
 ผลงานวิจัย และนวัตกรรมดีเดน 60 ป วช. 
 

 

ประเภทนวัตกรรม 
 

1. ชื่อผลงานนวัตกรรม 
 เครื่องตรวจความผิดปกติของนม ยู. เอช. ที. หรือผลิตภัณฑอาหารเหลวบรรจุกลองแบบไมทําลาย 
  
2. คณะผูรวมประดิษฐผลงาน และนวัตกรรม  

(1) ชื่อ นายสุวรรณ     นามสกุล      หอมหวล     
หนวยงาน/สถานท่ีติดตอ   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล / ศูนยทดสอบประตูหนาตางและระบบผนัง 
curtain wall สําหรับอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน     

 โทรศัพทท่ีทํางาน ๐๓๔ ๓๕๕๓๑๐   มือถือ ๐๘๖ ๘๐๔๒๒๓๘ e-mail: fengswh@ku.ac.th  
(2) ชื่อ นายณัฐดนัย     นามสกุล      ตัณฑวิรุฬห   

หนวยงาน/สถานท่ีติดตอ   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน     

 โทรศัพทท่ีทํางาน ๐๓๔ ๓๕๕๓๑๐   
(3)  ชื่อ นายจรัสพงศ นามสกุล เจษฏาเมธานนท  

 หนวยงาน/สถานท่ีติดตอ   ศูนยทดสอบประตูหนาตางและระบบผนัง curtain wall สําหรับอาคาร  
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน     

 โทรศัพทท่ีทํางาน ๐๖๒ ๔๖๒๖๐๔๓    
(4) ชื่อ นายสุทิน  นามสกุล      พรมชาติ   

 หนวยงาน/สถานท่ีติดตอ   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน     

 โทรศัพทท่ีทํางาน ๐๓๔ ๓๕๕๓๑๐    

 3. กลุมเรื่องตามมิติการนําผลงานไปใชประโยชน 
 การพัฒนาสังคม 
 การพัฒนาชุมชนและพ้ืนท่ี 
 การพัฒนาเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 
 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ 

4. ไดรับรางวัลจาก วช.  
 ไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลระดับดี  ผลประดิษฐคิดคน 

ประจําป พ.ศ.2553 รับโล และเงินรางวัล 150,000 บาท ดานวิศวกรรมศาสตรและ
อุตสาหกรรม 
 

 ไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลระดับดี  ผลประดิษฐคิดคน 
ประจําป พ.ศ.2555 รับโล และเงินรางวัล 150 ,000 บาท ดานวิศวกรรมศาสตรและ
อุตสาหกรรม  

 
 

 

mailto:fengswh@ku.ac.th


1. ความสําคัญของปญหา  
     ผลิตภัณฑนม ยู.เอช.ที ผลิตโดยใชความรอนในการฆาเชื้อจุลินทรียชวงอุณหภูมิ 140-145 องศา
เซลเซียส ในเวลาสั้นมาก โดยกระบวนการแตละข้ันตอนจะปลอดเชื้อจุลินทรียโดยผลิตในระบบปด แตมีโอกาส
ท่ีนมจะเสียไดเนื่องจากอุณหภูมิ ประสิทธิภาพของเครื่องจักร และสภาพการผลิตท่ีไมปลอดเชื้อจริง ทําใหการ
ตรวจสอบคุณภาพของนมหลังจากการบรรจุจึงมีความสําคัญ เพ่ือไมใหผูบริโภค เชนนักเรียน (โครงการนม
โรงเรียน) หรือประชาชนท่ัวไป เม่ือเปดกลองหรือดื่มบริโภคจากกลองเปนนมคุณภาพไมดี  โดยสาเหตุมาจาก
กระบวนการผลิตตั้งแตใหความรอนจนถึงการบรรจุกลอง ผลิตภัณฑนมอาจเกิดการปนเปอนเชื้อจุลินทรียมาจาก
หลายสาเหตุ เชน ทอขนสงนมไมสะอาด หรือผูปฏิบัติงานมีความสะอาดไมเพียงพอสงผลใหผลิตภัณฑอาจ
หมดอายุกอนกําหนดได ดังนั้นจึงจําเปนตองตรวจนมท่ีบรรจุกลองแลว เพ่ือคัดนมท่ีผิดปกติท้ิงกอนจําหนาย
ใหแกผูบริโภค โดยเจาหนาท่ี ทําการสุมตัวอยางน้ํานมในชวงการผลิต ไปเพาะเชื้อ และหากตัวอยางใดมีปริมาณ
จุลินทรียเกินเกณฑมาตรฐานก็นํานมท่ีผลิตในชวงเวลาดังกลาวไป รีไซเคิล หรือไปใชประโยชนอยางอ่ืนแทนแต
เปนการเปดกลองออกดูท้ังหมด แตนมท่ีผลิตในชวงเวลาดังกลาวไมไดปนเปอนจุลินทรียทุกกลอง เพราะการ
ปนเปอนจุลินทรียในกระบวนการผลิตเปนการปนเปอนเชื้อเพียงเล็กนอย นมจึงไมเสียทันที แตจะคอยๆ เสีย ทํา
ใหนมมีรสเปรี้ยว จับตัวเปนกอน หรือแยกตกตะกอนอยางชัดเจนแสดงดังรูปท่ี ๑ ก,ข ทําใหนมท่ีปกติหรืดไม
เสียหายจะถูกทําลายไปดวย เปนการตรวจสอบแบบทําลาย 
             

           
    รูปท่ี 1 ก,ข แสดงนมผิดปกติท่ีมีรสเปรี้ยว จับตัวเปนกอน หรือแยกตกตะกอนอยางชัดเจน 
  

ดังนั้นโรงงานผูผลิตนม UHT บรรจุกลอง หรือผลิตภัณฑนมอยางอ่ืน เชน นมเปรี้ยว นมถ่ัวเหลือง ฯลฯ
จึงจําเปนตองมีระบบตรวจสอบข้ันตอนสุดทายโดยไมทําลาย ทําใหสามารถตรวจสอบจํานวนตัวอยางในปริมาณ
ท่ีมากได (กรณีท่ีมีของคางอยูในสโตรหลายลานกลอง ซ่ึงไมแนใจวานมในล็อตนั้นดีจริงหรือไม) เพราะไมตอง
คํานึงถึงความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากการเปดกลองออกดู ทําใหสามารถสรางหลักประกันไดวาผลิตภัณฑนม UHT 
บรรจุกลอง ท่ีผลิตออกไปถึงมือผูบริโภคนั้นมีคุณภาพดีจริง  

   
2. วัตถุประสงค  
    2.1 เพ่ือวิจัย พัฒนาและสรางเครื่องมือตรวจสอบเฉพาะดานข้ึนใชเองแทนการนําเขาเครื่องมือจาก
ตางประเทศสําหรับตรวจความผิดปกติของน้ํานมในกลองท่ีบรรจุแลวโดยไมเปดออกดู (แบบไมทําลาย) 
 
3. คุณสมบัติ/ คุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตการใชงานของผลงาน และนวัตกรรม  
3.1 เปนเครื่องตรวจสอบท่ีมีลักษณะของอุปกรณท่ีแยกการทํางานอยางชัดเจนในสวนทางกลและทางไฟฟาคือ
การประมวลผลสัญญาณ 
3.2 ใชการควบคุมแบบ Computerized function ทําใหสามารถแสดงผลคัดแยกเปนสัญญาณเสียงและภาพ 
ผานจอโดยการปรับคาเกณฑการแบงนมดีและนมท่ีตองระงับบนโปรแกรมไดเลย 



3.3 มีความสามารถในการตรวจวิเคราะหคัดแยกนมดีและนมเสียโดยไมตองเปดดู สําหรับผลิตภัณฑนมบรรจุ
กลองรสชาติตางๆ ได ตั้งแต 700 – 1200 กลอง/ชั่วโมง ข้ึนอยูกับความเร็วของผูใชในหยิบและวางลงบน
เครื่อง 
3.4 สามารถตรวจคัดแยกไดกับนมยู เอช ที บรรจุกลองหรือผลิตภัณฑอาหารเหลวเชน น้ําผลไม ฯ ทุกขนาด 
125 – 1000 ซีชี ท่ีจําหนาย โดยทําการเปลี่ยนขนาดถาดรองรับการสั่นบนเครื่อง ท่ีเหมาะกับโรงงานหรือ
บริษัทท่ีผลิตผลิตภัณฑอาหารเหลว UHT พรอมด่ืมบรรจุกลอง (นมหรือ นมโรงเรียน น้ําผลไม นมถ่ัวเหลือง โย
เกริต ฯ)   

 
4. จุดเดน หรือกลไกการทํางานท่ีเปนจุดเดนท่ีแตกตางจากของผูอ่ืนท่ีมีอยูแลว (กรุณาระบุใหชัดเจน)     

เนื่องจากผลิตภัณฑอาหารเหลวหรือนมท่ีอยูในกลองบรรจุภัณฑท่ีทําจากวัสดุอ่ืนรวมถึงกระดาษเปนชั้น
บางโดยมีฟอยลอยูชั้นตรงกลางจํานวนประมาณ 5-7 ชั้น (ข้ึนอยูกับบริษัทผูผลิต) ทําใหการตรวจแบบไมทําลาย
ดวยคลื่น NIR ,  X-ray หรือคลื่นเสียงไมอาจแยกความแตกตางได จึงตองใชหลักการสั่นสะเทือนทางกลแทนโดย
ออกแบบระบบใหเกิดการเคลื่อนตัวของๆเหลวภายในบรรจุภัณฑ 

เครื่องตรวจความผิดปกติของนมกลองโดยไมตองเปดกลองออกดูจึงมีความสําคัญในแงการลดความ
สูญเสียของโรงงานผูผลิต รวมถึงความปลอดภัยของผูบริโภค ปจจุบันมีการนําเขาจากตางประเทศมีชื่อทาง
การคาวา เครื่อง  Electester มีสวนประกอบซับซอน แสดงดังรูปท่ี 2 ก,ข ราคามากกวา 3 ลานบาทตอเครื่อง 
    

   

รูปท่ี 2 ก,ข.เครื่องตรวจสอบแบบไมทําลาย (Electester) ท่ีใชในโรงงานผลิตนม ฯ นําเขาจากตางประเทศ 

 
สวนเครื่องตรวจความผิดปกติของนมแบบไมทําลายนี้ ประยุกตใชทฤษฎีการสั่นทางกล แบบการ

สั่นสะเทือนเสรีแบบมีตัวหนวงชนิดของเหลวหนืดกรณีหนวงนอยเกินไป ไดจดสิทธิบัติตามรูปท่ี 3ก. เพ่ือตรวจ
วิเคราะหและคัดแยกนมรสชาติตางๆ หรืออาหารเหลวท่ีบรรจุกลองขนาดตางๆท่ีปนเปอนเพียงเล็กนอย ซ่ึงนม
หรืออาหารเหลวไมเสียทันที แตคอยๆเสียและจะกลายเปนนมหมดอายุกอนกําหนดในอนาคต นมมีความหนืด
และพฤติกรรมการไหลตางกัน การสั่นเขยาแบบเกิดการหนวงนอยเกินไป จึงสงผลใหมีการตอบสนองตอการสั่น
ตางกัน จึงสามารถประมวลสัญญาณการสั่นในคาท่ีแตกตางกันได สามารถแบงนมดีและนมท่ีมีแนวโนมจะ
เสียกอนวันหมดอายุไดโดยการตั้งคามาตรฐาน มีระบบแสดงผลเปนสัญญาณเสียงและภาพผานจอได มีกลไก
การทํางานไมยุงยากสามารถเรียนรูไดงาย การทําชิ้นงาน ประกอบโครง และวัสดุตาง ๆ สามารถหาและทําใน
ประเทศเปนสวนใหญแสดงดังรูปท่ี 3 ข 
     



   
รูปท่ี 3 ก,ข. แสดงสิทธิบัติ และเครื่องตรวจสอบแบบไมทําลาย (Electester) ท่ีใชในโรงงานผลิตนมในประเทศ  
 
5. ประโยชนและคุณคาของผลงาน และนวัตกรรม 
    หลังจากพัฒนารูปแบบและลักษณะเครื่องใหเหมาะกับการใชในอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย รวมถึงจด
สิทธิบัตรแลว 
-เปนตัวแทนของการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบเฉพาะดานข้ึนใชเองแทนการนําเขาเครื่องมือท่ีมี
วัตถุประสงคการใชงานอยางเดียวกัน ทําใหประหยัดเงินตราไดมากกวา 2 ลานบาทตอการซ้ือ 1 เครื่อง (มูลคา
เครื่องท่ีผลิตเองประมาณ 1 ลานบาท) 
- สามารถนําไปใชในกระบวนการสุดทายของการผลิตผลิตภัณฑนม หรืออาหารเหลว ในอุตสาหกรรมอาหารท่ี
บรรจุลงกลองขนาดตางๆ สําหรับตรวจความผิดปกติท่ีผูปฏิบัติงานไมสามารถแยกไดถาไมเปดออกดู ทําใหลด
ตนทุนการควบคุมคุณภาพใหแกโรงงานนมและอาหารในประเทศได 
- เขาไปมีสวนในการแกปญหาการตรวจคุณภาพนมโรงเรียนบรรจุกลองตั้งแตป พ.ศ. 2559 เพ่ือใหผูผลิตท่ีได
โควตาผลิตนมโรงเรียนบรรจุกลองไดมีระบบตรวจสอบคุณภาพท่ีมีหลักประกันท่ีชัดเจนข้ึนแทนการสุมตรวจแลว
เปดออกดูท่ีเปนวิธีการ QC แบบเดิม 
 
6. การนําผลงาน และนวัตกรรมไปใชประโยชน  
    มีผูใชประโยชนคือโรงงานผูผลิตผลิตภัณฑนมพรอมดื่ม ยู.เอช.ที. ท้ังของ เอกชน และของสหกรณ เปนการ
ยกระดับคุมครองผูบริโภค โดยเฉพาะนมโรงเรียน ผลิตผลงานในรูปแบบโครงการพัฒนาวิชาการ ใหคําปรึกษา 
ออกแบบและสรางเครื่องใหกับผูประกอบการ รวมถึงทําโครงการ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย (ITAP) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช) ใหกับสหกรณท่ีได
โควตาผลิตนมโรงเรียน เพ่ือใชในกระบวนการตรวจคุณภาพนม ยู.เอช.ที. บรรจุกลองดังนี้ (พ.ศ. 2552 -
2562) 
- โรงงานผลิตนมโรงเรียน บริษัทเชียงใหมเฟรชมิลลจํากัด อ.สารภี จ. เชียงใหม จํานวน 2 เครื่อง (พ.ศ.2552) 
- สรางถวายโครงการสวนพระองค (โรงงานนมสวนจิตรลดา) (พ.ศ. 2553) 
- โรงงานผลิตนมโรงเรียน บริษัท ยู.เอ็ม โภคภัณฑ จํากัด อ.แมทะ จ.ลําปางจํานวน 2 เครื่อง 
- โรงงานผลิตนมโรงเรียน บริษัทอุดรเดรี่ฟูดส อ.เมือง จ.อุดรธานี จํานวน 1 เครื่อง (พ.ศ.2555) 
- สหกรณการเกษตรสีค้ิว จํากัด อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา จํานวน 1 เครื่อง (พ.ศ.2555) 



- โรงงานผลิตนมสหกรณโคนมมวกเหล็ก จ.สระบุรี ผลิตนมโรงเรียน จํานวน 1 เครื่อง (พ.ศ.2556) 
- บริษัท เอบิโก แดรี่ ฟารม จํากัด จ.ปทุมธานี (ผลิตภัณฑ ไมโล) จํานวน 2 เครื่อง(พ.ศ.2557) 
- สหกรณโคนมเชียงใหมจํากัด  จังหวัดเชียงใหม ผลิตนมโรงเรียนและนมพาณิชย จํานวน 1 เครื่อง (พ.ศ.
2560) 
- สหกรณโคนมไทยมิลค จํากัด จังหวัดสระบุรี ผลิตนมโรงเรียนและนมพาณิชยจํานวน 2 เครื่อง (พ.ศ.2560) 
- สหกรณโคนมไทยมิลค จํากัด จังหวัดสระบุรี ระบบตรวจสอบผลิตภัณฑนม ยู.เอช.ที.บรรจุกลองแบบ  

อัตโนมัติ 1 ระบบ  (พ.ศ.2561) โครงการ ITAP 
- สหกรณการเกษตรสีค้ิว จํากัด อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา ระบบตรวจสอบผลิตภัณฑนม ยู.เอช.ที.บรรจุกลองแบบ

ก่ึงอัตโนมัติจํานวน 1 ระบบ และ 1 เครื่อง (พ.ศ.2561-62) โครงการ ITAP 
- สหกรณโคนมกําแพงแสน จํากัด อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ระบบตรวจสอบผลิตภัณฑนม ยู.เอช.ที.บรรจุ

กลองแบบก่ึงอัตโนมัติจํานวน 1 ระบบ และ 1 เครื่อง (พ.ศ.2562) โครงการ ITAP 
         
7. ประโยชนท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังทางตรงและทางออมจากการนําผลงาน และนวัตกรรมไปใช พรอมท้ังประเมิน    
    คุณคาและมูลคาของผลลัพธ ผลกระทบ ท่ีเกิดจากผลงาน และนวัตกรรมนี้  
  7.1 เปนตัวแทนของการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบเฉพาะดานข้ึนใชเองแทนการนําเขาเครื่องมือท่ีมี 

วัตถุประสงคการใชงานอยางเดียวกัน โดยผลิตไปใชงานจริงจํานวน 14  เครื่อง และ 3 ระบบท่ีเปนแบบ
ก่ึงอัตโนมัติ ทําใหประหยัดลดการนําเขาไมต่ํากวา 25 ลานบาท 

  7.2 ทําใหสหกรณหรือเอกชนท่ีไดรับโควตาผลิตนมโรงเรียนและผลิตนม ยู เอช ที บรรจุกลองท่ีทําเปนนม
พาณิชย แตมีงบลงทุนไมสูงสามารถมีระบบตรวจสอบคุณภาพของนมหลังจากการบรรจุกลองได อันเปน
หลักประกันวานมเม่ือออกจากโรงงานผูผลิตไปแลวเปนนมคุณภาพด ี

  7.3 โรงงานผูผลิตนมท่ีไดโควตาผลิตนมโรงเรียนนําระบบนี้มาตรวจสอบนมท่ีคางอยูในสโตรหลายลานกลอง 
(เนื่องจากตองผลิตทุกวัน) เพ่ือแยกนมดีและนมเสียออกแทนการทําลายท้ิงทําใหลดการสูญเสียหลายลานบาท    
7.4 สามารถแกปญหาเรื่องนมโรงเรียนบูดเนื่องจากสามารถทําการตรวจสวนท่ีคางในสโตรไดมากเพราะไม
ตองตรวจแบบไมทําลาย แทนวิธีเดิมท่ีใชวิธีการทางสถิติสุมแกะกลองออกดู (กรณีบริษัทไทยมิลล ตามท่ีเปน
ขาว ในสื่อ ป 2561) 

 

 



           เครื่องตรวจแบบ manual สงมอบท่ีโรงงานผลิต ของสหกรณโคนมไทยมิลค จํากัด จังหวัดสระบุรี (ใน
หองสโตร รอการตรวจ) พ.ศ. 2561 

 

   
เครื่องตรวจแบบ manual และระบบตรวจสอบแบบก่ึงอัตโนมัติ สงมอบท่ีโรงงานผลิตของโรงงานสหกรณ
การเกษตรสีค้ิว (ในหองสโตร รอการตรวจ) พ.ศ. 2562 
8. แนวคิดในการขยายผล ตอยอดองคความรู หรือการถายทอดเทคโนโลยีจากผลงาน และนวัตกรรมนี้ 

จัดอมรมและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูเรื่องกระบวนการตรวจสอบคุณภาพนมข้ันตอนสุดทาย โดยการ
เพ่ิมหนวยงานดานการตรวจคุณภาพแบบไมทําลายเขาไปในแผนก QC ของสหกรณ และใชการเกลี่ยพนักงาน
มาทํางานดานการตรวจคุณภาพนม UHT บรรจุกลอง โดยไมทําลาย ท่ีไมใชเปนการทํางานทุกวัน ตาม  flow 
chart ดานลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นม UHT บรรจุดวยระบบปลอดเชื้อ (Aseptic Filling packaging) 

และเก็บไวทีส่โตรเพื่อรอผลวิเคราะหจากสุมตรวจ 

ระงับจําหนายออกผลิตภัณฑตามชวงเวลาและทาํการ

ตรวจโดยเคร่ืองตรวจแบบไมทําลาย ไมตองทําลายทิง้

หรือนําไป reprocess ใหม สวนนมกลองนมที่ตรวจพบ

เปน curd จึงนาํไปทําลาย 

- นมที่ตรวจผานสามารถจําหนายออกได 
 

ไมผาน 

ตรวจดวยเคร่ืองตรวจ ฯ เปนการเพิ่มความ

เชื่อมั่นในกระบวนการ QA  

- เปนการทวนสอบจากการสุมเพิ่มข้ึน 

 กรณีพบตวัอยาง ไมผาน เปนการยอนกลับ

มาปรับปรุงกระบวนการทั้งหมด 

ผานจาํหนายออก 


