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บทคัดยอ
การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในดานการจัดการพลังงานทางดานการเกษตรกรรมเพ่ือลดการใชทรัพยากรการใชนํ้าในการ

เกษตรกรรมน้ัน นับวายิ่งจะมีคุณคามากขึ้น อีกท้ังตนยางพาราน้ันเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ  ของประเทศ ปจจุบันสวนยางพาราในประเทศไทยมี
ประมาณ 11.5 ลานไร คิดเปนประมาณรอยละ 93.01 ของสวนยางท้ังหมด เปนสวนยางขนาดเล็ก ขนาดของสวนยางเฉล่ีย 13 ไร เปนการปลูก
ลักษณะเชิงเด่ียวของเกษตรกรรายยอย เปนสินคาเกษตรท่ีมีลักษณะธรรมชาติท่ีเหมือนกัน ไมวาจะเปนฤดูกาลเก็บเกี่ยว ผลผลิตท่ีขึ้นอยูกับสภาพ
ภูมิอากาศ ปริมาณนํ้าฝน รวมท้ังระยะเวลาในการเพาะปลูก การใหนํ้าแกตนยางพาราท่ีตองมีการควบคุมดูแลรักษาระดับความชื้นอยูตลอดเวลา
โครงงานวิจัยน้ีจึงเปนการทดลองสรางและพัฒนาเครื่องวัดความชื้นในดิน (Soil Moisture Sensor) ท่ีใชในการปลูกตนยางพารา โดยอาศัยการสราง
ระบบเครือขายเซ็นเซอรไรสาย (Sensor Network) มาประยุกตใชในการติดตอส่ือสารระหวางระบบวัดความชื้นในดินและระบบฐานขอมูล ทําให
สามารถนําระบบวัดความชื้นในดินไปใชในท่ีไกลๆ ได ทําใหไมเสียเวลาในการบันทึกคาความชื้นในดินท่ีไดจากการอานคาในแตละวัน ซ่ึงจะเสียท้ัง
ตนทุนและบุคลากรในการทํางาน โดยตัวระบบจะทําการวัดคาท่ีไดจากความชื้นในดินมาเก็บไวในระบบฐานขอมูล ทําใหผูใชไดรับความสะดวกสบาย
มากยิ่งขึ้น ผลการวัดความชื้นในดินท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกยางพารา ท่ีระดับความลึก 10-50 เซนติเมตร ควรมีคาเฉล่ียมากวา 12 เปอรเซ็นต
โดยประมาณ

คําสําคัญ: เครื่องวัดความชื้นในดิน, เครือขายเซ็นเซอรไรสาย, การปลูกตนยางพารา

1. รายละเอียดโดยรวม
การนําประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมทางดานการเกษตรกรรม เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายในการผลิตมากยิ่งขึ้น การใหนํ้าแกพืชไรพืชสวน

จะตองมีการควบคุมดูแลรักษาระดับความชื้นในดินใหสมํ่าเสมออยูตลอดเวลา จําเปนตองรับทราบขอมูลท่ีมีผลกับการเจริญเติบโตของ พืชไรพืชสวน
การเก็บคาอุณหภูมิ การวัดความชื้น หรือการวัดแรงส่ันสะเทือนจากแผนดินไหว ซ่ึงมีขั้นตอนการวัดคาตางๆ ภายในชั้นดินท่ีมีความยุงยาก หากเก็บ
ขอมูลในบริเวณกวางจะทําใหเสียเวลาในการรวบรวมขอมูลในแตละจุด จึงมีแนวคิดท่ีสรางเครื่องอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลตางๆ ผาน
อุปกรณเซนเซอรไรสายท่ีมีการรับสงขอมูลท่ีรวดเร็วและนาเชื่อถือ การใชงานเครือขายเซนเซอรไรสาย (Wireless Sensor Network) เปนแนวคิดใหม
ท่ีชวยอํานวยความสะดวกดานการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการใชงานระบบเครือขายน้ีไดถูกนําไปประยุกตใชงานในดานตางๆ ท้ังทางดานเกษตรกรรม
ดานการเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดานการแพทย ฯลฯ

งานวิจัยน้ีไดพัฒนาตนแบบเครื่องวัดความชื้นในดินไรสายเพ่ือทดลองกับดินท่ีใชในการปลูกตนยางพารา ท่ีสามารถส่ือสารระหวางเซนเซอรได
ท้ังบนดินสูใตดินและระหวางใตดินกับใตดิน ทําการสรางระบบวัดความชื้นผานการส่ือสารไรสาย(Sensor Network) เปนส่ือกลางท่ีใชในการสงผาน
ขอมูลระหวางระบบเครื่องวัดความชื้นในดินและระบบฐานขอมูล จากงานวิจัยน้ีสามารถนําไปตอยอดเปนระบบจัดการควบคุมขนาดใหญ เชน ไรสวน
ขนาดใหญท่ียากตอการควบคุมระบบการใหนํ้าเปนตน เพ่ือเปนการปองกันความเสียหายอันเน่ืองมาจากการใหนํ้าแกพืชไรพืชสวนท่ีมีจํานวนมากหรือ
นอยเกินไปและรองรับการใชงานในภาคปฏิบัติจริง จึงมีแนวคิดในการศึกษาตนแบบท่ีมีอยู พรอมท้ังพัฒนาตอยอดเพ่ือสรางจํานวนโนดเพ่ิมขึ้น พรอม
ท้ังศึกษาการสรางระบบเครือขายจากโนดท่ีไดพัฒนาตอไป
2. บทนํา (Introduction)

การนําประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมทางดานการเกษตรกรรม เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายในการผลิตมากยิ่งขึ้น การใหนํ้าแกพืชไรพืชสวน
จะตองมีการควบคุมดูแลรักษาระดับความชื้นในดินใหสมํ่าเสมออยูตลอดเวลา จําเปนตองรับทราบขอมูลท่ีมีผลกับการเจริญเติบโตของ พืชไรพืชสวน
การเก็บคาอุณหภูมิ การวัดความชื้น หรือการวัดแรงส่ันสะเทือนจากแผนดินไหว ซ่ึงมีขั้นตอนการวัดคาตางๆ ภายในชั้นดินท่ีมีความยุงยาก หากเก็บ
ขอมูลในบริเวณกวางจะทําใหเสียเวลาในการรวบรวมขอมูลในแตละจุด จึงมีแนวคิดท่ีสรางเครื่องอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลตางๆ ผาน
อุปกรณเซนเซอรไรสายท่ีมีการรับสงขอมูลท่ีรวดเร็วและนาเชื่อถือ การใชงานเครือขายเซนเซอรไรสาย (Wireless Sensor Network) เปนแนวคิดใหม
ท่ีชวยอํานวยความสะดวกดานการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการใชงานระบบเครือขายน้ีไดถูกนําไปประยุกตใชงานในดานตางๆ ท้ังทางดานเกษตรกรรม
ดานการเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดานการแพทย ฯลฯ
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งานวิจัยน้ีไดพัฒนาตนแบบเครื่องวัดความชื้นในดินไรสายเพ่ือทดลองกับดินท่ีใชในการปลูกตนยางพารา ท่ีสามารถส่ือสารระหวางเซนเซอร
ไดท้ังบนดินสูใตดินและระหวางใตดินกับใตดิน ทําการสรางระบบวัดความชื้นผานการส่ือสารไรสาย(Sensor Network) เปนส่ือกลางท่ีใชในการสงผาน
ขอมูลระหวางระบบเครื่องวัดความช้ืนในดินและระบบฐานขอมูล จากงานวิจัยน้ีสามารถนําไปตอยอดเปนระบบจัดการควบคุมขนาดใหญ เชน ไรสวน
ขนาดใหญท่ียากตอการควบคุมระบบการใหนํ้าเปนตน เพ่ือเปนการปองกันความเสียหายอันเน่ืองมาจากการใหนํ้าแกพืชไรพืชสวนท่ีมีจํานวนมากหรือ
นอยเกินไปและรองรับการใชงานในภาคปฏิบัติจริง จึงมีแนวคิดในการศึกษาตนแบบท่ีมีอยู พรอมท้ังพัฒนาตอยอดเพ่ือสรางจํานวนโนดเพ่ิมขึ้น พรอม
ท้ังศึกษาการสรางระบบเครือขายจากโนดท่ีไดพัฒนาตอไป

3. วิธีการศึกษา (Methodology) การออกแบบโครงสรางของระบบเครื่องวัดความชื้นในดินไรสายเพ่ือทดลองกับดินท่ีใชในการปลูกตน
ยางพาราเปนเครือขายแบบเมสส (Mesh Topology) โดยแบงออกเปน 3 โนด แบงตามหนาท่ีการทํางานคือโนดท่ีทําหนาท่ีเชื่อมตอระหวางฐานขอมูล
(Server) ของอุปกรณเชื่อมตอ (User Interface) สวนท่ีเหลืออีก 2 โนด จะเปนสวนท่ีเชื่อมตอกับเครื่องวัดความชื้นในดินไรสายเพ่ือทดลองกับดินท่ีใช
ในการปลูกตนยางพารา (Soil Moisture Sensor) โดยมีการออกแบบโครงสรางของระบบ ดังแสดงไวในรูปท่ี 1

จากการออกแบบเครือขายท่ีใชพัฒนาระบบ สามารถอธิบายการทํางานท้ังหมดไดดังน้ี
- เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชจัดเก็บฐานขอมูล (Server) จะมี Zigbee Coordinator ใชเปนส่ือกลางระหวาง Zigbee End Device กับ User

Interface
- อุปกรณเครื่องวัดความชื้นในดินไรสายเพ่ือทดลองกับดินท่ีใชในการปลูกตนยางพารา จะมีการเชื่อมตอกับ Zigbee End Device โดย

ไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมการทํางานในการอานคาในแตละครั้ง
- อุปกรณ Zigbee ท่ีในมาใชพัฒนาระบบจะตองเปนแบบ Xbee Series 2 เปนอยางนอย เพ่ือรองรับระบบเครือขายไรสายแบบเมสส

(Mesh Topology)

รูปท่ี 1: การออกแบบเครือขายท่ีใชพัฒนาระบบเครื่องวัดความชื้นในดินไรสายเพ่ือทดลองกับดินท่ีใชในการปลูกตนยางพารา

หลักการทํางานของระบบเครื่องวัดความชื้นในดินไรสายเพ่ือทดลองกับดินท่ีใชในการปลูกตนยางพาราโดยใช Zigbee ในการส่ือสาร
สามารถอธิบายไดจากโฟลวชารต (Flowchart) รูปท่ี 2 โดยมีหลักการทํางานดังตอไปน้ี

- ไมโครคอนโทรลเลอรจะทําเวลาขัดจังหวะ (Timer Interrupt) ทุกๆ 0.5 วินาที เม่ือเวลาขัดจังหวะ (Timer Interrupt) เกิดครบ
2,400 ครั้ง (20 นาที) ไมโครคอนโทรลเลอรจะส่ังการใหสวิตซเปดการทํางานเพ่ืออานคาของแรงดันท่ีไดจากเครื่องวัดความชื้นในดินไร
สายเพ่ือทดลองกับดินท่ีใชในการปลูกตนยางพาราแรงดันท่ีไดจากเซนเซอรจะเขาสูกระบวนการ ADC Conversion ความละเอียด 10
บิต กอนท่ีจะสงให Zigbee End Device

- โนด Zigbee Coordinator จะทําการตรวจสอบขอมูลวาไดรับขอมูลหรือไม เม่ือไดรับขอมูลแลว ขั้นตอมาจะตรวจสอบวา
Coordinator ไดตอกับคอมพิวเตอรไวหรือไม โดยทําการตรวจสอบกับพอรทอนุกรม (Com Port) เม่ือพบวา Coordinator ตออยูกับ
คอมพิวเตอร จะทําการสงขอมูลท่ีเปน Packet ไปยัง User Interface ตอไป

- เม่ือ User Interface ไดรับขอมูลจาก Coordinator จะทําการสงคา Package ท่ีแปลงไดเปนตัวเลข 10 bits และนําคาท่ีไดไป
คํานวณในสมการท่ีไดจากการทดลองและแสดงคาความชื้นในดินบน User Interface
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รูปท่ี 2 : โฟลวชารต (F lowchart ) การทํางานของระบบเครื่องวัดความชื้นในดินไรสายเพ่ือทดลองกับดินท่ีใชในการปลูกตนยางพารา

ไมโครคอนโทรลเลอรทําการขัดจังหวะการทํางานของหนวยประมวลผลขอมูล(Timer Interrupt) ทุกๆ 0.5 วินาที เม่ือการขัดจังหวะการ
ทํางาน (Timer Interrupt) เกิดครบ 2,400 ครั้ง (20 นาที) ไมโครคอนโทรลเลอรจะส่ังใหสวิตซเปดการทํางานเพ่ืออานคาของแรงดันท่ีไดจากเครื่องวัด
ความชื้นในดินไรสายเพ่ือทดลองกับดินท่ีใชในการปลูกตนยางพารา โดยแรงดันท่ีไดจากเซนเซอรจะเขาสูกระบวนการแปลงสัญญาณอนาล็อกไปเปน
ดิจิตอล (ADC Conversion) ความละเอียด 10 บิต กอนท่ีจะสงสัญญาณให Zigbee End Device
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โนด Zigbee Coordinator จะทําการตรวจสอบขอมูลวาไดรับขอมูลแลวหรือไม เม่ือไดรับขอมูลมาแลวขั้นตอนตอมาจะตรวจสอบวา
Coordinator ตอกับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชเก็บฐานขอมูลหรือไม โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบ Com Port ดังแสดงในโฟลวชารต (Flowchart) รูปท่ี 2
เม่ือพบวา Coordinator ตอกับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชเก็บฐานขอมูลอยูจะทําการสงขอมูลท่ีเปน packet ไปยัง User Interface ตอไป
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การเทียบเคียงคาท่ีไดจากเซนเซอรวัดคาความชื้นในดินกับวิธีการวัดคาความชื้นในดินแบบมาตรฐาน (Calibration) อาศัยจากหลักการทาง
ไฟฟาทําใหตองมีการเทียบเคียงคาแรงดันท่ีไดจากเซนเซอรวัดคาความชื้นในดินท่ีสรางขึ้น เพ่ือใชในการคํานวณหาคาความชื้น โดยการ Calibrate
เทียบกับวิธีวัดคาความชื้นในดินแบบมาตรฐาน มีขั้นตอนทดลองดังน้ี

- นําเครื่องวัดความชื้นในดินไรสายเพ่ือทดลองกับดินท่ีใชในการปลูกตนยางพาราท่ีสรางขึ้นใสลงไปในดิน กดดินรอบๆ เซนเซอรใหแนน
เพ่ือใหดินสัมผัสกับเซนเซอรวัดความชื้นไดท่ัวถึงแลวทําการวัดคาแรงดันท่ีไดจากเซนเซอรวัดความชื้น

- ทําการเก็บตัวอยางดินบรรจุลงในกระปองนําไปชั่งเพ่ือหานํ้าหนักดินกอนการอบ
- นําตัวอยางดินเขาเตาอบ อบท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 24 ชั่วโมง เพ่ือทําการไลนํ้าท่ีอยูในดินออก เม่ืออบเสร็จแลว

จึงนําตัวอยางดินไปชั่งนํ้าหนักอีกครั้ง เพ่ือหานํ้าหนักดินหลังการอบ
นํานํ้าหนักของตัวอยางดินท่ีชั่งไดท้ังกอนการอบและหลังการอบมาคํานวณหาคาความชื้นในดิน ตามสูตรโดยปริมาณความชื้นในดินท่ี

คํานวณไดจะมีคาเปนรอยละความชื้น

ความชื้นในดิน(%) = (นํ้าหนักของดินกอนอบ – นํ้าหนักของดินหลังอบ)/นํ้าหนักของดินหลังอบ*100

4. ผลการศึกษา (Results) จากทดลองการทํางานของระบบวัดความชื้นในดิน ประกอบดวยไมโครคอนโทรลเลอรท่ีใชควบคุมการทํางาน
ของระบบมี 2 โนด มีลักษณะท่ีแตกตางกันคือ กําหนดใหในภาชนะของโนดท่ี 1 มีความชื้นมากกวาในภาชนะท่ี 2 (หยดนํ้าใสใหพอประมาณ) โนด
เซนเซอรวัดความชื้นถูกต้ังคาใหอานอัตโนมัติทุกๆ 10 นาที จะไดคาเปอรเซ็นตความชื้นในดินออกมาในชอง Information Sensor (%) เม่ือเปดสวิตซ
ไมโครคอนโทรลเลอรจะรอการส่ังงานจาก Server เม่ือไดรับคําส่ังใหทํางาน ไมโครคอนโทรลเลอรก็จะทําการเปดสวิตซอิเล็กทรอนิกส
(Optocouplers HSR412) ซ่ึงทําหนาท่ีกําหนดการไหลของกระแสไฟฟาใหกับเซนเซอร เม่ือกระแสไฟฟาไหลไปยังเซนเซอรแลว ไมโครคอนโทรลเลอร
ก็จะรับคา Vout เขาสูกระบวนการ ADC Conversion เพ่ือทําการแปลงคาจาก Analog เปน Digital แลวจึงสงคา Vout ท่ีแปลงแลวไปยัง Zigbee
เพ่ือสงขอมูลไปยัง Server ในรูปของ packet แบบ Application Programming Interface: API ดังแสดงในรูปท่ี 5

รูปท่ี 5: คาความชื้นในดินไรสายเพ่ือทดลองกับดินท่ีใชในการปลูกตนยางพารา ท่ีไดจากการอานคาท่ีระดับความลึก 10 และ 50 เซนติเมตร

5. อภิปรายผล (Discussion)
ผลการทดลองจะพบวา เม่ือคาความชื้นในดินจากเครื่องชั่งมาตรฐาน(%) มีคามากขึ้น จะทําใหคา Vout ท่ีไดจากเซนเซอรมีคา

มากขึ้นตามไปดวย ดังแสดงในตารางท่ี 1

การเทียบเคียงคาท่ีไดจากเซนเซอรวัดคาความชื้นในดินกับวิธีการวัดคาความชื้นในดินแบบมาตรฐาน (Calibration) อาศัยจากหลักการทาง
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- นําตัวอยางดินเขาเตาอบ อบท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 24 ชั่วโมง เพ่ือทําการไลนํ้าท่ีอยูในดินออก เม่ืออบเสร็จแลว
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ตารางท่ี 1: แสดงคาความชื้นมาตรฐานและคาแรงดันท่ีไดจากเซนเซอร

รูปท่ี 6: แสดงกราฟท่ีจากการทดลองเพ่ือหาความสัมพันธกับเครื่องวัดความชื้นมาตรฐาน

จากกราฟความชื้นมาตรฐานในดิน มีลักษณะท่ีไมเปนเสนตรง ทําใหความถูกตองในการวัดคาไมเท่ียงตรงหรือถูกตองมากนัก เม่ือนําคา
แรงดันท่ีวัดไดจากเซนเซอรวัดความชื้นมา Calibrate กับความชื้นในดินท่ีคํานวณได นําขอมูลจากกราฟมาเขียนเปนสมการเสนตรง เพ่ือใชเปนขอมูล
ในการคํานวณหาคาความชื้นในดินของโปรแกรมท่ีเขียนไว โดยสามารถเขียนเปนสมการไดดังน้ี

สมการคาความชื้นในดินท่ีจะนําไปใชในสวนของการ Calibrate เทียบกับเครื่องวัดมาตรฐานในสวนติดตอผูใชงาน (User Interface: UI) จะ
พบวาเครื่องวัดความชื้นในดินไรสายเพ่ือทดลองกับดินท่ีใชในการปลูกตนยางพาราท่ีทําขึ้นมาน้ันยังมีประสิทธิภาพท่ีไมดีเทาท่ีควร อันเปนผลจากการ
วัดคาความตานทานท่ียังไดคาท่ีไมน่ิงพอ อาจจะทําใหเกิดปญหาในการคํานวณไดในอนาคต

5. สรุป (Conclusion) ระบบเครื่องวัดความชื้นในดินไรสายเพ่ือทดลองกับดินท่ีใชในการปลูกตนยางพาราท่ีไดทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
วิธีการแบบตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชกับเครื่องวัดความชื้นในดินไรสายเพ่ือทดลองกับดินท่ีใชในการปลูกตนยางพาราท่ีไดสรางขึ้น โดยไดทํา
การ Calibrate คาท่ีเกี่ยวของกับเซนเซอรตางๆ เทียบกับวิธีการวัดความชื้นแบบมาตรฐานโดยไดแสดงในรูปท่ี 6 จะเห็นวากราฟมีลักษณะไมคงท่ี เม่ือ
ทําการหาคาเฉล่ียของกราฟซ่ึงอาจจะทําใหการวัดความชื้นในบางชวงไดคาความชื้นในดินท่ีคาดเคล่ือน โดยผลการทดลองเม่ือไดรับคาแรงดันท่ีสงมา
จากโนดของเซนเซอรวัดความชื้นแลวทําการประมวลผลหาคาความชื้นในดินจากโปรแกรมท่ีไดเขียนขึ้น ทําใหไดคาความชื้นปรากฏขึ้นท่ีการแสดงผล
ของโปรแกรม ซ่ึงถานําไปใชงานจริงควรมีการแกไขเกี่ยวกับสมการเพ่ือใหโปรแกรมสามารถคํานวณหาคาความชื้นในดินท่ีมีความเท่ียงตรงมากยิ่งขึ้น
ผลการวัดความชื้นในดินท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกยางพารา ท่ีระดับความลึก 10-50 เซนติเมตร ควรมีคาเฉล่ียมากวา 12 เปอรเซ็นตโดยประมาณ
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