


ความหมายของตราสัญลักษณ์

l	 ตัวเลข	50	พร้อมข้อความ	“50	ปี	กรมส่งเสริมการเกษตร”	และ
	 ตราสัญลักษณ์กรมส่งเสริมการเกษตร	แทนวาระครบรอบ	50	ปี	 
	 สถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร	ออกแบบให้ตัวเลข	50	เกี่ยวพันกัน 
	 เหมือนสัญลักษณ์	infinity	ซึ่งหมายถึง	ความไม่มีที่สิ้นสุด	

l	 ใบไม้	แสดงถึงสัญลักษณ์ทางการเกษตร	มาจากตราสัญลักษณ์ประยุกต ์
	 ของกรมส่งเสริมการเกษตร	

	 	 ความหมายเป็น	 50	 ปีที่มุ่งม่ันปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง	 
ด้วยความสามัคคีและเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	 เป็นผู้ส่งเสริมน�าความส�าเร็จ	ความก้าวหน้า	
มาสู่กิจการเกษตรกรรมด้านต่างๆ	 และมีการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเพื่อประโยชน์
แก่เกษตรกรตลอดไป

50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

(พ.ศ. 2510 - 2560)





เอกสารค�าแนะน�าที่ 2/2561

ระบบการให้น�้าพืช
พิมพ์ครั้งที่ 1	 :	 จ�านวน	5,000	เล่ม		เมษายน		พ.ศ.	2561
จัดพิมพ	์ :	 กรมส่งเสริมการเกษตร		กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิมพ์ที	่ :	 บริษัท	นิวธรรมดาการพิมพ์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด



	 ระบบการให้น�้าพืช	 เป ็นวิวัฒนาการทาง 

เทคโนโลยวีศิวกรรมเกษตรประเภทหนึง่	ทีม่กีารพฒันาขึน้ 

เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร	 ทั้งในด้านการลดภาระ 

ในการใช้แรงงานรดน�้าพืช	 การลดความเสี่ยงจากความเสียหายของพืช 

อันเนื่องมาจากการขาดน�้า	 ปัจจุบันการให้น�้าโดยระบบการให้น�้าพืช 

มไิด้เป็นเพยีงแต่การลดภาระหรอืลดความเสีย่งเท่าน้ัน	แต่ยังเพ่ิมประสทิธภิาพ 

การท�างานได้	โดยการค�านวณการให้น�า้แก่พืชได้อย่างเพยีงพอเท่าทีพ่ชืต้องการ

	 ส�าหรบัในประเทศไทย	เกษตรกรนยิมใช้ระบบให้น�า้พชืเพือ่ลดภาระงานและ 

ลดความเส่ียงจากภัยแล้งกันอย่างกว้างขวาง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสวนผลไม	้ 

สวนผัก	 และพืชไร่	 นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ระบบการให้น�้าพืชจ�าหน่ายโดยทั่วไป	 

ทัง้ทีม่คีณุภาพสูงและคณุภาพต�า่	มทีัง้ทีผ่ลติในประเทศและต่างประเทศ	ซึง่เกษตรกร 

หรือแม้แต่นักวิชาการด้านการเกษตรส่วนมากยังมีความรู้ในด้านนี้อย่างแท้จริง 

ไม่มากนัก	

	 กรมส่งเสริมการเกษตร	 จึงได้จัดท�าเอกสารค�าแนะน�าเร่ือง	 “ระบบ 

การให้น�้าพืช”	 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบการให้น�้าพืช	 โดยจะเน้นถึง 

การเลือกใช้ระบบให้น�้าพืชให้ถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการน�้าของพืช

กรมส่งเสริมการเกษตร
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	 พืชทุกชนิดมีความต้องการน�้า	 โดยน�้าเป็นปัจจัยอย่างหน่ึงของขบวนการ 

สังเคราะห์แสงของพืชเป็นตัวละลายธาตุอาหารในดินเพื่อให้รากดูดขึ้นไปสร้าง 

การเจริญเติบโต	 และคายน�้าเพื่อระบายความร้อน	 นอกจากนี้	 ยังเป็นตัวที่ส�าคัญ 

ในการก�าหนดปริมาณและผลผลิตของพืชด้วย	 ซึ่งพืชแต่ละชนิดมีความต้องการน�้า 

ต่างกัน	 ขึ้นอยู่กับชนิด	 พันธุ ์	 และอายุของพืชนั้นๆ	 การให้น�้าน้อยไปท�าให้พืช 

เจริญเติบโตช้า	 ผลผลิตต�่า	 ฯลฯ	 แต่ถ้ามากไปก็จะท�าให้สิ้นเปลืองน�้าและค่าใช้จ่าย	 

ดังนั้น	จึงจ�าเป็นต้องให้น�้าอย่างเหมาะสมกับความต้องการน�้าของพืชนั้นๆ

ระบบการให้น�้าพืช

ระบบการให้น�้าพืช 1ระบบการให้น�้าพืช



	 ระบบการให้น�้าพืชเป็นกลไกที่สามารถจัดการควบคุมปริมาณการให้น�้าพืช 

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	และสะดวก	อันจะเกิดผลดี	ดังนี้

	 	 1.	 พืชเจริญเติบโตอย่างเต็มที่

	 	 2.	 พืชไม่ชะงักการเจริญเติบโต

	 	 3.	 เพิ่มปริมาณและคำุณภาพผลผลิต

	 	 4.	 ก�หนดเวลาเก็บผลผลิตได้

	 	 5.	 การใช้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

	 	 6.	 สะดวกและประหยัดเวลาการให้น�้า

	 	 7.	 ลดคำวามเสี่ยงในอาชีพเกษตรกรรม

กรมส่งเสริมการเกษตร2 กรมส่งเสริมการเกษตร



	 ระบบการให้น�้าที่ดีจะต้องสนองความต้องการน�้าของพืชได้อย่างเพียงพอ	 

อีกทั้งยังต ้องเป็นระบบที่ เหมาะสมกับปัจจัยอ่ืนๆ	 ที่ เป ็นความสะดวกของ 

ผู้ใช้ระบบด้วย	เช่น	ชนิดของแหล่งน�้า	ข้อจ�ากัดของเครื่อง	สูบน�้า	เวลาในการให้น�้า	 

เป็นต้น	 ซึ่งในการเลือกระบบที่จะมาใช้กับพืชชนิดต่างๆ	 ผู้เลือกจะต้องรู้จักและ	 

ท�าความเข้าใจกับระบบการให้น�้านั้นๆ	 ก่อน	 ซึ่งระบบให้น�้าที่ใช้อยู ่ในปัจจุบัน	 

แบ่งได้เป็น	2	ประเภท	คือ

 l		 การให้น�้าแบบฉีดฝอย	

 l	 การให้น�้าแบบเฉพาะจุด

ระบบการให้น�้าพืช 3ระบบการให้น�้าพืช
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กรมส่งเสริมการเกษตร4 กรมส่งเสริมการเกษตร



	 เป็นการให้น�้าโดยฉีดน�้าขึ้นไปบนอากาศเหนือต้นพืชกระจายเป็นฝอย	 

แล้วให้เม็ดน�้าตกลงมา	 บนพื้นที่เพาะปลูก	 โดยมีเคร่ืองสูบน�้าเป็นอุปกรณ์ส่งน�้า 

ผ่านระบบท่อด้วยแรงดันที่สูง	เพื่อให้น�้าฉีดเป็นฝอยออกทางหัวปล่อยน�้า

การให้น�้าแบบฉีดฝอย	
(Sprinkler Irrigation)

หัวปล่อยน�้า
เป็นอปุกรณ์ซึง่ท�าหน้าทีร่บัน�า้มาจากท่อย่อย	และจ่ายให้กบัต้นพชืตามปริมาณทีก่�าหนด	
หัวจ่ายน�้ามีมากมายหลายแบบซึ่งผู้ใช้จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของพืช	
สิ่งส�าคัญที่จะต้องพิจารณา	คือ	
l	 อัตราการจ่ายน�้า	หมายถึง	ปริมาณน�้าต่อหน่วยเวลา	
l	 แรงดันที่ใช้ของหัวปล่อยน�้า	
l	 รูปแบบการกระจายน�้า

ระบบการให้น�้าพืช 5ระบบการให้น�้าพืช



1.	 สปริงเกลอร์	(Sprinkler)

	 เป็นระบบที่ใช้แรงดันตั้งแต่	 20	 เมตรข้ึนไป	 และมีอัตราการไหลของ 

หัวปล่อยน�้าตั้งแต่	250	ลิตรต่อชั่วโมงขึ้นไป	เหมาะส�าหรับการให้น�้าในบริเวณกว้าง	 

ครอบคลุมพื้นที่ได้มาก	เช่น	พืชไร่	และพืชผัก

	 ระบบสปริงเกลอร์	 เหมาะกับสภาพแหล่งน�้าที่มีปริมาณน�้ามากเพียงพอ	 

คุณภาพน�้าปานกลาง	 การดูแลง่าย	 ปัญหาการอุดตันน้อย	 จึงไม่ต้องการระบบ 

การกรอง	 แต่ถ้าคุณภาพน�้าต�่าและมีสิ่งเจือปนมาก	 ก็จ�าเป็นต้องมีระบบการกรอง	 

แรงดันที่ต้องใช้ในระบบค่อนข้างสูงท�าให้การลงทุนด้านเคร่ืองสูบน�้าและค่าใช้จ่าย 

ด้านพลังงานสูงที่สุด

	 หัวสปริงเกลอร์	 ท�าหน้าที่จ ่ายน�้าโดยฉีดน�้าจากหัวฉีดไปในอากาศ 

แตกให้กระจายเป็นเมด็น�า้เล็กๆ	ตกลงมายงัพืน้ทีเ่พาะปลกู	การกระจายน�า้มรีปูแบบ 

เป็นวงกลม	 หรือแบบท่อมีรูเล็กๆ	 ให้น�้าฉีดออกมาตลอดความยาวของท่อ	 

ระบบสปริงเกลอร์ต้องการ	 2	 สิ่งคือ	 อัตราการไหลของน�้าและแรงดัน	 หากแรงดัน 

ไม่พอระบบจะใช้งานไม่ได้ดี	 แรงดันเหมือนพลังงานในการผลักดันให้สปริงเกลอร์ 

ท�างาน	 จึงจะได้อัตราการไหลของน�้าออกมาอย่างถูกต้อง	 แต่ก่อนที่น�้าจะไหลมาถึง 

บริเวณหัวสปริงเกลอร์จะเสียแรงดันไปในเส้นทางที่ผ ่าน	 เช่น	 มิเตอร์วัดน�้า	 

ท่อวาล์วกนัน�า้กลบั	ข้อต่อและประตนู�า้ต่างๆ	แล้วจงึผ่านถงึหวัสปริงเกลอร์	และต้อง 

มีแรงดันเหลือพอให้หัวสปริงเกลอร์ท�างานได้	 แรงดันมีผลต่อการกระจายของน�้า 

ให้โปรยทั่วพื้นที่อย่างสม�่าเสมอ	 ส�าหรับต้นกล้าหรือพืชที่เพิ่งปลูกควรใช้แรงดัน 

ท่ีสูงกว่าก�าหนดเพื่อให้การแตกตัวของน�้าเป็นละอองมากขึ้น	 จะได้ละอองน�้า 

ที่ละเอียด	ระบบสปริงเกลอร์นิยมใช้กับพืชไร่และพืชผัก

กรมส่งเสริมการเกษตร6 กรมส่งเสริมการเกษตร



หัวปล่อยน�้าแบบสปริงเกลอร์

แสดงการให้น�้าแบบสปริงเกลอร์

ระบบการให้น�้าพืช 7ระบบการให้น�้าพืช



	 เป็นการให้น�้าบริเวณรากพืชโดยตรง	 น�้าจะถูกปล่อยจากหัวปล่อยน�้าสู่ดิน 

ให้น�้าซึมไปในดินบริเวณเขตรากพืช	 ระบบนี้เป็นระบบที่ประหยัดน�้าได้อย่างแท้จริง	 

เนื่องจากจะเกิดการสูญเสียน�้าจากปัจจัยอื่นน้อยมากและแรงดันที่ใช้กับระบบต�่า 

ประมาณ	5	-	20	เมตร	ท�าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านต้นก�าลังสูบน�้า	จ�าแนกได้ดังนี้

 l	 มินิสปริงเกลอร์

 l	 ไมโครสเปรย์และเจ็ท

 l	 น�้าหยด

การให้น�้าแบบเฉพาะจุด	
(Localize Irrigation)

กรมส่งเสริมการเกษตร8 กรมส่งเสริมการเกษตร



1.	 มินิสปริงเกลอร์	(Mini	Sprinkler)

	 เป็นระบบที่ใช้แรงดัน	10	-	20	เมตร	และมีอัตราการไหลของหัวปล่อยน�้า	 

20	 -	 300	 ลิตร	 ต่อชั่วโมง	 เหมาะส�าหรับไม้ผลที่มีระยะปลูกตั้งแต่	 5	 เมตรขึ้นไป	 

และพืชผัก

	 หัวมินิสปริงเกลอร์	 จะต่อไว้ยังจุดท่ีเลือกบนท่อย่อย	 วางไว้เหนือผิวดิน 

กระจายน�้าด้วยใบหมุนลงสู่ดินในบริเวณเขตรากพืช	รัศมี	3	-	4	เมตร	ให้ปริมาณน�้า 

ทีละน้อยเพียงพอแก่การเจริญเติบโต	 เหมาะส�าหรับพืชที่ปลูกทั้งระยะชิดและ 

ระยะห่างใช้ได้ดีกับพืชผักได้ด้วย

หัวปล่อยน�้าแบบมินิสปริงเกลอร์

ระบบการให้น�้าพืช 9ระบบการให้น�้าพืช



	 หัวมินิสปริงเกลอร์	 บังคับทางออกของน�้าให้มีขนาดเล็ก	 ข้อแตกต่างจาก 

หัวปล่อยน�้าแบบอื่นๆ	 ที่ค่อนข้างจะเด่น	 คือมีส่วนที่หมุนได้ที่เรียกว่า	 ใบหมุน	 

ซึ่งเป็นตัวท�าให้น�้ากระจายออกเป็นวงกว้างได้ดีกว่าสเปรย์ขนาดเล็กแบบอื่น	ท�าให ้

มีบริเวณพื้นที่เปียกมาก

	 ปกติหัวมินิสปริงเกลอร์จะต้ังไว้บนขาต้ังและต่อกับท่อย่อยโดยใช้ท่ออ่อน 

ท่ีถอดได้	 ท่อนี้ปกติมีเส้นผ่าศูนย์กลาง	 4	 มิลลิเมตร	 และยาวประมาณ	 0.5	 เมตร	 

เป็นประโยชน์เมื่อต้องการโค้งงอหรือเคลื่อนย้าย	 จุดปล่อยน�้ารอบๆ	 โคนต้นพืช	 

อย่างไรก็ตาม	 ส�าหรับหัวที่ให้ปริมาณน�้าที่มากกว่า	 100	 ลิตรต่อชั่วโมง	 ควรใช	้ 

ท่ออ่อนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อช่วยลดการสูญเสียแรงดัน

แสดงการให้น�้าแบบมินิสปริงเกลอร์

กรมส่งเสริมการเกษตร10 กรมส่งเสริมการเกษตร



	 ไมโคำรสเปรย์	(Micro	Spray)	และเจ็ท	(Jet)

 เป็นระบบที่ใช้แรงดัน	 10	 -	 15	 เมตร	 และอัตราการไหลของหัวปล่อยน�้า	 

10	-	200	ลิตรต่อชั่วโมง	เหมาะส�าหรับไม้ผลที่มีระยะปลูกไม่เกิน	4	เมตร

	 ระบบมินิสปริงเกลอร์	 ไมโครสเปรย์และเจ็ท	 เหมาะกับสภาพแหล่งน�้า 

ที่มีปริมาณน�้าจ�ากัด	 คุณภาพน�้าค่อนข้างดี	 รูปล่อยน�้ามีขนาดเล็ก	 ต้องการระบบ 

การกรองที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตัน	 ผู้ใช้ต้องมีความละเอียด	 ในการตรวจสอบ 

และล้างไส้กรองน�้าอย่างสม�่าเสมอทุกวัน	 แรงดันที่ต้องใช้ในระบบปานกลาง	 

การลงทุนด้านเครื่องสูบน�้าและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานน้อยกว่าระบบสปริงเกลอร์

	 การให้น�้าแบบไมโครสเปรย์และเจ็ท	เป็นรูปแบบการให้น�้าโดยหัวปล่อยน�้า 

กระจายน�า้เป็นฝอยหรือเป็นสาย	หวัปล่อยน�า้จะไม่มใีบหมนุหรือชิน้ส่วนทีเ่คลือ่นไหว	 

ให้ปริมาณน�้าทีละน้อยเพียงพอแก่การเจริญเติบโตของพืช	 หัวปล่อยน�้าถูกวางไว ้

ยังจุดที่เลือกบนท่อน�้า	 ส่วนใหญ่จะวางไว้เหนือผิวดินกระจายน�้าลงสู่ดินในบริเวณ 

เขตรากพชืรศัม	ี1-3	เมตร	ท�าให้เกิดเขตเปียกซึง่จะมากหรือน้อยขึน้อยู่กับคุณลกัษณะ 

ของดินและเวลา	ให้น�้า

	 โดยทั่วไปไมโครสเปรย์และเจ็ทนั้น	 เหมาะส�าหรับพืชที่ปลูกระยะชิด	 

และต้องการความชื้นสูง	 ไม้ผลระยะต้นเล็กๆ	 และในเรือนเพาะช�า	 แบบที่ฉีดเป็น 

ฝอยละเอยีดจะต้องหลกีเลีย่งการใช้ในทีแ่จ้งทีมี่ลมแรงปกตมิกัจะถกูน�ามาตดิโดยตรง 

บนท่อย่อย	 หรือติดบนปลายท่อสั้นๆ	 หรือบนขาต้ัง	 หัวปล่อยน�้าเหล่าน้ีมักใช้ใน 

สวนผลไม้	สวนกล้วย	ฯลฯ

ระบบการให้น�้าพืช 11ระบบการให้น�้าพืช



หัวปล่อยน�้าแบบไมโครสเปรย์

แสดงการให้น�้าแบบไมโครสเปรย์

กรมส่งเสริมการเกษตร12 กรมส่งเสริมการเกษตร



แสดงการให้น�้าแบบเจ็ท

หัวปล่อยน�้าแบบเจ็ท

ระบบการให้น�้าพืช 13ระบบการให้น�้าพืช



	 น�้าหยด	(Drip)

	 เป็นระบบท่ีใช้แรงดัน	 5	 -	 10	 เมตร	 และอัตราการไหลของหัวปล่อยน�้า	 

1	 -	 8	 ลิตรต่อชั่วโมง	 ปล่อยน�้าจากหัวปล่อยน�้าสู่ดินโดยตรง	 แล้วซึมผ่านดินไปใน 

บริเวณเขตรากพืชด้วยแรงดูดซับของดิน	 เหมาะส�าหรับ	 พืชไร่	 พืชผัก	 ที่ปลูกเป็น 

แถวชิดหรือไม้ผลบางชนิด

	 ระบบน�้าหยด	 เหมาะกับสภาพแหล่งน�้าที่มีปริมาณน�้าจ�ากัด	 คุณภาพน�้าดี	 

รูปล่อยน�้ามีขนาดเล็กมากต้องการระบบการกรองที่ดีเพ่ือไม่ให้เกิดการอุดตัน	 

ผู้ใช้มีความละเอียดในการตรวจสอบและล้างไส้กรองน�้าอย่างสม�่าเสมอทุกวัน	 

แรงดันที่ต ้องใช ้ในระบบค่อนข้างต�่าท�าให้การลงทุนด้านเครื่องสูบน�้าและ 

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานน้อยที่สุด

กรมส่งเสริมการเกษตร14 กรมส่งเสริมการเกษตร



	 หัวน�้าหยด	 จะถูกติดตั้งไว้ยังจุดที่เลือกบนท่อย่อย	 ส่วนใหญ่หัวน�้าหยด 

จะวางไว้บนผิวดินก็ได้หรือสารมารถฝังไว้ในดินระดับตื้นๆ	 เพื่อป้องกันการเสียหาย 

ก็ได้	หัวน�้าหยดจะปล่อยน�้าสู่ดินให้น�้าซึมไปในดิน	ระหว่างหัวน�้าหยดด้วยแรงดูดซับ	 

ซึ่งแรงดูดซับก็คือ	 การเคลื่อนที่ของน�้าผ่านดินโดยแรงดึงของดิน	 ส่วนอัตรา 

การเคล่ือนท่ีข้ึนอยูก่บัขนาดของช่องว่างในดนิและความชืน้ของดิน	ช่องว่างขนาดเลก็ 

จะมีแรงดูดซับสูง	 แต่การเคลื่อนที่ของน�้าจะช้า	 ส่วนเขตเปียกของดินจะมากน้อย 

ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของดิน	เวลาให้น�้าและจ�านวนของหัวปล่อยน�้าที่ใช้

 หัวน�้าหยดแบบต่างๆ ที่พบทั่วไป แบ่งได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

 l	 หัวน�้าหยดแบบติดบนท่อ
	 	 สามารถยึดติดกับท ่อย ่อยโดยอาศัยเงี่ยงเกาะ	 ใช ้ในโรงเรือน	 

โรงอนุบาลพืช	 พืชตระกูลส้ม	 มะนาว	 ไม้ผลัดใบ	 ไม้ผลต่างๆ	 และไม้เถา	 เช่น	 

องุน่	บางแบบอาจใช้แยกเป็น	4	ทางกบัหวัปล่อยน�า้	ดงันัน้น�า้สามารถกระจายออกได้	 

4	 จุด	 ท�าให้เป็นประโยชน์เมื่อใช้กับดินร่วนหรือดินทรายซึ่งไม่ค่อยมีการแผ่ขยาย 

ของเขตเปียก	หัวน�้าหยดนี้ใช้กันมากในสวนองุ่นและสวนดอกไม้	การติดหัวน�้าหยด 

บนท่อท�าให้ยากต่อการม้วนเก็บจึงนิยมใช้ติดตั้งถาวร

หัวน�้าหยดแบบติดบนท่อ

ระบบการให้น�้าพืช 15ระบบการให้น�้าพืช



แสดงการให้น�้าหยดแบบติดบนท่อ

กรมส่งเสริมการเกษตร16 กรมส่งเสริมการเกษตร



 l	 หัวน�้าหยดแบบฝังท่อ
	 	 มหัีวน�า้หยดเป็นส่วนเดยีวกบัท่อ	ไม่ยืน่ออกมาภายนอกท่อและสามารถ 

ม้วนเก็บหลังการใช้ได้ด้วย	ทีทั้งชนิดไม่ปรับแรงดันและชนิดปรับแรงดันในตัวได้

หัวน�้าหยดแบบฝังท่อ

แสดงการให้น�้าหยดแบบฝังท่อ

ระบบการให้น�้าพืช 17ระบบการให้น�้าพืช



 l	 หัวน�้าหยดแบบเทปน�้าหยด
	 	 ประกอบด้วยท่อใหญ่ผนงับาง	น�าน�า้ไหลผ่านต่ออยู่กับท่อเลก็เพ่ือจ่ายน�า้	 

มีลักษณะเป็นร่อง	หรือ	บางแบบอาจเป็นรูเล็กๆ	และมีหัวน�้าหยดฝังอยู่ภายใน

หัวน�้าหยดแบบเทปน�้าหยด

แสดงการให้น�้าหยดแบบเทปน�้าหยด

กรมส่งเสริมการเกษตร18 กรมส่งเสริมการเกษตร



	 เทปน�้าหยด	 ปกติใช้กับพืชผลต่างๆ	 ที่ปลูกเป็นแถว	 เช่น	 สับปะรด	 อ้อย	 

มนัส�าปะหลงั	ผกัต่างๆ	และกล้วย	ยิง่ขนาดของท่อออกเลก็มากเท่าไหร่การซมึลงดนิ 

ก็ยิ่งดีมากขึ้น	 ในการให้น�้าผักท่อน�้าหยดจะถูกวางใต้พลาสติกที่คลุมอยู่	 เพ่ือลด 

การระเหยและป้องกันผลผลิตสัมผัสกับดิน	 นอกจากนี้ยังสามารถใช้ท่อที่ไม่มี 

ความต้านทานต่อแสงอาทิตย์และมีราคาถูกกว่าได้	 การฝังท่อระดับตื้นๆ	 จะท�าให้ 

การค้นหาท่อภายหลังฤดูเก็บเกี่ยวง่ายขึ้น

การก�าหนดขนาดท่อเมนย่อยเทียบกับอัตราการหยดของความยาวของเทปน�้าหยด

ขนาดท่อเมนย่อย
(นิ้ว)

อัตราการหยดของเทปน�้าหยด

1.0
ลิตร/ชั่วโมง

1.5
ลิตร/ชั่วโมง

2.0
ลิตร/ชั่วโมง

2.5
ลิตร/ชั่วโมง

2 3,900 เมตร 2,600 เมตร 2,000 เมตร 1,600 เมตร

2 1/2 6,000 เมตร 4,000 เมตร 3,000 เมตร 2,400 เมตร

3 9,000 เมตร 6,000 เมตร 4,500 เมตร 3,600 เมตร

ข้อมูลจากตารางใช้กับเทปที่มีระยะหยด 30 เซนติเมตร

หมายเหตุ : 
 1. เทปน�้าหยดที่มีอัตราการหยด 2.5 ลิตร/ชั่วโมง ความยาวท่อที่วางได้ไม่เกิน 120 เมตร

 2. เทปน�้าหยดที่มีอัตราการหยด 1.5 ลิตร/ชั่วโมง ความยาวท่อที่วางได้ไม่เกิน 150 เมตร

ระบบการให้น�้าพืช 19ระบบการให้น�้าพืช



ตารางเปรียบเทียบระบบการให้น�้าแบบต่างๆ

ระบบ แรงดัน อัตราการไหล เวลาให้น�้า

สปริงเกลอร์ สูง
(20 เมตรขึ้นไป)

มาก
(250 ลิตรต่อชั่วโมงขึ้นไป)

น้อย

มินิสปริงเกลอร์ ปานกลาง
(10 - 20 เมตร)

ปานกลาง
(20 - 300 ลิตรต่อชั่วโมง)

ปานกลาง

ไมโครสเปรย์
และเจ็ท

ปานกลาง
(10 - 15 เมตร)

ปานกลาง
(10 - 200 ลิตรต่อชั่วโมง)

ปานกลาง

น�้าหยด ต�่า
(5 - 10 เมตร)

ต�่า
(1 - 8 ลิตรต่อชั่วโมง)

ต�่า

กรมส่งเสริมการเกษตร20 กรมส่งเสริมการเกษตร



การเลือกระบบการให้น�้าที่เหมาะสม
กับชนิดของพืช

	 	 พืชไร่

 l	 ระบบน�้าหยด	
	 	 เหมาะส�าหรับการให้น�้ากับพืชไร ่ที่มีการปลูกเป็นแถวชิด	 เช ่น	 

มันส�าปะหลัง	อ้อย	ข้าวโพด	สับปะรด	ที่มีระยะการปลูกระหว่างแถว	1	-	2	 เมตร	 

สามารถใช้เทปน�้าหยดวางตามแถวปลูกทุกแถว	 โดยใช้เทปน�้าหยดที่มีอัตรา		 

2	-	4	ลิตรต่อชั่วโมง	ทุกช่องทางออกระยะ	30	-	50	เซนติเมตร	ลักษณะการติดตั้ง 

ส�าหรับขนาดพื้นที่กว้าง	40	เมตร	ยาว	80	เมตร	ดังภาพ	

ระบบการให้น�้าพืช 21ระบบการให้น�้าพืช
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กรมส่งเสริมการเกษตร22 กรมส่งเสริมการเกษตร



 l	 ระบบสปริงเกลอร์
	 	 เหมาะส�าหรับพชืไร่	ทีม่รีะยะปลกูทัง้แถวชดิและห่าง	เช่น	มนัส�าปะหลงั	 

อ้อย	ข้าวโพด	สับปะรด	ที่มีระยะการปลูกระหว่างแถว	1	-	2	เมตร	การติดตั้งไม่ต้อง 

วางท่อย่อยทุกแถวพืช	 แต่ใช้ระยะห่างระหว่างแนว	 ท่อย่อยและระหว่างหัวตั้งแต	่ 

10	เมตรขึ้นไป	เช่น	ติดตั้งหัวสปริงเกลอร์	อัตราการไหล	1	ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง	 

รัศมีการกระจายน�้า	10	-	12	เมตร	ทุกระยะ	10	x	10	เมตร	สามารถติดตั้งระบบ 

สปริงเกลอร์ในการให้น�้า	 ลักษณะการติดตั้งส�าหรับขนาดพื้นที่กว้าง	 40	 เมตร	 

ยาว	80	เมตร	ดังภาพ

แสดงลักษณะการติดตั้งระบบการให้น�้าแบบสปริงเกลอร์

ระบบการให้น�้าพืช 23ระบบการให้น�้าพืช



	 	 พืชผัก

 l	 ระบบน�้าหยด
	 	 เหมาะส�าหรับพืชผักที่ปลูกเป็นแถวเป็นแนว	เช่น	ถั่วฝักยาว	กะหล�่าปลี	 

ทีม่รีะยะการปลกูระหว่างแถว	0.5	-	1	เมตร	สามารถใช้เทปน�า้หยดวางตามแถวปลกู 

ทุกแถว	 โดยใช้เทปน�้าหยดที่มีอัตรา	 2	 -	 4	 ลิตรต่อชั่วโมง	 ทุกช่องทางออกระยะ	 

30	-	50	เซนติเมตร

 l	 ระบบมินิสปริงเกลอร์
	 	 เหมาะส�าหรับพืชผักที่ปลูกเป็นแปลงแบบหว่าน	 หรือแบบต้นกล้า	 

เช่น	 ผักกินใบ	 ผักหวาน	 การติดต้ังสามารถวางระยะห่างระหว่างแนวท่อย่อย 

และระหว่างหัวประมาณ	3	-	4	เมตร	เช่น	ติดตั้ง	หัวมินิสปริงเกลอร์	อัตราการไหล	 

60	-	120	ลิตรต่อชั่วโมง	รัศมีกระจายน�้า	4	เมตร	ทุกระยะ	4	x	4	เมตร

กรมส่งเสริมการเกษตร24 กรมส่งเสริมการเกษตร



	 	 ไม้ผล

 l	 ระบบมินิสปริงเกลอร์
	 	 เหมาะส�าหรับไม้ผลที่มีระยะปลูกตั้งแต่	5	 เมตรขึ้นไป	 เช่น	ระยะปลูก	 

5	 x	 5,	 6	 x	 6,	 8	 x	 8	 เมตร	 สามารถวางท่อย่อยตามแถวของไม้ผลทุกแถว 

และติดตั้งหัวมินิสปริงเกลอร์ต้นละ	1-2	หัว

ระบบการให้น�้าพืช 25ระบบการให้น�้าพืช



แสดงลักษณะการติดตั้งระบบการให้น�้า
แบบมินิสปริงเกลอร์

	 ตัวอย่างเช่น	 ไม้ผล	ระยะปลูก	5	 x	5	 เมตร	จ�านวน	80	ต้น	ติดตั้งระบบ 

มินิสปริงเกลอร์	อัตราการไหล	120	ลิตรต่อชั่วโมง	รัศมีกระจายน�้า	2-4	ต้นละ	1	หัว	 

ลักษณะการติดตั้ง	ดังภาพ

กรมส่งเสริมการเกษตร26 กรมส่งเสริมการเกษตร



 l	 ระบบไมโคำรสเปรย์และเจ็ท
	 	 เหมาะส�าหรับไม้ผลที่ มีระยะปลูกไม ่เกิน	 4	 เมตร	 เช ่น	 ไม ้ผล 

ระยะปลูก	 4	 x	 4	 เมตร	 สามารถวางท่อย่อยตามแถวของไม้ผลทุกแถวและติดต้ัง 

หัวไมโครสเปรย์หรือเจ็ท	ต้นละ	1-2	หัว

ระบบการให้น�้าพืช 27ระบบการให้น�้าพืช



แสดงลักษณะการติดตั้งระบบการให้น�้า
แบบไมโครสเปรย์และเจ็ท

	 	 ตัวอย่างเช่น	 ไม้ผล	 ระยะปลูก	 4	 x	 4	 เมตร	 จ�านวน	 80	 ต้น	 ติดตั้ง 

ระบบไมโครสเปรย์และเจ็ท	 อัตราการไหล	 120	 ลิตรต่อชั่วโมง	 รัศมีกระจายน�้า	 

1	-	3	เมตร	ต้นละ	1	หัว	ลักษณะการติดตั้ง	ดังภาพ

กรมส่งเสริมการเกษตร28 กรมส่งเสริมการเกษตร
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