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บทคัดย่อ

1. บทนา

บทความนี้ น าเสนอ เครื่ อ งผลิ ต ฝ อยทอ งควบ คุ ม โดย
ไมโครคอนโทรเลอร์ ระบบประกอบขึ้ นด้วยสองส่ วนที่ สาคัญหลัก คื อ
ส่ วนประกอบแรกเป็ นฮีตเตอร์และชุ ดควบคุ มอุ ณหภูมิ ส่ วนประกอบที่
สองชุดควบคุมการทางานโดย ไมโครคอนโทรเลอร์ MCS-51 ควบคุ ม
หัวจ่ายของเครื่ องผลิตฝอยทองให้จ่ายไข่ แดงตี ผสมแล้วลงไปในกระทะ
ทองเหลืองที่มีน้ าตาลเคี่ยวอยู่ซ่ ึ งมี อุณหภูมิตามที่ กาหนดไว้เพื่อผลิ ตเป็ น
ฝอยทองที่ ต้ อ งการ หลัง จากไข่ แ ดงสุ ก ตามเวลาที่ ก าหนดแล้ ว ชุ ด
ไมโครคอนโทรเลอร์ MCS-51 จะควบคุมกลไกของเครื่ องผลิ ตฝอยทอง
ให้ตกั ฝอยทองยกออกจากกระทะทองเหลื อง โดยมี จอแอลซี ดีแสดงผล
อุณหภูมิและเวลาที่ตอ้ งการ ผลการทดสอบพบว่าอุ ณหภูมิที่กาหนดไว้
ได้แก่ 50, 80 และ 100 องศาเซลเซี ยส มีผลต่อเวลาในการผลิตฝอยทองใน
ปริ มาณของไข่แดงที่แตกต่างกันโดยที่ 100 องศาเซลเซี ยสจะทาให้ได้ผล
ผลิตที่รวดเร็ วกว่า

ปั จจุบนั การบริ โภคขนมมี มากในทุ กเพศ ทุ กวัย และขนมก็มี
มากมายหลากหลายชนิด ส่ วนขนมไทยที่เรารู้จกั และนิ ยมบริ โภคก็มีมาก
ไม่ ว่ าจะเป็ น ขนมทองหยิบ ขนมทองหยอด ขนมฝอยทอง ขนมชั้น
ฯลฯ อีกมาก การท าขนมไทยที่ เรารู้ จักนั้นก็จะมี วิธีการท ามาแต่ โบราณ
บางอย่ า งก็มี ข้ ั นตอนการท าที่ เ สี ย เวลา ยุ่ ง อยาก สลั บ ซั บ ซ้ อ น ใช้
แรงงานคนในการหยอดไข่ แดงลงกระทะ หรื อในกรณี ใช้เครื่ องหยอด
โดยใช้มอเตอร์เป็ นเครื่ องช่วยก็ไม่ มีการควบคุ มอุ ณหภูมิ ของน้ าเชื่ อมใน
กระทะให้คงที่ อีกทั้งต้องใช้เวลาในการเก็บฝอยทองที่ สุกแล้วตัก ขึ้ นจาก
กระทะ เพื่ อ เป็ นการแก้ไ ขปั ญ หานั้น จึ ง ได้มี แ นวคิ ด ท าเครื่ องผลิ ต
ฝอยทองควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ ข้ ึ นมาเพื่อช่ ว ยลดระยะเวลา
ในการหยอดไข่แดง และควบคุ มความร้ อนให้คงที่ ข้ นั ตอนในการผลิ ต
เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ ในการผลิตให้ทนั กับความต้องการ
ของตลาด ดังนั้นจึ งใช้ระบบควบคุ มมาช่ วยการผลิ ตเพื่อ ลดเวลาในการ
ผลิต และส่ งมอบให้แก่ลูกค้าทันเวลา ระบบควบคุ มจึ งเป็ นหัวใจในการ
ควบคุมของอุตสาหกรรมต่างๆ

คาสาคัญ: ไมโครคอนโทรเลอร์, ฝอยทอง, ฮีตเตอร์

Abstract
2. การออกแบบและดาเนินการสร้ าง

This paper presents a Flouytong cooking machine controlled
by microcontroller. The system consists of two main parts; the primary
component is the heater and the temperature control. Another one, the
control unit by MCS-51 Microcontroller controls the dispenser of the
Flouytong cooking machine. Then, it sends the yolk mixture into the
brass pan with the hot sugar in desired temperature for production of the
Flouytong. After that, the yolk is cooked; the MCS-51 microcontroller
controls the mechanism of the machine. The operator scoops the
Flouytong from the brass pan. The LCD displays the desired
temperature and time. The results have shown that the temperatures of
50 °C, 80 °C and 100 °C are affected the time to produce different
amounts of egg yolk. The product at the temperature at 100 °C is faster
than ones.

2.1 บล็อกไดอะแกรมรวมเครื่องผลิตฝอยทองควบคุมโดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์
ก า ร ท า ง า น ข อ ง เ ค รื่ อ ง ผ ลิ ต ฝ อ ย ท อ ง ค ว บ คุ ม โ ด ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ มีบล็อกไดอะแกรมดังรู ปที่ 1 ก่อนการทางานของ
เครื่ องเริ่ มต้นโดยการเตรี ยมวัตถุดิบได้แก่น้ าเชื่อม อัตราส่ วน 1:1 ระหว่าง
น้ าตาลทรายกับน้ าเปล่าเทลงในกระทะทองเหลื อง และวัตถุ ดิบ ไข่ แดงที่
ผสมกับน้ าค้างไข่เทลงในช่องหยอด (การเทไข่ แดงผสมน้ าค้างไข่ ลงใน
ช่องหยอดเมื่ อเครื่ องพร้ อมที่ จะทางาน) ส่ วนการท างานของเครื่ องเริ่ ม
จากการกดสวิตช์ต้ งั เวลาให้เครื่ องทางาน (0-99 นาที ) และปรั บอุ ณหภูมิ
(0-200 °C) จากชุดควบคุมอุณหภูมิซ่ ึ งวัดค่ าอุ ณหภูมิด้วยเทอร์ โมคัปเปิ ล
type K เมื่อกาหนดค่าทั้งสองตามต้องการผ่านชุ ดไมโครคอนโทรลเลอร์
แล้ว หน้าจอ Display LCD จะแสดงเวลา และอุ ณหภูมิ ตามที่ กาหนดไว้
ก่อนที่จะทาการกดปุ่ ม Run เพื่อให้เครื่ องทางาน ไมโครคอนโทรลเลอร์
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จะตรวจสอบอุณหภูมิตรงตามที่กาหนดไว้หรื อไม่ จากชุดควบคุมอุณหภูมิ
และตรวจสอบมอเตอร์ ชุด ยกตะแกรงก่อ นว่า ตะแกรงจมอยู่ด้า นล่ า ง
กระทะทองเหลืองหรื อไม่ ถ้าไม่จมอยู่ด้านล่ าง เมื่ อกดสวิตช์ Run เครื่ อง
จะไม่ทางาน เมื่อค่าต่างๆ ตรงตามเงื่ อนไข เมื่ อกดสวิทช์ Run เครื่ องจะ
ทางานแล้วคาสั่งจะถูกส่ งไปประมวลผลที่ไมโครคอนโทรเลอร์ หลังจาก
นั้นเทวัตถุดิบไข่แดงผสมน้ าค้างไข่ลงในช่องหยอด กดปุ่ มมอเตอร์ สไลด์
ช่องหยอดจะเลื่อนไปกลับ ตามรางที่ กาหนดซึ่ ง มี ระยะ 12 นิ้ วเพื่อหยอด
ไข่แดงลงในกระทะทองเหลืองเมื่อไข่แดงในช่ องหยอดหมดกดปุ่ ม Stop
เพื่อหยุดการสไลด์ของมอเตอร์ ที่ช่องหยอด เมื่ อครบเวลาที่ ต้ งั ไว้เครื่ อง
ทางานเสร็ จเรี ยบร้ อย กดสวิตช์มอเตอร์ ชุดยกตะแกรง ฝอยทองจะถู ก
ยกขึ้นจากน้ าเชื่อมในกระทะ ฝอยทองที่ได้จะได้ครั้งละ 2 แพ โดยกรณี น้ ี
ขนาดแพของฝอยทองจะมีความหนา หรื อบางขึ้นอยู่กบั จานวนปริ มาณไข่
แดงผสมน้ าค้างไข่มากหรื อน้อย

พอร์ต 0 (P0.0-P0.7) มี 8 ขาแต่ละขาสามารถกาหนดให้เป็ นทั้งอิ นพุต
และ เอาต์พุตสาหรับใช้งานโดยกาหนดให้เป็ น Input รับ คาสั่ง
จาก Switch
พอร์ต 1 (P1.0-P1.7) มี 8 ขาแต่ละขาสามารถกาหนดให้เป็ นทั้งอิ นพุต
และ เอาต์พุตสาหรับใช้งานทัว่ ไปโดยกาหนดให้ (P1.0-P1.7)
เป็ น Output ไปต่อกับ Relay เพื่อใช้สาหรับควบคุมมอเตอร์
พอร์ต 3 (P3.0-P3.7) มี 8 ขาแต่ละขาสามารถกาหนดให้เป็ นทั้งอิ นพุต
และ เอาต์พุตโดยกาหนดให้ (P3.2-P3.3) เป็ นพอร์ ตสาหรั บ
รั บ ส่ ง ข้อ มู ล และ ขยายพอร์ ต จาก 8 บิ ต เป็ น 16 บิ ต และ
(P3.6-3.7) นาไปเป็ น Output สาหรับโมดูล LCD
สาหรั บ ขาที่ 18-19 (XTAL1-XTAL2) ของ MCS-51 ใช้ส าหรั บผลิ ต
ความถี่ให้กบั ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อป้ องกันสัญญาณรบกวนให้กบั
ไมโครคอนโทรลเลอร์
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รู ปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมเครื่ องผลิตฝอยทองควบคุมโดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์
รู ปที่ 2 วงจรชุดคาสั่งไมโครคอนโทรลเลอร์
2.2 วงจรชุดคาสั่ งไมโครคอนโทรลเลอร์
ในส่ วนของชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้เบอร์ AT89C51 เป็ น
ของบริ ษ ัท ATMEL เป็ นไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ใ ช้ชีพี ยูขนาด 8 บิ ต
ภายในมีหน่วยความจาโปรแกรมเป็ นแบบแฟลชสามารถลบและ เขี ยน
ใหม่ ได้นับพันครั้ งหน่ วยความจาข้อมูลพื้นฐานเป็ นแบบแรม ขาพอร์ ต
เป็ นแบบสองทิศทางสามารถใช้งานเป็ นได้ท้ งั อินพุต และ เอาต์พุต, [1] มี
40 ขา มีพอร์ ตทั้งหมด 4 พอร์ ต คื อ พอร์ ต 0, พอร์ ต 1 พอร์ ต 2, พอร์ ต 3
โดยมีแบบวงจร และ I/O ดังนี้

2.3 วงจรชุดแสดงผลของจอ LCD
D0-D7 จะต่อเข้ากับ P0.0 - P0.7 เพื่อรับข้อมูลมาจาก
ไมโครคอนโทรเลอร์โดยผ่าน P. SDA และ P.SCL
และการรับส่ งข้อมูลจะส่ งเป็ นแบบ I สแควร์ C
R7
จะเป็ นตัวต้านทานปรับค่าเพื่อปรับความเข้มของจอแสดงผล
ขา E
จะต่อเข้ากับ P3.6 เพื่อสั่งให้ LCD ทางาน
ขา RS จะต่อเข้ากับ P3.7 เพื่อแยกข้อมูลว่าเป็ นคาสัง่ หรื อข้อมูล, [2]
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2.5 ส่ วนประกอบบางส่ วนของเครื่องผลิตฝอยทองควบคุมโดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ประกอบด้ วย
2.5.1 ช่องใส่ วตั ถุดิบที่หยอดลงในกระทะทองเหลือง

รู ปที่ 3 การติดต่อระหว่าง LCD กับไมโครคอนโทรลเลอร์
2.4 แผนผังแสดงการทางานของเครื่องผลิตฝอยทองควบคุมโดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์

รู ปที่ 5 ช่องใส่ วตั ถุดิบ
2.5.2 ดีซีมอเตอร์ 12 โวลต์ขบั เฟื องชุดหยอดวัตถุดิบ
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รู ปที่ 6 ดีซีมอเตอร์ 12 โวลต์ขบั เฟื องชุดหยอดวัตถุดิบ
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2.5.3 เครื่ องผลิตฝอยทองควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
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รู ปที่ 7 เครื่ องผลิตฝอยทองควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
ที่สมบูรณ์

รู ปที่ 4 แผนผังการทางานของเครื่ องผลิตฝอยทองควบคุมโดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์
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จากการทดลองปริ มาณไข่แดงที่ 0.5 kg, 1.0 kg และ 1.5 kg ที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซี ยสผลปรากฏว่าฝอยทองปริ มาณ 0.5 kg จะสุ กใน
ช่วงเวลา 15 นาที ปริ มาณ 1.0 kg และ 1.5 kg จะสุ กที่เวลา 17 นาทีและ20
นาทีตามลาดับ ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยสผลปรากฏว่าฝอยทองปริ มาณ
0.5 kg จะสุ กในช่วงเวลา 10 นาที ปริ มาณ 1.0 kg และ 1.5 kg จะสุ กที่เวลา
15 นาที และ 19 นาที ตามลาดับ และที่ อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยสผล
ปรากฏว่าฝอยทองปริ มาณ 0.5 kg จะสุ กในช่ วงเวลา 5 นาที ปริ มาณ
1.0 kg และ 1.5 kg จะสุ กที่เวลา 7 นาทีและ 10 นาที ตามลาดับ จะเห็นได้
ว่า เครื่ องผลิตฝอยทองควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถทางาน
ทั้งระบบได้ ซึ่ งเครื่ องผลิ ตฝอยทองมี ลักษณะการทางานที่ ค่อนข้างง่ าย
และไม่สลับสับซ้อนและสามารถทาการผลิ ตฝอยทองได้ในปริ มาณที่ น่า
พอใจ ในส่ วนของความร้ อ นที่ จ่า ยให้ก บั กระทะทองเหลื อ ง สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้หลายระดับ เพื่อให้เหมาะสมกับจานวนวัตถุ ดิบที่ ทาการ
หยอด และให้สมดุลกับเวลาที่ทาการตั้งไว้

3. ผลการทดลองและอภิปราย
เครื่ องผลิตฝอยทองควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้ทา
การทดลองเพื่อต้องการทราบปริ มาณ และระยะเวลาในการทาฝอยทอง
ให้สุ ก ซึ่ ง ผลที่ ไ ด้จ ากการทดสอบที่ อุ ณหภูมิ 50 , 80 และ 100 องศา
เซลเซี ยส มีดงั นี้
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4. สรุป

รู ปที่ 8 ผลการทดลองที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซี ยส

เครื่ องผลิ ตฝอยทองควบคุ มโดยไมโครคอนโทรเลอร์ เป็ น
เครื่ องที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริ ง โดยมี การออกแบบจาก
วัสดุสแตนเลส ทนทานและกันสนิม สามารถล้างและทาความสะอาดได้
ง่าย เครื่ องสามารถตั้งเวลาในการท างานได้ 0-99 นาที อุ ณหภูมิสามารถ
ปรั บได้ 0-200 องศาเซลเซี ยส โดยใช้เทอร์ โมคัป เปิ ล type K,[3] เป็ น
อุ ป กรณ์ ต รวจวั ด อุ ณ หภู มิ และ ขนาดของ กระทะทอ งเหลื อ ง มี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ ว จากการทดลองอุ ณหภูมิที่ เหมาะสมในการท า
ฝอยทองมากที่ สุ ดคื อที่ อุ ณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ย ส เพราะจะทาให้
ฝอยทองที่ ได้มีคุณภาพและใช้เวลาน้อยในการทาให้สุก ถ้าอุ ณหภูมิต่ า
หรื อสูงเกินไปจะทาให้ฝอยทองมี คุณภาพไม่ ดี ไม่ น่ารั บประทานฉะนั้น
เครื่ องผลิตฝอยทองควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ น้ ีจึงเหมาะสมที่ จะ
เป็ นเครื่ องต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดเพื่อเป็ นเครื่ องผลิตฝอยทองในเชิง
พาณิ ชย์ต่อไป
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รู ปที่ 9 ผลการทดลองที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยส
100

เอกสารอ้ างอิง
0.5 kg
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รู ปที่ 10 ผลการทดลองที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยส
2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
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