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บทคัดย่อ 
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์นมกล่อง ยู.เอช.ที. ในข้ันตอนสุดท้ายก่อนส่งถึงมือผู้บริโภคมีความสําคัญมาก ทําให้สามารถระงับ

ผลิตภัณฑ์นมกล่องท่ีเสียก่อนถึงมือผู้บริโภค เป็นการเพิ่มความเชื่อม่ันแก่ผู้บริโภคได้ ปัจจุบันการตรวจสอบมีสองรูปแบบ คือ การตรวจสอบ
แบบทําลาย คือตัดกล่องดูความผิดปกติ และการตรวจสอบแบบไม่ทําลาย โดยใช้เครื่องตรวจความผิดปกติของนม ยู. เอช. ที. บรรจุกล่อง ซ่ึงใช้
หลักการสั่นแบบเสรี ทําให้เกิดการเคลื่อนตัวของของเหลวภายในกล่อง แล้วใช้คอมพิวเตอร์ในการแปรผลสัญญานการสั่นดังกล่าว ในการคัด
แยกส่วนของผลิตภัณฑ์ท่ีมีคณุภาพดีออกจากผลิตภัณฑ์ท่ีมีแนวโน้มว่าจะเสียก่อนวันหมดอายุจริงโดยไม่ต้องเปิดกล่อง สามารถตรวจสอบโดยใช้
เวลา 2 -3 วินาทีต่อกล่อง มีความถูกต้องในการตรวจสอบ 100 เปอร์เซนต์ สําหรับงานวิจัยนี้เป็นการนําโปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์มา
ใช้ในการแปรผลสัญญาณการสั่นแทนคอมพิวเตอร์ประมวณผล เพ่ือลดขนาดและต้นทุนของเคร่ือง ผลการทดลองเบื้องต้นพบว่าสามารถใช้แทน
กันได้ สามารถแยกความแตกต่างระหว่างนมดีและนมเสียได้โดยความสามารถในการตรวจสอบใช้เวลาไม่เกิน 3 วินาทีต่อกล่อง และความถูก
ต้องในการตรวจอยู่ในระดับเดียวกัน ดังนั้นจึงเป็นไปได้ท่ีจะพัฒนาและสร้างเครื่องตรวจสอบความผิดปกติของนม ยู.เอช.ที.บรรจุกล่อง ให้มี
ขนาดและราคาเหมาะสมข้ึนได้ 

คําสําคัญ: โปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์, การส่ันสะเทือนแบบเสรี, 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. เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งท่ีมีความต้องการบริโภคสูง 

ย่อมาจาก Ultra High Temperature (UHT) ผลิตโดยให้น้ํานมไหล
อย่างต่อเนื่องผ่านส่วนของกระบวนการให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 135–
150oC แล้วคงอุณหภูมิไว้ ณ ช่วงเวลาสั้นๆ ทําให้คุณค่าทางอาหาร
ของนมชนิดนี้เสียไปน้อย โดยได้ระดับการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ท่ีต้องการ 
(Burton, 1988; Harding, F. 1995) จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการ
บรรจุแบบปลอดเชื้อ (Aseptic 

Packaging Process) โดยบรรจุในกล่องท่ีแสงและจุลินทรีย์จาก
ภายนอกไม่สามารถแทรกเข้าไปได้  ทําให้นมชนิดนี้สามารถเก็บและ
รักษาได้นานท่ีสภาวะปกติคือมีอายุการเก็บได้นานถึง 6 เดือนโดยไม่
ต้องแช่ เย็น (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ,2552; 
Anonymous,1995) โดย ระบบบรรจุแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ ระบบ
ของ TetraPak และระบบ Combibloc ซ่ึงจะแตกต่างกันในส่วนของ
กระดาษท่ีนํามาใช้ ในระบบ TetraPak กระดาษท่ีใช้จะเป็นแผ่นม้วน 
แล้วนําไปขึ้นรูป แต่ในระบบ Combibloc กระดาษท่ีนํามาใช้จะข้ึน
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รูปเป็นทรงกระบอกมาแล้ว นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างท่ีสําคัญอีก 
คือ ระบบการบรรจุแบบ TetraPak จะไม่มีช่องอากาศด้านบน แต่
ระบบการบรรจุแบบ Combibloc จะมีช่องอากาศด้านบน (Anony-
mous, 2005a; ธนัญชัย, 2550) อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีระบบ
ควบคุมคุณภาพในระหว่างกระบวนการแต่ก็ยังไม่สามารถท่ีจะ
รับประกันได้ ว่า ผลิตภัณฑ์นั้นจะไม่ มีโอกาสติดเชื้อระหว่าง
กระบวนการผลิตต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงการบรรจุลงกล่อง โดยมีสาเหตุ
สําคัญท่ีพบคืออุณหภูมิท่ีใช้ในการผลิตนั้นต่ํากว่าอุณหภูมิฆ่าเชื้อ, 
เครื่องฆ่าเชื้อไม่มีประสิทธิภาพ, และ ทําการบรรจุในสภาพท่ีไม่ปลอด
เชื้อ ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนได้เม่ือมีการผลิตต่อเนื่องเป็นจํานวนมาก 
(สุวรรณ และจีรศักด์ิ, 2548; จีรศักด์ิ, 2548) ดังนั้นการตรวจสอบ
คุณภาพข้ันตอนสุดท้ายก่อนท่ีจะนําผลิตภัณฑ์ออกจากโรงงานจึงมี
ความสําคัญเพ่ือรับประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์นมนั้นจะไม่เสียก่อนถึง
ผู้บริโภค หรือเสียก่อนวันหมดอายุท่ีระบุไว้ท่ีกล่อง โดยความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนไม่รวมการเสียหายเมื่อผลิตภัณฑ์นมออกจากโรงงานไปแล้ว 
อันเกิดจากการขนส่ง ทําให้การตรวจสอบแบบไม่ทําลายจึงมี
ความสําคัญ ในการคัดกรองนมกล่องท่ีมีแนวโน้มเสียท้ิงก่อนจําหน่าย 
เนื่องจากนมท่ีผลิตในแต่ละช่วงเวลาไม่ได้ปนเปื้อนจุลินทรีย์ทุกกล่อง 
ท้ังนี้การปนเปื้อนในกระบวนการผลิตเป็นการปนเปื้อนเชื้อเพียง
เล็กน้อย นมจึงไม่เสียทันที แต่จะค่อยๆ ผิดปกติ ซ่ึงอาการเหล่านี้ไม่มี
ทางทราบได้เลย เพราะนมอยู่ในกล่อง พร้อมกันนี้ยังมีการสุ่มตัวอย่าง
นมกล่องท่ีผลิตแล้วต้องเก็บไว้ 7 วัน ก่อนจําหน่ายมาเพาะเชื้อ ถ้า
ตัวอย่างใดพบเชื้อเกินมาตรฐานก็นํานมจากลังนั้นมาตรวจและคัดนม
กล่องท่ีเสียท้ิงไปเช่นเดียวกัน ( สุวรรณ และคณะ, 2552) ซ่ีงความ
ผิดปกตินี้เนื่องมาจากการหลงเหลือของเอนไซม์โปรตีนเอส เอนไซม์ไล
เปส และจุลินทรีย์ ทําให้เกิดการตกตะกอนของโปรตีนแล้วจับตัวกัน
เป็นก้อนเรียกว่า Curd  ทําให้มีรสชาด กลิ่น และ เนื้อสัมผัส 
เปลี่ยนไป  (Harding, F. 1995; Anonymous,2007) ปัจจุบันใน
อุตสาหกรรมนมและอาหารจะใช้เครื่องมือมีชื่อทางการค้าว่า 
Electester  อาศัยการสั่นแบบบังคับแล้วตรวจสอบความหน่วงจาก
พฤติกรรมการไหลของนํ้านมภายในกล่องท่ีเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก
ความหนืดของนมท่ีตกตะกอน โดยนําสัญญาณการสั่นท่ีเป็นความถ่ี
มาเปรียบเทียบนมดีและเสียต่อไป (Anonymous,2002) ต่อมา(จีร
ศักด์ิ, 2548; สุวรรณ และคณะ, 2549) ได้พัฒนาเคร่ืองมือต้นแบบท่ี
ใช้หลักการสั่นแบบอิสระและวิเคราะห์ดูการลดลงของแอมปิจูดการ
สั่นพบว่า สามารถแยกนมปกติ และนมท่ีเสียออกจากกันได้ท้ังหมด 
โดยทําให้นมในกล่องเกิดการเคลื่อนท่ี เม่ือ นมเป็น Curd จะเกิดการ
จับตัวทําให้เกิดการเคลื่อนท่ีภายในกล่องเปลี่ยนไป โดยใช้ตัวรับ
สัญญาณท่ีไม่มีผลกระทบต่อการสั่นสะเทือน หรือมีผลกระทบน้อย
ท่ีสุด จากนั้น (สุวรรณ และคณะ, 2549; สุวรรณ, 2550; ณัฐดนัย 
และสุวรรณ, 2552) ได้พัฒนาเคร่ือง U.H.T. Milk Tester ข้ึน โดย
ทํางานเป็นแบบรายงานผลโดยตรง (On – line) ทําให้ทราบผล
คุณภาพของนม ยู.เอช.ที. ได้ง่ายและรวดเร็วย่ิงข้ึน ใช้การ์ด DAQ 
(data acquisition card) ท่ีมีประสิทธิภาพสูงร่วมกับโปรแกรม 

LabVIEW 7.0 มาใช้ในการรับและประมวลผลสัญญาณทําให้สะดวก
และสามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ท่ีเข้ากับความต้องการได้
รวดเร็ว โดยเคร่ืองท่ีพัฒนาข้ึนนี้มีความเร็วในการตรวจได้อย่างถูกต้อง 
2-3 วินาที/กล่อง อย่างไรก็ตามเพ่ือลดขั้นตอนการเขียนโปรแกรมและ
ลดต้นทุนการสร้างเครื่อง งานวิจัยและพัฒนานี้จึงนําโปรแกรมเมเบิล
โลจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) มาประยุกต์ใช้ในการแปรผลสัญญาณและ
ตรวจสอบแทนการควบคุมการทํางานด้วยคอมพิวเตอร์(compu-
terized function) ทําให้เครื่อง U.H.T. Milk Tester มีขนาดและ
ราคาเหมาะสม 

2. อุปกรณ์และวิธีการ 

2.1 อุปกรณ์ 

 เครื่องตรวจสอบความผิดปกติ เครื่อง U.H.T. Milk Tester 
แสดงดังรูปท่ี 1 

 
รูปท่ี 1 เครื่อง U.H.T. Milk Tester. 

ประกอบด้วยส่วนต่างๆท่ีสําคัญ คือ ชุดกําเนิดการสั่นแบบเสรี
แสดงแบบลายเส้นดังรูปท่ี 2 สําหรับทดสอบตัวอย่างนม ท่ีถูกขับด้วย
มอเตอร์พร้อมเกียร์ทด ไปหมุนขับชุดเฟืองลูกเบี้ยว ทําให้สปริงขด
แบบแรงบิดท่ีอยู่บนเพลาเดียวกับ optical encoder เกิดการง้างตัว
และปล่อยตัว เกิดการสั่นอิสระ 
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รูปท่ี 2 แสดงแบบลายเส้นชุดกําเนิดการสั่นแบบเสรี  
 (สุวรรณ, 2550; ณัฐดนัย และสุวรรณ, 2552) 

 จอแสดงผลและสั่งการ human interface (HMI)  
 โปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) สําหรับอ่านค่าท่ี

ได้จาก optical encoder นํามาประมวลผล 
 โปรแกรม GX work2 ในการเขียนชุดคําสั่งให้กับโปรแกรมเม

เบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) สําหรับการประมวลผล และ
โปรแกรม Kinco HMI สําหรับการออกแบบส่วนผู้ใช้งานบน human 
interface (HMI)  
 นม ยู.เอช.ที. บรรจุกล่อง ขนาด 200 ml.  รสจืด และรสช็อค

โกแลต และแท่งไม้ท่ีถูกสร้างข้ึนให้มีขนาดเท่ากับกล่องนม 200 ml. 
ท่ีใช้ทดสอบสําหรับเปรียบเทียบการอ่านผล 

2.2 วิธีการ 

 ใช้โฟโต้เซนเซอร์ สําหรับตรวจจับการวางกล่องนมเพื่อเริ่มต้น
ทดสอบและมีการสั่ งการผ่านจอแสดงผลและสั่ งการ human 
interface (HMI) จากนั้นโปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) 
จะอ่านค่าท่ีได้จาก optical encoder ท่ีมี ความละเอียดของมุมท่ีวัด
ได้ (rotation angle resolution) ในการทดลองนี้เลือกใช้ขนาด 500 
pulse/revolution มีค่าเท่ากับ 0.72 องศาต่อ pulse ตามสมการ (1) 

		 (1)	

นํามาแสดงผลท่ี HMI โดยใช้โปรแกรม GX work2 เขียนชุดคําสั่ง
ให้กับโปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) สําหรับการ
ประมวลผล และโปรแกรม Kinco HMI สําหรับการออกแบบส่วน
ผู้ใช้งานบน HMI แสดงผังการทํางานดังรูปท่ี 3 

 
รูปท่ี 3 แผนผังการทํางานของระบบตรวจสอบใหม่ 

 ข้ันตอนการทํางานของระบบตรวจสอบใหม่แสดงดังรูปท่ี 4 
โดยการเก็บสัญญาณจาก optical encoder จะเป็นการเก็บค่าการ
เคลื่อนท่ีท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนในรูปแบบสัญญาณ pulse จนกระทั่งการ
สั่นหยุดลง 

 
รูปท่ี 4 ข้ันตอนการทํางานของระบบ 

 ลักษณะคล่ืนการสั่นสะเทือนไม่ว่าจะเป็นท้ังในส่วนของ 
amplitude และ acquisition time มีความแตกต่างกันตามชนิดของ
นมกล่องรสจืด นมกล่องรสช็อคโกแล็ตเนื่องจากความหนืดต่างกันการ
เคลื่อนตัวจึงต่างกัน รวมถึงการใช้กล่องไม้ท่ีทําข้ึนเป็นตัวเปรียบเทียบ
จากสมมุติฐานคาดว่าค่าการเคลื่อนท่ีท่ีเก็บค่าได้จาก optical 
encoder โดยใช้โปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) ก็จะ
แตกต่างกันด้วย ดังนั้นเพ่ือยืนยันสมมุติฐานนี้ จึงได้แบ่งการทดลอง
ออกเป็น 3 ส่วนโดยใช้การเก็บค่าตัวอย่างละ 100 ครั้ง ดังนี้ 
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- เปรียบเทียบค่าการสั่นท่ีอ่านได้ระหว่างตัวอย่างนมจืดกับ
กล่องไม้ 

-  ทดลองเปรียบเทียบค่าการสั่นท่ีอ่านได้ระหว่างตัวอย่างนม
จืด(เป็นตัวแทนของนมดี) และนมช็อคโกแลต (เป็นตัวแทนของนม
ผิดปกติ) 

-  ทดลองเปรียบเทียบค่าท่ีอ่านได้ของตัวอย่างนมจืดและ
นมช็อคโกแลต โดยใช้โปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC)  
กับระบบเดิมท่ีเป็นคอมพิวเตอร์ประมวลผลท่ีใช้การ์ด DAQ (data 
acquisition card) ร่วมกับการใช้โปรแกรม LabVIEW 7.0 ในการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง 

การทดลองในแต่ละข้ันตอนจะมีการเก็บตัวอย่างค่าท้ังหมด 100 
ค่า แล้วนํามาหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยนเบนมาตรฐาน ซ่ึงจะแสดงใน
กราฟผลการทดลองในหัวข้อถัดไป โดยเวลาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ต่อ
กล่องจะถูกต้ังไว้ท่ีไม่เกิน 3 วินาทีต่อกล่อง ข้ันตอนการตรวจสอบ
แสดงตามรูปท่ี 4 

3. ผลและวิจารณ์ 

 ผลการเปรียบเทียบค่าการสั่นท่ีอ่านได้ระหว่างตัวอย่างนมจืด
กับกล่องไม้พบว่าค่าท่ีอ่านได้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน สามารถ
แยกนมจืดกับกล่องไม้ได้ แสดงดังรูปท่ี 5 

 
รูปท่ี 5 เปรียบเทียบนมจืดกับกล่องไม้ 

 ผลการเปรียบเทียบค่าการสั่นท่ีอ่านได้ระหว่างตัวอย่างนมจืด
ซ่ึงในการทดลองน้ีสมมุติให้เป็นนมดี กับนมช็อคโกแลตซ่ึงสมมุติให้
เป็นนมผิดปกติ พบว่าค่าท่ีอ่านได้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน 
สามารถแยกนมจืดกับนมช็อคโกแลตได้หรือสามารถที่จะแยกนม
ผิดปกติออกจากนมดีได้ ดังแสดงในรูปท่ี 6 

 
รูปท่ี 6 เปรียบเทียบนมจืดกับนมช็อคโกแลต 

เปรียบเทียบค่าท่ีอ่านได้จากนมจืดและนมช็อคโกแลต ระหว่าง
ระบบท่ีนําโปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) มาใช้ในการ

ประมวลผลซ่ึงเป็นไปดังรูปท่ี 6 กับระบบเดิมท่ีเป็นคอมพิวเตอร์ท่ีใช้
การ์ด DAQ (data acquisition card) ร่วมกับการใช้โปรแกรม 
LabVIEW 7.0  ของระบบการตรวจสอบความผิดปกติของนมกล่องท่ี
ใช้อยู่เดิมดังในรูปท่ี 7 พบว่าค่ามีแนวโน้มท่ีแตกต่างในลักษณะ
เช่นเดียวกัน ทําให้คาดการได้ว่าสามารถนําระบบท่ีพัฒนาขึนมาใหม่นี้ 
มาใช้ทดแทนระบบเดิมได้ 

 
รูปท่ี 7 ค่าของนมจืดและนมช็อคโกแลตที่อ่านได้จากระบบเก่า 

4. สรุป 
จากการนําโปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) มา

ประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบความผิดปกติของนม ยู. เอช. ที. บรรจุ
กล่อง พบว่าสามารถแยกความแตกต่างระหว่างกล่องไม้ นมจืดและ
นมช็อคโกแลตได้ สามารถรายงานผลและทํางานได้อย่างต่อเนื่อง
เทียบเท่ากับการใช้การ์ด DAQ (data acquisition card) ร่วมกับ
โปรแกรม LabVIEW 7.0 ของระบบการตรวจสอบความผิดปกติของ
นมกล่องท่ีใช้อยู่เดิม โดยมีความถูกต้องในการตรวจสอบ 100 
เปอร์เซนต์ และใช้เวลาในการตรวจสอบไม่เกิน 3 วินาทีต่อกล่อง 
ดังนั้นจึงเป็นไปได้ท่ีจะนําโปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) 
มาพัฒนาและสร้างเครื่องตรวจสอบความผิดปกติของนม ยู.เอช.ที.
บรรจุกล่อง ให้มีขนาดและราคาเหมาะสมข้ึนได้ 
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