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บทคัดย(อ 

 งานวิจัยน้ีได1นำเสนอการออกแบบและสร1างระบบควบคุมความช้ืนและอุณหภูมิในโรงเห็ดนางฟIาผKาน

สมารLทโฟน เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพกKอนนำไปใช1งานจริงโครงสร1างของโรงเรือนมีขนาดกว1าง 0.53 เมตร ยาว 

0.60 เมตร สูง 1.60 เมตร ระบบได1ใช1บอรLดไมโครคอนโทรลเลอรL ESP8266 Node MCU ควบคุมอุณหภูมิ

และความช้ืนผKานเซ็นเซอรL AM2315 แสดงผลการควบคุมผKานแอพพลิเคช่ัน BlynkบนสมารLทโฟน ผลการ

ทดสอบของระบบ พบวKา การควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนในโรงเรือนมีคKาเฉล่ียของอุณหภูมิเทKากับ 26.46 

องศาเซลเซียส คKาเฉล่ียของความช้ืนในโรงเรือนเทKากับ 91.19 เปอรLเซ็นตL ในสKวนนอกโรงเรือนมีคKาเฉล่ียของ

อุณหภูมิเทKากับ 26.33องศาเซลเซียส คKาเฉล่ียของความช้ืนนอกโรงเรือนเทKากับ 91.91 เปอรLเซ็นตLผลของ

อุณหภูมิของการทดสอบในชKวงระหวKาง 26-27 องศาเซลเซียส อยูKในเกณฑLท่ีเหมาะสำหรับการเพาะปลูกเห็ด

นางฟIา นอกจากน้ียังได1ทดสอบระบบควบคุมแบบ เปrด-ปrด ด1วยตนเอง พบวKา ระบบดังกลKาวสามารถ

ตอบสนองผู1ใช1งานได1เปtนอยKางดี 
 

คำสำคัญ: เห็ดนางฟIา ระบบควบคุม ความช้ืนและอุณหภูมิ สมารLทโฟน 
 

Abstract 

 This research was presented the design and build the humidity and temperature 

control system in the Lung Oyster Mushroom houseby a smartphone to test the efficiency 

before the actual use. The structure of it is 0.53 m. wide, 0.60 m. long, 1.60 m. high, the 

system uses the ESP8266 Node MCU microcontroller board to control temperature and 

humidity via AM2315 sensor and display the control results via the Blynk app on the 

smartphone. The system test results showed that the temperature and humidity control in 

the Lung Oyster Mushroom house the mean of temperature was 26.46 ° C, and the mean of 
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the humidity was 91.19% , in the outside the mean of temperature was 26.33 ° C. and the 

mean of the humidity was 91.91%. The results of the test temperatures between 26-27 ° C 

were within the criteria suitable for the Lung Oyster Mushroom house.  In addition, the 

system was tested manually On-Off, found that the system can respond to users very well. 
 

Keywords: Lung Oyster Mushroom, Control System, Humidity and temperature, Smartphone 

 

บทนำ 

เห็ด ให1คุณคKาทางเศรษฐกิจ มีผู1เพาะเห็ดขาย สร1างรายได1อยKางเปtนกอบเปtนกำเห็ดราท่ีรวมตัวกันเปtน

กลุKมก1อนภายในเวลาไมKก่ีช่ัวโมงในสภาพแวดล1อมท่ีเหมาะสม คือ ความช้ืน และอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ การสร1าง

โรงเรือนเพาะเห็ดน้ันจากเปtนต1องมีความเข1าใจเก่ียวกับสภาพแวดล1อมท่ีเหมาะสมสำหรับการเพาะเห็ดท่ีดี โดย

สKวนใหญKจะต1องมีลักษณะดังน้ีคือสถานท่ีจะใช1เพาะเห็ดควรจะมีลักษณะเปtนท่ีโลKงแจ1งอากาศถKายเทได1สะดวก 

ไมKมีน้ำทKวมขังหรือเป�ยกช้ืนมากเกินไป มีระบบระบายน้ำท่ีดีไมKเปtนท่ีท่ีมีสารปนเป��อนยาฆKาแมลงและเช้ือสภาพ

อากาศมีความสำคัญตKอการเจริญเติบโตของเห็ด เห็ดแตKละชนิดมีความต1องการสภาพอากาศของอุณหภูมิท่ีไมK

เทKากัน โดยเฉพาะเห็ดนางฟIาท่ีต1องการอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตKอการเจริญเติบโตคือในชKวง 25-30 องศา

เซลเซียสและความช้ืนสัมพัทธLอยูKท่ี 70- 90 เปอรLเซ็นตLซ่ึงความช้ืนมีความจำเปtนตKอการเจริญเติบโตของเส1นใย

การเกิดดอกและการเจริญเติบโตของดอกเห็ด แตKถ1าความช้ืนมากเกินไป เส1นใยจะชุKมน้ำมากและตายได1 ดอก

เห็ดเล็กๆท่ีถูกรดน้ำจะไปชุKมอยูKบริเวณรอยตKอของเส1นใยกับดอกเห็ด ทำให1สKงอาหารไปยังดอกเห็ดไมKได1จึงฝ�อ

และตายลงได1 แตKถ1าแห1งไปดอกเห็ดจะกระด1างหรือมีรอยแตกและดอกเห็ดไมKเจริญเติบโตดังน้ัน ความช้ืน 

อุณหภูมิ ท่ีระบายอากาศ จะมีผลตKอการออกดอกของเห็ด 

จะเห็นได1วKา การควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน มีความจำเปtนอยKางมากตKอการจัดเตรียมสถานท่ีในการ

เพาะปลูกเห็ดนางฟIา ซ่ึงโรงเรือนสKวนใหญKจะขาดการจัดการในเร่ืองของระบบระบายกาศจากก�าซ

คารLบอนไดออกไซดLท่ีเกิดจากกระบวนการปลKอยสปอรLของเห็ด สKงผลให1อากาศภายในห1องมีน1อยการจัด

ลำเลียงช้ันวางเห็ด ระบบการให1น้ำ เกษตรกรมักจะสร1างโรงเรือนท่ีเปtนระบบเปrด มีการให1น้ำเปtนชKวงเวลา เช1า 

กลางวัน และเย็นสKงผลให1ความช้ืนอาจจะไมKท่ัวถึงกัน ในทางกลับกันหากได1ความช้ืนมากเกินไปอาจจะทำให1

ดอกเห็ดเกิดการเนKาเสีย รายได1ลดน1อยลง จากสาเหตุท่ีกลKาวมาข1างต1น จะพบวKา เห็ดเปtนพืชท่ีไมKต1องการน้ำ

มาก แตKต1องการความช้ืนท่ีสม่ำเสมอเพ่ือชKวยในการเจริญเติบโตของเห็ด หากมีการนำป�ญหามาทบทวนและ

พัฒนาออกแบบใหมKข้ึน อาจชKวยให1ได1ระบบท่ีดีข้ึนได1 โดยท่ีผKานมามีงานวิจัยเก่ียวกับการเพาะเห็ดและการ

ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน อาทิเชKนกายรัฐ เจริญราษฎรL และ คณะฯ (2562) ได1การพัฒนาระบบควบคุม

อุณหภูมิและความช้ืนในโรงเรือนเพาะเห็ด โดยอาศัยเซนเซอรLตรวจวัดอากาศรKวมกับระบบพลังงานแสงอาทิตยL 

พบวKา งานวิจัยน้ีเปtนการพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนในโรงเรือนเพาะเห็ดโดยอาศัยเซนเซอรL 
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การควบคุมอุณหภูมิในชKวงฤดูกาลท่ีมีความช้ืนสูงให1ผลผลิตใกล1เคียงกับการดูแลแบบท่ัวไป แตKจะมีผลดีในชKวง

ฤดูแล1งมีสภาพอากาศมีความช้ืนน1อย ทำให1เกษตรกรลดการหยุดการเพาะเห็ดในหน1าแล1งเน่ืองจากป�ญหา

ผลผลิตต่ำ เฉลิมชาติ เสาวรัจ (2560) ได1ควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติในโรงเรือนเพาะปลูกด1วยระบบพKน

หมอก พบวKา หากมีการชKวยติดต้ังมKานพรางแสง จะชKวยให1อุณหภูมิในห1องควบคุมอุณได1ต่ำกวKา 40 องศา

เซลเซียส ซ่ึงชKวยให1ลดการพKนหมอกภายในห1องควบคุมสKงผลให1มีการลดการใช1ไฟฟIา 0.72 KWh ตKอวัน 

ด1วยเหตุน้ี ผู1วิจัยจึงได1ออกแบบและพัฒนาการสร1างระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนแบบอัตโนมัติ

ในโรงเพาะเห็ดนางฟIาด1วยบอรLดไมโครคอนโทรลเลอรL ESP8266 NodeMCU รKวมกับอินเตอรLเน็ตสรรพส่ิง

แสดงผลการทำงานผKานระบบสมารLทโฟน โดยทำการทดสอบระบบกKอนใช1งานจริงเพ่ือตรวจสอบเสถียรภาพ

ของระบบท่ีพัฒนาข้ึน ด1วยการหาประสิทธิภาพการควบคุมสภาพอากาศภายในโรงเรือนให1เหมาะสมตKอการ

เจริญเติบโตของเห็ดนางฟIา นอกจากน้ี ระบบท่ีออกแบบข้ึนยังสามารถเปล่ียนจากระบบอัตโนมัติให1เปtนระบบ

ท่ีสามารถควบคุมได1ด1วยตนเองผKานแอพลิเคช่ัน Blynk บนสมารLทโฟนเพ่ือสะดวกตKอการใช1งานทุกสถานท่ี 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

 1. เพ่ือออกแบบและสร1างระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนของน้ำในโรงเห็ดด1วยระบบสมารLทโฟน 

 2. เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนของโรงเห็ดด1วยระบบสมารLทโฟน 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

ใช1บอรLดไมโครคอนโทรลเลอรL ESP8266 NodeMCU โมดูลอินเตอรLเนต แสดงผลการทำงานผKาน

แอพพลิเคช่ัน Blynk ควบคุมเซนเซอรLอุณหภูมิและความช้ืนด1วยโมดูลam2315 ในโรงเรือนปrดขนาด กว1าง 

0.53 เมตร ยาว 0.60 เมตร สูง 1.60 เมตร 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. ข้ันตอนและวิธีการดำเดินงานวิจัย 

คณะผู1วิจัยได1ลำดับข้ันตอนการทำวิจัยเก่ียวกับระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสำหรับทดสอบ

โรงเพาะเห็ดนางฟIาด1วยสมารLทโฟน ตามข้ันตอนดังน้ี 
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ภาพท่ี 1 แสดงข้ันตอนการดำเนินงานวิจัย 

 

2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข1องกับงานวิจัย 

2.1บอรLดไมโครคอนโทรลเลอรL ESP8266 Node MCU 

 
 

ภาพท่ี 2 Node MCU 

 

เริ$ม

ศกึษาขอ้มลูที$เกี$ยวขอ้งกบังานวิจยั

ดาํเนินการออกแบบและสรา้งระบบควบคมุ

อณุหภมิูและความชืEนในโรงเพาะเหด็นางฟา้

ทดสอบประสทิธิภาพของระบบ

ผา่น

ไมผ่า่น

ปรบัปรุง

เก็บผลขอ้มลู วิเคราะหผ์ล

และสรุปผลการวิจยั
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การใช1งาน ESP8266 ในชKวงเร่ิมแรกน้ันคือการนำเอา ESP ไปใช1ในลักษณะของโมดูล Serial to Wi-

Fi ทำให1 Microcontroller สามารถเช่ือมตKอกับระบบ Wi-Fi ได1ตKอมาเร่ิมมีการนำ ESP มาใช1งานในรูปแบบ 

Standalone มากข้ึน โดยเขียน Firmware ลงไปบน ESP8266 โดยตรงเพ่ือให1 ESP สามารถรับคKาจาก 

Sensor ตKางๆ ประมวลผล และรับสKงข1อมูลได1ด1วยตัวเอง ตKอมาจึงมีการพัฒนามาใช1 Node MCU โดยใช1 

ภาษา Lua ในการพัฒนา ซ่ึงก็สามารถใช1งานได1ดีในระดับหน่ึง และพัฒนาจนเปtน NodeMCU V2 ESP8266

โดยเปtนโมดูลท่ีประกอบด1วย ESP8266-12 E มีเสาอากาศแบบ PCB Antenna เช่ือมตKอเฮดเดอรLสำหรับ

ขาสัญญาณตKางๆ ได1แกK GPIO, PWM, I2C, 1-wire, ADC และ มี SPI เพ่ิมข้ึนมาจาก Version เดิม มีสKวนของ 

USB-to-TTL และพอรLต micro USB ซ่ึงใช1ชิพ USB to Serial ของ silicon lab cp2102 เช่ือมตKอเข1ากับ

เคร่ืองคอมพิวเตอรLเพ่ือพัฒนาโปรแกรม สามารถติดต้ังเฟrรLมแวรL NodeMCU ได1 และยังมีขนาดของ PCB ท่ี

เล็กลงสามารถใช1งานกับ breadboard ได1 ดังแสดงโครงสร1างของบอรLดได1ดังภาพท่ี 3 

 

 
 

ภาพท่ี 3 โครงสร1างของ ESP8266 Node MCU 

 

โมดูล ESP8266 มีหลายรุKน และมีรุKนใหมKพัฒนาออกมาเร่ือย ๆ โดยโครงสร1างและขาท่ีใช1งานก็จะ

มีลักษณะคล1ายกันคือ 

• GPIO0 เปtนขาสำหรับเลือกโหมด โดยเม่ือตKอกับ GND จะเข1าโหมดโปรแกรม เม่ือต1องการให1

ทำงานปกติก็ไมKต1องตKอ 

• GPIO15 เปtนขาท่ีต1องตKอลง GND เพ่ือให1โมดูลทำงาน 

• CH_PD หรือ EN เปtนขาท่ีต1องตKอไฟ VCC เพ่ือ pull up สัญญาณ ให1โมดูลทำงาน โมดูลบาง

รKนไมKมีขา Reset มาให1 เม่ือต1องการรีเซต ให1ตKอขา CH_PD กับ GND 

• Reset ตKอกับไฟ VCC เพ่ือ pull up สัญญาณ โดยเม่ือต1องการรีเซต ให1ตKอกับไฟ GND 

• VCC เปtนขาสำหรับจKายไฟเล้ียง ใช1ไฟเล้ียง 3.0-3.6V 
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• GND ตKอกับไฟ 0V 

• GPIO เปtนขาดิจิตอล INPUT/OUTPUT ทำงานท่ีไฟ 3.3V 

• ADC เปtนขา Analog INPUT รับแรงดันสูงสุด 1V ความละเอียด 10bit หรือ 1024 คKา 

การโปรแกรมข1อมูลของบอรLดไมโครคอนโทรลเลอรLควรเลือกขาอินพุตและเอาพุตให1ถูกต1อง เพ่ือ

สามารถใช1โปรแกรมควบคุม ESP8266 ได1อยKางมีประสิทธิภาพ 

 

2.2 โปรแกรม blynk 

Blynkคือ Application สำเร็จรูปสำหรับงานอินเตอรLเนตสรรพส่ิง (IOT) มีความนKาสนใจคือ

การเขียนโปรแกรมท่ีงKายสามารถใช1งานได1อยKาง Real time สามารถเช่ือมตKออุปกรณLตKางๆเข1ากับ Internet 

ได1อยKางสะดวกรวดเร็ว ไมKวKาจะเปtน Arduino, Esp8266, Esp32, Nodemcu และ Rasberry pi นำมาแสดง

บน Application สมารLทโฟนได1อยKางงKาย นอกจากน้ีแอพพลิเคช่ัน Blynk ยังสามารถใช1งานได1ฟรี และ รองรับ

ในระบบ IOS และ Android 

 

 
 

ภาพท่ี 4 ตัวอยKางแอพพลิเคช่ัน Blynk 

 

2.3. โมดูลวัดอุณหภูมิและความช้ืน AM2315 
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ภาพท่ี 5 ตัวอยKางเซนเซอรLวัดความช้ืนและอุณหภูมิAM2315 

 

เซ็นเซอรLอุณหภูมิและความช้ืน AM2315 เปtนอุปกรณLท่ีรับสัญญาณแบบดิจิตอลน้ีมีสKวนประกอบการ

ใช1งานท้ังหมด 4 ขา คือ ขาสีแดง เปtนขารับสัญญาณไฟเล้ียง VCC  ใช1ไฟเล้ียง 3.3 -5.5 V ขาสีดำเปtนสาย

กราวดLใช1ตKอเทียบสัญญาณจากไฟเล้ียง ขาสีเหลือง SCA และ ขาสีขาว SCL เปtนรับสKงสัญญาณแบบ I2C 

address 05C ขนาด 7 บิท เข1าบอรLดไมโครคอนโทรลเลอรL โดยมีลักษณะการทำงานแบบ RTD หรือ ท่ี

เรียกวKา Resistance Temperature Detectors คือ เซนเซอรLวัดอุณหภูมิ แบKงตามความต1านทานท่ีมีคKาความ

ต1านทาน เปล่ียนแปลงไปตามอุณหภูมิท่ีเปล่ียนไป ใช1ลวดความต1านทานเปtนแบบ Platinumใช1กระแสสูงสุด 

10 mA ระหวKางการแปลง เหมาะสำหรับการอKานคKาความช้ืน 0-100 % โดยมีความแมKนยำ 2 % เหมาะ

สำหรับการอKานอุณหภูมิ -20 ถึง 80 ° C ± 0.1 ° C ความแมKนยำท่ัวไปอัตราการอัปเดต 0.5 Hz ขนาดอุปกรณL 

98 mm เส1นผKานศูนยLกลาง 16 mm (4 "x 0.9") น้ำหนัก: 82.64 g 

 

3. การออกแบบและสร1างระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน 

3.1 การออกแบบวงจรการทำงานของระบบ 

จากการศึกษาข1อมูลเก่ียวกับบอรLดไมโครคอนโทรลเลอรL ESP8266 Node MCU อุปกรณLวัดคKา

อุณหภูมิและความช้ืน AM2315 และแอพพลิเคช่ัน Blynk ทำให1ผู1วิจัยสามารถนำไปประยุกตLใช1รKวมกับอุปกรณL

ไฟฟIาท่ีใช1รดน้ำเห็ดนางฟIาผKานชุดรีเลยLเข1าป�®มแรงดันกระแสตรงขนาด 12 โวลตL 3 แอมป̄ 6.88 บารL พัดลมดูด

อากาศแรงดันกระแสตรง 12 โวลตL 1.8 แอมป̄ 2 ตัว แสดงผลข1อมูลนา°ิกาจากโมดูล DS3231 ผKานจอ LCD 

ขนาด 20x4 และแสดงผKานเครือขKายบนโทรศัพทLมือถือสมารLทโฟน โดยสามารถแสดงการออกแบบระบบได1ดัง

ภาพท่ี 6  
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ภาพท่ี 6 การออกแบบระบบวงจรควบคุม 

 

3.2 การทำงานของระบบ 

 
 

ภาพท่ี 7 การทำงานของระบบวงจร 

 

  เง่ือนไขการทำงานของระบบในภาพท่ี 7 เร่ิมทำงานโดยท่ีผู1ใช1งานสามารถเลือกระบบแบบ

อัตโนมัติหรือแมนวล หากผู1ใช1งานเลือกทำงานแบบอัตโนมัติ ระบบจะรับคKาเซนเซอรLเพ่ือไปประมวลผลและทำ

ตามเง่ือนไขการตัดสินใจในการเลือกทำงานของป�®มและพัดลม ถ1าความช้ืนสูงกวKา 90% ระบบส่ังการทำงานให1

พัดลมติด ถ1าความช้ืนต่ำกวKา 70% ระบบจะส่ังการทำงานให1ป��มติด ซ่ึงออกแบบเง่ือนไขตามสภาพอากาศท่ี
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เหมาะสมตKอการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟIา แตKถ1าหากผู1ใช1ต1องการเลือกทำงานในระบบแมนวล ผู1ใช1สามารถ

เลือกส่ังการทำงานแบบ เปrด-ปrด ของป��มและพัดลมได1ทันที 

3.3 การสร1างระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟIา 

3.3.1 สร1างโรงเรือนขนาด กว1าง 0.53 เมตร ยาว 0.60 เมตร สูง 160 เมตร โดยนำเหล็ก

ท่ีเตรียมไว1มาเช่ือมตKอให1ได1โครงสร1างโรงเรือน ดังภาพท่ี 8 
 

 
 

ภาพท่ี 8 การประกอบโครงสร1างโรงเรือน 
 

3.3.2. ทำชุดโครงสร1างตู1ควบคุมระบบโดยการจัดวางเรียงอุปกรณLท่ีใช1ควบคุมระบบ เดินสายไฟ

สถานะ อุปกรณLแสดงผล ชุดปIองกันระบบไฟฟIา ดังภาพท่ี 9  
 

 
 

ภาพท่ี 9 การประกอบตู1ควบคุมระบบ 

 

3.3.3 นำโครงสร1างโรงเรือนและโครงสร1างระบบควบคุมมาประกอบให1สมบูรณLดังภาพท่ี 10 
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                              (ก) ภายนอกตู1ควบคุม                  (ข) ภายในตู1ควบคุม 

ภาพท่ี 10 ระบบท่ีสร1างเสร็จสมบูรณL 

 

4. การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ 

ในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนแบบอัตโนมัติท่ีได1พัฒนาข้ึน 

คณะผู1วิจัยได1ทำการทดสอบวัดความเสถียรในการทำงานของระบบ โดยทำการเช็คคKาท่ีอKานได1จากเซ็นเซอรL 

AM2315 เพ่ือตรวจสอบเง่ือนไขการทำงานจากการท่ีออกแบบข้ันตอนท่ี 3.2 โดยทำการเก็บผลข1อมูลอุณภูมิ

และความช้ืนของระบบภายในโรงเรือน อีกท้ัง ยังได1เก็บข1อมูลอุณหภูมิและความช้ืนภายนอกตู1ทดสอบเพ่ือทำ

การเปรียบเทียบกับข1อมูลของระบบ นอกจากน้ียังได1ทดประสิทธิภาพของระบบแมนวลเพ่ือให1ผู1งานส่ังการได1

ด1วยตนเอง โดยทำการตรวจสอบระบบผKานแอพพลิเคช่ัน Blynk 

 

ผลการวิจัย 

 ในการทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสำหรับการให1น้ำในโรงเพาะเห็ด จะแบKงรูปแบบการ

ทดสอบออกเปtน 2 ประเภทคือ 1. ทดสอบความเสถียรของเซ็นเซอรL AM2315 ท่ีเก็บผลข1อมูลอุณหภูมิ

ความช้ืนภายในตู1เปรียบกับนอกตู1 โดยเก็บผลการทดสอบในวันท่ี 29 ตุลาคม 2563 ต้ังแตKเวลา 13.00 – 

16.00 น. โดยเก็บข1อมูลทุกๆ 5 นาที เพ่ือเช็คเง่ือนไขการทำงานของระบบ และ ในสKวนท่ี 2 เปtนการทดสอบ

ระบบเปrด-ปrด ด1วยตนเอง ผKานแอพพลิเคชัน Blynk เพ่ือตรวจสอบการทำงานผKานเครือขKายของระบบ โดย

ได1ผลการทดสอบดังน้ี 

 1. ทดสอบความเสถียรของเซ็นเซอรL AM2315 
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ภาพท่ี 11 ผลการทดสอบอุณหภูมิภายในตู1และนอกตู1ของระบบ 

 

 จากภาพท่ี 11 พบวKา ผลการทดสอบอุณหภูมิภายในห1องทดสอบอยูKในเกณฑLท่ีเหมาะสมตKอการเจริญ

ของเห็ดนางฟIา ซ่ึงอยูKในชKวงอุณหภูมิ 25 -30 องศาเซลเซียส แตKคKาของอุณหภูมิอาจมีความแปรปรวนเล็กน1อย

เน่ืองจากมีการทำงานของพัดระบายอากาศท่ีมีความช้ืนสูงมากกวKาปกติ สKวนผลการเก็บอุณหภูมิภายนอกตู1 

เปtนไปตามสภาพอากาศปกติของภายนอก เน่ืองจากวันท่ีทดสอบมีสภาพอากาศมรสุมจากพายุโมลาเบ สKงผล

ให1อุณหภูมิภายนอกใกล1เคียงกับอุณหภูมิภายในตู1 

 

 
 

ภาพท่ี 12 ผลการทดสอบความช้ืนภายในตู1และนอกตู1ของระบบ 
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  ในภาพท่ี 12 พบวKา ผลการทดสอบการเก็บความช้ืนภายในตู1อยูKในเกณฑLของการเจริญเติบโตของเห็ด

นางฟIา เพียงแตKคKาความช้ืนอยูKในเกณฑLท่ีสูงใกล1เคียงกับสภาพความช้ืนภายนอกตู1 เน่ืองจากสภาพอากาศ

มรสุมจากพายุโมลาเบ สKงผลให1ระบบมีการทำงานของพัดลมอยูKตลอดเวลา 

 

 2. ทดสอบระบบการทำงานแบบ เปrด-ปrด ด1วยตนเองผKานแอพพลิเคช่ัน Blynk 

 

    
             (ก) การแสดงผลของแอพพลิเคช่ัน Blynk      (ข)  การแสดงผลของตู1ควบคุมระบบ 

ภาพท่ี 13 ผลการทดสอบความช้ืนภายในตู1และนอกตู1ของระบบ 

 

 ในการทดสอบในสKวนท่ีสองเปtนการทดสอบ เปrด-ปrด ระบบด1วยตนเอง ซ่ึงระบบสามารถทำงานตาม

คำส่ังของผู1ใช1งานได1ปกติ โดยสามารถส่ังเปrด-ปrด ป�®มน้ำและพัดลม ได1ตลอดเวลาในชKวงท่ีผู1ใช1เลือกโหมด

แมนวล และ สถานะการการทำงานของตู1 แสดงผลข1อมูลตรงกับแอพพลิเคช่ัน Blynk ตามภาพตัวอยKางท่ี   

13(ก) และ 13(ข) ตามลำดับ 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการทดสอบในหัวข1อท่ีผKานมาสามารถอภิปรายผลการทดลองระบบท่ีได1พัฒนาข้ึน วันท่ี 29 

ตุลาคม 2563 ต้ังแตKเวลา 13.00 – 16.00 น. ในสKวนของระบบอัตโนมัติได1ดังน้ี 

 ในสKวนของอุณภูมิภายในตู1ควบคุม มีคKาเฉล่ียเทKากับ 26.46 องศาเซลเซียส คKาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทKากับ 0.49 อุณหภูมิภายนอกตู1 มีคKาเฉล่ียเทKากับ 26.33 องศาเซลเซียส คKาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทKากับ 0.38 

คKาความช้ืนภายในตู1ควบคุม มีคKาเฉล่ียเทKากับ 91.19 เปอรLเซ็นตL คKาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทKากับ 1.46 ความช้ืน

ภายนอกตู1 มีคKาเฉล่ียเทKากับ 91.91 เปอรLเซ็นตL คKาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทKากับ 0.71 จะเห็นได1วKา เม่ือคำนวณหา

คKาเบ่ียงเบนมาตรฐานของข1อมูลท่ีได1จากการทดสอบพบวKา ระบบควบคุมมีความแปรปรวนของข1อมูลอุณหภูมิ
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ไมKเกิน ±1 องศาเซลเซียส และ ความช้ืนสัมพัทธLไมKเกิน ±2 เปอรLเซ็นตL สKงผลให1การทำงานของระบบมี

เสถียรภาพท่ีดีและเปtนตามสมมติฐานท่ีผู1วิจัยคาดหวังไว1 นอกจากน้ี เม่ือสภาพอากาศช้ืนมากกวKาปกติ การ

ทำงานของระบบควบคุม มีการทำงานน1อย ทำให1ข1อมูลไมKข้ึนลงตามความเปtนจริง ตู1ทดสอบควรหาสภาพ

อากาศท่ีแตกตKางจากชKวงฤดูฝนเพ่ือดูการทำงานท่ีหลากหลายมากข้ึน แตKในสKวนของการควบคุมระบบแบบ 

เปrด-ปrด ด1วยตนเอง ระบบสามารถทำงานได1อยKางดีเย่ียม ตอบสนองการทำงานของผู1ใช1งานได1อยKางมี

ประสิทธิภาพ หมดป�ญหาการดูแลในชKวงการอยูKนอกพ้ืนท่ี 

 

สรุปผลและข̀อเสนอแนะ  

 ในการพัฒนาชุดควบคุมระบบอุณหภูมิและความช้ืนในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟIาด1วยสมารLทโฟน เปtน

ระบบท่ีพัฒนาข้ึนจากบอรLดไมโครคอนโทรลเลอรL ESP8266 Node MCU ควบคุมระบบผKานเซ็นเซอรLอุณหภูมิ

และความช้ืนAM2315 แสดงผลผKานแอพลิเคช่ัน Blynkเพ่ือทดสอบระบบกKอนนำไปใช1งานจริง พบวKา ในสKวน

ของการควบคุมแบบอัตโนมัติสามารถเก็บผลข1อมูลสภาพอากาศได1ปกติ เพียงแตKยังทำได1ไมKเต็มประสิทธิภาพ

เน่ืองจากสภาพอากาศไมKเอ้ืออำนวย ในสKวนของการใช1งานเปrด-ปrด ด1วยตนเอง ระบบสามารถทำงานได1อยKางมี

สิทธิภาพสูง สามารถตอบสนองการใช1งานของผู1ใช1ได1ทันทKวงที สามารถนำไปใช1ในสKวนท่ีอยูKนอกพ้ืนท่ีได1 เปtนส่ิง

ท่ีดีตKอเกษตรกรท่ีอาจเกิดเหตุการณLฉุกเฉิน ไมKสะดวก ณ เวลาขณะน้ัน ท้ังน้ี ระบบยังคงมีสKวนท่ีต1องปรับปรุง

โดยต1องทำการวัดเสถียรภาพในชKวงสภาพท่ีความแตกตKางกันไป เพ่ือหาวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการควบคุมการ

เพาะปลูกเห็ดนางฟIากKอนนำไปใช1งานจริง 
 

กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู1วิจัย ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ท่ีสนันสนุนเงินทุน

วิจัยในการทดสอบระบบในคร้ังน้ี นอกจากน้ีคณะผู1จัดทำขอขอบ โปรแกรมเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ท่ีให1ความอนุเคราะหLสถานท่ีและอุปกรณLในการทำวิจัย และสุดท1ายน้ีขอขอบพระคุณ บิดา 

มารดาท่ีคอยเปtนกำลังใจให1มาโดยตลอด คณะผู1จัดทำจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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