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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อออกแบบและสร้างโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติชุมชนบ้านวังผา ต.แม่จะเรา 
อ.แม่ระมาด จ.ตาก และ 2.เพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ใช้โรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติชุมชนบ้านวังผา ต.แม่จะเรา       
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 
 วิธีดำเนินการวิจัย กลุ่มคือ เกษตรกรชุมชนบ้านวังผา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก จำนวน 30 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกผลผลิตระหว่างโรงเพาะเห็ดทั่วไปกับโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ และแบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้โรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติชุมชนบ้านวังผา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก  
 ผลการวิจัยพบว่า ผลผลิตระหว่างโรงเพาะเห็ดทั่วไปกับโรงเพาะเห็ดระบบอัติโนมัติชุมชนบ้านวังผา ต.แม่จะเรา 
อ.แม่ระมาด จ.ตาก ในระยะเวลาที่เท่ากันและใช้จำนวนก้อนเห็ดเท่ากัน แต่มีผลผลิตที่ต่างกัน ซึ่งโรงเพาะเห็ดระบบ
อัตโนมัติน้ันได้จำนวนดอกเห็ดที่มากกว่าโรงเพาะเห็ดทั่วไป และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้โรงเพาะเห็ดระบบ
อัตโนมัติชุมชนบ้านวังผาต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม 4.47 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานรวมอยู่ที่ 0.58  
คำสำคัญ: โรงเพาะเห็ด/ระบบอัตโนมัติ/แอปพลิเคชัน/อุณหภูมิ 
 

Abstract 
The purposes of this research were to 1. Design and construct the automation mushroom building,                  
Banwanapha Maeramat district Tak province 2. Study users' satisfaction the mushroom building, 
Banwangpha Maeramat district Tak province. Methodology: The 30 agriculturists in Banwangpha 
Maeramat district Tak province. The result showed that the produces between the general mushroom 
building and the automation mushroom building, Banwangha Maeramat district Tak province in the 
same time and the same amount of leavening but having different produces, so the automation 
mushroom building, Banwangpha Maeramat district Tak province had the produces more than from 
the general mushroom building.  
Keyword: Mushroom nursery / Automation / Applications / temperature 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
ชุมชนบ้านวังผา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม ซึ่งคนในชุมชนมีอาชีพเป็น
เกษตรกรอยู่แล้ว และมีการเพาะเห็ดไว้สำหรับหุงต้มทำเป็นอาหารหรือนำไปขายเพื่อเป็นรายได้เสริม โดยการเพาะเห็ด
ของคนในชุมชนนั้นจะเป็นแบบโรงเรือนเพาะเห็ดทั่วไป ซึ่งต้องมีคนคอยดูแลรดน้ำโรงเพาะเห็ด ต้องคำนึงถึงการเก็บ
รักษาความชื้น การระบายอากาศ มีชั้นวางถุงเห็ดที่พอเหมาะสามารถทำงานได้สะดวก แต่เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่
มักจะให้ความสำคัญกับการเพาะปลูกพืชที่สร้างรายได้หลักให้แก่เกษตรกร เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่ว อ้อย จึงทำให้ไม่มีเวลา
ในการดูแลรดน้ำโรงเพาะเห็ด และประสบปัญหาจากสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละฤดู ส่งผลให้
เห็ดไม่ออกผลผลิตตามความคาดหมาย และได้ปริมาณผลผลิตน้อยกว่าที่ควร กลุ่มผู้วิจัยจึงได้นำปัญหาการดูแลรดน้ำโรง
เพาะเห็ดในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านวังผา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก มาพัฒนาโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติชุมชนบ้านวัง
ผา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยสามารถควบคุมและดูแลการเปิดปิดรดน้ำอัตโนมัติ ควบคุมอุณหภูมิได้ตามที่
ต้องการ และมีระบบแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบ เพื่อเป็นต้นแบบให้ความรู้ชุมชนในการดูแลรดน้ำโรงเพาะเห็ด และสร้าง
รายได้เสริมให้เกษตรกรชุมชนบ้านวังผา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก  
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1. เพื่อออกแบบและสร้างโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติชุมชนบ้านวังผา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 
 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ใช้โรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติชุมชนบ้านวังผา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 
  
ขอบเขตงานวิจัย 
 - สามารถตรวจวัดและควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเพาะเห็ด 
     - สามารถควบคุมการเปิด-ปิดรดน้ำอัตโนมัติภายในโรงเพาะเห็ด 
           - สามารถแสดงค่า อุณหภูมิและระดับน้ำในถังผ่านจอ LCD 
 - สามารถแจ้งเตือนขณะน้ำหมด โดยผ่าน แอปพลิเคชัน Line Notify 
 - สามารถบรรจุเห็ดปริมาณ 20 ก้อน 
 
วิธีดำเนินงานวิจัย 

 การวิจัยในครั้งน้ี กลุ่มผู้วิจัยได้ดำเนินงานการประยุกต์โดยนำระบบอัตโนมัติมาควบคุมอุณหภูมิ ในโรงเพาะเห็ด
ในขนาดที่ผู้ดำเนินการกำหนดเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของเห็ด โดยมีวิธีการดำเนินงานและออกแบบดังต่อไปน้ี   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 การออกแบบระบบการทำงานตู้เพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ 
 
การศึกษาโจทย์ท่ีต้องการทำ (Business Understanding)  

กลุ่มผู้วิจัยได้ทำการศึกษาการควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ ระบบการแจ้งเตือนระบบอัตโนมัติ และ
การเจริญเติบโตของเห็ด โดยการเลือกใช้พื้นที่ ที่มีเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกเห็ด เพื่อทดสอบการใช้ระบบอัตโนมัติใน
การควบคุมอุณหภูมิ 

การศึกษาข้อมูลท่ีใช้ในงานวิจัย (Data Understanding)  
กลุ่มผู้วิจัยได้นำบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU ESP8266 ทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผล

ทำงานควบคุม การลดอุณหภูมิ เพิ่มอุณหภูมิ ระบบที่ใช้ในการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ทางกลุ่มผู้วิจัยได้เลือกใช้ระบบการแจ้ง
เตือนผ่าน Line Notify ในการแจ้งเตือนระดับน้ำที่ใช้ในการรดน้ำ เห็ดที่ทำการปลูก คือ เห็ดนางฟ้าในการศึกษา 

การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) 
   1.ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ 
   2.ออกแบบและการสร้างระบบควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติขนาดความกวาง 80 เซนติเมตร ลึก 
30 เซนติเมตร ความสูง 1 เมตร โรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ ใชโครงเหล็กสี่เหลี่ยมและปิดด้วยแผ่นฝ้าแบบเรียบ ดังภาพ
ที่ 2 

 
ภาพท่ี 2 การออกแบบโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ 

 
    



 
 

3.ศึกษาการใช้โปรแกรม Arduino IDE Version 1.8.10 ใช้ในการออกแบบและเขียนโค้ดคำสั่งเพื่อ
ควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ 
   4.การทดสอบ 
   1) ทดสอบการตรวจวัดอุณหภูมิ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ DS18B20 สามารถตรวจวัดอุณหภูมิภายใน
โรงเพาะเห็ดเมื่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดไว้ โดยตั้งอุณหภูมิไว้ไม่เกิน 32 องศาเซลเซียสเพราะเป็นอุณหภูมิที่
เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของเห็ด 

2) ทดสอบการควบคุมเปิด-ปิด รดน้ำอัตโนมัติ ชุดวงจรสวิตช์รีเลย์ ทำหน้าที่เป็นสวิตช์เปิด-ปิด 
สามารถสั่งให้ปั๊มน้ำทำงาน เมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 32 องศาเซลเซียส หรือหยุดการทำงานเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 32 องศา
เซลเซียส 

3) ทดสอบการแสดงค่าอุณหภูมิจอ LCD ทำหน้าที่แสดงค่าอุณหภูมิและระดับน้ำในถัง โดยสามารถ
แสดงผลได้ถูกต้องแม่นยำ 

4) ทดสอบหลอดไฟอินฟราเรดตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟอินฟราเรด สามารถให้ความร้อน
และเพิ่มอุณหภูมิโรงเพาะเห็ดได้ 

5) ทดสอบการวัดระดับน้ำ โมดูลอัลตราโซนิค รุ่น HC-SR04 สามารถตรวจวัดระดับน้ำในถัง โดย
แสดงค่าระดับน้ำเป็นหน่วยเซนติเมตรจนกว่าน้ำในถังจะหมดแล้วจึงส่งค่าไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU 
ESP8266 เพื่อแจ้งเตือนไปยัง Line Notify 

6) ทดสอบระบบการแจ้งเตือนเม่ือระดับน้ำในถังหมด ระบบมีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบผ่าน
แอปพลิเคชัน Line Notify 

7) ผู้จัดทำวิจัยได้เห็นปัญหาต่าง ๆ ในการสร้างโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติขึ้นมา โดยผู้จัดทำได้ทำ
แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ ในการสร้างโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติให้กับเกษตรกรชุมชนบ้านวังผา ต.แม่จะ
เรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก จำนวน 30 คน ซ่ึงแบบประเมินความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย 
    ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ส่วนที่ 2 แสดงความคิดเห็นความพึงพอใจในการสร้างโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ 
    ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
ตารางท่ี 1 วิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบประเมินโดยกำหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 
   

ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง น้อยที่สุด 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและออกแบบสร้างโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติชุมชนบ้านวังผา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 
และได้ศึกษาข้อมูลทฤษฎีจากเอกสารงานวิจัยข้างต้น พบว่า ระบบสามารถทำงานตามเงื ่อนไขที่ต้องการและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยภายในโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัตินั้นจะมีเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิภายใน       
โรงเพาะเห็ดสูงเกินกว่า 32 องศาเซลเซียส ระบบจะสั่งให้ปั๊มน้ำทำงาน และเม่ืออุณหภูมิต่ำกว่า 32 องศาเซลเซียส ระบบ
จะสั่งให้ปั๊มน้ำหยุดการทำงาน ส่วนภายนอกโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ จะมีโมดูลอัลตราโซนิคเซนเซอร์คอยตรวจวัด
ระดับน้ำในถัง เมื่อระดับน้ำในถังหมดระบบจะส่งค่าไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU ESP8266 เพื่อแจ้ง
เตือนไปยัง Line Notify ให้ผู้ใช้งานทราบ และมีการแสดงผลผ่านจอ LCD แสดงค่าอุณหภูมิและระดับน้ำในถัง  ซ่ึงได้ผล



 
 

ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการทดสอบผลผลิตของดอกเห็ดนั้น เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตของดอก
เห็ดที่ได้จาก  โรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติกับโรงเพาะเห็ดแบบทั่วไป พบว่า การเก็บเห็ดจากโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ
จะได้จำนวนของดอกเห็ดที่มีปริมาณมากกว่าแบบโรงเรือนทั่วไป โดยเปรียบเทียบจากจำนวนก้อนเห็ดที่ใช้และระยะเวลา
ในการเพาะเห็ด  
 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลผลิตระหว่างโรงเพาะเห็ดทั่วไปกับโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ 

จำนวนก้อนเห็ด ระยะเวลา จำนวนก้อนเห็ดท่ีออกดอก 
(โรงเพาะเห็ดท่ัวไป(  

จำนวนก้อนเห็ดท่ีออกดอก  
(โรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ(  

20 1-3 วัน 0 0 
20 4- 7 วัน 0 12 
20 8- 11 วัน 8 15 
20 12- 15 วัน  14 20 

  
จากตารางที่ 2 ผลผลิตระหว่างโรงเพาะเห็ดทั่วไปกับโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ พบว่า ในระยะเวลาที่เท่ากัน

และใช้จำนวนก้อนเห็ดเท่ากัน แต่มีผลผลิตที่ต่างกัน ซึ่งโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัตินั้นได้จำนวนดอกเห็ดที่มากกว่าโรง
เพาะเห็ดทั่วไป 

  
อภิปลายผลการวิจัย 

จากการออกแบบและสร้างโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ ชุมชนบ้านวังผา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 
คณะผู้วิจัยได้นำประเด็นสำคัญที่ค้นพบมาอภิปรายผล โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังน้ี 

1. จากการออกแบบและสร้างโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ ชุมชนบ้านวังผา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก    
มีผลการเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างโรงเพาะเห็ดทั ่วไปกับโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติชุมชนบ้านวังผา ต.แม่จะเรา       
อ.แม่ระมาด จ.ตาก พบว่าจำนวนก้อนเห็ด 20 ก้อน ระยะเวลา 1-3 วัน จำนวนก้อนเห็ดที่ออกดอกในโรงเพาะเห็ดทั่วไป
กับโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ ชุมชนบ้านวังผา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก จำนวน 0 ก้อน จำนวนก้อนเห็ด 20 
ก้อน ระยะเวลา 4-7 วัน จำนวนก้อนเห็ดที่ออกดอกในโรงเพาะเห็ดทั่วไป จำนวน 0 ก้อน และโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ 
ชุมชนบ้านวังผา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก จำนวน 12 ก้อน ระยะเวลา 8-11 วัน จำนวนก้อนเห็ดที่ออกดอกในโรง
เพาะเห็ดทั่วไป จำนวน 8 ก้อน และโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ ชุมชนบ้านวังผา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก จำนวน 
15 ก้อน ระยะเวลา 12-15 วัน จำนวนก้อนเห็ดที่ออกดอกในโรงเพาะเห็ดทั่วไป จำนวน 14 ก้อน และโรงเพาะเห็ดระบบ
อัตโนมัติ ชุมชนบ้านวังผา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก จำนวน 20 ก้อน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
 สามารถนำโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติชุมชนบ้านวังผา ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  เป็น
ตัวอย่างหรือต้นแบบให้กับชุมชนหรือเกษตรกรอ่ืนๆ 
 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
 การพัฒนาโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติชุมชนบ้านวังผา ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีข้อจำกัด
ในด้านขนาดของโรงเพาะเห็ด เน่ืองจากโรงเพาะเห็ดมีขนาดเล็กและสามารถบรรจุเห็ดได้มากสุดเพียง 20 ก้อนเท่าน้ัน 

ไม่มีระบบการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบ ในด้านการเจริญเติบโตของเห็ด
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