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บทคดัย่อ 
บทความน้ีน าเสนอการออกแบบและสร้างเคร่ืองหยอดขนม

ครกซีฟู้ดควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์  ปริมาณท่ีพอเหมาะของแป้ง
ขนมครกซีฟู้ดท่ีถูกหยอดลงไปในแต่ละหลุมของกระทะผลิตขนมครก 
ถูกควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์  เคร่ืองหยอดขนมครกท่ีน าเสนอน้ี
มีกระทะผลิตแบบ 13 หลุมอยูร่วมกนัทั้งส้ิน 4 ชุด การหมุนกระทะผลิต
ขนมครกเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการหยอดแป้งหอยทอดผสม  และ
การกลบัไปสู่ต าแหน่งตั้งตน้ของเคร่ือง ถูกกระท าโดยดีซีมอเตอร์ท่ีถูก
ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์  การแคะขนมครกออกจากแต่ละหลุม
ของกระทะผลิตขนมครกถูกกระท าด้วยมือ เพ่ือท่ีจะให้บริการต่อการ
สั่งซ้ือท่ีแตกต่างกันของลูกค้าได้อย่างสะดวก  เคร่ืองผลิตขนมครกท่ี
น าเสนอได้ถูกสร้างข้ึนและท าการทดสอบ ผลการทดสอบแสดงให้เห็น
ถึงการท างานท่ีน่าพอใจของเคร่ืองน้ี 

 

ค าส าคัญ : ไมโครคอนโทรลเลอร์ , เคร่ืองหยอดขนมครกซีฟู้ด , ดีซี
มอเตอร์ 
 

Abstract 
  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. 
 

Keywords : Microcontroller/ Seafood Kanomkrog Maker/ DC Motor 

1. บทน า 
ปัจจุบนัการคา้ขายมีการแข่งขนักนัสูง ร้านคา้ต่างๆ ก็พยายาม

พฒันาและปรับปรุงรูปแบบการบริการ ทั้งทางดา้นรสชาติของอาหารและ
การให้บริการของพนกังานเพื่อดึงดูดลูกคา้ การสร้างจุดขายของตวัเองจึง
นับว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมาก เช่นการสร้างโปรโมชั่น การเสิร์ฟ
อาหารโดยไม่ใช้มนุษยใ์นรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างจุดขายและดึงดูดลูกคา้ 
ทางคณะผูจ้ ัดท าจึงได้ออกแบบและสร้างเคร่ืองหยอดขนมครกซีฟู้ด
ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ข้ึนเพ่ือสร้างจุดขายและดึงดูดลูกค้า 
โดยใช้เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมการผลิต ในการ
ออกแบบและสร้างเคร่ืองน้ีไดพ้ฒันาต่อยอดมาจากเคร่ืองหยอดขนมครก
อตัโนมติั [1] และเคร่ืองหยอดขนมครก 13 หลุม [2]-[3] ซ่ึงหยอดไดค้ร้ัง
ละ 1 หลุม โดยเคร่ืองน้ีจะผลิตได้รวดเร็วกว่าเพราะหยอดได้คร้ังละ 13 
หลุม ในการออกแบบและสร้างเคร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

• เพื่อเป็นเคร่ืองตน้แบบของเคร่ืองหยอดขนมอตัโนมติั 
• เพื่อสร้างจุดขายและดึงดูดลูกคา้ 
• เพื่อลดเวลาในการผลิต 
• เพื่อรู้วิธีประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีบักระบวนการผลิต 

 

2. การออกแบบและด าเนินการสร้าง 
2.1 บลอ็กไดอะแกรมรวมของงานที่น าเสนอ  

การออกแบบและสร้างเคร่ืองหยอดขนมครกซีฟู้ดควบคุมโดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์  มีบล็อกไดอะแกรมแสดงดงัรูปท่ี 1 มีหลกัการ
ท างานดงัน้ีคือ เม่ือเคร่ืองเร่ิมการท างานไมโครคอนโทรลเลอร์จะสัง่ให้ดี
ซีมอเตอร์หมุนเพ่ือหาต าแหน่งเร่ิมต้นท่ีก าหนดไว ้ โดยใช้พร็อกซิมิต้ี
สวิตช์เป็นตวัตรวจสอบต าแหน่ง โดยมี Microcontroller MCS-51 [4] เป็น
ตวัควบคุมการหมุนของดีซีมอเตอร์พร้อมกบัอุ่นกระทะขนมครกทั้ง 3
กระทะให้ร้อนดว้ยเปลวไฟจากเตาแก๊สโดยใชเ้วลาประมาณ 10 นาที หาก
กระทะขนมครกร้อนอยูแ่ลว้จะขา้มขั้นตอนน้ีโดยการกดปุ่ ม Switch Start 
จากนั้ น Microcontroller จะสั่งให้ Relay ท  างาน โดย Relay จะควบคุม
การท างานของ Solenoid  Valve   ในการหยอดแป้งขนมครกซีฟู้ดตาม
โปรแกรมท่ีเขียนไวใ้นแต่ละต าแหน่ง 
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รูปท่ี 1 บล็อกไดอะแกรมรวมของงานท่ีน าเสนอ 

 

2.2 การออกแบบวงจรรวมของงานที่น าเสนอ 
การออกแบบและสร้างเคร่ืองหยอดขนมครกซีฟู้ดควบคุมโดย

ไมโครคอนโทรลเลอร์ มีวงจรการเช่ือมต่อกบั Buzzer วงจรการเช่ือมต่อ
กบั Solenoid Valve ผ่านทาง Relay ตวัท่ี 1-3 วงจรการเช่ือมต่อกบัสวิตช์
และวงจรการเช่ือมต่อกบัดีซีมอเตอร์ ดงัรูปท่ี 2-5 
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รูปท่ี 2 วงจรการเช่ือมต่อกบั Buzzer 

 

รูปท่ี 3 วงจรการเช่ือมต่อกบั Solenoid Valve ผา่นทาง Relay 

 

รูปท่ี 4 วงจรการเช่ือมต่อกบัสวิตช์ 
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รูปท่ี 5 วงจรการเช่ือมต่อกบัดีซีมอเตอร์ 

2.3 โครงสร้างและแผนผงัการท างานของงานที่น าเสนอ 

โดยแสดงโครงสร้างดงัรูปท่ี 6-8 และแผนผงัการท างานดงัรูปท่ี 9 

 

รูปท่ี 6 ต  าแหน่งการท างานของเคร่ืองหยอดขนมครกซีฟู้ด 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7 ต  าแหน่งการจดัวางดีซีมอเตอร์ 
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รูปท่ี 8 ต  าแหน่งการจดัวางเตาไฟ 

 

 

รูปท่ี 9 แผนผงัการท างาน 

 

รูปท่ี 10 แผนผงัการท างาน (ต่อ) 

3. การทดลองและผลการทดลองการท างานของเคร่ืองที่น าเสนอ 
 เม่ือป้อนไฟฟ้ากระแสสลบั 220 V ให้กบัเคร่ือง จะมีเสียงดงั

บีบๆ 2 คร้ัง และถาดจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปเร่ือยๆ จนกว่าจะพบ

ต าแหน่งเร่ิมต้น โดยการใช้พร็อกซิมิต้ีสวิตช์ในการตรวจจบัต าแหน่ง

เร่ิมตน้ (รูปท่ี 12) เม่ือพบต าแหน่งเร่ิมตน้แลว้ดีซีมอเตอร์จะหยดุหมุนและ

สามารถเร่ิมกดสวิตช์สตาร์ทสีเขียว (รูปท่ี 11) เพ่ือเร่ิมหยอดแป้งทั้ง 13 

หลุมในขั้นตอนท่ี 1 ตามเวลาท่ีก าหนดในโปรแกรม (รูปท่ี 13) เม่ือหยอด

แป้งเสร็จจะมีเสียงดงับีบๆ 2 คร้ัง หลงัจากนั้นกดสวิตช์สตาร์ทเพ่ือเขา้สู่

ขั้นตอนท่ี 2 ดีซีมอเตอร์จะหมุนทวนเข็ม 90 องศาแลว้หยุดจะมีเสียงดงั

บีบๆ 2 คร้ัง ให้หยอดหน้าขนมครกซีฟู้ด (รูปท่ี 14) และขณะเดียวกนัแป้ง

ก็จะถูกหยอดดังขั้นตอนท่ี 1 หลังจากนั้ นกดสวิตช์สตาร์ทเพ่ือเข้าสู่
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ขั้นตอนท่ี 3 ดีซีมอเตอร์จะหมุนทวนเข็ม 90 องศาแล้วหยุดจะมีเสียงดงั

บีบๆ 2 คร้ัง ใหพ้ลิกกลบัเอาดา้นหน้าลง (รูปท่ี 15) และขณะเดียวกนัแป้ง

ก็จะถูกหยอดดังขั้นตอนท่ี 1 หลังจากนั้ นกดสวิตช์สตาร์ทเพ่ือเข้าสู่

ขั้นตอนท่ี 4 ดีซีมอเตอร์จะหมุนทวนเข็ม 90 องศาแล้วหยุดจะมีเสียงดงั

บีบๆ 2 คร้ัง ให้แคะขนมครกซีฟู้ดออกแล้วทาน ้ ามนัทั้ง 13 หลุม (รูปท่ี 

16) และขณะเดียวกนัแป้งก็จะถูกหยอดดงัขั้นตอนท่ี 1 เม่ือทาน ้ ามนัเสร็จ

แลว้ให้กดสวิตช์สตาร์ทเพ่ือเขา้สู่ขั้นตอนท่ี 1 วนซ ้ าเช่นน้ีไปเร่ือยๆ และ

นอกจากน้ี ยงัสามารถปรับเปล่ียนปริมาณการหยอดแป้งให้มากข้ึนโดย

กดสวิตช์สีแดง เวลาการหยอดแป้งจะเพ่ิมข้ึนคร้ังละ 0.1 วินาที ถ้ากด

สวิตช์สีน ้าเงิน เวลาการหยอดแป้งจะลดลงคร้ังละ 0.1 วินาที 

 
 
 
 

รูปท่ี 11 ปุ่ มกด Start, Up and Down 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 12 ต  าแหน่งเร่ิมตน้การท างาน 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 13 ขั้นตอนท่ี 1 หยอดแป้งขนมครกซีฟู้ด  
 

 
 

รูปท่ี 14 ขั้นตอนท่ี 2 หยอดหนา้ขนมครกซีฟู้ด  

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 15 ขั้นตอนท่ี 3 พลิกกลบัเอาดา้นหนา้ลง  
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 16 ขั้นตอนท่ี 4 แคะขนมครกซีฟู้ดออกแลว้ทาน ้ามนัทั้ง 13 หลุม 

4. สรุป 
 จากผลการทดลองการท างานของเคร่ืองหยอดขนมครกซีฟู้ด
ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีได้ออกแบบและสร้างข้ึนน้ี พบว่า
เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ทางคณะผูจ้ดัท  าคาดหวงัไว ้คือ การหยอดแป้ง
พร้อมกนัท่ีละ 13 หลุมของกระทะแลว้หมุนทวนเข็มของถาดลองกระทะ
เพ่ือหยอดหน้าได้ตามโปรแกรมท่ีตั้ งไว ้ท  าให้เกิดความรวดเร็วในการ
ผลิต โดยไม่มีขอ้ผิดพลาดเลย สรุปไดว้า่เคร่ืองหยอดขนมครกซีฟู้ดท่ีทาง
คณะผูจ้ดัท  าได้สร้างข้ึนมานั้ นสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
น าไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจ าว ัน  นอกจากน้ียงัสามารถใช้เป็น
เคร่ืองตน้แบบของเคร่ืองหยอดขนมอตัโนมติัเพ่ือสร้างจุดขายและดึงดูด
ลูกค้าได้ โดยมีข้อเสนอแนะคือ ใช้ Solenoid Valve ขนาดเล็กมาติด
เพ่ิมเติมตรงท่อแยกของท่อแต่ละตวัเพ่ือป้องกนัการไหลของน ้ าแป้งท่ีเร็ว
เกินไป และสุดทา้ยควรออกแบบให้สามารถหยอดหนา้ไดอ้ตัโนมติัดว้ย 
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