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Abstract 
 

Code of Project : Inno 02/2/2556 
Project Name :  Developing Lemon Color Sorter 
Researcher Name :  Mr.Tanakorn Suntornwat 

 
 This research is to study and develop lemon color sorting machine 

designed to help reduce the burden on farmers in sorting the lemons before 
export. As the price of green lemons and yellow lemons is different, farmers 
need to sort them before export.  

Principle of machine starts with loading the lemon into the sorting system, 
letting them drop into the holes created with the right sizes. The lemons, then, 
will be forwarded to color sensor system for color detection. When getting the 
right color value, the color value will be systematically compared with the 

recorded ones to sort the green and yellow lemons. The result of decision in the 
system will control servo-motor to turn the spindle to veer the lemons to the 
exit of desired color. All the mentioned processes are controlled by 
Microcontroller. The machine can set the color value of lemons in the sorting 
process, can set the counting system of the lemon in order to stop the machine 
during the sorting process, and can count the numbers of lemons which have 
already been in the color sorting process based on their sorted colors.  

From the result of the experiment, it is found that the lemon color sorting 
machine can work effectively as it is designed. The average sorting error is 3% 
and the average sorting speed is 30 lemons per minute.                    
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
       มะนาวเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญในประเทศไทยที่เกษตรกรในหลายพื้นที่นิยมปลูกและยึดเปน
อาชีพหลัก เพื่อจําหนายทั้งในประเทศและสงออกจําหนายในตางประเทศ ประเทศไทยถือไดวามีพื้นที่
ที่เหมาะสมในการทําการเกษตร มะนาวสามารถเจริญเติบโตเปนอยางดีในประเทศไทยซึ่งในปจจุบัน
ความเจริญกาวหนาของโลกยุคปจจุบันไดมีการนําเอาเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจําวันในงานหลาย ๆ 
ดาน  เชน ภายในอาคารบานเรือน งานในโรงงานอุตสาหกรรม หนวยงานราชการ สํานักงาน และตาม
บริษัทตาง ๆ หรือแมแตดานงานเกษตร ดังน้ันจึงไดมีการคิดคนและพัฒนาดังน้ันจึงไดมีแนวคิดที่จะ
นําเอาเทคโนโลยีที่มีอยูอยางใกลตัวมาใชใหเกิดประโยชนอยางมีประสิทธิภาพและใหมีการทํางานที่เร็ว
ที่สุด 
       มนุษยสามารถสรางสรรคสิ่งใหมเพื่อนํามาชวยเหลือหรือแทนที่สําหรับการทํางานของกิจกรรม
ตางๆ แตกระบวนการที่จะไดมาซึ่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็ตองอาศัยการคนควา ทดลอง และการวิจัย
เพื่อที่จะทําการประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ ใหเกิดประโยชนอยูเสมอ และในปจจุบันสิ่งที่ไดรับความสนใจ
ก็คือ เครื่องคัดแยกและนับจํานวนมะนาว ซึ่งมะนาวเปนพืชเศรษฐกิจและมีความสําคัญที่มีการบริโภค
ในแตละวันเปนจํานวนมาก จึงมีเกษตรกรในหลายพื้นที่ยึดการปลูกมะนาวเปนอาชีพหลัก หากตอง
ขายผลผลิตใหไดราคาดีเกษตรกรจําตองคัดเลือกผลผลิตที่มีคุณภาพที่ดีจะขายไดในราคาที่สูงข้ึนและ
เปนการนําเอาเทคโนโลยีมาประยุกตการใชงานในดานการเกษตรซึ่งจะชวยลดตนทุนและแรงงานได
เปนจํานวนมาก 

 จากปญหาดังกลาว  จึงมีแนวคิดที่จะสรางเครื่องคัดแยกและนับจํานวนมะนาวที่สามารถ
ตรวจสอบสี นับจํานวนมะนาว และแสดงผล ซึ่งระบบทั้งหมดสามารถทํางานอัตโนมัติ เพื่ออํานวย
ความสะดวกสบายในการใชงานมากที่สุด 
 
1.2 วัตถุประสงค 
 1.2.1 เพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสังคมเกษตรกรรมของประเทศไทย 

 1.2.2 เพื่อพัฒนา เครื่องมือเพื่อชวยเกษตรกร โดยการออกแบบและสรางเครื่องคัดแยกมะนาว 
 1.2.3 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องคัดแยกมะนาว 

1.2.4 เพื่อเปนอุปกรณตนแบบในการนําไปใชงานจริงในอนาคต 
 
1.3 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

1.3.1 ศึกษาลักษณะผลมะนาวที่จะทําการคัดแยกส ี
1.3.2 ออกแบบและสรางกลไกการทํางานในการดึงผลมะนาวเขาระบบคัดแยก และกลไกการ  
       คัดแยก เพื่อแยกสีมะนาว สีเหลือง และ สีเขียว 
1.3.3 ออกแบบและสรางการติดต้ังเซนเซอรและวงจรควบคุมทางไฟฟา  
1.3.4 เขียนโปรแกรมควบคุม และปรับแตงการทํางานใหสมบูรณ 
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1.4 นิยามคําศัพท 
 1.4.1 มะนาว : เปนไมผลชนิดหน่ึง ผลมีรสเปรี้ยวจัด จัดอยูในสกุลสม ผลสีเขียว เมื่อสุกจัดจะ 

เปนสีเหลือง เปลือกบาง ภายในมีเน้ือแบงกลีบๆ ชุมนํ้ามาก นิยมใชเปนเครื่องปรุงรส นอกจากน้ียังมี
คุณคาทางโภชนาการและทางการแพทย 
 1.4.2 ไมโครคอนโทรลเลอร : คืออุปกรณควบคุมที่มีขนาดเล็ก มีโครงสรางภายในเหมือน 
คอมพิวเตอร สามารถทํางานตามโปรแกรมที่ผูใชเขียนสั่งงานได 
 1.4.3 เซอรโวมอเตอร : คือ DC มอเตอรประเภทหน่ึงที่ควบคุมการหมุนและตําแหนงทีห่ยุดหมุน 
โดยอาศัยคาบเวลาของสัญญาณพัลซที่ปอนเขาไปควบคุม 

1.4.4 เซ็นเซอรสี : เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ทําหนาที่รับคาสีที่ตรวจจับไดเปนสัญญาณทาง 
ไฟฟาเพื่อนําไปใชในการควบคุมตอไป 
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บทที่ 2 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 

2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร 

       2.1.1  ความหมายของไมโครคอนโทรลเลอร 
ไมโครคอนโทรลเลอร คือ อุปกรณประเภทสารกึ่งตัวนําที่รวมเอาสิ่งตอไปน้ีไวในตัวเอง เชน

หนวยประมวลผล (CPU) หนวยความจําช่ัวคราว (RAM) หนวยความจําถาวร (ROM) พอรตอินพุต

เอาทพุต (I/O PORT) 

ไมโครคอนโทรลเลอรที่มีใชงานในปจจุบันมีอยูหลากหลายตระกูลมาก แตที่นิยมใชกันอยาง

แพรหลาย ในปจจุบันมีอยูสองตระกูลดวยกัน คือ MCS51 และ PIC ที่มีใหเหลือกหลายเบอร  สวน

ตระกูลอื่นๆ นอกเหนือจากน้ี ก็มีความสามารถ ที่ไมแพกัน เพียงแตวาอาจจะใหม จึงไมเปนที่รูจัก

เทากับตระกูลที่มีมากอนหนา 

ในการเลือกใชเราก็ตองดูวา เราจําเปนตองใชโมดูลไหนบางที่มีอยูในคอนโทรลเลอร INPUT 

OUTPUT ที่ใชมีกี่ขา ROM RAM เพียงพอหรือไม และ เหตุผลอื่นๆ เพื่อที่จะไดเลือกใช

คอนโทรลเลอร ไดอยางมีประสิทธิภาพ ในงบประมาณที่พอเหมาะ 

       2.1.2  ไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล PIC-16F877 

 ไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล PIC-16F877 จะมีสถาปตยกรรมแบบฮารวารด (Harvard 

Architecture) กลาวคือ มีการแยกหนวยความจําโปรแกรมและหนวยความจําขอมูลออกจากกัน โดย

มีบัสสําหรับติดตอแยกกันดวย ดังแสดงในภาพที่ 1 จะเห็นวาซีพียูภายในไมโครคอนโทรลเลอรจะ

ติดตอกับหนวยความจําโปรแกรมดวยบัสแอดเดรส 13 บิต และบัสขอมูลหนวยความจําโปรแกรม 14 

บิต ในขณะที่บัสสําหรับติดตอกับหนวยความจําขอมูลและรีจิสเตอรภายในเปนแบบ 8 บิตทั้งบัส

แอดเดรสและบัสขอมูล 

 

ภาพท่ี 1  ไดอะแกรมรูปแบบสถาปตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร 

นอกกจากการจัดสถาปตยกรรมแบบ น้ีแล ว การกระทํา คํ าสั่ งก ารทํ าง านของ

ไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล PIC-16F877 ยังคงใชกระบวนการที่เรียกวา ไปปไล (Pipeline) ทําให

สามารถเฟตชคําสั่งถัดไป ในขณะที่กําลังกระทําคําสั่งใหเกิดผลตามคําสั่งน้ันๆ กําหนดหรือ
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กระบวนการเอ็กซิคิวตคําสั่งในปจจุบัน สงผลใหความเร็วในการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอรเพิ่ม

มากข้ึน น่ันจึงเปนที่มาของความสามารถในการกระทําคําสั่ง 1 คําสั่งภายในสัญญาณนาฬิกา 1 ลูก 

(กระบวนการเฟตช (Fetch) เปนกระบวนการเรียกคําสั่งออกจากหนวยความจําโปรแกรมแลวทําการ

แปลคําสั่งน้ันใหเปนเลขฐานสิบหกเพื่อใหซีพียูเขาใจ สวนกระบวนการเอ็กซิคิวต (Execute) เปนการ

กระทําคําสั่งใหเกิดผลลัพธตามที่คําสั่งน้ันๆ กําหนด) 

 พื้นฐานการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร คือ ระบบดิจิตอลโดยคาเอาทพุตที่ไดจาก

ไมโครคอนโทรลเลอรจะเปน 0 กับ 1แตก็สามารถนํามาประยุกตเช่ือมตอกับอุปกรณภายนอกตางๆ

มากมาย โดยการเลือกพอรตใชงานจากขาตางๆ ดังแสดงในภาพที่ 1 

 

ภาพท่ี 2  แสดงขาของไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล PIC-16F877 

 จากภาพขาของ PIC-16F877 กับ 16F874 จะสามรถดูไดจาก data sheet แตละขาจะมี

หนาที่แตกตางกันไปซึ่งแยกออกเปน พอรต A, พอรต B, พอรต C, พอรต D, พอรต E โดยพื้นฐาน

แลวพอรตแตละพอรตสามารถทํางานเปนอินพุตและเอาทพุตเปนดิจิตอล ยกเวน พอรต A และ พอรต 

E ที่สามารถทํางานเปนตัวรับสัญญาณอนาลอกแปลงเปนคาดิจิตอลเพื่อนํามาวัดปริมาณทางฟสิกส

ตางๆ ที่เห็นไดอยางชัดเจน คือ นํามาวัดความตางศักย 

       2.1.3  คุณสมบัติของไมโครคอนโทรลเลอร ตระกูล PIC-16F877 

มีคําสั่งใหใชงาน 35 คําสั่ง  คําสั่งหน่ึงๆใชเวลาทํางาน 1 ถึง 2 Cycle  ทํางานไดสูงสุดที่
ความถ่ีสัญญาณนาฬิกา 20 MHz  ทํางานแบบ Pipe-line (มี 2 ทอ) ทําให ณ เวลาหน่ึงทํางาน 2 
อยางพรอมกัน  หนวยความจําโปรแกรมเปนแบบ Flash มีขนาด 8K Word (1 word=14 บิต)  มี
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ขนาดหนวยความจํา (RAM) 368 ไบต   มี EEPROM ขนาด 256 ไบต  ตอบสนองกับอินเตอรรัพได
ทั้งหมด 14 แหลง  มี Stack ใหใชไดสูงสุด 8 ระดับ มีระบบ Power On Reset, Power Up Timer, 
Oscillator Start-up timer  มีระบบ Code Protection  สัญญาณนาฬิกามีหลายโหมดใหเลือกใช
งาน คือ อาจจะใช XTAL หรือวงจร RC ก็ได  สามารถโปรแกรมดวยไฟ +5VDC ได  ใชการโปรแกรม
แบบ In-Circuit Serial Programming  ทํางานที่ไฟเลี้ยง 2VDC ถึง 5.5VDC  Current Sink และ 
Current Source อยูที่ 25mA   มี Timer/Counter 3 ตัว  มีโมดูล Capture/Compare/PWM อีก 
2 ชุด ม ีA-TO-D Converter แบบ 10 บิต จํานวน 8 ชองนําเขาในตัวเอง  มีระบบ USART สําหรับ
ตอกบั การสื่อสารแบบ RS232 หรือดีกวา  มีระบบตรวจระดับไปเลี้ยง (Brown-out reset)  มี I/O 
พอรตทั้งหมด 5 พอรต แตละพอรตมีจํานวนบิตไมเทากันรวมแลว จะม ีI/O    

จํานวน 33 บิตโดยแบงออกเปน 
PORTA = RA 5 + RA0 จํานวน 6 บิต 
PORTB = RB 7 + RB0 จํานวน 8 บิต 
PORTC = RC 7 + RC0 จํานวน 8 บิต 
PORTD = RD 7 + RD0 จํานวน 8 บิต 
PORTE = RE 2 + RE0 จํานวน 3 บิต 

       2.1.4  สัญญาณนาฬิกา  
               ไมโครคอนโทรลเลอรจะทํางานไดตองมีสัญญาณนาฬิกาใหกับตัวซึ่งในหน่ึงไซเคิล (Clock 

Bus) ของซีพียูจะประกอบไปดวยสัญญาณนาฬิกาภายนอกจํานวน 4 ไซเคิล คือ Q1, Q2, Q3 และ 

Q4 ดังแสดงในภาพที่ 3 ดังน้ันความถ่ีที่ซีพียูประมวลผลตอหน่ึงคําสั่งจะเทากับความถ่ีของสัญญาณ

นาฬิกาภายนอกหารดวย 4 หรือหากจะพิจารณาความเร็วของไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล PIC-

16F877 สามารถประมวลผลตอหน่ึงคําสั่งเทากับ 1/4 เทาของความถ่ีออสซิลเลเตอรภายนอก  

 

ภาพท่ี 3  สัญญาณนาฬิกา 
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       2.1.5 โหมดสัญญาณนาฬิกา 

          PIC16F877 สามารถเลือกโหมดสัญญาณนาฬิกาเพื่อกําหนดสัญญาณการทํางานไดมากถึง 

4 โหมด โดยการกําหนดที่บิด FOSC1 ในรีจิสเตอร Configuration Word ในการทํางานจะตอง

เลือกโหมดหน่ึง ดังรายละเอียด 

  โหมด LP (Low Power Crystal) ใชกับคริสตอลหรือเซรามิกเรโซเนเตอรพลังงานตํ่า
ความถ่ี 32KHz - 200KHz 

  โหมด LP (Crystal/Resonator) ใชกับคริสตอลหรือเซรามิกเรโซเนเตอรพลังงานตํ่าความถ่ี 

200KHz - 4MHz 

 โหมด HS (High Speed Crystal/Resonator) ใชกับคริสตอลหรือเซรามิกเรโซเนเตอร

พลังงานตํ่าความถ่ี 4MHz - 20MHz 

 โหมด RC สามารถกําหนดคาความถ่ีไดจากคาความตานทานและตัวเก็บประจุที่ตอภาย   

นอกเขากับขา OSC1/CLKIN   

       2.1.6  ประเภทของออสซิลเลเตอร ดังแสดงในตารางที่ 1 

LP (Low Power Crystal) คริสตอลพลังงานต่ํา 
XT (Crystal/Resonator) คริสตอล หรือ เรโซเนเตอร 
HS (High Speed Crystal/Resonator) คริสตอล หรือ เรโซเนเตอรความเร็วสูง 
RC (External Resistor/Capacitor) วงจร RC ภายนอก 
H4 (HS + PLL: High Speed Crystal/Resonator with PLL enabled) คูณ 4 PLL  

คือจะทําการคูณสัญญาณนาฬิกาที่เขามา ดวย 4 เชน OSC ความถ่ี 10 MHz เมื่อผานกระบวน การน้ี

จะทําใหไดความถ่ีเทากับ 40 MHz  

       2.1.7   ออสซิลเลเตอรแบบคริสตอล 

ออสซิลเลเตอรแบบคริสตอลที่ใชในไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล PIC-16F877 น้ีจะเลือกใช

แบบ XT จะตองใชวงจรรีโซเนเตอร แบบเซรามิกหรือคริสตอลตอเขาที่ขา OSC1 และ OSC2 เพื่อทํา

ใหเกิดสัญญาณนาฬิกา การเลือกใชตัวเก็บประจุ สําหรับวงจรรีโซเนเตอรแบบเซรามิก จะคํานึงถึง

ความถ่ีตางๆที่ใช ดังแสดงในตารางที ่1 

         ตารางท่ี 1  คาตัวเก็บประจุที่เหมาะสมกับความถ่ีที่ใช 

Osc Type Crystal Freq. Cap. Range C1 Cap. Range C2 

LP 32kHz 33pF 33pF 

200kHz 15pF 15pF 

XT 200kHz 47-68pF 47-68pF 

1MHz 15pF 15pF 
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4MHz 15pF 15pF 

HS 4MHz 15pF 15pF 

8MHz 15-33pF 15-33pF 

 

ชิพแบบ XT เปนออสซิลเลเตอรคริสตอลแบบมาตรฐาน ซึ่งอาจตองการคริสตอลแบบสตริป

คัต AT (AT Strip-cut) เพื่อหลีกเลี่ยงการโอเวอรไดรฟ (Overdrive)  

วิธีการเช่ือมตออุปกรณ RC เขากับไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล PIC-16F877 สําหรับคา 

Rext ที่นอยกวา 2.2 กิโลโอหม ทําใหสัญญาณออสซิลเลเตอรที่ไดอาจจะไมคงที่หรือหยุดน่ิงสําหรับคา 

Rext ที่มีคาสูงมากๆ (เชน 1 เมกะโอหม) ออสซิลเตอรจะมีความไวตอสัญญาณรบกวนความช้ืนและ

สภาวะแวดลอมภายนอก ดังน้ันควรจะใชคา Rext ใหมีคาอยูในชวง 5 กิโลโอหม ถึง 100 กิโลโอหม 

ถึงแมวาออสซิลเลเตอรจะทํางานไดโดยไมตองตอตัวเก็บประจุภายนอก (Cext=0 pF) แตควรใสคาตัว

เก็บประจุที่มากกวา 20 pF เพื่อลดสัญญาณรบกวนและใหสัญญาณมีความคงที่ ถาไมมีตัวเก็บประจุ

หรือตัวเก็บประจุภายนอกมีคานอยเกินไป จะทําใหความถ่ีออสซิลเลเตอรมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

กระทันหัน เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเก็บประจุภายนอก เชน ที่แผนวงจรพิมพบริเวณตัวเก็บ

ประจุหรือตัวนําของตัวเก็บประจุ 

 
ภาพท่ี 4  วิธีการเช่ือมตออุปกรณ RC เขากับ ไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล PIC-16F877 

2.2 เซนเซอร 

       2.2.1 หลักการทํางานของอินฟาเรด 

                หลัก การของวงจรอินฟาเรด ตัวสงแบบใชกับโมดูลรับสําเร็จรูป(3ขา) จะสงดวยความถ่ี 

40KHzโดยประมาณ ประโยชนเพื่อเปนความถ่ีหลักในการตรวจรับวาเปนสัญญาณจริงๆไมใชสัญญาณ 

รบกวน ตัวรับแบบโมดูล(3ขา) โมดูลจะรับสัญญาณที่กระพริบดวยความถ่ีประมาณ 40KHz ถาตรงก็

จะใหเอาทพุทที่ขาเอาทพุทเปน”0”หลักการของมันก็มีแค สงแสงอินฟราเรดไปยังวัตถุที่ตองการ

ตรวจจับ ถาพบวัตถุน้ันก็จะสะทอนแสงกลับมายังตัวรับ สีที่สะทอนไดดีที่สุดก็คือสีขาว ถาเปนสีดําจะ

ดูดกลืนไดมากกวา 
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       2.2.2 วงจรเปรียบเทียบแรงดันโดยใชออปแอมป 

      ตองการใหแรงดันจากเซ็นเซอรมากกวา  คาที่กําหนด (แรงดันอางอิง) ออกมาเปน 0 ก็

ใหตอแรงดันอางอิงเขา + ,คาจากเซ็นเซอรเขา - (วงจรแบบอินเวิรส ) 

      ตองการใหแรงดันจากเซ็นเซอรมากกวา คาที่กําหนด (แรงดันอางอิง) ออกมาเปน 1 ก็ให

ตอแรงดันอางอิงเขา - ,คาจากเซ็นเซอรเขา +  (วงจรแบบไมอินเวิรส ) 

             2.2.2.1วงจรแบบอินเวิรส  

               ถาสัญญาณเซ็นเซอร เขามาขา 2 นอยกวาขา 3 ที่ปรับไว เชน 2.8V (แรงดันอางอิง) จะ

ไดคาออกมาเปน 1 

               ถาสัญญาณเซ็นเซอร เขามาขา 2 มากกวาขา 3 ที่ปรับไว เชน 2.8V (แรงดันอางอิง) จะ

ไดคาออกมาเปน 0 

      ซึ่งหากนําไปใชกับเซ็นเซอรแรงดันสูงสุดที่ออกมาประมาณ 2.8V ที่ระยะ<10cm. 

แรงดันตํ่าสุดที่ออกมาประมาณ 0.4V ที่ระยะ 80cm. ก็หมายถึงมันจะใหคาออกมาเปน 1 เมื่อระยะ

มากกวา10Cm 

           2.2.2.2 วงจรแบบไมอินเวิรส 

                ถาสัญญาณเซ็นเซอรเขามาขา 5 นอยกวาขา 4 ที่ปรับไว เชน 2.8V (แรงดันอางอิง) จะ

ไดคาออกมาเปน 0 

                ถาสัญญาณเซ็นเซอร เขามาขา 5 มากกวาขา 4 ที่ปรับไว เชน 2.8V (แรงดันอางอิง) จะ

ไดคาออกมาเปน 1 

                แรงดันสงูสุดที่ออกมาประมาณ 2.8V ที่ระยะ<10cm. แรงดันตํ่าสุดที่ออกมาประมาณ 

0.4V ที่ระยะ 80cm. ก็หมายถึง มันจะใหคาออกมาเปน 1 เมื่อ ระยะนอยกวา 10 Cm  

2.3 LDR 

       เปน SENSOR ที่เปลี่ยนพลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟาโดยคาความตานทานข้ึนอยูกับแสงที่ตก 

กระทบบนตัว LDR ถามีแสงมากระทบจะใหคาความตานทานตํ่า ( คาแรงดันตํ่า ) แตถาไมมีแสงมาตก

กระทบจะใหคาความตานทานสูง ( คาแรงดันสูง ) 
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ภาพท่ี 5 ลักษณะและสัญลักษณ LDR 

 

 

ภาพท่ี 6 วงจรตอสลับระหวาง LDR กับตัวตานทาน 

2.4  จอแอลซีดี 
         เทคโนโลยีมอนิเตอร LCD ยอมาจาก Liquid Crystal Display ซึ่งเปนจอแสดงผลแบบ 
(Digital ) โดยภาพที่ปรากฏข้ึนเกิดจากแสงที่ถูกปลอยออกมาจากหลอดไฟดานหลังของจอภาพ 
(Black Light) ผานช้ันกรองแสง (Polarized filter) แลวว่ิงไปยัง คริสตัลเหลวที่เรียงตัวดวยกัน 3 
เซลลคือ แสงสีแดง แสงสีเขียวและแสงสีน้ําเงิน กลายเปนพิกเซล (Pixel) ที่สวางสดใสเกิดข้ึนจอภาพ
แบบ LCD (Liquid Crystal Display) มีการทํางานที่ซับซอนกวาแบบ CRT เน่ืองจากโครงสราง
ภายในจะเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทั้งหมด ในจอภาพ LCD จะมีผลึกคริสตัลเหลว (ตามช่ือ) ซึ่งเมื่อ
เราจายแระแสไฟฟาเขาไปยังผลึกคริสตัลเหลวน้ีก็จะเกิดการบิดตัวของผลึก แตการบิดตัวน้ีจะมาก
นอยก็ข้ึนอยูกับประมาณของกระแสไฟฟาที่จายเขาไปน่ันเอง 
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       2.4.1 เทคโนโลยีมอนิเตอรแบบ LCD มีจุดเดนหลายประการคือ 
               ขนาดเล็กกะทัดรัดและนํ้าหนักเบาดวยการทํางานที่ไมตองอาศัยปนยิงอิเล็กตรอน จึงชวย
ใหดานลึกของจอภาพมีขนาดสั้นกวามอนิเตอรแบบ CDT ถึง 3 เทาและดวยรูปรางที่แบน   ราบ
ทางดานหนาและดานหลัง ในบางรุนจึงมีอุปกรณเสริมพิเศษสําหรับติดฝาผนังชวยใหประหยัดพื้นที่
มากย่ิงข้ึน  
         พื้นที่การแสดงผลเต็มพื้นที่จากเทคโนโลยีพื้นฐานในการออกแบบ ทําใหจอมอนิเตอร
แบบ LCD สามารถแสดงผลไดเต็มพื้นที่เมื่อเปรียบเทียบกับแบบ CDT ขนาด 17 น้ิวเทากัน พื้นที่
แสดงผลที่กวางที่สุดจะอยูที่ 15 น้ิวกวาๆ เทาน้ัน ใหภาพที่คมชัด มีรายละเอียดสูง และมีสัดสวนที่
ถูกตองเน่ืองจากมอนิเตอรมีความแบนราบจริง ชวยถนอมสายตาและมีอัตราการแผรังสีที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพตํ่ามาก ประหยัดพลังงานไฟฟาดวยการใชพลังงานไฟฟาที่ตํ่ากวาจอ CDT ถึง 60 
เปอรเซ็นต  

     ความสามารถในการรองรับอินพุต (Input) ไดหลายๆแบบพรอมกันเน่ืองดวยมอนิเตอร
แบบ LCD สามารถรับสัญญาณจากแหลงสัญญาณดิจิตอลอื่นๆได เชน โทรทัศนหรือเครื่องเลนดีวีดี
และบางรุนสามารถทําภาพซอนจากหลายแหลงขอมูลได จึงทําใหจอมอนิเตอรแบบ LCD เปนไดทั้ง
เครื่องรับโทรทัศนและจอมอนิเตอรในเวลาเดียวกัน โดยไมจําเปนตองซื้อมอนิเตอรหลายๆตัวมาใชงาน  
       2.4.2 ประเภทของจอภาพแบบ LCD  

          จอภาพแบบ LCD ยังสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ แบบ Passive Matrix หรือ 
DSTN และแบบ Active Matrix หรือ TFT จอภาพ LCD ประเภท Passive Matrix มีใชมานานแลว 
ซึ่งจอภาพแบบน้ีจะนิยมใชเปนหนาปดนาฬิกา รวมถึงจอแสดงผลของ โทรศัพทเคลื่อนที่รุนเกา ๆ 
ดวยสวนแบบ Active Matrix จะมีคุณภาพในการแสดงผลที่ดีกวาและก็มีราคาแพงกวา แบบ 
Passive Matrix จึงนิยมใชในการแสดงผลที่ตองการคุณภาพสูง เชน ทําจอภาพสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร หรือจอภาพโฆษณาขนาดใหญที่ติดต้ังตามอาคารสูงๆ เปนตน 
ประเภท Passive Matrix หรือมีช่ือเรียกอีกอยางหน่ึงวา DSTN จอภาพ LCD แบบน้ีจะมีการนํา
ทรานซิสเตอรเขามาชวยในการทํางานบางสวน เพื่อใหการแสดงผลทําไดดีกวาจอภาพ LCD ในรุน
แรกๆ แตอยางไรก็ตามจอภาพประเภท DSTN น้ีก็ยังใหคุณภาพของการแสดงผลไมดีนัก เพราะการ
ควบคุมการทํางานในแตละจุดของจอภาพยังทําไดชา ดังน้ัน เมื่อเราใชจอภาพแบบน้ีเลนเกมหรือดู
ภาพยนตร จอภาพจะไมสามารถแสดงผลไดทันกับความเร็วของภาพ ในปจจุบันจึงไมเปนที่นิยมใชกัน
แลว  

     ประเภท Active Matrix หรือที่มีช่ือเรียกอีกอยางหน่ึงวาแบบ TFT เพราะจอภาพ LCD 
แบบน้ีจะนําทรานซิสเตอรแบบ Thin-Film มาใชควบคุมการแสดงผลในแตละจุดบนจอภาพ ซึ่งจะมี
ประสิทธิภาพในการควบคุมดีกวาแบบ Passive Matrix มาก แตขอเสียก็คือ การออกแบบที่ซับซอน
มากข้ึนเพราะถาเราจะออกแบบ จอภาพ LCD แบบ Active Matrix ใหแสดงผลที่ความละเอียด 
1,024x768x3 เพราะแตละจุดประกอบดวยตัวควบคุมแมสีแสง 3 สีก็คือ ตองใชทรานซิสเตอรถึง 3 
ตัวใน 1 จุด อีกทั้งการออกแบก็ตองใชความระมัดระวังเปนอยางมาก เพราะถามีทรานซิสเตอรเสีย
เพียงตัวเดียวจะสงผลใหจุดบนจอภาพแสดงสีเพี้ยนหรือไมก็เปนจุดดํามืดไปทันที  
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2.5 มอเตอรกระแสตรง ( DC MOTOR )  
        มอเตอรกระแสตรงจะมีหลักการทํางานโดยวิธีการผานกระแสใหกับขดลวดในสนาม แมเหล็ก 
ซึ่งจะทําใหเกิดแรงแมเหล็ก โดยสวนของแรงน้ีจะข้ึนอยูกับกระแสและกําลังของสนามแมเหล็ก 
ทางเดินของฟลั๊กซแมเหล็ก และสนามแมเหล็กจะเกิดจากแทงแมเหล็กเฟอรไรต 2 ช้ินที่ข้ึนรูปเปน
แบบโคงยึดติดกับตัวถังไดพอดี เพื่อที่จะใหเสนแรงแมเหล็กว่ิงเขาสูใจกลางของมอเตอรได ดังน้ันความ
เขมของแมเหล็กจะข้ึนอยูกับขนาดความหนาของแมเหล็กดวย ซึ่งสงผลใหฟลั้กซแมเหล็กว่ิงไปบน
ตัวถังโลหะ กระแสไฟฟาในขดลวดที่พันกับทุนโรเตอรก็จะทําใหเกิดสนามแมเหล็กไฟฟา และตานกับ
สนามแมเหล็กถาวร จึงเกิดเปนแรงบิดเพื่อที่จะหมุนทุนโรเตอร ใหไปในทิศทางเดียวกันกับทิศทางของ
สนามแมเหล็กที่มีแรงมากกวา กระแสก็จะไหลผานไปยังทุนโรเตอร โดยผานแปรงถาน ซึ่งจะสัมผัสกับ
แหวนตัวนําในทุนโรเตอร และแหวนคอมมิวเตเตอร ซึ่งจะถูกแบงออกเปน 3 เซกเมนตเพื่อที่จะทํา
หนาที่นํากระแสเขาขดลวดน้ันเอง 

       2.5.1 การขับและกลับทิศทางของมอเตอรกระแสตรง ( DC MOTOR) 
ในการใชไอซีไมโครคอนโทรเลอรเปนตัวควบคุมการหมุน และทิศทางของมอเตอรกระแสตรง

น้ัน เราจะตองมีสวนของวงจร ที่เรียกวาวงจรขับมอเตอร (Driver) ในสวนของวงจรกลับทิศทางของ
มอเตอรน้ัน สามารถที่จะใชรีเลยตอวงจร สวิตซเพื่อกลับทิศทางของข้ัวไฟกระแสตรง หรืออาจใช
อุปกรณสารกึ่งตัวนําที่เปนวงจรขับกําลังเชน ทรานซิสเตอร มอสเฟต แลวแตวิธีที่เราจะ 
เลือกใชงานการใชรีเลยควบคุมการ เปลี่ยนทิศทางการหมุนของมอเตอร โดยการควบคุมการปด - เปด
ที่รีเลย 2 ตัว ซึ่งจะทําหนาที่กลับทิศทางของข้ัวไฟที่ปอนใหกับมอเตอร โดยการสลับการทํางานของ
รีเลย เชนใหรีเลยตัวที่ 1 ทํางาน (ON) และรีเลยตัวที ่2 หยุดทํางาน (OFF) จะทําใหมอเตอรหมุนไป
ทางซาย และในทํานองเดียวกันถาหากรีเลยตัวที่ 1 หยุดทํางาน (OFF) และรีเลยตัวที่ 2 ทํางาน 
(ON) ก็จะทําใหมอเตอรหมุนไปทางขวา 

     

ภาพท่ี 7 แสดงการกลับทิศทางของมอเตอรกระแสตรงโดยใชรีเลย 
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ภาพท่ี 8 แสดงการใชทรานซิสเตอรเพื่อขับรีเลยใหทํางาน 

จากรูปเปนวงจรขับรีเลยโดยใชทรานซิสเตอรทําหนาที่ขยายกระแส ดวยเหตุผลเพราะไม
สามารถจะใชขา เอาตพุตของไมโครคอนโทรลเลอรปอนกระแสไฟที่ขดลวดของรีเลยโดยตรงได 
เน่ืองจากวากระแสที่จายออกมาจากขา เอาตพุตของไมโครคอนโทรลเลอรมีคานอยเกินไป ดังน้ันเรา
จึงตองมีสวนของวงจรทรานซิสเตอรเพื่อที่จะทําการขยายกระแสให เพียงพอในการปอนใหกับขดลวด
ของรีเลย สวนไดโอดนํามาตอไวสําหรับปองกันแรงดันยอนกลับที่เกิดจากการเหน่ียวนําของ 
สนามแมเหล็กในขณะเกิดการยุบตัว ซึ่งอาจจะทําใหทรานซิสเตอรเสียหายได 

 
ภาพท่ี 9 แสดงการใชทรานซิสเตอรเปนวงจรขับและกําหนดทิศทางของมอเตอรกระแสตรง 

จากรูปเปนวงจรลิเนียรบริดจแอมป  ซึ่งจะประกอบไปดวยทรานซิสเตอรกําลัง 4 ตัวที่ทํา
หนาที่ขับ และควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร ถาหากกําหนดใหทรานซิสเตอร Q1 และ Q4 อยู
ในสภาวะทํางาน (Active) กระแสไฟฟาจะไหลผานทรานซิสเตอรจากซายไปขวา โดยผานมอเตอร
กระแสตรงทําใหมอเตอรหมุนไปทางขวา ในทํานองเดียวกันถาหากเราทําใหทรานซิสเตอร Q2 และ 
Q3 อยูในสภาวะทํางาน (Active) กระแสไฟฟาก็จะไหลจากทางขวาไปทางซายซึ่งจะสงผลใหมอเตอร
กลับทิศการหมุนจากทางขวาไปทางซาย 
       2.5.2  การควบคุมความเร็วของมอเตอรกระแสตรง 

 การควบคุมความเร็วของมอเตอรกระแสตรงมีหลายวิธีดวยกัน ซึ่งอาจจะใชวิธีการควบคุม
แบบพื้นฐานทั่วไปเชนการควบคุมดวยวิธีการใชตัว ตานทานปรับคาโดยตออนุกรมกับมอเตอร หรือใช
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วิธีการการควบคุมโดยการเปลี่ยนคาของระดับแรงดันที่ปอนใหกับ มอเตอร แตการควบคุมในวิธี
ดังกลาวถึงแมวาจะควบคุมความเร็วมอเตอรใหคงที่ได แตที่ความเร็วตํ่าจะสงผลใหแรงบิดตํ่าไปดวย 
ดังน้ันเราจึงเลือกใชวิธีการควบคุมโดยการจายกระแสไฟใหกับมอเตอรเปน ชวงๆ โดยอาศัยกระแสไฟ
ที่ปอนใหกับมอเตอรใหเปนคาเฉลี่ยที่เกิดข้ึนในแตละ ชวง ซึ่งเราเรียกวาวิธีการของการมอดูเลช่ันทาง
ความกวางของพัลส PWM (Pulse Width Modulation) 
       2.5.3 วิธีการมอดูเลชั่นทางความกวางของพัลส (PWM) 

 การมอดูเลช่ันทางความกวางของพัลส PWM (Pulse Width Modulation) จะเปนการ
ปรับเปลี่ยนที่สัดสวน และความกวางของสัญญาณพัลส โดยความถ่ีของสัญญาณพัลสจะไมมีการ
เปลี่ยนแปลง หรือเปนการเปลี่ยนแปลงที่คาของดิวต้ีไซเกิล (duty cycle) น้ันเอง ซึ่งคาของดิวต้ี
ไซเคิล คือชวงความกวางของพัลสที่มีสถานะลอจิกสูง โดยคิดสัดสวนเปนเปอรเซตนจากความกวาง
ของพัลสทั้งหมด ยกตัวอยางเชน ถาหากคาดิวต้ีไซเคิลมีคาเทากับเทากับ 50% ก็หมายถึงใน 1 รูป
สัญญาณพัลสจะมีชวงของสัญญาณที่เปนสถานะลอจิกสูงอยูครึ่งหน่ึง และสถานะลอจิกตํ่าอยูอีก
ครึ่งหน่ึง ดังรูป 6.27 และในทํานองเดียวกันถาหากคาดิวต้ีไซเคิลมีคามาก หมายความวาความกวาง
ของพัลสที่เปนสถานะลอจิกสูงจะมีความกวางมากข้ึน หากคาดิวต้ีไซเคิลมีคาเทากับ 100% ก็
หมายความวาจะไมมีสถานะลอจิกตํ่าเลย ซึ่งคาดิวต้ีไซเคิลสามารถ จะหาไดจากคาความสัมพันธดังน้ี 

 

 
 
2.6   เซอรโวมอเตอร 
         Servo motor คือ มอเตอรไฟฟากระแสตรง (DC motor) ที่ถูกประกอบรวมกับ ชุดเกียร 
และ สวนควบคุม ตางๆ ไวในโมดูลเดียวกัน หรือ ภายในกลองพาสติกเดียวกัน โดยมอเตอรชนิดน้ีจะมี
สายตอใชงานเพียง 3 เสนเทาน้ัน คือ VCC,GNDและ สายสัญญาณควบคุม(Control Line) ซึ่ง
สามารถควบคุมใหมอเตอรหมุนซาย หรือ ขวาไดจากสายสัญญาณเพียงเสนเดียวโดยสัญญาณที่ใช
ควบคุมน้ีจะเปนสัญญาณ พัลสวิดมอด (PWM) แบบ TTL Level ระดับแรงดันที่จายใหมอเตอรน้ีจะ
อยูในชวงประมาณ 4 ถึง 6 โวลท ข้ึนอยูกับคุณสมบัติของมอเตอรแตละตัว ขอดีของมอเตอรชนิดน้ีก็
คือ จะมีขนาดเล็กนํ้าหนักเบา,ใหแรงบิตสูง ,กินพลังงานนอย และ สามารถควบคุม ดวยแรงดันลอจิก
ที่เปน TTL ไดโดยตรงไมจําเปนตองตอวงจรขับ(Driver) อื่นๆ เพราะ มอเตอรชนิดน้ีจะมีวงจรควบคุม
บรรจุไวภายในอยูแลว ซึ่งมอเตอรชนิดน้ีสามารถควบคุมใหหมุนไปในตําแหนง หรือ ทิศทางองศาที่
ตองการได โดยอาศัยสัญญาณความกวางพัลส ที่ปอนใหมอเตอร แตเซอรโวมอเตอรน้ีจะหมุนไดแค
เพียงในชวงประมาณ 180º หรือ ครึ่งรอบเทาน้ัน หรือ บางรุนอาจหมุนไดถึง 210° แตจะไมสามารถ
หมุนเปนวงรอบไดเน่ืองจากโครงสรางภายในจะประกอบดวย ตัวตานทานชนิดปรับคาได (VR) ที่ทํา
หนาที่ตรวจสอบตําแหนงการหมุนของมอเตอร และ ตัวตานทานน้ีจะถูกยึดติดกับแกนหมุนของ
มอเตอร ซึ่งจากการที่ตัวตานทานปรับคาน้ีไมสามารถหมุนเปนวงรอบได ดังน้ัน เซอรโวมอเตอรจึงถูก
ออกแบบใหหมุนไดเพียงแคประมาณ 180 องศา หรือ ครึ่งรอบเทาน้ัน เพื่อปองกันความเสียหายที่จะ
เกิดกับตัวตานทานปรับคาได แตถาหากเราตองการใหมอเตอรหมุนเปนวงรอบ (360º) น้ันก็สามารถ

คาดิวตี้ไซเคิล = (ชวงของสัญญาณพัลส/คาบเวลาทั้งหมดของสัญญาณ) X 100% 
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ทําได โดยจะตองทําการปรับแตง (Modify) ดัดแปลงช้ินสวนบางอยางของมอเตอร ซึ่งวิธีการตางๆ จะ
ไดกลาวไวในภายหลัง 

 
 

ภาพท่ี 10 สวนประกอบตางๆของ SERVOMOTOR 

         2.6.1 หลักการทํางานของ Servo motor 
       การควบคุมการทํางานของ เซอรโวมอเตอร ทําไดโดย การปอนสัญญาณความกวาง

พัลส ใหกับมอเตอรซึ่งตําแหนงและทิศทางการหมนุของมอเตอรน้ีจะข้ึนอยูกับขนาดของความกวาง
ของพัลสน้ันๆโดยทั่วไปแลวความกวางของสัญญาณพัลส 
จะมีจุดใหอางอิง 3 จุด ดังรูป คือ 

 
 

ภาพท่ี 11 PWMการทํางานของ SERVO 
ถาสัญญาณความกวางพัลสขนาด 1.5 ms จะควบคุมใหเซอรโวมอเตอรหมุนไปอยูที่

ตําแหนงมุม 0 องศา หรือ จุดกึ่งกลางของมอเตอร 
ถาสัญญาณความกวางพัลสขนาด 1 ms จะควบคุมใหเซอรโวมอเตอรหมุนไปอยูที่ตําแหนงมุม - 90 
องศา หรือในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา 

ถาสัญญาณความกวางพัลสขนาด 2 ms จะควบคุมใหเซอรโวมอเตอรหมุนไปอยูที่
ตําแหนงมุม + 90 องศา หรือในทิศทางตามเข็มนาฬิกา 

การควบคุมใหมอเตอรหมุนทางดานซายจะตองปอนสัญญาณพัลสที่มีขนาดความกวาง
พัลส 1 ms หรือ ใหนอยกวา 1.5 msโดยจะตองปอนสัญญาณพัลสน้ีทุก  ๆ20 ms (หรือในชวง
ประมาณ 20ms – 30ms)  

การควบคุมใหมอเตอรหมุนทางดานขวาจะตองปอนสัญญาณพัลสที่มีขนาดความกวาง
พัลส 2 ms หรือ ไมตํ่ากวา 1.5 ms และจะตองปอนสัญญาณพัลสน้ีทุก  ๆ20 ms (หรือในชวง
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ประมาณ 20ms – 30ms) -การควบคุมใหมอเตอรหยุดหมุน ทําไดโดยการสงลอจิก “0” หรือ “1” 
ใหกับมอเตอร หรือ ก็คือการไมจายสัญญาณพัลสใหกับมอเตอรน่ันเอง  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
ภาพท่ี 12 การควบคุมใหมอเตอรหยุดหมุน 

         2.6.2 ตัวอยางการควบคุม Servo motor ดวยไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล PIC  

    ตัวอยางโปรแกรมการควบคุม Servo motor ดวยไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล PIC เบอร 

16F877 และ 18F458 โดยใชบอรด CP-PIC V3.0 หรือ CP-PIC V4.0การควบคุมการทํางานของ 

Servo motor จะใชหลักการสรางสัญญาณพัลสขนาดความกวางตางๆ สงไปควบคุมการทํางานของ

มอเตอร ซึ่งในภาษาเบสิกน้ันจะใชคําสั่ง PULSOUT Pin,Period เพื่อสรางสัญญาณพัลส โดยการ

ทํางานของคําสั่งน้ีคา Period จะเปลี่ยนแปลงไปตามคาของสัญญาณนาฬิกาที่จายใหกับ CPU ทําให

คําสั่ง DEFINE OSC ไมมีผลตอการทํางานของคําสั่งน้ี เชน ถา CPU ใชความถ่ี 4 MHz จะทําใหหน่ึง

หนวยของคา Period = 10 us ดังน้ันหากใชคําสั่ง PULSOUT Pin,100ก็จะไดคาเวลาเทากับ 100 x 

10us = 1000us หรือ 1 ms แตในตัวอยางโปรแกรมน้ีจะใชงาน CPU ที่ความถ่ี 10 MHz ซึ่งคาเวลา

ตอหนวยของ Period จะเทากับ 4 us ดังน้ันถาหากตองการเวลา 1ms คาของ Period จะเทากับ 

250 คือ 4us x 250 = 1000 usและ คําสั่งที่ใชก็จะเปน PULSOUT Pin,250 เปนตน โดยสามารถ

ทดสอบดวยการเปลี่ยนคาเวลาเปนคาตางๆ ดังโปรแกรม 

 

ภาพท่ี 13 การตอใช PIC กับSERVOMOTOR 
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ตารางท่ี 2 ตัวอยางโปรแกรมภาษาเบสิก 

ตัวอยางโปรแกรมภาษาเบสิก 
'/************************************************* 
'/* Program : Control DC servo motor 
'/* Filename : ServoMotor.bas 
'/* CPU Control : PIC 16F877 or 18F458 
'/* OSC : 10 MHz [HS mode] 
'/* Assembler : PicBasicPro 2.41 
'/************************************************* 
INCLUDE "modedefs.bas" ' Include serial modes 
TRISC = %00000000 ' PORTC is output 
LOW PORTC.2 
Loop: PULSOUT PORTC.1,250 
PAUSE 20 
goto Loop 

 

2.7 สวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลาย 

        สวิตช่ิงเพาเวอรซัพพลาย (Switching Power Supply) เปนแหลงจายไฟตรงคงคาแรงดันแบบ
หน่ึง และสามารถเปลี่ยนแรงดันไฟจากไปสลับโวลตสูง ใหเปนแรงดันไฟตรงคาตํ่า เพื่อใชในงาน
อิเลคทรอนิกสไดเชนเดียวกันแหลงจายไฟเชิงเสน (Linear Power Supply) ถึงแมเพาเวอรซัพพลาย
ทั้งสองแบบจะตองมีการใชหมอแปลงในการลดทอนแรงดันสูงใหเปนแรงดันตํ่าเชนเดียวกัน แตสวิตช่ิง
เพาเวอรซัพพลายจะตองการใชหมอแปลงที่มีขนาดเล็ก และนํ้าหนักนอย เมื่อเทียบกับแหลงจายไฟ
เชิงเสน อีกทั้งสวิตช่ิงเพาเวอรซัพพลายยังมีประสิทธิภาพสูงกวาอีกดวย  
       ในปจจุบันสวิตช่ิงเพาเวอรซัพพลายไดเขามามีบทบาทกับชีวิตเราอยางมาก เครื่องใช

อิเลคทรอนิกสขนาดเล็กซึ่งตองการแหลงจายไฟที่มีกําลังสูงแตมีขนาดเล็ก เชน เครื่องคอมพิวเตอร 

เครื่องโทรสาร และ โทรทัศน จําเปนจะตองใชสวิตช่ิงเพาเวอรซัพพลาย แนวโนมการนําสวิตช่ิง

เพาเวอรซัพพลายมาใชในเครื่องใชอิเลคทรอนิกสทุกประเภทจึงเปนไปไดสูง การศึกษาหลักการทํางาน

และการออกแบบสวิตช่ิงเพาเวอรซัพพลายจึงเปนสิ่งจําเปนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดสําหรับผูที่เกี่ยวของ

กับงานอิเล็คทรอนิกสทุกประเภท 

        หลักการทํางานเบื้องตนของสวิตช่ิงเพาเวอรซัพพลาย โดยเนนในสวนของคอนเวอรเตอร และ

วงจรควบคุม ซึ่งเปนหัวใจในการทํางานของสวิตช่ิงเพาเวอรซัพพลาย พรอมทั้งยกตัวอยางและอธิบาย

การทํางานของวงจรสวิตช่ิงเพาเวอรซัพพลายที่สมบูรณ และใชงานไดจริง  

       2.7.1 สวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลายกับแหลงจายไฟเชิงเสน 

 ขอเปรียบเทียบของสวิตช่ิงเพาเวอรซัพพลายเมื่อเปรียบเทียบกับแหลงจายไฟ เชิงเสน คือ

ประสิทธิภาพที่สูง ขนาดเล็ก และนํ้าหนักเบากวาแหลงจายไฟเชิงเสน เน่ืองจากแหลงจายไฟเชิงเสนใช
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หมอแปลงความถ่ีตํ่าจึงมีขนาดใหญ และนํ้าหนักมาก ขณะใชงานจะมีแรงดันและกระแสผานตัวหมอ

แปลงตลอดเวลา กําลังงานสูญเสียที่เกิดจากหมอแปลงจึงมีคาสูง การคงคาแรงดันแหลงจายไฟเชิงเสน

สวนมากจะใชเพาเวอรทรานซิสเตอรตออนุ กรมที่เอาตพุตเพื่อจายกระแสและคงเคาแรงดัน กําลังงาน

สูญเลียในรูปความรอนจะมีคาสูงและตองใชแผนระบายความรอนขนาด ใหญซึ่งกินเน้ือที่ เมื่อ

เพาเวอรซัพพลายตองายกําลังงานสูงๆ จะทําใหมีขนาดใหญและมีนํ้าหนักมาก ปกติแหลงจายไฟเชิง

เสนจะมีประสิทธิภาพประมาณ 30% หรืออาจทําไดสูงถึง 50% ในบางกรณี ซึ่งนับไดวาคอนขางตํ่า

เมื่อเปรียบเทียบกับสวิตช่ิงเพาเวอรซัพพลายซึ่งมี ประสิทธิภาพในชวง 65%-80%  

สวิตช่ิงเพาเวอรซัพพลายมีชวงเวลาโคลสตอัพประมาณ 20x10-3 ถึง 50x10-3 วินาที ในขณะ

ที่แหลงจายไฟเชิงเสนจะทําไดเพียงประมาณ 2x10-3  วินาที ซึ่งมีผลตอการจัดหาแหลงจายไฟสํารอง

เพื่อปองกันการหยุดทํางานของอุปกรณที่ใชกับเพาเวอรซัพพลายเมื่อเกิดการหยุดจายแรงดันไฟสลับ 

รวมทั้งสวิตช่ิงเพาเวอรซัพพลายสามารถทํางานไดในชวงแรงดันอินพุตคอนขางกวางจึงยังคงสามารถ

ทํางานไดเมือเกิดกรณีแรงดันไฟอีกดวย อยางไรก็ตาม สวิตช่ิงเพาเวอรซัพพลายจะมีเสถียรภาพในการ

ทํางานที่ตํ่ากวา และกอใหเกิดสัญญาณรบกวนไดสูงเมื่อเปรียบเทียบกับแหลงจายไฟเชิงเสน รวมทั้ง

สวิตช่ิงเพาเวอรซัพพลายยังมีความซับซอนของวงจรมากกวาและมีราคาสูง ที่กําลังงานตํ่าๆ 

แหลงจายไฟเชิงเสนจะประหยัดกวาและใหผลดีเทาเทียมกัน ดังน้ันสวิตช่ิงเพาเวอรซัพพลายจึงมัก

นิยมใชกันในงานที่ตองการกําลังงานต้ังแต 20 วัตตข้ึนไปเทาน้ัน  

       2.7.2 หลักการทํางานของสวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลาย 

 สวิตช่ิงเพาเวอรซัพพลายโดยทั่วไปมีองคประกอบพื้นฐานที่คลายคลึงกัน และไมซับซอนมาก

นัก ดังแสดงในรูปที่ 1 หัวใจสําคัญของสวิตช่ิงเพาเวอรซัพพลายจะอยูที่คอนเวอรเตอร เน่ืองจากทํา

หนาที่ทั้งลดทอนแรงดันและคงคาแรงดันเอาตพุตดวย องคประกอบตางๆ ทํางานตามลําดับ  

แรงดันไฟสลับคาสูงจะผานเขามาทางวงจร RFI ฟลเตอร เพื่อกรองสัญญาณรบกวนและ

แปลงเปนไฟตรงคาสูงดวยวงจรเรกติไฟเออร เพาเวอรทรานซิสเตอรจะทํางานเปนเพาเวอรคอนเวอร

เตอรโดยการตัดตอแรงดัน เปนชวงๆ ที่ความถ่ีประมาณ 20-200 KHz จากน้ันจะผานไปยังหมอแปลง

สวิตช่ิงเพื่อลดแรงดันลง เอาตพุตของหมอแปลงจะตอกับวงจรเรียงกระแส และกรองแรงดันใหเรียบ 

การคงคาแรงดันจะทําไดโดยการปอนกลับคาแรงดันที่เอาตพุตกลับมายังวงจรควบ คุม เพื่อควบคุมให

เพาเวอรทรานซิสเตอรนํากระแสมากข้ึนหรือนอยลงตามการเปลี่ยน แปลงของแรงดันที่เอาตพุต ซึ่งจะ

มีผลทําใหแรงดันเอาตพุตคงที่ได  

       2.7.3 คอนเวอรเตอร 

  คอนเวอรเตอรนับวาเปนสวนสําคัญที่สุดในสวิตช่ิงเพาเวอรซัพพลาย มีหนาที่ลดทอน

แรงดันไฟตรงคาสูงลงมาเปนแรงดันไฟตรงคาตํ่า และสามารถคงคาแรงดันได คอนเวอรเตอรมีหลาย

แบบข้ึนอยูกับลักษณะการจัดวงจรภายใน โดยคอนเวอรเตอรแตละแบบจะมีขอดีขอเสียที่แตกตางกัน

ออกไป การจะเลือกใชคอนเวอรเตอรแบบใดสําหรับสวิตช่ิงเพาเวอรซัพพลายน้ันมีขอควรพิจารณา

จากลักษณะพื้นฐานของคอนเวอรเตอรแตละแบบดังน้ีคือ 
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ลักษณะการแยกกันทางไฟฟาระหวางอินพุตกับเอาตพุตของคอนเวอรเตอร 
คาแรงดันอินพุตที่จะนํามาใชกับคอนเวอรเตอร 
คากระแสสูงสุดที่ไหลผานเพาเวอรทรานซิสเตอรในคอนเวอรเตอรขณะทํางาน 
คาแรงดันสูงสุดที่ตกครอมเพาเวอรทรานซิสเคอรในคอนเวอรเตอรขณะทํางาน 
การรักษาระดับแรงดันในกรณีที่คอนเวอรเตอรมีเอาตพุตหลายคาแรงดัน 
การกําเนิดสัญญาณรบกวน RFI/EMI ของคอนเวอรเตอร 

จากขอพิจารณาดังกลาว จะทําใหผูออกแบบทราบขีดจํากัดของคอนเวอรเตอรและตัดสินใจ

เลือกใชคอนเวอรเตอรแบบใดได ปจจุบันไดมีการพัฒนาคอนเวอรเตอรในรูปแบบตางๆ ข้ึนมามากมาย 

ในที่น้ีจะกลาวถึงเฉพาะคอนเวอรเตอรที่นิยมใชเปนในอุตสาหกรรมของสวิตช่ิงเพาเวอรซัพพลาย คือ  

ฟลายแบคคอนเวอรเตอร (Flyback converter) 
ฟอรเวิรดคอนเวอรเตอร (Forward converter) 
พุช-พูลคอนเวอรเตอร (Push-Pull  converter) 
ฮาลฟบริดจคอนเวอรเตอร (Half-Bridge  converter) 
ฟูลบริดจคอนเวอรเตอร (Full-Bridge  converter) 
 

คอนเวอรเตอรทั้ง 5 แบบน้ี มีลักษณะการทํางานที่ไมแตกตางกันจนเกินไปนัก และคอนขางงาย

ตอการทําความเขาใจและศึกษา คอนเวอรเตอรเหลาน้ียังสามารถแบงยอยไดอีกหลายประเภทโดย

การเพิ่มเทคนิคบางประการใหกับคอนเวอรเตอร ในที่น้ีจะกลาวถึงแตเพียงการทํางานพื้นฐานเทาน้ัน 
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บทที่ 3 
วิธีการทดลอง/ระเบียบวิธีวิจัย 

 

ข้ันตอนการดําเนินงาน ออกแบบเครื่องคัดแยกสีและนับจํานวนมะนาว สามารถแบงข้ันตอนการ
ดําเนินงานออกเปนข้ันตอนดังตอไปน้ี 

 3.1  รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
 3.2  ออกแบบและสรางตัวเครื่องสวนกลไก 
 3.3  ออกแบบและสรางสวนวงจรควบคุมทั้งหมด 
 3.4  ออกแบบโฟลชารตการทํางานของซอรฟแวร 
 3.5  เขียนและพัฒนาโปรแกรมควบคุมตามโฟลชารต 
 

3.1 รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหและรวบรวมขอมูล เครื่องคัดแยกสีและนับจํานวนลูกมะนาว ซึ่งในรายงานฉบับน้ีได

รวบรวมเน้ือหาเกี่ยวกับการออกแบบวิธีการสรางเครื่องคัดแยกสีและนับจํานวนมะนาว โดยการใช
ไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมการทํางานสวนของเอาทพุตซึ่งประกอบดวยมอเตอรและจอแสดงผล
แอลซี ดีและสวนการทํางานของอินพุตซึ่ งประกอบดวยเซนเซอรและสวิตซที่จะสั่ งการให
ไมโครคอนโทรลเลอรทํางานตามขอมูลการเขียนโปรแกรมภาษาซี โดยจะสั่งการทํางานของระบบดวย
ไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล PIC เบอร 16F877A เพื่อสั่งการควบคุม 

 
3.2 ออกแบบและสรางตัวเครื่องสวนกลไก 
       3.2.1  การออกแบบโครงสราง 
    - การออกแบบชุดขาต้ังรองรับตัวเครื่องเครื่องคัดแยกสีและนับจํานวนมะนาว 
    - การออกแบบสวนของตัวเครื่องคัดแยกสีและนับจํานวนมะนาว 
    - การออกแบบสวนของกลองใสชุดวงจรควบคุม 
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23 cm

24 cm

26 cm
28 cm

12 cm
59 cm

 
 

ภาพท่ี 14 ขาต้ังตัวเครื่อง 
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ภาพท่ี 15 สวนของตัวเครื่องและกลองใสชุดวงจรควบคุม 
  

 
 

ภาพท่ี 16 ดานหนา 
 

 
 

ภาพท่ี 17 ดานขาง 
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ภาพท่ี 18 ดานบน 
 

 
 

ภาพท่ี 19 ดานลาง 
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25 
cm

6 cm

6 cm
19 cm

1 cm

 
ภาพท่ี 20 สวนของขนาดภายในตัวเครื่อง 

 

       3.2.2  มอเตอรไฟฟากระแสตรง  
    มอเตอรไฟฟากระแสตรงมีคุณสมบัติคือ มีขนาดแรงดันไฟฟา 12 V ความเร็วรอบ 200
รอบตอนาที นํามาตอกับแกนหมุนในการควบคุมการตกของลูกมะนาว 
 

 
 

ภาพท่ี 21 มอเตอรไฟฟากระแสตรง 
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       3.2.3  เซอรโวมอเตอร 
     เซอรโวมอเตอร ที่ถูกประกอบรวมกับชุดเกียรและสวนควบคุมตางๆไวในโมดูลเดียวกัน 
หรือ ภายในกลองพาสติกเดียวกัน โดยมอเตอรชนิดน้ีจะมีสายตอใชงานเพียง 3 เสนเทาน้ัน คือ 
VCC,GNDและ สายสัญญาณควบคุม(Control Line) ซึ่งสามารถควบคุมใหมอเตอรหมุนซาย หรือ 
ขวาไดจากสายสัญญาณเพียงเสนเดียวโดยสัญญาณที่ใชควบคุมน้ีจะเปนสัญญาณ พัลสวิดมอดูเลท 
(PWM) 

 

 
 

ภาพท่ี 22 เซอรโวมอเตอร 
 

3.3  ออกแบบและสรางสวนวงจรควบคุม 
        3.3.1  การกําหนดอินพุตและเอาตพุต 

    การกําหนดอินพุตและเอาทพุตน้ันจะทําใหสะดวกตอการออกแบบ ดังแสดงในตารางที่ 
3 มีดังน้ี 
ตารางท่ี 3  การแบงแยกอินพุตและเอาทพุต 

Input Output 
การทํางาน ชนิด I/P จํานวน 

bit 
การทํางาน ชนิด O/P จํานวน 

bit 
สวิตซ Start/Stop Digital 1 มอเตอรกระแสตรง Digital 1 
สวิตซ Ok Digital 1 เซอรโวมอเตอร Digital 1 
สวิตซ Cancel Digital 1 แสดงผล Digital 1 
สวิตซ Up Digital 1    
สวิตซ Down Digital 1    
รับขอมูลจาก sensor Analog 4    
รับขอมูลอินฟาเรท Analog      1    
รวมจํานวน Input      10 รวมจํานวน Output  3 
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       3.3.2  เลือกไมโครคอนโทรลเลอร 
การออกแบบระบบควบคุมการคัดแยกสีและนับจํานวนมะนาว ในงานวิจัยน้ีจะเลือกใช

ไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล PIC เบอร 16F877A เพื่อใชในการประมวลผลรับสงขอที่ไดจากการกด
สวิตซและการตรวจวัดของเซนเซอรซึ่งติดตอสื่อสารแบบ I2C  

การออกแบบวงจรในงานวิจัยน้ีใชคริสตัลที่มีความถ่ี 4 MHz แตจริงๆแลว
ไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล PIC-16F877 สามารถใชคาสูงสุดเทากับ 20 MHz ซึ่งออสซิลเลเตอร
แบบตางๆ จะสามารถกําหนดในโปรแกรมเพื่อใหไมโครคอนโทรลเลอรสามารถทํางานได           

 

 
 

ภาพท่ี 23  วงจรพื้นฐานไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล PIC  เบอร 16F877 
 
       3.3.3  การแสดงสถานะจํานวน 

ปริญญานิพนธน้ีออกแบบใหมีการแสดงคาของกําหนดจํานวนลูกมะนาว 

 
ภาพท่ี 24 การแสดงผลจํานวนลูกมะนาว 
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3.3.4  การตอใชงานวงจรรวมกับ  PIC 16F877 

 

 
ภาพท่ี 25 แสดงการตอใชงานวงจรรวมกับ PIC16F877 

       3.3.5  วงจรขับมอเตอร 
      การสรางวงจรขับมอเตอร เน่ืองจากสัญญาณที่ไดจากไมโครคอนโทรลเลอรมีคานอยจึง
ตองใชวงจรขับแรงดันชวยเพิ่มคาแรงดันและกระแสใหเพียงพอสําหรับการขับ มอเตอรไฟฟา
กระแสตรง ซึ่งวงจรขับแรงดันน้ีสามารถใหกระแสไดสูงถึง 500 mA และแรงดัน 12 V 
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ภาพท่ี 26 ลักษณะการตอวงจรขับมอเตอร 
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       3.3.6  ออกแบบลายวงจรพิมพและสรางแผนวงจรพิมพ 
 

 
 

ภาพท่ี 27 PCBดานบน 
 

 
 

ภาพท่ี 28 PCBดานลาง 
 

 
 

ภาพท่ี 29 บอรดขับมอเตอร 
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บทที่  4 
ผลการทดลอง 

 
4.1 การทดลองการทํางานของอุปกรณแสดงผล 
      การแสดงผลของเครื่องคัดแยกสน้ัีน  จะใชเซนเซอรในการตรวจจับสีและไมโครคอนโทรเลอรใน
การประมวลผลจากน้ันก็จะสั่งงานไปยังมอเตอรเพื่อทําการคัดแยกสีและแสดงผลในจอ LCD ดังแสดง
ในภาพที่ 30 
 

 
 

ภาพท่ี 30  แสดงการติดต้ังเซนเซอรในการจับส ี
 

 
 

ภาพท่ี 31 การแสดงผลของ LCD



30 
 

4.2 การทดลองโปรแกรมและการสั่งงานดวยสวิตช  
      ผลการทดลองการคัดแยกสีและนับจํานวนมะนาว   ดวยการเลือกสีและจํานวนโดยการกดสวิตช 
เพื่อกําหนดคาจํานวนมะนาวที่ตองการ โดยใชสวิตชชนิดกดติดปลอยดับ สามารถควบคุมการทํางาน
ได เชน ถาตองการมะนาวสีเขียว 10 ลูก ก็กดปุม Ok และ Cancel พรอมกันคางไวประมาณสาม
วินาที จะเขาสูโปรแกรมการเลือกสีและจํานวน จากน้ันก็กดปุม up หรือ down เพื่อเลือกสีและ
จํานวน และกดปุม Ok ก็เขาสูโปรแกรม และกดปุม Start/Stop เพื่อเริ่มและหยุดโปรแกรมมีการ
แสดงคาของสีและจํานวนมะนาวบนหนาจอ  LCD แสดงในภาพที่ 32 
 

 

 
 

ภาพท่ี 32 การทดลองโปรแกรมและการสั่งงานดวยสวิตช 
 
4.3 ผลการทดลองของภาคขับมอเตอร 
      การทดลองของภาคขับมอเตอร เมื่อนําชุดควบคุมควบคุมมอเตอรตอเขากับชุดควบคุม
คอนโทรลเลอรและมอเตอร  แลวทําการกําหนดคาสีและจํานวนมะนาวสั่งงานดวยสวิตช ผลที่ไดคือ
ภาคขับมอเตอรจะทํางานหลังจากกดสวิตชสงคาแลวจะแสดงคาที่สงทางจอ LCD โดยสามารถควบคุม
การทํางานของมอเตอรได ซึ่งในการทดลองน้ีไดมะนาวสีเขียวและสีเหลืองมาทดลอง คือเมื่อมีมะนาว
สีเขียวและสีเหลืองตกลงมาก็จะสามารถคัดสี และนับผลมะนาวได ดังแสดงในภาพที่ 35 
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ภาพท่ี 33 แสดงการทํางานภาคขับมอเตอร 
 

 
 

ภาพท่ี 34 การทดลองการหมุนของมอเตอร 
 

 
 

ภาพท่ี 35 แสดงการทํางานเมื่อคัดสีมะนาว 
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4.4 ผลการทดลองความถูกตองในการคัดแยกมะนาว 
 ทําการทดลองโดยใชตัวอยางมะนาว สีเขียว และสีเหลือง อยางละ 20 ลูก ทําการทดลองให
เครื่องทําการแยกสีจํานวน 10 ครั้ง เพื่อดูความถูกตองในการคัดแยก และดูความเร็วในการคัดแยก 
ผลที่ได เปนดังตารางที่ 4-1 

 
ตารางท่ี 4 ผลความถูกตองในการคัดแยกสีมะนาว 

คร้ังท่ี
ทดลอง 

มะนาวสี
เขียว (ลูก) 

มะนาวสี
เหลือง (ลูก) 

จํานวนลูกท่ี
ผิดพลาด (ลูก) 

ความ 
ผิดพลาด (%) 

ความเร็ว 
(ลูก/นาที) 

1 20 20 0 0  32 
2 19 21 1 5  31 
3 18 22 2 10  29 
4 21 19 1 5  30 
5 20 20 0 0  31 
6 20 20 0 0  29 
7 19 21 1 5  28 
8 20 20 0 0  29 
9 19 21 1 5  30 
10 20 20 0 0  31 

เฉลีย่ 3 30 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลการทดลอง 

จากผลการออกแบบ สราง และทดลองใชงานเครื่องคัดแยกสีมะนาว โดยใชหลักการทางกลใน
การปอนผลมะนาวเขาระบบครั้งละ 1 ลูก และทําการตรวจจับสีโดยใชเซนเซอรสี แลวสั่งการใหเซอร
โวมอเตอรหมุนไปในตําแหนงที่กําหนด เพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลออกของผลมะนาวตามการ
ตรวจจับของเซนเซอรสี พบวาเครื่องสามารถทํางานไดตามการออกแบบ โดยสั่งการควบคุมรูปแบบ
การทํางานตางๆ ไดจากสวิตชหนาเครื่อง ตามโปรแกรมที่ไดเขียนไว สามารถควบคุมเซอรโวมอเตอร
ใหหมุนไปในทิศทางที่ตองการเพื่อคัดแยกสีของผลมะนาวตามการตรวจจับสีของเซนเซอร  และ
แสดงผลที่หนาจอแสดงผลเพื่อใหผูใชสามารถควบคุมระบบไดตามวัตถุประสงคที่กําหนด ทั้งน้ีได
ออกแบบโปรแกรมการทํางานใหสามารถต้ังคาสีมะนาวที่จะทําการคัดแยก และต้ังคาจํานวนมะนาวที่
จะใหนับในแตละสีได จากการทดลองใชงานโดยใหเครื่องทําการคัดแยกผลมะนาวสีเขียวและสีเหลือง 
อยางละ 20 ลูก ทําการทดลอง 10 ครั้งพบวา เครื่องคัดแยกสีมะนาวมีความผิดพลาดในการคัดแยกสี
เฉลี่ย 3% และมีความเร็วในการคัดแยก เฉลี่ย 30 ลูกตอนาที  

 
5.2  อภิปรายผล 

จากการออกแบบและสรางเครื่องคัดแยกสีมะนาว ทําการทดลองใชงานและบันทึกผล ทําให
ทราบวาเครื่องสามารถทํางานไดตามการออกแบบ โดยผลที่ไดจากการทดลองใชงานสามารถกลาวถึง
ขอดี-ขอเสียของเครื่องคัดแยกสีและนับจํานวนมะนาว ดังน้ี 

5.2.1  ขอดี 
  ชวยลดความความผิดพลาดในการนับมะนาวและคัดแยกสีมะนาว 
  สะดวกและงายตอการควบคุมของผูใช 
  ลดตนทุนในการใชแรงงานคน 
 

5.2.2  ขอเสีย 
         มีความผิดพลาดในการแยกสีในบางครั้ง 
   ความเร็วในการคัดแยกนอยเกินไป 
 
5.3 ขอเสนอแนะ 

ปญหาการคัดแยกสีมะนาวมีการผิดพลาดเน่ืองจากการตกของลูกมะนาวที่ไมเปนทรงกลมทํา
ใหอาจมีการเอียงไดในทิศทางใดทิศทางหน่ึงซึ่งมีผลทําใหเซนเซอรมีการจับสีผิดพลาด มีผลตอเครื่อง
ใหทํางานผิดพลาดได วิธีการแกไขปญหาน้ีจะตองเพิ่มเซนเซอรเพิ่มเพื่อที่จะใหมีการจับสีไดมากข้ึน
และลดความผิดพลาดที่เกิดจากการเอียงของลูกมะนาวได ในสวนความเร็วในการคัดแยก สามารถ
แกไขไดโดยเพิ่มความเร็วในการสงลูกมะนาวเขาระบบ และเพิ่มความเร็วในการหมุนของเซอรโว
มอเตอร เพื่อเพิ่มความเร็วในการคัดแยก 
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ภาคผนวก ก 
โปรแกรมควบคุมการทํางาน 

 
#include <16F877A.h>    ; เรียกใชงานเบอร PIC16F877 
#device adc=10     ; กําหนดโมดูล ADC เปนขนาด 10 บิต 
#FUSES NOWDT                   ; ไมใชงาน Watch dog timer 
#FUSES HS                            ; กําหนดโหมดเปน High speed clock 
#FUSES NOPUT                    ; ไมใชงาน Power Up Timer 
#FUSES PROTECT                 ; ปองกันการอานโคดโปรแกรม 
#FUSES NODEBUG               ; ไมใชโหมดการตรวจสอบการทํางานของ 

ของโปรแกรม 
#FUSES NOBROWNOUT       ; ไมใชงาน brownout reset 
#FUSES NOLVP                        ; ไมใชงาน low voltage prgming, 

B3(PIC16) or B5(PIC18)    used for I/O 
#FUSES NOCPD                        ; ไมใชงาน EE protection 
#FUSES NOWRT                       ; ไมปองกันการเขียนหนวยความจํา 
#use delay(clock=10MHz)      ; ใช clock 10 MHz 
#use rs232(baud=9600,xmit=pin_b6,rcv=pin_b7,stream=COM1)  ; เปดใชงานโมดูล UART 

กรณีตองการตรวจสอบการทํางานของ
โปรแกรม ปกติจะไมไดใชงาน 

#use fast_io(B)      ; กําหนดใหพอรต B ทํางานในโหมด Fast 
/******************************************************************************/ 
/* INCLUDE LIBRARY                                                                    
*/ 
/******************************************************************************/ 
#include <lcd20x4.c>      ; เรียกใชงานไลบราลี่ LCD 
/******************************************************************************/ 
/* STATUS CONTROL                                                                     
*/ 
/******************************************************************************/ 
#define HI           1     ; กําหนดคําวา Hi แทนตัวเลข 1 
#define LO           0     ; กําหนดคําวา LO แทนตัวเลข 0 
 
/******************************************************************************/ 
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/* DEFINE BUTTONS                                                                     
*/ 
/******************************************************************************/ 
#define BT_ST()      input(PIN_B0)      ; กําหนดใหพอรต B0 เปนปุม เริ่มการ 

ทํางาน 
#define BT_OK()      input(PIN_B1)     ; กําหนดใหพอรต B1 เปนปุม ตกลง 
#define BT_CL()      input(PIN_B2)     ; กําหนดใหพอรต B2 เปนปุม ยกเลิก 
#define BT_UP()      input(PIN_B3)     ; กําหนดใหพอรต B3 เปนปุม เพ่ิม 
#define BT_DW()      input(PIN_B4)     ; กําหนดใหพอรต B4 เปนปุม ลด 
 
/******************************************************************************/ 
/* SERVO MOTOR                                                                        
*/ 
/******************************************************************************/ 
#define Servo_Pin(x)  output_bit(pin_c0,x)  ; กําหนดใหพอรต C0 เปนขาควบคุมเซอร 

โว 
/******************************************************************************/ 
/* SERVO POSITION                                                                     
*/ 
/******************************************************************************/ 
#define Servo_Left   312     ; กําหนดคําวา Servo_Left แทนคา 312 

หมายถึงตําแหนง เซอรโวหันไปทางซาย 
#define Servo_Center 490     ; กําหนดคําวา Servo_Center แทนคา 490 

หมายถึงตําแหนง   เซอรโวอยูตรงกลาง 
#define Servo_Right  625       ; กําหนดคําวา Servo_Right แทนคา 625 

หมายถึงตําแหนงเซอรโวหันไปทางขวา 
#define T_20MS       6250 
unsigned int16 Servo_Position = Servo_Center; ; กําหนดตัวแปร สําหรับเก็บตําแหนงของ 

เซอรโว 
 

/******************************************************************************/ 
/* DEFINE SENSOR                                                                      
*/ 
/******************************************************************************/ 
#define Sensor()              input(PIN_E0)  ; กําหนดพอรต E0 เปนอินฟาเรท 
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#define Select_Sensor1()      set_adc_channel(0)  ; ขา ADC สําหรับอานคาสีชองที่ 1 
#define Select_Sensor2()      set_adc_channel(1)  ; ขา ADC สําหรับอานคาสีชองที่ 2 
#define Select_Sensor3()      set_adc_channel(2)  ; ขา ADC สําหรับอานคาสีชองที ่3 
#define Select_Sensor4()      set_adc_channel(3)  ; ขา ADC สําหรับอานคาสีชองที่ 4 
#define Read_Sensor()         read_adc()   ; ตองชื่อ Read_Sensor แทนการคําสั่ง 

read_adc() เปนคําสั่งอานอนาลอกเปน
ดิจิตอล 

/******************************************************************************/ 
/* CONTROL MOTOR             */ 
/******************************************************************************/ 
#define Motor_On()            set_pwm1_duty(255);  ; กําหนดคําวา Motor_On แทนคําสั่ง 

set_pwm_duty (ใหมอเตอร ทํางาน) 
#define Motor_Stop()          set_pwm1_duty(0); ; กําหนดคําวา Motor_Off แทนคําสั่ง 

set_pwm_duty (ใหมอเตอร หยุดทํางาน) 
/******************************************************************************/ 
/* EEPROM                                                                     */ 
/******************************************************************************/ 
#define Read_Status()         read_eeprom(0)  ; กําหนดคําวา Read_Status แทนการอาน 

หนวยความจําตําแหนง 0 
#define Record_Status()       write_eeprom(0,0xAA)  ; กําหนดคําวา Record_Status แทนการ 

เขียนขอมูล 0xAA ไปที่หนวยความจํา
ตําแหนง 0 

/******************************************************************************/ 
/* LEMON MODE                                                                         
*/ 
/******************************************************************************/ 
#define MODE_NOCNT_LEMON      0   ; แทน 0 ดวยโหมดไมนับลูกมะนาว 
#define MODE_CNT_GLEMON       1   ; แทน 1 ดวยโหมดนับลูกมะนาวสีเขียว 
#define MODE_CNT_YLEMON       2   ; แทน 2 ดวยโหมดนับลูกมะนาวสีเหลือง 
#define Read_Mode()           read_eeprom(13) ; อานโหมดการทํางานที่หนวยความจํา 
#define Record_Mode(x)        write_eeprom(13,x)   ; บันทึกโหมดการทํางานที่หนวยความจํา 
int mode; 
unsigned long Ref_Color;    ; ตัวแปรเก็บคาสีสําหรับอางอิงส ี
unsigned long Num_GLemon;    ; ตัวแปรเก็บจํานวนมะนาวสีเขียว ของ 

โหมดนับมะนาวสีเขียว 
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unsigned long Num_YLemon;    ; ตัวแปรเก็บจํานวนมะนาวสีเหลือง ของ 
โหมดนับมะนาวสีเหลือง 

unsigned long GLemon = 0;    ; ตัวแปรเก็บจํานวนมะนาวสีเขียว 
unsigned long GLemon_Old=-1;   ; ตัวแปรเก็บจํานวนมะนาวสีเขียวเกา 
unsigned long YLemon = 0;    ; ตัวแปรเก็บจํานวนมะนาวสีเหลือง 
unsigned long YLemon_Old=-1;   ; ตัวแปรเก็บจํานวนมะนาวสีเหลืองเกา 
#define STOP   0     ; แทนคา 0 ดวยสถานะ หยุดทํางาน 
#define START  1     ; แทนคา 1 ดวยสถานะ ทํางาน 
int1  Status     = STOP;    ; ตัวแปรเก็บสถานะ 
int1  Status_Old = START;    ; ตัวแปรเก็บสถานะเกา 
#define T3SEC        150       ; แทนคา 150 แทนเวลา 3 วินาท ี
#define T15SEC       750       ; แทนคา 750 แทนเวลา 15 วินาท ี
int16 count_time; 
int16 count_time1; 
/******************************************************************************/ 
/* Function Prototypes                                                            
     */ 
/******************************************************************************/ 
void Show_Menu(void);    ; ฟงกชั่นสําหรับโชวเมนูบนจอ LCD 
void Run_Machine(void);        ; ฟงกชั่นสําหรับแยกมะนาว 
void Setting_Machine(void);    ; ฟงกชั่นสําหรับต้ังคาของมะนาว 
void Setup(void);     ; ฟงกชั่นสําหรับเลือกโหมด 
void Calibrate(void);     ; ฟงกชั่นสําหรับปรับคาส ี
void Record_REF_Color(unsigned long color); ; ฟงกชั่นสําหรับบันทึกคาสีอางอิง 
unsigned long Read_REF_Color(void);   ; ฟงกชั่นสําหรับอานคาสีอางอิงจาก 

หนวยความจํา 
void Record_Num_GLemon(unsigned long num); ; ฟงกชั่นสําหรับบันทึกจํานวนของมะนาว 

สีเขียว 
unsigned long Read_Num_GLemon(void);  ; ฟงกชั่นสําหรับอานจํานวนมะนาวสีเขียว 
void Record_Num_YLemon(unsigned long num); ; ฟงกชั่นสําหรับบันทึกจํานวนของมะนาว 

สีเหลือง 
unsigned long Read_Num_YLemon(void);  ; ฟงกชั่นสําหรับอานจํานวนมะนาวส ี

เหลือง 
unsigned long read_color(void);   ; ฟงกชั่นสําหรับอานส ี
 

/******************************************************************************/ 
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/* Function : main()                                                              
     */ 
/******************************************************************************/ 
void main (void)                                                  ; ฟงกชั่นหลัก 
{ 
PORT_B_PULLUPS(true);    ; กําหนดใหพอรต B ตอ Resister 
set_tris_b(0x1F);     ; กําหนดใหพอรต B เปนอินพุต 
 
// Enable Timer0 
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256); ; เปดใชงานไทเมอร 0 จับเวลาขณะเครื่อง 

ทํางาน 
set_timer0(61); 
// Enable timer1 
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8);  ; เปดใชงานไทเมอร 1 สําหรับสรางพัลส 

ควบคุมเซอรโซ 
set_timer1(0); 
// Enable CCP module 
setup_ccp1(CCP_PWM);                   ; เปดใชงานโมดูล PWM เพื่อใชควบคุม 

ความเร็วมอเตอร 
setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,255,1);    ; เปดใชงานไทเมอร 2 สําหรับใชงาน 

รวมกับโมดูล PWM 
set_timer2(0); 
Motor_Stop();      ; สั่งใหมอเตอรหยุดทํางาน 
// Enable ADC module 
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL|ADC_CLOCK_DIV_8);  ; เปดใชงานโมดูลสัญญาณ 

อนาลอกเปนดิจิตอล 
setup_adc_ports(AN0_AN1_AN2_AN3_AN4);  ; เปดใชงานโมดูล ADC ชอง 0,1,2,3,4 
// Enable interrupts 
enable_interrupts(INT_TIMER0);   ; เปดใชงานอินเทอรัปตไทเมอร 0 
enable_interrupts(INT_TIMER1);   ; เปดใชงานอินเทอรัปตไทเมอร 1 
enable_interrupts(GLOBAL);    ; เปดใชงานอินเทอรัปตทั้งหมด 
// Initail LCD module 
lcd_init();      ; กําหนดการทํางาน LCD 
if(Read_Status() != 0xAA){     ; อานสถานะของหนวยความจํา 
Record_Status();     ;ทําการบันทึกคาของหนวยความจําเพ่ือ 
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ไมใหเขาในเง่ือนไขนี้อีก 
Record_REF_Color(600);    ; กําหนดคาเริ่มตนของสีอางอิงเปน 600 

และบันทึกลงหนวยความจํา 
Record_Num_GLemon(0);    ; กําหนดจํานวนของมะนาวสีเขียวเปน 0 

ในหนวยความจํา 
Record_Num_YLemon(0);    ; กําหนดจํานวนของมะนาวสีเหลืองเปน 0 

ในหนวยความจํา 
Record_Mode(MODE_NOCNT_LEMON);   ; กําหนดโหมดเริ่มตนใหเปนโหมดไมนับ 

ลูกมะนาว 
} 
Ref_Color = Read_REF_Color();   ; อานคาสีอางอิงจากหนวยความจํา 
Num_GLemon = Read_Num_GLemon();  ; อานจํานวนมะนาวสีเขียวจาก 

หนวยความจํา 
Num_YLemon = Read_Num_YLemon();  ; อานจํานวนมะนาวสีเหลืองจาก 

หนวยความจํา 
mode = Read_Mode();     ; อานโหมดจากหนวยความจํา 
Servo_Position = Servo_Right;      ; สั่งใหเซอรโวหันไปทางขาวเพ่ือทิ้งลูก 

มะนาวที่อาจจะคางในเครื่อง 
delay_ms(2000);     ; หนวงเวลา 2 วินาท ี
Servo_Position = Servo_Center;   ; สั่งใหเซอรโวไปยังตําแหนงตรงกลาง 
Show_Menu();      ; โชวเมนู 

; โปรแกรมจะทํางานในลูปน้ีตลอด 
while(true) 
{ 
Run_Machine();      ; เรียกฟงกชั่นแยกลูกมะนาว 
Setting_Machine();     ; เรียกฟงกชั่นต้ังคาเครื่องแยกมะนาว 
} 
} 
/******************************************************************************/ 
/* Function : Timer0_Isr()                                                        
     */ 
/* Interrupt every : 20 ms                                             
     */ 
/******************************************************************************/ 
#INT_TIMER0      ; ฟงกชั่นอินเทอรรัปตไทเมอร 0 เกิดอิน 



42 
 

เทอรรัปตทุกๆ 10 ms 
void Timer0_Isr(void) 
{ 
set_timer0(61); 
count_time++;         ; บวกเวลาไปอีก 1 
count_time1++;     ; บวกเวลาไปอีก 1 
} 
/******************************************************************************/ 
/* Function : Timer1_Isr()                                                          
     */ 
/******************************************************************************/ 
#INT_TIMER1      ; ฟงกชั่นอินเทอรรัปตไทเมอร 1 
void Timer1_Isr(void) 
{ 
static int1 Servo_Stat = 0; 
switch(Servo_Stat)       ; เช็คสถานะ ของพัลส 
{ 
case 0:  set_timer1(65536-Servo_Position);  ; สําหรับสรางพัลสชวง High 
Servo_Pin(HI); 
Servo_Stat = 1; 
break; 
case 1:  set_timer1(65536-(T_20MS-Servo_Position)); ; สําหรับสรางพัลสชวง Low 
Servo_Pin(LO); 
Servo_Stat = 0; 
break; 
} 
} 
/******************************************************************************/ 
/* Function : Show_Menu()                                                             
*/ 
/******************************************************************************/ 
void Show_Menu(void)      ;โชวเมนูบนจอ LCD 
{ 
lcd_gotoxy(1,1);printf(lcd_putc," Lemon        "); 
lcd_gotoxy(1,2);printf(lcd_putc,"Green :             "); 
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lcd_gotoxy(1,3);printf(lcd_putc,"Yellow:             "); 
lcd_gotoxy(1,4);printf(lcd_putc,"Status:             "); 
} 
/******************************************************************************/ 
/* Function : Run_Machine()                                                           
*/ 
/******************************************************************************/ 
void Run_Machine(void) 
{ 
static int1  BT_Stat;      ; สรางตัวแปรสําหรับเก็บสถานะของ  

สวิตซ 
static int step = 0;       ; สรางตัวแปรสเต็ปการทํางานของการแยก 

มะนาว 
unsigned long color_avg;     ; ตัวแปรเก็บคาสีที่ไดจากการเฉลี่ยแลว 
if(GLemon != GLemon_Old){     ; ตรวจสอบวามะนาวสีเขียวเปลี่ยนแปลง 

หรือไม 
GLemon_Old = GLemon;     ; กําหนดจํานวนของมะนาวเกาเปนจํานวน 

มะนาวใหม 
lcd_gotoxy(8,2);printf(lcd_putc," %lu       ",GLemon); ; แสดงจํานวนมะนาวสีเขียว 
} 
if(YLemon != YLemon_Old){    ; ตรวจสอบวามะนาวสีเหลืองเปลี่ยนแปลง 

หรือไม 
YLemon_Old = YLemon;    ; กําหนดจํานวนของมะนาวเกาเปนจํานวน 

มะนาวใหม 
lcd_gotoxy(8,3);printf(lcd_putc," %lu       ",YLemon); ; แสดงจํานวนมะนาวสีเหลือง 
} 
if(Status != Status_Old){ ; อานสถานะควบคุมวาเปลี่ยนแปลงหรือไม 
Status_Old = Status;     ; เปลี่ยนสถานะเกาเปนสถานะใหม 
lcd_gotoxy(8,4); 
switch(Status)      ; ตรวจสอบสถานะควบคุม 
{ 

; สถานะเริ่มทํางาน 
case START: printf(lcd_putc,"  START  "); break;  ; แสดงสถานะเริ่มทํางานบนจอ LCD 

สถานะหยุดทํางาน 
case  STOP: printf(lcd_putc,"  STOP   "); break; ; แสดงสถานะหยุดทํางานบนจอ LCD 
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} 
} 
if((!BT_ST())&&(BT_Stat==0)){     ; ตรวจสอบวามีการกดสวิตซ START  

หรือไม 
delay_ms(10);       ; หนวงเวลาเพ่ือตรวจสอบอีกครั้ง 
if(!BT_ST()){      ; ตรวจสอบวามีการกดสวิตซ START  

หรือไม 
BT_Stat = 1;       ; กําหนดสถานะของ BT_Stat เปน 1 
Status = ~ Status;      ; กลับสถานะ 
switch(Status){      ; ตรวจสอบสถานะ 
case  STOP: Step = 0;       ; สถานะหยุดทํางาน 
Motor_Stop();       ; สั่งใหมอเตอรหยุดทํางาน 
Servo_Position = Servo_Center;     ; สั่งใหเซอรโวอยูตําแหนงกลาง 
break; 
case START: Step = 1;      ; สถานะทํางาน 
break; 
} 
} 
} 
if(BT_ST()){       ; ถาไมมีการกดสวิตซ START 
delay_ms(10);       ; หนวงเวลา 
if(BT_ST()){      ; ถาไมมีการกดสวิตซ START 
BT_Stat = 0;       ; เคลียร BT_Stat เปน 0 
} 
} 
if(step == 1){       ; ถาสเต็ปการทํางานเปน 1 
Motor_On();      ; สั่งใหมอเตอรทํางาน 
Step = 2; 
Count_time1 = 0; 
} 
if(step == 2){       ; ถาสเต็ปการทํางานเปน 2 
if(sensor()==0){ 
step = 1;       ; กําหนดใหสเต็ปเปน 1 
Motor_Stop();       ; สั่งใหมอเตอรหยุดทํางาน 
color_avg = read_color();     ; อานคาของสีมะนาว 
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if(color_avg < Ref_Color){       ; ถามะนาวเปนสีเหลือง 
Servo_Position = Servo_Left;     ; สั่งใหเซอรโวไปทางซาย 
YLemon++;       ; เพ่ิมจํานวนมะนาวสีเหลืองอีกหน่ึง 
if(mode == MODE_CNT_YLEMON){    ; ถาเปนโหมดนับจํานวนลูกมะนาว 
if(YLemon == Num_YLemon){     ; ถาจํานวนมะนาวสีเหลืองเทากับจํานวน 

มะนาวที่ต้ังไว 
YLemon = 0;       ; เคลียรจํานวนมะนาวสีเหลือง 
Status = STOP;      ; สถานะหยุดทํางาน 
Motor_Stop();       ; สั่งใหมอเตอรหยุดทํางาน 
step = 0;       ; สั่งใหสเต็ปเปน 0 
} 
} 
} 
else{                   // Green lemom 
Servo_Position = Servo_Right;    ; สั่งใหมอเตอรไปทางขวา 
GLemon++;      ; เพ่ิมมะนาวสีเขียว 
if(mode == MODE_CNT_GLEMON){   ; ถาเปนโหมดนับจํานวนลูกมะนาว 
if(GLemon == Num_GLemon){   ; ถาจํานวนมะนาวสีเขียวเทากับจํานวน 

มะนาวที่ต้ังไว 
GLemon = 0;      ; เคลียรจํานวนมะนาวสีเขียว 
Status = STOP;      ; สถานะหยุดทํางาน 
Motor_Stop();      ; สั่งใหมอเตอรหยุดทํางาน 
step = 0;      ; สั่งใหสเต็ปเปน 0 
} 
} 
} 
Servo_Position = Servo_Right;      ; สั่งเซอรโวไปทางขวา 
delay_ms(500); หนวงเวลา 
Servo_Position = Servo_Center;    ; สั่งเซอรโวไปตําแหนงตรงกลาง 
delay_ms(500);      ; หนวงเวลา 
} 
if(count_time1 >= T15SEC){     ; ถาเวลาครบ 3 วินาท ี
Status = STOP;      ; ใหสถานะเปนหยุดการทํางาน 
Motor_Stop();       ; สั่งใหมอเตอรหยุดทํางาน 
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step = 0;       ; เปลี่ยนสเต็ปการทํางานเปน 0 
} 
} 
} 
 

/******************************************************************************/ 
/* Function : Setting_Machine()                                                       
*/ 
/******************************************************************************/ 
void Setting_Machine(void) 
{ 
if((!BT_OK())&&(!BT_CL())){     ; ถามีการกดปุม ตกลง และปุม ยกเลิก 
if(count_time >= T3SEC){     ; ถาเลาครบ 3 วินาท ี
 
Motor_Stop();       ; สั่งไหมมอเตอรหยุดการทํางาน 

; แสดงโหมดต้ังคาตาง  ๆ
lcd_gotoxy(1,1);printf(lcd_putc,"    Select Mode     "); 
lcd_gotoxy(1,2);printf(lcd_putc,"Press + : Setup     "); 
lcd_gotoxy(1,3);printf(lcd_putc,"Press - : Calibrate "); 
lcd_gotoxy(1,4);printf(lcd_putc,"Press C : Exit      "); 
 

; หากมีการกดปุมใหรอจนกวาไมกดปุม 
while((!BT_OK())||(!BT_CL())||(!BT_UP())||(!BT_DW())); delay_us(10); 

; หากมีการกดปุม ยกเลิก ปุมเพ่ิม ปุมลด 
while(( BT_CL())&&( BT_UP())&&( BT_DW())); delay_us(10); 
if(!BT_UP()){       ; ถากดปุม เพ่ิม 
Setup();       ; เรียกโหมด Setup() 
} 
if(!BT_DW()){       ; ถากดปุมลด 
Calibrate();       ; เรียกโหมดตั้งคาส ี
} 
Status = STOP;      ; กําหนดสถานะเปนหยุดทํางาน 
Status_Old =~ Status;     ; กําหนดสถานะเกาเปนสถานะตรงกันขาม 

กับสถานะใหม 
GLemon_Old = -1;      ; กําหนดจํานวนมะนาวสีเขียวเกามีจํานวน  

-1 
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YLemon_Old = -1;     ; กําหนดจํานวนมะนาวสีเหลืองเกามี 
จํานวน -1 

Show_Menu();       ; เรียกโชวเมน ู
} 
} 
else 
{ 
count_time = 0;      ; เคลียรเวลา 
} 
} 
/******************************************************************************/ 
/* Function : Setup()                                                             
     */ 
/******************************************************************************/ 
void Setup(void)     ; ฟงกชั่น Setup() 
{ 
int1 Stat = 1;        ; ตัวแปรเก็บสถานะวาจะออกจากโหมด  

setup หรือไม 
int index = 0; 
int mode_buf; 
unsigned long lemon_buf; 
unsigned long lemon_old; 
unsigned long Time_BT_UP = 0; 
unsigned long Time_BT_DW = 0; 
 
lemon_old = -1; 
mode_buf  = mode;      ; เอาโหมดปจจุบัน มาเก็บใหโหมดสําลอง 

; แสดงโหมด Setup บนจอ LCD 
lcd_gotoxy(1,1);printf(lcd_putc,"    Select Lemon    "); 
lcd_gotoxy(1,2);printf(lcd_putc," Mode  :            "); 
lcd_gotoxy(1,3);printf(lcd_putc," Number:   -        "); 
lcd_gotoxy(1,4);printf(lcd_putc,"                    "); 
while(Stat){ 
switch(index){ 
case 0:  lcd_gotoxy(1,2);printf(lcd_putc,">"); 
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; แสดงโหมดนับลูกมะนาว 

switch(mode_buf){ 
case MODE_NOCNT_LEMON:lcd_gotoxy(9,2);printf(lcd_putc,"  OFF  ");break; 
case  MODE_CNT_GLEMON:lcd_gotoxy(9,2);printf(lcd_putc," Green ");break; 
case  MODE_CNT_YLEMON:lcd_gotoxy(9,2);printf(lcd_putc," Yellow");break; 
} 
while((!BT_OK())||(!BT_CL())||(!BT_UP())||(!BT_DW())); delay_us(10); 
while(( BT_OK())&&( BT_CL())&&( BT_UP())&&( BT_DW())); delay_us(10); 
if(!BT_OK()){       ; ถามีการกดปุม ตกลง 
switch(mode_buf){ 

; โหมดไมนับลูกมะนาว 
case MODE_NOCNT_LEMON:  Stat  = 0; 
break; 

; โหมดนับลูกมะนาวสีเขียว 
case  MODE_CNT_GLEMON:  lemon_buf = Num_GLemon; index = 1; 
lcd_gotoxy(1,2);printf(lcd_putc," "); 
lcd_gotoxy(1,3);printf(lcd_putc,">"); 
while(!BT_OK()); delay_us(10); 
break; 

; โหมดนับลูกมะนาวสีเหลือง 
case  MODE_CNT_YLEMON:  lemon_buf = Num_YLemon; index = 1; 
lcd_gotoxy(1,2);printf(lcd_putc," "); 
lcd_gotoxy(1,3);printf(lcd_putc,">"); 
while(!BT_OK()); delay_us(10); 
break; 
} 
} 
if(!BT_CL()){       ; ถากดปุมยกเลิก 
Stat = 0;       ; ออกจากโหมด 
} 
if(!BT_UP()){       ; ถามีการกดปุมตกลง 
if(mode_buf<=1){      ; ถาโหมด นอยกวาหรือเทากับ 1 
mode_buf++;       ; ใหmode_buf++ 
} 



49 
 

else{ 
mode_buf=0;       ; ใหmode_buf=0 
} 
} 
if(!BT_DW()){       ; ถากดปุมยกเลิก 
if(mode_buf>0){      ; ถาโหมด มากกวา 0 
mode_buf--;       ; ให mode_buf-- 
} 
else{ 
mode_buf=2;      ; ให mode_buf=2 
} 
} 
break; 
case 1:  if(lemon_buf != lemon_old){   ; มะนาวเกาไมเทากับมะนาวใหม 
lemon_old = lemon_buf;     ; โหลดจํานวนมะนาวไปยังมะนาวเกา 
lcd_gotoxy(10,3);printf(lcd_putc,"%lu      ",lemon_buf); 
} 
if(!BT_OK()){       ; ถากดปุมตกลง 
mode = mode_buf;      ; เอาคาโหมดใหมไปยังตัวแปรโหมด 
Record_Mode(mode);      ; บันทึกโหมด 

;เช็คโหมด 
switch(mode){ 

; โหมดนับมะนาวสีเขียว 
case MODE_CNT_GLEMON:   Num_GLemon = lemon_buf; ; โหลดจํานวนมะนาวสีเขียวใหม 

ไปยังตัวแปร Num_GLemon 
Record_Num_GLemon(Num_GLemon);   ; บันทึกจํานวนมะนาวลงหนวยความจํา 
break; 

; โหมดนับมะนาวสีเหลือง 
case MODE_CNT_YLEMON:   Num_YLemon = lemon_buf;  ; โหลดจํานวนมะนาวสีเหลือง 

ใหมไปยังตัวแปร Num_YLemon 
Record_Num_YLemon(Num_YLemon);  ; บันทึกจํานวนมะนาวลงหนวยความจํา 
break; 
} 
Stat = 0;       ; ออกจากโหมดการทํางาน 
} 
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if(!BT_CL()){      ; ถากดปุม ยกเลิก 
Stat = 0;       ; ออกจากโหมดการทํางาน 
} 
 
if(!BT_UP()){      ; ถากดปุม ตกลง 
if(Time_BT_UP == 30000){     ; ถาเวลาที่กด มากกวา 30000 ลูป 
if(!BT_UP()){       ; ถากดปุม ตกลง 
if(lemon_buf < 1000){     ; ถา lemon_buf นอยกวา 1000 
lemon_buf++;      ; ให lemon_buf++ 
delay_ms(50); 
} 
else{ 
lemon_buf=0;       ; ให lemon_buf = 0 
} 
} 
} 
else{ 
Time_BT_UP++; 
} 
} 
if(BT_UP()){ 
if(Time_BT_UP>1000){     ; ถาเวลาที่กด มากกวา 1000 ลปู 
if(lemon_buf < 1000){     ; ถา lemon_buf นอยกวา 1000 
lemon_buf++;      ; ให lemon_buf++ 
} 
else{ 
lemon_buf=0;       ; ให lemon_buf=0 
} 
} 
Time_BT_UP = 0; 
} 
if(!BT_DW()){      ; ถามีการกดปุมยกเลิก 
if(Time_BT_DW == 30000){     ; ถาเวลาที่กด มากกวา 30000 ลูป 
if(!BT_DW()){      ; ถามีการกดปุมยกเลิก 
if(lemon_buf > 0){      ; ถา lemon_buf มากกวา 0 
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lemon_buf--;       ; ให lemon_buf--; 
delay_ms(50); 
} 
else{ 
lemon_buf=1000;      ; ให lemon_buf=1000 
} 
} 
} 
else{ 
Time_BT_DW++; 
} 
} 
 
if(BT_DW()){       ; ถาไมมีการกดปุมยกเลิก 
if(Time_BT_DW>1000){     ; ถาเวลาที่กด มากกวา 1000 ลูป 
if(lemon_buf>0){      ; ถา lemon_buf มากกวา 0 
lemon_buf--;       ; ให lemon_buf--; 
} 
else{ 
lemon_buf=1000;      ; ให lemon_buf=1000 
} 
} 
Time_BT_DW = 0; 
} 
break; 
} 
} 
} 
/******************************************************************************/ 
/* Function : Calibrate                                                           
     */ 
/******************************************************************************/ 
void Calibrate(void) 
{ 
int sel_color = 0;      ; ตัวแปรสําหรับเก็บชนิดของสีมะนาวที ่
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ตองการตั้งคาส ี
int1 Stat = 1;       ; ตัวแปร Stat สําหรับเช็ความีการออกจาก 
        โหมดตั้งคาสีหรือไม 
unsigned long value;      ; ตัวแปรเก็บคาของส ี

; แสดงขอความวาใหใสลูกมะนาวลงในถัง 
lcd_gotoxy(1,1);printf(lcd_putc,"                    "); 
lcd_gotoxy(1,2);printf(lcd_putc," Please put a lemon "); 
lcd_gotoxy(1,3);printf(lcd_putc,"    into tray!      "); 
lcd_gotoxy(1,4);printf(lcd_putc,"                    "); 
Motor_On();       ; สั่งใหมอเตอรหมุนเพ่ือใหมะนาวหลนลง 

มาที่ชองอานสีมะนาว 
// Read sensor 
while(Sensor()==1);      
Motor_Stop();       ; สั่งใหมอเตอรหยุดทํางาน 

; แสดงขอความโหมดตั้งคาสีมะนาว 
lcd_gotoxy(1,1);printf(lcd_putc," Please select color"); 
lcd_gotoxy(1,2);printf(lcd_putc,"      of lemon.     "); 
lcd_gotoxy(1,3);printf(lcd_putc," color :     -      "); 
lcd_gotoxy(1,4);printf(lcd_putc,"Up:Green   Dw:Yellow"); 
while(Stat){     ; เช็ความีการออกจากโหมดนี้หรือไม 
if(!BT_UP()){      ; ถากดปุมตกลง 
delay_us(100);      ; หนวงเวลา 
if(!BT_UP()){       ; ถากดปุมตกลง 
lcd_gotoxy(10,3);printf(lcd_putc,"Green ");  ; แสดงขอความบอกวาเลือกมะนาวสีเขียว 

ในการปรับคา 
sel_color = 1;       ; ให sel_color เปนการเลือกมะนาวสีเขียว 
while(!BT_UP());delay_us(100);    ; ถามีการกดปุมเพิ่ม 
} 
} 
if(!BT_DW()){       ; ถามีการกดปุมยกเลิก 
delay_us(100);      ; หนวงเวลา 
if(!BT_DW()){       ; ถามีการกดปุม ยกเลิก 
lcd_gotoxy(10,3);printf(lcd_putc,"Yellow");   ; แสดงขอความบอกวาเลือกมะนาวส ี

เหลืองในการปรับคา 
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sel_color = 2;       ; ให sel_colorเปนการเลือกมะนาวสี
เหลือง 
while(!BT_DW());delay_us(100);    ; รอจนกวาจะปลอยปุมลด 
} 
} 
if(!BT_OK()){       ; ถามีการกดปุมตกลง 
delay_us(100);      ; หนวงเวลา 
if(!BT_OK()){       ; ถามีการกดปุม ตกลง 
if(sel_color>0){ 
// Read color 
value = read_color();      ; อานคาของสีมะนาว 
switch(sel_color){      ; ตรวจสอบสีของมะนาวที่ใชในการปรับ 

คา 
case 1: Ref_Color = value-20; break;    ; ถามะนาวสีเขียว ใหคาอางอิงสีเทากับ  

Ref_Color = value-20 
case 2: Ref_Color = value+20; break;   ; ถามะนาวสีเหลือง ใหคาอางอิงสีเทากับ  
                                                                          Ref_Color = value-20 
} 
Record_REF_Color(Ref_Color);    ; บันทึกสีลงหนวยความจํา 
stat = 0;       ; กําหนดใหตัวแปร Stat = 0 
} 
while(!BT_OK());delay_us(100);     ; รอจนกวาจะปลอยปุม ตกลง 
} 
} 
if(!BT_CL()){       ; ถามีการกดปุมยกเลิก 
delay_us(100);      ; หนวงเวลา 
if(!BT_CL()){       ; ถามีการกดปุมยกเลิก 
stat = 0;      ; กําหนดใหตัวแปร Stat = 0 
while(!BT_OK());delay_us(100);    ; รอจนกวาจะปลอยปุม ตกลง 
} 
} 
} 
Servo_Position = Servo_Right;     ; สั่งเซอรโวไปทางขวา 
delay_ms(500);     ; หนวงเวลา 
Servo_Position = Servo_Center;   ; สั่งเซอรโวไปตรงกลาง 
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} 
/******************************************************************************/ 
/* Function : Record_REF_Color(unsigned long color)                                  
*/ 
/******************************************************************************/ 
void Record_REF_Color(unsigned long color) 
{ 
write_eeprom(1,color/1000);    ; เก็บคาสีหลัก 1000 
write_eeprom(2,(color%1000)/100);   ; เก็บคาสีหลัก 100 
write_eeprom(3,((color%1000)%100)/10);  ; เก็บคาสีหลัก 10 
write_eeprom(4,((color%1000)%100)%10);  ; เก็บคาสีหลัก 1 
} 
/******************************************************************************/ 
/* Function : unsigned long Read_REF_Color()                                         
*/ 
/******************************************************************************/ 
unsigned long Read_REF_Color(void) 
{ 
unsigned long color; 
 
color  = (unsigned long)read_eeprom(1)*1000;   ; อานคาสีหลัก 1000 
color += (unsigned long)read_eeprom(2)*100; ; อานคาสีหลัก 100 
color += (unsigned long)read_eeprom(3)*10;  ; อานคาสีหลัก 10 
color += (unsigned long)read_eeprom(4);  ; อานคาสีหลัก 1 
return(color); 
} 
 
/******************************************************************************/ 
/* Function : Record_Num_GLemon(unsigned long num)                              
     */ 
/******************************************************************************/ 
void Record_Num_GLemon(unsigned long num) 
{ 
write_eeprom(5,num/1000);    ; เก็บมะนาวสีเขียวหลัก 1000 
write_eeprom(6,(num%1000)/100);   ; เก็บมะนาวสีเขียวหลัก 100 
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write_eeprom(7,((num%1000)%100)/10);  ; เก็บมะนาวสีเขียวหลัก 10 
write_eeprom(8,((num%1000)%100)%10);  ; เก็บมะนาวสีเขียวหลัก 1 
} 
/******************************************************************************/ 
/* Function : unsigned long Read_Num_GLemon()                                       
*/ 
/******************************************************************************/ 
unsigned long Read_Num_GLemon(void) 
{ 
unsigned long num; 
num  = (unsigned long)read_eeprom(5)*1000;   ; อานมะนาวสีขียวหลัก 1000 
num += (unsigned long)read_eeprom(6)*100; ; อานมะนาวสีเขียวหลัก 100 
num += (unsigned long)read_eeprom(7)*10;  ; อานมะนาวสีเขียวหลัก 10 
num += (unsigned long)read_eeprom(8);  ; อานมะนาวสีเขียวหลัก 1 
return(num); 
} 
 
 
/******************************************************************************/ 
/* Function : Record_Num_YLemon(unsigned long num)                              
     */ 
/******************************************************************************/ 
void Record_Num_YLemon(unsigned long num) 
{ 
write_eeprom(9,num/1000);      ; เก็บมะนาวสีเหลืองหลัก 1000 
write_eeprom(10,(num%1000)/100);   ; เก็บมะนาวสีเหลืองหลัก 100 
write_eeprom(11,((num%1000)%100)/10);   ; เก็บมะนาวสีเหลืองหลัก 10 
write_eeprom(12,((num%1000)%100)%10);  ; เก็บมะนาวสีเหลืองหลัก 1 
} 
/******************************************************************************/ 
/* Function : unsigned long Read_Num_YLemon()                                        
*/ 
/******************************************************************************/ 
unsigned long Read_Num_YLemon(void) 
{ 
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unsigned long num; 
num  = (unsigned long)read_eeprom(9)*1000;    ; อานมะนาวสีเหลืองหลัก 1000 
num += (unsigned long)read_eeprom(10)*100; ; อานมะนาวสีเหลืองหลัก 100 
num += (unsigned long)read_eeprom(11)*10;  ; อานมะนาวสีเหลืองหลัก 10 
num += (unsigned long)read_eeprom(12);  ; อานมะนาวสีเหลืองหลัก 1 
return(num); 
} 
/******************************************************************************/ 
/* Function : unsigned long read_color()                                             
*/ 
/******************************************************************************/ 
unsigned long read_color(void) 
{ 
unsigned long avg_color;    
   // Select sensor 1 
   Select_Sensor1();                                             ; เลือกเซนเซอรตัวที ่1 
   delay_us(15);                                                   ; หนวงเวลา 
   avg_color = Read_Sensor();                                          ; อานคาส ี

   // Select sensor 2 
   Select_Sensor2();                                             ; เลือกเซนเซอรตัวที ่2 
   delay_us(15);                                                   ; หนวงเวลา  
   avg_color += Read_Sensor();                              ; อานคาส ี
   // Select sensor 3 
   Select_Sensor3();                                              ; เลือกเซนเซอรตัวที ่3 
   delay_us(15);                                                    ; หนวงเวลา 
   avg_color += Read_Sensor();                               ; อานคาส ี
   // Select sensor 4 
   Select_Sensor4();                                               ; เลือกเซนเซอรตัวที ่4 
   delay_us(15);                                                     ; หนวงเวลา 
   avg_color += Read_Sensor();                                ; อานคาส ี
   // Average color 
   avg_color = avg_color/4;                                     ; หาคาเฉลี่ยส ี
return(avg_color);                                                  ; สงคาเฉลี่ยส ี
} 
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ภาคผนวก ข 
คูมือการใชงาน 

 
คูมือการใชงาน 

เครื่องน้ีเปนอุปกรณที่ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการคัดแยกสีและนับจํานวนมะนาวโดยจะทําการ
คัดสีโดยเปรียบเทียบคาของสีมะนาวและนําไปแสดงผลในจอแอลซีดี การใชงานสามารถนําไปคัดแยก
มะนาวที่กําลังจะสุกหรือสุกแลวเพ่ือคัดออกจากมะนาวสีเขียวเพ่ือที่จะเก็บมะนาวไดนานขึ้น เปนตน 
 
ขั้นตอนการใชงาน 

1) เสียบปลั๊กและเปดสวิตซ 
2) ต้ังโปรแกรมโดยกดปุม Ok และ Cancel พรอมกัน 3 วินาที เพ่ือเขาสูการต้ังโปรแกรม 
3) เลือกฟงกชั่นการตั้งคาสีและจํานวนมะนาว โดยกดปุม Up และ Down 
4) เม่ือไดฟงกชั่นที่ตองการแลวกดปุม Ok 
5) กดปุม Start เพ่ือเริ่มทํางาน และปุม Stop เพ่ือหยุดการทํางาน 
 

 



ประวัตผิูวิจัย 
 

1.ชื่อ สกุล นายธนากร  สุนทรวัฒน    
      
2.ตําแหนงปจจุบัน อาจารย 

3.หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอได 
คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ศาลายา 
96 หมู 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  ( 73170 ) 
โทร:02-8894595 ตอ xxxx 
E-Mail : tanakorn.s@rmutr.ac.th , tsuntornwat@hotmail.com 

 
4.ประวัติการศึกษา 
   

วุฒิการศึกษา สถานที่ศึกษา สาขาวิชา ป พ.ศ. 

ปริญญาตรี ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

คลองหก (มทร.ธัญบุร)ี 

วิศวกรรมไฟฟา-

อิเล็กทรอนิกส 

2539 

 
5.สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  
 - 

4.ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัย 
 

1.หัวหนาโครงการวิจัย : เครื่องมือวัดระยะความละเอียดสูง  
  งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว : เครื่องมือวัดระยะความละเอียดสูง  ป 2550   
  การเผยแพร : นําไปทดลองใชงานจริงในการวัดการทรุดตัวของดิน  
  แหลงทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
 
 2.หัวหนาโครงการวิจัย : อุปกรณประหยัดการใชพลังงานไฟฟาสําหรับเครื่องปรับอากาศ 
                              ขนาดเล็ก  
  งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว : อุปกรณประหยัดการใชพลังงานไฟฟาสําหรับ 
    เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ป 2554     
  การเผยแพร : นําไปทดลองใชงานจริง โดยติดต้ังใชงานในบานพักอาศัยของผูวิจัย และ 
                   เพื่อนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 3 หลัง 
  แหลงทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
 



 3.ผูรวมวิจัย : เครื่องตัดโลหะดวยพลาสมาควบคุมดวยแขนกลอัตโนมัติ  
  งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว : เครื่องตัดโลหะดวยพลาสมาควบคุมดวยแขนกลอัตโนมัติ  
    ป 2553     
  การเผยแพร : นําไปทดลองใชงานจริง โดยใชตัดโลหะเพื่อทําช้ินงานตกแตงภายใน 
                   มหาวิทยาลัย 
  แหลงทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
 
 4.หัวหนาโครงการวิจัย : แผนที่พูดไดสําหรับผูพิการทางสายตา  
  งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว : แผนที่พูดไดสําหรับผูพิการทางสายตา  ป 2555     
  การเผยแพร : กําลังอยูในระหวางดําเนินการวิจัย 
  แหลงทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
 
5.หัวหนาโครงการวิจัย : การพัฒนาเครื่องคัดแยกสีมะนาว  
  งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว : เครื่องคัดแยกสีมะนาว  ป 2556     
  การเผยแพร : แสดงผลงานในงานราชมงคลวิชาการ ครั้งที ่5 ป 2556  
  แหลงทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
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