งานเกษตร สานักปลัด เทศบาลตาบลปง ฉบับที่ 21 ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561
การให้น้ าพืชทางการเกษตรมีหลากหลายวิธี ซึ่งการให้น้ าแบบสปริ งเกอร์ เป็ นวิธีที่เกษตรกรนิยมใช้กนั อย่าง
แพร่ หลาย หากเปรี ยบเทียบด้านประสิ ทธิ ภาพแล้ว “ เทคนิคการให้น้ าแบบจุลภาคคือระบบน้ าหยดและฉี ดฝอยใต้
ต้น กลับช่วยประหยัดน้ าได้มากกว่า เพราะควบคุมจังหวะการให้น้ าได้แถมให้ผลผลิตต่อไร่ สูงกว่าในด้านปริ มาณ
และคุณภาพ แต่ตอ้ งใช้เงินลงทุนครั้งแรกสู งและค่าบารุ งรักษาระบบก็สูงตามไปด้วย ในบางท้องที่อาจให้น้ าด้วยวิธี
ต่างๆ ผสมได้หลายแบบ เพื่อให้การใช้น้ านั้นมีประสิ ทธิ ภาพดีที่สุด

ข้ อดีของ “ระบบนา้ หยด-ฉีดฝอยใต้ ต้น ”
อ้างอิงจากผลการศึกษาวิจยั ของ รองศาสตราจารย์ มนตรี ค้ าชู ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานด้านระบบการ
ให้น้ าแบบต่าง ๆ พบว่า การให้น้ าระบบน้ าหยดและฉี ดฝอยใต้ตน้ มีขอ้ ดีเช่น
1. ช่วยเพิ่มผลผลิตได้เป็ นอย่างดีเพราะช่วยรักษาระดับความชื้นในดินอยูใ่ นเกณฑ์ที่พอเหมาะ
ตลอดเวลา ทาให้พืชงอกงามและได้ผลผลิตดีที่สุด ผลการศึกษาพบว่า ระบบนี้ให้ผลผลิตสู งกว่าการให้น้ าแบบอื่นๆ
ประมาณ 10-20% โดยเฉพาะในดินทราย ดินที่มีความเค็มหรื อคุณภาพของน้ าไม่ดี การให้น้ าแบบหยดจะให้ผลผลิต
มากกว่าถึงสองเท่า
2. ช่วยประหยัดน้ า เพราะเป็ นการให้น้ าแก่รากพืชโดยตรง แถมใช้แรงงานน้อย ทั้งนี้ การให้น้ า
แบบจุลภาคจะติดตั้งค่อนข้างถาวร พร้อมให้น้ าได้ทุกเมื่อ เพียงเปิ ดหรื อปิ ดวาล์วเป็ นแปลงๆเท่านั้น นอกจากนี้ยงั ไม่
เป็ นอุปสรรคกีดขวางการดาเนินงานด้านอื่นภายในพื้นที่เพาะปลูก เช่น การตัดแต่งกิ่ง การพ่นยาปราบศัตรู พืช
ตลอดจนการเก็บผลผลิต การทางานเหล่านี้สามารถกระทาได้ในขณะทาการให้น้ า
3. วิธีน้ ีเป็ นการให้น้ าครั้งละน้อยๆ สามารถควบคุมเวลาการให้น้ าและปริ มาณน้ าได้ใกล้เคียงกับ
ความต้องการได้มากกว่าวิธีการให้น้ าแบบอื่นๆ สามารถให้ปุ๋ยพร้อมกับการให้น้ าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประหยัด ควบคุมวัชพืชได้ดี เนื่องจากการให้น้ าเป็ นจุดเฉพาะบริ เวณโคนต้น ทาให้พ้นื ที่ เปี ยกน้ าเป็ นเพียงส่ วน
น้อยของพื้นที่ท้ งั หมด พื้นที่บริ เวณอื่นจึงไม่มีน้ า ทาให้การเจริ ญเติบโตของวัชพืชเป็ นไปได้ยาก ทาให้พืชที่ปลูก
เจริ ญเติบโตเต็มที่เพราะได้รับปริ มาณน้ าอย่างสม่าเสมอและทัว่ ถึงกัน

การติดตั้งระบบนา้ หยด-ฉีดฝอยใต้ ต้น
ระบบน้ า หยดและฉี ดฝอยใต้ตน้ มีอุปกรณ์สาคัญประกอบด้วย หัวปล่อยน้ า ท่อแขนง ท่อประธาน เครื่ องกรอง
เครื่ องสู บน้ า เครื่ องควบคุมความดันของน้ า อาจจะมีเครื่ องผสมปุ๋ ยด้วย หากใครสนใจอยากติดตั้งอุปกรณ์ให้น้ าพืช
ระบบนี้ รองศาสตราจารย์ มนตรี แนะนาว่า ควรเรี ยนรู ้ และเข้าใจอุปกรณ์ต่างๆของระบบให้น้ าแก่พืชแบบจุลภาค
ดังนี้
1) หัวปล่อยน้ า หัวปล่อยน้ าเป็ นสิ่ งสาคัญมากของระบบจุลภาค เพราะทาหน้าที่ควบคุมการไหลของปริ มาณน้ า
จากท่อแขนงไปสู่ ดิน หัวปล่อยน้ า มีชื่อเรี ยกได้หลายอย่าง แล้วแต่ความนิยมของแต่ละประเทศหรื อแต่ละ
บุคคล โดยทัว่ ไป หัวปล่อยน้ า แบ่งได้เป็ น 4 รู ปแบบ

หัวน้ าหยด ลักษณะน้ าจะไหลเป็ นหยดๆ ต่อเนื่องกัน

หัวไมโครสเปรย์ ฉี ดเป็ นฝอยแต่หวั ไม่มีส่วนหมุน

หัวไมโครสปริ งเกอร์ ฉี ดเป็ นฝอยซึ่ งหัวมีส่วนหมุน

หัวฉี ดน้ าเป็ นจังหวะ หัวฉี ดที่เอาหัวน้ าหยดรวม
กับไมโครสเปร์ หรื อไมโครสปริ งเกอร์ น้ าออก
น้อยเหมือนน้ าหยดแต่ฉีดไกลเหมือนสปริ งเกอร์
2) ท่อแขนง ท่อแขนงทัว่ ๆไปจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 16-20 มม. ทาด้วยวัสดุได้หลายประเภท แต่ที่นิยมใช้กนั
เป็ นวัสดุโพลีอีทีลีนความหนาแน่นต่า (LDPE) สี ดาเข้มที่ผสมสารป้ องกันแสงอาทิตย์ (black carbon) นิยมวางบนผิว
ดิน
3) ท่อแยกประธาน ท่อนี้จะมีท่อแขนงมาต่อแยกออกด้านหนึ่งหรื อสองด้านก็ได้ ส่ วนมากจะเป็ นวัสดุจาพวกพี
อี หรื อ พีวซี ี นิยมฝังใต้พ้นื ดิน
4) ท่อประธาน ท่อประธานเป็ นท่อที่เชื่ อมโยงท่อแยกประธาน ให้ต่อกับแหล่งน้ าท่อประธานจะทาจากวัสดุ
ต่อไปนี้ พี.อี. และพี.วี.ซี . ซึ่ งจะใช้วสั ดุแบบใดก็ตาม ไม่ควรเป็ นวัสดุที่เป็ นสนิม และลอกเป็ นสะเก็ดได้ง่าย เพื่อ
หลีกเลี่ยงปัญหาการอุดตัน
5) เครื่ องกรอง เป็ นสิ่ งสาคัญมากสาหรับการให้น้ าแบบจุลภาค ควรใช้น้ าที่สะอาดจริ งๆ เพื่อป้ องกันปั ญหา
การอุดตัน ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ยงุ่ ยากและเสี ยเวลามาก เครื่ องกรองที่นิยมใช้ส่วนมากเป็ นแบบพื้นผิวคือแบบตะแกรง กับ
แบบชั้นความลึกได้แก่พวกชั้นทรายกรวด และแบบแผ่นจานเซาะร่ อง วางซ้อนกัน ทั้งนี้ส่วนใหญ่จะขึ้นอยูก่ บั
ลักษณะของตะกอนหรื อสิ่ งที่ตอ้ งการจะกรองออกจากน้ าก่อนที่จะส่ งเข้าสู่ ระบบการให้น้ า

ภาพเครื่องกรองและการติดตั้งเครื่องกรองในพืน้ ทีก่ ารเกษตร

