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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ นาเสนอการออกแบบและสร้างเครื่ องหยอดขนม
ครกซีฟ้ดู ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ ปริ มาณที่พอเหมาะของแป้ ง
ขนมครกซี ฟู้ดที่ถูก หยอดลงไปในแต่ละหลุมของกระทะผลิ ตขนมครก
ถูกควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ เครื่ องหยอดขนมครกที่นาเสนอนี้
มีกระทะผลิตแบบ 13 หลุมอยูร่ วมกันทั้งสิ้ น 4 ชุ ด การหมุนกระทะผลิ ต
ขนมครกเพื่ออานวยความสะดวกต่อการหยอดแป้ งหอยทอดผสม และ
การกลับไปสู่ ตาแหน่ งตั้งต้นของเครื่ อง ถู กกระทาโดยดี ซีมอเตอร์ ที่ถู ก
ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ การแคะขนมครกออกจากแต่ละหลุม
ของกระทะผลิ ตขนมครกถู กกระทาด้วยมื อ เพื่ อที่ จะให้ บริ ก ารต่อการ
สั่งซื้ อที่ แ ตกต่ างกัน ของลู ก ค้าได้อย่างสะดวก เครื่ องผลิ ต ขนมครกที่
นาเสนอได้ถูกสร้างขึ้นและทาการทดสอบ ผลการทดสอบแสดงให้เห็ น
ถึงการทางานที่น่าพอใจของเครื่ องนี้

ปั จจุบนั การค้าขายมีการแข่งขันกันสู ง ร้ านค้าต่างๆ ก็พยายาม
พัฒนาและปรับปรุ งรู ปแบบการบริ การ ทั้งทางด้านรสชาติของอาหารและ
การให้บริ การของพนักงานเพื่อดึงดูดลูกค้า การสร้างจุดขายของตัวเองจึง
นับ ว่ามี ค วามส าคัญ เป็ นอย่างมาก เช่ น การสร้ างโปรโมชั่น การเสิ ร์ ฟ
อาหารโดยไม่ใช้มนุษย์ในรู ปแบบต่างๆ เพื่อสร้างจุดขายและดึงดูดลูกค้า
ทางคณะผูจ้ ัด ท าจึ งได้อ อกแบบและสร้ างเครื่ อ งหยอดขนมครกซี ฟ้ ู ด
ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ ข้ ึ น เพื่ อสร้ างจุดขายและดึ งดูดลูกค้า
โดยใช้เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการควบคุมการผลิ ต ในการ
ออกแบบและสร้างเครื่ องนี้ ได้พฒั นาต่อยอดมาจากเครื่ องหยอดขนมครก
อัตโนมัติ [1] และเครื่ องหยอดขนมครก 13 หลุม [2]-[3] ซึ่ งหยอดได้ครั้ง
ละ 1 หลุม โดยเครื่ องนี้ จะผลิ ตได้รวดเร็ วกว่าเพราะหยอดได้ครั้งละ 13
หลุม ในการออกแบบและสร้างเครื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
• เพื่อเป็ นเครื่ องต้นแบบของเครื่ องหยอดขนมอัตโนมัติ
• เพื่อสร้างจุดขายและดึงดูดลูกค้า
• เพื่อลดเวลาในการผลิต
• เพื่อรู้วิธีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกบั กระบวนการผลิต

ค าส าคัญ : ไมโครคอนโทรลเลอร์ , เครื่ อ งหยอดขนมครกซี ฟ้ ู ด , ดี ซี
มอเตอร์

Abstract

2. การออกแบบและดาเนินการสร้ าง

This article presents the design and construction of seafood
kanomkrog maker controlled by microcontroller. The appropriate
amount of seafood kanomkrog mixing flour dropped into each hole of
the kanomkrog cooking pan is controlled by microcontroller. Four sets
of 13 holes kanomkrog cooking pan are included in this machine. The
rotation of kanomkrog cooking pan to facilitate the mixing flour
dropping and the return to its initial position are made by a DC motor
controlled by microcontroller. The digging out of kanomkrog from each
hole of the cooking pan is done manually in order to serve variety of
orders to the customers conveniently. This proposed machine is
constructed and tested and its performance is demonstrated to be
satisfactory.

2.1 บล็อกไดอะแกรมรวมของงานที่นาเสนอ
การออกแบบและสร้างเครื่ องหยอดขนมครกซีฟ้ดู ควบคุมโดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ มี บล็อกไดอะแกรมแสดงดังรู ปที่ 1 มีห ลักการ
ทางานดังนี้ คือ เมื่อเครื่ องเริ่ มการทางานไมโครคอนโทรลเลอร์จะสัง่ ให้ดี
ซี มอเตอร์ ห มุ นเพื่ อหาตาแหน่ งเริ่ มต้น ที่ ก าหนดไว้ โดยใช้พ ร็ อกซิ มิ ต้ ี
สวิตช์เป็ นตัวตรวจสอบตาแหน่ง โดยมี Microcontroller MCS-51 [4] เป็ น
ตัวควบคุ ม การหมุ น ของดี ซี มอเตอร์ พร้ อมกับ อุ่น กระทะขนมครกทั้ง 3
กระทะให้ร้อนด้วยเปลวไฟจากเตาแก๊สโดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที หาก
กระทะขนมครกร้อนอยูแ่ ล้วจะข้ามขั้นตอนนี้ โดยการกดปุ่ ม Switch Start
จากนั้น Microcontroller จะสั่งให้ Relay ท างาน โดย Relay จะควบคุ ม
การท างานของ Solenoid Valve ในการหยอดแป้ งขนมครกซี ฟ้ ูดตาม
โปรแกรมที่เขียนไว้ในแต่ละตาแหน่ง

Keywords : Microcontroller/ Seafood Kanomkrog Maker/ DC Motor
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รู ปที่ 4 วงจรการเชื่ อมต่อกับสวิตช์
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2.3 โครงสร้ างและแผนผังการทางานของงานที่นาเสนอ
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+5V

+5V

Buzzer
(Piezo)

20

74244
1A1

330

รู ปที่ 5 วงจรการเชื่ อมต่อกับดีซีมอเตอร์

2.2 การออกแบบวงจรรวมของงานที่นาเสนอ
การออกแบบและสร้างเครื่ องหยอดขนมครกซีฟ้ดู ควบคุมโดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ มี วงจรการเชื่ อมต่อกับ Buzzer วงจรการเชื่ อมต่อ
กับ Solenoid Valve ผ่านทาง Relay ตัวที่ 1-3 วงจรการเชื่ อมต่อกับสวิตช์
และวงจรการเชื่อมต่อกับดีซีมอเตอร์ ดังรู ปที่ 2-5
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รู ปที่ 2 วงจรการเชื่อมต่อกับ Buzzer
รู ปที่ 6 ตาแหน่งการทางานของเครื่ องหยอดขนมครกซี ฟ้ดู

รู ปที่ 7 ตาแหน่งการจัดวางดีซีมอเตอร์

รู ปที่ 3 วงจรการเชื่ อมต่อกับ Solenoid Valve ผ่านทาง Relay

1-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงแรมราชศุภมิตร อาร์ .เอส. โฮเต็ล (R.S. Hotel) อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

472

100 nF

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10
Proceedings of the 10th Conference of Electrical Engineering Network 2018 (EENET 2018)

รู ปที่ 8 ตาแหน่งการจัดวางเตาไฟ

รู ปที่ 10 แผนผังการทางาน (ต่อ)
3. การทดลองและผลการทดลองการทางานของเครื่ องที่นาเสนอ
เมื่อป้ อนไฟฟ้ ากระแสสลับ 220 V ให้กบั เครื่ อง จะมี เสี ยงดัง
บี บ ๆ 2 ครั้ ง และถาดจะหมุน ทวนเข็มนาฬิ ก าไปเรื่ อยๆ จนกว่าจะพบ
ตาแหน่ งเริ่ มต้น โดยการใช้พร็ อกซิ มิต้ ี ส วิตช์ในการตรวจจับ ตาแหน่ ง
เริ่ มต้น (รู ปที่ 12) เมื่อพบตาแหน่งเริ่ มต้นแล้วดีซีมอเตอร์ จะหยุดหมุนและ
สามารถเริ่ ม กดสวิตช์สตาร์ ทสี เขียว (รู ปที่ 11) เพื่อเริ่ มหยอดแป้ งทั้ง 13
หลุมในขั้นตอนที่ 1 ตามเวลาที่กาหนดในโปรแกรม (รู ปที่ 13) เมื่อหยอด
แป้ งเสร็ จจะมีเสี ยงดังบีบๆ 2 ครั้ง หลังจากนั้นกดสวิตช์สตาร์ ทเพื่อเข้าสู่
ขั้นตอนที่ 2 ดี ซีมอเตอร์ จะหมุนทวนเข็ม 90 องศาแล้วหยุดจะมีเสี ยงดัง
บีบๆ 2 ครั้ง ให้หยอดหน้าขนมครกซีฟ้ดู (รู ปที่ 14) และขณะเดียวกันแป้ ง

รู ปที่ 9 แผนผังการทางาน

ก็ จ ะถู ก หยอดดังขั้น ตอนที่ 1 หลัง จากนั้ น กดสวิ ต ช์ ส ตาร์ ท เพื่ อ เข้า สู่
1-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงแรมราชศุภมิตร อาร์ .เอส. โฮเต็ล (R.S. Hotel) อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

473

บทความวิจยั
การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10
Proceedings of the 10th Conference of Electrical Engineering Network 2018 (EENET 2018)

ขั้นตอนที่ 3 ดี ซีมอเตอร์ จะหมุนทวนเข็ม 90 องศาแล้วหยุดจะมีเสี ยงดัง
บีบๆ 2 ครั้ง ให้พลิกกลับเอาด้านหน้าลง (รู ปที่ 15) และขณะเดียวกันแป้ ง
ก็ จ ะถู ก หยอดดังขั้น ตอนที่ 1 หลัง จากนั้ นกดสวิ ต ช์ ส ตาร์ ท เพื่ อ เข้า สู่
ขั้นตอนที่ 4 ดี ซีมอเตอร์ จะหมุนทวนเข็ม 90 องศาแล้วหยุดจะมีเสี ยงดัง
บีบๆ 2 ครั้ง ให้แคะขนมครกซี ฟ้ ูดออกแล้วทาน้ ามันทั้ง 13 หลุม (รู ป ที่
16) และขณะเดียวกันแป้ งก็จะถูกหยอดดังขั้นตอนที่ 1 เมื่อทาน้ ามันเสร็ จ
รู ปที่ 15 ขั้นตอนที่ 3 พลิกกลับเอาด้านหน้าลง

แล้วให้กดสวิตช์สตาร์ ทเพื่อเข้าสู่ ข้ นั ตอนที่ 1 วนซ้ าเช่ นนี้ ไปเรื่ อยๆ และ
นอกจากนี้ ยังสามารถปรับเปลี่ ยนปริ มาณการหยอดแป้ งให้มากขึ้ นโดย
กดสวิตช์สีแ ดง เวลาการหยอดแป้ งจะเพิ่ ม ขึ้ นครั้ งละ 0.1 วินาที ถ้ากด
สวิตช์สีน้ าเงิน เวลาการหยอดแป้งจะลดลงครั้งละ 0.1 วินาที

รู ปที่ 16 ขั้นตอนที่ 4 แคะขนมครกซีฟ้ดู ออกแล้วทาน้ ามันทั้ง 13 หลุม

รู ปที่ 11 ปุ่ มกด Start, Up and Down

4. สรุป
จากผลการทดลองการทางานของเครื่ องหยอดขนมครกซี ฟ้ ูด
ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ได้ออกแบบและสร้างขึ้ น นี้ พบว่า
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ทางคณะผูจ้ ดั ทาคาดหวังไว้ คือ การหยอดแป้ ง
พร้อมกันที่ละ 13 หลุมของกระทะแล้วหมุนทวนเข็มของถาดลองกระทะ
เพื่อหยอดหน้าได้ตามโปรแกรมที่ ต้ งั ไว้ ท าให้เกิ ดความรวดเร็ วในการ
ผลิต โดยไม่มีขอ้ ผิดพลาดเลย สรุ ปได้วา่ เครื่ องหยอดขนมครกซีฟ้ดู ที่ทาง
คณะผูจ้ ดั ท าได้ส ร้ างขึ้ น มานั้น สามารถท างานได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
น าไปใช้ ง านได้จ ริ ง ในชี วิ ต ประจ าวัน นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ เป็ น
เครื่ องต้นแบบของเครื่ องหยอดขนมอัตโนมัติเพื่อสร้างจุดขายและดึงดูด
ลู ก ค้าได้ โดยมี ข ้อ เสนอแนะคื อ ใช้ Solenoid Valve ขนาดเล็ ก มาติ ด
เพิ่มเติมตรงท่อแยกของท่อแต่ละตัวเพื่อป้ องกันการไหลของน้ าแป้ งที่เร็ ว
เกินไป และสุดท้ายควรออกแบบให้สามารถหยอดหน้าได้อตั โนมัติดว้ ย

รู ปที่ 12 ตาแหน่งเริ่ มต้นการทางาน

เอกสารอ้ างอิง

รู ปที่ 13 ขั้นตอนที่ 1 หยอดแป้งขนมครกซีฟ้ดู
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วันที่ 4 มีนาคม 2560.)
[3] https://www.youtube.com/watch?v=jwQYLa9sZfU (ข้อมูลสื บค้น
ณ วันที่ 4 มีนาคม 2560.)
[4] http://www.silaresearch.com (ข้อมูลสื บค้น ณ วันที่ 7 มีนาคม
2560.)

รู ปที่ 14 ขั้นตอนที่ 2 หยอดหน้าขนมครกซีฟ้ดู

1-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงแรมราชศุภมิตร อาร์ .เอส. โฮเต็ล (R.S. Hotel) อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
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