บันทึกคน (อยาก) ทาเกษตร # 4
การจัดการนา้ เพื่อความยั่งยืน

น ้ำ กับ กำรเกษตร เป็ นของคูก่ นั
หำกน ้ำดี มีคณ
ุ ภำพ ปลูกอะไรก็ง่ำย หำกน ้ำขำด คุณภำพแย่ จะปลูกอะไรก็ต้องคิดหนัก
ประเทศไทยอยู่เขตร้ อนมรสุม ฝนฟ้ำเป็ นใจ น ้ำท่ำอุดมสมบูรณ์ ทำให้ อำชีพเกษตรกรรมเป็ นอำชีพหลักและ
เป็ นจุดเด่นของไทยมำแต่โบรำณ
แต่ปัจจุบนั หำเป็ นเช่นเดิมไม่
ด้ วยควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศโลก ควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรป่ ำไม้ และควำมต้ องกำรใช้
น ้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคและกำรอุตสำหกรรมที่เพิ่มมำกขึ ้นทุกขณะ
เมื่อน ้ำกลำยเป็ นของมีรำคำ และปั ญหำกำรแก่งแย่งน ้ำก็เริ่ มปรำกฏให้ เห็น กำรจัดกำรน ้ำจึงกลำยเป็ นภำค
บังคับของเกษตรกรทุกคน
ในระดับชุมชน กำรจัดกำรน ้ำต้ องทำเป็ นระบบ ตังแต่
้ กำรฟื น้ ฟูอนุรักษ์ แหล่งต้ นน ้ำ กำรสร้ ำงแหล่งเก็บกักน ้ำ
ขนำดเล็กระดับชุมชน ไปจนถึงกำรจัดสรรน ้ำให้ เกิดประสิทธิภำพอย่ำงเท่ำเทียม เป็ นต้ น
ในระดับแปลง เกษตรกรยุคใหม่ต้องหำวิธีจัดกำรนำ้ ที่แตกต่ำงจำกในอดีต ตังแต่
้ จัดหำน ้ำจำกไหน จัดเก็บ
แบบไหน จัดสรรไปใช้ อย่ำงไร ให้ มีประสิทธิภำพ
เรำมำดูกนั ว่ำกำรจัดกำรน ้ำในระดับแปลงมีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้ องอะไรบ้ ำง
สระเก็บนา้ ต้ านภัยแล้ ง
หำกเรำพอมีเนือ้ ที่ในไร่ นำ กำรสร้ ำงแหล่งเก็บกักน ้ำน่ำจะเป็ นวิธีที่ดีที่สุด เพรำะนอกจำกจะมีนำ้ ไว้ ใช้ แล้ ว
แหล่งน ้ำเหล่ำนี ้ยังใช้ ประโยชน์ได้ อีกหลำยอย่ำง
แต่กำรจะขุดสระให้ ได้ น ้ำใช้ จริงๆ ไม่ใช่เรื่ องง่ำย
บำงครัง้ ขุดแล้ วเก็บน ้ำไม่ได้ หรื อ ไม่มีน ้ำเติมเข้ ำ หรื อ เติมเข้ ำแต่ก็ไม่พอใช้ ในฤดูแล้ ง จนกลำยเป็ นสระร้ ำงถูก
ปล่อยทิ ้งไว้ ก็เยอะ
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กำรขุดสระที่เหมำะสมจึงต้ องทำควำมเข้ ำใจหลักกำรสำคัญหลำยอย่ำง ซึ่ง ดร. ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์ นักวิจยั
จำกคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ผู้ซึ่งทำงำนวิจยั เกี่ ยวกับ “สระเก็บน ้ำต้ ำนภัยแล้ ง ” (ได้ รับทุน
สนับสนุนงำนวิจยั จำก วช.) ให้ ข้อมูลว่ำควำมล้ มเหลวที่เกิดขึ ้นจำกกำรขุดสระเก็บน ้ำที่ไม่สำมำรถกักเก็บน ้ำได้ และไม่
สำมำรถนำน ้ำไปใช้ ได้ ตำมวัตถุประสงค์นนั ้ มีสำเหตุสำคัญ ดังนี1้
1. เมื่อสระอยูน่ อกเขตชลประทำน จะทำให้ ไม่มีน ้ำเติม หรื ออยูห่ ำ่ งจำกแหล่งน ้ำที่นำมำใช้ เติมสระได้
2. สระส่วนมำกอำศัยน ้ำใต้ ดนิ ดังนันสระที
้
่มีน ้ำตลอดปี ได้ เพรำะมีระดับน ้ำใต้ ดนิ สูงตลอดปี
3. เมื่ออำศัยน ้ำฝนโดยลำพัง ไม่อำศัยน ้ำใต้ ดิน ก็จะล้ มเหลว เพรำะฝนตกเฉลี่ยต่อปี ประมำณ 1-1.8 เมตร
เสียน ้ำจำกกำรระเหย ประมำณ 1-2 เมตร ต่อปี ช่วงแล้ ง 5 เดือน คือเดือนธันวำคมถึงเมษำยน ระเหยไปประมำณ 0.71.0 เมตร และหำกดินไม่อ้ มุ น ้ำด้ วยแล้ วก็จะสูญเสียน ้ำที่เก็บกักไปทังหมด
้
แม้ จะมีน ้ำจำกระบบชลประทำนมำก็เก็บกัก
ไว้ ได้ ไม่นำน ในภำคอีสำนหรื อพื ้นที่ดนิ ปนทรำย กำรสูญเสียน ้ำ โดยรั่วซึมออกจำกสระเนื่องจำกดินมีควำมซึมได้ สงู จะ
มำกกว่ำกำรสูญเสียน ้ำจำกกำรระเหยมำก
4. นำ้ ฝนที่ตกจะเริ่ มไหลเข้ ำสระได้ ก็ต่อเมื่อดินอิ่มตัวยวดยิ่ง แต่โดยมำกปริ มำณฝนที่ตกจะไม่ได้ ทำให้ ดิน
อิ่มตัว และเกิดกำรไหลเข้ ำสระ หำกไหลลงสระจริงกลับเป็ นผลเสีย เพรำะเป็ นน ้ำที่ขนุ่ มำก
5. หำกไม่มีกำรปรับปรุงภูมิทศั น์รอบปำกสระและพื ้นที่ผิวของสระ ก็เป็ นสำเหตุให้ น ้ำขุ่น เพรำะเกิดกำรชะผิว
ดินกัดเซำะ อีกทัง้ นำ้ ฝนส่วนใหญ่บริ เวณรอบสระเกิดกำรสูญเสีย เนื่องจำกจะซึมลงผิวดินลึกไม่กี่เซนติเ มตร และ
ระเหยกลับคืนสู่ชนบรรยำกำศเกื
ั้
อบทังหมด
้
ภำยใน 1-2 วัน ซึ่งน ้ำที่จะซึมลงชันดิ
้ นลึกได้ นนต้
ั ้ องเป็ นที่ล่มุ น ้ำไหลมำ
รวมกัน ซึง่ ทำให้ อตั รำกำรซึมลงดินสูงกว่ำกำรระเหย
ดังนัน้ ถ้ ำพื ้นที่ที่จะขุดสระ ไม่ได้ เป็ นพื ้นที่ลมุ่ มีระดับน ้ำใต้ ดินสูงพอที่จะเติมเข้ ำสระน ้ำได้ ก็ต้องหำวิธีรวบรวม
น ้ำฝนที่ตกลงมำไปเก็บไว้ ในสระ หรื อ หำทำงนำนำ้ จำกแหล่งน ้ำอื่นๆ มำเก็บสำรองไว้ เพิ่มเติม ยังไม่รวมเรื่ องกำร
ปรับปรุงสภำพดินในสระน ้ำให้ สำมำรถเก็บน ้ำได้ อีกด้ วย
ทังนี
้ ้ กำรรวบรวมน ้ำฝนให้ เข้ ำสู่สระน ้ำ มีหลำยแนวทำง เช่น กำรรวบรวมน ้ำจำกหลังคำสิ่งปลูกสร้ ำงรอบๆ
สระน ้ำให้ ไหลไปเก็บไว้ ในสระ กำรรวบรวมน ้ำจำกถนน (ลำดยำงหรื อซีเมนต์) ในบริเวณใกล้ เคียงให้ ไหลมำลงสระ หรื อ
กำรคลุมบริเวณโดยรอบสระน ้ำด้ วยพลำสติกเพื่อให้ น ้ำไหลเข้ ำสระโดยตรงไม่ซมึ ลงดินก็ได้
ส่วนปั ญหำกำรเก็บน ้ำไว้ ไม่อยู่ ก็มีวิธีแก้ ไขหลำยแบบ เช่น นำดินเหนียวธรรมชำติ ดินทำม หรื อ ดินลูกรัง ที่มี
ส่วนผสมดินเหนียว มีเนื ้อละเอียดมำปูทบั ภำยในผิวสระ หรื อใช้ วสั ดุสงั เครำะห์ เช่น แผ่นโพลิเมอร์ แผ่นพลำสติก หรื อ
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เรี ยบเรี ยงจำกเว็บไซต์มติชนออนไลน์ ฉบับวันที่ 05 มิถนุ ำยน พ.ศ. 2554 เรื่ อง “...สระเก็บน ้ำต้ ำนภัยแล้ ง งำนวิจยั เพื่อชุมชน ที่ เมือง
อุบล” ค้ นวันที่ 5 สิงหำคม 2559 จำก http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1307260093&grpid=no&catid=51
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ยำงพำรำ ฯลฯ กำรเลือกใช้ ขึ ้นกับงบประมำณที่มีอยู่ หรื อ ถ้ ำใช้ เวลำหน่อยก็เอำขี ้วัว ปุ๋ยหมัก น ้ำหมักจุลินทรี ย์ ใส่เข้ ำ
ไปในสระน ้ำ ก็ได้ เหมือนกัน
สูบนา้ มาเก็บไว้ โดยใช้ พลังงานทางเลือก
ในกรณีที่เกษตรกรไม่มีระบบชลประทำน ไม่มีสระเก็บน ้ำ หรื อ มีสระเก็บน ้ำ แต่ไม่พอใช้ กำรสูบน ้ำมำใช้ ก็เป็ น
อีกแนวทำงหนึง่ ที่ได้ รับควำมนิยม
ซึง่ แหล่งน ้ำที่สำมำรถสูบมำใช้ ในกำรเกษตร หลักๆ มีสองแหล่ง คือ แหล่งน ้ำผิวดิน และ แหล่งน ้ำใต้ ดนิ
น ้ำผิวดิน

น ้ำใต้ ดนิ

แหล่งน ้ำนิ่ง

อ่ำงเก็บน ้ำ ทะเลสำบ บึง สระ

แหล่งน ้ำไหล

แม่น ้ำ ลำธำร ห้ วย คลอง

บ่อน ้ำตื ้น

บ่อที่มีควำมลึกไม่เกิน 15 เมตร

บ่อน ้ำบำดำล

บ่อที่ควำมลึกเกินกว่ำ 15 เมตร

เครื่ องสูบน ้ำหรื อปั ม้ น ้ำ เป็ นเครื่ องมือหลักที่ใช้ ในระบบสูบและส่งน ้ำเพื่อกำรเกษตร ซึ่งปั ม้ น ้ำก็มีหลำยประเภท
เหมำะสมกับงำนที่ตำ่ งกันไป
นวัตกรรมเกี่ยวกับระบบสูบน ้ำ จึงมีทงส่
ั ้ วนที่เป็ นตัวเครื่ องสูบน ้ำเอง และ แหล่งพลังงำนที่นำมำใช้
ในพื ้นที่ที่ไฟฟ้ำเข้ ำถึง กำรใช้ ปัม้ น ้ำไฟฟ้ำน่ำจะเป็ นทำงเลือกต้ นๆ ของเกษตรกรในกำรสูบน ้ำมำเก็บไว้ แต่ถ้ำ
เป็ นพื ้นที่ห่ำงไกล ไฟฟ้ำเข้ ำไม่ถึง กำรนำพลังงำนทำงเลือกอื่นๆ มำใช้ ทดแทนก็นบั เป็ นนวัตกรรมที่กำลังได้ รับควำม
สนใจมำกขึ ้นทุกขณะ
เรำจึงพบเห็นกำรใช้ พลังงำนจำกแสงอำทิตย์ พลังงำนจำกลม พลังงำนกล หรื อ แม้ แต่พลังงำนจำกน ้ำเองมำ
ขับเคลื่อนปั ม้ น ้ำเพื่อสูบน ้ำเข้ ำมำใช้ ในกำรเกษตรมำกยิ่งขึ ้น
ซึ่งเรื่ องปั ม้ น ้ำกับพลังงำนทำงเลือก เป็ นเรื่ องยำวที่มีรำยละเอียดมำกมำย เอำเป็ นว่ำเรำค่อยกลับมำคุยกัน
เรื่ องนี ้ในภำยหลัง
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ยกถังนา้ ให้ อยู่สูง การประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีพลังงาน
“พลังงำนไม่ได้ สญ
ู หำย เพียงแค่เปลี่ยนสภำพไปอยูใ่ นรูปอื่น”
เป็ นส่วนหนึง่ ของทฤษฎีพลังงำน ที่เข้ ำมำเกี่ยวข้ องกับเรำท่ำนในฐำนะเกษตรกร
ก่อนที่จะเล่ำว่ำเกี่ยวยังไง อำจต้ องทำควำมเข้ ำใจคำบำงคำก่อน เช่น
 พลังงำน (Energy) ในทำงวิทยำศำสตร์ คือควำมสำมำรถในกำรทำงำน เช่น เคลื่อนที่
เปลี่ยนรูป โดยพลังงำนแบ่งตำมลักษณะกำรทำงำนได้ 3 แบบ คือ พลังงำนศักย์ พลังงำน
จลน์ และ พลังงำนสะสม
 พลังงำนศักย์ (Potential Energy) เป็ นพลังงำนที่เกิดขึ ้นเมื่อวัตถุถกู วำงอยู่ในตำแหน่งที่
สำมำรถเคลื่อนที่ไ ด้ จะพบในชีวิตประจำวัน คือ พลังงำนศักย์โน้ มถ่วง คือ พลังงำนที่
สะสมอยูใ่ นวัตถุเมื่อทำให้ อยูใ่ นระดับสูงขึ ้นกว่ำเดิม (ยิ่งอยูส่ งู ยิ่งมีพลังงำนศักย์มำก) หรื อ
พลังงำนศักย์ยืดหยุน่ (ยิ่งดึงสปริงให้ ยืดมำกก็ยิ่งมีพลังงำนศักย์มำก)
 พลังงำนจลน์ (Kinetic Energy) เป็ นพลังงำนที่เกิดขึ ้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ เช่น รถที่กำลังวิ่ง
น ้ำที่กำลังไหล
 พลังงำนสะสม (Stored Energy) เป็ นพลังงำนที่เก็บสะสมในวัสดุ และจะถูกปล่อย
ออกมำเมื่อวัสดุมีกำรเปลี่ยนรูป เช่น กำรเผำไม้ ฟืนจะให้ พลังงำนควำมร้ อน
 พลังงำนศักย์และพลังงำนจลน์ ล้ วนเป็ นพลังงำนกลที่สำมำรถเปลี่ยนรู ปกลับไปกลับมำ
ได้ พลังงำนศักย์จะสะสมอยู่ในวัตถุที่พร้ อมจะเปลี่ยนสภำพกำรเคลื่อนที่ ขณะที่พลังงำน
จลน์เป็ นพลังงำนที่อยู่ในวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ และตำมกฎกำรอนุรักษ์ พลังงำนค่ำของ
พลังงำนกลจะคงที่ ถ้ ำพลังงำนศักย์เพิ่มขึน้ พลังงำนจลน์จะลดลง แต่ ถ้ำพลังงำนศักย์
ลดลงพลังงำนจลน์จะเพิ่มขึ ้น
น ้ำก็เป็ นสสำรชนิดหนึง่ ที่สำมำรถเปลี่ยนรูปพลังงำนกลับไปมำระหว่ำง พลังงำนศักย์ กับ พลังงำนจลน์
ในระบบส่งน ้ำทัว่ ไป กำรใช้ พลังงำนเกิดขึ ้นในขันตอนของกำรดึ
้
งน ้ำจำกแหล่งน ้ำ และกำรดันน ้ำผ่ำนท่อส่งไป
ยังจุดใช้ งำน เป็ นกำรเปลี่ยนพลังงำนศักย์ (น ้ำนิ่ง) ให้ เป็ นพลังงำนจลน์ (น ้ำไหล) โดยกำรใส่พลังงำนกล (จำกปั๊ มน ้ำ)
เข้ ำไป หรื อ จะใช้ พลังงำนกล (จำกปั ม้ น ้ำ) ไปเพิ่มพลังงำนศักย์จำกจุดหนึ่ง (น ้ำอยู่ระดับ ผิวดิน) ไปยังจุดหนึ่งที่สงู ขึ ้น
(น ้ำเก็บอยูใ่ นถังที่สงู จำกพื ้นดิน) ก็ได้
ด้ วยหลักกำรข้ ำงต้ น กำรสร้ ำงถังเก็บกักน ้ำก็เป็ นรูปแบบกำรสะสมพลังงำนแบบหนึง่
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คือ กำรสะสมพลังงำนศักย์ให้ กับน ้ำ โดยกำรปั๊ มขึ ้นไปเก็บไว้ บนที่สูง เมื่อต้ องกำรใช้ ก็ปล่อยลงมำตำมท่อ
พลังงำนศักย์ที่มีอยูก่ ็จะกลำยเป็ นพลังงำนจลน์ ดันน ้ำให้ ไหลลงมำจ่ำยไปยังจุดที่ต้องกำรได้
หลักกำรนี ้ เหมำะกับระบบสูบน ้ำพลังงำนทำงเลือก มำกกว่ำ ระบบสูบน ้ำพลังงำนไฟฟ้ำ เพรำะปั๊ มไฟฟ้ำอยำก
ใช้ น ้ำตอนไหนก็แค่เปิ ดปั๊ ม ตรำบใดที่ไฟฟ้ำไม่ดบั ปั๊ มก็เดินเสมอ
แต่ระบบสูบน ้ำทำงเลือก หลำยประเภท ต้ องรอจังหวะเวลำ
ปั๊ มพลังแสงอำทิตย์ ถ้ ำไม่มีแดด ปั๊ มก็ไม่ทำงำน หรื อ ปั๊ มพลังงำนลม ถ้ ำลมไม่พดั ปั๊ มก็ไม่เดินเช่นกัน
ทำงแก้ จงึ ใช้ กำรสะสมพลังงำน เวลำแดดออก ลมพัด ก็ปั๊มน ้ำเก็บเข้ ำถังเอำไว้ อยำกใช้ เมื่อไหร่ก็เปิ ดใช้ ได้ เลย
สิ่งที่ต้องคิดควบคูไ่ ปด้ วยคือ สร้ ำงถังเก็บน ้ำแบบไหนให้ เพียงพอต่อกำรใช้ งำน กำรออกแบบขนำดของถังเก็บ
ตำมควำมต้ องกำรใช้ น ้ำในแต่ละวัน กำรออกแบบควำมสูงของถัง ให้ เหมำะสมกับระบบจ่ำยน ้ำ เป็ นต้ น แต่ทงนี
ั ้ ้ ต้ อง
คำนึงถึงศักยภำพของปั๊ มน ้ำด้ วยว่ำสำมำรถสูบน ้ำขึ ้นไปเก็บในถังที่สร้ ำงไว้ ได้ หรื อไม่

พลังงำนศักย์สงู (น ้ำอยูใ่ นระดับสูง)

พลังงำนจลน์สงู
(น ้ำไหลออกมำจำกท่อ)

ภำพแสดงกำรสะสมพลังงำนศักย์ โดยกำรใช้ ปั๊มน ้ำจำกพลังงำนทำงเลือก (โซล่ำร์ ปั๊ม) ปั๊ มน ้ำขึ ้นไปเก็บไปบนที่สงู
(รูปภำพจำก http://www.groundwatereng.com/solar-water-pumping)
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ให้ นา้ ระบบท่ อ ใช้ น้อยลงแต่ ตรงเป้าหมาย
กำรรดน ้ำต้ นไม้ แบบเดิมๆ เช่น กำรหิ ้วฝั กบัวไปรดน ้ำแปลงผัก แม้ จะเป็ นวิธีกำรที่ประหยัด แถมได้ ออกกำลัง
กำยไปในตัว แต่มกั จะเหมำะสมกับพื ้นที่เล็กๆ
ถ้ ำทำสวนผักเป็ นงำนๆ ไม้ ผลเป็ นไร่ๆ จะหิ ้วฝั กบัวไปรดคงไม่ไหว แถมคงสิ ้นเปลืองน ้ำไม่น้อย กำรให้ น ้ำระบบ
ท่อจึงเข้ ำมำเป็ นตัวช่วย
ทุกวันนี ้ นวัตกรรมเกี่ยวกับกำรให้ น ้ำระบบท่อ มีกำรพัฒนำไปไกล มีระบบให้ เลือกใช้ หลำยแบบ หลักๆ คือกำร
ติดตังปั
้ ๊ มน ้ำสูบน ้ำส่งตำมท่อไปยังจุดใช้ งำน หรื อ จะเดินท่อจำกแหล่งเก็บน ้ำส่งมำยังพื ้นที่ใช้ น ้ำที่ต่ำกว่ำในกรณีของ
พื ้นที่ภเู ขำก็ได้
ส่วนระบบกำรจ่ำยน ้ำ ก็มีตงแต่
ั ้ กำรใช้ สำยยำงอ่อนติดหัวรดน ้ำ (แบบต่ำงๆ ) กำรใช้ อุปกรณ์จ่ำยน ้ำแบบสปริ ง
เกลอร์ หรื อ กำรใช้ อปุ กรณ์จำ่ ยน ้ำแบบหยด เป็ นต้ น
1. อุปกรณ์ จ่ายนา้ แบบหยด

1.1 ชนิดที่ตดิ ตังบนท่
้ อ (On Line Drippers)

1.2 ชนิดที่ตดิ ตังภำยในท่
้
อ (In Line Drippers)

2. อุปกรณ์ จ่ายนา้ แบบสปริงเกลอร์

2.3 หัวมินิสปริ งเกลอร์ (Mini Sprinklers)

2.1 หัวพ่นหมอก (Mist)

2.2 หัวพ่นฝอย (Spray)

2.4 หัวสปริ งเกลอร์ (Sprinklers)

2.5 หัวสปริ งเกลอร์ สำหรับสนำมหญ้ ำ (Pop Up sprinklers)

(ข้ อมูลจำกเวปไซต์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ http://www.ku.ac.th/e-magazine/february44/agri/water.html)
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กำรให้ น ้ำแบบหยด นับเป็ นนวัตกรรมกำรให้ น ้ำที่ประหยัดน ้ำมำกที่สุด แต่ต้องเดินท่อไปยังจุดจ่ำยทุกจุด จึง
เหมำะกับพื ้นที่เพำะปลูกที่ไม่กว้ ำงนัก ในขณะที่กำรใช้ สปริ งเกลอร์ ฉีดพ่น จะครอบคลุมพื ้นที่ได้ มำกกว่ำเดินท่อน้ อย
กว่ำแต่ก็ต้องใช้ ปัม้ น ้ำแรงดันสูงและเปลืองน ้ำกว่ำระบบน ้ำหยด เป็ นต้ น
ดังนัน้ กำรพิจำรณำว่ำจะใช้ ระบบน ้ำแบบใดอย่ำงน้ อยๆ เรำต้ องรู้ ควำมต้ องกำรใช้ น ้ำของพืชที่ปลูก เรำจะให้
น ้ำพืชในปริ มำณเท่ำไหร่ และให้ เวลำไหน รู้ขนำดพื ้นที่กำรให้ น ้ำ รู้คณ
ุ ภำพของแหล่งน ้ำที่จะนำมำใช้ (ต้ องกรองมำก
น้ อยเพียงใด) รู้ปริมำณน ้ำที่จะใช้ ได้ (ถ้ ำเป็ นน ้ำประปำควรรู้ปริ มำณกำรไหล) รู้แรงดันน ้ำที่ใช้ ได้ (ถ้ ำไม่พอก็ต้องติดตัง้
ปั๊ มเพิ่มเติม ) ซึ่งอุปกรณ์ จ่ำยนำ้ แต่ละแบบก็ใช้ แรงดันนำ้ แตกต่ำงกันไปด้ วย รวมทัง้ ควรออกแบบระบบท่อส่งนำ้ ที่
เหมำะสมกับกำรใช้ งำน เป็ นต้ น
ระบบกำรให้ น ้ำแต่ละอย่ำง มีวิธีกำรออกแบบ ติดตัง้ แตกต่ำงกันไป จำเป็ นต้ องศึกษำเพิ่มเติมในรำยละเอียด
บำงคนอำจเข้ ำใจว่ำกำรให้ น ้ำแบบท่อเป็ นเรื่ องง่ำย แค่ต่อท่อติดปั ม้ ก็ใช้ ได้ แต่ในควำมเป็ นจริ งกำรทำให้ น ้ำไหลออก
จำกท่อนันง่
้ ำย แต่กำรทำให้ ออกได้ ตำมปริมำณและแรงดันที่เรำต้ องกำรนันไม่
้ ง่ำยเลย
สำหรับคนที่มีแปลงเพำะปลูกเล็กๆ หรื อ คนปลูกผักสวนครัวในเมือง ทุกวันนี ้ก็มีนวัตกรรมระบบน ้ำหยดทำเอง
หลำยแบบให้ เรำได้ นำไปประยุกต์ใช้ หัวใจสำคัญคือ ยกภำชนะเก็บนำ้ ให้ สูง แล้ วต่อท่อลงมำยัง จุดใช้ นำ้ ทำกำร
ควบคุม ปริ ม ำณนำ้ ให้ ไ หลออกมำตำมต้ องกำร โดยกำรหำซื อ้ วำล์ว นำ้ หยดมำติดตัง้ หรื อ กำรประดิษฐ์ คิดค้ นตัว
ควบคุมกำรปล่อยน ้ำเองได้ ยิ่งดี

หัวหยดทำเองจำกสกรูเกลียว
http://pantip.com/topic/31610617

ใช้ เศษผ้ ำทำให้ น ้ำซึมออกมำ
เหมือนไส้ ตะเกียง
http://www.kasetporpeang.com/
forums/index.php?topic=58406.208
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ใช้ ไม้ หนีบสำยยำงไว้ เพื่อควบคุมกำรไหล
http://www.oknation.net/blog/
jarinasa/2015/08/29/entry-1

มองนวัตกรรมผ่ านมุมมองเกษตรกรรมยั่งยืน
กำรคิดค้ นและปรับใช้ นวัตกรรมต่ำงๆ ในกำรจัดกำรน ้ำเพื่อควำมยัง่ ยืน หำกมำคิดในกรอบเกษตรกรรมยัง่ ยืน
จะได้ ควำมสัมพันธ์ดงั นี ้
การจัดการนา้ เพื่อความยั่งยืน
บริบทกำรผลิต
กำรเพำะปลูกนอกเขตชลประทำน ในฤดูแล้ ง
ควำมต้ องกำร แรงจูง ใจ หรื อ ต้ อ งกำรจัด หำน ำ้ มำใช้ ในกำรเพำะปลู ก อย่ ำ งพอเพี ย ง มี ก ำรใช้ น ำ้ อย่ ำ งมี
ปั ญหำที่นำมำสูก่ ำรคิดค้ น
ประสิทธิภำพ ลดกำรใช้ น ้ำ ประหยัดพลังงำน เวลำและแรงงำน
ต้ นทุนที่มีอยู่
แหล่งน ้ำใต้ ดนิ น ้ำฝน น ้ำผิวดิน และต้ นทุนด้ ำนพลังงำนจำกแสงแดด ลม
ควำมรู้ ทำงวิ ท ยำศำสตร์ / ทฤษฎีพลังงำน ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรไหลของของเหลวในท่อ
วิศวกรรมศำสตร์
กำรสร้ ำงสรรค์ ประยุกต์ ปรับ กำรออกแบบระบบจัดหำและจัดสรรนำ้ ที่สร้ ำงกำรพึ่งตนเองด้ ำนพลังงำน เพิ่ม
ใช้ ผสมผสำนเทคโนโลยี
ประสิทธิภำพกำรใช้ น ้ำ และลดต้ นทุนแรงงำนในกำรจัดกำร
เครื่ องจักรเครื่ องมือเทคโนโลยี - ปั ม้ น ้ำไฟฟ้ำ (ไฟฟ้ำกระแสสลับ กระแสตรง) ปั๊ มลูกสูบชัก
- ระบบท่อส่งน ้ำ อุปกรณ์จำ่ ยน ้ำแบบต่ำงๆ
นวั ต กรรมและเทคโนโลยี - นวัตกรรมสร้ ำงสระเก็บน ้ำต้ ำนภัยแล้ ง
ทำงกำรเกษตร
- นวัตกรรมกำรสูบน ้ำด้ วยพลังงำนทำงเลือก
- นวัตกรรมกำรสะสมพลังงำน (โดยกำรเก็บกักน ้ำไว้ ที่สงู )
- นวัตกรรมกำรจัดสรรน ้ำด้ วยระบบท่อและอุปกรณ์จำ่ ยน ้ำเฉพำะจุด
ประสิทธิภำพ
- ลดกำรใช้ พลังงำนจำกเชื ้อเพลิงฟอสซิล ลดปริ มำณกำรใช้ น ้ำลง (เมื่อเทียบกับ
ระบบเดิม) ลดเวลำและแรงงำนในกำรให้ น ้ำกับพืช
- เหมำะกับพื ้นที่หำ่ งไกล ไม่สำมำรถเข้ ำถึงระบบไฟฟ้ำและระบบชลประทำน
ควำมคุ้มค่ำ
- ต้ นทุนกำรติดตัง้ เบื ้องต้ นค่อนข้ ำงสูง (ค่ำ ขุดสระนำ้ ค่ำ ก่อสร้ ำงถังเก็บนำ้ ค่ำ
ติดตังปั
้ ๊ มน ้ำ ระบบท่อ และอุปกรณ์จำ่ ยน ้ำ ฯลฯ) แต่ถ้ำบำรุงรักษำอย่ำงเหมำะสม
จะมีอำยุกำรใช้ งำนที่ยำวนำน ในระยะยำวมีควำมคุ้มค่ำ
- ช่วยเพิ่มน ้ำต้ นทุนในระดับแปลง
ควำมยัง่ ยืน
เป็ นระบบกำรจั ด กำรน ำ้ ที่ ต อบโจทย์ เ รื่ องพลั ง งำนและกำรใช้ น ำ้ อย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์วิกฤติน ้ำและพลังงำนที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
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