูกไดใ้นระดบัหน่ึง  การสํารวจขุดเจาะนํ้าบาดาล ลงทุนค่อนขา้งสูง เกษตรกรจึงจาํเป็นตอ้งหาขอ้มูล

จากแหล่งต่างๆ มาประกอบการพิจารณาดงัน้ี 

• ศึกษาจากพ้ืนที่ใกลเ้คียงว่ามีการขุดเจาะนํ้ าบาดาลหรือไม่ คุณภาพนํ้าเป็นอยา่งไร มีปริมาณ

นํ้ามากนอ้ยเพียงใด ระดบัความลึกเท่าไหร่ ค่าใชจ่้ายเป็นจาํนวนเท่าใด 

• ขอคาํแนะนาํการขุดเจาะนํ้าบาดาล จากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เช่น กรมทรัพยากรธรณี หรือ

หน่วยงานเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง 

• เมื่อไดรั้บขอ้มูลมาพร้อมแลว้ให้พิจารณาค่าใชจ่้ายที่ตอ้งลงทุนเปรียบเทียบกบัรายไดข้อง

ผลผลิตของเรา ว่าคุม้กบัค่าใชจ่้ายในการลงทุนหรือไม่ การเปรียบเทียบผลตอบแทนควรคิด

เปรียบเทียบผลตอบแทนในเวลาอยา่งนอ้ย เท่ากบัอายกุารใชง้านของเคร่ืองมือและอุปกรณ์

ที่ลงทุนติดตั้งเพ่ือสูบนํ้าบาดาล 

 

ภาพท่ี 2.8 แสดงการขุดเจาะนํ้าบาดาล 

(ท่ีมา:dgr.go.th) 

 

 
 

 

ภาพท่ี 2.9 การใชน้ํ้าใตด้ินเพ่ือการชลประทานขนาดเล็ก 

(ท่ีมา : kasetporpeang.com) 

 

ภาพท่ี 2.10 แสดงการใชน้ํ้าใตด้ินเพ่ือการชลประทานขนาดใหญ ่

(ท่ีมา :wtamu.edu,ม.ป.ป.) 

 

ภาพท่ี 2.11 พ้ืนท่ีเพาะปลูกใชน้ํ้าใตด้ินเพ่ือการชลประทาน 

(ท่ีมา : wtamu.edu,ม.ป.ป.) 
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บทท่ี 3 

หลักการให้น้ําและปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง 

การชลประทาน ในแง่ของวิศวกรชลประทาน นอกจากจะทราบว่าจะจดัหานํ้ามาใชก้ารเพาะปลูก

อยา่งไรแลว้ ยงัจะตอ้งทราบและคาํนึงถึงส่ิงต่อไปน้ีดว้ย 

• ควรให้นํ้ากบัพืชเมื่อใด (When to irrigation)  

• ควรให้นํ้ากบัพืชมากแค่ไหน (How much water to apply) 

• ควรให้นํ้ากบัพืชโดยวิธีไหน (How to irrigation) 

3.1 จะให้นํ้ากับพืชเม่ือใด (When to irrigation)  

เมื่อเราเป็นผูใ้ห้นํ้ า เราจะทราบอย่างไรว่าเมื่อไหร่ควรจะให้นํ้ ากบัพืช เพราะถา้หากว่าให้นํ้ ากบัพืช

ขณะที่ดินยงัมีความช้ืนพอเพียง ก็เท่ากับว่าเป็นการสูญเปล่า ในขณะเดียวกันถ้าเราให้นํ้ าขณะที่ดินแห้ง

เกินไป ก็อาจจะมีผลทาํให้พืชเกิดการชะงกังนับ่อยๆ พืชแคระแกรน ผลผลิตที่ไดคุ้ณภาพไม่ดี ดงันั้นการที่

เราจะทราบว่าควรจะให้นํ้ากบัพืชเมื่อไหร่ เราจะตอ้งทราบขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี คือ 

3.1.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างดิน นํ้า และพืช 

ดิน (Soil) เป็นวสัดุที่มีรูพรุน ประกอบดว้ยสสาร 3 สถานะ  คือ ของแข็ง ของเหลวและก๊าซ

ขนาดของเม็ดดินที่รวมตวักนัเป็นกอ้นเรียกว่า  เน้ือดิน (Soil Texture) และเม็ดดินที่เรียงตวัและเกาะกนัทาํให้

เกิดรูพรุนหรือช่องว่างระหว่างเม็ดดินเรียกว่า โครงสร้างของดิน (Soil Structure) ซ่ึงทั้งสองส่ิงน้ีจะเป็นตัว

บ่งบอกถึง คุณสมบัติของดินนั้นๆ กล่าวคือเม็ดดินท่ีมีขนาดใหญ่จะมีช่องว่างของดินใหญ่ตามไปดว้ย แต่

ปริมาณหรือจาํนวนช่องว่างจะนอ้ยกว่าดินที่มีขนาดเล็ก 

 

ภาพท่ี 3.1 ภาพจาํลองเปรียบเทียบขนาดของอนุภาคดิน 
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สรุป...ขนาดและปริมาณของช่องว่างระหว่างเม็ดดิน มีความสาํคญัในเร่ืองการอุม้นํ้ าหรือดูด

ซบันํ้า มีอิทธิพลต่อการให้นํ้าและระบายนํ้าเป็นอยา่งมาก 

นํ้ าในดิน (Soil Water) การเรียงตัวของเม็ดดิน จะทําให้เกิดช่องว่างในดินที่มีขนาดและ

รูปทรงต่าง ๆ เกิดขึ้นเมื่อฝนตกหรือมีการให้นํ้ าแก่พืช นํ้ าจะแทรกเขา้ไปตามช่องว่างเหล่านั้น และเกาะติด

กบัเม็ดดว้ยแรงยึดเหน่ียว 2 ชนิด คือ 

 แรงยึดเหน่ียวระหว่างโมเลกุลที่เหมือนกนั (Cohesive Force) เช่นโมเลกุลดินกบัดิน 

นํ้ากบันํ้า เป็นตน้  

 แรงยึดเหน่ียวระหว่างโมเลกุลที่ต่างกัน (Adhesive Force)  เช่น  โมเลกุลนํ้ ากับดิน 

แรงทั้งสองแรงรวมเรียกว่า  Capillary  Force 

ถา้หากนํ้ าเข้าไปแทนที่อากาศในดินจนเต็มทุกช่องว่าง  เราเรียกช่วงน้ีว่า ดินอิ่มตัวด้วยนํ้า 

(Saturated) ในช่วงที่ดินอิ่มตวัดว้ยนํ้ า  ดินจะปราศจากอากาศ  นํ้ าที่อยู่ในช่องว่างเหล่านั้น จะเป็นปริมาตร

สูงสุดที่ดินจะเก็บเอาไวไ้ด ้ ถ้าหากไม่มีแรงภายนอกมากระทาํ  แต่เน่ืองจากสสารที่อยู่บนโลกทุกชนิด        

จะถูกแรงดึงดูดของโลกกระทําตลอดเวลา  ซ่ึงรวมถึงนํ้ าที่แทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินนั้นด้วย        

(ดงัภาพที่ 3.2) 

 

ภาพท่ี 3.2 ระดบัความช้ืนต่างๆ ท่ีอยู่ในดิน 

นํ้ าในช่องว่างที่มีขนาดใหญ่ จะมีแรงยึดเหน่ียวน้อยกว่านํ้ าในช่องว่างขนาดเล็ก  ดงันั้นเมื่อ

ผลรวมของแรงยึดเหน่ียว ระหว่างดินกับนํ้ า มีน้อยกว่าแรงดึงดูดของโลก นํ้ าก็จะไหลออกจากช่องว่าง

เหล่านั้น ไปในทิศทางที่ตํ่ากว่า นํ้ าที่ไหลในลกัษณะน้ีเรียกว่า  นํ้าอิสระ (Free Water or Gravitational Water) 

หลงัจากฝนหยดุตกหรือหยดุให้นํ้าแก่พืช  นํ้ าที่อยูใ่นช่องว่างของดินที่มีขนาดใหญ่  จะถูกระบายออกมา โดย

ใชเ้วลา 2 – 3 วนั (ในดินที่มีการระบายนํ้ าดี) จากนั้นอากาศก็จะเขา้มาแทนที่นํ้ าที่ไหลออกไป  ส่วนนํ้ าที่ใน

ช่องว่างที่มีขนาดเล็กจะไม่ถูกระบายออกไป เน่ืองจากดินไดดู้ดซับเอาไว ้ นํ้ าที่เหลืออยู่ในดินน้ีเราเรียกว่า  

นํ้ าซับ (Capillary  Water) นํ้ าซับจะมีการเคลื่อนที่อยู่ในดินอย่างชา้ๆ และไปในทิศทางที่มีแรงดูดซับมาก

เสมอ (ดินแห้ง)  
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สรุป...ขนาดและปริมาณของช่องว่างระหว่างเม็ดดิน มีความสาํคญัในเร่ืองการอุม้นํ้ าหรือดูด

ซบันํ้า มีอิทธิพลต่อการให้นํ้าและระบายนํ้าเป็นอยา่งมาก 

นํ้ าในดิน (Soil Water) การเรียงตัวของเม็ดดิน จะทําให้เกิดช่องว่างในดินที่มีขนาดและ

รูปทรงต่าง ๆ เกิดขึ้นเมื่อฝนตกหรือมีการให้นํ้ าแก่พืช นํ้ าจะแทรกเขา้ไปตามช่องว่างเหล่านั้น และเกาะติด

กบัเม็ดดว้ยแรงยึดเหน่ียว 2 ชนิด คือ 

 แรงยึดเหน่ียวระหว่างโมเลกุลที่เหมือนกนั (Cohesive Force) เช่นโมเลกุลดินกบัดิน 

นํ้ากบันํ้า เป็นตน้  

 แรงยึดเหน่ียวระหว่างโมเลกุลที่ต่างกัน (Adhesive Force)  เช่น  โมเลกุลนํ้ ากับดิน 

แรงทั้งสองแรงรวมเรียกว่า  Capillary  Force 

ถา้หากนํ้ าเข้าไปแทนที่อากาศในดินจนเต็มทุกช่องว่าง  เราเรียกช่วงน้ีว่า ดินอิ่มตัวด้วยนํ้า 

(Saturated) ในช่วงที่ดินอิ่มตวัดว้ยนํ้ า  ดินจะปราศจากอากาศ  นํ้ าที่อยู่ในช่องว่างเหล่านั้น จะเป็นปริมาตร

สูงสุดที่ดินจะเก็บเอาไวไ้ด ้ ถ้าหากไม่มีแรงภายนอกมากระทาํ  แต่เน่ืองจากสสารที่อยู่บนโลกทุกชนิด        

จะถูกแรงดึงดูดของโลกกระทําตลอดเวลา  ซ่ึงรวมถึงนํ้ าที่แทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินนั้นด้วย        

(ดงัภาพที่ 3.2) 

 

ภาพท่ี 3.2 ระดบัความช้ืนต่างๆ ท่ีอยู่ในดิน 

นํ้ าในช่องว่างท่ีมีขนาดใหญ่ จะมีแรงยึดเหน่ียวน้อยกว่านํ้ าในช่องว่างขนาดเล็ก  ดงันั้นเมื่อ

ผลรวมของแรงยึดเหน่ียว ระหว่างดินกับนํ้ า มีน้อยกว่าแรงดึงดูดของโลก นํ้ าก็จะไหลออกจากช่องว่าง

เหล่านั้น ไปในทิศทางที่ตํ่ากว่า นํ้ าที่ไหลในลกัษณะน้ีเรียกว่า  นํ้าอิสระ (Free Water or Gravitational Water) 

หลงัจากฝนหยดุตกหรือหยดุให้นํ้าแก่พืช  นํ้ าที่อยูใ่นช่องว่างของดินที่มีขนาดใหญ่  จะถูกระบายออกมา โดย

ใชเ้วลา 2 – 3 วนั (ในดินที่มีการระบายนํ้ าดี) จากนั้นอากาศก็จะเขา้มาแทนที่นํ้ าที่ไหลออกไป  ส่วนนํ้ าที่ใน

ช่องว่างท่ีมีขนาดเล็กจะไม่ถูกระบายออกไป เน่ืองจากดินไดดู้ดซับเอาไว ้ นํ้ าที่เหลืออยู่ในดินน้ีเราเรียกว่า  

นํ้ าซับ (Capillary  Water) นํ้ าซับจะมีการเคลื่อนที่อยู่ในดินอย่างชา้ๆ และไปในทิศทางที่มีแรงดูดซับมาก

เสมอ (ดินแห้ง)  

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 3.3 การเคลือ่นท่ีของนํ้าในดิน ไปในทิศทางท่ีมีแรงดูดซับมากเสมอ  

ต่อมา เมื่อดินสูญเสียนํ้ าหรือความช้ืนเหล่านั้นไป โดยพืชดูดนํ้ าไปใช้  หรือระเหยไปจากดิน

โดยแสงแดดและลม ทาํให้ความช้ืนเร่ิมลดลง จนกระทัง่ถึงจุดจุดหน่ึง ซ่ึงนํ้ าในดินจะไม่มีการเคลื่อนที่อีก

ต่อไป ทั้งน้ีเพราะว่าแรงที่นํ้าหรือความช้ืนจบัอยูร่อบๆ เม็ดดินนั้นเป็นแรงยึดเหน่ียวที่สูงมาก โดยจะจบัแน่น

เป็นฟิล์มบางๆ อยู่รอบเม็ดดิน ซ่ึงพืชไม่สามารถดูดนํ้ าไปใช้ได้ จะทําให้พืชเร่ิมเห่ียวเฉา อาการเห่ียวเฉา  

ในช่วงน้ีถือว่าเป็นการเห่ียวเฉาชั่วคราว (Temporary Wilting ) ถา้หากทาํการให้นํ้ ากบัพืช  พืชก็จะกลบัเขา้สู่

ภาวะปกติ  แต่ถา้หากปล่อยให้พืชขาดนํ้ าต่อไป  พืชก็จะตายในท่ีสุด  เพราะพืชไม่สามารถนาํนํ้ าจากดินไป

ใชไ้ด ้ นํ้าที่เหลืออยูเ่ป็นนํ้าที่จบัรอบๆ เม็ดดินเป็นแผ่นบางๆ น้ีเรียกว่า นํ้าเย่ือ (Hygroscopic Water)  

สรุป ไดว่้านํ้าในดินทั้งสามชนิด ที่พืชจะนาํไปใชไ้ดก้็คือ  นํ้าอิสระ และนํ้าซับ  

ระดับความช้ืนของดินในช่วงต่าง ๆ 

 

ภาพท่ี 3.4 นํ้าในดิน และระดบัความช้ืนของดินท่ีจุดต่างๆ 

ความช้ืนชลประทาน (Field  Capacity  FC) หมายถึง ระดับความช้ืนที่ เหลืออยู่ในดิน 

หลังจากนํ้ าอิสระระบายออกไปหมดแล้ว ช่วงน้ีถือว่าเป็นช่วงที่ดินมีความช้ืนสูงสุด ที่พืชจะนําไปใช้ได ้

(เป็นความช้ืนที่เป็นประโยชน์ต่อพืช =  100% ) 

 

 



ระบบการให้นระบบการให้น้้ำาและการจัดการำาและการจัดการ

หลักการให้น้ำาและปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง30

 

 
 

จุดเหี่ยวเฉาถาวร  (Permanent  Wilting  Point  PWP) หมายถึงในช่วงที่ความช้ืนในดิน   

ถูกพืชนาํไปใช้ หรือสูญเสียโดยการระเหยเน่ืองจากลมหรือความร้อน จนกระทัง่ความช้ืนเหลือน้อยจนพืช

ไม่สามารถดูดนํ้าในดินนั้นไปใชไ้ด ้พืชก็จะเร่ิมเห่ียวเฉา (Wilting Point)  และช่วงน้ีถา้หากปล่อยให้ดินขาด

ความช้ืนต่อไป พืชก็จะตายในที่สุด  ซ่ึงเรียกว่า จุดเห่ียวเฉาอย่างถาวร (Permanent  Wilting  Point) ความช้ืน

ช่วงน้ีถือว่าความช้ืนที่เป็นประโยชน์ต่อพืช = 0 % (ไม่มีประโยชน์) 

ความช้ืนที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Available Moisture) หมายถึง  ความช้ืนหรือนํ้ าที่พืชจะ

นําไปใช้ประโยชน์ได้ จากดินนั้นๆ ในดินชนิดต่างๆ จะมีความช้ืนที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Available 

Moisture) โดยประมาณดงัน้ี 

ดินทราย        = 19  มิลลิเมตร  ต่อ ความลึกของดิน 30 เซนติเมตร  

  ดินทรายปนร่วน        = 25  มิลลิเมตร  ต่อ ความลึกของดิน 30 เซนติเมตร 

  ดินร่วนปนทราย        = 38  มิลลิเมตร  ต่อ ความลึกของดิน 30 เซนติเมตร  

  ดินร่วน         = 50  มิลลิเมตร  ต่อ ความลึกของดิน 30 เซนติเมตร 

  ดินเหนียว        = 55  มิลลิเมตร  ต่อ ความลึกของดิน 30 เซนติเมตร  

 

3.1.2 ความลึกของเขตรากพืช (Root Zone Depth) 

 

ภาพท่ี 3.5 ความลกึของเขตรากพืช(Root Zone Depth) 

(ท่ีมา : web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi2/subsoil/soil.htm) 

 

 
 

ความลึกของเขตรากพืช (Root Zone Depth) หมายถึง ความลึกของรากพืช (ไม่มีรากแกว้) ที่

แผ่กระจายลงไปในดินที่เป็นปกติ เน้ือดินมีลกัษณะสมํ่าเสมอคือเป็นเน้ือเดียวกนัตลอดความลึกของชั้นดิน 

ความลึกของรากพืชจะแตกต่างกนัขึ้นอยู่กบัชนิดของพืช การวดัความลึกของรากพืช จะวดัในดินท่ีมีเน้ือ

สมํ่าเสมอ ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก และตอ้งเป็นดินที่มีการระบายนํ้าดี ตลอดบริเวณเขตรากพืช 

ลกัษณะการแผ่กระจายของรากพืช เก่ียวขอ้งต่อการให้นํ้ า  เพราะรากพืชเป็นส่วนที่จะนาํนํ้ า

ไปยงัส่วนต่างๆ ของลาํตน้ การแผ่กระจายและการดูดนํ้าของรากพืชโดยทัว่ไปมีลกัษณะ (ดงัภาพที่ 3.6) 

 

ภาพท่ี 3.6 ความช้ืนท่ีพืชท่ีดูดนาํไปใชใ้นระดบัต่างๆ ของดิน 

จากภาพจะเห็นไดว่้า ส่วนที่พืชดูดนํ้ าไดม้ากที่สุดไดแ้ก่ส่วนบนสุด (40%) และที่ส่วนล่างสุด

จะดูดไดน้อ้ยที่สุด (10%) ดงันั้นการรักษาระดบัความช้ืนบริเวณดินชั้นบนจึงมีส่วนสาํคญัต่อการเจริญเติบโต

ของพืชเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะพืชที่รากต้ืน 

3.1.3 อัตราการใช้นํา้ของพืช (Consumption use of water) 

 

ภาพท่ี 3.7 อตัราการใชน้ํ้าของพืช  (Consumption Use of Water)  
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จุดเหี่ยวเฉาถาวร  (Permanent  Wilting  Point  PWP) หมายถึงในช่วงที่ความช้ืนในดิน   

ถูกพืชนาํไปใช้ หรือสูญเสียโดยการระเหยเน่ืองจากลมหรือความร้อน จนกระทัง่ความช้ืนเหลือน้อยจนพืช

ไม่สามารถดูดนํ้าในดินนั้นไปใชไ้ด ้พืชก็จะเร่ิมเห่ียวเฉา (Wilting Point)  และช่วงน้ีถา้หากปล่อยให้ดินขาด

ความช้ืนต่อไป พืชก็จะตายในที่สุด  ซ่ึงเรียกว่า จุดเห่ียวเฉาอย่างถาวร (Permanent  Wilting  Point) ความช้ืน

ช่วงน้ีถือว่าความช้ืนที่เป็นประโยชน์ต่อพืช = 0 % (ไม่มีประโยชน์) 

ความช้ืนที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Available Moisture) หมายถึง  ความช้ืนหรือนํ้ าที่พืชจะ

นําไปใช้ประโยชน์ได้ จากดินนั้นๆ ในดินชนิดต่างๆ จะมีความช้ืนที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Available 

Moisture) โดยประมาณดงัน้ี 

ดินทราย        = 19  มิลลิเมตร  ต่อ ความลึกของดิน 30 เซนติเมตร  

  ดินทรายปนร่วน        = 25  มิลลิเมตร  ต่อ ความลึกของดิน 30 เซนติเมตร 

  ดินร่วนปนทราย        = 38  มิลลิเมตร  ต่อ ความลึกของดิน 30 เซนติเมตร  

  ดินร่วน         = 50  มิลลิเมตร  ต่อ ความลึกของดิน 30 เซนติเมตร 

  ดินเหนียว        = 55  มิลลิเมตร  ต่อ ความลึกของดิน 30 เซนติเมตร  

 

3.1.2 ความลึกของเขตรากพืช (Root Zone Depth) 

 

ภาพท่ี 3.5 ความลกึของเขตรากพืช(Root Zone Depth) 

(ท่ีมา : web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi2/subsoil/soil.htm) 

 

 
 

ความลึกของเขตรากพืช (Root Zone Depth) หมายถึง ความลึกของรากพืช (ไม่มีรากแกว้) ที่

แผ่กระจายลงไปในดินที่เป็นปกติ เน้ือดินมีลกัษณะสมํ่าเสมอคือเป็นเน้ือเดียวกนัตลอดความลึกของชั้นดิน 

ความลึกของรากพืชจะแตกต่างกนัขึ้นอยู่กบัชนิดของพืช การวดัความลึกของรากพืช จะวดัในดินที่มีเน้ือ

สมํ่าเสมอ ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก และตอ้งเป็นดินที่มีการระบายนํ้าดี ตลอดบริเวณเขตรากพืช 

ลกัษณะการแผ่กระจายของรากพืช เก่ียวขอ้งต่อการให้นํ้ า  เพราะรากพืชเป็นส่วนที่จะนาํนํ้ า

ไปยงัส่วนต่างๆ ของลาํตน้ การแผ่กระจายและการดูดนํ้าของรากพืชโดยทัว่ไปมีลกัษณะ (ดงัภาพที่ 3.6) 

 

ภาพท่ี 3.6 ความช้ืนท่ีพืชท่ีดูดนาํไปใชใ้นระดบัต่างๆ ของดิน 

จากภาพจะเห็นไดว่้า ส่วนที่พืชดูดนํ้ าไดม้ากที่สุดไดแ้ก่ส่วนบนสุด (40%) และที่ส่วนล่างสุด

จะดูดไดน้อ้ยที่สุด (10%) ดงันั้นการรักษาระดบัความช้ืนบริเวณดินชั้นบนจึงมีส่วนสาํคญัต่อการเจริญเติบโต

ของพืชเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะพืชที่รากต้ืน 

3.1.3 อัตราการใช้นํา้ของพืช (Consumption use of water) 

 

ภาพท่ี 3.7 อตัราการใชน้ํ้าของพืช  (Consumption Use of Water)  



ระบบการให้นระบบการให้น้้ำาและการจัดการำาและการจัดการ

หลักการให้น้ำาและปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง32

 

 
 

อัตราการใช้นํ้าของพืช  (Consumption Use of Water)  หมายถึง  ผลรวมของนํ้ าที่พืชดูดนํ้ า

ไปใช้และคายออกที่ใบ (Transpiration)  รวมกบันํ้ าท่ีระเหยไปจากดิน  (Evaporation) โดยพืชไม่ได้ใช้ซ่ึง

รวมเรียกว่า อตัราการใชน้ํ้าของพืช  (Consumption Use of Water or Evapotranspiration) 

อตัราการใชน้ํ้าของพืช ขึ้นอยูก่บัปัจจยัต่างๆ เช่น 

• อุณหภูมิของอากาศ 

• ความช้ืนในอากาศ( ความช้ืนสัมพทัธ์) 

• ความเร็วลม 

• จาํนวนฝนที่ตก 

• ปัจจยัอื่น ๆ ไดแ้ก่ ชนิดพืชที่ปลูก อายแุละขนาดของพืช 

การหาอัตราการให้นํ้าของพืช มีหลายวิธี เช่น 

 ก. วดัจากถงัวดัอตัราการใชน้ํ้าของพืช เช่นถงัวดัอตัราการใชน้ํ้าของขา้ว 

 

ภาพท่ี 3.8 ถงัวดัอตัราการใชน้ํ้าของขา้ว 

 ข. วดัจากถาดวดัการระเหยของนํ้า (Evaporation  Pan) 

 

ภาพท่ี 3.9 ถาดวดัการระเหยของนํ้า (Evaporation  Pan) 

การกําหนดอัตราการใช้นํ้าของพืช   เพ่ือความสะดวกในคาํนวณปริมาณนํ้าที่พืชใช ้ นิยมบอก

หน่วยเป็นความลึกต่อหน่วยเวลา เช่น  มิลลิเมตร / วนั หรือ น้ิว / วนั 
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อัตราการใช้นํ้าของพืช  (Consumption Use of Water)  หมายถึง  ผลรวมของนํ้ าที่พืชดูดนํ้ า

ไปใช้และคายออกที่ใบ (Transpiration)  รวมกบันํ้ าท่ีระเหยไปจากดิน  (Evaporation) โดยพืชไม่ได้ใช้ซ่ึง

รวมเรียกว่า อตัราการใชน้ํ้าของพืช  (Consumption Use of Water or Evapotranspiration) 

อตัราการใชน้ํ้าของพืช ขึ้นอยูก่บัปัจจยัต่างๆ เช่น 

• อุณหภูมิของอากาศ 

• ความช้ืนในอากาศ( ความช้ืนสัมพทัธ์) 

• ความเร็วลม 

• จาํนวนฝนท่ีตก 

• ปัจจยัอื่น ๆ ไดแ้ก่ ชนิดพืชที่ปลูก อายแุละขนาดของพืช 

การหาอัตราการให้นํ้าของพืช มีหลายวิธี เช่น 

 ก. วดัจากถงัวดัอตัราการใชน้ํ้าของพืช เช่นถงัวดัอตัราการใชน้ํ้าของขา้ว 

 

ภาพท่ี 3.8 ถงัวดัอตัราการใชน้ํ้าของขา้ว 

 ข. วดัจากถาดวดัการระเหยของนํ้า (Evaporation  Pan) 

 

ภาพท่ี 3.9 ถาดวดัการระเหยของนํ้า (Evaporation  Pan) 

การกําหนดอัตราการใช้นํ้าของพืช   เพ่ือความสะดวกในคาํนวณปริมาณนํ้าที่พืชใช ้ นิยมบอก

หน่วยเป็นความลึกต่อหน่วยเวลา เช่น  มิลลิเมตร / วนั หรือ น้ิว / วนั 

 

 
 

3.1.4 การกําหน ดการให้นํ้ าแก่พื ช  (Management Allowed Deficiency) MAD หมายถึง  การ

กาํหนดความช้ืนหรือนํ้าในส่วนจะให้พืชนาํไปใช ้ก่อนที่จะมีการให้นํ้ากบัพืชคร้ังต่อไปปกติรากพืชจะดูดนํ้ า

ไปใชไ้ดดี้ที่สุด  เมื่อดินนั้นมีความช้ืนอยู่ในช่วงความช้ืนชลประทาน (Field Capacity)  และจะเร่ิมนาํนํ้ าไป

ใชไ้ดย้ากขึ้นเมื่อ ความช้ืนเร่ิมหมดไป จนถึงจุดเห่ียวเฉา (Wilting Point , WP)  

ดงันั้นผูจ้ัดการการให้นํ้ า ควรกาํหนดความช้ืน ที่มีอยู่ในดิน ว่าจะให้พืชใช้มากน้อยเท่าใด

ก่อนที่จะให้นํ้าคร้ังต่อไป ซ่ึงเรียกว่า MAD  ค่า MAD มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นตห์รือความลึกของนํ้ าในดิน เช่น  

มิลลิเมตร เซนติเมตร และน้ิว เป็นตน้ ตามปกติการกาํหนด MAD ของพืชพอมีหลกัเกณฑก์ารกาํหนดเฉลี่ย

ดงัน้ี คือ  

  - พืชผกั    กาํหนด     MAD    =   20 – 40 %  

  - พืชไร่    กาํหนด     MAD    =   50 – 70 % 

สรุป MAD หมายถึง ตวัเลขที่ผูจ้ดัการการให้นํ้ า กาํหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ ของความช้ืนที่มีอยู่

ในดิน (ขณะอยูท่ี่จุดความช้ืนชลประทาน ) ที่ให้พืชใช ้ก่อนการให้นํ้ากบัพืชคร้ังต่อไป 

ดังนั้น การที่จะให้นํ้าเมื่อไหร่ จะตอ้งทราบขอ้มลู คือ 

  1. รู้ชนิดของเนื้อดินที่ทําการเพาะปลูก 

  2. รู้ความลึกของเขตรากพืชทีป่ลูก 

  3. ทราบอัตราการใช้นํ้าของพืช 

  4. ทราบการกําหนดการให้นํ้าแก่พืช (Management Allowed Deficiency) MAD 

 

3.2 จะให้นํ้ามากแค่ไหน (How much water to apply) 

เราจะทราบไดอ้ยา่งไรว่า  จะตอ้งให้นํ้ากบัพืชท่ีปลูก จาํนวนมากนอ้ยแค่ไหน เพราะหากให้มากไป 

ก็เท่ากบัว่าเป็นการส้ินเปลือง เพ่ิมตน้ทุนในการผลิต แต่หากให้น้อยไป ก็ทาํให้ไม่พอเพียงต่อความตอ้งการ

ของพืช หากเป็นเช่นน้ีบ่อยๆ อาจทาํให้พืชเกิดการชะงกังนั และแคระแกรนในที่สุด  การที่จะให้นํ้ ากบัพืช

มากแค่ไหน  ขึ้นอยูก่บัปัจจยัต่อไปน้ี คือ 

3.2.1 ประสิทธิภาพการให้นํ้า (Application Efficiency, Ea) หมายถึง ความสามารถของผูใ้ห้นํ้ า 

รวมถึงระบบการให้นํ้ าที่ใช้ในพ้ืนที่เพาะปลูก ว่ามีประสิทธิภาพการให้นํ้ าได้ดีมากน้อยเพียงไรในการ

ออกแบบระบบชลประทาน ประสิทธิภาพในการให้นํ้ าจะมีตวัเลขเป็นเปอร์เซ็นต ์(%) โดยขึ้นอยูก่บัวิธีการ

ให้นํ้า ดงัน้ี 
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หลักการให้น้ำาและปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง34

 

 
 

• การให้นํา้แบบร่องคู (Furrow  Irrigation) มีประสิทธิภาพการให้นํ้า (Ea) = 50% 

 

ภาพท่ี 3.10 การให้นํ้าแบบร่องคู  (Furrow  Irrigation)  

• การให้นํา้แบบท่วมผิวดิน (Flooding  Irrigation) มีประสิทธิภาพการให้นํ้า (Ea) = 60% 

 

ภาพท่ี 3.11 การให้นํ้าแบบท่วมผิวดิน (Flooding  Irrigation) 

• การให้นํา้แบบฉีดฝอย (Sprinkler  Irrigation) มีประสิทธิภาพการให้นํ้า (Ea)=70% 

 
 

ภาพท่ี 3.12 การให้นํ้าแบบฉีดฝอย (Sprinkler  Irrigation) 

 

 

 

 
 

• การให้นํา้แบบหยด (Drip or Trickle) มีประสิทธิภาพการให้นํ้า (Ea) = 90% 

 

ภาพท่ี 3.13 การให้นํ้าแบบหยด (Drip or Trickle) 

จากตัวเลขที่เป็นเปอร์เซ็นต์ข้างต้น  ประสิทธิภาพการให้นํ้ า (Ea) จะใช้วิธีการให้นํ้ าเป็น

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา แต่ในทางปฏิบัติผูใ้ห้นํ้ ามีส่วนสําคญัท่ีจะทาํให้ประสิทธิภาพการให้นํ้ า (Ea) 

ดงักล่าวสูงขึ้นหรือตํ่าลงขึ้นอยู่กบัความละเอียดของผูใ้ห้นํ้า  อย่างไรก็ตามตวัเลขดงักล่าวเป็นส่ิงสะดวกต่อ

การคาํนวณการให้นํ้า บนพ้ืนที่เพาะปลูกเวน้เสียแต่ว่าระบบการให้นํ้าดงักล่าวไดรั้บการประเมินผล บนพ้ืนที่

เพาะปลูกจริงๆ  เสียก่อน ตวัเลขประสิทธิภาพการให้นํ้าอาจจะเปลี่ยนแปลงได ้

3.2.2 อัตราการซึมนํ้าของดนิ ขึ้นอยูก่บัปัจจยัหลายๆ อยา่ง เช่น ลกัษณะของเน้ือดิน โครงสร้างของ

ดิน ปริมาณอินทรีวตัถุในดิน ความลาดเทของพ้ืนที่ดิน การมีส่ิงปกคลมุของดินนั้นๆ  ลกัษณะการซึมนํ้าของ

ดินพอที่จะสรุปได ้2 ลกัษณะ คือ 

1) ซึมลงในแนวดิ่ง (Infiltration  Rate) 

 

ภาพท่ี 3.14 ลกัษณะการซึมของนํ้าในแนวดิ่ง 

การซึมลงในแนวด่ิง (Infiltration  Rate) จะเป็นการซึมจากผิวดินดา้นบน โดยการดูดซบั

ของดินและดว้ยแรงดึงดูดของโลกรวมกนั เช่น การให้นํ้าแบบท่วมเป็นผืน การให้นํ้าแบบฉีดฝอย เป็นตน้ 
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• การให้นํา้แบบร่องคู (Furrow  Irrigation) มีประสิทธิภาพการให้นํ้า (Ea) = 50% 

 

ภาพท่ี 3.10 การให้นํ้าแบบร่องคู  (Furrow  Irrigation)  

• การให้นํา้แบบท่วมผิวดิน (Flooding  Irrigation) มีประสิทธิภาพการให้นํ้า (Ea) = 60% 

 

ภาพท่ี 3.11 การให้นํ้าแบบท่วมผิวดิน (Flooding  Irrigation) 

• การให้นํา้แบบฉีดฝอย (Sprinkler  Irrigation) มีประสิทธิภาพการให้นํ้า (Ea)=70% 

 
 

ภาพท่ี 3.12 การให้นํ้าแบบฉีดฝอย (Sprinkler  Irrigation) 

 

 

 

 
 

• การให้นํา้แบบหยด (Drip or Trickle) มีประสิทธิภาพการให้นํ้า (Ea) = 90% 

 

ภาพท่ี 3.13 การให้นํ้าแบบหยด (Drip or Trickle) 

จากตัวเลขที่เป็นเปอร์เซ็นต์ข้างต้น  ประสิทธิภาพการให้นํ้ า (Ea) จะใช้วิธีการให้นํ้ าเป็น

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา แต่ในทางปฏิบัติผูใ้ห้นํ้ ามีส่วนสําคญัที่จะทาํให้ประสิทธิภาพการให้นํ้ า (Ea) 

ดงักล่าวสูงขึ้นหรือตํ่าลงขึ้นอยู่กบัความละเอียดของผูใ้ห้นํ้า  อย่างไรก็ตามตวัเลขดงักล่าวเป็นส่ิงสะดวกต่อ

การคาํนวณการให้นํ้า บนพ้ืนที่เพาะปลูกเวน้เสียแต่ว่าระบบการให้นํ้าดงักล่าวไดรั้บการประเมินผล บนพ้ืนที่

เพาะปลูกจริงๆ  เสียก่อน ตวัเลขประสิทธิภาพการให้นํ้าอาจจะเปลี่ยนแปลงได ้

3.2.2 อัตราการซึมนํ้าของดนิ ขึ้นอยูก่บัปัจจยัหลายๆ อยา่ง เช่น ลกัษณะของเน้ือดิน โครงสร้างของ

ดิน ปริมาณอินทรีวตัถุในดิน ความลาดเทของพ้ืนที่ดิน การมีส่ิงปกคลมุของดินนั้นๆ  ลกัษณะการซึมนํ้าของ

ดินพอที่จะสรุปได ้2 ลกัษณะ คือ 

1) ซึมลงในแนวดิ่ง (Infiltration  Rate) 

 

ภาพท่ี 3.14 ลกัษณะการซึมของนํ้าในแนวดิ่ง 

การซึมลงในแนวด่ิง (Infiltration  Rate) จะเป็นการซึมจากผิวดินดา้นบน โดยการดูดซบั

ของดินและดว้ยแรงดึงดูดของโลกรวมกนั เช่น การให้นํ้าแบบท่วมเป็นผืน การให้นํ้าแบบฉีดฝอย เป็นตน้ 
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2) ซึมทุกทิศทกุทาง (Intake  rate) 

 

ภาพท่ี 3.15 ลกัษณะการซึมของนํ้าทุกทิศทุกทาง  

การซึมทุกทิศทุกทาง  (Intake  Rate)จะเป็นการซึมดว้ยแรงดูดซับไปในทิศทางท่ีมีแรงดึง

ความช้ืนสูงเสมอ เช่น การให้นํ้าแบบใตผิ้วดิน  การให้นํ้าแบบร่องคู การให้นํ้าแบบหยด เป็นตน้ 

อตัราการซึมนํ้ า สามารถวดัไดจ้ากแปลงเพาะปลูกจริงๆ โดยใช้ถงั Cylinder Infiltrometer

อตัราการซึมนํ้ าจะมีมากในช่วงแรก ๆ (ขณะที่ดินแห้ง) และจะค่อย ๆ ลดลง จนกระทัง่ถึงระดบัหน่ึง อตัรา

การซึมจะคงที่  ซ่ึงเรียกว่า Basic Intake Rate 

 

ภาพท่ี 3.16 ถงัวดัอตัราการซึมของนํ้า (Cylinder Infiltrometer) 

 

ภาพท่ี 3.17 ลกัษณะการซึมนํ้าของดินแต่ละชนิด 

 

 

 
 

ผลจากการที่เราทราบอตัราการซึมนํ้าของดิน จะทาํให้เราทราบว่าเวลาท่ีใชใ้ห้นํ้า ควรจะ

นานเท่าใดและอตัราการให้นํ้า จะให้เป็นปริมาณเท่าใด จึงจะเหมาะสมไมม่ีการไหลบ่าและชะลา้งดิน 

สรุป จะให้นํ้ามากแคไ่หน จะตอ้งทราบ 

1) ประสิทธภิาพการให้นํ้าของระบบและความสามารถของผู้ให้นํ้า 

2) อัตราการซึมนํ้าของดิน 

3) อัตราการใช้นํ้าของพืช เช่น อายุ ขนาด ฤดูกาล สภาพท้องถิ่น และชนิดของดนิ 

3.3 จะให้นํ้าด้วยวธิีใด (How to irrigation) 

วิธีการให้นํ้ าพืชสามารถทาํได้หลายวิธี  การที่จะเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงขึ้นอยู่กับปัจจยัหลายๆ อย่าง

ดงัต่อไปน้ี คือ 

3.3.1 วัตถุประสงค์ของการใช้พื้นที่ วตัถุประสงคข์องการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ ที่จะทาํการวาง

ระบบนํ้า จะตอ้งกาํหนดแผนในระยาวให้ชดัเจน วตัถุประสงคข์องการใชพ้ื้นที่จะเป็นตวักาํหนดรูปแบบของ

ระบบให้นํ้า ซ่ึงจาํแนกออกเป็น 2 รูปแบบคือ ระบบการให้นํ้าเพ่ือการเกษตร และระบบการให้นํ้าเพ่ืองานภูมิ

ทศัน์ ซ่ึงทั้ง 2 ระบบมีความแตกต่างๆ กนัอยา่งส้ินเชิง กล่าวคือ ระบบการให้นํ้าเพ่ือการเกษตรจะเน้นที่ความ

เหมาะสมและสมํ่าเสมอ ราคาไม่สูง ในขณะที่ระบบการให้นํ้าเพ่ืองานภูมิทศัน์ จะเนน้เร่ืองความสวยงามเป็น

อนัดบัแรก  ดงันั้นทั้ง 2 ระบบไม่ควรนาํมาใชใ้นพ้ืนที่เดียวกนั  

การลงทุนวางระบบนํ้ าเป็นการลงทุนที่ค่อนขา้งสูง และระบบนํ้ าก็มีอายุการใช้งานที่จาํกดั 

ดงันั้นตอ้งวางแผนการใช้พ้ืนที่ในอนาคตไวด้ว้ย เพ่ือช่วยให้การลงทุนมีความคุม้ค่ามากที่สุด โดยไม่ตอ้ง

ลงทุนเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงมากนัก เช่นปัจจุบันต้องการปลูกมะละกอเพียงอย่างเดียว  แต่อีก 3 ปี

ขา้งหน้า มีแผนท่ีจะปลูกขนุนแทน หรือตอ้งการขยายพ้ืนที่ปลูก จากที่มีอยู่ในปัจจุบันออกไปอีกนั้น การ

ออกแบบระบบนํ้ าจะตอ้งเผ่ือไวใ้ห้พอเพียงสาํหรับปัจจุบนัและการขยายพ้ืนที่ปลูกในอนาคตต่อไป ซ่ึงเมื่อ

ถึงเวลานั้นจะไดไ้ม่ตอ้งเปลี่ยนขนาดท่อ หรือเคร่ืองสูบนํ้าใหม่ เพียงแต่ต่อท่อเขา้ไปในพ้ืนที่ที่ขยายเท่านั้น 

นอกจากนั้นผูอ้อกแบบอาจตอ้งคาํถึงการเปลี่ยนรูปแบบการทาํงานของระบบ เช่น เปลี่ยนจาก

ระบบธรรมดาเป็นระบบอตัโนมติัในอนาคต ซ่ึงจะทาํให้ไม่ยุง่ยากและส้ินเปลืองมากจนเกินไป 
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2) ซึมทุกทิศทกุทาง (Intake  rate) 

 

ภาพท่ี 3.15 ลกัษณะการซึมของนํ้าทุกทิศทุกทาง  

การซึมทุกทิศทุกทาง  (Intake  Rate)จะเป็นการซึมดว้ยแรงดูดซับไปในทิศทางที่มีแรงดึง

ความช้ืนสูงเสมอ เช่น การให้นํ้าแบบใตผิ้วดิน  การให้นํ้าแบบร่องคู การให้นํ้าแบบหยด เป็นตน้ 

อตัราการซึมนํ้ า สามารถวดัไดจ้ากแปลงเพาะปลูกจริงๆ โดยใช้ถงั Cylinder Infiltrometer

อตัราการซึมนํ้ าจะมีมากในช่วงแรก ๆ (ขณะที่ดินแห้ง) และจะค่อย ๆ ลดลง จนกระทัง่ถึงระดบัหน่ึง อตัรา

การซึมจะคงท่ี  ซ่ึงเรียกว่า Basic Intake Rate 

 

ภาพท่ี 3.16 ถงัวดัอตัราการซึมของนํ้า (Cylinder Infiltrometer) 

 

ภาพท่ี 3.17 ลกัษณะการซึมนํ้าของดินแต่ละชนิด 

 

 

 
 

ผลจากการที่เราทราบอตัราการซึมนํ้าของดิน จะทาํให้เราทราบว่าเวลาท่ีใชใ้ห้นํ้า ควรจะ

นานเท่าใดและอตัราการให้นํ้า จะให้เป็นปริมาณเท่าใด จึงจะเหมาะสมไมม่ีการไหลบ่าและชะลา้งดิน 

สรุป จะให้นํ้ามากแคไ่หน จะตอ้งทราบ 

1) ประสิทธภิาพการให้นํ้าของระบบและความสามารถของผู้ให้นํ้า 

2) อัตราการซึมนํ้าของดิน 

3) อัตราการใช้นํ้าของพืช เช่น อายุ ขนาด ฤดูกาล สภาพท้องถิ่น และชนิดของดนิ 

3.3 จะให้นํ้าด้วยวธิีใด (How to irrigation) 

วิธีการให้นํ้ าพืชสามารถทาํได้หลายวิธี  การท่ีจะเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงขึ้นอยู่กับปัจจยัหลายๆ อย่าง

ดงัต่อไปน้ี คือ 

3.3.1 วัตถุประสงค์ของการใช้พื้นที่ วตัถุประสงคข์องการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ ที่จะทาํการวาง

ระบบนํ้า จะตอ้งกาํหนดแผนในระยาวให้ชดัเจน วตัถุประสงคข์องการใชพ้ื้นที่จะเป็นตวักาํหนดรูปแบบของ

ระบบให้นํ้า ซ่ึงจาํแนกออกเป็น 2 รูปแบบคือ ระบบการให้นํ้าเพ่ือการเกษตร และระบบการให้นํ้าเพ่ืองานภูมิ

ทศัน์ ซ่ึงทั้ง 2 ระบบมีความแตกต่างๆ กนัอยา่งส้ินเชิง กล่าวคือ ระบบการให้นํ้าเพ่ือการเกษตรจะเน้นท่ีความ

เหมาะสมและสมํ่าเสมอ ราคาไม่สูง ในขณะที่ระบบการให้นํ้าเพ่ืองานภูมิทศัน์ จะเนน้เร่ืองความสวยงามเป็น

อนัดบัแรก  ดงันั้นทั้ง 2 ระบบไม่ควรนาํมาใชใ้นพ้ืนที่เดียวกนั  

การลงทุนวางระบบนํ้ าเป็นการลงทุนที่ค่อนขา้งสูง และระบบนํ้ าก็มีอายุการใช้งานที่จาํกดั 

ดงันั้นตอ้งวางแผนการใช้พ้ืนที่ในอนาคตไวด้ว้ย เพ่ือช่วยให้การลงทุนมีความคุม้ค่ามากท่ีสุด โดยไม่ตอ้ง

ลงทุนเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงมากนัก เช่นปัจจุบันต้องการปลูกมะละกอเพียงอย่างเดียว  แต่อีก 3 ปี

ขา้งหน้า มีแผนที่จะปลูกขนุนแทน หรือตอ้งการขยายพ้ืนที่ปลูก จากที่มีอยู่ในปัจจุบันออกไปอีกนั้น การ

ออกแบบระบบนํ้ าจะตอ้งเผ่ือไวใ้ห้พอเพียงสาํหรับปัจจุบนัและการขยายพ้ืนท่ีปลูกในอนาคตต่อไป ซ่ึงเมื่อ

ถึงเวลานั้นจะไดไ้ม่ตอ้งเปลี่ยนขนาดท่อ หรือเคร่ืองสูบนํ้าใหม่ เพียงแต่ต่อท่อเขา้ไปในพ้ืนที่ที่ขยายเท่านั้น 

นอกจากนั้นผูอ้อกแบบอาจตอ้งคาํถึงการเปลี่ยนรูปแบบการทาํงานของระบบ เช่น เปลี่ยนจาก

ระบบธรรมดาเป็นระบบอตัโนมติัในอนาคต ซ่ึงจะทาํให้ไม่ยุง่ยากและส้ินเปลืองมากจนเกินไป 
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3.3.2 ลักษณะของพื้นที่เพาะปลูก สถานที่ตั้งของพ้ืนที่ (Site Location) จะช่วยให้ไดพ้ื้นฐานขอ้มูล

อื่นๆ เช่น ระดบัความสูงจากระดบันํ้ าทะเล ขอ้มูลทางอุตุนิยมวิทยาท่ีจะนํามาใช ้แผนที่ดิน ชนิดของพืชที่

เหมาะสมจะปลกู เป็นตน้ ขอ้มูลของพ้ืนที่ที่สาํคญัและควรมีประกอบเพ่ือนาํมาใชใ้นการออกแบบ คือ  

• ขอบเขตของพ้ืนที ่

• แผนที่ระดบัที่แสดงเส้นชนัความสูงที่มีความแตกต่างไม่เกิน 1 เมตร 

• บริเวณแหล่งนํ้าและพ้ืนที่ที่จะพฒันาเป็นแหล่งนํ้าใกลเ้คียง 

• สภาพพ้ืนที่ เช่น ที่ลุ่มนํ้าขงั พ้ืนที่ดอน 

ขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นส่ิงสําคญัในการเลือก ระบบการให้นํ้ า และระบายนํ้ าที่จะนาํมาใช้ในพ้ืนที่  

นอกจากน้ีขอบเขตของพ้ืนที่จะเป็นตวักาํหนดขนาดของแปลงเพาะปลูก และโซนให้นํ้าดว้ย 

3.3.3 แหล่งนํ้าที่จะจัดหาให้กับพืช ก่อนที่จะมีการออกแบบระบบนํ้า ตอ้งแน่ใจว่ามีปริมาณนํ้าอยา่ง

เพียงพอต่อการใช้งานในฤดูแลง้ แหล่งนํ้ าที่นาํมาใช้ในการเกษตรส่วนใหญ่ จะมาจากแหล่งนํ้ าผิวดิน เช่น 

ห้วย หนอง คลองบึง แม่นํ้ าลาํธารต่างๆ นอกจากน้ียงัมีนํ้ าใตผิ้วดินที่นาํมาใช้ไดอ้ีก เช่น นํ้ าบาดาล นํ้ าจาก

แหล่งต่างๆ ที่กล่าวมา จะต้องเป็นนํ้ าที่มีคุณภาพดี คือ ไม่มีสารพิษเจือปน และที่สําคัญคือจะต้องไม่ม ี   

ความเค็ม  

ขอ้มูลดา้นแหล่งนํ้า จะช่วยในการเลือกระบบนํ้าและอุปกรณ์การให้นํ้าท่ีใชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี เช่น 

หากคุณภาพของนํ้ ามีตะกอนหรือส่ิงเจือปนมากจนเกินไป ก็อาจต้องพิจารณาการเพ่ิมกรองนํ้ าเขา้ไปใน

ระบบ  หรือหากปริมาณนํ้ามีนอ้ยก็ควรเลือกพืชและระบบที่ใชน้ํ้านอ้ยเช่นกนั 

3.3.4 คุณสมบัติของดิน ดินเป็นตวัแปรสําคญัในการเลือกใชร้ะบบให้นํ้า ดินแต่ละชนิดมคีณุสมบติั

ดา้นต่างๆ แตกต่างกนั เช่น การอุม้นํ้า การซึมนํ้ า ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคุณสมบติัทางกายภาพของดิน โดยทัว่ไป

เมื่อกล่าวถึงดินกบัระบบนํ้า จะคาํนึงถึง  

• ความสามารถในการอุม้นํ้า (Water Holding Capacity)  

• อตัราการซึมนํ้าของดิน  (Infiltration Rate)   

• ปริมาณนํ้าที่พืชจะนาํไปใชไ้ด ้(Available Water Content)  

• ระดบัความช้ืนชลประทาน (Field Capacity) 

• ความลึกของชั้นดินดาน (Hard Pan)  

ขอ้มูลเหล่าน้ีนอกจากจะเลือกใชร้ะบบนํ้ าแลว้ ยงัใช้ในการจดัการระบบนํ้าให้มีประสิทธิภาพ

ดว้ย อน่ึงพืชจะเจริญเติบโตไดดี้ เมื่อความช้ืนในดินอยู่ที่ระดับความช้ืนชลประทาน หรือตํ่ากว่าเล็กน้อย 

ดงันั้นการระบายนํ้าเร็วหรือชา้ มีส่วนที่จะกาํหนดวิธีการให้นํ้า และการจดัการระบบนํ้าที่ใช ้
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3.3.5 ชนิดของพืชที่ปลูก ชนิดของพืชที่ปลูกหรือจะปลูก เป็นตวัแปรหลกัในการกาํหนดระบบให้

นํ้าที่จะใช ้เช่น 

• พืชแต่ละชนิดมีวิธีการปลูกและระยะปลกูที่แตกต่างกนั  

• ตอ้งการนํ้าไม่เท่ากนั บางชนิดทนแลง้ไดดี้  บางชนิดตอ้งการตอ้งการความช้ืนมาก ไม่

ทนแลง้ 

• พืชแต่ละชนิดมีการแพร่กระจายของรากแตกต่างกนั หรือแมแ้ต่เป็นพืชชนิดเดียวกนัแต่

หากขนาดหรืออายตุ่างกนั ระดบัความลึกของรากกไ็ม่เท่ากนั 

ทั้งหมดน้ีเป็นส่ิงที่จะตอ้งใชพิ้จารณาในการออกแบบ  บางคร้ังตอ้งการให้ปุ๋ ยพร้อมกบัการให้

นํ้ าก็ตอ้งศึกษาว่าปุ๋ ยที่ใช้ จะตกตะกอนอุดตนัท่อหรือไม่  หรือแมแ้ต่การจดัการนํ้ าที่ดีก็ป้องกนัการระบาด

ของแมลงได ้เช่น การให้นํ้ าแบบพ่นฝอยจะลดการระบาดของเพลี้ยไฟได ้ และหากการจดัการการให้นํ้ าเกิด

ขอ้ผิดพลาด เช่น การให้นํ้าในเวลาที่ไม่เหมาะสม  อาจเกิดโรคกบัพืชไดเ้ช่นกนั 

3.3.6 สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ ความช้ืน แสงแดด ลม และ ฝน ปัจจยัต่างๆ

เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการใชน้ํ้าของพืช 

• อุณหภูมิ  ขณะที่อุณหภูมิสูงความช้ืนตํ่า จะมีผลต่อการระเหยและคายนํ้าสูง ดงันั้นระบบ

นํ้าที่มีการฉีดเป็นฝอยจะมีการระเหยมากกว่าแบบอื่นๆ ดงันั้นจึงควรเลือกช่วงเวลาให้นํ้ า

ที่เหมาะสม 

• แสงแดด นอกจากเป็นสาเหตุที่ทาํให้อุณหภูมิสูงและทาํให้การระเหยนํ้ ามากแล้ว ยงัมี

ส่วนทาํให้อุณหภูมินํ้ าในท่อสูงขึ้น ทาํให้อตัราการไหล (Flow Rate) จากหัวฉีดนํ้ าสูงขึ้น 

นอกจากน้ีรังสีอุลตร้าไวโอเลต (UV) ยงัมีส่วนทาํให้อายกุารใชง้านของท่อพลาสติกท่ีถูก

แสงแดดนั้นส้ันลง 

• ลม มีส่วนทาํให้เกิดการระเหยของนํ้ าเช่นกนั และมีอิทธิพลโดยตรงต่อการกระจายนํ้ า

ของการให้นํ้ าแบบฉีดฝอย ทาํให้พืชได้รับนํ้ าไม่สมํ่าเสมอ การเจริญเติบโตของพืชไม่

พร้อมกนั ดงันั้นควรวางแผนช่วงเวลาการให้นํ้าให้เหมาะสมหรือเลือกระบบนํ้ าให้เหมาะ

กบัสถานที่ หากหลีกเลี่ยงยากควรปลูกพืชบงัลม (Wind Brake) 

• ฝน ขอ้มูลที่เก่ียวกบัฝน ไดแ้ก ่

 ปริมาณฝน 

 การกระจายของฝน 

 จาํนวนวนัที่ฝนตก 
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ปัจจยัเหล่าน้ีมีผลทาํให้การแผ่กระจายของรากพืชดว้ย หากปริมาณฝนน้อยหรือความถี่ของ

การตกมีนอ้ย จะตอ้งวางแผนใช้ระบบนํ้าอยา่งเหมาะสม เพราะในเขตพ้ืนที่ที่ฝนชุกพืชมกัมีความตอ้งการนํ้ า

มาก การวางแผนการให้นํ้าที่พอเพียงจึงจะทาํให้พืชเจริญเติบโตตามปกติได ้

3.3.7 สภาพพื้นที่เพาะปลูกที่เตรียมไว้ สภาพพ้ืนที่ที่ เตรียมไว ้เพ่ือการเพาะปลูกอาจจะมีหลาย

ลกัษณะ เช่น การยกร่องเพ่ือปลูกพืชแบบเป็นแถวมีระยะห่างระหว่างตน้และระยะห่างระหว่างแถว ดงันั้น

วิธีการให้นํ้าที่เหมาะสมก็คือการให้นํ้าแบบร่องคู แต่ทั้งน้ีตอ้งพิจารณาปัจจยัอื่นๆ ประกอบดว้ย หากพ้ืนที่ไม่

ราบเรียบการให้นํ้าทางผิวดินก็ไม่เหมาะ อาจจะตอ้งใชร้ะบบฉีดฝอยหรือแบบหยดแทน 

3.3.8 การเข้าถึงของไฟฟ้า การเขา้ถึงของไฟฟ้า จะมีส่วนช่วยในการพิจารณาการใช้เคร่ืองตน้กาํลงั

ของป้ัมนํ้า เพราะมอเตอร์ไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเคร่ืองยนต์ อีกทั้งยงัมีความประหยดัมากกว่า การ

บาํรุงรักษาก็น้อยกว่า แต่ถ้าหากพ้ืนที่นั้นไกลจากกระแสไฟฟ้ามากก็อาจจะพิจารณาใช้เคร่ืองยนต์แทน 

ขอ้มูลระบบไฟฟ้าที่เก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาเลือกใช้นั้น เช่น จาํนวนเฟสของระบบส่งแบ่งเป็น 1 เฟส และ 

3 เฟส หากใช้ไฟฟ้า 3 เฟสได้ก็จะดี เพราะทาํให้ประหยดักระแสไฟไดม้ากขึ้น มอเตอร์ที่ใช้มีขนาดเล็กลง 

ราคาถูก 

3.3.9 ความเที่ยงตรงของข้อมูล ความเที่ยงตรงของขอ้มูล มีผลเป็นอยา่งมากต่อการเลือกวิธีการให้

นํ้ากบัพืช หากขอ้มูลที่ไดม้า ขาดความเที่ยงตรง ไม่ทนัสมยั ก็อาจมีผลทาํให้ระบบนํ้าที่เลือกใช้ไม่เหมาะสม 

เป็นผลให้การเพาะปลูกไม่ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย 

สรุป จะให้นํ้าด้วยวธิีใด (How to irrigation) ตอ้งพิจารณาจากขอ้มลูดงัน้ี 

1) วัตถุประสงค์ของการใช้พื้นที ่

2) ลักษณะของพื้นที่เพาะปลูก 

3) แหล่งนํ้าที่จะจัดหาให้กับพืช 

4) คุณสมบัติของดิน 

5) ชนิดของพืชที่ปลกู 

6) สภาพภูมิอากาศ 

7) สภาพพื้นที่เพาะปลูกที่เตรียมไว้  

8) การเข้าถึงของไฟฟ้า 

9) ความเที่ยงตรงของข้อมลู 
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ให้นํ้ าขงัหรือไหลตามผิวดินแล้วซึมลงในดินตรงจุดที่นํ้ านั้นขงัหรือไหลผ่าน  โดยถือว่าผิวดินเป็นทางนํ้ า  

ซ่ึงอาจมีรูปร่าง  ขนาดและลกัษณะแตกต่างกนัออกไปคือมีขนาดตั้งแต่เป็นร่องนํ้ าเล็กๆ (Corrugation) เป็น

ร่องคูขนาดใหญ่  (Furrow)  หรือให้เป็นแปลงขนาดใหญ ่ (Flooding)  โดยบงัคบันํ้ าให้ท่วมเป็นแปลงๆ การ

ให้นํ้าทางผิวดิน  สามารถแบ่งแยกออกไดด้งัน้ี  คือ 

การให้นํา้ทางผิวดนิ (Surface  Irrigation) 

 

          แบบท่วมเป็นผืน (Flooding)    แบบร่องคู (Furrow) 

  - ท่วมเป็นผืนยาว    - ร่องคูลาด 

                (Graded Border)  (Graded Furrow) 

              - ท่วมเป็นผืนราบหรือเป็นอ่าง   - ร่องคูราบ 

                 (Level Border)       (Level Furrow) 

              - ท่วมเป็นผืนตามแนวเส้นขอบเนิน  - ร่องคูตามแนวเส้นขอบเนิน 

                  (Contour Level or Contour Check)     (Contour Furrow) 

               - ท่วมจากคูตามแนวเส้นขอบเนิน          - ร่องคูเล็ก 

                  (Contour Ditch)      (Corrugation) 
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ปัจจยัเหล่าน้ีมีผลทาํให้การแผ่กระจายของรากพืชดว้ย หากปริมาณฝนน้อยหรือความถี่ของ

การตกมีนอ้ย จะตอ้งวางแผนใช้ระบบนํ้าอยา่งเหมาะสม เพราะในเขตพ้ืนที่ที่ฝนชุกพืชมกัมีความตอ้งการนํ้ า

มาก การวางแผนการให้นํ้าที่พอเพียงจึงจะทาํให้พืชเจริญเติบโตตามปกติได ้

3.3.7 สภาพพื้นที่เพาะปลูกที่เตรียมไว้ สภาพพ้ืนที่ที่ เตรียมไว ้เพ่ือการเพาะปลูกอาจจะมีหลาย

ลกัษณะ เช่น การยกร่องเพ่ือปลูกพืชแบบเป็นแถวมีระยะห่างระหว่างตน้และระยะห่างระหว่างแถว ดงันั้น

วิธีการให้นํ้าที่เหมาะสมก็คือการให้นํ้าแบบร่องคู แต่ทั้งน้ีตอ้งพิจารณาปัจจยัอื่นๆ ประกอบดว้ย หากพ้ืนที่ไม่

ราบเรียบการให้นํ้าทางผิวดินก็ไม่เหมาะ อาจจะตอ้งใชร้ะบบฉีดฝอยหรือแบบหยดแทน 

3.3.8 การเข้าถึงของไฟฟ้า การเขา้ถึงของไฟฟ้า จะมีส่วนช่วยในการพิจารณาการใช้เคร่ืองตน้กาํลงั

ของป้ัมนํ้า เพราะมอเตอร์ไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเคร่ืองยนต์ อีกทั้งยงัมีความประหยดัมากกว่า การ

บาํรุงรักษาก็น้อยกว่า แต่ถ้าหากพ้ืนที่นั้นไกลจากกระแสไฟฟ้ามากก็อาจจะพิจารณาใช้เคร่ืองยนต์แทน 

ขอ้มูลระบบไฟฟ้าที่เก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาเลือกใช้นั้น เช่น จาํนวนเฟสของระบบส่งแบ่งเป็น 1 เฟส และ 

3 เฟส หากใช้ไฟฟ้า 3 เฟสได้ก็จะดี เพราะทาํให้ประหยดักระแสไฟไดม้ากขึ้น มอเตอร์ที่ใช้มีขนาดเล็กลง 

ราคาถูก 

3.3.9 ความเที่ยงตรงของข้อมูล ความเที่ยงตรงของขอ้มูล มีผลเป็นอยา่งมากต่อการเลือกวิธีการให้

นํ้ากบัพืช หากขอ้มูลที่ไดม้า ขาดความเที่ยงตรง ไม่ทนัสมยั ก็อาจมีผลทาํให้ระบบนํ้าที่เลือกใช้ไม่เหมาะสม 

เป็นผลให้การเพาะปลูกไม่ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย 

สรุป จะให้นํ้าด้วยวธิีใด (How to irrigation) ตอ้งพิจารณาจากขอ้มลูดงัน้ี 

1) วัตถุประสงค์ของการใช้พื้นที ่

2) ลักษณะของพื้นที่เพาะปลูก 

3) แหล่งนํ้าที่จะจัดหาให้กับพืช 

4) คุณสมบัติของดิน 

5) ชนิดของพืชที่ปลกู 

6) สภาพภูมิอากาศ 

7) สภาพพื้นที่เพาะปลูกที่เตรียมไว้  

8) การเข้าถึงของไฟฟ้า 

9) ความเที่ยงตรงของข้อมลู 
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4.1 การให้นํา้แบบท่วมเป็นผืน (Flooding) 

การให้นํ้ าแบบท่วมเป็นผืน (Flooding) เป็นวิธีการให้นํ้ าแก่พืชทางผิวดินวิธีหน่ึง คือมีการควบคุม

บงัคบันํ้ า โดยในพ้ืนที่ที่จะทาํการให้นํ้ าแต่ละแปลงจะต้องมีคนัดินกั้นเพ่ือควบคุมการไหลออกนอกแนว

พ้ืนที่ปลูกพืช การให้นํ้ าสามารถทาํไดโ้ดยใช้ท่อกาลกันํ้ า  ประตูนํ้ าจากคลองซอยหรือคลองแยกซอย โดย

ปกติมักไม่ส่งจากคลองสายใหญ่โดยตรง   นอกจากน้ียงัใช้วิธีส่งตามท่อและปล่อยจากท่อที่มีประตู        

(Gated Pipe) การให้นํ้ าแบบน้ียงัแบ่งย่อยออกตามรูปร่างลกัษณะและสภาพพ้ืนที่ที่ทาํการให้นํ้ าดังต่อไปน้ี 

คือ 

4.1.1 การให้นํา้แบบท่วมเป็นผืนยาว (Graded Border) มีลกัษณะทัว่ไปดงัน้ีคอื 

• แบ่งพ้ืนที่เพาะปลูก ออกเป็นรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา้ ทาํคันดินล้อมรอบทั้งส่ีด้านหรือด้าน

ทา้ยสุดอาจไม่ลอ้มก็ได ้

• มีคูส่งนํ้าหรือท่อส่งนํ้าอยูหั่วแปลง 

• ปริมาณนํ้าที่ให้จะตอ้งมากพอในการแผ่กระจายทั้งพ้ืนที่ของแปลง 

• ความกวา้งของแปลงโดยประมาณไม่เกิน 30 เมตร  ยาวไม่เกิน 300 เมตร 

• ความลาดเทของพ้ืนที่ไม่เกิน 0.5 เปอร์เซ็นต ์

• ดินควรเป็นดินที่มีอตัราการซึมนํ้ าตํ่าถึงปานกลางเพ่ือป้องกนัการสูญเสียที่มากเกิน และ

ป้องกนัการพงัทลายของดิน 

• พืชที่ปลูกควรเป็นพืชที่ปลูกแลว้ไม่ต้องมีการไถพรวนอีก เช่น หญา้เลี้ ยงสัตว์ พืชไร่ที่ 

การปลูกแบบหว่านเมล็ด หรือพืชทุกชนิด 

• มีแหล่งนํ้าที่มากพอเพียงต่อการเพาะปลูก 

 

 

ภาพท่ี 4.2 การให้นํ้าแบบท่วมเป็นผืนยาว (Graded Border)  

(ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน) 

  

 



ระบบการให้นระบบการให้น้้ำาและการจัดการำาและการจัดการ

43การให้น้ำาทางผิวดิน 

 

 
 

4.1 การให้นํา้แบบท่วมเป็นผืน (Flooding) 

การให้นํ้ าแบบท่วมเป็นผืน (Flooding) เป็นวิธีการให้นํ้ าแก่พืชทางผิวดินวิธีหน่ึง คือมีการควบคุม

บงัคบันํ้ า โดยในพ้ืนที่ที่จะทาํการให้นํ้ าแต่ละแปลงจะต้องมีคนัดินกั้นเพ่ือควบคุมการไหลออกนอกแนว

พ้ืนท่ีปลูกพืช การให้นํ้ าสามารถทาํไดโ้ดยใช้ท่อกาลกันํ้ า  ประตูนํ้ าจากคลองซอยหรือคลองแยกซอย โดย

ปกติมักไม่ส่งจากคลองสายใหญ่โดยตรง   นอกจากน้ียงัใช้วิธีส่งตามท่อและปล่อยจากท่อที่มีประตู        

(Gated Pipe) การให้นํ้ าแบบน้ียงัแบ่งย่อยออกตามรูปร่างลกัษณะและสภาพพ้ืนที่ที่ทาํการให้นํ้ าดังต่อไปน้ี 

คือ 

4.1.1 การให้นํา้แบบท่วมเป็นผืนยาว (Graded Border) มีลกัษณะทัว่ไปดงัน้ีคอื 

• แบ่งพ้ืนที่เพาะปลูก ออกเป็นรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา้ ทาํคันดินล้อมรอบทั้งส่ีด้านหรือด้าน

ทา้ยสุดอาจไม่ลอ้มก็ได ้

• มีคูส่งนํ้าหรือท่อส่งนํ้าอยูหั่วแปลง 

• ปริมาณนํ้าท่ีให้จะตอ้งมากพอในการแผ่กระจายทั้งพ้ืนที่ของแปลง 

• ความกวา้งของแปลงโดยประมาณไม่เกิน 30 เมตร  ยาวไม่เกิน 300 เมตร 

• ความลาดเทของพ้ืนที่ไม่เกิน 0.5 เปอร์เซ็นต ์

• ดินควรเป็นดินที่มีอตัราการซึมนํ้ าตํ่าถึงปานกลางเพ่ือป้องกนัการสูญเสียที่มากเกิน และ

ป้องกนัการพงัทลายของดิน 

• พืชที่ปลูกควรเป็นพืชที่ปลูกแล้วไม่ต้องมีการไถพรวนอีก เช่น หญา้เลี้ ยงสัตว์ พืชไร่ที่ 

การปลูกแบบหว่านเมล็ด หรือพืชทุกชนิด 

• มีแหล่งนํ้าที่มากพอเพียงต่อการเพาะปลูก 

 

 

ภาพท่ี 4.2 การให้นํ้าแบบท่วมเป็นผืนยาว (Graded Border)  

(ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน) 

  

 

 

 
 

4.1.2 การให้นํา้แบบท่วมเป็นผืนราบหรือท่วมเป็นอ่าง (Level Border or Basin) มีลกัษณะ คือ 

• แบ่งแปลงออกเป็นรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา้เช่นเดียวกบัแบบแรก 

• ลกัษณะพ้ืนที่เพาะปลูกราบเรียบหรือมีความลาดเทก็เพียงเล็กนอ้ย 

• มีกนัดินลอ้มรอบทั้งส่ีดา้น  การส่งนํ้าเขา้แปลงทาํเช่นเดียวกนักบัแบบแรก 

• นํ้าจะขงัอยูใ่นแปลงแลว้ค่อย ๆ ซึมจนแห้งไปเอง 

• ปลูกพืชไดทุ้กชนิด  แต่ที่เหมาะคือขา้ว และหญา้เลี้ยงสัตว ์

• ดินควรเป็นดินที่มีอตัราการซึมนํ้าตํ่าถึงปานกลาง 

• มีปริมาณนํ้ามากพอเพียงต่อการเพาะปลูก 

 

ภาพท่ี 4.3 การให้นํ้าแบบท่วมเป็นผืนราบหรือท่วมเป็นอ่าง (Level Border or Basin) 

(ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน) 

4.1.3 การให้นํ้ าท่วมเป็นผืนตามแนวเส้นขอบเนิน (Contour Level or Contour Check) เป็น

วิธีการให้นํ้ าแก่พืชทางผิวดินในลกัษณะที่คล้ายคลึงกันแบบท่วมเป็นผืนยาว วิธีน้ีได้ดัดแปลงให้เข้ากับ

สภาพพ้ืนที่ ที่มีความเทไม่สมํ่าเสมอ โดยการเปลี่ยนแนวคนัดินกั้นนํ้า ให้มาอยูใ่นแนวเส้นขอบเนิน ลกัษณะ

ต่างๆ เหมือนกบัแบบอื่นๆ ที่กล่าวมา 

 

ภาพท่ี 4.4 การให้นํ้าแบบท่วมเป็นผืนตามแนวเส้นขอบเนิน (Contour Level or Contour Check) 

(ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน) 
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4.1.4 การให้นํา้ท่วมจากคูตามแนวเส้นขอบเนิน (Contour Ditch) มีวิธีการ คือ 

• ปล่อยให้นํ้าไหลเขา้ไปในร่องคูตามแนวเส้นขอบเนิน โดยอดันํ้าจากคูส่งนํ้า และสร้าง

ฝายชัว่คราวขึ้นมา 

• ปล่อยนํ้าจากคูส่งนํ้าให้ไหลท่วมแปลงทีละโซนจนครบ 

• ความลาดเทของแปลง ประมาณ 0.5 เปอร์เซ็นต ์ 

• การปลูกพืชเหมือนกบัอืน่ๆ ที่กล่าวมา 

 

ภาพท่ี 4.5 การให้นํ้าท่วมจากคูตามแนวเส้นขอบเนิน (Contour Ditch) 

(ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน) 

4.2 การให้นํา้แบบร่องคู (Furrow)   

การให้นํ้าแบบร่องคู (Furrow) เป็นวิธีการให้นํ้าแก่พืชทางผิวดิน โดยการปล่อยให้นํ้าไหลเขา้ไปใน

แปลงเพาะปลูกที่ยกร่องเตรียมไวเ้รียบร้อยแลว้ วิธีการส่งนํ้าเขา้แปลงทาํได ้2 วิธี คือ 

1) ใช้ท่อกาลักนํา้ (Siphon)  

 

ภาพท่ี 4.6 การนาํนํ้าเขา้แปลงโดยใชท่้อกาลกันํ้า (Siphon) 

(ท่ีมา : www.pacsouthwestirr.com) 
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ฝายชัว่คราวขึ้นมา 
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• การปลูกพืชเหมือนกบัอืน่ๆ ที่กล่าวมา 

 

ภาพท่ี 4.5 การให้นํ้าท่วมจากคูตามแนวเส้นขอบเนิน (Contour Ditch) 

(ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน) 

4.2 การให้นํา้แบบร่องคู (Furrow)   

การให้นํ้าแบบร่องคู (Furrow) เป็นวิธีการให้นํ้าแก่พืชทางผิวดิน โดยการปล่อยให้นํ้าไหลเขา้ไปใน

แปลงเพาะปลูกท่ียกร่องเตรียมไวเ้รียบร้อยแลว้ วิธีการส่งนํ้าเขา้แปลงทาํได ้2 วิธี คือ 

1) ใช้ท่อกาลักนํา้ (Siphon)  

 

ภาพท่ี 4.6 การนาํนํ้าเขา้แปลงโดยใชท่้อกาลกันํ้า (Siphon) 

(ท่ีมา : www.pacsouthwestirr.com) 

 

 

 
 

2) ใช้ท่อมีประตู (Gate Pipe)   

 

ภาพท่ี 4.7 การนาํนํ้าเขา้แปลงโดยใชท่้อมีประตู (Gate Pipe) 

(ท่ีมา : www.pacsouthwestirr.com) 

วิธีการให้นํ้าแบบร่องคูมีหลายวิธี หากแบ่งการใชง้านตามลกัษณะของพ้ืนที่ แบ่งไดด้งัน้ีคอื 

4.2.1 การให้นํา้แบบร่องคูลาด (Graded Furrow) ลกัษณะทัว่ไปคือ 

• เป็นร่องนํ้าเล็กๆ มีความลาดเทสมํ่าเสมอและมีแนวตรงไปตามทิศทางการไหลของนํ้า 

• พืชที่ปลูกจะปลูกบนสันร่อง ขนาดของร่องขึ้นอยูก่บัชนิดของพืชที่ปลูกและชนิดของดิน 

• เหมาะกบัพืชที่ปลูกเป็นแถวทุกชนิด รวมทั้งสวนผลไมแ้ละพืชไร่ 

• ไม่เหมาะกบัพ้ืนที่ที่เป็นทรายจดั เพราะว่าคงจะพงัง่ายและอตัราการซึมนํ้าสูงเกินไป 

• ความลาดเทของพ้ืนทีไ่ม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์ 

 

ภาพท่ี 4.8 การให้นํ้าแบบร่องคูลาด (Graded Furrow) 

(ท่ีมา : cagsoftware.com.au. ม.ป.ป.) 

 

 



ระบบการให้นระบบการให้น้้ำาและการจัดการำาและการจัดการ

การให้น้ำาทางผิวดิน 46

 

 
 

4.2.2 การให้นํา้แบบร่องคูราบ (Level Furrow) มีวิธีการดงัน้ีคือ 

• ร่องคูไม่มคีวามลาดเทหรือมีก็เพียงเล็กนอ้ยและมีแนวตรง 

• ขนาดของร่องขึ้นอยูก่บัชนิดของพืช ชนิดของดินและเคร่ืองมือที่ใชใ้นการยกร่อง 

• อตัราการให้นํ้าจะตอ้งมากกว่าแบบแรกเพราะพ้ืนที่ราบเรียบ 

• ลกัษณะอื่นๆ ก็เหมือนแบบร่องคลูาด 

 

ภาพท่ี 4.9 การให้นํ้าแบบร่องคูราบ (Level Furrow) 

(ท่ีมา : cagsoftware.com.au,  ม.ป.ป.) 

4.2.3 การให้นํา้แบบร่องคูตามแนวเส้นขอบเนิน (Contour Furrow) มีลักษณะดังนี้ 

• ร่องคูจะมีแนวและความยาวไปตามเส้นขอบเนินโดยมีความลาดเทเล็กนอ้ย เพ่ือให้นํ้า

ไหลไปยงัปลายร่องไดเ้ร็วขึ้น 

• ความลาดเทไม่ควรเกิน 3 - 4 เปอร์เซ็นต ์ 

• เหมาะกบัพ้ืนที่ที่มีเน้ือดินเป็นเน้ือละเอียดจนถึงเน้ือปานกลาง 

 

ภาพท่ี 4.10 การให้นํ้าแบบร่องคูตามแนวเส้นขอบเนิน (Contour  Furrow)   

(ท่ีมา : teachers.sduhsd.k12.ca.us,  ม.ป.ป.) 
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ภาพท่ี 4.10 การให้นํ้าแบบร่องคูตามแนวเส้นขอบเนิน (Contour  Furrow)   

(ท่ีมา : teachers.sduhsd.k12.ca.us,  ม.ป.ป.) 

 

 
 

4.2.4 การให้นํา้แบบร่องคูเล็ก (Corrugation) หรือการให้นํ้าแบบร่องลูกฟูก มีลกัษณะ ดงัน้ี 

• เป็นร่องร้ิวเล็กๆ ที่ทาํขึ้นโดยใชเ้คร่ืองมือทุ่นแรง เช่น ไถส่ิว เคร่ืองพรวนระหว่างแถว 

• เหมาะกบัพ้ืนที่ที่ปลูกแบบหว่าน หรือปลูกแลว้ไม่ตอ้งไถพรวนอกี 

• เป็นพืชโตแลว้เปลี่ยนลกัษณะการให้นํ้าเป็นแบบท่วมเป็นผืนยาวได ้

 

ภาพท่ี 4.11 การให้นํ้าแบบร่องคูเล็ก (Corrugation)    

(ท่ีมา : cagsoftware.com.au,  ม.ป.ป.) 
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บทท่ี 5 

การให้น้ําทางใต้ผิวดิน 

การให้นํ้าทางใต้ผิวดิน  (Sub-Surface  Irrigation)  เป็นการให้นํ้ าแก่พืชโดยการยกระดบันํ้ าใตดิ้น

ให้สูงขึ้นมาอยูใ่นระดบัที่นํ้าจะไหลซึมมาสู่ระดบัเขตรากพืชได ้ความลึกของระดบันํ้ าใตดิ้นในขณะที่ทาํการ

ให้นํ้าขึ้นอยูร่ะหว่าง 30 – 60 เซนติเมตร ขึ้นอยูก่บัลกัษณะของดินและความลึกของเขตรากพืชที่ปลูก การให้

นํ้าแบบใตดิ้นน้ีเหมาะสําหรับดินที่มีเน้ือดินสมํ่าเสมอ และมีความสามารถให้นํ้ าซึมผ่านไดดี้พอท่ีจะให้นํ้ า

ไหลได้ทั้งแนวราบและแนวด่ิง พ้ืนที่ควรจะมีระดับเรียบและมีระดบัเดียวกัน พืชที่นิยมการให้นํ้ าแบบน้ี 

ไดแ้ก่ พวกพืชไร่ หญา้เลี้ยงสัตว ์ไมด้อกไมป้ระดบัและผกัต่างๆ แต่ไม่เหมาะกบั พืชสวน หรือไมยื้นตน้  

5.1 วิธีการให้นํ้าทางใต้ผิวดิน (Sub-Surface  Irrigation) 

ลกัษณะการให้นํ้าทางใตผิ้วดิน คือ การแยกระดบันํ้าในร่องคูให้สูงขึ้น  หรือส่งผ่านท่อเจาะรูทางใต้

ผิวดิน จากนั้นนํ้ าจะกระจายออกรอบทุกทิศทุกทาง (Intake Rate) ดว้ยแรงดึงความช้ืนของดิน โดยสามารถ

กระทาํได ้2 วิธี คือ 

1) การให้นํ้าทางใต้ผิวดินโดยการให้นํ้าทางคูนํ้า (Open Ditch) คูนํ้ าน้ีจะขุดขึ้นตามแนวระดับมี

ระยะห่างตามลักษณะของดินคือต้องไม่ห่างกันจนเกินไปเพราะนํ้ าอาจจะซึมถึงช้าหรืออาจจะไม่ถึง  

นอกจากน้ีร่องนํ้ าที่ขุดขึ้นยงัใช้เป็นร่องระบายนํ้ าในฤดูฝนไดอ้ีกดว้ย ขั้นตอนการให้นํ้ าทาํไดโ้ดยปล่อยนํ้ า

จากคลองส่งนํ้ าไปในคูนํ้าตามระดบัเขตรากพืช  เมื่อดินเร่ิมขาดความช้ืนตามที่กาํหนดไว ้ก็ทาํการส่งนํ้าเขา้

ไปอีกคร้ัง 

 

ภาพท่ี 5.1 การให้นํ้าทางใตผิ้วดินโดยการให้นํ้าทางคูนํ้า (Open Ditch) 

(ท่ีมา : วิบูลย์  บุญยธโรกุล) 
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ภาพท่ี 5.2 การปลกูพืชในร่องสวนแถบภาคกลาง 

(ท่ีมา : newwavefarmer.com) 

2) การให้นํ้าทางใต้ผิวดิน โดยการฝังท่อไว้ใต้ผิวดิน วิธีน้ีการลงทุนจะสูงกว่าแบบแรก ท่อที่ใช้อาจ

เป็นท่อพลาสติก เช่น ท่อพีอี พีวีซี เป็นตน้ การฝังท่อจะลึกเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กบัชนิดและขนาดของพืช ชนิด

ของดิน โดยปกติจะฝังลึกประมาณ 0.2 – 1.00 เมตร และมีความลาดเทเล็กน้อย เพ่ือการส่งนํ้ าจะไดเ้ร็วขึ้น   

ที่ปลายท่อจะตอ้งมีประตูนํ้าต่อเช่ือมกบัท่อระบายนํ้า เพ่ือควบคุมการระบายนํ้าในฤดูฝนไดด้ว้ย 

 

ภาพท่ี 5.3 การให้นํ้าทางใตผิ้วดินโดยการฝังท่อไวใ้ตผิ้วดิน 

(ท่ีมา : วิบูลย ์ บุญยธโรกุล) 
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ภาพท่ี 5.2 การปลกูพืชในร่องสวนแถบภาคกลาง 

(ท่ีมา : newwavefarmer.com) 

2) การให้นํ้าทางใต้ผิวดิน โดยการฝังท่อไว้ใต้ผิวดิน วิธีน้ีการลงทุนจะสูงกว่าแบบแรก ท่อที่ใช้อาจ

เป็นท่อพลาสติก เช่น ท่อพีอี พีวีซี เป็นตน้ การฝังท่อจะลึกเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กบัชนิดและขนาดของพืช ชนิด

ของดิน โดยปกติจะฝังลึกประมาณ 0.2 – 1.00 เมตร และมีความลาดเทเล็กน้อย เพ่ือการส่งนํ้ าจะไดเ้ร็วขึ้น   
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ภาพท่ี 5.3 การให้นํ้าทางใตผิ้วดินโดยการฝังท่อไวใ้ตผิ้วดิน 

(ท่ีมา : วิบูลย ์ บุญยธโรกุล) 

 

 
 

 

ภาพท่ี 5.4 การให้นํ้าทางใตผิ้วดินโดยการฝังท่อและหัวปล่อยนํ้าไวใ้ตผิ้วดิน 

(ท่ีมา : sswm.info) 

 

ภาพท่ี 5.5 แปลงเพาะปลูกให้นํ้าทางใตผิ้วดินโดยการฝังท่อ 

(ท่ีมา : sswm.info) 

 

ภาพท่ี 5.6 การวางท่อรองประธานเพ่ือให้นํ้าทางใตผิ้วดิน 

(ท่ีมา : sswm.info) 
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5.2 ลักษณะของพื้นที่ ที่เหมาะแก่การใช้ระบบการให้นํ้าทางใต้ผิวดิน  

1) เหมาะกบัดินเน้ือสมํ่าเสมอและมีแรงดูดซบัในทุกทิศทางไดดี้ 

2) มีระดบันํ้าใตดิ้นใกลก้บัเขตรากพืช (ระดบันํ้าให้ดินต้ืน) 

3) พ้ืนที่จะตอ้งมีระดบัเดียวกนัคือราบเรียบทั้งแปลง 

4) การให้นํ้ าแบบน้ีใช้ได้กบัพืชทุกชนิด แต่จะตอ้งหาวิธีการให้นํ้ าว่าจะส่งนํ้ าเข้าไปในร่อง 

หรือส่งตามท่อ 

5.3 ข้อดี และจํากัดของการให้นํ้าใต้ผิวดิน 

ข้อด ี

1) สามารถควบคุมระบบนํ้าไดต้ามตอ้งการ 

2) สูญเสียเน่ืองจากการระเหยมีนอ้ย 

3) การแพร่กระจายของเมล็ดวชัพืชเน่ืองจากนํ้าพดัพามีนอ้ย 

4) สามารถใชเ้ป็นระบบระบายนํ้าได ้หากมีความจาํเป็น 

5) ตอ้งการแรงงานในการให้นํ้านอ้ย 

6) ประสิทธิภาพการให้สูงพอสมควร 

ข้อจํากัด 

1)  ใชไ้ดก้บัพ้ืนที่ราบเรียบและลกัษณะดินที่เหมาะสมเท่านั้น 

2) นํ้าชลประทานจะตอ้งมีคุณภาพดี ไม่สามารถใชไ้ดดี้กบันํ้าที่มีเกลือผสมอยูม่าก 

3) การงอกของเมล็ดในระยะแรกๆ อาจจะไม่สมํ่าเสมอถา้ไม่มีการควบคุมระดบันํ้ าใตดิ้น    

ให้มีการซึมอยา่งสมํ่าเสมอ 

4) การให้ปุ๋ ยพร้อมกบันํ้าอาจจะไม่ไดผ้ลเท่าที่ควร 

5) พ้ืนที่ขา้งเคียงจะตอ้งมีการให้นํ้าวิธีน้ีดว้ยมิฉะนั้นจะมีปัญหาเร่ืองการระบายนํ้า 

6) สามารถใชไ้ดก้บัพืชเพียงบางชนิด พืชที่มีรากลึก เช่น พืชสวนและพืชยืนตน้ 
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บทท่ี 6 

ระบบการให้นํ้าแบบหยด 

6.1 การให้นํา้แบบหยด (Drip or Trickle Irrigation) 

การให้นํ้ าแบบหยด  (Drip or Trickle Irrigation) นับเป็นวิธีการให้นํ้ าที่คิดคน้ขึ้นมาหลงัการให้นํ้ า

แบบอื่นๆ และกาํลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน  ทั้งในเขตแห้งแล้งและเขตที่มีลกัษณะดินเป็นดินทราย เพราะ

ระบบการให้นํ้ าแบบน้ีมีการสูญเสียนํ้ าน้อยมาก วิธีการให้นํ้ าแบบหยดเป็นการให้นํ้ าแก่พืชเป็นจุดๆ หรือ

หลายจุดขึ้นอยูก่บัขนาดและความตอ้งการของพืช การให้นํ้ าแบบน้ีพืชจะไดรั้บนํ้ าสมํ่าเสมอตลอดโดยรักษา

ความช้ืนในดินให้อยู่ในระดบัความช้ืนชลประทาน (Field Capacity) ตลอดเวลา โดยทั่วไปมีหลกัการและ

ลกัษณะที่สาํคญัของระบบ ดงัน้ี 

1) ให้นํ้ากบัพืชเป็นจุดหรือหลายจุด 

2) ส่งนํ้าไปตามท่อ แลว้ปล่อยออกที่หัวจ่ายนํ้า (หัวหยด) 

3) หัวจ่ายนํ้าจะวางบริเวณโคนของตน้พืช 

4) หัวจ่ายนํ้าจะจ่ายนํ้าเท่าๆ กนัทุกหัว โดยตวัปรับแรงดนันํ้า 

5) นํ้ าที่ออกจากหัวจ่ายนํ้ าจะต้องผ่านการกรองตะกอนมาก่อน เพ่ือป้องกันการอุดตันที่        

หัวหยด 

6) เหมาะกบัดินและพืชเกือบทุกชนิด (ไม่เหมาะกบัพืชที่ปลูกแบบการหว่านเมล็ด) 

7) ปรับอตัราการจ่ายนํ้าได ้ตามชนิดและขนาดของพืช 

 

ภาพท่ี 6.1 แปลนการให้นํ้าแบบหยด  (Drip or Trickle Irrigation)  
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ภาพท่ี 6.2 การติดตั้งการใหน้ํ้าแบบหยด  (Drip or Trickle Irrigation) อย่างง่าย 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 6.3 การติดตั้งระบบนํ้าหยดในแปลงเพาะปลูก 

6.2 ส่วนประกอบหลักของการให้นํ้าแบบหยด  

องคป์ระกอบหลกัๆ ของการให้นํ้าแบบหยด มีดงัน้ีคือ 

6.2.1 เคร่ืองสูบนํ้าหรือถังจ่ายนํ้าในที่สูง (Water Pump) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งนํ้ าให้กบัระบบ

นํ้าหยดและใชใ้นการสร้างแรงดนัที่เหมาะแก่ระบบ ในกรณีของระบบนํ้าหยดจะแตกต่างไปจากระบบสปริง

เกลอร์ เน่ืองจากระบบนํ้าที่ใชแ้รงดนัตํ่า ระบบนํ้ าหยดนอกจากจะใช้ป้ัมนํ้าในการส่งนํ้าหรือกระจายนํ้าแลว้ 

ระบบนํ้ าหยดยงัใช้แรงดนัจากถงัจ่ายนํ้ าบนที่สูงโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ไดข้อ้ดีที่สําคัญ

ประการหน่ึงคือ จะช่วยให้ป้ัมนํ้าไม่ตอ้งทาํงานหนกัตลอดเวลาที่เปิดให้นํ้า ช่วยให้ประหยดัพลงังานได ้

 

 

 
 

 
ภาพท่ี 6.4 ตวัอย่างระบบจ่ายนํ้าบนท่ีสูงสําหรับระบบนํ้าหยด 

(ท่ีมา : สํานักงานปฎิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร) 

6.2.2 ท่อประธาน (Main Line) ท่อประธานหรือท่อเมนเป็นท่อหลกัของระบบนํ้ า ทาํหน้าที่ส่งนํ้ า

ไปยงัพ้ืนที่รับประโยชน์ต่างๆโดยส่งไปยงัท่อรองประทาน (Sub-Main Line) และทอ่แขนง (Lateral) ในการ

ติดตั้งระบบนํ้ าส่วนท่อประธาน มักพิจารณาถึงความทนทานในการใช้งานปัจจุบันนิยมใช้เป็นท่อพีวีซี

(Polyvinyl Chloride) และท่อพีอี(Poly-Ethylene) เพราะนํ้ าหนักเบา ราคาถูก หาซ้ือง่ายในท้องตลาดและ

ติดตั้งไดง่้าย การวางท่อประธาน มกัจะวางใตผิ้วดินเพราะมีขนาดใหญ่ไม่กีดขวางการทาํงาน 

   

ภาพท่ี 6.5 ท่อพีวีซี (Polyvinyl Chloride) และ ท่อพีอ ี(Poly-Ethylene) 

6.2.3 ท่อรองประธาน (Sub-Main Line) เป็นท่อที่ต่อแยกจากท่อประธาน เพ่ือแบ่งการควบคุม

ออกเป็นส่วนๆ มีหน้าที่คือรับนํ้ าจากท่อประธาน แลว้แยกส่งนํ้ าไปยงัท่อแขนง (Lateral) หากระบบไม่ใหญ่

ก็ไม่จาํเป็นตอ้งมีก็ได้ ใช้เพียงท่อประธานและท่อแขนง ท่อรองประธานที่นิยมใช้เป็นท่อพีวีซี(Polyvinyl 

Chloride) และท่อพีอี (Poly-Ethylene) การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่หากเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มมักใช้เป็น

ท่อพีวีซีและหากเป็นพ้ืนที่ลาดชนัเนินมกันิยมใชเ้ป็นท่อพีอี 
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ภาพท่ี 6.2 การติดตั้งการใหน้ํ้าแบบหยด  (Drip or Trickle Irrigation) อย่างง่าย 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 6.3 การติดตั้งระบบนํ้าหยดในแปลงเพาะปลูก 
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องคป์ระกอบหลกัๆ ของการให้นํ้าแบบหยด มีดงัน้ีคือ 

6.2.1 เคร่ืองสูบนํ้าหรือถังจ่ายนํ้าในที่สูง (Water Pump) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งนํ้ าให้กบัระบบ

นํ้าหยดและใชใ้นการสร้างแรงดนัท่ีเหมาะแก่ระบบ ในกรณีของระบบนํ้าหยดจะแตกต่างไปจากระบบสปริง
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ภาพท่ี 6.4 ตวัอย่างระบบจ่ายนํ้าบนท่ีสูงสําหรับระบบนํ้าหยด 

(ท่ีมา : สํานักงานปฎิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร) 

6.2.2 ท่อประธาน (Main Line) ท่อประธานหรือท่อเมนเป็นท่อหลกัของระบบนํ้ า ทาํหน้าที่ส่งนํ้ า

ไปยงัพ้ืนที่รับประโยชน์ต่างๆโดยส่งไปยงัท่อรองประทาน (Sub-Main Line) และท่อแขนง (Lateral) ในการ

ติดตั้งระบบนํ้ าส่วนท่อประธาน มักพิจารณาถึงความทนทานในการใช้งานปัจจุบันนิยมใช้เป็นท่อพีวีซี

(Polyvinyl Chloride) และท่อพีอี(Poly-Ethylene) เพราะนํ้ าหนักเบา ราคาถูก หาซ้ือง่ายในท้องตลาดและ

ติดตั้งไดง่้าย การวางท่อประธาน มกัจะวางใตผิ้วดินเพราะมีขนาดใหญ่ไม่กีดขวางการทาํงาน 

   

ภาพท่ี 6.5 ท่อพีวีซี (Polyvinyl Chloride) และ ท่อพีอ ี(Poly-Ethylene) 

6.2.3 ท่อรองประธาน (Sub-Main Line) เป็นท่อที่ต่อแยกจากท่อประธาน เพ่ือแบ่งการควบคุม

ออกเป็นส่วนๆ มีหน้าที่คือรับนํ้ าจากท่อประธาน แลว้แยกส่งนํ้ าไปยงัท่อแขนง (Lateral) หากระบบไม่ใหญ่

ก็ไม่จาํเป็นตอ้งมีก็ได้ ใช้เพียงท่อประธานและท่อแขนง ท่อรองประธานที่นิยมใช้เป็นท่อพีวีซี(Polyvinyl 

Chloride) และท่อพีอี (Poly-Ethylene) การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่หากเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มมักใช้เป็น

ท่อพีวีซีและหากเป็นพ้ืนที่ลาดชนัเนินมกันิยมใชเ้ป็นท่อพีอี 
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ภาพท่ี 6.6 การวางประธานและท่อรองประธานบนผิวดิน 

 

ภาพท่ี 6.7 การวางประธานและท่อรองประธานใตผิ้วดิน 

6.2.4 ท่อแยกจ่ายนํ้าหรือท่อแขนง (Lateral Line) ต่อจากท่อประธานหรือรองประธาน มีหนา้ที่คือ

รับนํ้าจากท่อประธานหรือท่อรองประธานแลว้ปล่อยนํ้าลงพ้ืนที่ส่วนต่างๆ  ท่อที่นิยมใชม้ีทั้งท่อพีวีซีและท่อ

พีอี เลือกตามปริมาณความตอ้งการนํ้าของพ้ืนแต่ละชนิด ท่อพีวีซีจะเหมาะกบัความตอ้งการปริมาณนํ้ามาก

ส่วนท่อพีอีจะเหมาะกบัความตอ้งการปริมาณนํ้าไม่มากนกั ขึ้นอยู่กบัขนาดของท่อที่ตอ้งการส่งนํ้ าที่นิยมใช้

โดยทัว่ไปขนาด 16-25 มิลลิเมตร การวางท่อสามารถทาํไดท้ั้งฝังดิน และวางบนผิวดินหรือแขวนเหนือผิว

ดิน ตามความเหมาะสม  

 

ภาพท่ี 6.8 การวางท่อแขนง (Lateral Line) แบบแขวน 
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ภาพท่ี 6.6 การวางประธานและท่อรองประธานบนผิวดิน 

 

ภาพท่ี 6.7 การวางประธานและท่อรองประธานใตผิ้วดิน 

6.2.4 ท่อแยกจ่ายนํ้าหรือท่อแขนง (Lateral Line) ต่อจากท่อประธานหรือรองประธาน มีหนา้ที่คือ

รับนํ้าจากท่อประธานหรือท่อรองประธานแลว้ปล่อยนํ้าลงพ้ืนที่ส่วนต่างๆ  ท่อที่นิยมใชม้ีทั้งท่อพีวีซีและท่อ

พีอี เลือกตามปริมาณความตอ้งการนํ้าของพ้ืนแต่ละชนิด ท่อพีวีซีจะเหมาะกบัความตอ้งการปริมาณนํ้ามาก

ส่วนท่อพีอีจะเหมาะกบัความตอ้งการปริมาณนํ้าไม่มากนกั ขึ้นอยู่กบัขนาดของท่อที่ตอ้งการส่งนํ้ าที่นิยมใช้

โดยทัว่ไปขนาด 16-25 มิลลิเมตร การวางท่อสามารถทาํไดท้ั้งฝังดิน และวางบนผิวดินหรือแขวนเหนือผิว

ดิน ตามความเหมาะสม  

 

ภาพท่ี 6.8 การวางท่อแขนง (Lateral Line) แบบแขวน 

 

 
 

 

ภาพท่ี 6.9 การวางท่อแขนง (Lateral) บนผิวดิน 

 

ภาพท่ี 6.10 การวางท่อแขนง (Lateral) ใตผิ้วดิน 

6.2.5 หัวจ่ายนํ้ าหรือหัวหยด  (Dripper or Emitter) มี ช่ือเรียกหลายช่ือเช่น Drippers Emitter 

Trickle ส่วนมากมกัจะเรียกว่า Emitter มีหน้าท่ีจ่ายนํ้ าและควบคุมอตัราการจ่ายนํ้ า หัวจ่ายนํ้ ามีหลายแบบ 

เช่น แบบปรับแรงดนั แบบธรรมดา แบบปรับอตัราการไหลให้มากหรือน้อยตามความตอ้งการโดยมีอตัรา

การไหล 1 - 12 ลิตรต่อชั่วโมง ที่นิยมใช้กนัมากคือ 2, 4 และ8 ลิตรต่อชั่วโมง ส่วนรูปแบบของหัวนํ้ าหยด

แบ่งได ้2 แบบคือ 

1) แบบติดกบัท่อถาวรในท่อ (In-Line) การควบคมุการจ่ายนํ้า มีให้เลอืกตามความตอ้งการ 

และแบ่งออกเป็นหลายๆ แบบ เช่น 

ก.  แบบเทปนํ้าหยด (Drip Tape) มีลกัษณะเป็นท่อพีอีชนิดบางๆ มีหัวหยดนํ้ า 2 แบบ คือ 

แบบปรับชดเชยแรงดนั (Pressure Compensating) และแบบธรรมดา (Non-Pressure Compensating) 

 

 

ภาพท่ี 6.11 เทปนํ้าหยด (Drip Tape) 
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ข.  แบบท่อกลม (Drip Hose)  ที่นิยมใชใ้นปัจจุบนัมีสองรูปแบบคือ แบบหัวหยดเกาะติด

ผนงัในท่อ (Integral Dripper) และแบบที่มีอุปกรณ์หัวหยดมาสอดในท่อ (In-Line Dripper ) 

 

ภาพท่ี 6.12 หัวนํ้าหยดแบบในท่อ( In-Line) และชนิดเกาะติดสาย 

 

 

ภาพท่ี 6.13 หัวนํ้าหยดแบบในท่อ ( In-Line) ชนิดสอดในท่อ 

2) แบบบนท่อ (On-Line) ลกัษณะนํ้าหยดแบบน้ีช้ินส่วนที่ใช้บงัคบันํ้าติดตั้งอยูบ่นท่อแขนง 

โดยเจาะและฝังหัวหยดลงไปหรือต่อท่อขนาดเล็ก (Micro Tube) กับท่อแขนงแลว้ใส่หัวหยด หัวนํ้ าหยด

แบบน้ีมีทั้งแบบปรับชดเชยแรงดนั และแบบธรรมดา เช่นกนั 

            

ภาพท่ี 6.14 หัวนํ้าหยดแบบบนสาย (On-Line) 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 6.15 หัวนํ้าหยดแบบบนสาย (On-Line) ต่อท่อขนาดเล็ก 

 

 

ภาพท่ี 6.16 หัวนํ้าหยดแบบบนสายหลายจุด (Multi Dripper) 

6.2.6 เคร่ืองกรองตะกอนในนํ้า (Water Filter) มีหน้าที่กรองตะกอนต่างๆ ที่ติดมากับนํ้ า เพ่ือ

ป้องกนัการอุดตนัของหัวหยด ท่อแขนง และอุปกรณ์อื่นๆ เคร่ืองกรองนํ้ าถือว่าเป็นอุปกรณ์สําคญัอยา่งมาก

ในระบบนํ้ าหยด เพราะประสิทธิภาพการให้นํ้ าของระบบจะสูงแค่ไหนก็ขึ้นอยูก่บัอุปกรณ์ช้ินน้ี เคร่ืองกรอง

นํ้ าในระบบหยดมีหลายชนิด ที่นิยมใช้กันมากได้แก่ เคร่ืองกรองนํ้ าแบบทรายกรอง (Sand Filter) แบบ

แผ่นดิสก์ (Disc Filter) และแบบตะแกรง (Surface Filter) 

 

ภาพท่ี 6.17 เคร่ืองกรองตะกอนนํ้าในระบบนํ้าหยด (Water Filter) 
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ข.  แบบท่อกลม (Drip Hose)  ที่นิยมใชใ้นปัจจุบนัมีสองรูปแบบคือ แบบหัวหยดเกาะติด

ผนงัในท่อ (Integral Dripper) และแบบที่มีอุปกรณ์หัวหยดมาสอดในท่อ (In-Line Dripper ) 

 

ภาพท่ี 6.12 หัวนํ้าหยดแบบในท่อ( In-Line) และชนิดเกาะติดสาย 

 

 

ภาพท่ี 6.13 หัวนํ้าหยดแบบในท่อ ( In-Line) ชนิดสอดในท่อ 

2) แบบบนท่อ (On-Line) ลกัษณะนํ้าหยดแบบน้ีช้ินส่วนที่ใช้บงัคบันํ้าติดตั้งอยูบ่นท่อแขนง 

โดยเจาะและฝังหัวหยดลงไปหรือต่อท่อขนาดเล็ก (Micro Tube) กับท่อแขนงแลว้ใส่หัวหยด หัวนํ้ าหยด

แบบน้ีมีทั้งแบบปรับชดเชยแรงดนั และแบบธรรมดา เช่นกนั 

            

ภาพท่ี 6.14 หัวนํ้าหยดแบบบนสาย (On-Line) 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 6.15 หัวนํ้าหยดแบบบนสาย (On-Line) ต่อท่อขนาดเล็ก 

 

 

ภาพท่ี 6.16 หัวนํ้าหยดแบบบนสายหลายจุด (Multi Dripper) 

6.2.6 เคร่ืองกรองตะกอนในนํ้า (Water Filter) มีหน้าที่กรองตะกอนต่างๆ ที่ติดมากับนํ้ า เพ่ือ

ป้องกนัการอุดตนัของหัวหยด ท่อแขนง และอุปกรณ์อื่นๆ เคร่ืองกรองนํ้ าถือว่าเป็นอุปกรณ์สําคญัอยา่งมาก

ในระบบนํ้ าหยด เพราะประสิทธิภาพการให้นํ้ าของระบบจะสูงแค่ไหนก็ขึ้นอยูก่บัอุปกรณ์ช้ินน้ี เคร่ืองกรอง

นํ้ าในระบบหยดมีหลายชนิด ท่ีนิยมใช้กันมากได้แก่ เคร่ืองกรองนํ้ าแบบทรายกรอง (Sand Filter) แบบ

แผ่นดิสก์ (Disc Filter) และแบบตะแกรง (Surface Filter) 

 

ภาพท่ี 6.17 เคร่ืองกรองตะกอนนํ้าในระบบนํ้าหยด (Water Filter) 
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ภาพท่ี 6.18 ชนิดไส้กรองแบบต่างๆ 

 

ภาพท่ี 6.19 เคร่ืองกรองนํ้าแบบแผ่นดิสก์สองทาง 

 

ภาพท่ี 6.20 เคร่ืองกรองแบบทรายกรอง (Sand Filter) 

 

ภาพท่ี 6.21 การทาํงานเคร่ืองกรองตะกอนในนํ้า (Water Filter) 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 6.22 เคร่ืองกรองแบบแผ่นดิสก์ขนาดเล็ก (Disc Filter) 

 

ภาพท่ี 6.23 เคร่ืองกรองแบบตะแกรง (Surface Filter) 

 

ภาพท่ี 6.24 การติดตั้งเคร่ืองกรองนํ้า (Water Filter) ในระบบนํ้าหยดขนาดเล็ก 
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ภาพท่ี 6.22 เคร่ืองกรองแบบแผ่นดิสก์ขนาดเล็ก (Disc Filter) 

 

ภาพท่ี 6.23 เคร่ืองกรองแบบตะแกรง (Surface Filter) 

 

ภาพท่ี 6.24 การติดตั้งเคร่ืองกรองนํ้า (Water Filter) ในระบบนํ้าหยดขนาดเล็ก 
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ภาพท่ี 6.25 การติดตั้งเคร่ืองกรองนํ้าแบบแผ่นดิสก์ในระบบขนาดใหญ่ 

6.2.7 อุปกรณ์ควบคุมความดัน (Pressure Regulator, PR) ทาํหน้าที่ควบคุมแรงดนันํ้ าภายในท่อ

แขนงให้คงที่และสมํ่าเสมอ ทาํให้แรงดนัภายในท่อไม่มากเกินกาํหนด นํ้าหยดท่ีหัวหยดสมํ่าเสมอ ทั้งตน้ท่อ

และปลายท่อ  

 

ภาพท่ี 6.26 อุปกรณ์ควบคุมความดนั (Pressure Regulator , PR) แบบ6 และ10 สาย 

6.2.8 อุปกรณ์ควบคุมและป้องกันระบบต่างๆ  

1) อุปกรณ์ระบายอากาศ หรือไล่ลมในท่อ (Air Release Valve) ใชติ้ดตั้งเพ่ือระบายอากาศที่

สะสมอยู่ในท่อ ซ่ึงทาํให้นํ้ าไม่เต็มท่อ แรงดนัในท่อและการไหลของนํ้ าไม่เป็นไปตามปกติ เกิดอากาศอั้น

ภายในท่อทาํให้นํ้ าไหลช้าลงและไม่สมํ่าเสมอ อุปกรณ์น้ีมกัติดก่อนเขา้ท่อแขนง ( Lateral Line) หากเป็น

ระบบใหญ่กจ็ะเพ่ิมการติดตั้งจาํนวนมากขึ้น  

 

 
 

 

ภาพท่ี 6.27 วาลว์ไล่ลม (Air Release Valve) 

2) อุปกรณ์ป้องกนัการไหลกลบัของนํ้า (Check Valve) เมื่อหยุดให้นํ้ า อาจจะมีนํ้าในระบบ

ไหลยอ้นกลบัมาทางเคร่ืองสูบนํ้ า ซ่ึงเป็นแรงดนัไหลยอ้นกลบั อาจเกิดปัญหาการร่ัวซึมของท่อดูด ท่อและ

อุปกรณ์ต่างๆ และการที่นํ้ าซ่ึงมีปุ๋ ยผสมอยู่ไหลยอ้นกลบั อาจจะทาํให้ป้ัมนํ้ ามีอายกุารใชง้านที่ส้ันลง เพราะ

ปุ๋ ยจะเป็นตวักดักร่อนโลหะต่างๆ 

 

ภาพท่ี 6.28 อุปกรณ์ป้องกนัการไหลกลบัของนํ้า (Check Valve) 

3) อุปกรณ์วดัอตัราการไหลของนํ้ า (Water Meter) ใช้สําหรับวดัอตัราการไหลของนํ้ าที่ใช ้

สามารถคาํนวณปริมาณนํ้าที่ให้กบัพืชในแต่ละคร้ังได ้ทาํให้มีการสูญเสียนํ้าและค่าใชจ่้ายต่างๆ นอ้ยที่สุด 

 

ภาพท่ี 6.29 อุปกรณ์วดัอตัราการไหลของนํ้า (Water Meter) 
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ภาพท่ี 6.25 การติดตั้งเคร่ืองกรองนํ้าแบบแผ่นดิสก์ในระบบขนาดใหญ่ 

6.2.7 อุปกรณ์ควบคุมความดัน (Pressure Regulator, PR) ทาํหน้าที่ควบคุมแรงดนันํ้ าภายในท่อ

แขนงให้คงท่ีและสมํ่าเสมอ ทาํให้แรงดนัภายในท่อไม่มากเกินกาํหนด นํ้าหยดที่หัวหยดสมํ่าเสมอ ทั้งตน้ท่อ

และปลายท่อ  

 

ภาพท่ี 6.26 อุปกรณ์ควบคุมความดนั (Pressure Regulator , PR) แบบ6 และ10 สาย 

6.2.8 อุปกรณ์ควบคุมและป้องกันระบบต่างๆ  

1) อุปกรณ์ระบายอากาศ หรือไล่ลมในท่อ (Air Release Valve) ใชติ้ดตั้งเพ่ือระบายอากาศที่

สะสมอยู่ในท่อ ซ่ึงทาํให้นํ้ าไม่เต็มท่อ แรงดนัในท่อและการไหลของนํ้ าไม่เป็นไปตามปกติ เกิดอากาศอั้น

ภายในท่อทาํให้นํ้ าไหลช้าลงและไม่สมํ่าเสมอ อุปกรณ์น้ีมกัติดก่อนเขา้ท่อแขนง ( Lateral Line) หากเป็น

ระบบใหญ่กจ็ะเพ่ิมการติดตั้งจาํนวนมากขึ้น  

 

 
 

 

ภาพท่ี 6.27 วาลว์ไล่ลม (Air Release Valve) 

2) อุปกรณ์ป้องกนัการไหลกลบัของนํ้า (Check Valve) เมื่อหยุดให้นํ้ า อาจจะมีนํ้าในระบบ

ไหลยอ้นกลบัมาทางเคร่ืองสูบนํ้ า ซ่ึงเป็นแรงดนัไหลยอ้นกลบั อาจเกิดปัญหาการร่ัวซึมของท่อดูด ท่อและ

อุปกรณ์ต่างๆ และการที่นํ้ าซ่ึงมีปุ๋ ยผสมอยู่ไหลยอ้นกลบั อาจจะทาํให้ป้ัมนํ้ ามีอายกุารใชง้านที่ส้ันลง เพราะ

ปุ๋ ยจะเป็นตวักดักร่อนโลหะต่างๆ 

 

ภาพท่ี 6.28 อุปกรณ์ป้องกนัการไหลกลบัของนํ้า (Check Valve) 

3) อุปกรณ์วดัอตัราการไหลของนํ้ า (Water Meter) ใช้สําหรับวดัอตัราการไหลของนํ้ าที่ใช ้

สามารถคาํนวณปริมาณนํ้าที่ให้กบัพืชในแต่ละคร้ังได ้ทาํให้มีการสูญเสียนํ้าและค่าใชจ่้ายต่างๆ นอ้ยที่สุด 

 

ภาพท่ี 6.29 อุปกรณ์วดัอตัราการไหลของนํ้า (Water Meter) 
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4) ตูค้วบคุมระบบไฟฟ้า (Electric Controllers) เพ่ือใชค้วบคุมการทาํงานของอุปกรณไ์ฟฟ้า 

ในกรณีที่ใชม้อเตอร์เป็นตน้กาํลงั หรือควบคุมดว้ยระบบอตัโนมติั 

 

ภาพท่ี 6.30 ตูค้วบคุมระบบไฟฟ้า (Electric Controllers) 

 

5) เคร่ืองควบคุมระบบอัตโนมัติ (Automatic Controllers) ในกรณีที่ต้องการให้ระบบนํ้ า

ทาํงานอตัโนมติั ตั้งแต่สูบนํ้ า กาํหนดเวลาสูบนํ้ า และปิดการสูบนํ้ า ในแต่ละคร้ังของการให้นํ้ า เป็นการลด

ปัญหาดา้นแรงงานไดท้างหน่ึงดว้ย 

 

ภาพท่ี 6.31 เคร่ืองควบคุมระบบอตัโนมติั (Automatic controllers)  

6) เคร่ืองฉีดผสมปุ๋ ยทางนํ้ า ใช้สาํหรับผสมปุ๋ยไปพร้อมกบัการให้นํ้ า ที่ใชโ้ดยทัว่ไปมีหลาย

แบบ เช่น แบบที่ใชร้ะบบความดนัที่แตกต่าง แบบการหมุนวนของนํ้าและแบบใชป้ั้มฉีด 

 
 

ภาพท่ี 6.32 อุปกรณ์ฉีดผสมปุ๋ยทางนํ้าแบบแวนจูร่ี ภาพท่ี 6.33 เคร่ืองฉีดผสมปุ๋ยแบบระบบหมุนวนของนํ้า 

 

 

 
 

7) อุปกรณ์ เพ่ิมเติมสําหรับหัวนํ้ าหยดและท่อนํ้ าหยด เช่น  วาล์วระบายลมปลายสาย   

อุปกรณ์ต่อแยกหัวนํ้าหยด ห่วงแขวนท่อแขนง ปลัก๊อุดรูท่อ เป็นตน้ 

 

อุปกรณ์ต่อแยกหัวนํา้หยด 

 

ห่วงแขวนเทปนํ้าหยด 

 

 

กรรไกรตัดท่อพลาสติก ตัวเจาะรูใส่หัวนํ้าหยด 

ภาพท่ี 6.34 อุปกรณ์เพ่ิมเติมสําหรับหัวนํ้าหยดและท่อนํ้าหยด 

 

ภาพท่ี 6.35 การทาํงานวาลว์ระบายลมปลายสาย   
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7) อุปกรณ์ เพ่ิมเติมสําหรับหัวนํ้ าหยดและท่อนํ้ าหยด เช่น  วาล์วระบายลมปลายสาย   
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6.3 การเลือกใช้ระบบการให้นํ้าแบบหยด โดยทัว่ไปมีหลกัการพิจารณา คือ 

• แหล่งนํ้าที่มีอยูม่ีปริมาณนํ้านอ้ย ปริมาณไม่พอเพียงต่อการใชใ้นระบบอื่นๆ 

• ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการซ้ือนํ้าชลประทานในราคาสูง 

• มีพ้ืนที่เพาะปลูกอยา่งจาํกดัและตอ้งการใชป้ระโยชน์อยา่งสูงสุด เช่น การปลูกพืชในโรงเรือนฯ  

• เน้ือดินเป็นดินที่ไม่สามารถ ให้นํ้าแบบทางผิวดินได ้

• พ้ืนที่นั้นๆ มีสภาพแดดจดัและลมแรงตลอดทั้งปี ไม่เหมาะที่จะให้นํ้าแบบฉีดฝอย 

• มีปัญหาเร่ืองแรงงานขาดแคลน 

6.4 ข้อด ีและข้อจํากัดของการให้นํ้าแบบหยด 

ข้อด ี

1) ประสิทธิภาพการให้นํ้าสูงกว่าแบบอื่นๆ 

2) ค่าใชจ่้ายในการให้นํ้าแต่ละคร้ังนอ้ย 

3) สามารถให้ปุ๋ ยและสารเคมีไปพร้อมกบันํ้าได ้ทาํให้สะดวกและประหยดัค่าใช้จ่าย 

4) มีปัญหาเร่ืองการระบาดของโรคและแมลงนอ้ยกว่าการให้นํ้าแบบอื่นๆ 

5) ลดปัญหาการแพร่กระจายของวชัพืชลงไดม้าก 

6) ปัญหาลมแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้นํ้า 

7) ไม่ตอ้งใชร้ะบบส่งนํ้าขนาดใหญ่หรือเคร่ืองสูบนํ้าแรงดนัสูง 

8) จดัการเป็นระบบอตัโนมติัไดง่้าย 

9) การสูญเสียนํ้าจากการระเหยและซึมเลยเขตรากพืชมีนอ้ย 

ข้อจํากัด 

1) มกัมีปัญหาเร่ืองการอุดตนัที่หัวจ่ายนํ้า ถา้หากนํ้านั้นมีหินปูนตะกอนในนํ้าผสมอยูม่าก 

2) อาจจะมีการสะสมของเกลือได ้หากมีปริมาณฝนนอ้ยในปีนั้นๆ 

สรุป   การให้นํ้ าแบบหยด (Drip or Trickle) เป็นวิธีการให้นํ้ ากบัพืชท่ีนิยมใช้มากอีกวิธีหน่ึง ถึงแม้

จะมีการนาํมาใช้ไดไ้ม่นาน  แต่ก็เป็นวิธีการให้นํ้ าท่ีทาํให้การปลูกพืชไดรั้บผลผลิตสูงไม่แพวิ้ธีการให้นํ้ า

แบบอื่นๆ เพียงแต่ตอ้งมีการพิจารณาการเลือกใชใ้ห้เหมาะสม ออกแบบให้ถูกตอ้ง และควบคุมการใชอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ  การให้นํ้ าแบบหยด (Drip or Trickle) มีข้อเด่นและดีค่อนข้างมากกว่าวิธีอื่นๆ เช่น มี

ประสิทธิภาพการให้นํ้ าสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ใส่ปุ๋ ยพร้อมกับนํ้ าได้ ติดตั้งเป็นระบบอตัโนมติัได้ง่าย ทาํให้

ประหยดัค่าแรงงานไดม้าก 

 

 

 
 

 

บทที่ 7  

การให้นํา้แบบฉีดฝอย (Sprinkler  Irrigation) 

การให้นํ้าแบบฉีดฝอยหรือแบบฝนเทียม  (Sprinkler  Irrigation)  มีวิธีการคือการส่งนํ้าไปตามท่อส่ง

นํ้ า ด้วยเคร่ืองสูบนํ้ าหรือแรงดันจากที่สูง โดยใช้แรงดันที่เหมาะสมแล้วฉีดออกด้วยหัวฉีด ให้เป็นฝอย

ละอองตกลงมาที่ผิวดินคลา้ยเม็ดฝน หรืออาจใชวิ้ธีการฉีดนํ้าออกจากท่อเจาะรู (Perforated  Spray)  โดยตรง

ก็ได ้

7.1 วิธีการให้นํ้าแบบฉีดฝอย  

วิธีการให้นํ้ าแบบฉีดฝอย สามารถส่งนํ้ าที่ต้องการ ได้อย่างประหยดั รวดเร็วและสมํ่ าเสมอมี

ประสิทธิภาพสูง อย่างไรก็ตามการให้นํ้ าแบบฉีดฝอย อาจไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน จึงควรศึกษาหลกัการ เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาว่าสมควรใช้หรือเหมาะสมกบัพ้ืนที่และพืชชนิดใดหรือไม่ เพราะปัจจุบนัการให้นํ้ า

แบบฉีดฝอยนับว่ามีบทบาทเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มว่าจะมีการใช้มากย่ิงขึ้ น เน่ืองจากมีรูปแบบที่

หลากหลายตามความตอ้งการของเกษตรกร และตามกาํลงัเงินทุนที่มี 

การให้นํ้าแก่พืชโดยวิธีการให้นํ้ าแบบฉีดฝอย (Sprinkler  Irrigation) น้ีจะมีประสิทธิภาพของระบบ

อยูร่ะหว่าง 70 – 80 เปอร์เซ็นต์ ดงันั้นพอสรุปไดว่้าการให้นํ้ าแก่พืชโดยวิธีการให้นํ้ าแบบฉีดฝอย เป็นวิธีการ

ให้นํ้าโดยการฉีดพ่นนํ้ า จากหัวฉีดภายใตแ้รงดนัที่เหมาะสม ขึ้นไปบนอากาศที่มีการแผ่กระจายของนํ้าอยา่ง

สมํ่าเสมอ และอัตราของนํ้าที่ตกลงสู่พื้นที่เพาะปลูกจะน้อยกว่าอัตราการซึมนํ้าของดินเสมอ  

การจําแนกรูปแบบ และวิธีการให้นํ้ าแบบฉีดฝอย (Sprinkler  Irrigation) สามารถแบ่งออกเป็น        

2 ส่วน ดงัน้ี 

7.1.1 แบ่งตามลักษณะการฉีดนํ้า  

1) หัวฉีดนํ้าหมุนเป็นวงกลม (Rotary Heads)  

ก. หัวฉีดนํ้าแบบหมุนธรรมดา (Whiting Heads) หัวฉีดนํ้าแบบน้ี จะใชห้ลกัการอดันํ้ าเขา้

ไปในท่อเล็กๆ แลว้พุ่งออกไปกระทบกบัใบพดัเหว่ียงนํ้ า กระจายนํ้าออกเป็นวงกลม อย่างต่อเน่ือง คลา้ยกบั

ระบบสเปรยน์ํ้า หัวจ่ายนํ้าแบบน้ีส่วนมากเป็นขนาดเล็กๆ เช่น จ่ายนํ้าไม่เกิน 10 ลิตรต่อนาที หากมีขนาดเล็ก

มากก็เหมาะที่จะใช้จ่ายนํ้ าเป็นระบบให้นํ้ าแบบประหยดัได ้หัวจ่ายนํ้ าแบบน้ีไม่สามารถปรับระยะการฉีด

และองศาการฉีดนํ้าได ้และตอ้งการแรงดนันํ้าที่เหมาะสม หากแรงดนัสูงเกินไปหัวฉีดจะหมุนเร็วมาก นํ้าฟุ้ง
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• ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการซ้ือนํ้าชลประทานในราคาสูง 

• มีพ้ืนที่เพาะปลูกอยา่งจาํกดัและตอ้งการใชป้ระโยชน์อยา่งสูงสุด เช่น การปลูกพืชในโรงเรือนฯ  

• เน้ือดินเป็นดินท่ีไม่สามารถ ให้นํ้าแบบทางผิวดินได ้

• พ้ืนที่นั้นๆ มีสภาพแดดจดัและลมแรงตลอดทั้งปี ไม่เหมาะที่จะให้นํ้าแบบฉีดฝอย 

• มีปัญหาเร่ืองแรงงานขาดแคลน 

6.4 ข้อด ีและข้อจํากัดของการให้นํ้าแบบหยด 

ข้อด ี

1) ประสิทธิภาพการให้นํ้าสูงกว่าแบบอื่นๆ 

2) ค่าใชจ่้ายในการให้นํ้าแต่ละคร้ังนอ้ย 

3) สามารถให้ปุ๋ ยและสารเคมีไปพร้อมกบันํ้าได ้ทาํให้สะดวกและประหยดัค่าใช้จ่าย 

4) มีปัญหาเร่ืองการระบาดของโรคและแมลงนอ้ยกว่าการให้นํ้าแบบอื่นๆ 

5) ลดปัญหาการแพร่กระจายของวชัพืชลงไดม้าก 

6) ปัญหาลมแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้นํ้า 

7) ไม่ตอ้งใชร้ะบบส่งนํ้าขนาดใหญ่หรือเคร่ืองสูบนํ้าแรงดนัสูง 

8) จดัการเป็นระบบอตัโนมติัไดง่้าย 

9) การสูญเสียนํ้าจากการระเหยและซึมเลยเขตรากพืชมีนอ้ย 

ข้อจํากัด 

1) มกัมีปัญหาเร่ืองการอุดตนัที่หัวจ่ายนํ้า ถา้หากนํ้านั้นมีหินปูนตะกอนในนํ้าผสมอยูม่าก 

2) อาจจะมีการสะสมของเกลือได ้หากมีปริมาณฝนนอ้ยในปีนั้นๆ 

สรุป   การให้นํ้ าแบบหยด (Drip or Trickle) เป็นวิธีการให้นํ้ ากบัพืชที่นิยมใช้มากอีกวิธีหน่ึง ถึงแม้

จะมีการนาํมาใช้ไดไ้ม่นาน  แต่ก็เป็นวิธีการให้นํ้ าท่ีทาํให้การปลูกพืชไดรั้บผลผลิตสูงไม่แพวิ้ธีการให้นํ้ า

แบบอื่นๆ เพียงแต่ตอ้งมีการพิจารณาการเลือกใชใ้ห้เหมาะสม ออกแบบให้ถูกตอ้ง และควบคุมการใชอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ  การให้นํ้ าแบบหยด (Drip or Trickle) มีข้อเด่นและดีค่อนข้างมากกว่าวิธีอื่นๆ เช่น มี

ประสิทธิภาพการให้นํ้ าสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ใส่ปุ๋ ยพร้อมกับนํ้ าได้ ติดตั้งเป็นระบบอตัโนมติัได้ง่าย ทาํให้

ประหยดัค่าแรงงานไดม้าก 

 

 

 
 

 

บทที่ 7  

การให้นํา้แบบฉีดฝอย (Sprinkler  Irrigation) 

การให้นํ้าแบบฉีดฝอยหรือแบบฝนเทียม  (Sprinkler  Irrigation)  มีวิธีการคือการส่งนํ้าไปตามท่อส่ง

นํ้ า ด้วยเคร่ืองสูบนํ้ าหรือแรงดันจากที่สูง โดยใช้แรงดันที่เหมาะสมแล้วฉีดออกด้วยหัวฉีด ให้เป็นฝอย

ละอองตกลงมาที่ผิวดินคลา้ยเม็ดฝน หรืออาจใชวิ้ธีการฉีดนํ้าออกจากท่อเจาะรู (Perforated  Spray)  โดยตรง

ก็ได ้

7.1 วิธีการให้นํ้าแบบฉีดฝอย  

วิธีการให้นํ้ าแบบฉีดฝอย สามารถส่งนํ้ าที่ต้องการ ได้อย่างประหยดั รวดเร็วและสมํ่ าเสมอมี

ประสิทธิภาพสูง อย่างไรก็ตามการให้นํ้ าแบบฉีดฝอย อาจไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน จึงควรศึกษาหลกัการ เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาว่าสมควรใช้หรือเหมาะสมกบัพ้ืนที่และพืชชนิดใดหรือไม่ เพราะปัจจุบนัการให้นํ้ า

แบบฉีดฝอยนับว่ามีบทบาทเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มว่าจะมีการใช้มากย่ิงขึ้ น เน่ืองจากมีรูปแบบที่

หลากหลายตามความตอ้งการของเกษตรกร และตามกาํลงัเงินทุนท่ีมี 

การให้นํ้าแก่พืชโดยวิธีการให้นํ้ าแบบฉีดฝอย (Sprinkler  Irrigation) น้ีจะมีประสิทธิภาพของระบบ

อยูร่ะหว่าง 70 – 80 เปอร์เซ็นต์ ดงันั้นพอสรุปไดว่้าการให้นํ้ าแก่พืชโดยวิธีการให้นํ้ าแบบฉีดฝอย เป็นวิธีการ

ให้นํ้าโดยการฉีดพ่นนํ้ า จากหัวฉีดภายใตแ้รงดนัท่ีเหมาะสม ขึ้นไปบนอากาศที่มีการแผ่กระจายของนํ้าอยา่ง

สมํ่าเสมอ และอัตราของนํ้าที่ตกลงสู่พื้นที่เพาะปลูกจะน้อยกว่าอัตราการซึมนํ้าของดินเสมอ  

การจําแนกรูปแบบ และวิธีการให้นํ้ าแบบฉีดฝอย (Sprinkler  Irrigation) สามารถแบ่งออกเป็น        

2 ส่วน ดงัน้ี 

7.1.1 แบ่งตามลักษณะการฉีดนํ้า  

1) หัวฉีดนํ้าหมุนเป็นวงกลม (Rotary Heads)  

ก. หัวฉีดนํ้าแบบหมุนธรรมดา (Whiting Heads) หัวฉีดนํ้าแบบน้ี จะใชห้ลกัการอดันํ้ าเขา้

ไปในท่อเล็กๆ แลว้พุ่งออกไปกระทบกบัใบพดัเหว่ียงนํ้ า กระจายนํ้าออกเป็นวงกลม อย่างต่อเน่ือง คลา้ยกบั

ระบบสเปรยน์ํ้า หัวจ่ายนํ้าแบบน้ีส่วนมากเป็นขนาดเล็กๆ เช่น จ่ายนํ้าไม่เกิน 10 ลิตรต่อนาที หากมีขนาดเล็ก

มากก็เหมาะที่จะใช้จ่ายนํ้ าเป็นระบบให้นํ้ าแบบประหยดัได ้หัวจ่ายนํ้ าแบบน้ีไม่สามารถปรับระยะการฉีด

และองศาการฉีดนํ้าได ้และตอ้งการแรงดนันํ้าท่ีเหมาะสม หากแรงดนัสูงเกินไปหัวฉีดจะหมุนเร็วมาก นํ้าฟุ้ง



ระบบการให้นระบบการให้น้้ำาและการจัดการำาและการจัดการ
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กระจายเป็นละอองเล็กๆ ถูกลมพดัพาไดง่้ายและนํ้ าจะตกบริเวณใกลก้บัหัวฉีดมาก ทาํให้ประสิทธิภาพการ

กระจายนํ้า (Distribution  Efficiency) ลดตํ่าลง จึงควรใชแ้รงดนัตามที่บริษทัผูผ้ลิตกาํหนด 

 

ภาพท่ี 7.1 หวัฉีดนํ้าแบบหมุนธรรมดา 

(ท่ีมา : บริษัท ซุปเปอร์โปรดักส์ จาํกัด) 

ข. หัวฉีดนํ้าแบบตีกระแทก (Impact Drive Heads) หัวฉีดนํ้ าแบบน้ีจะใช้หลกัการทาํงาน

ต่างกบัแบบแรก กล่าวคือจะอดันํ้ าที่มีแรงดนัค่อนข้างสูงจนถึงสูง (ขึ้นอยู่กบัชนิดและขนาด) ออกไปทาง

หัวฉีด ที่มีมุมองศาฉีดนํ้าสูงขึ้นไปในอากาศ (45 องศาโดยประมาณ) แลว้ไปกระทบกบัตวัตีนํ้า ทาํให้เกิดการ

กระแทกของนํ้ า จนเกิดอาการหมุนของหัวฉีด การฉีดนํ้ าของหัวจ่ายนํ้ าประเภทน้ีจะจ่ายไปตามทิศทางการ

หมุน ในแต่ละองศาการหมุน จึงทาํให้การจ่ายนํ้าชา้ และหากมีลมพดัจะทาํให้รูปทรงการให้นํ้าที่เป็นวงกลม

เปลี่ยนเป็นวงรีได ้แต่ก็มีขอ้ดีคือสามารถกระจายนํ้ าไดเ้ป็นวงกวา้งกว่าแบบอื่นๆ และปรับองศาการให้นํ้าได ้

ทาํให้ประหยดัตน้ทุนของระบบไดอ้ีกทางหน่ึง 

          

ภาพท่ี 7.2 หวัฉีดนํ้าแบบตีกระแทก (Impact Drive Heads) 

(ท่ีมา : บริษัท ซุปเปอร์โปรดักส์ จาํกัด) 

ค. หัวฉีดนํา้แบบเฟืองขับ(Gear Drive Heads) การทาํงานของหัวฉีดนํ้ าแบบน้ีจะอาศยัการ

หมุนของหัวฉีด โดยแรงดนันํ้าหมุนฟันเฟืองที่อยูด่า้นในหัวฉีด ทาํให้การหมุนของหัวฉีดนํ้าแบบน้ีค่อนขา้ง

นุ่มนวลราบเรียบ จ่ายนํ้ าได้สมํ่าเสมอ หากไม่มีแรงลมมาพดัพา แต่ก็มีข้อเสียคือหากนํ้ ามีส่ิงเจือปนมาก

โดยเฉพาะเม็ดทรายจะทาํให้ฟันเฟืองขดัได ้และเป็นสาเหตุท่ีทาํให้หัวฉีดไม่หมุนไดเ้ช่นกนั  

 

 
 

 

ภาพท่ี 7.3 หวัฉีดนํ้าแบบเฟืองขบั(Gear Drive Heads) 

(ท่ีมา : บริษัท ซุปเปอร์โปรดักส์ จาํกัด) 

2) หัวฉีดนํ้าแบบไม่เคลื่อนที่ (Stationary Heads) 

ก. หัวฉีดนํ้าเป็นส่ีเหลี่ยมผืนผ้าหรือแบบท่อเจาะรู (Perforate Pipe) การให้นํ้ าแบบน้ีทาํได้

โดยการนําท่อมาเจาะรูตามสูตรที่คาํนวณท่อที่ใช้ ได้แก่ ท่อซีเมนต์ ท่อโลหะหรือท่อพลาสติก รูที่เจาะมี

ขนาดตั้งแต่ 1.2 มม.ถึง 1.6 มม. การให้นํ้ าแบบน้ีมีข้อดีคือใช้แรงดันนํ้ าตํ่าประมาณ 1 กิโลกรัมต่อตาราง

เซนติเมตร (1 bar) ก็ใชไ้ด ้เหมาะที่จะใช้กบัแปลงปลูกพืชผกั ไมผ้ล และหากให้มีประสิทธิภาพการกระจาย

นํ้าสูงขึ้นขณะที่ให้นํ้าควรจะมีลมพดัอ่อนๆ อยูต่ลอดเวลา 

 

ภาพท่ี 7.4 แบบท่อเจาะรู (Perforate Pipe) 

(ท่ีมา : Orson W. Israelsen ) 

ข.หัวฉีดแบบสเปรย์เป็นวงกลม แบบน้ีใช้หลกัการอดันํ้ าเข้าไปในหัวฉีดแล้วพุ่งสะท้อน 

ออกมาเป็นละอองนํ้ าอย่างต่อเน่ือง โดยไม่มีส่วนใดของหัวฉีดนํ้ าเคลื่อนที่ แบบน้ีมีขอ้ดีคือให้นํ้ าไดอ้ย่าง

รวดเร็ว แต่มีขอ้เสียคือหากมีลมพดัจะทาํให้ประสิทธิภาพการกระจายนํ้ าตํ่าลง และค่าตน้ทุนสูงเพราะฉีดนํ้ า

ไดใ้นระยะใกล ้และบางคร้ังหากเลือกหัวฉีดไม่เหมาะกบัอตัราการซึมนํ้ าของดิน จะทาํให้เกิดนํ้ าไหลบ่าบน

ผิวดินไดง่้าย 
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กระจายเป็นละอองเล็กๆ ถูกลมพดัพาไดง่้ายและนํ้ าจะตกบริเวณใกลก้บัหัวฉีดมาก ทาํให้ประสิทธิภาพการ

กระจายนํ้า (Distribution  Efficiency) ลดตํ่าลง จึงควรใชแ้รงดนัตามที่บริษทัผูผ้ลิตกาํหนด 

 

ภาพท่ี 7.1 หวัฉีดนํ้าแบบหมุนธรรมดา 

(ท่ีมา : บริษัท ซุปเปอร์โปรดักส์ จาํกัด) 

ข. หัวฉีดนํ้าแบบตีกระแทก (Impact Drive Heads) หัวฉีดนํ้ าแบบน้ีจะใช้หลกัการทาํงาน

ต่างกบัแบบแรก กล่าวคือจะอดันํ้ าท่ีมีแรงดนัค่อนข้างสูงจนถึงสูง (ขึ้นอยู่กบัชนิดและขนาด) ออกไปทาง

หัวฉีด ที่มีมุมองศาฉีดนํ้าสูงขึ้นไปในอากาศ (45 องศาโดยประมาณ) แลว้ไปกระทบกบัตวัตีนํ้า ทาํให้เกิดการ

กระแทกของนํ้ า จนเกิดอาการหมุนของหัวฉีด การฉีดนํ้ าของหัวจ่ายนํ้ าประเภทน้ีจะจ่ายไปตามทิศทางการ

หมุน ในแต่ละองศาการหมุน จึงทาํให้การจ่ายนํ้าชา้ และหากมีลมพดัจะทาํให้รูปทรงการให้นํ้าที่เป็นวงกลม

เปลี่ยนเป็นวงรีได ้แต่ก็มีขอ้ดีคือสามารถกระจายนํ้ าไดเ้ป็นวงกวา้งกว่าแบบอื่นๆ และปรับองศาการให้นํ้าได ้

ทาํให้ประหยดัตน้ทุนของระบบไดอ้ีกทางหน่ึง 

          

ภาพท่ี 7.2 หวัฉีดนํ้าแบบตีกระแทก (Impact Drive Heads) 

(ท่ีมา : บริษัท ซุปเปอร์โปรดักส์ จาํกัด) 

ค. หัวฉีดนํา้แบบเฟืองขับ(Gear Drive Heads) การทาํงานของหัวฉีดนํ้ าแบบน้ีจะอาศยัการ

หมุนของหัวฉีด โดยแรงดนันํ้าหมุนฟันเฟืองที่อยูด่า้นในหัวฉีด ทาํให้การหมุนของหัวฉีดนํ้าแบบน้ีค่อนขา้ง

นุ่มนวลราบเรียบ จ่ายนํ้ าได้สมํ่าเสมอ หากไม่มีแรงลมมาพดัพา แต่ก็มีข้อเสียคือหากนํ้ ามีส่ิงเจือปนมาก

โดยเฉพาะเม็ดทรายจะทาํให้ฟันเฟืองขดัได ้และเป็นสาเหตุท่ีทาํให้หัวฉีดไม่หมุนไดเ้ช่นกนั  

 

 
 

 

ภาพท่ี 7.3 หวัฉีดนํ้าแบบเฟืองขบั(Gear Drive Heads) 

(ท่ีมา : บริษัท ซุปเปอร์โปรดักส์ จาํกัด) 

2) หัวฉีดนํ้าแบบไม่เคลื่อนที่ (Stationary Heads) 

ก. หัวฉีดนํ้าเป็นส่ีเหลี่ยมผืนผ้าหรือแบบท่อเจาะรู (Perforate Pipe) การให้นํ้ าแบบน้ีทาํได้

โดยการนําท่อมาเจาะรูตามสูตรที่คาํนวณท่อที่ใช้ ได้แก่ ท่อซีเมนต์ ท่อโลหะหรือท่อพลาสติก รูที่เจาะมี

ขนาดตั้งแต่ 1.2 มม.ถึง 1.6 มม. การให้นํ้ าแบบน้ีมีข้อดีคือใช้แรงดันนํ้ าตํ่าประมาณ 1 กิโลกรัมต่อตาราง

เซนติเมตร (1 bar) ก็ใชไ้ด ้เหมาะที่จะใช้กบัแปลงปลูกพืชผกั ไมผ้ล และหากให้มีประสิทธิภาพการกระจาย

นํ้าสูงขึ้นขณะที่ให้นํ้าควรจะมีลมพดัอ่อนๆ อยูต่ลอดเวลา 

 

ภาพท่ี 7.4 แบบท่อเจาะรู (Perforate Pipe) 

(ท่ีมา : Orson W. Israelsen ) 

ข.หัวฉีดแบบสเปรย์เป็นวงกลม แบบน้ีใช้หลกัการอดันํ้ าเข้าไปในหัวฉีดแล้วพุ่งสะท้อน 

ออกมาเป็นละอองนํ้ าอย่างต่อเน่ือง โดยไม่มีส่วนใดของหัวฉีดนํ้ าเคลื่อนท่ี แบบน้ีมีขอ้ดีคือให้นํ้ าไดอ้ย่าง

รวดเร็ว แต่มีขอ้เสียคือหากมีลมพดัจะทาํให้ประสิทธิภาพการกระจายนํ้ าตํ่าลง และค่าตน้ทุนสูงเพราะฉีดนํ้ า

ไดใ้นระยะใกล ้และบางคร้ังหากเลือกหัวฉีดไม่เหมาะกบัอตัราการซึมนํ้ าของดิน จะทาํให้เกิดนํ้ าไหลบ่าบน

ผิวดินไดง่้าย 
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ภาพท่ี 7.5 หวัฉีดแบบสเปรยเ์ป็นวงกลม 

(ท่ีมา : Rain Bird) 

7.1.2 แบ่งตามลักษณะการติดต้ังของระบบ แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 

ก. ระบบการให้นํ้าฉีดฝอยแบบติดต้ังอยู่กับที่ (Permanent System)  เป็นแบบที่อุปกรณ์ทุก

อยา่งในระบบติดตั้งอยูก่บัที่เคลื่อนยา้ยไม่ได ้ ท่อประธานและท่อแยก มกัจะฝังใตผิ้วดิน  หัวฉีดนํ้ าติดตั้งอยู่

กบัที่ทุกตวั  ระบบแบบน้ีจะตอ้งลงทุนสูง เหมาะกบัการเพาะปลูกพืชที่มีแผนการผลิตที่แน่นอนและมีราคา

ค่าตอบแทนสูง  เหมาะที่จะควบคุมดว้ยระบบอตัโนมติั เช่น การให้นํ้ าในโรงเรือนเพาะปลูก การให้นํ้ าใน

สนามหญา้ เป็นตน้ ขอ้ดีคือประหยดัค่าใชจ่้ายและลดปัญหาแรงงานไดม้าก  

 

ภาพท่ี 7.6 ผงัระบบการให้นํ้าฉีดฝอยแบบติดตั้งอยู่กบัท่ี (Permanent System)   

    

ภาพท่ี 7.7 ระบบการให้นํ้าฉีดฝอยแบบติดตั้งอยู่กบัท่ี (Permanent System)   

(ท่ีมา : บริษัท ซุปเปอร์โปรดักส์ จาํกัด) 

 

 
 

ข. ระบบการให้นํ้าฉีดฝอยแบบเคลื่อนย้ายได้เพียงบางส่วน (Semi-Portable System) เป็น

แบบที่เคร่ืองสูบนํ้ าอยูก่บัท่ี ใชน้ํ้ าเพียงแหล่งเดียว แต่นาํนํ้าไปใช้กบัพ้ืนที่เพาะปลูกหลายแปลง มีอุปกรณ์ที่

ติดตั้งกบัที่ เช่น เคร่ืองสูบนํ้ า ท่อประธาน ส่วนท่อแยกและหัวฉีดจะถอดยา้ยได ้ โดยฝังท่อประธานผ่านหัว

แปลง และติดตั้งท่อแยกมีประตูนํ้าควบคุม โดยติด Riser Valve ไวเ้ป็นจุดๆ ตามระยะที่ตอ้งการ เมื่อตอ้งการ

ยา้ยแปลงให้นํ้า ก็เคลื่อนยา้ยท่อแยกไปติดตั้งในพ้ืนที่ที่จะให้นํ้ า  การติดตั้งแบบน้ีเหมาะกบัการให้นํ้ ากบัพืช

มีอายุต่างกนั และเป็นพืชต่างชนิด เพราะผูใ้ห้นํ้ าออกแบบระยะห่างของท่อแยกและหัวฉีดไดอ้ย่างสะดวก 

สามารถถอดหัวฉีดเก็บไดเ้มื่อเลิกใช้งาน สะดวกในการเตรียมดิน การนาํรถแทรกเตอร์ เขา้บาํรุงรักษาและ

เก็บเก่ียวพืช  

 

ภาพท่ี 7.8 ผงัระบบการให้นํ้าฉีดฝอยแบบเคลื่อนยา้ยไดเ้พียงบางส่วน(Semi-Portable System) 

       

ภาพท่ี 7.9 ระบบการให้นํ้าฉีดฝอยแบบเคลื่อนยา้ยไดเ้พียงบางส่วน(Semi-Portable System)   

(ท่ีมา : alibaba.com) 

ค. ระบบการให้นํ้าฉีดฝอยแบบเคลื่อนย้ายได้ทั้ งหมด  แบบน้ีอุปกรณ์ทุกอย่างในระบบ

เคลื่อนยา้ยไดท้ั้งหมด ท่อส่งนํ้าไปยงัหัวฉีดในระบบน้ี  จะเป็นทอ่พลาสติกมว้นอยูใ่นรีลขนาดใหญ่ สามารถ

มว้นเก็บสายได ้ พร้อมดึงหัวฉีดนํ้ าให้เคลื่อนที่ แต่หากเป็นที่ระบบที่ใช้ท่อโลหะประเภทอลูมิเนียมจะเป็น

ขอ้ต่อชนิดสวมเร็ว สะดวกในการติดตั้ง มีนํ้ าหนักเบา แต่ก็ตอ้งขนยา้ยดว้ยความระมดัระวงัเพราะชาํรุดได้

ง่าย และตอ้งใชแ้รงงานเคลื่อนยา้ยมาก 
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ข. ระบบการให้นํ้าฉีดฝอยแบบเคลื่อนย้ายได้เพียงบางส่วน (Semi-Portable System) เป็น

แบบที่เคร่ืองสูบนํ้ าอยูก่บัท่ี ใชน้ํ้ าเพียงแหล่งเดียว แต่นาํนํ้าไปใช้กบัพ้ืนท่ีเพาะปลูกหลายแปลง มีอุปกรณ์ที่

ติดตั้งกบัที่ เช่น เคร่ืองสูบนํ้ า ท่อประธาน ส่วนท่อแยกและหัวฉีดจะถอดยา้ยได ้ โดยฝังท่อประธานผ่านหัว

แปลง และติดตั้งท่อแยกมีประตูนํ้าควบคุม โดยติด Riser Valve ไวเ้ป็นจุดๆ ตามระยะที่ตอ้งการ เมื่อตอ้งการ

ยา้ยแปลงให้นํ้า ก็เคลื่อนยา้ยท่อแยกไปติดตั้งในพ้ืนที่ที่จะให้นํ้ า  การติดตั้งแบบน้ีเหมาะกบัการให้นํ้ ากบัพืช

มีอายุต่างกนั และเป็นพืชต่างชนิด เพราะผูใ้ห้นํ้ าออกแบบระยะห่างของท่อแยกและหัวฉีดไดอ้ย่างสะดวก 

สามารถถอดหัวฉีดเก็บไดเ้มื่อเลิกใช้งาน สะดวกในการเตรียมดิน การนาํรถแทรกเตอร์ เขา้บาํรุงรักษาและ

เก็บเก่ียวพืช  

 

ภาพท่ี 7.8 ผงัระบบการให้นํ้าฉีดฝอยแบบเคลื่อนยา้ยไดเ้พียงบางส่วน(Semi-Portable System) 

       

ภาพท่ี 7.9 ระบบการให้นํ้าฉีดฝอยแบบเคลื่อนยา้ยไดเ้พียงบางส่วน(Semi-Portable System)   

(ท่ีมา : alibaba.com) 

ค. ระบบการให้นํ้าฉีดฝอยแบบเคลื่อนย้ายได้ทั้ งหมด  แบบน้ีอุปกรณ์ทุกอย่างในระบบ

เคลื่อนยา้ยไดท้ั้งหมด ท่อส่งนํ้าไปยงัหัวฉีดในระบบน้ี  จะเป็นทอ่พลาสติกมว้นอยูใ่นรีลขนาดใหญ่ สามารถ

มว้นเก็บสายได ้ พร้อมดึงหัวฉีดนํ้ าให้เคลื่อนที่ แต่หากเป็นที่ระบบที่ใช้ท่อโลหะประเภทอลูมิเนียมจะเป็น

ขอ้ต่อชนิดสวมเร็ว สะดวกในการติดตั้ง มีนํ้ าหนักเบา แต่ก็ตอ้งขนยา้ยดว้ยความระมดัระวงัเพราะชาํรุดได้

ง่าย และตอ้งใชแ้รงงานเคลื่อนยา้ยมาก 
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ภาพท่ี 7.10 ผงัระบบการให้นํ้าฉีดฝอยแบเคลื่อนยา้ยไดท้ั้งหมด (Portable System) 

             

  

ภาพท่ี 7.11 ระบบการให้นํ้าฉีดฝอยแบบเคลื่อนยา้ยไดท้ั้งหมด (Portable System)   

(ท่ีมา : agriculture.indiabizclub.com, ม.ป.ป.) 

7.2 ส่วนประกอบหลักการให้นํา้แบบฉีดฝอย  

ส่วนประกอบหลกัๆ ของแบบฉีดฝอย หรือ ระบบฝนเทียม โดยทัว่ๆ ไปจะมีดงัน้ี 

7.2.1 เคร่ืองสูบนํ้าหรือป้ัมนํ้า (Pumping Unit) จะทาํหน้าที่สูบนํ้ าจากแหล่งนํ้ าและส่งนํ้ าภายใต ้

แรงดนัส่งไปตามท่อประธาน ท่อรองประธาน ท่อแขนงและออกที่หัวฉีด เคร่ืองสูบนํ้ าอาจจะอาศยัแรงขบั

จากเคร่ืองยนต์ หรือมอเตอร์ไฟฟ้าก็ได ้ขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมและความจาํเป็น เคร่ืองสูบนํ้ าที่ใชก้นัทัว่ไป

มกัจะเป็นแบบหอยโข่ง (Centrifugal Pump) เพราะอตัราการส่งนํ้าสามารถส่งไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีปริมาณ

นํ้าแปรผนัไปตามอตัราการใชไ้ดม้ากกว่าเคร่ืองสูบนํ้าแบบอื่นๆ 
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ภาพท่ี 7.10 ผงัระบบการให้นํ้าฉีดฝอยแบเคลื่อนยา้ยไดท้ั้งหมด (Portable System) 

             

  

ภาพท่ี 7.11 ระบบการให้นํ้าฉีดฝอยแบบเคลื่อนยา้ยไดท้ั้งหมด (Portable System)   

(ท่ีมา : agriculture.indiabizclub.com, ม.ป.ป.) 

7.2 ส่วนประกอบหลักการให้นํา้แบบฉีดฝอย  

ส่วนประกอบหลกัๆ ของแบบฉีดฝอย หรือ ระบบฝนเทียม โดยทัว่ๆ ไปจะมีดงัน้ี 

7.2.1 เคร่ืองสูบนํ้าหรือป้ัมนํ้า (Pumping Unit) จะทาํหน้าที่สูบนํ้ าจากแหล่งนํ้ าและส่งนํ้ าภายใต ้

แรงดนัส่งไปตามท่อประธาน ท่อรองประธาน ท่อแขนงและออกที่หัวฉีด เคร่ืองสูบนํ้ าอาจจะอาศยัแรงขบั

จากเคร่ืองยนต์ หรือมอเตอร์ไฟฟ้าก็ได ้ขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมและความจาํเป็น เคร่ืองสูบนํ้ าที่ใชก้นัทัว่ไป

มกัจะเป็นแบบหอยโข่ง (Centrifugal Pump) เพราะอตัราการส่งนํ้าสามารถส่งไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีปริมาณ

นํ้าแปรผนัไปตามอตัราการใชไ้ดม้ากกว่าเคร่ืองสูบนํ้าแบบอื่นๆ 

 

 

 
 

       

ภาพท่ี 7.12 เคร่ืองสูบนํ้าแบบหอยโข่ง (Centrifugal Pump) ใชเ้คร่ืองยนตเ์ป็นตน้กาํลงั 

 

ภาพท่ี 7.13 เคร่ืองสูบนํ้าแบบหอยโข่ง (Centrifugal Pump) ใชม้อเตอร์ไฟฟ้าเป็นตน้กาํลงั 

(ท่ีมา : Turf irrigation manual) 

7.2.2 ท่อประธาน (Main Line) ทาํหนา้ที่ส่งนํ้าโดยรับนํ้าจากเคร่ืองสูบนํ้า ส่งไปยงัท่อรองประธาน

ท่อแยกต่างๆ ท่อประธานมีทั้งแบบที่ติดตั้งอยู่กบัที่และแบบเคลื่อนยา้ยได ้แบบท่ีติดตั้งกบัท่ีมกัจะฝังไวใ้ต ้

ผิวดิน เพ่ือไม่ให้กีดขวางการทาํงานของเคร่ืองจกัร การเลือกท่อและการติดตั้งตอ้งพิจารณาถึงความทนทาน

ในการใช้งาน ท่อประธานที่ใช้ในระบบนํ้ าเพ่ือการเกษตรในปัจจุบนันิยมใช้ท่อพีวีซี (Polyvinyl Chloride) 

และท่อพีอี (Poly-Ethylene) เพราะนํ้ าหนักเบา ราคาถูก หาซ้ือง่ายในทอ้งตลาดและติดตั้งได้ง่าย การเลือก

ขนาดท่อเป็นส่ิงสาํคญัเน่ืองจากจะช่วยให้ไดน้ํ้าและแรงดนันํ้าในปริมาณที่ตอ้งการ 
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ภาพท่ี 7.14 ท่อประธานชนิดเคลื่อนยา้ยไดใ้ชท่้อพีอี   

(ท่ีมา : agriculture.indiabizclub.com, ม.ป.ป.) 

         

ภาพท่ี 7.15 ท่อประธานชนิดเคลื่อนยา้ยไดใ้ชท่้ออลูมิเนียม   

(ท่ีมา : alibaba.com) 
 

7.2.3 ท่อแยกหรือท่อแขนง (Lateral Line) รับนํ้าจากท่อประธานหรือท่อรองประธานแลว้ส่งไปยงั

หัวฉีด ท่อแขนงหรือท่อแยก มีทั้งแบบเคลื่อนยา้ยได ้และแบบติดตั้งอยูก่บัที่ แบบเคลื่อนยา้ยไดม้กัจะใช้ใน

แปลงเพาะปลูกต่างๆ เช่นพืชไร่ พืชผกั ส่วนแบบติดตั้งอยู่กบัที่มกัจะใช้ในเรือนเพาะชาํและแปลงเพาะปลูก

ขนาดเล็ก ซ่ึงติดตั้งเป็นการถาวร นิยมใช้ท่อพีวีซี (Polyvinyl Chloride) และท่อพีอี (Poly-Ethylene) เพราะ

นํ้าหนกัเบา ราคาถูก หาซ้ือง่ายในทอ้งตลาด 

 

ภาพท่ี 7.16 การติดตั้งท่อแขนงเขา้ท่อประธานหรือรองประธาน 
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7.2.4 ท่อต้ังหัวฉีด (Riser) เป็นอุปกรณ์ที่ใชต่้อเขา้กบัท่อแยก เพ่ือยกระดบัของหัวฉีดนํ้ าให้สูงจาก

พ้ืนดินตามตอ้งการและตามความเหมาะสมกบัขนาดความสูงของต้นพืชในแปลงเพาะปลูก ท่อตั้งหัวฉีด

โดยทัว่ไปใชเ้ป็นท่อพีวีซีและท่อพีอี หากหัวฉีดมีขนาดใหญ่จะตอ้งมีขาตั้งคํ้ายนั เพ่ือป้องกนัการลม้ 

       

ภาพท่ี 7.17 ท่อตั้งหัวฉีดนํ้าขนาดต่างๆ 

7.2.5 หัวฉีดนํ้า (Sprinkler Heads) เป็นส่วนประกอบสําคญัที่ของการจ่ายนํ้ าและทาํหน้าที่ฉีดนํ้ า

ให้ตกลงมาคลา้ยเม็ดฝน ประสิทธิภาพการกระจายนํ้ าในระบบฉีดฝอยจะสูงหรือตํ่า นอกจากจะขึ้นอยู่กับ

แรงดนันํ้ าที่เหมาะสมแลว้ ยงัมีหัวฉีดนํ้ า (Sprinkler Heads) เป็นอุปกรณ์ที่สาํคญัอีกตวัหน่ึงเช่นกนั หัวฉีดนํ้ า 

(Sprinkler Heads) สามารถเลือกใชต้ามความตอ้งการนํ้ าของดิน พืช และเงินทุน มีให้เลือกใชไ้ดห้ลายแบบ 

เช่น แบบหัวจ่ายนํ้าทางเดียว  แบบหัวจ่ายนํ้าทางสองทาง  แบบฝังดิน  (Pop-Up Spray) เป็นตน้ 

  

ภาพท่ี 7.18 หัวฉีดนํ้าชนิดตีกระแทก (Impact Drive Heads) แบบจ่ายนํ้าทางเดียวและสองทาง 

  

ภาพท่ี 7.19 หัวฉีดนํ้าชนิดตีกระแทก (Impact) แบบจา่ยนํ้าทางเดียว ปรับองศาการหมุนฉีดนํ้าได ้



ระบบการให้นระบบการให้น้้ำาและการจัดการำาและการจัดการ

การให้น้ำาแบบฉีดฝอย76

 

 
 

                      

ภาพท่ี 7.20 หัวฉีดนํ้าชนิดฝังผิวดิน (Pop-Up Sprinkler Heads) 

                      

ภาพท่ี 7.21 หัวฉีดนํ้าแบบพ่นฝอย (Sprinkler Spray Heads) 

(ท่ีมา : Naan & Sprinkler and Drip Irrigation) 

7.3 ข้อพิจารณาในการเลอืกใช้ระบบการให้นํ้าแบบฉีดฝอย  

ระบบการให้นํ้ าแบบฉีดฝอยสามารถใช้ไดก้ับดินและพืชเกือบทุกชนิด ยกเวน้พืชที่ต้องการนํ้ าขัง 

ส่วนเร่ืองดินนั้นสามารถแกไ้ขอตัราการให้นํ้าได ้ อีกส่ิงหน่ึงท่ีเป็นอุปสรรคในการให้นํ้า คือ กระแสลม หาก

พ้ืนที่ใดมีลมแรงตลอดทั้งปี ก็ไม่เหมาะที่จะให้นํ้าวิธีน้ีเช่นกนั ส่วนขอ้พิจารณาในการเลอืกใช ้มีดงัน้ี 

• อตัราการซึมนํ้าของดินมีสูงกว่า 3 น้ิว/ชัว่โมง ไม่เหมาะท่ีจะให้นํ้าโดยวิธีการอื่นๆ 

• ความลึกของชั้นดินที่มีประโยชน์ต้ืนมาก 

• ถา้หากทาํการปรับพ้ืนที่เพ่ือให้นํ้าทางผิวดิน จะตอ้งลงทุนสูงมากไม่คุม้ค่าในการลงทุน 

• แหล่งนํ้ามีปริมาณจาํกดัไม่เพียงพอต่อการให้นํ้าแบบผิวดิน 

• ไม่มีผูค้วบคุมหรือผูช่้วยในการให้นํ้าที่มีความชาํนาญเพียงพอที่ใชร้ะบบนํ้าแบบอื่น  

• ตอ้งใชพ้ื้นที่นั้นๆ เพ่ือเพาะปลูกอยา่งรวดเร็ว 

 

 
 

7.4 ข้อดี และข้อจํากัดของการให้นํ้าแบบฉีดฝอย 

ข้อด ี

1) การวดัปริมาณนํ้าชลประทานทาํไดง่้ายสะดวกรวดเร็ว 

2) ไม่มีคู  คลองส่งนํ้ามากีดขวางการทาํงานของเคร่ืองจกัรกลเกษตร 

3) ประสิทธิภาพสูงหากมีการออกแบบที่เหมาะสมและประเมินผลระบบอยา่งถูกตอ้ง 

4) หากแหล่งนํ้ าอยู่ที่สูงมากพอ อาจนํานํ้ ามาใช้ได้โดยอาศยัแรงโน้มถ่วงของโลกไม่ตอ้งใช้

เคร่ืองสูบนํ้า 

5) สามารถนําอุปกรณ์ในระบบไปใช้ในฟาร์มร่วมกับกิจการอื่นๆ ได้ เช่น เคร่ืองสูบนํ้ า       

ท่อส่งนํ้า เป็นตน้ 

6) จดัระบบการหมุนเวียนรอบเวรในการให้นํ้าไดง่้ายกว่าระบบอื่นๆ และควบคุมระบบไดง่้าย 

ช่วยให้พืชที่เร่ิมงอกไดรั้บนํ้าอยา่งพอเหมาะพอเพียง 

7) ช่วยลด-เพ่ิมอุณหภูมิ ในพ้ืนที่เพาะปลูกได ้

ข้อจํากัด 

1) ค่าลงทุนคร้ังแรกสูงมาก มีค่าใชจ่้ายขณะใชง้าน และค่าบาํรุงรักษาตลอดอายกุารใชง้าน 

2) ในแบบเคลื่อนย้ายได้มักมีอุปสรรคในการเคลื่อนยา้ย เช่น  แรงงานในการเคลื่อนยา้ย

อุปกรณ์  ช่วงเวลาในการยา้ยอุปกรณ์ สภาพพ้ืนที่หลงัการให้นํ้ าไม่เหมาะกบัการเขา้ไปใน

พ้ืนที่เพราะเปียกแฉะ 

3) การให้นํ้ าแบบน้ีคลา้ยกบัฝนตก  ซ่ึงจะทาํให้วชัพืชต่างๆ งอกงามและตอ้งใช้สารเคมีกาํจดั

วชัพืชมากขึ้น ซ่ึงเป็นการเพ่ิมตน้ทุนการผลิต 

4) หากให้นํ้าในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมจะทาํให้สูญเสียโดยการระเหยมีมากขึ้น 

5) ในพ้ืนที่ที่มีลมแรง ไม่เหมาะที่จะทาํการให้นํ้ าแบบน้ี เพราะจะทาํระบบให้นํ้ าได้ไม่เต็ม

ประสิทธิภาพ 

6) ตอ้งมีแหล่งนํ้ามากเพียงพอ ต่อการใชใ้นฤดูปลูกพืช 

 

สรุป  การให้นํ้ าแบบฉีดฝอย (Sprinkler Irrigation) เป็นวิธีการให้นํ้ ากบัพืชที่ดีและเป็นที่นิยมใช้มา

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัอีกวิธีหน่ึง เพียงแต่ตอ้งมีการพิจารณาการเลือกใช้ให้เหมาะสม ออกแบบให้ถูกตอ้ง 

และควบคุมการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะทําให้การปลูกพืชด้วยการชลประทานแบบฉีดฝอยได้รับ

ความสาํเร็จ  
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ภาพท่ี 7.20 หัวฉีดนํ้าชนิดฝังผิวดิน (Pop-Up Sprinkler Heads) 

                      

ภาพท่ี 7.21 หัวฉีดนํ้าแบบพ่นฝอย (Sprinkler Spray Heads) 

(ท่ีมา : Naan & Sprinkler and Drip Irrigation) 

7.3 ข้อพิจารณาในการเลอืกใช้ระบบการให้นํ้าแบบฉีดฝอย  

ระบบการให้นํ้ าแบบฉีดฝอยสามารถใช้ไดก้ับดินและพืชเกือบทุกชนิด ยกเวน้พืชที่ต้องการนํ้ าขัง 

ส่วนเร่ืองดินนั้นสามารถแกไ้ขอตัราการให้นํ้าได ้ อีกส่ิงหน่ึงท่ีเป็นอุปสรรคในการให้นํ้า คือ กระแสลม หาก

พ้ืนที่ใดมีลมแรงตลอดทั้งปี ก็ไม่เหมาะที่จะให้นํ้าวิธีน้ีเช่นกนั ส่วนขอ้พิจารณาในการเลอืกใช ้มีดงัน้ี 

• อตัราการซึมนํ้าของดินมีสูงกว่า 3 น้ิว/ชัว่โมง ไม่เหมาะที่จะให้นํ้าโดยวิธีการอื่นๆ 

• ความลึกของชั้นดินที่มีประโยชน์ต้ืนมาก 

• ถา้หากทาํการปรับพ้ืนที่เพ่ือให้นํ้าทางผิวดิน จะตอ้งลงทุนสูงมากไม่คุม้ค่าในการลงทุน 

• แหล่งนํ้ามีปริมาณจาํกดัไม่เพียงพอต่อการให้นํ้าแบบผิวดิน 

• ไม่มีผูค้วบคุมหรือผูช่้วยในการให้นํ้าที่มีความชาํนาญเพียงพอที่ใชร้ะบบนํ้าแบบอื่น  

• ตอ้งใชพ้ื้นที่นั้นๆ เพ่ือเพาะปลูกอยา่งรวดเร็ว 

 

 
 

7.4 ข้อดี และข้อจํากัดของการให้นํ้าแบบฉีดฝอย 

ข้อด ี

1) การวดัปริมาณนํ้าชลประทานทาํไดง่้ายสะดวกรวดเร็ว 

2) ไม่มีคู  คลองส่งนํ้ามากีดขวางการทาํงานของเคร่ืองจกัรกลเกษตร 

3) ประสิทธิภาพสูงหากมีการออกแบบที่เหมาะสมและประเมินผลระบบอยา่งถูกตอ้ง 

4) หากแหล่งนํ้ าอยู่ที่สูงมากพอ อาจนํานํ้ ามาใช้ได้โดยอาศยัแรงโน้มถ่วงของโลกไม่ตอ้งใช้

เคร่ืองสูบนํ้า 

5) สามารถนําอุปกรณ์ในระบบไปใช้ในฟาร์มร่วมกับกิจการอื่นๆ ได้ เช่น เคร่ืองสูบนํ้ า       

ท่อส่งนํ้า เป็นตน้ 

6) จดัระบบการหมุนเวียนรอบเวรในการให้นํ้าไดง่้ายกว่าระบบอื่นๆ และควบคุมระบบไดง่้าย 

ช่วยให้พืชที่เร่ิมงอกไดรั้บนํ้าอยา่งพอเหมาะพอเพียง 

7) ช่วยลด-เพ่ิมอุณหภูมิ ในพ้ืนที่เพาะปลูกได ้

ข้อจํากัด 

1) ค่าลงทุนคร้ังแรกสูงมาก มีค่าใชจ่้ายขณะใชง้าน และค่าบาํรุงรักษาตลอดอายกุารใชง้าน 

2) ในแบบเคลื่อนย้ายได้มักมีอุปสรรคในการเคลื่อนยา้ย เช่น  แรงงานในการเคลื่อนยา้ย

อุปกรณ์  ช่วงเวลาในการยา้ยอุปกรณ์ สภาพพ้ืนที่หลงัการให้นํ้ าไม่เหมาะกบัการเขา้ไปใน

พ้ืนที่เพราะเปียกแฉะ 

3) การให้นํ้ าแบบน้ีคลา้ยกบัฝนตก  ซ่ึงจะทาํให้วชัพืชต่างๆ งอกงามและตอ้งใช้สารเคมีกาํจดั

วชัพืชมากขึ้น ซ่ึงเป็นการเพ่ิมตน้ทุนการผลิต 

4) หากให้นํ้าในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมจะทาํให้สูญเสียโดยการระเหยมีมากขึ้น 

5) ในพ้ืนที่ที่มีลมแรง ไม่เหมาะที่จะทาํการให้นํ้ าแบบน้ี เพราะจะทาํระบบให้นํ้ าได้ไม่เต็ม

ประสิทธิภาพ 

6) ตอ้งมีแหล่งนํ้ามากเพียงพอ ต่อการใชใ้นฤดูปลูกพืช 

 

สรุป  การให้นํ้ าแบบฉีดฝอย (Sprinkler Irrigation) เป็นวิธีการให้นํ้ ากบัพืชที่ดีและเป็นที่นิยมใช้มา

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัอีกวิธีหน่ึง เพียงแต่ตอ้งมีการพิจารณาการเลือกใช้ให้เหมาะสม ออกแบบให้ถูกตอ้ง 

และควบคุมการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะทําให้การปลูกพืชด้วยการชลประทานแบบฉีดฝอยได้รับ

ความสาํเร็จ  
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บทท่ี 8 

ท่อส่งน้ําเพ่ือการเกษตร 

8.1 ชนิดของท่อส่งนํ้าเพือ่การเกษตร 

ในการส่งนํ้าเพ่ือการเกษตรหรืออุปโภคบริโภค โดยทัว่ไปจะใชก้ารส่งนํ้า 2 วิธีคือ การส่งทางคลอง

ส่งนํ้ า และท่อส่งนํ้ า  การส่งดว้ยคลองส่งนํ้ าอาจสร้างเป็นคลองธรรมชาติหรือคลองคอนกรีตก็ได ้หากเป็น

คอนกรีตก็ลดปัญหาการร่ัวซึม การเจริญเติบโตของวชัพืช และการกดัเซาะไดแ้ต่ก็ตอ้งใชเ้งินลงทุนมาก ขอ้ดี

ของการส่งนํ้ าด้วยคลองส่งนํ้ า ก็คือสามารถส่งได้ในปริมาณท่ีมาก แต่ก็มีของเสียดังที่กล่าวมาแล้ว 

นอกจากน้ียงัมีการสูญเสียดา้นการระเหยอีกดว้ย 

ส่วนการใช้ท่อส่งนํ้า มีขอ้ดีและขอ้เสียต่างกนั เช่น การสูญเสียของนํ้าจากการร่ัวซึมและการระเหยมี

นอ้ย  ส่งไดเ้ร็วในกรณีใชเ้คร่ืองสูบ  ไม่มีการกีดขวางบนผิวดิน สามารถสร้างแรงดนัในระบบส่งได ้แต่ก็มี

ขอ้เสีย เช่น หากเป็นระบบใหญ่จะตอ้งลงทุนสูง และใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูงในการสร้าง 

การส่งนํ้ าทั้งสองวิธีจาํเป็นตอ้งทราบอตัราการไหลของนํ้ า เพ่ือความประหยดัและตรงตามความ

ตอ้งการของการใชง้าน  ดงันั้นจะตอ้งมีการติดตั้งอาคารวดันํ้า เขา้ไปในระบบส่งนํ้า ท่อส่งนํ้าเพ่ือการเกษตร

ที่นิยมใชก้นัโดยทัว่ไปมีดงัน้ี 

8.1.1 ท่อพีวี ซี  (Polyvinyl Chloride, PVC)  (Unplasticized Polyvinyl Chloride Pipes, UPVC) 

เป็นท่อที่ไดรั้บความนิยมอย่างสูงในปัจจุบันทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ท่อพีวีซีเป็นท่อท่ีมีอายุ

การใช้งานที่ยาวนานถึง 50 ปี เมื่อเปรียบเทียบกบัท่อท่ีใช้กนัในทอ้งตลาด ท่อพีวีซีถือว่าเป็นท่อท่ีคุม้ค่าต่อ

การลงทุน เพราะมีราคาไม่แพง ท่อพีวีซีในปัจจุบนัที่มีจาํหน่ายในประเทศไทย เช่น ท่อเอสซีจี เป็นตน้ 

• ท่อพีวีซีสีฟ้า  เป็นท่อพีวีซีแข็ง (Polyvinyl Chloride ) (PVC PLAIN-END PIPE FOR 

WATER SUPPLY AND DRAINAGE) สาํหรับใชเ้ป็นท่อนํ้าด่ืมผลิตตามมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม 

เลขที่ มอก. 17-2532  มีสีฟ้า เหมาะสําหรับใช้เป็นท่อประปา ท่อส่งนํ้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค ท่อรับความ

ดนัสูงและสามารถนาํไปใชเ้ป็นท่อระบายนํ้าทิ้งและส่ิงปฏิกูลในอาคารบา้นเรือนไดอ้ีกดว้ย  ผลิตตั้งแต่ขนาด 

18 มม. (1/2 น้ิว)  ถึง 400 มม.(16 น้ิว) และท่อชนิดต่อดว้ยแหวนยางผลิตตั้งแต่ขนาด 55 มม. (2 น้ิว)  ถึง 400 

มม. (16 น้ิว)  ท่อพีวีซีที่นิยมใช้ มีระดบัชั้นความดันของท่อ (Class) แบ่งเป็น 3ชั้นคือชั้น 5 , 8.5 และ 13.5 

(ดงัตาราง 8.1)  ขนาดความยาว 4 เมตร และ 6 เมตร  ขึ้นอยูก่ ับประเภทของท่อ  การเช่ือมต่อใช้ขอ้ต่อแบบ

ต่างๆ ซ่ึงมีทั้งชนิดมีเกลียวและไม่มีเกลียว โดยท่อชนิดต่อดว้ยนํ้ ายาประสานท่อใช้เป็นตวัประสานและซีล

เทปเป็นตวัป้องกนัร่ัวซึม (ดงัภาพที่ 8.1) 
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ภาพท่ี 8.1 ท่อ และขอ้ต่อพีวีซี (PVC PLAIN-END PIPE FOR WATER SUPPLY AND DRAINAGE) 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

ตารางที ่8.1 รายละเอียด ช่ือขนาด และมิติทอ่พีวีซีทัว่ไป 

หมายเหตุ *เป็นท่อมาตรฐาน มอก. 17-2532 ตั้งแต่ขนาด 18(1/2”) – 400 (16”) 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

 

ช่ือขนาด มม.

(นิ้ว) 

NORMINAL 

SIZE mm.(in.) 

เส้นผ่าศูนย์กลาง

ภายนอกเฉลีย่ 

(O.D.) 

(mm.) 

ความหนา (THICKNESS) ความยาว 

ต่อท่อน 

(LENGTH) 

(mm.) 

 

PVC ช้ัน 5 

 

PVC ช้ัน8.5 

 

PVC ช้ัน13.5 

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”) 

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 

- 

- 

- 

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 

 

 

 

 

 

 

 

     +   30 

4,000 

- 0 
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ตัวเลขที่ระบุชั้นคุณภาพท่อพีวีซี ชั้น 5, ชั้น 8.5, ชั้น 13.5 เป็นแรงดันใช้งาน (Working Pressure)

หมายถึง แรงดันสูงสุดที่กาํหนดให้สําหรับใช้งานได้ 0.50 Mpa. 0.85 Mpa. 1.35 Mpa. ตามลาํดบัติดต่อกัน

เป็นเวลานานที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส มีหน่วยเป็นกิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร (Kgf/cm²) หรือ 5.1 

กก./ตร.ซม. 8.7 กก./ตร.ซม. 13.77 กก./ตร.ซม. 

• ท่อเซาะรองพีวีซี (Slotted Pipe) สําหรับใช้งานขุดเจาะบ่อบาดาล ผลิตตามมาตรฐาน  

“ท่อเอสซีจี” มีสีฟ้า เหมาะสําหรับใช้เป็นท่อในระบบขุดเจาะบ่อบาดาล มีขนาด 100 มม. (4 น้ิว) ในส่วนที่

เป็นท่อกรองพีวีซี มี 2 แบบ คือ ท่อกรองพีวีซีชนิดเซาะร่องตรง ผลิตตั้งแต่ขนาด 55 มม. (2 น้ิว) ถึง 200 มม. 

(8 น้ิว) และชนิดเซาะร่องขวางผลิตตั้ งแต่ขนาด 55 มม. (2 น้ิว) ถึง 200 มม. (8 น้ิว) เพ่ือการเลือกใช้ให้

เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่และการออกแบบ (ดงัภาพที่ 8.2) 

 

ภาพท่ี 8.2 ท่อเซาะรองพีวีซี (Slotted Pipe) 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 
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ตารางที ่8.2  กาํหนดขนาด มิติ และความยาวของท่อพีวีซีเซาะรองสาํหรับงานกรองนํ้า 

 

หมายเหตุ : 1. เกณฑค์วามคลาดเคลื่อน (tolerance) ของ L1, L2, L3, L4, L5, = ± 10 มม. 

    2. กรณีตอ้งการ Slot Width ท่ีแตกต่างจากมาตรฐานขา้งตน้ ให้ติดต่อสอบถามบริษทัฯ โดยตรง 

    3. ความหนาขึ้นกบัขนาดและชั้นคุณภาพท่อท่ีนาํมาขึ้นรูป 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

• ท่อพีวีซีสีเทา  เป็นท่อพีวีซีแข็ง (Polyvinyl chloride) (PVC PLAIN-END PIPE FOR 

AGRICULTURAL) สําหรับใช้ในงานเกษตร ผลิตตามมาตรฐาน “ท่อเอสซีจี” มีสีเทา รายละเอียดบนท่อ  

สีดาํ ระบุชั้นคุณภาพ PVC 5 สําหรับใช้เป็นท่อในงานเกษตร ชลประทาน และระบบท่อรับความดันตํ่า        

มีลกัษณะบางทนแรงดนัตํ่ามีอายกุารใชง้านส้ัน ไม่ทนต่อแสงแดด (ดงัภาพที่ 8.3) 

 
 

ภาพท่ี 8.3 ท่อเกษตรพีวีซี  (PVC PLAIN-END PIPE FOR AGRICULTURAL) 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

ช่ือขนาด 

มม.(นิ้ว) 

mm.(in.) 

L1 L2 L3 L4 L5 

Slot 

Width 

(mm.) 

α  

องศา  

(degree) 

b 

No. 

of 

slot 

No

. of 

Set 

Approx. 

Opening 

Area (%) 

55 (2”) 

65 (2 ½”) 

80 (3”) 

100 (4”) 

125 (5”) 

150 (6”) 

200 (8”) 

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 

2.4 ± 0.2 

2.4 ± 0.2 

2.4 ± 0.2 

2.4 ± 0.2 

2.4 ± 0.2 

2.4 ± 0.2 

45 

36 

30 

22.5 

20 

18 

18 

23.6 

23.9 

23.3 

22.4 

24.4 

25.9 

33.9 

8 

10 

12 

16 

18 

20 

20 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

5.7 

5.6 

5.8 

6.0 

5.5 

5.2 

4.0 

 

 
 

 ตารางที ่8.3  กาํหนดขนาด มิติ ความหนา และความยาวของท่อพีวีซีสาํหรับงานเกษตร 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

• ท่อพีวีซีสีขาวและสีเหลือง (PVC PLAIN-END PIPE ELECTRICAL CONDUIT) หรือ 

พีวีซีแข็ง (Rigid PVC) มีคุณสมบติัเป็นฉนวนไฟฟ้า ทนความช้ืน ไม่ขึ้นสนิม สามารถใช้งานไดท้ี่อุณหภูมิ

ปกติจนสูงถึง 60 องศา และไม่ลามไฟเมื่อเกิดไฟไหม้ จึงเหมาะสําหรับใช้งานร้อยสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล

โทรศพัท ์รวมถึงสายสัญญาณต่างๆ ในปัจจุบนัมีสองสีคือ  

สีเหลือง  เหมาะกบัการเดินท่อฝังในผนงั โดยติดตั้งก่อนการฉาบปูนปกปิดผิว ผลิตตามมาตรฐาน

อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 216-2524 ผลิตตั้งแต่ขนาด 15 มม. (3/8 น้ิว) ถึง 100 มม. (4 น้ิว)  

สีขาว  เหมาะกบัการเดินท่อลอยเน่ืองจากทาสีทบัไดง่้าย นิยมใชใ้นงานต่อเติมและงานดีไซน์ แบบ

เดินลอยบนผนัง ดว้ยสีที่ดูกลมกลืนกบัผนัง ดดัโคง้งอไดถ้ึง 90 องศา โดยใช้สปริงดดัท่อแทนความร้อนได้

สะดวก และประหยดัขอ้ต่อ มีสองมาตรฐานคือ มาตรฐานสากล JIS C 8430 (มาตรฐานญี่ปุ่ น) ผลิตตั้งแต่

ขนาด 15 มม. (3/8 น้ิว) ถึง 55 มม. (2 น้ิว) และมาตรฐาน BS หรือ IEC 61386 (มาตรฐานองักฤษ) ผลิตตั้งแต่

ขนาด 16 มม. (3/8 น้ิว) ถึง 50 มม. (1 ½ น้ิว) (ดงัภาพที่ 8.4) 

UNIT : mm 

ช่ือขนาด มม.(นิ้ว) 

NORMINAL SIZE mm.(in.) 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 

ภายนอกเฉลีย่(O.D.) 

ความหนา 

(THICKNESS) 

ความยาวต่อท่อน 

(LENGTH) 

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”) 

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 

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 

 

 

                  

 

 

                 +   10 

4,000 

- 0 



ระบบการให้นระบบการให้น้้ำาและการจัดการำาและการจัดการ

83ท่อส่งน้ำ�เพื่อก�รเกษตร

 

 
 

ตารางที ่8.2  กาํหนดขนาด มิติ และความยาวของท่อพีวีซีเซาะรองสาํหรับงานกรองนํ้า 

 

หมายเหตุ : 1. เกณฑค์วามคลาดเคลื่อน (tolerance) ของ L1, L2, L3, L4, L5, = ± 10 มม. 

    2. กรณีตอ้งการ Slot Width ท่ีแตกต่างจากมาตรฐานขา้งตน้ ให้ติดต่อสอบถามบริษทัฯ โดยตรง 

    3. ความหนาขึ้นกบัขนาดและชั้นคุณภาพท่อท่ีนาํมาขึ้นรูป 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

• ท่อพีวีซีสีเทา  เป็นท่อพีวีซีแข็ง (Polyvinyl chloride) (PVC PLAIN-END PIPE FOR 

AGRICULTURAL) สําหรับใช้ในงานเกษตร ผลิตตามมาตรฐาน “ท่อเอสซีจี” มีสีเทา รายละเอียดบนท่อ  

สีดาํ ระบุชั้นคุณภาพ PVC 5 สําหรับใช้เป็นท่อในงานเกษตร ชลประทาน และระบบท่อรับความดันตํ่า        

มีลกัษณะบางทนแรงดนัตํ่ามีอายกุารใชง้านส้ัน ไม่ทนต่อแสงแดด (ดงัภาพที่ 8.3) 

 
 

ภาพท่ี 8.3 ท่อเกษตรพีวีซี  (PVC PLAIN-END PIPE FOR AGRICULTURAL) 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

ช่ือขนาด 

มม.(นิ้ว) 

mm.(in.) 

L1 L2 L3 L4 L5 

Slot 

Width 

(mm.) 

α  

องศา  

(degree) 

b 

No. 

of 

slot 

No

. of 

Set 

Approx. 

Opening 

Area (%) 

55 (2”) 

65 (2 ½”) 

80 (3”) 

100 (4”) 

125 (5”) 

150 (6”) 

200 (8”) 

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 

2.4 ± 0.2 

2.4 ± 0.2 

2.4 ± 0.2 

2.4 ± 0.2 

2.4 ± 0.2 

2.4 ± 0.2 

45 

36 

30 

22.5 

20 

18 

18 

23.6 

23.9 

23.3 

22.4 

24.4 

25.9 

33.9 

8 

10 

12 

16 

18 

20 

20 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

5.7 

5.6 

5.8 

6.0 

5.5 

5.2 

4.0 

 

 
 

 ตารางที ่8.3  กาํหนดขนาด มิติ ความหนา และความยาวของท่อพีวีซีสาํหรับงานเกษตร 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

• ท่อพีวีซีสีขาวและสีเหลือง (PVC PLAIN-END PIPE ELECTRICAL CONDUIT) หรือ 

พีวีซีแข็ง (Rigid PVC) มีคุณสมบติัเป็นฉนวนไฟฟ้า ทนความช้ืน ไม่ขึ้นสนิม สามารถใช้งานไดท้ี่อุณหภูมิ

ปกติจนสูงถึง 60 องศา และไม่ลามไฟเมื่อเกิดไฟไหม้ จึงเหมาะสําหรับใช้งานร้อยสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล

โทรศพัท ์รวมถึงสายสัญญาณต่างๆ ในปัจจุบนัมีสองสีคือ  

สีเหลือง  เหมาะกบัการเดินท่อฝังในผนงั โดยติดตั้งก่อนการฉาบปูนปกปิดผิว ผลิตตามมาตรฐาน

อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 216-2524 ผลิตตั้งแต่ขนาด 15 มม. (3/8 น้ิว) ถึง 100 มม. (4 น้ิว)  

สีขาว  เหมาะกบัการเดินท่อลอยเน่ืองจากทาสีทบัไดง่้าย นิยมใชใ้นงานต่อเติมและงานดีไซน์ แบบ

เดินลอยบนผนัง ดว้ยสีที่ดูกลมกลืนกบัผนัง ดดัโคง้งอไดถ้ึง 90 องศา โดยใช้สปริงดดัท่อแทนความร้อนได้

สะดวก และประหยดัขอ้ต่อ มีสองมาตรฐานคือ มาตรฐานสากล JIS C 8430 (มาตรฐานญี่ปุ่ น) ผลิตตั้งแต่

ขนาด 15 มม. (3/8 น้ิว) ถึง 55 มม. (2 น้ิว) และมาตรฐาน BS หรือ IEC 61386 (มาตรฐานองักฤษ) ผลิตตั้งแต่

ขนาด 16 มม. (3/8 น้ิว) ถึง 50 มม. (1 ½ น้ิว) (ดงัภาพที่ 8.4) 

UNIT : mm 

ช่ือขนาด มม.(นิ้ว) 

NORMINAL SIZE mm.(in.) 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 

ภายนอกเฉลีย่(O.D.) 

ความหนา 

(THICKNESS) 

ความยาวต่อท่อน 

(LENGTH) 

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”) 

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 

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 

 

 

                  

 

 

                 +   10 

4,000 

- 0 
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ภาพท่ี 8.4 ท่อและขอ้ต่อพีวีซี (PVC PLAIN-END PIPE ELECTRICAL CONDUIT) 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

ตารางที ่8.4  กาํหนดขนาด ความหนา และความยาวของท่อพีวีซีสาํหรับงานร้อยสายไฟฟ้า (สีเหลือง) 
 

หมายเหตุ *เป็นท่อมาตรฐาน มอก. 216-2524 ตั้งแต่ขนาด 15(3/8”) – 100 (4”) 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

UNIT : mm 

ช่ือขนาด มม.

(นิ้ว) 

NORMINAL 

SIZE mm.(in.) 

เส้นผ่า 

ศูนย์กลาง

ภายนอก

เฉลี่ย (O.D.) 

ความหนา(มม.) THICKNESS (mm.) ความยาว 

ต่อท่อน 

(LENGTH) 

 

TOT 1 

 

TOT 2 

 

TOT 3 

 

15(3/8”) 

18(½”) 

20( ¾”) 

25(1”) 

35(1 ¼”) 

40(1 ½”) 

55(2”) 

65(2 ½”) 

80(3”) 

100(4”) 

 

18 ± 0.20 

22 ± 0.20 

26 ± 0.25 

34 ± 0.30 

42 ± 0.35 

48 ± 0.40 

60 ± 0.50 

76 ± 0.50 

89 ± 0.50 

114 ± 0.50 

 

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 

 

 

 

 

+ 30 

4,000 

- 10 

 

 

+ 30 

- 10 

 

6,000 
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ภาพท่ี 8.4 ท่อและขอ้ต่อพีวีซี (PVC PLAIN-END PIPE ELECTRICAL CONDUIT) 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

ตารางที ่8.4  กาํหนดขนาด ความหนา และความยาวของท่อพีวีซีสาํหรับงานร้อยสายไฟฟ้า (สีเหลือง) 
 

หมายเหตุ *เป็นท่อมาตรฐาน มอก. 216-2524 ตั้งแต่ขนาด 15(3/8”) – 100 (4”) 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

UNIT : mm 

ช่ือขนาด มม.

(นิ้ว) 

NORMINAL 

SIZE mm.(in.) 

เส้นผ่า 

ศูนย์กลาง

ภายนอก

เฉลี่ย (O.D.) 

ความหนา(มม.) THICKNESS (mm.) ความยาว 

ต่อท่อน 

(LENGTH) 

 

TOT 1 

 

TOT 2 

 

TOT 3 

 

15(3/8”) 

18(½”) 

20( ¾”) 

25(1”) 

35(1 ¼”) 

40(1 ½”) 

55(2”) 

65(2 ½”) 

80(3”) 

100(4”) 

 

18 ± 0.20 

22 ± 0.20 

26 ± 0.25 

34 ± 0.30 

42 ± 0.35 

48 ± 0.40 

60 ± 0.50 

76 ± 0.50 

89 ± 0.50 

114 ± 0.50 

 

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 

 

 

 

 

+ 30 

4,000 

- 10 

 

 

+ 30 

- 10 

 

6,000 

 

 
 

ตารางที ่8.5  กาํหนดขนาด ความหนา และความยาวของท่อพีวีซีสาํหรับงานร้อยสายไฟฟ้า  (สีขาว) JIS 

หมายเหตุ *เป็นท่อมาตรฐาน JIS C8430-1999 ตั้งแต่ขนาด 15(3/8”) – 55 (2”) 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

ตารางที ่8.6  กาํหนดขนาด ความหนา และความยาวของท่อพีวีซีสาํหรับงานร้อยสายไฟฟ้า  (สีขาว) BS 

หมายเหตุ *เป็นท่อมาตรฐาน IEC-61386-1:2008, IEC-61386-21:2008 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

ข้อดีของท่อพีวีซี ทนทานต่อแรงดนัและแรงกด ไม่เป็นสนิมและเป็นฉนวนไฟฟ้า ไมล่ามไฟเมื่อ

เกิดไฟไหม ้อีกทั้งยงัมีนํ้าหนกัเบา สะดวกในการขนส่งและติดตั้ง ราคาไม่แพง 

UNIT : mm 

ช่ือขนาด มม.(นิ้ว) 

NORMINAL SIZE 

mm.(in.) 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

เฉลี่ย(มม.) OUTSIDE 

DIAMETER (mm.) 

ความหนา(มม.) 

THICKNESS (mm.) 

ความยาวต่อท่อน 

(LENGTH) 

15 (3/8”) 

18 (½”) 

20 ( ¾”) 

25 (1”) 

35 (1 ¼”) 

40 (1 ½”) 

55 (2”) 

18 ± 0.20 

22 ± 0.20 

26 ± 0.20 

34 ± 0.20 

42 ± 0.20 

48 ± 0.20 

60 ± 0.20 

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 

 

 

                 +   10 

       3,000 

                 -    10 

UNIT : mm 

ช่ือขนาด มม.(นิ้ว) 

NORMINAL SIZE 

mm.(in.) 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

เฉลี่ย(มม.) OUTSIDE 

DIAMETER (mm.) 

ความหนา(มม.) 

THICKNESS (mm.) 

ความยาวต่อท่อน 

(LENGTH) 

16 (3/8”) 

20 (½”) 

25  (¾”) 

32 (1”) 

40 (1 ¼”) 

50 (1 ½”) 

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 

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 
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8.1.2 ท่อเหล็ก (Galvanize Iron Steel, GS) ที่ใชเ้พ่ือการเกษตรไดแ้ก่ท่อเหล็ก ท่อเหล็กอาบสังกะสี

หากเป็นท่อขนาดใหญ่จะหุ้มดว้ยซีเมนต์ มีขอ้ดีคือแข็งแรง ทนแรงดนัสูง ป้องกนัของมีคมไดดี้ ทนความ

ร้อนไดดี้กว่าท่อพลาสติก 

  
(ก) (ข) 

ภาพท่ี 8.5 ท่อเหล็กอาบสังกะสี(ก) (Galvanize Iron Steel,GS) และท่อเหล็ก(ข) 

(ท่ีมา : sima-aree.com, ม.ป.ป.) 

8.1.3 ท่ออลูมิเนียม (Aluminum Pipe) นิยมใช้ในระบบฉีดฝอย และการให้นํ้ าในร่องคู เพราะ

นํ้าหนกัเบา ติดตั้งรวดเร็ว ไม่เป็นสนิมหรือผุกร่อนไดง่้ายขนาดที่นิยมใช้คือขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 2 – 6 น้ิว 

ความยาวตั้งแต่ 3 เมตร, 6 เมตร และ 9 เมตร ขอ้เสียของท่ออลูมิเนียมคือไม่ทนการกระแทกหรือกดทบั และ

มีราคาแพง 

 

ภาพท่ี 8.6 ท่ออลูมิเนียม (Aluminum Pipe) ในระบบฉีดฝอย   

 

 

 

 
 

8.1.4 ท่อซีเมนต์ใยหิน (Asbestos Cement, AC) เป็นท่อที่มีขนาดตั้งแต่ 4 น้ิวขึ้นไป ใชก้ารเช่ือมต่อ

และกนัร่ัวซึมโดยใชข้อ้ต่อที่มีแหวนยางรอง (O-Ring) หรือใชยี้โบลทใ์นการเช่ือมต่อกบัท่อเหล็ก ท่อพีวีซีได ้

ขอ้ดีของท่อชนิดน้ีคือเช่ือมต่อง่ายกว่าท่อเหล็ก ไม่เป็นสนิม ราคาถูกกว่าท่อเหล็ก แต่มีขอ้เสียคือมีแรงเสียด

ทานการไหลสูงกว่าท่ออื่นๆ ปัจจุบนัลดความนิยมใชใ้นระบบการให้นํ้า โดยส่วนใหญ่ใชเ้ป็นท่อประธานใน

ระบบ 

 

ภาพท่ี 8.7 ท่อซีเมนตใ์ยหิน (Asbestos Cement, AC) 

8.1.5 ท่อพีอีหรือโพลีเอทีลีน (Polyethylene Pipe, PE) เป็นท่อพลาสติกสีดาํนิยมใช้ลําเลียงนํ้ า

สาํหรับอุปโภคบริโภค รวมทั้งใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร ท่อพอลิเอทิลีนมีขอ้ดีและจุดเด่นสาํหรับการใช้

งานต่างๆ ดงัน้ีคือ 

• ทนต่อสารเคมีและการสึกจากการขูดขีด ท่อพอลิเอททิลีนสามารถทนต่อสารเคมีหลาย

ชนิด รวมถึงกรดแก่ และเบส แก่ได ้ไม่เกิดสนิม ทาํให้มีความปลอดภยั ไม่ส่งผลกระทบถึงคุณภาพนํ้า 

• มีนํ้าหนกัเบาทาํให้การขนส่งง่าย ไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรขนาดใหญ่ อีกทั้งยงัลอยนํ้าได ้

• มีความยืดหยุ่น และห้อยตวัไดดี้ สามารถมว้นไดท้าํให้สามารถเพ่ิมความยาวของท่อต่อ

รอบการขนส่ง (200 เมตรต่อมว้น) ประหยดัค่าขนส่ง และลดปริมาณการเช่ือมต่อท่อ รวมถึงเหมาะกบัการ

วางท่อในพ้ืนที่ที่เขา้ถึงลาํบาก เช่นที่ลาดชดั ทางคดเคี้ยว 

• ดว้ยความเหนียว และยืดหยุน่ทาํให้รากของตน้ไมไ้ม่สามารถเจาะทาํลายท่อพอลิเอททิลีน

ได ้เหมือนกบัวสัดุแข็งเปราะชนิดอื่น จึงสามารถลดโอกาสท่อเสียหาย และระบบท่อลม้เหลวได ้

• มีประสิทธิภาพของการไหลที่ดี เน่ืองจากท่อพอลิเอททิลีนมีผิวที่เรียบ และไม่เกิดการกดั

กร่อน หรือเป็นสนิม ทาํให้ค่าสัมประสิทธ์ิของการไหลเทียบเท่าท่อพีวีซีและสูงกว่าท่อชนิดอื่นๆ 

• อายกุารใชง้านยาวนานถึง 50 ปี 

• สามารถเช่ือมต่อท่อไดด้ว้ยวิธีการเช่ือมชนดว้ยความร้อนทาํให้ท่อหลอมเป็นเน้ือเดียวกนั 

ทาํให้ประหยดัขอ้ต่อและลดโอกาสการร่ัวไหลของนํ้าระหว่างการใชง้าน  
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8.1.2 ท่อเหล็ก (Galvanize Iron Steel, GS) ที่ใชเ้พ่ือการเกษตรไดแ้ก่ท่อเหล็ก ท่อเหล็กอาบสังกะสี

หากเป็นท่อขนาดใหญ่จะหุ้มดว้ยซีเมนต์ มีขอ้ดีคือแข็งแรง ทนแรงดนัสูง ป้องกนัของมีคมไดดี้ ทนความ

ร้อนไดดี้กว่าท่อพลาสติก 

  
(ก) (ข) 

ภาพท่ี 8.5 ท่อเหล็กอาบสังกะสี(ก) (Galvanize Iron Steel,GS) และท่อเหล็ก(ข) 

(ท่ีมา : sima-aree.com, ม.ป.ป.) 

8.1.3 ท่ออลูมิเนียม (Aluminum Pipe) นิยมใช้ในระบบฉีดฝอย และการให้นํ้ าในร่องคู เพราะ

นํ้าหนกัเบา ติดตั้งรวดเร็ว ไม่เป็นสนิมหรือผุกร่อนไดง่้ายขนาดที่นิยมใช้คือขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 2 – 6 น้ิว 

ความยาวตั้งแต่ 3 เมตร, 6 เมตร และ 9 เมตร ขอ้เสียของท่ออลูมิเนียมคือไม่ทนการกระแทกหรือกดทบั และ

มีราคาแพง 

 

ภาพท่ี 8.6 ท่ออลูมิเนียม (Aluminum Pipe) ในระบบฉีดฝอย   

 

 

 

 
 

8.1.4 ท่อซีเมนต์ใยหิน (Asbestos Cement, AC) เป็นท่อที่มีขนาดตั้งแต่ 4 น้ิวขึ้นไป ใชก้ารเช่ือมต่อ

และกนัร่ัวซึมโดยใชข้อ้ต่อที่มีแหวนยางรอง (O-Ring) หรือใชยี้โบลทใ์นการเช่ือมต่อกบัท่อเหล็ก ท่อพีวีซีได ้

ขอ้ดีของท่อชนิดน้ีคือเช่ือมต่อง่ายกว่าท่อเหล็ก ไม่เป็นสนิม ราคาถูกกว่าท่อเหล็ก แต่มีขอ้เสียคือมีแรงเสียด

ทานการไหลสูงกว่าท่ออื่นๆ ปัจจุบนัลดความนิยมใชใ้นระบบการให้นํ้า โดยส่วนใหญ่ใชเ้ป็นท่อประธานใน

ระบบ 

 

ภาพท่ี 8.7 ท่อซีเมนตใ์ยหิน (Asbestos Cement, AC) 

8.1.5 ท่อพีอีหรือโพลีเอทีลีน (Polyethylene Pipe, PE) เป็นท่อพลาสติกสีดาํนิยมใช้ลําเลียงนํ้ า

สาํหรับอุปโภคบริโภค รวมทั้งใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร ท่อพอลิเอทิลีนมีขอ้ดีและจุดเด่นสาํหรับการใช้

งานต่างๆ ดงัน้ีคือ 

• ทนต่อสารเคมีและการสึกจากการขูดขีด ท่อพอลิเอททิลีนสามารถทนต่อสารเคมีหลาย

ชนิด รวมถึงกรดแก่ และเบส แก่ได ้ไม่เกิดสนิม ทาํให้มีความปลอดภยั ไม่ส่งผลกระทบถึงคุณภาพนํ้า 

• มีนํ้าหนกัเบาทาํให้การขนส่งง่าย ไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรขนาดใหญ่ อีกทั้งยงัลอยนํ้าได ้

• มีความยืดหยุ่น และห้อยตวัไดดี้ สามารถมว้นไดท้าํให้สามารถเพ่ิมความยาวของท่อต่อ

รอบการขนส่ง (200 เมตรต่อมว้น) ประหยดัค่าขนส่ง และลดปริมาณการเช่ือมต่อท่อ รวมถึงเหมาะกบัการ

วางท่อในพ้ืนที่ที่เขา้ถึงลาํบาก เช่นที่ลาดชดั ทางคดเคี้ยว 

• ดว้ยความเหนียว และยืดหยุน่ทาํให้รากของตน้ไมไ้ม่สามารถเจาะทาํลายท่อพอลิเอททิลีน

ได ้เหมือนกบัวสัดุแข็งเปราะชนิดอื่น จึงสามารถลดโอกาสท่อเสียหาย และระบบท่อลม้เหลวได ้

• มีประสิทธิภาพของการไหลท่ีดี เน่ืองจากท่อพอลิเอททิลีนมีผิวท่ีเรียบ และไม่เกิดการกดั

กร่อน หรือเป็นสนิม ทาํให้ค่าสัมประสิทธ์ิของการไหลเทียบเท่าท่อพีวีซีและสูงกว่าท่อชนิดอื่นๆ 

• อายกุารใชง้านยาวนานถึง 50 ปี 

• สามารถเช่ือมต่อท่อไดด้ว้ยวิธีการเช่ือมชนดว้ยความร้อนทาํให้ท่อหลอมเป็นเน้ือเดียวกนั 

ทาํให้ประหยดัขอ้ต่อและลดโอกาสการร่ัวไหลของนํ้าระหว่างการใชง้าน  
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ท่อพีอีที่ผลิตจาํหน่ายในทอ้งตลาดแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

ก. ชนิดความหนาแน่นตํ่า (Low Density Polyethylene, LDPE) มีค่าความหนาแน่นของเน้ือ

วสัดุ 0.915 – 0.935 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร นิยมผลิตเป็นท่อขนาดเล็กใช้เป็นท่อแยกหรือท่อแขน 

(Lateral) สําหรับติดตั้งหัวกระจายนํ้ าขนาดเล็กหรือหัวนํ้ าหยดสาํหรับพืช ผกั ไมด้อก ไมป้ระดบั และไมผ้ล 

หรือพืชลม้ลุกต่างๆ ขนาดที่ผลิตมีขนาดตั้งแต่ 4 – 40 มิลลิเมตร ขนาดที่นิยมใช้เป็นท่อแขนงคือขนาด 16-25 

มิลลิเมตร ชั้นความดนัที่ผลิตมี 4 ระดบัคือ PN 2.5, PN 4, PN 6 และ PN 10 (หน่วยวดับาร์) ความยาวมว้น 

มว้นละ 50 เมตร 100 เมตรและ 200 เมตร (ด ังภาพท่ี 8.8) 

 

ภาพท่ี 8.8 ท่อพีอีชนิดความหนาแน่นตํ่า (Low Density Polyethylene, LDPE) 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

ข. ชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene, HDPE) มีค่าความหนาแน่นของ 

เน้ือวสัดุมากกว่า 0.94 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร เน้ือวสัดุของท่อมีความหนาแน่นสูงจึงมีความแข็งแรง

มากกว่าชนิดแรก ขนาดที่ผลิตมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางตั้งแต่  16-1,200 มิลลิเมตร ขนาดที่เป็นที่นิยมคือ 

32-400 มิลลิเมตร ชั้นความดันที่ผลิตมี 5 ระดับคือ PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5 และ PN 16 (หน่วยวดั

บาร์) นิยมใช้เป็นท่อประธานส่งนํ้ าในระบบฉีดฝอยและท่อรองประธานในระบบนํ้ า (ดงัภาพที่ 8.9) การ

เช่ือมท่อ HDPE ทาํได้ 2 วิธีคือ วิธีเช่ือมแบบต่อชนซ่ึงใช้ความร้อนหลอมและอัดด้วยแรงดันให้เป็นเน้ือ

เดียวกนั (ดงัภาพที่ 8.10) และวิธีใชข้อ้ต่อชนิดสวมรัด (ดงัภาพที่ 8.11) 

  

ภาพท่ี 8.9 ท่อพีอีชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene, HLDPE) 

 

 

 
 

 

               

 

ภาพท่ี 8.10 การเช่ือมต่อท่อพีอีโดยใชค้วามร้อน ภาพท่ี 8.11 การเช่ือมต่อท่อพีอีโดยใชข้อ้ต่อสวมรัด 

8.2 ช้ันความดันของท่อ ข้อต่อท่อ และขนาดระบุของท่อ 

8.2.1 ช้ันความดันของท่อ ในสภาพการใชง้านท่อ ในระบบการให้นํ้านั้นจะมีแรงดนัของนํ้ากระทาํ

ต่อผนังตลอดเวลา ดงันั้นวสัดุที่ใชใ้นการผลิตท่อจึงตอ้งรับแรงดนัไดโ้ดยไม่แตกหรือร่ัว ความหนาของผนัง

ท่อเป็นดัชนีที่บงช้ีความสามารถในการทนรับแรงดัน โดยทั่วไปท่อท่ีหนากว่าย่อมรับแรงดันได้สูงกว่า 

ดงันั้นท่อแต่ละชนิดจะระบุชั้นความดนั เพ่ือให้ทราบว่าท่อชนิดนั้นสามารถทนรับแรงดนัสูงสุดไดเ้ท่าไหร่ 

เพ่ือให้ผูใ้ช้เลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบัแรงดนัในแต่ละส่วนของระบบนํ้ าเป็นการประหยดัค่าใช้จ่ายของระบบ

อีกทางหน่ึงดว้ย 

ค่าความดนัที่ใช้ในการออกแบบนั้น จะใช้ไดเ้พียง 70% ของแรงดนัที่ระบุของท่อนั้นๆ เช่น

ท่อ PN 2.5 จะออกแบบให้มีค่าแรงดนัปกติในระบบไดสู้งสุดเพียง 1.75 บาร์ หรือ 17.5 เมตร ส่วนแรงดนัที่

เหลือเผ่ือไวส้ําหรับกรณีที่เกิดแรงดันผันผวน (Surge Pressure)  เช่นการเกิดแรงกระแทกยอ้นกลับอย่าง

ฉับพลัน (Water hammer ) ซ่ึงเกิดแรงดันเพ่ิมสูงขึ้นกว่าปกติได้ถึง 30% ดังนั้นถ้าออกแบบให้มีแรงดัน

แรงดนัสูงสุดในท่อ เท่ากบัชั้นความดนัที่ระบุของท่อ เมื่อเกิดแรงดนัผนัผวน จะทาํให้มีแรงดนัในท่อเกินกว่า

ที่ท่อจะรับได ้ท่อจะแตก  ชั้นความดนัของท่อ พีอี มีดงัน้ี PN 2.5, 3.2, 4, 6, 8, 10 และ16  ที่นิยมใช้คือ PN 4, 

6 และ 10 

8.2.2 ข้อต่อท่อ  การผลิตท่อมีมากมายหลายชนิด วสัดุที่นาํมาผลิตจึงแตกต่างกนั ตามมาตรฐานการ

ผลิต ขอ้ต่อท่อที่ใชจึ้งมีหลายรูปแบบผลิตขึ้นมาให้เหมาะสมของท่อชนิดนั้นๆ ดงันั้นการเลือกใช้ท่อหลาก

ชนิดในระบบให้นํ้ า จึงต้องพิจารณาเลือกใช้ท่อ ท่ีมีข้อต่อที่จะสามารถต่อท่อต่างชนิดเขา้ด้วยกันได้ด้วย 

เพราะความแตกต่างของขอ้ต่อเพียง 0.5 มม.หรือ 1 มม.สามารถทาํให้เกิดการร่ัวซึมไดเ้มื่ออยูใ่นสภาวะที่มี

แรงดนัในท่อ โดยเฉพาะกับระบบนํ้ าหยดแบบต่างๆ ซ่ึงมีความหนาต่างกนั(ระบุความหนาเป็นมิลลิเมตร 

หรือไมครอน) อาจจะตอ้งใชข้อ้ต่อพิเศษของแต่ละบริษทัผูผ้ลิต 
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ท่อพีอีที่ผลิตจาํหน่ายในทอ้งตลาดแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

ก. ชนิดความหนาแน่นตํ่า (Low Density Polyethylene, LDPE) มีค่าความหนาแน่นของเน้ือ

วสัดุ 0.915 – 0.935 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร นิยมผลิตเป็นท่อขนาดเล็กใช้เป็นท่อแยกหรือท่อแขน 

(Lateral) สําหรับติดตั้งหัวกระจายนํ้ าขนาดเล็กหรือหัวนํ้ าหยดสาํหรับพืช ผกั ไมด้อก ไมป้ระดบั และไมผ้ล 

หรือพืชลม้ลุกต่างๆ ขนาดที่ผลิตมีขนาดตั้งแต่ 4 – 40 มิลลิเมตร ขนาดที่นิยมใช้เป็นท่อแขนงคือขนาด 16-25 

มิลลิเมตร ชั้นความดนัท่ีผลิตมี 4 ระดบัคือ PN 2.5, PN 4, PN 6 และ PN 10 (หน่วยวดับาร์) ความยาวมว้น 

มว้นละ 50 เมตร 100 เมตรและ 200 เมตร (ด ังภาพท่ี 8.8) 

 

ภาพท่ี 8.8 ท่อพีอีชนิดความหนาแน่นตํ่า (Low Density Polyethylene, LDPE) 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 

ข. ชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene, HDPE) มีค่าความหนาแน่นของ 

เน้ือวสัดุมากกว่า 0.94 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร เน้ือวสัดุของท่อมีความหนาแน่นสูงจึงมีความแข็งแรง

มากกว่าชนิดแรก ขนาดที่ผลิตมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางตั้งแต่  16-1,200 มิลลิเมตร ขนาดที่เป็นที่นิยมคือ 

32-400 มิลลิเมตร ชั้นความดันที่ผลิตมี 5 ระดับคือ PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5 และ PN 16 (หน่วยวดั

บาร์) นิยมใช้เป็นท่อประธานส่งนํ้ าในระบบฉีดฝอยและท่อรองประธานในระบบนํ้ า (ดงัภาพที่ 8.9) การ

เช่ือมท่อ HDPE ทาํได้ 2 วิธีคือ วิธีเช่ือมแบบต่อชนซ่ึงใช้ความร้อนหลอมและอัดด้วยแรงดันให้เป็นเน้ือ

เดียวกนั (ดงัภาพที่ 8.10) และวิธีใชข้อ้ต่อชนิดสวมรัด (ดงัภาพที่ 8.11) 

  

ภาพท่ี 8.9 ท่อพีอีชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene, HLDPE) 

 

 

 
 

 

               

 

ภาพท่ี 8.10 การเช่ือมต่อท่อพีอีโดยใชค้วามร้อน ภาพท่ี 8.11 การเช่ือมต่อท่อพีอีโดยใชข้อ้ต่อสวมรัด 

8.2 ช้ันความดันของท่อ ข้อต่อท่อ และขนาดระบุของท่อ 

8.2.1 ช้ันความดันของท่อ ในสภาพการใชง้านท่อ ในระบบการให้นํ้านั้นจะมีแรงดนัของนํ้ากระทาํ

ต่อผนังตลอดเวลา ดงันั้นวสัดุที่ใชใ้นการผลิตท่อจึงตอ้งรับแรงดนัไดโ้ดยไม่แตกหรือร่ัว ความหนาของผนัง

ท่อเป็นดัชนีที่บงช้ีความสามารถในการทนรับแรงดัน โดยทั่วไปท่อที่หนากว่าย่อมรับแรงดันได้สูงกว่า 

ดงันั้นท่อแต่ละชนิดจะระบุชั้นความดนั เพ่ือให้ทราบว่าท่อชนิดนั้นสามารถทนรับแรงดนัสูงสุดไดเ้ท่าไหร่ 

เพ่ือให้ผูใ้ช้เลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบัแรงดนัในแต่ละส่วนของระบบนํ้ าเป็นการประหยดัค่าใช้จ่ายของระบบ

อีกทางหน่ึงดว้ย 

ค่าความดนัที่ใช้ในการออกแบบนั้น จะใช้ไดเ้พียง 70% ของแรงดนัที่ระบุของท่อนั้นๆ เช่น

ท่อ PN 2.5 จะออกแบบให้มีค่าแรงดนัปกติในระบบไดสู้งสุดเพียง 1.75 บาร์ หรือ 17.5 เมตร ส่วนแรงดนัที่

เหลือเผ่ือไวส้ําหรับกรณีที่เกิดแรงดันผันผวน (Surge Pressure)  เช่นการเกิดแรงกระแทกยอ้นกลับอย่าง

ฉับพลัน (Water hammer ) ซ่ึงเกิดแรงดันเพ่ิมสูงขึ้นกว่าปกติได้ถึง 30% ดังนั้นถ้าออกแบบให้มีแรงดัน

แรงดนัสูงสุดในท่อ เท่ากบัชั้นความดนัที่ระบุของท่อ เมื่อเกิดแรงดนัผนัผวน จะทาํให้มีแรงดนัในท่อเกินกว่า

ที่ท่อจะรับได ้ท่อจะแตก  ชั้นความดนัของท่อ พีอี มีดงัน้ี PN 2.5, 3.2, 4, 6, 8, 10 และ16  ท่ีนิยมใช้คือ PN 4, 

6 และ 10 

8.2.2 ข้อต่อท่อ  การผลิตท่อมีมากมายหลายชนิด วสัดุที่นาํมาผลิตจึงแตกต่างกนั ตามมาตรฐานการ

ผลิต ขอ้ต่อท่อที่ใชจึ้งมีหลายรูปแบบผลิตขึ้นมาให้เหมาะสมของท่อชนิดนั้นๆ ดงันั้นการเลือกใช้ท่อหลาก

ชนิดในระบบให้นํ้ า จึงต้องพิจารณาเลือกใช้ท่อ ที่มีข้อต่อท่ีจะสามารถต่อท่อต่างชนิดเขา้ด้วยกันได้ด้วย 

เพราะความแตกต่างของขอ้ต่อเพียง 0.5 มม.หรือ 1 มม.สามารถทาํให้เกิดการร่ัวซึมไดเ้มื่ออยูใ่นสภาวะที่มี

แรงดนัในท่อ โดยเฉพาะกับระบบนํ้ าหยดแบบต่างๆ ซ่ึงมีความหนาต่างกนั(ระบุความหนาเป็นมิลลิเมตร 

หรือไมครอน) อาจจะตอ้งใชข้อ้ต่อพิเศษของแต่ละบริษทัผูผ้ลิต 
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ในการเลือกใชท้่อจาํเป็นตอ้งคาํนึงถงึขอ้ต่อเสมอเพราะถา้ตอ้งใช้ขอ้ต่อพิเศษแลว้อาจจะตอ้ง

ลงทุนสูงขึ้น นอกจากน้ีรูปแบบขอ้ต่อของท่อแต่ละชนิดจะมีรูปแบบจาํกดั ดงันั้นในการเช่ือมท่อต่างชนิด 

ดว้ยขอ้ต่อ จะตอ้งตรวจสอบให้แน่ชดั ว่ารูปแบบนั้นๆ มีผลิตหรือไม่ ซ่ึงบางคร้ังอาจตอ้งใชข้อ้ต่อหลายๆ อนั

มาต่อกนั ซ่ึงเป็นการส้ินเปลืองและไดรู้ปแบบที่ยาว ไม่สวยงามและไม่ถูกหลกัการการต่อท่อ 

8.2.3 ขนาดระบุของท่อ  ท่อแต่ละชนิดจะใช้ขนาดระบุในเรียกขนาดของท่อ ขนาดของ

เส้นผ่าศูนยก์ลางของท่อแต่ละชนิด จะใช้ขนาดระบุท่ีต่างกนั ท่อเหล็ก ท่อพีวีซีและท่ออลูมิเนียมใช้ขนาด

ระบุหน่วยวดัเป็นน้ิว (หน่วยอังกฤษ) ท่อพีวีซี และท่อพีอี ใช้ขนาดระบุหน่วยวดัเป็นมิลลิเมตร (หน่วย

เมตริก)  แต่เน่ืองจากความหนาของท่อไม่เท่ากนั ขนาดระบุที่เท่ากนัจะมีขนาดแตกต่างกนั จึงมกัเกิดความ

สับสนในการใช้งาน โดยเฉพาะข้อต่อที่จะใช้งานเช่ือมต่อต่างชนิดเขา้ด้วยกัน ดงันั้นในการส่ังซ้ือจะตอ้ง

ตรวจสอบขนาดให้แน่ชัด เช่น ท่อพีวีซี เส้นผ่าศูนยก์ลาง 55 มม. เทียบเท่ากบั เส้นผ่าศูนยก์ลาง 2 น้ิวแต่ถ้า

เป็นท่อ HDPE เส้นผ่าศูนยก์ลาง 55 มม.เทียบเท่ากบั ท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 น้ิว ซ่ึงถ้าตอ้งการ

เส้นผ่าศูนยก์ลาง 2 น้ิว จะตอ้งส่ังท่อที่มีเส้นผ่าศูนยก์ลาง 63 มิลลิเมตรเป็นตน้ (ดงัตารางที่ 8.7) 

 

 
 

ภาพท่ี 8.12 ขนาดระบุของท่อบอกรายละเอียดบนเส้นท่อ 

(ท่ีมา : ท่อเอสซีจี) 
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ตารางที ่8.7  เปรียบเทียบขนาดท่อ(ขนาดระบุ) 

ท่อเหล็กอาบสังกะสี  

(BS-1387) 

ท่อพีวซีี  

(มอก.17-2532) 
ท่อพีอ ี 

มม. นิ้ว นิ้ว มม. มม. นิ้ว 

10 3/8" 10 ¼”  12  (5/8”) 

15 ½” 15  3/8” 16  (3/8”) 

- - 18  ½” 20  ½” 

20 ¾” 20 ¾” 25 ¾” 

25 1' 25 1' 32  (1”) 

32 1 ¼” 32 1 ¼” 40 1 ¼” 

40  1 ½” 40  1 ½” 50  1 ½” 

50  2” 50  2” 63 (2”) 

65  2 ½” 65  2 ½” 75  2 ½” 

80  3” 80  3” 90 (3”) 

90  3 ½” - - 110 (4”) 

100  4” 100  4” 125  (4 ½”) 

125  5” 125  5” 140 (5”) 

150  6” 150  6” 160  (6”) 

- - - - 180  (6 ½”) 

- - - - 200 (7”) 

200  8” 200  8” 225 (8”) 

250  10” 250  10” 250 (9”) 

300  12” 300  12” 280 (10”) 

350  14” 350  14” 315 (12”) 

400  16” 400  16” 355 (14”) 

- - - - 400 (16”) 

- - - - 450 (18”) 

(ท่ีมา : ดิเรก และคณะ) 
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8.2.4 ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานท่อ (Coefficient, C) เน่ืองจากวสัดุที่ใช้ในการผลิตท่อแต่ละ

ชนิดแตกต่างกนั เน้ือวสัดุมีความหยาบและละเอียดแตกต่างกนั เมื่อผ่านขบวนการผลิตเป็นท่อแลว้ ท่อที่ผลิต

ไดอ้อกมาจะมีผิวภายในเรียบหรือขรุขระไม่เท่ากนั ซ่ึงความราบเรียบหรือขรุขระน้ีจะเป็นปัจจยัดา้นการไหล

ของนํ้ าในท่อ การกาํหนดค่าความราบเรียบของผิววสัดุเรียกว่าค่าสัมประสิทธ์ิความเสียดทานของท่อ(C) 

นาํไปใชใ้นการคาํนวณการสูญเสียแรงดนัภายในท่อ (Friction Head Loss) ดงัตารางที่ 8.8 

ตารางที ่8.8  ค่าสัมประสิทธ์ิความเสียดทานท่อ  (Coefficient , C) 

ชนิดของท่อ ท่อใหม่ ท่อเก่า* 

ท่อเหล็ก 110-120 100 

ท่อพีวีซี 130-140 120 

ท่อพีอ ี 140-150 140 

ท่อซีเมนตใ์ยหิน 130-140 130 

ท่อเหล็กเคลือบ 140-145 140 

(ท่ีมา : ดิเรก และคณะ) 

*ในการคาํนวณใชค้า่จากท่อเก่าเพราะระบบส่วนใหญมี่อายุการใชง้านนานหลายปี จึงตอ้งคาํนวณเผ่ือไวส้าํหรับ

อนาคตเม่ือท่อเร่ิมเก่า   

8.3 การออกแบบขนาดท่อเพือ่ใช้ให้นํา้ในแปลงเพาะปลูก   

การออกแบบขนาดท่อเพ่ือใชใ้นแปลงเพาะปลูก เป็นความจาํเป็นอยา่งย่ิงในระบบการให้นํ้ากบัพืช 

เพราะถา้หากออกแบบไม่เหมาะสม หรือผิดพลาดจะเกิดปัญหากบัการให้นํ้าภายหลงั และบางคร้ังอาจทาํให้

ตน้ทุนการผลิตสูงขึ้นเกินความจาํเป็น  การออกแบบขนาดท่อนํ้าที่จะกล่าวต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างและแนวทาง

ในการออกแบบขนาดท่อเพ่ือใชใ้ห้นํ้าในแปลงปลูกพืช
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8.2.4 ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานท่อ (Coefficient, C) เน่ืองจากวสัดุที่ใช้ในการผลิตท่อแต่ละ

ชนิดแตกต่างกนั เน้ือวสัดุมีความหยาบและละเอียดแตกต่างกนั เมื่อผ่านขบวนการผลิตเป็นท่อแลว้ ท่อที่ผลิต

ไดอ้อกมาจะมีผิวภายในเรียบหรือขรุขระไม่เท่ากนั ซ่ึงความราบเรียบหรือขรุขระน้ีจะเป็นปัจจยัดา้นการไหล

ของนํ้ าในท่อ การกาํหนดค่าความราบเรียบของผิววสัดุเรียกว่าค่าสัมประสิทธ์ิความเสียดทานของท่อ(C) 

นาํไปใชใ้นการคาํนวณการสูญเสียแรงดนัภายในท่อ (Friction Head Loss) ดงัตารางที่ 8.8 

ตารางที ่8.8  ค่าสัมประสิทธ์ิความเสียดทานท่อ  (Coefficient , C) 

ชนิดของท่อ ท่อใหม่ ท่อเก่า* 

ท่อเหล็ก 110-120 100 

ท่อพีวีซี 130-140 120 

ท่อพีอ ี 140-150 140 

ท่อซีเมนตใ์ยหิน 130-140 130 

ท่อเหล็กเคลือบ 140-145 140 

(ท่ีมา : ดิเรก และคณะ) 

*ในการคาํนวณใชค้า่จากท่อเก่าเพราะระบบส่วนใหญมี่อายุการใชง้านนานหลายปี จึงตอ้งคาํนวณเผ่ือไวส้าํหรับ

อนาคตเม่ือท่อเร่ิมเก่า   

8.3 การออกแบบขนาดท่อเพือ่ใช้ให้นํา้ในแปลงเพาะปลูก   

การออกแบบขนาดท่อเพ่ือใชใ้นแปลงเพาะปลูก เป็นความจาํเป็นอยา่งย่ิงในระบบการให้นํ้ากบัพืช 

เพราะถา้หากออกแบบไม่เหมาะสม หรือผิดพลาดจะเกิดปัญหากบัการให้นํ้าภายหลงั และบางคร้ังอาจทาํให้

ตน้ทุนการผลิตสูงขึ้นเกินความจาํเป็น  การออกแบบขนาดท่อนํ้าที่จะกล่าวต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างและแนวทาง

ในการออกแบบขนาดท่อเพ่ือใชใ้ห้นํ้าในแปลงปลูกพืช

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- หมายเลข 1  ท่อแขนง  ยาว 80 เมตร  

- หมายเลข 2  ท่อประธานยอ่ย  ยาว 20 เมตร  

- หมายเลข 3  ท่อประธาน  ยาว 70 เมตร 

- ระยะห่างระหว่างตน้  4 เมตร  

- ระยะห่างระหว่างแถว  6 เมตร  

ภาพท่ี 8.13 ตวัอย่างผงัประกอบการออกแบบขนาดท่อเพ่ือใชใ้ห้นํ้าในแปลงปลกูพืช 

จากผังการปลูกพืชข้างต้น ปลูกไม้ยืนต้น ระยะห่างระหว่างต้น 4 เมตร ระยะห่างระหว่างแถว          

6 เมตร แต่ละโซนมีขนาด 40X80 เมตร อัตราการให้นํ้ า 100 ลิตร/ชั่วโมง (หัวจ่ายนํ้ าขนาด 100 ลิตรต่อ

ชัว่โมง มีค่าแรงดนั 10 เมตร) คาํนวณออกแบบขนาดท่อตามขั้นตอนดงัน้ี 

80 เมตร 80 เมตร 

40 เมตร 

40 เมตร 

10 เมตร 
70 เมตร 

20 เมตร 

เคร่ืองสูบนํ้า 

 

1 

 

 

2 

3 
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8.3.1 การออกแบบท่อแขนง 

ก. จาํนวนตน้ ต่อ 1 แนวท่อแขนง             =     ความยาวท่อแขนง  

                                                                                                   ระยะห่างระหว่างตน้ 

                                                                                             =         
4

80
          

                                                                                             =    20 ตน้  หรือ เท่ากบั 20 จุด จ่ายนํ้า 

ข. หาอตัราการไหลของนํ้าในท่อแขนง    =    จาํนวนตน้ X อตัราการให้นํ้า 

                                                                                             =    20 X 100 ลิตร/ชัว่โมง  

                                                                                             =    2,000 ลิตร/ชัว่โมง   

                                                                                             =    2 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง   

ค. การออกแบบท่อแขนง ใช้ตารางที่ 8.9 เมื่อเป็นท่อพีอี และใช้ตารางที่ 8.10 เมื่อเป็น

ท่อพีวีซี จากตารางที ่8.9 กาํหนดให้ใชท้่อแขนงขนาดไม่เกิน 20 มม. (ถา้โตกว่าน้ีราคาจะสูงขึ้น) 

ง. กาํหนดความเร็ว (V) ในการออกแบบท่อแขนง 2 เมตร/วินาที (ซ่ึงเป็นค่าที่ใช้ในการ

ออกแบบทัว่ไป) เมื่อเปิดตารางที่ 8.9 ที่ความเร็ว 2 เมตร/วินาที ท่อเส้นผ่าศูนยก์ลาง 16 ม.ม. อตัราการไหล 

1.05 ลบ.ม./ชั่วโมงอตัราการไหลของนํ้าจากขอ้ 8.3.1(ข) เท่ากบั 2 ม3/ชัว่โมง ใช้ท่อเส้นผ่าศูนยก์ลาง 16 ม.ม.

ไม่ได ้ ต่อไปดูที่ท่อเส้นผ่าศูนยก์ลาง 20 ม.ม. ที่ความเร็ว 2 เมตร/วินาที ให้อตัราการไหล 1.73 ม3/ชัว่โมงนอ้ย

กว่า 2 ม3/ชั่วโมง ใช้ไม่ได้  ต่อไปดูที่ตาราง 8.10  ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ¾ น้ิวที่ ความเร็ว 2.07 

เมตร/วินาที   ให้อัตราการไหล 2.8 ม 3/ชั่วโมง  มากกว่า 2 ม 3/ชั่วโมง  แสดงว่าใช้ท่อแขนงขนาด

เส้นผ่าศูนยก์ลาง ¾ น้ิวได ้ 

8.3.2 การออกแบบท่อประธานย่อย 

ก. จาํนวนท่อแขนง                                =         ความยาวหัวแปลง 

                                                                                                   ระยะห่างระหว่างแถว X 2 

                                                                                            =   
26

40
×

                                                                                                            

                                                                                            =   3.3  หรือ =  3 แถว 

ข. หาอตัราการไหลในท่อประธานยอ่ย   =  จาํนวนท่อแขนง X อตัราการไหลของนํ้าในท่อ 

                                                                                            =  3 X 2 ม3/ชัว่โมง /ท่อแขนง 1 เส้น                                                                                   

                                                                                            =  6 ม3/ชัว่โมง                         
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ค. การออกแบบท่อประธานยอ่ย โดยใชต้ารางที่ 8.10 ท่อพีวีซี ที่ความเร็ว 2 เมตร/วินาที จะ

พบว่าท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 1 ½ น้ิว ท่ีความเร็ว 2.08 เมตร/วินาที ให้อตัราการไหลของนํ้า 11.00 ม3/

ชัว่โมง มากกว่า 6 ม3 /ชัว่โมง แสดงว่าใชไ้ด ้

8.3.3 การออกแบบท่อประธาน 

ก. อตัราการไหลของท่อประธาน  ปกติจะเป็น 2 เท่าของท่อประธานยอ่ย  

 ดังนั้น   อตัราการไหลของท่อประธานยอ่ย          =  จาํนวนท่อแขนง X อตัราการไหลของท่อแขนง 

                                                                                            =  6 X 2 ม3/ชัว่โมง 

                                                                                            =  12  ม3/ชัว่โมง 

ข. การออกแบบท่อประธาน ใช้ตารางที่ 8.10 ท่อพีวีซี กาํหนดความเร็วในการออกแบบ     

2 เมตร/วินาที ดูที่ขนาดท่อ 2 น้ิว มีความเร็ว 2.03 เมตร/วินาที ให้อตัราการไหล 16.75 ม3 /ชั่วโมง แสดงว่า

ใชไ้ด ้

8.3.4 การออกแบบเคร่ืองสูบนํ้า 

ระบบนํ้ าที่ไดรั้บการออกแบบได้ดีและติดตั้งอย่างถูกตอ้ง ย่อมมีประสิทธิภาพของระบบ

และประสิทธิภาพการให้นํ้ าสูงตามไปดว้ย ดงันั้นการออกแบบจาํเป็นตอ้งคาํนวณและออกแบบขนาดของ

เคร่ืองสูบนํ้า ให้ถูกตอ้งดว้ย การออกแบบจะดาํเนินตามขั้นตอนดงัน้ี 

  แรงมา้ของเคร่ืองสูบนํ้า    =       อตัราการไหล (ม3/ชม.) X แรงดนั 

                                                                                                   270 

  ขอ้มูลที่ใช้ประกอบการคาํนวณเป็นข้อมูลท่ีได้จากตวัอย่างการออกแบบท่อประธาน ท่อ

รองประธาน และท่อแขนง  ที่ผ่านมาพบว่า อัตราการไหลของนํ้ าเป็นค่าที่ได้จากการไหลของนํ้ าจากท่อ

ประธาน คือ 12 ม3/ชัว่โมง 

  แรงดนัหรือแรงเสียดทาน      =        
100

)(Lhf
 × F 

    hf                =     แรงเสียดทาน ดูไดจ้ากตารางที่ 8.9 -8.10 

    L                 =     ความยาวท่อดูไดจ้ากผงัการออกแบบ 

    F                 =     จาํนวนหัวจ่ายนํ้าหรือจุดจ่ายนํ้า ดูไดจ้ากตารางท่ี 8.11 

 (จากตาราง 8.11) การคาํนวณแรงเสียดทาน คาํนวณจากขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของท่อ และอตัรา

การส่งนํ้าในท่อ ที่ไดอ้อกแบบไวม้ี 3 ขนาด ดงัน้ี 
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ก. การคาํนวณหาแรงเสียดทานจากท่อแขนงขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางท่อขนาด ¾ น้ิว อตัรา

การไหล 2 ม3/ชม. มีจาํนวนตน้เท่ากบั 20 ตน้ หรือ 20 จุดจ่ายนํ้า 

  ดูค่า hf  จากตาราง 8.10 ได ้                    =     11.262 / 100 เมตร 

  ดูค่า L จากผงัการออกแบบ                         =     80 เมตร 

  ดูค่า F  จากตารางที่ 8.11 ได ้20 จุดจ่ายนํ้า   =     0.38 

  แรงดนัหรือแรงเสียดทาน                            =     
100

)(Lhf
   × F 

               แทนค่า                                          =     
100

80262.11 ×
    × 0.38 

                  =     3.42 เมตร 

  ข. การคาํนวณหาแรงเสียดทานจากท่อรองประธานขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางท่อขนาด 1 ½  

น้ิว อตัราการไหล 6 ม3/ชม. 

  ดูค่า J  จากตาราง 8.10 ได ้                      =    3.143 / 100 เมตร 

  ดูค่า L จากผงัการออกแบบ                      =    20 เมตร 

  ดูค่า F  จากตารางที่ 8.11 ได ้3 จุดจ่ายนํ้า =     0.54 

  แรงดนัหรือแรงเสียดทาน                       =    
100

)(Lhf
  × F 

   แทนค่า                                   =    
100

20143.3 ×
 × 0.54 

                                                                                       =    0.34 เมตร 

  ค. การคาํนวณหาแรงเสียดทานจากท่อประธานขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางท่อขนาด 2 น้ิว อตัรา

การไหล 12 ม3/ชัว่โมง (จากตารางที่ 8.10ใชอ้ตัราการไหลท่ี 12.25 ม3/ชัว่โมงเน่ืองจากเป็นค่าใกลเ้คียง 12 ม3/

ชัว่โมง) 

   ดูค่า J  จากตาราง 8.10 ได ้                     =    3.988 / 100 เมตร 

   ดูค่า L จากผงัการออกแบบ                      =    70 เมตร 

   ดูค่า F  จากตารางที่ 8.11 ได ้1 จุดจ่ายนํ้า  =    1.0 

   แรงดนัหรือแรงเสียดทาน                     =    
100

)(Lhf
  × F 

    แทนค่า                                     =    
100

70988.3 ×
   × 1.0 

                                                                                          =    2.79 เมตร 
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ก. การคาํนวณหาแรงเสียดทานจากท่อแขนงขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางท่อขนาด ¾ น้ิว อตัรา

การไหล 2 ม3/ชม. มีจาํนวนตน้เท่ากบั 20 ตน้ หรือ 20 จุดจ่ายนํ้า 

  ดูค่า hf  จากตาราง 8.10 ได ้                    =     11.262 / 100 เมตร 

  ดูค่า L จากผงัการออกแบบ                         =     80 เมตร 

  ดูค่า F  จากตารางที่ 8.11 ได ้20 จุดจ่ายนํ้า   =     0.38 

  แรงดนัหรือแรงเสียดทาน                            =     
100

)(Lhf
   × F 

               แทนค่า                                          =     
100

80262.11 ×
    × 0.38 

                  =     3.42 เมตร 

  ข. การคาํนวณหาแรงเสียดทานจากท่อรองประธานขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางท่อขนาด 1 ½  

น้ิว อตัราการไหล 6 ม3/ชม. 

  ดูค่า J  จากตาราง 8.10 ได ้                      =    3.143 / 100 เมตร 

  ดูค่า L จากผงัการออกแบบ                      =    20 เมตร 

  ดูค่า F  จากตารางที่ 8.11 ได ้3 จุดจ่ายนํ้า =     0.54 

  แรงดนัหรือแรงเสียดทาน                       =    
100

)(Lhf
  × F 

   แทนค่า                                   =    
100

20143.3 ×
 × 0.54 

                                                                                       =    0.34 เมตร 

  ค. การคาํนวณหาแรงเสียดทานจากท่อประธานขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางท่อขนาด 2 น้ิว อตัรา

การไหล 12 ม3/ชัว่โมง (จากตารางที่ 8.10ใชอ้ตัราการไหลท่ี 12.25 ม3/ชัว่โมงเน่ืองจากเป็นค่าใกลเ้คียง 12 ม3/

ชัว่โมง) 

   ดูค่า J  จากตาราง 8.10 ได ้                     =    3.988 / 100 เมตร 

   ดูค่า L จากผงัการออกแบบ                      =    70 เมตร 

   ดูค่า F  จากตารางที่ 8.11 ได ้1 จุดจ่ายนํ้า  =    1.0 

   แรงดนัหรือแรงเสียดทาน                     =    
100

)(Lhf
  × F 

    แทนค่า                                     =    
100

70988.3 ×
   × 1.0 

                                                                                          =    2.79 เมตร 

 

 
 

 ดงันั้น 

  แรงดนัใช้งานของเคร่ืองสูบนํ้า                 =   แรงดูด + แรงเสียดทาน (ท่อประธาน  

         ท่อรองประธาน ท่อแขนง) + แรงดนัหัวจ่ายนํ้า 

                                                                                             =   5 + 3.42 + 0.34 + 2.79 + 10 ม.  

                 =   21.55 เมตร 

หมายเหตุ 

• แรงดูด 5 เมตร เป็นค่าประมาณความต่างระดบั จากแกนเคร่ืองสูบนํ้าถึงผิวนํ้า 

• ค่าแรงดนัโดยประมาณของหัวจ่ายนํ้าขนาด 100 ลิตร/ชัว่โมง = 10 ม. (หรือขึ้นอยูก่บัประเภทของ

หัวจ่ายนํ้าที่เลือกใชข้องแต่ละบริษทัผูผ้ลิต) 

  และเผ่ือแรงเสียดทานในขอ้ต่อต่างๆ 10 % =     2.15 เมตร 

  ดงันั้นแรงดนัเคร่ืองสูบนํ้า        =     21.55 + 2.15 

       =     23.70 เมตร 

  แรงมา้ของเคร่ืองสูบนํ้า                               =     อตัราการไหล(ม3/ชม.)×แรงดนั 

                                  270 

         =     
270

70.2325.12 ×  

         =     1.08 แรงมา้ 

  แรงมา้ของมอเตอร์                            =     
10008.008.0

08.1
××

 

  (0.08 คือประสิทธิภาพของ มอเตอร์และเคร่ืองสูบนํ้า) 

       =     1.69 แรงมา้ 

  หรือเลือกใช้มอเตอร์ขนาด                     =     2 แรงม้า 

 

สรุป ตวัอยา่งประกอบการออกแบบขนาดทอ่เพ่ือใชใ้ห้นํ้า ในแปลงปลูกพืช สรุปไดด้งัน้ี 

1) ท่อแขนงใชท้่อพีวีซี ขนาด ¾ น้ิว 

2) ท่อรองประธานใชท้่อพีวีซี ขนาด 1 ½  น้ิว 

3) ท่อประธานใชท้่อพีวีซี ขนาด  2 น้ิว 

4) ใช้เคร่ืองสูบนํ้าที่มีแรงดนั 23.70 ม.หรือ 25ม. หรือขนาด 1.08หรือ1แรงมา้ 

5) ใชม้อเตอร์ขนาด 2 แรงมา้ 
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ตารางที ่8.9  ตารางการออกแบบขนาดและแรงเสียดทานท่อ LDPE  ช้ัน2.5 

อัตราจ่ายนํ้า ขนาดท่อ 16 มม. ขนาดท่อ 20 มม. 

Q = ม3 /ชม. V = ม./วินาท ี V = ม./วินาท ี J =ม./100ม. 

0.25 0.48 2.769 0.29 0.834 

0.29 0.56 3.645 0.34 1.098 

0.33 0.63 4.631 0.39 1.394 

0.37 0.71 5.724 0.43 1.724 

0.41 0.78 6.922 0.48 2.084 

0.45 0.86 8.225 0.53 2.477 

0.49 0.94 9.630 0.57 2.900 

0.53 1.01 11.136 0.62 3.353 

0.57 1.09 12.742 0.67 3.837 

0.61 1.17 14.448 0.71 4.351 

0.65 1.24 16.251 0.76 4.894 

0.69 1.32 18.152 0.81 5.466 

0.73 1.40 20.148 0.85 6.067 

0.77 1.47 22.241 0.90 6.697 

0.81 1.55 24.428 0.95 7.356 

0.85 1.63 26.708 0.99 8.043 

0.89 1.70 29.083 1.04 8.758 

0.93 1.78 31.550 1.09 9.501 
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ตารางที ่8.9  ตารางการออกแบบขนาดและแรงเสียดทานท่อ LDPE  ช้ัน2.5 

อัตราจ่ายนํ้า ขนาดท่อ 16 มม. ขนาดท่อ 20 มม. 

Q = ม3 /ชม. V = ม./วินาท ี V = ม./วินาท ี J =ม./100ม. 

0.25 0.48 2.769 0.29 0.834 

0.29 0.56 3.645 0.34 1.098 

0.33 0.63 4.631 0.39 1.394 

0.37 0.71 5.724 0.43 1.724 

0.41 0.78 6.922 0.48 2.084 

0.45 0.86 8.225 0.53 2.477 

0.49 0.94 9.630 0.57 2.900 

0.53 1.01 11.136 0.62 3.353 

0.57 1.09 12.742 0.67 3.837 

0.61 1.17 14.448 0.71 4.351 

0.65 1.24 16.251 0.76 4.894 

0.69 1.32 18.152 0.81 5.466 

0.73 1.40 20.148 0.85 6.067 

0.77 1.47 22.241 0.90 6.697 

0.81 1.55 24.428 0.95 7.356 

0.85 1.63 26.708 0.99 8.043 

0.89 1.70 29.083 1.04 8.758 

0.93 1.78 31.550 1.09 9.501 

 

 
 

ตารางที ่8.9  ตารางการออกแบบขนาดและแรงเสียดทานท่อ LDPE  ชั้น 2.5 (ต่อ) 

(ท่ีมา : ธนภณ  พัฒนา) 

อัตราจ่ายนํ้า ขนาดท่อ 16 มม. ขนาดท่อ 20 มม. 

Q = ม3 /ชม. V = ม./วินาท ี V = ม./วินาท ี J =ม./100ม. 

0.97 1.86 34.109 1.13 10.271 

1.01 1.93 36.759 1.18 11.069 

1.05 2.01 39.501 1.23 11.895 

1.09 2.09 42.333 1.27 12.748 

1.13 2.16 45.255 1.32 13.628 

1.17 2.24 48.266 1.37 14.534 

1.21   1.41 15.468 

1.25   1.46 16.428 

1.29   1.51 17.415 

1.33   1.56 18.429 

1.37   1.60 19.468 

1.41   1.65 20.534 

1.45   1.70 21.626 

1.49   1.74 22.744 

1.53   1.79 23.887 

1.57   1.84 25.057 

1.61   1.88 26.252 

1.65   1.93 27.473 

1.69   1.98 28.719 

1.73   2.02 29.990 

1.77   2.07 31.287 

1.81   2.12 32.609 

1.85   2.16 33.956 
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ตารางที ่8.10  ตารางการออกแบบขนาดและแรงเสียดทานท่อ PVC  ขนาดต่างๆ ชั้น 8.5 

อัตรา

จ่ายนํ้า 
ท่อขนาด ½ นิ้ว 

อัตรา

จ่ายนํ้า 
ท่อขนาด ¾  นิ้ว 

อัตรา

จ่ายนํ้า 
ท่อขนาด 1 นิ้ว 

อัตรา

จ่ายนํ้า 
ท่อขนาด 1 ¼ นิ้ว 

Q V hf Q V hf Q V hf 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 1.10 8.301 1.20 0.89 4.377 1.50 0.60 1.460 3.50 0.87 2.215 

1.05 1.16 9.085 1.30 0.96 5.076 1.75 0.70 1.942 4.00 0.99 2.835 

1.10 1.21 9.901 1.40 1.03 5.822 2.00 0.79 2.487 4.50 1.11 3.525 

1.15 1.27 10.750 1.50 1.11 6.614 2.25 0.89 3.092 5.00 1.24 4.284 

1.20 1.32 11.631 1.60 1.18 7.453 2.50 0.99 3.758 5.50 1.36 5.110 

1.25 1.38 12.543 1.70 1.26 8.337 2.75 1.09 4.482 6.00 1.48 6.003 

1.30 1.43 13.487 1.80 1.33 9.267 3.00 1.19 5.265 6.50 1.61 6.961 

1.35 1.49 14.462 1.90 1.40 10.242 3.25 1.29 6.105 7.00 1.73 7.983 

1.40 1.54 15.469 2.00 1.48 11.262 3.50 1.39 7.002 7.50 1.85 9.070 

1.45 1.60 16.506 2.10 1.55 12.326 3.75 1.49 7.956 8.00 1.98 10.220 

1.50 1.65 17.575 2.20 1.62 13.433 4.00 1.59 8.965 8.50 2.10 11.433 

1.55 1.71 18.674 2.30 1.70 14.585 4.25 1.69 10.029 9.00 2.22 12.709 

1.60 1.77 19.804 2.40 1.77 15.779 4.50 1.79 11.147 9.50 2.35 14.046 

1.65 1.82 20.964 2.50 1.85 17.017 4.75 1.88 12.320 10.00 2.47 15.444 

1.70 1.88 22.154 2.60 1.92 18.298 5.00 1.98 13.546 10.50 2.59 16.903 

1.75 1.93 23.374 2.70 1.99 19.621 5.25 2.08 14.826 11.00 2.72 18.422 

1.80 1.99 24.625 2.80 2.07 20.987 5.50 2.18 16.158 11.50 2.84 20.001 

1.85 2.04 25.905 2.90 2.14 22.394 5.75 2.28 17.543 12.00 2.96 21.639 

1.90 2.10 27.215 3.00 2.21 23.844 6.00 2.38 18.980 12.50 3.09 23.337 

1.95 2.15 28.555 3.10 2.29 25.335 6.25 2.48 20.469 13.00 3.21 25.093 

2.00 2.21 29.925 3.20 2.36 26.868 6.50 2.58 22.009 13.50 3.33 26.907 

2.05 2.26 31.323 3.30 2.44 28.441 6.75 2.68 23.601 14.00 3.46 28.780 

2.10 2.32 32.751 3.40 2.51 30.056 7.00 2.78 25.244 14.50 3.58 30.710 

2.15 2.37 34.208 3.50 2.58 31.712 7.25 2.88 26.937 15.00 3.71 32.698 

2.20 2.43 35.695 3.60 2.66 33.409 7.50 2.97 28.680 15.50 3.83 34.743 

(ท่ีมา : บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จาํกัด) 
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ตารางที ่8.10  ตารางการออกแบบขนาดและแรงเสียดทานท่อ PVC  ขนาดต่างๆ ชั้น 8.5 (ต่อ) 

อัตรา

จ่ายนํ้า 
ท่อขนาด 1 ½ นิ้ว 

อัตรา

จ่ายนํ้า 
ท่อขนาด 2 นิ้ว 

อัตรา

จ่ายนํ้า 
ท่อขนาด 2 ½ นิ้ว 

อัตรา

จ่ายนํ้า 
ขนาดท่อ 3 นิ้ว 

Q  V  hf  Q  V  hf  Q  V  hf  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. 

5.00 0.95 2.243 7.00 0.85 1.416 12.00 0.90 1.185 18.00 0.98 1.163 

5.50 1.04 2.675 7.75 0.94 1.710 13.00 0.97 1.374 19.25 1.05 1.316 

6.00 1.14 3.143 8.50 1.03 2.028 14.00 1.05 1.576 20.50 1.12 1.479 

6.50 1.23 3.644 9.25 1.12 2.372 15.00 1.12 1.790 21.75 1.19 1.650 

7.00 1.33 4.180 10.00 1.21 2.740 16.00 1.20 2.017 23.00 1.26 1.830 

7.50 1.42 4.749 10.75 1.31 3.132 17.00 1.27 2.256 24.25 1.32 2.018 

8.00 1.52 5.351 11.50 1.40 3.548 18.00 1.35 2.508 25.50 1.39 2.215 

8.50 1.61 5.986 12.25 1.49 3.988 19.00 1.42 2.772 26.75 1.46 2.420 

9.00 1.71 6.654 13.00 1.58 4.452 20.00 1.50 3.048 28.00 1.53 2.633 

9.50 1.80 7.354 13.75 1.67 4.938 21.00 1.57 3.336 29.25 1.60 2.855 

10.00 1.89 8.086 14.50 1.76 5.448 22.00 1.65 3.636 30.50 1.67 3.084 

10.50 1.99 8.850 15.25 1.85 5.981 23.00 1.72 3.947 31.75 1.73 3.322 

11.00 2.08 9.645 16.00 1.94 6.536 24.00 1.80 4.271 33.00 1.80 3.568 

11.50 2.18 10.472 16.75 2.03 7.115 25.00 1.87 4.606 34.25 1.87 3.822 

12.00 2.27 11.329 17.50 2.12 7.715 26.00 1.95 4.952 35.50 1.94 4.084 

12.50 2.37 12.218 18.25 2.22 8.338 27.00 2.02 5.310 36.75 2.01 4.354 

13.00 2.46 13.138 19.00 2.31 8.983 28.00 2.10 5.680 38.00 2.07 4.632 

13.50 2.56 14.088 19.75 2.40 9.650 29.00 2.17 6.061 39.25 2.14 4.918 

14.00 2.65 15.068 20.50 2.49 10.339 30.00 2.25 6.453 40.50 2.21 5.212 

14.50 2.75 16.079 21.25 2.58 11.049 31.00 2.32 6.857 41.75 2.28 5.513 

15.00 2.84 17.120 22.00 2.67 11.782 32.00 2.40 7.272 43.00 2.35 5.823 

15.50 2.94 18.190 22.75 2.76 12.535 33.00 2.47 7.698 44.25 2.42 6.140 

16.00 3.03 19.291 23.50 2.85 13.311 34.00 2.55 8.135 45.50 2.48 6.464 

16.50 3.12 20.421 24.25 2.94 14.107 35.00 2.62 8.583 46.75 2.55 6.797 

17.00 3.22 21.580 25.00 3.03 14.925 36.00 2.69 9.042 48.00 2.62 7.137 

(ท่ีมา : บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จาํกัด) 
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ตารางที ่8.10  ตารางการออกแบบขนาดและแรงเสียดทานท่อ PVC  ขนาดต่างๆ ชั้น 8.5 (ต่อ) 

อัตรา

จ่ายนํ้า 
ขนาดท่อ 4 นิ้ว 

อัตรา

จ่ายนํ้า 
ขนาดท่อ 5 นิ้ว 

อัตรา

จ่ายนํ้า 
ขนาดท่อ 6 นิ้ว 

Q  V  hf  Q  V  hf  Q  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 

(ท่ีมา : บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จาํกัด) 

ตารางที ่8.11  สัมประสิทธ์ิค่า F  สาํหรับหาค่าการสูญเสียความดนัในเส้นท่อท่ีมีการจ่ายนํ้าออกระหว่างทาง 

จํานวนของทางนํ้าออก F จํานวนของทางนํ้าออก F 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1.00 

0.64 

0.54 

0.49 

0.46 

0.44 

0.43 

8-9 

10-11 

12-15 

16-20 

21-30 

31-70 

>70 

0.41 

0.40 

0.39 

0.38 

0.37 

0.36 

0.36 

(ท่ีมา : บุญมา  ป้านประดิษฐ์  เทคโนโลยีระบบชลประทานแบบไมโคร)

 

 
 

 

บทท่ี  9  

การระบายน้ําเพ่ือการเกษตร 

9.1 การระบายนํา้ (Drainage)  

การระบายนํ้ า หมายถึง การกาํจดัหรือควบคุมนํ้ าในส่วนที่มากเกินความตอ้งการ ทั้งบนผิวดินและ

ใต้ผิวดิน ให้ออกจากพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึง เพ่ือให้พ้ืนที่นั้นมีสภาพเหมาะสมต่อการใช้งานตามวตัถุประสงค ์

เช่น เหมาะแก่การเขตกรรม การเจริญเติบโตของพืช การดูแลรักษาพืช การเก็บเก่ียวและการขนยา้ยผลิตผล

ทางการเกษตร รวมถึงการบูรณะดินในที่ลุ่มนํ้ าขงั ให้สามารถกลบัมาใชป้ระโยชน์ดา้นการเพาะปลูกไดอ้ีก

คร้ัง 

การระบายนํ้าอาจแบ่งตามลกัษณะการระบายในพ้ืนที่ต่างๆ ได ้3 ลกัษณะ คือ 

1. การระบายนํ้าออกจากตวัเมือง (Municipal Drainage) 

2. การระบายนํ้าออกจากถนนหลวง (Highway Drainage) 

3. การระบายนํ้าจากพ้ืนที่เพาะปลูก (Agricultural Drainage) 

ในบทน้ีจะกล่าวเฉพาะเร่ืองการระบายนํ้าในพ้ืนที่เพาะปลูก (Agricultural Drainage) 

9.1.1 การระบายนํา้ออกจากพืน้ที่เพาะปลกู (Agricultural Drainage)  

ในการระบายนํ้ าออกจากพ้ืนที่เพาะปลูกที่มีการชลประทานจะตอ้งพิจารณาถึงนํ้ าที่จะตอ้ง

ระบายจากแหล่งต่างๆ เช่นนํ้ าฝน นํ้าชลประทานและนํ้ าใตดิ้น สาํหรับนํ้ าฝนถา้หากพ้ืนที่ค่อนขา้งราบเรียบ

และลาดเทบ้างมักไม่ค่อยมีปัญหา ยกเวน้กรณีเป็นที่ราบในหุบเขา และข้อสําคัญอย่าปล่อยให้มีส่ิงกีด

ขวางทางระบายนํ้าที่มีอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติ 

ในส่วนของนํ้ าชลประทานที่ก่อให้เกิดปัญหาการระบายนํ้ านั้น มกัเกิดจากนํ้ าที่เหลือจากการ

ชลประทานแก่พืช เช่น นํ้ าที่ไหลเลยทา้ยแปลงของการให้นํ้ าทางผิวดิน หรือนํ้ าใตผิ้วดินที่มาจากการส่งนํ้ า

ชลประทาน ซ่ึงการเพาะปลูกในปีแรกๆ อาจจะไม่เกิดปัญหา แต่มกัเกิดปัญหานํ้าใตดิ้นสะสมและการระบาย

นํ้ายากขึ้น เมื่อมีการปลูกพืชติดต่อกนันานๆ โดยเฉพาะการให้นํ้ าทางผิวดินแบบต่างๆ นอกจากน้ีการร่ัวซึม

จากคลองหรือคูส่งนํ้า (ดงัภาพที่ 9.2)  ก็นับเป็นเหตุสําคญัที่ทาํให้ระดบันํ้าใตดิ้นมากและสูงขึ้นอยา่งรวดเร็ว 

การร่ัวซึมของนํ้ า 20 – 30 % มกัพบกบัคลองส่งนํ้าที่เป็นคลองขุดหรือคลองดินทัว่ไป ซ่ึงบางแห่งอาจมีการ

ร่ัวซึมมากถึง 50 % 
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บทท่ี  9  

การระบายน้ําเพ่ือการเกษตร 

9.1 การระบายนํา้ (Drainage)  

การระบายนํ้ า หมายถึง การกาํจดัหรือควบคุมนํ้ าในส่วนที่มากเกินความตอ้งการ ทั้งบนผิวดินและ

ใต้ผิวดิน ให้ออกจากพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึง เพ่ือให้พ้ืนที่นั้นมีสภาพเหมาะสมต่อการใช้งานตามวตัถุประสงค ์

เช่น เหมาะแก่การเขตกรรม การเจริญเติบโตของพืช การดูแลรักษาพืช การเก็บเก่ียวและการขนยา้ยผลิตผล

ทางการเกษตร รวมถึงการบูรณะดินในที่ลุ่มนํ้ าขงั ให้สามารถกลบัมาใชป้ระโยชน์ดา้นการเพาะปลูกไดอ้ีก

คร้ัง 

การระบายนํ้าอาจแบ่งตามลกัษณะการระบายในพ้ืนที่ต่างๆ ได ้3 ลกัษณะ คือ 

1. การระบายนํ้าออกจากตวัเมือง (Municipal Drainage) 

2. การระบายนํ้าออกจากถนนหลวง (Highway Drainage) 

3. การระบายนํ้าจากพ้ืนที่เพาะปลูก (Agricultural Drainage) 

ในบทน้ีจะกล่าวเฉพาะเร่ืองการระบายนํ้าในพ้ืนที่เพาะปลูก (Agricultural Drainage) 

9.1.1 การระบายนํา้ออกจากพืน้ที่เพาะปลกู (Agricultural Drainage)  

ในการระบายนํ้ าออกจากพ้ืนที่เพาะปลูกที่มีการชลประทานจะตอ้งพิจารณาถึงนํ้ าที่จะตอ้ง

ระบายจากแหล่งต่างๆ เช่นนํ้ าฝน นํ้าชลประทานและนํ้ าใตดิ้น สาํหรับนํ้ าฝนถา้หากพ้ืนที่ค่อนขา้งราบเรียบ

และลาดเทบ้างมักไม่ค่อยมีปัญหา ยกเวน้กรณีเป็นที่ราบในหุบเขา และข้อสําคัญอย่าปล่อยให้มีส่ิงกีด

ขวางทางระบายนํ้าที่มีอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติ 

ในส่วนของนํ้ าชลประทานที่ก่อให้เกิดปัญหาการระบายนํ้ านั้น มกัเกิดจากนํ้ าที่เหลือจากการ

ชลประทานแก่พืช เช่น นํ้ าที่ไหลเลยทา้ยแปลงของการให้นํ้ าทางผิวดิน หรือนํ้ าใตผิ้วดินที่มาจากการส่งนํ้ า

ชลประทาน ซ่ึงการเพาะปลูกในปีแรกๆ อาจจะไม่เกิดปัญหา แต่มกัเกิดปัญหานํ้าใตดิ้นสะสมและการระบาย

นํ้ายากขึ้น เมื่อมีการปลูกพืชติดต่อกนันานๆ โดยเฉพาะการให้นํ้ าทางผิวดินแบบต่างๆ นอกจากน้ีการร่ัวซึม

จากคลองหรือคูส่งนํ้า (ดงัภาพที่ 9.2)  ก็นับเป็นเหตุสําคญัที่ทาํให้ระดบันํ้าใตดิ้นมากและสูงขึ้นอยา่งรวดเร็ว 

การร่ัวซึมของนํ้ า 20 – 30 % มกัพบกบัคลองส่งนํ้าท่ีเป็นคลองขุดหรือคลองดินทัว่ไป ซ่ึงบางแห่งอาจมีการ

ร่ัวซึมมากถึง 50 % 
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การซึมเลยเขตรากพืชของการให้นํ้ าทางผิวดินก็มีส่วนเช่นกัน ซ่ึงบางคร้ังอาจจะซึมมากถึง             

40 – 60  % นอกจากน้ีพ้ืนที่ที่มีลกัษณะสูงๆ ตํ่าๆ นํ้าฝนก็มีส่วนสําคญัอยา่งมากที่ทาํให้เกิดนํ้าส่วนเกินขงัอยู่

ตามผิวดิน (ดงัภาพที่ 9.1)  และบางส่วนซึมเลยไปสะสมอยูใ่ตผิ้วดิน หากดินมีการระบายนํ้าดีก็อาจมีปัญหา

เพียงชัว่คราว แต่หากดินมีความสามารถให้นํ้าซึมผ่านไดต้ํ่า ก็อาจมีปัญหาในระยะยาวได ้

 

ภาพท่ี 9.1 ปัญหาการระบายนํ้าจากนํ้าฝนและนํ้าชลประทาน 

 

ภาพท่ี 9.2 ปัญหาการรั่วซึมของนํ้าชลประทานจากคลองขุดหรือคลองดิน 

(ท่ีมา : คลองชลประทานสายสาม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี) 

9.1.2 ความสําคัญและประโยชน์ของการระบายนํา้ 

ความสําคญัและประโยชน์ของการระบายนํ้ า ทางด้านการเกษตรนั้นมีมากพอกบัการให้นํ้ า

เลยทีเดียว การปลูกพืชจะให้ไดผ้ลดีจะตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีช่วยในการเจริญเติบโตของพืช อนั

ไดแ้ก่ ดินดี นํ้าดี แสงแดดพอเพียงและพนัธ์ุพืชท่ีมีคุณภาพดี ถา้หากส่วนใดส่วนหน่ึงมีมากหรือน้อยเกินไป 

ยอ่มส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืชไดเ้ช่นกนั 

องค์ประกอบทั้งหมดที่กล่าวมา ล้วนแล้วแต่ขึ้ นอยู่กับธรรมชาติเกือบทั้งส้ิน โดยเราไม่

สามารถบังคับหรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบนั้นๆ ได้ทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม เรายงัสามารถ ดดัแปลง

ปรับปรุงสภาพองคป์ระกอบนั้นๆ ให้เหมาะสมขึ้นได ้เช่น ดิน เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจากดินทรายเป็น

ดินเหนียวได ้แต่เราสามารถปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีธาตุอาหารให้ใกลเ้คียงกนัได ้
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เช่นเดียวกนัการตกของฝนในแต่ละฤดูกาลของประเทศไทยก็มีไม่สมํ่าเสมอ บางคร้ังอาจจะ

น้อยเกินไป ก็จาํเป็นจะตอ้งจดัหามาให้เพียงพอต่อความตอ้งการ แต่หากมีมากจนเกิดผลกระทบกับพืช ก็

จะตอ้งหาทางระบายนํ้าส่วนเกินนั้นออกไปให้เร็วที่สุดเช่นกนั 

หากพิจารณากนัอยา่งผิวเผิน บางคร้ังเราอาจจะคิดไปว่าการระบายนํ้าออกจากแปลงเพาะปลูก

ไม่มีความจาํเป็นมากนัก จึงมักไม่ค่อยมีการใส่ใจและคํานึงถึง แต่ในทางกลับกันการระบายนํ้ านั้นมี

ความสําคญัและจาํเป็นเท่าๆ กบัการชลประทาน หรือบางคร้ังอาจจะมากกว่าดว้ยซํ้ าไป ดงัจะเห็นไดจ้ากพืช

หลายๆ ชนิดมีความสามารถทนแลง้ไดดี้ คือไม่จาํเป็นตอ้งให้นํ้าก็มีชีวิตอยูไ่ด ้หรืออยูไ่ดห้ลายวนัโดยไม่ตาย 

แต่อาจแค่เห่ียวเฉาไปบา้ง ชั่วระยะเวลาหน่ึง แต่หากดินดงักล่าวมีนํ้ ามากจนเกินความตอ้งการของพืช ก็อาจ

ทาํให้ผลผลิตเสียหายและตายอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นการทาํเกษตรชลประทาน จึงตอ้งมีการทาํควบคู่กนัไป ทั้ง

การให้นํ้าและระบายนํ้า 

ดงันั้นพอที่จะสรุปไดว่้าผลจากการที่ดินมีนํ้ ามากจนเกินความต้องการของพืช ย่อมส่งผล

กระทบดงัต่อไปน้ีคือ 

9.2 ผลกระทบที่มีกับพืชจากการทีม่ีนํ้าในดินมากเกนิไป 

• ทําให้ดินขาดออกซิเจน เพราะนํ้ าเข้าไปแทนที่ช่องว่างของอากาศในดิน จนเต็มทุก

ช่องว่าง นอกจากน้ียงัขดัขวางการปล่อยก๊าซออกมาจากรากพืชอีกดว้ย ปริมาณออกซิเจนที่มีอยูใ่นดินเปียก

นั้น นอกจากจะถูกจาํกัดเพราะมีจาํนวนน้อยท่ีละลายอยู่ในนํ้ า และยงัถูกจาํกดัเน่ืองจากการเคลื่อนที่และ

แทนที่ของก๊าซในดินเป็นไปอย่างชา้ๆ ดงันั้นดินที่มีนํ้ าขงั การแลกเปลี่ยนก๊าซ จะถูกจาํกดัในบริเวณแคบๆ

คือส่วนของผิวหนา้ดินเท่านั้น ซ่ึงดินที่ขาดอากาศจะทาํให้การเจริญเติบโตของพืชชา้ลง 

• การมีระดบันํ้ าสูงเกินไปทาํให้รากพืชถูกจาํกดัอยู่ในบริเวณแคบๆ ทาํให้มีผลต่อการดูด

ซึมธาตุอาหารของพืช ซ่ึงเมื่อเกิดสภาพเช่นน้ีก็อาจมีผลทาํให้เกิดลกัษณะผิดปกติของพืช เช่น ใบมีสีเหลือง

หรือแดง หรือมีรอยไหม ้เป็นดวง ลกัษณะเช่นน้ีบ่งบอกถึงการขาดธาตุของพืชท่ีจาํเป็นบางชนิด นอกจากน้ี

เมื่อนํ้าในดินลดระดบัลงอยา่งรวดเร็ว พืชอาจแสดงอาการเห่ียวเฉาเน่ืองจากการขาดนํ้าได ้

• อาจจะทาํให้เกิดการสะสมของเกลือ ในบริเวณเขตรากพืชมากขึ้น เน่ืองจากดินมีปริมาณ

เกลือสะสมอยูแ่ลว้หรือนํ้าชลประทานที่ปริมาณเกลือปะปนอยู ่โดยเฉพาะนํ้ าบาดาลบางแห่ง ซ่ึงมีผลต่อการ

เจริญเติบโตของพืช  

• ทาํให้โรคพืชและวชัพืชบางชนิดขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ความช้ืนแฉะของนํ้าและดินที่ขาด

อากาศ ทาํให้เช้ือโรคต่างๆ ที่เกิดจากเช้ือราและแบคทีเรีย ระบาดไดง่้ายและรวดเร็วขึ้น ยากต่อการป้องกนั

และกาํจดั นอกจากน้ีวชัพืชต่างๆ ก็กระจายไปทัว่ เพราะเมล็ดกระจายไปกบันํ้า ทาํให้วชัพืชขึ้นแซมพืชหลกั 

มีส่วนทาํให้ผลผลิตที่ไดข้าดคุณภาพ เสียค่าใชจ่้ายในการกาํจดัเพ่ิมขึ้น 
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• ให้โครงสร้างของดินเสีย เมื่อนํ้ าขงัเป็นเวลานานๆ เป็นผลทาํให้โครงสร้างของดินแน่น

ทึบ (ดินไม่มีโครงสร้าง) ยากต่อการปรับปรุง และอาจมีผลทางดา้นเคมีกบัดิน เช่น ทาํให้ดินเปร้ียว ปลูกพืช

ไดโ้ดยมขีอ้จาํกดัมากขึ้น 

• ดินที่เปียกมากทาํให้การเก็บเก่ียวและการใชเ้คร่ืองจกัรกลทาํงานไม่สะดวก  

• เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุแมลงต่างๆ ท่ีเป็นศตัรูของพืช สัตว์เลี้ยง และตวัมนุษยเ์อง มีผลต่อ

การเพ่ิมตน้ทุนในการผลิตได ้

9.3 ประโยชน์ของการระบายนํา้ออกจากแปลงเพาะปลูก  

การระบายนํ้ านั้น ถือว่ามีความสาํคญัมากพอกบัการให้นํ้าเช่นกนั ไม่ว่าการชลประทานนั้นจะอยูใ่น

เขตชุ่มช้ืนหรือเขตแห้งแลง้ก็ตาม การระบายที่มีประสิทธิภาพจะมีผลทาํให้โครงสร้างของดินดีอยู่ตลอดเวลา 

มีสภาพที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช นอกจากนั้นการระบายยงัมีประโยชน์ในดา้นอื่นๆ อีก เช่น 

• ทาํให้ง่ายต่อการเตรียมดิน เช่น การไถพรวน  ง่ายต่อการบาํรุงรักษาพืช เช่น การกาํจัด

วชัพืชในร่อง ง่ายต่อการเก็บเก่ียวและขนยา้ยผลผลิต 

• ในพ้ืนที่บางแห่ง เช่น ในที่ราบหุบเขา มกัมีปัญหาเร่ืองระดบันํ้าใตดิ้นสูงขึ้นในฤดูฝน ทาํ

ให้เพาะปลูกพืชไม่ได้ผลดี หากมีการระบายนํ้ าก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ และเป็นการเพ่ิมระยะเวลาในการ

เพาะปลูกให้นานขึ้น 

• ช่วยเพ่ิมธาตุอาหารให้กบัพืช เพราะจุลินทรียท์ี่มีประโยชน์ (จุลินทรียท์ี่ใชอ้ากาศ) ทาํงาน

ไดเ้ต็มที่ และช่วยให้ปริมาณความช้ืนที่พืชจะนาํไปใชไ้ด ้(Available moisture) เพ่ิมขึ้น เพราะรากพืชหยัง่ลึก

ไดม้ากขึ้นนัน่เอง 

• ช่วยให้อากาศในดินถ่ายเทไดดี้และมากขึ้น 

• ลดการกดัเซาะและการชะลา้งพงัทลายผิวหน้าดินอนัเน่ืองมาจากนํ้ า โดยช่วยการซึมนํ้ า

และระบายนํ้าของดินเป็นไปอยา่งรวดเร็วและมากขึ้น 

• ช่วยให้กิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ช่วยเสริมสร้างความสมดุล

ภายในดิน อนัเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชอีกทางหน่ึงดว้ย 

• ช่วยชะลา้งและลดการสะสมของเกลือในดิน 

• ช่วยให้สภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงดีขึ้น เพราะลดปริมาณการแพร่พันธ์ุของแมลง

ต่างๆ และลดการเกิดก๊าซมีเทนไดอ้ีกดว้ย ช่วยให้การสุขาภิบาลดีขึ้น 
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• ให้โครงสร้างของดินเสีย เมื่อนํ้ าขงัเป็นเวลานานๆ เป็นผลทาํให้โครงสร้างของดินแน่น

ทึบ (ดินไม่มีโครงสร้าง) ยากต่อการปรับปรุง และอาจมีผลทางดา้นเคมีกบัดิน เช่น ทาํให้ดินเปร้ียว ปลูกพืช

ไดโ้ดยมขีอ้จาํกดัมากขึ้น 

• ดินท่ีเปียกมากทาํให้การเก็บเก่ียวและการใชเ้คร่ืองจกัรกลทาํงานไม่สะดวก  

• เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุแมลงต่างๆ ท่ีเป็นศตัรูของพืช สัตว์เลี้ยง และตวัมนุษยเ์อง มีผลต่อ

การเพ่ิมตน้ทุนในการผลิตได ้

9.3 ประโยชน์ของการระบายนํา้ออกจากแปลงเพาะปลูก  

การระบายนํ้ านั้น ถือว่ามีความสาํคญัมากพอกบัการให้นํ้าเช่นกนั ไม่ว่าการชลประทานนั้นจะอยูใ่น

เขตชุ่มช้ืนหรือเขตแห้งแลง้ก็ตาม การระบายที่มีประสิทธิภาพจะมีผลทาํให้โครงสร้างของดินดีอยู่ตลอดเวลา 

มีสภาพที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช นอกจากนั้นการระบายยงัมีประโยชน์ในดา้นอื่นๆ อีก เช่น 

• ทาํให้ง่ายต่อการเตรียมดิน เช่น การไถพรวน  ง่ายต่อการบาํรุงรักษาพืช เช่น การกาํจัด

วชัพืชในร่อง ง่ายต่อการเก็บเก่ียวและขนยา้ยผลผลิต 

• ในพ้ืนที่บางแห่ง เช่น ในที่ราบหุบเขา มกัมีปัญหาเร่ืองระดบันํ้าใตดิ้นสูงขึ้นในฤดูฝน ทาํ

ให้เพาะปลูกพืชไม่ได้ผลดี หากมีการระบายนํ้ าก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ และเป็นการเพ่ิมระยะเวลาในการ

เพาะปลูกให้นานขึ้น 

• ช่วยเพ่ิมธาตุอาหารให้กบัพืช เพราะจุลินทรียท์ี่มีประโยชน์ (จุลินทรียท์ี่ใชอ้ากาศ) ทาํงาน

ไดเ้ต็มที่ และช่วยให้ปริมาณความช้ืนที่พืชจะนาํไปใชไ้ด ้(Available moisture) เพ่ิมขึ้น เพราะรากพืชหยัง่ลึก

ไดม้ากขึ้นนัน่เอง 

• ช่วยให้อากาศในดินถ่ายเทไดดี้และมากขึ้น 

• ลดการกดัเซาะและการชะลา้งพงัทลายผิวหน้าดินอนัเน่ืองมาจากนํ้ า โดยช่วยการซึมนํ้ า

และระบายนํ้าของดินเป็นไปอยา่งรวดเร็วและมากขึ้น 

• ช่วยให้กิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ช่วยเสริมสร้างความสมดุล

ภายในดิน อนัเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชอีกทางหน่ึงดว้ย 

• ช่วยชะลา้งและลดการสะสมของเกลือในดิน 

• ช่วยให้สภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงดีขึ้น เพราะลดปริมาณการแพร่พันธ์ุของแมลง

ต่างๆ และลดการเกิดก๊าซมีเทนไดอ้ีกดว้ย ช่วยให้การสุขาภิบาลดีขึ้น 

 

 
 

9.4 ชนิดของทางระบายนํ้า 

ทางระบายนํ้าจากผิวดินและใตผิ้วดินมีอยูห่ลายแบบถา้แบ่งตามลกัษณะการใชง้านมีอยู ่4 แบบคือ 

9.4.1 ทางระบายนํ้าแบบคูระบายนํ้า (Open  Ditch  Drain)  เป็นทางระบายนํ้าที่มีลกัษณะเป็นคูนํ้า

แบบเปิด เช่นเดียวกบัคลองหรือคูส่งนํ้า แต่ทาํหนา้ที่กลบักนัโดยปกติจะใชร้ะบายนํ้าผิวดินหรือรวบรวมนํ้า

จากท่อระบายนํ้าไปสู่ที่ทิ้งนํ้า (Outlet) คูระบายนํ้าแบบน้ีสามารถจะระบายนํ้าใตผิ้วดินไดเ้ช่นเดียวกนั        

(ดงัภาพที่ 9.3) 

 

ภาพท่ี 9.3 ทางระบายนํ้าแบบคูระบายนํ้า (Open  Ditch  Drain) 

(ท่ีมา : คลองส่งนํา้และระบายนํา้ ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง) 

ข้อดีของคูระบายนํ้า 

• ตน้ทุนสร้างค่อนขา้งตํ่า เมื่อสร้างแบบประหยดั 

• ไม่มีปัญหาเร่ืองรากพืชอุดตนัเหมือนท่อระบายนํ้า 

• ระบายนํ้าไดร้วดเร็ว 

• สามารถระบายนํ้าไดท้ั้งนํ้าจากผิวดินและใตผิ้วดิน 

ข้อเสียของคูระบายนํ้า 

• ตอ้งเสียพ้ืนที่จาํนวนมาก 

• ไม่เหมาะกบัที่ดินที่มีราคาแพง 

• ตอ้งดูแลรักษาและขุดลอกคลอง เป็นประจาํ 

• กีดขวางการทาํงานของเคร่ืองจกัรกลและการลาํเลียงผลผลิตออกจากฟาร์ม 

9.4.2 ทางระบายนํ้าแบบรูตุ่น  (Mole  Drain)  เป็นทางระบายนํ้ าที่ทาํขึ้นโดยการลากท่อนโลหะที่มี

ลกัษณะคลา้ยลูกปืน เส้นผ่าศูนยก์ลาง 7 – 15 เซนติเมตร (ดงัภาพที่ 9.4) ไปในดินตามแนวความลาดเทของ

พ้ืนที่ ท่อหรือโพรงที่เกิดขึ้นจะอยู่ลึกจากผิวดิน 50 – 120 เซนติเมตร และมีระยะห่างของท่อ 1 – 10 เมตร 
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ทางระบายนํ้าแบบน้ีจะทาํขึ้นในกรณีเร่งด่วนหรือตอ้งการประหยดั (ดงัภาพที่ 9.5) แต่จะใช้ไดเ้พียง 1 – 2 ปี 

ขึ้นอยูก่บัชนิดของดิน ปริมาณนํ้ าที่ระบายในฤดูกาลนั้นๆ และขนาดของรูท่ีทาํขึ้น (ดงัภาพที่ 9.6 และภาพที่ 

9.7) 

 

ภาพท่ี 9.4 ภาพตดัขวางของแนวลากไถระบายนํ้า (Mole Drain)ใตผิ้วดิน 

(ท่ีมา : กรมอาชีวศึกษา) 

       
 

 

ภาพท่ี 9.5 ภาพการลากไถระบายนํ้า (Mole Drain)ในแปลงเพาะปลูก 

(ท่ีมา : tgdrains.com.au)  
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ทางระบายนํ้าแบบน้ีจะทาํขึ้นในกรณีเร่งด่วนหรือตอ้งการประหยดั (ดงัภาพที่ 9.5) แต่จะใช้ไดเ้พียง 1 – 2 ปี 

ขึ้นอยูก่บัชนิดของดิน ปริมาณนํ้ าที่ระบายในฤดูกาลนั้นๆ และขนาดของรูที่ทาํขึ้น (ดงัภาพที่ 9.6 และภาพที่ 

9.7) 

 

ภาพท่ี 9.4 ภาพตดัขวางของแนวลากไถระบายนํ้า (Mole Drain)ใตผิ้วดิน 

(ท่ีมา : กรมอาชีวศึกษา) 

       
 

 

ภาพท่ี 9.5 ภาพการลากไถระบายนํ้า (Mole Drain)ในแปลงเพาะปลูก 

(ท่ีมา : tgdrains.com.au)  

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 9.6 การวางแนวการระบายนํ้าแบบรูตุ่นในพ้ืนท่ีราบ 

(ท่ีมา : ธนภณ พัฒนา) 

 

ภาพท่ี 9.7 การวางแนวการระบายนํ้าแบบรูตุ่นในพ้ืนท่ีลาดเท 

(ท่ีมา : ธนภณ พัฒนา) 

9.4.3 ทางระบายนํ้าแบบท่อระบายนํ้า (Tile  Drain)  เป็นทางระบายนํ้ าที่ทําขึ้ นโดยการฝังท่อ

คอนกรีต หรือ ท่อพลาสติก เช่น ท่อพีอี และพีวีซี  ที่แนวท่อจะเจาะรูดา้นข้างและด้านบนไวเ้ป็นระยะๆ 

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของท่อมีขนาดตั้งแต่ 10 – 15 เซนติเมตร ซ่ึงในปัจจุบนัไดม้ีการผลิตท่อสําหรับการ

ระบายนํ้าโดยเฉพาะ เช่น ท่อนีโอเดรน (ดงัภาพที่ 9.8)  การวางท่อจะวางเป็นแนวไวใ้ตผิ้วดิน ระยะห่างของ

ท่อที่วางเพ่ือระบายนํ้ า จะขึ้นอยู่กบัความสามารถให้นํ้ าซึมผ่านไดข้องดิน (Permeability) และความลึกของ

ระดบันํ้าใตดิ้นที่ตอ้งการจะควบคุม  

การระบายนํ้ าแบบน้ีนิยมกันมากในพ้ืนที่ที่มีราคาแพงและมีขนาดจาํกัด อีกทั้งต้องการให้

พ้ืนที่นั้นๆ ไม่มีคูคลองมากีดขวางการทาํงานของเคร่ืองจกัรกลในฟาร์ม (ดงัภาพที่ 9.9) การระบายนํ้าแบบน้ี

มีขอ้ดีและขอ้เสียคือ  

ข้อดีของท่อระบายนํ้า 

• ระบายนํ้าไดร้วดเร็วตามลกัษณะของดิน 

• ไม่กีดขวางการทาํงานของเคร่ืองจกัรกลและการลาํเลียงผลผลิตออกจากฟาร์ม 

• ไม่ตอ้งไดรั้บการดูแลตลอดอายกุารใชง้าน 
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ข้อเสียของท่อระบายนํา้ 

• ตน้ทุนการสร้างสูงมาก  

• มีปัญหาเร่ืองรากพืชอุดตนั หากมีการฝังท่อใกลต้น้ไมใ้หญ่ 

• อาจมีการอุดตนัจากสารละลายในนํ้า เช่น หินปูน 

  

ภาพท่ี 9.8 การวางท่อระบายนํ้านีโอเดรน ภาพท่ี 9.9 การวางท่อระบายนํ้าบนกรีนสนามกอลฟ์ 

9.4.4 ทางระบายนํ้าแบบบ่อระบายนํ้า (Well Drain)  เป็นทางระบายนํ้าที่ทาํขึ้นโดยการขุดหรือเจาะ

บ่อให้นํ้ าที่ต้องการระบายไหลเข้ามาแล้วสูบทิ้งไป บ่อที่ใช้ระบายนํ้ ามี 2 แบบ คือบ่อต้ืนและบ่อบาดาล  

พ้ืนที่ที่ตอ้งการระบายนํ้าแบบบ่อระบายนํ้า มกัมีสาเหตุมาจากการร่ัวซึมของนํ้าบาดาลและนํ้าที่ซึมมาจากที่ที่

สูงกว่า ซ่ึงการระบายนํ้าแบบอื่นไม่ไดผ้ล  

การระบายนํ้าโดยการเจาะบ่อบาดาล แลว้สูบนํ้าทิ้งไปน้ีจะไม่เป็นการลดระดบันํ้าโดยตรง แต่

จะเป็นการสกดักั้น มิให้นํ้าบาดาลไหลขึ้นมาเพ่ิมระดบันํ้าใตดิ้นมากกว่า 

 

ภาพท่ี 9.10 การขุดบ่อเพ่ือนาํนํ้ามาใชใ้นการชลประทาน บางครั้ งมี 

จุดประสงค ์เพ่ือการระบายนํ้าแบบลดระดบั(Relief  Drain) 

(ท่ีมา : unitechbusiness.com) 
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ข้อเสียของท่อระบายนํา้ 

• ตน้ทุนการสร้างสูงมาก  

• มีปัญหาเร่ืองรากพืชอุดตนั หากมีการฝังท่อใกลต้น้ไมใ้หญ่ 

• อาจมีการอุดตนัจากสารละลายในนํ้า เช่น หินปูน 

  

ภาพท่ี 9.8 การวางท่อระบายนํ้านีโอเดรน ภาพท่ี 9.9 การวางท่อระบายนํ้าบนกรีนสนามกอลฟ์ 

9.4.4 ทางระบายนํ้าแบบบ่อระบายนํ้า (Well Drain)  เป็นทางระบายนํ้าที่ทาํขึ้นโดยการขุดหรือเจาะ

บ่อให้นํ้ าที่ต้องการระบายไหลเข้ามาแล้วสูบทิ้งไป บ่อที่ใช้ระบายนํ้ ามี 2 แบบ คือบ่อต้ืนและบ่อบาดาล  

พ้ืนที่ที่ตอ้งการระบายนํ้าแบบบ่อระบายนํ้า มกัมีสาเหตุมาจากการร่ัวซึมของนํ้าบาดาลและนํ้าที่ซึมมาจากที่ที่

สูงกว่า ซ่ึงการระบายนํ้าแบบอื่นไม่ไดผ้ล  

การระบายนํ้าโดยการเจาะบ่อบาดาล แลว้สูบนํ้าทิ้งไปน้ีจะไม่เป็นการลดระดบันํ้าโดยตรง แต่

จะเป็นการสกดักั้น มิให้นํ้าบาดาลไหลขึ้นมาเพ่ิมระดบันํ้าใตดิ้นมากกว่า 

 

ภาพท่ี 9.10 การขุดบ่อเพ่ือนาํนํ้ามาใชใ้นการชลประทาน บางครั้ งมี 

จุดประสงค ์เพ่ือการระบายนํ้าแบบลดระดบั(Relief  Drain) 

(ท่ีมา : unitechbusiness.com) 

 

 

 
 

9.5 วิธีการระบายนํ้า   

วิธีการระบายนํ้ า  โดยทัว่ไปจะมีวิธีการระบายอยู ่2 ลกัษณะ คือสกดักั้นนํ้าที่ไหลมาจากที่แหล่งอื่น

ไม่ให้ไหลเขา้มาในพ้ืนที่ และการลดระดบันํ้าที่ท่วมขงัอยูใ่นพ้ืนที่ให้ลดลง  ซ่ึงทั้งสองวิธีการน้ีสามารถที่จะ

เลือกใช้ทางระบายนํ้ าที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ทั้ง 4 แบบไดต้ามความเหมาะสมและตอ้งการซ่ึงการจะเลือกใช้

วิธีการระบายนํ้าทั้ง 2 วิธี นั้นขึ้นอยูก่บัว่า นํ้าที่ตอ้งการระบายมาจากที่ใด มีทิศทางการไหลไปทางไหน ทั้งน้ี

จะตอ้งศึกษาลกัษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่นั้นๆ ดว้ย ตลอดจนตอ้งทราบขอ้มูลทางธรณีวิทยา เพ่ือนาํมาใช้

พิจารณาร่วมกนั การยกตวัอยา่งลกัษณะการระบายทั้ง 2 วิธีแสดงไวใ้นภาพที่ 9.10 และ 9.11  

9.5.1 วิธีการระบายนํ้าแบบสกัดกั้น  (Interception  Drain)  เป็นการสกดักั้นมิให้นํ้ าจากแหล่งอื่น

ไหลเขา้มาในพ้ืนที่เพาะปลูก ใช้สกดักั้นไดท้ั้งนํ้ าผิวดินและใตผิ้วดิน เช่น นํ้ าฝนที่ไหลจากพ้ืนที่ที่สูงกว่านํ้ า

จากคลองชลประทาน และนํ้าที่ร่ัวมาจากนํ้าบาดาล เป็นตน้ 

ทางระบายนํ้า  ที่ใชก้บัแบบสกดักั้นใชไ้ดท้ั้งชนิดคูระบายนํ้าและท่อระบายนํ้ายกเวน้นํ้าที่ร่ัว

จากชั้นบาดาลตอ้งใชแ้บบบ่อระบายนํ้า 

สาํหรับกรณีที่นํ้ าไหลมาจากที่สูง หรือเป็นนํ้ าใตดิ้นท่ีไหลในทางราบ  การวางทางระบายนํ้ า

สกดักั้น ขวางทิศทางการไหลตามแนวขอบของพ้ืนที่ จะได้ผลดีและประหยดัที่สุด เพราะการที่คูหรือท่อ

ระบายนํ้ ามีขนาดส้ัน แต่คุมพ้ืนที่ไดก้วา้ง ย่อมประหยดักว่า อย่างไรก็ตามหากความลาดเทของผิวนํ้ าใตดิ้น

ชนัมาก อาจมีนํ้าบางส่วนซึมลอดใตท้างระบายนํ้าได ้โดยเฉพาะอยา่งย่ิงถา้เป็นท่อระบายนํ้า ซ่ึงไม่ไดว้างอยู่

บนชั้นดินที่นํ้าซึมผ่านไดย้าก ในกรณีที่ชั้นดินที่นํ้าซึมผ่านไดย้ากอยูร่ะดบัลึกมาก การใชคู้ระบายนํ้าจะให้ผล

ดีกว่าท่อระบายนํ้า(ดงัภาพที่ 9.11และภาพที่ 9.12) 

 

ภาพท่ี 9.11 ลกัษณะการระบายนํ้าแบบสกดักั้นโดยใชคู้ระบายนํ้า 

(ท่ีมา : คูระบายนํา้ชายเขา ต.หนองพลับ อ.หัวหิน) 
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ภาพท่ี 9.12 ลกัษณะการระบายนํ้าแบบสกดักั้นโดยใช้ท่อระบายนํ้า 

(ท่ีมา : กรมอาชีวศึกษา) 

9.5.2 การระบายนํ้าแบบลดระดับ (Relief  Drain) ในพ้ืนที่ที่ เป็นทุ่งราบหรือค่อนข้างราบ นํ้ าที่

ก่อให้เกิดปัญหาเร่ืองการระบายนํ้ า มกัจะมาจากนํ้าฝนท่ีตกลงมาในพ้ืนที่ และนํ้ าใตดิ้นที่มีระดบัค่อนขา้งสูง 

เพราะเมื่อพ้ืนที่ราบ การไหลของนํ้ าใตดิ้นไปสู่ทางระบายนํ้ าธรรมชาติจึงชา้มาก และเมื่อมีการชลประทาน 

นํ้ าที่ร่ัวซึมจากคลองส่งนํ้ ารวมกบันํ้ าที่กบัพืชแลว้ซึมเลยเขตราก ก็มีส่วนทาํให้ระดบันํ้ าใตดิ้นเพ่ิมขึ้นอย่าง

รวดเร็ว การระบายนํ้ าในพ้ืนที่ดงักล่าวจึงอยู่ในลกัษณะการระบายนํ้ าใตดิ้น ซ่ึงมีระดบัสูงอยู่แลว้ให้ลดลง

หรือควบคุมให้อยูใ่นระดบัที่พอเหมาะกบัความตอ้งการของพืช ถา้หากนํ้าที่ตอ้งการระบายส่วนใหญ่เป็นนํ้ า

ใตดิ้น ก็มกัจะใช้ทางนํ้ าแบบท่อระบายนํ้ า แต่ถา้ตอ้งการระบายทั้งนํ้าฝนและนํ้ าใตดิ้น ทางระบายนํ้ าแบบคู

ระบายนํ้ าจะให้ผลดีกว่า แต่ก็สรุปไดว่้าสามารถเลือกใช้ไดท้ั้งสองแบบตามความเหมาะสม(ดังภาพที่ 9.13 

และภาพที่ 9.14) 

    

ภาพท่ี 9.13 ลกัษณะการระบายนํ้าแบบลดระดบัโดยใช้คูระบายนํ้า 

(ท่ีมา : กรมอาชีวศึกษา) 

 

 

 
 

       

ภาพท่ี 9.14 ลกัษณะการระบายนํ้าแบบลดระดบัโดยใช้ท่อระบายนํ้า 

(ท่ีมา : golfrewound.com)  

9.6 การระบายนํา้ทางผิวดนิ  (Surface  Drainage) 

การระบายนํ้ าทางผิวดิน  (Surface  Drainage) เป็นการกาํจดันํ้ าส่วนเกินที่ขงัอยู่บนผิวดิน โดยการ

ปรับปรุงผิวดินหรือทางระบายนํ้ าที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ  เพ่ือให้นํ้ าที่ขงัอยู่นั้นไหลไปสู่ที่ทิ้งนํ้ าโดยเร็ว

ที่สุด  โดยไม่เกิดการกดัเซาะผิวดินหรือทางระบายนํ้านั้นดว้ย 

ในบางคร้ังการระบายนํ้ าใตผิ้วดินระบายนํ้าไดช้้า  อาจจะใช้ระบบการระบายนํ้ าทางผิวดินร่วมดว้ย 

เพ่ือการระบายนํ้าจะไดร้วดเร็วมากขึ้น 

9.6.1 ลักษณะของปัญหาการระบายนํ้าผิวดิน 

สาเหตุของการระบายนํ้ าผิวดินนั้น มกัเน่ืองมาจากพ้ืนที่ราบหรือค่อนขา้งราบ ซ่ึงการระบาย

นํ้าตามธรรมชาติไม่ไดผ้ล  ลกัษณะที่มกัก่อให้เกิดปัญหาเร่ืองการระบายนํ้าผิวดินที่พบโดยทัว่ไปมีดงัน้ี คือ 

• พ้ืนที่สูงๆ ตํ่าๆ ทําให้นํ้ าไหลลงสู่ทางระบายนํ้ าที่มีอยู่ตามธรรมชาติไม่สะดวก 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง ถา้ดินนั้นนํ้ าซึมผ่านไดย้ากดว้ยแลว้ ก็ย่ิงจะทาํให้การระบายนํ้ า

ยากย่ิงขึ้น 

• ทางระบายนํ้ ามีขนาดเล็ก เมื่อมีฝนตกลงมาอย่างหนัก ทาํให้ปริมาณผิวดินเพ่ิมขึ้น

อยา่งรวดเร็วนั้นไม่สามารถที่จะระบายไดท้นัเวลา ทาํให้เกิดนํ้าท่วม และไหลบ่ากดั

เซาะหนา้ดินได ้

• สภาพของพ้ืนที่ทิ้งนํ้า (Outlet) ไม่เหมาะสม  ทาํให้การระบายนํ้าเป็นไปไดย้าก เช่น

นํ้าในทางระบายนํ้ ามีระดบัเดียวกนัหรือตํ่ากว่านํ้าในแม่นํ้าลาํคลอง หรือพ้ืนที่อื่นๆ

ที่ใช้เป็นที่ทิ้งนํ้ า หรือบางคร้ังอาจจะเจอปัญหาทาํให้ระบายไม่ได้ เช่นมีพ้ืนที่

ขา้งเคียงอยูท่างดา้นบริเวณพ้ืนที่ทิ้งนํ้า 
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ภาพท่ี 9.12 ลกัษณะการระบายนํ้าแบบสกดักั้นโดยใช้ท่อระบายนํ้า 

(ท่ีมา : กรมอาชีวศึกษา) 

9.5.2 การระบายนํ้าแบบลดระดับ (Relief  Drain) ในพ้ืนที่ที่ เป็นทุ่งราบหรือค่อนข้างราบ นํ้ าที่

ก่อให้เกิดปัญหาเร่ืองการระบายนํ้ า มกัจะมาจากนํ้าฝนท่ีตกลงมาในพ้ืนที่ และนํ้ าใตดิ้นที่มีระดบัค่อนขา้งสูง 

เพราะเมื่อพ้ืนที่ราบ การไหลของนํ้ าใตดิ้นไปสู่ทางระบายนํ้ าธรรมชาติจึงชา้มาก และเมื่อมีการชลประทาน 

นํ้ าที่ร่ัวซึมจากคลองส่งนํ้ ารวมกบันํ้ าท่ีกบัพืชแลว้ซึมเลยเขตราก ก็มีส่วนทาํให้ระดบันํ้ าใตดิ้นเพ่ิมขึ้นอย่าง

รวดเร็ว การระบายนํ้ าในพ้ืนท่ีดงักล่าวจึงอยู่ในลกัษณะการระบายนํ้ าใตดิ้น ซ่ึงมีระดบัสูงอยู่แลว้ให้ลดลง

หรือควบคุมให้อยูใ่นระดบัท่ีพอเหมาะกบัความตอ้งการของพืช ถา้หากนํ้าที่ตอ้งการระบายส่วนใหญ่เป็นนํ้ า

ใตดิ้น ก็มกัจะใช้ทางนํ้ าแบบท่อระบายนํ้ า แต่ถา้ตอ้งการระบายทั้งนํ้าฝนและนํ้ าใตดิ้น ทางระบายนํ้ าแบบคู

ระบายนํ้ าจะให้ผลดีกว่า แต่ก็สรุปไดว่้าสามารถเลือกใช้ไดท้ั้งสองแบบตามความเหมาะสม(ดังภาพที่ 9.13 

และภาพที่ 9.14) 

    

ภาพท่ี 9.13 ลกัษณะการระบายนํ้าแบบลดระดบัโดยใช้คูระบายนํ้า 

(ท่ีมา : กรมอาชีวศึกษา) 

 

 

 
 

       

ภาพท่ี 9.14 ลกัษณะการระบายนํ้าแบบลดระดบัโดยใช้ท่อระบายนํ้า 

(ท่ีมา : golfrewound.com)  

9.6 การระบายนํา้ทางผิวดนิ  (Surface  Drainage) 

การระบายนํ้ าทางผิวดิน  (Surface  Drainage) เป็นการกาํจดันํ้ าส่วนเกินที่ขงัอยู่บนผิวดิน โดยการ

ปรับปรุงผิวดินหรือทางระบายนํ้ าที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ  เพ่ือให้นํ้ าที่ขงัอยู่นั้นไหลไปสู่ที่ทิ้งนํ้ าโดยเร็ว

ที่สุด  โดยไม่เกิดการกดัเซาะผิวดินหรือทางระบายนํ้านั้นดว้ย 

ในบางคร้ังการระบายนํ้ าใตผิ้วดินระบายนํ้าไดช้้า  อาจจะใช้ระบบการระบายนํ้ าทางผิวดินร่วมดว้ย 

เพ่ือการระบายนํ้าจะไดร้วดเร็วมากขึ้น 

9.6.1 ลักษณะของปัญหาการระบายนํ้าผิวดิน 

สาเหตุของการระบายนํ้ าผิวดินนั้น มกัเน่ืองมาจากพ้ืนท่ีราบหรือค่อนขา้งราบ ซ่ึงการระบาย

นํ้าตามธรรมชาติไม่ไดผ้ล  ลกัษณะที่มกัก่อให้เกิดปัญหาเร่ืองการระบายนํ้าผิวดินที่พบโดยทัว่ไปมีดงัน้ี คือ 

• พ้ืนที่สูงๆ ตํ่าๆ ทําให้นํ้ าไหลลงสู่ทางระบายนํ้ าที่มีอยู่ตามธรรมชาติไม่สะดวก 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง ถา้ดินนั้นนํ้ าซึมผ่านไดย้ากดว้ยแลว้ ก็ย่ิงจะทาํให้การระบายนํ้ า

ยากย่ิงขึ้น 

• ทางระบายนํ้ ามีขนาดเล็ก เมื่อมีฝนตกลงมาอย่างหนัก ทาํให้ปริมาณผิวดินเพ่ิมขึ้น

อยา่งรวดเร็วนั้นไม่สามารถท่ีจะระบายไดท้นัเวลา ทาํให้เกิดนํ้าท่วม และไหลบ่ากดั

เซาะหนา้ดินได ้

• สภาพของพ้ืนที่ทิ้งนํ้า (Outlet) ไม่เหมาะสม  ทาํให้การระบายนํ้าเป็นไปไดย้าก เช่น

นํ้าในทางระบายนํ้ ามีระดบัเดียวกนัหรือตํ่ากว่านํ้าในแม่นํ้าลาํคลอง หรือพ้ืนที่อื่นๆ

ที่ใช้เป็นที่ทิ้งนํ้ า หรือบางคร้ังอาจจะเจอปัญหาทาํให้ระบายไม่ได้ เช่นมีพ้ืนที่

ขา้งเคียงอยูท่างดา้นบริเวณพ้ืนที่ทิ้งนํ้า 
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9.6.2 ระบบระบายนํ้าผิวดิน 

โดยหลักการ ระบบระบายนํ้ าผิวดินที่ดี สามารถทําได้โดยการปรับปรุงพ้ืนที่ให้มีพ้ืนที่

ราบเรียบและมีความลาดเทอย่างเหมาะสมไปหาทางระบายนํ้ าที่จัดทําไว ้ แต่เน่ืองด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุงพ้ืนที่นั้นมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนขา้งจะสูงมาก ซ่ึงอาจไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน ดงันั้นจึงตอ้งพิจารณาเลือก

วิธีที่ง่ายและลงทุนนอ้ยที่สุดมาใชง้าน ระบบระบายนํ้าที่นิยมใชก้นัมี  4  แบบ คือ 

• ระบบระบายนํ้าผิวดินแบบหลงัเต่า (Bedding  System) 

• ระบบระบายนํ้าผิวดินแบบคูขนาน (Parallel  Ditch  System) 

• ระบบระบายนํ้าผิวดินแบบขวางความลาดเท (Cross – Slope  System) 

• ระบบระบายนํ้าผิวดินแบบไวรู้ปแบบ (Random  Ditch  System) 

การที่จะเลือกใช้วิธีใดวิธีหน่ึงนั้น จะต้องพิจารณาจากลักษณะภูมิประเทศ  คุณสมบัติของดิน ที่

สําหรับทิ้งนํ้ า (Outlet)  ตลอดจนความเหมาะสมต่อการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตรเข้าทํางานในพ้ืนที่

ดงักล่าวดว้ย 

ก. ระบบระบายนํ้าผิวดินแบบหลังเต่า (Bedding  System) ระบบระบายนํ้าแบบน้ี สามารถทาํ

ไดโ้ดย 

• แบ่งพ้ืนที่ออกเป็นส่ีเหลี่ยมผืนผา้ยอ่ยๆ ขนาดกวา้ง 8 – 30 เมตร ยาว 100 – 300 เมตร  

• หนา้ตดัของความกวา้งของแต่ละแปลง  จะพูนสูงเป็นรูปหลงัเต่า เทไปหาร่องนํ้ าเล็ก ๆ 

ทั้ง 2 ดา้น 

• มีคูระบายนํ้าที่หัวและทา้ยแปลง  สาํหรับรวบนํ้าจากร่องนํ้าไปสู่ที่ทิ้งนํ้า 

• การไถพรวน  จะทาํในแนวขนานกบัดา้นความยาวของแปลงเพาะปลกู 

• ระบบระบายนํ้าแบบน้ี  เหมาะกบัพ้ืนที่ราบเรียบ มีความลาดเทไม่เกิน  1.5 % 

• ดินเป็นดินที่มีความสามารถให้นํ้าซึมผ่านไดต้ํ่า 

• พืชที่ปลูกให้ผลตอบแทนไม่คุม้ค่ากบัการระบายนํ้าแบบใช้ท่อระบายนํ้ าและพ้ืนที่ที่ทาํ

การเพาะปลูก มีที่ทิ้งนํ้าไม่เหมาะสม (ดงัภาพที่ 9.15) 
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9.6.2 ระบบระบายนํ้าผิวดิน 

โดยหลักการ ระบบระบายนํ้ าผิวดินที่ดี สามารถทําได้โดยการปรับปรุงพ้ืนที่ให้มีพ้ืนที่

ราบเรียบและมีความลาดเทอย่างเหมาะสมไปหาทางระบายนํ้ าที่จัดทําไว ้ แต่เน่ืองด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุงพ้ืนที่นั้นมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนขา้งจะสูงมาก ซ่ึงอาจไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน ดงันั้นจึงตอ้งพิจารณาเลือก

วิธีที่ง่ายและลงทุนนอ้ยที่สุดมาใชง้าน ระบบระบายนํ้าที่นิยมใชก้นัมี  4  แบบ คือ 

• ระบบระบายนํ้าผิวดินแบบหลงัเต่า (Bedding  System) 

• ระบบระบายนํ้าผิวดินแบบคูขนาน (Parallel  Ditch  System) 

• ระบบระบายนํ้าผิวดินแบบขวางความลาดเท (Cross – Slope  System) 

• ระบบระบายนํ้าผิวดินแบบไวรู้ปแบบ (Random  Ditch  System) 

การที่จะเลือกใช้วิธีใดวิธีหน่ึงนั้น จะต้องพิจารณาจากลักษณะภูมิประเทศ  คุณสมบัติของดิน ที่

สําหรับทิ้งนํ้ า (Outlet)  ตลอดจนความเหมาะสมต่อการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตรเข้าทํางานในพ้ืนที่

ดงักล่าวดว้ย 

ก. ระบบระบายนํ้าผิวดินแบบหลังเต่า (Bedding  System) ระบบระบายนํ้าแบบน้ี สามารถทาํ

ไดโ้ดย 

• แบ่งพ้ืนที่ออกเป็นส่ีเหลี่ยมผืนผา้ยอ่ยๆ ขนาดกวา้ง 8 – 30 เมตร ยาว 100 – 300 เมตร  

• หนา้ตดัของความกวา้งของแต่ละแปลง  จะพูนสูงเป็นรูปหลงัเต่า เทไปหาร่องนํ้ าเล็ก ๆ 

ทั้ง 2 ดา้น 

• มีคูระบายนํ้าที่หัวและทา้ยแปลง  สาํหรับรวบนํ้าจากร่องนํ้าไปสู่ที่ทิ้งนํ้า 

• การไถพรวน  จะทาํในแนวขนานกบัดา้นความยาวของแปลงเพาะปลกู 

• ระบบระบายนํ้าแบบน้ี  เหมาะกบัพ้ืนที่ราบเรียบ มีความลาดเทไม่เกิน  1.5 % 

• ดินเป็นดินท่ีมีความสามารถให้นํ้าซึมผ่านไดต้ํ่า 

• พืชที่ปลูกให้ผลตอบแทนไม่คุม้ค่ากบัการระบายนํ้าแบบใช้ท่อระบายนํ้ าและพ้ืนที่ที่ทาํ

การเพาะปลูก มีที่ทิ้งนํ้าไม่เหมาะสม (ดงัภาพที่ 9.15) 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 9.15 ระบบระบายนํ้าผิวดินแบบหลงัเต่า (Bedding  System) 

(ท่ีมา : ธนภณ พัฒนา) 

ข. ระบบระบายนํ้าผิวดินแบบแบบคูขนาน (Parallel  Ditch  System) ระบบระบายนํ้าแบบน้ี

มีลกัษณะคลา้ยกบัแบบระบบหลงัเต่า (ภาพที่ 9.16)  ซ่ึงมีขอ้พิจารณาการเลือกใชร้ะบบน้ีคือ 

• ใชส้าํหรับพ้ืนที่ราบและดินมีความสามารถให้นํ้าซึมผ่านไดต้ํ่า 

• แบ่งพ้ืนที่ออกเป็นส่ีเหลี่ยมผืนผา้ยอ่ยๆ แต่ไม่จาํเป็นว่าระยะห่างระหว่างคูนํ้ าหรือความ

กวา้งของแปลงตอ้งเท่ากนั เหมือนกบัแบบระบบหลงัเต่า 

• ดินควรเป็นดินที่มีอตัราการซึมนํ้าตํ่าและป้องกนัการพงัทลายไดดี้ 

• ระยะห่างของคูนํ้ าไม่ควรห่างกันมากกว่า 100 เมตร หากดินนั้นมีความสามารถให้

นํ้าซึมผ่านไดต้ํ่า 
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ภาพท่ี 9.16 ระบบระบายนํ้าผิวดินแบบแบบคูขนาน (Parallel  Ditch  System) 

(ท่ีมา : ธนภณ พัฒนา) 

ค. ระบบระบายนํ้าผิวดินแบบขวางความลาดเท (Cross – Slope  System) ระบบระบายนํ้าผิว

ดินแบบขวางความลาดเท เหมาะที่จะกระทาํในพ้ืนที่ที่มีความลาดเท  ที่ค่อนขา้งลาดชนัแต่ลาดชนัไม่เกิน 4% 

โดยการขุดดูต้ืนๆ ในแนวเกือบจะขนานกับเส้นขอบเนิน ของพ้ืนที่เป็นระยะๆ โดยคูนํ้ าเหล่าน้ีมีหน้าที่

รวบรวมนํ้าจากคูนํ้ าดา้นที่สูงกว่าให้ไหลไปสู่คูทิ้งนํ้า โดยความลาดเทของคูระบายนํ้าในแต่ละแปลงไม่ควร

เกิน 1%  (ดงัภาพที่ 9.17) 
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ภาพท่ี 9.16 ระบบระบายนํ้าผิวดินแบบแบบคูขนาน (Parallel  Ditch  System) 

(ท่ีมา : ธนภณ พัฒนา) 

ค. ระบบระบายนํ้าผิวดินแบบขวางความลาดเท (Cross – Slope  System) ระบบระบายนํ้าผิว

ดินแบบขวางความลาดเท เหมาะที่จะกระทาํในพ้ืนที่ที่มีความลาดเท  ที่ค่อนขา้งลาดชนัแต่ลาดชนัไม่เกิน 4% 

โดยการขุดดูต้ืนๆ ในแนวเกือบจะขนานกับเส้นขอบเนิน ของพ้ืนที่เป็นระยะๆ โดยคูนํ้ าเหล่าน้ีมีหน้าที่

รวบรวมนํ้าจากคูนํ้ าดา้นที่สูงกว่าให้ไหลไปสู่คูทิ้งนํ้า โดยความลาดเทของคูระบายนํ้าในแต่ละแปลงไม่ควร

เกิน 1%  (ดงัภาพที่ 9.17) 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 9.17 ระบบระบายนํ้าผิวดินแบบขวางความลาดเท (Cross–Slope System) 

(ท่ีมา : ธนภณ พัฒนา) 

ง. ระบบระบายนํ้าผิวดินแบบไว้รูปแบบ (Random  Ditch  System) ระบบระบายนํ้ าผิวดิน

แบบไวรู้ปแบบ เป็นการระบายนํ้ าที่ทาํขึ้นโดยระบายนํ้ าจากแหล่งนํ้าหรือที่ลุ่มที่กระจดักระจายอยู่ในพ้ืนที่ 

โดยขุดคูเช่ือมต่อระหว่างแอ่งนํ้ าจากที่สูงกว่าไปยงัแอ่งที่อยู่ต ํ่ากว่า  และจากแอ่งที่อยูต่ ํ่าสุดลงสู่ที่ทิ้งนํ้ า  ถา้

หากคูระบายนํ้ าที่ขุดขึ้นกีดขวางการทาํงานของเคร่ืองจกัรกลเกษตร ควรพิจารณาออกแบบคูนํ้ าให้ดา้นขา้ง

(Side Slope) ของคู มีความลาดประมาณ 1:8 สําหรับคูนํ้ าที่ลึก ไม่เกิน 30 เซนติเมตร และด้านข้าง (Side 

Slope) ของคู มีความลาดประมาณ  1:10 สาํหรับคูที่มีความลึกเกิน 50 เซนติเมตร (ภาพที่ 9.18) 
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ภาพท่ี 9.18 ระบบระบายนํ้าผิวดินแบบไวรู้ปแบบ (Random  Ditch  System) 

(ท่ีมา : ธนภณ พัฒนา) 

9.7 การระบายนํา้ใต้ผิวดิน  (Sub-Surface Drainage) 

การระบายนํ้ าใต้ผิวดิน  เป็นการกาํจดันํ้ าส่วนเกินออกจากดิน โดยเฉพาะส่วนที่เรียกว่า นํ้ าอิสระ

(Free Water) ออกจากดิน โดยการสร้างความแตกต่างของระดบันํ้ าใตดิ้นขึ้น เพ่ือให้นํ้าที่ตอ้งการระบายไหล

ออกไปสู่ท่อหรือคูระบายนํ้า จนกระทัง่ระดบันํ้าใตดิ้นตํ่าลงจนไม่เกิดผลกระทบต่อพืช 

ชั้นดินที่อิ่มตวัดว้ยนํ้ากบัระดบันํ้าใตดิ้น ไม่จาํเป็นตอ้งอยูใ่นระดบัเดียวกนั เช่น สมมุติว่าเราใชส้ว่าน

เจาะดินลงไปให้ลึกจนถึงผิวบนของชั้นดินที่อิ่มนํ้ ามากพอ ระดบันํ้ าในบ่อเล็กๆ ท่ีใช้สว่านเจาะ เมื่อถึงจุด

สมดุลหรือจุดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดบัแลว้ จุดนั้นถือว่าเป็นระดบันํ้าใตดิ้น (Water Table) แต่ผิวบนของ

ชั้นดินที่อิ่มนํ้ ารอบๆ บ่อจะอยูสู่งกว่าระดบันํ้ าในบ่อเสมอ ทั้งน้ีเพราะว่าช่องว่างระหว่างเม็ดดินเหนือระดบั

นํ้ าใตดิ้น จะทาํหน้าที่คลา้ยท่อเล็กๆ (Capillary Tube) และดว้ยแรงดึงพ้ืนผิว (Surface Tension) ระหว่างนํ้ า

กบัผนงัของช่องว่างระหว่างเม็ดดิน นํ้าจะถูกดึงให้สูงกว่าระดบันํ้าใตดิ้น และทาํให้เกิดชั้นดินที่อิ่มตวัดว้ยนํ้ า

เหนือระดบันํ้ าใตดิ้น ชั้นดินที่อิ่มตวัดว้ยนํ้ าดงักล่าวน้ีเรียกว่า เขตนํ้ าซึม (Capillary Fringe) ความสูงของเขต

นํ้าซึม (Capillary Fringe) จะเป็นสัดส่วนผกผนักบัรัศมีของช่องว่างระหว่างเม็ดดิน ดงันั้นดินที่มีเน้ือละเอียด 

เช่น ดินเหนียว จะมีชั้นดินที่อิ่มตวัดว้ยนํ้ า เหนือระดับนํ้ าใตดิ้นค่อนขา้งสูง  การระบายนํ้ าใตดิ้น ในดินที่มี

เน้ือละเอียด จึงตอ้งคาํนึงถึงชั้นดินที่อิ่มนํ้าดงักล่าวดว้ย 
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ภาพท่ี 9.18 ระบบระบายนํ้าผิวดินแบบไวรู้ปแบบ (Random  Ditch  System) 

(ท่ีมา : ธนภณ พัฒนา) 

9.7 การระบายนํา้ใต้ผิวดิน  (Sub-Surface Drainage) 

การระบายนํ้ าใต้ผิวดิน  เป็นการกาํจดันํ้ าส่วนเกินออกจากดิน โดยเฉพาะส่วนที่เรียกว่า นํ้ าอิสระ

(Free Water) ออกจากดิน โดยการสร้างความแตกต่างของระดบันํ้ าใตดิ้นขึ้น เพ่ือให้นํ้าที่ตอ้งการระบายไหล

ออกไปสู่ท่อหรือคูระบายนํ้า จนกระทัง่ระดบันํ้าใตดิ้นตํ่าลงจนไม่เกิดผลกระทบต่อพืช 

ชั้นดินที่อิ่มตวัดว้ยนํ้ากบัระดบันํ้าใตดิ้น ไม่จาํเป็นตอ้งอยูใ่นระดบัเดียวกนั เช่น สมมุติว่าเราใชส้ว่าน

เจาะดินลงไปให้ลึกจนถึงผิวบนของชั้นดินที่อิ่มนํ้ ามากพอ ระดบันํ้ าในบ่อเล็กๆ ที่ใช้สว่านเจาะ เมื่อถึงจุด

สมดุลหรือจุดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดบัแลว้ จุดนั้นถือว่าเป็นระดบันํ้าใตดิ้น (Water Table) แต่ผิวบนของ

ชั้นดินที่อิ่มนํ้ ารอบๆ บ่อจะอยูสู่งกว่าระดบันํ้ าในบ่อเสมอ ทั้งน้ีเพราะว่าช่องว่างระหว่างเม็ดดินเหนือระดบั

นํ้ าใตดิ้น จะทาํหน้าที่คลา้ยท่อเล็กๆ (Capillary Tube) และดว้ยแรงดึงพ้ืนผิว (Surface Tension) ระหว่างนํ้ า

กบัผนงัของช่องว่างระหว่างเม็ดดิน นํ้าจะถูกดึงให้สูงกว่าระดบันํ้าใตดิ้น และทาํให้เกิดชั้นดินที่อิ่มตวัดว้ยนํ้ า

เหนือระดบันํ้ าใตดิ้น ชั้นดินที่อิ่มตวัดว้ยนํ้ าดงักล่าวน้ีเรียกว่า เขตนํ้ าซึม (Capillary Fringe) ความสูงของเขต

นํ้าซึม (Capillary Fringe) จะเป็นสัดส่วนผกผนักบัรัศมีของช่องว่างระหว่างเม็ดดิน ดงันั้นดินที่มีเน้ือละเอียด 

เช่น ดินเหนียว จะมีชั้นดินที่อิ่มตวัดว้ยนํ้ า เหนือระดับนํ้ าใตดิ้นค่อนขา้งสูง  การระบายนํ้ าใตดิ้น ในดินที่มี

เน้ือละเอียด จึงตอ้งคาํนึงถึงชั้นดินที่อิ่มนํ้าดงักล่าวดว้ย 

 

 
 

9.7.1 ลักษณะของปัญหาการระบายนํ้าใต้ผิวดิน  ความจําเป็นที่ต้องมีการระบายนํ้ าใต้ดินนั้ น 

เน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น พ้ืนที่ราบเรียบมกัจะมีการระบายนํ้ าไม่ดี โดนเฉพาะอยา่งย่ิงถา้ดินชั้น

ล่างนํ้ าซึมผ่านไดย้าก อยา่งไรก็ตามในพ้ืนที่บางแห่งที่ตอ้งการระบายนํ้ า มกัมีสาเหตุไม่เด่นชดัว่า ตรงจุดที่มี

การไหลซึมของนํ้ ามาจากที่อื่น หรือมีระดบันํ้ าใตดิ้นสูงเกินไปนั้นเน่ืองมาจากสภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่

นั้นๆ การที่มีระดบันํ้ าใตดิ้นสูงอาจเน่ืองมาจากว่าดินปล่อยให้นํ้ าซึมผ่านไดย้ากหรือง่าย ไม่ว่าพ้ืนที่นั้นจะ

ราบหรือมีความลาดเท และไม่ว่าจะอยูใ่นเขตชุ่มช้ืนหรือแห้งแลง้ 

ดว้ยเหตุผลดงัที่กล่าวมาแลว้ จึงเป็นการสะดวกที่จะแบ่งลกัษณะปัญหาของการระบายนํ้าใต้

ดินออกตามแหล่งที่มาของนํ้ า ลกัษณะการไหลเขา้มาและผ่านพ้ืนที่ออกไป การจาํแนกปัญหาตามวิธีการ

ดงักล่าวน้ีจะช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ว่าควรจะเลือกใช้วิธีการระบายนํ้ าแบบใด ดังที่จะกล่าว

ต่อไปน้ีก็เป็นตวัอยา่งของปัญหาการระบายนํ้าใตดิ้นที่สาํคญัคือ 

ก. นํ้าใต้ดินของที่ราบในหุบเขา (Basin –Type Free - Water Table) พ้ืนที่ในหุบเขาหรือบน

ที่ราบกวา้งมากๆ จะมีนํ้าใตดิ้นขงัอยูต่ั้งแต่ชั้นดินดานหรือชั้นที่นํ้ าซึมผ่านไดย้ากขึ้นมา ปกติแลว้ความลาดเท

ของระดบันํ้าใตดิ้น จะมีทิศทางตามความลาดเทของผิวดิน หากพ้ืนที่ค่อนขา้งราบจะมีการเคลื่อนตวัของนํ้ า

อยา่งชา้ๆ  ไปสู่ลาํธารหรือทางนํ้าที่ไหลออกมาจากหุบเขา นํ้ าท่ีเกิดเป็นปัญหาในลกัษณะน้ีมกัมาจาก นํ้ าฝน

และนํ้าชลประทานที่ให้กบัพืชมากเกินไป ระดบันํ้ าใตดิ้นมกัจะสูงขึ้นในฤดูฝน และลดลงในฤดูแลง้ หากใน

ดินหรือนํ้านั้นมีเกลืออยูใ่นปริมาณมาก อาจทาํให้เกิดการสะสมของเกลือในดินนั้นได ้(ดงัภาพที่ 9.19) 

วิธีการระบายนํ้ าลกัษณะน้ีควรจะใช้การระบายนํ้ าแบบลดระดบั (ถา้หากการไหลของนํ้ าใต้

ดินชา้มาก)  แต่หากเป็นบริเวณเชิงเขามีความลาดเทนํ้าไหลไดเ้ร็ว การระบายนํ้าจะใชวิ้ธีสกดักั้นแทน 

 

ภาพท่ี 9.19 ลกัษณะการเกิดนํ้าใตด้ินของท่ีราบในหุบเขา 

(ท่ีมา : flow3d.com) 
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ข. นํ้าใต้ดินที่ร่ัวมาจากนํ้าบาดาล (Water Table Over An Artesian Aquifer) ในพ้ืนที่บาง

แห่งมีระดับนํ้ าใต้ดินสูงนั้ น อาจเน่ืองมาจากการไหลซึมของนํ้ าจากชั้นบาดาล (Artesian Or Confined 

Aquifer) ชั้นนํ้ าบาดาลส่วนใหญ่จะอยู่ในระดบัลึกและมคีวามกดดนัสูงมาก หากมีการเจาะบ่อบาดาลลงไป

ในชั้นบาดาลแลว้ ระดบันํ้าในบ่ออาจจะขึ้นมาอยูสู่งกว่าหรือตํ่ากว่าระดบันํ้าใตดิ้นก็ได ้(ดงัภาพที่ 10.20) 

พ้ืนที่ที่เกิดปัญหาการระบายนํ้ าแบบน้ีระดบันํ้ าในบ่อจากชั้นนํ้ าบาดาลอยูสู่งกว่าระดบันํ้าใต้

ดินมาก และชั้นดินดานส่วนบนของชั้นนํ้าบาดาลมีรอยร้าวหรือร่ัว นํ้ าจากชั้นบาดาลก็จะไหลซึมขึ้นมาถึงผิว

ดินได ้ การระบายนํ้ าใตดิ้นที่เกิดจากสาเหตุดงักล่าว ทาํไดย้ากกว่ากรณีแรก ทั้งน้ีเน่ืองจากว่าจะมีนํ้ าไหลมา

เพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลาและไม่สามารถควบคุมปริมาณได ้การท่ีจะลดระดบันํ้ าใตดิ้นไดใ้นพ้ืนที่เช่นน้ีจะตอ้ง

วางท่อระบายนํ้ าให้ลึกและถี่มากๆ และเน่ืองจากนํ้ าที่ร่ัวซึมจากชั้นบาดาลมีความกดดนัสูง ตอ้งแกไ้ขโดย

การเจาะบ่อสูบนํ้ าจากชั้นบาดาลเพ่ือช่วยลดความกดดันให้น้อยลง การระบายนํ้ าออกจากพ้ืนที่เช่นน้ีตอ้ง

ลงทุนมากจนไม่คุม้ค่าต่อประโยชน์ที่ไดรั้บ 

ถา้นํ้ าที่ซึมขึ้นมาไม่มากนักและเป็นบริเวณไม่กวา้ง การระบายนํ้ าอาจทาํไดโ้ดยการวางท่อ

ระบายนํ้าให้ลึกและถี่มากๆ ในบริเวณดงักล่าวและอาจตอ้งใช้  วิธีการระบายจะใชแ้บบสกดักั้นและแบบลด

ระดบัควบคู่กนัไป 

 

ภาพท่ี 9.20 ลกัษณะนํ้าใตด้ินท่ีรั่วมาจากนํ้าบาดาล (Water Table Over An Artesian Aquifer)    

(ท่ีมา : กรมอาชีวศึกษา) 

ค. ระดับนํ้าใต้ดินเทียม (Perched-Water Table) ในดินที่มีการเรียงตัวเป็นชั้นๆ อาจมีชั้น

ดินซ่ึงมีความสามารถให้นํ้ าซ่ึงผ่านไดย้ากอยู่ในเขตรากพืชและเหนือระดบันํ้ าใตดิ้น ชั้นดินดงักล่าวน้ีจะทาํ

ให้เกิดระดับนํ้ าใต้ดินอีกระดบัหน่ึง ซ่ึงอยู่สูงกว่าระดับนํ้ าใต้ดินที่แท้จริง ระดับนํ้ าใต้ดินดงักล่าวเรียกว่า 

ระดบันํ้ าใตดิ้นเทียม (Perched-Water Table) ลกัษณะเช่นน้ีทาํให้นํ้ าไม่สามารถซึมผ่านชั้นดินดานไดจึ้งไหล

ซึมออกมาทางผิวดิน  เกิดปัญหาต่อการเพาะปลูก (ดงัภาพที่ 9.21) 
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ข. นํ้าใต้ดินที่ร่ัวมาจากนํ้าบาดาล (Water Table Over An Artesian Aquifer) ในพ้ืนที่บาง

แห่งมีระดับนํ้ าใต้ดินสูงนั้ น อาจเน่ืองมาจากการไหลซึมของนํ้ าจากชั้นบาดาล (Artesian Or Confined 

Aquifer) ชั้นนํ้ าบาดาลส่วนใหญ่จะอยู่ในระดบัลึกและมคีวามกดดนัสูงมาก หากมีการเจาะบ่อบาดาลลงไป

ในชั้นบาดาลแลว้ ระดบันํ้าในบ่ออาจจะขึ้นมาอยูสู่งกว่าหรือตํ่ากว่าระดบันํ้าใตดิ้นก็ได ้(ดงัภาพที่ 10.20) 

พ้ืนที่ที่เกิดปัญหาการระบายนํ้ าแบบน้ีระดบันํ้ าในบ่อจากชั้นนํ้ าบาดาลอยูสู่งกว่าระดบันํ้าใต้

ดินมาก และชั้นดินดานส่วนบนของชั้นนํ้าบาดาลมีรอยร้าวหรือร่ัว นํ้ าจากชั้นบาดาลก็จะไหลซึมขึ้นมาถึงผิว

ดินได ้ การระบายนํ้ าใตดิ้นที่เกิดจากสาเหตุดงักล่าว ทาํไดย้ากกว่ากรณีแรก ทั้งน้ีเน่ืองจากว่าจะมีนํ้ าไหลมา

เพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลาและไม่สามารถควบคุมปริมาณได ้การท่ีจะลดระดบันํ้ าใตดิ้นไดใ้นพ้ืนที่เช่นน้ีจะตอ้ง

วางท่อระบายนํ้ าให้ลึกและถี่มากๆ และเน่ืองจากนํ้ าที่ร่ัวซึมจากชั้นบาดาลมีความกดดนัสูง ตอ้งแกไ้ขโดย

การเจาะบ่อสูบนํ้ าจากชั้นบาดาลเพ่ือช่วยลดความกดดันให้น้อยลง การระบายนํ้ าออกจากพ้ืนที่เช่นน้ีตอ้ง

ลงทุนมากจนไม่คุม้ค่าต่อประโยชน์ที่ไดรั้บ 

ถา้นํ้ าที่ซึมขึ้นมาไม่มากนักและเป็นบริเวณไม่กวา้ง การระบายนํ้ าอาจทาํไดโ้ดยการวางท่อ

ระบายนํ้าให้ลึกและถี่มากๆ ในบริเวณดงักล่าวและอาจตอ้งใช้  วิธีการระบายจะใชแ้บบสกดักั้นและแบบลด

ระดบัควบคู่กนัไป 

 

ภาพท่ี 9.20 ลกัษณะนํ้าใตด้ินท่ีรั่วมาจากนํ้าบาดาล (Water Table Over An Artesian Aquifer)    

(ท่ีมา : กรมอาชีวศึกษา) 

ค. ระดับนํ้าใต้ดินเทียม (Perched-Water Table) ในดินที่มีการเรียงตัวเป็นชั้นๆ อาจมีชั้น

ดินซ่ึงมีความสามารถให้นํ้ าซ่ึงผ่านไดย้ากอยู่ในเขตรากพืชและเหนือระดบันํ้ าใตดิ้น ชั้นดินดงักล่าวน้ีจะทาํ

ให้เกิดระดับนํ้ าใต้ดินอีกระดบัหน่ึง ซ่ึงอยู่สูงกว่าระดับนํ้ าใต้ดินที่แท้จริง ระดับนํ้ าใต้ดินดงักล่าวเรียกว่า 

ระดบันํ้ าใตดิ้นเทียม (Perched-Water Table) ลกัษณะเช่นน้ีทาํให้นํ้ าไม่สามารถซึมผ่านชั้นดินดานไดจึ้งไหล

ซึมออกมาทางผิวดิน  เกิดปัญหาต่อการเพาะปลูก (ดงัภาพที่ 9.21) 

 

 
 

วิธีการระบายนํ้าแบบน้ี แกไ้ขโดยใช้วิธีสกดักั้นควบคู่กบัแบบลดระดบั  หรืออาจตอ้งทาํการ

เจาะทะลุชั้นดินดานเพ่ือให้นํ้าระบายลงสู่ระดบันํ้าที่แทจ้ริงซ่ึงอยูด่า้นล่างได ้

 

ภาพท่ี 9.21 ลกัษณะของระดบันํ้าใตด้ินเทียม (Perched-Water Table) 

(ท่ีมา : กรมอาชีวศึกษา) 

ง. การไหลของนํ้าใต้ดินในทางราบ(Lateral Ground-Water Flow Problems) ในดินที่มี

การเรียงตวัเป็นชั้นๆ ซ่ึงบางคร้ังชั้นดินที่อยู่ติดกนัมีความสามารถให้นํ้ าซึมผ่านต่างกนัหลายเท่าตัว ดงันั้น

การไหลของนํ้ าจึงถูกจาํกัดอยู่แต่ในชั้นดินที่มีความสามารถให้นํ้ าซึมผ่านได้ง่าย แล้วก่อให้เกิดปัญหา      

การระบายนํ้ าขึ้ น  โดยเกิดจากการเปลี่ยนทิศทางการไหลของนํ้ า อันเน่ืองจากเน้ือดินไม่สมํ่ าเสมอ 

ตวัอยา่งเช่น ในบริเวณที่ลาดเนินเชิงเขา เราอาจจะเห็นนํ้าซึมออกมาตรงบริเวณชั้นดินที่อยู่เหนือชั้นหินหรือ

ดินที่นํ้ าซึมผ่านไดย้าก หรือลกัษณะการร่ัวซึมของนํ้าจากนํ้ าคลองส่งนํ้ าต่างๆ ทาํให้นํ้ าไหลเขา้สู่เขตรากพืช

ได ้จนมีปัญหาต่างๆ ตามมา (ดงัภาพที่ 10.22) 

การแกไ้ขปัญหาของนํ้าใตดิ้นดงักล่าว จะใชวิ้ธีการสกดักั้นมิให้นํ้าไหลเขา้สู่เขตรากพืชได ้

 

ภาพท่ี 9.22 การไหลของนํ้าใตด้ินในทางราบ (Lateral Ground-Water Flow Problems) 

(ท่ีมา : กรมอาชีวศึกษา) 
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9.7.2 ระบบระบายนํ้าใต้ผิวดิน  ในที่น้ีหมายถึง ทางระบายต่างๆ ที่จดัวางให้ทาํหน้าที่ระบายนํ้าใต้

ดินออกไปสู่ที่ทิ้งนํ้ า และเน่ืองจากว่าทางระบายนํ้าใตผิ้วดินส่วนใหญ่นิยมใชท้่อเป็นทางระบาย ดงันั้นระบบ

ระบายนํ้าใตดิ้นที่จะกล่าวโดยทัว่ไปจึงหมายถึงการจดัวางท่อระบายนํ้าในลกัษณะต่างๆ (ดงัภาพที่ 9.23) 

 

ภาพท่ี 9.23 ระบบการระบายนํ้าใตผิ้วดิน 

(ท่ีมา : topicstock.pantip.com) 

ระบบระบายนํ้าใตผิ้วดินที่ใชก้นัทัว่ๆ ไป มีอยู ่5 แบบ คือ 

• ระบบท่อขนาน  (Parallel  or  Gridiron  System) 

• ระบบกา้งปลา (Herringbone  System) 

• ระบบท่อประธานคู่ (Double  Main  System) 

• ระบบไร้รูปแบบ (Random  System) 

• ระบบสกดักั้น  (Interception System) 

ในพ้ืนที่แปลงหน่ึงๆ อาจจะใช้ระบบแบบใดแบบหน่ึง หรือหลายแบบผสมกนั ทั้งน้ีขึ้นอยู่

กบัสภาพภูมิประเทศและทิศทางการไหลของนํ้าที่ตอ้งการระบาย 

ก. ระบบท่อขนาน  (Parallel Or Gridiron System) ระบบระบายนํ้าใตผิ้วดินแบบท่อขนาน 

ระบบระบายนํ้ าแบบน้ีประกอบขึ้นดว้ยท่อระบายนํ้ าที่วางขนานกันเป็นระยะ และตั้งฉากกบัท่อประธาน

(Main Line) ซ่ึงทาํหน้าที่รับนํ้ าจากท่อระบายนํ้ าที่มีอยู่เพียงดา้นใดด้านหน่ึงของท่อประธานไปสู่ที่ทิ้งนํ้ า 

ระบบน้ีเหมาะสาํหรับควบคุมระดบันํ้ าใตดิ้นในท่ีราบและมีพ้ืนที่เพาะปลูกเป็นรูปส่ีเหลี่ยม รวมทั้งมีเน้ือดิน

ค่อนขา้งสมํ่าเสมอ (ดงัภาพที่ 10.24) 
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9.7.2 ระบบระบายนํ้าใต้ผิวดิน  ในที่น้ีหมายถึง ทางระบายต่างๆ ที่จดัวางให้ทาํหน้าที่ระบายนํ้าใต้

ดินออกไปสู่ที่ทิ้งนํ้ า และเน่ืองจากว่าทางระบายนํ้าใตผิ้วดินส่วนใหญ่นิยมใชท้่อเป็นทางระบาย ดงันั้นระบบ

ระบายนํ้าใตดิ้นที่จะกล่าวโดยทัว่ไปจึงหมายถึงการจดัวางท่อระบายนํ้าในลกัษณะต่างๆ (ดงัภาพที่ 9.23) 

 

ภาพท่ี 9.23 ระบบการระบายนํ้าใตผิ้วดิน 

(ท่ีมา : topicstock.pantip.com) 

ระบบระบายนํ้าใตผิ้วดินที่ใชก้นัทัว่ๆ ไป มีอยู ่5 แบบ คือ 

• ระบบท่อขนาน  (Parallel  or  Gridiron  System) 

• ระบบกา้งปลา (Herringbone  System) 

• ระบบท่อประธานคู่ (Double  Main  System) 

• ระบบไร้รูปแบบ (Random  System) 

• ระบบสกดักั้น  (Interception System) 

ในพ้ืนที่แปลงหน่ึงๆ อาจจะใช้ระบบแบบใดแบบหน่ึง หรือหลายแบบผสมกนั ทั้งน้ีขึ้นอยู่

กบัสภาพภูมิประเทศและทิศทางการไหลของนํ้าที่ตอ้งการระบาย 

ก. ระบบท่อขนาน  (Parallel Or Gridiron System) ระบบระบายนํ้าใตผิ้วดินแบบท่อขนาน 

ระบบระบายนํ้ าแบบน้ีประกอบขึ้นดว้ยท่อระบายนํ้ าที่วางขนานกันเป็นระยะ และตั้งฉากกบัท่อประธาน

(Main Line) ซ่ึงทาํหน้าที่รับนํ้ าจากท่อระบายนํ้ าที่มีอยู่เพียงดา้นใดด้านหน่ึงของท่อประธานไปสู่ที่ทิ้งนํ้ า 

ระบบน้ีเหมาะสาํหรับควบคุมระดบันํ้ าใตดิ้นในท่ีราบและมีพ้ืนที่เพาะปลูกเป็นรูปส่ีเหลี่ยม รวมทั้งมีเน้ือดิน

ค่อนขา้งสมํ่าเสมอ (ดงัภาพที่ 10.24) 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 9.24 ระบบระบายนํ้าแบบท่อขนาน  (Parallel  or  Gridiron  System) 

(ท่ีมา : วิบูลย์  บุญยธโรกุล) 

ข. ระบบก้างปลา  (Herringbone System) ระบบก้างปลาระบบน้ีประกอบขึ้ นด้วย ท่อ

ระบายนํ้ าที่วางขนานกันเป็นระยะๆ เช่นเดียวกับแบบแรก  แต่ต่างกันตรงที่จะทาํมุมและต่อเข้ากับท่อ

ประธานทั้งสองดา้นในลกัษณะคลา้ยกา้งปลา  ระบบน้ีเหมาะสมกบัพ้ืนที่ที่ท่อประธานตอ้งวางอยู่ในแนว

ร่องนํ้าธรรมชาติต้ืนๆ  เป็นทางนํ้าอยูแ่ลว้  หรือพ้ืนที่มีลกัษณะลาดเทเขา้หากนัคลา้ยรูปตวัวี  (ดงัภาพที่ 9.25) 

 

 

ภาพท่ี 9.25 ระบบระบายนํ้าแบบกา้งปลา (Herringbone  System) 

(ท่ีมา : topicstock.pantip.com) 
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ค. ระบบท่อประธานคู่  (Double Main System) ระบบท่อประธานคู่ระบบน้ีดดัแปลงมาจาก

สองแบบแรก  กล่าวคือเมื่อต้องวางท่อประธาน ในแนวร่องนํ้ าธรรมชาติซ่ึงมีลกัษณะลึกและกวา้ง วางท่อ

ประธานเส้นเดียวไม่ได ้ ทาํให้ตอ้งแบ่งพ้ืนที่ที่ตอ้งการระบายนํ้าออกเป็นสองฝ่ัง และมีท่อประธานแยกเป็น

สองเส้น อยูแ่ต่ละฝ่ังของทางนํ้า แยกพ้ืนที่รับนํ้าออกจากกนั (ดงัภาพท่ี 10.26) 

 

ภาพท่ี 9.26 ระบบระบายนํ้าแบบท่อประธานคู่ (Double  Main  System) 

(ท่ีมา : วิบูลย์  บุญยธโรกุล) 

ง. ระบบไร้รูปแบบ  (Random System) ระบบระบายนํ้าแบบไร้รูปแบบ  ระบบน้ีเหมาะที่จะ

ใชส้าํหรับพ้ืนที่เพาะปลูกที่มีลกัษณะสูงๆ ตํ่าๆ และมีที่ลุ่มนํ้าขงัเป็นแห่งๆ แกไ้ขโดยการฝังท่อเช่ือมแหล่งนํ้ า

ขงัต่าง ๆ เหล่านั้น จากแหล่งนํ้ าที่สูงที่สุดมาสู่ที่ต ํ่ากว่า ไล่ระดบัมาเร่ือยๆ แลว้ระบายลงสู่ที่ตํ่าที่เป็นที่ทิ้งนํ้ า 

เช่น แม่นํ้า ลาํคลอง เป็นตน้ (ดงัภาพที่ 9.27) 

 
 

ภาพท่ี 9.27 ระบบระบายนํ้าแบบไร้รูปแบบ (Random  System) 

(ท่ีมา : วิบูลย์  บุญยธโรกุล) 
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ค. ระบบท่อประธานคู่  (Double Main System) ระบบท่อประธานคู่ระบบน้ีดดัแปลงมาจาก

สองแบบแรก  กล่าวคือเมื่อต้องวางท่อประธาน ในแนวร่องนํ้ าธรรมชาติซ่ึงมีลกัษณะลึกและกวา้ง วางท่อ

ประธานเส้นเดียวไม่ได ้ ทาํให้ตอ้งแบ่งพ้ืนที่ที่ตอ้งการระบายนํ้าออกเป็นสองฝ่ัง และมีท่อประธานแยกเป็น

สองเส้น อยูแ่ต่ละฝ่ังของทางนํ้า แยกพ้ืนที่รับนํ้าออกจากกนั (ดงัภาพที่ 10.26) 

 

ภาพท่ี 9.26 ระบบระบายนํ้าแบบท่อประธานคู่ (Double  Main  System) 

(ท่ีมา : วิบูลย์  บุญยธโรกุล) 

ง. ระบบไร้รูปแบบ  (Random System) ระบบระบายนํ้าแบบไร้รูปแบบ  ระบบน้ีเหมาะที่จะ

ใชส้าํหรับพ้ืนที่เพาะปลูกที่มีลกัษณะสูงๆ ตํ่าๆ และมีที่ลุ่มนํ้าขงัเป็นแห่งๆ แกไ้ขโดยการฝังท่อเช่ือมแหล่งนํ้ า

ขงัต่าง ๆ เหล่านั้น จากแหล่งนํ้ าที่สูงที่สุดมาสู่ที่ต ํ่ากว่า ไล่ระดบัมาเร่ือยๆ แลว้ระบายลงสู่ที่ตํ่าที่เป็นที่ทิ้งนํ้ า 

เช่น แม่นํ้า ลาํคลอง เป็นตน้ (ดงัภาพที่ 9.27) 

 
 

ภาพท่ี 9.27 ระบบระบายนํ้าแบบไร้รูปแบบ (Random  System) 

(ท่ีมา : วิบูลย์  บุญยธโรกุล) 

 

 
 

จ. ระบบสกัดกั้น  (Interception System) ระบบระบายนํ้ าแบบสกดักั้น ระบบน้ีมกัใช้สกัด

กั้นการไหลซึมของนํ้ าซ่ึงไหลในทางราบเหนือชั้นดินที่นํ้ าซึมผ่านไดย้ากที่อยูใ่กลก้บัผิวดินหรือโผล่ขึ้นมา

บนผิวดิน  ทาํให้นํ้าซึมผ่านออกมาที่ผิวดินในบริเวณดงักล่าว การวางท่อระบายนํ้ าจะวางตามแนวของชั้นดิน

ที่นํ้ าซึมผ่านไดย้าก หรือใต้แนวของบริเวณที่มีนํ้ าซึมออกมา เป็นแนวขนานกบัแนวซึมของนํ้ าและลาดเท

ไปสู่ที่ทิ้งนํ้า (ดงัภาพที่ 9.28) 

 

ภาพท่ี 9.28 ระบบระบายนํ้าแบบสกดักั้น  (Interception System) 

(ท่ีมา : วิบูลย์  บุญยธโรกุล) 

การกําหนดความลกึและระยะห่างระหว่างท่อนํ้า 

ในการวางท่อระบายนํ้าเพ่ือให้มีประสิทธิภาพการระบายนํ้าไดสู้งสุด  จะตอ้งกาํหนดระยะห่างและ

ความลึกของท่อระบายนํ้า ให้มีความลึกและระยะห่างเท่าใดนั้นจะตอ้งพิจารณาจากส่ิงต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

• ระดบัความสูงของนํ้าใตดิ้น 

• ปริมาณเกลอืในดินและนํ้า 

• ความสามารถในการให้นํ้าซึมผ่านไดข้องดิน (ลกัษณะของเน้ือดิน) 

• ความสามารถของเคร่ืองมือที่จะทาํงานในระดบัความลึกที่ตอ้งการ 

โดยทางปฏิบติัจะใชข้อ้มูลจากตารางที่ 9.1 ในการพิจารณาศึกษาถึงความเหมาะสม แต่ทั้งน้ีควร

จะตอ้งศึกษาจากสภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่นั้นๆ ดว้ย 
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ตารางที่ 9.1  ค่าเฉลี่ยของความลึกและระยะห่างท่อระบายนํ้าสาํหรับดินชนิดต่างๆ 

ชนิดดิน 
ความสามารถให้นํา้ซึมผ่านได้ ระยะห่างระหว่างท่อ

ระบายนํ้า (เมตร) 
ความลึก (เมตร) 

ระดับความเร็ว มม./ซ.ม. 

ดินเหนียว ชา้มาก < 2 10 - 15 0.90 – 1.10 

ดินร่วนปนดินเหนียว ชา้ 2 – 5 12 – 20 0.90 – 1.10 

ดินร่วน ค่อนขา้งชา้ 5 - 20  20 - 30 0.90 – 1.20 

ดินร่วนปนทราย ปานกลาง 20 – 60 30 – 35 1.20 – 1.40 

ดินทรายปนร่วน ค่อนขา้งเร็ว 60 – 120 30 – 60 1.20 – 1.50 

ดินอินทรีวตัถุสูง เร็ว 120 - 240 30 - 90 1.20 – 1.50 

(ท่ีมา : กรมอาชีวศึกษา) 
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ตารางที่ 9.1  ค่าเฉลี่ยของความลึกและระยะห่างท่อระบายนํ้าสาํหรับดินชนิดต่างๆ 

ชนิดดิน 
ความสามารถให้นํา้ซึมผ่านได้ ระยะห่างระหว่างท่อ

ระบายนํ้า (เมตร) 
ความลึก (เมตร) 

ระดับความเร็ว มม./ซ.ม. 

ดินเหนียว ชา้มาก < 2 10 - 15 0.90 – 1.10 

ดินร่วนปนดินเหนียว ชา้ 2 – 5 12 – 20 0.90 – 1.10 

ดินร่วน ค่อนขา้งชา้ 5 - 20  20 - 30 0.90 – 1.20 

ดินร่วนปนทราย ปานกลาง 20 – 60 30 – 35 1.20 – 1.40 

ดินทรายปนร่วน ค่อนขา้งเร็ว 60 – 120 30 – 60 1.20 – 1.50 

ดินอินทรีวตัถุสูง เร็ว 120 - 240 30 - 90 1.20 – 1.50 

(ท่ีมา : กรมอาชีวศึกษา) 

 

 

 
 

 

บทท่ี  10   

การเลือกใช้และออกแบบระบบการให้น้ํา 

10.1 การเลือกใช้และออกแบบระบบการให้นํ้า 

การให้นํ้ ากับพืชที่เพียงพอต่อความต้องการ จะต้องมีการจดัเตรียมการหลายๆ ด้าน ตามที่กล่าว

มาแล้วในบทต้นๆ  การเลือกใช้และการออกแบบระบบการให้นํ้ ากับพืชนั้ น จะได้รับผลดีหรือมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดจะตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ มากมาย ซ่ึงมีทั้งปัจจยัทางตรงและทางออ้ม

ประกอบกนั 

10.1.1 การเลือกใช้ระบบการให้นํ้า การท่ีเลือกวิธีการให้นํ้ าวิธีใดวิธีหน่ึงขึ้นอยู่กบัปัจจยัแวดลอ้ม

และขอ้มูลต่างๆ ดงัน้ี 

• สภาพภูมิอากาศในแถบนั้นๆ เช่น ระดบัความช้ืนในอากาศ ความแตกต่างของอุณหภูมิ

กลางวนักบักลางคืน แสงแดดในแต่ละวนั หรือปริมาณและความเร็วของลมประจาํถิ่นนั้นๆ ซ่ึงปัจจยัต่างๆ 

เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการระเหยนํ้าจากถาดวดัการระเหยของนํ้า  ท่ีใชใ้นการหาปริมาณการใชน้ํ้าของพืช 

• คุณสมบัติของดินในพ้ืนที่นั้ นๆ เช่น ดินเน้ือละเอียด ปานกลางหรือหยาบ รวมถึง

ปริมาณอินทรียว์ตัถุในดินนั้นๆ ปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ีมีผลต่อการอุ้มและการซึมของนํ้ าของดินเป็นสําคัญ 

ดงันั้นดินจึงเป็นตวัแปรที่สาํคญัในการเลือกใชร้ะบบการให้นํ้า 

• วตัถุประสงค์ของการใช้พ้ืนที่ การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ที่จะติดตั้งระบบนํ้ า ควรจะ

กาํหนดให้ชัดเจนเก่ียวกบัการใชพ้ื้นที่ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต วตัถุประสงคข์องการใชป้ระโยชน์จากพ้ืนที่

จะเป็นตวักาํหนดรูปแบบการให้นํ้า ซ่ึงพอจาํแนกออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ ระบบการให้นํ้ าเพ่ือการเกษตร 

และระบบนํ้ าเพ่ืองานกีฬาและภูมิทศัน์(Landscape) ซ่ึงทั้ง2ระบบจะมีความแตกต่างกนั กล่าวคือระบบการ

ให้นํ้ าเพ่ือการเกษตรเน้นความพอเพียง ความสมํ่าเสมอของนํ้าและดา้นราคาที่ตํ่าเป็นหลกั ส่วนระบบนํ้ าเพ่ือ

งานกีฬาและภูมิทัศน์ (Landscape) จะเน้นเร่ืองความเรียบร้อยและสวยงามเป็นอันดบัแรก การลงทุนดา้น

ระบบนํ้าเป็นการลงทุนที่สูง อายกุารใชง้านกม็ีระยะเวลานานหลายปี ดงันั้นตอ้งคาดการณ์ไปในอนาคตดว้ย 

เช่น ปัจจุบนัปลูกพืชผกัอย่างเดียว แต่อนาคตขา้งหน้าอีก 4-5 ปีจะปลูกไม้ผลเพ่ิมเติม ดังนั้นการออกแบบ

จะตอ้งเผ่ือไวส้าํหรับการขยายการเพาะปลูกเพ่ิมเติมดว้ย 

• ชนิดของพืชที่ปลูก เป็นตัวแปรหลกัในการกาํหนดระบบการให้นํ้ าที่จะนํามาใช้ เช่น  

พืชไร่ พืชผกั ไมผ้ลไมยื้นตน้ พืชอาหารสัตวต่์างๆ มีความลึกของรากไม่เท่ากนั มีระยะปลูก วิธีการปลูกที่
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แตกต่างกนั และที่สาํคญัมีความตอ้งการนํ้าไม่เท่ากนั บางชนิดให้นํ้าคร้ังหน่ึงสามารถอยูไ่ดห้ลายวนั แต่บาง

ชนิดอาจต้องให้นํ้ าทุกวนั จะเห็นได้ว่าพืชต่างๆ ดังกล่าวมีความเหมาะต่อการเลือกใช้ระบบนํ้ าต่างกัน มี

ระบบรากและความตอ้งการนํ้าต่างกนั 

• วิธีการปลูกพืช เช่น การปลูกโดยการใช้ท่อนพนัธ์ุ ใช้ก่ิงพนัธ์ุ ใช้ตน้กลา้ ใชเ้มล็ดหว่าน 

โรยเป็นแถว หรือหยอดเป็นหลุม มีระยะห่างระหว่างตน้ระหว่างแถว 

• เงินในการลงทุน ควรเลือกลงทุนแต่พอเพียง หากแต่การออกแบบระบบที่ใช้ควรจะ

ขยายไดใ้นอนาคต การใช้เงินกูม้าลงทุนตอ้งมีความระมดัระวงัและรอบคอบอยา่งสูงเพราะหากไม่ไดม้าซ่ึง

ผลผลิตที่คุม้ทุน จะทาํให้กิจการตอ้งลม้เลิก 

• แหล่งนํ้ าที่จดัหาให้กบัพืช แหล่งนํ้ าท่ีใช้ในการเกษตรมีหลายแหล่ง เช่น นํ้ าผิวพ้ืนต่างๆ 

นํ้าใตดิ้น แต่ส่ิงหน่ึงที่เป็นปัจจยักาํหนดของการเลือกระบบนํ้าก็คือความสะดวกและประหยดัในการนาํนํ้ามา

ใช ้ไม่ไกลจากพ้ืนที่มากนกั หากมีความจาํเป็นตอ้งเลือก ก็ควรเลือกวิธีที่ประหยดัและคุม้ค่าที่สุด 

• การเขตกรรม ในการเกษตรเชิงธุรกิจเมื่อต้องการปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 

จาํเป็นตอ้งมีการใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตรเขา้มาช่วย เพ่ือความรวดเร็ว ทนัต่อเวลา ลดค่าใช้จ่ายและปัญหา

ดา้นแรงงาน ซ่ึงกิจการเหล่าน้ี จะมีผลต่อการเลือกใชร้ะบบนํ้ า เพราะระบบการให้นํ้ าบางรูปแบบ อาจกีด

ขวางการทาํงานของเคร่ืองจกัรกลการเกษตรได ้ระบบการให้นํ้าที่ใชจ้ะตอ้งเอื้อประโยชน์ต่อการทาํงานดว้ย  

• ไฟฟ้าในพ้ืนที่  ไฟฟ้าถือได้ว่าเป็นพลังงานที่สําคัญ เพราะสามารถทําให้เกิดความ

สะดวกสบาย และประหยดั เมื่อใช้ระบบการให้นํ้ าแบบต่างๆ ซ่ึงก็หมายถึงการท่ีจะลดตน้ทุนการผลิตได ้

ดังนั้นไฟฟ้าก็เป็นปัจจัยสําคัญอันหน่ึง ที่จะตัดสินใจเลือกระบบการให้นํ้ าแบบใดแบบหน่ึงเมื่อศึกษา 

วิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบ ผลดีผลเสียต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยก็ตดัสินใจเลือกระบบได้เลย ดงันั้นข้อมูลที่

ไดม้าตอ้งเที่ยงตรง ทนัสมยั และใชง้านไดท้นัที เมื่อไดร้ะบบที่ตอ้งการต่อไปก็เตรียมการพ้ืนที่เพาะปลูกและ

วางระบบต่อไป  

10.1.2 การออกแบบระบบการให้นํ้าตามความเหมาะสม หลกัการออกแบบระบบการให้นํ้ าไม่ว่า

จะเป็นระบบการให้นํ้ าแบบใดก็ตาม ก็ใช้หลักการออกแบบเหมือนกัน จะแตกต่างกันบ้างก็เก่ียวกับ

เปอร์เซ็นต์ความช้ืนที่จะครอบคลุมเขตราก และประสิทธิภาพการกระจายนํ้า เป็นตน้ ในการออกแบบระบบ

การให้นํ้านั้น จะตอ้งมีขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 

• การคาํนวณหาความตอ้งการการใช้นํ้ าของพืชในช่วงวิกฤต ซ่ึงหมายถึงปริมาณการใช้

นํ้าของพืชสูงสุดในแต่ละวนัหรือในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมพอเพียงกบัความ

ตอ้งการของพืช เช่น ขา้วโพดตอ้งการปริมาณนํ้า 2 มม.ต่อวนั 
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แตกต่างกนั และที่สาํคญัมีความตอ้งการนํ้าไม่เท่ากนั บางชนิดให้นํ้าคร้ังหน่ึงสามารถอยูไ่ดห้ลายวนั แต่บาง

ชนิดอาจต้องให้นํ้ าทุกวนั จะเห็นได้ว่าพืชต่างๆ ดังกล่าวมีความเหมาะต่อการเลือกใช้ระบบนํ้ าต่างกัน มี

ระบบรากและความตอ้งการนํ้าต่างกนั 

• วิธีการปลูกพืช เช่น การปลูกโดยการใช้ท่อนพนัธ์ุ ใช้ก่ิงพนัธ์ุ ใช้ตน้กลา้ ใชเ้มล็ดหว่าน 

โรยเป็นแถว หรือหยอดเป็นหลุม มีระยะห่างระหว่างตน้ระหว่างแถว 

• เงินในการลงทุน ควรเลือกลงทุนแต่พอเพียง หากแต่การออกแบบระบบที่ใช้ควรจะ

ขยายไดใ้นอนาคต การใช้เงินกูม้าลงทุนตอ้งมีความระมดัระวงัและรอบคอบอยา่งสูงเพราะหากไม่ไดม้าซ่ึง

ผลผลิตที่คุม้ทุน จะทาํให้กิจการตอ้งลม้เลิก 

• แหล่งนํ้ าที่จดัหาให้กบัพืช แหล่งนํ้ าท่ีใช้ในการเกษตรมีหลายแหล่ง เช่น นํ้ าผิวพ้ืนต่างๆ 

นํ้าใตดิ้น แต่ส่ิงหน่ึงท่ีเป็นปัจจยักาํหนดของการเลือกระบบนํ้าก็คือความสะดวกและประหยดัในการนาํนํ้ามา

ใช ้ไม่ไกลจากพ้ืนที่มากนกั หากมีความจาํเป็นตอ้งเลือก ก็ควรเลือกวิธีที่ประหยดัและคุม้ค่าที่สุด 

• การเขตกรรม ในการเกษตรเชิงธุรกิจเมื่อต้องการปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 

จาํเป็นตอ้งมีการใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตรเขา้มาช่วย เพ่ือความรวดเร็ว ทนัต่อเวลา ลดค่าใช้จ่ายและปัญหา

ดา้นแรงงาน ซ่ึงกิจการเหล่าน้ี จะมีผลต่อการเลือกใชร้ะบบนํ้ า เพราะระบบการให้นํ้ าบางรูปแบบ อาจกีด

ขวางการทาํงานของเคร่ืองจกัรกลการเกษตรได ้ระบบการให้นํ้าที่ใชจ้ะตอ้งเอื้อประโยชน์ต่อการทาํงานดว้ย  

• ไฟฟ้าในพ้ืนที่  ไฟฟ้าถือได้ว่าเป็นพลังงานที่สําคัญ เพราะสามารถทําให้เกิดความ

สะดวกสบาย และประหยดั เมื่อใช้ระบบการให้นํ้ าแบบต่างๆ ซ่ึงก็หมายถึงการที่จะลดตน้ทุนการผลิตได ้

ดังนั้นไฟฟ้าก็เป็นปัจจัยสําคัญอันหน่ึง ท่ีจะตัดสินใจเลือกระบบการให้นํ้ าแบบใดแบบหน่ึงเมื่อศึกษา 

วิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบ ผลดีผลเสียต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยก็ตดัสินใจเลือกระบบได้เลย ดงันั้นข้อมูลที่

ไดม้าตอ้งเที่ยงตรง ทนัสมยั และใชง้านไดท้นัที เมื่อไดร้ะบบที่ตอ้งการต่อไปก็เตรียมการพ้ืนที่เพาะปลูกและ

วางระบบต่อไป  

10.1.2 การออกแบบระบบการให้นํ้าตามความเหมาะสม หลกัการออกแบบระบบการให้นํ้ าไม่ว่า

จะเป็นระบบการให้นํ้ าแบบใดก็ตาม ก็ใช้หลักการออกแบบเหมือนกัน จะแตกต่างกันบ้างก็เก่ียวกับ

เปอร์เซ็นต์ความช้ืนที่จะครอบคลุมเขตราก และประสิทธิภาพการกระจายนํ้า เป็นตน้ ในการออกแบบระบบ

การให้นํ้านั้น จะตอ้งมีขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 

• การคาํนวณหาความตอ้งการการใช้นํ้ าของพืชในช่วงวิกฤต ซ่ึงหมายถึงปริมาณการใช้

นํ้าของพืชสูงสุดในแต่ละวนัหรือในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมพอเพียงกบัความ

ตอ้งการของพืช เช่น ขา้วโพดตอ้งการปริมาณนํ้า 2 มม.ต่อวนั 

 

 
 

• การหาปริมาณความช้ืนที่ดินอุม้นํ้ าและอตัราการซึมไดสู้งสุด และปริมาณนํ้ าที่ยอมให้

พืชใช้ของดินนั้นๆ เช่น ดินร่วนมีปริมาณความช้ืนที่พืชจะนาํไปใช้ได้ เท่ากับ 38 มม.ต่อความลึกของดิน    

30 ซ.ม. และกาํหนดการใช้นํ้าของพืช (MAD) เท่ากบั 50% ก็เท่ากบัว่า ให้พืชใช้นํ้าแต่ละคร้ังเท่ากบั 19 มม.

ต่อความลึกของดิน 30 ซ.ม. จะเห็นไดว่้าเมื่อรู้อตัราการใชข้องพืช และทราบความสามารถในการอุม้นํ้ าของ

ดิน การให้นํ้าก็สามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมได ้

• การคาํนวณหาความถี่ในการให้นํ้ า จากข้อที่1.2.2 นํ้ าที่ให้พืชใช้ไดเ้ท่ากับ 19 มม.ต่อ

ความลึกของดิน 30 ซ.ม. หากขา้วโพดต้องการปริมาณนํ้ า 2 มม.ต่อวนั ก็เท่ากบัว่าข้าวโพดใช้นํ้ าได ้9 วนั 

แลว้จึงตอ้งทาํการให้นํ้ าอีกคร้ัง เป็นความลึกที่ตอ้งให้ เท่ากบั 19 มม.ต่อความลึกของดิน 30 ซ.ม. (หากระบบ

มีประสิทธิภาพการให้นํ้า 100%) 

• การเลือกระบบให้นํ้า จากขอ้มูลที่ไดก้ารอุม้นํ้ าและการซึมนํ้าของดินและการใชน้ํ้าของ

พืช มาเป็นตวักาํหนดการให้นํ้ าในแต่ละคร้ัง เพ่ือป้องกนัปริมาณนํ้ าท่ีให้ในแต่ละคร้ังมากหรือน้อยเกินไป 

หากให้ปริมาณคร้ังละมากๆ ก็ไหลบ่าชะล้างปุ๋ ยและหน้าดิน หากให้ปริมาณคร้ังละน้อยเกินไป ทําให้

เสียเวลาการให้นํ้ า ส้ินเปลืองแรงงาน ไม่ทนัต่อเวลา เช่น อตัราการซึมนํ้ าของดินร่วนเท่ากบั 18 มม./ช.ม. แต่

การให้นํ้าของระบบเท่ากบั 22 มม./ช.ม. ก็เท่ากบัว่ามีนํ้าเหลือ 4 มม. 

10.1.3 การคํานวณออกแบบชลประทานอย่างง่าย 

การออกแบบชลประทานอยา่งง่าย สามารถทาํไดโ้ดยการหาหรือเก็บขอ้มูลที่จาํเป็น ทั้งที่ใช้

ออกแบบ และตน้ทุนของระบบ เพ่ือให้เกิดความประหยดัและเท่ียงตรงในการออกแบบระบบ ดงัตารางที่ 

10.1 

ตารางที่ 10.1 ตารางคาํนวณออกแบบชลประทานอยา่งง่าย 

หัวข้อ ข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบ หน่วย พืช 1 พืช2 

1 ขนาดพ้ืนที่ปลูก ไร่   

2 จาํนวนตน้ต่อพ้ืนที ่ ตน้/ไร่   

3 พ้ืนที่ปลูก ม3   

4. ระยะห่างระหว่างแถว เมตร   

5. ระยะห่างระหว่างตน้ เมตร   

6. ชนิดของหัวให้นํ้าที่ตอ้งการ    

7. ปริมาณการให้นํ้าของหัวให้นํ้า ลิตร/ช.ม.   

8. จาํนวนเส้นท่อสาํหรับส่งนํ้า เส้น   
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หัวข้อ ข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบ หน่วย พืช 1 พืช2 

9. ระยะห่างหัวให้นํ้า เมตร   

10. ระยะห่างระหว่างแถวหัวให้นํ้า เมตร   

11. ความสามารถในการให้นํ้าของหัวให้นํ้า  มม./ช.ม.   

12. อตัราการระเหยนํ้าต่อวนั มม./วนั   

13. ปริมาณนํ้าที่พืชตอ้งการ ลิตร/ตน้/วนั   

14. เวลาที่ใชใ้ห้นํ้าต่อกะ(Shift) ชัว่โมง   

15. จาํนวนกะการให้นํ้า กะ   

16. ความถี่ในการให้นํ้า วนั/คร้ัง   

17. เวลาที่ให้นํ้าแต่ละคร้ัง ชัว่โมง   

18. ขนาดของเคร่ืองสูบนํ้าที่เหมาะสม ม3/ช.ม.   

19. เลือกชนิดของเคร่ืองกรองนํ้า แผ่น/ตะแกรง   

20. ขนาดเคร่ืองกรองนํ้าที่เหมาะสม น้ิว   

21. จาํนวนท่อแขนงที่ใช ้ เมตร   

22. จาํนวนหัวให้นํ้าที่ใช ้ ชุด   

 

ตน้ทุนอุปกรณ ์ ราคา 

1. เคร่ืองสูบนํ้า  

2. เคร่ืองกรองนํ้า  

3. ท่อประธานหรือท่อเมน  

4. ท่อรองประธานหรือท่อเมนยอ่ย  

5. ท่อแขนง  

6. หัวจ่ายนํ้า  

7. อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า  

8. ชุดควบคุมระบบอตัโนมติั  

รวมราคาทั้งหมด  

 

(ท่ีมา : ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร, ม.ป.ป) 
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หัวข้อ ข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบ หน่วย พืช 1 พืช2 

9. ระยะห่างหัวให้นํ้า เมตร   

10. ระยะห่างระหว่างแถวหัวให้นํ้า เมตร   

11. ความสามารถในการให้นํ้าของหัวให้นํ้า  มม./ช.ม.   

12. อตัราการระเหยนํ้าต่อวนั มม./วนั   

13. ปริมาณนํ้าที่พืชตอ้งการ ลิตร/ตน้/วนั   

14. เวลาที่ใชใ้ห้นํ้าต่อกะ(Shift) ชัว่โมง   

15. จาํนวนกะการให้นํ้า กะ   

16. ความถี่ในการให้นํ้า วนั/คร้ัง   

17. เวลาที่ให้นํ้าแต่ละคร้ัง ชัว่โมง   

18. ขนาดของเคร่ืองสูบนํ้าที่เหมาะสม ม3/ช.ม.   

19. เลือกชนิดของเคร่ืองกรองนํ้า แผ่น/ตะแกรง   

20. ขนาดเคร่ืองกรองนํ้าที่เหมาะสม น้ิว   

21. จาํนวนท่อแขนงที่ใช ้ เมตร   

22. จาํนวนหัวให้นํ้าที่ใช ้ ชุด   

 

ตน้ทุนอุปกรณ ์ ราคา 

1. เคร่ืองสูบนํ้า  

2. เคร่ืองกรองนํ้า  

3. ท่อประธานหรือท่อเมน  

4. ท่อรองประธานหรือท่อเมนยอ่ย  

5. ท่อแขนง  

6. หัวจ่ายนํ้า  

7. อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า  

8. ชุดควบคุมระบบอตัโนมติั  

รวมราคาทั้งหมด  

 

(ท่ีมา : ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร, ม.ป.ป) 

 

 

 

 

 
 

10.2 การจัดวางพืน้ที่เพาะปลูกให้เหมาะสมกับการวางระบบนํ้า 

การแบ่งขนาดของแปลงเพาะปลูก มีผลต่อขนาดของระบบนํ้ า หากแปลงเพาะปลูกมีขนาดใหญ่ การ

เลือกใช้เคร่ืองสูบนํ้า และขนาดของท่อ ก็จะมีขนาดใหญ่ตามไปดว้ย แต่ก็อาจมีผลดีในเร่ืองเวลาที่ส้ันลงและ

แรงงานนอ้ยลง แต่ก็อาจส้ินเปลืองพลงังานมากจนอาจไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน 

ตัวอย่าง  (ศูนยฝึ์กอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน.  ม.ป.ป.) 

• พ้ืนที่เพาะปลูก จาํนวน 20 ไร่ 

• ปลูกไม้ผลระยะ 4 x 4 เมตร (1ไร่ปลูกได้ 100 ต้น) ดังนั้นพ้ืนที่จาํนวน 20 ไร่ก็จะมี

ตน้ไมท้ั้งหมด 2,000 ตน้ 

• ตอ้งการให้นํ้ าดว้ยระบบมินิสปริงเกลอร์ มีอตัราการจ่ายนํ้ าที่หัวสปริงเกลอร์ เท่ากบั 60 

ลิตรต่อชั่วโมง ที่แรงดันนํ้ าสูง 15 เมตร โดยให้นํ้ าคร้ังละ 1 ชั่วโมง (ดงัภาพที่ 11.1) พ้ืนที่ที่ตอ้งการให้นํ้ า

จาํนวน 20 ไร่ สามารถจดัทาํไดห้ลายทางเลือก  โดยจดัทาํตวัอยา่งให้เปรียบเทียบเป็น ทางเลือกดงัน้ี 

                        
                                60 ลิตร/ตน้/ชัว่โมง                                60 ลิตร/ตน้/ชัว่โมง 

(หัวมินิสปริงเกลอร์  2,000 หัว แต่ละหัวให้นํา้ 60 ลิตร/ต้น/ช่ัวโมง) 

                             
                                  60 ลิตร/ตน้/ชัว่โมง                    60 ลิตร/ตน้/ชัว่โมง 

ภาพท่ี 10.1 พ้ืนท่ี 20 ไร่ ไมผ้ล 2,000 ตน้ หัวมินิสปริงเกลอร์ 2,000 หัว แต่ละหัวให้นํ้า 60 ลิตร/ชัว่โมง 

(ท่ีมา : ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร, ม.ป.ป.) 

 

ไมผ้ล 2,000 ตน้ 

พ้ืนที่ปลูก 20 ไร่ 
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                                60 ลิตร/ตน้/ชัว่โมง                                  60 ลิตร/ตน้/ชัว่โมง 

(หัวมินิสปริงเกลอร์  2,000 หัว) 

                             
                                  60 ลิตร/ตน้/ชัว่โมง                    60 ลิตร/ตน้/ชัว่โมง 

ภาพท่ี 10.2 ทางเลอืกท่ี 1   เลอืกให้นํ้าครั้ งเดียวพร้อมกนั 20 ไร่ ใชเ้วลาในการให้นํ้า 1 ชัว่โมง 

(ท่ีมา : ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร, ม.ป.ป.) 

 

                        
                                60 ลิตร/ตน้/ชัว่โมง                                  60 ลิตร/ตน้/ชัว่โมง 

 

 

                             
                                  60 ลิตร/ตน้/ชัว่โมง                    60 ลิตร/ตน้/ชัว่โมง 

ภาพท่ี 10.3 ทางเลือกท่ี 2  แบ่งเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กนั แปลงละ 10 ไร่ ใชเ้วลาให้นํ้า 2 ชัว่โมง 

(ท่ีมา : ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร, ม.ป.ป.) 

10 ไร่ สปริงเกลอร์  1,000 หัว  

 
10 ไร่ สปริงเกลอร์  1,000 หัว  
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                                60 ลิตร/ตน้/ชัว่โมง                                  60 ลิตร/ตน้/ชัว่โมง 

(หัวมินิสปริงเกลอร์  2,000 หัว) 

                             
                                  60 ลิตร/ตน้/ชัว่โมง                    60 ลิตร/ตน้/ชัว่โมง 

ภาพท่ี 10.2 ทางเลอืกท่ี 1   เลอืกให้นํ้าครั้ งเดียวพร้อมกนั 20 ไร่ ใชเ้วลาในการให้นํ้า 1 ชัว่โมง 

(ท่ีมา : ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร, ม.ป.ป.) 

 

                        
                                60 ลิตร/ตน้/ชัว่โมง                                  60 ลิตร/ตน้/ชัว่โมง 

 

 

                             
                                  60 ลิตร/ตน้/ชัว่โมง                    60 ลิตร/ตน้/ชัว่โมง 

ภาพท่ี 10.3 ทางเลือกท่ี 2  แบ่งเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กนั แปลงละ 10 ไร่ ใชเ้วลาให้นํ้า 2 ชัว่โมง 

(ท่ีมา : ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร, ม.ป.ป.) 

10 ไร่ สปริงเกลอร์  1,000 หัว  

 
10 ไร่ สปริงเกลอร์  1,000 หัว  

 

 

 
 

                        
                                60 ลิตร/ตน้/ชัว่โมง                                  60 ลิตร/ตน้/ชัว่โมง 

 

                             
                                  60 ลิตร/ตน้/ชัว่โมง                    60 ลิตร/ตน้/ชัว่โมง 

ภาพท่ี 10.4 ทางเลือกท่ี 3  แบ่งเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กนั แปลงละ 5 ไร่ ใชเ้วลาให้นํ้า 4 ชัว่โมง 

(ท่ีมา : ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร, ม.ป.ป.) 

 

          

 

 

  60 ลิตร/ตน้/ชัว่โมง                 60 ลิตร/ตน้/ชัว่โมง                   60 ลิตร/ตน้/ชัว่โมง                    60 ลิตร/ตน้/ชัว่โมง 

2.5 ไร่สปริงเกลอร์ 250 หัว             2.5 ไร่สปริงเกลอร์ 250 หัว              2.5 ไร่สปริงเกลอร์ 250 หัว                 2.5 ไร่สปริงเกลอร์ 250 หัว 

 

 

                             

                                   

                     

   60 ลิตร/ตน้/ชัว่โมง                 60 ลิตร/ตน้/ชัว่โมง                   60 ลิตร/ตน้/ชัว่โมง                    60 ลิตร/ตน้/ชัว่โมง 

2.5 ไร่สปริงเกลอร์ 250 หัว             2.5 ไร่สปริงเกลอร์ 250 หัว                2.5 ไร่สปริงเกลอร์ 250 หัว                 2.5 ไร่สปริงเกลอร์ 250 หัว 

ภาพท่ี 10.5 ทางเลือกท่ี 4  แบ่งแปลงเป็น 8 ส่วนเท่าๆ กนั แปลงละ 2.5 ไร่ ใชเ้วลาให้นํ้า 8 ชัว่โมง 

(ท่ีมา : ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร, ม.ป.ป.) 

  5 ไร่ สปริงเกลอร์  500 หัว  

 

  5 ไร่ สปริงเกลอร์  500 หัว  

 

  5 ไร่ สปริงเกลอร์  500 หัว  

 

  5 ไร่ สปริงเกลอร์  500 หัว  

 



ระบบการให้นระบบการให้น้้ำาและการจัดการำาและการจัดการ

การเลือกใช้และออกแบบระบบการให้น้ำา134

 

 
 

สรุป จะเห็นไดว่้าการเลือกวิธีการให้นํ้ าคร้ังละ 20 ไร่ กบัคร้ังละ 2.5 ไร่จะมีผลต่อขนาดของอุปกรณ์

ที่ต้องใช้เช่นขนาดของเคร่ืองสูบนํ้ าและขนาดของท่อ  รวมถึงระยะเวลาในการให้นํ้ าในแต่ละคร้ังและ

เก่ียวขอ้งถึงแรงงานที่ใชใ้นการดูแลระบบนํ้าอีกดว้ย 

10.3 การวางผังระบบและการกําหนดรูปแบบการวางแนวท่อในลักษณะต่างๆ 

10.3.1 การวางผังระบบท่อการให้นํ้า องค์ประกอบของระบบการให้นํ้าในระบบท่อที่สมบูรณ์ จะ

ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลกัๆ ดงัน้ี 

• ท่อประธาน (Main Line) หรือมกัเรียกทบัศพัท์ว่า ท่อเมน ซ่ึงหมายถึงท่อท่ีมีหน้าท่ีจ่าย

หรือส่งนํ้าจากเคร่ืองสูบนํ้า ไปยงัท่อรองประธาน (Sub-Main Line)  

• ท่อรองประธาน (Sub-Main Line) หรือมกัเรียกทบัศพัทว่์า ท่อเมนยอ่ย ซ่ึงหมายถึงท่อที่

มีหน้าที่รับนํ้ าจากท่อประธาน (Main Line) แล้วแบ่งการส่งนํ้ าออกเป็นแปลงย่อยๆ โดยมีวาล์วเป็นตัว

ควบคุมการปิดเปิดของแต่ละแปลง 

• ท่อแขนง (Lateral Line) หรือมกัเรียกทบัศพัทว่์า ท่อยอ่ย ซ่ึงหมายถึงท่อที่มีหน้าที่รับนํ้ า

จากท่อรองประธาน (Sub-Main Line) แลว้ส่งต่อไปยงัหัวปล่อยนํ้ า (ระบบหยด) หรือหัวฉีดนํ้ า (ระบบฉีด

ฝอย) เพ่ือนาํนํ้าไปสู่ตน้พืชที่ตอ้งการให้นํ้า 

 

ภาพท่ี 10.6 ผงัระบบการสูบนํ้าและจ่ายนํ้าอย่างง่าย  

(ท่ีมา : ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร, ม.ป.ป.) 

 

 
 

10.3.2 การกําหนดรูปแบบการแบ่งพื้นที่ให้นํ้าและวางแนวท่อในลักษณะต่างๆ 

การกาํหนดรูปแบบพ้ืนที่ให้นํ้ าและวางแนวท่ออย่างเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนที่เพาะปลูกนั้น 

จะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้นํ้ าของระบบให้สูงขึ้น ลดตน้ทุนการผลิตไดอ้ีกทางหน่ึง อีกทั้งทาํให้การ

บริหารจดัการการให้นํ้ าไม่ยุ่งยาก การลงทุนเพ่ือสร้างระบบลดลง สามารถแบ่งพ้ืนที่เพาะปลูกออกไดอ้ย่าง

ชดัเจน เลือกชนิดของพืชที่ปลูกไดอ้ย่างหลากหลายและเหมาะสมย่ิงขึ้น การกาํหนดรูปแบบต่างๆ สามารถ

กาํหนดไดด้งัน้ี 

1) แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 แปลง ท่อแขนงวางขนานกบัท่อประธาน ท่อรองประธานแปลงที่1 และ

2  จ่ายนํ้ า 100%  ของปริมาณการไหล ท่อรองประธานท่ี 3 และ 4 จ่ายนํ้ า 50% ของปริมาณการไหล  เมื่อ

พิจารณาแลว้ควรเปิดนํ้า 2 คร้ังสลบักนั คือแปลงที่1และ 3 เปิดพร้อมกนั แปลงที่ 2 และ 4 เปิดพร้อมกนั 

2) แบ่งพ้ืนที่ เป็น 4 แปลง แยกท่อประธาน  2 ท่อ ท่อแขนงวางตั้ งฉากกับท่อประธาน       

ท่อประธานแปลงท่ี 1 กบั 3 และ 2 กบั 4 จ่ายนํ้ า 50% ของปริมาณการไหล แปลงที่ 1 และ 3 จะให้นํ้ าพร้อม

กนั สลบักบัแปลงที่ 2 และ 4 (ให้ 2 คร้ังเช่นกนั) 

  

ภาพท่ี 10.7 แบ่งพ้ืนท่ีเป็น 4 แปลง ภาพท่ี 10.8 แบ่งพ้ืนท่ีเป็น 4 แปลงแยกท่อประธาน 2 ท่อ 

(ท่ีมา : บริษัท ซุปเปอร์โปรดักส์ จาํกัด) 

 



ระบบการให้นระบบการให้น้้ำาและการจัดการำาและการจัดการ

135การเลือกใช้และออกแบบระบบการให้น้ำา

 

 
 

สรุป จะเห็นไดว่้าการเลือกวิธีการให้นํ้ าคร้ังละ 20 ไร่ กบัคร้ังละ 2.5 ไร่จะมีผลต่อขนาดของอุปกรณ์

ที่ต้องใช้เช่นขนาดของเคร่ืองสูบนํ้ าและขนาดของท่อ  รวมถึงระยะเวลาในการให้นํ้ าในแต่ละคร้ังและ

เก่ียวขอ้งถึงแรงงานที่ใชใ้นการดูแลระบบนํ้าอีกดว้ย 

10.3 การวางผังระบบและการกําหนดรูปแบบการวางแนวท่อในลักษณะต่างๆ 

10.3.1 การวางผังระบบท่อการให้นํ้า องค์ประกอบของระบบการให้นํ้าในระบบท่อที่สมบูรณ์ จะ

ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลกัๆ ดงัน้ี 

• ท่อประธาน (Main Line) หรือมกัเรียกทบัศพัท์ว่า ท่อเมน ซ่ึงหมายถึงท่อที่มีหน้าที่จ่าย

หรือส่งนํ้าจากเคร่ืองสูบนํ้า ไปยงัท่อรองประธาน (Sub-Main Line)  

• ท่อรองประธาน (Sub-Main Line) หรือมกัเรียกทบัศพัทว่์า ท่อเมนยอ่ย ซ่ึงหมายถึงท่อที่

มีหน้าที่รับนํ้ าจากท่อประธาน (Main Line) แล้วแบ่งการส่งนํ้ าออกเป็นแปลงย่อยๆ โดยมีวาล์วเป็นตัว

ควบคุมการปิดเปิดของแต่ละแปลง 

• ท่อแขนง (Lateral Line) หรือมกัเรียกทบัศพัทว่์า ท่อยอ่ย ซ่ึงหมายถึงท่อที่มีหน้าที่รับนํ้ า

จากท่อรองประธาน (Sub-Main Line) แลว้ส่งต่อไปยงัหัวปล่อยนํ้ า (ระบบหยด) หรือหัวฉีดนํ้ า (ระบบฉีด

ฝอย) เพ่ือนาํนํ้าไปสู่ตน้พืชที่ตอ้งการให้นํ้า 

 

ภาพท่ี 10.6 ผงัระบบการสูบนํ้าและจ่ายนํ้าอย่างง่าย  

(ท่ีมา : ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร, ม.ป.ป.) 

 

 
 

10.3.2 การกําหนดรูปแบบการแบ่งพื้นที่ให้นํ้าและวางแนวท่อในลักษณะต่างๆ 

การกาํหนดรูปแบบพ้ืนที่ให้นํ้ าและวางแนวท่ออย่างเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนที่เพาะปลูกนั้น 

จะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้นํ้ าของระบบให้สูงขึ้น ลดตน้ทุนการผลิตไดอ้ีกทางหน่ึง อีกทั้งทาํให้การ

บริหารจดัการการให้นํ้ าไม่ยุ่งยาก การลงทุนเพ่ือสร้างระบบลดลง สามารถแบ่งพ้ืนที่เพาะปลูกออกไดอ้ย่าง

ชดัเจน เลือกชนิดของพืชที่ปลูกไดอ้ย่างหลากหลายและเหมาะสมย่ิงขึ้น การกาํหนดรูปแบบต่างๆ สามารถ

กาํหนดไดด้งัน้ี 

1) แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 แปลง ท่อแขนงวางขนานกบัท่อประธาน ท่อรองประธานแปลงที่1 และ

2  จ่ายนํ้ า 100%  ของปริมาณการไหล ท่อรองประธานที่ 3 และ 4 จ่ายนํ้ า 50% ของปริมาณการไหล  เมื่อ

พิจารณาแลว้ควรเปิดนํ้า 2 คร้ังสลบักนั คือแปลงที่1และ 3 เปิดพร้อมกนั แปลงที่ 2 และ 4 เปิดพร้อมกนั 

2) แบ่งพ้ืนที่ เป็น 4 แปลง แยกท่อประธาน  2 ท่อ ท่อแขนงวางตั้ งฉากกับท่อประธาน       

ท่อประธานแปลงที่ 1 กบั 3 และ 2 กบั 4 จ่ายนํ้ า 50% ของปริมาณการไหล แปลงที่ 1 และ 3 จะให้นํ้ าพร้อม

กนั สลบักบัแปลงที่ 2 และ 4 (ให้ 2 คร้ังเช่นกนั) 

  

ภาพท่ี 10.7 แบ่งพ้ืนท่ีเป็น 4 แปลง ภาพท่ี 10.8 แบ่งพ้ืนท่ีเป็น 4 แปลงแยกท่อประธาน 2 ท่อ 

(ท่ีมา : บริษัท ซุปเปอร์โปรดักส์ จาํกัด) 

 



ระบบการให้นระบบการให้น้้ำาและการจัดการำาและการจัดการ

การเลือกใช้และออกแบบระบบการให้น้ำา136

 

 
 

3) แบ่งพ้ืนที่เป็น 2 แปลง ท่อยอ่ยวางตั้งฉากกบัท่อรองประธาน วาล์วอยูต่รงกลาง ควบคุม

ท่อประธานแทนที่ท่อรองประธาน 1 และ 2  แปลงยอ่ย 1 ให้นํ้าสลบักบัแปลงยอ่ย 2  ท่อประธานทั้งซ้ายและ

ขวา จ่ายนํ้า 100% ของปริมาณการไหล 

 

ภาพท่ี 10.9 แบ่งพ้ืนท่ีเป็น 2 โซน  ให้นํ้า 2 ครั้ ง 

(ท่ีมา : บริษัท ซุปเปอร์โปรดักส์ จาํกัด) 

สรุป  พ้ืนที่ที่จะวางระบบนํ้าจะแบ่งเป็นก่ีโซนก็ไดต้ามความเหมาะสม  แต่ตอ้งคาํนึงถึงท่อประธาน 

และท่อรองประธาน เช่น ขนาดของท่อประธานและท่อรองประธานแบบที่ 1 และแบบที่ 2 มีขนาดใกลเ้คียง

กนั ขนาดของท่อประธานและท่อรองประธานแบบที่ 3 มีขนาดใหญ่กว่าแบบที่ 1 และแบบที่ 2 อีกเท่าตวั  

จะเห็นไดว่้าเมื่อแบ่งโซนเพ่ิมขึ้น ปริมาณการส่งนํ้ าจะลดลง ซ่ึงมีผลต่อขนาดของท่อประธานและ

รองประธาน ที่มีขนาดเล็กลง แต่ก็ตอ้งเพ่ิมรอบเวรในการให้นํ้ ามากขึ้น ซ่ึงหมายถึงเวลาทีต่อ้งใช้ให้นํ้ าตอ้ง

นานขึ้นไปดว้ย 

 

 
 

10.4 การเลือกใช้และติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า 

10.4.1 การเลือกใช้เคร่ืองสูบนํ้า เคร่ืองสูบนํ้า (Water Pump) เป็นเคร่ืองมือที่ใช้สาํหรับส่งของเหลว

ต่างๆ ไปตามท่อทางที่ตอ้งการ เช่น การส่งนํ้ า หรือของเหลวอื่นๆ ซ่ึงมีคุณสมบติัเฉพาะตวัคือไม่หดตวัเมื่อ

อยูภ่ายใตค้วามดนั เคร่ืองสูบนํ้า (Water Pump) จะทาํงานไดข้ึ้นอยูก่บั 

ก. ความดนัของบรรยากาศ 

ข. ความเป็นสุญญากาศ 

ความสามารถในการดูดนํ้า มีส่วนเก่ียวขอ้งมากกบัความดนัของบรรยากาศ กล่าวคือ ถา้ใช้

ท่อที่ตั้งตรงจากระดับนํ้ า ทาํภายในท่อให้เกิดสุญญากาศ ก็จะสามารถดูดนํ้ าให้ไหลขึ้นไปตามท่อได้สูง 

10.33 เมตร (ภายในท่อต้องเป็นสุญญากาศ 100% ) แต่ประสิทธิภาพของเคร่ืองสูบนํ้ าโดยทั่วไป มี

ความสามารถท่ีจะทาํให้เกิดสุญญากาศ ภายในท่อไดเ้พียง 70-80% เท่านั้น เพราะอาจเกิดรอยร่ัวตามจุดต่างๆ

ไดเ้ช่นขอ้ต่อ และซีลต่างๆ  

ความสูงในการดูดนํ้ า เป็นความสามารถในการดูดนํ้ าของเคร่ืองสูบนํ้ าแต่ละชนิด 

ความสามารถในการดูดนํ้ าจะเร่ิมวัดจากผิวนํ้ าถึงแกนใบพัดเคร่ืองสูบนํ้ า โดยทั่วไปเคร่ืองสูบนํ้ าแบบ      

หอยโข่ง (Centrifugal Pump) ซ่ึงเป็นเคร่ืองสูบนํ้าที่นิยมใชก้บัระบบการให้นํ้ามากที่สุด (ดงัภาพที่10.12)  ก็มี

ระยะดูดสูงสุดเพียง 6 เมตร แต่ในปัจจุบนัเคร่ืองสูบนํ้ าแบบหอยโข่งบางรุ่นมีระยะดูดสูงสุดมากกว่า 6 เมตร 

คือประมาณ 9 – 12 เมตร 

 

ภาพท่ี 10.10 ความสูงในการดูดนํ้าของเคร่ืองสูบนํ้าแบบหอยโข่ง 

(ท่ีมา : Turf irrigation manual) 
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10.4 การเลือกใช้และติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า 

10.4.1 การเลือกใช้เคร่ืองสูบนํ้า เคร่ืองสูบนํ้า (Water Pump) เป็นเคร่ืองมือที่ใช้สาํหรับส่งของเหลว

ต่างๆ ไปตามท่อทางที่ตอ้งการ เช่น การส่งนํ้ า หรือของเหลวอื่นๆ ซ่ึงมีคุณสมบติัเฉพาะตวัคือไม่หดตวัเมื่อ

อยูภ่ายใตค้วามดนั เคร่ืองสูบนํ้า (Water Pump) จะทาํงานไดข้ึ้นอยูก่บั 

ก. ความดนัของบรรยากาศ 

ข. ความเป็นสุญญากาศ 

ความสามารถในการดูดนํ้า มีส่วนเก่ียวขอ้งมากกบัความดนัของบรรยากาศ กล่าวคือ ถา้ใช้

ท่อที่ตั้งตรงจากระดับนํ้ า ทาํภายในท่อให้เกิดสุญญากาศ ก็จะสามารถดูดนํ้ าให้ไหลขึ้นไปตามท่อได้สูง 

10.33 เมตร (ภายในท่อต้องเป็นสุญญากาศ 100% ) แต่ประสิทธิภาพของเคร่ืองสูบนํ้ าโดยทั่วไป มี

ความสามารถท่ีจะทาํให้เกิดสุญญากาศ ภายในท่อไดเ้พียง 70-80% เท่านั้น เพราะอาจเกิดรอยร่ัวตามจุดต่างๆ

ไดเ้ช่นขอ้ต่อ และซีลต่างๆ  

ความสูงในการดูดนํ้ า เป็นความสามารถในการดูดนํ้ าของเคร่ืองสูบนํ้ าแต่ละชนิด 

ความสามารถในการดูดนํ้ าจะเร่ิมวัดจากผิวนํ้ าถึงแกนใบพัดเคร่ืองสูบนํ้ า โดยทั่วไปเคร่ืองสูบนํ้ าแบบ      

หอยโข่ง (Centrifugal Pump) ซ่ึงเป็นเคร่ืองสูบนํ้าที่นิยมใชก้บัระบบการให้นํ้ามากที่สุด (ดงัภาพที่10.12)  ก็มี

ระยะดูดสูงสุดเพียง 6 เมตร แต่ในปัจจุบนัเคร่ืองสูบนํ้ าแบบหอยโข่งบางรุ่นมีระยะดูดสูงสุดมากกว่า 6 เมตร 

คือประมาณ 9 – 12 เมตร 

 

ภาพท่ี 10.10 ความสูงในการดูดนํ้าของเคร่ืองสูบนํ้าแบบหอยโข่ง 

(ท่ีมา : Turf irrigation manual) 
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ภาพท่ี 10.11 ปริมาณนํ้า (Q) และความดนั (Head,H) ของเคร่ืองสูบนํ้า 

(ท่ีมา : บริษัท ซุปเปอร์โปรดักส์ จาํกัด) 

 

ภาพท่ี 10.12 เคร่ืองสูบนํ้าแบบหอยโข่ง (Centrifugal Pump) 

(ท่ีมา : Turf irrigation manual) 
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ภาพท่ี 10.11 ปริมาณนํ้า (Q) และความดนั (Head,H) ของเคร่ืองสูบนํ้า 

(ท่ีมา : บริษัท ซุปเปอร์โปรดักส์ จาํกัด) 

 

ภาพท่ี 10.12 เคร่ืองสูบนํ้าแบบหอยโข่ง (Centrifugal Pump) 

(ท่ีมา : Turf irrigation manual) 

 

 

 
 

ดงันั้นการเลือกใช้เคร่ืองสูบนํ้ าจะต้องคาํนึงถึงความต้องการปริมาณนํ้ าและแรงดันนํ้ า 

ไม่ไดเ้ลือกตามความนิยม และไม่บอกซ้ือกนัดว้ยแรงมา้ของเคร่ืองตน้กาํลงั หรือบอกขนาดความโตของท่อ

ดูด ท่อส่ง  การเลือกตอ้งคาํนึงถึงประสิทธิภาพท่ีตอ้งการ เช่น ปริมาณนํ้ าที่ตอ้งการ (Q) มีหน่วยเป็นลิตรต่อ

นาที หรือลูกบาศก์เมตรต่อชัว่โมง  และความดนัหรือความสูงท่ีตอ้งการส่ง (Head,H) มีหน่วยเป็นเมตรค่า Q 

และ H จะมีความผกผนักัน เช่น หาก Q มาก H จะตํ่า  และหาก H สูง Q จะตํ่า  ข้อมูลเหล่าน้ีสามารถขอดู

ตารางมาตรฐานและรายละเอียดของป้ัมไดท้ี่ร้านจาํหน่าย 

เมื่อเลือกเคร่ืองสูบนํ้ าได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปก็เลือกเคร่ืองต้นกําลัง เช่น ใช้

มอเตอร์ หรือเคร่ืองยนต ์(ดงัภาพที่ 10.13 และภาพที่ 10.14) ทั้งน้ีก็ขึ้นอยู่กบัปัจจยัหลายขอ้ดงัท่ีกล่าวไปแลว้

ในบทตน้ๆ 

 

ภาพท่ี 10.13 เคร่ืองสูบนํ้าใชเ้คร่ืองยนตเ์ป็นตน้กาํลงั 

 

ภาพท่ี 10.14 เคร่ืองสูบนํ้าใชม้อเตอร์ไฟฟ้าเป็นตน้กาํลงั 
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10.4.2 การติดต้ังท่อดูดและอปุกรณ์  การติดตั้งท่อดูดและอุปกรณ์มีหลกัเกณฑท์ัว่ไปดงัต่อไปน้ีคอื 

• ศูนยก์ลางของเคร่ืองสูบนํ้า (Pump) ควรอยูใ่กลก้บัระดบัผิวนํ้าให้มากที่สุด 

• อุปกรณ์ในการประกอบท่อดูดควรมีให้นอ้ยที่สุด เช่น ขอ้งอ ขอ้ต่อต่างๆ และจุดต่อ เพ่ือ

ป้องกนัรอยร่ัวของอากาศที่จะไหลเขา้ ซ่ึงมีผลทาํให้ประสิทธิภาพการดูดของเคร่ืองสูบนํ้าลดลง 

• ความยาวของท่อดูดจะตอ้งส้ันที่สุด และในแนวช่วงต่อระหว่างขอ้ลดคางหมู (Eccentric   

Reducer) กบัขอ้งอ 90 องศา ควรส้ันที่สุดแต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 6 เท่าของเส้นผ่าศูนยก์ลางท่อ เพ่ือให้การไหล

ของนํ้าราบเรียบสมํ่าเสมอก่อนเขา้เคร่ืองสูบนํ้า 

• ที่ปลายท่อดูดจะตอ้งมีลิ้นปิดเปิด (Foot Valve) และหัวกะโหลกกรองนํ้า (Strainer) 

• ท่อดูดที่นาํมาติดตั้งกบัเคร่ืองสูบนํ้าจะตอ้งมีขนาดเท่ากนัหรือใหญ่กว่าจุดต่อที่เคร่ืองสูบ

นํ้านั้นๆ เพราะหากมีขนาดเล็กกว่าจะเป็นการลดประสิทธิภาพการดูดของเคร่ืองสูบนํ้าเป็นอยา่งมาก 

• การต่อขอ้ต่อจะตอ้งต่อให้แน่นสนิทไม่มีรอยร่ัวซึม ควรใชซี้ลเทปหรือนํ้ ายากนัร่ัวทาที่

บริเวณจุดต่อดว้ยทุกคร้ัง 

• ไม่ควรติดตั้งประตูนํ้าที่ท่อดูด ยกเวน้ระดบันํ้าที่ดูดอยูสู่งกว่าศูนยก์ลางเคร่ืองสูบนํ้า 

• ท่อดูดที่ติดตั้งเข้ากับเคร่ืองสูบนํ้ าควรมีความลาดเทจากข้อลดคางหมู ในอัตราส่วน        

2 เซนติเมตรต่อความยาวท่อดูด 1 เมตร (อตัราส่วน1:50) เพ่ือป้องกนัการเกิดโพรงอากาศ 

• ความลึกของท่อดูดที่จุ่มลงไปในนํ้ าจะตอ้งไม่น้อยกว่า 4 เท่า ของเส้นผ่าศูนยก์ลางท่อ 

จากผิวนํ้า และสูงไม่นอ้ยกว่าเส้นผ่าศูนยก์ลางท่อดูด 

• ไม่ควรใชข้อ้ลดกลมแทนขอ้ต่อคางหมู เพราะจะทาํให้เกิดกระเปาะอากาศภายในท่อดูด 

 

ภาพท่ี 10.15 ลกัษณะการติดตั้งท่อดูดท่ีถูกตอ้ง และไม่ถกูตอ้ง 

(ท่ีมา : วิบูลย์  บุญยธโรกุล) 
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10.4.2 การติดต้ังท่อดูดและอปุกรณ์  การติดตั้งท่อดูดและอุปกรณ์มีหลกัเกณฑท์ัว่ไปดงัต่อไปน้ีคอื 

• ศูนยก์ลางของเคร่ืองสูบนํ้า (Pump) ควรอยูใ่กลก้บัระดบัผิวนํ้าให้มากที่สุด 

• อุปกรณ์ในการประกอบท่อดูดควรมีให้นอ้ยที่สุด เช่น ขอ้งอ ขอ้ต่อต่างๆ และจุดต่อ เพ่ือ

ป้องกนัรอยร่ัวของอากาศที่จะไหลเขา้ ซ่ึงมีผลทาํให้ประสิทธิภาพการดูดของเคร่ืองสูบนํ้าลดลง 

• ความยาวของท่อดูดจะตอ้งส้ันที่สุด และในแนวช่วงต่อระหว่างขอ้ลดคางหมู (Eccentric   

Reducer) กบัขอ้งอ 90 องศา ควรส้ันที่สุดแต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 6 เท่าของเส้นผ่าศูนยก์ลางท่อ เพ่ือให้การไหล

ของนํ้าราบเรียบสมํ่าเสมอก่อนเขา้เคร่ืองสูบนํ้า 

• ที่ปลายท่อดูดจะตอ้งมีลิ้นปิดเปิด (Foot Valve) และหัวกะโหลกกรองนํ้า (Strainer) 

• ท่อดูดที่นาํมาติดตั้งกบัเคร่ืองสูบนํ้าจะตอ้งมีขนาดเท่ากนัหรือใหญ่กว่าจุดต่อที่เคร่ืองสูบ

นํ้านั้นๆ เพราะหากมีขนาดเล็กกว่าจะเป็นการลดประสิทธิภาพการดูดของเคร่ืองสูบนํ้าเป็นอยา่งมาก 

• การต่อขอ้ต่อจะตอ้งต่อให้แน่นสนิทไม่มีรอยร่ัวซึม ควรใชซี้ลเทปหรือนํ้ ายากนัร่ัวทาที่

บริเวณจุดต่อดว้ยทุกคร้ัง 

• ไม่ควรติดตั้งประตูนํ้าที่ท่อดูด ยกเวน้ระดบันํ้าที่ดูดอยูสู่งกว่าศูนยก์ลางเคร่ืองสูบนํ้า 

• ท่อดูดที่ติดตั้งเข้ากับเคร่ืองสูบนํ้ าควรมีความลาดเทจากข้อลดคางหมู ในอัตราส่วน        

2 เซนติเมตรต่อความยาวท่อดูด 1 เมตร (อตัราส่วน1:50) เพ่ือป้องกนัการเกิดโพรงอากาศ 

• ความลึกของท่อดูดท่ีจุ่มลงไปในนํ้ าจะตอ้งไม่น้อยกว่า 4 เท่า ของเส้นผ่าศูนยก์ลางท่อ 

จากผิวนํ้า และสูงไม่นอ้ยกว่าเส้นผ่าศูนยก์ลางท่อดูด 

• ไม่ควรใชข้อ้ลดกลมแทนขอ้ต่อคางหมู เพราะจะทาํให้เกิดกระเปาะอากาศภายในท่อดูด 

 

ภาพท่ี 10.15 ลกัษณะการติดตั้งท่อดูดท่ีถูกตอ้ง และไม่ถกูตอ้ง 

(ท่ีมา : วิบูลย์  บุญยธโรกุล) 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 10.16 แสดงตาํแหน่งท่ีอากาศอาจรั่วไหลเขา้ในท่อดูด 

(ท่ีมา : วิบูลย์  บุญยธโรกุล) 

 

ภาพท่ี 10.17 แสดงการให้ระดบัของการวางท่อดูด 

(ท่ีมา : วิบูลย์  บุญยธโรกุล) 
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ภาพท่ี 10.18 อุปกรณ์ท่อดูดในกรณีท่ีนํ้าอยู่สูงกว่าศูนยก์ลางตวัป้ัม  

(ท่ีมา : วิบูลย์  บุญยธโรกุล) 

 

 

       

ภาพท่ี 10.19 อุปกรณ์ท่อดูดในกรณีท่ีนํ้าอยู่สูงกว่าศูนยก์ลางตวัป้ัม  

(ท่ีมา : วิบูลย์  บุญยธโรกุล) 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 10.20 การใชข้อ้ลดกลมแทนขอ้ต่อคางหมู จะทาํให้เกิดกระเปาะอากาศภายในท่อดูด   

(ท่ีมา : Turf irrigation manual) 

10.4.3 การป้องกันและเพิ่มประสิทธภิาพระบบ  เคร่ืองกรองนํ้าเป็นอุปกรณ์สาํคญัมากที่สุดอยา่ง

หน่ึงในระบบ เพราะช่วยแกปั้ญหาการอุดตนัของหัวปล่อยนํ้า เน่ืองจากรูปล่อยนํ้ามีขนาดเล็ก เมื่อเศษกรวด

หรือขยะถูกสูบผ่านเขา้ไปในระบบ จะทาํให้เกิดการอุดตนั ทาํให้ระบบทาํงานไม่สมบูรณ์ยากต่อการแกไ้ข 

การเลือกขนาดของเคร่ืองกรอง ให้ดูปริมาณความตอ้งการนํ้าและขนาดของท่อประกอบดว้ย 

   
 

 

ภาพท่ี 10.21 เคร่ืองกรองนํ้าแบบแผ่นดิสสําหรับป้องกนัระบบ 

(ท่ีมา : infomine.com) 
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ภาพท่ี 10.18 อุปกรณ์ท่อดูดในกรณีท่ีนํ้าอยู่สูงกว่าศูนยก์ลางตวัป้ัม  

(ท่ีมา : วิบูลย์  บุญยธโรกุล) 

 

 

       

ภาพท่ี 10.19 อุปกรณ์ท่อดูดในกรณีท่ีนํ้าอยู่สูงกว่าศูนยก์ลางตวัป้ัม  

(ท่ีมา : วิบูลย์  บุญยธโรกุล) 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 10.20 การใชข้อ้ลดกลมแทนขอ้ต่อคางหมู จะทาํให้เกิดกระเปาะอากาศภายในท่อดูด   

(ท่ีมา : Turf irrigation manual) 

10.4.3 การป้องกันและเพิ่มประสิทธภิาพระบบ  เคร่ืองกรองนํ้าเป็นอุปกรณ์สาํคญัมากที่สุดอยา่ง

หน่ึงในระบบ เพราะช่วยแกปั้ญหาการอุดตนัของหัวปล่อยนํ้า เน่ืองจากรูปล่อยนํ้ามีขนาดเล็ก เมื่อเศษกรวด

หรือขยะถูกสูบผ่านเขา้ไปในระบบ จะทาํให้เกิดการอุดตนั ทาํให้ระบบทาํงานไม่สมบูรณ์ยากต่อการแกไ้ข 

การเลือกขนาดของเคร่ืองกรอง ให้ดูปริมาณความตอ้งการนํ้าและขนาดของท่อประกอบดว้ย 

   
 

 

ภาพท่ี 10.21 เคร่ืองกรองนํ้าแบบแผ่นดิสสําหรับป้องกนัระบบ 

(ท่ีมา : infomine.com) 
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ภาพท่ี 10.22 เคร่ืองกรองตะกอนทรายท่ีติดมากบันํ้าเพ่ือป้องกนัระบบ 

(ท่ีมา : aytok-filtre-sistemleri-plastik.tradenote.net) 

10.4.4 การจัดการระบบ เมื่อจดัทาํระบบสมบูรณ์แลว้จะตอ้งมีการจดัการท่ีดี มีการบาํรุงรักษาอยู่

เสมอ เช่น การทาํความสะอาด การตรวจแรงดนัของระบบ ตรวจสอบรอยร่ัวต่างๆ ของท่อและเคร่ืองสูบนํ้ า 

การลา้งทาํความสะอาดระบบกรองนํ้าอยา่งสมํ่าเสมอ 

10.4.5 การสํารวจข้อมูลเพื่อออกแบบระบบสูบนํ้า การสํารวจเพ่ือหาขอ้มูลออกแบบระบบการให้

นํ้า เป็นส่ิงสําคญัอนัหน่ึงที่ควรจะทาํ ถึงแมจ้ะมีการวางระบบการให้นํ้าไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการสาํรวจหาขอ้มูลก็

ตาม แต่เพ่ือความละเอียดถูกตอ้งและสามารถใช้เป็นแผนในการปฏิบติังานไดใ้นอนาคต จึงควรตอ้งมีการ

สาํรวจหาขอ้มูลดงักล่าวโดยจดัทาํตามแบบดงัน้ี 

ก. ข้อมูลพื้นฐาน 

1) ช่ือโครงการ.....................................................................................................................  

2) ผูดู้แลโครงการ(เจา้ของโครงการ)................................................................................... 

3) สถานที่ตั้งโครงการ........................................................................................................ 

4) เป้าหมายและวตัถุประสงคโ์ครงการ 

• เพ่ือการชลประทานในระบบ..................................................................................... 

• จาํนวนพ้ืนที่ที่ทาํการเพาะปลูก.................................................................................. 

ข.  ข้อมูลด้านแหล่งนํ้า 

1) แหล่งนํ้าที่จะสูบ        คลอง/แม่นํ้า       อ่างเก็บนํ้า        นํ้าชลประทาน       นํ้าใตดิ้น       อื่นๆ 

2) ปริมาณนํ้าในแหล่งนํ้าที่สามารถคาํนวณได.้..................................ลูกบาศก์เมตร 

3) อตัราการสูบนํ้าสูงสุด.....................................................................ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง 

4) อุณหภูมินํ้าเฉลี่ยที่ตอ้งการสูบ.........................................................เซลเซียส 

5) ความเร็วของกระแสนํ้าในคลอง/แมน่ํ้า...........................................เมตร/วินาที 

6) อื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง.................................................................................................. 

 

 
 

ค. ลักษณะที่ต้ังของสถานีสูบนํ้าและแนวท่อ 

1) การติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้า   O ชั่วคราว    O ถาวร 

2) ความสูงของระยะสูบนํ้า.................................เมตร 

3) ระยะทางจากสถานีถึงจุดจ่ายนํ้า    จุดท่ี 1...........เมตร จุดท่ี 2.........เมตร จุดที่ 3..........เมตร  

จุดท่ี 4........เมตร จุดท่ี 5........เมตร จุดที่ 6........เมตร 

4) ความดนั หรือเฮด (Head) ที่ตอ้งการที่จุดจ่ายนํ้า          จุดที่ 1..........เมตร  จุดที่ 2.........เมตร  

จุดที่  3.........เมตร  จุดท่ี 4........เมตร จุดท่ี 5........เมตร    จุดท่ี 6........เมตร 

5) ปริมาณนํ้า (Q) ที่ตอ้งการที่จุดจ่ายนํ้า จุดท่ี 1....... ลบ.ม./ช.ม. จุดท่ี 2....... ลบ.ม./ช.ม.   

จุดที่ 3....... ลบ.ม./ช.ม. จุดท่ี 4....... ลบ.ม./ช.ม. จุดที่ 5....... ลบ.ม./ช.ม. จุดที่6...... ลบ.ม./ช.ม. 

6) ผงับริเวณที่ตั้งสถานีสูบนํ้าและแนวท่อ แสดงที่ตั้งของทางนํ้า สถานีสูบนํ้า แนวถนนและคู

คลอง (แสดงรายละเอียดแนบประกอบแบบสาํรวจ) 

7) แสดงภาพตดัขวางแนวท่อส่งนํ้าและสถานีสูบนํ้า รูปตดัขวางถนน คูนํ้า ที่แนวท่อตดัผ่าน 

และระดบัผิวดินตลอดแนวท่อ (แสดงรายละเอียดแนบประกอบแบบสาํรวจ) 

ง. ลักษณะการใช้งาน 

1) อตัราการสูบนํ้าปกติ......................ลิตร/นาที ระยะเวลาสูบนํ้า..............ชัว่โมง/วนั 

2) อตัราการสูบนํ้าสูงสุด....................ลิตร/นาที ระยะเวลาสูบนํ้า..............ชัว่โมง 

3) ช่วงระยะเวลาทาํงานสูงสุดของเคร่ืองสูบนํ้า..........................................ชัว่โมง/วนั 

4) ช่วงระยะเวลาการหยดุพกัของเคร่ืองสูบนํ้า/เพ่ือซ่อมบาํรุง.....................ชั่วโมง 

5) อื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง..................................................................................................................... 

จ. เคร่ืองต้นกําลงัและแหล่งพลังงาน 

1) เคร่ืองตน้กาํลงัที่ใชข้บัเคร่ืองสูบนํ้า  

O เคร่ืองยนตดี์เซล    O เคร่ืองยนตก์๊าซโซลีน   O มอเตอร์ไฟฟ้า 

2) ชนิดของกระแสไฟฟ้าที่อยูใ่กลท้ี่สุด     O เฟสเดียว   O สามเฟส 

3) จากจุดเช่ือมต่อกระแสไฟฟ้าถึงสถานีสูบนํ้า...................................เมตร 
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ภาพท่ี 10.22 เคร่ืองกรองตะกอนทรายท่ีติดมากบันํ้าเพ่ือป้องกนัระบบ 

(ท่ีมา : aytok-filtre-sistemleri-plastik.tradenote.net) 

10.4.4 การจัดการระบบ เมื่อจดัทาํระบบสมบูรณ์แลว้จะตอ้งมีการจดัการที่ดี มีการบาํรุงรักษาอยู่

เสมอ เช่น การทาํความสะอาด การตรวจแรงดนัของระบบ ตรวจสอบรอยร่ัวต่างๆ ของท่อและเคร่ืองสูบนํ้ า 

การลา้งทาํความสะอาดระบบกรองนํ้าอยา่งสมํ่าเสมอ 

10.4.5 การสํารวจข้อมูลเพื่อออกแบบระบบสูบนํ้า การสํารวจเพ่ือหาขอ้มูลออกแบบระบบการให้

นํ้า เป็นส่ิงสําคญัอนัหน่ึงที่ควรจะทาํ ถึงแมจ้ะมีการวางระบบการให้นํ้าไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการสาํรวจหาขอ้มูลก็

ตาม แต่เพ่ือความละเอียดถูกตอ้งและสามารถใช้เป็นแผนในการปฏิบติังานไดใ้นอนาคต จึงควรตอ้งมีการ

สาํรวจหาขอ้มูลดงักล่าวโดยจดัทาํตามแบบดงัน้ี 

ก. ข้อมูลพื้นฐาน 

1) ช่ือโครงการ.....................................................................................................................  

2) ผูดู้แลโครงการ(เจา้ของโครงการ)................................................................................... 

3) สถานที่ตั้งโครงการ........................................................................................................ 

4) เป้าหมายและวตัถุประสงคโ์ครงการ 

• เพ่ือการชลประทานในระบบ..................................................................................... 

• จาํนวนพ้ืนที่ที่ทาํการเพาะปลูก.................................................................................. 

ข.  ข้อมูลด้านแหล่งนํ้า 

1) แหล่งนํ้าที่จะสูบ        คลอง/แม่นํ้า       อ่างเก็บนํ้า        นํ้าชลประทาน       นํ้าใตดิ้น       อื่นๆ 

2) ปริมาณนํ้าในแหล่งนํ้าที่สามารถคาํนวณได.้..................................ลูกบาศก์เมตร 

3) อตัราการสูบนํ้าสูงสุด.....................................................................ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง 

4) อุณหภูมินํ้าเฉลี่ยที่ตอ้งการสูบ.........................................................เซลเซียส 

5) ความเร็วของกระแสนํ้าในคลอง/แมน่ํ้า...........................................เมตร/วินาที 

6) อื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง.................................................................................................. 

 

 
 

ค. ลักษณะที่ต้ังของสถานีสูบนํ้าและแนวท่อ 

1) การติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้า   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) ความดนั หรือเฮด (Head) ที่ตอ้งการที่จุดจ่ายนํ้า          จุดที่ 1..........เมตร  จุดที่ 2.........เมตร  

จุดที่  3.........เมตร  จุดที่ 4........เมตร จุดที่ 5........เมตร    จุดที่ 6........เมตร 

5) ปริมาณนํ้า (Q) ที่ตอ้งการที่จุดจ่ายนํ้า 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) ผงับริเวณที่ตั้งสถานีสูบนํ้าและแนวท่อ แสดงที่ตั้งของทางนํ้า สถานีสูบนํ้า แนวถนนและคู

คลอง (แสดงรายละเอียดแนบประกอบแบบสาํรวจ) 

7) แสดงภาพตดัขวางแนวท่อส่งนํ้าและสถานีสูบนํ้า รูปตดัขวางถนน คูนํ้า ที่แนวท่อตดัผ่าน 

และระดบัผิวดินตลอดแนวท่อ (แสดงรายละเอียดแนบประกอบแบบสาํรวจ) 

ง. ลักษณะการใช้งาน 

1) อตัราการสูบนํ้าปกติ......................ลิตร/นาที ระยะเวลาสูบนํ้า..............ชัว่โมง/วนั 

2) อตัราการสูบนํ้าสูงสุด....................ลิตร/นาที ระยะเวลาสูบนํ้า..............ชัว่โมง 

3) ช่วงระยะเวลาทาํงานสูงสุดของเคร่ืองสูบนํ้า..........................................ชัว่โมง/วนั 

4) ช่วงระยะเวลาการหยดุพกัของเคร่ืองสูบนํ้า/เพ่ือซ่อมบาํรุง.....................ชั่วโมง 

5) อื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง..................................................................................................................... 

จ. เคร่ืองต้นกําลงัและแหล่งพลังงาน 

1) เคร่ืองตน้กาํลงัที่ใชข้บัเคร่ืองสูบนํ้า  

O เคร่ืองยนตดี์เซล    O เคร่ืองยนตก์๊าซโซลีน   O มอเตอร์ไฟฟ้า 

2) ชนิดของกระแสไฟฟ้าที่อยูใ่กลท้ี่สุด     O เฟสเดียว   O สามเฟส 

3) จากจุดเช่ือมต่อกระแสไฟฟ้าถึงสถานีสูบนํ้า...................................เมตร 
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ฉ. งบประมาณและการดําเนินการ 

1) งบประมาณของโครงการ..................................................................................... 

2) วิธีการดาํเนินการก่อสร้าง      O ตกลงราคา    O สอบราคา 

3) กาํหนดวนัแลว้เสร็จของโครงการ....................................................................... 

4) รายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ตอ้งมีซ่ึงประกอบดว้ย 

O รายละเอียดของเคร่ืองสูบนํ้า 

O รายการวสัดุอุปกรณ์ที่ตอ้งใช้ 

O อื่นๆ.............................................................................................................. 

 

 

                                                                         ลงช่ือ......................................................... 

                                                                                   (......................................................)  

                                                                                                          ผูบ้นัทึก 

 

สรุป  หลักการออกแบบระบบการให้นํ้า จะตอ้งคาํนึงถึงปัจจยั 

1) ระบบนํ้าตอ้งสามารถให้นํ้าอยา่งเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช แมช่้วงตอ้งการสูงสุด 
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คณะผู้จัดทํา 

 

ที่ปรึกษาโครงการ นายอรรถพล สังขวาสี ผูช่้วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ที่ปรึกษาโครงการ นายเฉลิมพล ฮุนพงษสิ์มานนท ์ ผูจ้ดัการธุรกิจท่อและขอ้ต่อ 

ที่ปรึกษาโครงการ นายวินยั เวชสุภากุล ผูจ้ดัการขายท่อและขอ้ 

ที่ปรึกษาโครงการ นายยทุธพงษ์ ดีประเสริฐ ผูจ้ดัการการตลาด 

จดัทาํขอ้มูล นายสาโรจน์ รวมศิลป์ ผูจ้ดัการแผนกบริการเทคนิค 

ที่ปรึกษาโครงการ สืบคน้ขอ้มูล นาย ศกัดา ทิพยอ์กัษร  วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 

ที่ปรึกษาโครงการ นาย ชลิต บวัอุไร วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 

จดัทาํขอ้มูล ว่าที่ร้อยตรี พงศธร สินธุรัตน์ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 

จดัทาํขอ้มูล นาย ชยัณรงค ์ประดบันาค วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 

จดัทาํขอ้มูล นาย เสกสรรค์ จนัทร วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีศูนยศิ์ลปาชีพบางไทร 

จดัทาํขอ้มูล นาย เฉลิมพร เอี่ยมมิ วิทยาลยัการอาชีวศึกษาปทุมธานี 

จดัทาํขอ้มูล นายธนกร  มโนรมย ์ ผูแ้ทนขายโครงการ 

จดัทาํขอ้มูลและเรียบเรียง นายสันติ รอดสุข บริการเทคนิค 

จดัทาํขอ้มูลและเรียบเรียง นางสาวชลกร กฤตยสิงห์ นกัการตลาด 

ออกแบบปกและรูปเล่ม นางสาวกนกวลี เครือนาค ผูจ้ดัการแผนกส่ือสารการตลาด 

ผลิตและจดัพิมพ ์ นายถิระวรรษ กอ้นแกว้ เจา้หนา้ที่ส่งเสริมการตลาดและลูกคา้สัมพนัธ์ 

จดัทาํขอ้มูล นายนคร เจริญวสุรัตน์ วิศวกร 

 

 



 


