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บทคัดย่อ
การตรวจสอบผลิ ตภัณฑ์นมกล่ อง ยู.เอช.ที. ในขั้นตอนสุ ดท้ายก่อนส่งถึงมือผู้ บริโภคมี ความสําคัญมาก ทําให้สามารถระงั บ
ผลิตภัณฑ์นมกล่องที่เสียก่อนถึงมือผู้บริโภค เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคได้ ปัจจุบันการตรวจสอบมีสองรูปแบบ คือ การตรวจสอบ
แบบทําลาย คือตัดกล่องดูความผิดปกติ และการตรวจสอบแบบไม่ทําลาย โดยใช้เครื่องตรวจความผิดปกติของนม ยู. เอช. ที. บรรจุกล่อง ซึ่งใช้
หลักการสั่นแบบเสรี ทําให้เกิดการเคลื่อนตัวของของเหลวภายในกล่อง แล้วใช้คอมพิวเตอร์ในการแปรผลสัญญานการสั่นดังกล่าว ในการคัด
แยกส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพดีออกจากผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มว่าจะเสียก่อนวันหมดอายุจริงโดยไม่ต้องเปิดกล่อง สามารถตรวจสอบโดยใช้
เวลา 2 -3 วินาทีต่อกล่อง มีความถูกต้องในการตรวจสอบ 100 เปอร์เซนต์ สําหรับงานวิจัยนี้เป็นการนําโปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์มา
ใช้ในการแปรผลสัญญาณการสั่นแทนคอมพิวเตอร์ประมวณผล เพื่อลดขนาดและต้นทุนของเครื่อง ผลการทดลองเบื้องต้นพบว่าสามารถใช้แทน
กันได้ สามารถแยกความแตกต่างระหว่างนมดีและนมเสียได้โดยความสามารถในการตรวจสอบใช้เวลาไม่เกิน 3 วินาทีต่อกล่อง และความถูก
ต้องในการตรวจอยู่ในระดับเดียวกัน ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะพัฒนาและสร้างเครื่องตรวจสอบความผิดปกติของนม ยู.เอช.ที.บรรจุกล่อง ให้มี
ขนาดและราคาเหมาะสมขึ้นได้
คําสําคัญ: โปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์, การสั่นสะเทือนแบบเสรี, การตรวจสอบผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที บรรจุกล่อง

Application of Programmable Logic Controller (PLC) for U.H.T. Milk Tester
Abstract
In order to increase the confidence, the finished UHT milk product is necessary to inspection before deliver to
the customer. Currently, there have two types of monitoring method: the destructive method, that the sampling UHT
milk box is cut and observed some abnormal occurrence inside. And the non-destructive inspection by using the UHT
milk tester. This equipment uses the free vibration concept by oscillating liquid in box and interpreting the vibration signal
with the computerization for the abnormal product detection. Thus, the box containing good quality milk can separate
from the boxed products that trend to be spoil before expired date without opened. The verification capacity of this
equipment is 2-3 seconds per sample, with the 100 percent accuracy. However, to reduce the cost and size of this
equipment, this research is conducted by applying the programmable logic controller (PLC) to transform the vibrational
signals. The results show that it can inspect the boxed products with the same performance level, when comparing to the
computerization. Therefore, it is possible to develop and fabricate the U.H.T. milk tester in reasonable size and cost.
Keywords: programmable logic controller (PLC), free vibration, U.H.T. milk tester.

1. บทนํา
นม ยู.เอช.ที. เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่มีความต้องการบริโภคสูง
ย่อมาจาก Ultra High Temperature (UHT) ผลิตโดยให้น้ํานมไหล
อย่างต่อเนื่องผ่านส่วนของกระบวนการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 135–
150oC แล้วคงอุณหภูมิไว้ ณ ช่วงเวลาสั้นๆ ทําให้คุณค่าทางอาหาร
ของนมชนิดนี้เสียไปน้อย โดยได้ระดับการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องการ
(Burton, 1988; Harding, F. 1995) จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการ
บรรจุแบบปลอดเชื้อ (Aseptic

Packaging Process) โดยบรรจุในกล่องที่แสงและจุลินทรีย์จาก
ภายนอกไม่สามารถแทรกเข้าไปได้ ทําให้นมชนิดนี้สามารถเก็บและ
รักษาได้นานที่สภาวะปกติคือมีอายุการเก็บได้นานถึง 6 เดือนโดยไม่
ต้ อ งแช่ เ ย็ น (สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา,2552;
Anonymous,1995) โดย ระบบบรรจุแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ ระบบ
ของ TetraPak และระบบ Combibloc ซึ่งจะแตกต่างกันในส่วนของ
กระดาษที่นํามาใช้ ในระบบ TetraPak กระดาษที่ใช้จะเป็นแผ่นม้วน
แล้วนําไปขึ้นรูป แต่ในระบบ Combibloc กระดาษที่นํามาใช้จะขึ้น

331

รูปเป็นทรงกระบอกมาแล้ว นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างที่สําคัญอีก
คือ ระบบการบรรจุแบบ TetraPak จะไม่มีช่องอากาศด้านบน แต่
ระบบการบรรจุแบบ Combibloc จะมีช่องอากาศด้านบน (Anonymous, 2005a; ธนัญชัย, 2550) อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีระบบ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพในระหว่ า งกระบวนการแต่ ก็ ยั ง ไม่ ส ามารถที่ จ ะ
รั บ ประกั น ได้ ว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น จะไม่ มี โ อกาสติ ด เชื้ อ ระหว่ า ง
กระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการบรรจุลงกล่อง โดยมีสาเหตุ
สําคั ญที่ พบคื ออุ ณหภู มิที่ใช้ในการผลิตนั้นตํ่ ากว่าอุ ณหภูมิฆ่าเชื้อ,
เครื่องฆ่าเชื้อไม่มีประสิทธิภาพ, และ ทําการบรรจุในสภาพที่ไม่ปลอด
เชื้ อ ซึ่ งสามารถเกิ ดขึ้ นได้ เมื่ อมี การผลิ ตต่ อเนื่ องเป็ นจํ านวนมาก
(สุวรรณ และจีรศักดิ์, 2548; จีรศักดิ์, 2548) ดังนั้นการตรวจสอบ
คุณภาพขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะนําผลิตภัณฑ์ออกจากโรงงานจึงมี
ความสําคัญเพื่อรับประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์นมนั้นจะไม่เสียก่อนถึ ง
ผู้บริโภค หรือเสียก่อนวันหมดอายุที่ระบุไว้ที่กล่อง โดยความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นไม่รวมการเสียหายเมื่อผลิตภัณฑ์นมออกจากโรงงานไปแล้ว
อั น เกิ ด จากการขนส่ ง ทํ า ให้ ก ารตรวจสอบแบบไม่ ทํ า ลายจึ ง มี
ความสําคัญ ในการคัดกรองนมกล่องที่มีแนวโน้มเสียทิ้งก่อนจําหน่าย
เนื่องจากนมที่ผลิตในแต่ละช่วงเวลาไม่ได้ปนเปื้อนจุลินทรีย์ทุกกล่อง
ทั้ งนี้ การปนเปื้ อนในกระบวนการผลิ ตเป็ นการปนเปื้ อนเชื้ อเพี ยง
เล็กน้อย นมจึงไม่เสียทันที แต่จะค่อยๆ ผิดปกติ ซึ่งอาการเหล่านี้ไม่มี
ทางทราบได้เลย เพราะนมอยู่ในกล่อง พร้อมกันนี้ยังมีการสุ่มตัวอย่าง
นมกล่องที่ผลิตแล้วต้องเก็บไว้ 7 วัน ก่อนจําหน่ายมาเพาะเชื้อ ถ้า
ตัวอย่างใดพบเชื้อเกินมาตรฐานก็นํานมจากลังนั้นมาตรวจและคัดนม
กล่องที่เสียทิ้งไปเช่นเดียวกัน ( สุวรรณ และคณะ, 2552) ซี่งความ
ผิดปกตินี้เนื่องมาจากการหลงเหลือของเอนไซม์โปรตีนเอส เอนไซม์ไล
เปส และจุลินทรีย์ ทําให้เกิดการตกตะกอนของโปรตีนแล้วจับตัวกัน
เป็นก้อนเรียกว่า Curd
ทําให้มีรสชาด กลิ่น และ เนื้อสัมผัส
เปลี่ยนไป (Harding, F. 1995; Anonymous,2007) ปัจจุบันใน
อุ ต สาหกรรมนมและอาหารจะใช้ เ ครื่ อ งมื อ มี ชื่ อ ทางการค้ า ว่ า
Electester อาศัยการสั่นแบบบังคับแล้วตรวจสอบความหน่วงจาก
พฤติกรรมการไหลของน้ํานมภายในกล่องที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก
ความหนืดของนมที่ตกตะกอน โดยนําสัญญาณการสั่นที่เป็นความถี่
มาเปรียบเทียบนมดีและเสียต่อไป (Anonymous,2002) ต่อมา(จีร
ศักดิ์, 2548; สุวรรณ และคณะ, 2549) ได้พัฒนาเครื่องมือต้นแบบที่
ใช้หลักการสั่นแบบอิสระและวิเคราะห์ดูการลดลงของแอมปิจูดการ
สั่นพบว่า สามารถแยกนมปกติ และนมที่เสียออกจากกันได้ทั้งหมด
โดยทําให้นมในกล่องเกิดการเคลื่อนที่ เมื่อ นมเป็น Curd จะเกิดการ
จั บตั วทํ าให้ เกิ ดการเคลื่ อนที่ ภายในกล่ องเปลี่ ยนไป โดยใช้ ตั วรั บ
สัญญาณที่ไม่มีผลกระทบต่อการสั่นสะเทือน หรือมีผลกระทบน้อย
ที่สุด จากนั้น (สุวรรณ และคณะ, 2549; สุวรรณ, 2550; ณัฐดนัย
และสุวรรณ, 2552) ได้พัฒนาเครื่อง U.H.T. Milk Tester ขึ้น โดย
ทํางานเป็นแบบรายงานผลโดยตรง (On – line) ทําให้ทราบผล
คุณภาพของนม ยู.เอช.ที. ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้การ์ด DAQ
(data acquisition card) ที่มีประสิทธิภาพสูงร่วมกับโปรแกรม

LabVIEW 7.0 มาใช้ในการรับและประมวลผลสัญญาณทําให้สะดวก
และสามารถพั ฒนาโปรแกรมประยุ กต์ ที่ เข้ ากั บความต้ องการได้
รวดเร็ว โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นนี้มีความเร็วในการตรวจได้อย่างถูกต้อง
2-3 วินาที/กล่อง อย่างไรก็ตามเพื่อลดขั้นตอนการเขียนโปรแกรมและ
ลดต้นทุนการสร้างเครื่อง งานวิจัยและพัฒนานี้จึงนําโปรแกรมเมเบิล
โลจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) มาประยุกต์ใช้ในการแปรผลสัญญาณและ
ตรวจสอบแทนการควบคุ มการทํ างานด้ วยคอมพิ วเตอร์ (computerized function) ทําให้เครื่อง U.H.T. Milk Tester มีขนาดและ
ราคาเหมาะสม
2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 อุปกรณ์
 เครื่องตรวจสอบความผิดปกติ เครื่อง U.H.T. Milk Tester
แสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1

เครื่อง U.H.T. Milk Tester.

ประกอบด้วยส่วนต่างๆที่สําคัญ คือ ชุดกําเนิดการสั่นแบบเสรี
แสดงแบบลายเส้นดังรูปที่ 2 สําหรับทดสอบตัวอย่างนม ที่ถูกขับด้วย
มอเตอร์พร้อมเกียร์ทด ไปหมุนขับชุดเฟืองลูกเบี้ยว ทําให้สปริงขด
แบบแรงบิดที่อยู่บนเพลาเดียวกับ optical encoder เกิดการง้างตัว
และปล่อยตัว เกิดการสั่นอิสระ
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รูปที่ 2

แสดงแบบลายเส้นชุดกําเนิดการสั่นแบบเสรี
(สุวรรณ, 2550; ณัฐดนัย และสุวรรณ, 2552)

 จอแสดงผลและสั่งการ human interface (HMI)
 โปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) สําหรับอ่านค่าที่
ได้จาก optical encoder นํามาประมวลผล
 โปรแกรม GX work2 ในการเขียนชุดคําสั่งให้กับโปรแกรมเม
เบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) สํ าหรั บการประมวลผล และ
โปรแกรม Kinco HMI สําหรับการออกแบบส่วนผู้ใช้งานบน human
interface (HMI)
 นม ยู.เอช.ที. บรรจุกล่อง ขนาด 200 ml. รสจืด และรสช็อค
โกแลต และแท่งไม้ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีขนาดเท่ากับกล่องนม 200 ml.
ที่ใช้ทดสอบสําหรับเปรียบเทียบการอ่านผล

รูปที่ 3

แผนผังการทํางานของระบบตรวจสอบใหม่

 ขั้นตอนการทํางานของระบบตรวจสอบใหม่แสดงดังรูปที่ 4
โดยการเก็บสัญญาณจาก optical encoder จะเป็นการเก็บค่าการ
เคลื่อนที่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรูปแบบสัญญาณ pulse จนกระทั่งการ
สั่นหยุดลง

2.2 วิธีการ
 ใช้โฟโต้เซนเซอร์ สําหรับตรวจจับการวางกล่องนมเพื่อเริ่มต้น
ทดสอบและมี ก ารสั่ ง การผ่ า นจอแสดงผลและสั่ ง การ human
interface (HMI) จากนั้นโปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC)
จะอ่านค่าที่ได้จาก optical encoder ที่มี ความละเอียดของมุมที่วัด
ได้ (rotation angle resolution) ในการทดลองนี้เลือกใช้ขนาด 500
pulse/revolution มีค่าเท่ากับ 0.72 องศาต่อ pulse ตามสมการ (1)
(1)
นํามาแสดงผลที่ HMI โดยใช้โปรแกรม GX work2 เขียนชุดคําสั่ง
ให้ กั บ โปรแกรมเมเบิ ล โลจิ ก คอนโทรลเลอร์ (PLC) สํ า หรั บ การ
ประมวลผล และโปรแกรม Kinco HMI สําหรับการออกแบบส่วน
ผู้ใช้งานบน HMI แสดงผังการทํางานดังรูปที่ 3

รูปที่ 4

ขั้นตอนการทํางานของระบบ

 ลั ก ษณะคลื่ น การสั่ น สะเทื อ นไม่ ว่ า จะเป็ น ทั้ ง ในส่ ว นของ
amplitude และ acquisition time มีความแตกต่างกันตามชนิดของ
นมกล่องรสจืด นมกล่องรสช็อคโกแล็ตเนื่องจากความหนืดต่างกันการ
เคลื่อนตัวจึงต่างกัน รวมถึงการใช้กล่องไม้ที่ทําขึ้นเป็นตัวเปรียบเทียบ
จากสมมุ ติ ฐ านคาดว่ า ค่ า การเคลื่ อ นที่ ที่ เ ก็ บ ค่ า ได้ จ าก optical
encoder โดยใช้โปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) ก็จะ
แตกต่างกันด้วย ดังนั้นเพื่อยืนยันสมมุติฐานนี้ จึงได้แบ่งการทดลอง
ออกเป็น 3 ส่วนโดยใช้การเก็บค่าตัวอย่างละ 100 ครั้ง ดังนี้
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- เปรียบเทียบค่าการสั่นที่อ่านได้ระหว่างตัวอย่างนมจืดกับ
กล่องไม้
- ทดลองเปรียบเทียบค่าการสั่นที่อ่านได้ระหว่างตัวอย่างนม
จืด(เป็นตัวแทนของนมดี) และนมช็อคโกแลต (เป็นตัวแทนของนม
ผิดปกติ)
- ทดลองเปรี ยบเที ยบค่ าที่ อ่ านได้ ของตั วอย่ างนมจื ดและ
นมช็อคโกแลต โดยใช้โปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC)
กับระบบเดิมที่เป็นคอมพิวเตอร์ประมวลผลที่ใช้การ์ด DAQ (data
acquisition card) ร่วมกับการใช้โปรแกรม LabVIEW 7.0 ในการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
การทดลองในแต่ละขั้นตอนจะมีการเก็บตัวอย่างค่าทั้งหมด 100
ค่า แล้วนํามาหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยนเบนมาตรฐาน ซึ่งจะแสดงใน
กราฟผลการทดลองในหัวข้อถัดไป โดยเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ต่อ
กล่องจะถูกตั้งไว้ที่ไม่เกิน 3 วินาทีต่อกล่อง ขั้นตอนการตรวจสอบ
แสดงตามรูปที่ 4
3. ผลและวิจารณ์
 ผลการเปรียบเทียบค่าการสั่นที่อ่านได้ระหว่างตัวอย่างนมจืด
กับกล่องไม้พบว่าค่าที่อ่านได้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน สามารถ
แยกนมจืดกับกล่องไม้ได้ แสดงดังรูปที่ 5

รูปที่ 5

เปรียบเทียบนมจืดกับกล่องไม้

 ผลการเปรียบเทียบค่าการสั่นที่อ่านได้ระหว่างตัวอย่างนมจืด
ซึ่งในการทดลองนี้สมมุติให้เป็นนมดี กับนมช็อคโกแลตซึ่งสมมุติให้
เป็นนมผิ ดปกติ พบว่ าค่าที่อ่านได้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
สามารถแยกนมจื ดกั บนมช็ อคโกแลตได้ หรื อสามารถที่ จะแยกนม
ผิดปกติออกจากนมดีได้ ดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 6

เปรียบเทียบนมจืดกับนมช็อคโกแลต

เปรียบเทียบค่าที่อ่านได้จากนมจืดและนมช็อคโกแลต ระหว่าง
ระบบที่นําโปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) มาใช้ในการ

ประมวลผลซึ่งเป็นไปดังรูปที่ 6 กับระบบเดิมที่เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้
การ์ด DAQ (data acquisition card) ร่วมกับการใช้โปรแกรม
LabVIEW 7.0 ของระบบการตรวจสอบความผิดปกติของนมกล่องที่
ใช้ อยู่ เดิ มดั งในรู ปที่ 7 พบว่ าค่ ามี แนวโน้ มที่ แ ตกต่ างในลั กษณะ
เช่นเดียวกัน ทําให้คาดการได้ว่าสามารถนําระบบที่พัฒนาขึนมาใหม่นี้
มาใช้ทดแทนระบบเดิมได้

รูปที่ 7

ค่าของนมจืดและนมช็อคโกแลตที่อ่านได้จากระบบเก่า

4. สรุป
จากการนํ า โปรแกรมเมเบิ ล โลจิ ก คอนโทรลเลอร์ (PLC) มา
ประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบความผิดปกติของนม ยู. เอช. ที. บรรจุ
กล่อง พบว่าสามารถแยกความแตกต่างระหว่างกล่องไม้ นมจืดและ
นมช็อคโกแลตได้ สามารถรายงานผลและทํางานได้ อย่างต่ อเนื่อง
เทียบเท่ากับการใช้การ์ด DAQ (data acquisition card) ร่วมกับ
โปรแกรม LabVIEW 7.0 ของระบบการตรวจสอบความผิดปกติของ
นมกล่ อ งที่ ใ ช้ อ ยู่ เ ดิ ม โดยมี ค วามถู ก ต้ อ งในการตรวจสอบ 100
เปอร์ เซนต์ และใช้เวลาในการตรวจสอบไม่ เกิน 3 วินาทีต่อกล่ อง
ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะนําโปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC)
มาพัฒนาและสร้างเครื่องตรวจสอบความผิดปกติของนม ยู.เอช.ที.
บรรจุกล่อง ให้มีขนาดและราคาเหมาะสมขึ้นได้
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