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เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อสินค้า กรุณ�ระบุรหัสสินค้� ในการสั่งซื้อทุกครั้ง

{ขั้นตอนที่ 1} การร่างแบบแปลน
 ว�ดแปลนบ้�น และสวนของคุณในกระด�ษกร�ฟ พย�ย�มว�ดร�ยละเอียดทุกอย่�งที่เกี่ยวข้องให้ครบ ก�รว�ดแปลนส�ม�รถใช้
สัญลักษณ์ต่�งๆ เพื่อแทนสิ่งต่�งๆรอบบ้�นได้
 การกำาหนดชนิดหรือประเภทของต้นไม้ต่างๆในสวนของคุณ และพิจ�รณ�คว�มต้องก�รน้ำ�ของพืชแต่ละชนิดในสวนของคุณ
ด้วยก�รพย�ย�มใช้สัญลักษณ์ต่�งๆ ในแบบแปลนเป็นสิ่งที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รเขียนแบบอย่�งยิ่ง
 การแบ่งพื้นที่สนามที่ต้องการรดน้ำาให้เป็นส่วนๆเพื่อเลือกหัวสปริงเกลอร ์วิธีก�รที่ดีที่สุดในก�รเริ่มต้นก่อนจะทำ�ก�รเลือก
หัวหรือประเภทของสปริงเกลอร์ ให้เริ่มโดยก�รแบ่งพื้นที่ของสน�มออกเป็นส่วนๆก่อน จ�กนั้นจึงกำ�หนดว่�ควรใช้สปริงเกลอร์ที่มีระยะฉีด
เท่�ใดจึงจะเหม�ะสมที่สุด โดยทั่วไปแล้วสน�มที่มีขน�ดเล็กถึงป�นกล�ง ก�รเลือกสปริงเกลอร์ที่มีรัศมีก�รฉีดเท่�กับคว�มกว้�งของพื้นที่จะ
ทำ�ให้ง่�ยต่อก�รติดตั้ง ก�รว�งท่อ และบำ�รุงรักษ�ในภ�ยหลัง เนื่องจ�กไม่มีหัวสปริงเกลอร์อยู่กล�งสน�ม และไม่ต้องเดินท่อตัดผ่�นสน�ม 
สำ�หรับพื้นที่ที่มีขน�ดใหญ่ม�กๆอ�จจะจำ�เป็นต้องจัดว�งหัวสปริงเกลอร์ที่บริเวณกล�งสน�ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคว�มคุ้มค่�เมื่อเปรียบเทียบระหว่�ง 
ก�รใช้ท่อขน�ดเล็กลง และหัวสปริงเกลอร์รัศมีใกล้ แต่จำ�นวนโซนม�กขึ้น และต้องก�รว�งสปริงเกลอร์บริเวณกล�งสน�ม กับก�รใช้ท่อขน�ด 
ใหญ่ขึ้น และหัวสปริงเกลอร์รัศมีไกลแต่จำ�นวนโซนน้อยลง และไม่ต้องว�งสปริงเกลอร์บริเวณกล�งสน�ม

{ขั้นตอนที่ 2} การเลือกหัวสปริงเกลอร์ให้เหมาะสม
 ก�รเลือกหัวสปริงเกลอร์ขึ้นอยู่กับลักษณะก�รใช้ง�น และขน�ดพื้นที่
ห�กตำ�แหน่งที่ติดตั้งหัวสปริงเกลอร์เป็นสน�มหญ้�โล่ง สปริงเกลอร์แบบป๊อปอัพ 
ที่ส�ม�รถหุบหัวฉีดลงเมื่อไม่ใช้ง�นเหม�ะสมที่สุด เนื่องจ�กจะทำ�ให้พื้นสน�ม
หญ้�ดูสวยง�ม ในกรณีที่ตำ�แหน่งที่ติดตั้งอยู่บริเวณพุ่มไม้ ควรจะมีก้�นต่อ
และส�ม�รถใช้เฉพ�ะหัวฉีดหรือสปริงเกลอร์ชนิดติดตั้ง เพื่อรดแนวพุ่มไม้ได้

พื้นที่ที่ใช้หัวสปริงเกลอร์ขน�ดใหญ่
ส�ม�รถครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง ขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�ง 44 เมตร

  • สปริงเกลอร์เนลสันแบบเกียร์ไดร์ฟป๊อปอัพ และแบบอิมแพค
  • สปริงเกลอร์เนลสันแบบเกียร์ไดร์ฟหัวโผล่พ้นพื้นสำ�หรับพุ้มไม้เตี้ย
เกียร์ไดร์ฟ (Gear Drive) เป็นสปริงเกลอร์แบบหมุน ที่เงียบ ส�ม�รถรดน้ำ�
ได้เป็น (เต็มวง หรือเป็นเสี้ยวก็ได้) และเป็นมอเตอร์แบบใช้น้ำ�ในก�รขับเคลื่อน 
(Water Driven)เพื่อทำ�ให้เกิดแรงหมุนของสปริงเกลอร์

พื้นที่ที่ใช้หัวสปริงเกลอร์ขน�ดเล็ก
ส�ม�รถครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง ขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�ง 10 เมตร

  • หัวสเปรย์เนลสันแบบป๊อบอัพ
  • หัวสเปรย์เนลสันแบบโผล่พ้นพื้นดินสำ�หรับพุ้มไม้เตี้ย
หัวสเปรย์ (Spray Head) เป็นสปริงเกลอร์แบบไม่หมุน ดังนั้นแบบนี้จึงไม่
ส�ม�รถรดน้ำ�ได้ไกลเท่�กับสปริงเกลอร์แบบเกียร์ไดร์ฟหรืออิมแพค หัวของ
สปริงเกลอร์จะเป็นตัวกำ�หนดลักษณะของน้ำ�ที่ออกเป็นวง (เต็มวง ครึ่งวง 
หรือ 1/4 วง) หรือเป็นเส้น (แบบรดน้ำ�ซ้�ย-ขว� และแบบรดน้ำ�ข้�งหน้�)

แคลมป์รัดแยก หน้า 88-90

แคลมป์รัดแยก หน้า 88-90

ข้อต่อท่อ รายละเอียดหน้าหน้า 93-94

สปริงเกลอร์ POP UP 
รายละเอียดหน้า 97-104

* หม�ยเหต ุควรใช้สปริงเกลอร์ขนาด และแบบเดียวกันในหนึ่งโซน

หัวฉีดพุ่มไม ้
รายละเอียดหน้า 100-101

สปริงเกลอร์ POP UP 
รายละเอียดหน้า 97-104

หัวสปริงเกลอร ์
รายละเอียดหน้า 41

การวางแผนออกแบบระบบรดน้ำา

การวางแผนระบบรดน้ำา
สวนบ้าน
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 ก�รเลือกสปริงเกลอร์ ควรเลือกระยะฉีดให้เท่�กับคว�มกว้�งของพื้นที่แต่ละส่วน จ�กตัวอย่�งพื้นที่ต�มรูปจะเห็นได้ว่�พื้นที่แบ่งได้เป็น 
5 ส่วนโดยคว�มกว้�งของทั้ง 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 = 3.6 เมตร, ส่วนที่ 2 = 7.2 เมตร, ส่วนที่ 3 = 3.6 เมตร, ส่วนที่ 4 = 2.4 
เมตร, และส่วนที่ 5 = 9.6 เมตร ต�มลำ�ดับ ห�กเลือกหัวสปริงเกลอร์โดยดูจ�กต�ร�งของหัวแต่ละรุ่นจะพบว่�
 • พื้นที่ส่วนที่ 1 ส�ม�รถใช้หัวสปริงเกลอร์รุ่น 6304 และหัวฉีด 7370 ที่ส�ม�รถฉีดได้ 3.7 เมตร ที่แรงดัน 1.4 บ�ร์
 • พื้นที่ส่วนที่ 2 ส�ม�รถใช้หัวสปริงเกลอร์รุ่น PRO 5500/X2-550 หัวฉีดเบอร์ 54 ที่ส�ม�รถฉีดได้ 7.0 เมตร ที่แรงดัน 1.4 บ�ร์
 • พื้นที่ส่วนที่ 3 ส�ม�รถใช้หัวสปริงเกลอร์รุ่น 6304 และหัวฉีด 7370 ที่ส�ม�รถฉีดได้ 3.7 เมตร ที่แรงดัน 1.4 บ�ร์
 • พื้นที่ส่วนที่ 4 ส�ม�รถใช้ข้อต่อรดน้ำ�พุ่มไม้ 6300 และหัวฉีด 7370 ที่ส�ม�รถฉีดได้ 3.7 เมตร ที่แรงดัน 1.4 บ�ร์
               เนื่องจ�กบริเวณที่ติดตั้งเป็นพุ่มไม้ จึงจำ�เป็นต้องใช้ก้�นต่อ PR ด้วย
 • พื้นที่ส่วนที่ 5 ส�ม�รถใช้หัวสปริงเกลอร์รุ่น PRO 6000/X2-600 หัวฉีดเบอร์ 6 ที่ส�ม�รถฉีดได้ 9.8 เมตร ที่แรงดัน 1.4 บ�ร์
พื้นที่เดียวกันจะต้องใช้หัวชนิดเดียวกัน แต่ห�กต่�งพื้นที่กันส�ม�รถใช้หัวต่�งชนิดกันได้ อย่�งไรก็ต�มในพื้นที่ที่ต่�งกันหัวที่เลือกแม้จะต่�ง
ประเภท ต่�งรุ่นกันก็ต�ม แต่แรงดันที่เลือกของหัวทุกรุ่นควรจะเท่�กันที่ 1.4 บ�ร์ หรือในกรณีที่เลือกที่แรงดันเท่�กันไม่ได้ควรจะเลือกหัวที่
แรงดันใกล้เคียงกันที่สุด เพื่อใช้ง่�ยต่อก�รเลือกปั๊มน้ำ�

{ขั้นตอนที่ 3} การกำาหนดตำาแหน่ง และระยะห่างระหว่างหัวสปริงเกลอร์
 ระยะห่�งระหว่�งแต่ละหัวสปริงเกลอร์จะเป็นไปต�มขน�ดพื้นที่ และระยะรัศมีของสปริงเกลอร์ที่ฉีดในแต่ละพื้นที่ต�มตัวอย่�งหัว
สปริงเกลอร์รุ่น 6304 และหัวฉีด 7370 ส�ม�รถฉีดได้ 3.7 เมตร แต่พื้นที่กว้�งเพียง 3.6 เมตรเร�จึงต้องก�รฉีดเพียง 3.6 เมตร 
และส�ม�รถปรับหัวให้ฉีดได้ระยะดังกล่�ว ระยะห่�งระหว่�งสปริงเกลอร์จึงเป็น 3.6 เมตรเช่นกัน ก�รว�งระยะห่�งขน�ดนี้ ทำ�ให้มีก�รรดน้ำ�
เหลื่อมล้ำ�กันระหว่�งแต่ละหัวสปริงเกลอร์เพื่อให้พืชได้น้ำ�อย่�งทั่วถึง และเพียงพอด้วยปริม�ณน้ำ�ที่เท่�ๆกัน
 ก�รว�งตำ�แหน่งในแบบนั้นควรจะเริ่มว�งจ�กมุมของแต่ละพื้นที่ก่อนโดยใช้หัวที่ฉีดทำ�มุม 90ำ จ�กนั้นจึงว�งสปริงเกลอร์ที่ฉีดลักษณะ
ครึ่งวงกลมหรือฉีดทำ�มุม 180ำ ต�มแนวขอบให้ครบ เว้นระยะห่�งระหว่�งสปริงเกลอร์แต่ละหัวในรูปแบบสี่เหลี่ยมจตุรัสเพื่อให้สปริงเกลอร์ทั้ง
บน-ล่�ง , ซ้�ย-ขว� มีระยะห่�งเท่�กันที่สุดเท่�ท่ีจะทำ�ได้

{ขั้นตอนที่ 4} การแบ่งโซนโดยการใช้ Zone Chart
 เมื่อเร�เลือกหัว และว�งตำ�แหน่งสปริงเกลอร์แต่ละหัวได้เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือก�รแบ่งโซน คุณอ�จจะไม่ส�ม�รถรดน้ำ�สวน
ของคุณทั้งสวนพร้อมกันในครั้งเดียว (เว้นเสียเแต่ว่�จะเป็นเพียงสวนเล็กๆเท่�นั้น) โดยส่วนม�กแล้ว คุณจะต้องแบ่งสวนของคุณเป็นโซน 
และรดน้ำ�เป็นโซนๆไป โซน 1 โซน ก็คือส่วนที่ท่อและสปริงเกลอร์ทั้งหมดในโซนนั้นเปิด-ปิดได้ด้วยว�ล์วเพียงตัวเดียวเท่�นั้น เมื่อทำ�ก�รแบ่งโซน
เรียบร้อยแล้ว ให้ใส่หม�ยเลขกำ�หนดโซนแต่ละโซนที่แบ่งไว้ลงในแบบ

สิ่งสำาคัญที่ต้องคำานึงถึงในการแบ่งโซน

• ก�รแบ่งโซนนั้นจะต้องคำ�นึงถึงปริม�ณน้ำ�ในแหล่งน้ำ�ที่คุณมี ก�รใช้น้ำ�จ�กแทงค์น้ำ�สำ�หรับใช้ในบ้�น อ�จจะทำ�ให้มีน้ำ�ไม่เพียงพอใช้ในขณะที่ 
  มีก�รรดน้ำ� ดังนั้นก�รแยกแทงค์หรือแหล่งน้ำ�ที่จะใช้ในก�รรดน้ำ�ใช้ภ�ยในบ้�น จึงน่�จะเป็นท�งเลือกที่ดีกว่� อย่�งไรก็ต�มปริม�ณน้ำ�ที่มี
  อย่�งจำ�กัด อ�จทำ�ให้ต้องแบ่งจำ�นวนโซนม�กขึ้น ปริม�ณน้ำ�ที่มีของแหล่งน้ำ�ที่ส�ม�รถใช้ในก�รรดน้ำ�ได้นี้จะต้องเติมลงในต�ร�ง Zone      
  Chart ต�มตัวอย่�ง ในที่นี้ขอกำ�หนดให้มีปริม�ณน้ำ�ที่ใช้ได้อยู่ 4 ลบ.ม.
• ห้ามใช้สปริงเกลอร์หลายประเภทในโซนเดียวกัน ต�มที่เร�ได้ทำ�ก�รแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆ และกำ�หนดสปริงเกลอร์ให้พื้นที่แต่ละส่วนแล้ว
  ข้�งต้นนั้น ห�กพื้นที่ใดใช้สปริงเกลอร์ชนิดเดียวกัน เช่นพื้นที่ 1 , 3 และ 4 ก็ส�ม�รถเป็นโซนเดียวกันได้ แต่พื้นที่ส่วนที่ 1 ไม่ส�ม�รถรวม   
  กับพื้นที่ส่วนที่ 2 เป็นโซนเดียวกันได้
• แต่ละโซนควรใช้น้ำ�ให้ใกล้เคียงกัน เพร�ะจะทำ�ให้เลือกปั๊มได้ง่�ยขึ้น อย่�งไรก็ต�มห�กแบ่งไม่ลงตัว พย�ย�มจัดให้มีจำ�นวนโซนที่ใช้น้ำ�ใกล้
  เคียงกันม�กที่สุด ส่วนโซนอื่นที่เหลือให้ใช้น้ำ�น้อยกว่� เนื่องจ�กเวล�เลือกปั๊มต้องใช้โซนที่ใช้น้ำ�ม�กที่สุดเป็นเกณฑ์ในก�รเลือกปั๊ม

การวางแผนออกแบบระบบรดน้ำา
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เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อสินค้า กรุณ�ระบุรหัสสินค้� ในการสั่งซื้อทุกครั้ง

 จะเห็นได้ว่�พื้นที่ 1 , 3 และ 4 ซึ่งใช้หัว 7370 ซึ่งเป็นหัวชนิดเดียวกัน ปริม�ณน้ำ�รวมคือ 4.42 ลบ.ม./ชม. ในขณะที่พื้นที่ 2 ซึ่งใช้ 
หัว PRO 5500/X2-550 ใช้ปริม�ณน้ำ�รวม 2.16 ลบ.ม./ชม.และพื้นที่ 4 ซึ่งใช้หัว PRO 6000/X2-600 ใช้ปริม�ณน้ำ�รวม 1.92 ลบ.ม./ชม. 
เนื่องจ�กต�มตัวอย่�ง เร�มีน้ำ�ที่ส�ม�รถใช้ได้อยู่ 4 ลบ.ม. นั่นหม�ยถึงว่�ห�กเร�แบ่งเป็น 4 โซน โซนละปริม�ณ 2 ลบ.ม./ชม. และเร�ใช้
เวล�รดน้ำ�แต่ละโซนประม�ณ 30 น�ทีก็จะใช้น้ำ�ปริม�ณ 4 ลบ.ม.พอดี อย่�งไรก็ต�มระหว่�งที่รดน้ำ� เร�ส�ม�รถเติมน้ำ�ในแทงค์ไปด้วยได้ดัง
นั้นก�รกำ�หนดให้แต่ละโซนใช้น้ำ�ปริม�ณ 2 ลบ.ม./ชม. จึงส�ม�รถทำ�ได้ จะเห็นได้ว่�เร�ส�ม�รถแบ่งพื้นที่ 1 , 3 และ 4 เป็น 2 โซนเพื่อให้
ใช้น้ำ�เฉลี่ยอยู่ที่ประม�ณโซนละ 2 ลบ.ม./ชม. ซึ่งแต่ละโซนอ�จจะม�กกว่�หรือน้อยกว่�เล็กน้อย โดยสรุปแล้วเร�จะส�ม�รถแบ่งได้ทั้งหมด 
4 โซนดังนี้
 • โซนที่ 1 : พื้นที่ 1  ใช้หัวสปริงเกลอร์รุ่น 6304 และหัวฉีด 7370 ที่ส�ม�รถฉีดได้ 3.7 เมตร ที่แรงดัน 1.4 บ�ร์
   ใช้ปริม�ณน้ำ�รวมทั้งหมด 2.44 ลบ.ม./ชม.
 • โซนที่ 2 : พื้นที่ 2  ใช้หัวสปริงเกลอร์รุ่น PRO 5500/X2-550 หัวฉีดเบอร์ 54 ที่ส�ม�รถฉีดได้ 7.0 เมตร ที่แรงดัน 1.4 บ�ร์
   ใช้ปริม�ณน้ำ�รวมทั้งหมด 2.16 ลบ.ม./ชม.
 • โซนที่ 3 : พื้นที่ 3 และ 4  ใช้หัวสปริงเกลอร์รุ่น 6304 และหัวฉีด 7370 ที่ส�ม�รถฉีดได้ 3.7 เมตร ที่แรงดัน 1.4 บ�ร์
   ใช้ปริม�ณน้ำ�รวมทั้งหมด 1.98 ลบ.ม./ชม.
 • โซนที่ 4 : พื้นที่ 5  ใช้หัวสปริงเกลอร์รุ่น PRO 6000/X2-600 หัวฉีดเบอร์ 6 ที่ส�ม�รถฉีดได้ 9.8 เมตร ที่แรงดัน 1.4 บ�ร์
   ใช้ปริม�ณน้ำ�รวมทั้งหมด 1.92 ลบ.ม./ชม.

พื้นที่ 1

ประเภทสปริงเกลอร์ จำ�นวนหัว อัตร�ก��รจ่�ยน้ำ�/หัว
รวม (ลบ.ม./ชม.)

จำ�นวนหัว อัตร�ก��รจ่�ยน้ำ�/หัว
รวม (ลบ.ม./ชม.)

จำ�นวนหัว อัตร�ก��รจ่�ยน้ำ�/หัว
รวม (ลบ.ม./ชม.)

จำ�นวนหัว อัตร�ก��รจ่�ยน้ำ�/หัว
รวม (ลบ.ม./ชม.)

จำ�นวนหัว อัตร�ก��รจ่�ยน้ำ�/หัว
รวม (ลบ.ม./ชม.)

อัตร�ก��รจ่�ยน้ำ�/หัว
(ลบ.ม./ชม.)

แรงดัน
(บาร์)

รัศมี
(เมตร)

พื้นที่ 2 พื้นที่ 3 พื้นที่ 4 พื้นที่ 5

โซน 1

ประเภทสปริงเกลอร์ จำ�นวนหัว อัตร�ก��รจ่�ยน้ำ�/หัว
รวม (ลบ.ม./ชม.)

จำ�นวนหัว อัตร�ก��รจ่�ยน้ำ�/หัว
รวม (ลบ.ม./ชม.)

จำ�นวนหัว อัตร�ก��รจ่�ยน้ำ�/หัว
รวม (ลบ.ม./ชม.)

จำ�นวนหัว อัตร�ก��รจ่�ยน้ำ�/หัว
รวม (ลบ.ม./ชม.)

อัตร�ก��รจ่�ยน้ำ�/หัว
(ลบ.ม./ชม.)

แรงดัน
(บาร์)

รัศมี
(เมตร)

โซน 2 โซน 3 โซน 4

หัว 6304+7370 มุมฉีด 90ํ
หัว 6304+7370 มุมฉีด 180ํ
หัว PRO5500/X2-550 #54
หัว PRO6000/X2-600 #6

3.7
3.7
7.0
9.8

1.4
1.4
1.4
1.4

0.13
0.24
0.36
0.32

4
8

0.52
1.92

6 2.16

4
4

0.52
0.96

2
1

0.26
0.24

6 1.92

รวม 1.92รวม 0.50รวม 1.48รวม 2.16รวม 2.44

* หมายเหตุ : อัตร�ก�รจ่�ยน้ำ�รวม (ลบ.ม./ชม.) = อัตร�ก�รจ่�ย/หัว (ลบ.ม./ชม.) x จำ�นวนหัว

ตามตัวอย่างเราสามารถลงตารางได้ดังนี้
AREA CHART

ZONE CHART

หัว 6304+7370 มุมฉีด 90ํ
หัว 6304+7370 มุมฉีด 180ํ
หัว PRO5500/X2-550 #54
หัว PRO6000/X2-600 #6

3.7
3.7
7.0
9.8

1.4
1.4
1.4
1.4

0.13
0.24
0.36
0.32

4
8

0.52
1.92

6 2.16

6
5

0.78
1.20

6 1.92

รวม 1.92รวม 1.98รวม 2.16รวม 2.44

รูปตัวอย่างการเดินท่อ และแบ่งโซน

การวางแผนออกแบบระบบรดน้ำา
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

{ขั้นตอนที่ 5} การเลือกขนาดท่อ และการวางแนวทางเดินท่อ
 เมื่อแบ่งโซนแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือก�รเลือกขน�ดท่อให้เหม�ะสม ท่อพีอี (Polyethlene) เป็นท่อที่เหม�ะสมและใช้กันม�กที่สุดในง�น
ระบบรดน้ำ�ต้นไม้ ก�รกำ�หนดขน�ดท่อส�ม�รถทำ�ได้อย่�งง่�ยๆโดยก�รใช้ปริม�ณน้ำ�ของโซนที่ใช้น้ำ�ม�กที่สุด และเทียบกับต�ร�งอัตร�ก�ร
ไหลสูงสุดในท่อพีอี PN 4 ได้ที่ “แนวคิดการทำาระบบน้ำา” (ร�ยละเอียดหน้� 119)

 ต�มตัวอย่�งปริม�ณน้ำ�ที่ม�กที่สุดคือโซน 1 ใช้น้ำ�อยู่ที่ 2.44 ลบ.ม./ชม. ห�กดูต�มต�ร�งแล้ว ท่อขน�ด 25 มม. มีอัตร�ก�รจ่�ย
น้ำ�สูงสุดอยู่ที่ 2.59 ลบ.ม./ชม. ซึ่งม�กกว่�ปริม�ณน้ำ�โซนที่ 1 ต้องก�รใช้ แต่อย่�งไรก็ต�มอัตร�ก�รจ่�ยน้ำ�สูงสุดดังกล่�วยังไม่ได้คิดถึงค่�
คว�มสูญเสียจ�กแรงเสียดท�นของท่อ ข้อต่อ และอุปกรณ์อื่นๆ ดังนั้นก�รเลือกท่อจึงควรเลือกท่อโดยเผื่ออัตร�ก�รใช้น้ำ�เพื่มขึ้นไปอีก
ประม�ณ 30% ดังนั้นอัตร�ก�รใช้น้ำ�ของโซนที่ 1 จะกล�ยเป็น 2.44 x 1.30 = 3.172 ลบ.ม./ชม. จึงควรใช้ท่อขน�ด 32 มม. ในก�ร 
จ่�ยน้ำ�แต่ละโซน เพื่อให้สะดวกและง่�ยต่อก�รติดตั้ง ควรใช้ท่อขน�ดเดียวกันทุกโซน เมื่อโซนที่ใช้น้ำ�ม�กที่สุดใช้ท่อขน�ด 32 มม. โซนอื่นๆ 
ก็ควรใช้ท่อขน�ด 32 มม.ด้วยเช่นกัน

 ก�รเดินท่อควรเดินต�มแนวขอบต่�งๆเพื่อคว�มเป็นระเบียบและสวยง�ม อีกทั้งยังส�ม�รถรู้ตำ�แหน่งของท่อได้ง่�ยเมื่อต้องก�รซ่อม
แซมหรือบำ�รุงรักษ� ต�มรูปตัวอย่�งก�รเดินท่อ และแบ่งโซน

{ขั้นตอนที่ 6} การเลือกขนาดของปั๊มน้ำา
 ปั๊มน้ำา เป็นเสมือนหัวใจของระบบรดน้ำ� เนื่องจ�กน้ำ�จะส�ม�รถถูกฉีดออกจ�กหัวสปริงเกลอร์ได้ จะต้องมีแรงดันน้ำ�ม�เป็นตัวขับ 
โดยแรงดันดังกล่�วได้ม�จ�กก�รทำ�ง�นของปั๊มน้ำ� ก�รเลือกปั๊มน้ำ�ที่ไม่เหม�ะสม จะทำ�ให้ระบบไม่ส�ม�รถทำ�ง�นได้ หรืออ�จทำ�ให้ระบบ
รับภ�ระเกินคว�มจำ�เป็น ก�รเลือกปั๊มอย่�งง่�ยๆ ส�ม�รถทำ�ได้โดยก�รดูกร�ฟคว�มส�ม�รถของปั๊มน้ำ�ของผู้ผลิตหรือจำ�หน่�ยปั๊มนั้นๆ

 จ�กตัวอย่�งระบบถูกออกแบบให้ใช้ง�นที่แรงดัน 1.4 บ�ร์ ณ. จุดใช้ง�นหัวฉีดสปริงเกลอร์ ดังนั้นห�กคำ�นึงถึงค่�คว�มสูญเสียจ�ก
แรงเสียดท�นของท่อ ข้อต่อ และอุปกรณ์ต่�งๆแล้ว เร�ต้องก�รปั๊มที่มีแรงดันสูงกว่�แรงดันที่ต้องก�ร วิธีก�รคำ�นวณเพื่อห�แรงดันที่เหม�ะสม
นั้น ต้องใช้สูตรต่�งๆเข้�ม�เกี่ยวข้องม�กม�ย และวิธีก�รคำ�นวณมีคว�มซับซ้อน อย่�งไรก็ต�มวิธีก�รที่ง่�ยที่สุดคือก�รเผื่อแรงดันจ�กแรงดัน
ท่ีต้องก�ร ณ. จุดหัวฉีดสปริงเกลอร์ขึ้นไปอีก 40-70% ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่ ลักษณะก�รว�งท่อ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในที่นี้เนื่องจ�ก
ระบบใช้แรงดันค่อนข้�งต่ำ� เร�ส�ม�รถเผื่อแรงดันได้อีกที่ 70% ดังนั้นแรงดันที่ปั๊มน้ำ�ส�ม�รถทำ�ได้ จะต้องอยู่ที่ 1.4 x 1.7 = 2.38 
หรือประม�ณ 2.4 บ�ร์ (Head 24 เมตร)

 เมื่อเร�รู้แรงดัน หรือ Head ของปั๊มที่เร�ต้องก�รแล้ว เร�ต้องรู้อัตร�ก�รส่งน้ำ�ที่ปั๊มต้องทำ�ได้ด้วย เนื่องจ�กเร�ได้มีก�รคำ�นวณ
อัตร�ดังกล่�วไว้แล้วเพื่อใช้ในก�รเลือกท่อ เร�ส�ม�รถนำ�ค่�ดังกล่�วม�เพื่อใช้ในก�รเลือกปั๊มด้วยเช่นกัน ค่�ปริม�ณน้ำ�ที่ปั๊มต้องส�ม�รถ
ทำ�ได้คืออย่�งน้อย 3.172 ลบ.ม./ชม. หรือประม�ณ 3.2 ลบ.ม./ชม.

 ดังนั้นปั๊มที่ต้องการเพื่อใช้สำาหรับระบบตามตัวอย่างต้องมีความสามารถ ณ. จุดใช้งานดังนี้
  H (Head)  =   24 เมตร หรือ 2.4 บาร์
  Q (อัตราการจ่ายน้ำา) =   3.2 ลบ.ม./ชม.

 จ�กนั้นให้เร�นำ�ทั้งสองค่�ดังกล่�วม�เทียบกับต�ร�ง และกร�ฟคว�มส�ม�รถของปั๊ม เพื่อเลือกปั๊มที่เหม�ะสม ข้อควรระวังคือตัวเลข
ดังกล่�ว ต้องเป็นที่จุดใช้ง�นบริเวณกล�งเส้นกร�ฟของปั๊ม ไม่ใช่ตัวเลขอัตราสูงสุดที่ปั๊มน้ำาทำาได ้คุณส�ม�รถดูตัวอย่�งกร�ฟได้ที่ “แนวคิด 
การทำาระบบน้ำา” ของแคตต�ล็อก ซุปเปอร์โปรดักส์ หน้� 117

ไปโซน 1

ไปโซน 2

ไปโซน 3

ไปโซน 4 ท�งน้ำ�เข้�

ส�ยไฟไปตู้ควบคุม

แนวทางการติดตั้งโซลินอย์วาล์ว แนวทางการวางท่อ

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

การวางแผนออกแบบระบบรดน้ำา
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เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อสินค้า กรุณ�ระบุรหัสสินค้� ในการสั่งซื้อทุกครั้ง

 ก�รจัดทำ�ระบบน้ำ�สำ�หรับสวนในบ้�นไม่เป็นที่ยุ่งย�กอีกต่อไป เพียงท่�นมีก�รเริ่มต้นที่ถูกวิธี และจัดห�อุปกรณ์ให้เหม�ะสมกับก�รใช้
ง�น บริษัท ซุปเปอร์โปรดักส์ จำากัด ได้รวบรวมบรรด�อุปกรณ์ที่จำ�เป็นไว้พร้อม เพียงท่�นติดต่อตัวแทนจำ�หน่�ยใกล้บ้�นพร้อมสั่งอุปกรณ์
ที่ท่�นต้องก�ร ท่�นก็จะได้อุปกรณ์ครบในก�รทำ�ระบบน้ำ� เมื่อท่�นลงมือติดตั้ง ท่�นก็จะรู้ว่�ก�รติดตั้งระบบรดน้ำ�เป็นเรื่องสนุกกว่�ที่คิดไว้ 
เมื่อท่�นได้ติดตั้งระบบรดน้ำ�สวนในบ้�นแล้ว ท่�นส�ม�รถสบ�ยใจ และพอใจในประโยชน์ที่ได้รับ ทำ�ให้ท่�นมีเวล�สำ�หรับทำ�สิ่งที่น่�สนใจอื่นๆ 
อีกทั้งยังเป็นก�รใช้น้ำ�อย่�งมีประสิทธิภ�พอีกด้วย

 ปริม�ณน้ำ�ที่พืชต้องก�รส�ม�รถจำ�แนกออกเป็น 4 กลุ่มหลักได้แก่ สวน ไม้ดอกไม้ประดับ(พุ่มไม้) สน�มหญ้� และไม้ในกระถ�ง 
หรือระเบียง ในก�รแบ่งพื้นที่ก�รให้น้ำ�ให้คำ�นึงถึงสภ�พพื้นที่ เช่น ในร่มหรือกล�งแจ้ง เมื่อส�ม�รถทำ�คว�มเข้�ใจกับปริม�ณน้ำ�ที่พืชต้องก�ร 
จะช่วยให้ก�รว�งผังก�รรดน้ำ�ในแต่ละกลุ่มพืชมีคว�มชัดเจนขึ้น เพื่อให้ง่�ยในก�รว�งแผนต�ร�งข้�งล่�งนี้ จะบอกถึงระยะเวล�ในก�รรดน้ำ�
โดยทั่วไปของพืชแต่ละกลุ่ม และวิธีก�รรดน้ำ�แต่ละแบบ แต่ท่�นควรปรับระยะเวล�ให้เหม�ะสมต�มสภ�พภูมิอ�ก�ศ และพื้นที่ของท่�น

* หมายเหตุ : ต�ร�งดังกล่�ว เป็นแนวท�งก�รให้น้ำ� เวล�ที่เหม�ะสมขึ้นอยู่กับสภ�พอ�ก�ศและพื้นที่

อากาศอบอุ่น อากาศร้อนลักษณะดินชนิดของ
ระบบรดน้ำา

อากาศเย็นปริมาณน้ำา
ที่ต้องการ

สวน

สนามหญ้า

สนามหญ้า

มินิสปริงเกลอร์

พุ่มไม้ ระบบน้ำาหยด

ไม้กระถาง ระบบน้ำาหยด

POP UP
(หัวฉีดสเปรย์)

POP UP
(เกียร์ไดร์ฟ)

ดินเหนียว

ดินทร�ย

ดินผสม

ดินเหนียว

ดินทร�ย

ดินเหนียว

ดินทร�ย

ดินเหนียว

ดินทร�ย

30 น�ที ทุกๆ 3 วัน

15 น�ที ทุกๆ 2 วัน

1 ชั่วโมง สัปด�ห์ละครั้ง

30 น�ที ทุกๆ 4 วัน

3 ชั่วโมง สัปด�ห์ละครั้ง

1 ชั่วโมง ทุกๆ 2 วัน

ทุกๆ 2 วัน จนเต็มกระถ�ง

15 น�ที สัปด�ห์ละ 2 ครั้ง

10-15 น�ที ทุกๆ 4 วัน

35 น�ที ทุกๆ 2 วัน

15 น�ที ทุกวัน

3 ชั่วโมง ทุกๆ 3 วัน

2 ชั่วโมง ทุกๆ 2 วัน

ทุกวัน จนเต็มกระถ�ง

15 น�ที ทุกๆ 4 วัน

10-15 น�ที ทุกๆ 2 วัน

1 ชั่วโมง ทุกๆ 4 วัน

30 น�ที ทุกๆ 2 วัน

35 น�ที ทุกวัน

15 น�ที ต่อ 2 วันครั้ง

4 ชั่วโมง ทุกๆ 2 วัน

2 ชั่วโมง ทุกวัน

ทุกวัน จนเต็มกระถ�ง

35 น�ที ทุกๆ 2 วัน

10-15 น�ที ทุกวัน

1 ชั่วโมง ทุกๆ 2 วัน

30 น�ที ทุกวัน

การวางแผนออกแบบระบบรดน้ำา

การรดน้ำา
สวนในบ้าน

ปริมาณน้ำา
ที่ต้องการ


