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บทคัดยอ 
การทําใหดินมีความชื้นพอดีกบัความตองการน้ําของพืชมีความสําคัญเพราะปกติพชืมีความตองการน้ําอยู

ตลอดเวลาแตปริมาณน้ําที่ตองการในแตละชวงเวลาอาจจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกบัชวงของอายุการเจริญเติบโต 

หรือเหตุจากปจจัยที่จาํเปนอืน่  ดังนั้นจึงพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดความชื้นในดินสําหรับชวยตัดสินใจในการสงน้ําแก

พืชใหตรงเวลาที่ตองการ ผูใชงานสามารถเฝามองการตรวจวดัในระยะไกลที่สถานีแมขายหรือทางเครือขาย

อินเตอรเน็ต วิธีดําเนินการ พัฒนาหัวตรวจวดั (Probe) จํานวน 4 ตัวฝงในดินบริเวณเขตรากพืชใชเวลาการคาย

ประจุไฟฟาระหวางขั้วแลวแปลงคาเวลาที่ไดนี้โดยใชไมโครคอนโทลเลอรที่ RTU (remote terminal unit) ใหเปนคา

ความชื้นในดินจากนั้นสงคาที่ไดใหคอมพิวเตอรที่สถานีแมขายแสดงผลคาความชื้นในดิน ณ เวลาจริง บันทึกขอมูล

ใน data logger และสงขอมูลเขาเครื่อขายอินเตอรเน็ตทุก ๆ คร่ึงชั่วโมงอัตโนมัติที่ http://www.203.155.16.85: 

8080/soil_moist_tele 

ผลและสรุปการทดสอบการทํางานที่สถานีทดลองเกษตรชลประทานที่ 5 (แมกลองใหญ) สังกัดกรม

ชลประทาน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ระหวางเดือนมกราคม – เมษายน 2552 ผลการตรวจวัดในแตละหัวตรวจวัด 

เทียบกับวิธีนําดินไปอบแหงเพื่อหาคาความชื้นในดินมีคา RMSE (Root Mean Square Error) ไมเกิน 5 % ของ

จํานวนขอมูลตรวจวัดตามเวลาที่กําหนดที่บันทึกไดมากกวา 90 %  
 

คําสําคัญ : ความชื้นในดิน  โทรมาตร 

  

ABSTRACT 
The most important thing to do in management of plant evapotranspiration  is to maintain soil 

moisture  at the level that is adequate for each crop growth stage at different growing season within a 

year and are necessary physical factors of crop water requirement. Automatic soil moisture telemetry 

was invented to help supplying water to the plant at the real time, since soil moisture status can be 

monitored throughout the line from the master station at remote location. Embedded in the root zone, 4 

probes transmit electrical charger. Time duration spent for discharging was transformed into moisture 

values by microcontroller set at terminal unit, and later sent   to master computer through which these 

values were shown and recorded by data logger. These data was automatically uploaded at 

http://www.203.155.16.85:8080/soil_moist_tele.  

                                                                 
1 สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน จ. นนทบุรี 11120 

 Irrigation Development Institute, Research and Development Office, Royal Irrigation Department, Nonthaburi 11120 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 648 

Calibration of this soil moisture measurement tool carried out during January- April 2009, at 

Maeklongyai Irrigation Research Station, located in Kamphaengsaen district, Nakhon Pathom province. 

Evaluation result did not show significant difference between soil moisture obtained from the tool and 

from hot oven soil moisture method in laboratory, with root mean square error (RMSE) less than 5%, of 

more than 90% of all measured values. 
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คํานํา 
การใหน้ําแกพืชจะตองใหน้ําเมื่อพืชตองการ  แตในทางปฏิบัติแลวพืชตองการน้ําอยูตลอดเวลา  เนื่องจาก

พืชใชน้ําอยูตลอดเวลาแตปริมาณน้ําที่พืชตองการในแตละชวงเวลาอาจจะแตกตางกันไป  ขึ้นอยูกับชวงของอายุ

การเจริญเติบโตของพืช  สภาพอากาศ  เปนตน  ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองเก็บน้ําไวใหพืชไดใชอยูตลอดเวลา  

นั่นหมายความวา  ดินจะตองมีความสามารถในการเก็บน้ําไวไดอยางพอเพียงตอความตองการของพืช  แตเมื่อพืช

ดูดน้ําจากดินไปใช  ปริมาณน้ําในดินก็จะลดลง  ถาหากไมมีฝนตกลงมาหรือไมมีการใหน้ําแกดินเพื่อชดเชยน้ําที่

สูญเสียไป  เมื่อถึงจุด  ๆ  หนึ่งพืชจะหยุดชะงักจากการเจริญเติบโต  เนื่องจากพืชมีน้ําใชไมเพียงพอกับกระบวนการ

ใชน้ําของพืช  จึงจําเปนตองทราบจุดต่ําสุดที่จะยอมใหน้ําในดินลดลงได  เมื่อน้ําในดินลดลงจนเกือบจะถึงจุดที่ยอม

ใหลดลงได  ตองทําการใหน้ําแกพืชกอนที่จะมีผลเสียกระทบกระเทือนตอพืช  ส่ิงที่ตองทราบอีกอยางหนึ่งก็คือ

ปริมาณน้ําที่ดินสามารถเก็บกักเอาไวได  ซึ่งจะเปนตัวกําหนดวาพืชจะสามารถใชน้ําไดนานอีกเทาไหร  โดยไมมีการ

ใหน้ําแกดิน  นอกจากนี้ส่ิงที่สําคัญที่สุดก็คือปริมาณน้ําที่จะจัดสรรมาจากการชลประทาน  หรือใหแกพืช  ถาหากรู

วาควรจะใหน้ําเมื่อไร  ปริมาณเทาไร  ก็จะสามารถทําใหพืชเจริญเติบโตไดดีและใหผลผลิตสูงสุด  จากที่กลาวจึง

ตองเก็บน้ําไวในดิน  โดยใหดินมีความชื้นเพียงพอที่จะสามารถใหพืชไดใชอยูตลอด  โดยทั่ว  ๆ  ไปจะยอมให

ความชื้นในดินลดลงประมาณ  50  ถึง  70  เปอรเซ็นตของความชื้นที่พืชดูดเอาไปใชได  (Allowable Soil  Moisture  

Deficiency  หรือ  Allowable  Depletion) (วิบูลย, 2526) การตรวจวัดหาความชื้นในดินกอนการสงน้ําโดยใช

เครื่องมือตรวจวัดความชื้นในดิน  เชน  การใช  Tensiometer   ซึ่งเปนเครื่องมือวัดความเครียดเมตริก  (Metric  

Suction)  ของความชื้นในดินที่ใชกันอยางแพรหลาย  ตองอาศัยเจาหนาที่ออกไปตรวจวัดโดยตรง  และในการวัด

โดยใช  Tensiometer  นั้นไมสามารถตรวจวัดแบบตอเนื่องอัตโนมัติและยังไมสามารถเฝามองการตรวจวัดใน

ระยะไกลได ในเรื่องการพัฒนาระบบโทรมาตรสําหรับงานตรวจวัดระยะไกลภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดยวิชญ และ วราวุธ (2546) ไดเร่ิมพัฒนาระบบวัดระดับน้ําและควบคุมการเปด-ปด

ประตูระบายน้ําในคลองชลประทานระยะไกล (Barillere,  1999. Daneels and Salter, 1999) การลดตนทุนระบบ

โทรมาตรใหมีตนทุนต่ําทําโดยการสื่อสารใชคล่ืนวิทยุ VHF หรือใชเครือขายโทรศัพทมือถือโดยเฉพาะแบบเติมเงินที่

มีเครือขายครอบคลุมทั่วประเทศ โดยพัฒนาอุปกรณระบบโทรมาตรตนทุนต่ําสงขอมูลผานโทรศัพทมือถือ Sensors 

วัดระดับน้ําหนา-ทายอาคารใชลูกลอยและเฟองโซตอรวมกับตัวตานทานปรับคาไดชนิด Potentiometer (พจนาฏ, 

2544) แปลงคาระดับน้ําที่ขึ้น-ลงใหเปนแรงดันไฟฟา 0-5V. เพื่อสงตอใหวงจร ADC   ระยะการเปดบานประตู

ระบายน้ํา (Gate Position) ตรวจวัดโดยใชตัวตานทานแบบเดียวกัน โดยติดตั้งไวที่แกนเพลาเครื่องกวานบาน
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ระบาย  สวน RTU (Remote Terminal Unit) ประกอบดวย Embedded System ที่มีไมโครคอนโทลเลอรตระกูล 

PIC 14 Bit-Core จํานวน 2 ตัว ทํางานชวยกัน รับขอมูลดิจิตอลที่แปลงแลวจากวงจร Filter และ ADC ทําการ

ปรับแกและประมวลผลเบื้องตน แสดงผลในตัวผาน LCD  มีระบบรวบรวมขอมูลและบันทึกใน Data Logger จากที่

กลาวจึงเปนสวนความรูที่ใชพัฒนาโทรมาตรวัดความชื้นในดินแบบอัตโนมัติโดยมีหลักการทํางานในภาพที่ 1 ซึ่ง

ผูใชงานสามารถเฝามองการตรวจวัดในระยะไกลที่สถานีแมขายหรือทางเครือขายอินเตอรเน็ต (สมเกียรติ,  2544)  

  

 
 

ภาพที่ 1  หลักการทํางานของโทรมาตรตรวจวัดความชื้นในดินแบบอัตโนมตัิ 

 

อุปกรณและวิธีการ 
เนื่องจากตองการลดตนทุนเครื่องมือในสวนอุปกรณตรวจวัด จึงทําการพัฒนาหัวตรวจวัด(Probe) จํานวน 

4 ตัวทําจากแทงคารบอนขนาดเล็กเพื่อฝงในดินบริเวณเขตรากพืชใชเวลาการคายประจุไฟฟาระหวางขั้วแลวแปลง

คาเวลาที่ไดนี้โดยใชไมโครคอนโทลเลอรที่ RTU (remote terminal unit) ใหเปนคาความชื้นในดิน ซึ่งกอนใชงานได

สอบเทียบหาความสัมพันธระหวางความชื้นในดินโดยน้ําหนักกับคาการคายประจุดังแสดงในภาพที่ 2 และภาพที่ 3 

จากนั้นสงคาที่ไดใหคอมพิวเตอรที่สถานีแมขายที่เขียนโปรแกรมการทํางานเองทั้งหมดแสดงผลความชื้นในดิน ณ 

เวลาจริง บันทึกขอมูลใน data logger และสงขอมูลเขาเครือขายอินเตอรเน็ตทุก ๆ 30 นาทีแบบอัตโนมัติที่ 

http://www.203.155.16.85:8080/soil_moist_tele การทดสอบการทํางานจริงที่สถานีทดลองเกษตรชลประทานที่ 

5 (แมกลองใหญ) สังกัดกรมชลประทาน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม บริเวณแปลงปลูกหนอไมฝร่ัง ซึ่งมีพื้นที่

ประมาณ 3 ไร ติดตั้งหัวตรวจวัดจํานวน 4 ตัวบริเวณรากของตนหนอไมฝร่ัง จากนั้นเลือกสุมเก็บดินบริเวณ

หัวตรวจวัดไปอบแหงเพื่อหาคาความชื้นในดินจริงเทียบกับคาความชื้นที่ตรวจวัดได การทดสอบระหวางเดือน 

มกราคม – เมษายน 2552 ไดผลการทดสอบในตารางที่ 1  
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ภาพที่ 2  การสอบเทียบความสัมพันธระหวางความชื้นในดินโดยน้ําหนัก กับคาการคายประจุไฟฟาระหวางขั้ว 

 

ความสัมพันธคาการคายประจุไฟฟาของ Prob. A กับความชื้นในดินโดยนํ้าหนัก
 ชวง 4% ถึง 20%
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ภาพที่ 3  ความสัมพันธระหวางความชื้นในดินโดยน้ําหนัก กับคาการคายประจุไฟฟาระหวางขั้ว 

 

ผลการทดลอง วิจารณและเสนอแนะ 
การทดสอบการทํางานในภาพที่ 4 ที่สถานีทดลองเกษตรชลประทานที่ 5 (แมกลองใหญ) และผลการ

ตรวจวัดตามตารางที่ 1 ในแตละหัวตรวจวัดเทียบกับวิธีนําดินไปอบแหงเพื่อหาคาความชื้นในดินโดยน้ําหนักมีคา 

RMSE (Root Mean Square Error) ไมเกิน 5 % จํานวนขอมูลตรวจวัดตามเวลาที่กําหนดคือทุก ๆ 30 นาทีสามารถ
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บันทึกลงใน File ฐานขอมูลไดมากกวา 90 % ระบบโทรมาตรตรวจวัดความชื้นในดินแบบอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นนี้เพื่อ

ใชเฝามองคาความชื้นในดินกอนตัดสินใจสงน้ําใหพืชเพียงอยางเดียวยังไมไดเพิ่มเติมในสวนชุดคําส่ังการแจงเตือน

ความชื้นเกิน Allowable Soil Moisture ซึ่งการพัฒนาตอไปนาจะมีสวนดังกลาวดวยเพื่อความสมบูรณของ

เครื่องมือตอไป  

 
ตารางที่ 1  การตรวจวัดเทียบกับวิธีนําดินไปอบแหงเพื่อหาคาเปอรเซ็นตความชื้นในดินโดยน้ําหนัก 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) [(6)-(7)]2

นน.กระปอง นน.ดินกอนอบ นน.หลังอบ % ความชื้น % ความชื้น

(กรัม) รวม นน.กระปอง รวม นน.กระปอง โดยน้ําหนัก โดยโทรมาตร

(กรัม) (กรัม)

19-ม.ค.-52 A 77.1 311 275 15.39 16.13 0.55

09.30 น. B 77.4 312 283 12.36 13.89 2.34

D 79.3 310 270 17.34 19.7 5.58

E 77.3 313 284 12.30 12.72 0.17

3-ก.พ.-52 A 78.3 313 274 16.62 17.49 0.76

09.00 น. B 79 308 277 13.54 12.04 2.24

D 78.1 315 289 10.98 11.13 0.02

E 79.4 318 283 14.67 16.52 3.43

17-ก.พ.-52 A 78 307 274 14.41 16.89 6.15

09.30 น. B 79.9 305 280 11.11 12.12 1.03

D 78.8 305 273 14.15 15.45 1.70

E 78.9 317 270 19.74 19.55 0.04

10-ม.ีค.-52 A 77.4 315 293 9.26 10.23 0.94

15.00 น. B 79.3 314 284 12.78 12.01 0.60

D 79.3 319 288 12.93 13.56 0.39

E 77.1 319 282 15.30 16.78 2.20

25-ม.ีค.-52 A 78.3 311 276 15.04 15.45 0.17

14.30 น. B 79 303 273 13.39 14.76 1.87

D 78.1 310 274 15.52 14.44 1.17

E 79.4 315 280 14.86 14.63 0.05

2-เม.ย.-52 A 81.1 319 278 17.23 18.55 1.73

15.00 น. B 78.2 311 282 12.46 13.56 1.22

D 78.4 316 287 12.21 11.48 0.53

E 79.1 317 276 17.23 18.88 2.71

1.25

วัน-เดือน-ป/เวลา หัวตรวจวัด

RMSE (Root Mean Square Error) %
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