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บทคดัย่อ 
  ชุดควบคุมความช้ืนและอุณหภูมิส าหรับโรงเพาะเห็ดผ่าน
โทรศพัทมื์อถือสามารถเลือกเพาะเห็ดได ้3 ชนิด คือเห็ดฮังการี เห็ดขอน
ขาว เห็ดนางฟ้า โดยเลือกชนิดเห็ดจากหน้าแอปพลิเคชัน  App inventor 
บนหน้าจอมือถือ ใช้ เซ็นเซอร์ DHT-22 ในการส่งข้อมูลความช้ืน 
อุณหภูมิ ให้กบั Node MCU ESP8266 ผลการทดสอบวดัความช้ืนและ
อุณหภูมิของโรงเห็ดเม่ือเปรียบเทียบกบัเคร่ือง.HC5 2 0 .พบว่า มีค่าเฉล่ีย
ความคลาดเคล่ือนของค ว า ม ช้ื น แ ล ะ อุณหภูมิ 4.02% และ 2.65% 
ตามล าดบั เเม่ือท าการทดสอบเพาะเห็ดภายใน และภายนอกโรงเพาะเห็ด
ทีละชนิด รอบละ 7 วนั ปริมาณ 15 กอ้นต่อชนิด ผลผลิตเห็ดแต่ละชนิด
เม่ือเปรียบเทียบระหว่างเพาะเห็ดภายในโรงเพาะและภายนอกโรงเพาะ  
พบว่าเห็ดฮังการีได้ผลผลิต 415 กรัมและ 235 กรัม เห็ดขอนขาวได้
ผลผลิต 380 กรัมและ 120 กรัม เห็ดนางฟ้าได้ผลผลิต 520 กรัมและ 480 
กรัมตามล าดบั 
 
ค าส าคญั:  โหนด MCU ESP8266, App inventor 
 
Abstract 
 A Moisture and temperature control unit for mushroom house 
via mobile phone, was designed for Hungarian mushroom, Log-white 
mushroom and Oyster mushroom. The choice of setting room condition 
that suitable for each mushroom can be made via App Inventor 
Application. DHT-22 sensor was used to transfer data of moisture and 
temperature level to NodeMCU ESP8266. Form the tests compared 
with HC 520, it was found that the mean average deviation values of 
moisture and temperature are 4.02% and 2.65%, respectively. Fifteen 
lumps of each types of Mushroom were individually grown inside and 
outside the mushroom house for seven days. In summary, the results 
respectively showed in comparison between cultivating the mushrooms 
inside and outside the mushroom house; Hungarian mushroom yielded 
415 grams and 235 grams, Log-white mushroom yielded 380 grams and 
120 grams and Oyster mushroom yielded 520 grams and 480 grams. 

Keywords: Node MCU ESP8266 ,App inventor  
 

1./บทน า 
 เห็ดเกิดจากเช้ือรา พบอยู่ในธรรมชาติมากกว่า 100,000 ชนิด 
เห็ดสามารถเจริญเติบโตได้ในพ้ืนท่ีท่ีมีความช้ืน และอุณหภูมิท่ีเห็ด
ต้องการ ปัจจุบันในประเทศไทยนิยมเพาะเห็ดเป็นการค้ามากกว่า  10.
ชนิด การเพาะเห็ดแบบทัว่ไป เกษตรกรต้องตรวจสอบดูแลการเพาะเห็ด
ดว้ยตวัเอง หรือจา้งคนมาดูแลในบางเวลาท่ีไม่สามารถมาดูแลโรงเพาะ
เห็ดไดท้  าใหเ้กดิขอ้ผิดพลาดต่างๆ ไดง่้าย  
 ในการศึกษา และหาข้อมูลเบ้ืองต้นพบว่า การเพาะเห็ด [1] 
ค่อนขา้งละเอียดอ่อนเพราะการเพาะเห็ดจะให้ได้ผลดีไม่เกดิการเน่าเสีย
เน่ืองจากเช้ือรา ปัจจัยท่ีส าคัญเป็นอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของเห็ด
คือความช้ืน และอุณหภูมิ จากปัญหาโรงเพาะเห็ดไม่สามารถระบาย
อากาศได้ และปัญหาศัตรูพืชท าให้ทางคณะผูจ้ัดท าเล็งเห็นถึงปัญหาท่ี
เกดิข้ึนจึงไดมี้แนวคิดท่ีจะท าชุดควบคุมความช้ืนและอุณหภูมิส าหรับโรง
เพาะเห็ดผ่านโทรศพัทมื์อถือ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบัเกษตรกรท า
ใหง่้ายต่อการดูแลคุณภาพผลผลิตของเห็ด โดยสามารถตั้งค่าอุณหภูมิและ
ความช้ืนตามความตอ้งการของเห็ดประเภทต่างๆ ได้ ควบคุมเคร่ืองผ่าน
ทางแอปพลิเคชนับนโทรศัพท์มือถือผ่านสัญญาณ WiFi โดยไม่ต้องเข้า
ไปดูแลท่ีโรงเพาะเห็ด 
 

2./   หลักการและการออกแบบ ชุดควบ คุมความช้ืน  
     และอุณหภูมิส าหรับโรงเพาะเห็ดผ่านโทรศัพท์มือถือ 
2.1  หลักการท างาน 
  หลกัการท างานของชุดควบคุมความช้ืนและอุณหภูมิส าหรับ
โรงเพาะเห็ดผ่านโทรศพัทมื์อถือแสดงไวใ้นรูปท่ี 1 โดยแบ่งการท างาน
ในส่วนต่างๆ ไดด้งัน้ี (1) DHT-22 คือเซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิและความช้ืน 
[2] ท  าหน้าท่ีตรวจจับค่าอุณหภูมิและความช้ืนท่ีเกดิข้ึนแล้วจะส่งค่าท่ี
ตรวจวดัไดไ้ปยงัตวัไมโครคอนโทรลเลอร์ (2) Node MCU ESP8266 [3], 
[4] ท าหนา้ท่ีเป็นส่วนควบคุมการท างานทั้งหมด ตั้ งแต่การรับค่าอินพุต
จากเซ็นเซอร์ อ่านค่าความช้ืนและอุณหภูมิ ท่ีรับมาจากเซ็นเซอร์ DHT-22 
และรับขอ้มูลจากทางแอปพลิเคชนั 
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รูปท่ี 1//บล็อกไดอะแกรมการท างาน 

 
โทรศพัทเ์พ่ือน ามาประมวลผลใหเ้ป็นไปตามความต้องการของชนิดเห็ด
ท่ีเลือก (3) Arduino UNO R3 ท าหน้าท่ีประมวลผลข้อมูลท่ีรับมาจาก 
NodeMCU ESP8266 (4) เค ร่ืองพ่นหมอก ท าหน้าท่ี รับข้อมูลจาก 
Arduino UNO R3 เพ่ือท างาน (5) จอ LCD ท าหน้าท่ีประมวลผลข้อมูล
จาก NodeMCU ESP8266 มาแสดงผลเป็นค่าวันท่ี เดือน ปี ความช้ืน 
อุณหภูมิ บนหนา้จอแสดงผล LCD (6) แสงแดดเทียม [5] ท  าหนา้ท่ีก  าเนิด
แสงจากไฟ LED ทั้ง 3 สี RGB เทียบเท่าแสงแดดจริง โดยรับข้อมูลจาก 
NodeMCU ESP8266 เพ่ือควบคุมเวลาการเปิด – ปิด แสงแดดเทียม (7) 
พดัลมดูดอากาศออก ท าหนา้ท่ีรับค่าอุณหภูมิท่ี  NodeMCU ESP8266 ส่ง
มา เม่ือมีค่าเกนิเง่ือนไขท่ีตั้งค่าไวพ้ดัลมดูดอากาศออกท างาน (8) พดัลม
ดูดอากาศเขา้ – ออก ท าหน้าท่ีรับค่าความช้ืนท่ี NodeMCU ESP8266 ส่ง
มา เม่ือมีค่าเกนิเง่ือนไขท่ีตั้ งค่าไวพ้ดัลมดูดอากาศเข้า – ออกท างาน (9) 
แอปพลิเคชนัโทรศพัทท์  าหนา้ท่ีแสดงผลค่าความช้ืนและอุณหภูมิท่ีส่งมา
จาก Node MCU ESP8266.และท าการเลือกชนิดของเห็ดท่ีจะเพาะเพ่ือส่ง
ค่าให ้Node MCU ESP8266 ประมวลผลต่อไป ในรูปท่ี 2 แสดงแผงวงจร
รวมและกล่องวงจรชุดควบคุมความช้ืนและอุณหภูมิเม่ือสร้างเสร็จ โดยท่ี
กล่องควบคุมมีจะขนาดกวา้ง 15 ซม. ยาว 15 ซม. สูง 30 ซม 

 

  
 รูปท่ี 2/ แผงวงจรและกล่องวงจรชุดควบคุมความช้ืนและอุณหภูมิ 

                   เม่ือสร้างเสร็จ 

2.2 การออกแบบหน้าแอปพลิเคชัน 
 การออกแบบหน้าแอปพลิเคชันจะสร้างจากโปรแกรม MLT App 
lnventor 2  [6] ท่ีใชส้ าหรับสร้างแอพพลิเคชนัส าหรับสมาร์ท-โฟนท่ีเป็น
ระบบปฏิบัติการ Android ท่ีมีลักษณะการเขียนโปรแกรมแบบ Visual 
Programming  โดยเขียนโปรแกรมด้วยการต่อบล็อกค าสั่ง เพ่ือให้
ผูใ้ชง้านสามารถสั่งการท างานบนโทรศัพท์มือถือได้สะดวก ท่ีหน้าแอป
พลิเคชนัจะประกอบไปดว้ยค่าความช้ืน ค่าอุณหภูมิ และปุ่มกดเลือกชนิด
เห็ด ซ่ึงท าผ่านการใชเ้วบ็เบราวเ์ซอร์และทดสอบบนโทรศัพท์จ  าลองบน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ดงัรูปท่ี 3  
 

  
รูปท่ี 3//หนา้แอปพลิเคชนัท่ีสร้างจากโปรแกรมและ 

              ท่ีแสดงบนหนา้จอโทรศพัท ์ 
 

2.3 โครงสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด 
 โครงสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด มีโครงสร้างหลักท่ีท าจากท่อ PVC 
ขนาด 1 น้ิว ขนาดความกวา้ง x ยาว x สูง มีค่า 1.5 x 1.5 x1.5 เมตร 
ตามล าดบั และคลุมดว้ยผา้ใบไวนิล ดงัแสดงในรูปท่ี 4 
 

 
รูปท่ี 4 แบบโครงสร้างโรงเพาะเห็ด 
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3. ทดสอบการท างานชุดควบคุมความช้ืนและอุณหภูมิ 
        ส าหรับโรงเพาะเห็ดผ่านโทรศัพท์มือถือ 

ทดสอบเปรียบเทียบค่าความช้ืนค่าอุณหภูมิของเซ็นเซอร์ 
DHT-22 เปรียบเทียบกบัเคร่ืองวดัอุณหภูมิและความช้ืน HC520 โดยการ
น าเคร่ืองวดั HC520 ติดตั้งไวบ้ริเวณเดียวกบัเซ็นเซอร์ DHT-22 จ านวน 
10 คร้ัง ไดผ้ลการทดสอบดงัตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 และรูปท่ี 5 แสดง
ค่าขอ้มูลท่ีจอ LCD และท่ีหนา้จอแอปพลิเคชนั 

 

 
รูปท่ี 5 ค่าขอ้มูลท่ีแสดงบนหนา้จอ LCD และท่ีหนา้จอแอปพลิเคชนั 

                บนโทรศพัทมื์อถือ 
 
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบเปรียบเทียบการอ่านค่าความช้ืนระหว่าง 
                เคร่ืองวดั HC520 กบัเซ็นเซอร์ DHT-22 
คร้ังท่ี เคร่ืองวดั HC520 (%) เซ็นเซอร์ DHT–22 (%) ความคลาดเคล่ือน 

1 93 91 2.15 % 
2 93 93 0.00 % 
3 85 90 5.88 % 
4 83 86 3.61 % 
5 75 80 6.67 % 
6 77 79 2.59 % 
7 72 71 1.38 % 
8 62 68 9.68 % 
9 50 55 10.00 % 

10 50 52 3.84 % 
 
ตารางท่ี 2กกผลการทดสอบเปรียบเทียบการอ่านค่าอุณหภูมิระหว่าง 
                    เคร่ืองวดั HC520 กบัเซ็นเซอร์ DHT-22 
คร้ังท่ี เคร่ืองวดั HC520 (%) เซ็นเซอร์ DHT–22 (%) ความคลาดเคล่ือน 

1 40 39 2.50 % 
2 40 40 0.00 % 
3 38 39 2.63 % 
4 35 35 0.00 % 
5 33 33 0.00 % 
6 30 32 6.66 % 
7 29 29 0.00 % 
8 27 28 3.70 % 
9 26 26 0.00 % 

10 25 26 4.00 % 

 การทดสอบการท างานของอุปกรณ์ควบคุมความช้ืน อุณหภูมิ 
และแสงแดดเทียม โดยกดเลือกชนิดเห็ดฮงัการีหรือเห็ดนางฟ้า ผ่านหน้า
แอปพลิเคชนัโทรศพัท ์ดงัแสดงผลการทดสอบตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3กกผลการทดสอบการท างานของโรงเพาะเห็ด 
                   เม่ือเลือกโหมดชนิดเห็ดฮงัการีหรือเห็ดนางฟ้า  

คร้ังท่ี 
เคร่ืองพ่นหมอก 

เม่ือความช้ืน <70% 
พดัลมดูดอากาศเขา้-ออก
เม่ือความช้ืน >90% 

พดัลมดูดอากาศเขา้ 
เม่ืออุณหภูมิ >35°C 

1    
2    
3    
4    
5    

หมายเหตุ เคร่ืองหมาย  คือ เคร่ืองท างาน,  คือ เคร่ืองไม่ท างาน 
 
 ผลทดสอบการท างาน พบว่าเคร่ืองพ่นหมอกจะท างานเม่ือ
ภายในโรงเพาะเห็ดมีความช้ืนนอ้ยกว่า 70 % พดัลมดูดอากาศเข้า – ออก 
จะท างานเม่ือมีความช้ืนมากกว่า 90% พดัลมดูดอากาศเขา้จะท างานเม่ือมี
อุณหภูมิมากกว่า 35°C และแสงแดดเทียมจะท างานระหว่างช่วงเวลา 
09.00 น.–12.00 น. ของทุกวนั  
 การทดสอบการท างานของอุปกรณ์ควบคุมความช้ืน อุณหภูมิ 
และแสงแดดเทียม กดเลือกชนิดเห็ดขอนขาว ผ่านหน้าแอปพลิเคชัน
โทรศพัท ์ดงัแสดงผลการทดสอบตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4กกผลการทดสอบการท างานของโรงเพาะเห็ด 
                    เม่ือเลือกโหมดชนิดเห็ดขอนขาว 

คร้ังท่ี 
เคร่ืองพ่นหมอก 

เม่ือความช้ืน <80% 
พดัลมดูดอากาศเขา้-ออก
เม่ือความช้ืน >90% 

พดัลมดูดอากาศเขา้ 
เม่ืออุณหภูมิ >38°C 

1    
2    
3    
4    
5    

หมายเหตุ เคร่ืองหมาย  คือ เคร่ืองท างาน,  คือ เคร่ืองไม่ท างาน 
 

จากการทดสอบการท างาน พบว่าเคร่ืองพ่นหมอกจะท างาน
เม่ือภายในโรงเพาะเห็ดมีความช้ืนน้อยกว่า 80 % พดัลมดูดอากาศเข้า – 
ออก จะท างานเม่ือมีความช้ืนมากกว่า 90 % พดัลมดูดอากาศเขา้จะท างาน
เม่ือมีอุณหภูมิมากกว่า 38°C และแสงแดดเทียมจะท างานระหว่าง
ช่วงเวลา 09.00 น.–12.00 น. ของทุกวนั  
 ทดสอบเพาะเห็ดทั้ง 3 ชนิดไดแ้กเ่ห็ดฮงัการี เห็ดขอนขาว เห็ด
นางฟ้า โดยการน าเห็ดเพาะบริเวณนอกโรงเพาะเห็ด และเห็ดท่ีเพาะ
ภายในโรงเพาะเห็ดทั้งหมด 7 วนั มาท าการชั่งน ้ าหนักเปรียบเทียบความ
แตกต่างของผลผลิต ดงัรูปท่ี 6 และรูปท่ี 7 



บทความวิจยั                                                                                         
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร คร้ังท่ี 4   
Proceedings of the 4th RMUTP Conference on Engineering and Technology  
 

31 พฤษภาคม 2562   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 
รูปท่ี 6//เห็ดท่ีเพาะภายในโรงเพาะเห็ด 

 

 
รูปท่ี 7//เห็ดท่ีเพาะภายนอกโรงเพาะเห็ด 

 

  
    (ก) เห็ดฮงัการี  (ข) เห็ดนางฟ้า 

 
(ค) เห็ดขอนขาว 

รูปท่ี 8//เห็ดทั้ง 3 ชนิดท่ีไดจ้ากโรงเพาะเห็ด 
 

 เม่ือได้ทดสอบเพาะเห็ด ทั้งในโรงเพาะเห็ดจ านวน 15 กอ้น
และนอกโรงเพาะเห็ดจ านวน 15 กอ้น จนครบ 7 วนั จึงน ามาชั่งน ้ าหนัก
เห็ดแต่ละชนิด ดังในรูปท่ี 8 และผลผลิตจากการเพาะเห็ดทั้ง 3 ชนิดใน
เวลา 7 วนั น ามาเปรียบเทียบหาค่าผลผลิตท่ีได ้เม่ือได้เพาะเห็ด ทั้งในและ
นอกโรงเพาะเห็ด ดงัแสดงในตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5   ผลผลิตการเพาะเห็ดทั้ง 3 ชนิดในเวลา 7 วนั 

ชนิดเห็ด ภายในโรง 
เพาะเห็ด (กรัม) 

ภายนอกโรง 
เพาะเห็ด (กรัม) 

ความแตกต่าง 
(กรัม) 

เห็ดฮงัการี 415 180 235 
เห็ดนางฟ้า 380 260 120 
เห็ดขอนขาว 520 840 480 

 การทดสอบเพาะเห็ดทั้ง..3..ชนิด..พบว่าเห็ดฮงัการีท่ีเพาะภายใน
โรงเพาะเห็ดมีน ้ าหนักมากกว่าเห็ดฮังการีท่ีเพาะภายนอกโรงเพาะเห็ด 
235 กรัม เห็ดนางฟ้าท่ีเพาะภายในโรงเพาะเห็ดมีน ้ าหนักมากกว่าเห็ด
นางฟ้าท่ีเพาะภายนอกโรงเพาะเห็ด 120 กรัม และเห็ดขอนขาวท่ีเพาะ
ภายในโรงเพาะเห็ดมีน ้ าหนักมากกว่าเห็ดขอนขาวท่ีเพาะภายนอกโรง
เพาะเห็ด 480 กรัม 
 

4. บทสรุป 
 สรุปผลการท างานชุดควบคุมความช้ืนและอุณหภูมิส าหรับโรง
เพาะเห็ดผ่านโทรศพัทมื์อถือ เคร่ืองน้ีสามารถควบคุมความช้ืน อุณหภูมิ
ตามท่ีตั้งค่าไวไ้ด ้กล่องควบคุมมีขนาดกวา้ง x ยาว x สูง ได้ 15 x 15 x30 
เซนติเมตร ใช ้Node MCU ESP8266 ส าหรับรับ - ส่งข้อมูลทาง WiFi ส่ง
ขอ้มูลให ้Arduino UNO R3 ประมวลผล และใชค้วบคุมการเปิด–ปิด การ
ท างานของเคร่ืองพ่นหมอก พดัลมดูดอากาศเขา้ พดัลมดูดอากาศออกและ
แสงแดดเทียม. 
 ชุดควบคุมความช้ืนและอุณหภูมิส าหรับโรงเพาะเห็ดผ่าน
โทรศพัทมื์อถือ มีค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนของความช้ืนและ
อุณหภูมิ 4.02 %  และ 2.65 % ตามล าดับ การควบคุมความช้ืนและ
อุณหภูมิส าหรับโรงเพาะเห็ดผ่านโทรศพัทมื์อถือ สามารถเลือกเพาะเห็ด
ได ้3 ชนิดไดแ้ก ่เห็ดฮงัการี เห็ดขอนขาว และเห็ดนางฟ้า ผ่านหน้าแอป
พลิเคชนับนโทรศพัทมื์อถือได ้
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