
 
 
 

 

 

1 

 

 
รูปแบบการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี 

กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) 
 

CoP ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ขอบเขตที่ 2 Green Campus หรือ มหาวิทยาลัยสีเขียว 
 
ชื่อผลงาน  ระบบอัตโนมัติส ำหรับควบคุมสภำวะแวดล้อมภำยในโรงเรือนเพำะปลูกขมิ้นแบบออนไลน์  

โดยใช้พลังงำนแสงอำทิตย์ กรณีศึกษำ วิสำหกิจชุมชนนวัตกรรมสมุนไพรและเทคโนโลยี  
กำรเกษตร ต ำบลเขำขำว อ ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

ชื่อผู้น าเสนอ นำยสรำญพงศ์  หนูยิ้มซ้ำย   

หน่วยงาน คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

ที่ปรึกษา อำจำรย์ศุภเวทย ์ สงคง  รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

หมายเลขโทรศัพท์  081-5374618  E-mail saranpong.n@rmutsv.ac.th 

ความเป็นมา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ 
ขม้ินเป็นพืชล้มลุกที่จัดอยู่ในตระกูลขิง มีเหง้ำอยู่ใต้ดิน ต้นมีควำมสูง 50-70 เซนติเมตร ใบรูปหอกปลำย

แหลม กำบใบแคบมีร่องเล็ก ๆ สีเขียวอมน้ ำตำล ดอกช่อใหญ่ พุ่งมำจำกเหง้ำใต้ดิน สีเขียวแกมขำว ปลำยช่อสี
ชมพูอ่อน ยอดเกสรตัวเมียสีเหลือง เนื้อในเหง้ำมีสีส้ม กลิ่นฉุน เมื่อถึงฤดูฝนใบจะงอกงำม แล้วแห้งไปในหน้ำแล้ง 
เกิดในภูมิภำคเขตร้อนทั่วไป โดยถิ่นก ำเนิดอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นิยมน ำไปใช้ในกำรประกอบอำหำร 
แต่งสี แต่งกลิ่นอำหำร ขมิ้นอุดมไปด้วยวิตำมินและแร่ธำตุหลำยชนิด เช่น วิตำมินเอ วิตำมินบี 1 วิตำมินบี 2 
วิตำมินบี 3 วิตำมินซี วิตำมินอี ธำตุแคลเซียม ธำตุฟอสฟอรัส ธำตุเหล็ก และเกลือแร่ต่ำง ๆ รวมไปถึงเส้นใย 
คำร์โบไฮเดรต โปรตีน เป็นต้น และขมิ้นชันมีสรรพคุณทำงยำที่รักษำอำกำรและโรคต่ำง ๆ ได้หลำยชนิด 

วิสำหกิจชุมชนนวัตกรรมสมุนไพรและเทคโนโลยีกำรเกษตร ต ำบลเขำขำว อ ำเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมรำช มีพ้ืนที่ท ำกำรเกษตรจ ำนวน 10 ไร่ สภำพพ้ืนที่เป็นควนเขำเนิน และมีสภำพดินที่อุดมสมบูรณ์ 
ภำยในชุมชนมีกำรปลูกพืชแบบสวนเชิงเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่ จึงท ำให้ได้ผลผลิตอย่ำงเดียว ทำงวิสำหกิจชุมชนได้มี
กำรเพำพปลูกขมิ้นเพ่ือน ำมำเป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม ท ำให้ขมิ้นขำดตลำดไม่มีผลผลิตไม่เพียงพอ จึง
ต้องน ำผลผลิตจำกที่อ่ืน จึงได้แนะน ำให้ภำยในชุมชนหันมำปลูกขมิ้นเพ่ือเพ่ิมรำยได้ให้กับชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีพืช
อยู่ในสวนที่หลำกหลำยมำกข้ึน ขม้ินมีกำรเก็บเก่ียวเป็นรอบประมำณ 9 เดือนต่อ 1 รอบท ำให้ในชุมชนมีรำยได้แม้
ไม่ได้ตัดยำงพำรำ จึงช่วยลดควำมเหลื่อมล้ ำภำยในชุมชนได้ แต่เนื่องด้วยขมิ้นมีระยะเวลำในกำรเพำะปลูก
ประมำณ 9 เดือน ท ำให้วิสำหกิจชุมชนหำวิธีที่ท ำให้สำมำรถเพำะปลูกขมิ้นได้ตลอดทั้งปีเพ่ือเพ่ิมรำยได้ให้กับ
ชุมชน 
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รูปที่ 1 ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมจำกวิสำหกิจชุมชน 

 จำกควำมต้องกำรในกำรหำช่องทำงกำรปลูกขมิ้นเพ่ือเพ่ิมผลผลิต จึงได้มีแนวคิดที่จะสร้ำงระบบโรงเรือ
เพำะปลูกขมิ้นที่เป็นโรงเรือนแบบปิดที่มีกำรควบคุมสภำวะแวดล้อมภำยในโรงเรือนเพำะปลูกแบบอัตโนมัติที่
สำมำรถควบคุมระบบแบบออนไลน์ได้ และใช้พลังงำนจำกแสงอำทิตย์ ให้แก่วิสำหกิจชุมชนดังกล่ำว ทั้งนี้
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตของกำรเพำะปลูกขมิ้น แต่เนื่องด้วยสถำนที่ที่เพำะปลูกนั้นไม่มีไฟฟ้ำจึงท ำให้ต้องใช้
พลังงำนแสงอำทิตย์ เพื่อเป็นพลังงำนให้กับระบบควบคุม โดยกำรท ำงำนขแงระบบสำมำรถควบคุมได้ทั้งแบบออน
ไซน์และออนไลน์ที่ท ำงำนผสมผสำนกันได้ มีโหมดกำรท ำงำน 3 โหมดกำรท ำงำนคือ โหมดอัตโนมัติ (Auto) โหมด
แมนนวล(Manual) และโหมดตั้งเวลำ (Timer) ระบบสำมำรถควบคุมสภำพแวดล้อมในโรงเรือนให้อยุ่ตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด ได้แก่ อุณหภูมิ ควำมชื้นอำกำร ควำมชื้นในดิน และแสง เป็นต้น 

วิธีปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการด าเนินงานที่ได้ด าเนินการตามหลัก PDCA) 
(P) Plan – การวางแผน: หมำยถึงกำรตั้งเป้ำหมำยจำกปัญหำหรือโอกำสต่ำง ๆ และสร้ำงแผนกำรท ำงำนหรือ
กระบวนกำรเพ่ือท ำให้เป้ำหมำยนี้ประสบควำมส ำเร็จ  
 ตำมท่ีได้มีควำมต้องกำรของวิสำหกิจชุมชนฯ ในกำรที่จะเพำะปลูกขมิ้นที่ให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น จึงมีแนวคิดที่
จะเปลี่ยนกำรเพำะปลูกขมิ้นในแปลงปลูกแบบเปิดมำเป็นเพำะปลูกในโรงเรือนแบบปิดเพ่ือให้สำมำรถปลูกขมิ้นได้
ผลผลิตตลอดปี และมีควำมสมบูรณ์มำกขึ้นจำกเดิม รวมถึงระบบที่ได้พัฒนำนี้สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำร
ทดลองหำค่ำเหมำะสมของกำรเจริญเติบโตของขมิ้นได้อีกด้วย จึงได้มีกำรวำงแผนร่วมกับทำงวิสำหกิจชุมชนฯ ใน
กำรพัฒนำระบบดังกล่ำวโดยเริ่มจำกศึกษำดูพ้ืนที่แปลงปลูกแบบเดิม ดังแสดงดังรูปที่ 2 และได้มอบหมำยให้
นักศึกษำจัดโครงกำรรับฟังปัญหำเพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบให้ได้ตรงตำมควำมต้องกำรของทำง ดังแสดง
ดังรูปที่ 3 ซี่งจำกกำรรับฟังปัญหำอย่ำงละเอียด รวมถึงกำรเข้ำดูสถำนที่จริง ท ำให้ได้ทรำบข้อมูลเกี่ยวกับกำร
เพำะปลูกขมิ้น สภำพแวดล้อมที่ต้องจัดสรรเพ่ือให้กำรเจริญเติบโตดีที่สุด และประเด็นส ำคัญที่ได้ทรำบจำกกำรลง
พ้ืนจริงก็คือบริเวณเพำะปลูกไม่มีไฟฟ้ำพ้ืนฐำนจำกกำรไฟฟ้ำเข้ำถึง ดังนั้นระบบที่ออกแบบต้องออกแบบให้ท ำงำน
จำกกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์ทดแทน  
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รูปที่ 2 ส ำรวจพื้นที่แปลงปลูกรูปแบบเดิม 

   

 
รูปที่ 3 รับฟังปัญหำและข้อคิดเห็นจำกสมำชิกวิสำหกิจชุมชน 

(D) Do – ปฏิบัติ/การทดสอบ: หมำยถึงขั้นตอนกำรทดสอบ เป็นกำรลงมือท ำและเก็บข้อมูลเพ่ือหำจุดอ่อนหรือ
จุดที่สำมำรถพัฒนำมำกข้ึนได้ รวมถึงกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำต่ำง ๆ ด้วย 
 เมื่อได้ข้อมูลและข้อคิดเห็นจำกสมำชิกวิสำหกิจชุมชนแล้ว ก็จะน ำข้อมูลที่ได้มำท ำกำรวิเครำะห์ปัญหำ 
รวมถึงท ำกำรออกแบบระบบตำมที่ได้ทรำบถึงเงื่อนไข ข้อก ำหนดต่ำง ๆ และสิ่งที่ต้องกำรของผู้ใช้งำนระบบ โดย
โครงสร้ำงของระบบที่ได้ออกแบบแสดงได้ดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 โครงสร้ำงกำรเชื่อมต่อทำงด้ำนฮำร์ดแวร์ 
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 จำกรูปที่ 4 จะเห็นได้ว่ำแหล่งพลังงำนที่จะน ำมำใช้ในกำรหล่อเลี้ยงระบบให้ท ำงำนได้ตำมวัตถุประสงค์จะ
ใช้แผงโซลำเซลล์ที่จะท ำหน้ำที่แปลงแสงแดดให้เป็นกระแสไฟฟ้ำมำเก็บไว้ในแบตเตอรี่ผ่ำนอุปกรณ์ควบคุมกำร
ชำร์จแบตเตอรี่ (Control charger) ส ำหรับกำรควบคุมสภำพแวดล้อมในโรงเรือนจะมีอุปกรณ์ได้แก่ แสงไฟ
ส ำหรับกำรเลี้ยงพืช พัดลมระบำยอำกำศเพ่ือลดอุณหภูมิ ปั๊มน้ ำหยดส ำหรับลดน้ ำให้ดินปลูก และปั๊มน้ ำพ่นละออง
น้ ำเพ่ือลดอุณหภูมิและเพ่ิมควำมชื่นภำยในโรงเรือน เมื่อได้ท ำกำรออกแบบระบบแล้ว ในล ำดับถัดไปจะเป็นกำร
เชื่อมต่อระบบทำงด้ำนฮำร์ดแวร์ และท ำกำรเขียนโปรแกรมที่ใช้ในกำรควบคุมระบบ แสดงได้ดังรูปที่ 5 และ 6 
ตำมล ำดับ 

   
รูปที่ 5 เชื่อมต่อฮำร์ดแวร์    

   
รูปที่ 6 เขียน Code โปรแกรม     

(C) Check – การตรวจสอบ: หมำยถึงขั้นตอนกำรตรวจสอบ เป็นขั้นตอนหำช่องทำงและวิธีพัฒนำกระบวนกำร
ต่ำง ๆ ให้เร็วขึ้นหรือมีประสิทธิภำพมำกขึ้น รวมถึงกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโอกำสและอุปสรรคต่ำง ๆ ใน
กระบวนกำร เพ่ือให้ได้ทรำบถึงผลกำรท ำงำนของระบบจึงได้ติดตั้งระบบโดยท ำกำรติดตั้งระบบภำยในโรงเรือนที่
ใช้จ ำลองกำรท ำงำนของระบบในพ้ืนที่ภำยในมหำวิทยำลัยแสดงดังรูปที่ 7 หลังจำกนั้นได้ท ำกำรแนะน ำกำรใช้
ระบบให้กับผู้ใช้งำนระบบ แสดงดังรูปที่ 8  เมื่อท ำกำรเปิดระบบให้ท ำงำนและล ำดับถัดไปจะเป็นกำรตรวจสอบ
กำรท ำงำนของระบบว่ำระบบท ำงำนได้ถูกต้องหรือไม่ แบตเตอรี่ที่ได้จำกกำรชำร์จจำกแผงโวลำเซลล์เพียงพอ
หรือไม่ แสดงกำรบันทึกผลกำรทดลองและตรวจสอบระบบดังรูปที่ 9 
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รูปที่ 7 ติดตั้งตู้ควบคุมระบบและแปกรณ์ต่ำง ๆ ภำยในโรงเรือน 

     
   รูปที่ 8 แนะน ำกำรใช้งำนระบบ         

 
รูปที่ 9 ตำรำงบันทึกกำรตรวจสอบกำรใช้งำนระบบ 

 (A) Action – การด าเนินการ/ปรับปรุงแก้ไข: หมำยถึงกำรด ำเนินกำรเพ่ือปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้กระบวนกำร
ขั้นตอนต่ำง ๆ เร็วขึ้น ดีขึ้น หรือมีค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำเดิม ดังนั้นจำกกระบวนกำร (C) Check – การตรวจสอบ ได้
พบปัญหำที่จะน ำมำปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 

1. พลังงำนจำกแบตเตอรี่น้อยเกินไปท ำให้ระบบไม่สำมำรถท ำงำนได้ตลอดเวลำโดยเฉพำะในช่วง
กลำงคืนที่ไม่มีแสงอำทิตย์ จึงท ำกำรแก้ไขปัญหำโดยกำรเพ่ิมขนำดและจ ำนวนแบตเตอรี่ให้มำกข้ึน 

2. กำรติดตั้งเซนเซอร์วัดอุณหภูมิภำยในโรงเรือนติดตั้งอยู่ ในระดับต่ ำเกินไปท ำให้ละอองน้ ำจำกกำรพ่น
ละอองน้ ำโดยเซนเซอร์ท ำให้กำรวัดค่ำอุณหภูมิคลำดเคลื่อน แก้ไขโดยกำรเปลี่ยนต ำแหน่งของ
เซนเซอร์ให้พ้นระยะละอองน้ ำ 

3. ปริมำณน้ ำหยดที่ออกมำจำกปั๊มน้ ำมีมำกเกินไปซึ่งอำจท ำให้รำกของต้นขมิ้นเน่ำได้ แก้ไขโดยกำรเพ่ิม
หัวน้ ำหยดที่สำมำรถปรับปริมำณน้ ำได ้

4. พัฒนำระบบให้สำมำรถแจ้งข้อควำมไปยังผู้ใช้ในเรื่องของปริมำณแบตเตอรี่ที่ต่ ำกว่ำก ำหนด 

ความส าเร็จและหลักฐานที่แสดงถึงผลความส าเร็จ 
1. ได้แนวทำงในกำรพัฒนำระบบอัตโนมัติที่ใช้แหล่งพลังงำนจำกแสงอำทิตย์มำเป็นแหล่งพลังงำนหลัก

ของระบบ และสำมำรถท ำแนวทำงดังกล่ำวไปเป็นระบบที่จะช่วยประหยัดพลังงำนของโรงเรือนอ่ืน ๆ 
ได้ด้วย 

2. นักศึกษำที่ร่วมโครงกำรในกำรพัฒนำระบบได้เห็นคุณค่ำของกำรใช้พลังงำนสะอำด และรู้ถึงแนวทำง
ในกำรประยุกต์ใช้พลังงำนสะอำดในงำนด้ำนต่ำง ๆ ทั้งเพื่อกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยและเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
แสดงดังรูปที่ 10 

3. นักศึกษำมีทักษะในกำรวิเครำะห์ระบบจำกกำรสอบถำมปัญหำและเข้ำถึงแหล่งข้อมูลอย่ำงแท้จริง 
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4. ระบบที่พัฒนำสำมำรถจริงตรงกับควำมต้องกำรผู้ใช้งำน ทั้งด้ำนกำรใช้งำนที่ง่ำย สะดวกและมี
ประสิทธิภำพ  

              
                 รูปท่ี 10 รู้แนวทำงในกำรใช้พลังงำนสะอำด        รูปที่ 11 ตู้ควบคุมระบบออกแบบให้ใช้งำนง่ำย 

             
รูปที่ 12 หน้ำแอพส ำหรับควบคุมระบบแบบ        รูปที่ 13 ระบบมีประสิทธิภำพมีกำรรำยงำน 

  ออนไลน์ออกแบบให้ใช้งำนง่ำย    กำรท ำงำนระบบตลอดเวลำ 
5. นักศึกษำมีทักษะในกำรจัดเตรียมกำรส่งมอบงำนอย่ำงเป็นทำงกำร แสดงดังรูปที่ 14 

   
รูปที่ 14 พิธีส่งมอบผลงำนให้กับผู้ใช้งำน 

6. ผลงำนของนักศึกษำได้รับกำรตีพิมพ์ข่ำวตำมส ำนักพิมพ์ต่ำง ๆ เป็นกำรประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย
ในภำพรวม แสดงดังรูปที่ 15 



 
 
 

 

 

7 

 

      
 

  รูปที่ 15 ส ำนักพิมพ์น ำเสนอข่ำวผลงำน 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของทีมงาน/ประสิทธิภาพ/แนวทางการพัฒนาในอนาคต   
1. ในขั้นตอนส ำรวจและวิเครำะห์ควำมต้องกำรของระบบ อำจำรย์ที่ปรึกษำจะเข้ำไปร่วมสังเกตกำรณ์อย่ำง

ใกล้ชิดเพ่ือดูว่ำนักศึกษำได้สอบถำมเพ่ือให้ได้ข้อมูลในกำรพัฒนำระบบมำอย่ำงครบถ้วนหรือไม่ หำกไม่
ครบถ้วนจะสอบถำมน ำ เป็นตัวอย่ำงกำรตั้งค ำถำมเพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่ำงครบถ้วน 

2. ในขั้นตอนกำรออกแบบระบบจะให้นักศึกษำดูตัวอย่ำงของรุ่นพี่ แล้วให้นักศึกษำออกแบบมำส่งเป็น
ตัวอย่ำง หลังจำกนั้นก็จะเสนอแนะเพ่ิมเติมในส่วนที่ไม่ครบถ้วน 

3. นัดประชุมเพื่อติดตำมงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยในกำรนัดประชุมนี้จะฝึกให้นักศึกษำทุกคนในกลุ่มมีควำม
รับผิดชอบคือ จะรอจนกว่ำนักศึกษำจะมำครบทุกคนถึงจะเริ่มประชุม 

4. ให้นักศึกษำแบ่งงำนให้ชัดว่ำใครท ำอย่ำที่อะไร อย่ำงชัดเจน และให้รับผิดชอบงำนของตนเองอย่ำง
เคร่งครัด แสดงได้ดังรูปที่ 16 

 
รูปที่ 16 ป้ำยติดตั้งตู้ระบบจะระบุต ำแหน่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกลุ่ม 

5. ในส่วนของอำจำรย์ผู้สอนต้องศึกษำหำข้อมูลที่เกี่ยวกับงำนของนักศึกษำไว้ล่วงหน้ำ เผื่อไว้เมื่อนักศึกษำ
เจอปัญหำที่เรำคำดคิดไว้แล้ว จะได้เสนอแนะถึงวิธีกำรแก้ปัญหำนั้นได้ทันทีหลังจำกนักศึกษำมีข้อซักถำม
หลังกำรประชุม 

6. ในส่วนของอำจำรย์ต้องท ำให้นักศึกษำเห็นว่ำเรำใส่ใจเค้ำตลอดเวลำ ทุกที่ทุกเวลำ เช่น เมื่อนึกอะไรออก 
เช่นปัญหำที่นักศึกษำเจอแล้วเรำติดค้ำงไว้ เมื่อนึกออกให้แจ้งถึงวิธีแก้ปัญหำนั้นไว้โดยทันที 

7. พยำยำมให้ตัวเรำเป็นพื้นที่ ที่นักศึกษำมำคุยแล้วได้รับกำรแก้ไขปัญหำ ไม่ใช่มำคุยแล้วมีปัญหำมำกขึ้น 
8. จะแจ้งนักศึกษำอยู่เสมอให้เห็นถึงควำมส ำคัญของเวลำ และจะพยำยำมให้นักศึกษำรีบท ำงำนให้เจอ

ปัญหำ จะแจ้งนักศึกษำว่ำให้รีบท ำเพรำะปัญหำต้องเจออยู่แล้วมีอยู่แล้ว เผื่อบำงครั้งเจอปัญหำที่แก้ยำก
จะได้มีเวลำในกำรแก้ปัญหำนั้น หำกไม่รีบท ำหำกเจอปัญหำที่ยำกจะแก้ไม่ทันเพรำะเวลำหมด 



 
 
 

 

 

8 

 

9. ให้ก ำลังใจแก่นักศึกษำเสมอเมื่อมีโอกำสทั้งกำรพูด และกำรกระท ำเช่น เมื่อเห็นนักศึกษำท ำงำนดึกให้ซื้อ
ขนมเล็กน้อยมำฝำก 

10. จะพยำยำมให้นักศึกษำท ำทุกอย่ำงด้วยตัวเองทุกงำนอย่ำงเต็มที่ก่อน ถึงจะไปขอควำมช่วยเหลือจำกคน
อ่ืน หรือกำรจ้ำงท ำบำงส่วน 
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