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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้ไดประเมินประสิทธิภาพการใหน้ําของหัวสปริงเกอรที่ผลิตไมไดมาตรฐานจํานวน 4 รุนเปรียบเทียบกับ

หัวสปริงเกอรที่ผลิตไดมาตรฐานจํานวน 3 รุน เพื่อพิจารณาถึงความสามารถในการนําไปใชเพื่อการใหน้ํากับพืช

โดยไดประเมินอัตราการจายน้ําของหัวสปริงเกอรและความสม่ําเสมอของการใหน้ํา หัวสปริงเกอรแตละรุนจํานวน 

16 หัวถูกติดตั้งในระยะหางแตละหัวเทากับ 4 เมตร โดยการทดสอบกับความดันใช 6 ระดับไดแก 0.2, 0.4, 0.6, 

0.8, 1.0 และ 1.2 บาร จากการทดสอบพบวา อัตราการจายน้ําของหัวสปริงเกอรมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อความดันใชงาน

เพิ่มมากขึ้น ณ. ความดันใชงานเดียวกัน หัวสปริงเกอรรุน SWW และ Ruma ใหอัตราการจายน้ําที่ใกลเคียงกัน 

ในขณะที่รุน Nix และรุน CP4 ก็มีอัตราการจายน้ําที่ใกลเคียงกัน คาความสม่ําเสมอของการกระจายน้ํามีคา

เพิ่มขึ้นเมื่อความดันใชงานเพิ่มขึ้นจนถึงคาความดันใชงานคาหนึ่งคาความสม่ําเสมอของการกระจายน้ําจะมี

คาสูงสุดและมีคาลดลงเมื่อคาความดันใชงานเพิ่มขึ้น โดยคาความสม่ําเสมอของการกระจายน้ําของหัวสปริงเกอร

ที่ไดมาตรฐานมีคามากกวาคาความสม่ําเสมอของการกระจายน้ําของหัวที่ไมไดมาตรฐานทุกรุน โดยพบวาคา

ความสม่ําเสมอของการกระจายน้ําของหัวที่ไดมาตรฐานมีคาอยูระหวาง 76 ถึง 89 เปอรเซ็นต จัดอยูในเกณฑดี

ตามมาตรฐาน EU ในขณะที่คาความสม่ําเสมอของการกระจายน้ําของหัวที่ไมไดมาตรฐานมีคาอยูระหวาง 49 ถึง 

75 เปอรเซ็นต จัดอยูในเกณฑ ไมสามารถยอมรับไดจนถึงพอยอมรับได ผลการวิจัยนี้ชี้ใหเห็นวาการเลือกใชหัว

สปริงเกอรที่ไมไดมาตรฐานอาจจะทําใหประสิทธิภาพการใหน้ําไมไดมาตรฐานตามเกณฑที่ใชในการออกแบบ 

 

 ABSTRACT 
This study assessed of water application efficiency of 4 types of sprinkle nozzle with 

substandard production compared with 3 types of sprinkle nozzle with standard production. 

Discharge rate and water distribution uniformity were evaluated in this study. 16 sprinkle nozzles of 

each type were used in this study. The side-by-side distance between each sprinkler nozzle is 4 m. 6 

working pressures i.e. 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 and 1.2 bars were used for evaluating the efficiency of 

sprinkle nozzle. From the experiment, it was found that the discharge rate increased with increasing 
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working pressure. The SWW and Ruma type provided the same discharge rates at the same working 

pressure. Also, The Nix and CP4 type provided the same discharge rates at the same working 

pressure. The water distribution uniformity increase with increasing working pressure and reach to a 

maximum value, after that its decline when increase working pressure. In this study found that the 

distribution uniformities in every standard sprinkler nozzles higher than every substandard sprinkler 

nozzles. The distribution uniformities range from 76 – 89% (categorize in good level of EU standard) 

and 49-75% (vary from unacceptable to acceptable level of EU standard) of standard production and 

substandard production respectively.  
 
Key Words : Sprinkler, microirrigation, substandard production, water application efficiency 
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คํานํา 

การปลูกพืชใหไดผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ  จําเปนตองใหน้ําเพียงพอตอความตองการของพืชและพอเหมาะ

กับขีดความสามารถในการอุมน้ําของดิน เพื่อใหพืชนําน้ํามาใชสรางความเจริญเติบโตไดอยางสมบูรณและสราง

ผลผลิตที่มีคุณภาพ  การใหน้ํากับพืชแบงออกไดเปน 4 วิธี คือ การใหน้ําทางผิวดิน  การใหน้ําโดยซึมจากใตดิน 

การใหน้ําแบบฉีดฝอย และการใหน้ําแบบหยด (วิบูลย บุญยธโรกุล 2526) การปลูกพืชในปจจุบันโดยเฉพาะ

เกษตรรายยอยไดใชวิธีการใหน้ําแบบฉีดฝอยดวยระบบไมโครสปริงเกอร ทําใหระบบดังกลาวไดรับความนิยม

เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน ทําใหเปนผลดีกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําเพื่อ

การเกษตร โดยทั่วไประบบสปริงเกอรจะใหประสิทธิภาพชลประทานคอนขางสูงหากเลือกใชระบบและระยะเวลา

ในการใหน้ําอยางถูกตอง (Sun et al. 2008) ในทางตรงกันขามหากผูใชไมมีความเขาใจถึงระบบดังกลาวก็อาจ

ทําใหระบบดังกลาวมีประสิทธิภาพลดลง ดังตัวอยางเชน การเลือกใชระบบสปริงเกอรไมเหมาะสมทําใหความ

สม่ําเสมอในการใหน้ํานอยสงผลใหผลผลิตของพืชลดลง (Dechmi et al. 2003; Montazar and Sadeghi 2008)   

ระยะเวลาในการใหน้ําแตละครั้งมากกวาความสามารถในการอุมน้ําของดินในเขตรากพืช ทําใหพืชไมสามารถนํา

น้ําสวนที่ซึมผานเขตรากพืชมาใชประโยชนได ความถี่ในการใหน้ํามีระยะหางหรือแคบเกินไป ซึ่งความถี่ในการให

น้ํามีผลตอผลผลิตของพืชดวย (Sezen and Yazar 2006)  อัตราการจายน้ําของหัวสปริงเกอรที่ใชมีคามากกวา

อัตราการซึมของดิน ทําใหมีน้ําสวนเกินไหลบาออกจากพื้นที่เพาะปลูก โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่มีความลาดชัน 

ดวยปญหาขางตนจะพบวาเกษตรกรมักจะใหน้ําเพื่อการเพาะปลูกไมตรงกับความตองการใชน้ําของพืชและ

ความสามารถในการอุมน้ําของดินในเขตรากพืช เนื่องจากเลือกใชหัวสปริงเกอรที่ไมไดมาตรฐาน โดยเฉพาะ

ปจจุบันหัวสปริงเกอรไดถูกผลิตขึ้นเพื่อใหมีราคาถูกเพื่อการแขงขันกันในทองตลาด ทําใหผูผลิตไมไดคํานึกถึง

คุณภาพของหัวสปริเกอรมากนัก โดยเฉพาะกับหัวสปริงเกอรที่ไมมีที่มาของแหลงผลิตหรือที่เกษตรกรมักเรียกกัน

วา ของเลียนแบบ 

งานวิจัยครั้งนี้ไดทําการประเมินประสิทธิภาพการใหน้ําของหัวสปริงเกอรที่ผลิตไมไดมาตรฐานจํานวน 4 รุน 

โดยพิจารณาจากหัวสปริงเกอรที่มีขายทั่วไปโดยเลือกหัวที่ไมสามารถตรวจสอบผูผลิตได (ไมทราบแหลงที่มา) 

เปรียบเทียบกับหัวสปริงเกอรที่ผลิตไดมาตรฐานจํานวน 3 รุนสามารถตรวจสอบผูผลิตได (ทราบแหลงที่มา)  เพื่อ
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พิจารณาถึงความสามารถในการนําไปใชเพื่อการใหน้ํากับพืชโดยไดประเมินอัตราการจายน้ําของหัวสปริงเกอร

และความสม่ําเสมอของการใหน้ําเพื่อเปนขอมูลใหกับเกษตรกรในการเลือกใชหัวสปริงเกอรใหเหมาะสมกับการ

ปลูกพืช 

อุปกรณและวิธีการ 

อุปกรณ 

การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิภาพการใหน้ําของหัวสปริงเกอรที่ผลิตไมไดมาตรฐานโดยการเปรียบเทียบกับ

หัวสปริงเกอรที่มีมาตรฐาน ไดติดตั้งอุปกรณเพื่อการทดลองดังภาพที่ 1 โดยมีอุปกรณที่ใชในการทดลองดังนี้ ทอ

ประธาน (main pipe) ขนาด 4 นิ้ว ทอรองประธาน (sub-main pipe) ขนาด 2 นิ้ว และทอแขนง (lateral pipe) 

ขนาด 1 นิ้ว หัวสปริงเกอรถูกตอกับทอ riser ขนาด 4 หุน ที่มีความสูง 1 เมตร  วาลวควบคุมอัตราการจายน้ํา

ขนาด 4 หุน มาตรวัดน้ําขนาด 4 หุน และเครื่องมือวัดความดันแบบดิจิตอลที่มีความละเอียดถึง +0.001 บาร ถูก

ติดตั้งที่บริเวณทอ riser  วาลวควบคุมอัตราการจายน้ําขนาด 2 นิ้ว และ วาลวควบคุมความดันใหคงที่ไดถูกติดตั้ง

ที่บริเวณ ทอประธานยอย เพื่อควบคุมอัตราการไหลใหคงที่ตลอดเวลาการทดลอง หัวสปริงเกอรที่ไดมาตรฐาน 3 

ชนิด และหัวสปริงเกอรที่ไมไดมาตรฐาน 4 ชนิด (ภาพที่ 2) ไดถูกมาประเมินหาอัตราการไหลที่ไดจากหัวจาย 

(Discharge rate) และความสม่ําเสมอในการใหน้ํา (Uniformity) 

 

 
 

ภาพที่ 1  การติดตั้งเครื่องมือเพื่อใชในการทดสอบหัวสปริงเกอร 
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a) ชนิดที่ไดมาตรฐาน 

 
b) ชนิดที่ไมไดมาตรฐาน 

ภาพที่ 2  หัวสปริงเกอร 

วิธีการทดลอง 

การทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพการใหน้ําของหัวสปริงเกอรที่ผลิตไมไดมาตรฐานโดยการ

เปรียบเทียบกับหัวสปริงเกอรที่มีมาตรฐานรองรับไดดําเนินประเมินแบบ 16 หัว บนพื้นที่ตรวจวัด 4 x 4 ตาราง

เมตร (ภาพที่ 3) ซึ่งเปนขนาดมาตรฐานที่เกษตรกรใชติดตั้งเพื่อการใหน้ํากับพืชโดยมีวิธีการทดสอบดังนี้ 

 
 

ภาพที่ 3  การวางแกววัดน้ํา 
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การประเมินหาความสม่ําเสมอของการใหน้ํา ดําเนินการโดยติดตั้งอุปกรณดังภาพที่ 1 เปดวาลว V1, V2, V3,, V4 

และ V5 จนสุด ปรับวาลว VR เพื่อใหความดันที่ทอ riser มีคาตามที่ออกแบบไว ในการทดลองครั้งนี้ไดใชความดัน 

6 คาคือ 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, และ 1.2 บาร เมื่อไดความดันตามที่ตองการแลวใหปดวาลว V1 จากนั้น

ดําเนินการวางแกวขนาด 0.4 x 0.4 ตารางเมตร ดังภาพที่ 3 และอานคาตัวเลขจากมาตรวัดน้ํา (Flow meter) เมื่อ

ดําเนินการเสร็จแลวใหเปดวาลว V1 และเริ่มจับเวลารอจนกระทั่งน้ําในแกวที่มีปริมาณที่มากที่สุดเกือบเต็มแกว 

ปดวาลว V1และหยุดเวลา จากนั้นดําเนินการวัดปริมาณน้ําในแตละแกว และอานคาจากมาตรวัดน้ํา 

ผลการทดลอง 

อัตราการจายน้ํา (Discharge rate) 

การวัดอัตราการจายน้ํา (Measuring of discharge rate) มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับการใหน้ํา โดย

อัตราการจายน้าํจากหัวสปริงเกอรไดถูกระบุเปนคาความลึก (มิลลิเมตร) ตอเวลา (ชั่วโมง) โดยการทดสอบหัว

สปริงเกอรที่ไมไดมาตรฐานจํานวน 4 รุน ความสัมพันธระหวางอัตราการจายน้ํากับความดนัใชงานแสดงดังภาพที่ 

4 พบวา อัตราการจายน้ําของหัวสปริงเกอรมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อความดันใชงานเพิ่มมากขึ้น โดยรุน SWW และ Ruma 

ใหอัตราการจายน้ําที่ใกลเคียงกันคือประมาณ 30 ถึง 55 มิลลิเมตรตอชั่วโมง ในขณะทีรุ่น Nix และรุน CP4 ก็มี

อัตราการจายน้าํที่ใกลเคียงกันที่ 40 ถึง 70 มิลลิเมตรตอชั่วโมง ณ. ความดันใชงานที่ใชทดสอบ 0.4 ถึง 1.2 บาร  

 
ภาพที่ 4  ความสัมพันธระหวางอัตราการจายน้ําของหัวสปริงเกอรกับความดันใชงาน 

 
ความสม่ําเสมอในการใหน้ํา 

คาความสม่ําเสมอของการใหน้ําไดใชคาความสม่ําเสมอของการกระจายน้ํา (Distribution uniformity, 

DU) มาเปนดัชนีชี้วัด โดยไดทําการตรวจสอบหัวสปริงเกอรที่ไดมาตรฐานจํานวน 3 หัว (R1, R2 และ R3) และหัวที่

ไมไดมาตรฐานจํานวน 4 หัว (NIX, SWW, Ruma และ CP4) ความสัมพันธระหวาง DU กับ ความดันใชงาน 

(Working pressure) แสดงในภาพที่ 5 จากการทดสอบพบวาที่ความดันใชงาน 0.2 บาร ไมสามารถทําการ

ตรวจวัดคาความสม่ําเสมอของการกระจายน้ําของหัวที่ไมไดมาตรฐานไดเนื่องจากความดันใชงานมีคานอย
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เกินไปท่ีจะทําใหหัวสปริงเกอรหมุนได แตสําหรับหัวที่ไดมาตรฐานความดันใชงานที่ 0.2 บาร ก็มากพอที่จะทําให

หัวสปริงเกอรหมุนได   

 

 
ภาพที่ 5  ความสัมพันธระหวางคาความสม่าํเสมอของการกระจายน้ํากับความดันใชงาน 

 

จากภาพที่ 5 พบวาคาความสม่ําเสมอของการกระจายน้ํามีคาเพิ่มขึ้นเมื่อความดันใชงานเพิ่มขึ้นจนถึง

คาความดันใชงานคาหนึ่งคาความสม่ําเสมอของการกระจายน้ําจะมีคาสูงสุดและมีคาลดลงเมื่อคาความดันใช

งานเพิ่มขึ้น โดยคาความสม่ําเสมอของการกระจายน้ําของหัวสปริงเกอรที่ไดมาตรฐานมีคามากกวาคาความ

สม่ําเสมอของการกระจายน้ําของหัวที่ไมไดมาตรฐานทุกรุน โดยพบวาคาความสม่ําเสมอของการกระจายน้ําของ

หัวที่ไดมาตรฐานมีคาอยูระหวาง 76 ถึง 89 เปอรเซ็นต ในขณะที่คาความสม่ําเสมอของการกระจายน้ําของหัวที่

ไมไดมาตรฐานมีคาอยูระหวาง 49 ถึง 75 เปอรเซ็นต เมื่อความดันใชงานมีคาเทากับ 0.4 ถึง 1.2 บาร 

ความสมัพันธระหวางอัตราการจายน้าํกับความสม่ําเสมอของการกระจายน้ํา 

จากภาพที่ 4 ทําใหทราบวาอัตราการจายน้ําของหัวสปริงเกอรมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อความดันใชงานเพิ่มมากขึ้น ในขณะ

ที่ภาพที่ 5 ชี้ใหเห็นวาคาความสม่ําเสมอของการกระจายน้ํามีคาเพิ่มขึ้นเมื่อความดันใชงานเพิ่มขึ้นจนคาความ

สม่ําเสมอของการกระจายน้ํามีคาสูงสุดหลังจากนั้นหากเพิ่มความดันใชงานคาความสม่ําเสมอของการกระจาย

น้ําจะมีคาลดลง ดังนั้นหากเกษตรกรเลือกใชความดันใชงานที่ไมเหมาะสมจะทําใหประสิทธิภาพการใหน้ําของ

ระบบการใหน้ําดวยสปริงเกอรมีคาลดลงได โดยทั่วไปเกษตรกรมักคิดวาหากใชความดันใชงานสูง ๆ (น้ําที่พุงออก

จากหัวสปริงเกอรมีความแรงมาก ๆ) จะทําใหระบบการใหน้ําดวยสปริงเกอรมีประสิทธิภาพสูงกวาการใชความดนั

ใชงานต่ํา ๆดังนั้นงานวิจัยนี้ไดเสนอความสัมพันธระหวางอัตราการจายน้ํากับความสม่ําเสมอของการกระจายน้ํา

เพื่อเปนขอมูลใหเห็นวาควรออกแบบอัตราการจายน้ําเทาใดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใหน้ํา เชน หาก

ใชหัวสปริงเกอร Ruma ควรเลือกออกแบบการจายน้ําที่ประมาณ 38 มิลลิเมตรตอชั่วโมง เพื่อใหไดประสิทธิภาพ

การจายน้ําสูงสุดที่ 61 เปอรเซ็นต ในขณะที่หากเลือกใชหัวสปริงเกอรของ SWW ก็ควรเลือกออกแบบการจายน้ํา

ที่ 44 มิลลิเมตรตอชั่วโมง เพื่อใหไดประสิทธิภาพการจายน้ําสูงสุดที่ 75 เปอรเซ็นต 
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ภาพที่ 6  ความสัมพันธระหวางอัตราการจายน้ํากับความสม่ําเสมอของการกระจายน้ํา 

 

สรุปผล 
การประเมินประสิทธิภาพการใหน้ําของหัวสปริงเกอรที่ผลิตไมไดมาตรฐานจํานวน 4 รุนโดยเปรียบเทียบกับหัว

สปริงเกอรที่ผลิตไดมาตรฐานจํานวน 3รุนโดยประเมินอัตราการจายน้ําและความสม่ําเสมอของการใหน้ํา พบวา 

อัตราการจายน้ําของหัวสปริงเกอรมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อความดันใชงานเพิ่มมากขึ้น โดยรุน SWW และ Ruma ใหอัตรา

การจายน้ําที่ใกลเคียงกันคือประมาณ 30 ถึง 55 มิลลิเมตรตอชั่วโมง ในขณะที่รุน Nix และรุน CP4 มีอัตราการ

จายน้ําที่ใกลเคียงกันที่ 40 ถึง 70 มิลลิเมตรตอชั่วโมง คาความสม่ําเสมอของการกระจายน้ํามีคาเพิ่มขึ้นเมื่อ

ความดันใชงานเพิ่มขึ้นจนถึงคาความดันใชงานคาหนึ่งคาความสม่ําเสมอของการกระจายน้ําจะมีคาสูงสุดและมี

คาลดลงเมื่อคาความดันใชงานเพิ่มขึ้น โดยคาความสม่ําเสมอของการกระจายน้ําของหัวสปริงเกอรที่ไดมาตรฐาน

มีคามากกวาคาความสม่ําเสมอของการกระจายน้ําของหัวที่ไมไดมาตรฐานทุกรุน โดยพบวาคาความสม่ําเสมอ

ของการกระจายน้ําของหัวที่ไดมาตรฐานมีคาอยูระหวาง 76 ถึง 89 เปอรเซ็นต จัดอยูในเกณฑดีตามมาตรฐาน 

EU ในขณะที่คาความสม่ําเสมอของการกระจายน้ําของหัวที่ไมไดมาตรฐานมีคาอยูระหวาง 49 ถึง 75 เปอรเซ็นต 

จัดอยูในเกณฑ ไมสามารถยอมรับไดจนถึงพอยอมรับได ผลการวิจัยนี้ชี้ใหเห็นวาการเลือกใชหัวสปริงเกอรที่ไมได

มาตรฐานอาจจะทําใหประสิทธิภาพการใหน้ําไมไดมาตรฐานตามเกณฑที่ใชในการออกแบบ เปนผลใหผลผลิต

พืชลดลงได 
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