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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ไดศึกษาประสิทธิภาพของสายยางน้ําซึมที่ผลิตจากยางรถยนตเการีไซเคิลเพื่อนํามาใชในการ

ใหน้ํากับพืช โดยไดใชสายยางน้ําซึมที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน 16 มิลลิเมตร ยาว 15 เมตร ทดสอบกับ

ความดันน้ําใชงาน 30, 40, 50, 60 และ 70 กิโลปาสคาล  จากการศึกษาพบวาอัตราการจายน้ําลดลงตาม

ระยะเวลาการใหน้ําในระหวางกระบวนการการบมสายยาง หลังจากผานกระบวนการบมสายยางแลวพบวาอัตรา

การจายน้ํามีคาคอนขางคงที่ โดยอัตราการจายน้ําเฉลี่ยของสายยางและความสม่ําเสมอของการใหน้ําหลังการ

บมมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อความดันใชงานเพิ่มขึ้น โดยมีคาอัตราการจายน้ําอยูระหวาง 0.42 ถึง 4.5 ลิตรตอชั่วโมงตอ

เมตร  และคาความสม่ําเสมอของการจายน้ําอยูระหวาง 48.7-71.3 %  ณ ความดันที่ใชทดสอบ 30 ถึง 70 กิโล

ปาสคาล  อยางไรก็ตามสายยางน้ําซึมสามารถนํามาใชเปนอุปกรณในการใหน้ําไดเปนอยางดี โดยเฉพาะกับพืชที่

ปลูกเปนแถว  

ABSTRACT 

In this study, the porous pipe was made up from recycled automobile types was tested in the 

laboratory to study its efficacy for use as a micro irrigation system. For all tests, 15 m long and 16 mm 

internal diameter were tested under five constant working pressures (30, 40, 50, 60 and 70 kPa). The 

discharge rate and water distribution uniformity of the pipe from the emission of 0.1 m portions of the 

15 m pipe was then measured on 151 pieces cut sequentially along the pipe. It shows that discharge 

rates are declined with time in the curing process and reaches to a steady value after curing process. 

The steady discharge rates range from 0.42 l/hr/m to 4.5 l/hr/m and increase with working pressures. 

The water distribution uniformities were tested after curing process, the values range from 48.7% to 

71.3% at working 30 to 70 kPa. However, it is observed that the porous pipe can be useful for micro 

irrigation systems especially for row crops.  
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คํานํา 

การใหน้ําแบบน้ําหยดเปนการใหน้ําเฉพาะจุด เปนผลทําใหรากพืชจะเจริญเติบโตอยูในชวงแคบเฉพาะ

จุดที่มีการใหน้ําดังกลาวนั้น (มนตรี คําชู 2535)  ทําใหมีขอดอยกับการปลูกพืชบางชนิด โดยเฉพาะพืชที่ปลูก

ติดกันเปนรองหรือเปนแถวอยางหนาแนน เชน ถั่วลิสง กระเทียม กลายางพารา เปนตน ทําใหมีการคิดคนวิธีการ

ใหน้ําที่ลดขอดอยของระบบน้ําหยดโดยการทําใหน้ําซึมผานผนังทอแทนที่จะใหไหลเปนจุด โดยเรียกวา “สายยาง

น้ําซึม (Porous pipe)”  สายยางน้ําซึมเปนวัสดุที่สามารถปรับงอไดตามสภาพภูมิประเทศ (Saad and Marino 

2002) ทําใหเกษตรกรมีความสะดวกตอการติดตั้งโดยไมจําเปนตองปรับสภาพพื้นที่ใหสม่ําเสมอกอน ทําใหการ

ชวยลดตนทุนใหกับเกษตรกรในเรื่องของการเตรียมแปลง นอกจากนี้ Nayanakantha and Seneviratne (2003) 

ไดทําการทดสอบสายยางน้ําซึม ที่ผลิตขึ้นจากยางรีไซเคิล และ โพลีทีน (polythene) จากบริษัท DSI พบวาหาก

ใชสายยางน้ําซึมดังกลาวในการใหน้ํากับพืชจะไดผลผลิตการเกษตรมากกวาการใหน้ําแบบอื่นและเกษตรกร

นาจะนําไปใชไดเปนผลดีตอการเพาะปลูก นอกจากนี้ยังพบวาสายยางน้ําซึมใหประสิทธิภาพในการใหน้ําสูงสุด

ในปริมาณน้ําที่มีอยูเทากันเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการใหน้ําแบบอื่น สายยางน้ําซึมสามารถติดตั้งใตผิวดินทําให

สามารถใหน้ําในตําแหนงเขตรากพืชไดโดยตรงสงผลใหพืชนําน้ําไปใชในการเจริญเติบโตไดสูงสุด ทําให

ประสิทธิภาพการใหน้ําสูงกวาการใหน้ําบนอื่นหากไดรับการติดตั้งที่ดี (Batchelor et al. 1996)  นอกจากนี้ 

Teeluck and Sutton (1998) ไดศึกษาลักษณะการจายน้ําของสายยางน้ําซึมที่ทําจากยางรีไชเคิล พบวาอัตรา

การจายน้ําของสายยางน้ําซึมจะลดลงเมื่อเวลาผานไปจนกระทั่ง ณ เวลาหนึ่งอัตราการไหลจะคอนขางคงที่ และ

พบวาอัตราการจายน้ําของสายยางน้ําซึมขึ้นอยูกับความดันใชงาน และตองควบคุมแรงดันที่ใชไมใหมากเกินไป

จนทําใหสายยางน้ําซึมเกิดการฉีกขาด 

จากขอดีของสายยางน้ําซึม บริษัท เจริญภัทรพานิชจํากัด ไดผลิตสายยางน้ําซึมขึ้นมาเพื่อประโยชนใน

การใหน้ํากับพืชโดยสินคาที่ผลิตขึ้นตองมีราคาถูกกวาตางประเทศ ดังนั้นเพื่อใหสายยางน้ําซึมมีประสิทธิภาพที่ดี

และสามารถใชเปนอุปกรณการใหน้ํากับพืช งานวิจัยนี้จึงไดทําการทดลองเพื่อประเมินประสิทธิภาพของสายยาง

น้ําซึม โดยไดศึกษาถึงความสามารถในการจายน้ําและความสม่ําเสมอของการใหน้ําของสายยางน้ําซึม เพื่อ

ประโยชนในการใหน้ํากับพืชตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ 

อุปกรณ 
การศึกษาวิจัยเพื่อหาอัตราการจายน้ําและประเมินประสิทธิภาพความสม่ําเสมอของการใหน้ําดวยสาย

ยางน้ําซึมนั้นไดติดตั้งอุปกรณเพื่อการทดลองดังภาพที่ 1 โดยมีอุปกรณที่ใชในการทดลองดังนี้ สายยางน้ําซึม

ขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน 16 มิลลิเมตร ความยาวเทากับ 15 เมตร (สุมตัดจากมวนที่ยาวมวนละ 100 

เมตร) ติดตั้งบนรางทดสอบที่ทําจากราง PVC ขนาด 2 นิ้วผากลางและแบงพื้นที่รับน้ําทุก 10 เซนติเมตร สายยาง

น้ําซึมถูกติดตั้งใหรับน้ําจากถังสูง 12 เมตร (ระดับน้ําคงที่ตลอดการทดลอง) ที่ทําจากทอ PVC ขนาด 8 นิ้ว ดวย

ทอ HDPE ขนาด 16 มิลลิเมตร น้ําที่ไหลเขาสายยางน้ําซึมถูกควบคุมใหมีความดันคงที่ดวยวาลวทองเหลือง

ขนาด 4 หุน ความดันที่ตองการไดถูกวัดโดยเครื่องมือวัดความดันแบบดิจิตอลที่มีความละเอียดถึง +0.001 บาร 

โดยการวิจัยครั้งนี้ไดเลือกใชความดัน 5 คาคือ 30, 40, 50, 60 และ 70 กิโลปาสคาล   
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ภาพที่ 1  การติดตั้งเครื่องมือเพื่อใชในการทดสอบสายยางน้ําซึม 

วิธีการทดลอง 

ติดตั้งอุปกรณดังภาพที่ 1 จากนั้นเปดน้ําจากวาลวบังคับน้ําตัวที่ 1 ในตําแหนงที่มากที่สุด (Fully open) 

และปรับวาลวน้ําในตัวที่ 2 อานคาความดันที่เครื่องมือวัดความดันแบบดิจิตอล เมื่อไดความดันตามที่ออกแบบไว

แลว ปดวาลวน้ําในตัวที่ 1 จากนั้นทําการเลื่อนรางเหล็กเขาไปขางใตราง PVC แลวนําแกวมาวางรับน้ําที่ไหลออก

จากราง PVC โดยแกวแตใบไดถูกออกแบบใหรับน้ําจากราง PVC ทุก 10 เซนติเมตร อานคาตัวเลขจากมิเตอรน้ํา

กอนการทดลอง เร่ิมการวัดอัตราการจายน้ําและความสม่ําเสมอของการใหน้ําของสายยางน้ําซึมโดยการเปด

วาลวน้ําในตัวที่ 1 ในตําแหนงที่มากที่สุดอยางรวดเร็ว (เร่ิมจับเวลา) และรอจนกระทั่งน้ําในแกวที่มากที่สุดมี

ปริมาณใกลเต็มแกว เล่ือนรางเหล็กที่มีแกวน้ําวางอยูดานบนออกใตราง PVC พรอมปดวาลวน้ําตําแหนงที่ 1 

(หยุดเวลา) อานคาตัวเลขจากมิเตอรน้ําหลังการทดลอง จากนั้นวัดปริมาณน้ําในแกวทุกใบเพื่อนําไปหาคาความ

สม่ําเสมอของการจายน้ําของสายยางน้ําซึม อัตราการจายน้ําของสายยางน้ําซึมสามารถคํานวณไดจากปริมาณ

น้ํา (คาตัวเลขจากมิเตอรน้ําหลังการทดลองลบดวยคาตัวเลขจากมิเตอรน้ํากอนการทดลอง) หารดวยเวลาที่ไดทํา

การบันทึกไว  การทดลองไดถูกออกแบบใหดําเนินการวัดคาอัตราการจายน้ําและความสม่ําเสมอของการจายน้ํา

เมื่อปลอยใหน้ําซึมผานสายยางน้ําซึมไป 5 นาที, 2 นาที, 6 ชั่วโมง, 12 ชั่วโมง, 28 ชั่วโมง, และ 36 ชั่วโมง    
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ผลการทดสอบอัตราการไหล 

ลักษณะการจายน้าํของสายยางน้ําซึม 

เมื่อจายน้ําเขาสายยางน้ําซึมจากการสังเกตดวยตาเห็นวา มีหยดน้ําเล็ก ๆ เกาะที่บริเวณผนังทอจํานวน

มากดังภาพที ่ 2 หยดน้ําเหลานี้จะตกลงสูพื้นดวยแรงโนมถวงของโลก ปริมาณของหยดน้ํามีจํานวนมากในชวง

ของการใหน้ําในชวงตนและเริ่มลดลงเมื่อเวลาผานไป จนมีปริมาณที่ไมคอยเปลี่ยนแปลงมากนักเมือ่ถึงเวลา

ชวงหนึ่ง  

 

 

ภาพที่ 2  ลักษณะของหยดน้ําที่บริเวณผิวสายยางน้ําซึม 

นักวิจัยหลายทาน (Nayanakantha and Seneviratne 2003; Saad and Marino 2002; Teeluck and Sutton 

1998) กลาววาการซึมผานของน้ําผานผนังทอนั้นขึ้นอยูกับความพรุนของทอและลักษณะของวัสดุที่ใชผลิตทอนั้น 

ๆ จากการวัดอัตราการไหลแตละชวง (ชวงละ 10 เซนติเมตร) พบวา ณ.เวลาทําการวัดคาครั้งแรก (เมื่อปลอยให

น้ําซึมผานสายยางได 5 นาที) ปริมาณอัตราการจายน้ําในชวงตนสายมีปริมาณสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับ

ตําแหนงอื่นตลอดความยาวทอ 15 เมตร (ภาพที่ 3) อัตราการจายน้ํานี้ลดลงเมื่อตําแหนงที่วัดมีระยะหางจากตน

สายเพิ่มมากขึ้น โดยพบวาที่การทดสอบความดัน 0.3 บาร และ ณ.เวลาทําการวัดคาแรกพบวาอัตราการจายน้ําที่

ตนสายมีคาถึง 90 ลิตรตอชั่วโมงตอเมตร  และลดลงเหลือ 19 ลิตรตอชั่วโมงตอเมตร  ที่กลางสาย และมีคาเพียง 

16 ลิตรตอชั่วโมงตอเมตร  ที่ปลายสาย คาความแตกตางของอัตราการไหลดังกลาวนี้จะนอยลงเมื่อเวลาผานไป

หรือกลาวไดวาเมื่อน้ําซึมผานสายยางนานเทาไรอัตราการไหลผานสายยางน้ําซึมที่ตําแหนงตาง ๆ ตลอดความ

ยาวทอเร่ิมมีคาใกลเคียงกันมากขึ้นดังภาพที่ 3  
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ภาพที่ 3  อัตราการจายน้ํา ณ ตําแหนงตาง ๆ ของทอท่ีใชแรงดันในการทดสอบ 0.3 บาร 

 

จากการวิจัยของ Teeluck and Sutton (1998) ทําใหทราบวา ชวงเวลาที่นอยที่สุดที่ทําใหอัตราการไหล

ตลอดสายยางน้ําซึมมีคาใกลเคียงกันเรียกวา ชวงเวลาที่ใชบมทอ (curing time) อัตราการจายน้ําของสายยาง

น้ําซึมเมื่อผานชวงการบมไปแลวนั้นจะมีคาคอนขางคงที่ สําหรับการทดสอบนี้พบวา ที่ความดันทดสอบเดียวกัน 

ณ.เวลาทําการวัดเมื่อปลอยใหน้ําซึมผายสายยางน้ําซึมผานไป 28 ชั่วโมง และ 36 ชั่วโมง อัตราการจายน้ําของ

สายยางน้ําซึมมีคาใกลเคียงกันมาก ดังนั้นระยะเวลาในการบมทอสายยางน้ําซึมนั้นมีคาอยูระหวาง 12 ถึง 28 

ชั่วโมง อยางไรก็ตามควรที่จะทําการวัดอยางละเอียดอีกครั้งเพื่อหาระยะเวลาที่ใชบมสายยางตอไป   

การบมทอนั้นควรทําในครั้งแรกสําหรับการใหน้ําโดยการอัดน้ําเขาไปในสายยาง โดยใชอัตราการจายน้ํา

ประมาณ 2 เทาของความตองการการจายน้ํา (Teeluck and Sutton 1998) และอัดที่ความดันสูงแตอยาใหสูง

เกินไปจนทําใหสายยางฉีกขาดเปนระยะเวลาไมนอยกวา 28 ชั่วโมง (ณ.ขอมูลการทดสอบครั้งนี้) อยางไรก็ตาม

ชวงระยะเวลาทําการบมสายยางยางนั้นยังขึ้นอยูกับความยาวของสายยาง โดยอาจมีความจําเปนตองเพิ่ม

ระยะเวลาในการบมทอเพิ่มขึ้นหากสายยางน้ําซึมที่ใชมีความยาวมากกวา 15 เมตร นอกจากนี้การทําการบมทอ

นั้นตองใชน้ําสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการอุดตันที่อาจเกิดขึ้นได  
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อัตราการจายน้ําของสายยางน้าํซึม 
อัตราการจายน้ําของสายยางน้ําซึมไดทําการวัดโดยมาตรวัดน้ํา จากการทดสอบพบวาอัตราการจายน้ํา

มีคาสูงในชวงแรกและลดลงจนมีคาคอนขางคงที่เมื่อเวลาผานไป 28 ชั่วโมง (สําหรับการทดสอบครั้งนี้) ดังนั้น

งานวิจัยนี้จึงไดนําเสนออัตราการไหล ณ. เวลา ที่ทําการวัด 28 ชั่วโมง ที่ความดันตาง ๆ ดังภาพที่ 4  

 
ภาพที่ 4  อัตราการจายน้ําทีค่วามดันตาง ๆ (แถบแสดงคาความแปรปรวน) 

 

ภาพที่ 4. แสดงใหเห็นวาอัตราการจายน้ําของสายยางน้ําซึมมีคาแปรผันตามความดัน โดยมีคาอยู

ระหวาง 0.42 ถึง 4.5 ลิตรตอชั่วโมงตอเมตร  ณ.ความดัน 30 ถึง 70 กิโลปาสคาล  โดยมีคาความแปรปรวนอยูที่ 

0.07 ถึง 0.18 ลิตรตอชั่วโมงตอเมตร  นอกจากนี้ไดนําเสนอสมการอยางงายเพื่อหาความสัมพันธระหวางอัตรา

การจายน้ําของสายยางน้ําซึม (Q หนวย ลิตรตอชั่วโมงตอเมตร) กับความดันน้ําที่ตนสาย (P หนวยเปน กิโล

ปาสคาล) ดังนี้ Q = 0.1P-2.7 ที่คา regression analysis (r2) สูงถึง 0.97 อยางไรก็ตามสมการดังกลาวจํากัดการ

ใชอยูแคความดันระหวาง 30 ถึง 70 กิโลปาสคาล ดังนั้นเพื่อใหงานวิจัยมีความสมบูรณมากขึ้นควรเพิ่มความดัน

ในการทดสอบดวย  

 
ความสม่ําเสมอในการจายน้ําของสายยางน้าํซึม  

ความสม่ําเสมอของการใหน้ําของสายยางน้ําซึมไดถูกตรวจสอบโดยใชสมการของ Christiansen ดัง

สมการที่ 1  

100 1.0u

x
C

M n
⎡ ⎤

= × −⎢ ⎥×⎣ ⎦

∑        (1) 

เมื่อ 

Cu คือ สัมประสิทธิ์ความสม่าํเสมอในการใหน้ํา  

Σx   คือ ผลรวมของผลตางระหวางปริมาณของน้ําที่วัดไดกับคาเฉล่ียของแตละจุดโดยไมคิดเครื่องหมาย  

M  คือ ปริมาณน้ําเฉลี่ยที่วัดได 

n คือ จํานวนแกววัดน้ําทั้งหมด 
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ภาพที่ 5  ความสม่ําเสมอของการจายน้ําของสายยางน้ําซึม ณ.ความดันตาง ๆ 

 

จากการทดลองพบวา ความสม่ําเสมอของการจายน้ําของสายยางน้ําซึมมีคาแปรผันตามความดัน โดยมี

คาประมาณ 48.7-71.3 % ที่คาความแปรปรวน 1.7 ถึง 4.03 % ณ. ความดันที่ใชทดสอบ 30 ถึง 70 กิโลปาสคาล   

 

สรุปผลการทดลอง 

จากการศึกษาประสิทธิภาพของสายยางน้ําซึมที่ผลิตจากยางรถยนตเการีไซเคิลเพื่อนํามาใชในการใหน้ํา

กับพืช พบวาอัตราการจายน้ําลดลงตามเวลาการใหน้ําในชวงของกระบวนการการบมสายยาง หลังผาน

กระบวนการบมแลวพบวาอัตราการจายน้ํามีคาคอนขางคงที่ โดยอัตราการจายน้ําและความสม่ําเสมอของการให

น้ําหลังการบมมีคาเพิ่มขึ้นตามความดันใชงานโดยมีคาอัตราการจายน้ําอยูระหวาง 0.42 ถึง 4.5 ลิตรตอชั่วโมง

ตอเมตร และคาความสม่ําเสมอของการจายน้ําอยูระหวาง 48.7-71.3 % ณ. ความดันที่ใชทดสอบ 30 ถึง 70 กิโล

ปาสคาล ผลการทดลองนี้ชี้ใหเห็นวาสามารถนําสายยางน้ําซึมสามารถนํามาใชเปนอุปกรณในการใหน้ําไดเปน

อยางดี โดยเฉพาะกับพืชที่ปลูกเปนแถว อยางไรก็ตามควรไดทําการทดสอบสายยางน้ําซึมในที่ความยาวและ

ความดันใชงานคาอื่น ๆ  
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