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ภูมิหลังของการประดิษฐ์ เครื่องตรวจความผิดปกติของนม ยู.เอช.ที. บรรจุกล่ องแบบไม่ ทาํ ลาย
ปั จจุบนั ธุ รกิจอุตสาหกรรมนมในประเทศได้รับความสนใจและมีการพัฒนาขึ้นมาก ทําให้มีการแข่งขัน
ทางธุ รกิจกันสู ง ผูป้ ระกอบการจึงมีการพัฒนากรรมวิธีเพื่อปรับปรุ งคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาให้มีคุณภาพ
เหมือนเดิมที่อุณหภูมิหอ้ ง โดยเฉพาะการผลิตนม ยู.เอช.ที. ซึ่ งเป็ นการให้ความร้อนแก่นมเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรี ย ์
ในย่านอุณหภูมิสูง 140 – 145 องศาเซลเซี ยส ในช่วงเวลาสั้น 2 – 4 วินาที ทําให้คุณค่าทางอาหารเสี ยไปน้อย
ที่สุด โดยนมพร้อมดื่มชนิดนี้มีอายุการเก็บในกล่องบรรจุขนาดต่าง ๆ กัน ได้นานถึง 6 เดือน โดยไม่ตอ้ งแช่
เย็น อย่างไรก็ตามในระหว่างกระบวนการผลิต ตั้งแต่การให้ความร้อนเบื้องต้น การปรุ งแต่ง กระบวนการให้
ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อ จนถึงการบรรจุผลิตภัณฑ์นมอาจเกิดการติดเชื้อหรื อมีสปอร์ ตกค้างได้ ซึ่ งอาจมาจากหลาย
สาเหตุ เช่น วัตถุดิบ เครื่ องจักรในแต่ละ ยูนิตที่เชื่อมต่อเป็ นขบวนการ ระบบ Utility ที่ไม่สะอาดพอ หรื อ
แม้แต่การทํางานของผูป้ ฏิบตั ิการ ฯลฯ ถึงแม้วา่ จะมีมาตรการป้ องกันและมีระบบควบคุมคุณภาพ แต่ก็ไม่
สามารถที่จะรับประกันได้วา่ ผลิตภัณฑ์นมก่อนที่จะถึงมือผูบ้ ริ โภคจะเป็ นนมเสี ยก่อนที่จะหมดอายุตามที่ระบุไว้
ข้างกล่องจริ งหรื อไม่ ดังนั้น การตรวจสอบนมที่บรรจุอยูใ่ นกล่องเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วจึงมีความสําคัญมาก ทําให้
สามารถระงับนมกล่องที่มีโอกาสเสี ยก่อนการหมดอายุจริ งไม่ให้ไปถึงผูบ้ ริ โภคได้

-2ดังนั้น ถ้ามีการตรวจสอบโดยไม่เปิ ดแกะกล่องหรื อตัดกล่องเพื่อเปิ ดดูขา้ งใน หรื อการตรวจสอบโดย
ไม่ทาํ ลายนี้ จะเป็ นการช่วยลดการสู ญเสี ยผลิตภัณฑ์ที่ดีได้ โดยสามารถแยกนมระงับซึ่ งหมายถึง ผลิตภัณฑ์
นมกล่อง ยู.เอช.ที. ที่ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพทั้งทางด้านกายภาพเคมีและจุลินทรี ย ์ แล้วพบว่าไม่ได้
มาตรฐานทั้งด้านกายภาพ เคมีหรื อจุลินทรี ย ์ ออกจากผลิตภัณฑ์ที่ดีได้จดั เป็ นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดการสู ญเสี ย
ของผลิตภัณฑ์นมบรรจุกล่องได้อย่างมาก
ประโยชน์ ด้านการเกษตร
1. เป็ นเครื่ องมือตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. บรรจุกล่องขั้นสุ ดท้าย
แบบไม่ทาํ ลายหรื อไม่แกะกล่องดู ทําให้ลดการสู ญเสี ยกล่องบรรจุที่มีผลต่อ
การทําลายทิง้ (สิ่ งแวดล้อม) โดยทัว่ ไปโรงงานผลิตนม ยู.เอช.ที. แต่ละแห่ง
จะผลิตเฉลี่ยมากกว่า 100,000 กล่องต่อวัน
2. สามารถแยกนมบรรจุกล่องแล้วที่มีคุณภาพดี จากนมที่มีแนวโน้มว่าจะเสี ย
ก่อนวันหมดอายุจริ งทําให้ลดการสู ญเสี ยของนมที่มีจากการเปิ ดกล่อง ซึ่ งมี
ปริ มาณมากต่อวัน กรณี ที่ตอ้ งสังสัยว่าในช่วงเวลาการผลิตนั้นต้องสงสัยว่าจะมีผลิตภัณฑ์นมมี
เชื้อจุลินทรี ยเ์ กิน กว่าเกณฑ์มาตรฐานของการผลิต
3. จากข้อ 2 ทําให้สามารถวางแผนการผลิตและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบคือนมที่รับจากเกษตรกร หรื อ
วินิจฉัยถึง ปั ญหาที่แท้จริ งที่ทาํ ให้นมมีโอกาสเสี ยจากกระบวนการทํางานหรื อผลิตผ่านขั้นตอนต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้องและ รวดเร็ วขึ้น โดยสอดคล้องกับผลที่ได้จากห้อง Lab ที่ตอ้ งใช้เวลามากกว่า 1 วัน
4. เป็ นตัวแทนของการวิจยั และพัฒนาเครื่ องมือตรวจสอบเฉพาะด้านขึ้นใช้เอง แทนการนําเข้าเครื่ องมือที่มี
วัตถุประสงค์การใช้งานอย่างเดียวกัน ทําให้ประหยัดเงินตราได้มากกว่า 1 ล้านบาทต่อการซื้ อ 1 เครื่ อง
จุดเด่ นของเครื่องตรวจความผิดปกติของนม ยู.เอช.ที. บรรจุกล่ องแบบไม่ ทาํ ลาย
1. เป็ นการวิจยั และพัฒนาที่เชื่อมโยงทฤษฎี Mechanical vibration มาประยุกต์ใช้จนสามารถสร้างสิ่ งประดิษฐ์
จนใช้งานจริ งได้
2. มีความสามารถในการทํางานสําหรับแยกนมบรรจุกล่องคุณภาพดีจากคุณภาพเสี ย 3 – 5 วินาทีต่อกล่อง ซึ่ง
ใกล้เคียงกับเครื่ อง Electoster
3. สามารถตรวจคัดแยกได้กบั กล่องทุกขนาดที่จาํ หน่าย โดยทําการเปลี่ยนขนาด
ถาดรองรับการสั่น
4. สามารถแสดงผลคัดแยกเป็ นสัญญาณเสี ยงและภาพผ่านจอโดยการปรับค่า
เกณฑ์การแบ่งนมดีและนมระงับบนโปรแกรมหรื อ software ได้เลย
5. วัสดุและอุปกรณ์ที่สร้างมีอยูภ่ ายในประเทศส่ วนใหญ่ ยกเว้นอุปกรณ์ดา้ น
เชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์ (A/D & D/A interfacing unit)

-36. การถอดประกอบและปรับตั้งเครื่ องไม่ยงุ่ ยาก สามารถแยกส่ วนระหว่าง Mechanical part กับส่ วน
คอมพิวเตอร์ และการควบคุมอย่างชัดเจน
7. การสุ่ มตัวอย่างเพื่อหาค่ามาตรฐานสําหรับแยกนมดีและนมเสี ยบรรจุกล่อง ทดสอบและตั้งค่าจากการสัน่
พร้อม ตัวอย่างแบบ free vibration ทําได้ง่าย สามารถปรับและเปลี่ยนค่าด้วยคอมพิวเตอร์ ได้เลย

