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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อออกแบบและสร้างโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติชุมชนบ้านวังผา             
ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก และ 2.เพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ใช้โรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติชุมชนบ้านวังผา 
ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 
 วิธีด าเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างคือ เกษตรกรชุมชนบ้านวังผา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก จ านวน 30 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกผลผลิตระหว่างโรงเพาะเห็ดทั่วไปกับโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ และ
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้โรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ  
 ผลการวิจัยพบว่า ผลผลิตระหว่างโรงเพาะเห็ดทั่วไปกับโรงเพาะเห็ดระบบอัติโนมัติชุมชนบ้านวังผา              
ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ในระยะเวลาที่เท่ากันและใช้จ านวนก้อนเห็ดเท่ากัน แต่มีผลผลิตที่ต่างกัน ซึ่งโรง
เพาะเห็ดระบบอัตโนมัตินั้นได้จ านวนดอกเห็ดที่มากกว่าโรงเพาะเห็ดทั่วไป  
ค าส าคัญ: โรงเพาะเหด็/ ระบบอัตโนมัติ 
 

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 research instrument was the yield record between a general mushroom and 
mushroom nursery automatic system.  
 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 nurser / Automation 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันการเพาะเห็ดได้รับความสนใจเพราะมีความต้องการของตลาดอยู่ในระดับสูง อีกทั้งอีกทั้งแนวโน้ม
การบริโภคเห็ดเพื่อสุขภาพยังสูงขึ้น เพราะเห็ดมีประโยชน์หลายอย่าง เพาะง่าย มีอายุการพักเช้ือที่สั้น (สุรวิทย์ , 
2557) การสร้างโรงเพาะเห็ดทั่วไปอาจต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่ โดยกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพหลักในการ
เพาะเห็ดขายก็อาจเป็นเรื่องปกติ แต่หากเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการเพาะเห็ดขายเป็นอาชีพเสริม ก็จะเสียเวลาใน
ส่วนนี้ในการประกอบอาชีพหลักควบคู่ไปด้วย ดังนั้นการสร้างโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติโดยใช้ระบบควบคุม
อุณหภูมิและความชื้นส าหรับโรงเรือนเพาะเห็ด ก าลังได้รับความนิยมในกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ด ซึ่งให้ผลเป็นที่น่า
พอใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญยัง สิงห์เจริญ และ สันติ สาแก้ว (2558) ได้ศึกษาและออกแบบการสร้างระบบ
ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นส าหรับโรงเรือนเพาะเห็ด พบว่า ระบบสามารถท าตามเงื่อนไขที่ต้องการ ดังผลที่ได้จาก
การทดสอบ ซึ่งให้ผลเป็นที่พอใจสามารถประเมินผลได้ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการทดสอบผลผลิตของดอก
เห็ดนั้นได้ท าการเปรียบเทียบผลผลติของดอกเห็ดที่ได้ระหว่างโรงเรือนเพาะเห็ดที่มีการควบคุมอุณหภูมแิละความช้ืน
ที่สร้างขึ้นกับแบบโรงเรือนทั่วไปพบว่า ผลทดสอบในการเก็บเห็ดจากโรงเรือนเพาะเห็ดที่มีการควบคุมอุณหภูมิและ
ความช้ืนในแต่ละครั้ง จะให้จ านวนของดอกเห็ดที่มีปริมาณมากกว่าแบบโรงเรือนทั่วไปคิดเป็นค่าเฉลี่ย 1.865 
กิโลกรัมและมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.198 เมื่อเปรียบเทียบกับการเก็บเห็ดจากโรงเรอืนทั่วไปคิดเป็นค่าเฉลี่ย 1.455 
กิโลกรัมและมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.225 ซึ่งผลการทดสอบนี้เป็นการยืนยันว่าอุณหภูมิและความชื้นมีผลต่อการ
เจริญเติบโตต่อการเพาะเห็ด 

เกษตรกรชุมชนบ้านวังผา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ส่วนใหญ่แล้วจะท าเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก 
ได้แก่ ท าไร่และท านา และมีการเพาะเห็ดไว้ส าหรับหุงต้มท าเป็นอาหารหรือน าไปขายเพื่อเป็นรายได้เสริม โดยการ
เพาะเห็ดของคนในชุมชนนั้นจะเป็นแบบโรงเรือนเพาะเห็ดทั่วไป ซึ่งต้องมีคนคอยดูแลรดน้ าโรงเพาะเห็ด ต้อง
ค านึงถึงการเก็บรักษาความชื้น การระบายอากาศ มีชั้นวางถุงเห็ดที่พอเหมาะสามารถท างานได้สะดวก แต่เนื่องจาก
เกษตรกรส่วนใหญ่มักจะให้ความส าคัญกับการเพาะปลูกพืชที่สร้างรายได้หลักให้แก่เกษตรกร เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่ว 
อ้อย จึงท าให้ไม่มีเวลาในการดูแลรดน้ าโรงเพาะเห็ด และประสบปัญหาจากสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงในแต่ละฤดู ส่งผลให้เห็ดไม่ออกผลผลิตตามความคาดหมาย และได้ปริมาณผลผลิตน้อยกว่าที่ควร  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและสร้างโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติชุมชนบ้านวังผา ต.แม่
จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยสามารถควบคุมและดูแลการเปิดปิดรดน้ าอัตโนมัติ ควบคุมอุณหภูมิได้ตามที่ต้องการ 
และมีระบบแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบ เพื่อเป็นต้นแบบให้ความรู้ชุมชนในการดูแลรดน้ าโรงเพาะเห็ด 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 
 1. สามารถตรวจวัดและควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเพาะเห็ด 
     2. สามารถควบคุมการเปิด-ปิดรดน้ าอัตโนมัติภายในโรงเพาะเห็ด 
           3. สามารถแสดงค่า อุณหภูมิและระดับน้ าในถังผ่านจอ LCD 
 4. สามารถแจ้งเตือนขณะน้ าหมด โดยผ่านแอปพลิเคชัน Line Notify 
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 5. สามารถบรรจุเห็ดปริมาณ 20 ก้อน 
 
วิธีด าเนินงานวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินงานการประยุกต์โดยน าระบบอัตโนมัติมาควบคุมอุณหภูมิ ในโรง
เพาะเห็ดในขนาดที่ผู้ด าเนินการก าหนดเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของเห็ด โดยมีวิธีการด าเนินงานและออกแบบ
ดังต่อไปนี้   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 การออกแบบระบบการท างานตู้เพาะเหด็ระบบอัตโนมัติ 
 

 การศึกษาโจทย์ที่ต้องการท า (Business Understanding)  
คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ ระบบการแจ้งเตือนระบบอัตโนมัติ 

และการเจริญเติบโตของเห็ด โดยการเลือกใช้พื้นที่ ที่มีเกษตรกรที่ท าการเพาะปลูกเห็ด เพื่อทดสอบการใช้ระบบ
อัตโนมัติในการควบคุมอุณหภูมิ 

การศึกษาข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย (Data Understanding)  
คณะผู้วิจัยได้น าบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU ESP8266 ท าหน้าที่ เป็นหน่วย

ประมวลผลท างานควบคุม การลดอุณหภูมิ เพิ่มอุณหภูมิ ระบบที่ใช้ในการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ทางคณะผู้วิจัยได้
เลือกใช้ระบบการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify ในการแจ้งเตือนระดับน้ าที่ใช้ในการรดน้ า 

การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) 
  1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ 

2. ออกแบบและการสร้างระบบควบคุมการท างานแบบอัตโนมัติขนาดความกวาง 80 เซนติเมตร 
ลึก 30 เซนติเมตร ความสูง 1 เมตร โรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ ใชโครงเหล็กสี่เหลี่ยมและปิดด้วยแผ่นฝ้าแบบเรียบ 
ส าหรับอุปกรณ์ที่ท างานอยู่ภายในโรงเพาะเห็ดจะประกอบไปด้วย เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ หลอดไฟอินฟราเรดและหัว
พ่นหมอก ดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 การออกแบบโรงเพาะเหด็ระบบอตัโนมตั ิ
 

3. ภายในกล่องควบคุมระบบจะประกอบไปด้วยบอรด์ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU 
ESP8266 และ สวิตซ์รีเลย์ 5V  สว่นจอ LCD จะติดไว้บนฝากล่องควบคุม ดังภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 3 กล่องควบคุมระบบ 
 

4. ภายนอกโรงเพาะเห็ดจะวางถังเก็บน้ าไว้ส าหรับส่งน้ าไปยังเห็ด และมีโมดูลอัลตราโซนิควาง 
ติดไว้บนฝาถังน้ า เพื่อตรวจวัดระดับน้ าในถัง ดังภาพท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 ถังเก็บน้ า 
 

5. ศึกษาการใช้โปรแกรม Arduino IDE Version 1.8.10 ใช้ในการออกแบบและเขียนโค้ดค าสั่ง
เพื่อควบคุมการท างานของระบบตา่ง ๆ 
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วิธีการทดสอบ 
1. ทดสอบการตรวจวัดอุณหภูมิ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ DS18B20 สามารถตรวจวัดอุณหภูมิ

ภายในโรงเพาะเห็ดเมื่ออุณหภูมิสูงหรือต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ โดยตั้งอุณหภูมิไว้ไม่เกิน 32 องศาเซลเซียสเพราะเป็น
อุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตของเห็ด 

2. ทดสอบการควบคุมเปิด-ปิด รดน้ าอัตโนมัติ ชุดวงจรสวิตช์รีเลย์ ท าหน้าที่เป็นสวิตช์เปิด-ปิด 
สามารถสั่งให้ปั๊มน้ าท างาน เมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 32 องศาเซลเซียส หรือหยุดการท างานเมื่ออุณหภูมิต่ ากว่า 32 องศา
เซลเซียส 

3. ทดสอบการแสดงค่าอุณหภูมิจอ LCD ท าหน้าที่แสดงค่าอุณหภูมิและระดับน้ าในถัง โดย
สามารถแสดงผลได้ถูกต้องแม่นย า 

4. ทดสอบหลอดไฟอินฟราเรดตรวจสอบการท างานของหลอดไฟอินฟราเรด สามารถให้ความ
ร้อนและเพิ่มอุณหภูมิโรงเพาะเห็ดได้ 

5. ทดสอบการวัดระดับน้ า โมดูลอัลตราโซนิค รุ่น HC-SR04 สามารถตรวจวัดระดับน้ าในถัง โดย
แสดงค่าระดับน้ าเป็นหน่วยเซนติเมตรจนกว่าน้ าในถังจะหมดแล้วจึงส่งค่าไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
NodeMCU ESP8266 เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบ 

6. ทดสอบระบบการแจ้งเตือนเมื่อระดับน้ าในถังหมด ระบบมีการแจง้เตือนให้ผู้ใช้งานทราบผ่าน
แอปพลิเคชัน Line Notify 

 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงระบบแจ้งเตือน Line Notify 
 

7. คณะผู้วิจัยได้เห็นปัญหาต่าง ๆ ในการสร้างโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติขึ้นมา โดยคณะผู้วิจัย
ได้ท าแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ ในการสร้างโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติให้กับเกษตรกรชุมชนบ้านวัง
ผา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก จ านวน 30 คน ซึ่งแบบประเมินความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 แสดงความคิดเห็นความพึงพอใจในการสร้างโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ 
 ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
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ตารางที่ 1 วิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบประเมินโดยก าหนดเกณฑ์ในการวเิคราะห์ค่าเฉลี่ย 
   

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 ระบบสามารถท างานตามเง่ือนไขที่ต้องการและ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยภายในโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัตินั้นจะมีเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิ
ภายใน โรงเพาะเห็ดสูงเกินกว่า 32 องศาเซลเซียส ระบบจะสั่งให้ปั๊มน้ าท างาน และเมื่ออุณหภูมิต่ ากว่า 32 องศา
เซลเซียส ระบบจะสั่งให้ปั๊มน้ าหยุดการท างาน ส่วนภายนอกโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ จะมีโมดูลอัลตราโซนิคเซน
เซอร์คอยตรวจวัดระดับน้ าในถัง เมื่อระดับน้ าในถังหมดระบบจะส่งค่าไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU 
ESP8266 เพื่อแจ้งเตือนไปยัง Line Notify ให้ผู้ใช้งานทราบ และมีการแสดงผลผ่านจอ LCD แสดงค่าอุณหภูมิและ
ระดับน้ าในถัง ซึ่งได้ผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการทดสอบผลผลิตของดอกเห็ดนั้น เมื่อ
เปรียบเทียบผลผลิตของดอกเห็ดที่ได้จาก โรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติกับโรงเพาะเห็ดแบบท่ัวไป พบว่า การเก็บเห็ด
จากโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติจะได้จ านวนของดอกเห็ดที่มีปริมาณมากกว่าแบบโรงเรือนทั่วไป โดยเปรียบเทียบ
จากจ านวนก้อนเห็ดที่ใช้และระยะเวลาในการเพาะเห็ด  

 
อภิปลายผลการวิจัย 

จากการออกแบบและสร้างโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ ชุมชนบ้านวังผา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 
คณะผู้วิจัยได้น าประเด็นส าคัญที่ค้นพบมาอภิปรายผล โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังน้ี 

 1. จากการออกแบบและสร้างโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ ชุมชนบ้านวังผา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด 
จ.ตาก มีผลการเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างโรงเพาะเห็ดทั่วไปกับโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติชุมชนบ้านวังผา ต.แม่
จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก พบว่าจ านวนก้อนเห็ด 20 ก้อน ระยะเวลา 1-3 วัน จ านวนก้อนเห็ดที่ออกดอกในโรง
เพาะเห็ดทั่วไปกับโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ ชุมชนบ้านวังผา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก จ านวน 0 ก้อน 
จ านวนก้อนเห็ด 20 ก้อน ระยะเวลา 4-7 วัน จ านวนก้อนเห็ดที่ออกดอกในโรงเพาะเห็ดทั่วไป จ านวน 0 ก้อน และ
โรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ ชุมชนบ้านวังผา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก จ านวน 12 ก้อน ระยะเวลา 8-11 วัน 
จ านวนก้อนเห็ดที่ออกดอกในโรงเพาะเห็ดทั่วไป จ านวน 8 ก้อน และโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ ชุมชนบ้านวังผา      
ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก จ านวน 15 ก้อน ระยะเวลา 12-15 วัน จ านวนก้อนเห็ดที่ออกดอกในโรงเพาะเห็ด
ทั่วไป จ านวน 14 ก้อน และโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัต ิชุมชนบ้านวังผา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก จ านวน 20 
ก้อน  
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลผลิตระหว่างโรงเพาะเห็ดทั่วไปกับโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ 
 

จ านวนก้อนเห็ด ระยะเวลา จ านวนก้อนเห็ดที่ออกดอก 
(โรงเพาะเห็ดทั่วไป(  

จ านวนก้อนเห็ดที่ออกดอก  
(ดระบบอัตโนมัติโรงเพาะเห็(  

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

  
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใ ช้โรงเพาะเห็ดอัตโนมัติ ชุมชนบ้านวังผา ต.แม่จะเรา                   

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58อ.แม่ระมาด จ.ตาก พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.47  
(โปรแกรมค านวณออนไลน์, 2550)  

 
ตารางที่ 3 แสดงผลประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับภาพรวมการท างานของโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ  
 
ความพึงพอใจเกี่ยวกับโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ �̅� S.D. ระดับความพอใจ 
1 . ด้านการใช้งาน 4.38 0.65 มากที่สุด 
2 . ด้านกายภาพ 4.38 0.60 มากที่สุด 

3 .ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน 4.67 0.52 มากที่สุด 
รวม 4.47 0.58 มากที่สุด 

  
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 สามารถน าโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติชุมชนบ้านวังผา ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
เป็นตัวอย่างหรือต้นแบบให้กับชุมชนหรือเกษตรกรอื่นๆ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 การพัฒนาโรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติชุมชนบ้านวังผา ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
มีข้อจ ากัดในด้านขนาดของโรงเพาะเห็ด เนื่องจากโรงเพาะเห็ดมีขนาดเล็กและสามารถบรรจุเห็ดได้มากสุดเพียง 20 
ก้อนเท่านั้น 

ไม่มรีะบบการแจ้งเตือนใหผู้้ใช้งานทราบในด้านการเจรญิเติบโตของเห็ด 
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