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บทคัดย่ อ
โครงงาน เรื่ อง เครื่ องปลูกเห็ดนางฟ้ าอัตโนมัติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้แทนการปลูกในโรงเพาะชา
โยนามาปลู กในโอ่ง เมื่อปลูกในโอ่งนั้น ต้องคอยรดน้ าเพื่อให้อุณหภูมิเย็นลงและได้รับความชื้ น
อย่างสม่าเสมอ โดยการนา Arduino มาเขียนโปรแกรมโดยใช้เซนเซอร์ ในการวัดค่าความชื้ น ดูวา่
ความชื้นมากกว่าหรื อน้อยกว่า 70% ถ้าน้อยกว่า 70% ก็จะรดน้ าไปเรื่ อยๆจนกว่าความชื้ นจะไม่นอ้ ย
70% แล้วส่ งผลไปยังชุดควบคุมน้ า
1.1 ความเป็ นมาของโครงงาน
จากเดิมเห็ดนางฟ้ าเขามักจะปลูกในโรงเพาะชา แต่เราจะนามาปลูกในโอ่ง แต่เมื่อเราปลูกใน
โอ่งนั้นเราต้องคอยลดน้ าเพื่อให้อุณหภูมิมนั เย็นลงได้รับความชื้ นอย่างสม่าเสมอ ซึ่ งเสี ยเวลาในการ
ลดน้ า เราจึงคิดโครงงานนี้ข้ ึนมา เพื่อใช้ในการลดน้ าแบบอัตโนมัติ
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่ออานวยความสะดวก
1.2.2 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการปลูกเห็ดนางฟ้ า
1.2.3 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการ ARDUINO (CPU)
1.2.4 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการโซลินอยด์วาล์ว
1.2.5 เพือ่ ได้รู้จกั การทางานแบบเป็ นกลุ่ม
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 สามารถเพาะเห็ดได้ 5 ขวด ต่อ 1 โอ่ง
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1.3.2 สามารถเคลื่อนย้ายได้
1.3.3 ตัวโครงงานต้องวางไว้ในที่ร่ม
1.3.4 ตัวโครงงานต้องอยูใ่ กล้กบั พวกก๊อกน้ า
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.4.1 โซลินอยด์วาล์ว Solinoidvalve คือ เป็ นอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้ าชนิดหนึ่ง ที่มีหลักการ
ทางานคล้ายกับรี เลย์ (Relay) ภายในโครงสร้างของโซลินอยด์จะประกอบด้วยขดลวดที่พนั อยูร่ อบ
แท่งเหล็กที่ภายในประกอบด้วยแม่เหล็กชุ ดบนกับ ชุ ดล่าง เมื่อมีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านขดลวดที่
พันรอบแท่งเหล็ก ทาให้แท่งเหล็กชุ ดล่างมีอานาจแม่เหล็กดึงแท่งเหล็กชุ ดบนลงมาสัมผัสกันทาให้
ครบวงจรทางาน เมื่อวงจรถูกตัดกระแสไฟฟ้ าทาให้แท่งเหล็กส่ วนล่างหมดอานาจแม่เหล็ก สปริ งก็
จะดันแท่งเหล็กส่ วนบนกลับสู่ ตาแหน่งปกติ จากหลักการดังกล่าวของโซลิ นอยด์ก็จะนามาใช้ใน
การเลื่อนลิ้นวาล์วของระบบนิ วแมติกส์ การปิ ด - เปิ ดการจ่ายน้ าหรื อของเหลวอื่นๆโครงสร้างของ
(Single Solinoidvalve) และเลื่ อนวาล์วด้วยโซลิ นอยด์วาล์วกลับด้วยโซลิ นอยด์วาล์ว (Double
Solinoidvalve) ในที่น้ ีใช้แบบ เลื่อนวาล์วด้วยโซลินอยด์วาล์วกลับด้วยสปริ ง (Single Solinoid
1.4.2 อาดุยโน่ Arduino คือ เป็ นบอร์ ด Arduino ที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุด เนื่ องจาก
ราคา ไม่แพง ส่ วนใหญ่โปรเจคและ Library ต่างๆ ที่พฒั นาขึ้นมา Support จะอ้างอิงกับบอร์ ดนี้
เป็ นหลัก และข้อดีอีกอย่างคือ กรณี ที่ MCU เสี ยผูใ้ ช้งานสามารถซื้ อมาเปลี่ยนเองได้ง่าย
1.4.3 เห็ดนางฟ้ า Oyster Mushroom คือ เห็ดนางฟ้ ามีรูปร่ างลักษณะคล้ายคลึงกับเห็ด
นางรม เห็ ดทั้งสองชนิ ดนี้ จดั อยู่ในวงศ์ (Family) เดี ยวกัน ชื่ อ "เห็ ดนางฟ้ า" เป็ นชื่ อที่ ต้ งั ขึ้ นใน
เมืองไทย คนไทยบางคนเรี ยกว่า เห็ดแขก เนื่องจากมี ผูพ้ บเห็นเห็ดนี้ ครั้งแรกที่ประเทศอินเดีย พบ
ขึ้นตามธรรมชาติบนตอไม้เนื้ ออ่อนที่กาลังผุ ในแถบเมืองแจมมู (Jammu) บริ เวณเชิงเขาหิ มาลัย ชื่อ
วิทยาศาสตร์ คือ Pleurotussajor-caju (Fr.) Singer
1.4.4 เซนเซอร์ Sensor คือ ในงานอุตสาหกรรม เราจะใช้ Sensor ชนิ ดต่างๆเข้ามาช่วยใน
การทางาน คุณทราบกันหรื อไม่วา่ Sensor ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมนั้น มี Sensor แบบใดบ้าง วันนี้
เราก็ เลยจะพาคุ ณไปรู ้ จกั กับ Sensor ที่ เรานามาใช้ใ นงานอุ ตสาหกรรมกันได้ก ารติ ดตั้ง อุ ป กรณ์
ตรวจจับต่ างๆ ขึ้ นอยู่ก ับ ลักษณะการใช้งาน และความสนใจในข้อมู ลทางวิทยาศาสตร์ ในการ
สารวจพื้นผิวดาวเคราะห์ของหุ่นยนต์สารวจ อาจติดตั้งเซ็นเซอร์ มากกว่า 100 รู ปแบบ เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลต่างๆ ให้ได้มากที่สุด และนี่คือ เซ็นเซอร์ แบบต่างๆ ที่ง่ายและพื้นฐาน ที่สุด
1.4.5 หม้อแปลง Power supply คือ หม้อแปลงไฟฟ้ า คืออุปกรณ์ที่ใช้แปลงแรงดันไฟฟ้ า
สลับ ให้มีขนาดแรงดันตามที่เราต้องการ เรานาหม้อแปลงไฟฟ้ าไปใช้ในงานหลายด้าน ทั้งใน
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ระบบการจ่ายไฟฟ้ า หรื อเป็ นอุปกรณ์ประกอบในเครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่างๆที่ใช้กนั ตามบ้านเรื อน ไม่ว่า
จะเป็ น โทรทัศน์ เครื่ องขยายเสี ยง วิทยุเทป หรื อ อะแด๊ปเตอร์ แปลงไฟเพื่อใช้ในงานต่างๆ จึงนับว่า
มีความสาคัญและเกี่ยวข้องกับงานทางไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างมาก
1.5 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากโครงงาน
1.5.1 ได้อานวยความสะดวก
1.5.2 ได้ศึกษาเกี่ยวกับการปลูกเห็ดนางฟ้ า
1.5.3 ได้ศึกษาเกี่ยวกับการ Arduino(CPU)
1.5.4 ได้ศึกษาเกี่ยวกับการโซลินอยด์วาล์ว
1.5.5 ได้รู้จกั การทางานแบบเป็ นกลุ่ม
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