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บทคัดยอ 
 จากการที่กลุมของพวกเราทราบมาวาฟารม ม.ท.ส. ของเราไดทําการซื้อเครื่องชั่งน้ําหนกั
นมเพื่อทําการบันทึกปริมาณของน้ํานมววัเพิ่อเปนฐานขอมูลในการวจิยัและพฒันาสตูรอาหารเพื่อ
เพิ่มน้ํานมวัว ซ่ึงดวยเครี่องและระบบมรีาคาสูงมากแตปจจุบันเครื่องดังกลาวไมสามารถไดงาน
ตามวัตุประสงคที่ตองการ  ซ่ึงแตละเครื่องก็มีความเสียหายและบกพรองตาง ๆ กันไป ซ่ึงโดยรวม
คือไมสามารถทําการชั่งน้ําหนักและแสดงผลไดตามตองการ ซ่ึงสงผลใหทางฟารมไมมีฐานขอมลู
ของน้ํานมววั จึงทําใหไมสามารถวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเพื่อเพิม่น้ํานมววัไดตามวัตถุประสงค 
เพราะไมมีอะไรเปนตัววัดผลของการทดลอง วิธีการแกไขปญหานี้มีอยู 3 วิธีคือ 1.นําน้ํานมวัวใส
ภาชนะแลวใชเครื่องชั่งธรรมดาชั่ง จดบันทกึแลวนําไปเทรวม 2.ซ้ือเครื่องและระบบ 3.ซอมแซม วิธี
ที่ 1.ทําใหเกดิความยุงยากและความลําบากเพราะวัวมจีํานวนมาก วิธีที ่2.เปนไปไดเพราะตัวเครื่องมี
ราคาสูงและตองสั่งซื้อจากตางประเทศสิ้นเปลืองทั้งเวลาและงบประมาณ และไดทราบมาจากทาง
ชางประจําฟารมวาเครื่องชั่งนี้ไดเลิกผลิตแลว วิธีที่ 3.เปนไปไดแตการจะซอมแซมระบบเดิมนั้นทาํ
ไมไดเพราะยุงยากมากเราจึงมีความคิดวาจะสรางอุปกรณขึ้นมาใหมโดยทํางานรวมกับอุปกรณเดมิ
และใหผลตามที่ตองการไดซ่ึงเปนการประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ หลังจากโครงการเสร็จ
เรียบรอยแลวเครื่องชั่งจะสามารถชั่งน้ํานมวัวและแสดงผลไดตามตองการประโยชนทีต่ามมาคือ
ทางฟารม ม.ท.ส. จะมีฐานขอมูลของน้ํานมววัเพื่อวิจยัและพฒันาสตูรอาหารเพื่อเพิ่มน้ํานมวัวได
ตามวัตถุประสงคเดิม 
 
Abstract 
 We know that the SUT farm has been using the Strongko Milkers 
System from Denmark for measuring the milk volume and maintaining a data 
base of milk volume.  But nowadays the Strangko Milkers System has broken.  
In this project, we improve and develop the Strangko Milkers. So that it is easy 
to use and the farmer can measure the milk volume to improve the formula.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 เนื่องดวยในปจจุบันเทคโนโลยีขนาดเล็กตาง ๆ  ไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวนัของ
มนุษยเรามากขึ้น ซ่ึงทําใหอุปกรณตาง ๆ มีขนาดเล็กลงดวยและมกีลไกลการทํางานที่ฉลาดมากขึ้น  
ส่ิงที่เราจะกลาวถึงก็คือ เทคโนโลยีของ “ไมโครคอนโทรลเลอร” ซ่ึง ณ ปจจุบันเทคโนโลยี 
ไมโครคอนโทรลเลอร ไดมีการนําไปใชในการควบคุมการทํางานของ  อุปกรณไฟฟา ประเภทตาง 
ๆ มากมาย   

เทคโนโลยี ไมโครคอนโทรลเลอรจะประกอบไปดวยในสวนของ ซอฟตแวรและฮารดแวร 
โดยที่เราจะใชในสวนของซอฟตแวรควบคุมการทํางานของฮารดแวร ซ่ึงหากเราทําใหซอฟตแวร
และฮารดแวรสามารถทํางานเชื่อมตอกันไดก็จะทําใหมคีวามสะดวก ประหยดัและปลอดภัย ซ่ึงใน
ที่นี้จะขอยกตวัอยางในการประยุกตใชงานในสวนตาง ๆ เชน 
1.1 ทางดานการแพทย 
 ในอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในดานการแพทย  ซ่ึงเปนงานที่ตองมีความแมนยําและเที่ยงตรงอกี
ทั้งยังตองมีความสะดวกในการใชงาน ซ่ึงในอุปกรณบางอยาง หากมีมนุษยเปนผูควบคุมอาจทําให
เกิดขอผิดพลาดได 
1.2 ทางดานความมั่นคงและการรักษาความปลอดภยั 
 ใชในการควบคุมอุปกรณรักษาความปลอดภัยตาง ๆ เชน ควบคุม กลองวงจรปด ควบคุม
การเขาออกในสํานักงาน ควบคุมระบบSensor ในการรักษาความปลอดภัยตาง ๆ  
1.3 ทางดานธรุกิจและอุตสาหกรรม 
 ใชในการควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ ภายในโรงงาน ในจดุที่มีความ
เสี่ยงสูง โดยไมตองอาศัยมนษุยเขาไปทํางานในที่ที่มีความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของพนักงานเอง
อีกทั้งยังชวยใหเครื่องมือตาง ๆ ทํางานไดเองอยางอัตโนมัต มีความแมนยําในการทํางานสูงและเปน
การประหยัดคาใชจายในการลงทุน 
1.4 ทางดานสงัคม 
 ใชในการควบคุมสัญญาณไฟจราจร เพื่อใหการจราจรเปนไปอยางสะดวกหรือควบคมุ
กลองวงจรปด ในจุดทีเ่สี่ยงตดการเกดิการโจรกรรม หรืออุบัติภัยสูง เพือ่เปนการดแูลสวัสดิภาพ
ของประชาชน 
 ในโครงงานนีไ้ดนําเอาเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร จากที่กลาวในขางตนมา
ทําการศึกษาทัง้ทางดาน ฮารดแวรและซอฟตแวร เพื่อนาํมาสรางเครื่องมือชุดนี้ขึ้นเพื่อใหทํางาน



รวมกับระบบเดิมของฟารมไดรวมถึงยังทําใหเกิดความสะดวกมากขึน้ในการใชงานและงายตอการ
แกไข โดยหลักการทํางานอยางคราว ๆ  สามารถดูไดจากบล็อก รูปที่ 1.1 ดังตอไปนี ้

 

                            +   
      วัว--------------------  เครื่องชั่ง --------- ชุดควบคุม  ------------  จอแสดงผล + วาลว 

รุปที่ 1.1 แสดงการเชื่อมตออุปกรณควบคมุในการทํางานของระบบทีส่รางขึ้น  
 
จากบล็อกขางตนสามารถอธิบายไดดังนี ้
-เครื่องรีดนมววั จะเปนระบบเดิมที่มีอยูแลวซ่ึงเปนระบบสูญญากาศโดยจะรดีนมจากวัวที่เขามาใน
บล็อกที่กําหนดแลวสงไปยังเครื่องชั่ง 
-เครื่องชั่ง Strangko Milkers เครื่องชั่งเปนระบบสูญญากาศเชนเดยีวกับเครื่องรีดนม แตไมสามารถ
ทํางานได จึงเปนสวนที่เราตองทําการแกไข โดยภายในประกอบดวยตัวของเซนเซอรและวาลว  
-ชุดควบคุม เปนสวนที่เราไดสรางขึ้น โดยจะรับสัญญาณจากเซนเซอรที่ติดตั้งเขาไปในเครื่องชั่ง จะ
ทําการประมวลผลถึงน้ําหนักที่ไดและสงนมเขาสูถังรวมโดยผานวาลว ซ่ึงควบคุมจะทําการควบคมุ
การเปดปดของระบบวาลวดวย 
-วาลว+จอแสดงผล ซ่ึงจะถูกควบควบโดยชุดควบคุม และผลของน้ําหนักนมววัที่ไดจะถูก
แสดงออกทางจอแสดงผล 
จากการทาํงานเบื้องตนที่กลาวมา เราจะกลาวถึงทฤษฏีและสวนการออกแบบในบทตอ ๆ ไป 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
บทที่ 2  

ทฤษฏีและหลักการ 
2.1 โครงสรางของระบบคอมพิวเตอร 
 หากพิจารณาถงึระบบคอมพิวเตอรแลว จะไมใชเพยีงคอมพิวเตอรทีเ่ราเห็นทัว่ไปเทานั้น 
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสบางอยางก็ถือวาเปนระบบคอมพวิเตอรได ถาจะพิจารณาวาระบบที่เรากําลัง
ศึกษาอยูนี้เปนระบบคอมพิวเตอรหรือไม ใหพิจารณาจากโครงสรางของมัน ซ่ึงระบบคอมพิวเตอร
จะตองมีสวนประกอบดังนี ้
 1.หนวยประมวลผลกลาง 
 2.หนวยความจํา 
 3.อินพุต 
 4.เอาตพตุ 
 5.โปรแกรม 
 ระบบคอมพิวเตอรจะทํางานไดนอกจากตองใชพลังงานไฟฟาแลว ยังตองใชสัญญาณ
นาฬิกาอกีดวยระบบคอมพิวเตอรเบื้องตนสามารถแสดงไดดังบล็อกไดอะแกรมดังรูปที่ 2.1 ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
 

รูปที่ 2.1 ไดอะแกรมโครงสรางของคอมพิวเตอร 
 2.1.1 หนวยประมวลผลกลาง(CPU : Central Processing unit) 
 เปนสวนที่สําคัญมากในระบบคอมพิวเตอรการทํางานของคอมพิวเตอรจะเกดิขึ้นไดเมื่อ
หนวยประมวลผลกลางตีความคําสั่งที่อานจากหนวยความจํา และกระทําตามคําสั่งนั้น ซ่ึงสามารถ
เปรียบไดกับสมองของคน ภายในซีพียูยังมหีนวยที่ทํางานทางดานตรรกศาสตร และลอจิก
(Arithmetic Logic Unit) หรือ ALU อีกดวย 
  

 



2.1.2 หนวยความจํา(MEMORY) 
 ในระบบคอมพิวเตอร จะมีหนวยความจําที่ใชกนัอยูสองชนิดคือ หนวยความจําที่เปน 
ROM (Read Only Memory) ซ่ึงเปนหนวยความจําแบบอานอยางเดียวไมมีการเขียนเกดิขึ้น และ
ขอมูลในหนวยความจําจะไมหายแมไมมไีฟเลี้ยง หนวยความจําชนดินี้จะใชเก็บโปรแกรมที่จะทํา
ใหเกิดการทํางานในระบบคอมพิวเตอร หนวยความจําอีกชนิดคอืหนวยความจาํที่เปน RAM 
(Random Access Memory) เปนหนวยความจําที่สามารถอานและเขยีนขอมูลได แตขอมูลจะหายไป
ถาไมมีไฟเลี้ยง หนวยความจําชนิดนีจ้ะใชเก็บขอมูลที่เกดิจากการประมวลผลจากหนวยประมวลผล
กลาง 
 2.1.3 พอรตอินพตุ/เอาตพตุ(I/O Port) 
 พอรตเปนเสนทางที่ระบบคอมพิวเตอรใชติดตอกับอุปกรณภายนอก เชนเครื่องพิมพ 
คียบอรดเปนตน โดยพอรทจะเชื่อมตอกับอปุกรณภายนอกชนิดตาง ๆ โดยวงจร Interface 
 คอมพิวเตอรจะทํางานไดจะตองมีโปรแกรมเปนตัวกําหนดลักษณะการทาํงาน เพื่อติดตอ
กับภายนอกทางอินพุตและเอาตพุต โดยมีหนวยประมวลผลกลางเปนตัวประมวลผลคําสั่งที่อานได
จากโปรแกรมหนวยประมวลผลกลางจะเปนตัวหลักของระบบคอมพิวเตอรซ่ึงถูกออกแบบไวใน
ชิพเพียงตวัเดียว เรียกวา ไมโครโปรเซสเซอร (Microprocessor) ซ่ึงเราสามารถโปรแกรมใหมนั
ทํางานเฉพาะอยางได ดงัเชนอุปกรณทัว่ ๆ ไปที่ควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร 
2.2 ความหมายของไมโครคอนโทรลเลอร 
 ไมโครคอนโทรลเลอร(Microcontroller)เปนชื่อของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบหนึ่งที่รวม
เอาหนวยประมวลผล หนวยคํานวณทางคณิตศาสตรและลอจิก วงจรรับสัญญาณอินพุต วงจรรบั
สัญญาณเอาตพุต หนวยความจํา วงจรกําเนิดสัญญาณนาฬิกาไวดวยกนั ทําใหสามารถนําไปใชงาน
แทนวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ซับซอนไดเปนอยางดี ชวยลดจํานวนอุปกรณและขนาดของระบบ 
ในขณะที่มีขีดความสามารถสูงขึ้น ภายใตงบประมาณที่เหมาะสม 
 ไมโครคอนโทรลเลอรมาจากคํา 2  คํารวมกันคือ “ไมโคร” (Micro) ซ่ึงหมายถึง
ไมโครโปรเซสเซอร (Microprocessor) ซ่ึงเปนอุปกรณประมวลผลขอมูลขนาดเล็กภายใน
ประกอบดวย หนวยประมวลผลกลางหรือ ซีพียู (CPU : Central Processing unit) หนวยคํานวณทาง
คณิตศาสตรและลอจิก (Arithmetic Logic Unit) วงจรเชื่อมตอหนวยความจํา และวงจรสัญญาณ
นาฬิกา อีกคาํหนึ่งคือคําวา “คอนโทรลเลอร” (Controller) หมายถึงอุปกรณควบคุม ดังนัน้ 
ไมโครคอนโทรลเลอรจึงเปนอุปกรณทีใ่ชในการควบคุม โดยที่สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อกําหนด
รูปแบบการควบคุมไดอยางอิสระ 
 



2.3 ความแตกตางของไมโครคอนโทรลเลอรกับไมโครโปรเซสเซอร 
 ในรูปที่ 2.2 แสดงโครงสรางของไมโครโปรเซสเซอร ซ่ึงประกอบดวย หนวยประมวลผล
กลาง, หนวยคํานวณทางคณิตศาสตรและลอจิก บัสขอมูลและแอดเดรสสําหรับติดตอกับ
หนวยความจําภายนอก และวงจรกําเนดิสัญญาณนาฬิกา นัน่หมายความวา การใชงาน
ไมโครโปรเซสเซอรจะตองเชื่อมตอกับหนวยความจําโปรแกรมภายนอก และถาหากตองการ
เชื่อมตออุปกรณอินพุตและเอาตพุต ตองอาศัยอุปกรณทีเ่รียกวา ไอซีขยายพอรต (port expander) ทํา
ใหการสรางระบบควบคุมจงึตองการอุปกรณจํานวนมาก สงผลใหขนาดของระบบใหญพอสมควร 
 ในรูปที่ 2.3 แสดงโครงสรางของไมโครคอนโทรลเลอร จะเห็นไดอยางชัดเจนวา ภายใน
ไมโครคอนโทรลเลอรมีอุปกรณพื้นฐานเหมือนกับไมโครโปรเซสเซอร หากแตจะบรรจุ
หนวยความจําโปรแกรม หนวยความจําขอมูล และพอรตอินพุตไวภายในพรอมสรรพ ผูใชงานจึง
เพียงแตเขียนโปรแกรมควบคุมลงบนตัวไมโครคอนโทรลเลอร แลวตออุปกรณที่ใชในการสราง
วงจรกําเนิดสญัญาณนาฬกิา อาทิ คริสตอล ตัวเก็บประจุเปนตน สุดทายเชื่อมตออุปกรณเอาตพุตเขา
กับขาพอรต เพียงเทานีก้็สามารถใชงานไดแลว 
 อยางไรก็ตามไมโครคอนโทรลเลอรก็สามารถเชื่อมตอกับหนวยความจําภายนอกไดเชนกนั 
โดยพิจารณาใหหนวยความจําภายนอกนัน้เปนอุปกรณอินพุตเอาตพุตตัวหนึ่ง แลวใชขาพอรตทีม่ี
อยูติดตอ ในตารางที่ 2.1 เปนตารางสรุปความแตกตางที่สําคัญระหวางไมโครโปรเซสเซอรและ
ไมโครคอนโทรลเลอร 

                        
 

รูปที่ 2.2 โครงสรางพื้นฐานของไมโครโปรเซสเซอร 
 



 

 
 

รูปที่ 2.3 โครงสรางพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร 

 
ตาราง 2.1 เปรียบเทียบคณุสมบัติของไมโครคอนโทรลเลอรและไมโครโปรเซสเซอร 

 
 
 



2.4 จะเลือกใชไมโครโปรเซสเซอรหรือไมโครคอนโทรลเลอรเม่ือใด ? 
 ถาเปนการสรางระบบควบคมุขนาด 8 บิต มีความตองการเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอกไม
มากนัก(นอยกวา 10 แบบ)ควรเลือกใชไมโครคอนโทลเลอร และถาหากตองมกีารประมวลผล
ขอมูลจํานวนมาก ตองใชหนวยความจําโปรแกรมสูงถึง 8 กิโลไบต ทั้งยังมีความตองการเก็บรักษา
ขอมูลลงในหนวยความจําขอมูลมากเปนกโิลไบตควรออกแบบใหไมโครคอนโทรลเลอร ในระบบ
ควบคุมนี้เชื่อมตอกับหนวยความจําภายนอก 
 ถาหากตองใชงานเก็บขอมูลมากกวา 8 บติตลอดเวลา และตองการความเร็วในการทํางาน
สูง ๆ สามารถติดตอหนวยความจําไดเปนจํานวนมาก ๆ ติดตอกับอุปกรณอินพุตเอาตพุต ไดจํานวน
มากมายในเวลาเดียวกันควรเลือกใชไมโครโปรเซสเซอร ดังนั้นจะเหน็ไดจากเครื่องคอมพิวเตอรที่
ใชไมโครคอนโปรเซสเซอรเปนหัวใจหลักในการทํางาน ทําใหสามาถเชื่อมตอกับหนวยความจํา
ไดมากเปนหนวยกิกะไบต ขนาดของขอมูลสูงถึง 64 บิต ความเรว็สูงเปนหลายรอยเมกะเฮริตซ เปน
ตน 
 ดังนั้นจึงพอสรุปไดวาไมโครคอนโทรลเลอรเหมาะสําหรับการสรางระบบควบคุม ในขณะ
ที่ไมโครโปรเซสเซอรเหมาะสําหรับการสรางระบบประมวลผลขอมูลความเร็วสูง          และ ระบบ
ควบคุมที่มีขนาดใหญมาก ๆ 
 
2.5 โครงสรางและสถาปตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51 แบบแฟลช 
 ไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51 มีหนวยความจําภายในเปนแบบแฟรช (flash memory) 
ของ Atmel Corporation มีเบอรขึ้นตนดวย AT89 เหตุผลที่ใชไมโครคอนโทรเลอรแบบนี้ในการ
เรียนรูเพื่อใชงานไมโครคอนโทรลเลอร ตระกูล MCS-51 มีกันดวยหลายประการดงันี้ 
 1.หนวยความจําโปรแกรมภายในตวัไมโครคอนโทรลเลอร       เปนแบบแฟลซ    ทําให
สามารถลบและเขียนใหมไดนับพันครั้ง    จึงสามารถใชงานในรูปแบบของ    ไมโครคอนโทรเลอร
ชิปเดี่ยว   ไมตองใชหนวยความจําภายนอก       สงผลใหสามารถใช     งานพอรตอินพตุเอาตพุต
ของไมโครคอนโทรลเลอร 
 2.ตนทุนและเวลาในการพัฒนาระบบไมไครคอนโทรลเลอรลดลงอยางมากเนื่องจากไม
ตองใชเครื่องมือพัฒนาจําพวกอีมูเลเตอรและเครื่องโปรแกรมอีพรอม 
 3.บริษัทผูผลิตไดทําการผลิตไมโครคอนโทรลเลอรตระกูลนี้ออกมาหลายเบอร และมี
ความสามารถแตกตางกันไป ทําใหมีทางเลอืกในการใชงานสูง 
 4.ดวยการใชหนวยความจําภายในตวัไมโครคอนโทรลเลอร ทําใหสามารถปองกันการ
คัดลอกขอมูลของหนวยความจําโปรแกรมไดเปนอยางด ี



 5.ในบางเบอรของไมโครคอนโทรลเลอรที่ผลิตโดย Atmel สามารถทําการโปรแกรมขอมูล
ในหนวยความจําโปรแกรมไดโดยทีไ่มตองถอดตัวไมโครคอนโทรลเลอรออกมาทําการโปรแกรม
ใหม หรือเรียกวา การโปรแกรมในวงจร หรือ ในระบบ (In-system programming) ทําใหการพัฒนา
หรือการซอมบํารุง ตลอดจนการปรับปรุงหรืออัปเกรดขอมูลในหนวยความจําโปรแกรมทําไดอยาง
สะดวก ภายใตงบประมาณที่ไมสูงมากนกั 
 6.ชุดคําสั่งและสถาปตยกรรมพื้นฐานเหมอืนกับไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51 ของผูผลิต
อ่ืน ไมวาจะเปนอินเทล ซีเมนส หรือ ดัลลัส 
 2.5.1 คุณสมบัตขิองไมโครคอนโทรลเลอร ตระกูล MCS-51อนุกรม AT89xx 
 -เปนไมโครคอนโทรลเลอรที่ใชซีพียูขนาด 8 บิต 
 -ภายในมหีนวยความจําโปรแกรมเปนแบบแฟลชสามารถลบและเขียนใหมไดพันครั้ง 
 -หนวยความจาํขอมูลพื้นฐานเปนหนวยความจําแบบแรม ในบางเบอรจะมีหนวยความจํา
แบบอีอีพรอมเพิ่มเติม 
 -ขาพอรตเปนแบบสองทิศทาง สามารถใชงานเปนไดทั้งอินพุตและเอาตพุต 
 -มีวงจรสื่อสารอนุกรมแบบฟูลดูเพล็กซ 
 -ไทเมอร/เคานเตอรขนาด 16 บิตอยางนอย 2 ตัว 
 -สามารถรองรับแหลงกําเนิดอินเตอรรัปตได 6 ประเภท 
 -สามารถขยายหนวยความจําภายนอกเพิ่มเติมไดสูงสุด 64 กิโลไบต 
 -มีวงจรกําเนดิสัญญาณนาฬกิาอยุภายในชปิ 
 -มีวงจรสื่อสารอนุกรมแบบ SPI สําหรับอนุกรม AT89Sxx 
 -มีวอตซด็อกไทเมอรในตัว สําหรับในอนกุรม AT89Sxx 
 ในรูป 2.4 เปนโครงสรางพื้นฐานของ ไมโครคอนโทรลเลอร ตระกูล MCS-51อนุกรม 
AT89Cxx จะเห็นไดวาโครงสรางของ AT89Cxx จะเหมอืนกับไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล MCS-
51 พื้นฐาน หากแตแตกตางกันเฉพาะหนวยความจําโปรแกรมแบบแฟลชที่เพิ่มเติมเขามา หากเปน
ไมโครคอนโทรลเลอรในอนุกรม 87xx หนวยความจําโปรแกรมภายในจะเปนแบบอีพรอม และ
บางเบอรสามารถโปรแกรมไดเพียงครั้งเดียว 
 สําหรับในรูปที่ 2.5 เปนโครงสรางพื้นฐานของอนุกรม AT89Sxx จะเห็นไดวา มี
สวนประกอบที่เพิ่มเติมแตกตางจาก AT89Cxx อยูหลายสวน อาท ิ วงจรเชื่อมตออนุกรมแบบ SPI 
ซ่ึงในไมโครคอนโทรลเลอรอนุกรมนี้ใชในการเขียนขอมูลลงในหนวยความจําโปรแกรมโดยไม
ตองถอดตัวชิปออกไปจากระบบหรือเรียกวาการโปรแกรมในวงจร ไทเมอร/เคานเตอรขนาด 16 บติ



ที่เพิ่มเติมเขามาอีกหนึ่งตวัเปนไทเมอร 2 และวงจรวอตวด็อกที่ใชในการตรวจสอบการทํางาน
ผิดพลาดของซีพียู 
 ในตารางที่ 2.2 แสดงรายระเอียดบางสวนของไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล MCS-51 แต
ละเบอรที่ Atmel ผลิตขึ้น และมีใชงานอยูในปจจุบนั 
 2.5.2 การจัดขาของไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51 
 ไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51 ทุกเบอรจะมีสถาปตยกรมและขาใชงานพื้นฐาน
เหมือนกนั ดังแสดงในรูปที่ 2-6 และ 2-7 โดยมีรายระเอียดขั้นตนดังนี ้
 ขา Vcc ใชสําหรับตอไฟล้ียง +5v 
 ขา GND เปนขากราวด สําหรับตอกับกราวดของระบบ 
 ขาพอรต 0(p0.0-p0.7) ม ี 8 ขา แตละขาสามารถกําหนดใหเปนไดทั้งอินพุตและเอาตพุต
สําหรับใชงานทั่วไป ถาหากตองการกําหนดใหขาพอรต 0 ขาใดขาหนึ่งเปนอนิพตุสามารถทําได
โดยการเขยีนขอมูล “1” ไปยังแตละบิตของพอรตที่ตองการติดตอดวย สงผลใหขาพอรตนัน้มี
สถานะปลอยลอย (float) จึงมอิีนพุตอิมพีแดนซสูงสามารถใชงานเปนขาพอรตอินพุตได 
นอกจากนั้นขาพอรตนี้ยังถูกใชงานในการติดตอกับขาแอดเดรสไบตต่าํของหนวยความจําภายนอก
(A0-A7)และขาขอมูล(D0-D7)โดยใชกระบวนการมัลติเพล็กซเขาชวยเพื่อสลับการทํางานเปนไดทัง้
ขาติดตอแอดเดรสและขาขอมูล 

 
 

รูปที่ 2.4 โครงสรางพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51 แบบแฟลชในอนุกรม AT89CXX 



           

 
รูปที่ 2.5 โครงสรางพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51แบบแฟลชในอนุกรม AT89SXX 

 
ตาราง 2.2 รายละเอียดโดยสรุปบางสวนของไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51 แบบแฟลชที่ Atmel 
ผลิตขึ้นและใชในการอางองิ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



ขาพอรต(P1.0-P1.7) มี 8 ขา แตละขาสามารถกําหนดใหเปนทั้งอินพุตและเอาตพุตสาํหรับ
การใชงานทัว่ไป ถาหากตองการกําหนดใหขาพอรตใดเปนอินพตุ สามารถทําไดโดยการเขียน
ขอมูล “1” ไปยังแตละบิตของพอรตที่ตองการติดตอดวย นอกจากนั้นในอนุกรม AT89Sxx จะใชขา 
P1.0 เปนขาอนิพุตสําหรับนบัคาของไทเมอร 2 และ P1.1 เปนขาอินพุตทริกเกอรของไทเมอร 2 
ในขณะที่ขา P1.4 ถึง P1.7 เปนขาสําหรับเชื่อมตอแบบ SPI เพื่อทําการโปรแกรมขอมูลในระบบ 
 ขาพอรต(P2.0-P2.7) มี 8 ขา แตละขาสามารถกําหนดใหเปนทั้งอินพุตและเอาตพุตสาํหรับ
การใชงานทัว่ไป ถาหากตองการกําหนดใหขาพอรตใดเปนอินพตุ สามารถทําไดโดยการเขียน
ขอมูล “1” ไปยังแตละบิตของพอรตที่ตองการติดตอดวย  สงผลใหขาพอรตนั้นมีสถานะปลอยลอย
(float) จึงมีอินพุตอิมพีแดนซสูง สามารถใชงานเปนขาพอรตอินพุตได นอกจากนั้นขาพอรตนี้ยังถูก
ใชงานนานติดตอกับขาแอดเดรสไบตสูงของหนวยความจําภายนอก(A8-A15) 
 ขาพอรต(P3.0-P3.7) มี 8 ขา แตละขาสามารถกําหนดใหเปนทั้งอินพุตและเอาตพุตสาํหรับ
การใชงานทัว่ไป ถาหากตองการกําหนดใหขาพอรตใดเปนอินพตุ สามารถทําไดโดยการเขียน
ขอมูล “1” ไปยังแตละบิตของพอรตที่ตองการติดตอดวย  สงผลใหขาพอรตนั้นมีสถานะปลอยลอย
(float) จึงมีอินพุตอิมพีแดนซสูง สามารถใชงานเปนขาพอรตอินพุตได นอกจากนั้นขาพอรต 3 ยังมี
หนาที่การใชงานพิเศษ ดังมรีายละเอียดขนตนตอไปนี ้
 P3.0 ใชเปนขาอินพุตสําหรับรับขอมูลจากการสื่อสารแบบอนุกรม หรือขา RxD 
 P3.1 ใชเปนขาอินพุตสําหรับรับขอมูลจากการสื่อสารแบบอนุกรม หรือขา txD 
 P3.2 ใชเปนขาอินพุตรับสัญญาณอินเตอรรัปตจากภายนอกชอง 0 หรือขา INT0 
 P3.3 ใชเปนขาอินพุตรับสัญญาณอินเตอรรัปตจากภายนอกชอง 1 หรือขา INT1 
 P3.4ใชเปนขาอินพุตสําหรับรับสัญญาณไทเมอรจากภายนอกชอง0หรือขา T0 
 P3.5ใชเปนขาอินพุตสําหรับรับสัญญาณอินเตอรรัปตจากภายนอกชอง 1 หรือขา T1 
 P3.6 ใชเปนขาสัญญาณ WR ในกรณีที่ใชเชือ่มตอกับหนวยความจําภายนอก 
 P3.7 ใชเปนขาสัญญาณ RD ในกรณีที่ใชเชือ่มตอกับหนวยความจําภายนอก 



 
รูปที่ 2.6 รายละเอียดโครงสรางหลักของไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51แบบแฟลชของ Atmel 

 
รูปที่ 2.7 การจัดขามาตรฐานของไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51 ในอนุกรม AT89C5XX 

 ขารีเซต(Reset)ใชในการรีเซตการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร โดยในการปอน
สัญญาณเพื่อรีเซตสถานะที่ขานี้ตองอยูในระดับรีเซตอยางนอย 2 แมชีนไซเคิล โดยที่วงจรกําเนดิ
สัญญาณนาฬกิายังคงทํางานตอเนื่องไปอยางเปนปกต ิ



 ขาALE/PROG(Address Latch Enable/Program pulse input)เปนขาที่ใชในการควบคุม
การแลตซของขาพอรต 0 เมื่อมีการใชงานหนวยความจําภายนอก นอกจากนั้น  ยังใชเปนขาสําหรับ
รับพัลสของการโปรแกรมสําหรับโปรแกรมขอมูลลงในไมโครคอนโทรเลอร MCS-51 ในรุนทีม่ี
หนวยความจําโปรแกรมเปนแบบอีพรอม 
 ขา PSEN (Program Store Enable) ขานี้ใชในการสงสัญญาณเพื่อรองขอติดตอกับ
หนวยความจําโปรแกรมภายนอก เมื่อไมโครคอนโทรลเลอรตองการอานขอมูลจากหนวยความจํา
โปรแกรมภายนอกตัวไมโครคอนโทรลเลอรตองการอานขอมูลจากหนวยความจําภายนอก ตัว
ไมโครคอนโทรลเลอรจะสงสัญญาณออกมาที่ขานี้ 2 คร้ังในแตละแมชนีไซเคิล แตถาหากติดตอกบั
หนวยความจําขอมูลภายนอก ขานี้จะไมมกีารสงสัญญาณใด  ๆ ออกมา 
 ขา EA/Vpp (External Access enable/Programming voltage input) ใชสําหรับเลือกการ
ติดตอหนวยความจําโปรแกรมภายนอกหรือภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร ถาหากขานี้เปน “0” 
เปนการเลือกใหไมโครคอนโทรลเลอร ติดตอกับหนวยความจําโปรแกรมภายนอก  แตถาหากขานี้
เปน “1” เปนการเลือกให ไมโครคอนโทรลเลอร ติดตอกับหนวยความจําภายในตัว
ไมโครคอนโทรลเลอร นอกจากนี ้ ทีข่านี้ยังใชเปนขาอินพุตสําหรับรับแรงดนัไฟสูงสําหรับการ
โปรแกรมหนวยความจําภายในไมโครคอนโทรลเลอร สําหรับไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51แบบ
แฟลชตองการแรงดันสําหรับการโปรแกรม +12V 
 ขา XTAL1 และ XTAL2 เปนขาสําหรับตอคริสตอลเพื่อสรางสัญญาณนาฬกิาในการ
กําหนดจังหวะการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร 
 2.5.3 โครงสรางการทํางานของพอรต 
 ไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51แบบแฟลชมีพอรตใหใชงานทั้งสิน 4 พอรตคือ พอรต 0-3 
แตละพอรตมขีนาด 8 บิต เปนพอรตแบบ 2 ทิศทาง กลาวคือ สามารถเปนไดทั้งอนิพุตสําหรับรับ
สัญญาณขอมูลเขาและเอาตพุตสําหรับสงสัญญาณขอมูลออกทุกพอรตของไมโครคอนโทรลเลอร 
MCS-51แบบแฟลชมีวงจรแลตซและวงจรขับตลอดจนบฟัเฟอรอินพุต ดังแสดงใหเห็นใน
สถาปตยกรรมรูปที่ 2-6 
 ที่พอรต 0 และพอรต 2 จะใชงานเปนพอรตอินพุตและเอาตพุตสําหรับงานทั่วไป และใชใน
การติดตอกับหนวยความจําภายนอก สําหรับพอรต 3 ทั้งพอรตและพอรต 1 บางขานอกจากจะใช
เปนขาพอรตอินพุตเอาตพุตตามปกติแลว ยังสามารถใชงานในหนาที่พิเศษไดอีก ขึ้นอยูกับวาเปน
ไมโครคอนโทรลเลอรMCS-51แบบแฟลชเบอรใดสรุปไดในตารางที่ 2-3 
 ในรูปที่ 2-8 แสดงวงจรภายในของแตละพอรตของไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51แบบ
แฟลช โดยในรูปที่ 2-8(ก) เปนวงจรของพอรต 0 วงจรแลตซของแตละบิตในแตละพอรตก็คือวงจร



ดีฟลิปฟลอปนั่นเอง การอานคาสถานะของพอรตและสถานะของวงจรแลตซสามารถกระทําได
อยางอิสระดวยสัญญาณที่แยกจากกัน นัน่คือสัญญาณอานขอมูลจากขาพอรต และสัญญาณอาน
ขอมูลจากวงจรแลตซ สวนการเขียนขอมลูมายังพอรตตองสงสัญญาณมายังขา CLK ของดีฟลิป
ฟลอปในขณะที่ขอมูลจะผานมาทางขาบัสขอมูลภายในเขาสูขา D ของดีฟลิปฟลอป 
 ที่พอรตนี้มีวงจรมัลติเพล็กซสําหรับกําหนดลักษณะการทํางานของพอรตวา ตองการใช
งานเปนขาพอรตอินพุตเอาตพุตปกติหรือใชในการติดตอกับหนวยความจําภายนอก
ไมโครคอนโทรลเลอร 
 เนื่องจากที่ขาพอรต 0 ไมมวีงจรพูลอัปภายใน หากมีการนําพอรต 0 ไปใชงานเปนพอรต
อินพุตจะตองตอตัวตานทานพูลอัปภายนอกเขาที่ขาพอรต 0 ทุกขาดวย 
 ในรูปที่ 2-8(ข) เปนวงจรของพอรต 1 ซ่ึงมีลักษณะโดยทัว่ไปคลายกับพอรต 0 หากแตไมมี
วงจรมัลติเพล็กซ เนื่องจากพอรตนี้จะไมใชในการติดตอกับหนวยความจําภายนอก แตจะมวีงจร
พูลอัปภายในที่แตละบิตของพอรนี้แทน สําหรับรายละเอียดของวงจรพูลอัปแสดงในรูปที่ 2-9 
 ในรูปที่ 2-8(ค) เปนวงจรภายในของพอรต 2 จะคลายกับพอรต 0 มาก ตางกันเพยีงมวีงจร
พูลอัปเพิ่มเขามา สวนในรปูที่ ในรูปที่ 2-8(ง) เปนวงจรภายในของพอรต 3 จะเห็นไดวาคลายกับ
พอรต 1 มีการเพิ่มเติมวงจรบัฟเฟอรและวงจรอนิพุตเอาตพุตเมื่อทํางานในฟงกช่ันพิเศษเขามา 
เนื่องจากพอรต 3 สามารถนําไปใชงานในหนาที่พิเศษไดทุกขา 
 2.5.4 การใชงานเปนพอรตอินพตุ 
 เนื่องจากพอรตทั้งหมดของไมโครคอนโทรลเลอรMCS-51แบบแฟลชสามารถเปนไดทั้ง
อินพุตและเอาตพุต ดังนั้นจึงมีความจาํเปนอยางยิ่งตองทําความเขาใจถึงการกําหนดลักษณะการ
ทํางานใหแกพอรตของไมโครคอนโทรลเลอรMCS-51แบบแฟลช 
 ในการกําหนดใหเปนพอรตอินพุต ตองเริม่ตนดวยการเขียนขอมูล “1” มาที่แตละบติของ
พอรตที่ตองการใชงานเปนอินพุต เพื่อหยุดการทํางานของเฟตที่ใชในการจับสัญญาณเอาตพุตของ
บิตนั้น  ทําใหขาสัญญาณของพอรตเชื่อมตอเขากับวงจรพูลอัปภายในโดยตรงสงผลใหขาพอรตนั้น
มีลอจิกเปน “1” สามารถรับสัญญาณลอจิก “0” จากอุปกรณภายนอกไดงาย สัญญาณขอมูลจาก
อุปกรณภายนอกจะถูกสงเขามาแลวเก็บไวในวงจรบัฟเฟอรภายในพอรต แลวรอใหซีพียูมาอานคา
เขาไป เมื่อเปนเชนนี้ อุปกรณภายนอกที่เชื่อมตอกับพอรตอินพุตของไมโครคอนโทรลเลอรMCS-
51แบบแฟลชควรกําหนดใหทํางานในสภาวะลอจิก “0” 



   
ตาราง 2.3 หนาที่พิเศษของพอรต 1 ในไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51แบบแฟลชของ Atmel 

 2.5.5 การใชงานเปนพอรตเอาตพตุ 
 โดยปกตแิลว ขาพอรตจะกําหนดใหมีลักษณะเปนเอาตพุตอยูแลว ดังนั้นจึงสามารถสง
ขอมูลออกไปไดอยางงายดายและตรงไปตรงมา กลาวคอื เมื่อตองการสงขอมูล “0” ออกไปทาง
เอาตพุตก็ใหเขียนขอมูล “0”  ไปยังวงจรแลตซ ซ่ึงก็จะสงตอไปขับเฟต ทําใหเฟตทาํงาน ที่ขาพอรต
ที่กาํหนดใหทาํงานก็จะเกดิลอจิก “0” ขึ้น ใมทางตรงขามหากตองการสงขอมูล “1” ออกไป ก็ให
เขียนขอมูล “1” ไปยังวงจรแลตซ วงจรขับก็หยดุทํางาน ทําใหที่ขาพอรตเชือ่มตอกับวงจร
พูลอัปภายในเกิดเปนลอจกิ “1”  ที่ขาพอรตนั้น ซ่ึงจะคลายกับการกําหนดใหเปนขาอินพุตมาก 
เพียงแตแตกตางกันที่กระบวนการในการเคลี่อนยายขอมูล โดยถาเปนอินพุตจะมีสัญญาณมาอาน
ขอมูลที่บัฟเฟอร แตถาเปนเอาตพุตจะไมมีการอานขอมูลที่บัฟเฟอรแตอยางใด เวนแตในกรณทีี่
ตองการตรวจสอบขอมูลที่สงออกมาทางเอาตพุต 



 
รูปที่ 2.8 วงจรภายในของพอรตทุกพอรตในไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51แบบแฟลช 

 
รูปที่ 2.9 วงจรพูลอัปภายในพอรทของไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51แบบแฟลช 

 
 
 
 



2.6 การเชื่อมตอกับหนวยแสดงผล 
 เมื่อตองการให MCS-51 หรือระบบคอมพิวเตอรทัว่ไปแสดงผลขอมูลสามารถทําไดหลาย
วิธี ตัวอยางเชน ถาตองการแสดงระดับลอจิก “0” หรือ “1” อาจใชหลอด LED ในการแสดงผลแบบ
ติดดับถาตองการแสดงเปนตวัเลขอาจใชหลอด LED แบบ 7 สวน (7 Segment)หากตองการแสดง
เปนภาพอาจตองใช LED แบบ DOT เมทริกซ เปนตน แตในโครงงานจะแสดงการเชื่อมตอพอรต
กับอุปกรณแสดงผลพื้นฐาน 
 2.6.1 การเชื่อมตอกับไดโอดเปลงแสง 
 ไดโอดเปลงแสงหรือ LED (Light Emitting Diode) สามารถนํามาเชื่อมตอกับพอรตขนาน
ของ MCS-51 ได เนื่องจาก LED เปนอปุกรณพื้นฐานที่สามารถแสดงผลจากระบบ
ไมโครคอมพิวเตอรไดคณุสมบัติตาง ๆ ของ LED นั้นจะ Compatible กับระดับสัญญาณของ TTL 
Logic และยังกินกระแสต่ําเหมาะกับระบบที่ใชพลังงานจาก Battery อีกดวย คณุสมบัติตาง ๆ ของ 
LED แสดงไดดังตางรางที่ 2.4 

                                       
ตารางที่ 2.4 

 หลอด LED สรางจากสารกึ่งตัวนําซึ่งสามารถใหแสงในยานอุลตราไวโอเลต ถึง 
อินฟราเรด ไดแตในที่นี้เราสนใจในยาน Visible Spectrum หรือ LED ที่ใหแสงสีในยานที่ตา
มองเห็น โดยสีแดงจะสรางจาก GaAsP สีเหลืองสรางจาก GaAsP บน GaP สีเขียวสรางจาก GaP 
โครงสรางจของ LED จะแสดงดังรูปที่ 2.10 

                                          
รูปที่ 2.10 แสดงโครงสรางและสัญลักษณของไดโอดเปลงแสง 



 
รูปที่ 2.11 แสดงการเชื่อมตอ 74LS373 กบั LED 

 2.6.2 การเชื่อมตอหลอด LED 
 ตัว MCS-51และไอซีพอรตขนานเบอร 8255 เอาตพุตของมันไมสามารถขับหลอด LED ได 
แตถาเราฝนเอาไปตอก็อาจใชไดแตอาจทําใหชิปพัง เพราะไอซีเหลานั้นขับกระแสไดไมพอ แต
หลอด LED สามารถตอกับไอซี TTL บางเบอร หรือไอซี 74LS373 ได โดยการตอจะตองมีตวั
ตานทานตออนุกรมเพื่อใหไดกระแสในยานที่ตองการ ในรุปที่ 12.4 แสดงการตอพอรตกับหลอด 
LED โดยรูปที่ 12.4(ก) จะสวางเมื่อเอาตพุตเปนลอจิก “1” รูปที่ 12.4(ข) จะสวางเมื่อเอาตพุตเปน
ลอจิก “0” สําหรับรุปที่ 12.4 (ค) และ (ง) จะใชบัฟเฟอรมาชวยเมื่อตอกับพอรตของระบบ
ไมโครคอนโทรลเลอรทั่ว ๆ ไป สําหรับคาความตานทานที่นิยมใชสําหรับ LED แตละสีแสดงไดดัง
ตารางที่ 2.5 

 
รูปที่ 2.12 แสดง LED แตละแบบ และการตอเขากับพอรต 



 
รูป 2.13 

  
        2.6.3 การเชื่อมตอกับ LED 7 สวน 
 ตอไปจะกลาวถึงการเชื่อมกับ LED ที่แสดงผลแบบตัวเลขไดที่เรียกวา LED 7 สวน (7 
segment Display)  ซ่ีงมีทั้งแบบคาโทดรวม (Commom-cathode)และแบบอาโนดรวม(Common-
anode) LED7 สวนนี้จะเปนการรวม LED7 หลอดประกอบกนัใหสามารถแสดงเปนตัวเลขไดถา
เปนชนิดทีน่ําขาคาโทดของหลอด LED ทุกตัวมารวมกนัเรียกวาแบบคาโทดรวม แบบอาโนดรวมก็
ทํานองเดียวกนั แตละเซกเมนตจะมีช่ือขาดังรูปที่2.14 
 

                                                 
รูปที่ 2.14 แสดงสัญลักษณของแตละเซกเมนต 

 ถาเราเชื่อมตอแตละขากับบสัขอมูลของไมโครคอนโทรลเลอร โดยแตละบิตจะตอกับขา
ของหลอด LED 7 สวนดังตารางที่ 12.3 ถาหากตองการให LED 7 สวนแสดงตัวเลขและอักษรตาง 
ๆ เราจะตองสงขอมูลใหแตละเซกเมนตสวางหรือดับใหประกอบเปนอักษรตาง ๆ ดังนั้นขอมลูที่



สงไปที่พอรตจะเปนตัวกําหนดตัวอักษรทีจ่ะแสดงบน LED 7 สวน ตวัอักษรและคาตาง ๆ ที่สงออก
มามีความสัมพันธกันดังแสดงในตารางที่ 2.5 

                                  
ตารางที่ 2.5 แสดงตําแหนงขาที่จะตอกับพอรต 

 
ตารางที่ 2.6แสดงขอมูลที่สงให LED 7 สวนแสดงเปนเลขตาง ๆ 

 พิจารณาวงจรรูปที่ 2.15 ถาหากตอ LED 7 สวนกับพอรต A ของ 8255 ซ่ึงถอดรหัสไวที่
หมายเลข 0FC00H โดยจะสงขอมูลให LED 7 สวนกับพอรต A สวนขาคาโทดรวมจะตอกับบิต 
PC0 ซ่ึงมีเกดบัฟเฟอรที่เอาตพุตเปนแบบ OC ตออยูดวย ดังแสดงในรูปที่ 2.15 



 
รูปที่ 2.15 แสดงการตอ LED 7 สวนเขากบั 8255 

 ดังที่กลาวมาแลวการที่จะให LED 7 สวนแสดงเปนตัวเลขตาง ๆ จะตองสงขอมูลออกมาให 
LED แตละสวนสวางเปนเลขนั้น ในทีน่ีจ้ะเก็บขอมูลของรูปแบบที่จะแสดงตวัเลข 0-9 ไวในตาราง 
และใชการเขียนโปรแกรมแบบเปดตาราง ขั้นแรกจะเปนการโปรแกรมให 8255 ทํางานเปนเอาตพตุ
ทุกพอรท จากนั้นใหรีจิสเตอร DPTR เก็บคาตําแหนงเริ่มตนของตารางเอาไว จากนั้นถาจะแสดง
ตวัเลขอะไรใหเก็บคานัน้ไวในรีจิสเตอร A แลวเขยีนโปรแกรมใหนาํคาที่อยูในตําแหนงที ่DPTR ช้ี
อยูบวกกับคาใน A ซ่ึงจะไดรูปแบบของขอมูลที่จะทําใหแสดงเปนตวัเลขที่อยูใน A แลวสงคา
ออกไปที่ LED 7 สวน 
 2.6.4 การแสดงผลกับ LED 7 สวนหลาย ๆ ตัว 
 ระบบไมโครคอนโทรลเลอรหากตองการแสดงผลเปนตวัเลขหลาย ๆ หลัก จําเปนตองใช 
LED 7 สวนหลาย ๆ ตัว จากที่กลาวมาขางตน LED 7 สวนหนึ่งตวั จะตองใชพอรตขนาด 8 บิตหนึง่
พอรต หากตองการแสดงตวัเลข 3 หลักจะตองใชพอรตถึง 3 พอรต ซ่ึงจะเหน็วาถาจะแสดงหลาย
หลักจะตองใชพอรตหลายพอรต มีวิธีหนึ่งที่จะแสดงผลหลายหลักได โดยจะประหยดัจํานวนพอรต
และเปนวิธีที่ใชกันโดยทัว่ ๆ ไปเรียกวา  Multiplexed Displays  โดยตอขาแตละSegment เขา
ดวยกัน จากนัน้จะใชวิธีสแกนให LED ติดทีละหลัก โดยการสแกนแตละหลักจะตองเร็วจนตาไม
สามารถมองการดับของ LED 7สวนไดทนั จนดูเหมือนวา LED 7 สวนทุกตัวติดพรอมกัน พิจารณา
วงจรตามรูปที ่2.16 



                          
รูปที่ 2.16 แสดงการตอ LED 7 สวนหลาย ๆ ตัวกับ 8255 

 วงจรตามรูปที ่ 2.16 เรียกวา  Six-digit Multiplexing Displays ขอมูลที่สงให LED แตละ
หลักจะใหพอรต A ของ 8255 ถา LED ทุกเซกเมนตสวางพรอมกันในแตละหลัก(แสดงเลข 3)จะมี
กระแสไหลที่ขาคาโทดรวมประมาณ 60 mA ดังนัน้จะใชทรานซิสเตอรชวยในการขับกระแสลง
กราวด โดยตอขา B กับพอรต B ของ 8255 ตรงนี้จะเรียก Digit Driver  เมื่อ 8255 สงขอมูลใหพอรต 
A LED ทุกหลักจะพรอมที่จะแสดงผล ขึ้นกับวาในพอรต B นั้นบิตใดเปน “1” หลักนั้นก็จะ
แสดงผล ถาตองการใหแสดงผลเปนตัวเลข 123456 จะทําไดโดยขัน้แรกสงขอมลูที่แสดงเลข 1 
ออกไป จากนัน้ทําให PB0 เปน “1” ตอมาสงขอมูลที่ทําใหแสดงตัวเลข 2 ออกไป จากนัน้ทําให 
PB1  เปน “1” ทําไปจนถึงหลักที่  6 แลวเขียนโปรแกรมวนลูปโดยหนวยเวลาใหเหมาะสมก็จะเหน็
ตัวเลข 123456 พิจารณาวงจรตามรูปที่ 2.17 

 
รูปที่ 2.17 แสดงการตอ LED 7 สวน 4 ตัว 

 จากรูปที่ 12.9 เปนการตอ LED 7 สวน 4 ตัวเขากับพอรตเพื่อที่จะแสดงผลแบบ 
Multiplexed ในการตอวงจรจะตอพอรต A ของ 8255 เขากับทุกSegmentของ LED 7 สวน จากนั้น
จะใชพอรต C เปนตัวสแกนทางหลัก โดยใชไอซีเบอร 74LS145 เปนตัวถอดรหัส ซ่ึง IC  เบอรนี้



สามารถตอกับ LED 7 สวนไดถึง 10 ตวั และเอาตพุตของ IC เบอรนี้จะเปนแบบ Open Collector ซ่ึง
สามารถรับกระแสเขาไดมากเมื่อ LED ทุกเซกเมนตสวางพรอมกัน 
  
2.7 การเชื่อมตอสวิตชเขากับระบบไมโครคอนโทรลเลอร 
 สวิตชหรือ Keyboard เปนอปักรณอินพุตพื้นฐานที่ระบบไมโครคอนโทรลเลอรสามารถรับ
ขอมูลไดในบทนี้จะกลาวถึงการตอสวิตชแบบตาง ๆ ตั้งแตมีจํานวนนอยตวัจนถึงการตอสวติช
หลาย ๆ ตัวแบบเมทริกซการสรางสวิตชใหกับระบบไมโครคอนโทรลเลอรนั้นอาจทําไดดังรูป 13.1 
โดยการตอเขากับแตละบิตของพอรทอินพุต ถาสวิตช ON จะใหลอจิก “0” แตถาสวติช OFF จะให
ลอจิก “1” 

 
รูปที่ 2.18แสดงการสรางลอจิกจากสวิตช 

 สวิตชนิยมใชกันมากมหีลายชนิดดังรูปที่ 2.19 แตละแบบอาจแบงไดจากจํานวนหนาสัมผัส
และจํานวนขัว้ของตัวสวิตชเอง ไดแกแบบ Single-Pole/Single-Throw(SPST), Single-Pole/Double-
Throw(SPDT), Double-Pole/Double-Throw(DPDT) เปนตน สัญลักษณแสดงไดดังรูปที่ 2.20 
นอกจากนี้ยังมสีวิตชที่มีโครงสรางภายในเปนแบบหมนุซึ่งจะใหสัญญาณออกมาเปนรหัส BCD ได
เลยเรียกวา Thumbwheel Switch การใชสวติชแบบนี้จะตองปอนสัญญาณเขาที่ขา  Common ดังรูป
ที่ 2.21 ในโครงงานนี้จะกลาวถึงการตอสวติชแบบ ON-OFF เขากับระบบไมโครคอนโทรลเลอร 

 
รูปที่ 2.19 แสดงตัวอยางสวติชที่นิยมใชกนั 



 
รูปที่ 2.20 แสดงสัญญลักษณของสวิตชแบบตาง ๆ 

 
รูปที่ 2.21 แสดงไบนารีสวิตช 

 การตอสวิตชเขากับระบบไมโครคอนโทรลเลอรจะตองใหหนาสัมผัสของสวิตชสะอาดอยู
เสมอพิจารณาตามรูปที่ 2.18 ถาสวิตชไมมีการกดสัญญาณที่ไดจะมีคาเปน “1” ถาสวิตชมีการกด
ขอมูลที่ไดจะมีคาเปน “0” แตโดยทัว่ไปแลวการเปลีย่นระดับสัญญาณจาก “1” เปน “0” จะมี
สัญญาณที่ไมตองการเกิดขึน้ดังรูปที่ 2.22 ซ่ึงเกิดจากการสั่นของหนาสัมผัสของสวิตช ทําใหเกิด
การแกวงของสัญญาณซึ่งเรียกวา บาวนซ(Bounce) อยูช่ัวระยะหนึ่ง โดยปกตจิะมีเวลาประมาณ 5 
ถึง 50 มิลลิวินาที ดังนั้นสิง่ที่ MCS-51 ไดรับจากการกดสวิตชจะไมใชสัญญาณหนึ่งลูก แตเปน
สัญญาณหลาย ๆ ลูก ซ่ึง MCS-51 อาจไดรับขอมูลผิดพลาด การแกปญหานีเ้รียกวา การทํา 
Debounce ซ่ึงอาจทําได 2 วธีิคือ Hardware Debounce และ Software Debounce 

 
รูปที่ 2.22 แสดงสัญญาณที่เกิดจากการสั่นของหนาสัมผัสของสวิตช 



 2.7.1 Hardware Debounce 
 การแกโดยวิธีทางฮารดแวรวิธีงาย ๆ วิธีหนึ่งคือการใช แนนเกต มาตอเปน R-S ฟลิปฟลอป 
หรืออาจใชไอซีเบอร 74LS279 ก็ได พิจารณารูปที่ 2.23 เมื่อสวิตชถูกโยกมาที่ตําแหนง A  ขาอินพตุ
ของแนนเกตตวับนจะไดรับลอจิก “0” ซ่ึงจะทําใหเอาตพุตของเกตตวับนมีลอจิกเปน “1” เอาตพตุนี้
จะถูกนําไปใชงาน ขณะเดยีวกันกจ็ะปอนกลับมาใหกบัอินพุตของแนนเกตตัวลาง ทําใหเอาตพุต
ของแนนเกตตวัลางมีคาเปน “0” เมื่อมีการแกวงของสัญญาณที่จุด A แนนเกตตวับนจะไดรับลอจิก
อินพุตที่เปลี่ยนแปลงแตไมมีผลทําใหเอาตพุตเปลี่ยนแปลง 

 
 รูปที่ 2.23 แสดงการนําแนนเกตมาตอเปน  R-S  ฟลิปฟลอป เพื่อแกการสั่นของสวิตช 
 การแกปญหาอีกวิธีหนึ่งอาจนําเอา D ฟลิปฟลอป มาชวยดังแสดงในรูปที่ 2.24 โดยใชไอซี
เบอร7447 โดยใหอินพุตจากสวิตชตอเขาที่ขา Preset และ Clear ถาขา Preset เปน “0” เอาตพุตจะ
เปน “1” ถามีการแกวงของสัญญาณเกิดขึน้จะไมมีผลตอเอาตพุต และเมื่อสวิตชถูกทําให Clear เปน 
“0” เอาตพุตที่ไดจะเปนลอจกิ “0” 

 
รูปที่ 2.24 การฟลิปฟลอปมาแกปญหาสวติช 

 ถาใชสวิตชแบบ SPST อาจแกไดโดยใช D ฟลิปฟลอป โดยจะไดสัญญาณอินพุตเมื่อม ี
Clock  เขาไปหรืออาจใช Schmitt Trigger  ถาสัญญาณอินพุตจากสวิตชมีลักษณะไมเหมาะกบั
ระบบดิจิตอล ดังรูปที่ 2.25  



 
รูปที่ 2.25 การแกปญหาสวติชโดยใช Schmitt Trigger 

 2.7.2 การตอสวิตชเขากับพอรตของ MCS-51 โดยตรง 
 ตามที่ทราบมาแลววา MCS-51 มีพอรตใหใชงานอยูหลายพอรต ในที่นี้จะยกตวัอยางการ
ตอสวิตช 8 ตัวเขากับพอรต 1 ดังแสดงในรูปที่ 2.26 ระบบนี้เปนการตอสวิตชแบบงายที่สุดเหมาะ
สําหรับระบบที่ไมตองการสวิตชมากนัก สําหรับการเขียนโปรแกรมจะตองอานคาจากสวิตชคืออาน
คาจากพอรต 1 จากนั้นตองเขียนโปรแกรมตรวจสอบการสั่นของสวิตช เมื่อไดคาจากการกดสวิตช
แนนอนแลวกท็ําการตรวจสอบวาคาที่อานไดนั้นเปนคาจากการกดสวิตชใด 

 
รูปที่ 2.26 แสดงการตอสวิตชเขากับพอรต P1 

 ตอไปจะยกตวัอยางการเชื่อมตอสวิตชเขากบัพอรตของ 8255 โดยใชสวิตชแบบดพิสวิตช 
เชื่อมตอกับพอรต A ของ 8255 การเขียนโปรแกรมอยางงาย ๆ อาจทําไดโดยอานคาทางพอรต  A 
แลวทําการตรวจสอบวาสวติชใด  ON โดยนําคาที่อานไดสงใหโปรแกรมประมวลผล ซ่ึงการเขียน
โปรแกรมอาจทําไดหลายวิธีในที่นี้จะยกตวัอยางงาย ๆ โดยอานคาเขามาแลวตรวจสอบวา สวิตช
แรก  ON หรือไม ถาไมใชตรวจสวิตชที่สอง ทําไปเรื่อย ๆ จนครบ สมมติวาถาเรามีโปรแกรมตาง ๆ 
หลาย ๆ โปรแกรมและเก็บโปรแกรมเหลานั้นเปนโปรแกรมยอยจากนัน้จะเลือกทาํโปรแกรมตาง ๆ 



โดยการกดสวติช เราอาจเชื่อมตอสวิตชเขากับพอรทของ 8255 จากนั้นเขียนโปรแกรมใหอานคา
จากสวิตชเพื่อเลือกทําโปรแกรมยอยตาง ๆ 
 การเชื่อมตอสวิตชและการเขียนโปรแกรมที่ผานมาเราตองเขียนโปรแกรมวนลูปเพือ่
ตรวจสอบการกด Key ตลอดเวลา ซ่ึงจะทําใหระบบไมโครคอนโทรลเลอรตองเสียเวลาสวนใหญ
ในการตรวจสอบการกดเราอาจตอสวิตชอีกแบบไดโดยวิธีอินเทอรรัพท(Interrupt)ในภาวะปกติให
ไมโครคอนโทรลเลอรทํางานตามปกติไป เชน อาจทําโปรแกรมแสดงผลตาง ๆ  ถามีการกด Key 
จะมีสัญยาณไปอินเทอรรัพท MSC-51 จากนั้น MSC-51 จะไปทําโปรแกรมตอบสนองการอินเทอร
รัพทตาง ๆ ตามตองการ ซ่ึงอาจตอวงจรไดดังรูปที่ 2.27 ถามีการกดสวิตชจะมีสัญญาณมาอินเทอร
รัพท MSC-51 จากนั้น MSC-51 จะทําโปรแกรมตอบสนองการอินเทอรรัพทคือ อานคาจากพอรตที่
สวิตชตออยู จานั้นจะตรวจสอบวาสวิตชใดกด จากนัน้ไปทําโปรแกรมยอยตาง ๆ ตอไป แตอยาลืม
วาถาเปนสวิตชแบบกดตดิปลอยดับจะตองมีการแกการสั่นของสวิตชดวย 

 

 
 

รูปที่ 2.27 แสดงไดอะแกรมการใชอินเทอรรัพท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.8 รีเลย(Relay) 
 2.8.1 หลักการเบื้องตน 
 รีเลยเปนอุปกรณที่นิยมนํามาทําเปนสวิตซทางดานอิเล็กทรอนิกส โดยจะตองปอน
กระแสไฟฟาใหไหลผานขดลวดจํานวนหนึ่งเพื่อนําไปควบคุมวงจรกําลังงานสูง ๆ ที่ตออยูกบั
หนาสัมผัสหรือคอนแทกตของรีเลย รูปที่ 2.28 แสดงรูปรางและสัญลักษณของรีเลย 
 

 
รูปที่ 2.28 แสดงรูปรางและสัญลักษณของรีเลย 

  
หลักการทํางานเบื้องตนของรีเลยแสดงดังรูปที่ 2.29 การทํางานเริ่มจากปดสวิตชกระแส

ใหกับขดลวด(Coil)โดยทัว่ไปจะเปนขดลวดพันรอบแกนเหล็ก ทําใหเกดิสนามแมเหล็กไปดูดเหล็ก
ออนที่เรียกวาอารเมเจอร(Armature)ใหต่ําลงมาที่ปลายของอารเมเจอรดานหนึ่งมักยดึติดกับสปริง
(Spring)และปลายอีกดานหนึ่งยึดตดิกับหนาสัมผัส(Contacts)การเคลื่อนที่อารเมเจอรจึงเปนการ
ควบคุมการเคลื่อนที่ของหนาสัมผัส ใหแยกจากหรือแตะกับหนาสัมผัสอีกอันหนึ่งซึง่ยึดติดอยูกับที่ 
เมื่อเปดสวิตชอารเมเจอรก็จะกลับสูตําแหนงเดิม เราสามารถนําหลักการนี้ไปควบคุมโหลด(Load)
หรือวงจรอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ไดตามตองการ 

 
รูปที่ 2.29แสดงหลักการทํางานเบื้องตนของรีเลย 



 2.8.2 หนาสัมผัสของรีเลย 
 รูปที่ 2.29 แสดงรีเลยที่มีหนาสัมผัสเพียงจุดเดยีว ปจจบุันรีเลยที่มีขดลวดชุดเดียวสามารถ
ควบคุมหนาสมัผัสไดหลายชุดดังรูปที่ 2.30 อารเมเจอรอันเดียวถูกยึดอยูกับหนาสัมผัสที่เคลื่อนที่ได 
4 ชุด ดังนั้นรีเลยตัวนีจ้ึงสามารถควบคุมการแตะหรือจากกันของหนาสมัผัส ไดถึง 4 ชุด 

 
รูปที่ 2.30 แสดงโครงสรางและสัญลักษณของชุดหนาสัมผัสแบบ 4PST 

 แตละหนาสัมผัสที่เคลื่อนที่ไดมีช่ือเรียกวาขั้ว(Pole)รีเลยในรูปที่ 9.3 มี 4 ขั้ว จึงเรียก
หนาสัมผัสแบบนี้วาเปนแบบ 4PST (Four Pole Single Throw) ถาแตละขั้วที่เคลื่อนที่แลวแยกจาก
หนาสัมผัสอันหนึ่งไปแตะกบัหนาสัมผัสอีกอันหนึง่เหมอืนกับสวิตชโยก โดยเปนการเลือก
หนาสัมผัสที่ขนาบอยูทั้งสองดานดังรูปที ่ 2.31 หนาสัมผัสแบบนี้มีช่ือวา SPDT (Single Pole 
Double Throw) 

 
รูปที่ 2.31 แสดงหนาสัมผัสแบบ SPDT 

 ในกรณีที่ไมมกีารปอนกระแสไฟฟาเขาขดลวดของรีเลย สภาวะ NO (Normally Open)คือ
สภาวะปกติหนาสัมผัสกับขั้วแยกจากกนั ถาตองการใหสัมผัสกันจะตองปอนกระแสไฟฟาเขา
ขดลวด สวนสภาวะ NC (Normally-Closed) คือสภาวะปกตหินาสัมผัสกับขั้วสัมผัสกัน ถาตองการ
ใหแยกกันจะตองปอนกระแสไฟฟาเขาขดลวด นอกจากนีย้ังมีแบบแยกกอนแลวสัมผัส (Break-



Make) หมายถึงหนาสัมผัสระหวาง 1 และ 2 จะแยกจากกันกอนทีห่นาสัมผัส 1 และ 3 จะสัมผัสกัน
แตถาหากตรงขามกันคือ หนาสัมผัส 1 และ 2 จะสัมผัสกันและจะไมแยกจากกันจนกวาหนาสัมผัส 
1 และ 3 จะสัมผัสกัน (Make-Break) 

 
รูปที่ 2.32 แสดงหนาสัมผัสแบบ SPDT แบบ Break Make และ Make Break 

 2.8.3 ชนิดของรีเลย 
 รีเลยที่ผลิตในปจจุบันมีอยูมากมายหลายชนิด ผูเรียบเรียงจะขอแนะนํารีเลยที่นิยมใชงาน
และรูจักกันแพรหลาย 4 ชนดิเพื่อเปนแนวทางในการศกึษาในระดับสูงตอไป 
 1.อารเมเจอรรีเลย(Armature Relay) 
 2.รีดรีเลย(Reed Relay) 
 3.รีดสวิตช(Reed Switch) 
 4.โซลิดสเตตรีเลย(Solid-State Relay) 
 อารเมเจอรรีเลย(Armature Relay) คือรีเลยที่ไดอธิบายหลักการทํางานดังในรูปที่ 2.33 ซ่ึง
เปนรีเลยที่นยิมใชกันมากทีสุ่ด บางครั้งเรียกรีเลยแบบนีว้า รีเลยชนดิแคลปเปอร(Clapper Relay) 

 
รูปที่ 2.33 แสดงรีเลยชนิดอารเมเจอร 

  
รีดรีเลย(Reed Relay) เปนรีเลยไฟฟาที่มีลักษณะเปนแคปซูลขนาดเล็ก ในรูปที่ 2.34 แสดง

ภาพตัดขวางของรีเลยที่ประกอบดวยสวนที่เรียกวารีดแคปซูล ซ่ึงมีคอยลพันบนแกนบอบบิน้รีด
แคปซูลจะเปนหลอดแกว ภายในบรรจุกาซเฉื่อย หนาสัมผัสเปนโลหะผสมแผนบาง ๆ ปลายตัด 2 
แผน วงจรซอนแตไมสัมผัสกัน เปนสวิตชชุดเดียวทางเดยีวหนาสมัผัสปกติเปดวงจร(SPST-ON) 



 
รูปที่ 2.34 แสดงรีเลยชนิดรีดรีเลย 

 รีดสวิตช (Reed-Switch) เปนรีเลยอีกชนิดหนึง่แตไมมีชุดขดลวดสําหรับสราง
สนามแมเหล็ก การควบคุมการปดเปดหนาสัมผัสของสวิตชจะใชสนามแมเหล็กจากภายนอกมา
ควบคุมหนาสมัผัส โครงสรางภายในของรีดสวิตชแสดงดังรูปที่ 2.35 

 
รูปที่ 2.35 แสดงรีเลยชนิดรีดรีเลย 

 โซลิดสเตตรีเลย(Solid-State Relay) เปนรีเลยที่ไมมีโครงสรางทางกลอยูภายใน มีขั้วตอ
อยางละ 2 ขัว้ ขั้วอินพุตเปนขั้วสําหรับปอนสัญญาณควบคุมเพื่อบังคับใหขั้วเอาตพุตปดหรือเปด
วงจร โดยจะมกีารแยกกันทางไฟฟาระหวางขั้วอินพุตและเอาตพุต 



 
รูปที่ 2.36 แสดงโซลิดสเตตรีเลย 

 2.8.4 การประยุกตใชงานรีเลย 
 ปจจุบันไดมีการนํารีเลยไปใชในการทําเปนสวิตชทางดานอิเล็กทรอนกิสในวงจรตาง ๆ 
มากมาย ผูเรียบเรียงจะขอยกตัวอยาง รายละเอียดและรูปรางวงจรที่พอเปนแนวทางในการศึกษา
คนควาตอไปดังนี ้
 รูปที่ 2.37 เปนการนํารีเลยที่มีหนาสัมผัส 2 ชุดมาตอเปนวงจรกันขโมย โดยทีห่นาสัมผัส
ของสวิตชใชแบบปกติเปดวงจร (NO)เมื่อมีการกดสวิตช S1, S2 และ S3 ตัวใดตัวหนึง่จะทําใหออด
สงเสียงเตือนคาง โดยมีสวติช S4 ทําหนาที่รีเซตวงจร 

 
รูปที่ 2.37 แสดงการนํารีเลยไปตอเปนสวติชในวงจรกันขโมย 

 รูปที่ 2.38 แสดงการนํารีเลยมาตอเปนวงจรออสซิลเลเตอรเพื่อทําเปนไฟกระพริบ ภายใน
วงจรใชรีเลยขนาด 12 โวลท โดยทีห่นาสมัผัสจะจากกนัเมื่อแรงดนัต่าํกวา 5 โวลท การทํางานของ
วงจรเริ่มจากการกดสวิตช S1  จะทําใหมกีระแสไหลครบวงจรผานขดลวดของรีเลย พรอมทั้งชารจ
ไฟเขาที่ตัวเกบ็ประจุ C1 ซ่ึงจะทําการประจุกระแส จนกระทั่งแรงดันตกครอมขดลวดของรีเลย RY1 
ทํางาน ทําใหหนาสัมผัสแบบ NC เปดวงจรออก ตัวเกบ็ประจุ  C1 หยุดการชารจ ในขณะเดยีวกันก
จะทําใหหนาสัมผัสซึ่งเปนแบบ NO ปดวงจรสงผลใหหลอดไฟ L1 สวาง ขณะนีต้ัวเก็บประขุ C1 
เร่ิมคายประจใุหกับขดลวดแทน มีผลทําใหรีเลยคงสภาวะการทํางานคางไว จนกระทั่งแรงดนัทีค่าย



ออกจาก C1 คอย ๆ ลดลงจนถึงคาที่ทําใหขดลวดไมสามารถดูดหนาสัมผัสใหอยูได จึงทําใหรีเลย
กลับสูสภาวะเริ่มตนหรือสภาวะปกติอีกครัง้ ทําใหหนาสัมผัสของรีเลยเปดปดสลับกันไปตลอดทาํ
ใหไฟติดและดับสลับกัน 

 
รูปที่ 2.38แสดงการนํารีเลยมาตอเปนวงจรออสซิลเลเตอรเพื่อทําเปนไฟกระพริบ 

 
 รูปที่ 2.39 แสดงการนํารีดสวิตชไปใชในวงจรกันขโมย  โดยฝงสวิตชไวในกรอบประตู
และฝงแมเหล็กในบานประตู ขณะที่มีการเปดประตูจะทําใหหนาสมัผัสของรีดสวิตชเปดออกตาม
ลักษณะการเปดปดประตู ถามีขโมยเขามาก็จะทราบไดทนัที 

 
 

รูปที่ 2.39 แสดงการนํารีดสวิตชไปใชในวงจรกันขโมย 
 
 
 



 
บทที่ 3 

การคํานวนและการสราง 
 จากการศึกษาการทํางานของระบบชั่งน้ํานมเดิม(Strangko Milkers) พบวาระบบจะเริ่มการ
ทํางานจากเครือ่งรีดน้ํานมทีรี่ดนมจากววัทีเ่ขามาในระบบ หลังจากนั้นน้ํานมจะถูกสงไปตามทอยาง
เขาสูกลองชั่งน้ํานม ภายในกลองชั่งน้ํานมจะประกอบไปดวย Sensor และ วาลว โดย Sensor จะทํา
การสงสัญญานเขาสูเครื่องควบคุมเมื่อระดบัน้ํานมมาถึงระดับที่เราไดตัง้ไว เครื่องควบคุมจะทําการ
รับสัญญาณจาก Sensor และทําการประมวลผลสงสัญญาณไปควบคุมการทํางานของวาลว จากนัน้
จะทําการประมวลผลแสดงผลของน้ําหนักนมที่ผานการชั่งโดยระบบ สุดทายแลวน้ํานมทั้งหมดที่
ผานการชั่งโดยระบบจะถูกนําไปเก็บรวมที่ถังรวมน้ํานม  จากการตรวจสอบและสงัเกตุลักษณะการ
ทํางาน พบวากลองชั่งน้ํานมและเครื่องควบคุมแตละเครื่องภายในระบบนั้นมีความเสียหายและไม
สามารถทํางานไดตามวัตถุประสงคเดิม ซ่ึงในแตละเครื่องก็มีสวนที่เสียหายแตกตางกันออกไป โดย
กลุมของเราจะสรางระบบควบคุมการชั่งน้ํานมขึ้นมาใหมโดยอาศัยโครงสรางของระบบเดิมที่มีอยู
เพื่อวัตถุประสงคที่วาสามารถทํางาน เขากับโครงสรางของระบบเดิมไดโดยระบบสามารถชั่ง
ปริมาณน้ํานมไดดังเดิมและใหระบบควบคมุใหมที่สรางขึ้นนี้งายตอการใชงานและการซอมแซม
หากมีความชํารุดเสียหาย โดยในการทํางานของระบบที่เราจะสรางขึ้นแบงหนาที่การทํางาน
ออกเปน 3 สวนคือ สวนแสดงผล สวนของ Sensor และสวนควบคมุการทํางานของวาลวในระบบ
เดิมของเครื่องชั่ง โดยการทํางานของระบบจะเชือ่มการทํางานของทุกสวนใหสามารถทํางาน
รวมกันไดโดยจะใชไมโครคอนโทรลเลอร AT89S8252 เปนตัวเชื่อมการทํางานและเปนสวน
ประมวลผลของระบบที่เราจะสรางขึ้นดวย 
3.1 ก)   สวนแสดงผล 

สวนแสดงผลของระบบใหมที่เราจะสรางขึ้นนี้จะประกอบไปดวย LED กบั7-SEGMENT 
COMMON CATHODE โดยที่ LED จะมีทั้งหมด 3 สวน สวนแรกจะแสดงการทํางานของวงจร 
Supply เพื่อใหรูวามีไฟเขาสูระบบโดยสวนนีจ้ะทํางานเองโดยอัตโนมัติ ในสวนทีส่องจะแสดงการ
ทํางานของ Sensor โดยจะแบงเปน 3 ระดับ ตามระดบัน้ําที่สูงขึ้นโดยจะทํางานเมื่อระดับน้ํามาถึง 
สวนที่สาม จะเปนสวนของการแสดงการทํางานของสวติช Start, Stop และ Sensor โดยจะมีสี
แตกตางกัน โดยสวิตช Start จะแทนดวยสีเขียว สวิตช Stop จะแทนดวยสีแดง และสวิตช Sensor จะ
แทนดวยสีเหลือง โดยการทํางานของ LED ทั้งสามตัวนี้ จะถูกควบคุมโดย ไมโครคอนโทรลเลอร 
โดย LED ของ Start  จะถูกควบคุมโดยพอรต P2.5 ในสวนของ LED ของ Stop จะถูกควบคุมโดย
พอรต P2.6 และในสวนของ LED ของ Sensor จะถูกควบคุมโดยพอรต P2.4   



ในสวนแสดงผลของ 7-SEGMENT โดยเราจะเลือกใช 7- SEGMENT แบบ COMMON 
CATHODE ซ่ึงจะทํางานแบบ Active Lowโดยจะใชทั้งหมด 4 หลัก เพือ่แสดงผลของน้ํานมววัที่ได 
และจะแสดงออกในหนวย กิโลกรัม เพื่อใหงายตอการวิจยัปริมาณน้ํานมกับสูตรอาหาร 7- 
SEGMENT ทั้ง 4 ตัวนี้จะถูกควบคุมโดย ไมโครคอนโทรลเลอร ซ่ึงจะใชพอรต P2.0 P2.1 P2.2 และ 
P2.3 ตามลําดับ เปนตวัควบคุม โดยไฟเลี้ยงของสวนแสดงผลทั้งหมด จะใชไฟกระแสตรง +5 
โวลท  

 
รูป 3.1 แสดงวงจรการทํางานทั้งหมด 

 
รูป 3.2 แสดงสวนของ7- SEGMENT แบบ COMMON CATHODE 

 
รูป 3.3 แสดงสวนของ LED แทนการทํางานของสวิตช Start, Stop และ Sensor 

 
รูป 3.4 แสดงสวนของ LED แทนการทํางานของ Sensor ทั้ง 3 ระดับ 

                          
รูป 3.5 แสดงสวนของ LED แทนการทํางานของSUPPLY ของระบบ 



3.1 ข)    สวนของ Sensor 
 ในสวนของ Sensor นี้เราไมไดใชเซนเซอรชนิดเดยีวกับระบบเดิม แตจะเปน Sensor ที่เรา
สรางขึ้นเองโดยประยุกตจากวงจรวัดระดบัน้ําโดยเราจะใส ความตานทาน และตอวงจรเพิ่มเขาไป
เพื่อใหเหมือนกับเปนสวิตช โดยจะสงผลเขาไปสั่งการในสวนของไมโครคอนโทรลเลอร โดยจะสั่ง
การไปยังพอรต P1.3 เพื่อใหไมโครคอนโทรลเลอรรูวาระดับน้ํานมไดมาถึงในจุดที่มีน้ําหนัก
โดยประมาณ 0.2 กิโลกรัม ซ่ึงเมื่อไมโครคอนโทรลเลอรรับทราบคําสั่งแลวกจ็ะทํางานในสวน
ตอไปตามที่ไดออกแบบการทํางานไว ซ่ึง Sensor นี้จะอาศัยน้ําเปนสื่อกลางในการทํางานก็ตอเมื่อ
ขาทั้งสองของ Sensor อยูในน้ําที่เชื่อมตอกนั โดยในสวนของ LED แสดงผลการทํางานของ Sensor 
ซ่ึงมี 3 ตัว ประกอบดวยสีแดง สีเหลือง และสีเขียวตามลําดับ โดยเมื่อน้ํานมถึงระดบัใด สีของ LED 
ระดับนั้นก็จะสวางขึ้น โดยสีเขียวจะเปนจุดที่ต่ําที่สุด LED สีเหลืองจะเปนจุดที่อยูในระดับกลาง 
และ LED สีแดงจะอยูในระดับสูงสุดซึ่งเปนระดับที่เราตองการเพราะเปนระดับที่น้ํานมจะมนี้ําหนกั
ประมาณ 0.2 กิโลกรัม แตในการทํางานจริงเราไดตัดในสวน LED แสดงผล สีเหลืองและสีเขียว
ออกไปคงเหลอืแตเพียงสีแดง เนื่องจากเราตองการใหขนาดของแทง Sensor ที่จะเขาไปในกลองชั่ง
น้ํานมมี่ขนาดเล็ก เพื่อที่วาระบบสูญญากาศ จะไมร่ัวไหลออกมา นอกจากนี้เรายังไดทําการเพิ่ม ตัว
เก็บประจุ 0.1 ไมโครฟาหรัด เขาไปยังสวนของฮารดแวร เพื่อให Sensor ที่เราสรางขึ้นไมออนไหว
ตอการทํางานจนเกนิไป 
 

         
 
รูป 3.6 แสดงสวนของHard Ware ของ Sensor และแทง Sensor ที่จะนาํเขาไปในระบบเดิม 
 

 
 
 



3.1 ค) สวนควบคุมการทํางานของวาลวในระบบเดิมของเครื่องชั่ง 
 ในสวนนี้เราจะใช รีเลย 5 Contacts ขนาด 12 โวลท เปนตัวปอนกระแสไฟฟาใหไหลผาน
ขดลวดจํานวนหนึ่งเพื่อนําไปควบคุมวาลวในระบบเดิม โดยจะสงสัญญาณไฟขนาด 24 โวลทกระ
แสตรงเขาไปยังขดลวดในวาลวเพื่อเหนี่ยวนําใหเกดิสนามแมเหล็กดูดแทงเหล็กขึ้นมา วาลวกจ็ะ
สามารถทํางานได ในสวนของฮารดแวรเราจะตองเพิ่ม ไดโอด เบอร IN4001 เขาไปเพื่อปองกันการ
เหนีย่วนํากระแสยอนกลับจากวาลวเขาสูไมโครคอนโทรลเลอร เพื่อปองกันการรบกวนการทํางาน
ของไมโครคอนโทรลเลอร เพราะหากถาเราไมปองกันแลวไมโครคอนโทรลเลอรจะเกดิความ
ผิดพลาดในการทํางานหรือเกิดการError ขึ้นไดโดย รีเลยนี้จะถกูควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร
โดยจะใชพอรท P3.7 เปนตัวควบคุมการทํางาน 
 

      
รูป 3.7 แสดงสวนของHard Ware ของ รีเลย และวาลวที่จะควบคุมในระบบเดิม 
 

   
 

รูป 3.8 แสดงสวนของวาลวที่จะควบคุมในระบบเดิม 
 



3.2 การออกแบบวงจรสวนของ AT89S8252 
ในสวนของไมโครคอนโทรลเลอรนี้ จะใชคริสตอลความถี่ 11.0592 MHz เปนตัวกําเนิด

ความถี่และใชไฟเลี้ยงขนาด +5 โวลทซ่ึงเปนกระแสตรง โดยขาตาง ๆ ที่ใชมีดังนี ้
ก)พอรต0(P0.0-P0.7)ใชในการสง Data ไปยัง 7-SEGMENT ทั้ง 4 ตัว โดยจะเปน

ตัวกําหนดตวัเลขตาง ๆ ที่ตองการแสดงผลออกยัง 7- SEGMENT  
ข)พอรต1จะใช P1.0 เปนสวิตช Stop  P1.1 เปนสวิตช Start  P1.3 เปนสวนที่รับคําสั่งจาก 

Sensor เขามา และ RST(ขาที่ 9)จะเปนสวติช Reset  
ค)พอรต2(P2.0-P2.3) จะเปนสวนที่สงสัญญาณไฟฟาไปใหกับทรานซิสเตอร BC557 

เพื่อใหทรานซสิเตอร ควบคุมการทํางานของ 7- SEGMENT วาจะใหหลักใดตดิจะใหหลักใดดับ 
สวน P2.4 เปนตัวควบคุมการทํางานของ LED แสดงผลวารับ Sensor เขามา P2.5 เปนตัวควบคมุ
การทํางานของ LED แสดงผล Start และ P2.6 เปนตัวควบคุมการทํางานของ LED แสดงผล Stop 

ง)พอรต3(P3.7)เปนตวัควบคุมการทํางานของรีเลยเพื่อสงสัญญาณไฟฟาไปควบคมุการ
ทํางานเปดปดของวาลวในระบบเดิม 

ซ่ึงในโครงการนี้จะใชหนาที่พิเศษของพอรต 3 นี้ดวยคือ P3.0 และ P3.1 โดยจะนํามาเปน
สวนของการสงขอมูลระหวาง ไมโครคอนโทรลเลอรกับคอมพิวเตอร ในลักษณะการสื่อสารแบบ
อนุกรม ตามแบบ RS-232 ซ่ึงตองเพิ่มสวนของ Line Driver เพื่อใหแรงดันในการสื่อสารเปนไป
ตาม RS-232 โดยเลือกใช IC เบอร MAX 232 แตในโครงการนี้เราไมไดใชในสวนนี้ แตเราทําไว
เพื่อใหนํามาประยุกตใชในการทํา Data Base เพื่อเก็บขอมูลเขาสูคอมพิวเตอร สําหรับผูที่ตองการ
ศึกษาตอไป 

 
รูป 3.9 แสดงสวนของ Switch  ตางๆ ในการทํางาน 

 
3.3 การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร 

สําหรับการโปรแกรมการควบคุมการทํางานและการประมวลผลของวงจร จะใชภาษา 
Assembly ซ่ึงมีรายละเอียดการทํางานตามรูปของ Flow Chart ดังหนาถัดไปโดยจะใชโปรแกรม
Notepad ในการเขียนโปรแกรมและใชโปรแกรม Command prompt ในการ Command โปรแกรม
ใหเปน HEX file จากนั้นจะใชโปรแกรม WS8252V5 ในการโหลดโปรแกรมเขาสู
ไมโครคอนโทรลเลอร 



 
 
  
 

 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เริ่ม

    กําหนดคาเริ่มตนใหกับโปรแกรม 

 กดSTOP

เคลียรคาในหนวยความจําใหวาลวปด 

 กดSTOP

นําคาน้ํานมในหนวยความจําออกแสดงผลทาง 7-Segment 

กดSTART

   เคลียรคาในหนวยความจําทั้งหมด 

 กดSTOP

เปดตารางนําคาน้ํานมออกแสดงผลทาง7-Segment ทั้ง 4 หลัก 

   นําคาน้ํานมที่แสดงออกทาง 7-Segment ทั้ง 4 หลักเก็บลงบนหนวยความจํา 

กดSENSOR

 สั่งเปดวาลว 

  Delay จนกวาน้ํานมในทอวาลวจะไหลออกหมด 

 สั่งปดวาลว 

 Delay จนกวาน้ํานมในทอวาลวจะไมกระเด็นโดน SENSOR 

  เพิ่มคาตําแหนงในหนวยความจําเพื่อแสดงผลออกทาง7-Segment ตามลําดับ 



 
บทที่ 4 

การทดลองและผลการทดลอง 
4.1 การทดลองทางHardware รวมกับกลองชั่งน้ํานม 
ในการทดลองนี้เร่ิมตนดวยการทดลอง Hardware กอนโดยอาศัย Sensor ทําการสงสัญญาณ

เขามายังไมโครคอนโทรลเลอรและดูผลการทํางานของสวิตชตางๆ ที่ไดกําหนดวาสามารถทําตาม
วัตถุประสงคไดหรือไม และไมโครคอนโทรลเลอรนั้นสามารถประมวลผลคําสั่งไดตามที่กําหนด
ไวหรือไม 

ผลจากการทดลองในขั้นนี้พบวา Hardwareและ Software ที่ไดสรางขึ้นสามารถทํางานได
ตรงตามวัตถุประสงคที่เรากําหนดคือ เมื่อกดสวิตช Start  เครื่องควบคมุการชั่งที่เราไดสรางขึ้นก็จะ
เร่ิมทํางานโดยจะรอรับสัญญาณจาก Sensor เขามายังไมโครคอนโทรลเลอรทําการประมาลผล แลว
จึงสงสัญญาณไฟฟาขนาด +24 V กระแสตรงไปควบคุมการทํางานของวาลวและแสดงผลของ
น้ําหนกันมวัวผาน7-SEGMENT และ LED สีเขียว สวนทาง LED สีเหลืองจะแทนการทํางานของ
วาลว  เมื่อกดสวิตช Stop เครื่องควบคุมการชั่งที่เราไดสรางขึ้นก็จะหยุดการทํางานโดยไมสนใจ
สัญญาณจาก Sensor และแสดงผลการทํางานผานLED สีแดง  เมื่อกดสวิตช Reset เครื่อง
ควบคุมการชั่งที่เราไดสรางขึ้นก็จะเริ่มทํางานใหมทั้งหมดโดยเริ่มตนจากคาน้ําหนักที่ 0 กิโลกรัม 

สวนปญหาทีพ่บก็คือการกระเด็นของน้ํานมมาโดน Sensor ทําให Sensor เขาใจวาระดับ
น้ํานมไดมาถึงระดับที่กําหนดไว แตจริงๆแลวเปนเพยีงละอองน้ํานมที่กระเดน็มาโดนเทานัน้ ใน
การแกไขเราไดทําการแกไขสวนของโปรแกรมใหมี Delay ในการทาํงานของ Sensor คือใหหยดุ
การทํางานในชวงที่มีปญหาการกระเด็นของน้ํานมรอจนกวาปญหานีจ้ะหายไปจากระบบแลวจงึ
คอยทํางานตอตามปกต ิ นอกจากนี้แลวส่ิงที่ตองระวังเปนพิเศษก็คือการกระเดน็ของน้าํนมใน
ระหวางที่ทาํการทดลองมาถูกระบบที่สรางเชน สวิตช จะทําใหเกิดการShort กันของสวิตช ซ่ึงจะทาํ
ใหระบบที่สรางเขาใจวามีการกด สวิตช ขึ้นดังนัน้จงึจําเปนที่จะตองสรางกรอบใสระบบที่สราง 
โดยตองทําการปองกันการกระเด็นเขามาโดนของน้ํานม 

             
รูป 4.1แสดงเครื่องชั่งน้ํานมจากระบบเดิม ดานหนา และดานลาง 



       
 

รูป 4.2  แสดงการปรับปรุงสวนของเครื่องควบคุมที่เราสรางขึ้น 

    
รูป 4.3 แสดงเครื่องชั่งน้ํานมจากระบบเดิม    เปดฝาครอบดานบนและดานลาง 

 

  
รูป 4.4  แสดงเครื่องชั่งน้ํานมจากระบบเดิม  เซนเซอรและวาลว 

 

                 
รูป 4.5  แสดงระบบควบคุมใหมที่สรางขึ้น 



                
รูป 4.6  แสดงการติดตั้งระบบควบคุมใหมที่สรางขึ้นกับเครื่องชั่งน้ํานมจากระบบเดิมและ

การติดตั้ง Sensor  
4.2 การทดลองโดยการนําเครื่องควบคุมท่ีสรางขึ้นไปติดตั้งเขากับระบบจริง 
ก)จากการทดลองดังขอที่แลวเราไดทําการนําเครื่องควบคุมที่สรางขึ้นไปติดตั้งเขากบัระบบ 

เดิมที่ฟารมมีอยูเพื่อทดลองวาเครื่องควบคุมที่เราสรางขึ้นสามารถทํางานรวมกับระบบของฟารมได
หรือไม ซ่ึงจากการทดลองพบวามีความผิดพลาดในการทํางานเกิดขึน้โดยเกิดการ Error ขึ้นที่เครื่อง
ควบคุม เมื่อทาํการติดตั้งกับระบบการทํางานจริง  
 จากการแกปญหาพบวาทีเ่ครื่องควบคุมเกิดการ Error ขึ้นนั้น เปนผลเนือ่งมากจากสัญญาณ
รบกวนจากวาลว ที่เกดิการเหนี่ยวนาํยอนกลับเขาสูไมโครคอนโทรลเลอร ทําใหเกดิการ
ประมวลผลผิดพลาด ซ่ึงทางเราก็ไดแกไขโดยใสไดโอด(IN4001)เพื่อทําการกั้นกระแสที่เกิดจาก
การเหนีย่วนําของวาลวไมใหไหลเขาสูไมโครคอนโทรลเลอร 
 ข)หลังจากการที่เราไดแกปญหาแลวเราไดทําการนําเครือ่งควบคุมไปทดลองกับระบบเดิม
อีกพบวามีความผดิพลาดเกิดขึ้นโดยความผดิพลาดที่เกดิขึน้พบวาเปนผลมาจาก Sensor ที่เราสราง
ขึ้นมีความแปรปรวนในการทํางาน 
 จากการแกปญหาพบวา Sensor ที่เราไดสรางขึ้นนั้น ขาทั้งสองขางอยูใกลชิดกนัจนเกินไป
ทําใหงายตอการรบกวน ของน้ํานมในการทําใหสัญญาณไฟของทัง้สองขางเชื่อมตอกัน ในการ
แกปญหาเราไดทําการแยกขาทั้งสองขางของ Sensor  ออกจากกันโดยมีผนังของกลองชั่งน้ํานมเปน
ตัวกั้นระหวางขาทั้งสองของ Sensor เมือ่นําไปทดลองกับระบบเดิมก็พบวาระบบของเครื่องชั่งก็
สามารถทํางานไดตามวัตถุประสงคที่เราตองการ 

  
รูป 4.7  แสดงการแกปญหาของ Sensor โดยทําการเปลีย่นรูปแบบ 



 ค)ปญหาประการที่สามที่พบก็คือ จอแสดงผลทาง 7-SEGMENT มีความสวางไมเพียงพอ
ตอการมองเหน็ คือมีสวางเพียงพอตอการมองเห็นในทีม่ืดไดเปนอยางดีแตในที่สวางมองเห็นไดไม
ชัดเจนนัก 
 จากการแกปญหาเราไดทดลองแกทาง โปรแกรมโดยลดคา Delay ของการแสดงผลแต
พบวาไมไดชวยอะไรมากนัก เราจึงทําการถอดความตานทานของการแสดงผลบางสวนออก พบวา
สามารถทําให 7-SEGMENT เพิ่มความสวางขึ้นมาไดแตไมเพียงพอตอการมองเห็นในที่สวางมาก ๆ 
เราจึงไดทําการ สรางกลองขึ้นมาคลุม 7-SEGMENT ก็พบวาสามารถมองเห็นไดชัดเจนทั้งในที่
สวางและที่มืด 
 

   
 รูป 4.8  แสดงการแกปญหาของการแสดงผลทาง7-SEGMENT  

 จากการแกปญหาทั้งหมดทีก่ลาวมาขางตน เมื่อทําการนําเครื่องควบคุมที่สรางขึ้นที่ได
แกปญหาแลวไปติดตั้งเขากบัระบบจริง สามารถทํางานรวมกนัไดเปนอยางดแีละใหผลการทดลอง
ใกลเคียงกับเครื่องชั่งชนิดใหมที่ทางฟารมไดจัดซื้อมาแตเราไมสามารถวัดผลการทดลองโดยตรงได
เนื่องจาก ในระบบจริงจะเปนระบบสูญญากาศ ซ่ึงจะมีแรงดูดทําใหวาลวปดสนิทขึ้น น้ํานมเล็ดลอด
ผานไดนอยมากแตจะเปนเชนนี้เมื่อติดตั้งในระบบจริงเทานั้นซึ่งน้ํานมที่ไหลผานทั้งหมดจะถูก
สงไปเก็บยังถังรวม ทําใหไมสามารถรูไดวาน้ํานมที่ผานเครื่องชั่งของเรามีปริมาณตรงกับน้ํานมที่
วัดไดมากนอยเพียงใดเพราะเมื่อเรามาทําการทดลองโดยไมติดตั้งเขาสูระบบนั้น จะพบวาวาลวจะ
ปดไมสนิททําใหมีน้ํานมเล็ดลอดผานชองวาลวออกมาได ทําใหปริมาณของน้ํานมที่วัดไดมีความ
ไมแนนอนซึ่งในการทดลองนั้นเราไดทําการเทียบเคียงคาผลการทดลองที่ไดกับเครื่องชั่งชนดิใหม
ที่ทางฟารมไดจัดซื้อมาซึ่งก็พบวาใหผลที่ใกลเคียงกัน 
 
 
 
 



 
รูป 4.9  แสดงสภาพแวดลอมของฟารม มทส. 

 
รูป 4.10  ก) แสดงสภาพของระบบชั่งน้ํานมที่ฟารม มทส. ทําการซื้อมาติดตั้ง 

 
รูป 4.10  ข) แสดงสภาพของระบบชั่งน้ํานมที่ฟารม มทส. ทําการซื้อมาติดตั้ง 



  
รูป 4.10  ค) แสดงสภาพของระบบชั่งน้ํานมที่ฟารม มทส. ทําการซื้อมาติดตั้ง 

 
รูป 4.10 ง) แสดงสภาพของระบบชั่งน้ํานมที่ฟารม มทส. ทําการซื้อมาติดตั้ง 

 
รูป 4.11   ถังรวมน้ํานมทีไ่ดผานการชั่งน้ําหนักแลว 



 
รูป 4.12 ก) แสดงสภาพของระบบชั่งน้ํานม และเครื่องชั่งน้ํานมเดิม 

 

 
รูป 4.12 ข) แสดงสภาพของระบบชั่งน้ํานม และเครื่องชั่งน้ํานมเดิม 

 



 
รูป 4.13 แสดงเครื่องชั่งน้ํานมและเครื่องควบคุมของระบบเดิมซึ่งมีความเสียหายและใชการไมได
ในบางสวน 

             
 

 
รูป 4.14 ก) แสดงเครื่องควบคุมการชั่งน้ํานมที่เราสรางขึ้นโดยทําการติดตั้งกับเครื่องชั่งน้ํานมของ
ระบบเดิมเพื่อทดสอบความสามารถในการทํางานรวมกนั 



 
รูป 4.14 ข) แสดงเครื่องควบคุมการชั่งน้ํานมที่เราสรางขึ้นโดยทําการติดตั้งกับเครื่องชั่งน้ํานมของ
ระบบเดิมเพื่อทดสอบความสามารถในการทํางานรวมกนั 

   
 

 
รูป 4.14 ค) แสดงเครื่องควบคุมการชั่งน้ํานมที่เราสรางขึ้นโดยทําการติดตั้งกับเครื่องชั่งน้ํานมของ
ระบบเดิมเพื่อทดสอบความสามารถในการทํางานรวมกนั 



 
รูป 4.14 ง) แสดงเครื่องควบคุมการชั่งน้ํานมที่สรางขึ้นโดยทําการตดิตัง้กับเครื่องชั่งน้ํานมของ
ระบบเดิมเพื่อทดสอบความสามารถในการทํางานรวมกนั 
 

 
รูป 4.15 ก) แสดงการรีดน้ํานมเพื่อทดสอบความสามารถในการทํางานรวมกนัของระบบที่สราง
ขึ้นกับระบบเดิม 



  
รูป 4.15 ข) แสดงการรีดน้ํานมเพื่อทดสอบความสามารถในการทํางานรวมกนัของระบบที่สราง
ขึ้นกับระบบเดิม 

 
รูป 4.16 แสดงการทํางานรวมกันของระบบที่สรางขึ้นกับระบบเดิมโดยมีอาจารยและชางฝาย
เทคนิคของฟารมเปนผูทดสอบ 



 
รูป 4.17  แสดงเครื่องชั่งระบบใหมที่ทางฟารมจัดซื้อมาเพื่อทดแทนระบบเดิม โดยเปนระบบ 
Mechanic แทนที่ระบบเดิมที่เปน Electronic  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บทที่ 5 

บทวิจารณและบทสรุป 
 จากการที่ไดออกแบบสรางและทดสอบตามกระบวนการทดลองแลวทกุ ๆ ขั้นตอนที่ได
ปฏิบัติไป จะพบวาเกิดปญหามากมายในการปฏิบัติงาน เนื่องจากโครงการนี้ เปนโครงการที่เราตอง
คิดและออกแบบการทํางานเองทั้งหมด โดยอาศัยการประยุกตความรูที่ไดมาจากแหลงตาง ๆ เชน
ความรูที่ไดจาก Internet  หนังสือ และคําแนะนําบอกกลาวจากอาจารย ทานตาง ๆ  นอกจากนี้ระบบ
ที่เราไดสรางขึ้นนั้น ไมสามารถทํางานดวยตวัเองไดแตระบบที่เราสรางขึ้นจําเปนที่จะตองทํางาน
รวมกับระบบเดิมที่มีอยู ซ่ึงในระบบเดมินั้นมีหลายสวนที่เกิดความเสียหายและพวกเราจําเปนที่
จะตองสรางขึ้นมาใหมโดยวสัดุและอุปกรณที่เลือกใช เปนวัสดุอุปกรณที่เราเลือกเอง ไมไดยดึหลัก
กับอุปกรณเดมิที่เปนเชนนี้กเ็พราะวาเราตองการใหระบบที่เราสรางขึ้น มีตนทุนทีต่่ําสะดวกตอการ
ใชงาน งายตอการแกไขและมีความยืดหยุนตอการทํางาน ดวยเหตุนี้ทาํใหในการทดลองและผลการ
ทดลองไดเกดิปญหาตาง ๆ ขึ้น แตพวกเราก็สามารถแกปญหาใหลุลวงมาได 
 ขบวนการในการสรางเริ่มจาก ชุดไมโครคอนโทรลเลอรซ่ึงเราไดประยุกตใชความรูที่ได
จากการศึกษา จากที่ไดกลาวมาขางตน ในการสรางชุดควบคุม เร่ิมจากการซื้อวัสดทุี่ใชและใชเวลา
ในการออกแบบและสรางนานพอสมควร ตอมาเปนสวนของการเขยีนโปรแกรมเพื่อใหสอดคลอง
กับฮารดแวรทีเ่ราไดสรางขึ้นพบวามีปญหามากมายที่เกิดขึ้นเพราะการที่จะทําให ซอฟทแวรและ
ฮารดแวรทํางานรวมกนันั้น เปนเรื่องที่ยากซึ่งตองใชเวลาในการปรับปรุงแกไขอยูเปนเวลานาน
พอสมควร หลังจากนัน้เราไดทําการติดตั้งกับระบบจริงก็พบวามีปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตามมา
มากมายในการทํางานใหสอดคลองกันระหวางระบบที่เราสรางขึ้นและระบบเดิมซึ่งเราไดแกไข
ระบบที่เราสรางขึ้นใหมีความยืดหยุนและสามารถทํางานรวมกับระบบเดิมไดเปนอยางด ี
 สําหรับงานที่ทําเพิ่มในเทอมนี้ก็มีสวนของการทําแผนวงจร การลงอุปกรณ และการ
ประกอบลงกลอง สวนในดานซอฟตแวรเราไดใชภาษา Assembly ในการออกแบบการทํางานของ
เราโดยไดมกีารปรับปรุงใหสอดคลองกับสิ่งที่เราตองการ และไดสรางสวิตชเชื่อมตอระหวาง
ฮารดแวรและตัวอุปกรณ เพือ่ใหมีความสะดวกในการใชงานขึ้น 
 ทั้งผูจัดทําโครงการนี้หวังวาจะมีการพัฒนาโครงการนี้ตอไป เนื่องจากระบบทีส่รางขึ้น
สามารถลดตนทุนในการสรางไดหลายเทามาก นอกจากนีย้ังเปนการประยกุตใชความรูที่มีอยู
แกปญหาไดจริง เพื่อสรางความมั่นใจและฝกทักษะการทาํงานเพื่อออกไปเผชิญกับโลกภายนอกได
ถึงแมวาเทคโนโลยีที่เราไดนํามาสรางขึ้นจะไมเปนเทคโนโลยีที่สูงมากและเปนที่สนใจของตลาด 



ดานเทคโนโลยีในปจจุบันแตอยางนอย มันก็สามารถแกปญหาและสรางสิ่งตาง ๆ ใหทํางานตาม
วัตถุประสงคที่เราตองการไดเปนอยางด ี
ขอเสนอแนะ 

 จากระบบที่สรางขึ้นไดทําการสรางสวนของการสื่อสารติดตอเขากับคอมพิวเตอร
โดยสรางในลกัษณะพอรตสือ่สารแบบอนุกรมตามแบบ RS-232 ซ่ึงไดเพิ่มสวนของ Line Driver 
เพื่อใหแรงดันในการสื่อสารเปนไปตาม RS-232 โดยเลือกใช IC เบอร MAX 232 แตในโครงการนี้
เราไมไดใชในสวนนี้ แตเราทําไวเพื่อใหมีการพฒันาประสิทธิภาพการทํางานใหสูงขึ้นโดยการ
นํามาประยกุตใชในการทํา Data Base เพื่อเก็บขอมูลเขาสูคอมพิวเตอร ซ่ึงจะใชการสงปริมาณ
น้ํานมผานพอรตสื่อสารแบบอนุกรมเขาคอมพิวเตอรโดยอัตโนมัติแทนการจดขอมลูซ่ึงเปนวิธีการที่
ทางฟารมใชอยู เพื่อเปนการเพิม่ความสะดวกในการจดัเก็บขอมูล การประมวลผลขอมูล และเปน
การประหยัดคนงานในการทีจ่ะตองคอยจดบันทึกผลของน้ําหนกัน้ํานมวัวที่ได ซ่ึงโดยปกตแิลว
จะตองมีคนงานอยางนอย 1 คนที่จะตองทาํหนาที่คอยจดบันทึกผลของน้ํานมที่ได นอกจากนีแ้ลวยงั
อาจทําการพัฒนาไปสูการควบคุมการทํางานของระบบแบบไรสาย หรือควบคุมการทํางานโดยผาน
ระบบ Internet ก็ได 
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กิตติกรรมประกาศ 

 โดยสาเหตุของการสนใจการทําโครงการนี้ขึ้นมาก็เนื่องจากทางกลุมผูจัดทํา มีความสนใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีดานนี้อีกทั้งยังเปนการแกปญหาที่เกิดขึ้นจริงและเปนประโยชนตอฟารม และ
ทายที่สุดนี้ทางกลุมผูจัดทําโครงการนี้ขอขอบพระคุณ อาจารย ชาญชยั ทองโสภา ที่ใหคําปรึกษา
และใหความชวยเหลือในทกุดาน และขอขอบคุณเพื่อนทกุคนที่มีสวนชวยใหโครงการนี้สําเร็จได 
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