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บทคัดยอ 

บทความนี้นําเสนอการออกแบบและการ
สรางเครื่องสั่ งอาหารแบบไรสายที่ควบคุมดวย
ไมโครคอนโทรลเลอร (PIC16F877A) โดยตัวเครื่อง
สามารถกดหมายเลขโตะ รหัสสินคา และจํานวนที่
ตองการผานทางคียแพด  พรอมทั้ งมีจอแอลซี ดี
แสดงผลการทํางาน   ขอมูลจะถูกสงแบบไรสายโดย
อาศัยอุปกรณซิกบี  (Zigbee)    เมื่อขอมูลมาถึง
เครื่องรับแลวคอมพิวเตอรจะประมวลผล และแสดง
รายชื่ออาหารที่ส่ัง และจํานวนบนคอมพิวเตอรโดย
อาศัยการพัฒนาโปรแกรมวิชวลเบสิก  เครื่องสั่ง
อาหารไรสายที่นําเสนอนี้ลูกคาสามารถสั่งสินคาไดเอง
โดยไมตองผานพนักงาน  
 
Abstract 

A method to design and construct a 
wireless food ordering machine controlled by 
microcontroller is presented in this paper. The 
customer can enter table number, food code 

and  
 

quantity by using a keypad and check the order 
status on the LCD monitor. The data is 
transmitted through wireless communication 
system employing Zigbee device. At the 
receiver, the data is processed by a computer 
system. The food that the customer ordered and 
the quantity are displayed on the computer 
screen by the development of computer 
program using visual basic. By this proposed 
wireless food ordering machine, the self-service 
food order can be made directly by the 
customer without using any waiter.  

 
 
1. บทนํา  

ปจจุบันวิทยาการทางเทคโนโลยีเขามามี
บทบาทตอการดํารงชีวิตของมนุษยมากขึ้น ไมวาจะ
เปนการสื่อสาร  การศึกษา   หรือแมกระทั่ งการ



 

ประกอบธุรกิจรานอาหาร  ซึ่งในการประกอบธุรกิจ
รานอาหารนั้น จําเปนตองมีแหลงเงินทุน  ทรัพยากร
บุคคลเปนองคประกอบที่สําคัญ การนําเทคโนโลยีมา
ใชแทนทรัพยากรบุคคล  นอกจากจะทําใหประหยัด
เ งิ นทุ นแล วยั ง สามารถสร า งความรวด เ ร็ ว  มี
ประสิทธิภาพในการทํางานนําไปสูกลยุทธสรางจุดแข็ง
ของธุรกิจไดมากขึ้น  และเพื่อเปนการตอบสนองตอ
ความตองการที่ตองการจะลดทรัพยากรบุคคล   ใน
บทความนี้จึงไดนําเสนอการสรางและออกแบบเครื่อง
ส่ังอาหาร เพื่อเปนการทดแทนการใชบุคคลในการเดิน
รับสงรายการอาหาร โดยเครื่องสั่งอาหารนี้จะติดตั้ง
ประจําที่โตะอาหาร ลูกคาสามารถกดสั่งอาหารตาม
ตองการได สวนภายในหองประกอบอาหารก็จะรับ
รายการําทอาหารผานการสื่อสารไรสายพรอมทั้งมีการ
แสดงผลบนจอคอมพิวเตอร ซึ่งวิธีการนี้ทําใหเกิด
ความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดทรัพยากรบุคคลไป
ไดมาก 

 
2. การออกแบบและการสราง  
2.1 แผนผังการทํางานของเครื่องสั่งสินคาไรสาย 

การออกแบบและการสรางเครื่องสั่งอาหารไร
สายที่ควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร แสดงแผนผัง
การทํางานไดดังรูปที่ 1 ภายในเครื่องมีองคประกอบที่
สําคัญคือ ไมโครคอนโทรลเลอรเบอร PIC16F877A 
ทําหนาที่ประมวลผลกลางและควบคุมการทํางานทั้ง
ระบบ โดยที่ไมโครคอนโทรลเลอรจะรับสัญญาณ
อินพุตจากคียแพดขนาด 4 X 3 ทําใหผูใชสามารถกด
รหัสสินคาหรืออาหารที่ตองการ หมายเลขโตะ และ
จํานวนที่ตองการได ผลของการรับขอมูลจะถูกแสดงที่
หนาจอแอลซีดี ทําใหผูใชเกิดความสะดวกในการใช

งาน  จากนั้นขอมูลที่ รับเขามาจะถูกสงผานไปยัง 
Xbee ซึ่งเปนตัวทําหนาที่สงขอมูลแบบไรสาย ที่
ความถี่ 2.4 GHz เมื่อเคร่ืองรับรับสัญญาณแลวทํา
การถอดรหัสและขอมูลแสดงผลบนคอมพิวเตอรโดย
อาศัยการพัฒนาโปรแกรมวิชวลเบสิก เมื่อผูประกอบ
อาหารไดรับขอมูลและกระทําตามขอมูลที่แสดงผล
ผานทางเครื่องคอมพิวเตอรในหองครัว   นอกจากนี้
ราคาอาหารยังสามารถสงไปยังเครื่องสั่งที่ประจําโตะ
เพื่อใหลูกคาทราบถึงราคาอีกดวย 
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รูปที่ 1 แผนผังการทํางานของเครื่องส่ังสินคาไรสาย 
 
2.2 วงจรยอย 
2.2.1 วงจรคียแพด  

เครื่องสั่งอาหารไรสายที่นําเสนอนี้เลือกใชคีย
แพดขนาด 4 X 3 เชื่อมตอที่พอรต โดยที่ PD4-PD7 
ตอกับแถวที่ 1-4 สวน PD0-PD2 ตอกับหลักที่ 1-3  
แสดงดัง รูปที่  2 ในขั้นตอนการทํางาน 
ไมโครคอนโทรลเลอรจะสงขอมูล 0 ไปยังพอรต PD0-
PD2 ทุกครั้งที่มีการสงขอมูล ไมโครคอนโทรลเลอรจะ
ทําการอานคาที่สายทางพอรต PD4-PD7 เขามาดวย 



 

หากไมมีการกดคียใดๆ คาทางสายดานแถวจะมี
สถานะเปน 1 หมด ถาหากมีการกดคีย คาของระดับ
สัญญาณทางดานแถว จะมีสถานะเปน 0 

 
 

รูปที่ 2 วงจรการเชื่อมตอกับคียแพด 
 
2.2.2 วงจรแสดงผลดวยแอลซีดี  

การเชื่อมตอวงจรแสดงผลดวยแอลซีดี (LCD: 
Liquid Crystal Display) แสดงไดดังรูปที่ 3 มีการใช
งานขาตาง ๆ ดังนี้ ขา 1 ทําหนาที่เปนขากราวดน ขา 
2 ทําหนาที่เปนไฟเลี้ยง ขา 3 ทําหนาที่ปรับความเขม
ของการแสดงผล ขา 4 เปนขาที่ใชแยกชนิดของ
สัญญาณที่เขามายัง D0-D7 เปนรหัสคําสั่งหรือรหัส
ขอมูล ขา 5 เปนขาที่กําหนดการอานคาหรือเขียน
ขอมูลใหกับแอลซีดี ขา 6 เปนขารับสัญญาณพัลสที่
กําหนดใหแอลซีดีทํางาน และขา 7 เปนขาอินพุตเพื่อ
รับสัญญาณที่เปนรหัสคําสั่ง และรหัสขอมูล 8 บิต  
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รูปที่ 3 วงจรการเชื่อมตอดวยแอลซีดี 

 
2.2.3 วงจรเชื่อมตออุปกรณ ZigBee กับ
ไมโครคอนโทรลเลอร 

เทคโนโลยี ZigBee เปนเทคโนโลยีส่ือสารไร
สายที่จัดอยูในกลุมเครือขายการสื่อสารไรสายสวน
บุคคลหรือ WPAN (Wireless Personal Area 
Network) โดยอยูภายใตมาตรฐาน IEEE 802.15.4-
2003  เทคโนโลยีของ ZigBee เปนเทคโนโลยีประเภท
เดียวกับ Bluetooth แตเนนการที่ใชกําลังงานไฟฟาต่ํา
เพื่อใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น มี
ราคาถูกและมีความปลอดภัยในการใช งานใน
เครือขายสูง แตจะมีความเร็วในการรับสงขอมูลไมสูง
มากนัก เครื่องสั่งอาหารไรสายที่นําเสนอนี้ เลือกใช 
XBee Pro Series 2 ในการสงขอมูลไรสาย การ
เชื่อมตอวงจรแสดงไดดังรูปที่ 4 โดยใชไอซี MAX 232 
ตอรวมเพื่อปรับระดับสัญญาณ  

 

 
 

รูปที่ 4 การเชื่อมตอ XBee กับ MAX 232 
 

นอกจากนี้ XBee ที่นํามาใชสงขอมูลระหวางตัวสง
และตัวรับนั้นตองมีการเชตคาโดยการใชโปรแกรม X-
CTU เขามาชวยในการทํางาน แสดงดังรูปที่ 5 พบวา
เมื่อพิมพขอความในชองดานซายมือ ขอความนั้นจะ
แสดงที่ดานขวามือ ในทํานองเดียวกันถาหากพิมพ



 

ขอความในชองดานขวามือ จะปรากฎขอความนั้นมา
แสดงที่ดานซายมือ ซึ่งแสดงใหเห็นวา XBee ตัวสง
และตัวรับสามารถติดตอกันได  

 

 
 

รูปที่ 5 การรับสงขอมูลผาน XBee โดยใชโปรแกรม X-CTU 
 
2.3 ผังการทํางาน 

ข้ันตอนการโปรแกรมการทํางานของเครื่อง
แสดงได ดัง รูปที่  6 เ ร่ิมตน  LCD แสดงผล  “New 
order” แอลซีดีแสดงผล “WELCOME” จากนั้นแอล
ซีดีแสดงผล “ENTER ORDER” รอรับคารหัสสินคา
จาก Keypad จนกวาจํานวนจะครบ 2 หลักและกด
ปุม# คอมพิวเตอรและแอลซีดี แสดงรายการสินคานั้น  
จากนั้นแอลซีดี  แสดงผล “hot/cold”รอรับคา 
Keypad จนกวาจํานวนจะครบ 2 หลักและกดปุม# 
เปรียบเทียบคาที่ไดรับถาเปน 01 คอมพิวเตอรแสดง 
“hot1” แอลซีดี แสดงผล “hot” จากนั้นแอลซีดี 
แสดงผล  “Quantity” รอรับคาจํานวนสินคาจาก 
Keypad จนกวาจํานวนจะครบ 2 หลักและกดปุม#   
คอมพิวเตอรและ แอลซีดีแสดงหมายเลขนั้น    
นอกจากนี้เครื่องสั่งอาหารไรสายยังสามารถตรวจสอบ
และรับสงคาของหมายเลขโตะได โดยทําการเชื่อมตอ
อุปกรณ และเขียนโปรแกรมตามผังการทํางานแสดง
ดังรูปที่ 7 เมื่อไมโครคอนโทรลเลอรรับคาจากคียแพด 

คอมพิวเตอรและแอลซีดีแสดงผล “table number” 
จากนั้นรอรับคาหมายเลขโตะจากคียแพด จนกวา
จํานวนจะครบ 2 หลักและกดปุม # จากนั้น
ไมโครคอนโทรลเลอรจะทําการตรวจสอบถาหลักที่ 1 
และ 2 ตรงกับหมายเลขที่กําหนดไว คอมพิวเตอร
แสดงผลหมายเลขโตะนั้นและแอลซี ดีแสดงผล 
“CORRECT” แตถาไมใชแอลซีดีแสดงผล “Wrong” 
และวนกลับไปใหใสหมายเลขโตะใหม 



 

 
 

รูปที่ 6 แผนผังการทํางานของเครื่องส่ังอาหารไรสาย 
3. ผลการทดสอบ 

ผลทดสอบการรับสงขอความคําวา HONEY 
จากไมโครคอนโทรลเลอรผาน XBee และแสดงผล
ดวยโปรแกรม X-CTU ไดผลแสดงดังรูปที่ 8     

 
 

รูปที่ 7 แผนผังการตรวจสอบหมายเลขโตะ 
 
เมื่อเชื่อมตออุปกรณตางๆ ตามแผนผังการทํางานใน
รูปที่ 1 เขาดวยกันพรอมทั้งเขียนโปรแกรมตามผังการ
ทํางานบรรจุลงในไมโครคอนโทรลเลอร พบวาแอลซีดี
ของเครื่องสั่งอาหารไรสายแสดงผลดังรูปที่ 9   ทําการ
ตรวจสอบการรับคาหมายเลขโตะ ตามการทํางานใน
แผนผังในรูปที่ 7 จะไดผลการทดลองเปนดังรูปที่ 10 
และ 11 สําหรับตัวอยางผลการสั่งอาหารที่แสดงบน
หนาจอคอมพิวเตอรแสดงดังรูปที่ 12  นอกจากนี้ยังได
พัฒนาการเขียนโปรแกรมวิชวลเบสิกสําหรับราน
เครื่องดื่ม โดยทดสอบการรับและสงคาจากโปแกรม
วิชวลเบสิกผานอุปกรณ XBee พรอมทั้งใหแสดงผลที่
หนาจอแอลซีดี เมื่อกําหนดใหไมโครคอนโทรลเลอรสง



 

ขอความคําวา “Start” เขามาที่คอมพิวเตอร จากนั้น
คอมพิวเตอรจะแสดงคาที่รับไดบนโปรแกรมวิชวล
เบสิกที่พัฒนาขึ้นสําหรับรานเครื่องดื่มดังรูปที่ 13 
 

 
 

รูปที่ 8 การแสดงผลดวยโปรแกรม X-CTU 
 

 
 

รูปที่ 9 เครื่องส่ังอาหารไรสายแสดงการทํางานของ LCD 
 

 
 

รูปที่ 10 ผลการตรวจสอบหมายเลขโตะ 

 
 

รูปที่ 11 ตัวอยางผลการทดสอบ 

 
 

รูปที่ 12 ผลการสั่งอาหารแสดงบนหนาจอคอมพิวเตอร 
 

 
 

รูปที่ 13 โปรแกรมวิชวลเบสิกที่พัฒนาขึ้นสําหรับรานเครื่องดื่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.สรุป  
เครื่องสั่งอาหารไรสายที่นําเสนอนี้สามารถ

ปอนรหัสของชนิดอาหาร พรอมทั้งแสดงผลออกทาง
หนาจอแอลซีดีและคอมพิวเตอร นั่นคือ ส่ังรายการ
อาหาร และจํานวนที่ตองการ  โดยการสงขอมูลผาน
อุปกรณ XBee และผลการรับรายการอาหารสามารถ
แสดงดวยโปรแกรมวิชวลเบสิก ซึ่งเครื่องสั่งอาหารนี้มี
ปะโยชนตอการลดตนทุนในการประกอบธุรกิจได 
นอกจากนี้ยังสามารถประยุกตใชกับรานเครื่องดื่มได
อีกดวย 
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