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บทคดัย่อ 

 งำนวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันำระบบตน้แบบและประเมินกำรใช้งำนส ำหรับใช้ในกำรพยำกรณ์เกรด

ของน ้ ำนมดิบด้วยปัญญำประดิษฐ์บนเหมืองข้อมูลโดยแบ่งเกรดน ้ ำนมดิบด้วยจ ำนวนจุลินทรีย์ตำมประกำศ

คณะกรรมกำรโคนมและผลิตภณัฑ์นมเร่ืองมำตรฐำนกำรรับซ้ือน ้ ำนมโค พ.ศ. 2558 จำกกำรทดลองขั้นต้นได้

วิเครำะห์ปัจจยัในขั้นตน้ของตวัแปรท่ีมีผลต่อปริมำณจุลินทรียท์ั้งหมดในน ้ ำนมดิบพบว่ำ ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ (EC) ค่ำ

ออกซิเจนละลำย (DO) ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) และอุณหภูมิ เป็นปัจจยัหลกัท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบัปริมำณจุลินทรีย์

ทั้งหมดในน ้ ำนมดิบ  จึงน ำมำสร้ำงชุดเคร่ืองมือวดัค่ำดงักล่ำวให้สำมำรถเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ประมวลผลฝ่ังลูกข่ำย 

(Client) เพื่อเช่ือมต่อกับแม่ข่ำยระบบฐำนข้อมูล (Server) ด้วยระบบ Web Application ท่ีสำมำรถให้ทุกอุปกรณ์

ส่ือสำรสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลในระบบได้  กำรคดัเลือกจ ำนวนตวัอย่ำงน ้ ำนมดิบใช้แผนกำรสุ่มตวัอย่ำงตำมวิธีของ 

Taro Yamane โดยใช้จ  ำนวนถงัน ้ ำนมดิบของสมำชิกสหกรณ์ท่ีมีโอกำสถูกสุ่มตรวจเป็นประชำกร จ ำนวนตวัอย่ำง

ร้อยละ 30 จำกกำรค ำนวณไดจ้  ำนวนตวัอยำ่งแต่ละเกรดไม่นอ้ยกว่ำ 143 ตวัอย่ำง      งำนวิจยัน้ีไดน้ ำตวัอยำ่งขอ้มูล

จ ำนวน 30 ตวัอย่ำงน ำมำตรวจวิเครำะห์ปริมำณจุลินทรียท์ั้งหมดโดยวิธีกำรมำตรฐำนของกรมปศุสัตวเ์ปรียบเทียบ

กบัผลกำรหำปริมำณจุลินทรียท์ั้งหมดจำกห้องปฏิบติักำรจุลชีววิทยท่ีไดรั้บกำรรับรองมำตฐำน ISO 17025 พบวำ่มี

ขอ้มูลท่ีไดผ้ลตรงกนัร้อยละ 80 งำนวิจยัน้ีไดน้ ำตวัอย่ำงน ้ ำนมดิบมำตรวจนบัจ ำนวนปริมำณจุลินทรียท์ั้งหมดใน

น ้ ำนมดิบรวมจ ำนวนรวมทั้ งหมดทุกเกรด 1,147 ตัวอย่ำงคิดเป็นร้อยละ 80  เพื่อจัดท ำเหมืองข้อมูลในระบบ

ฐำนขอ้มูลโดยกำรสร้ำงแบบจ ำลองในเหมืองขอ้มูลดว้ยวิธี Decision Tree โดยใช้เทคนิค RandomTree โดยมีขอ้มูล

ปัจจยัน ำเขำ้จ ำนวน 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ DO, EC และ pH  โดยแบบจ ำลองท่ีสร้ำงข้ึนมีควำมแม่นย  ำในกำรเรียนรู้ร้อยละ 

99.15  และมีอตัรำกำรฟ้ืนคืนร้อยละ 99.1 ซ่ึงถือว่ำมีควำมเช่ือมัน่ในกำรเป็นแบบจ ำลองตน้แบบในกำรจ ำแนกเกรด

น ้ ำนมดิบทั้ง 7 ระดบัคุณภำพ ตั้งแต่ A-G เน่ืองจำกในแต่ละเกรดมีควำมแม่นย  ำไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 99 กำรทวนสอบ

ดว้ยขอ้มูลจ ำนวน 239 ตวัอย่ำงคิดเป็นร้อยละ 20 ของขอ้มูล พบวำ่แบบจ ำลองท่ีไดรั้บกำรเรียนรู้มีควำมแม่นย  ำร้อย

ละ 87.45 เม่ือน ำระบบท่ีพฒันำข้ึนไปทดลองใชเ้พื่อท ำนำยคุณภำพน ้ ำนมดิบดว้ยจ ำนวนตวัอยำ่ง 35 ตวัอยำ่ง คิดเป็น

ร้อยละ 3 ของขอ้มูลสร้ำงแบบจ ำลองพบว่ำควำมแม่นย  ำในกำรท ำนำยคุณภำพน ้ ำนมดิบเท่ำกบัร้อยละ 65.71 เม่ือ

เทียบกบัผลกำรตรวจหำปริมำณจุลินทรียท์ั้งหมดจำกห้องปฏิบติักำรจุลชีววิทยำ  เม่ือน ำระบบท่ีพฒันำข้ึนไปทดลอง

ใชก้บัสหกรณ์โคนมพบว่ำผลกำรประเมินดำ้นกำรท ำงำนของระบบ กำรใช้งำนระบบ และดำ้นควำมปลอดภยัและ

กำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งในกำรเขำ้ใชง้ำนระบบอยูใ่นระดบัดี อยำ่งไรก็ตำมยงัตอ้งมีกำรป้อนขอ้มูลเขำ้ระบบอยำ่ง

ต่อเน่ืองและเพื่อใหแ้บบจ ำลงตน้แบบน้ีมีควำมแม่นย  ำในกำรใชง้ำนสูงข้ึน  
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Abstract 

This work aimed to develope a prototype of detection system for total microbial count in raw milk by 
using artificial intelligence on data mining. Raw milk was classified by using total microbial number according to 
announcement of milk and milk products committee in 2015. Preliminary experiment indicated that conductivity 
(EC), dissolved oxygen (DO), pH and temperature of milk were main factors related to total number of microbial 
number in raw milk. Thus, these parameters were used for construction of a detection system linked with client 
and server by using Web application system which can be connected to all communication devices. Sampling plan 
was done according to Taro Yamane which numbers of dairy coorperative member were used for calculation. At 
least 143 sample of each grade of milk (A-G) were used for model construction. Standard plate count was done 
according to the method of Department of Livestock development. To validate microbial analysis data, 30 samples 
were randomly send to an external laboratory which has ISO17025 certificate. The result showed correlation at 
80%. For data mining construction, 1,147 raw milk samples (80%) were used for modelling construction by using 
Decision Tree software. RandomTree technic was applied with 3 input parameters consisting of EC, DO and pH. 
The developed model had learning accuracy at 99.15% and recall rate at 99.1% and accuracy of learning of each 
grade was more than 99% indicating that it can be a prototype model for classification of raw milk into 7 grade 
(A-G). For, validation of the model, 20% of samples were used. The result exhibited that learning accuracy was 
87.45%. For prediction, 35 samples (3%) were used and the developed model has accuracy at 65.71% in 
comparison with laboratory results. Evaluation of the prototype of detection system from 2 milk cororpertives 
revealed that functional test, usability and security were good. However, the prototype of detection system needs 
contineuously input of data for more prediction accuracy. 
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1. บทน า (Introduction)  

1.1 ความส าคัญและทีม่าของปัญหา  
กำรเล้ียงโคนมเป็นหน่ึงในอำชีพพระรำชทำนโดยพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช

ท่ีทรงตอ้งกำรใหป้ระชำชนมีนมไดด่ื้ม และเกษตรกรมีอำชีพท่ีมัน่คง ซ่ึงกำรเล้ียงโคนมนั้นมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มข้ึนอยำ่ง

ต่อเน่ือง จำกขอ้มูลของส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร และกรมปศุสัตว ์ระบุวำ่ปี 2556 - 2560 จ ำนวนโคนมทั้งหมดมี

อตัรำเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.35 ต่อปี โดยในปี 2560 มีจ  ำนวนเพิ่มข้ึนจำกปี 2559 ร้อยละ 3.63 ส่วนผลผลิตน ้ำนมดิบในช่วง

ปี 2556-2560 มีอตัรำเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.13 ต่อปี โดยปี 2560 มีผลผลิต 1,197,658 ตนั เพิ่มข้ึนจำก 1,161,102 ตนั ของปี 

2559 ร้อยละ 3.15 และมีจ ำนวนเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมในปี 2560 ทั้งหมดจ ำ นวน 17,348 รำย โดยเม่ือเปรียบเทียบ

จ ำนวนเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมปี 2559 กบั 2560 พบวำ่เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมเพิ่มข้ึน จ ำนวน 831 รำย ซ่ึงในแต่ละปีมี

ปริมำณผลผลิตน ้ำนมดิบส ำหรับบริโภคภำยในประเทศทั้งหมดโดยปี 2556 - 2560 ควำมตอ้งกำรบริโภคนมมีอตัรำ

เพิ่มร้อยละ 2.13 ต่อปี โดยในปี 2560 มีปริมำณกำรบริโภคนมเพิ่มข้ึนจำกของปี 2559 ร้อยละ 3.15 นอกจำกบริโภคใน

ประเทศแลว้ประเทศไทยยงัส่งออกนมและผลิตภณัฑน์ ้ำเพิ่มข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองเม่ือเปรียบเทียบปริมำณส่งออกของปี 

2559 กบัปี 2560 พบวำ่ส่งออกเพิ่มข้ึน 5,502 ตนั และในปี 2561 มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.48 (ขอ้มูลจำกกรม

ศุลกำกร) ปัจจุบนัรำคำน ้ำนมดิบอยูใ่นเกณฑดี์ โดยรำคำนมดิบท่ีเกษตรกรขำยไดเ้ฉล่ียกิโลกรัมละ 18.09 บำท สูงข้ึน

เล็กนอ้ยจำก 18.02 บำท ของปี 2559 เน่ืองจำกมีกำรประกำศใชม้ำตรฐำนกำรรับซ้ือน ้ ำนมโค ณ ศูนยร์วบรวมน ้ำนม

ดิบ ควบคู่กบัประกำศรำคำกลำงรับซ้ือน ้ำนมโค ณ ศูนยร์วบรวมน ้ำนมดิบ โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม 

2559 เป็นตน้มำ ซ่ึงเป็นเหตุจูงใจใหเ้กษตรกรหนัมำเล้ียงโคนมกนัมำกข้ึน และยงัจูงใจใหเ้กษตรกรมีกำรปรับปรุง

คุณภำพน ้ำนมดิบให้ดีข้ึนโดยมีกำรพฒันำกำรเล้ียงโคนมโดยกำรบริหำรจดักำรฟำร์มท่ีเป็นระบบตำมมำตรฐำนฟำร์ม

ท่ีดีและมีประสิทธิภำพในกำรเล้ียง อยำ่งไรก็ตำมปัจจุบนัยงัมีปัญหำท่ีส ำคญัคือคุณภำพของน ้ำนมโคท่ีผลิตใน

ประเทศ ซ่ึงท่ีผำ่นมำเป็นท่ีรับรู้กนัวำ่น ้ำนมดิบท่ีผลิตไดโ้ดยเฉล่ียมีเน้ือนมค่อนขำ้งต ่ำ และมีจ ำนวนจุลินทรียก์บัโซ

มำติกเซลลสู์งเกินกวำ่เกณฑม์ำตรฐำนอยูม่ำก ปัญหำดงักล่ำวยอ่มส่งผลกระทบในเชิงกำรตลำดทั้งกรณีท่ีตอ้งแข่งขนั

กบัสินคำ้น ำเขำ้จำกประเทศคู่คำ้ท่ีมีคุณภำพดีกวำ่ รวมทั้งกำรส่งผลิตภณัฑไ์ปขำยยงัต่ำงประเทศ ซ่ึงกำรปนเป้ือนของ

จุลินทรียใ์นน ้ำนมดิบนั้นนอกจำกจะส่งผลต่อคุณภำพของน ้ำนม และกระทบต่อกระบวนกำรผลิตแลว้ ยงัอำจส่งผล

ต่อควำมปลอดภยัของผูบ้ริโภคหำกมีจุลินทรียก่์อโรคปนเป้ือน อีกทั้งปริมำณจุลินทรียท์ั้งหมดในน ้ำนมดิบยงัเป็นส่ิง

บ่งช้ีถึงกำรจดักำรฟำร์มและกำรขนส่งน ้ำนมดิบอีกดว้ย ซ่ึงตำมประกำศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง 

ก ำหนดมำตรฐำนสินคำ้เกษตรไดก้ ำหนดใหน้ ้ำนมดิบตอ้งมีจ ำนวนจุลินทรียท่ี์มีชีวิตทั้งหมด โดยวธีิ standard plate 

count (SPC) ตอ้งไม่มำกกวำ่ 5  105 โคโลนีต่อมิลลิลิตร นอกจำกน้ีปริมำณจุลินทรียท์ั้งหมดในน ้ำนมดิบยงัใชเ้ป็น

เกณฑก์ำรพิจำรณำรับซ้ือและก ำหนดรำคำของน ้ำนมดิบ ตำมประกำศคณะกรรมกำรโคนมและผลิตภณัฑน์ม เร่ือง
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มำตรฐำนกำรรับซ้ือน ้ำนมโค พ.ศ. 2558 ศูนยร์วมนมมีมำตรกำรผลกัดนัใหเ้กษตรกรลดค่ำ SPC เน่ืองจำกกำรลดค่ำ 

SPC นั้นยงัอำจเป็นกำรลดจ ำนวนเซลลโ์ซมำติก (Somatic cell counts; SCC) ในน ้ำนมดิบทำงออ้ม ซ่ึงตอ้งมำจำกกำร

จดักำรทำงดำ้นสุขศำสตร์กำรรีดนมท่ีดีเพื่อเป็นกำรป้องกนัโรคเตำ้นมอกัเสบอีกดว้ย  

ดงันั้นจะเห็นวำ่กำรตรวจวดัปริมำณจุลินทรียท์ั้งหมดในน ้ ำนมดิบนั้นมีควำมส ำคญัทั้งต่อทั้งคุณภำพ

น ้ำนมดิบ และรำคำของน ้ ำนมดิบท่ีจะน ำเขำ้สู่กระบวนกำรแปรรูป อยำ่งไรก็ตำมกำรตรวจวดัปริมำณจุลินทรีย์

ทั้งหมดดว้ยวธีิ standard plate count นั้นตอ้งใชเ้วลำ 24-48 ชัว่โมง อีกทั้งยงัตอ้งอำศยัควำมช ำนำญและเทคนิคท่ีดีของ

พนกังำนผูท้  ำกำรตรวจสอบ ซ่ึงปัจจุบนัสหกรณ์ส่วนใหญ่ใชว้ธีิกำรส่งตวัอยำ่งไปตรวจยงัหน่วยงำนต่ำงๆของรัฐ ท ำ

ใหมี้ค่ำใชจ่้ำยเกิดข้ึนจ ำนวนมำกต่อปี แมว้ำ่กำรใชชุ้ดทดสอบแบบรวดเร็วเพื่อกำรเพำะเช้ือจุลินทรีย ์ เช่น 3M 

Petrifilm จะมีควำมสะดวกในกำรเตรียมตวัอยำ่งและอำหำรเล้ียงเช้ือ แต่ก็ยงัมีรำคำต่อช้ินท่ีค่อนขำ้งสูง ปัจจุบนั

สหกรณ์ใชว้ธีิกำรตรวจเบ้ืองตน้ดว้ยวธีิดูกำรเปล่ียนสีของสีจ ำพวก redox dye เช่น Methylene blue และ Resazurin ซ่ึง

เป็นกำรวดัปริมำณจุลินทรียท์ำงออ้ม และใชเ้วลำประมำณ 1-6 ชัว่โมง และยงัตอ้งน ำมำท ำกำรทดสอบซ ้ ำเพื่อหำ

จ ำนวนจุลินทรียท่ี์แทจ้ริง อีกทั้งวธีิกำรตรวจวเิครำะห์บำงวธีิ เช่น กำรวดัค่ำกำรตำ้นทำนไฟฟ้ำ และกำรตรวจดว้ยวิธี

ทำงอณุชีวทิยำโมเลกุลนั้นตอ้งใชเ้คร่ืองมือ และสำรเคมีท่ีมีรำคำสูง ท ำใหส้หกรณ์ และผูป้ระกอบกำรขนำดเล็กไม่

สำมำรถน ำมำใชไ้ด ้ปัจจุบนักำรตรวจวดัค่ำดว้ย sensor โดยใช ้probe มีควำมแม่นย  ำ และมีควำมหลำกหลำย เช่น กำร

วดัค่ำควำมเป็นกรดด่ำง ปริมำณกรด ปริมำณออกซิเจนละลำย ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ ซ่ึงกำรใช ้ probe วดัน้ีเป็นวธีิกำรท่ีไม่

ยุง่ยำก และค่ำพำรำมิเตอร์เหล่ำน้ีมีกำรศึกษำพบวำ่มีควำมสัมพนัธ์กบักำรเจริญของจุลินทรีย ์ จึงมีผูท่ี้พยำยำมจะใช้

พำรำมิเตอร์อ่ืนๆ ท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบัปริมำณจุลินทรียใ์นน ้ำนมดิบ เช่น กำรวดั Oxidation-reduction potential (ORP) 

และ ค่ำออกซิเจนละลำย (Dissolved oxygen; DO) โดยมีกำรศึกษำพบวำ่ค่ำ ORP มีควำมสัมพนัธ์กบักำรเปล่ียนสีของ 

Methylene blue และปริมำณจุลินทรียใ์นน ้ำนมดิบท่ีนบัไดจ้ำกวธีิ SPC (Baby et al., 2014) ซ่ึงจำกกำรเก็บขอ้มูลและ

ศึกษำวจิยัตวัอยำ่งน ้ำนมดิบจำกศูนยรั์บนมของสหกรณ์โคนมก ำแพงแสนของคณะผูว้ิจยัในปี 2560 ซ่ึงไดรั้บทุน

สนบัสนุนจำกคณะศิลปศำสตร์และวทิยำศำสตร์เพื่อท ำกำรวจิยัเร่ือง“กำรท ำนำยจ ำนวนจุลินทรียท์ั้งหมดในน ้ำนมดิบ

โดยใชปั้จจยัทำงกำยภำพและเคมีดว้ยปัญญำประดิษฐ”์ โดยท ำกำรเก็บตวัอยำ่งน ้ำนมดิบ จ ำนวน 150 ตวัอยำ่ง และท ำ

กำรวดัค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ ปริมำณออกซิเจนละลำย อุณหภูมิ และค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) ของน ้ำนมดิบ ณ จุดรับน ้ำนม

ดิบ แลว้น ำตวัอยำ่งมำหำจ ำนวนจุลินทรียท์ั้งหมดดว้ยวธีิ SPC และ dye reduction test ตำมวธีิมำตรฐำน จำกนั้นน ำ

ขอ้มูลมำประมวลผลโดยใชปั้ญญำประดิษฐ ์ (Artificial Intelligence) เพื่อสร้ำงระบบท ำนำยจ ำนวนจุลินทรียท์ั้งหมด

ในน ้ำนมดิบ พบวำ่สำมำรถท ำนำยและจดักลุ่มน ้ำนมดิบตำมจ ำนวนจุลินทรียท่ี์ปนเป้ือน อำ้งอิงตำมมำตรฐำนกำรรับ

ซ้ือน ้ำนมโค พ.ศ. 2558 ไดมี้ควำมแม่นย  ำถึงร้อยละ 90 และจำกกำรทวนสอบมีควำมคลำดเคล่ือน ร้อยละ 20 ดงันั้น

คณะผูว้จิยัเห็นวำ่มีควำมเป็นไปไดอ้ยำ่งยิง่ท่ีจะพฒันำวธีิกำรน้ีเพื่อกำรตรวจวดัและแบ่งระดบัของน ้ำนมดิบตำม
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ปริมำณจุลินทรียท์ั้งหมดตำมเกณฑม์ำตรฐำน อยำ่งไรก็ตำมยงัตอ้งมีเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลขนำดใหญ่และ

ครอบคลุม อีกทั้งยงัตอ้งมีกำรพฒันำซอฟแวร์และระบบเพื่อใหมี้ควำมแม่นย  ำมำกยิง่ข้ึน และง่ำยต่อกำรใชง้ำนของ

ผูป้ฏิบติังำนหรือเกษตรกรโดยสำมำรถทรำบจ ำนวนจุลินทรียไ์ด ้ณ ขณะนั้น ซ่ึงหำกพฒันำไดส้ ำเร็จจะไดเ้คร่ืองมือวดั

ท่ีสำมำรถวดัไดอ้ยำ่งรวดเร็ว ท ำใหส้ำมำรถคดัแยกน ้ำนม และใหร้ำคำตำมคุณภำพทำงจุลินทรียไ์ดอ้ยำ่งรวดเร็ว และ

แม่นย  ำ ลดค่ำใชจ่้ำยทั้งสำรเคมีและจ ำนวนคนในระยะยำว อีกทั้งเป็นกำรส่งเสริมนโยบำยของรัฐบำลในปัจจุบนัซ่ึง

มุ่งเนน้กำรยกระดบัมำตรฐำนฟำร์มและกำรพฒันำคุณภำพน ้ำนมดิบใหไ้ดม้ำตรฐำนและปลอดภยัส ำหรับผูบ้ริโภค 

ซ่ึงระบบอจัฉริยะส ำหรับกำรตรวจวดัและจดักลุ่มคุณภำพน ้ำนมตำมจ ำนวนจุลินทรียท์ั้งหมดในน ้ำนมดิบน้ีจะ

สอดคลอ้งกบักำรพฒันำใหส้หกรณ์โคนมของไทยเป็นสหกรณ์โคนม 4.0 และระบบเหมืองขอ้มูลคุณภำพน ้ำนมดิบท่ี

ไดย้งัช่วยใหส้หกรณ์โคนม และเกษตรกรมีขอ้มูลเพื่อกำรบริหำรจดักำรฟำร์มและพฒันำคุณภำพน ้ำนมดิบใหสู้งข้ึน 

ซ่ึงแมว้ำ่ในระยะสั้นเคร่ืองมือน้ีอำจจะส่งผลใหต้น้ทุนกำรผลิตน ้ำนมโคเพิ่มข้ึน แต่ในทำงกลบักนัในระยะยำวสหกร์

โคนม และเกษตรกรก็จะไดรั้บรำยไดเ้พิ่มข้ึนเพรำะรำคำข้ึนอยูก่บัคุณภำพน ้ำนมดิบ และวธีิกำรน้ีหำกพฒันำไดส้ ำเร็จ

สำมำรถน ำไปใชต้รวจวดัคุณภำพน ้ำนมดิบ และตรวจติดตำมและเฝ้ำระวงัในระดบัฟำร์มไดซ่ึ้งจะช่วยใหเ้กษตรกร

สำมำรถปรับปรุงมำตรฐำนควำมสะอำดและส่งผลดีต่อคุณภำพน ้ำนมดิบก่อนจะมำถึงศูนยรั์บน ้ำนม 

1.2 วตัถุประสงค์  

 1. พฒันำซอฟแวร์และระบบตน้แบบเพื่อใชใ้นกำรตรวจวดัจุลินทรียท์ั้งหมดในน ้ำนมดิบ 

 2. ประเมินกำรใชง้ำนของซอฟแวร์และระบบตน้แบบท่ีพฒันำข้ึนโดยผูใ้ชง้ำนจริง 

 3. จดัท ำเหมืองขอ้มูลคุณภำพทำงจุลินทรียใ์นน ้ำนมดิบ 

 
1.3 ขอบเขตของการวจัิย  

1. กำรสร้ำงแบบจ ำลองจำกขอ้มูลท่ีไดจ้ำกสหกรณ์โคนมและหอ้งปฏิบติักำร                                                  
2. กำรพฒันำและทดสอบซอฟแวร์และระบบกำรประมวลผลขอ้มูลในระดบัห้องปฏิบติักำร                                             
3. จดัท ำเหมืองขอ้มูลและฐำนขอ้มูลคุณภำพของน ้ำนมดิบ 
4. กำรน ำระบบท่ีพฒันำข้ึนไปทดลองใชใ้นภำคสนำมและเก็บขอ้มูล 

1.4 ทฤษฎีและแนวคิดทีน่ ามาใช้ในงานวจัิย  
  คุณภำพทำงจุลชีววทิยำของน ้ำนมดิบทำงดำ้นควำมสะอำด และควำมปลอดภยันั้น สำมำรถตรวจสอบ

ไดโ้ดยตรงจำกจุลินทรียท่ี์ปนเป้ือนในน ้ำนมดิบ โดยท ำกำรนบัหรืออำจวดัโดยทำงออ้มจำกปริมำณโซมำติกเซลล ์

(Somatic cell Count) ถำ้ปริมำณโซมำติกเซลลม์ำก แสดงถึงสุขภำพแม่โคอำจจะเป็นโรคเตำ้นมอกัเสบ โดยมำตรฐำน

น ้ำนมดิบ ตำมประกำศมำตรฐำนสินคำ้เกษตร มกษ. 6003-2553 ตำมประกำศของส ำนกังำนมำตรฐำนสินคำ้เกษตร
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และอำหำรแห่งชำติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุไวด้งัน้ี มีสีขำวหรือสีขำวนวล กล่ิน รส ตำมธรรมชำติ ตอ้ง

สะอำด ปรำศจำกส่ิงแปลกปลอม ไม่มีกำรตกตะกอนของโปรตีน เม่ือทดสอบขั้นตอน ดว้ยกำรท ำปฏิกิริยำของน ้ำนม

ดิบกบั เอทิลแอลกอฮอล ์ท่ีเขม้ขน้ ร้อยละ 70 มีควำควำมเป็นกรด (titratable acid) ไม่เกิน ร้อยละ 0.16 และมีควำมเป็น

กรด-เบส (pH) อยู ่ในช่วง 6.6 ถึง 6.8 มีจุดเยือกแขง็ไม่สูงกวำ่ -0.520 มีควำมถ่วงจ ำเพำะไม่ต ่ำกวำ่ 1.028 ท่ีอุณหภูมิ 20 

องศำเซลเซียส ใชเ้วลำกำรเปล่ียนสีของเมทิลีนบลู (methylene blue) มำกกวำ่ส่ีชัว่โมง หรือมีกำรเปล่ียนสีของ รีซำซู

ลีน (resazurin) ท่ีหน่ึงชัว่โมง ไม่นอ้ยกวำ่ เกรด 4.5 มีจ  ำนวนเซลลโ์ซมำติกหรือเซลลร่์ำงกำย (somatic cell) ไม่เกิน 

500,000 เซลลต่์ออมิลลิลิตร ปริมำณโปรตีน ไม่ต ่ำกวำ่ ร้อยละ 3.00 โดยน ้ำหนกั ปริมำณไขมนั ไม่ต ่ำกวำ่ ร้อยละ 3.35 

โดยน ้ำหนกั ปริมำณเน้ือนมไม่รวมมนัเนยหรือของแขง็ไม่รวมไขมนันม (milk solids not fat) ไม่ต ่ำกวำ่ ร้อยละ 8.25 

โดยน ้ำหนกั ขอ้ก ำหนดดำ้นจุลินทรียร์ะบุไวด้งัน้ี จ  ำนวนจุลินทรียท่ี์มีชีวติทั้งหมด โดยวธีิ standard plate count ตอ้ง

ไม่มำกกวำ่ 5 x 105 โคโลนีต่อมิลลิลิตร (cfu/ml)  จ ำนวนโคลิฟอร์ม โดยวธีิ coliform count ตอ้งไม่มำกกวำ่ 10 โคโลนี 

ต่อมิลลิลิตร จ ำนวนแบคทีเรียชนิดทนร้อน โดยวธีิ thermoduric count ตอ้งไม่มำกกวำ่ 10 โคโลนี ต่อมิลลิลิตร 

จุลินทรียท่ี์ก่อใหเ้กิดโรคสัตวสู่์คน เช่น วณัโรค Brucella ตอ้งไม่พบ ซ่ึงกำรตรวจสอบคุณภำพทำงจุลินทรียน้ี์ตอ้งใช้

ระยะเวลำนำน 6-48 ชัว่โมง ซ่ึงจำกขอ้จ ำกดัของระยะเวลำน้ีท ำใหศู้นยรั์บน ้ำนมดิบตอ้งน ำน ้ำนมคุณภำพดีปะปนไป

กบัน ้ำนมคุณภำพปำนกลำง หรือคุณภำพไม่ได ้ ส่งผลใหไ้ม่สำมำรถบริหำรจดักำรน ้ำนมตำมคุณภำพเพื่อกำรน ำไป

ผลิตไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  

ปัจจุบนัมีกำรน ำปัญญำประดิษฐเ์ขำ้มำใชใ้นงำนหลำยดำ้น ท ำใหเ้กิดควำมแม่นย  ำและรวดเร็วมำกยิง่ข้ึน 

นอกจำกน้ียงัมีรำยงำนวำ่กำรตรวจวดัดว้ยวธีิ Amperometry ซ่ึงเป็นวธีิเครำะห์ท่ีอำศยัหลกักำรคือใหศ้กัยไ์ฟฟ้ำท่ีคงท่ี

แก่ขั้วไฟฟ้ำท ำงำนเทียบกบัขั้วไฟฟ้ำอำ้งอิง เพื่อใหเ้กิดปฏิกิริยำออกซิเดชนัหรือรีดกัชนับนผวิหนำ้ขั้วไฟฟ้ำ และวดั

ค่ำกระแสไฟฟ้ำท่ีเกิดข้ึนจำกปฏิกิริยำกำรวดัดว้ยวธีิแอมเพอโรเมตรีไดถู้กน ำมำประยกุตใ์ชส้ ำหรับกำรวดัปริมำณ

ออกซิเจนละลำย และกำรวดัค่ำควำมเป็นกรดด่ำง เป็นตน้ โดยอำศยั probe ซ่ึงมี sensor ประเภทต่ำงๆ ตรวจวดัปริมำณ

สำรแลว้แปลงเป็นค่ำทำงไฟฟ้ำ เช่น กำรใช ้ electronic nose ในกำรตรวจวดัสำรระเหยต่ำงๆ ในรูปแก๊สท่ีเกิดข้ึนใน

อำหำรซ่ึงมีควำมสัมพนัธ์กบัคุณภำพอำหำร เช่น กำรตรวจวดัปริมำณ และติดตำมจ ำนวนจุลินทรียท่ี์ท ำใหน้ ้ำนมเน่ำ

เสียดว้ย gas-sensor technology (Huagen et al., 2006) electronic nose เพื่อกำรระบุอำยกุำรเก็บรักษำน ้ำนม (Labreche 

et al., 2005) โดยทัว่ไปแลว้กำรเจริญของเช้ือจุลินทรียใ์นน ้ำนมดิบจะส่งผลใหเ้กิดกำรเปล่ียนแปลงทำงกำยภำพและ

เคมี เช่น กำรท่ีจุลินทรียย์อ่ยสำรท่ีมีโมเลกุลขนำดใหญ่ เช่น โปรตีน ใหก้ลำยเป็นกรดอะมิโน ซ่ึงเป็นสำรขนำดเล็กท่ีมี

ประจุและจะมีสมบติัในกำรน ำไฟฟ้ำไดดี้กวำ่ หรือกำรใชน้ ้ำตำลในนมสร้ำงกรดอินทรียต่์ำงๆ ซ่ึงจะท ำใหค้่ำกำรน ำ

ไฟฟ้ำมีกำรเปล่ียนแปลง กำรใชอ้อกซิเจนในน ้ำนมจะส่งผลใหป้ริมำณออกซิเจนละลำยในน ้ำนมลดลง เป็นตน้ โดย 

Huang et al. (2016) ไดศึ้กษำควำมสัมพนัธ์ของกำรเปล่ียนแปลงค่ำ pH กบักำรเพิ่มข้ึนของเช้ือ Listeria 
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monocytogenes ในน ้ำนม โดยสำมำรถวดัค่ำกระแสไฟฟ้ำไดม้ำกเม่ือแบคทีเรียมีปริมำณท่ีมำกหรือมีกิจกรรมเกิดข้ึน

ในเซลลจุ์ลินทรียสู์ง และจ ำนวนเซลลร่์ำงกำย (somatic cell) ไม่มีผลต่อกำรวดักำรเปล่ียนแปลงค่ำกระแสไฟฟ้ำท่ี

เกิดข้ึนจำกกำรเจริญของ L. monocytogenes โดยสภำวะท่ีเหมำะสมส ำหรับประยกุตใ์ชว้ธีิกำรน้ีเพื่อตรวจนบัจ ำนวน

แบคทีเรียควรมีจ ำนวนแบคทีเรียตั้งแต่ 102-108 CFU/ml และใชเ้วลำ 1-10 ชัว่โมง ในกำรตรวจวดัสัญญำน Jenittaet al. 

(2014) ท ำกำรศึกษำควำมสัมพนัธ์ของจ ำนวนจุลินทรีย ์ และปริมำณออกซิเจนละลำยของตวัอยำ่งน ้ำนมดิบแช่เยน็ 

จ ำนวน 10 ตวัอยำ่ง โดยท ำกำรทดสอบดว้ย Methylene blue reduction test (MBRT) กำรวดัค่ำ Oxidation-reduction 

potential (ORP) และปริมำณออกซิเจนละลำย (Dissolved oxygen; DO) เปรียบเทียบกบักำรวเิครำะห์ตรวจนบั

จุลินทรียท์ั้งหมดดว้ยวธีิมำตรฐำนเพื่อตรวจสอบควำมถูกตอ้งของผลกำรวเิครำะห์ พบวำ่ กำรวดัค่ำ ORP ใชเ้วลำ 10 

นำที ซ่ึงสำมำรถใชแ้ทนกำรทดสอบดว้ย MBRT ซ่ึงใชเ้วลำทดสอบนำนถึง 1 ชัว่โมง วธีิกำรวดัค่ำ ORP น้ีจึงมีควำม

เหมำะสมท่ีจะใชง้ำนในระดบัอุตสำหกรรมนม โดยตวัอยำ่งน ้ำนมท่ีมีคุณภำพดีจะมีค่ำ ORP มำกกวำ่ 40 และจะดีเยีย่ม

หำกมีค่ำ ORP มำกกวำ่ 70  

คณะผู ้วิจ ัยจึงเห็นว่ำมีควำมเป็นไปได้ท่ีจะน ำวิธีกำรว ัดด้วยวิธี  Amperometry น้ีมำใช้ร่วมกับ
ปัญญำประดิษฐ์ เพื่อจดัคุณภำพน ้ ำนมดิบตำมปริมำณจุลินทียท่ี์ปนเป้ือน โดยมีรำยงำนกำรใช้ ANNs ในกำรท ำนำย
อตัรำกำรเจริญ (เจริญ/ไม่เจริญ) นั้นไดมี้กำรทดลองศึกษำในเช้ือ Listeria monocytogenes ภำยใตก้ำรเก็บท่ีอุณหภูมิ, 
pH, citric acid (CA) และ ascorbic acid (AA) ท่ีแตกต่ำงกนั พบว่ำ กำรใช้ Neural Network model based on Product 
Units (PUNN) สำมำรถท ำนำยผลไดถู้กตอ้งแม่นย  ำประมำณ 92% (Valero et al., 2007) นอกจำกน้ี Yu et al., 2006 
ท ำกำรวิจยัถึงกำรใช้ ANNs ในกำรท ำนำยอตัรำกำรรอดชีวิต (รอดชีวิต/ตำย) และอตัรำกำรเจริญ (เจริญ/ไม่เจริญ) 
ของเช้ือ Escherichia coli O157:H7 พบว่ำเทคนิค ANNs เป็นทำงเลือกส ำหรับใช้ท ำนำยอัตรำกำรรอดชีวิตได้
เช่นเดียวกบักำรท ำนำยอตัรำกำรเจริญ ซ่ึงกำรจ ำแนกอตัรำทั้งสองถูกน ำมำใชเ้ป็นจุดเร่ิมตน้ในกำรวิเครำะห์อนัตรำย
ท่ีเก่ียวกบัจุลินทรีย ์แต่อยำ่งไรก็ตำม ผลจำกกำรพิสูจน์พบวำ่ ส่ิงส ำคญัหน่ึงปัจจยัท่ีตอ้งระวงัในกำรใชรู้ปแบบ ANNs 
ในกำรท ำนำย คือ ภำยใตส้ภำวะจริง (สภำวะกำรเปล่ียนแปลงของอำหำรและส่ิงแวดลอ้ม) ท่ีค่อนขำ้งจะแตกต่ำงจำก
สภำวะท่ีไดม้ำจำกกำรทดลอง ซ่ึงน ำไปใชใ้นกำรสอนให้โครงข่ำยเกิดกำรเรียนรู้ Chunhachart et al. (2016) รำยงำน
ว่ำกำรใช้ Artificial Intelligence สำมำรถท ำนำยกำรเจริญของจุลินทรียไ์ด้ โดยได้น ำมำท ำนำยระยะ  lag time ของ
Staphylococcus aureusในน ้ ำนมโดยใชโ้ครงข่ำยใยประสำทเทียม โดยมีพำรำมิเตอร์ท่ีประกอบดว้ยอุณหภูมิ ค่ำควำม
เป็นกรด-ด่ำง อตัรำกำรให้อำกำศ และจ ำนวนเซลล์เร่ิมตน้ ใชข้อ้มูลจ ำนวน 30 ขอ้มูลในกำรสอนให้ปัญญำประดิษฐ์
เกิดกำรเรียนรู้และ10 ขอ้มูลมำใชใ้นกำรท ำนำย ANN ผลท่ีไดจ้ำกกำรท ำนำยผดิพลำดท่ีร้อยละ10.95  

ดงันั้นคณะผูว้ิจยัจึงตอ้งกำรพฒันำระบบกำรตรวจวดัปริมำณจุลินทรียท์ั้งหมดในน ้ ำนมดิบโดยอำศยัวิธีกำร

วดัค่ำปัจจยัดว้ย sensor ร่วมกบักำรน ำหลกักำรท ำนำยของปัญญำประดิษฐ์ซ่ึงใช้ปัจจยัน ำเขำ้เป็นพำรำมิเตอร์ทำง

กำยภำพของน ้ำนมดิบ เช่น ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ และปริมำณออกซิเจนละลำย จะสำมำรถท ำนำยและจดักลุ่มน ้ำนมดิบตำม

มำตรฐำนคุณภำพเชิงปริมำณจุลินทรียไ์ดอ้ยำ่งแม่นย  ำ โดยมีกรอบแนวคิดของกำรวจิยัและพฒันำดงัแสดงในภำพท่ี 1 
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ภำพท่ี 1 กรอบแนวคิดทำงวศิวกรรม 

กรอบแนวคิดทำงวิศวกรรม (Engineering Concept)  (ภำพท่ี 1) เป็นกำรพฒันำเซนเซอร์หรือหัววดัร่วมกบั

วงจรไฟฟ้ำท่ีส่งสัญญำณผำ่นระบบสมองกลฝังตวั (Embeded System) ซ่ึงจ ำนวนหวัวดัจะสอดคลอ้งกบักำรก ำหนด

พำรำมิเตอร์ทำงกำยภำพของน ้ ำนมดิบท่ีตอ้งกำรวดั   โดยจะตอ้งน ำน ้ ำนมดิบท่ีรับจำกเกษตรกรมำท ำกำรวดัสัญญำณ

ทำงไฟฟ้ำท่ีถูกสอบเทียบไว้แล้วกับเคร่ืองมือมำตรฐำน  และข้อมูลกำรวดัจะถูกส่งต่อไปยงักรอบแนวคิด

ปัญญำประดิษฐ ์(Artificail Intelligent Concept) ซ่ึงงำนวจิยัน้ีจะเลือกใชโ้ครงข่ำยใยประสำทเทียม (Artificial Neural 

Network) เพื่อท ำนำยผลคุณภำพของน ้ ำนมดิบแบบทนัเวลำจริง (Real Time) ท่ีเช่ือมโยงเขำ้กบัเหมืองขอ้มูลท่ีมีกำร

เก็บขอ้มูลของน ้ ำนมดิบจำกสหกรณ์โคนมท่ีเป็นสมำชิกเขำ้ร่วมโครงกำรวิจยัน้ีเพื่อให้สำมำรถท ำกำรกำรคน้หำ

รูปแบบ (Patterns) และควำมสัมพนัธ์ (Associations) ของขอ้มูลน ้ ำนมดิบ รวมทั้งเป็นกำรปรับขอ้มูลของกำรท ำนำย

ให้ทนัสมยัเป็นปัจจุบนัตำมวิวฒันำกำรของกำรเล้ียงและอนุบำลโคนม   โดยน ้ ำนมดิบในถงัตวัอยำ่งจะตอ้งถูกน ำไป

ทดสอบหำจ ำนวนเช้ือจุลินทรีย์ภำยใต้กรอบแนวคิดทำงวิทยำศำสตร์ (Science Concept) เพื่อน ำข้อมูลท่ีได้จำก

ห้องทดลองทำงจุลชีววิทยำมำท ำกำรทวนสอบกำรวดัและท ำนำยผลจำกระบบปัญญำประดิษฐ์   นอกจำกน้ีแลว้กำร

ท ำเหมืองขอ้มูลของสมำชิกจะช่วยใหส้ำมำรถสรุปผลคุณภำพของน ้ำนมดิบท่ีรับจำกสมำชิกเกษตรกรแต่ละรำยได ้ 

1.5 ประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ  
1.5.1 สำมำรถท ำนำยคุณภำพน ้ำนมดิบของเกษตรกรไดแ้บบทนัเวลำจริง 

1.5.2 มีระบบเหมืองขอ้มูลและฐำนขอ้มูลคุณภำพของน ้ำนมดิบใหก้บัสหกรณ์โคนม 
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2 วธีิด าเนินการวจัิย (Material and Method)   

2.1 การวเิคราะห์ปัจจัยเพ่ือเลือกพฒันาเซนเซอร์ตรวจวดั 
       งำนวิจัยน้ีได้ใช้วิธีกำรวิเครำะห์องค์ประกอบ เพื่อวิเครำะห์ตัวแปรทั้ งหมด 10 ตัวแปร  ได้แก่                       
1. Conductivity (µS/ml)  2. DO (mg/ml)  3. Temperature (◦C)  4. pH  5. Fat (mg/ml)   6. SNF   7. Density (mg/cm3) 
8. Protein (mg/ml)  9. Lactose (mg/ml) และ 10. Number Microbial (CFU/ml) โดยใช้กำรวิเครำะห์องค์ประกอบ
เชิงส ำรวจดว้ยวิธีสกดัองค์ประกอบหลกั (Principal component analysis) และหมุนแกนองค์ประกอบตั้งฉำกดว้ย
วธีิแวริแมกซ์ (Varimax) ตวับ่งช้ีท่ีมีน ้ำหนกัองคป์ระกอบนอ้ยกวำ่ 0.4 หรือมี Cross loading มำกกวำ่ 1 องคป์ระกอบ
จะถูกตดัทิ้งและตวับ่งช้ีท่ียงัคงอยูใ่นแบบจ ำลองตอ้งมีค่ำไอแกน (Eigan value) มำกกวำ่ 1.0 

2.2 การพฒันาเคร่ืองมือวดัค่า 
จำกกำรวเิครำะห์ตวัแปรท่ีมีผลกระทบต่อจ ำนวนเช้ือจุลินทรียท์ั้งหมดในน ้ำนมดิบ สำมำรถน ำมำก ำหนด

เป็นรูปแบบกำรก ำหนดอุปกรณ์ทำงไฟฟ้ำส ำหรับพฒันำตน้แบบเคร่ืองมือวดัดงัแสดงไวใ้นภำพท่ี 2 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
ภำพท่ี 2 กำรเช่ือมต่อเคร่ืองมือวดัฝ่ัง Client 

 
เซ็นเซอร์ทั้งหมดมี 4 ตวั ไดแ้ก่ pH sensor, DO sensor, EC sensor และ Temperature sensor โดยทั้ง 3 ชนิดแรก

จะเป็นอุปกรณ์ท่ีส่งสัญญำณแบบ Analogue โดยก่อนท่ีจะเขำ้ไปยงั Interface Card จะท ำกำรก ำหนดสัญญำณ

รบกวนและขยำยสัญญำณดว้ย Amplifier เพื่อใหมี้ยำ่นกำรวดัท่ีละเอียดมำกข้ึน ส่วน Temperature sensor 

เลือกใชแ้บบ Digital ท่ีสำมำรถเช่ือมต่อเขำ้กบั Interface Card ไดโ้ดยตรง  เม่ือสัญญำณกำรวดัไดผ้ำ่นเขำ้ชุด 

Interface Card แลว้จะท ำกำรส่งสัญญำณออกมำเขำ้สู่อุปกรณ์ประมวลผลและแสดงผลกำรวดัดว้ย LAN Port  

กำรติดตั้งอุปกรณ์จริง แสดงไวใ้นภำพท่ี 3  โดยไฟฟ้ำแรงดนั 220 V AC จะผำ่นเขำ้มำยงัชุดทดสอบผำ่นทำง 

Power Switch เพื่อเขำ้ไปยงั Transformer 24 V DC แล 5 V DC  ซ่ึงแหล่งจ่ำยไฟ  24 V DC ส่งแรงดนัไฟฟ้ำไป

ใหก้บั Amplifier ส ำหรับขยำยสัญญำณของเคร่ืองมือวดัทั้ง 3  และแหล่งจ่ำย 5 V DC ส่งแรงดนัไฟฟ้ำไปใหก้บั
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A
n

a
lo

gu
e

D
ig

it
al

Interface Card

LAN  Port

Client



16 
 

หวั Probe ส ำหรับ  pH sensor, DO sensor, EC sensor และ Interface Card ส่วนกำรวดัอุณหภูมิใชแ้หล่งจ่ำยไฟฟ้ำ

จำก Interface Card  ดำ้นนอกของชุดทดสอบคุณภำพน ้ำนมดิบ โดยช่อง LAN Port มีไวส้ ำหรับส่งสัญญำณท่ีวดั

ไดเ้ขำ้ไปประมวลผลและแสดงผลบนอุปกรณ์ประมวลผลซ่ึงจดัใหเ้ป็นอุปกรณ์ในฝ่ัง Client ท่ีจะส่งขอ้มุลไป

เช่ือมต่อกบั Server ซ่ึงจะไดอ้ธิบำยในหวัขอ้ต่อไป  ภำพท่ี 4 แสดงกำรประกอบหวัวดัเขำ้กบัท่อเพื่อรวมหวัวดั

ทั้ง 3 ไวใ้หเ้ป็นชุดเดียวกนั ท ำใหส้ำมำรถจบัและวดัไดใ้นคร้ังเดียวพร้อมกนัทุกพำรำมิเตอร์ท่ีตอ้งกำรวดั 

3  

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 3 กำรติดตั้งอุปกรณ์ภำยในกล่องชุดทดสอบคุณภำพน ้ำนมดิบ 

 เคร่ืองมือวดัท่ีพฒันำข้ึนจะถูกน ำไปสอบเทียบกบัเคร่ืองมือมำตรฐำนของห้องปฏิบติักำรจุลชีววทิยำท่ีใชใ้น
กำรวดัน ้ำนมดิบ จำกนั้นจะท ำกำรสร้ำงกรำฟและสมกำรกำรสอบเทียบ เพื่อน ำไปป้อนเขำ้ในระบบประมวลผลฝ่ัง
ลูกข่ำย (Client)  
 
  2.3 การพฒันาระบบฐานข้อมูลและเวบ็แอพพลเิคช่ัน 

      อุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรรับส่งขอ้มูลเขำ้ยงัระบบฐำนขอ้มูลประกอบดว้ย 1. เซ็นเซอร์ส ำหรับวดัค่ำน ้ำนมดิบ              

2. Interface Card 3. Embedded board 2 และ 4. หนำ้จอแสดงผล ชนิดหนำ้จอสัมผสั ดงัแสดงในภำพท่ี 4 โดย

เซ็นเซอร์ต่ำง ๆ ในหวัขอ้น้ีจะอธิบำยเฉพำะระบบสำรสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหมืองขอ้มูลเท่ำนั้น 

 

 

pH  DO  EC  แหล่งจ่าย 5 V DC 

แหล่งจ่าย 24 V 
DC 

Power Switch  
Amplifier  

Interface Card  
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ภำพท่ี 4 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรรับส่งขอ้มูลเขำ้ยงัระบบฐำนขอ้มูล 

โดยมีขั้นตอนกำรส่งขอ้มูลของขอ้มูลน ้ ำนมโคดิบเพื่อเขำ้ระบบฐำนขอ้มูลและประมวลผลด้วยปัญญำประดิษฐ์    

โดยใช้เทคนิค Decision Tree แบบ RandomTree เพื่อส่งค่ำกำรท ำนำยแสดงผลเกรดของน ้ ำนมโคดิบดงัแสดงใน

ภำพท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 5 ขั้นตอนกำรส่งขอ้มูลของขอ้มูลน ้ำนมโคดิบเพื่อเขำ้ระบบฐำนขอ้มูลและประมวลผล 

 

1 

2 

3 

4 

Sensor  
(Embedded board) 

หน้าจอแสดงผล Database server 
(MySQL) 

Decision Tree Model 
(Weka) 

A B 

แสดงผลเกรด Save model 

D C 
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โดยสำมำรถอธิบำยกำรท ำงำนแต่ละขั้นตอนไดด้งัน้ี 

ขั้นตอน A 

โครงกำรน้ีไดใ้ชภ้ำษำเป็น JavaScript ในกำรพฒันำระบบประมวลผลน ้ำนมโคดิบ เพื่อท ำนำยเกรดน ้ำนมโคดิบบน

พื้นฐำนของจ ำนวนจุลินทรีย ์ ซ่ึงกำรส่งค่ำจำกอุปกรณ์เซ็นเซอร์มำแสดงผลยงัหนำ้จอนั้น โดยรับขอ้มูลน ้ำนมโค

ดิบจำกเซ็นเซอร์ตรวจวดัวดัค่ำ ซ่ึงเซ็นเซอร์ท่ีน ำมำใชว้ดัค่ำปัจจยั 3 ชนิด ไดแ้ก่ EC DO และ pH และเซ็นเซอร์วดั

อุณหภูมิ 1 ชนิด เม่ือท ำกำรวดัค่ำน ้ำโคดิบ จะท ำกำรเรียกค่ำจำก Interface Card เพื่อน ำไปบนัทึกลงฐำนขอ้มูล โดย

ใชค้  ำสั่งเรียกค่ำภำพท่ี 6  

 

 

ภำพท่ี 6  ชุดค ำสั่งติดต่อกบั Interface Card 

จำกชุดค ำสั่งในภำพท่ี 6  จะท ำใหน้ ำค่ำท่ีวดัไดจ้ำกเซ็นเซอร์ซ่ึง Interface Card จะส่งขอ้มูลจำกอุปกรณ์ไปยงัระบบ

จะส่งในรูปแบบ string ดงัแสดงตวัอยำ่งในภำพท่ี 7 โดยจะส่ือสำรกนัผำ่น IP address ประจ ำ Interface Card 

http://192.168.1.99 
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ภำพท่ี 7 กำรแสดงผลผำ่นหนำ้จอเวปเพจ 

ขั้นตอน B  

 งำนวจิยัน้ีไดท้  ำกำรสร้ำงฐำนขอ้มูลดว้ย MySQL เพื่อใชง้ำนในกำรเก็บขอ้มูลทั้งหมดของระบบ โดยสร้ำง

ข้ึนจ ำนวน 2 ตำรำง ไดแ้ก่ tb_log ใชส้ ำหรับเป็นตำรำงเก็บค่ำวดัน ้ำนมโคดิบจำกเซ็นเซอร์ และ tb_register เป็น

ตำรำงเก็บขอ้มูลสมำชิกของระบบ ดงัภำพท่ี 8 และส ำหรับรำยละเอียดของกำรเก็บบนัทึกผลใน MySQL แสดงไว้

ในภำพท่ี 9   

 

ภำพท่ี 8 ฐำนขอ้มูล MySQL 

โดยขอ้มูลภำยในฐำนขอ้มูลมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

log_id เป็น รหสัสมำชิกท่ีจะเพิ่มข้ึนเองอตัโนมติั ซ่ึงเป็น Primary key ของฐำนขอ้มูลน้ี 

log_date เป็น วนัท่ีในกำรบนัทึกขอ้มูล 

log_tank เป็น ถงัน ้ำนมโคดิบ 



20 
 

log_lite เป็น จ ำนวนน ้ำนมโคดิบ 

Register_id เป็น รหสัสมำชิก 

log_sensor1 เป็น ค่ำกำรวดัจำกเซ็นเซอร์ตวัท่ี 1 

log_sensor2 เป็น ค่ำกำรวดัจำกเซ็นเซอร์ตวัท่ี 2 

log_sensor3 เป็น ค่ำกำรวดัจำกเซ็นเซอร์ตวัท่ี 3 

log_sensor4 เป็น ค่ำกำรวดัจำกเซ็นเซอร์ตวัท่ี 4 

log_temp เป็น ค่ำกำรวดัอุณหภูมิน ้ำนมโคดิบ 

log_grade เป็น เกรดน ้ำนมโคดิบท่ีจะไดรั้บหลงัจำกเปรียบเทียบกบัแบบจ ำลอง 

log_del เป็น สถำนะของผูใ้ชง้ำน 

ฐำนขอ้มูลท่ีสร้ำงข้ึนนั้นมีควำมยดืหยุน่ในกำรใชง้ำน หำกภำยหลงัผูใ้ชง้ำนตอ้งกำรเก็บขอ้มูลส่วนอ่ืน หรือขอ้มูล

เซ็นเซอร์เพิ่ม สำมำรถเพิ่มตำรำงส ำหรับเก็บขอ้มูลในฐำนขอ้มูลน้ีได ้และไม่ส่งผลกระทบกำรท ำงำนในส่วนอ่ืน 

 

ภำพท่ี 9  ตวัอยำ่งรำยละเอียดในฐำนขอ้มูล MySQL 

 จำกนั้นท ำกำรเช่ือมต่อกบัฐำนขอ้มูล เพื่อท่ีจะน ำขอ้มูลกำรเขำ้สู่ระบบของผูใ้ชง้ำน และค่ำท่ีไดรั้บจำกกำร

วดัหำค่ำน ้ำนมโคดิบไปเก็บยงัฐำนขอ้มูลผำ่น localhost (ตวัอยำ่ง Server จ ำลอง) โดยใชค้  ำสั่งดงัในภำพท่ี 10  
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ภำพท่ี 10 ชุดค ำสั่งท่ีใชใ้นกำรติดต่อส่ือสำรกบัฐำนขอ้มูล MySQL 

โดยสำมำรถเรียกดูขอ้มูลจำกฐำนขอ้มูล เพื่อมำแสดงผลในระบบผำ่น หมำยเลข id ท่ีลงทะเบียนไวใ้นฐำนขอ้มูล 

MySQL ดงัแสดงตวัอยำ่งในภำพท่ี 11 

 

ภำพท่ี 11 กำรเรียกดูขอ้มูลของ  id ต่ำง ๆ ในฐำนขอ้มูล 

หลงัจำกสร้ำงฐำนขอ้มูล และเช่ือมต่อฐำนขอ้มูลแลว้นั้นจะไดไ้ฟลท์ั้งหมดดงัน้ี 
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ภำพท่ี 12 ไฟลท่ี์ใชใ้นกำรเช่ือมต่อฐำนขอ้มูล 

 ConnectDB.php เป็นชุดค ำสั่งโปรแกรมใชส้ ำหรับติดต่อกบัฐำนขอ้มูล 

 Insert_db.php เป็นชุดค ำสั่งโปรแกรมใชส้ ำหรับกำรป้อนค่ำขอ้มูล 

 select.php เป็นชุดค ำสั่งโปรแกรมส ำหรับเช่ือมต่อกบั Interface Card 

 select_db.php เป็นชุดค ำสั่งโปรแกรมส ำหรับรับค่ำจำกฐำนขอ้มูล MySQL มำแสดงผล 

 weka.php เป็นชุดค ำสั่งโปรแกรมส ำหรับเช่ือมต่อกบัโปรแกรม WEKA 

 weka.jar เป็น library ท่ีใชใ้นกำรเช่ือมต่อกบั WEKA ผำ่นทำงระบบ php 

ในกำรติดต่อส่ือสำรกบัฐำนขอ้มูล MySQL และแบบจ ำลองของโครงข่ำยใยประสำทเทียม จะใชค้  ำสั่งในกำรสร้ำง

แบบจ ำลองผำ่นค ำสั่งของระบบเวปแบบ PHP ดงัแสดงในภำพท่ี 13 

 

ภำพท่ี 13  ค  ำสั่งในกำรสร้ำงแบบจ ำลองผำ่น PHP  

 

 



23 
 
ขั้นตอน C 

 จำกนั้นน ำขอ้มูลท่ีบนัทึกผล ท ำกำรเปรียบเทียบกบัแบบจ ำลองเพื่อหำค่ำเกรดของน ้ ำนมโคดิบ โดยเม่ือ

เซ็นเซอร์วดัค่ำน ้ ำนมดิบจะตอ้งกดปุ่ม Save (บนัทึก) บนหนำ้จอ เพื่อบนัทึกผลท่ีไดรั้บไปเก็บยงัฐำนขอ้มูล และหำ

ผลลพัธ์เกรดของน ้ ำนมโคดิบ โดยผลจำกกำรท ำนำยจะถูกบนัทึกเขำ้ไปในระบบ MySQL เพิ่มอีกคร้ังหน่ึงโดยใช้

ชุดค ำสั่งโปรแกรมดงัแสดงในภำพท่ี 14 

 

ภำพท่ี 14 ชุดค ำสั่งท่ีใชบ้นัทึกผลกำรท ำนำยลงในฐำนขอ้มูล MySQL 

 ขั้นตอน D 

 ขั้นตอนน้ีเป็นกำรแสดงผลทั้งหมดในกำรเขำ้รับกำรตรวจวดัค่ำกำรวดัค่ำน ้ำนมโคดิบ และน ำไปเปรียบเทียบ

กบัแบบจ ำลองโดยจะแสดงออกทำงหนำ้จอของระบบสมองกลฝังตวั ท่ีอยู ่ณ ฟำร์มหรือสหกรณ์โคนมต่ำงๆ   ซ่ึงมี

ค ำสั่งดงัภำพท่ี 14 และ 15 จำกนั้นค่ำหรือผลกำรน ำนำยจะถูกน ำไปแสดงผลบนหน้ำจอของระบบสมองกลฝังตวั 

ดงัแสดงในภำพท่ี 16 

 

ค่าท่ีได้รับจาก
อุปกรณ์ 

ค าสั่งเพ่ือน า
ข้อมูลไป
บันทึก 
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ภำพท่ี 15 ค ำสั่งแสดงขอ้มูลสมำชิก 

 

ภำพท่ี 16 ค ำสั่งในกำรแสดงเกรดน ้ำนมโคดิบ 

 

จำกนั้นจะท ำกำรส่งขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดรั้บค่ำแสดงท่ีหนำ้จอแสดงผล  

 

ภำพท่ี 17 กำรแสดงผลกำรท ำนำยผำ่นทำงหนำ้จอของระบบลูกข่ำย (Client) 
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2.4 การสร้างแบบจ าลองปัญญาประดิษฐ์บนเหมืองข้อมูล 
 งำนวิจยัในส่วนน้ีไดเ้ปล่ียนจำกท่ีระบุในขอ้เสนอโครงกำรว่ำจะใช้โครงข่ำยใยประสำทเทียม (Artificial 
Neuron Network) ในกำรท ำนำยผล เน่ืองจำกคณะผูว้ิจยัไดท้ดลองใช้โครงข่ำยใยประสำทเทียมในกำรเรียนรู้และ
ท ำนำยแลว้ แต่มีควำมแม่นย  ำค่อนขำ้งต ่ำ ทั้งน้ีเน่ืองจำกจ ำนวนปัจจยัน ำออก (เกรดน ้ ำนม 7 ระดบั) มีมำกกวำ่ปัจจยั
น ำเขำ้ (4 ปัจจยั) ซ่ึงเป็นขอ้จ ำกดัของโครงข่ำยใยประสำทเทียม ดงันั้นคณะผูว้จิยัจึงไดเ้ลือกใชก้ำรเรียนรู้ของเคร่ือง 
(Machine Learning) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงของปัญญำประดิษฐ์ท่ีมุ่งเนน้กำรใชต้วัอยำ่งเพื่อกำรเรียนรู้ อีกทั้งยงัสำมำรถ
เพิ่มประสิทธิภำพไดจ้ำกกำรเรียนรู้จำกตวัอยำ่งหรือประสบกำรณ์ท่ีเพิ่มข้ึนได ้โดยตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) 
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรช่วยตดัสินใจ โดยกำรใชโ้ครงสร้ำงกรำฟท่ีมีลกัษณะคลำ้ยตน้ไม ้เพื่อใชป้ระโยชน์ในกำร
จ ำแนกประเภท (Classification) ทั้งในปัญหำแบบไบนำรี (Binary Class) และปัญหำหลำยคลำส (Multiple Classes) 
ท่ีถูกจดัเก็บไวใ้นเหมืองขอ้มูล (Data Mining) ซ่ึงหมำยถึงกำรคน้พบควำมรู้ (Knowledge) ในฐำนขอ้มูลขนำดใหญ่ 
กำรคน้หำรูปแบบ (Patterns) หรือควำมสัมพนัธ์ (Associations) ท่ีซ่อนอยูใ่นชุดขอ้มูลท่ีอยูใ่นฐำนขอ้มูล  เทคนิคใน
เหมืองขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรสร้ำงแบบจ ำลองกนัอยำ่งแพร่หลำยและมีประสิทธิภำพ เช่น J48, Random Forest, Random 
Tree, REP Tree เป็นตน้ งำนวิจยัน้ีไดเ้ลือกใชเ้ทคนิค Random tree ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีมีควำมแม่นย  ำสูง เป็นเทคนิคท่ี
ใช้ในกำรจ ำแนกหมวดหมู่เช่นเดียวกบั J48 โดยมีหลกักำรสร้ำง Tree จำกกำรสุ่ม Tree หลำย ๆ แบบดว้ยกำรสุ่ม
แบบมีโอกำสเท่ำเทียมกนัของกำรเป็นตวัอย่ำง โดยมีกำรสุ่มแบบต่อเน่ืองและมีระยะในกำรเดินทำงสั้นท่ีสุด โดย
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

2.4.1 กำรเตรียมขอ้มูล เม่ือได้ท ำกำรสร้ำงฐำนขอ้มูลแล้ว ขอ้มูลต่ำงๆ จะถูกน ำไปสร้ำงแบบจ ำลองเพื่อ
ท ำนำยเกรดของน ้ ำนมโคดิบ โดยในท่ีน้ีจะใชร้ะบบปัญญำประดิษฐ์ท่ีเป็น Free Software ช่ือ WEKA โดยไฟล์ท่ีจะ
ท ำให้ระบบท ำนำยโดยใชโ้ครงข่ำยใยประสำทเทียมในระบบปัญญำประดิษฐ์สำมำรถท ำงำนไดส้มบูรณ์นั้นจะตอ้ง
ประกอบไปด้วยไฟล์ทั้ ง 3 ไฟล์ ดังแสดงในภำพท่ี 18 โดยเตรียมข้อมูลในกำรสอนให้มีกำรเรียนรู้ของเคร่ือง 
(Machine Learning) จ ำนวน ร้อยละ 80 ช่ือไฟล ์train.arff และใชข้อ้มูลอีกร้อยละ 20 ในกำรทวนสอบแบบจ ำลองท่ี
สร้ำงข้ึนดว้ยเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ ช่ือไฟล ์test.arff 
 

  

 

 

ภำพท่ี 18 ไฟลส์ ำหรับใชใ้นกำรสร้ำงแบบจ ำลองในระบบปัญญำประดิษฐ์ 

 

 



26 
 
   โดยน ำขอ้มูล คือค่ำท่ีไดรั้บจำกเซ็นเซอร์วดัค่ำน ้ำนมโคดิบท่ีไดเ้ก็บไวใ้นฐำนขอ้มูลไปท ำกำรสอนหรือฝึกให้

ปัญญำประดิษฐไ์ดเ้รียนรู้ซ่ึงจะตั้งช่ือไฟล ์Train.arff โดยขอ้มูลภำยในไฟลจ์ะเป็นดงัภำพท่ี 19  

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 19 กำรเตรียมขอ้มูลเพื่อสอนหรือฝึกใหปั้ญญำประดิษฐเ์รียนรู้ขอ้มูล 

2.4.2 กำรสอนใหปั้ญญำประดิษฐเ์รียนรู้ขอ้มูล 

โดยในกำรสอนหรือฝึกจะตอ้งสั่งจำกโปรแกรม WEKA ในกำรท ำนำยหำค่ำเกรดของน ้ ำนม ดงัแสดงตวัอยำ่ง

หนำ้จอโปรแกรม WEKA ในภำพท่ี 20 

 

ภำพท่ี 20 หนำ้จอโปรแกรม WEKA 

เม่ือเขำ้สู่โปรแกรมแลว้ใหท้  ำกำรเลือกไฟลท่ี์ใชส้อนหรือฝึกโครงข่ำยใยประสำทเทียมไดเ้รียนรู้ โดยเลือกไฟล ์

Train.arff ท่ีไดท้  ำกำรสร้ำงขอ้มูลไวแ้ลว้ดงัแสดงในภำพท่ี 21 
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ภำพท่ี 21 กำรน ำเขำ้ขอ้มูลเพื่อสอนหรือฝึกใหปั้ญญำประดิษฐไ์ดเ้รียนรู้ขอ้มูล 

เม่ือกำรสอนหรือฝึกให้ปัญญำประดิษฐไ์ดเ้รียนรู้ขอ้มูลแลว้นั้นจะท ำกำรสร้ำงแบบจ ำลองข้ึน เพื่อน ำไปใช้

เปรียบเทียบหำค่ำเกรดของน ้ ำนมโคดิบ โดยเลือกประเภทของแบบจ ำลองเป็นแบบ Random Tree ซ่ึงเป็นรูปแบบ

หน่ึงของตน้ไมต้ดัสินใจ (Tree) ดงัแสดงในภำพท่ี 21 

 
 

 

 

 

ภำพท่ี 22 กำรเลือกรูปแบบกำรเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning) 

 เม่ือท ำกำรสอนใหปั้ญญำประดิษฐเ์รียนรู้ขอ้มูลไดอ้ยำ่งแม่นย  ำแลว้จึงท ำกำรบนัทึกแบบจ ำลองเพื่อใหไ้ด้

ไฟล ์model.model  
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            2.4.3 กำรทวนสอบแบบจ ำลอง 
  น ำขอ้มูลท่ีเตรียมไวส้ ำหรับทวนสอบแบบจ ำลองช่ือไฟล ์test.arff น ำเขำ้ผำ่นทำงเมนู Supplied test 
set ดงัแสดงในภำพท่ี 23 จำกนั้นใหท้  ำกำร Load model จำกแบบจ ำลองท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นขั้นตอนก่อนหนำ้น้ี 
จำกนั้นใหท้  ำกำรค ำนวนจำกค ำสั่ง Re-evaluate model on current test set  

 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 23 กำรเลือกขอ้มูลน ำเขำ้เพื่อทวนสอบแบบจ ำลอง 

 2.4.4 กำรวดัประสิทธิภำพของแบบจ ำลอง  
 กำรประเมินประสิทธิภำพของแบบจ ำลองในกำรจ ำแนกขอ้มูลในเหมืองขอ้มูลจะพิจำรณำจำกค่ำ
ต่ำง ๆต่อไปน้ี  
 

 ควำมถูกตอ้ง (Accuracy) = 
(𝑇𝑃+𝑇𝑁)

(𝑇𝑃+𝐹𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑁)
    

 
 เป็นกำรแปลขอ้มูลวำ่สำมำรถท ำนำยไดถู้กตอ้งเพียงใดจำกขอ้มูลทั้งหมดทั้งขอ้มูลจริงและไม่จริง 
 

 ควำมแม่นย  ำ (Precision)   =  
𝑇𝑃

(𝑇𝑃+𝐹𝑃)
    

 
 เป็นกำรแปลผลวำ่ผลกำรท ำนำยไม่จริงแลว้ท ำนำยวำ่ไม่จริง เป็นอตัรำส่วนเท่ำไรของขอ้มูลจริงทั้งหมด 
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 ควำมระลึก (Recall)       =  
𝑇𝑃

(𝑇𝑃+𝐹𝑁)
    

  
 เป็นกำรแปลผลกำรท ำนำยขอ้มูลเป็นจริงท ำนำยวำ่จริงเป็นอตัรำส่วนเท่ำไรของขอ้มูลจริงทั้งหมด 
เม่ือ  TP หมำยถึง  True Positive 

 TN หมำยถึง  True Negative 
 FP หมำยถึง  False Positive 
 FN หมำยถึง  False Negative  

 

2.5 แผนกำรสุ่มตวัอยำ่งน ้ำนมดิบ 

สุ่มตวัอยำ่งจำกจ ำนวนสมำชิกสหกรณ์โคนมนครปฐม ประมำณ 180 คน  ใชสู้ตรของ Taro Yamane (1973) 
เกรด ใชสู้ตรของ Taro 

Yamane(1973) 
จ ำนวนตวัอยำ่งจำก
จ ำนวนรวมใน 

Proposal 
A 124 143 
B 124 143 
C 124 143 
D 124 143 
E 124 143 
F 124 143 
G 124 143 

จ ำนวนรวม 868 1001 
  
จำกตำรำงจะเห็นไดว้ำ่จ  ำนวนตวัอยำ่งท่ีคำดหวงัจำกกำรค ำนวณดว้ยสูตรของ Taro Yamane จะได ้124 ขอ้มูล  แต่

เน่ืองจำกในขอ้เสนอโครงกำรก ำหนดไวว้ำ่จะเก็บขอ้มูลไม่นอ้ยกวำ่ 1,000  ขอ้มูล จึงน ำไปค ำนวณเฉล่ียแต่ละเกรดได้
ขอ้มูลท่ีตอ้งเก็บมำกท่ีสุดเท่ำกบั 143 ขอ้มูล 
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2.6 วธีิวเิครำะห์จ ำนวนจุลินทรียท่ี์มีชีวติทั้งหมด (Standard Plate Count) อำ้งอิงตำมวธีิกำรของกรมปศุสัตว ์

      2.6.1 ตวัอยำ่งน ้ำนมดิบจำกศูนยรั์บน ้ำนมดิบ ท ำกำรเก็บตวัอยำ่งท่ีจุดรับน ้ำนมดิบจ ำนวน 200 
มิลลิลิตร ต่อสมำชิกหน่ึงหมำยเลข แบบสุ่ม จำกนั้นน ำมำวดัค่ำปัจจยัไดแ้ก่ อุณหภูมิ pH DO และ EC จำกนั้นเก็บ
ตวัอยำ่งแช่น ้ำแขง็เพื่อน ำไปวิเครำะห์จ ำนวนจุลินทรียท์ั้งหมดในหอ้งปฏิบติักำร 
            2.6.2 ตวัอยำ่งน ้ำนมดิบจำกถงัรวสหกรณ์โคนมนครปฐม เม่ือซ้ือตวัอยำ่งแลว้น ำใส่ถงัน ้ ำแขง็มำยงั
หอ้งปฏิบติักำร ท ำกำรแบ่งตวัอยำ่งใส่ถุงพลำสติกสะอำด ถุงละ 250 มิลลิลิตร น ำไปบ่มท่ีอุณหภูมิต่ำง ๆ ไดแ้ก่ 25, 
35, 37C และติดตำมวดัค่ำกำรเปล่ียนแปลงของค่ำ EC เม่ือค่ำกำรน ำไฟฟ้ำเปล่ียนแปลง 0.5 ท ำกำรวดัค่ำปัจจยัอ่ืน ๆ 
ไดแ้ก่ อุณหภูมิ pH และ DO จำกนั้นน ำมำตรวจวเิครำะห์ปริมำณแบคทีเรียทั้งหมด  

กำรวเิครำะห์ปริมำณจุลินทรียท์ั้งหมดท ำโดยกำรปิเปตตวัอยำ่งน ้ำนม 1 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดท่ี1 

(1:10) ผสมตวัอยำ่งกบัน ้ำยำเจือจำงสำรละลำยเปบโตน ร้อยละ 0.1 ผสมใหเ้ขำ้กนั ดว้ย vortex mixer ใชปิ้เปตใหม่ดูด

จำกหลอดท่ีหน่ึง 1 มิลลิลิตร ใส่หลอดท่ีสอง (1:100) ผสม ตวัอยำ่งกบัน ้ำยำเจือจำงให้เขำ้กนั ใชปิ้เปตอนัใหม่ ดูด

ตวัอยำ่ง 1 มิลลิลิตร ใส่หลอด ต่อไป (1:1,000) ตำมล ำดบัควำมเจือจำงท่ีตอ้งกำร ดูดตวัอยำ่งจำกควำมเจือจำงท่ี

ตอ้งกำรมำ 1 มิลลิลิตร (1:100 และ 1:1,000) ใส่ลงในจำนอำหำรเล้ียงเช้ือ Plate Count Agar ตำมล ำดบัโดยท ำตวัอยำ่ง

ละ 2 ซ ้ ำ เทอำหำรเล้ียงเช้ือลงในจำน ผสมใหเ้ขำ้กบัตวัอยำ่ง น ้ำนม ทิ้งใหแ้ขง็ตวั เรียงใส่ตูบ้่มเพำะเช้ือโดยคว  ่ำจำน 

เพื่อไม่ใหไ้อน ้ำตกบนจำนอำหำร บ่มท่ี 32±1 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 48±3 ชัว่โมง เม่ือไดเ้วลำน ำจำนอำหำรเล้ียง

เช้ือออกจำก ตูบ้่ม เพื่อนบัจ ำนวนโคโลนี  

2.7 กำรทวนสอบวธีิกำรวิเครำะห์ปริมำณจุลินทรียท์ั้งหมดในน ้ำนมดิบ 

      ท  ำกำรสุ่มตวัอยำ่งน ้ำนมดิบท่ีน ำมำวเิครำะห์ปริมำณจุลินทรียท์ั้งหมด จ ำนวนเกรดละ 10% น ำตวัอยำ่ง

เดียวกนัน้ีส่งไปวเิครำะห์จ ำนวนจุลินทรียท์ั้งหมดท่ีห้องปฏิบติักำรของคณะสัตวแพทย ์ซ่ึงไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน 

ISO17025 เพื่อทวนสอบควำมแม่นย  ำของผูท้  ำกำรวเิครำะห์  
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3. ผลการวจัิย (Result)  
  3.1 ผลกำรพฒันำเคร่ืองมือวดั 

3.1.1 กำรวเิครำะห์ปัจจยัเพื่อเลือกพฒันำเซนเซอร์ตรวจวดั 

จำกกำรทดลองในขั้นตน้เพื่อหำค่ำควำมสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีจะใชส้ร้ำงเคร่ืองมือวดั ซ่ึงไดท้  ำกำรเลือกกำร

เก็บขอ้มูลท่ีส ำคญัท่ีเป็นปัจจยับ่งบอกถึงค่ำคุณภำพน ้ำนม ไดแ้ก่ 1. Conductivity (µS/ml) 2. DO (mg/ml)                         

3. Temperature (◦C) 4. pH 5. Fat (mg/ml) 6. SNF 7. Density (mg/cm3) 8. Protein (mg/ml) 9. FP (◦C) 10. 

Lactose (mg/ml) 11. Specific gravity 12. Number Microbial (1 x 103 CFU/ml)   (ตำรำงท่ี 1) แต่จำกผลกำรท ำ

กำรทดลองพบวำ่ค่ำ FP (◦C) และ Specific gravity ของกำรทดลองทั้งหมดมีค่ำไม่แตกต่ำงกนั   จำกนั้นจึงน ำค่ำ

ทั้งหมดท่ีเหลือคือ 1. Conductivity (µS/ml) 2. DO (mg/ml) 3. Temperature (◦C) 4. pH 5. Fat (mg/ml) 6. SNF 7. 

Density (mg/cm3) 8. Protein (mg/ml) 9. Lactose (mg/ml) 10. Number Microbial (1 x 103 CFU/ml)   จ  ำนวน 10 

ตวัแปรไปท ำกำรวเิครำะห์องคป์ระกอบ กำรวิเครำะห์องคป์ระกอบหรือกำรวเิครำะห์ตวัประกอบ (Factor 

Analysis) เป็นเทคนิคในกำรคน้หำตวัประกอบต่ำงๆ (Factors) ท่ีตวัแปรในกลุ่มนั้นมีองคป์ระกอบรวมกนั 

(สัมพนัธ์กนั) ช่วยใหท้รำบวำ่มีตวัประกอบอะไรบำ้งท่ีสำมำรถวดัร่วมกนัได ้โดยขอ้มูลทั้งหมดถูกน ำมำท ำกำร 

Normalization ใหมี้ค่ำอยูใ่นช่วง 0-1 จำกนั้นใชว้ธีิกำรวเิครำะห์ปัจจยัดว้ย Multivariate Factor Analysis โดยใช้

เทคนิคหมุนแกนองคป์ระกอบตั้งฉำกดว้ยวธีิแวริแมกซ์ (Varimax) เป็นเทคนิคท่ีท ำใหมี้จ ำนวนตวัแปรท่ีนอ้ย

ท่ีสุด มีค่ำ Factor loading มำกในแต่ละปัจจยัจึงเป็นวธีิท่ีนิยมใชม้ำกท่ีสุด  โดยกำรคดัเลือกตวัแปรนั้นจะ

พิจำรณำจำกค่ำ Eigenvalue ตอ้งมำกกวำ่ 1.00 เป็นตวัท่ีบอกถึง ควำมสำมำรถขององคป์ระกอบวำ่อธิบำยควำม

แปรปรวนของกลุ่มตวัแปรไดม้ำกนอ้ยเพียงเท่ำใด  และค่ำน ้ำหนกัองคป์ระกอบ (Loading หรือ เรียกวำ่ Factor 

Loading) เป็นค่ำช้ีถึงระดบัหรือปริมำณควำมสัมพนัธ์ ระหวำ่งตวัแปรแต่ละตวักบัตวัประกอบ 
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ตำรำงท่ี 1 ปัจจยัน ำเขำ้ และปริมำณจุลินทรียใ์นน ้ำนมดิบ 

ล ำดบั 

Conductivity DO Temperature pH 

 

 

Fat SNF 

 

 

Density Protein FP Lactose Specific 

gravity 

 

Number 

Micro 

(µS/ml) (mg/ml) (◦C) (mg/ml) (mg/cm3) (mg/ml) (◦C)  (mg/ml) 
(1x103 

CFU/ml)  

1 1848 4.77 34 6.78 9.39 9.5 33.2 3.54 0.603 5.04 1.028 6.2 

2 1867 4.83 34.2 6.75 3.69 7.78 26.79 2.9 -0.485 4.12 1.026 170 

3 1883 6.76 32.1 6.77 7.25 9.03 29.89 3.37 0.593 4.74 1.029 5 

4 1986 4.83 34.8 6.84 4.78 8.59 29.31 3.2 -0.547 4.54 1.029 67 

5 1891 4.72 34 6.77 4.67 10.04 34.77 3.74 -0.648 5.32 1.034 59 

6 1922 4.67 33.2 6.75 5.32 8.05 27.12 3 -0.512 4.24 1.027 56 

7 1876 5.03 32.8 6.81 6.67 6.95 22.23 2.79 -0.426 3.57 1.022 48 

8 1854 5.28 31.2 6.78 6.73 9.22 30.79 3.44 -0.603 4.85 1.03 92 
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ล ำดบั Conductivity DO Temperature pH Fat SNF Density Protein FP Lactose 
Specific 

gravity 

Number 

Micro 

 (µS/ml) (mg/ml) (◦C)  (mg/ml)  (mg/cm3) (mg/ml) (◦C)  (mg/ml)  
(1x103 

CFU/ml)  

9 2043 4.09 32.7 6.79 5.66 3.17 31.06 3.42 -0.593 4.84 1.031 23 

10 1902 4.74 33 6.74 5.64 10.12 37.56 4.06 -0.717 5.77 1.037 120 

11 1863 6.75 33.4 6.76 6.86 7.86 25.78 2.93 -0.505 4.12 1.025 10 

12 1972 4.75 34.2 6.71 4.79 7.37 24.86 2.75 -0.462 3.88 1.024 87 

13 1892 4.86 34.2 6.79 5.02 7.61 25.63 2.84 -0.48 4.01 1.025 12 

14 1914 4.48 34.4 6.73 5.66 6.2 20.25 2.31 -0.386 3.25 1.02 36 

15 1862 4.84 33.1 6.77 5.41 7.52 25.13 2.8 -0.475 3.95 1.025 500 

16 1937 5.33 32.6 6.8 5.59 8.39 28.24 3.13 -0.537 4.42 1.028 35 

17 2036 4.45 34.3 6.74 5.61 7.71 25.76 2.88 -0.489 4.06 1.025 160 
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ล ำดบั Conductivity DO Temperature pH Fat SNF Density Protein FP Lactose 
Specific 

gravity 

Number 

Micro 

 (µS/ml) (mg/ml) (◦C)  (mg/ml)  (mg/cm3) (mg/ml) (◦C)  (mg/ml)  
(1x103 

CFU/ml)  

18 1906 4.73 34.4 6.75 4.25 7.69 26.23 2.87 -0.481 4.06 1.026 150 

19 2101 4.58 31.4 6.76 3.15 7.55 26.19 2.81 -0.467 4 1.026 160 

20 2033 5.24 31.1 6.76 4.01 7.76 26.52 2.89 -0.485 4.1 1.026 91 

21 1986 5.05 31.4 6.73 3.42 7.91 27.35 2.95 -0.492 4.19 1.027 26 

22 1930 5.31 31.9 6.77 4.36 7.57 25.74 2.82 -0.474 4 1.025 13 

23 2025 4.85 32.4 6.68 4.29 7.44 25.3 2.77 -0.464 3.93 1.025 44 

24 1887 4.63 29.9 6.75 5.06 7.75 26.1 2.89 -0.489 4.08 1.026 52 

25 2028 3.73 31.6 6.76 4.62 7.62 25.82 2.84 -0.478 4.02 1.025 42 
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ล ำดบั Conductivity DO Temperature pH Fat SNF Density Protein FP Lactose 
Specific 

gravity 

Number 

Micro 

 (µS/ml) (mg/ml) (◦C)  (mg/ml)  (mg/cm3) (mg/ml) (◦C)  (mg/ml)  
(1x103 

CFU/ml)  

26 2104 4.96 33.5 6.74 3.31 7.48 25.85 2.79 -0.463 3.96 1.025 140 

27 2078 6.82 30.7 6.79 4.08 7.87 26.95 2.93 -0.493 4.16 1.026 44 
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ภำพท่ี 24 ค่ำ Eigenvalue จำกกำรวเิครำะห์ตวัแปร 

ผลจำกกำรวเิครำะห์พบวำ่ค่ำ 1. Conductivity (µS/ml)  2. DO (mg/ml) 3. Temperature (◦C) และ      4. 

pH เป็นตวัแปรท่ีมีค่ำ Eigenvalue มำกกวำ่ 1 โดยมีค่ำดงัน้ี  3.80, 1.51, 1.50 และ 1.01 ตำมล ำดบั และจำก

กรำฟค่ำน ้ำหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรดงัแสดงในภำพท่ี 24 ตวัแปร Conductivity (µS/ml)  มี

ควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัค่ำ CFU เน่ืองจำกมีทิศทำงของกรำฟไปในทิศทำงเดียวกนั  ส่วนค่ำ DO และ 

Temperature มีควำมสัมพนัธ์กนัดีเน่ืองจำกเส้นแกนช้ีไปในทิศทำงเดียวกนั แต่ค่ำ pH กบั CFU มี

ควำมสัมพนัธ์แบบผกผนั  และพบวำ่ pH มีควำมสัมพนัธ์กนัดีกบั FAT ส่วน NFC , Protein, Lactose และ 

Density มีควำมสัมพนัธ์กนัในกลุ่มน้ี ภำพท่ี 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 25 ค่ำน ้ำหนกัองคป์ระกอบของตวัแปร 
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ดงันั้นจึงสรุปไดว้ำ่ควรเลือกใช ้Sensor เพียง 4 ชนิดเพื่อท ำกำรวดัค่ำในน ้ำนมดิบเพื่อน ำไปป้อนเขำ้สู่

แบบจ ำลองในกำรท ำนำยของระบบปัญญำประดิษฐ ์ไดแ้ก่  Conductivity (µS/ml),  DO (mg/ml), 

Temperature (◦C) และ pH 

3.1.2 กำรพฒันำ Sensor เพื่อใชว้ดัค่ำในน ้ำนมดิบ 

จำกกำรวเิครำะห์ตวัแปรท่ีมีผลกระทบต่อจ ำนวนเช้ือจุลินทรียท์ั้งหมดในน ้ำนมดิบ สำมำรถน ำมำ

ก ำหนดเป็นรูปแบบกำรก ำหนดอุปกรณ์ทำงไฟฟ้ำส ำหรับพฒันำตน้แบบเคร่ืองมือวดัดงัแสดงไวใ้นภำพ

ท่ี 26 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 26 แผนผงักำรติดตั้งอุปกรณ์ 

เซ็นเซอร์ทั้งหมดมี 4 ตวั ไดแ้ก่ pH sensor, DO sensor, EC sensor และ Temperature sensor โดยทั้ง 3 ชนิด

แรกจะเป็นอุปกรณ์ท่ีส่งสัญญำณแบบ Analogue โดยก่อนท่ีจะเขำ้ไปยงั Interface Card จะท ำกำรก ำหนด

สัญญำณรบกวนและขยำยสัญญำณดว้ย Amplifier เพื่อใหมี้ยำ่นกำรวดัท่ีละเอียดมำกข้ึน ส่วน Temperature 

sensor เลือกใชแ้บบ Digital ท่ีสำมำรถเช่ือมต่อเขำ้กบั Interface Card ไดโ้ดยตรง  เม่ือสัญญำณกำรวดัไดผ้ำ่น

เขำ้ชุด Interface Card แลว้จะท ำกำรส่งสัญญำณออกมำเขำ้สู่อุปกรณ์ประมวลผลและแสดงผลกำรวดัดว้ย 

LAN Port  กำรติดตั้งอุปกรณ์จริงแสดงไวใ้นภำพท่ี 27  โดยไฟฟ้ำแรงดนั 220 V AC จะผำ่นเขำ้มำยงัชุด

ทดสอบผำ่นทำง Power Switch เพื่อเขำ้ไปยงั Transformer 24 V DC แล 5 V DC  ซ่ึงแหล่งจ่ำยไฟ  24 V DC 
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ส่งแรงดนัไฟฟ้ำไปใหก้บั Amplifier ส ำหรับขยำยสัญญำณของเคร่ืองมือวดัทั้ง 3  และแหล่งจ่ำย 5 V DC ส่ง

แรงดนัไฟฟ้ำไปใหก้บัหวั Probe ส ำหรับ  pH sensor, DO sensor, EC sensor และ Interface Card ส่วนกำรวดั

อุณหภูมิใชแ้หล่งจ่ำยไฟฟ้ำจำก Interface Card  ดำ้นนอกของชุดทดสอบคุณภำพน ้ำนมดิบ แสดงไวใ้นภำพท่ี 

5 และ 6 โดยช่อง LAN Port มีไวส้ ำหรับส่งสัญญำณท่ีวดัไดเ้ขำ้ไปประมวลผลและแสดงผลบนอุปกรณ์

ประมวลผลซ่ึงจดัใหเ้ป็นอุปกรณ์ในฝ่ัง Client ท่ีจะส่งขอ้มุลไปเช่ือมต่อกบั Server ซ่ึงจะไดอ้ธิบำยในหวัขอ้

ต่อไป  ในภำพท่ี 28, 29 แสดงกำรประกอบหวัวดัเขำ้กบัท่อเพื่อรวมหวัวดัทั้ง 3 ไวใ้ห้เป็นชุดเดียวกนั ท ำให้

สำมำรถจบัและวดัไดใ้นคร้ังเดียวพร้อมกนัทุกพำรำมิเตอร์ท่ีตอ้งกำรวดั 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 27 กำรติดตั้งอุปกรณ์ภำยในกล่องชุดทดสอบคุณภำพน ้ำนมดิบ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภำพท่ี 28 ดำ้นนอกของกล่องชุดทดสอบคุณภำพน ้ำนมดิบ 
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             ภำพท่ี 29 หวัวดัท่ีรวมไวใ้นตวัเดียวกนั 

 

3.1.3 กำรสอบเทียบกบัเคร่ืองมือวดัจำกห้องปฏิบติักำรจุลชีววทิยำ 

กำรทดลองวดัค่ำน ้ำนมดิบท่ีศูนยรั์บน ้ำนมดิบใชเ้คร่ืองมือวดัดงัแสดงในภำพท่ี 5 ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีไดรั้บ

กำรสอบเทียบมำเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  จำกนั้นจึงน ำเคร่ืองมือท่ีไดพ้ฒันำข้ึนมำท ำกำรสอบเทียบกบัเคร่ืองมือ

วดัในภำพท่ี 30   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 30 เคร่ืองมืออง้อิงวดัอุณหภูมิ ค่ำ EC ค่ำ pH และค่ำ DO 

ในภำพท่ี 31 แสดงผลกำรสอบเทียบค่ำ EC ระหวำ่งเคร่ืองมือวดัมำตรฐำนและเคร่ืองมือวดัท่ี

พฒันำข้ึน โดยแกนนอน (x) เป็นค่ำแรงเคล่ือนไฟฟ้ำมีหน่วยเป็น V ซ่ึงเป็นผลจำกกำรวดัไดจ้ำกเคร่ืองมือท่ี

pH  

DO  

Temperature 

EC  
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พฒันำข้ึน แกนตั้ง (y) เป็นค่ำ EC ท่ีไดจ้ำกเคร่ืองมือวดัอำ้งอิง ซ่ึงเคร่ืองมือทั้งสองถูกน ำมำใชว้ดัน ้ำนมดิบท่ีมี

ค่ำ EC แตกต่ำงกนั โดยกำรวดัจะใชเ้คร่ืองมือวดัทั้งสองวดัพร้อมกนัในครำวเดียว  สำมำรถท ำสมกำรสอบ

เทียบอยูใ่นรูปสมกำรก ำลงัสอง (Quadratic Equation)  และมีค่ำ R2 เท่ำกบั 0.9435 ซ่ึงจำกภำพท่ี 31 จะมีค่ำ

บำงจุดท่ีออกนอกเส้นประมำณของสมกำรก ำลงัสอง แต่อยำ่งไรก็ตำมค่ำ Error ท่ีเกิดข้ึนจะยงัไม่เกิน 5% ใน

ภำพท่ี 32 แสดงผลกำรสอบเทียบค่ำ DO ระหวำ่งเคร่ืองมือวดัมำตรฐำนและเคร่ืองมือวดัท่ีพฒันำข้ึน โดย

แกนนอน (x) เป็นค่ำแรงเคล่ือนไฟฟ้ำมีหน่วยเป็น V ซ่ึงเป็นผลจำกกำรวดัไดจ้ำกเคร่ืองมือท่ีพฒันำข้ึน แกน

ตั้ง (y) เป็นค่ำ DO ท่ีไดจ้ำกเคร่ืองมือวดัอำ้งอิง โดยกำรสอบเทียบไดใ้ชเ้คร่ืองมือทั้งสองวดัค่ำ DO ของน ้ำนม

ดิบในครำวเดียวกนัเพื่อน ำมำสร้ำงสมกำรกำรสอบเทียบ ท่ีก ำหนดใหอ้ยูใ่นรูปของสมกำรก ำลงัสอง

เช่นเดียวกนั และมีค่ำ R2 เท่ำกบั 0.9814  ซ่ึงจำกเส้นกรำฟในภำพท่ี 32 จะแสดงใหเ้ห็นเส้นสมกำรกำรสอบ

เทียบค่อนขำ้งเป็นเส้นตรง แต่จ ำเป็นตอ้งก ำหนดสมกำรใหอ้ยูใ่นรูปแบบสมกำรก ำลงัสองเช่นเดียวกนั ทั้งน้ี

เพื่อใหส้ำมำรถออกแบบระบบกำรป้อนค่ำบนหนำ้เวปผำ่น Server ไดใ้นรูปแบบเดียวกนั 

  
                  ภำพท่ี 31 ผลกำรสอบเทียบค่ำ EC ระหวำ่งเคร่ืองมือวดัท่ีพฒันำข้ึนและเคร่ืองมือวดัอำ้งอิง 

y = -1232.5x2 + 8632.2x - 8025.8
R² = 0.9435
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ภำพท่ี 32 ผลกำรสอบเทียบค่ำ DO ระหวำ่งเคร่ืองมือวดัท่ีพฒันำข้ึนและเคร่ืองมือวดัอำ้งอิง 

 

 
            ภำพท่ี 33 ผลกำรสอบเทียบค่ำ pH ระหวำ่งเคร่ืองมือวดัท่ีพฒันำข้ึนและเคร่ืองมือวดัอำ้งอิง 

 

ภำพท่ี 33 เป็นผลกำรสอบเทียบค่ำ pH ระหวำ่งเคร่ืองมือวดัท่ีพฒันำข้ีน แสดงค่ำในแนวแกนนอน (x) มี

หน่วยเป็น V และแกนตั้ง (Y) เป็นค่ำ pH ท่ีวดัไดจ้ำกเคร่ืองมืออำ้งอิง โดยผลกำรสอบเทียบใชน้ ้ำยำ pH 

y = 0.1781x2 + 3.0216x - 3.3716
R² = 0.9814
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มำตรฐำนเป็นสำรในกำรสอบเทียบดว้ยวธีิกำรวดัจำกเคร่ืองมือทั้งสองในครำวเดียวกนั ซ่ึงผลกำรสอบ

เทียบแสดงค่ำควำมเท่ียงตรงของเคร่ืองมือวดัดว้ยค่ำ R2 เท่ำกบั 0.9996  โดยมีสมกำรกำรสอบเทียบอยูใ่น

รูปของสมกำรก ำลงัสองเช่นเดียวกบักำรสอบเทียบ EC และ DO   เน่ืองจำก Sensor ท่ีใชว้ดั EC, DO และ 

pH เป็นประเภท Analog จึงมีหน่วยท่ีไดจ้ำกกำรวดัเป็น V ส ำหรับกำรวดัอุณหภูมิไดใ้ชว้งจร IC ท่ี

สำมำรถวดัอุณหภูมิไดต่้อเขำ้กบัวงจรของกำร์ดเช่ือมต่อสัญญำณไดเ้ลย จึงท ำใหก้ำรสอบเทียบอุณหภูมิ

มีหน่วยเป็น องศำเซลเซียส (C) ไดเ้ลย ผลกำรสอบเทียบ Sensor วดัอุณหภูมิ แสดงไวใ้นภำพท่ี 34 โดย

แกนนอน (x) เป็นอุณหภูมิท่ีวดัไดจ้ำกเคร่ืองมือวดัอำ้งอิงในรูปท่ี 5 และแกนตั้ง (y) เป็นค่ำอุณหภูมิท่ีได้

จำก Sensor ท่ีต่อผำ่นชุดอุปกรณ์ท่ีพฒันำข้ึน โดยมีค่ำ R2 เท่ำกบั 0.994  และสมกำรกำรสอบเทียบ

ก ำหนดใหอ้ยูใ่นรูปแบบสมกำรก ำลงัสองเช่นเดียวกบัเคร่ืองมือวดัค่ำ EC, DO และ pH   

 

        ภำพท่ี 34 ผลกำรสอบเทียบค่ำอุณหภูมิระหวำ่งเคร่ืองมือวดัท่ีพฒันำข้ึนและเคร่ืองมือวดัอำ้งอิง 

 

3.1.4 กำรสร้ำงเหมืองขอ้มูลและแบบจ ำลองกำรจ ำแนก 

จำกกำรทดลองเก็บน ้ำนมดิบแต่ละเกรดจำกหอ้งปฏิบติักำรจุลชีววทิยำจ ำนวน 1147 ตวัอยำ่ง 

โดยกำรวิเครำะห์ขอ้มูลจำกค่ำ DO, EC, pH และ Temperature ในช่วงสูงสุด (Max) และต ่ำสุด (Min) รวมทั้ง

ค่ำเฉล่ีย (Mean)  ดงัแสดงในภำพท่ี 35 ถึง 38 ตำมล ำดบั   ในภำพท่ี 35 แสดงใหเ้ห็นวำ่ช่วงตวัอยำ่งคุณภำพ

y = -0.0048x2 + 1.3838x - 7.4468
R² = 0.9942
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น ้ำนมดิบในเกรด A-F มีแนวโนม้ค่ำเฉล่ียของ DO สูงมำกข้ึนตำมล ำดบั ยกเวน้ท่ีเกรด G จะมีค่ำตกลงมำจำก

เกรด F มีค่ำเฉล่ียใกลเ้คียงกบัเกรด A  ในภำพท่ี 36 แสดงใหเ้ห็นวำ่ค่ำเฉล่ียของ EC จำกกำรวดัคุณภำพน ้ำนม

ดิบในเกรด A ถึง B จะเพิ่มข้ึนอยำ่งรวดเร็ว แต่ตั้งแต่เกรด B-G ค่ำเฉล่ียมีแนวโนม้ค่อนขำ้งคงท่ี แต่จะสูงมำก

ท่ีสุดท่ีคุณภำพน ้ำนมดิบเกรด G  ในภำพท่ี 37 แสดงผลกำรวดัค่ำเฉล่ีย pH ของแต่ละเกรดพบวำ่มีค่ำคงท่ีไม่

แตกต่ำงกนัตั้งแต่เกรด A-G  จำกภำพท่ี 38 แสดงใหเ้ห็นกำรเก็บค่ำผลกำรทดลองในห้องปฏิบติักำรจุล

ชีววทิยำมีกำรกระจำยตวัอยูใ่นช่วงค่ำเฉล่ีย 25-30 C 

 
ภำพท่ี 35 ผลกำรวดัค่ำ DO แต่ละเกรดของคุณภำพน ้ำนมดิบ A-G 

 

 
ภำพท่ี 36 ผลกำรวดัค่ำ EC แต่ละเกรดของคุณภำพน ้ำนมดิบ A-G 
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ภำพท่ี 37 ผลกำรวดัค่ำ pH แต่ละเกรดของคุณภำพน ้ำนมดิบ A-G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 38 ผลกำรวดัค่ำอุณหภูมิแต่ละเกรดของคุณภำพน ้ำนมดิบ A-G 
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ตำรำงท่ี 2 ขอ้มูลเกรดน ้ำนมดิบน ำเขำ้เหมืองขอ้มูลส ำหรับสร้ำงแบบจ ำลองกำรจ ำแนกคุณภำพเกรด     
                น ้ำนมดิบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 39 ผลกำรทดสอบก ำลงัทำงสถิติ (Statistical power) 

จำกกำรทดสอบก ำลงัทำงสถิติดงัแสดงในภำพท่ี 39 พบวำ่จ ำนวนตวัอยำ่งท่ีมีผลต่อค่ำทำงสถิติ
จะตอ้งมีขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 28 ตวัอยำ่ง และมีค่ำ Actual power  เท่ำกบั 0.9503431 ดงันั้นจึงมัน่ใจวำ่จ ำนวน
ตวัอยำ่งท่ีไดท้  ำกำรเก็บมำใชเ้พื่อน ำมำใหปั้ญญำประดิษฐไ์ดเ้รียนรู้ขอ้มูลมีควำมเพียงพอ 

 

Grade จ ำนวน ร้อยละ ปริมำณจุลินทรีย ์(CFU/ml) 

A 159 13.54 200,000 
B 155 13.20 200,001-300,000 
C 192 16.35 300,001-400,000 
D 170 14.48 400,001-500,000 
E 178 15.16 500,001-700,000 
F 158 13.46 700,001-1,000,000 
G 162 13.80 1,000,001 
รวม 1174 100 - 
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ภำพท่ี 40 ผลกำรเรียนรู้ในปัญญำประดิษฐ ์โดยใชเ้ทคนิคโครงข่ำยใยประสำทเทียม 

 จำกภำพท่ี 40 เป็นผลกำรน ำขอ้มูลมำท ำกำรเรียนรู้ดว้ยปัญญำประดิษฐ์โดยใชเ้ทคนิคโครงข่ำยใย

ประสำทเทียมพบวำ่ ค่ำควำมถูกตอ้งในกำรท ำนำยต ่ำมำกเพียงร้อยละ 27.6831 ทั้งน้ีเน่ืองจำกจ ำนวนขอ้มูล

น ำเขำ้ (Input) จ ำนวน 3 ตวั ไดแ้ก่ DO, EC และ pH  มีจ  ำนวนนอ้ยกวำ่จ ำนวนขอ้มูลส่งออก (Output) จ ำนวน

เกรดของน ้ำนมดิบจ ำนวน 7 เกรด   ดงันั้นจึงหำเทคนิคปัญญำประดิษฐ์อ่ืนท่ีมีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้

ขอ้มูลไดถู้กตอ้งมำกกวำ่เทคนิคโครงข่ำยใยประสำทเทียม 

       เม่ือน ำขอ้มูลดงักล่ำวในขั้นตน้ไปท ำกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ในเหมืองขอ้มูลส ำหรับโดยใชว้ธีิกำร

น ำขอ้มูลทั้งหมดมำกำรแบ่งกลุ่มขอ้มูลดว้ยวธีิ Decision Tree ดว้ยเทคนิค RandomTree ใชข้อ้มูลปัจจยัน ำเขำ้

จ ำนวน 3 ตวั ไดแ้ก่ DO, EC และ pH  สำมำรถท ำนำยเกรดน ้ำนมไดแ้ม่นย  ำร้อยละ 99.15  และมีควำมผดิพลำด

ร้อยละ 0.85  ดงัแสดงในภำพท่ี 41  โดยเม่ือท ำกำรสอนให้โปรแกรมเรียนรู้ขอ้มูลแลว้จะไดอ้ลักอริทึมในกำร

ตดัสินใจซ่ึงสำมำรถแสดงได ้2 แบบ คือ แบบเชิงตวัเลขและแบบแผนภูมิรูปภำพ ดงัแสดงในภำพท่ี 41 และ 

42 ตำมล ำดบั   จำกผลกำรสร้ำงแบบจ ำลองพบวำ่มีควำมแม่นย  ำร้อยละ 99.2  และมีอตัรำกำรฟ้ืนคืนร้อยละ 

99.1 ซ่ึงถือวำ่มีควำมเช่ือมัน่ในกำรเป็นแบบจ ำลองตน้แบบในกำรจ ำแนกเกรดน ้ำนมดิบทั้ง 7 ระดบัคุณภำพ 

ตั้งแต่ A-G เน่ืองจำกในแต่ละเกรดมีควำมแม่นย  ำไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 99  เช่นกนั 

 

  



47 
 

 

 

 
ภำพท่ี 41 ผลกำรน ำขอ้มูลมำสร้ำงแบบจ ำลองกำรเรียนรู้ในปัญญำประดิษฐ ์โดยใชเ้ทคนิค Random  

               Tree 

 

ภำพท่ี 42 ตวัอยำ่งแผนภำพ Random Tree เชิงตวัเลข 
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ภำพท่ี 43 ตวัอยำ่งแผนภำพ Random Tree แบบแผนภูมิ 

     1. โหนดภำยใน (internal node) คือ คุณสมบติัต่ำง ๆ ของขอ้มูล ซ่ึงเม่ือขอ้มูลใด ๆ ตกลงมำท่ีโหนด จะ

ใชคุ้ณสมบติัน้ีเป็นตวัตดัสินใจวำ่ขอ้มูลท่ีไดจ้ะไปในทิศทำงใด โดยโหนดรำกจะใชค้่ำ EC เป็นคุณสมบติัตั้ง

ตน้ในกำรคดัแยกขอ้มูล 

2. ก่ิง (Branch, Link) เป็นค่ำคุณสมบติัของคุณสมบติัในโหนดภำยในท่ีแตกก่ิงน้ีออกมำซ่ึงโหนด

ภำยในจะแตกก่ิงเป็นจ ำนวนเท่ำกบัคุณค่ำคุณสมบติัของโหนดภำยในนั้นๆ ในกำรแตกก่ิงของแต่ละโหนดจะ

ใชค้่ำ DO และ pH ในกำรแยกก่ิงต่อไป 

3. โหนดใบ (Leaf node) คือ กลุ่มต่ำง ๆ ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ในกำรแยกแยะขอ้มูลล ำดบัถดัมำจำกรำกและ

ก่ิงตำมล ำดบั ในงำนวจิยัน้ีก ำหนดให้โหนดใบเป็นเกรดคุณภำพน ้ำนมดิบเกรด A-G  
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3.1.5 กำรทวนสอบแบบจ ำลองกำรจ ำแนก 

 จำกกำรน ำขอ้มูลจ ำนวน 239 ขอ้มูลดงัแสดงในตำรำงท่ี 3 โดยแต่ละเกรดมีจ ำนวนขอ้มูลอยูใ่นช่วง 

31-41 ขอ้มูล เพื่อน ำมำทวนสอบแบบจ ำลองกำรจ ำแนกเกรดคุณภำพน ้ำนมดิบ โดยคิดเป็นประมำณร้อยละ 

20 ของขอ้มูล 1174 ท่ีใชใ้นกำรสร้ำงแบบจ ำลอง ผลกำรทวนสอบพบวำ่ แบบจ ำลองท่ีสร้ำงข้ึนมีควำมแม่นย  ำ

ร้อยละ 87.45 ซ่ึงถือวำ่แบบจ ำลองน้ีสำมำรถใชใ้นกำรจ ำแนกคุณภำพน ้ำนมดิบจำกตวัแปร DO, EC และ pH 

ได ้  รำยละเอียดผลกำรทวนสอบแสดงในภำพท่ี 44 จำกผลกำรทวนสอบเม่ือพิจำรณำรำยเกรด พบวำ่เกรด E 

มีค่ำควำมผดิพลำดสูงท่ีสุด โดยมีอตัรำกำรฟ้ืนควำมจ ำเพียงร้อยละ 65.6 รองลงมำไดแ้ก่เกรด C และ D มีค่ำ

อตัรำกำรฟ้ืนควำมจ ำเท่ำกบัร้อยละ 81.8 และ 83.9 ตำมล ำดบั  

 

                 ตำรำงท่ี 3 ขอ้มูลเกรดน ้ำนมดิบส ำหรับทวนสอบแบบจ ำลองกำรจ ำแนกคุณภำพเกรดน ้ำนมดิบ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grade จ ำนวน ร้อยละ ปริมำณจุลินทรีย ์(CFU/ml) 

A 34 14.2259 200,000 
B 31 12.9707 200,001-300,000 
C 33 13.8075 300,001-400,000 
D 31 12.9707 400,001-500,000 
E 32 13.3891 500,001-700,000 
F 37 15.4812 700,001-1,000,000 
G 41 17.1548 1,000,001 
รวม 239 100 - 
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ภำพท่ี 44 ผลกำรทวนสอบแบบจ ำลองกำรจ ำแนกคุณภำพเกรดน ้ำนมดิบจ ำนวน 239 ตวัอยำ่ง 

3.1.6 กำรพฒันำ Application ท ำนำยขอ้มูลน ้ำนมดิบ 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 45 หนำ้จอหลกัของ Application 
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 โครงกำรวจิยัน้ีไดอ้อกแบบระบบกำรเช่ือมต่อแบบ Web Application ท่ีสำมำรถใหทุ้กอุปกรณ์

ส่ือสำรสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลในระบบได ้  โดยแบ่งเป็น 4 เมนูหลกั ไดแ้ก่ ผูใ้ชง้ำน สหกรณ์ รำยงำน และ

แบบจ ำลอง ดงัแสดงในภำพท่ี 45   

 เมนูผูใ้ชง้ำน สำมำรถแบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ยได ้2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) CT ลงทะเบียน เป็นหนำ้จอส ำหรับ

เพิ่มสำมำชิกเกษตรกรผูส่้งน ้ำนมสำมำรถสมคัรเขำ้ในฐำนขอ้มูลเพื่อส่งขอ้มูลส่วนตวัท่ีจ  ำเป็นเก็บไวใ้น

ระบบ Server ดงัแสดงตวัอยำ่งในภำพท่ี 46 2) ST พนกังำน เป็นหนำ้จอส ำหรับเพิ่มขอ้มูลเจำ้หนำ้ท่ีของ

สหกรณ์ในกำรก ำหนดสิทธ์ิเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีแตกต่ำงกนัไดแ้ก่ Admin เป็นผูดู้แลหลกัของสหกรณ์นั้นๆ และ 

Operator เป็นเจำ้หนำ้ท่ีส ำหรับท ำกำรวดัค่ำน ้ำนมดิบของแต่ละสหกรณ์ ดงัแสดงในภำพท่ี 47  

 

ภำพท่ี 46 หนำ้จอส ำหรับ CT ลงทะเบียนเกษตรกร 

 

ภำพท่ี 47 หนำ้จอส ำหรับ ST ลงทะเบียนเจำ้หนำ้ท่ีของสหกรณ์ 

 เมนูสหกรณ์ เป็นหนำ้จอส ำหรับเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีอยูข่องสหกรณ์และรำคำน ้ำนมดิบแต่ละเกรดของ

สหกรณ์ โดย Admin ของแต่ละสหกรณ์จะเป็นผูท่ี้สำมำรถท ำกำรแกไ้ขค่ำรำคำน ้ำนมดิบในแต่ละวนัได ้ 
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ท ำใหข้อ้มูลรำคำค่ำน ้ำนมของสมำชิกท่ีขำยไดใ้นแต่ละวนัแยกตำมเกรดต่ำง ๆ สำมำรถปรับเปล่ียนไดเ้ป็น

ปัจจุบนั ณ จุดรับซ้ือน ้ำนมดิบ ดงัแสดงตวัอยำ่งหนำ้จอกำรแกไ้ขรำคำค่ำน ้ำนมดิบในภำพท่ี 48 

 

ภำพท่ี 48 หนำ้จอรำคำน ้ำนมดิบของสหกรณ์ 

 เมนูประวติักำรซ้ือขำย เป็นหนำ้จอหลกัส ำหรับแสดงรำยละเอียดกำรขำยน ้ำนมดิบในแต่ละวนัของ

เกษตรกรโดยแยกเป็นหมำยเลขถงั จ  ำนวนลิตร เกรดของน ้ำนมดิบในถงันั้น และรำคำท่ีไดจ้ำกกำรขำย โดย

เกษตรกรสำมำรถคน้ขอ้มูลของตวัเองในแต่ละวนัท่ีขำยได ้และเฉพำะ Admin ของสหกรณ์เท่ำนั้นท่ี

สำมำรถดูกำรซ้ือขำยในภำพรวมได ้ ดงัแสดงตวัอยำ่งหนำ้จอในภำพท่ี 49 

 

 

ภำพท่ี 49 หนำ้จอประวติักำรซ้ือขำย 
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ภำพท่ี 50  กำรป้อนค่ำกำรซ้ือขำยในกรณีท่ีท ำกำรวดัแบบ Offline  
 กรณีระบบของ Server มีปัญหำไม่สำมำรถส่งผลกำรวดัจำกเคร่ืองมือวดัเขำ้มำเก็บใน server ได ้

เคร่ืองมือวดัไดถู้กออกแบบใหส้ำมำรถท ำกำรวดัไดท้ั้งแบบ Online และ Offline หำกเลือกกำรวดัแบบ 

Offline สำมำรถน ำค่ำผลกำรวดัแบบ Offline มำเพิ่มเขำ้ในระบบกำรซ้ือขำยไดภ้ำยหลงั โดยกำรกรอก

ขอ้มูลกำรวดัผำ่นหนำ้จอ ดงัแสดงในภำพท่ี 50 

 

 ภำพท่ี 51 หนำ้จอแบบจ ำลองส ำหรับเพิ่มขอ้มูลดิบเขำ้ใน Server เพื่อสร้ำง Classification ในอนำคต  

เมนูแบบจ ำลอง เป็นหนำ้จอในกำรเพิ่มขอ้มูลดิบเขำ้ไปในระบบ Server จำกหลำย ๆ สหกรณ์เพื่อให้

สำมำรถน ำขอ้มูลท่ีมีกำรวดัและทวนสอบขอ้มูลจำกหอ้งปฏิบติักำรจุลชีววทิยำท่ีไดท้  ำกำรตรวจนบัจ ำนวน

เช้ือแลว้ป้อนเพิ่มส ำหรับน ำไปใชใ้นกำรเรียนรู้ของเหมืองขอ้มูลในอนำคต ซ่ึงอำจจะก ำหนดใหต้อ้งมมี

กำรอปัเดทขอ้มูลตำมวงรอบเวลำท่ีก ำหนดและกำรสั่งใหเ้หมืองขอ้มูลเรียนรู้ขอ้มูลใหม่โดย Admin เป็น

ผูด้  ำเนินกำรอปัเดทแบบจ ำลองกำรเรียนรู้ของ Server  
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ส ำหรับหนำ้จอ Application ของเคร่ืองมือวดัถูกออกแบบมำใหเ้ป็นแบบ Web Application เช่นเดียวกนั 

โดยสำมำรถกรอกเบอร์โทรศพัทแ์ทนช่ือลูกคำ้ หมำยเลขถงั และจ ำนวนลิตรท่ีท ำกำรซ้ือขำย ส ำหรับผลกำร

วดัค่ำ pH, DO, EC และ Temperature ถูกแสดงบนหนำ้จอ โดย operator ผูใ้ชเ้คร่ืองมือวดัจะตอ้งกดปุ่ม 

“อ่ำนค่ำ” เพื่อท ำกำรอ่ำนค่ำพำรำมิเตอร์ทั้ง 4 ตวั จำกนั้นจึงกดปุ่ม “ประมวลผล” เพื่อน ำตวัแปรทั้ง 4 ตวัน้ี 

ไปท ำนำยเกรดของน ้ำนมดิบในระบบ Server และส่งผลกลบัมำแสดงยงัหนำ้จอ  เม่ือเสร็จแลว้จ ำตอ้งท ำ

กำรบนัทึกค่ำผลกำรวดัเก็บไวด้ว้ยทุกคร้ัง โดยกำรกดปุ่ม “บนัทึก Online” จะเป็นกำรบนัทึกค่ำลงใน Server 

ส่วนกำรบนัทึกแบบ Offline จะเป็นกำรบนัทึกค่ำเก็บไวใ้นระบบ Embedded ท่ีไดเ้ช่ือมต่อระบบไว ้   ดงั

แสดงในภำพท่ี 52 

 
ภำพท่ี 52 หนำ้จอ Application ส ำหรับใชว้ดัและบนัทึกขอ้มูล  

เน่ืองจำก Sensor ของเคร่ืองมือวดัแต่ละชนิดหรือแต่ละตวัอำจจะมีผลกำรสอบเทียบแตกต่ำงกนัไป

ดงันั้นจึงจ ำเป็นตอ้งท ำกำรน ำสมกำรกำรสอบเทียบท่ีอยูใ่นรูปสมกำรก ำลงัสองมำบนัทึกเขำ้ในระบบ

ส ำหรับกำรวดั เพื่อใหย้ดืหยุน่ในกำรใชง้ำนโดยสำมำรถน ำเคร่ืองมือไปใชท่ี้ใดก็ไดห้รือสลบัเคร่ืองมือ

วดักบัระบบ Embedded ก็ได ้ ซ่ึงระบบในส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีจะติดตั้งไวบ้นอุปกรณ์ประมวลผล 
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ภำพท่ี 53 หนำ้จอส ำหรับบนัทึกค่ำคงท่ีของสมกำรกำรสอบเทียบ 

 

ภำพท่ี 54 ระบบท่ีพฒันำเสร็จสมบูรณ์ 
3.1.7 ผลกำรน ำเคร่ืองมือท่ีพฒันำข้ึนไปใชใ้นกำรจ ำแนกคุณภำพน ้ำนมดิบ 

          เคร่ืองมือท่ีไดพ้ฒันำแลว้ดงัแสดงในภำพท่ี 27-30 น ำไปใชท้ดลองเพื่อท ำนำยคุณภำพน ้ำนม
ดิบไดผ้ลดงัตำรำงท่ี 3 พบวำ่มีจ ำนวนขอ้มูลท่ีเคร่ืองมือและระบบท่ีพฒันำข้ึนสำมำรถท ำนำยคุณภำพน ้ำนม
ดิบไดถู้กตอ้งจ ำนวน 23 ตวัอยำ่ง คิดเป็นค่ำควำมแม่นย  ำเท่ำกบัร้อยละ 65.71 มีขอ้มูลท ำนำยผดิพลำดจ ำนวน 
12 ขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 34.29  
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ตำรำงท่ี 4 กำรน ำเคร่ืองมือท่ีพฒันำไปใชใ้นกำรจ ำแนกคุณภำพเกรดน ้ำนมดิบ 
No. pH 

 
DO 

(mg/ml) 
EC 

(µS/ml) 
Prediction 

Results 
Lab 

Results 
Remark 

 
1 6.62 4.85 2.36 A A ถูกตอ้ง 
2 6.59 5.62 2.42 A A ถูกตอ้ง 
3 6.65 4.11 5.94 A A ถูกตอ้ง 
4 6.65 4.68 5.82 A A ถูกตอ้ง 
5 6.6 6.98 5.15 B B ถูกตอ้ง 
6 6.55 7.35 4.96 B B ถูกตอ้ง 
7 6.56 7.19 4.97 B B ถูกตอ้ง 
8 6.69 8.28 5.18 C C ถูกตอ้ง 
9 6.56 7.67 6.01 E C ผดิ 

10 6.97 8.41 4.31 C C ถูกตอ้ง 
11 6.58 6.63 4.4 F D ผดิ 
12 6.72 7.82 4.9 D D ถูกตอ้ง 
13 6.6 8.08 4.87 D D ถูกตอ้ง 
14 6.69 8.05 4.85 D D ถูกตอ้ง 
15 6.65 7.31 5.05 E D ผดิ 
16 6.6 7.6 5.56 G D ผดิ 
17 6.5 7.13 5.35 B D ผดิ 
18 6.6 8.42 5.6 D D ถูกตอ้ง 
19 6.3 7.16 7.55 C D ผดิ 
20 6.58 5.97 6.64 C D ผดิ 
21 6.56 7.43 6.57 E E ถูกตอ้ง 
22 6.6 7.12 6.45 F E ผดิ 
23 6.6 7.59 5.5 F F ถูกตอ้ง 
24 6.45 7.29 5.53 F F ถูกตอ้ง 
25 6.47 7.44 5.45 E F ผดิ 
26 6.45 7.31 5.48 F F ถูกตอ้ง 
27 6.43 7.18 5.57 B F ผดิ 
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                ตำรำงท่ี 4  (ต่อ) 

No. pH 
 

DO 
(mg/ml) 

EC 
(µS/ml) 

Prediction 
Results 

Lab 
Results 

Remark 
 

28 6.78 6.92 5.04 G G ถูกตอ้ง 
29 6.49 0.06 5.32 G G ถูกตอ้ง 
30 6.55 0.09 5.56 G G ถูกตอ้ง 
31 6.61 0.44 5.57 G G ถูกตอ้ง 
32 6.6 0.08 5.08 G G ถูกตอ้ง 
33 6.63 4.24 5.62 A G ผดิ 
34 6.73 4.22 6.12 B G ผดิ 
35 6.68 1.23 5.73 G G ถูกตอ้ง 

 
 

  



58 
 
ตำรำงท่ี 5 ผลประเมินควำมพึงพอใจกำรใชง้ำนระบบจำกผูบ้ริหำรสหกรณ์โคนม 
 

 
สหกรณ์โคนมนครปฐม 

จ ำกดั 
สหกรณ์โคนม        
ไทยมิลค ์จ ำกดั 

1. ขอ้มูลพื้นฐำนเพื่อกำรน ำไปใชบ้ริหำรจดักำร
สหกรณ์ 

4.25 4.25 

2. ขอ้มูลทำงวทิยำศำสตร์เพื่อกำรบริหำรจดักำร
คุณภำพ 

4.25 4.18 

3. กำรจดัเก็บรำยกำร รำคำและปริมำณน ้ำนมดิบใชใ้น
กำรวำงแผนกำรรับซ้ือและจ ำหน่ำยได ้

4.00 4.08 

4. ขอ้มูลจำกฐำนขอ้มูลสำมำรถใชใ้นกำรบริหำรจดักำร
กำรส่งเสริมกำรเล้ียงสัตว ์

4.13 4.17 

5. ขอ้มูลสำมำรถใชใ้นกำรทวนสอบควำมและศกัยภำพ
ในกำรผลิตน ้ำนมดิบของสมำชิก 

4.13 
 

4.17 

6. ควำมพึงพอใจในภำพรวม 4.38 4.27 
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ตำรำงท่ี 6 ผลประเมินควำมพึงพอใจกำรใชง้ำนระบบจำกผูป้ฏิบติังำนของสหกรณ์โคนม  
 

 
สหกรณ์โคนมนครปฐม 

จ ำกดั 
สหกรณ์โคนม          
ไทยมิลค ์จ ำกดั 

การประเมินด้านการท างานของระบบ  
(Functional Test) 

4.13 3.69 

1. ควำมถูกตอ้งในกำรจดัเก็บขอ้มูลพื้นฐำน 4.25 3.43 

2. ควำมถูกตอ้งของขอ้มูลทำงวทิยำศำสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 4.25 3.71 
3. ควำมถูกตอ้งในกำรแสดงขอ้มูล 4.25 3.86 
4. ควำมถูกตอ้งในกำรจดักลุ่มขอ้มูล 4.00 3.29 
5. ควำมถูกตอ้งในกำรจดัเก็บขอ้มูลลูกคำ้ 4.00 3.57 
6. ควำมถูกตอ้งในกำรรำยงำนขอ้มูลตำมช่ือลูกคำ้ 4.25 3.71 
7. ควำมถูกตอ้งในกำรรับ-ส่งขอ้มูล 4.00 3.86 
8. ควำมถูกตอ้งในกำรแกไ้ขขอ้มูล 3.75 3.86 
9. ควำมถูกตอ้งในกำรแสดงผลลพัธ์ 4.25 3.86 
10. ควำมถูกตอ้งในกำรท ำงำนของระบบในภำพรวม 4.25 3.71 
การประเมินด้านการใช้งานของระบบ  
(Usability Test) 

3.58 3.83 

1. ควำมสะดวกในกำรเพิ่ม-ลดขอ้มูล 3.25 3.71 
2. ควำมเหมำะสมในกำรน ำเสนอผลลพัธ์ของขอ้มูล 3.50 3.86 
3. ควำมเหมำะสมในกำรจดัวำงเมนูต่ำงๆ 3.50 3.86 
4. ควำมเหมำะสมในกำรวำงองคป์ระกอบโดยรวม 3.75 3.71 
5. ควำมเหมำะสมในกำรคน้หำขอ้มูล 4 3.86 
6. ควำมชดัเจนและเหมำะสมในกำรรำยงำน 3.5 4.00 
ด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบความถูกต้องใน
การเข้าใช้งานระบบ (Security Test) 

3.92 3.95 

1. ควำมเหมำะสมของกำรก ำหนดสิทธ์ิผูใ้ชใ้นระบบ 4.00 3.90 
2. ควำมถูกตอ้งในกำรล็อกอินเขำ้ใชง้ำนระบบ 4.00 4.00 
3. ควำมเหมำะสมในกำรรักษำควำมปลอดภยัของ
ระบบ 

3.75 4.00 

 



60 
 
ตำรำงท่ี 7 สรุปขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจำกสหกรณ์ 

 
1. อำจเหมำะกบักำรน ำไปใชติ้ดตำมคุณภำพนมดิบในฟำร์มท่ีคุณภำพน ้ำนมไม่ดี โดยระบบน้ีจะสำมำรถ

ช่วยเพิ่มควำมถ่ีในกำรติดตำมเพื่อปรับปรุงคุณภำพนมดิบของเกษตรกร 
2. สหกรณ์มองเห็นขอ้ดีในแง่กำรแยกเกรดนม ท ำใหไ้ดร้ำคำเพิ่มข้ึน อยำ่งไรก็ตำมตอ้งให้โรงงำนเช่ือถือ

ในวธีิกำรดว้ย 
3. ระยะเวลำในกำรตรวจวิเครำะห์ตวัอยำ่งนำนหำกสำมำรถลดระยะเวลำลงไดเ้น่ืองจำกมีตวัอยำ่ง

วเิครำะห์จ ำนวนมำก 
4. ควรพฒันำใหเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในกำรตรวจใหก้ระทดัรัด แม่นย  ำ รวดเร็ว 
5. ควรพฒันำเคร่ืองมือใหเ้ป็นระบบอตัโนมติัท่ีสำมำรถตรวจจวัอยำ่งไดค้ร้ังละมำกๆ และรวดเร็ว 
6. ควำมแม่นย  ำ กำรน ำวธีิไปเทียบกบัวธีิมำตรฐำน หรือกำรรับรองโดยหน่วยงำน น่ำจะท ำใหมี้ควำม

น่ำเช่ือถือมำกข้ึน 
7. พฒันำระบบใหเ้คร่ืองใชเ้วลำตรวจนอ้ยท่ีสุดและใหเ้คร่ืองมีขนำดเล็กเหมำะแก่กำรพกพำ 
8. กำรวดัค่ำควรวดัค่ำไดท้นัทีท่ีจุ่มหวัวดั 
9. กำรวเิครำะห์ขอ้มูลควรตอ้งใชร้ะยะเวลำท่ีรวดเร็วเพื่อใหส้ำมำรถวเิครำะห์จ ำนวนตวัอยำ่งมำกๆ ไดเ้ร็ว 

10. สหกรณ์และเกษตรกรตอ้งกำรเคร่ืองมือท่ีแม่นย  ำ รวดเร็ว ตน้ทุนต ่ำ 
11. ใชแ้ลว้ตอ้งลำ้ง probe อำจตอ้งใชค้นในกำรลำ้ง กงัวลเร่ืองกำรปนเป้ือนขำ้มถงั 
12. หำกเป็นเคร่ืองท่ีไม่ตอ้งใชค้นจะท ำใหส้มำชิกมีควำมเช่ือมัน่มำกข้ึน 
13. อำยกุำรใชง้ำนเคร่ืองมือ 
14. วธีิกำรลดสีท่ีใชอ้ยูต่น้ทุนไม่ไดแ้พง แต่ตน้ทุนท่ีรำคำแพงคือแรงงำน และระยะเวลำท่ีนำนถึง 6 ชัว่โมง 
15. อยำกใหเ้พิ่มค่ำ SCC และ TS 
16. ระยะเวลำในกำรวเิครำะห์นำนเกินไป อำจท ำใหก้ำรตรวจตรงหนำ้งำนนำนและใชเ้วลำในกำรท ำงำน

นำนข้ึน 
17. ตอ้งกำรควำมรวดเร็วในกำรวเิครำะห์ใหม้ำกกวำ่น้ีกบัจ ำนวนตวัอยำ่งท่ีมีมำกกวำ่ 500 ตวัอยำ่งข้ึนไป 
18. กำรเทียบจ ำนวนจุลินทรียใ์ช ้Rasazurin แต่ทำงศูนยใ์ช ้Methylene blue จะมีควำมคลำดเคล่ือนกนั

หรือไม่ 
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4. ขอ้วจิำรณ์ (Discussion)  
4.1 ดำ้นเคร่ืองมือวดั 

       จำกกำรพฒันำเคร่ืองมือวดัพบวำ่ Sensor ท่ีใชใ้นกำรวดั DO มีกำรตอบสนองต่อระบบกำรวดั   
สเถียรท่ีสุดประมำณ 1.5 – 2.0 นำที ทั้งเคร่ืองมือวดัท่ีเป็นมำตรฐำนและท่ีคณะผูว้จิยัพฒันำข้ึน ท ำใหร้ะบบ
กำรวดัมีกำรใชเ้วลำต่อตวัอยำ่งเพิ่มข้ึน  นอกจำกน้ีอุปกรณ์วดัท่ีพฒันำข้ึนมีขนำดใหญ่ประมำณ 1 น้ิว ท ำให้
จ  ำเป็นตอ้งใชป้ริมำณน ้ำนมในกำรตรวจสอบมำกกวำ่วธีิกำรเก็บตวัอยำ่งเดิม แต่อยำ่งไรก็ตำมจำกแนวคิดใน
งำนวจิยัน้ีสำมำรถน ำไปพฒันำต่อยอดใหเ้ป็นเคร่ืองตรวจแบบอตัโนมติัไดโ้ดยจ ำเป็นตอ้งมีหวัวดัหลำยหวั
และท ำงำนกนัอยำ่งต่อเน่ือง  

4.2 ดำ้นระบบปัญญำประดิษฐ์ 
       จำกกำรก ำหนดตวัแปรท่ีใชใ้นกำรท ำนำยผลดว้ยตวัแปรเขำ้จ ำนวน 3 ตวั ไดแ้ก่ DO, EC และ pH 

ถือวำ่เป็นตวัแปรท่ีสำมำรถวดัไดแ้บบทนัเวลำจริง เพื่อใชใ้นกำรท ำนำยคุณภำพน ้ำนมดิบจ ำนวน 7 เกรด ซ่ึง

งำนวจิยัน้ีไดท้ดลองใชเ้ทคนิคโครงข่ำยใยประสำทเทียมในกำรเรียนรู้ขอ้มูล แต่มีควำมแม่นย  ำและถูกตอ้งใน

กำรเรียนรู้ต ่ำ จึงเปล่ียนมำใชเ้ทคนิคกำรตดัสินใจแบบ Random Tree ซ่ึงใหค้่ำควำมแม่นย  ำและควำมถูกตอ้ง

มำกกวำ่  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ Imran และ คณะ (2010) มีกำรใชต้วัแปรเขำ้จ ำนวน 6 ตวั เพื่อท ำนำย

ค่ำผลลพัธ์ Methylene blue reduction time (MBRT) จ  ำนวน 4 ระดบั ซ่ึงพบวำ่ กำรใชโ้ครงข่ำยใยประสำท

เทียม (Artificial Neural Network: ANN) มีควำมแม่นย  ำและถูกตอ้งในกำรท ำนำยนอ้ยกวำ่กำรใชเ้ทคนิคกำร

ตดัสินใจแบบ  K-Nearest neighbor (KNN)  ดงันั้นในงำนวิจยัน้ีจึงไดมี้กำรปรับเปล่ียนเทคนิคของ

ปัญญำประดิษฐใ์นกำรท ำนำยคุณภำพเกรดน ้ำนมดิบ   แต่อยำ่งไรก็ตำมคณะผูว้จิยัไดเ้ล็งเห็นวำ่หำกจะใช้

เทคนิคโครงข่ำยใยประสำทเทียมในกำรท ำนำยควรจะเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบติัของน ้ำนมดิบท่ีแบ่งออกเป็น 

3 ระดบัคือ ยอมรับ  แยกออก และไม่ยอมรับ ตำมมำตรฐำนจ ำนวนจุลินทรีย ์ตำมประกำศคณะกรรมกำรโค

นมและผลิตภณัฑน์ม เร่ืองมำตรฐำนกำรรับซ้ือน ้ำนมโค พ.ศ. 2558  เป็นผลลพัธ์ของกำรเรียนรู้และน ำมำใช้

ในกำรท ำนำยแทนจ ำนวนเกรดน ้ำนมทั้ง 7 ระดบั ทั้งน้ีเน่ืองจำกตวัแปรน ำเขำ้มี 3 ตวัแปร และตวัแปรผลลพัธ์

มี 3 ตวัแปรเช่นกนั ซ่ึงจะท ำใหป้ระสิทธิภำพในกำรเรียนรู้และสร้ำงแบบจ ำลองกำรท ำนำยไดดี้กวำ่กำรใชต้วั

แปรน ำเขำ้มี 3 ตวัแปร และตวัแปรผลลพัธ์มี 7 ตวัแปร 

4.3 ดำ้นกำรน ำไปใชง้ำนกบัสหกรณ์ตวัอยำ่ง  
            ในกำรวจิยัคร้ังน้ีไดเ้ลือกศึกษำและเก็บขอ้มูลจำกสหกรณ์โคนมนครปฐม จ ำกดั ซ่ึงเป็นสหกรณ์

ขนำดเล็กท่ีมีสมำชิกส่งน ้ำนมดิบเฉล่ียวนัละ 31 ตนัโดยจำกโครงกำรวจิยัน้ีเม่ือไดน้ ำไปผลกำรสร้ำงเคร่ืองมือ
วดัและระบบไปใชไ้ดรั้บควำมสนใจ เน่ืองจำกเป็นเทคโนโลยใีหม่ท่ีจะท ำใหส้ำมำรถช่วยอ ำนวยควำม
สะดวกใหก้บักำรตรวจคุณภำพของน ้ำนมดิบได ้  แต่ส ำหรับสหกรณ์โคนมไทยมิลค ์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นสหกรณ์
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ขนำดใหญ่มีปริมำณกำรรับซ้ือน ้ำนมดิบวนัละ 130 ตนั ซ่ึงมีหอ้งปฏิบติักำรในกำรตรวจสอบคุณภำพของ
น ้ำนมดิบมีขอ้คิดเห็นวำ่กำรตรวจสอบดว้ยเคร่ืองมือและระบบน้ียงัไม่เป็นมำตรฐำนท่ีประกำศโดยหน่วยงำน
ท่ีเก่ียวขอ้ง ท ำใหไ้ดข้อ้เสนอแนะวำ่ระบบท่ีพฒันำข้ึนน้ีเหมำะสมส ำหรับกำรน ำไปตรวจท่ีหนำ้ฟำร์มเพื่อให้
เกษตรกรสำมำรถตรวจสอบคุณภำพขั้นตน้ไดด้ว้ยตวัเอง เพื่อน ำไปใชใ้นกำรปรับปรุงกำรเล้ียงโคนมและ
ป้องกนัไม่ใหน้ ้ำนมดิบคุณภำพต ่ำเขำ้มำในระบบก่อนส่งศูนยรั์บน ้ำนมดิบ  เน่ืองจำกหำกปล่อยใหน้ ้ำนมดิบ
ท่ีมีคุณภำพต ่ำเขำ้มำในระบบรับซ้ือน ้ำนมดิบแลว้ จะส่งผลท ำใหน้ ้ำนมดิบโดยรวมของสหกรณ์ท่ีตอ้งน ำ
น ้ำนมดิบทุกถงัมำรวมกนัมีคุณภำพลดลงตำมไปดว้ย  

4.4 จำกงำนวจิยัน้ีตน้ทุนเคร่ืองมือวดั (หวัวดั และกล่องรวมสัญญำน) 1 ชุด รำคำประมำณ 35,000 

บำท ซ่ึงโดยทัว่ไปหวัวดัน้ีมีอำยกุำรใชง้ำนข้ึนอยูก่บัจ  ำนวนกำรใชง้ำน และตอ้งมีกำรสอบเทียบ กรณี

สหกรณ์มีตวัอยำ่งตรวจ 180 ตวัอยำ่งต่อวนั ซ่ึงกำรตรวจวิเครำะห์ดว้ยวธีิปกติใชเ้จำ้หนำ้ เท่ำกบั 2 คน ต่อวนั 

ค่ำแรงขั้นต ่ำ 320 บำท x 365 วนั เท่ำกบั 233,600 บำทต่อปี หำกใชเ้คร่ืองมือท่ีพฒันำข้ึนน้ีจะใชจ้  ำนวน  1 

เคร่ือง จ ำนวนเจำ้หนำ้ท่ี 1 คน อยำ่งไรก็ตำมค ำนวณจำกกรณีท่ีแยท่ี่สุดภำยใน 1 ปี อำจตอ้งใชเ้คร่ืองมือวดั 2 

ชุด  ตน้ทุนเคร่ืองมือ เท่ำกบั 70,000 บำท กำรใชเ้คร่ืองมือวดัน้ี สำมำรถลดตน้ทุนแรงงำนได ้1 คน ในกำร

ตรวจตวัอยำ่งจ ำนวนเท่ำกนั จึงสำมำรถลดตน้ทุนแรงงำนได ้116,800 บำท ต่อปี กรณีของเกษตรกรหำกไม่

ตอ้งกำรลงทุนเคร่ืองมือสำมำรถใชห้วัวดัท่ีใชส้ ำหรับงำนภำคสนำมท่ีมีขำยในทอ้งตลำด (รำคำตั้งแต่ 3,000-

120,000 บำท ข้ึนอยูก่บัชนิดของหวัวดั) แยกวดัแต่ละปัจจยัน ำเขำ้ แลว้น ำค่ำมำใส่ในระบบเพื่อท ำนำย

คุณภำพน ้ำนมได ้ซ่ึงจำกกำรน ำเคร่ืองมือวดัและระบบท่ีพฒันำข้ึนน้ีไปถ่ำยทอดเทคโนโลยใีหก้บัสหกรณ์โค

นม และกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกบัผูบ้ริหำรและเจำ้หนำ้ท่ี สหกรณ์เห็นวำ่หำกยงัไม่สำมำรถน ำ

เคร่ืองมือน้ีมำวดัท่ีจุดรับน ้ำนมดิบได ้ดว้ยขอ้จ ำกดัของขนำดหวัวดัและปริมำณตวัอยำ่งท่ีตอ้งใชม้ำกกวำ่เดิม

นั้น อำจจะน ำไปใชส้ ำหรับกำรตรวจติดตำมคุณภำพน ้ำนม ส ำหรับกำรส่งเสริมในมีกำรยกระดบัดำ้น

สุขำภิบำลในฟำร์ม กระบวนกำรรีดนม เป็นตน้ ในระดบัฟำร์มโดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของสหกรณ์เป็นผูใ้ชง้ำนซ่ึงจะ

ท ำใหเ้กษตรกรไดรั้บประโยชน์โดยตรง และสหกรณ์ยงัไดรั้บประโยชน์จำกกำรท่ีเกษตรกรน ำน ้ำนมท่ีมี

คุณภำพดีข้ึนมำขำยใหส้หกรณ์  
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5. สรุปและขอ้เสนอแนะ (Conclusion and Recommendation)  

5.1 ซอฟแวร์และระบบตน้แบบท่ีพฒันำข้ึนน้ีมีควำมแม่นย  ำในกำรเรียนรู้สูง อยำ่งไรก็ตำมเม่ือน ำมำ
ลองท ำนำยใหผ้ลควำมแม่นย  ำค่อนขำ้งนอ้ย ซ่ึงตอ้งกำรจ ำนวนตวัอยำ่งเพิ่มเพื่อกำรเรียนรู้ของซอฟแวร์ ซ่ึง
หำกสหกรณ์โคนมน ำไปทดลองใชก้็จะเป็นกำรเก็บขอ้มูลเพื่อกำรเรียนรู้ของซอฟแวร์เพิ่มข้ึน เป็นกำรเพิ่ม
จ ำนวนขอ้มูลในเหมืองขอ้มูลท่ีสร้ำงไว ้และจะท ำใหซ้อฟแวร์มีควำมแม่นย  ำในกำรท ำนำยมำกข้ึน  

      5.2 กำรประเมินกำรใชง้ำนของซอฟแวร์และระบบตน้แบบท่ีพฒันำข้ึนโดยผูใ้ชง้ำนจริง จำกกำรน ำ

ระบบไปทดลองใชก้บัสหกรณ์โคนมทั้ง 2 แห่ง นั้น สหกรณ์ทั้ง 2 เห็นวำ่เป็นระบบท่ีมีประโยชน์ต่อกำร

ท ำงำนของสหกรณ์ อยำ่งไรก็ตำมไดรั้บขอ้เสนอใหน้ ำระบบ น้ีไปใชใ้นกำรตรวจติดตำมคุณภำพน ้ำนมดิบ

รำยฟำร์มเน่ืองจำกสำมำรถตรวจไดบ้่อยและทรำบผลภำยในเวลำสั้น ซ่ึงจะช่วยยกระดบัคุณภำพน ้ำนมดิบ

ก่อนมำยงัศูนยรั์บนม ซ่ึงเป็นลกัษณะของกำรป้องกนั (Preventive) ซ่ึงจะเป็นประโยชน์มำกต่อสหกรณ์ ส่วน

กำรน ำระบบไปใชท่ี้จุดรับน ้ำนมดิบอำจจะท ำไดย้ำกเน่ืองจำกกำรจุ่มหวัวดัลงในถงัอำจจะเกิดปัญหำควำมไม่

แน่ใจในควำมสะอำด และกำรปนเป้ือนขำ้มถงัของสมำชิกซ่ึงเป็นเร่ืองค่อนขำ้งละเอียดอ่อน และเห็นว่า 

ระบบยงัไม่เหมำะกบัสหกรณ์ท่ีมีจ  ำนวนตวัอยำ่งต่อวนัมำก (500-1,000 ตวัอยำ่ง ต่อรอบกำรรับน ้ำนมดิบ) 

เน่ืองจำกยงัตอ้งใชร้ะยะเวลำในกำรอ่ำนค่ำโดยหวัวดั ซ่ึงจำกกำรทดสอบพบวำ่ DO probe จะใชเ้วลำ

ค่อนขำ้งนำน 3-4 นำที จึงอ่ำนค่ำ ท ำใหร้ะยะเวลำรวมในกำรวเิครำะห์อำจจะไม่แตกต่ำงจำกวธีิเดิมมำกนกั 

โดยคณะผูว้จิยัเห็นวำ่หำกสหกรณ์จะน ำไปใชใ้นกำรจดักำรฟำร์ม มีควำมเป็นไปไดท่ี้จะปรับลดปัจจยัน ำออก 

โดยลดปัจจยัน ำออกจำกเดิม 7 ระดบั (เกรด A-G) ใหเ้หลือ 3 ระดบั คือ ระดบัดี ปำนกลำง และไม่ดี ได ้ซ่ึง

น่ำจะท ำใหมี้ควำมแม่นย  ำในกำรท ำนำยมำกยิง่ข้ึน นอกจำกน้ีระบบถูกออกแบบมำใหมี้ควำมยดืหยุน่ ดงันั้น

สหกรณ์หรือเกษตรกรสำมำรถซ้ือเคร่ืองมือวดัภำคสนำมเป็นของสหกรณ์เองโดยกำรป้อนขอ้มูลเขำ้ระบบ

ผำ่นเวบ็ไซทบ์นโทรศพัทมื์อถือ ก็จะท ำใหก้ำรท ำงำนมีควำมสะดวกมำกข้ึน 

5.3 ปัจจุบนัมกัเกิดปัญหำน ้ำนมดิบลน้ตลำดโดยช่วงตน้ปี 2563 มีน ้ำนมดิบลน้ตลำดกวำ่วนัละ 600 ตนั 

ส่งผลใหใ้นช่วงท่ีมีน ้ำนมลน้ตลำดปริมำณมำกโรงงำนแปรรูปน ้ำนมดิบมกักดรำคำรับซ้ือน ้ำนมดิบจำก

สหกรณ์โคนม จำกเดิมกิโลกรัมละ 18 บำท เหลือเพียงกิโลกรัมละ 15 บำท ส่งผลใหส้หกรณ์โคนมประสบ

ภำวะขำดทุน แมภ้ำครัฐจะมีกำรประกนัรำคำน ้ำนมดิบ แต่กลไกทำงตลำดประกอบกบัสถำนกำร์กำรระบำด

ของโรค Covid-19 ในขณะน้ีส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมเป็นอยำ่งมำก จำกขอ้มูลของกรมปศุสัตว ์

และส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร พบวำ่ตน้ทุนกำรผลิตน ้ำนมดิบในภำพรวมของประเทศไทยปี 2562 เฉล่ีย

เท่ำกบั 14.20 บำทต่อกิโลกรัม เป็นตน้ทุน คงท่ีประมำณร้อยละ 15.20 ตน้ทุนผนัแปรประมำณร้อยละ 84.80 
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ค่ำใชจ่้ำยในกำรผลิตน ้ำนมดิบท่ีมีสัดส่วนสูงในตน้ทุนกำรผลิต ไดแ้ก่ ค่ำอำหำรหยำบและอำหำรขน้มี

สัดส่วนร้อยละ 63.72 และค่ำแรงงำนมีสัดส่วนร้อยละ 15.06 ตน้ทุนกำรผลิตดว้ยปัญหำคุณภำพน ้ำนมรำย

ฟำร์มและศูนยร์วบรวมน ้ำนมดิบต ่ำกวำ่เกณฑม์ำตรฐำน เช่น ปริมำณเซลลโ์ซมำติก ในน ้ำนมดิบของถงันม

รวมของสหกรณ์หรือศูนยร์วบรวมน ้ำนมดิบมีค่ำสูง ปริมำณไขมนัและของแขง็รวมในน ้ำนมต ่ำปริมำณ 

แบคทีเรียทั้งหมดในน ้ำนมและแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (Coliform bacteria) ยงัมีค่ำท่ีสูงกวำ่มำตรฐำนท่ี

ยอมรับได ้ซ่ึงปัญหำ ดงักล่ำวมกัเร่ิมตน้มำจำกปัญหำในระดบัฟำร์มของเกษตรกร เช่น ปัญหำเตำ้นมอกัเสบ

ท่ีเกิดจำกกำรรักษำควำมสะอำดใน ขั้นตอนต่ำง ๆ ของกำรรีดนมอุปกรณ์กำรรีดนมไม่ไดม้ำตรฐำน แมรั้ฐจะ

มีโครงกำรอำหำรเสริม (นม) โรงเรียน เขำ้มำช่วยแต่น ้ำนมดิบทั้งระบบมีมำกถึง 3,000 ตนัต่อวนั และ

สัดส่วนนมโรงเรียนมีเพียง 1,070 ตนัต่อวนั ซ่ึงสัดส่วนกำรใชน้ ้ำนมดิบ นมโรงเรียน : นมพำณิชย ์เท่ำกบั 30 

: 70 ท ำใหต้อ้งน ำน ้ำนมดิบส่วนเกินไปขำยใหโ้รงงำนซ่ึงมกัประสบปัญหำกำรกดรำคำ ซ่ึงส่วนหน่ึงมำจำก

คุณภำพทำงเคมี และจุลินทรียใ์นน ้ำนมดิบท่ีไม่ไดม้ำตรฐำนดว้ย ดงันั้นเพื่อยกระดบัองคก์รโคนมใหมี้ควำม 

เขม้แขง็และสนบัสนุนกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุน ภำครัฐโดยกรมปศุสัตวจึ์งไดจ้ดัท ำแผนยทุธศำสตร์พฒันำโค

นมและผลิตภณัฑน์ม ปี 2560-2569 และแผนปฏิบติักำรดำ้นโคนมและผลิตภณัฑน์ม ระยะท่ี 1 (2564-2570) 

โดยตั้งเป้ำหมำยใหฟ้ำร์มโคนมทั้งหมดไดรั้บมำตรฐำน GAP 100% ในปี 2565 และ คุณภำพน ้ำนมดิบผำ่น

เกณฑม์ำตรฐำนเพิ่มข้ึนไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 10 ต่อปี คุณภำพน ้ำนมดิบระดบัฟำร์มโคนมของจ ำนวนฟำร์มทั้ง

ประเทศมี 1) ค่ำโซมำติกเซลล ์ไม่เกิน 400,000 เซลล/์มิลลิลิตร 2) เน้ือนมไม่รวมไขมนั ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 

8.50 3) ไขมนัไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 3.75 คุณภำพน ้ำนมดิบระดบัศูนยร์วบรวมน ้ำนมดิบ มีจ  ำนวนจุลินทรียไ์ม่

เกิน 300,000 CFU/มิลลิลิตร เป็นตน้ (ขอ้มูลจำกส ำนกัเทคโนโลยชีีวภำพกำรผลิตปศุสัตว ์กรมปศุสัตว)์ ซ่ึง

คณะผูว้จิยัมีควำมเห็นวำ่ควรพฒันำดำ้นควำมรู้ ควำมเขำ้ใจถึงควำมส ำคญัของกำรจดักำรฟำร์ม กำรใช้

เทคโนโลย ีและกำรค ำนวณตน้ทุนกำรผลิต เขำ้มำช่วยเพื่อลดตน้ทุนกำรผลิต และเพิ่มคุณภำพน ้ำนมดิบให้

ไดม้ำตรฐำน ในส่วนของภำครัฐควรน ำองคค์วำมรู้ เทคโนโลย ีต่ำง ๆ และผลงำนวจิยัไปถ่ำยทอดและท ำให้

เกษตรกรตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรจดักำรฟำร์มเพื่อลดตน้ทุน และท ำใหไ้ดน้ ้ำนมท่ีมี

คุณภำพสูงข้ึน ซ่ึงจะท ำใหเ้กษตรกรพฒันำตวัเองไดแ้ละมีน ้ำนมท่ีขำยไดร้ำคำท่ีสูงข้ึน รัฐควรพฒันำใหส้

หรกณ์โคนมมีควำมเขม้แขง็ และมีระบบบริหำรจดักำรท่ีดีเพื่อเป็นกำรช่วยเกษตรกร เน่ืองจำกสหกรณ์โคนม

เองมีเจำ้หนำ้ท่ีท่ีสำมำรถใหค้วำมรู้ และตรวจติดตำมกำรจดักำรฟำร์มท่ีใกลชิ้ดกบัเกษตรกร ส่งเสริมให้

สหกรณ์มีระบบกำรผลิตผลิตภณัฑน์มท่ีไดม้ำตรฐำน ทนัสมยั ยกระดบัเจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ใหส้ำมำรถใช้

ระบบและเทคโนโลยสีมยัใหม่เขำ้มำช่วยบริหำรจดักำร นอกจำกน้ีรัฐควรส่งเสริมกำรแปรรูปน ้ำนมดิบไป
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เป็นผลิตภณัฑป์ระเภทต่ำง ๆ ใหห้ลำกหลำยมำกข้ึน ซ่ึงนะเป็นช่องทำงหน่ึงท่ีจะช่วยเกษตรกรใหข้ำยน ้ำนม

ได ้
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บทสรุปผลงานวจัิยเพ่ือเผยแพร่ 

ช่ือเร่ือง การสร้างและการประเมินระบบการตรวจวดัปริมาณจุลนิทรีย์ทั้งหมดในน า้นมดิบด้วย
ปัญญาประดิษฐ์บนระบบเหมืองข้อมูล 

Construction and evaluation of a detection system for total microbial count in raw milk by using 
artificial intelligence on data mining 

โดย  ผศ.ดร.อรวรรณ ชุณหชาติ 

             โครงกำรจดัตั้งภำควิชำจุลชีววทิยำ คณะศิลปศำสตร์และวทิยำศำสตร์  

มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน 

             รศ.ดร.บัณฑิต สุขสวสัดิ์ 

ภำควชิำครุศำสตร์เคร่ืองกล คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม                                                         
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้พระนครเหนือ  

ผศ.ดร. เลอชาติ บุญเอก 

ภำควชิำสัตวบำล คณะเกษตรก ำแพงแสน มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ วทิยำเขตก ำแพงแสน 

อาจารย์นฤเบศ ค ามงคล 

ภำควชิำครุศำสตร์เคร่ืองกล คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม                                                         

มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้พระนครเหนือ 

ประเด็นปัญหาก่อนการวจัิย  

 กำรตรวจวดัปริมำณจุลินทรียท์ั้งหมดในน ้ำนมดิบนั้นมีควำมส ำคญัทั้งต่อกำรระบุคุณภำพน ้ำนมดิบ 
และรำคำ ก่อนท่ีจะน ำเขำ้สู่กระบวนกำรแปรรูป กำรปนเป้ือนของจุลินทรียใ์นน ้ำนมดิบนั้นบ่งบอกถึง
คุณภำพของน ้ำนมดิบ และยงัเป็นส่ิงบ่งช้ีถึงคุณภำพกำรจดักำรฟำร์มและกำรขนส่งน ้ำนมดิบอีกดว้ย ซ่ึงตำม
ประกำศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2553 เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนสินคำ้เกษตรไดก้ ำหนดให้
น ้ำนมดิบตอ้งมีจ ำนวนจุลินทรียท่ี์มีชีวติทั้งหมด โดยวธีิ standard plate count (SPC) ตอ้งไม่มำกกวำ่ 5  105 
โคโลนีต่อมิลลิลิตร นอกจำกน้ีปริมำณจุลินทรียท์ั้งหมดในน ้ำนมดิบยงัใชเ้ป็นเกณฑก์ำรพิจำรณำรับซ้ือและ
ก ำหนดรำคำของน ้ำนมดิบ ตำมประกำศคณะกรรมกำรโคนมและผลิตภณัฑน์ม เร่ืองมำตรฐำนกำรรับซ้ือ
น ้ำนมโค พ.ศ. 2558 อยำ่งไรก็ตำมกำรตรวจวดัปริมำณจุลินทรียท์ั้งหมดดว้ยวธีิ standard plate count นั้นตอ้ง
ใชเ้วลำ 24-48 ชัว่โมง อีกทั้งยงัตอ้งอำศยัควำมช ำนำญและเทคนิคท่ีดีของพนกังำนผูท้  ำกำรตรวจสอบ และ
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กำรใชชุ้ดทดสอบยงัมีรำคำต่อช้ินท่ีค่อนขำ้งสูง ในขณะท่ีกำรตรวจวดัดว้ยวธีิดูกำรเปล่ียนสีของสีจ ำพวก 
redox dye เช่น Methylene blue และ Resazurin ซ่ึงเป็นกำรวดัทำงออ้ม นั้นตอ้งใชเ้วลำนำนประมำณ 6 
ชัว่โมง  

การแก้ไขปัญหาโดยใช้ผลงานวจัิย 

 งำนวจิยัน้ีท ำกำรพฒันำซอฟแวร์และระบบประเมินปริมำณจุลินทรียท์ั้งหมดในน ้ำนมดิบเพื่อใหมี้
ควำมแม่นย  ำมำกยิง่ข้ึน และง่ำยต่อกำรใชง้ำนของผูป้ฏิบติังำนหรือเกษตรกรโดยสำมำรถทรำบจ ำนวน
จุลินทรียโ์ดยสำมำรถวดัไดอ้ยำ่งรวดเร็ว ท ำใหส้ำมำรถคดัแยกน ้ำนม และใหร้ำคำตำมคุณภำพทำงจุลินทรีย์
ไดอ้ยำ่งรวดเร็ว และแม่นย  ำ ลดค่ำใชจ่้ำยทั้งจ  ำนวนคนและสำรเคมีในระยะยำว อีกทั้งเป็นกำรส่งเสริม
นโยบำยของรัฐบำลในปัจจุบนัซ่ึงมุ่งเนน้กำรยกระดบัมำตรฐำนฟำร์มและกำรพฒันำคุณภำพน ้ำนมดิบใหไ้ด้
มำตรฐำนและปลอดภยัส ำหรับผูบ้ริโภค ซ่ึงระบบกำรตรวจวดัจ ำนวนจุลินทรียท์ั้งหมดในน ้ำนมดิบน้ีจะช่วย
เกษตรกรเร่ืองกำรบริหำรจดักำรฟำร์มและพฒันำคุณภำพน ้ำนมดิบใหสู้งข้ึน ซ่ึงแมว้ำ่ในระยะสั้นจะส่งผลให้
ตน้ทุนกำรผลิตน ้ำนมโคเพิ่มข้ึน แต่ในทำงกลบักนัในระยะยำวเกษตรกรก็จะไดรั้บรำยไดเ้พิ่มข้ึนเพรำะรำคำ
ข้ึนอยูก่บัคุณภำพน ้ำนมดิบ 

รูปภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ไดรั้บทุนอุดหนุนกำรวจิยัประจ ำปี 2562) 
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แบบการจดัท าข้อมูลการวจิยั แบบ 5 บรรทดั 

 

ระบบประเมินจ านวนจุลนิทรีย์ทั้งหมดในน า้นมดิบ 

โครงกำรกำรสร้ำงและกำรประเมินระบบกำรตรวจวดัปริมำณจุลินทรียท์ั้งหมดในน ้ำนมดิบดว้ย

ปัญญำประดิษฐบ์นระบบเหมืองขอ้มูล พฒันำซอฟแวร์และระบบตน้แบบเพื่อใชใ้นกำรตรวจวดัจุลินทรีย์

ทั้งหมดในน ้ำนมดิบ ประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกผลงำนวจิยั (Outcome) ไดร้ะบบตน้แบบท่ีสำมำรถ

ประเมินคุณภำพน ้ำนมดิบตำมปริมำณกำรปนเป้ือนจุลินทรียท่ี์มีควำมเช่ือมัน่ไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ 90% เม่ือเทียบ

กบัวธีิมำตรฐำน โดยสหกรณ์โคนมน ำไปใชป้ระโยชน์ทั้งท่ีศูนยรั์บน ้ำนมดิบและกำรตรวจติดตำมรำยฟำร์ม 

  

 

 

 

 

 


