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บทคัดยอ 
บทความนี้นําเสนอการสรางเครื่องผลิตเครื่องดื่มใบบัวบกอัตโนมัติ การทํางานของระบบถูกควบคุมโดย

ไมโครคอนโทรลเลอร ที่สามารถเลือกโปรแกรมการทํางานผานคียแพ็ดมีทั้งหมด 5 โปรแกรมเพื่อวัตถุประสงคที่

แตกตางกันคือ โปรแกรม Auto โปรแกรม Test โปรแกรม Pack โปรแกรม Clean และโปรแกรม PackN โดย

โปรแกรม Auto ใชสําหรับเลือกระดับความหวานใหกับเครื่องดื่มมี 2 ระดับดวยกัน โปรแกรม Test เปนโปรแกรมที่

ใชทดสอบการทํางานของอุปกรณเอาทพุททุกตัว โปรแกรม Pack มี 5 โหมดการทํางานเพื่อบรรจุเครื่องดื่มที่มีขนาด

ความจุ 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc และ 300 cc ตามลําดับ ซึ่งแตละโหมดการทํางานของโปรแกรม Pack 

สามารถบรรจุได 10 ขวดตอรอบการทํางาน  โปรแกรม Clean เปนโปรแกรมที่ใชทําความสะอาดเครื่องโดยอัตโนมัติ 

และ โปรแกรม PackN เปนการบรรจุเครื่องดื่มไดอยางตอเนื่องจนกวามีคําส่ังใหหยุด   ซึ่งแตกตางจากโปรแกรม 

Pack ที่มีการกําหนดขนาดบรรจุไวลวงหนา นอกจากนี้ขั้นตอนการทํางานสามารถแสดงผานทางจอแสดงผลแบบ

ผลึกเหลวไดดวย จากผลการทดสอบพบวา การผลิตเครื่องดื่มใบบัวบกใน 1 สายการผลิตสามารถใหปริมาณ

เครื่องดื่มใบบัวบกไดถึง 16 ลิตร และความคลาดเคลื่อนในการบรรจุเครื่องดื่มมีคาเปน 1 cc ตอขวดในเวลา 24 

วินาที 
 

คําสําคัญ : เครื่องผลิตเครื่องดื่มใบบัวบกอัตโนมัติ  ไมโครคอนโทรลเลอร  จอแสดงผลแบบผลึกเหลว  

 

ABSTRACT 
This paper presents the creation of the automatic tiger herbal beverage maker. The operating 

system is controlled by microcontroller, in which users can select programs through keypad. There are 

five programs available for different purposes, i.e., Auto program, Test program, Pack program, Clean 

program, and PackN program. The Auto program is used to select two different levels of sweetness. In 

order to test the operation of all output equipments, the Test program can be chosen. The Pack 

program has five modes of operation. The five-mode Pack program renders the varied loading of 100 

cc,  150 cc,  200 cc,  250 cc, and 300 cc, respectively.  For each round of operation, the Pack program 

can provide 10 bottles. The Clean program has a specific function for automatically cleaning the 

machine. The PackN program is employed to load product continuingly without the pre-specified 
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amount of the beverage loading until users proceed with the cancel command. Moreover, the steps of 

operating procedure can be displayed on the LCD. The results of the system testing have shown that 

the machine has capacity of producing 16 liters of tiger herbal beverage per one working line. The error 

of one-bottle loading is within 1 cc and the time spent on making one bottle of tiger herbal beverage is 

24 seconds. 
 

Keywords : automatic tiger herbal beverage maker, microcontroller, LCD display 
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คํานํา 
ปจจุบันการบริโภคน้ําผักและผลไมเปนที่นิยมมากในกลุมผูรักสุขภาพ เพราะการดื่มน้ําผักและผลไมทําให

ไดรับแรธาตุที่สําคัญ และวิตามินตาง ๆ ที่มีประโยชนตอรางกาย กอนที่จะไดน้ําผักและผลไมที่มีประโยชนเชนนี้

จะตองผานกระบวนการผลิตเปนลําดับขั้นตอนตาง ๆ เมื่อใชเครื่องปนน้ําผลไมที่มีอยูนั้นจะใชระยะเวลานานใน

กระบวนการผลิตแตละครั้งและยังไดปริมาณที่นอย เมื่อตองการปริมาณที่มากขึ้น จําเปนตองเสียเวลาและแรงงาน

ในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นอีกดวย   ดังนั้นจึงมีแนวความคิดที่จะสรางเครื่องผลิตเครื่องดื่มใบบัวบกอัตโนมัติที่

สามารถผลิตไดครั้งละหลาย ๆ ลิตร และมีกระบวนการบรรจุที่สามารถควบคุมปริมาตรในการบรรจุได กระบวนการ

ผลิตทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร แสดงผลขั้นตอนการทํางานตาง ๆ ทางหนาจอแอลซีดี โดยเริ่ม

ตั้งแตกระบวนการปน กระบวนการแยกกาก และกระบวนการบรรจุ ทําใหประหยัดเวลาในการผลิตและไดปริมาณ

น้ําใบบัวบกที่มากกวาเครื่องปนขนาดเล็ก นอกจากนี้การสรางเครื่องผลิตเครื่องดื่มใบบัวบกอัตโนมัติ ยังจะเปนการ

ชวยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มมูลคาของผลผลิตทางการเกษตร และสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพไดดวย 
 

ทฤษฎีและหลักการ 
 

1. บล็อกไดอะแกรมรวมทีน่ําเสนอ 

บทความนี้เปนการประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อท่ีจะนําไปควบคุมการทํางานของเครื่องผลิต

เครื่องดื่มใบบัวบกอัตโนมัติ    บล็อกไดอะแกรมที่นําเสนอแสดงในรูปท่ี 1 

LCD

Microcontroller

Keypad

Water Pump 1 
(Pm1)

Reylay X 9

Ball Valve 1 
(M1)

Motor Spin 1 
(M2)

Ball Valve 2 
(M3)

Motor Spin 2 
(M4)

Solenoid Valve 
(S1)

Water Pump 2 
(Pm2)

Water Pump 3 
(Pm3)

Water Pack
 (M5)

 
รูปที่ 1  บล็อกไดอะแกรมของเครื่องผลิตเครื่องดื่มใบบัวบกอัตโนมัติที่นําเสนอ 
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จากรูปที่ 1  การทํางานของเครื่องผลิตเคร่ืองดื่มใบบัวบกอัตโนมัติ   เร่ิมตนจากการกดคียแพ็ดในการเลือก

โหมดการทํางาน ซึ่งมีทั้งหมด 5 โหมดการทํางานคือ Auto, Test, Pack, Clean และ PackN โดยสงขอมูลจาก     

คียแพ็ดไปท่ีไมโครคอนโทรลเลอรแลวทําการประมวลผล  จากนั้นไมโครคอนโทรลเลอรสงสัญญาณไปที่จอแสดงผล

แอลซีดี เพื่อใหทราบถึงขั้นตอนการทํางาน  ซึ่งมีการทํางานดังนี้  1) โปรแกรม Auto มี 2 โหมดการทํางานยอยคือ   

[1] Normal (Sweet) และ [2] Extra (Sweet)   2) โปรแกรม Test เปนการทดสอบการทํางานของอุปกรณแตละตัวที่

นํามาออกแบบและสราง  3) โปรแกรม Pack เปนการเลือกปริมาตรของการบรรจุน้ําใบบัวบกไดแก 100 cc, 150 

cc, 200 cc, 250 cc และ 300 cc ตามลําดับ ซึ่งจะบรรจุไดจํานวน 10 ขวดตอคร้ัง  4) โปรแกรม Clean เปน

โปรแกรมที่ใชในการทําความสะอาดระบบทั้งหมดเพื่อทําการลางสิ่งตาง ๆ ที่ติดคางในระบบ และ  5) โปรแกรม 

PackN เปนการบรรจุเครื่องดื่มน้ําใบบัวบกอยางตอเนื่องจนกวาจะมีการสั่งใหหยุด โดยทั้ง  5 โปรแกรมนี้

ไมโครคอนโทรเลอรจะควบคุมใหมอเตอร (M1-M5) ปมน้ํา (Pm1-Pm3) และโซลินอยดวาลว (S1) ทํางานไดอยาง

อัตโนมัติผานการควบคุมทางรีเลยทั้ง 9 ตัว 
 

2. โครงสรางของเครื่องผลติเครือ่งดื่มใบบัวบกอัตโนมตั ิ

การออกแบบโครงสรางของเครื่องผลิตเครื่องดื่มใบบัวบกอัตโนมัติที่นําเสนอแสดงดังรูปที่ 2   ถังปนเลือก

เปนแบบสเตนเลสหนา 3 มิลลิเมตร เพื่อที่จะไดถังมีความแข็งแรงทนทาน   ไมเปนสนิมและงายตอการทําความ

สะอาด  สวนใบปนทําจากสเตนเลสมีจํานวน 6 แฉก     การปลอยน้ําตาลและน้ําใบบัวบกลงถังแยกกากเลือกใช

บอลวาลวเปนตัวปดเปด สวนชุดแยกกากใบบัวบกอาศัยหลักการแรงเหวี่ยงทําใหใบบัวบกถูกเหวี่ยงออกและน้ําใบ

บัวบกจะไหลไปยังอีกดานหนึ่ง   น้ําใบบัวบกที่ไดจะถูกปมขึ้นไปพักที่ถังบรรจุเพื่อรอการบรรจุ     สวนการบรรจุจะ

อาศัยปมและโซลินอยดวาลวในการบรรจุและออกแบบใหถาดบรรจุหมุนเปนวงกลมทํารูใสขวดจํานวน 10 รู และใน

การหมุนถาดเลือกใชมอเตอร 220 VAC ความเร็วรอบของมอเตอรในการหมุนถาดมีคาเปน 2.5 รอบตอนาที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2  โครงสรางของเครื่องผลิตเครื่องดื่มใบบัวบกอัตโนมัต ิ

โซลินอยดวาลว 
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3. วงจรรวมของเครื่องผลิตเครื่องดื่มใบบัวบกอัตโนมัติ 
วงจรรวมของเครื่องผลิตเคร่ืองดื่มใบบัวบกอัตโนมัติที่นําเสนอแสดงดังรูปที่ 3 ไมโครคอนโทรลเลอรเลือกใช

เปนไอซีเบอร AT89S51 ซึ่ง P0.0-P0.7, P2.0 และ P2.1 เปนพอรตที่ใชสงขอมูลไปยังจอแสดงผลแอลซีดีที่มีขนาด 

16x2   สวน P1.0-P1.6 เปนพอรตที่รับขอมูลจากคียแพ็ดขนาด 4x3 และ P3.0-P3.7 เปนพอรตที่ใชสงขอมูลไป

ควบคุมรีเลยทั้ง 8 ตัว นอกจากนี้ยังใช P1.7 ไปควบคุมรีเลยตัวที่ 9 อีกดวย  

 

 
 

รูปที่ 3  วงจรรวมของเครื่องผลิตเครื่องดื่มใบบัวบกอัตโนมัต ิ
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4. แผนภูมิการทํางานของเครื่องผลิตเครื่องด่ืมใบบัวบกอัตโนมัติ 
แผนภูมิการทํางานของโปรแกรมประกอบดวย โปรแกรมหลัก 1 โปรแกรม เพื่อใชเลือกโปรแกรมยอย 5

โปรแกรม ไดแก  Auto, Test, Pack, Clean และ PackN  โดยที่โปรแกรม Auto จะมี 2 โหมดการทํางาน นั่นคือ 

Auto 1 และ Auto 2 โดยที่โหมด Auto 1 จะเปนการทํางานแบบอัตโนมัติโดยมีความหวานธรรมดา สวนโปรแกรม 

Auto 2 จะเปนการทํางานแบบอัตโนมัติเชนกันโดยมีความหวานมากกวา   โปรแกรม Test เปนการทดสอบความ

พรอมของอุปกรณกอนที่เครื่องจะเริ่มทํางานจริง โปรแกรม Pack มี 5 โหมดการทํางาน โดยโหมดที่ 1 ถึง 5 เปนการ

เลือกบรรจุที่ความจุ 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc และ 300 cc ตามลําดับ และทุกโหมดการทํางานของ

โปรแกรม Pack จะบรรจุ 10 ขวดตอรอบการทํางาน   โปรแกรม Clean ใชทําความสะอาดเครื่องและโปรแกรม 

PackN ทําการบรรจุตอเนื่องจนกวาจะสั่งใหหยุด   ตัวอยางแผนภูมิการทํางานของโปรแกรมแสดงดังรูปท่ี 4 

 

 
 

รูปที่ 4  ตัวอยางแผนภูมิการทํางานของโปรแกรม 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
เพื่อทดสอบสมรรถนะการทํางานของเครื่องที่ไดออกแบบและสรางขึ้น  โดยทําการทดลองการใชงานของ

เครื่องและบันทึกผลการทดลองพรอมทําการเปรียบเทียบกับเครื่องปนขนาดเล็กที่มีใชกันทั่วไปเพื่อวิเคราะหถึงผล

กําไรที่จะนําไปใชในเชิงพาณิชยตอไป  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

1. ผลการทดลองการบรรจนุ้ําใบบัวบกทีไ่ดจากการปนและแยกกากพรอมทั้งเวลาที่ใชบรรจ ุ
ในการทดลองเลือกใชขนาดของขวดที่จะทดสอบมีปริมาณความจุเปน 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc 

และ 300 cc ตามลําดับ โดยจะใชจํานวน 10 ขวดในการทดสอบแตละขนาดความจุตอครั้งเปนจํานวนสองครั้ง  

ปริมาณที่บรรจุไดจริงในแตละขนาดความจุเปนคาเฉลี่ยดังนี้ 100.5 cc, 150.5 cc, 200.8 cc, 250.9 cc และ 301 

cc ตามลําดับ สวนเวลาที่ใชในการบรรจุเฉล่ียมีคาเปน 1.11 นาที, 1.29 นาที, 1.47 นาที, 2.03 นาที  และ 2.23 

นาที  ตามลําดับ  ตัวอยางการเลือกบรรจุน้ําใบบัวบกที่ไดจากการปนและแยกกากรวมทั้งเวลาที่ใชในการบรรจุ 200 

cc /ขวด แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  การเลือกบรรจุน้ําใบบวับกและเวลาที่ใชในการบรรจุ 200 cc / ขวด 

ครั้งที ่ ขวดที่ 
ปริมาณที่บรรจุ
ไดตอขวด (cc) 

เวลาที่ใชใน
การบรรจ ุ

ครั้งที ่ ขวดที่ 
ปริมาณที่บรรจุ
ไดตอขวด (cc) 

เวลาที่ใชใน
การบรรจ ุ

1 200   1 201   

2 200   2 202   

3 200   3 202   

4 202   4 200   

5 200 1 นาที 5 200 1 นาที 

6 201  47 วินาท ี 6 201  47 วินาที 

7 203   7 202   

8 200   8 201   

9 199   9 200   

1 

10 202   

2 

10     
 

จากตารางที่ 1 พบวาคาเฉลี่ยตอขวดของการบรรจุปริมาตร 200 cc มีคาเปน 200.8 cc   ที่มีคาความคลาดเคลื่อน

เปน 0.8 cc จากปริมาตรที่กําหนดไว และใชเวลาในการบรรจุ 10 ขวดเฉลี่ยเปน 1.47 นาที 

 

2. การคํานวณคาใชจาย 
การคํานวณคาใชจายของเครื่องผลิตเครือ่งดื่มใบบัวบกอัตโนมัติทีน่าํเสนอ มีรายละเอียดดังนี้ 

ในการทํางานแตละครั้ง น้ําใบบัวบกที่ไดเฉลี่ยเปน 16 ลิตร หรือ 16,000 cc ถาบรรจ ุ200 cc ได 80 ขวด 

ราคาตนทุนของขวดขนาด  200 cc ราคา 2.50 บาท / ขวด ถามี 80 เปนเงิน 2.50*80 = 200 บาท 
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น้ําตาล 1 กิโลกรัมราคา 23 บาท ในการผลิตใชน้ําตาล 3 กิโลกรัมเปนเงิน 69 บาท 

น้ํา 20 ลิตร ราคา 10 บาท / ถงั 

ใบบัวบก 1 กิโลกรัม ๆ ละ 25 บาท ในการผลิตหนึ่งครั้งใชใบบัวบกทั้งหมด 3.5 กิโลกรัมราคา 87.5 บาท 

คาไฟฟาในการผลิตใชไฟฟา 400.2342*10 3−  หนวย ถาคาไฟฟาหนวยละ 3 บาท จะตองจาย 1.20 บาท  

คาใชจายที่ใชในการผลิตตอครั้ง   200 + 69 + 10 + 87.5 + 1.20 = 367.70 บาท 

ราคาตนทุนตอขวดเปน 367.70/80 = 4.59 บาท 

ราคาขายตอขวดคิดเปน 10 บาท   สวนกําไรขั้นตนยังไมรวมถึงคาขนสง   คาฉลากและคาการตลาด 

กําไรที่ไดจากการผลิตตอหนึ่งครั้งไมรวมคาแรงเทากับ  800-367.70 = 432.30 บาท  

ไดกําไรตอขวดคือ 432.30/80 = 5.41 บาท   ระยะเวลาการผลิตตอขวดคือ 31.45 นาที/80 = 24 วินาที 

กระบวนการผลิตใชเวลาทั้งหมด 16.45 นาที และเวลาในการบรรจุ 80 ขวดประมาณ 15 นาที  

รวมเวลาที่ใช 31.45 นาที 
 

การคํานวณคาใชจายของเครื่องปนขนาด 400 W ความจุ 1.25 ลิตร มีรายละเอียดดังนี้ 

การปน 1 ครั้งไดน้ําใบบวับก 1 ลิตร ถาบรรจ ุ200 cc ไดเปน 5 ขวด 

ราคาตนทุนของขวดขนาด 200 cc  ราคา 2.50 บาท / ขวด เปนเงิน 2.50*5 = 12.5 บาท 

ใบบวับก 1000 กรัม ราคา 25 บาท ใชทั้งหมด 200 กรัม = (25/1000)*200 = 5 บาท 

น้ําตาล 1 กิโลกรัมราคา 23 บาท ในการปนใชน้ําตาล 150 กรัม = (23/1000)*150 = 3.45 บาท 

ใชน้ํา 1 ลิตร ราคาลิตรละ 1 บาท 

คาใชจายในการปนหนึ่งครั้งคือ เครื่องปนกําลังวัตต 400 W 

เวลาในการปน 4 นาที = 4/60 = 0.066 ชั่วโมง 

คาไฟฟาในการผลิต 1 ครั้งใชไฟฟาไป = (400*0.066)/1000 = 0.0264 Unit 

กรณีคิดคาไฟฟาหนวยละ 3 บาทเปนเงิน = 3*0.0264 = 0.0792 บาท  

รวมตนทุนทั้งหมดของการปนใน 1 ครั้ง เปนเงิน 12.5 + 5 + 3.45 + 1 + 0.0792 = 22.03 บาท/ 5 ขวด 

ราคาขายตอขวดคิดเปน 10 บาท 

กําไรตอขวดที่ไมรวมคาแรง =  [(10*5)-22.03]/5 = 5.59 บาท 

เวลาในการปนแตละครั้ง 4 นาทีและเวลาในการบรรจุ 3 นาที รวมเวลา 7 นาที/ 5 ขวด 

ระยะเวลาการผลิตตอขวด = 7 นาที/5 = 1 นาที 24 วินาที 

ในกรณีที่ตองการน้ําใบบัวบกจํานวน 80 ขวด  

การปน 1 ครั้งไดน้ําใบบวับก 5 ขวดถาตองการ 80 ขวดตองทําการผลิตจํานวน 16 คร้ัง 

เวลาของการทําน้ําใบบัวบกใน 1 ครั้งรวมเวลา 7 นาทีถาตองการ 80 ขวดตองทําการผลิตจํานวน 16 คร้ัง ดังนั้นใช

เวลาเปน 7*16 = 112 นาที   และคาใชจาย 22.03* 16 = 352.48 บาท เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเคร่ืองผลิต

เครื่องดื่มใบบัวบกอัตโนมัติ กรณีใชเวลาในการผลิต 200 ชั่วโมง แสดงดังตารางที่ 2  

หมายเหตุ: ราคาตนทุนเครื่องผลิตเครื่องดื่มใบบัวบกอัตโนมัติประมาณ 32,000 บาท  
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ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบผลกําไรของเครื่องที่นําเสนอและเครื่องปนขนาด 400 W ความจุ 1.25 ลิตร 

ลําดับ การเปรียบเทยีบ เครื่องที่นาํเสนอ เครื่องปนขนาดเล็ก 

1 คาแรง กรณี 25 บาท/ชั่วโมง = 5,000 บาท กรณี 25 บาท/ชั่วโมง = 5,000 บาท 

2 เวลาผลิตตอขวด 24 วินาที 1 นาที 24 วินาที 

3 จํานวนขวดที่ผลิตได 30,000 ขวด 8,571 ขวด 

4 กําไรตอขวด 5.41 บาท 5.59 บาท  

5 กําไรรวม 157,300 บาท 42,912 บาท 

 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 

บทความนี้ไดนําเสนอการประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อควบคุมการทํางานของเครื่องผลิตเครื่องดื่ม

ใบบัวบกอัตโนมัติ  จากผลการทดลองพบวา การผลิตน้ําใบบัวบกไดปริมาณเปน 16 ลิตรตอครั้ง สวนการบรรจุ    

น้ําใบบัวบกมีคาความคลาดเคลื่อนไปจากปริมาตรที่กําหนดเพียงเล็กนอยคือ 100 cc  ± 0.5 cc, 150 cc  ± 0.6 

cc, 200 cc  ± 0.8 cc, 250 cc  ± 0.9 cc และ 300 cc  ± 1 cc ตามลําดับ การเปรียบเทียบระยะเวลาและผลกําไร

ระหวางเครื่องผลิตเครื่องดื่มใบบัวบกอัตโนมัติที่นําเสนอกับเคร่ืองปนขนาดเล็ก ผลการเปรียบเทียบเครื่องผลิต

เครื่องดื่มใบบัวบกอัตโนมัติใชระยะเวลาในการผลิต  24  วินาที / ขวด ไดกําไร  5.41  บาท / ขวดไมรวมคาแรง  สวน

เครื่องปนขนาดเล็ก ใชระยะเวลาในการผลิต 1 นาที  24 วินาที / ขวด ไดกําไร 5.53 บาท / ขวดไมรวมคาแรง   เมื่อ

นํามาคํานวณ กรณีที่ใชเวลาการผลิตที่  200  ชั่วโมง   พบวาเครื่องผลิตเครื่องดื่มใบบัวบกอัตโนมัติสามารถผลิตได

ประมาณ  30,000  ขวดและเมื่อคิดผลกําไรที่หักคาแรงแลวจะเหลือกําไรประมาณ 157,300 บาท    สวนเครื่องปน

ขนาดเล็กสามารถผลิตไดประมาณ  8,571 ขวดและผลกําไรที่หักคาแรงแลวประมาณ 42,912 บาท จะเห็นไดวา

เครื่องผลิตเครื่องดื่มใบบัวบกอัตโนมัตินี้สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพไดเปนอยางดียิ่งถามีกําลังขายสูง 
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