รูปแบบการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี
กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
CoP ที่ 7 การพัฒนานักศึกษา : สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคของผูเรียนสูการนําไปใชประโยชนตอสังคม
ชื่อผลงาน

ระบบอัตโนมัติแบบออนไลนสําหรับควบคุมการใหแสงเพื่อการเลี้ยงสาหรายกามกุง
กรณีศึกษาสาขาการประมง คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั

ชื่อผูนําเสนอ

นายสราญพงศ หนูยิ้มซาย

หนวยงาน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที่ปรึกษา

อาจารยศุภเวช สงคง รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมายเลขโทรศัพท

081-5374618

หัวหนาทีม

E-mail saranpong.n@rmutsv.ac.th

ความเปนมา ความสําคัญและวัตถุประสงค
สาหรา ยกา มกุง เปน สาหรายที่จัด อยูในสาหรายไฟ มีความใกลเคีย งกั บ พืช ชั้น สูงมาก มีส วนที่เปน ข อ
(node) และปลอง (internode) ชัดเจน เปนสาหรายชนิดที่เติบโตในน้ําจืดพบไดในแหลงน้ําตื้น ๆ หรือริมฝง คู
คลอง หนอง บึง ซึ่งมีนํา้ ทวมถึงและไมลึก บางครั้งจึงถูกจัดเปนวัชพืช โดยลักษณะของสาหรายกามกุงแสดงไดดัง
รูปที่ 1

รูปที่ 1 สาหรายไฟชนิดสาหรายกามกุง (Chara corallina)
สาหรายกามกุงเปนสาหรายที่นับวามีสารอาหารที่สําคัญหลายประการ ซึ่งจาการทดสอบทางเคมีพบวา
ความชื้น เถา โปรตีน ไขมัน เยื่อใย และคารโบไฮเดรต มีคา เทากับรอยละ 14.15, 24.95, 19.55, 2.54, 7.29 และ
38.82 ตามลําดับ มีคาพลังงานทั้งหมด เทากับ 238.71 กิโลแคลอรี รวมถึงมีสารตานอนุมูลอิสระเปนจํานวนมาก
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ดังนั้นการนําสาหรา ยมาแปรรูปเพื่ อการบริโภคจึงส งผลดีตอสุขภาพ โดยประเทศญี่ปุนนําสาหรา ยทะเลมาใช
ประโยชนดานอาหารมาก เชน กินแทนผัก เครื่องปรุงรส เครื่องเคียงหอซูชิ นอกจากนั้นยังนํามาใชในอุตสาหกรรม
อาหาร ยา และเครื่องสําอาง ฯลฯ
สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดมีการเพาะเลี้ยง
สาหรายกามกุงในการวิจัยเพื่อหาปจจัยและวิธีการเลี้ยงสาหรายกามกุง ที่ทําใหสาหรายมีการเจริญเติบโตเร็วและ
แข็งแรง และปจจัยหนึ่งของการเจริญเติบโตของสาหรายคือเรื่องของระยะเวลาการใหแสงในแตละวัน ในการวิจัย
ของสาขาวิชาการประมงไดทดลองเลี้ยงสาหรายกามกุงไวจํานวน 24 ถังเลี้ยง และในแตละถังไดทดลองปจจัยเรื่อง
ของการใหแสงทั้งหมด 24 รูปแบบ ๆ ละ 1 ถัง โดยมีการกําหนดเวลาของการใหแสงในแตละถังที่แตกตางกัน จาก
เดิมจะกํา หนดการเปด ปดแสงดวยการตั้ง เวลานาฬิกา และมาทํา การเปดป ดสวิตช ไฟดวยผูดูแลงานวิจั ย ซึ่ง
บางครั้งมีความสับสนในการเปดปดเนื่องจากมีจํานวนถังสาหรายจํานวนมาก บางครั้งการเปดปดคลาดเคลื่อนจาก
ที่กําหนดไวเชน มาเปดปดไมทันเวลาตามที่กําหนด ซึ่งในความคลาดเคลื่อนดังกลาวจะสงผลตอการเจริญเติบโต
ของสาหราย
จากปญหาขางตนจึงไดมีแนวคิดที่จะสรางระบบอัตโนมัติแบบออนไลนสําหรับควบคุมการใหแสงสําหรับ
การเลี้ยงสาหรายกามกุง เพื่อใชในการวิจัยดังกลาว โดยระบบสามารถเปดปดการใหแสงสําหรับเลี้ยงสาหรายได
โดยอัตโนมัติตามเวลาที่ไดกําหนดไวลวงหนา ระบบสามารถควบคุมระบบไดทั้งแบบออนไซตและออนไลน ระบบ
สามารถทํางานไดทั้งแบบอัตโนมัติตามเวลาหรือจะควบคุมการเปดปดแสงเองตามผูใชตองการโดยไมขึ้นกับเวลา
วิธีปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการดําเนินงานที่ไดดําเนินการตามหลัก PDCA)
(P) Plan – การวางแผน: หมายถึงการตั้งเปาหมายจากปญหาหรือโอกาสตาง ๆ และสรางแผนการทํางานหรือ
กระบวนการเพื่อทําใหเปาหมายนี้ประสบความสําเร็จ
จุดเริ่มตนของระบบดังกลาวเริ่มขึ้นจากทางสาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตรไดทําวิจัยเกี่ยวกับการ
เลี้ยงสาหรายกามกุงเพื่อหาปจจัยในการเจริญเติบโตในดานตาง ๆ ของสาหราย จากหลายปจจัย เชน คุณภาพน้ํา
การใหปยุ สูตรตาง ๆ อุณหภูมิในน้ํา วัสดุรองกนถัง และการระยะเวลาการใหแสง ซึ่งในสวนของการใหแสงนั้นเดิม
ทีการควบคุมการเปดปดแสงจะเปดปดดวยคน นักศึกษาที่ดูแลงานวิจัยตองเฝาคอยดูเวลาวาในแตละชั่วโมงที่ผา น
ไปถังไหนตองเปดหรือปดไฟบางซึ่งเปนการไมสะดวก ทางอาจารยสาขาวิชาประมงจึงไดมาทําการปรึกษากับทาง
อาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรค อมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหชวยพัฒนาระบบที่ชว ย
อํานวยความสะดวกในการเปดปดไฟสําหรับเลี้ยงสาหรายดังกลาว ทางสาขาจึงมอบหมายใหเปนโครงงานสําหรับ
นั กศึก ษาเพื่อใหนักศึก ษาไดมีป ระสบการณ ในการพัฒ นาระบบอัตโนมัติ โดยใช เทคโนโลยี ดา น IoT จึงไดเ ริ่ ม
การศึกษาดูงานเพื่อหาเงื่อนไข ขอกําหนดตาง ๆ ในการสรางระบบซึ่งแสดงไดดังรูปที่ 2 และที่ 3 โดยรูปที่ 2 แสดง
ใหเห็นถึงการดูสถานที่ ที่จะทําการติดตั้งระบบและรับฟงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลี้ยงสาหราย รวมถึงเงื่อนไขใน
การใหแสงสวางสําหรับการเลี้ยงสาหราย สําหรับรูปที่ 3 แสดงถึงลักษณะการใหแสงของการเลี้ยงสาหราย ลักษณะ
ของถังเลี้ยงสาหราย
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รูปที่ 2 เขาดูพื้นที่และรับฟงรายละเอียด
เพื่อนําไปวางแผนในการสรางระบบ

รูปที่ 3 ลักษณะถังเลี้ยงและการใหแสง

(D) Do – ปฏิบัติ/การทดสอบ: หมายถึงขั้นตอนการทดสอบ เปนการลงมือทําและเก็บขอมูลเพื่อหาจุดออนหรือ
จุดที่สามารถพัฒนามากขึ้นได รวมถึงการแกปญหาเฉพาะหนาตาง ๆ ดวย
ทําการออกแบบระบบจากที่ไดทําการศึกษาขอมูล ซึ่งไดทราบถึงเงื่อ นไข ขอกําหนดตาง ๆ และสิ่งที่
ตองการของผูใชงานระบบ โดยโครงสรางของระบบที่ไดออกแบบแสดงไดดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 โครงสรางการเชื่อมตอทางดานฮารดแวร
เมื่อไดทําการออกแบบระบบแลว ในลําดับถัดไปจะเปนการเชื่อมตอระบบทางดานฮารดแวร เขียน
โปรแกรมที่ใชในการควบคุมระบบ แสดงไดดังรูปที่ 5 6 และ 7 ตามลําดับ

รูปที่ 5 เชื่อมตอฮารดแวร

รูปที่ 6 เขียน Code โปรแกรม

รูปที่ 7 ตัวอยาง Code โปรแกรม
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(C) Check – การตรวจสอบ: หมายถึงขั้นตอนการตรวจสอบ เปนขั้นตอนหาชองทางและวิธีพัฒนากระบวนการ
ตาง ๆ ใหเร็วขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของโอกาสและอุปสรรคตาง ๆ ใน
กระบวนการ เพื่อใหไดทราบถึงผลการทํางานของระบบจึงไดติดตั้งระบบในสถานที่เลี้ยงสาหรายของสาขาวิชาการ
ประมง แสดงไดดังรูปที่ 8 และไดแนะนําใหผูใชงานทดสอบการใชงานระบบดังรูปที่ 9 หลังจากนั้นนักศึกษาที่ทํา
การพัฒนาระบบจะเขาไปตรวจสอบการทํางานของระบบรวมถึงบันทึกการทํางานของระบบวามีเหตุการณปกติ
ใดบางเพื่อนํามาแกไขปญหารที่เจอ แสดงดังรูปที่ 10

รูปที่ 8 ติดตั้งตูระบบควบคุม
รูปที่ 9 แนะนําการใชงานระบบ
รูปที่ 10 ตรวจสอบการใชงานระบบ
จากการตรวจสอบระบบพบปญหาไดแก อุณหภูมิภายในตูรอนผิดปกติ การสงไลนแจงการทํางานในกรณี
ที่เปนการเปดแสงสวางหลายดวงพรอมกันการสงไลนจะสงไมทนั จะขามการแจงเตือนไปบางชวง เปนตน
(A) Action – การดําเนินการ/ปรับปรุงแกไข: หมายถึงการดําเนินการเพื่อปรับปรุงแกไข เพื่อใหกระบวนการ
ขั้นตอนตาง ๆ เร็วขึ้น ดีขึ้น หรือมีคาใชจายนอยกวาเดิม
เมื่อไดทราบปญหาจากการใชงานระบบไปสักระยะ นักศึกษาผูพัฒนาระบบไดแจงปญหาใหอาจารยท่ี
ปรึกษาทราบเพื่อแนะนําแนวทางในการแกไขและปรับปรุงระบบใหดีขึ้น ดังนี้
1. ปญหาเรื่องอุณหภูมิภายในตูรอนผิดปกติ จากการตรวจสอบจากคํา แนะนําจากอาจารยที่ป รึ ก ษา
พบวานักศึกษาจายแรงดันไฟฟาใหกับระบบสูงเกินกวาอุปกรณนั้นตองการ จึงแนะนําใหนักศึกษาทํา
การปรับแรงดันใหถูกตอง และเพื่อเปนการเฝาติดตามในเรื่องของอุณหภูมิภายในตูอยางละเอียดจึง
ใหนักศึกษาติดตั้ง เซนเซอรวัด อุณหภูมิเพิ่ม เติม แลวใหแสดงผลที่แอปพลิ เคชันที่ใชควบคุม ระบบ
แสดงดังรูปที่ 11

รูปที่ 11 เพิ่มเซนเซอรวัดอุณหภูมิในตู
และแสดงที่หนาแอพควบคุมระบบ

รูปที่ 12 แกไข Code เพื่อใหการสงไลนไดครบ
ทุกสถานะการแตงขอมูล
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2. ปญหาของการสงไลนไมครบ จากการวิเคราะหปญหาพบวาเปนที่การเขียน Code โปรแกรมในสวน
ของการหนวงเวลาในการสงไลนของการเปดปดแสงแตละหลอดนอยเกินไปจึงแนะนําใหนักศึกษาลอง
ปรับเวลาหนวงการสงไลนใหเพิ่มขึ้น แสดงไดรูปที่ 12
3. ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบใหดีขนึ้ ไดแก ตองการใหระบบมีการแจงเตือนกรณีอุณหภูมิภายใน
ตูสูงผิดปกติ ตองการใหระบบมีการแจงเตือนกรณีไฟดับ และตองการใหระบบสามารถตั้งเวลาการให
แสงไดมากกวา 1 ชวงเวลา เปนตน
ความสําเร็จและหลักฐานที่แสดงถึงผลความสําเร็จ
1. มีการบูรณาการความรวมมือดานการวิจัยระหวางอาจารยคณะเกษตรศาสตรและคณะวิทยาศาสตร
เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่ตอบโจทยงานดานตาง ๆ ซึ่งระบบดังกลาวเปนระบบที่ชวย
อํานวยความสําดวกในดานการวิจัย
2. มีก ารเรี ยนรูรวมกันระหวางนัก ศึก ษาคณะเกษตรศาสตรแ ละคณะวิทยาศาสตร เนื่องดวยระบบ
ดังกลาวไมสามารถพัฒนาไดจากนักศึกษาคณะใดคณะหนึ่ง เชน นักศึกษาคณะเกษตรศาสตรมีความรู
เกี่ยวกับการเลี้ยงสาหราย การดูแล แตขาดทักษะในดานการพัฒนาระบบและทักษะในดานการเขียน
โปรแกรม ซึ่ง ตรงส ว นนี้นั ก ศึ ก ษาคณะวิ ทยาศาสตรส ามารถดํา เนิ นการได และผลได ที่ ไ ด ทํา ให
นักศึกษาทั้ง 2 สาขา สามารถรูกระบวนการในการพัฒนาระบบรวมกันไดเปนอยางดี นักศึกษาสาขา
ประมงรูถึงประโยชนและแนวทางในการใชงานระบบอัตโนมัติ สวนนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสาระ
สนเทศไดรูถึงเงือนไขและสิ่งที่ตองคํานึงถึงการพัฒนาระบบทางดานเกษตร เปนตน
3. ระบบที่นักศึกษาไดพัฒนารวมกันไดตอบโจทยการใชงานไดจริงตรงใจผูใชงาน และชวยอํานวยความ
สะดวกใหกับผูดูแลงานวิจัยการเลี้ยงสาหรายไดเปนอยางดี เพราะระหวางการพัฒนาระบบนักศึกษา
ทั้ง 2 คณะไดมีการปรึกษาหารือกันตลอดเวลา เชน รูปแบบหนาตาแอพพลิเคชัน การปอนขอมูล การ
ควบคุมระบบ การเฝาติดตามงานวิจัย เปนตน โดยหนาตาตูควบคุมระบบแสดงไดดังรูปที่ 13 หนา
แอพควบคุมระบบแบบออนไลนแสดงไดดังรูปที่ 14 และการแจงขอมูลทางไลนแสดงดังรูปที่ 15

รูปที่ 13 ตูควบคุมระบบ

รูปที่ 14 แอพฯ ควบคุมแบบออนไลน รูปที่ 15 ขอความแจงเตือนเขาไลน
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4. นักศึกษามีทักษะในการแกปญหาตาง ๆ ซึ่งจะเห็นไดจากขอมูลที่นักศึกษานําเสนอในการสอบ
โครงงาน ไดมีการนําเสนอถึงปญหาและวิธีการแกปญหาไดอยางละเอียด รวมถึงไดเห็นถึงแนวทางใน
การตอยอดงานของตนเองที่จะใหระบบมีความสามารถมากขึ้น แสดงไดดังรูปที่ 15

รูปที่ 15 เสนอปญหาที่เจอและแนวทางแกไข รูปที่ 16 เสนอความซับซอนของระบบ
5. นักศึกษาสามารถวิเคราะหงานของตนเองไดวามีจุดเดนที่ควรนําเสนอเพื่อใหเปนที่สนใจตรงจุดใดบาง
แสดงดังรูปที่ 16
6. นักศึกษามีทักษะในการจัดเตรียมการสงมอบงานอยางเปนทางการ แสดงดังรูปที่ 17
7. ผลงานของนักศึกษาไดรับการตีพิมพขา วตามสํานักพิมพตาง ๆ เปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
ในภาพรวม แสดงดังรูปที่ 18

รูปที่ 17 พิธีสงมอบผลงานใหกับผูใชงาน

รูปที่ 18 สํานักพิมพนําเสนอขาวผลงานของนักศึกษา
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ปจจัยแหงความสําเร็จของทีมงาน/ประสิทธิภาพ/แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. ในขั้นตอนสํารวจและวิเคราะหความตองการของระบบ อาจารยที่ปรึกษาจะเขาไปรวมสังเกตการณอยาง
ใกลชดิ เพื่อดูวานักศึกษาไดสอบถามเพื่อใหไดขอมูลในการพัฒนาระบบมาอยางครบถวนหรือไม หากไม
ครบถวนจะสอบถามนํา เปนตัวอยางการตั้งคําถามเพื่อใหไดขอมูลอยางครบถวน
2. ในขั้นตอนการออกแบบระบบจะใหนักศึกษาดูตัวอยางของรุนพี่ แลวใหนักศึกษาออกแบบมาสงเปน
ตัวอยาง หลังจากนั้นก็จะเสนอแนะเพิ่มเติมในสวนที่ไมครบถวน
3. นัดประชุมเพื่อติดตามงานอยางสม่ําเสมอ โดยในการนัดประชุมนี้จะฝกใหนักศึกษาทุกคนในกลุมมีความ
รับผิดชอบคือ จะรอจนกวานักศึกษาจะมาครบทุกคนถึงจะเริ่มประชุม
4. ใหนักศึกษาแบงงานใหชัดวาใครทําอยาที่อะไร อยางชัดเจน และใหรับผิดชอบงานของตนเองอยาง
เครงครัด แสดงไดดังรูปที่ 19

รูปที่ 19 ปายติดตั้งตูระบบจะระบุตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบในกลุม
5. ในสวนของอาจารยผสู อนตองศึกษาหาขอมูลที่เกี่ยวกับงานของนักศึกษาไวลวงหนา เผื่อไวเมื่อนักศึกษา
เจอปญหาที่เราคาดคิดไวแลว จะไดเสนอแนะถึงวิธีการแกปญหานั้นไดทันทีหลังจากนักศึกษามีขอซักถาม
หลังการประชุม
6. ในสวนของอาจารยตองทําใหนกั ศึกษาเห็นวาเราใสใจเคาตลอดเวลา ทุกที่ทุกเวลา เชน เมื่อนึกอะไรออก
เชนปญหาที่นักศึกษาเจอแลวเราติดคางไว เมื่อนึกออกใหแจงถึงวิธีแกปญหานั้นไวโดยทันที
7. พยายามใหตัวเราเปนพื้นที่ ที่นักศึกษามาคุยแลวไดรับการแกไขปญหา ไมใชมาคุยแลวมีปญหามากขึ้น
8. จะแจงนักศึกษาอยูเสมอใหเห็นถึงความสําคัญของเวลา และจะพยายามใหนักศึกษารีบทํางานใหเจอ
ปญหา จะแจงนักศึกษาวาใหรีบทําเพราะปญหาตองเจออยูแลวมีอยูแลว เผื่อบางครั้งเจอปญหาที่แกยาก
จะไดมีเวลาในการแกปญหานั้น หากไมรีบทําหากเจอปญหาที่ยากจะแกไมทันเพราะเวลาหมด
9. ใหกําลังใจแกนักศึกษาเสมอเมื่อมีโอกาสทั้งการพูด และการกระทําเชน เมื่อเห็นนักศึกษาทํางานดึกใหซื้อ
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