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บทคัดย่อ 
 การออกแบบและสรา้งอปุกรณแ์จง้เตือนระดบัน า้ในพืน้ท่ีเกษตรกรรมดว้ยไมโครคอนโทรเลอร์
ผา่นระบบบรกิารสง่ขอ้ความทางโทรศพัทมื์อถือ เน่ืองจากเหตอุทุกภยัน า้ทว่มท าใหเ้กษตรกรไม่
สามารถรบัรูป้รมิาณความสงูของระดบัน า้ขณะเกิดเหตไุด ้จากปัญหาดงักลา่ว ท าเกิดการคน้ควา้
สรา้งเครื่ องเตือนระดบัน า้ผา่นระบบการบรกิารสง่ขอ้ความทางโทรศพัทมื์อถือ (SMS Water 
Warning Control on Short Message Service System) เพ่ือเป็นวงจรใชแ้จง้เตือนเม่ือมีระดบัน า้สงู 
โดยถา้ระดบัน า้สงูขึน้ในระดบัท่ีก าหนด จะมีเสียงไซเรนดงัขึน้พรอ้มกบัไฟเตือนและระบบ SMS 
ท างาน เพ่ือท่ีจะแจง้เตือนใหก้บัเกษตรกรในชมุชนไดเ้ตรียมตวัรบัมือกบัภยัน า้ทว่มท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
 ผลการทดลองพบวา่อปุกรณแ์จง้เตือนภยัระดบัน า้ทว่มผา่นระบบบรกิารสง่ขอ้ความทาง
โทรศพัทมื์อถือ มีผลดงันี ้ผลจากการหาประสิทธิภาพของอปุกรณแ์จง้เตือนระดบัน า้ผา่นระบบบรกิาร
สง่ขอ้ความทางโทรศพัทมื์อถือ โดยด าเนินการก าหนดระยะในการทดลอง 3 ระดบั ซึ่งผลจากการ
ทดลองท่ีได ้เม่ือระดบัน า้เพิ่มสงูขึน้ในระดบั 10 เซนตเิมตร  ระบบสง่สญัญาณเตือนพรอ้มเวลาครัง้ท่ี 
1 ระดบัน า้เพิ่มสงูขึน้ในระดบั 15 เซนตเิมตร  ระบบสง่สญัญาณเตือนพรอ้มเวลาครัง้ท่ี 2 และเม่ือ
ระดบัน า้เพิ่มสงูขึน้ในระดบั 20 เซนตเิมตร  ระบบสง่สญัญาณเตือนพรอ้มเวลาครัง้ท่ี 3 วงจรไซเรน
เสียงพรอ้มไฟท างานเพ่ือแจง้เตือนใหเ้นินการสบูน า้ออกจากพืน้ท่ี เม่ือระดบัน า้ลดต ่าอลัตราโซนิ
คเซนเซอร ์ก็จะสง่สญัญาณใหก้บัระบบควบคมุไมโครคอนโทรลเลอรส์ั่งการใหว้งจรกลบัสู่ สภาวะ
เริ่มตน้และวงจรไซเรนเตือนภยัหยดุการท างาน จากการประเมินประสิทธิภาพของอปุกรณแ์จง้เตือน
ระดบัน า้ผา่นระบบบรกิารสง่ขอ้ความทางโทรศพัทมื์อถือสามารถท างานบรรลตุามวตัถปุระสงค ์
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Abstract 
 The Design and build a water level alert device in the agricultural area, with a 
microprocessor through a mobile messaging system, because the flood floods cause 
farmers to be able to recognize the height of the water level at the time of incident. From 
such issues. The research creates a water-level alarm through a mobile text-messaging 
Service (SMS Water Warning Control on Short Message Service System) to be used as a 
high level of water alert. If the level of water level is higher at the given levels, a siren 
sound is included with the warning light and the SMS system is working to alert the farmers 
in the community to be prepared for the flood victims that may occur.  
    The results showed that the flood warning device via mobile messaging service is 
effective Monitoring equipment through SMS system: The result of  this study are 
determined by three experimental stages. the performance of a water level alert device 
through mobile text messaging service. The test phase is determined by 3 levels, which 
results in a trial. When the water level increases up to 10 cm, the alarm system with the 
time 1 increases water level up to 15 cm. Alarm system with time 2 and when the water 
level increases to the 20 cm level, the alarm system is delivered with a 3rd time circuit. 
When water level decreases low ultrasonic sensor, it sends signals to the microcontroller 
system, restore the circuit to its original state and give an alarm. to the initial state and 
warning siren circuits stop working. From the performance assessment of the water level 
alert device through the mobile phone messaging service can work to the objective.  
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