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บทคัดยอ -ปญหาในปจจุบันในดานเกษตรกรหรือครัวเรือนในการดูแลและจัดการพืชพันธุทาง

การเกษตรมีปญหาคอนขางมากในการควบคุมดูแลงบประมาณท่ีจะตองเสียไปท้ังคาน้ําหรือคาจางบุคลากรใน
การดูแลพืชพันธุทางการเกษตรในดานตาง ๆ และวงจรชีวิตของเห็ดนางฟา มีการเติบโตไดดีท่ี อุณหภูมิท่ี
เหมาะมากตอเสนใยคือ 32 องศาเซลเซียส และสรางดอกเห็ดไดดีท่ี 29 องศาเซลเซียส 

เหตุผลนี้จึงไดนําเทคโนโลยีเขามาควบคุมและดูแลจัดการในดาน วัดอุณหภูมิ ความชื้น การระบาย
อากาศ และการใหน้ําของเห็ด และดูแลพืชพันธุทางการเกษตรในดานตาง ๆ 
ปญหาภัยแลงท่ีรบกวนหัวใจเกษตรกรและครัวเรือน จะบรรเทาลงดวยการนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือควบคุมและ
ดูแลจัดการในดาน วัดอุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ และการใหน้ําและดูแลเห็ด ตาง ๆ 

ชุดอุปกรณควบคุมการรดน้ําอัจฉริยะตนทุนต่ํา เสริมแกรงเกษตรกรไทยยุค 4.0 รับภัยแลง พ่ึงพา
ตนเองไดอยางยั่งยืน  

ท้ังนี้ ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติในโรงเรือนเพาะเห็ด ชวยควบคุมปริมาณการใชน้ํา
ตามเวลาท่ีกําหนดทําใหชวยลดการใชน้ําในการเกษตรไดไมต่ํากวา 3 เทา และยังถือเปนการกระจายองค
ความรูนวัตกรรมเพ่ือประยุกตใชจริงในการเกษตรดวยตนทุนท่ีต่ําท่ีเกษตรกรเขาถึงได  

 
 
คําสําคัญ -เกษตรกร, เห็ด, ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ 
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Automated Mushroom Project 
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Abstract - Current problems in the field of farmers or households in the care and management 
of agricultural crops have a lot of problems in controlling the budget that must be wasted, 
including water or wages, personnel in the care of agricultural plants in different fields. And 
the life cycle of fairy mushrooms Has grown well at The ideal temperature for the fibers is 32 
degrees Celsius and can create a good mushroom at 29 degrees Celsius. 
For this reason, technology has been used to control and manage the temperature, humidity, 
ventilation. And the watering of mushrooms And take care of agricultural plants in various 
fields 
Drought problems that disturb the hearts of farmers and households Will be mitigated by 
applying technology to control and manage the temperature, humidity, ventilation And 
watering and caring for mushrooms 
Low-cost intelligent watering control equipment set Strengthening Thai farmers in the 4.0 era, 
receiving sustainable drought, self-reliance 
The automatic temperature and humidity control system in mushroom cultivation house 
Helps control water usage at a given time, helping to reduce water consumption in agriculture 
by at least 3 times, and is also considered to be an innovative knowledge distribution for 
practical application in agriculture at a low cost that farmers can access. 
 
 

Keywords - farmers, mushrooms, automatic temperature and humidity control systems 
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บทนํา 
ปญหาในปจจุบันในดานเกษตรกรหรือ

ครัวเรือนในการดูแลและจัดการพืชพันธุทาง
การเกษตรมีปญหาคอนขางมากในการควบคุมดูแล
งบประมาณท่ีจะตองเสียไปท้ังคาน้ําหรือคาจาง
บุคลากรในการดูแลพืชพันธุทางการเกษตรในดาน
ตาง ๆ และวงจรชีวิตของเห็ดนางฟา มีการเติบโต
ไดดีท่ี อุณหภูมิท่ีเหมาะมากตอเสนใยคือ 32 องศา
เซลเซียส และสรางดอกเห็ดไดดี ท่ี  29 องศา
เซลเซียส 
เหตุผลนี้จึงไดนําเทคโนโลยีเขามาควบคุมและดูแล
จัดการในดาน วัดอุณหภูมิ ความชื้น การระบาย
อากาศ และการใหน้ํ าของเห็ด และดูแลพืช
พันธุทางการเกษตรในดานตาง ๆ 
ปญหาภัยแล ง ท่ีรบกวนหัว ใจเกษตรกรและ
ครัวเรือน จะบรรเทาลงดวยการนําเทคโนโลยีมาใช
เพ่ือควบคุมและดูแลจัดการในดาน วัดอุณหภูมิ 
ความชื้น การระบายอากาศ และการใหน้ําและ
ดูแลเห็ด ตาง ๆ 
ชุดอุปกรณควบคุมการรดน้ําอัจฉริยะตนทุนต่ํา 
เสริมแกรงเกษตรกรไทยยุค 4.0 รับภัยแลง พ่ึงพา
ตนเองไดอยางยั่งยืน ผานสวนประกอบ 5 สวน คือ 
1) ระบบควบคุมการเปด-ปดน้ําอัตโนมัติ  ในโรง
เพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ 
2) ระบบเซ็นเซอร ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น 
ใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม 
3) ระบบตรวจดูเห็ดในโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ 
โดยสามารถดูผานสมารทโฟน และบนเว็บไซต
ออนไลนได 
4) ระบบระบายอากาศ ตามอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 
ทางการเกษตร 
5) ระบบสั่งการผานสมารทโฟน และบนเว็บไซต
ออนไลน การติดตามผล พรอม ควบคุมความชื้น 
และอุณหภูมิ ของเห็ดตามตองการ 
 
ท้ังนี้ ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ
ในโรงเรือนเพาะเห็ด ชวยควบคุมปริมาณการใชน้ํา
ตามเวลาท่ี กําหนดทําใหชวยลดการใชน้ํ าใน

การเกษตรไดไมต่ํากวา 3 เทา และยังถือเปนการ
กระจายองคความรูนวัตกรรมเพ่ือประยุกตใชจริง
ในการเกษตรดวยตนทุนท่ีต่ําท่ีเกษตรกรเขาถึงได 
โดยเกษตรกรสามารถหาซ้ืออุปกรณตาง ๆ เพ่ือ
นํามาประกอบเองไดในงบประมาณเริ่มตน 5,000 
บาท สามารถใชกับพ้ืนท่ีแปลงเกษตรขนาด 1 
ตาราง กิ โ ล เมตร  หรื อ  20 ไ ร  เ พ่ื อช ว ย เ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ําในแปลง
เกษตร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือสราง โรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ 
2. เพ่ือลดคาใชจายของเกษตรกร 

 
วิธีการวิจัย 

สําหรับรายละเอียดในบทนี้จะแสดงถึง
ข้ันตอน และวิธีการดําเนินโครงงานปริญญานิพนธ
โดยมีลําดับข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. กําหนดรูปแบบการทํางานของเครื่อง 
2. ออกแบบ และสรางโครงสราง 
3. ฟงกชัน และระบบการทํางาน 

 
1. กําหนดรูปแบบการทํางานของเครื่อง 

ลกัษณะการทํางานของระบบควบคุมอณุหภูมิ และ
ความชืน้ภายในโรงเพาะเห็ดนัน้  มีการทํางาน
ร ว ม กั น ข อ ง อุ ป ก ร ณ ห ล า ย ส ว น  โ ด ย มี
ไมโครคอนโทรลเลอรเปนตัวควบคุมการทํางาน
ท้ังหมดบล็อกไดอะแกรมแสดงการทํางานของ
ระบบควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นภายในโรง
เพาะเห็ด 

 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๒ 

The Second FIT SSRU Conference 2019

วันศุกร์ที่ 7 มถิุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 71 -



รูปท่ี 1 บล็อกไดอะแกรมระบบควบคุมอุณหภูมิ 
และความชื้นในโรงเพาะเห็ด 
เปนบล็อกไดอะแกรมท่ีแสดงถึงระบบการทํางาน
ในโครงงานโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ ดังใน
รูปภาพ 
 

 
รูปท่ี 2 บล็อกไดอะแกรมระบบควบคุมอุณหภูมิ 
และความชื้นในโรงเพาะเห็ด 
การทํางานของระบบควบคุมอุณหภู มิ  และ
ความชื้นภายในโรงเพาะเห็ด เริ่มจากการเซ็ตและ
ตั้งคา ไมโครคอนโทรลเลอร อาดูโน ในกลอง
ควบคุมภายในโรงเพาะเห็ดใหมีอุณหภูมิ และ
ความชื้นตามท่ีตองการ ตัวตรวจจับ DHT 22 ทํา
หนาท่ีตรวจจับ อุณหภูมิ และความชื้น นําคาท่ีวัด
ไดสงสัญญาณขอมูลกลับมายังตัไมโครคอนโทรล
เลอรเพ่ือทําการประมวลคาอุณหภูมิ และความชื้น
วาตรงตามท่ีตั้งไวหรือไม 
เ ม่ืออุณหภูมิภายในโรงเพาะเห็ดสูงเกินกวา ท่ี
กําหนดไว ระบบจะสั่งใหวงจรขับพัดลมดูดอากาศ
เขาใหทํางาน เปาลมเขาโรงเพาะเห็ดเพ่ือทําให
อุณหภูมิภายในคอย ๆ ลดลงจนถึงอุณหภูมิ ท่ี
กําหนด 
หากอุณหภูมิ ภายในโรงเพาะเห็ดต่ํากวาท่ีกําหนด
ไว ระบบจะสั่งใหวงจรขับกระแสไฟทํางาน เพ่ือสง
กระแสไฟ ไปยังหลอดไฟใหความรอนภายในโรง
เพาะเห็ดเพ่ือทําให อุณหภูมิภายในคอย ๆ สูงข้ึน
จนถึงอุณหภูมิท่ีกําหนด 

 
2. ออกแบบ และสรางโครงสราง 

โครงสรางของโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติมีขนาด
ความกวาง 1 เมตร ความยาว 1 เมตรความสูง 1 
เมตร โรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติใชอลูมิเนียม

กลองขนาด 1 นิ้วจํานวน 24 เสน จํานวน 12 เสน
เปนโครงสรางหลัก สามารถวางขวดหัวเชื้อเห็ดได
สูงสุด 40 ขวด แถวละ 10 ขวด จํานวน 2 แถว 
ของท้ังสองฝง โครงสรางของโรงเพาะเห็ดระบบ
อัตโนมัติ มีสวนประกอบท่ีสําคัญ 

 
รูปท่ี 3 โครงสรางของโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ 
โดยภาพท่ีเขียนในการออกแบบเปนภาพแบบไอโซ
เมตริก (ISOMETRIC) เปนภาพท่ีมองเห็นสัดสวน
ใกล และไกลออกไปมีขนาดเทากัน ลักษณะภาพ
เปนภาพจริง สามารถวัดขนาดตาง ๆ ของดาน
ความยาว ความกวาง และความสูงได 
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รูปท่ี 4 โครงสรางโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ 
(ดานหนา) 

เปนรูปภาพท่ีแสดงโครงสรางภายนอกของโรง
เพาะเห็ดเ พ่ือใหเห็นรูปแบบของตัวโปรเจคท่ี
ชัดเจน 
 

 
รูปท่ี 5 โครงสรางโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ (ดาน
ใน) 

โดยรูปจะแสดงภายในโครงสรางโปรเจคระบบ
เพาะเห็ดอัตโนมัติโดยจะมีอุปกรณติดตั้งไวตามจุด
ตางๆ ดังในรูป 
 

3. ฟงกชัน และระบบการทํางาน 

 
รูปท่ี 6 แผนตรวจสอบ โรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ 
ผลการวิจัย 
ผลการทดสอบ และบันทึกผลการทํางานของระบบ
ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเพาะเห็ดท่ีได
ออกแบบสรางข้ึน โดยมีผลการทดสอบ และบันทึก
ผลการทํางานดังนี้ 
รูปท่ี 7 กราฟแสดงองศาเซลเซียส  
เปนรูปภาพแสดงการเก็บขอมูลระหวางวันขิงตัว
โปรเจความีคาของอุณหภูมิเทาไหรเพ่ือเก็บมาเปน
ผลเฉลี่ย 
 

 
ตารางท่ี 1 การทดสอบวัดอุณหภูมิและความชื้นใน
โรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ 
 
วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 โรงเพาะเห็ดระบบ
อัตโนมัติ  สามารถควบคุมอุณหภูมิเฉลี่นอยู ท่ี 
28.25 องศาสเซลเซียส ความชื้นเฉลี่ยอยู ท่ี 84 
เปอรเซ็นตของความชื้นสัมพัทธ สวนโรงเรือนเพาะ
เห็ดจริงสามารถควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยอยู ท่ี 31 
องศาเซลเซียส ความชื้นเฉลี่ยอยูท่ี 85.5 เปอรเซ็นต
ของความชื้นสัมพัทธ 

 
ตารางท่ี 2 การทดสอบวัดปริมาณการใชน้ําใน 
จากการทดสอบวัดปริมาณการใชน้ําใน 1 สัปดาห
คาเฉลี่ยตอวันคือ 41 ลิตร เทียบกับปริมาณการใช
น้ําของโรงเพาะเห็ดจริงเฉลี่ยตอวันคือ 51 ลิตร จะ
เห็นไดวาโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติจะมีปริมาณ
การ ใช น้ํ าน อยกว า โ ร ง เพาะจริ ง อยู  80.392 
เปอรเซ็นต เม่ือเทียบอัตราสวนโรงเรือนท่ีเทากัน 
 
กราฟของวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 จะเห็นวา
อุณหภูมิ และความชื้นของโรงเพาะเห็ดระบบ
อัตโนมัติจะมีความคงท่ีมากกวาโรงเรือนเพาะเห็ด
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จริง โดยความชื้นของโรงเรือนเพาะเห็ดจริงมีความ
ผันผวนมากแสดงได 
ตารางท่ี 2 ปริมาณการใชไฟฟาของอุปกรณแตละ
ชนิดในระบบ 
จากการทดสอบวัดปริมาณการใชไฟฟา ไดคา
ปริมาณการใชไฟฟาของแตละอุปกรณ และไดทํา
การจับเวลาวัดระยะเวลาโดยเฉลี่ยอุปกรณทํางาน
ใน 1 วัน ซ่ึงแตละอุปกรณจะทํางานไมพรอมกัน 
เม่ือตั้งคาใหระบบทํางานโดยอัตโนมัติตลอด 1 
สัปดาห และบันทึกผล จะไดคาปริมาณการใช 
ไฟฟาเฉลี่ยตอ 1 วันของระบบ เชน ขอมูล ณ วันท่ี 
12 พฤศจิกายน 2561 มีระยะเวลาเฉลี่ยท่ีอุปกรณ
ทํางานใน 1 วันคือตูควบคุมรวม 24 ชั่วโมง พัดลม
ดูดลมเขา 8 ชั่วโมง พัดลมดูดลมออก 4 ชั่วโมง ปม
น้ํ า  6 ชั่ ว โมง  กลองวงจรปด 24 ชั่ ว โมง  และ
หลอดไฟใหความรอน 1 ชั่วโมง คํานวณไดจากสูตร 
คือ นําปริมาณการใชไฟฟาเม่ืออุปกรณทํางาน คูณ 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยท่ีอุปกรณทํางานใน 1 วัน และ
นําผลท่ีไดของแตละอุปกรณมาบวกกันจะได 

 
ตารางท่ี 2 ผลการวัดปริมาณการใชไฟฟาของ
ระบบใน 1 สัปดาห 
จากการทดสอบวัดปริมาณการใชไฟฟาใน 1 
สัปดาหคาเฉลี่ยตอวันคือ 1.272 กิโลวัตต 
 
สรุปและอภิปรายผล 
บทนี้จะกลาวสรุปถึง ผลการดําเนินงานการจัดทํา
ปริญญานิพนธการสรางระบบควบคุมอุณหภูมิ 
และความชื้นในโรงเพาะเห็ดดังนี้ 
 
สรุปผลการดําเนินงาน 
การทํางานของระบบควบคุมอุณหภู มิ  และ
ความชื้นภายในโรงเพาะเห็ด เริ่มจากการเซ็ตและ

ตั้งคา ไมโครคอนโทรลเลอร อาดูโน ในกลอง
ควบคุมภายในโรงเพาะเห็ดใหมีอุณหภูมิ และ
ความชื้นตามท่ีตองการ ตัวตรวจจับ DHT 22 ทํา
หนาท่ีตรวจจับ อุณหภูมิ และความชื้น นําคาท่ีวัด 
ไมโครคอนโทรลเลอร เ พ่ือทําการประมวลคา
อุณหภูมิ และความชื้นวาตรงตามท่ีตั้งไวหรือไม 
เม่ืออุณหภูมิ ภายในโรงเพาะเห็ดสูงเกินกวา ท่ี
กําหนดไว ระบบจะสั่งใหวงจรขับพัดลมดูดอากาศ
เขาใหทํางาน เปาลมเขาโรงเพาะเห็ดเพ่ือทําให
อุณหภูมิภายในคอย ๆ ลดลงจนถึงอุณหภูมิ ท่ี
กําหนด หากอุณหภูมิ ภายในโรงเพาะเห็ดต่ํากวาท่ี
กําหนดไว ระบบจะสั่งใหวงจรขับกระแสไฟทํางาน 
เพ่ือสงกระแสไฟ ไปยังหลอดไฟใหความรอน
ภายในโรงเพาะเห็ดเพ่ือทําให อุณหภูมิภายในคอย 
ๆ สูงข้ึนจนถึงอุณหภูมิท่ีกําหนด 
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