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บทคัดย่อ  
 บทความวิจัยนี้ได้น าเสนอการออกแบบและสร้างโรงเพาะเห็ดควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงาน
จากเซลล์แสงอาทิตย์  เป็นการพัฒนาโรงเพาะเห็ดให้ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติแทนแรงงานคนและใช้พลังงานไฟฟ้า
จากเซลล์แสงอาทิตย์แทนการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้า  โรงเพาะเห็ดควบคุมด้วยระบบแบบ
อัตโนมัติโดยใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ไม่ต  ากว่า 330 วัตต์ ผ่าน
คอนโทรลชาร์จเจอร์ที รองรับกระแสไม่น้อยกว่า 30 แอมแปร์ เพื อชาร์จแบตเตอรี ขนาดไม่ต  ากว่า 12 โวลต์ 75 
แอมแปร์-ชั วโมง สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดแบบอัตโนมัติด้วย
เซนเซอร์ควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล รุ่น STC 1000 และใช้เซนเซอร์ควบคุมความชื้นแบบดิจิตอล รุ่น XH-W3005 
โรงเพาะเห็ดนี้ถูกสร้างขึ้น เพื อเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานเพียงอย่างเดียว ระบบควบคุมสามารถสั งให้อุปกรณ์ภายในโรง
เพาะเห็ดท างานได้ตามเงื อนไขที ก าหนด โดยสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที  21-30 องศาเซลเซียส และความชื้นอยู่
ที  80% [โดยนานทรี หุ้นเห้ียง(2559, น. 25)] ตามความต้องการในการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าภูฐาน 
 

ค าส าคัญ: ระบบอัตโนมัติ  เซลล์แสงอาทิตย์  ดิจิตอล  แบตเตอรี  
 

Abstract 
 The development of an automated mushroom cultivation plant using solar energy. This 

is the development of the mushroom farm to use automatic control system instead of human 
labor and use electricity from solar cells instead of home electricity, helping to save electricity 

costs.  The mushroom farm is controlled by an automated system using solar energy.  It can 

generate electricity from solar panels at least 330 watts through a controller that supports a current 

of not less than 30 amperes to charge a battery of at least 12 volts, 75 ampere-hour. The optimum 

temperature and humidity for mushroom growth can be controlled automatically with the STC 

1000 Digital Temperature Sensor and the XH- W3005 Digital Humidity Sensor.  This system create 
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for growing up only Phoenix Mushroom and The control system can control the equipment in the 

mushroom farm to work according to the specified conditions. The temperature can be controlled 

at 21-30 degrees Celsius and the humidity is at 80% according to the growing demand of Phoenix 

Mushroom. 
 
Keywords: automatic control system, solar cells, Digital, battery 
 

บทน า 
 จากที เคยเพาะปลูกเห็ดนางฟ้าภูฐานด้วยตนเองเพื อประกอบเป็นอาชีพและการสอบถามชาวสวนที ท า
การเพาะเลี้ยงเห็ดเพื อท าเป็นธุรกิจ การเพาะเลี้ยงเห็ดโดยที ไม่มีอุปกรณ์ที คอยช่วยอ านวยความสะดวกจะท าให้ได้
ผลตอบแทนที ได้ไม่ตรงตามความต้องการ เนื องจากการรดน้ าก้อนเห็ดโดยใช้แรงคนในการรดน้ าจะท าให้เกิดปัญหา
คือ ท าให้ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของก้อนเห็ดได้ตามต้องการที เหมาะสมส าหรับเห็ดนางฟ้าภูฐานได้ 
จากการศึกษาปัญหาดังกล่าวข้างต้นคณะผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที จะสร้างโรงเพาะเห็ดระบบปิดขึ้นที ประกอบไปด้วย
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและควบคุมความชื้นแบบดิจิตอล ซึ งท าหน้าเป็นหัวใจหลักในการควบคุมการเพาะเห็ด  

ระบบปิดโดยที อุปกรณ์เหล่านี้จะมีหน้าที ตัดต่อการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในส่วนของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้นแบบดิจิตอล จะท างานก็ต่อเมื อเซนเซอร์วัดค่าอุณหภูมิและความชื้นส่งสัญญาณอินพุตมายังดิจิตอล
คอนโทรลซึ งภายในอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบดิจิตอลจะเป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที รอสัญญาณ
เซนเซอร์ส่งมาให้ตรงกับค่าที ท าการเซ็ตไว้เพื อสั งให้ส่งสัญญาณไปยังด้านเอาต์พุต เพื อให้อุปกรณ์ท างาน อุปกรณ์
ควบคุมอุณหภูมิจะมีการท างาน 2 ลักษณะ คือ เมื ออุณหภูมิมากกว่าเกินค่าที ก าหนดพัดลมระบายอากาศจะท างาน 
ถ้าต  ากว่าค่าที ก าหนดฮีตเตอร์ท าความร้อนจะท างาน ส่วนอุปกรณ์ควบคุมความชื้นจะท างานเมื อค่าความชื้นต  ากว่า
ค่าก าหนด ท าให้หัวพ่นหมอกท างานเพื อเพิ มความชื้นภายในโรงเรือน และใช้หลอดไฟเพื อให้ความสว่างภายใน
โรงเรือนในเวลากลางคืน เพราะแสงก็เป็นปัจจัยที ท าให้ก้อนเห็ดออกดอกสมบูรณ์  โดยที ประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์
เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าหลัก ที มีอุปกรณ์ในการผลิตและเก็บพลังงานไฟฟ้าคือ แผงโซล่าเซลล์ เป็นตัวผลิต
กระแสไฟฟ้าส่งผ่านอุปกรณ์คอนโทรลชาร์จเจอร์ ซึ งท าหน้าที กรอง และปรับสมดุลกระแสและแรงดันไฟฟ้าให้
เหมาะสมต่อการชาร์จแบตเตอรี ขนาด 12 โวลต์โดยที แบตเตอรี จะเป็นแหล่งจ่ายที ส าคัญในระบบที ท าหน้าที กักเก็บ
และจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ท าให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายทางไฟฟ้าใด ๆ ทั้งสิ้น โดยใช้ชื อว่า “โรงเพาะเห็ด
ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัตโิดยใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย”์ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1. เพื อศึกษาออกแบบสร้างโรงเพาะเห็ดควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
 2. เพื อหาประสิทธิภาพของโรงเพาะเห็ดควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
 3. เพื อศึกษาปัจจัยส าคัญที ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าภูฐาน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากประสบการณ์การเพาะปลูกเห็ดนางฟ้าภูฐานด้วยตนเองเพื อประกอบเป็นอาชีพ โดยไม่มีอุปกรณ์ที 
คอยช่วยอ านวยความสะดวกท าให้การออกออกของเห็ดไม่เป็นที น่าพอใจ เนื องจากการรดน้ าก้อนเห็ดโดยใช้แรงคน
ในการรดน้ าจะท าให้เกิดปัญหาคือ ท าให้ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของก้อนเห็ดได้ตามสภาพแวดล้อม
ที เหมาะสมส าหรับเห็ดนางฟ้าภูฐานได้ ซึ งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของดอกเห็ด ในกรณีที มีความชื้นในก้อนเห็ด
มากเกินไปจะท าให้ดอกเห็ดเน่าเสียได้ และหากความชื้นไม่เพียงพอจะเกิดการระเหยของน้ าออกไปจากดอกเห็ด  
ท าให้ดอกเห็ดแห้งจนหยุดการเจริญเติบโต เป็นผลให้ก้อนเห็ดออกดอกได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จากการศึกษาปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น คณะผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที จะสร้างโรงเพาะเห็ดระบบปิดขึ้น ที ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ควบคุม
อุณหภูมิและควบคุมความชื้นแบบดิจิตอล ซึ งท าหน้าที เป็นหัวใจหลักในการควบคุมการเพาะเห็ดระบบปิด และจ่าย
พลังงานให้กับอุปกรณ์ควบคุมภายในโรงเรือนด้วยระบบโซล่าเซลล์เพื อลดค่าใช้จ่ายทางไฟฟ้าในการควบคุมการ
ท างานแบบอัตโนมัตขิองอุปกรณ์ในโรงเรือน  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 คณะผู้จัดท าจึงท าการออกแบบและสร้างโรงเพาะเห็ดควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานจาก
เซลล์แสงอาทิตย์ ที ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. โครงสร้างพื้นฐานและชุดอุปกรณ์ควบคุมภายในโรงเรือนเพาะเห็ด 

 ภาพที่ 1  ออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานโรงเพาะเห็ดควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานจากเซลล์ 
              แสงอาทิตย ์

 

ภาพด้านหน้า 

ภาพด้านบน 
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 ภาพที่ 2  ออกแบบโครงสร้างโรงเรือนและจ าลองภาพระบบโซล่าเซลล์เข้ากับโรงเรือน 
 

 

 
 
 ภาพที่ 3 ออกแบบกล่องควบคุม ซึ งภายในประกอบไปด้วยอุปกรณ์ควบคุมและแสดงผลต่าง  ๆ เช่น 
แสดงผลค่าแรงดัน-กระแส ของแผงโซล่าเซลล์ และขณะใช้โหลด แสดงค่าแรงดันของของแบตเตอรี ที แสดงค่า
แบตเตอรี เป็นเปอร์เซ็น แสดงผลควบคุมอุณหภูมิ-ความชื้น และเวลา 
 2. ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
  2.1 ท าการสร้างโรงเพาะเห็ดควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ ตามที 
ออกแบบไว้ (ดังภาพที  2) และ (ดังภาพที  3) จะได้ดังนี้ 

ก) ภาพโรงเรือนที เสร็จสมบูรณ์                    ข) ภาพติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 
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2.2 การติดตั้งกล่องควบคุมและอุปกรณ์ภายในโรงเรือน ดังนี้ 
2.2.1. คอนโทรลชาร์จเจอร์ MPPT ST-H1230 12/24 V., 30 A. 

  2.2.2. เซอร์กิตเบรกเกอร ์dc 500 V./32 A. 
  2.2.3. ดิจิตอลวัดโวลต์-แอมป์ dc 3 ตัว 
  2.2.4. เซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิ STC-1000 dc 12 V. 
  2.2.5. เซ็นเซอร์ควบคุมความชื้น XH-W3005 dc 12 V. 
  2.2.6. ทามเมอร์ดิจิตอล CN101A dc 12 V. 

2.2.7. แบตเตอรี  12 V./75 Ah 
 
 

ค) ภาพชุดควบคุมอุปกรณ์                       ง) ภาพหน้ากล่องควบคุมอุปกรณ์ 
หลักการท างานของโรงเพาะเห็ดควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์   

ซึ งเป็นการดูแลเห็ดแบบอัตโนมัติ เพื อสะดวกและประหยัดเวลาในการดูแลเห็ด โดยใช้ระบบโซล่าเซลล์เป็นแหล่งจ่าย
กระแสไฟฟ้าหลักให้กับอุปกรณ์ต่างๆ เพื อควบคุมทั้ง อุณหภูมิ ความชื้น และแสง โดยจะท างานตามค าสั งที  
เซ็ตระบบไว้ มีดังนี้ เมื ออุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงมากกว่าค่าที ตั้งไว้ จะสั งให้พัดลมระบายความร้อนท างานและ
หยุดเมื อค่าอุณหภูมิกลับมาต  าค่าที ตั้งไว้ เมื อค่าความชื้นในอากาศภายในโรงเรือนน้อยกว่าค่าที ก าหนด จะสั งให้ 
โซลินอด์ยวาล์วท างานเพื อเพิ มความชื้นในอากาศและหยุดท างานเมื อค่าความชื้นถึงค่าที ตั้งไว้ และสุดท้ายคือแสง  
ซึ งจะท างานตามเวลาที ตั้งไว้ เช่น 19.00 น. ไปจนถึง 5.00 น. โดยจะเป็น หลอดไฟ LED T8 12 V. dc/10 W.และ
สามารถปรับความสว่างของแสงได้ ซึ งเงื อนไขข้างต้นเป็นระบบพื้นฐานทั วไปของโรงเห็ดแบบอัตโนมัติ ทางกลุ่มวิจัย
จึงเพิ มอุปกรณ์เพิ มเติมเพื อให้สะดวกสบายมากขึ้น คือ เพิ มกล้องวงจรปิด Wi-Fi เข้าไป เพื อที จะสามารถดูว่า 
เห็ดภายในโรงเรือนมีการเจริญเติบโตหรือไม่ ผ่านแอพพลิเคชั นในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ทุกเวลา และเสริมระบบให้
ปุ๋ยกับเห็ด โดยจะใช้ปั๊มไดอะแฟรม 12 V. แรงดัน 10 บาร์ ท าการดูดสารเร่งการเจริญเติบโตของเห็ดไปพ่น 
ในโรงเรือน ซึ งอุปกรณ์นี้จะท างานเพียงสัปดาห์ละ 1 ครั้งเท่านั้น เราสามารถตั้งเวลาให้ท าวันเวลาใดก็ได้ ตามที  
เราต้องการ โดยจะต้องผสมสารเร่งการเจริญเติบโตของเห็ดก่อนวันและเวลาที ตั้งไว้ แล้วใส่ในภาชนะที เตรียมไว้  
เมื อถึงเวลาปั๊มจะท าการดูด และพ่นให้เห็ดแบบอัตโนมัติ  

หมายเหตุ : ในส่วนของฮีตเตอร์เป็นอุปกรณ์ท าความร้อนที สิ้นเปลืองพลังงานฟ้าอย่างมาก เพื อเพิ ม
อุณหภูมิภายในโรงเรือนนั้น ทางคณะผู้จัดท าได้ท าการติดตั้งเสริมไว้ภายในโรงเรือน แต่เป็นอุปกรณ์ส าหรับ
แรงดันไฟฟ้ากระสลับ (หรือไฟฟ้าภายในบ้านที ใช้แรงดัน 230 โวลต์) เพราะว่าในปัจจุบันยังไม่มีฮีตเตอร์ที เป็น
อุปกรณ์ส าหรับแรงดันไฟฟ้ากระสตรง มารองรับ จึงใช้อุปกรณ์ชุดนี้เป็นชุดต่อแยก เนื องด้วยจากสภาพอากาศ 
ของประเทศไทยมีโอกาสน้อยมากที อุณหภูมิจะต  ากว่า 21 องศาเซลเซียส ซึ งเห็ดนางฟ้าภูฐานจะเจริญเติบโตได้ดี  
ในอุณภูมิ 21-30 องศาเซลเซียส จึงไม่ได้ใช้งานแต่ติดตั้งไว้เพื อควบคุมอุณหภูมิในกรณีที  ประเทศไทยถึงฤดูหนาว  
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ท าให้อุณหภูมิอาจต  ากว่า 21 องศาเซลเซียสได้ ในกรณีที อุปกรณ์ชุดนี้ไม่ได้ใช้งานก็จะไม่มีการสูญเสียค่าใช้จ่าย  
ทางไฟฟ้าแต่อย่างใด เพราะอุปกรณ์ภายในโรงเรือนตัวอื นใช้พลังงานจากแบตเตอรี และชาร์จแบตเตอรี ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นหลัก (ดังภาพที  4) 

 
 ภาพที่ 4  ติดตั้งฮีตเตอร์และเซนเซอร์ควบคุมอุณหภูมิ เพื อใช้ในการตั้งค่าการท างานของฮีตเตอร์ 
  แบบอัตโนมัต ิ
 

สรุปผลการวิจยั 
 จากผลการทดลองของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือน 
ตารางที่ 1 จะแสดงการทดลองของเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิในส่วนของระบบลดอุณหภูมิ โดยตั้งค่าให้ตัวเซ็นเซอร์วัด
อุณหภูมิเริ มท างานที อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส และหยุดท างานที  29 องศาเซลเซียส 

 
ครั้ง 

 

อุณหภูมิที สั งเริ ม 
(องศาเซลเซียส) 

อุณหภูมิที สั งหยุด 
(องศาเซลเซียส) 

ผลการทดลองระยะเวลา
ในการท างาน 

ได้/ไม่ได้ 
เวลา 
(นาที) 

1 32 29 ได้ 23.30 
2 32 29 ได้ 23.39 
3 32 29 ได้ 23.29 
4 32 29 ได้ 23.47 
5 32 29 ได้ 23.35 

ค่าเฉลี ย 32 29 ได้ 23.36 
 
 จากผลการทดลองของตารางที  1 ระยะเวลาในการท างานของเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอาจจะมีเวลาท างานที 
ไม่แน่นอนทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันของประเทศไทย 
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 ภาพที่ 5 กราฟแสดงเปรียบเทียบผลการทดลองระยะเวลาในการท างานของเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิในส่วน 
  ของระบบลดอุณหภูม ิการทดลองนี้เพื อหาระยะเวลาในการท างานของเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ 
  ในแต่ละครั้งที ท าการทดลอง เพื อดูว่าระยะเวลาในการท างานแต่ต่างกันเท่าไร แล้วท าการหา 
  ค่าเฉลี ยของเวลา 
 
ตารางที่ 2 จะแสดงการทดลองของเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิในส่วนของระบบเพิ มอุณหภูมิ โดยตั้งค่าให้ตัวเซ็นเซอร์ 
วัดอุณหภูมิเริ มท างานที อุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส และหยุดท างานที  27 องศาเซลเซียส 

 
ครั้ง 

 

อุณหภูมิที สั งเริ ม 
(องศาเซลเซียส) 

อุณหภูมิที สั งหยุด 
(องศาเซลเซียส) 

ผลการทดลองระยะเวลา
ในการท างาน 

ได้/ไม่ได้ 
เวลา 
(นาที) 

1 24 27 ได้ 6.51 
2 24 27 ได้ 6.53 
3 24 27 ได้ 6.57 
4 24 27 ได้ 6.55 
5 24 27 ได้ 6.49 

ค่าเฉลี ย 24 27 ได้ 6.52 
 
 จากผลการทดลองของตารางที  2 ระยะเวลาในการท างานของเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอาจจะมีเวลาท างานที 
ไม่แน่นอนทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันของประเทศไทย 

23.2

23.25

23.3

23.35

23.4

23.45

23.5

เริม่ 32 หยดุ 29
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 ภาพที่ 6 กราฟแสดงเปรียบเทียบผลการทดลองระยะเวลาในการท างานของเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ในส่วน 
  ของระบบเพิ มอุณหภูมิ การทดลองนี้เพื อหาระยะเวลาในการท างานของเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ 
  ในแต่ละครั้งที ท าการทดลอง เพื อดูว่าระยะเวลาในการท างานแต่ต่างกันเท่าไร แล้วท าการหา  
  ค่าเฉลี ยของเวลา 
 
ตารางที่ 3 จะแสดงการทดลองของเซ็นเซอร์วัดความชื้น โดยตั้งค่าให้ตัวเซ็นเซอร์วัดความชื้นเริ มท างานที ค่าความชื้น
สัมพัทธ์เท่ากับ 70% และหยุดท างานที เมื อค่าความชื้นสัมพัทธ์เท่ากับ 80% 

 
ครั้ง 

 

ความชื้นที สั งเริ ม 
(% ความชื้นในอากาศ) 

ความชื้นที สั งหยุด 
(% ความชื้นในอากาศ) 

ผลการทดลองระยะเวลา
ในการท างาน 

ได้/ไม่ได้ 
เวลา 
(นาที) 

1 70 80 ได้ 4.10 
2 70 80 ได้ 4.13 
3 70 80 ได้ 4.07 
4 70 80 ได้ 4.03 
5 70 80 ได้ 4.05 

ค่าเฉลี ย 70 80 ได้ 4.08 
 
 จากผลการทดลองของตารางที  3 ระยะเวลาในการท างานของเซ็นเซอร์วัดความชื้นอาจจะมีเวลาท างานที 
ไม่แน่นอนทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันของประเทศไทย 

6.44

6.46

6.48

6.5

6.52

6.54

6.56

6.58

เริม่ 24 หยดุ 27
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 ภาพที่ 7 กราฟแสดงเปรียบเทียบระยะเวลาในการท างานของเซ็นเซอร์วัดความชื้น การทดลองนี้เพื อหา 
  ระยะเวลาในการท างานของเซ็นเซอร์วัดความชื้นในแต่ละครั้งที ท าการทดลอง เพื อดูว่าระยะเวลา 
  ในการท างานแต่ต่างกันเท่าไร แล้วท าการหาค่าเฉลี ยของเวลา 
 จากผลการทดลองการเพาะเห็ดในโรงเรือนจ าลอง ที มีชื อว่า “โรงเพาะเห็ดควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ 
โดยใช้พลังจากเซลล์แสงอาทิตย์” โดยเชื้อเห็ดที ใช้ทดสอบโรงเพาะเห็ดควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติโดยใช้พลังจาก
เซลล์แสงอาทิตย์ เพื อแสดงให้เห็นว่า สามารถใช้งานได้จริง คือเห็ดนางฟ้าภูฐานต้องการอุณหภูมิอยู่ที  31-29 องศา
และความชื้นอยู่ที  70%-80%โดยข้อมูลนี้เป็นความชื้นและอุณหภูมิที เห็ดนางฟ้าภูฐานต้องการอยู่แล้ว แต่ด้วย 
สภาพอากาศที ไม่แน่นอนของประเทศไทย จึงสามารถปรับทั้งอุณหภูมิและความชื้นด้วยตัวเองได้ เพื อให้เหมาะสม
กับสภาพอากาศในแต่วันได้ในส่วนของด้านพลังงานไฟฟ้าที น ามาใช้ในการเลี้ยงอุปกรณ์นั้นเพียงพออย่างมาก ในเวลา
ช่วงกลางวันนั้นไม่ว่าจะมีการใช้โหลดเท่าไรแบตเตอรี จะเต็มตลอด ด้วยขนาดแผงโซล่าเซลล์ที มีขนาดใหญ่และ
คอนโทรลชาร์จเจอร์ ชนิด MPPT ที สามารถบัพกระแสในการชาร์จให้สูงขึ้นได้ ท าให้ระบบในโรงเรือนสามารถ
ท างานหนักได้ในเวลากลางวัน ส่วนกลางคืนจากการสังเกต จะมีเพียงแค่ กล้องวงจรปิด และหลอดไฟเท่านั้นที จะ
ท างานตลอดในเวลากลางคืน ท าให้แบตเตอรี  ขนาด 12 V./75 Ah นั้นเพียงพอต่อระบบโรงเรือน 
 โดยประสิทธิภาพจากการเพาะเห็ดด้วยระบบอัตโนมัติ จะสามารถดูแลเห็ดได้ตลอดเวลาตามที ก าหนดไว้ 
ท าให้อุณภูมิและความชื้นในโรงเรือนเหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตมากที สุด  (ดังภาพที  8) กับการเพาะเห็ด 
โดยใช้แรงงานคนในการรดน้ าเพื อเพิ มความชื้นภายในโรงเรือนอาจจะท าให้ความชื้นน้อยเกินไปหรือมากเกินไปได้ 
(ดังภาพที  9) ดังนี้ 

 ภาพที่ 8 เห็ดที เกิดจากการเพาะในระบบอัตโนมัติมีสีสันที สวยงามตามลักษณะของเห็ดนางฟ้าภูฐาน 

3.98

4

4.02

4.04

4.06

4.08

4.1

4.12

4.14

เริม่ 70% หยดุ 80%
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 ภาพที่ 9 เห็ดที ออกจากการที ค่าความชื้นไม่เพียงพอท าให้ดอกเห็ดเหี ยวและแห้ง 
 ที่มา : http://suwanpost.blogspot.com/2015/01/7days-at-home-mushrooms-told-me-that.html 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  ในการเพาะเห็ดมีปัญหาและปัจจัยมากมายที ท าให้เห็ดเจริญเติบโตได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแนวทาง  
การแก้ไขปัญหาคือ เซ็ตค่าให้พอเหมาะถ้าในกรณีอุณหภูมิในวันนั้นสูงเกินไป เพื อไม่ให้อุปกรณ์ท างานหนักและ 
บ่อยเกินไป เพราะส่วนมากปัญหานี้จะเกิดขึ้นในฤดูร้อน และการเพาะเห็ดให้ได้ผลผลิตที ดีในฤดูร้อนนั้นเป็นไป  
ได้ยาก ส่วนปัญหาในด้านสิ งแวดล้อมที ก่อกวนการเจริญเติบโตของเห็ด ก็จัดการด้วยการโรยยาป้องกันรอบโรงเรือน
สามารถกันสัตว์ต่าง ๆ ที จะมากัดกินดอกเห็ดได ้
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ในอนาคตสมารถปรับให้เซ็ตค่าอุปกรณ์ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิผ่าน สมาร์ทโฟน เพื อเพิ ม
ความสะดวกสบายมากขึ้น 
  2.2 เนื องจากเป็นโรงเพาะเห็ดพลังงานแสงอาทิตย์ท าให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้า มีค่าน้ า
เท่านั้นที ต้องจ่าย จึงอยากให้มีระบบน้ าวนภายในโรงเรือนเพื อที จะลดค่าใช้จ่ายในดูแลเห็ดให้มากขึ้น 
  2.3 เนื องจากระบบภายในโรงเรือนเป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรง 12 V. และด้วยสภาพอากาศของ
ประเทศไทยที อุณหภูมิจะไม่ต  ากว่า 25 องศาเซลเซียส ในกรณีที น าระบบไปใช้ในพื้นที ที มีสภาพแวดล้อมอุณหภูมิต  า 
สามารถเพิ มขดลวดความร้อนเพื อปรับสภาพอุณหภูมิให้เป็นไปตามที ก าหนด 
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