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กิตติกรรมประกาศ 
หลักสตูร การประยกุต์ใช้ระบบควบคุมอตัโนมัติโดยใช้ PLC เพื่อการประหยดัพลังงาน 

ของ กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรกัษพ์ลังงาน 
 

คณะท่ีปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิการพัฒนาหลักสูตร 
 

1. นายมนัสวี ฮะกีมี ผู้อ านวยการส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน 
2. นายพงค์พัฒน์ มั่งค่ัง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานในอาคาร  

  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน 
3. นายบรรพต ดิสกุล ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานในโรงงาน  

  ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน 
4. นายพิสิทธ์ิ บุญคล้าย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน 
5. นายเอกวัฒน์ หวังสันติธรรม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน 
6. นายขจรศักดิ์ แซ่ซัง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน 
 

คณะกรรมการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร 
 

1.  ผศ.ประสทิธ์ิ นางทิน           สถาบันเทคโนโลยปีทมุวัน              ประธานกรรมการ 

2. นายพงษ์จรญู  ศรีโสวรรณา ศูนย์อนุรักษ์พลงังานแห่งประเทศไทย ที่ปรกึษาผู้ทรงคุณวุฒ ิ
3. นายชะนะ ตันสุวิทย์             ศูนย์อนุรักษ์พลงังานแห่งประเทศไทย    กรรมการ 
4. นายชาตรี ตัณฑพงษ์             ศูนย์อนุรักษ์พลงังานแห่งประเทศไทย    กรรมการ 
5. นายโชติ  ศรีทอง ศูนย์อนุรักษ์พลงังานแห่งประเทศไทย กรรมการ 
6. นายมงคล แก้วเสมา            ศูนย์อนุรักษ์พลงังานแห่งประเทศไทย    กรรมการ 
7. นางสาวสุภรณ์ นาวีเรืองรัตน์ ศูนย์อนุรักษ์พลงังานแห่งประเทศไทย    กรรมการ 
8. นางพรพมิล  สดสุ่น ศูนย์อนุรักษ์พลงังานแห่งประเทศไทย    กรรมการ 
9. นางสาวสุภาพร จ าปาทอง      บริษัท ออมรอน อเิลคทรอนิคส์ จ ากัด    กรรมการ 
10. นายประจักษ์ ค าภูมี         บริษัท ออมรอน อเิลคทรอนิคส์ จ ากัด    กรรมการ 
11. นายกิตติพงศ์ สุขเสนา       บริษัท ไพรมัส จ ากัด                      กรรมการ 
12. นายมุนินทร์ ร่างฮก      บริษัท แม็กซ์ซิน ออโตเมช่ัน จ ากัด        กรรมการ 
13. นายรัฐพงษ์ ข าไชโย     สถาบันเทคโนโลยปีทมุวัน                  กรรมการ 
14. นายกิตติพงศ์ ศรีอาหมัด    สถาบันเทคโนโลยปีทมุวัน                  กรรมการ 
15. นางจิตรภรณ์ นางทิน       สถาบันเทคโนโลยปีทมุวัน                กรรมการ 
16. นายชาตรา ชมพัฒน์        ศูนย์อนุรักษ์พลงังานแห่งประเทศไทย    กรรมการและเลขานุการ 
17. นายจาตุรงค์ ราตรี         ศูนย์อนุรักษ์พลงังานแห่งประเทศไทย     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางสาวสุชญา คงเจริญ      ศูนย์อนุรักษ์พลงังานแห่งประเทศไทย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ค ำน ำ 
ผลจากนโยบายภาครัฐที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนรวมถึงผลักดันให้ประเทศไทยมีการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเจริญเติบโตทางภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก ท าให้
ปริมาณการใช้พลังงานของประเทศไทยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีการใช้ที่จัดว่าอยู่ในระดับที่สูง เมื่อเปรียบเทยีบ
กับรายได้ประชาชาติ ซึ่งภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ มีสัดส่วนมากคิดรวมกันถึงร้อยละ 58 โดยส่วน
ใหญ่พลังงานจะถูกใช้ในด้านกระบวนการผลิต และระบบอุปกรณ์หลักต่างๆ ทั้งนี้ผลการศึกษาส่วนหนึ่งพบว่า
ในด้านการใช้งานตัวควบคุม (Control Unit) หรือเครื่องควบคุมแบบตรรกะที่โปรแกรมได้ (Programmable 
Logic Controller : PLC) จะถูกใช้เป็นตัวควบคุมการท างานของเครื่องหรือกระบวนการผลิตต่างๆ ให้ได้ตาม
โปรแกรมที่ก าหนดไว้เท่านั้น โดยไม่ได้ค านึงถึงแนวทางการอนุรักษ์พลังงานแต่อย่างใด ส่งผลให้กระบวนการ
ผลิตที่เกิดข้ึนไม่ได้ช่วยลดการใช้พลังงานมากเท่าที่ควร นอกจากนั้นผู้ที่ท าหน้าที่ควบคุมระบบหรือผู้ใช้งานส่วน
ใหญ่ก็จะเป็นเพียงผู้ดูแลระบบ ท าให้ไม่สามารถพัฒนาแนวทางการด าเนินงานผลิตให้สอดคล้องกับการ
ประหยัดพลังงานได้ 

คู่มือหลักสูตร “การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน” เล่มนี้
ไดจ้ัดท าข้ึนเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่ท าหน้าที่ควบคุมดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์หลักในโรงงานหรืออาคารที่มี
ศักยภาพในการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ ไดเ้รียนรู้เพิ่มทักษะในการเขียนโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อ
การประหยัดพลังงาน เรียนรู้กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อการประหยัดพลังงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมและในอาคารธุรกิจ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในขบวนการผลิต  หรือระบบอุปกรณ์
หลักต่างๆ และเพื่อทราบวิธีการในการติดตั้ง การเลือกใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอกต่างๆ  ที่ใช้งานกับระบบ
ควบคุมอัตโนมัติในการปรับปรุงขบวนการผลิต หรือการควบคุมระบบอุปกรณ์หลักอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่คู่มอื
ฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 6 บทวิชา ได้แก่ การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพื่อการ
ประหยัดพลังงาน, หลักการพื้นฐานของระบบควบคุมด้วย PLC, เทคนิคการตรวจสอบข้อผิดปกติของอุปกรณ์
อินพุท, เทคนิคการตรวจสอบข้อผิดปกติของสัญญาณอินพุท, เทคนิคการตรวจสอบข้อผิดปกติของอุปกรณ์
เอาท์พุท และเทคนิคการตรวจสอบข้อผิดปกติของสัญญาณเอาท์พุท ซึ่งในแต่ละบทจะมีการแทรกเนื้อหาของ
กรณีตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานจริง ที่สามารถน าระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ท าให้สามารถลดการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ รวมถึง
เป็นการเพิ่มคุณภาพและเสถียรภาพในกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม หรือการบริการในภาคอาคารได้
อย่างดีเยี่ยม 

คณะผู้ด าเนินงานโครงการหวังเป็นอย่างยิ่ง ต่อการน าหลักการหรือแนวทางวิธีการตามคู่มือเล่มนี้ไปใช้
ประโยชน์ให้กับหน่วยงานของท่านเพื่อช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างเต็มที่ และหากมีข้อผิดพลาดหรือ
บกพร่องประการใด ทางคณะผู้ด าเนินโครงการต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 

 

   ส านักพฒันาทรพัยากรบุคคลด้านพลังงาน 
กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน  กระทรวงพลังงาน 
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สารบัญ 
หน้า 

กิตติกรรมประกาศ 
ค าน า 
บทท่ี 1  การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัต ิโดยใช้ PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน   1 
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1.3.3 การจัดการค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด 18 

1.4 กรณีศึกษาการประยกุต์ใช้ PLC เพื่อการจัดการพลงังาน 22 
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1.4.2 กรณีศึกษาที่ 1.2 การปรับปรงุการท้างานของเครื่องท้าน ้าเยน็  
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2.2.3 กรณีศึกษา การล้าเลียงแผ่นทองแดงบนสายพานล้าเลียง 41 
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บทท่ี 1 
การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 

วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝกึอบรมเข้าใจเหตุผลที่ตอ้งมกีารประยกุต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC เพื่อ
การประหยัดพลงังาน 

2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นแนวทางในการบริหารจัดการการใช้พลังงานของอุปกรณ์หลักด้วยระบบ
ควบคุมอัตโนมัตโิดยใช้ PLC 

3) เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝกึอบรมเห็นแนวทางในการจัดการค่าไฟฟ้าด้วยระบบอัตโนมัติโดยใช้ PLC เป็นตัว
ควบคุม 

4) เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝกึอบรมทราบถึงแนวทางในการประยุกตใ์ช้ PLC เพื่อการจัดการพลังงานผ่าน
กรณีศึกษา 

 
บทน า 
 สืบเนื่องจากกระบวนการผลิต เครื่องจักร และอุปกรณ์หลัก ของโรงงานและอาคาร เป็นระบบควบคุม
อัตโนมัติโดยมี PLC (Programmable Logic Controller) เป็นตัวควบคุมหลัก  ดังนั้นในบทนี้จึงกล่าวถึง 
เหตุผลที่ต้องมีการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน แนวทางในการ
บริหารจัดการการใช้พลังงานของอุปกรณ์หลัก โดยการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC 
ความส าคัญในการจัดการค่าไฟฟ้าให้เหมาะสมกับอัตราค่าไฟฟ้าโดยใช้ PLC เป็นตัวควบคุม และแนวทางใน
การประยุกต์ใช้ PLC เพื่อการจัดการพลังงานผ่านกรณีศึกษา 

1.1. เหตุผลท่ีต้องมีการประยุกต์ในระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 
เนื่องจาก PLC เป็นตัวควบคุมหลักในระบบควบคุมอัตโนมัติที่ถูกใช้โรงงานและอาคาร ในส่วนของ

กระบวนการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์หลัก ดังแสดงในรูปที่ 1.1 ในหัวข้อนี้จึงกล่าวถึงเหตุผลที่ต้องมีการ
ประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัตโิดยใช้ PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน ดังนี้   

1.1.1. ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการพลังงาน 
เนื่องจากพลังงานไฟฟ้า สามารถหาได้จากผลคูณของก าลังไฟฟ้าที่ใช้งานและเวลาที่ใช้งาน 

ดังสมการที่ 1.1 
พลังงานไฟฟ้า (kWh) = ก าลังไฟฟ้า (kW) x เวลา (h)                       (1.1) 

จากเหตุผลข้างต้น ระบบควบคุมอัตโนมัติที่มี PLC เป็นตัวควบคุมหลัก สามารถควบคุมการใช้
พลังงานไฟฟ้าของ กระบวนการผลิต เครื่องจักร และอุปกรณ์หลัก ได้ทั้งตัวแปรก าลังไฟฟ้าและเวลา ดังนี้ 

(1) ก าลังไฟฟ้า เนื่องจากการควบคุมการท างานของกระบวนการผลิต เครื่องจักรและ
อุปกรณ์หลัก ถูกสั่งงานโดยตัวควบคุม PLC ที่ควบคุมอุปกรณ์ขับเคลื่อนที่สามารถปรับเปลี่ยนความเร็วรอบ
ของมอเตอร์ได้ เช่น อินเวอร์เตอร์ การปรับค่าความต้านทาน และการทดรอบ เป็นต้น  
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PLC ที่ถูกโปรแกรมให้สั่งการปรับเปลี่ยนแรงดัน หรือกระแสไฟฟ้า ตามสภาวะโหลดที่
เปลี่ยนแปลง ท าให้เมื่อโหลดลดลง มอเตอร์จะท างานที่ รอบต่ าลง ก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ก็จะ
น้อยลงตาม  

(2) เวลา ระบบควบคุมอัตโนมัติที่มี PLC เป็นตัวควบคุมหลัก สามารถลดเวลาในการท างาน
ของเครื่องจักร โดยการโปรแกรมให้ PLC สั่งการเปิด-ปิด มอเตอร์ หรืออุปกรณ์ขับเคลื่อน ให้ท างานตามแผนที่
วางไว้ 

 

รูปท่ี 1.1 กระบวนการผลิต เครือ่งจักร และอุปกรณ์ ที่ถูกควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ โดยใช้ PLC  
 

1.1.2. ความคุ้มค่าในการใช้งาน 
(1) ปัจจุบัน PLC ได้ถูกพัฒนาให้มีขนาดที่เล็ก จึงส่งผลให้เครื่องจักร กระบวนการผลิต และ

อุปกรณ์หลัก มีขนาดเล็กลงตามไปด้วย ส่งผลให้ขนาดของพื้นที่เล็กลง พลังงานที่ใช้ในส่วนของระบบแสงสว่าง 
ระบบปรับอากาศ และระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ลดน้อยลงตามไปด้วย  

 
รูปท่ี 1.2 การออกแบบทีร่วดเร็วด้วย Ladder diagram 
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(2) ความง่ายในการออกแบบวงจรควบคุม ปัจจุบัน PLC ได้ถูกพัฒนาให้สามารถออกแบบ
วงจรควบคุมได้อย่างรวดเร็วด้วย Ladder diagram ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีลักษณะเหมือนการท างานบน 
window และมีฟังก์ช่ันในการอ านวยความสะดวกมากข้ึน ดังแสดงในรูปที่ 1.2 

(3) ความง่ายในการติดตั้งใช้งาน ปัจจุบัน PLC ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวก และ
เรียบง่าย สามารถติดตั้งใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจาก PLC ได้ถูกออกแบบมาให้สามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์
อินพุต และเอาท์พุตได้โดยตรง ดังแสดงในรูปที่ 1.3 

 
รูปท่ี 1.3 การติดตั้งใช้งาน PLC กับอปุกรณ์อินพุต และเอาท์พุตได้โดยตรง 

(4) การบ ารุงรักษา PLC เป็นอุปกรณ์ควบคุมที่ ถูกออกแบบมาให้ใช้งานในโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะ จึงได้วิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดการสูญเสีย จึงได้ออกแบบแต่ละส่วนแยกออกจากกัน ท าให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนส่วนที่ช ารุดออกและน าอุปกรณ์ใหม่เข้ามาเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว ดังแสดงในรูปที่ 1.4 

 

  
รูปท่ี 1.4 การซ่อมบ ารุงรกัษาที่ง่ายและรวดเร็ว 

(5) ความน่าเช่ือถือที่สูง PLC เป็นอุปกรณ์ควบคุมที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานในโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะ จึงได้วิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องท าให้ความน่าเช่ือถือที่สูง ซึ่งแตกต่างกับการใช้
รีเลย์ เมื่อใช้งานไปนานๆ หน้าสัมผัสจะเสื่อม 
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รูปท่ี 1.5 หน้าสัมผสัที่เสื่อม ท าให้ความหน้าเช่ือถือของรเีลย์ลดลง 

 
ปัจจุบันมีระบบป้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับเอาต์พุตอันเนื่องมาจากการ

เดินสายผิด ปัจจุบัน PLC บางรุ่น บางยี่ห้อ มีฟังก์ชันการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินที่ข้ัวเอาต์พุต (ประเภท
ทรานซิสเตอร์)  

(6) ความสามารถในการเช่ือมโยงข้อมูล สืบเนื่องจาก PLC สามารถเช่ือมโยงกับอุปกรณ์อื่นๆ 
ที่มีตัวประมวล CPU ได้ทั้ง ในระดับขับเคลื่อน (Device Network) ระดับควบคุม (Control Network) และ
ระดับอีเทอร์เน็ต (Ethernet Network) ดังแสดงในรูปที่ 1.6 (ก) 

 
(ก)  
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(ข) 

รูปท่ี 1.6 (ก) การเช่ือมโยงระหว่าง PLC และอปุกรณ์อื่น (ข) การสื่อสารข้อมลูระหว่าง PLC ในระบบ SCADA  
 

ในโรงงานอุตสาหกรรม PLC ได้ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังใช้ปัจจุบัน PLC ยังถูกน าไปใช้งานใน
ระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition ) ส่งผลระบบการผลิตมีลักษณะเป็น real 
time สามารถแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตได้ทันที่ ดังแสดงในรูปที่ 1.6 (ข) 
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1.1.3. การลดการสูญเสีย 
เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ มีสัดส่วนการใช้พลังงานมากถึงร้อยละ 58 ของ

การใช้พลังงานของประเทศ โดยส่วนใหญ่พลังงานจะถูกใช้ในด้านกระบวนการผลิต และระบบอุปกรณ์หลัก
ต่างๆ ทั้งนี้ผลการศึกษาส่วนหนึ่งพบว่าระบบควบคุมอัตโนมัติที่มี PLC เป็นตัวควบคุมหลัก ถูกใช้เป็นตัว
ควบคุมการท างานของกระบวนการผลิต เครื่องจักร และอุปกรณ์หลัก โดยการโปรแกรมที่ถูกออกแบบไว้ให้
ท างานได้ตามล าดับข้ัน โดยไม่ได้ค านึงถึงแนวทางการอนุรักษ์พลังงานแต่อย่างใด จึงส่งผลให้กระบวนการผลิต
ที่ได้ไม่ได้ช่วยลดการใช้พลังงานมากเท่าที่ควร รวมถึงผู้ที่ควบคุมระบบหรือผู้ใช้งานส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพียง
ผู้ดูแลระบบ ท าให้ไม่สามารถพัฒนาแนวทางการด าเนินการผลิตให้สอดคล้องกับแนวทางการประหยัดพลังงาน
ได้   

ทั้งนี้หากผู้ดูแลระบบควบคุมอัตโนมัตทิี่มี PLC เป็นตัวควบคุมหลัก สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ จะช่วยให้สามารถลดการสูญเสียเนื่องจากการหยุดการท างานของระบบควบคุมอัตโนมัติที่มี PLC เป็น
ตัวควบคุมหลักได้ โดยปัญหาที่พบสามารถสรุปได้ 5 ส่วน ดังแสดงในรูปที่ 1.7  

 

 
 

รูปท่ี 1.7 สรปุ 5 ปัญหาทีเ่กิดข้ึนกบัระบบควบคุมอัตโนมัตทิี่มี PLC เป็นตัวครบคุมหลัก  

จากรูปที่ 1.7 แสดงให้เห็นถึงการสรุปปัญหาที่เกิดข้ึนกับระบบควบคุมอัตโนมัติที่มี PLC เป็นตัว
ครบคุมหลัก ซึ่งสามารถแยกออกมาได้ 5 ปัญญา คือ ปัญหาที่เกิดจาก (4) ตัวควบคุม PLC (1) อุปกรณ์อินพุต 
(2) ภาคอินพุตของ PLC (3) หน่วยเอาต์พุตของ PLC และ (5) อุปกรณ์เอาต์พุต โดยรายละเอียดจะได้กล่าว
ต่อไปในบทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 และบทที่ 6 ต่อไป ตามล าดับ 
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1.2. การบริหารจัดการการใช้พลังงานของอุปกรณ์หลัก ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC 
จากเหตุผลข้างต้นระบบควบคุมอัตโนมัติ ที่มี PLC เป็นตัวควบคุมหลัก สามารถท าหน้าที่ควบคุมการ

ท างานของอุปกรณ์หลัก และกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี จึงเป็นข้อสรุปได้ว่าระบบควบคุมอัตโนมัติ ที่มี 
PLC เป็นตัวควบคุมหลัก มีความสามารถช่วยในการบริหารจัดการค่าไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์ ในที่นี้จะกล่าวถึง
การประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพื่อการประหยัดพลังงานในการควบคุมการท างานของ
ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และระบบอัดอากาศ ดังนี้  

1.2.1. ระบบแสงสว่าง (Lighting System)  
ระบบแสงสว่าง เป็นระบบไฟฟ้าที่ถูกสร้างข้ึนมา  เพื่อให้การมองเห็นมีประสิทธิภาพสูงสุด   

ข้ึนอยู่กับตัวแปรที่เกี่ยวข้อง 3 ตัวแปร คือ ตัวก าเนิดแสง วัตถุที่รับแสง และตัวรับแสง แต่อย่างไรก็ตามสิ่งเรา
ต้องค านึงคือ พลังงาน        ที่ใช้ในระบบแสงสว่างมีหน่วยเป็น     และสามารถค านวณหาได้
จาก  

       
     

         
                                                  (1.2) 

เมื่อ 
   คือความส่องสว่าง มีหน่วยเป็น ลักซ์ (      ) 

   คือพื้นที่ในการส่องสว่าง มีหน่วยเป็น ตามรางเมตร (  ) 
   คือความส่องสว่าง มีหน่วยเป็น ช่ัวโมง ( ) 
    คือค่าประสิทธิผลการส่องสว่างของหลอดไฟฟ้าและบัลลาสต์  มีหน่วยเป็น ลูเมนต่อ

วัตต์ (    ) 
    คือค่าตัวประกอบการใช้งานของโคม  
    คือค่าตัวประกอบการบ ารุงรักษา  

จากสมการที่ 1.2 เราสามารถประยุกต์ใช้ PLC ในการควบคุมตัวแปร     และ   ดังนี้ 
(1) ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC จะท าหน้าที่ปรับลดค่าความส่องสว่าง   จาก

หลอดไฟฟ้า และควบคุมการเปิดม่าน เพื่อให้แสงธรรมชาติ หรือแสงอาทิตย์เข้ามาเสริมภายในห้องเมื่อมี
แสงอาทิตย์ ซึ่งในที่นี้เรียกว่า ระบบปรับหรี่แสงตามธรรมชาติ  

(2) ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC จะท าหน้าที่ลดพื้นที่ท างานที่ไม่จ าเป็น   โดยตัว
ควบคุม PLC จะท าหน้าที่ควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟฟ้า ของแต่ละพื้นที่ ตามเงื่อนไขที่ถูกก าหนดไว้ของแต่
ละพื้นที่  

(3) ระบบควบคุมอัตโนมัตโิดยใช้ PLC จะท าหน้าที่ลดเวลาการใช้งาน   โดยการควบคุมการ
เปิด-ปิดหลอดไฟฟ้า ตามตารางเวลาที่ถูกก าหนดไว้ของแต่ละพื้นที่ใช้งาน  
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1.2.2. ระบบปรับอากาศ (Air-Condition System) 
ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC จะท าหน้าที่จัดการบริหารการใช้พลังงานของ

เครื่องปรับอากาศได้ 2 กรณีใหญ่ ๆ คือ กรณีการบริหารจัดการการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศแบบแยก
ส่วน และกรณีการบริหารจัดการการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์  

(1) การบริหารจัดการการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน ที่ใช้ในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีอากาศร้อน จะท า

หน้าที่ปรับสภาพอากาศภายในห้อง หรือพื้นที่ที่ต้องการปรับอากาศให้มีอุณหภูมิเย็นลง ในความช้ืนที่เหมาะสม 
เพื่อความสะดวกสบายของคนที่อยู่ภายในพื้นที่ดังกล่าว ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ 5 องค์ประกอบ คือ (A) คอมเพรสเซอร์ (B) พัดลม (C) อุปกรณ์ลดความดัน (D) 
คอนเดนเซอร์ และ (D) อิวาปอเรเตอร์ ดังแสดงในรูปที่ 1.7 โดยหน้าที่หลักของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน
จะท าหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนของอากาศภายในห้องไปถ่ายเทไปสู่อากาศด้านนอก โดยอาศัยตัวกลางคือ 
สารท าความเย็น ตามหลักการของเครื่องท าความเย็น  

 

รูปท่ี 1.7 ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน  

เริ่มจาก (A) คอมเพรสเซอร์ ท าหน้าที่ดูดสารท าความเย็นที่มีสถานะเป็นแก๊สความดันสูง 
และมีอุณหภูมิสูง (E) อิวาปอเรเตอร์ ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศ ที่อยู่ในวงรอบของลมที่
ปรับเปลี่ยนตามทิศทาง และความเร็วของ (B) พัดลม (ขวามือ) จากนั้นคอมเพรสเซอร์จะท าหน้าที่อัดสารท า
ความเย็นที่เป็นแก๊สให้มีความดัน และอุณหภูมิต่ าลง สารท าความเย็นจะถูกดันออกทางท่อทางส่ง และส่งผ่าน
ไปยัง (D) คอนเดนเซอร์ ซึ่งมีหน้าที่ระบายความร้อนออกจากสารท าความเย็นผ่านตัวกลางซึ่งปกติคืออากาศ  
โดยมี (B) พัดลม (ซ้ายมือ) ท าหน้าที่ช่วยระบายความร้อน สารท าความเย็นจะมีอุณหภูมิต่ าจนควบแน่นเป็น
ของเหลว แต่ยังมีความดันสูงอยู่เล็กน้อย ซึ่งจะถูกส่งไปยัง  (C) อุปกรณ์ลดความดัน ซึ่งมีหน้าที่ลดความดัน
น้ ายา ท าให้อุณหภูมิน้ ายามีค่าต่ า และจะถูกส่งกลับไปยัง (E) อิวาปอเรเตอร์ ซึ่งเป็นกระบวนการท างานของ
ระบบท าความเย็นทั่วไป ระดับความเย็นจะถูกควบคุมด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า เทอร์โมสตัท ก าหนดอุณหภูมิตาม
ความต้องการ หากอุณหภูมิในห้องเย็นลงตามที่ตั้งไว้ ระบบจะตัดการท างานจนกว่าอุณหภูมิจะสูงข้ึนจึงจะ
ท างานอัตโนมัติอีกครั้ง 
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แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงการบริหารจัดการการใช้พลังงานโดยระบบอัตโนมัติ โดย
ใช้ PLC จะพบว่าระบบสามารถบริหารจัดการการใช้พลังงานในส่วนของการท างานของคอมเพรสเซอร์ (A) 
และพัดลม (B) ซึ่งตัวแปรทั้งสอง จะส่งผลถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน
ทั้งระบบ โดยสามารถก าหนดมาตรการในการบริหารจัดการการใช้พลังงานโดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดย
ใช้ PLC เป็นตัวควบคุมหลัก ดังนี้ 

o มาตรการก าหนดเวลาในการท างานของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนด 

o มาตรการลดเวลาการท างานของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยการสลับการ
ท างานของเครื่องปรับอากาศ 

o มาตรการลดการอุดตันของอิวาปอเรเตอร์ ด้วยการปิดคอมเพรสเซอร์ก่อน และเปิด
พัดลมที่อิวาปอเรเตอร์ด้วยความเร็วสูงสุด จากนั้น 3 นาที จึงหยุดเครื่องปรับอากาศ 

(2) การจัดการดา้นการอนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 
ส าหรับโรงงานและอาคารธุรกิจขนาดใหญ่ ระบบปรับอากาศที่นิยมติดตั้งและใช้มักเป็น

ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Central Air-conditioning System) โดยเครื่องท าน้ าเย็น (Chiller) เป็น
แบบระบายความร้อนด้วยน้ า ซึ่งมีประสิทธิภาพการท างานสูงกว่าแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ดังแสดงใน
รูปที่ 4.1 เครื่องท าน้ าเย็นแบบอัดไอ ประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์ (Compressor) คอนเดนเซอร์ 
(Condenser) อีวาพอเรเตอร์ (Evaporator) และเอ็กแพนช่ันวาล์ว (Expansion Valve) โดยมีสารท าความ
เย็น เช่น R 22 หรือ R 134 a บรรจุอยู่ภายในวงจรสารท าความเย็น เมื่อป้อนไฟฟ้าให้คอมเพรสเซอร์ 
คอมเพรสเซอร์จะดูดไอสารท าความเย็นจากอีวาพอเรเตอร์แล้วอัดส่งไปที่คอนเดนเซอร์ ที่อีวาพอเรเตอร์ สาร
ท าความเย็นจะมีความดันและอุณหภูมิต่ า สารท าความเย็นจะดูดความร้อนจากน้ าเย็นที่ไหลผ่านอีวาพอเรเตอร์
และระเหยกลายเป็นไอ ในขณะเดียวกันที่คอนเดนเซอร์ สารท าความเย็นจะมีความดันและอุณหภูมิสูง ความ
ร้อนจากสารท าความเย็นจะถ่ายเทให้กับน้ าหล่อเย็นท าให้สารท าความเย็นกลั่นตัวกลายเป็นของเหลวที่ความ
ดันสูง เมื่อสารท าความเย็นไหลผ่านเอ็กแพนช่ันวาล์วความดันก็จะลดลงเท่ากับความดันต่ าที่  อีวาพอเรเตอร์ 
สารท าความเย็นก็จะไหลครบ วัฏจักรสารท าความเย็น น้ าหล่อเย็นเมื่อได้รับความร้อนจากคอนเดนเซอร์จะมี
อุณหภูมิสูงข้ึน เมื่อถูกเครื่องสูบน้ าหล่อเย็นส่งไปที่หอท าความเย็น (Cooling Tower) ก็จะถ่ายเทความร้อน
ให้กับอากาศโดยการระเหยน้ า ท าให้น้ าที่เหลือเย็นลงแล้วไหลกลับไปรับความร้อนที่คอนเดนเซอรอ์กีท าให้ครบ 
วัฏจักรน  าหล่อเย็น น้ าเย็นเมื่อถ่ายเทความร้อนให้กับอีวาพอเรเตอร์ก็มีอุณหภูมิต่ าลง เมื่อถูกเครื่องสูบน้ าเย็น
ส่งไปที่เครื่องส่งลมเย็น (Air Handling Unit) ก็จะถ่ายเทความร้อนให้กับอากาศท าให้น้ าร้อนข้ึนแล้วไหล
กลับไปถ่ายเทความร้อนให้กับอีวาพอเรเตอร์อีกท าให้ครบ วัฏจักรน  าเย็น เครื่องส่งลมเย็นจะดูดอากาศร้อน
จากห้องปรับอากาศผ่านระบบท่อลมไปถ่ายเทความร้อนให้กับน้ าเย็นท าให้อากาศมีอุณหภูมิต่ าลงแล้วส่งกลับ
ไปที่ห้องปรับอากาศท าให้ครบ วัฏจักรลมเย็น 
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ส าหรับการจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ด้วยระบบ
ควบคุมอัตโนมัตโิดยใช้ PLC ดังนี้ 

o มาตรการควบคุมระบบส่งจ่ายลมเย็น  
ระบบควบคุมอัตโนมัตโิดยใช้ PLC สามารถควบคุมระบบส่งจ่ายลมเย็น โดยการน า

ระบบส่งจ่ายลมเย็นแบบปริมาตรแปรเปลี่ยน (Variable Air Value) มาใช้จะช่วยให้ปริมาณลมเย็นที่จ่ายให้กับ
พื้นที่ปรับอากาศแปรเปลี่ยนตามภาระความเย็น ท าให้ประสิทธิการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ  

จากรูปที่ 1.8 การควบคุมระบบส่งจ่ายลมเย็นแบบปริมาตรแปรเปลี่ยนด้วย  PLC 
ผ่าน Inverter  

 
รูปท่ี 1.8 การควบคุมระบบส่งจ่ายลมเย็นด้วย PLC ผ่าน Inverter 

 

o มาตรการควบคุมการท างานของหอระบายความร้อน 
ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC สามารถควบคุมการท างานของหอระบายความ

ร้อน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หอระบบความร้อนท างานตามภาระความเย็นอย่างเหมาะสม เนื่องจากบางกรณีมี
ภาระโหลดความเย็นลดลง จึงสามารถหยุดการท างานของหอระบายความร้อนและเครื่องสูบน้ าได้  

จากรูปที่ 1.9 หอระบายความร้อนและเครื่องสูบน้ าถูกควบคุมด้วย PLC ที่มีการ
โปรแกรมการท างาน 4 กรณี คือ  

กรณีท่ี 1 ภาระท าความเย็น 100% PLC จะสั่งให้หอระบายความร้อนและ
เครื่องสูบน้ าท างานทั้ง 4 ชุด 

กรณีท่ี 2 ภาระท าความเย็น 75% PLC จะสั่งให้หอระบายความร้อนและ
เครื่องสูบน้ าท างานทั้ง 3 ชุด 

กรณีท่ี 3 ภาระท าความเย็น 50% PLC จะสั่งให้หอระบายความร้อนและ
เครื่องสูบน้ าท างานทั้ง 2 ชุด 

กรณีท่ี 4 ภาระท าความเย็น 25% PLC จะสั่งให้หอระบายความร้อนและ
เครื่องสูบน้ าท างานทั้ง 1 ชุด 
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รูปท่ี 1.9 การควบคุมการท างานของหอระบายความร้อนด้วย PLC 

 

(1) มาตรการควบคุมระบบท าความเย็น 
ระบบควบคุมอัตโนมัติ  โดยใช้ PLC ในกรณีที่ภาระท าความเย็นมีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การควบคุมระบบท าความเย็นจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ทั้งนี้เพื่อให้อุปกรณ์ในระบบท างาน
ร่วมกันได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพทางด้านพลังงานสูงสุด โดยการควบคุมการท างานของเครื่องท าน้ า
เย็น การเปิดปิดเครื่องสูบน้ าและหอระบายความร้อนด้วยระบบอัตโนมัติ  

จากรูปที่ 1.10 หอระบายความร้อนและเครื่องสูบน้ าถูกควบคุมด้วย PLC 
ที่มกีารโปรแกรมการท างาน 4 กรณี คือ  

กรณีท่ี 1 ภาระท าความเย็น 100% PLC จะสั่งให้ Chiller 1,000 ton 
จ านวน 2 เครื่อง หอระบายความร้อน 4 ชุด และเครื่องสูบน้ าทั้ง 4 เครื่องท างาน 

กรณีท่ี 2 ภาระท าความเย็น 75% PLC จะสั่งให้ Chiller 1,000 ton 500 ton
หอระบายความร้อน 3 ชุด และเครื่องสูบน้ าทั้ง 3 เครื่องท างาน 

กรณีท่ี 3 ภาระท าความเย็น 50% PLC จะสั่งให้ Chiller 1,000 ton 
หอระบายความร้อน 2 ชุด และเครื่องสูบน้ าทั้ง 2 เครื่องท างาน 

กรณีท่ี 4 ภาระท าความเย็น 25% PLC จะสั่งให้ Chiller 1,000 ton 
หอระบายความร้อน 1 ชุด และเครื่องสูบน้ าทั้ง 1 เครื่องท างาน 
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รูปท่ี 1.10 การควบคุมระบบท าความเย็นด้วย PLC  

 
(2) การควบคุมความเร็วรอบเครื่องสูบน  าเย็นทุติยภูมิ 

การควบคุมความเร็วรอบเครื่องสูบน้ าเย็นทุติยภูมิ เป็นการปรับปริมาณน้ าให้ได้
ตามภาระท าความเย็นโดยอาศัยความดันตกคร่อมที่เครื่องส่งลมเย็นเป็นสัญญาณในการควบคุม เมื่อภาระท า
ความเย็นลดลง อัตราการไหลที่เครื่องสูบน้ าลดลงด้วย ท าให้ระบบส่งจ่ายน้ าเย็นมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่วน
เครื่องสูบน้ าปฐมภูมิมีข้อจ ากัดในการปรับปริมาณน้ าเพราะต้องรักษาอัตราการไหลของน้ าเข้าเครื่องท าน้ าเย็น
ไม่ให้ต่ ากว่าที่ก าหนด ซึ่งอาจจะให้เกิดความเสียหายได้ 

จากรูปที่ 1.11 การควบคุมการควบคุมความเร็วรอบเครื่องสูบน้ าเย็นทุติยภูมิ
ด้วย PLC ผ่าน Inverter ที่มีการโปรแกรมการท างาน 4 กรณี คือ  

กรณีท่ี 1 ภาระท าความเย็น 100% PLC จะสั่งให้เครื่องสูบน้ าเย็นทุติยภูมิ 
จ านวน 2 เครื่อง ท างานที่อัตราการไหล 100% AHU จ านวน 4 ชุดท างาน 

กรณีท่ี 2 ภาระท าความเย็น 75% PLC จะสั่งให้เครื่องสูบน้ าเย็นทุติยภูมิ 
จ านวน 2 เครื่อง ท างานที่อัตราการไหล 75% AHU จ านวน 3 ชุดท างาน 

กรณีท่ี 3 ภาระท าความเย็น 50% PLC จะสั่งให้เครื่องสูบน้ าเย็นทุติยภูมิ 
จ านวน 1 เครื่อง ท างานที่อัตราการไหล 100% AHU จ านวน 2 ชุดท างาน 

กรณีท่ี 4 ภาระท าความเย็น 25% PLC จะสั่งให้เครื่องสูบน้ าเย็นทุติยภูมิ 
จ านวน 1 เครื่อง ท างานที่อัตราการไหล 25% AHU จ านวน 1 ชุดท างาน 

 



 
 

 

 
PLC for Energy Saving 

 

คู่มือฝึกอบรม 

13 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

 
รูปท่ี 1.11 การควบคุมการควบคุมความเร็วรอบเครื่องสบูน้ าเย็นทุติยภูมิด้วย PLC ผ่าน Inverter 

 

1.2.3. ระบบอัดอากาศ (Compressed Air System) 
หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีอากาศอัดถูกน ามาใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภทเนื่องจาก   

การผลิตและส่งจ่ายอากาศท าได้ง่าย สามารถสะสมพลังงานได้ในถังเก็บ การรั่วไหลของอากาศอัดไม่เป็น
อันตราย และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ให้ก าลังสูงแต่มีน้ าหนักเบา ปริมาณอากาศที่ใช้อัด มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง 
ไม่จ ากัดปริมาณ มาตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัตโิดยใช้ PLC เพื่อการการประหยัดพลังงานของ
ระบบอัดอากาศประกอบไปด้วย 

(1) มาตรการการลดความดันลง 
ระบบควบคุมอัตโนมัติ ที่มี PLC เป็นตัวควบคุมหลักสามารถควบคุมการปรับลดความดัน

ลงให้เหมาะสมกับสภาวะโหลด สามารถกระท าได้โดยอาศัยเซนเซอร์ในการตรวจวัดแรงดัน และอาศัย 
Inverter ในการควบคุมวาล์ว ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานได้ เนื่องจากการปรับลดระดับความดันลง 
โดยการปรับตั้งระดับความดันสูงเท่าที่จ าเป็นจริงๆ จะช่วยให้ประหยัดพลังงาน เช่น ระดับความดันที่ลดลงทุกๆ 
0.5 บาร์ (จากระดับ 7 บาร์) จะท าให้ประหยัดพลังงานไปได้ 4% ดังแสดงในรูปที่ 1.12  
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รูปท่ี 1.12 การปรบัลดแรงดันจาก 7 บาร์ เป็น 6.5 บาร์  ท าให้สามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณ 4% 

 
(2) มาตรการการลดอุณหภูมิของอากาศเข้า 

o ระบบสามารถช่วยในการบริหารจัดการควบคุมอุณหภูมิของอากาศ เนื่องจากอากาศ
เข้าที่เย็นลงจะมีความดันสูงกว่าและจะให้ปริมาตรของอากาศอัดได้มากกว่า  การลดอุณหภูมิทุกๆ 3 องศา
เซลเซียส จะท าให้ประหยัดพลังงานได้ 1% 

o ระบบสามารถช่วยแจ้งเตือนการท าความสะอาดเครื่องกรอง เนื่องจากเครื่องกรอง
อากาศที่สกปรกจะท าให้ค่าความดันตกคร่อมมากข้ึนซึ่งจะท าให้เครื่องอัดอากาศท างานหนักข้ึน และใช้
พลังงานมากขึ้น 

 

 
รูปท่ี 1.13 การลดอุณหภูมิอากาศลงทุก 3   จะท าให้ประหยดัพลังงานได้ประมาณ 1% 

 
เมื่อพิจารณาดูตามหลักการในการประหยัดพลังงาน โดยการลดอุณหภูมิของอากาศเข้า

แล้วพบว่า PLC สามารถช่วยในการตรวจสอบสภาพของอากาศก่อนเข้าโดยใช้เซนเซอร์อุณหภูมิ และให้ PLC 
ท าการบันทึกข้อมูล และส่งเสียงเตือนผ่าน ออด (buzzer)  



 
 

 

 
PLC for Energy Saving 

 

คู่มือฝึกอบรม 

15 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

(3) มาตรการลดปริมาณลมรั่ว 
ระบบควบคุมอัตโนมัติในการช่วยลดปริมาณลมรั่วโดยใช้ PLC สามารถกระท าได้ดังนี้ 
o ระบบสามารถบันทึกประวัติการใช้อากาศอัด เพื่อเปรียบเทียบกับอัตราการผลิต 

หากมีการผิดปกติ สามารถแจ้งเตือนและตัดสินใจลดความดันให้ต่ าเท่าที่เป็นไปได้เพื่อประหยัดพลังงาน 
o ระบบสามารถควบคุมการใช้อุปกรณ์ปรับความดัน เพื่อรักษาความดันของอากาศอัด

ให้อยู่ในระดับเหมาะสมแก่อุปกรณ์ 
o ระบบสามารถบันทึกและแจ้งเตือนการใช้อุปกรณ์จ่ายน้ ามัน ให้แก่ช้ินส่วนที่

เคลื่อนไหวในระบบเพื่อให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
o ระบบสามารถบันทึกและแจ้งเตือนการใช้อุปกรณ์แยกอากาศ และอุปกรณ์ท าให้

อากาศแห้ง เพื่อก าจัดความช้ืนของอากาศ 

 
รูปท่ี 1.14 การตรวจสอบรอยรั่วด้วย PLC ผ่านเซนเซอร์ความดัน 

 

เมื่อพิจารณาดูตามหลักการในการประหยัดพลังงาน โดยการลดปริมาณลมรั่ว แล้วพบว่า 
PLC สามารถช่วยในการตรวจสอบสภาพลมรั่ว โดยใช้เซนเซอร์ความดัน และให้ PLC ท าการบันทึกข้อมูลและ
ส่งเสียงเตือนผ่าน ออด (buzzer)  

(4) มาตรการการควบคุมการท างานท่ีดท่ีีสุด 
ระบบควบคุมอัตโนมัติในการควบคุมการท างานที่ดีโดยใช้ PLC สามารถกระท าได้ดังนี้ 
o ตั้งเวลาการท างาน เพื่อปิดเครื่องอัดอากาศอัตโนมัติหลังการใช้งาน 
o บริหารจัดการใช้งานเครื่องอัดอากาศให้เหมาะสมกับปริมาณอากาศอัดที่ต้องการ 
o เลือกใช้งานเครื่องอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดก่อน 
o ควบคุมเครื่องอัดอากาศแบบปรับความเร็วรอบได้มาใช้ 
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รูปท่ี 1.15 การควบคุมการท างานของเครื่องอัดอากาศด้วยระบบอัตโนมัตทิีม่ี PLC เป็นตัวควบคุมหลัก 

 

เมื่อพิจารณาดูตามหลักการในการประหยัดพลังงาน โดยการใช้ระบบควบคุมที่ดีแล้ว
พบว่า PLC สามารถช่วยในบริหารจัดการปรับเปลี่ยนการท างานของ compressor ได้เหมาะสมกับภาระการ
ใช้ลม และให้ PLC ท าการบันทึกข้อมูล ท าการตรวจสอบความผิดปกติ และส่งเสียงเตือนผ่านออด (buzzer)  

1.3. การจัดการค่าไฟฟ้าด้วยระบบอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เป็นตัวควบคุม 
การจัดการค่าไฟฟ้า ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะการจัดการค่าไฟฟ้าอัตราตามช่วงเวลาของวัน  

(TOD:Time Of Day Tariff) การจัดการค่าไฟฟ้าอัตราตามช่วงเวลาการใช้งาน (TOU: Time Of Use Tariff) 
และการจัดการค่าความต้องการพลังไฟฟ้า ดังนี้  

1.3.1. การจัดการค่าไฟฟ้าอัตราตามช่วงเวลาของวัน TOD 
ตารางที่ 1.1 อัตราตามช่วงเวลาของวัน (Time of Day Tariff : TOD Tariff) 

 
ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า ค่าพลังงานไฟฟ้า ค่าบริการ 

 
(บาท/กิโลวัตต)์ (บาท/หน่วย) (บาท/เดือน) 

 
On Peak Partial Peak Off Peak ทุกช่วงเวลา 

 
แรงดัน 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป 224.3 29.91 0 2.6506 312.24 
แรงดัน 12 - 24 กิโลโวลต์ 285.05 58.88 0 2.688 312.24 
แรงดันต่ ากว่า 12 กิโลโวลต์ 332.71 68.22 0 2.716 312.24 

On Peak  : เวลา 18.30 - 21.30 น. ของทุกวัน 
Partial Peak : เวลา 08.00 - 18.30 น. ของทุกวัน คิดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าเฉพาะส่วนที่เกิน   จาก

ช่วง On Peak 
Off Peak  : เวลา 21.30 - 08.00 น. ของทุกวัน ไม่คิดค่าความต้องการพลังไฟฟ้า 
 

พิจารณาจากตารางที่ 1.1 ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในอัตรา 
TOD ที่แบ่งออกเป็น 2 สว่นที่สามารถท าการโปรแกรมควบคุมการท างานของเครื่องจักรได้ คือค่าความต้องการ
พลงัไฟฟ้า (บาท/กิโลวัตต์) และค่าพลงังานไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ซึ่งเมื่อน ามาแจกแจงจ านวนครัง้ที่เกิดความต้องการ
พลังไฟฟ้าใน 1 เดือน ดังแสดงในตารางที่ 1.2 พบว่าจ านวนครั้งที่เกิดความต้องการพลงัไฟฟ้าในช่วง On Peak
มีจ านวนน้อยสุดและการเกิดในช่วง Partial Peak มีจ านวนที่เท่ากับการเกิดในช่วง Off Peak 
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(1) หลักการบริหารจัดการอัตรา TOD 
o ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC สามารถควบคุมการท างานของเครื่องจักร ใน

ท างานให้หลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าในช่วง On Peak ให้มากที่สุด โดยระบบจะพิจารณาการท างานในช่วง Off 
Peak และช่วง Partial Peak ก่อนตามล าดับ 

ตารางที่ 1.2 จ านวนครั้งทีเ่กิดความต้องการพลังไฟฟ้าอัตรา TOD 
จ านวนวันใน จ านวนครั้งทีเ่กิดความต้องการพลังไฟฟ้าในช่วง 
เดือนที่คิดเงิน On  Peak Partial  Peak Off  Peak 

28 336 1,176 1,176 
29 348 1,218 1,218 
30 360 1,260 1,260 
31 372 1,302 1,302 
 แพง ถูก ฟร ี

(2) โรงงานหรืออาคารประเภทไหนท่ีควรรักษาอัตรา TOD 
o โรงงานหรืออาคารทั่วไป (ไม่ท างานในช่วง On Peak) 
o โรงงานหรืออาคารที่ท างานเฉพาะกลางวัน 

1.3.2. การจัดการค่าไฟฟ้าอัตราตามช่วงเวลาการใช้งาน TOU 
ตารางที่ 1.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff) 

 
ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า ค่าพลังงานไฟฟ้า ค่าบริการ 

 
(บาท/กิโลวัตต์) (บาท/หน่วย) (บาท/เดือน) 

  On Peak Off Peak On Peak Off Peak   
แรงดัน 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป 74.14 0 3.5982 2.1572 312.24 
แรงดัน 12 - 24 กิโลโวลต์ 132.93 0 3.6796 2.176 312.24 
แรงดันต่ ากว่า 12 กิโลโวลต์ 210 0 3.8254 2.2092 312.24 
On Peak  : เวลา 09.00 - 22.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ 
Off Peak  : เวลา 22.00 - 09.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ 
: เวลา 00.00 - 24.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ 
วันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันพืชมงคลและวันหยุดชดเชย) 

หมายเหตุ 
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในอัตราแรงดัน 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป ซ่ึงใช้ไฟฟ้าก่อนเดือนตุลาคม 2543 จะยังคงถูกจัดอยู่ในอัตรา

แรงดัน 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่จัดเข้าอยู่ในประเภทที่ 4 (กิจการขนาดใหญ่) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2543 จะถูกจัดเข้าอยู่ในอัตราแรงดัน 12 - 24 กิโลโวลต์ ในเดือนถัดไป หลังจากเดือนที่ติดตั้งเครื่องวัดฯ TOU แล้ว 

2. ผู้ใช้ไฟฟ้าในอัตราแรงดัน 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป สามารถเลือกใช้อัตราแรงดัน 12 - 24 กิโลโวลต์ได้ โดยต้องแจ้งความ
ประสงค์กับการไฟฟ้านครหลวง และช าระค่าเครื่องวัดฯ TOU ก่อน ทั้งน้ีหากเลือกใช้แล้วจะกลับไปใช้อัตราเดิมไม่ได้ 

3. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด ต่ ากว่า 30 กิโลวัตต์ ติดต่อกันเป็นเวลา 12 เดือน ใน
เดือนถัดไปจะจัดเข้าอยู่ในประเภทที่ 2 (กิจการขนาดเล็ก) 

4. ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องช าระค่าบริการรายเดือน เพิ่มจากค่าไฟฟ้าต่ าสุดด้วย 
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(1) หลักการบริหารจัดการอัตรา TOU 
o ระบบอัตโนมัติ โดยใช้ PLC จะช่วยในการหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร 

ที่ก่อให้เกิดความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) ในช่วง On Peak (09.00-22.00 น.) เพื่อลดค่า
พลังไฟฟ้า (Demand Charge) 

o ในกรณีที่กิจการนั้นมีการท างาน 2 กะ ระบบจ าท าการเลื่อนขบวนการผลิต 1 กะ 
ให้ไปอยู่ในช่วง Off Peak (22.00-09.00 น.) เพื่อลดค่าความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วง On Peak 
ซึ่งค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Charge) ในช่วง Off Peak จะถูกกว่าช่วง On Peak กว่าร้อยละ 55 

o ท างานวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ ระบบจะปล่อยให้เครื่องจักรท างาน
อย่างเต็มที่ แทนวันท างานปกติ เนื่องจากวันดังกล่าว ไม่ต้องเสียค่าพลังไฟฟ้าและค่าพลังงานไฟฟ้า จะถูกกว่า
วันปกติในช่วง On Peak กว่าร้อยละ 65 

(2) โรงงานหรืออาคารประเภทไหนท่ีควรใช้อัตรา TOU 
o อุตสาหกรรมที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ช่ัวโมง และมีการใช้พลังงาน 

อย่างสม่ าเสมอ (Load Factor สูง) 
o โรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย ซึ่งเสียค่าไฟฟ้าในอัตราปกติ ที่มีการใช้พลังงาน

ไฟฟ้า ในช่วงกลางคืน สูงกว่ากลางวัน 
o ผู้ใช้ไฟฟ้าที่สามารถปรับเปลี่ยนเวลาท างานให้มาอยู่ในช่วง Off Peak ได้ 

โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต 
o ผู้ใช้ไฟฟ้าแบบ TOU รายเดิม 

1.3.3. การจัดการค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด 
ระบบควบคุมอัตโนมัตโิดยใช้ PLC ที่ควบคุมความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดตามช่วงวันและเวลา

 ตามที่การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วัดความต้องการพลังไฟฟ้าที่มีความสัมพันธ์โดยตรง
กับปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในทุกๆ 15 min ดังนั้นระบบการควบคุมความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดจึงเป็นการ
ควบคุมปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้ในช่วงเวลา 15 min เช่น เมื่อต้องการควบคุมก าลังไฟฟ้าสูงสุดที่ 1,000 kW 
หมายความว่าทุกๆ 15 min จะยอมให้ใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าได้ไม่เกิน 250 หน่วย (kW) 

(1) ล าดับขั นตอนการควบคุมพลังไฟฟ้าสูงสุด  
1) ก าหนดค่าของพลังไฟฟ้าสูงสุด เช่น ต้องการควบคุมพลังไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 1,000 kW 
2) หาปริมาณพลังงานไฟฟ้าในทุกๆ15 นาท ีจากค่าความต้องการควบคุมพลังไฟฟ้าสูงสุด

 (demand) ตามข้อ 1) ตามสมการที่ (1.1) 
 Demand = 4E15min    (1.1) 

เมื่อ E15min พลังงานไฟฟ้าในทุก 15 นาที 

เช่น ก าหนดค่าของพลังไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 1,000 kW ดังนั้นพลังงานที่ใช้ในทุก 15 นาท ี
หาได้จาก E15min = Demand/4  = 1,000/4  = 250 kW 
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3) แบ่งกลุ่มเครื่องจักรตามลักษณะการท างานของเครื่องจักรออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มที่สามารถก าหนดเวลาในการท างานได้แน่นอน และกลุ่มที่ไม่สามารถก าหนดเวลาในการท างานได้แน่นอน 

o กลุ่มที่สามารถก าหนดเวลาในการท างานได้แน่นอน ให้ด าเนินการดังนี้ 

 ส ารวจวัฏจักรการท างานและก าลังไฟฟ้าที่ใช้ของเครื่องจักร ในการท างานแต่ละคาบ 

 แบ่งปริมาณก าลังไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละคาบของเครื่องจักรออกเป็นช่วงละ 15 นาที 

 จัดตารางเวลาท างาน เพื่อหลีกเลี่ยงการท างานที่พร้อมกัน  
o กลุ่มที่ไม่สามารถก าหนดเวลาในการท างานได้แน่นอน คือเครื่องจักรที่ท างาน

ไม่เป็นวัฏจักรเช่น ลิฟท์ และบันไดเลื่อนเป็นต้น ให้ท าการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ควบคุมการ
ท างานได้ และกลุ่มที่ควบคุมการท างานไม่ได้ 

o กลุ่มที่ควบคุมการท างานไม่ได้ หมายถึง กลุ่มเครื่องจักรที่ไม่สามารถท าการ
ควบคุมการท างานเพิ่มเติมได้ เนื่องจากท าให้การท างานมีสภาพไม่เหมาะสมเช่น ลิฟท์ หรือบันไดเลื่อนขณะ
ท างาน เราไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือหยุดการท างานของลิฟท์ หรือบันไดเลื่อนได้ เพราะจะท าให้เกิด
อันตรายกับผู้โดยสารลิฟท์ หรือบันไดเลื่อนได้ 

o กลุ่มที่ควบคุมการท างานได้ หมายถึง กลุ่มเครื่องจักรที่สามารถท าการควบคุม 
แก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือหยุดการท างานได้ เช่น ระบบปั๊มน้ า ระบบปรับอากาศ ระบบอัดอากาศ และระบบ
แสงสว่าง เป็นต้น กลุ่มนี้เราสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการควบคุมพลังไฟฟ้าสูงสุดได้ และยังสามารถแบ่งได้
เป็น 2 กลุ่มย่อย กลุ่มควบคุมการท างานแบบเปิด-ปิด และกลุ่มควบคุมการท างานแบบปรับระดับการท างานได้ 

o กลุ่มควบคุมการท างานแบบเปิด-ปิด หมายถึงกลุ่มเครื่องจักรที่มีการควบคุม
สภาวะการท างานอยู่ 2 สภาวะ คือท างาน และหยุดท างาน ส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์ควบคุมที่ไม่ซับซ้อน อย่างไร
ก็ตามสิ่งที่ควรค านึงถึงเป็นพิเศษคือ การเปิด-ปิด เครื่องจักรบ่อยครั้งอาจส่งผลต่ออายุการใช้งานของอุปกรณ์
ควบคุม หรือเครื่องจักรได้  

o กลุ่มควบคุมการท างานแบบปรับระดับการท างานได้ เครื่องจักรกลุ่มนี้ท างานอยู่
ในช่วงเวลาพื้นฐาน (ท างานอยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถหยุดการท างานได้ เช่น ระบบแสงสว่างที่สามารถปรับ
หรี่แสงได้ พัดลม ระบบปั๊มน้ า ระบบอัดอากาศและระบบสายพานล าเลียง ที่สามารถปรับความเร็วรอบของ
มอเตอร์ได้) เนื่องจากเครื่องจักรกลุ่มนี้สามารถปรับระดับการท างานได้ตามสภาวะของโหลด ด้วยอุปกรณ์

ควบคุมเช่น Invertor และสวิทซ์ปรับแรงดัน เป็นต้น 

ตัวอย่าง 1.1 โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ต้องการควบคุมความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด จึงได้ท าการส ารวจ
เครื่องจักรภายในโรงงาน ดังนี้ 
เครื่องจักรชุดท่ี 1 

o ท างานเป็นวัฏจักรมีคาบเวลา 30 นาที 
o ช่วงเวลาท างานใช้เวลา 20 นาท ีต้องการก าลังงานไฟฟ้า 60 kW 
o ช่วงเวลาหยุดพักใช้เวลา 10 นาท ีต้องการก าลังงานไฟฟ้า 0 kW 
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เครื่องจักรชุดท่ี 2 
o ท างานเป็นวัฏจักรมีคาบเวลา 30 นาที 
o ช่วงเวลาท างานใช้เวลา 15 นาท ีต้องการก าลังงานไฟฟ้า 30 kW 
o ช่วงเวลาหยุดพักใช้เวลา 15 นาท ีต้องการก าลังงานไฟฟ้า 6 kW 
จากการส ารวจช่วงเวลาการท างานของอุปกรณ์ของเครื่องจักรชุดที่ 1 และชุดที่ 2 พบว่ามีการเริ่มต้น

การท างานพร้อมกันดังแสดงในรูปที่ 1.16  
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รูปท่ี 1.16 รูปแบบความต้องการก าลงัไฟฟ้าของเครื่องจกัรจ านวน 2 ชุด ก่อนการบริหารจัดการ 

จากรูปที่ 1.16 แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องจักรทั้ง 2 ชุด สามารถค านวณ
ความต้องการพลังไฟฟ้าในคาบการท างาน 30 นาที ได้ดังนี ้

E0.00-0.15 = (30 kW x (1/4) h) + (60 kW x (1/4) h)   = 22.5 kWh 
E0.15-0.30 = (6 kW / (1/4) h) + ((60 kW x (5/15) x (1/4) h))  =   6.5 kWh 
P0.00-0.15 = (4 (1/h)) x E0.00-0.15 = (4 (1/h)) x 22.5 kWh  = 90.0 kW 
P0.15-0.30 = (4 (1/h)) x E0.15-0.30 = (4 (1/h)) x 6.5 kWh             = 26.0 kW 

จากการค านวณความต้องการพลังไฟฟ้าในคาบการท างานของเครื่องจักร 2 ชุด แสดงให้เห็นว่ามีความ
เป็นไปได้ในการบริหารจัดการเวลาการท างานของแต่ละชุดเครื่องจักรเพื่อลดความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด 

จากการใช้ก าลังไฟฟ้าของเครื่องจักร 2 ชุด รวมกันได้ 29 kWh ในช่วงเวลา 30 min สามารถ
ค านวณหาความต้องการพลังไฟฟ้าในช่วงเวลา 15 นาท ีได้ดังนี้ 

Demand = (29 kWh x (15 นาท ี/ 30 min)) x 4 (1/h) = 58 kW 
หากมีการบริหารจัดการความต้องการพลังไฟฟ้า สามารถลดความต้องการพลังไฟฟ้าลงได้ 90 – 58 kW 

เท่ากับ 32 kW โดยรูปแบบการท างานของอุปกรณ์ทั้ง 2 ชุด หลังจากมีการปรับเปลี่ยนเวลา ดังแสดงในรูป
ท่ี 1.17 พบว่าเพียงแค่เปลี่ยนเวลาการท างานของเครื่องจักรชุดที่ 2 และชุดที่ 1 ให้ท างานสลับกันจะสามารถ
ช่วยลดความต้องการพลังไฟฟ้าลงได้ ดังนี้ 
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E0.00-0.15  = (60 kW x (10/60) h) + (30 kW x (7.5/60) h) + (6 kW x (7.5/60) h)
  = 14.5 kWh 

E0.15-0.30  = (60 kW x (10/60) h) + (30 kW x (7.5/60) h) + (6 kW x (7.5/60) h)
  = 14.5 kWh 

P0.00-0.15 = (4 (1/h)) x E0.00-0.15 = (4 (1/h)) x 14.5 kWh  = 58.0 kW 
P0.15-0.30 = (4 (1/h)) x E0.15-0.30 = (4 (1/h)) x 14.5 kWh  = 58.0 kW 
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รูปท่ี 1.17 รูปแบบความต้องการพลงัไฟฟ้าของเครื่องจกัรจ านวน 2 ชุด หลังการบรหิารจัดการ 

จากรูปที่ 1.16 และรูปที่ 1.17 เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการบริหารจัดการความต้องการ
พลังไฟฟ้าสูงสุด จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลหลายประเภท ไม่ใช่แค่เพียงขนาดก าลังไฟฟ้าของเครื่องจักรเท่านั้น 
แต่ต้องการทราบถึงจุดประสงค์ของงาน และลักษณะการท างานตามช่วงเวลาของอุปกรณ์ดังกล่าวอีกด้วย 
ข้อมูลทั้งหมดจะถูกน ามาประกอบการพิจารณาศักยภาพและความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงเวลาการท างาน
เพื่อลดความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของทั้งระบบลง 

(2) หน้าท่ีของ PLC ในการควบคุมพลังไฟฟ้าสูงสุด  
1) ตรวจวัดความต้องการพลังไฟฟ้าที่เกิดข้ึนในเวลาใดๆ เนื่องจาก Demand (kW) 

เท่ากับ 4 (1/h) E (kWh) ดังนั้นเครื่องจะท าการวัดปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปในแต่ละนาทีที่ผ่านไป 
แล้วแปลงเป็นความต้องการพลังไฟฟ้า 

2) สามารถพยากรณ์ได้ว่า เมื่อครบคาบเวลาที่ก าหนด (ในที่นี้คือ 15 นาท)ี แล้วความ
ต้องการพลังไฟฟ้าจะมีค่าสูงสุดเกินกว่าค่าที่ก าหนดไว้หรือไม่ หากพบว่าจะมีค่าสูงเกินกว่าค่าที่ก าหนดต้อง
สามารถส่งสัญญาณควบคุมโหลดได้ก่อนครบเวลา 15 นาท ี

3) สามารถส่งสัญญาณไปควบคุมโหลดได้ เช่น ส่งสัญญาณไปปลดโหลดออกจากระบบ 
หรือลดโหลดของเครื่องจักร เพื่อให้ความต้องการพลังไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด 
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1.4. กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้ PLC เพ่ือการจัดการพลังงาน 

1.4.1. กรณีศึกษาท่ี 1.1 การแก้ไขการควบคุมเวลาในการปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงพักเท่ียง  
(1) ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน  

สถานประกอบการเป็นโรงงานผลิตและส่งออกสินค้าแช่แข็ง อาคารโรงงานมีการแบง่พืน้ที่
ส าหรับส่วนส านักงาน มีการใช้งานเครื่องปรับอากาศจ านวน 35 ชุด ได้แก่ เครื่องปรับอากาศขนาด 1.27 kW 
จ านวน 20 ชุด, ขนาด 1.43 kW จ านวน 3 ชุด, ขนาด 2.11 kW จ านวน 11 ชุด และขนาด 2.78 kW จ านวน 
1 ชุด เปิดใช้งานตั้งแต่เวลา 8:00 – 17:00 น. โดยมีแม่บ้านเป็นคนเปิดปิด  

(2) ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง  
เครื่องปรับอากาศ ท างานในช่วง เวลา 8:00 – 17:00 น. ท าให้เครื่องปรับอากาศท างาน

ตลอดเวลาที่ก าหนดไว้ แม้ในขณะที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน เช่น ช่วงพักเที่ยงก็มีการเปิด
เครื่องปรับอากาศทิ้งไว้ เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่จ าเป็น  

 

 

รูปท่ี 1.18 การใช้งานเครื่องปรับอากาศของส านกังานไว้ตลอดเวลาก่อนการปรบัปรุง 

(3) แนวคิดและขั นตอนการด าเนินการ  
อบรมและปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานให้แก่พนักงาน และได้มีมติในที่อบรม

ให้มีการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา และก่อนปิดเครื่องปรับอากาศให้ท าการหยุดการท างานของ
คอมเพรสเซอร์ก่อน 5 นาที เพื่อท าไม่ให้เกิดการดุดตันที่คอยล์เย็น และลดการใช้พลังงานจากคอมเพรสเซอร์ 
เนื่องจากภายในห้องยังคงมีความเย็นเพียงพอ ทั้งนี้ได้ให้ทางฝ่ายวิศวกรรมท าการออกแบบระบบควบคุมแบบ
อัตโนมัติ โดยใช้ PLC ซึ่งเป็น PLC ที่ถูกปลดการใช้งานจากเครื่องจักรของโรงงาน  

(4) สภาพหลังปรับปรุง  
พนักงานมีความพึงพอใจในมาตรการที่ร่วมกันก าหนดข้ึนและพบว่าอากาศภายในห้องสดชื่น

เนื่องจากคอยล์เย็นที่สะอาด โดยมีก าหนดเวลาในการท างาน ดังตารางที่ 1.1 โดยก าหนดเวลาปิด-เปิดการใช้
เครื่องปรับอากาศในช่วงหยุดพักเที่ยง และช่วงเวลาก่อนเลิกงานครึ่งช่ัวโมง นอกจากนั้นให้พิจารณาการเลื่อน
เวลาเปิดใช้งานในช่วงเช้าที่อากาศยังไม่ร้อนเป็นระยะเวลา  15 นาที ซึ่งก่อนปิดเครื่องปรับอากาศจะทำการ
หยุดการท างานของคอมเพรสเซอร์ก่อน 5 นาที เปิดแต่พัดลมของคอยล์เย็นท าให้ลดชั่วโมงการทำงาน
ของเครื่องปรับอากาศลง สามารถประหยัดพลังงานได้ 21,164.36 kWh/ปี คิดเป็นเงิน 63,069.72 บาท/ปี
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ตารางท่ี 1.1 ก าหนดเวลาการท างานของเครื่องปรับอากาศ ที่ถูกควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ โดยใช้ PLC  

 
 
 
 

 

รูปท่ี 1.19 การปิดเครื่องปรับอากาศโดยการควบคุมของ PLC ในช่วงพักเที่ยงหลงัการปรับปรงุ 

 

หมายเลข 
เครื่อง 

ช่วงเวลาที่ 1 ช่วงเวลาที่ 2 หมายเลข 
เครื่อง 

ช่วงเวลาที่ 1 ช่วงเวลาที่ 2 
เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 8:15 11:45 13:00 16:45 19 8:15 11:45 13:00 16:45 
2 8:15 11:45 13:00 16:45 20 8:15 11:45 13:00 16:45 
3 8:15 11:45 13:00 16:45 21 8:15 11:45 13:00 16:45 
4 8:15 11:45 13:00 16:45 22 8:15 11:45 13:00 16:45 
5 8:15 11:45 13:00 16:45 23 8:15 11:45 13:00 16:45 
6 8:15 11:45 13:00 16:45 24 8:15 11:45 13:00 16:45 
7 8:15 11:45 13:00 16:45 25 8:15 11:45 13:00 16:45 
8 8:15 11:45 13:00 16:45 26 8:15 11:45 13:00 16:45 
9 8:15 11:45 13:00 16:45 27 8:15 11:45 13:00 16:45 
10 8:15 11:45 13:00 16:45 28 8:15 11:45 13:00 16:45 
11 8:15 11:45 13:00 16:45 29 8:15 11:45 13:00 16:45 
12 8:15 11:45 13:00 16:45 30 8:15 11:45 13:00 16:45 
13 8:15 11:45 13:00 16:45 31 8:15 11:45 13:00 16:45 
14 8:15 11:45 13:00 16:45 32 8:15 11:45 13:00 16:45 
15 8:15 11:45 13:00 16:45 33 8:15 11:45 13:00 16:45 
16 8:15 11:45 13:00 16:45 34 8:15 11:45 13:00 16:45 
17 8:15 11:45 13:00 16:45 35 8:15 11:45 13:00 16:45 
18 8:15 11:45 13:00 16:45      
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(5) วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน  
ก าลังไฟฟ้ารวมของเครื่องปรับอากาศ   =           64.02  kW  
เปอร์เซ็นต์การท างานเฉลี่ยของคอมเพรสเซอร ์ =          0.65  %  
จ านวนช่ัวโมงการเปิดใช้งาน =          7.75  ชม./วัน  
จ านวนวันท างาน  =      300   วัน/ป ี 
พลังงานที่ประหยัดได้  =  64.02 x 0.65 x 1.75 x 300  

=  93, 629.25  kWh/ปี  
อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของโรงงาน  =          2.98  บาท/หน่วย  
คิดเป็นจ านวนเงินทีป่ระหยัดได้  =  93, 629.25 x 2.98  

=  279, 015.20  บาท/ปี  

(6) การวิเคราะห์ผลความคุ้มค่าทางการลงทุน  
เงินลงทุน    = -  บาท  
พลังงานที่ประหยัดได้   = 21,164.36  kWh/ป ี 
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้  = 63,069.72  บาท/ป ี 
ระยะเวลาคืนทุน   = -   ป ี

1.4.2. กรณีศึกษาท่ี 1.2: การปรับปรุงการท างานของเครื่องท าน  าเย็นของระบบปรับอากาศ  
(1) ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน  

จากการส ารวจโรงงานแห่งหนึ่งพบว่า โรงงานมีระบบท าน้ าเย็นประกอบด้วยเครื่องส่งลม

จำนวน 6 ชุด หอระบายความร้อน 2 ชุด เครื่องสูบน้ าเย็น 2 ชุด เครื่องสูบน้ าระบายความร้อน 2 ชุด 
เครื่องทำน้ำเย็น 2 ชุด ซึ่งปกติเปิดใช้งานทั้งหมด โรงงานนี้ท างาน 8 ช่ัวโมงต่อวัน 25 วันต่อเดือนและ 300 วันต่อปี 

(2) ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
หน่วยงานวิศวกรรมได้ท าการตรวจเช็คคุณภาพของเครื่องท าน้ าเย็นพบว่ายังท างานได้ไม่

เหมาะสมเท่าที่ควร เพราะขาดการบ ารุงรักษาที่ดี ท่อมีการรั่วและอุดตัน อุณหภูมิน้ าที่ออกจากเครื่องท าน้ า
เย็นต่ าเกินไป เครื่องท าน้ าเย็นท างานทั้งหมด ส่งผลให้เครื่องสูบน้ าเย็น เครื่องส่งลมเย็น เครื่องสูบน้ าระบาย
ความร้อน 

 

รูปท่ี 1.20 แผนภาพการท างานของระบบปรับอากาศ (ก่อนปรับปรงุ) 
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(3) แนวคิดและขั นตอนการด าเนินการ  
ทีมงานอนุรักษ์พลังงานได้ประชุมร่วมกับทีมงานวิศวกรรม และได้มีมติเห็นชอบให้ทีมงาน

วิศวกรรมท าการซ่อมบ ารุงระบบท่อที่รั่วและอุดตัน จากนั้นให้ท าการแก้ไขโปรแกรมภายใน PLC ให้ท าการ
ควบคุมการท างานของเครื่องท าน้ าเย็น เครื่องสูบน้ าเย็น เครื่องส่งลมเย็น เครื่องสูบน้ าระบายความร้อน 
ให้สอดคล้องกับอุณหภูมิของน้ าเย็นที่ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิที่เพิ่มข้ึน  

(4) หลังปรับปรุง 

 

รูปท่ี 1.21 แผนภาพแสดงระบบการท างานของ Air Chiller (หลังปรบัปรุง) 

ภายหลังจากทีมวิศวกรรมได้ท าการซ่อมบ ารุงระบบท่อ และท าการปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC ให้ท าการควบคุมการท างานของเครื่องท าน้ าเย็น เครื่องสูบน้ าเย็น 
เครื่องส่งลมเย็น เครื่องสูบน้ าระบายความร้อน ให้สอดคล้องกับอุณหภูมิของน้ าเย็นที่ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิที่
เพิ่มข้ึน จากการเก็บข้อมูล พบว่าเครื่องท าน้ าเย็นสามารถลดการใช้พลังงานลงได้จาก 121,080 kWh 
เหลือ 106,680 kWh ภายใน 15 วัน ซึ่งเกิดจากการหยุดเครื่องท าน้ าเย็น 1 ชุด ตั้งแต่ 17:00 น. จนถึง 7:00 น. 
ของอีกวัน และปรับเพิ่มอุณหภูมิน้ าจาก 44°F เป็น 46°F สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 28,800 kWh/เดือน 
(เป็นข้อมูลจากการวัดไฟฟ้าจริงของโรงงาน เนื่องจากมีการใช้ระบบการวัดแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าผ่าน PLC
ตรวจวัดไว้ตลอดเวลา)  

จากรูปที่ 1.21 แสดงค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลงจากการปรับปรุงการท างานของระบบ
ปรับอากาศเท่ากับ 28,800 kWh/เดือน [(121,080-106,680) x 2] = 28,800 kWh 
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รูปท่ี 1.22 การใช้พลงังานไฟฟ้าของระบบปรบัอากาศ Air Chiller หลงัปรับปรุง 15 วัน  

(5) วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน  
มาตรการนี้เป็นมาตรการบ ารุงรักษาเครื่องท าน้าเย็นให้มีประสิทธิภาพดีและลดการใช้

ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ  
พลังงานไฟฟ้าทีล่ดลง   = พลังไฟฟ้าที่ระบบ Chillerใช้ ต่อเดือน x 12 เดือน  

= 28,800  kWh / เดือน x 12 เดือน /ป ี 
= 345,600  kWh / ป ี 

คิดเป็นค่าไฟฟ้า (หน่วยละ 3 บาท)  = 345,600 x 3  
= 1,036,800  บาท/ป ี 

สามารถประหยัดพลังงานได ้ = 345,600 / 11,628 x103  
= 0.0297  ktoe/ป ี 

(6) การวิเคราะห์ผลความคุ้มค่าทางการลงทุน  
เงินลงทุน    =        -   บาท  
พลังงานที่ประหยัดได้   =      345,600  kWh/ป ี
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้  =  1,036,800  บาท/ป ี 
ระยะเวลาคืนทุน   =        -   ป ี 

*ไม่มีการลงทุนเนื่องจากใช้บุคลากรของทางโรงงานด าเนินการ 
 

kW
h 

Month 
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บทท่ี 2 
หลักการพ้ืนฐานของระบบควบคุมด้วย PLC 

 

วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝกึอบรมเข้าใจหลักการพื้นฐานการใช้งาน PLC  
2) เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝกึอบรมทราบหลักการการออกแบบระบบควบคุมด้วย PLC เบื้องต้น 
3) เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝกึอบรมทราบวิธีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดจากตัวควบคุม PLC 
4) เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝกึอบรมทราบถึงข้อควรระวังในการติดตัง้ระบบควบคุมด้วย PLC 
บทน า 
 หลักการพื้นฐานการใช้งาน PLC การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดจากตัวควบคุม PLC 
หลักการการออกแบบระบบควบคุมด้วย PLC เบื้องต้น และข้อควรระวังในการติดตั้งระบบคุมด้วย PLC          

2.1. หลักการพ้ืนฐานการใช้งาน PLC  

2.1.1. ระบบเลขฐาน (Number System)  
ระบบเลขฐาน (Number System) ในตัวควบคุม PLC ประกอบไปด้วยเลขฐานสอง , ฐานสิบ

และเลขฐานสิบหก 
o ระบบเลขฐานสอง (Binary: BIN) หมายถึงระบบเลขฐานที่ประกอบด้วยสมาชิกตัวเลข

จ านวน 2 ตัว คือ 0 และ 1 
o ระบบเลขฐานสิบ (Decimal: BCD) หมายถึงระบบเลขฐานที่ประกอบด้วยสมาชิก

ตัวเลข 10 ตัว คือ   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   
o ระบบเลขฐานสิบหก (Hexadecimal: HEX) หมายถึงระบบเลขฐานที่ประกอบด้วย

สมาชิกตัวเลข 16 ตัว คือ 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F (A=10, B=11, 
C=12, E=13, F=14)  
ตารางท่ี 2.1 แสดงความสัมพันธ์ของเลขฐานสิบหกและฐานสอง ,ฐานสบิ , 

ฐาน 
สิบหก 
 (HEX) 

ฐาน 
สิบ  

(BCD) 

ฐานสอง ฐาน 
สิบหก 
(HEX) 

ฐาน 
สิบ 

(BCD) 

ฐานสอง 

23 
= 8 

22 
= 4 

21 
= 2 

20 
= 1 

23 = 
8 

22 = 
4 

21 
= 2 

20 = 
1 

0 0 0 0 0 0 8 8 1 0 0 0 
1 1 0 0 0 1 9 9 1 0 0 1 
2 2 0 0 1 0 A - 1 0 1 0 
3 3 0 0 1 1 B - 1 0 1 1 
4 4 0 1 0 0 C - 1 1 0 0 
5 5 0 1 0 1 D - 1 1 0 1 
6 6 0 1 1 0 E - 1 1 1 0 
7 7 0 1 1 1 F - 1 1 1 1 
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2.1.2. ประเภทของข้อมูล 
ข้อมูลที่ใช้ภายในตัวควบคุม PLC ประกอบด้วยข้อมูลทีเ่ป็น บิต (Bit), ไบต ์(Byte) และ เวิร์ด 

หรือแชแนล (Word/Channel) หลักการเรียกและความหมายของแต่ละค ามีดังนี ้    

                                        =         4 บิต = 1 ดิจิต 

                                             =        8 บิต = 1  ไบต ์

                            =      16 บิต = 1 เวิร์ด 

2.1.3. หลักการพ้ืนฐานทางลอจิก 
หลักการพื้นฐานทางลอจิกที่ใช้กับในตัวควบคุม PLC อาศัยหลักการพื้นฐานการท างานทาง   

binary กล่าวคือ สถานะลอจิกของอินพุท (INPUT) และเอาท์พุท (OUTPUT) มีอยู่ 2 สถานะ คือ ลอจิก 0 
และลอจิก1 ซึ่งในตัวควบคุม PLC จะประกอบไปด้วย ลอจิก AND, OR, NAND, NOR, Exclusive OR, และ 
NOT GATE 

o หลักการของลอจิก AND GATE 
INPUT OUTPUT 

A B Y 
0 0 0 
0 1 0 
1  0 0 
1  1 1 

 

o หลักการของลอจิก OR GATE 
INPUT OUTPUT 

A       B Y 
0        0 0 
0        1 1 
1        0 1 
1        1 1 

 

 

 

 

A 

B 

Y 

A 

B 

Y 



 
 

 

 
PLC for Energy Saving 

 
 

คู่มือฝึกอบรม 

29 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

o หลักการของ NAND GATE 
INPUT OUTPUT 

A       B Y 
0        0 1 
0        1 1 
1        0 1 
1        1 0 

 

o หลักการของ NOR GATE 
INPUT OUTPUT 

A        B Y 
0        0 1 
0        1 0 
1        0 0 
1        1 0 

o หลักการของ Exclusive OR GATE 
 

 

 

 

 

o หลักการของ NOT GATE 
INPUT OUTPUT 

A       Y 

0        1 

1 0 

  

 

INPUT OUTPUT 
A        B Y 
0        0 0 
0        1 1 
1        0 1 
1        1 0 

A Y 

A 

B 

Y 

A 

B 

Y 

A 

B 

Y 
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2.1.4 โครงสร้างพ้ืนฐานของ PLC 
โครงสร้างภายในของ PLC แต่ละส ่วนจะประกอบกันท างานเปนระบบควบคุมที่เราเรียกวา่ 

PLC ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนส าคัญดังรูปที่ 2.1  

 
รูปท่ี 2.1 ไดอะแกรมภายใน PLC 

 
o ซีพียู (CPU: Central Process Unit) ซีพียูหรือหน่วยประมวลผลกลางท าหน้าที่

ประมวลผลการท างานตามค าสั่งของส่วนต่างๆ ตามที่ได้รับมา ผลจากการประมวลผลก็จะถูกส่งออกไปส่วน   
ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ด้วยค าสั่งนั่นเอง ซีพียูจะใช้เวลาในการประมวลผลช้าหรือเร็วข้ึนอยู่กับการเลือกขนาดของ
ซีพียู และความยาวของโปรแกรมที่เขียน   

o หนวยความจ า (Memory Unit)  เป็นอุปกรณที่ใช้เก็บโปรแกรม และข้อมูลต่างๆ 
ของ PLC หน่วยความจ าที่ใช้งานมีด้วยกัน 2 ชนิดคือ 

 หน่วยความจ าชั่วคราว (RAM: Random Access Memory)  
 โปรแกรมและข้อมูลที่สร้างข้ึนโดยผู้ใช้จะถูกจัดเก็บไว้ในส่วนน้ี คุณสมบัติของ RAM
เมื่อไม่มีไฟเลี้ยงจะท าให้โปรแกรมและข้อมูลหายไปทันทีดังนั้นภายใน PLC จะพบว่าจะมีแบตเตอรี่ส ารอง
ข้อมูล (Backup Battery) เพื่อการส ารองข้อมูล (Backup Data) กรณีที่ไฟหลัก (Main Power Supply) ไม่
จ่ายไฟให้กับ PLC ข้อควรระวังคือ ไม่ควรที่จะถอดแบตเตอรี่ส ารอง (Backup Battery) กรณีที่ไม่มีไฟจ่ายให้ 
PLC ดังนั้น RAM ที่อยู่ใน PLC จึงท าหน้าที่เก็บโปรแกรมและข้อมูลที่ท างานจากการสั่ง RUN/STOP PLC  

 หน่วยความจ าถาวร (ROM: Read Only Memory)  
 เป็นหน่วยความจ าอีกชนิดหนึ่งโดยที่ข้อมูลใน ROM ไม ่จ าเป็นต้องมีแบตเตอรี่
ส ารองข้อมูล แต่ก็มีปัญหาเรื่องเวลาในการเข้าถึงข้อมูล (Time Access) ช้ากว่า RAM ดังนั้น ROM จึงท า
หน้าที่จัดเก็บซอฟตแวร์ระบบ (System Software) และเป็นชุดส ารอง โปรแกรมและข้อมูล (Backup 
Program and Data) เพื่อป้องกันกรณีที่โปรแกรมและข้อมูลใน RAM หายไป ผู้ใช้สามารถที่จะถ่ายโอน
โปรแกรมและข้อมูลเข้าไปที่ RAM ใหม่ได้  
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o หน่วยอินพุต (Input Unit)  
หน่วยอินพุตของ PLC ท าหน้าที่เป็นหน่วยรับสัญญาณอินพุตเข้ามาแปลงสัญญาณส่งเข้า

ไปภายใน PLC อุปกรณ์อินพุต (Input Device) ต่าง ๆ ที่น ามาต่อกับภาคอินพุตได้นั้นดังแสดงตัวอย่างได้ตาม
รูปที่ 2.2 อุปกรณ์อินพุทที่ใช้งานร่วมกับ PLC เช่น อินเวอร์เตอร์ ตัวก าเนิดสัญญาณดิจิตอล ตัวควบคุม
อุณหภูมิ เซนเซอร ์ และลิมิตสวิตซ์ เป็นต้น  
 

 
รูปท่ี 2.2 แสดงอุปกรณ์อินพุตต่างๆ 

 
วงจรอินพุตของ PLC (Input Circuit PLC)  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  
 อินพุต แบบดิจิตอล (Digital Input Type)  

อินพุต แบบดิจิตอล หมายถึงหน่วยอินพุตที่รับรู้สัญญาณได้เพียงแค่“ON”หรือ
“OFF”เท่านั้นตามโครงสร้างจะมีดิจิตอลอินพุต 2 แบบคือวงจรอินพุตไฟตรง (DC Input) และวงจรอินพุตไฟสลับ
 (AC Input) 

- วงจรอินพุตไฟตรง (DC Input) อุปกรณ์ท างานด้วยแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
ดังแสดงดังรูปที่ 2.3 

 
รูปท่ี 2.3 วงจรอินพุตแบบ DC 
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จากรูปที่  2.3 หน่วยอินพุตจะใช้วงจรลดทอนแรงดัน จ่ายให้กับออปโต
ทรานซิสเตอร ์ เพื่อขับหน่วยอินพุตของ IC ที่เช่ือมต่อสัญญาณกับ CPU ออปโต (Opto) ท าให้ระบบ PLC 
สามารถแยกสัญญาณกราวด์ (Ground) ของหน่วยอินพุต ออกจากวงจรภายในได้  

หน่วยอินพุตของออปโตทรานซสิเตอร์ไดโอด (Diode) สามารถเลอืกต่อวงจรได้
2 แบบ คือ การต่ออินพุตแบบ Source และการต่ออินพุตแบบ Sink ดังรูปที่ 2.4  

 
ก. การต่ออินพุต แบบ Source 

 
ข. การต่ออินพุต แบบ Sink 

รูปท่ี 2.4 การต่อวงจรอินพุต แบบ DC Source/Sink 
 

- วงจรอินพุตไฟสลับ (AC Input) วงจรแบบนี้สามารถแก้ปัญหาแรงดันตกคร่อม
ในสายมากเกินไปของวงจรอินพุตไฟตรงได้ แรงดันอินพุตแบบนี้ออกเป็น 2 ย่าน คือ 100-120 และ 
200 - 240 VAC ดังแสดงการต่อในรูปที่ 2.5 และคุณสมบัติตามตารางที่ 2.2 

 
รูปท่ี 2.5 วงจรอินพุตแบบ AC 

 
 อินพุตแบบอนาลอก (Analog Input Type)  

  อนาลอกอินพุต รับสัญญาณที่มีปริมาณเปลี่ยนแปลงค่าได เช่น 0-10 VDC ,  
±10 VDC , 1-5 V และ 4-20 mA ดังแสดงในรูปที่ 2.6 (ก) (ข) และ (ค) ตามล าดับ 
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ก. สัญญาณขนาด ±10VDC 

 
ข. สัญญาณขนาด 0-10VDC 

 
ค. สัญญาณขนาด 1-5 V (4-20mA) 

รูปท่ี 2.6 สัญญาณแบบต่างๆ ที่สง่ให้อนาลอกอินพุต 
 

อุปกรณ์อินพุทบางชนิดที่ใช้งานในอุตสาหกรรม สามารถจ่ายสัญญาณอนาลอกทั้ง 
3 แบบ เช่น อนาลอกเซนเซอร์ ภาคอนาลอกเอาต์พุตของ Digital Signal Controller และตัวควบคุมอุณหภูมิ 
เป็นต้น  

o หน่วยเอาท์พุต (Output Unit) 
หน่วยเอาท์พุตดังแสดงในรูปที่ 2.8 ท าหน้าที่ส่งสัญญาณจาก PLC ออกไปขับโหลดชนิด

ต่างๆ ตามเงื่อนไขที่ได้โปรแกรมเอาไว้ อุปกรณ์ที่สามารถน ามาใช้งานกับหน่วยเอาท์พุต สามารถแยกออกเป็น
กลุ่มได้ดังนี้  
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รูปท่ี 2.7 อุปกรณ์เอาท์พุตที่ใช้งานร่วมกบั PLC 

 
 เอาต์พุตแบบดิจิตอล (Digital Output Type) 

เอาต์พุตแบบดิจิตอล เป็นเอาต์พุตที่มีสภาวะการท างาน 2 สถานะ คือสถานะ  
“ON” และสถานะ “OFF” แบ่งออกเป็น 3 ชนิด  

- เอาต์พุตชนิดรีเลย ์ “Relay Contact Output” สามารถขับโหลดได้ทั้งแบบ
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ และกระแสตรง ดังแสดงลักษณะวงจรการต่อใช้งานในรูปที่ 2.8 

 
รูปท่ี 2.8 วงจรการต่อใช้งานเอาต์พุตแบบรเีลย์ 

- เอาตพุตชนิดทรานซิสเตอร์ (Transistor Output) แบ่งได้เป็น 2 ประเภท  
ทรานซิสเตอร์แบบ NPN วงจรภายในจะใช้ออปโตทรานซิสเตอร์ผลิต

สัญญาณขับทรานซิสเตอร์ Q1 ที่ท าหน้าที่ขับโหลด (การต่อแบบ sink) ท าให้วงจรภายในแยกสัญญาณ
กราวนด์ออกจากวงจรได้ ดังแสดงในรูปที่ 2.9 

 
รูปท่ี 2.9 วงจรภายในเอาต์พุตทรานซิสเตอร์แบบ NPN 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

ทรานซิสเตอร์แบบ PNP มีลักษณะวงจรภายในดังแสดงในรูปท ี่ 2.10 ซึ่งมี
ลักษณะวงจรคล้ายวงจรเอาต์พุตทรานซสิเตอร์แบบ NPN ลกัษณะการต่อแบบนี้เรียกว่า Source  

 
รูปท่ี 2.10 วงจรภายในเอาต์พุตทรานซิสเตอร์แบบ PNP 
 เอาต์พุตชนิดโซลิตสเตรทรีเลย (Solid State Relay: SSR)  

เอาต์พุตถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมโหลดที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 
ที่ต้องการควบคุมความเร็วในการตอบสนองที่ดีกว่าแบบรีเลย์ โดยใช้ไตรแอคเป็นสวิตช์ควบคุมโหลดลักษณะ
วงจรเอาต์พุตแบบ SSR นี้ ดังแสดงในรูปที่ 2.11  

 
รูปท่ี 2.11 วงจรภายในเอาต์พุตโซลิตสเตรทรีเลย 

 
 อนาลอกเอาต์พุต (Analog Output Type)  

อนาลอกเอาต์พุตท าหน้าที่ส่งสัญญาณ 0-10 VDC, ±10 VDC และ 1-5 V (4-20 mA)
 ลักษณะสัญญาณจะมีลักษณะเหมือนสัญญาณอนาลอกอินพุต การส่งสัญญาณของอนาลอก เอาต์พุตมี 2 แบบ
คือ สัญญาณแรงดัน และกระแส ดังแสดงในรูปที่ 2.12  

 
ก. สัญญาณแบบแรงดัน (Voltage Output) 

 
ข. สัญญาณแบบกระแส (Current Output) 

รูปท่ี 2.12 ลักษณะสญัญาณอนาลอกเอาต์พุต 
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o หน่วยจ่ายพลังงาน (Power Supply Unit) 
หน่วยแหล่งจ่ายพลังงาน ท าหน้าที่จ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ภายใน PLC ได ้แก ่ ไอซี 

และไฟเลี้ยงวงจร เป็นต้น  
 

2.2. หลักการการออกแบบระบบควบคุมด้วย PLC เบ้ืองต้น 
การออกแบบระบบควบคุมด้วย PLC ประกอบด้วย การศึกษาและวิเคราะห์ปญัหา การก าหนดหน้าที่

การท างานของอินพทุและเอาท์พทุ และการเขียน Ladder Diagram 
2.2.1. กรณีศึกษา การออกแบบระบบควบคุมการปิด-เปิดประตู ด้วย PLC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาการควบคุมการปิด-เปิดประตูโรงงาน ซึ่งเป็นโรงงานที่มีการขนถ่ายสินค้าอยู่ตลอดทั้งวัน 
ดังนั้นเจ้าของโรงงานต้องการให้ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติคอยปิดและเปิดประตูโรงงาน  เพื่อลดการ
สูญเสียพลังงานในระบบปรับอากาศ 

o การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา 
จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาแล้ว สามารถก าหนดรูปแบบการท างานตามรูป

ข้างล่าง กล่าวคือเมื่อรถว่ิงเข้าใกล้ประตูสวิทซ์ สัญญาณอุลตร้าโซนิคจะท างานและจะสั่งมาให้ตัวควบคุม PLC 
เพื่อสั่งให้ประตูเปิด จนกระทั่งรถได้แล่นผ่านไปสวิทซ์สัญญาณจากอุลตร้าโซนิคจะไม่ท างาน ตัวควบคุม PLC 
จะสั่งให้ประตูปิดตามเดิม โดยมีการท างานตาม Timing Diagram  

 

Push 

button 

Door position 

Maker 

Ultrasonic 

Switch 

PLC 

Photoelectric Switch 
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 Timing diagram 

000.00 Ultrasonic switch      

000.02 Upper limit switch      

010.00 Motor to raise door      

000.01 Photoelectric switch      

200.00 DIFD      

000.03 Lower limit switch      

010.01 Motor to low door      

 
o การก าหนดหน้าท่ีการท างานของอินพุทและเอาท์พุท I/O Assignment 

 
Input Output 

00000-Ultrasonic switch 01000-Motor to raise door 

00001-Photoelectric switch 01001-Motor to lower door 

00002-Door Upper limit switch  

00003-Door Lower limit switch  

 
o การเขียนโปแกรม Ladder Diagram 

Ladder Diagram: Main 1 Network 1 
Main 1 – Auto door 
This program shows the automatic control of warehouse door 
Network 1 – Raise door  
 000.00 010.00 

010.00 
Ultra switch 

010.01 000.02 

Upper LS Lower door 

Raise door 

Raise door 

 

Network 2 – Photo sensor 
Sense unit differentiation down 
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 000.01 

Photo sensor 
DIFD(14) 
 
200.00 

 

Network 3 – Lower door 
 200.00 010.01 

010.01 

010.00 000.03 

Lower LS Rise door 

Lower door 

Lower door 

 

Network 4 – End 
 

 END(01)     

 

2.2.2. กรณีศึกษา การออกแบบระบบการล าเลียงแผ่นทองแดงบนสายพานล าเลียง 
โรงงานผลิตแผ่นทองแดงแห่งหนึ่งต้องการแก้ปัญหาการล าเลียงของสามพานล าเลียงเนื่องจาก

ปัญหาของคนควบคุมปล่อยให้สายพานล าเลียงท างานตลอดเวลาท าให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า จึงต้องการให้
ระบบการล าเลียงแผ่นทองแดงบนสายพานล าเลียงท างานแบบอัตโนมัติ 

o การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา 
จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของระบบการหล่อลื่นของเกียร์ สามารถสรุปได้ดัง

แสดงในรูปข้างล่างกล่าวคือ เมื่อเกียร์เคลื่อนที่มายังต าแหน่ง S1 จะสั่งให้ Valve (V1) จ่ายน้ ามันหล่อลื่น
ให้กับชุดเกียร์ โดยการก าหนดเวลาในการปิดเปิด Valve จ่ายน้ ามันหล่อลื่น และเพื่อเป็นการป้องกันหมดจึง
ก าหนดโดย Sensor (S2) คือถ้าน้ ามันหล่อลื่นในแท็งก์ (Tank) ลดลงต่ ากว่า S2 ก็จะไปสั่งให้มีการ Alarm ดัง
ข้ึน โดยมีล าดับการท างานตาม Timing Diagram 
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Timing diagram 

000.00      

     

 

Position Detection 

200.00      

     

 

DIFU 

010.00      

     

 

Valve Opens 

 

TIM 000    1.5 sec    

     

 

Timer’s preset time 

000.01      

     

 

Lower limit of oil level 

010.01      

     

 

Oil shortage alarm 

 indicator 

 

 

 

1 scan time 
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o การก าหนดหน้าท่ีการท างานของอินพุทและเอาท์พุท I/O Assignment 

Input Output 

00000-Position detection (S1) 01000-Electromagnetic valve for oil supply 

00001-Lower limit of level (S2) 01001-Oil shortage alarm indictor 

 
o การเขียนโปแกรม Ladder Diagram 

Ladder Diagram: Main 1 Network 1 
Auto lubrication of gear 
Main 1 – Auto lubricate 
Network 1 – Start 
 000.00 

Position detection 
DIFD(13) 
 
200.00 

 
Network 2 – Open valve 
Open valve and delay 1.5 sec 

 200.00

Valve opens

010.01 Valve close

TIM000 010.01

Valve opens

TIM
000
Valve close
#0015

 
Network 3 – Oil shortage 

 010.01 000.01 

Lower level Oil shortage  
Network 4 – End 

 END(01)     
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2.2.3. กรณีศึกษา การล าเลียงแผ่นทองแดงบนสายพานล าเลียง 
โรงงานผลิตแผ่นทองแดงแห่งหนึ่งต้องการแก้ปัญหาการล าเลียงของสามพานล าเลียงเนื่องจาก

ปัญหาของคนควบคุมปล่อยให้สายพานล าเลียงท างานตลอดเวลาท าให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า จึงต้องการให้
ระบบการล าเลียงแผ่นทองแดงบนสายพานล าเลียงท างานแบบอัตโนมัติ 

o การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา 
จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาของระบบการล าเลียงแผ่นทองแดงสามารถก าหนดรูปแบบ

ได้ดังรูปข้างล่าง โดยก าหนดเงื่อนไขให้ มอเตอร์ 3 หมุนตลอดเวลาเมื่อเปิดสวิทซ์ และมอเตอร์ 2 จะหมุนเมื่อ
แผ่นทองแดงผ่าน Sensor 3 และจะหยุดเมื่อมอเตอร์ 1 หมุนไปได้ 2 วินาที และไม่ตรวจสอบการท างานของ 
sensor 2 ส่วนมอเตอร์ 1 จะหมุนเมื่อแผ่นทองแดงผ่าน Sensor 2 และหยุดหมุนหลังจากผ่าน Sensor 1 ไป
2 วินาที 

 

 
 

o การก าหนดหน้าท่ีการท างานของอินพุทและเอาท์พุท I/O Assignment 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Input Output 

00000-Sensor 1 01000-Motor 1 

00001- Sensor 2 01001-Motor 2 

00002- Sensor 3 01002-Motor 3 
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o การเขียนโปแกรม Ladder Diagram 
Ladder Diagram: Main 1 Network 1 
Main 1 – Conveyor control 
Conveyor belt control application  
Network 1 – Motor 2 
 000.02 

010.01 
S3 

010.01 TIM 000 

Motor 2 

Motor 2 

 
Network 2 – Motor 1 

 000.01 

010.00 
S2 

010.00 TIM 001 

Motor 1 

Motor 1 

 

Network 3 – Delay for 2 sec 

 

S2 

010.00 

Motor 1 

000.01 
TIM 
 

000 
 #0020  

Network 4 – Sensor 1 

 000.00 

200.00 

S1 

200.00 TIM 001 
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Network 5 - Delay for 2 sec 

 

S1 

200.00 000.00 
TIM 
 

001 
 #0020  

Network 6 – Motor 3 

 010.02 

Motor 3 NC 

253.13 

 

Network 7 – End 

 END(01)     
 

2.3. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นท่ีเกิดจากตัวควบคุม PLC 

2.3.1. การตรวจสอบการเดินสายสัญญาณอินพุต แบบคงท่ี 
การตรวจสอบการเดินสายสัญญาณอินพุต แบบคงที่ ด าเนินการด้วยการจ่ายไฟเลี้ยงไปยัง PLC 

และ โมดูลอินพุต การตรวจสอบนี้จะช่วยพิสูจน์ว่าแต่ละอุปกรณ์ หรือโมดูลประเภทอินพุตถูกเช่ือมต่อไปยัง
เทอร์มินอลได้อย่างถูกต้อง และโมดูลอินพุตนั้นท างานได้ปกติ โดยส่วนใหญ่การตรวจสอบอุปกรณ์ประเภท
อินพุตจะด าเนินการก่อนการตรวจสอบประเภทอื่นๆ ซึ่งก็ถือว่าได้ท าการตรวจสอบ CPU ไปในตัวด้วย 
ข้ันตอนการตรวจสอบการเดินสายสัญญาณอินพุตสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

o การตั้งค่า PLC ให้อยู่ในโหมดไม่ท าการรันโปรแกรม โดยโหมดการท างานนี้จะแตกต่างกัน
ไปตามรุ่นและยี่ห้อของ PLC และมีช่ือที่เรียกแตกต่างกันไปเช่น Stop, Disable, หรือ Program 

o จ่ายไฟฟ้าให้กับระบบ และหน่วยอินพุต ท าการตรวจสอบหลอด LED ที่ท าหน้าที่แสดง
สถานะของ PLC หรือโมดูลอินพุตว่าอุปกรณ์ท างานถูกต้อง โดยปกติจะมีการแสดงสถานะท างานถูกต้อง
ดังต่อไปนี้ AC OK, DC OK, Processor OK, Memory OK, และ I/O communication OK 

o ตรวจสอบวงจรหยุดฉุกเฉินท างานถูกต้อง และสามารถหยุดจ่ายไฟเลี้ยงไปยังอุปกรณ์ 
หรือหน่วยอินพุตและเอาต์พุตเมื่อเกิดฉุกเฉิน 

o ท าการจ าลอง (Signal Simulate) เข้าที่หน่วยอินพุตแต่ละบิต ตรวจสอบหลอด LED 
บอกสถานะแต่ละอินพุตของโมดูลไฟติดถูกหลอด หรือตรวจสอบสถานะอินพุตในซอฟต์แวร์ PLC โดย
ตรวจสอบว่าค่าที่แสดงสถานะได้ถูกต้อง และตรงตามต าแหน่งที่ต้องการหรือไม่ ถ้าหลอด LED แสดงไม่ถูกต้อง 
หรือ ต าแหน่งที่แสดงสถานะในซอฟต์แวร์ไม่ถูกต้อง นั้นอาจเกิดจากการเดินสายสัญญาณไปยังเทอร์มินอลไม่
ถูกต้อง แต่ถ้าไม่มีหลอด LED ใดสว่างเลย ก็ส่วนขัดข้องอาจจะเป็นที่ตัวอุปกรณ์ PLC หรือการเดินสาย
สัญญาณผิดพลาด 
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o ข้อควรระวังในการจ าลองด้วยซอฟแวร์ เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ หรือ ความเสียหาย 
ก่อนการจ าลองสัญญาณอินพุท ควรตรวจสอบว่ามีโหลดภายนอกต่ออนุกรมกับ PLC หรือไม่ ซึ่งอาจท าให้เกิด
ไฟฟ้าลัดวงจรได้ 

2.3.2. การตรวจสอบการเดินสายสัญญาณเอาต์พุต แบบคงท่ี 
การตรวจสอบการเดินสายสัญญาณเอาต์พุต แบบคงที่ ด าเนินการด้วยการจ่ายไฟเลี้ยงไปยัง 

PLC และอุปกรณ์หรือหน่วยเอาต์พุตในทางปฏิบัติที่ปลอดภัย ข้ันตอนแรกคือการปลดยกเลิกอุปกรณ์  หรือ
เครื่องจักรออกก่อน ถ้าใช้เทอร์มินอลประเภทใบมีด สามารถเปิดใบมีดเทอร์มินอลที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องการ
การควบคุมอุปกรณ์ผิดตัว โดยเฉพาะอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีส่วนเคลื่อนไหวต้องระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อท า
ข้ันตอนแรกเสร็จเรียบร้อยตรวจสอบการเดินสายสัญญาณเอาต์พุตโดยการตรวจสอบชุดเอาต์พุตเดินสายไปยัง
เทอร์มินอลที่ถูกต้อง และตรวจโมดูลเอาต์พุตท างานได้ถูกต้อง โดยการใช้มิเตอร์วัดค่าทางไฟฟ้าก็ได้โดยปกตจิะ
ใช้ค่าโอห์ม ข้ันตอนดังต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ควรน ามาใช้ตรวจสอบการเดินสายสัญญาณเอาต์พุต 

o ปลดยกเลิกอุปกรณ์ปลายทางที่อาจจะท างานเมื่อมีการออกเอาต์พุตผิด 
o จ่ายไฟเลี้ยงไปยัง PLC หน่วยอินพุต และหน่วยเอาต์พุต  
o ตรวจสอบว่าวงจรหยุดฉุกเฉินสามารถตัดไฟเลี้ยงได้จริงหรือไม่ 
o ตรวจสอบแต่ละเอาต์พุตทีละเอาต์พุตในช่วงเวลาเดียวกัน ถ้าเอาต์พุตที่ทดสอบเป็น

มอเตอร์ที่ถูกตัดออกจากระบบไฟเลี้ยง ก็ให้ต่อเข้ากับระบบไฟเลี้ยงอีกครั้งเพื่อท าการทดสอบ การตรวจสอบ
การท างานของเอาต์พุตสามารถท าได้โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 

 ถ้า PLC มีฟังก์ช่ันฟอร์ซ (Force) สามารถทดสอบแต่ละเอาต์พุตโดยการใช้
ซอฟต์แวร์ของ PLC โดยท าการฟอร์ซให้เอาต์พุตนั้นท างานแล้วท าการตรวจสอบที่เทอร์มินอลว่ามีสัญญาณ
มาถึงถูกต้องหรือไม่ ถ้าการการเดินสายสัญญาณถูกต้อง หลอด LED แสดงสถานะเอาต์พุตจะแสดงถูกต้อง 
และอุปกรณ์ปลายทางจะท างานถูกตัว ถ้าหลอด LED สว่างขึ้นถูกต้องแต่ไม่มีอุปกรณ์ใดท างาน แสดงว่าอาจมี
การการเดินสายสัญญาณผิดพลาด แต่ถ้าวัดสัญญาณที่เทอร์มินอลสายแล้วมีสัญญาณมาถึง แปลว่าอาจมีการ
การเดินสายสัญญาณผิดพลาด หรือก็มีอะไรไม่ถูกต้องที่อุปกรณ์ปลายทางนั้นเอง แต่ถ้าไม่มีหลอด LED ใดติด
เลยหลังจากท าการฟอร์ซ ปัญหาก็อาจเป็นที่ตัว PLC หรือ ไม่ก็ใช้งานซอฟต์แวร์ PLC ไม่ถูกต้อง 

 แต่ถ้า PLC นั้นไม่สนับสนุนฟงัก์ช่ันฟอรซ์ สามารถท าการทดสอบได้โดยเขียน
โปรแกรมเพื่อทดสอบช่ัวคราวโดยเช่ือมต่อเอาต์พุตที่ทดสอบนั้นให้มีความสัมพันธ์กับอินพุตเพื่อบังคับเอาต์พุต
ออกเพือ่ท าการทดสอบ โดยอินพุตนั้นอาจจะการเดินสายสญัญาณปุ่มเพื่อท าให้การทดสอบท าได้ง่ายข้ึน 

2.3.3. การตรวจสอบโปรแกรมท่ีสร้างเพ่ือควบคุมระบบ 
การตรวจสอบโปรแกรมที่เขียนข้ึนมาใช้งานก็เป็นสิ่งส าคัญจริง ๆ แล้วการตรวจโปรแกรมที่

เขียนสามารถท าได้ทุกเวลา แต่ควรท าอย่างละเอียดก่อนที่จะโหลดลง PLC หรือที่จะท าการทดสอบระบบทั้ง
ระบบแบบไดนามิกก่อนใช้งานจริง เอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวกับการโปรแกรมดังกล่าวควรถูกน ามาร่วมในการ
ทดสอบโปรแกรม เช่น การก าหนดต าแหน่งหน่วยอินพุต และเอาต์พุต ไดอะแกรมการเดินสายสัญญาณ  

การแก้ไขระหว่างการทดสอบแบบสเตติกก็ควรน ามาพิจารณา และท าการปรับปรุงเอกสาร 
และโปรแกรมให้อัพเดตล่าสุด เมื่อได้โปรแกรมล่าสุดก็ควรท าการตรวจสอบโปรแกรมโดยพิมพ์ออกมา
ตรวจสอบแบบกระดาษ เพื่อป้องกันการเกิดตาลายเมื่อตรวจสอบในหน้าจอคอมพิวเตอร์ โปรแกรมอัพเดต
ล่าสุดต้องปราศจากการเตือนแบบ Error และจะเป็นการดีถ้าปราศจากการเตือนแบบ Warning เช่นกัน 
วิธีการตรวจสอบดังต่อไปนี้สามารถใช้ในการตรวจสอบโปรแกรมบน PLC 
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o ตรวจสอบการเดินสายสัญญาณหน่วยอินพุต และเอาต์พุต จากเอกสาร  
o ตรวจสอบต าแหน่งที่ใช้ทั้งหมด เพื่อป้องกันการผิดพลาดระหว่างท าการโปรแกรม 
o ตรวจสอบการตั้งค่าของ ไทเมอร์ และเคาต์เตอร์  
o ท าการจ าลอง 

2.3.4. การตรวจสอบท้ังระบบแบบไดนามิก 
การตรวจสอบทั้งระบบแบบไดนามิก เป็นข้ันตอนที่พิสูจน์ล าดับการท างานที่ก าหนดไว้ ให้

เอาต์พุตที่ถูกต้อง ที่ขั้นตอนการทดสอบนี้อยู่บนสมมุติฐานว่ามีการท าการทดสอบแบบสเตติกเสร็จเรียบร้อย
แล้วอุปกรณ์ องค์ประกอบต่างๆ ท างานถูกต้อง และโปรแกรมได้รับการตรวจสอบแล้ว ระหว่างการทดสอบ
แบบไดนามิก จะปลอดภัยมากข้ึนถ้าการทดสอบค่อยๆ ทดสอบจนระบบเป็นระบบอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบ
แต่ส าหรับระบบเล็กๆ นั้นสามารถทดสอบทั้งระบบได้ในคราวเดียว ส าหรับที่มีขนาดใหญ่นั้นควรจะเริ่ม
ทดสอบทีละส่วนของระบบงาน หรือเครื่องจักร การเปิดใช้งานทีละระบบย่อยจะช่วยให้ระบบโดยรวมมีความ
ปลอดภัย สามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องได้ง่าย และการระงับเหตุอันตรายสามารถท าได้รวดเร็ว ล าดับข้ันตอน
การทดสอบแบบไดนามิก ดังนี ้

o โหลดโปรแกรมที่ตรวจสอบแล้วลงไปใน PLC 
o ตั้งค่า PLC ให้อยู่ในโหมด TEST ในกรณีที่ PLC สนับสนุนเพื่อให้สามารถรัน และดีบัก

โปรแกรมได้ไปในตัว ตรวจสอบแต่ละรังว่าสถานะเอาต์พุตในซอฟต์แวร์ว่าถูกต้อง 
o กรณีที่ PLC ต้องอยู่ในโหมด RUN เพื่อที่จะแก้ไขเอาต์พุตระหว่างการทดสอบ ควรจะ

ปลดอุปกรณ์ปลายทางที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบออกก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย และการเกิดการ
บาดเจ็บ  

o ตรวจสอบแลดเดอร์ไดอะแกรมให้มีการท างานตามล าดับข้ันตอนที่ก าหนดไว้  
o ท าการปรับเปลี่ยนเอกสาร หรือโปรแกรมที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

2.3.5. หลอด LED แสดงสถานะ 
หลอด LED ที่แสดงสถานะสามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นในการวิเคราะห์การท างานของอุปกรณ์

อย่างดี ทั้งในเรื่องการเดินสายสัญญาณ และการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยอินพุต และเอาต์พุต กรณีหน่วย
อินพุต หลอด LED ของอินพุตจะสว่างหากมีสัญญาณ ส าหรับหน่วยเอาต์พุตหลอด LED แสดงการได้รับค าสั่ง
ของหน่วยเอาต์พุต 

PLC โดยปกติจะมีหลอด LED แสดงสถานะของการท างานของ CPU การแสดงสถานะโดย
ปกติจะประกอบด้วยสถานะ Power OK, Memory OK และ Communication OK ล าดับแรกให้ท าการ
ตรวจสอบว่า PLC ได้รับไฟเลี้ยงเพียงพอจากระบบจ่ายไฟเลี้ยง โดยอาจใช้มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้า หรือสังเกต
ความสว่างของหลอด LED ของโมดูลเพาเวอร์ซัพพลาย การทดสอบนั้นง่ายในเรื่องไฟเลี้ยงเพียงพอหรือไม่ คือ
การจ่ายไฟเลี้ยงโดยตรง หรือ การตัดโหลดประเภทอื่นออกก่อน ถ้า PLC ยังไม่ท างานปกติ ให้ตรวจสอบระดับ
แรงดันไฟฟ้าที่ตก หรือ ตรวจสอบว่ามีฟิวส์ขาดหรือไม่ ถ้าตรวจสอบแล้วแรงดันไฟฟ้าปกติแล้ว PLC ยังไม่ปกติ 
ปัญหาอาจจะอยู่ที่โมดูล CPU การวิเคราะห์ปัญหาของโมดูล CPU ส่วนใหญ่จะใช้หลอด LED แสดงสถานะ 
หรือไม่ก็ใช้ซอฟต์แวร์ต่อเข้าไปตรวจสอบสถานะ โดยปกติถ้ามีหลอด LED ใดแสดงถึงความขัดข้อง ส่วนใหญ่
จะใช้วิธีการเปลี่ยนโมดูล CPU 
 
 



 
 

 

 
PLC for Energy Saving 

 
 

คู่มือฝึกอบรม 

46 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

2.4. ข้อควรระวังในการติดตั้งระบบคุมด้วย PLC 
2.4.1. การวางผังระบบ PLC (PLC System Layout) 

การวางผัง หรือต าแหน่งระบบเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยการหาต าแหน่ง
อุปกรณ์ประกอบ การเช่ือมสายสัญญาณให้ระบบท างานตามที่ต้องการ การท างานที่ ถูกต้องและ
สภาพแวดล้อมที่ดีจะสามารถเพิ่มความสามารถในการผลิต (Productivity) ของโรงงาน และลดปัญหาและ
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ต าแหน่งที่ติดตั้งของระบบ PLC ที่ดีที่สุดนั้นจะต้องอยู่ใกล้กับเครื่องจักร หรือ
กระบวนการผลิตที่มันควบคุมดูแลอยู่ โดยมีเงื่อนไข ตราบเท่าที่ ณ ต าแหน่งนั้นมีอุณหภูมิ , ความช้ืน และ
สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าในระดับที่ไม่ส่งผลต่อการท างานของ PLC 

o ตู้ควบคุม และอุปกรณ์ประกอบ 
ตู้ควบคุม ตามมาตรฐานสากล NEMA มีดังต่อไปนี ้
 ควรถูกติดตั้งในบริเวณที่ฝาตู้ สามารถเปิดได้มากที่สุด เพื่อให้ง่ายในการเข้าไปท า

การติดตั้ง ทดสอบ และท าการบ ารุงรักษาแก้ไขเกี่ยวกับอุปกรณ์ PLC 
 ความลึกของตู้ควบคุมควรมีระยะห่างพอสมควรระหว่างฝาตู้ที่ปิด รวมถึงแฟ้มที่ใส่

เอกสารที่มักติดที่ความลึกของตู้ควบคุมฝาตู้ กับอุปกรณ์ PLC ที่อยู่ภายในตู้รวมทั้งสายต่าง ๆ ที่ท าการเดิน
สายสัญญาณ 

 ด้านหลังข้างในตู้ ควรมีแผงยึดอีกช้ันที่สามารถถอดออกมาได้ เพื่อความสะดวกใน
การติดตั้ง และประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ 

 บริเวณที่ติดตั้งควรมีสวิตช์ หรืออุปกรณ์ตัดตอนฉุกเฉินติดต้ังไว้ และเข้าออกได้ง่าย
เพื่อประเด็นความปลอดภัย 

 ภายในตู้ ควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกเช่น เต้ารับไฟ , หลอดไฟส่องสว่างภายใน 
หรืออาจมีหน้าต่างอะคริลิกใส ส าหรับอ านวยความสะดวกในการติดตั้ง และบ ารุงรักษา 

o สภาพแวดล้อม  
สภาพแวดล้อมเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ เนื่องจากผลกระทบจากอุณหภูมิ ความช้ืน 

การรบกวนทางไฟฟ้า และการสั่นสะเทือน มีผลต่อต าแหน่งที่ตั้งจริงของส่วนประกอบต่างๆ ภายในตู้ และ
ส่งผลต่อความจ าเป็นที่ต้องติดตั้งอุปกรณ์พิเศษเสริมเพิ่มเติม  

 อุณหภูมิภายในตู้ ต้องไม่เกินอุณหภูมิสูงสุดที่ PLC ท างานได้โดยทั่วไปจะอยู่ 60oC  

 ถ้าในสภาพแวดล้อมมีบริเวณที่ร้อนเป็นพิเศษ ยกตัวอย่างเช่น ความร้อนที่สร้าง
จากแหล่งจ่ายไฟฟ้า เช่น เพาเวอร์ซัพพลาย (Power Supply) หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สร้างความร้อน ควรท า
การติดตั้งพัดลม เพื่อช่วยกระจายระบายความร้อน 

 กรณีที่อาจเกิดหยดน้ า หรือ เกิดการควบแน่นของไอน้ าในอากาศภายในตู้ 
ควรติดตั้งฮีตเตอร์ที่ควบคุมด้วยเทอร์โมสตัส (Thermostat-controlled Heater) 

 ตู้ควรถูกวางติดตั้งให้ห่างจากอุปกรณ์ที่สร้างสนามแม่เหล็กสูง (EMI: Excessive 
Electromagnetic Interference) หรือสร้างความถ่ีวิทยุสูง (RFI: Radio Frequency Interference) 
ยกตัวอย่าง เช่น เครื่องเช่ือมไฟฟ้า, อุปกรณ์สร้างความร้อนแบบใช้ขดลวดเหนี่ยวน า และมอเตอร์ขนาดใหญ่
โดยเฉพาะตอนที่มอเตอร์เริ่มท างาน 
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 ในกรณีที่ ตู้ต้องติดตั้งบนอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มันควบคุมนั้น การสั่นสะเทือน
จากอุปกรณ์นั้นต้องไม่เกินค่าที่ก าหนดของตัว PLC นั้น ๆ 

o การวางองค์ประกอบเกี่ยวกับ PLC  
การวางองค์ประกอบต่างๆ ของ PLC ข้ึนอยู่กับจ านวนขององค์ประกอบ และการ

ออกแบบของตัว PLC มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ควรวางตัว PLC ให้อยู่แนวตั้งเพื่อการให้ความร้อนถ่ายเทได้สูงสุด เนื่องจาก

โดยปกติ PLC ได้ถูกออกแบบให้ถ่ายเทความร้อนได้ดีที่สุดในแนวตั้ง 
 ระบบไฟเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นระบบหลัก หรือระบบย่อย จะมีการถ่ายเทความรอ้นออก

จากตัวเพาเวอร์ซัพพลาย มากกว่าองค์ประกอบตัวอื่น ๆ ดังนั้นเพาเวอร์ซัพพลายควรถูกติดตั้งไว้ส่วนบนสูงสุด
ของตูด้้วยระยะห่างที่เหมาะสม จากฝาตู้บนสุด และต้องมีระยะห่างที่เหมาะสมกับอุปกรณ์อื่นๆ 

 PLC แบบโมดูล ตัวโมดูล CPU ของ PLC ต้องถูกวาง หรือถูกติดตั้งที่ระดับที่
ท างานได้สะดวกเช่น ที่อยู่ในแนวระดับสายตาในท่ายืนท างานหรือในท่านั่งท างาน กรณีที่เพาเวอร์ซัพพลาย
ถูกออกแบบให้อยู่ในโมดูลเดียวกัน หรือเป็นแบบชนิดบล็อกตัว PLC นั้นควรถูกติดตั้งต าแหน่งบนสุดของตู้  

 หน่วยอินพุตและหน่วยเอาต์พุตไม่ควรถูกติดตั้งอยู่เหนือ CPU หรอืเพาเวอรซ์พัพลาย 
 ระยะห่าง ระหว่างแต่ละองค์ประกอบควรถูกติดตั้งตามข้อก าหนดของผู้ผลิตน้ัน ๆ 

o การวางอุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ  
การวางอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ส่วนประกอบหลักของตัว PLC ภายในตู้เดียวกับ

ตัว PLC ควรถูกติดตั้งให้ห่างจากองค์ประกอบของ PLC เพื่อลดผลกระทบจากสัญญาณรบกวน หรือความร้อน
ที่สร้างโดยอุปกรณ์ดังกล่าว โดยข้อแนะน าในการติดตั้ง และการหาต าแหน่งของอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ภายใน
ตูเ้ดียวกับ PLC มีดังต่อไปนี้ 

 หม้อแปลงแรงดันคงที่ สวิตช์ตัดตอนไฟฟ้าและตัวจ ากัดกระแสกระชาก ควรถูก
ติดตั้งที่ต าแหน่งบนสุดของตู้ควบคุม ติดกับเพาเวอร์ซัพพลาย โดยให้มีการเดินสายที่สั้นที่สุดเพื่อลดการรบกวน
ทางไฟฟ้าต่อองค์ประกอบของ PLC 

 แมกเนติก (Magnetic) รีเลย์ (Relay) และ อุปกรณ์ประเภทอิเล็กโทรแมคานิกส์ 
(Electromechanics) ควรติดตั้งไว้ที่ส่วนบนสุดของตู้ แต่ไม่ติดกับตัว PLC ควรมีการเว้นระยะห่างประมาณ  
6 นิ้วเป็นอย่างน้อย  

 พัดลมระบายความร้อนอุปกรณ์ภายในตู้ ควรติดตั้งไว้ที่อุปกรณ์ที่สร้างความร้อนสูง   
o การจัดกลุ่มหน่วยอินพุท และหน่วยเอาต์พุต  

การจัดกลุ่มหน่วยอินพุท และหน่วยเอาต์พุตดีท าให้สายสัญญาณหรือสายไฟเลี้ยง ต้อง
ถูกจัดเส้นทางการเดินบนรางสายให้เหมาะสม เพื่อช่วยลดปัญหาการรบกวน ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการจัด
กลุ่มของหน่วยอินพุท และหน่วยเอาต์พุต มีดังนี้ 

 หน่วยอินพุท และหน่วยเอาต์พุต ควรถูกแบ่งเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มของหน่วยอินพุตที่
ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง หน่วยอินพุตที่ใช้กับแรงดันกระแสสลับ และหน่วยเอาต์พุตที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรง หน่วยเอาต์พุตที่ใช้กับแรงดันกระแสสลับ หน่วยอนาลอกอินพุตและหน่วยอนาลอกเอาต์พุตเป็นต้น 

 ภายในรางเดินสายควรแยกเฉพาะสายสัญญาณอินพุตและเอาต์พุต แต่ละชนิด
แยกจากกัน  
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o การวางผังราง และการเดินสายสัญญาณ  
ควรก าหนดทิศทางการเดินสายทั้งหมด เช่น สายสัญญาณของชุดหน่วยอินพุต 

หน่วยเอาต์พุต สายไฟเลี้ยง และรวมทั้งสายเช่ือมต่อระหว่างองค์ประกอบที่อยู่ภายในตู้ ควรปฏิบัติดังต่อไปนี ้
 สายที่เกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ที่เข้ามาในตู้ควรถูกแยกจากสายไฟฟ้าที่ใช้

ไฟฟ้าแรงดันกระแสตรง สายไฟเลี้ยงของชุดหน่วยอินพุตและเอาต์พุต และสายเช่ือมต่อระหว่างโมดูล 
 สายสัญญาณอินพุต และเอาต์พุตที่ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง เช่น สัญญาณแบบ 

TTL และสัญญาณอนาลอก ไม่ควรเดินควบกับสายสัญญาณอินพุตและเอาต์พุต ที่ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
ในรางเดียวกัน 

 กรณีที่สายสัญญาณอินพุตและเอาต์พุตต้องข้ามสายไฟที่ ใ ช้แรงดันไฟฟ้า
กระแสสลับควรข้ามในลักษณะมุมฉาก เพื่อลดโอกาสการรบกวนให้มีค่าต่ าสุด 

 ระยะห่างระหว่างรางเดินสาย หรือเทอร์มินอล ควรมีระยะห่างอย่างน้อย 2 นิ้ว 

 
รูปท่ี 2.15 การเดินสายข้ามสายไฟเลี้ยงแรงดันไฟฟ้ากระสลบั  

 

 
รูปท่ี 2.16 การเดินสายสัญญาณสายเข้าออกรางสาย 

 

o การต่อลงดิน (Grounding)  
การต่อลงดินเป็นข้ันตอนที่ส าคัญข้ันตอนหนึ่งส าหรับการเพิ่มความปลอดภัยในการตดิตัง้ 

การท างาน และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า ผู้ติดตั้งควรอ้างถึงมาตรฐานในการติดตั้งกราวด์ เช่น มาตรฐาน 
NEC Article 250 ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขนาดสายและชนิดของตัวน า , รหัสสีมาตรฐาน และวิธีการเช่ือมต่อที่
จ าเป็นส าหรับการกราวอุปกรณ์ไฟฟ้า มาตรฐานนั้นระบุว่าเส้นการเดินสายกราวด์ต้องเป็นเส้นตัวน าเดียวกัน
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ตลอดเส้นทางไม่มีการเช่ือมต่อแม้กระทั้งการบัดกรี ซึ่งจะส่งผลให้กราวนั้นปลอดภัยสามารถน ากระแสลัดวงจร
ลงดินด้วยค่าความต้านทานที่ต่ าที่สุด  

 สายกราวด์ควรถูกแยกจากสายไฟเลี้ยงตั้งแต่จุดเข้าตู้ เพื่อลดระยะของสายกราวด์
ภายในตู้ ให้สั้นที่สุดซึ่งหมายถึงความต้านทานต่ าสุด จุดเทียบกราวด์ควรอยู่ต าแหน่งที่ใกล้ทางเข้าตู้ของสาย
กราวด์ที่มาจากระบบไฟเลี้ยงของโรงงาน 

 อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตูค้วบคุม ควรถูกต่อกราวด์ไปยังกราวด์บัสซึ่งปกติจะติดตั้งอยู่
ในบริเวณอุปกรณ์ที่มีสนามแม่เหล็กสูงภายในตู้ ซึ่งสี และวัสดุที่ไม่ใช่ตัวน าไฟฟ้าควรถูกขจัดเอาออก การ
เช่ือมต่อสายกราวด์ต้องใช้นอตยึดได้อย่างแน่น 

 ตูค้วบคุม ควรถูกกราวด์ลงที่กราวด์บัสอย่างถูกต้อง โดยจุดเช่ือมต่อต้องมีจุดสัมผัส
ทางไฟฟ้าอย่างด ี

 กราวดข์องเครื่องจักรก็ควรเช่ือมกับตู้ควบคุมและเช่ือมต่อลงกราวด์ที่เทียบเท่ากับพื้นโลก 
o ระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้า และระบบความปลอดภัย 

 ระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้า 
ข้อควรปฏิบัติในระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้า ภายในตู้ควบคุมควรใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าชุด

เดียวกัน ดังแสดงในรูปที่ 2.17 เพื่อลดสัญญาณรบกวน ความไม่เสถียรภาพของแหล่งจ่ายที่ป้อนให้กับโมดูล
ของ PLC และความมีประสิทธิภาพสูงสุดในระบบมอนิเตอร์  

 
รูปท่ี 2.17 ระบบแหลง่จ่ายไฟฟ้ากระแสสลบัภายในตู้ควบคุม  

 

 ระบบความปลอดภัย (Safety System) 
ระบบความปลอดภัย เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับระบบคุม PLC ภายในระบบต้อง

มีวงจรฉุกเฉินที่ความสามารถหยุดระบบ PLC ทั้งระบบ หรือหยุดแบบบางส่วน หรือแม้กระทั่งทั้งระบบงาน
รวมไปถึงเครื่องจักร หรือกระบวนการผลิต ดังแสดงในรูปที่ 2.18  

อุปกรณ์ประกอบที่ใช้ส าหรับเพิ่มระบบเพื่อความปลอดภัยเช่น สวิตช์ตัดตอน หรือ
ลิมิตสวิตช์ ควรสามารถท าการบายพาสตัว PLC จากการควบคุมมอเตอร์ หรืออุปกรณ์ เครื่องจักร วงจรฉุกเฉิน
เหล่าน้ีควรถูกสร้างด้วยวงจรที่ไม่ซับซ้อนเข้าใจง่าย ใช้อุปกรณ์ที่มีความเช่ือถือสูง และมีจ านวนอุปกรณ์ที่น้อย
ที่สุด โดยปกติมักจะใช้อุปกรณ์ประเภทอิเล็กโทรแมคคานิกส์ในการสร้างวงจรเพื่อความปลอดภัย 
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รูปท่ี 2.18 ระบบความปลอดภัยในระบบควบคุม PLC 

 

- วงจรหยุดฉุกเฉิน ระบบควรมีวงจรหยุดฉุกเฉินส าหรับทุกเครื่องจักรที่ถูกควบคุม
โดย PLC เพื่อที่จะท าให้มีระดับความปลอดภัยสูงสุด วงจรเหล่าน้ีไม่ควรอยู่ภายใน PLC แต่ควรเป็นวงจรที่อยู่
ภายนอกที่สามารถควบคุมได้ง่าย และรวดเร็ว เช่น สวิตช์ฉุกเฉินที่ถูกวางไว้ที่ต าแหน่งที่ผู้ใช้สามารถเข้าไปได้
โดยสะดวก สวิตช์ส าหรับหยุดฉุกเฉินจะท าหน้าที่ตัดวงจรรีเลย์มาสเตอร์คอนโทรล (MCR: Master Control 
Relay) หรือ รีเลย์เซฟตี้คอนโทรล (SCR: Safety Control Relay) เพื่อที่จะตัดแหล่งจ่ายไฟฟ้าไปยังหน่วย
อินพุต และเอาต์พุต ในเวลาที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

- รีเลย์มาสเตอร์คอนโทรล หรือ รีเลย์เซฟต้ีคอนโทรล เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ตัด
วงจรไฟฟ้าออกจากหน่วยอินพุตและเอาต์พุตทั้งหมดเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ดังแสดงในรูปที่ 2.19 โดยวงจร
จะถูกควบคุมผ่านสวิตช์หยุดฉุกเฉิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.19 วงจรควบคุมหน่วยอินพุตและเอาต์พุต 
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วงจรควบคุมหน่วยอินพุตและเอาต์พุต ควรมีการใช้สัญญาณแจ้งเตือนกรณีที่ PLC 
ขัดข้อง ผ่านรีเลย์วอตช์ด็อก (Watch Dog) ที่ต่ออนุกรมไปกับเงื่อนไขการหยุดฉุกเฉินอื่นๆ เพื่อเพิ่ม
ความสามารถนี้จะท าให้วงจรควบคุมหน่วยอินพุตและเอาต์พุต ให้สามารถตัดไฟเลี้ยงในกรณีที่ PLC เกิดขัดข้อง
เช่น หน่วยความจ าผิดพลาด หรือการสื่อสารระหว่างชุดโมดูลอินพุตหรือเอาต์พุต ดังแสดงวงจรในรูปที่ 9  

- สวิตช์ตัดตอนไฟเลี้ยงฉุกเฉิน (Emergency Power Disconnect) 
วงจรแหล่งจ่ายที่เลี้ยงเพาเวอร์ซัพพลาย ควรใช้สวิตช์ตัดตอน หรือ ดิสคอนเน็กเตอร์ที่มีพิกัดที่เหมาะสม ดังนั้น
จะเพิ่มหนทางหรือวิธีการในการตัดแหล่งจ่ายไฟฟ้าไปให้ PLC ทั้งระบบ ดังแสดงในรูปที่ 2.20 การใช้ตัวเก็บ
ประจุ (ขนาด 0.22 oF ส าหรับแรงดัน 220 VAC) ต่อคร่อมสวิตช์เพื่อป้องกันการเกิดสภาวะเอาต์รัช (Outrush) 
เมื่อมีการเปิดวงจรของเอาต์พุตที่เป็นไทรแอก (Triac) ท าให้เกิดกักเก็บพลังงงานในโหลดประเภทขดลวด และ
พลังงานต้องการหาเส้นทางที่สั้นที่สุดเพื่อลงกราวด์ซึ่งมักจะใช้เส้นทางที่ว่ิงผ่านตัวไทรแอก 
 

 
 

รูปท่ี 2.20 วงจรทีส่ามารถหยุดการท างานของชุด I/O จากรีเลย์ MCR และ PLC ขัดข้อง 
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บทท่ี 3 

เทคนิคการตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์อินพุท 
 

วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝกึอบรมเข้าใจหลักการท างานอุปกรณ์อนิพุทที่ใช้งานร่วมกับ PLC 
2) เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝกึอบรมตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดจากอุปกรณ์อินพทุ 
 
บทน า 
 หลักการการท างานของอุปกรณ์อินพุทที่เป็นสัญญาณดิจิตอล และอนาลอก ทั้งแบบที่เป็น NPN และ 
PNP โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดจากอุปกรณ์อินพุทแบบ
ต่าง ๆ          
 
3.1. หลักการท างานอุปกรณ์อินพุทท่ีใช้งานร่วมกับ PLC  

ภาคอินพุตของ PLC ท าหน้าที่รับสัญญาณอินพุตเข้ามาแปลงสัญญาณส่งเข้าไป ภายในPLC อุปกรณ์
อินพุต (Input Device) ต่างๆ ที่น ามาต่อกับภาคอินพุตได้น้ัน สามารถแสดงตัวอย่างได้ตามรูปที่ 3.1 

 
รูปท่ี 3.1 แสดงอุปกรณ์อินพุตต่างๆ 

อุปกรณśที่สามารถน ามาต ŗอกับภาคอินพุต PLC ได Řจัดออกเป Ŗนกลุŗมๆ ดังรูปที่ 3.1 โดยกล ุŗมอุปกรณ śแต ŗ
ละกลŗ ุมจะมีวิธีต ŗอวงจรเข Řาภาคอินพุต PLC แตกต ŗางกันออกไป เวลาใชŘงานอุปกรณśแต ŗละกล ุม จ าเปŖนตอง
ศึกษาข Řอมูลเพิ่มเติมของอุปกรณśแต ŗละชนิดก ŗอน เพื่อความเข Řาใจข้ันตอนการท างานและสามŅรถต ŗอวงจรได้
ถูกต้อง  

อุปกรณ śที่น ามาต ŗอกับภาคอินพุตของ PLC อุปกรณ śบางกลŋŗĴěะมีสัญญาณทั้ง อินพุต/เอาต śพุต เช ŗน 
Inverter, Digital Signal, Controller, ตัวควบคุมอุณหภูมิ, เซ Ŗนเซอร śร ŗ ุนพิเศษ เป ŖนตŘน จ าเป Ŗนต้องต่อใช้งานให้
ถูกต้อง ซึ่งสามารถแนะน าไดŘในข้ันตŘĬคือ ตŗอวงจรภาคเอาต śพุตของอุปกรณ์นั้นๆ เข Řากับภาคอินพตุ PLC  
 ภาคเอŘาตśพุตของอุปกรณśจะมีเอาต์พุตให Řเลือกใช้งานหลายแบบซึ่ง ภาคอินพุต PLC มีวงจรภาคอินพุต
อยู่หลายแบบเช่นกัน เพื่อรองรับอุปกรณ์อินพุตในแต่ละแบบให้เหมาะสม  
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3.1.1 หลักการท างานของอุปกรณ์อินพุทแบบดิจิตอล 
(1)  เซนเซอร์ตรวจวัดแบบวัดแบบไม่สัมผัส (Proximity Sensors)  

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ เป็นอุปกรณ์อีเลคทรอนิคส์ที่ใช้ส าหรับตรวจจับการมีหรือไม่มีของวัตถุที่
ต้องการ ซึ่งจะต่างกับลิมิตสวิตช์ (Limit switch) ซึ่งต้องอาศัยการสัมผัสกับวัตถุ 

พร็อกซิมิตี้จะท างานเมื่อวัตถุเคลื่อนที่มาอยู่ในบริเวณที่ท า ให้สนามแม่เหล็ก หรือสนามไฟฟ้า 
โดยรอบเปลี่ยนแปลงซึ่งพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์จะเปลี่ยนให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า โดยหลักการท างานเช่นน้ี จึงท าให้
โดยพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์โดยไม่ต้องสัมผัสกับวัตถุที่ต้องการตรวจสอบ โดยพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์จะอาศัยหลักการ
ท างาน สองแบบด้วยกันคือพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์แบบตรวจจับสนามแม่เหล็ก และพร็อกซิมิตี้เซนเซอ ร์แบบ
ตรวจจับสนามไฟฟ้า 

o พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์แบบเหน่ียวน า (อินดัคตีฟ)  
การท างานชนิดอินดัคตีฟ ใช้หลักการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่ เหล็ก 

โดยภายในจะมีวงจรสร้างความถ่ี โดยความถ่ีจะถูกปล่อยให้กระจายออกไปผ่านขดลวดและแกนฟอร์ไรท์ 
(Ferrite) ขณะที่วัตถุโลหะตรวจสอบเคลื่อนที่เข้ามาใกล้สนามแม่เหล็ก กระแสไหลวน (eddy current) 
ěŃปรากฏข้ึนบนวัตถุนั้น ซึ่งปรากฏการนี้จะท าให้เกิดผลกระทบของการโหลด (loading effect) ข้ึนในวงจร
แม่เหล็กซึ่งเป็นเหตุท าให้ขนาดของสัญญาณ (amplitude) ของวงจรก าเนิดสัญญาณมีขนาดลดลง 

 
รูปท่ี 3.2 รูปหลักการท างานของเซนเซอร์ในการตรวจการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก 

 
รูปท่ี 3.3 วงรอบการตรวจจบัวัตถุ 

จากรูปที่ 3.3 วงจรภายในจะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงขนาดระดับสัญญาณ โดย
วงจรจะ ON เมื่อระดับสัญญาณอยู่ในช่วงที่ก าหนด 

o พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์แบบคาปาซิตีฟ (Capacitive) 
หลักการท างานของพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ชนิดสนามไฟฟ้า จะมีหลักการท างาน

คล้ายพร็อกซิมิตี้ เซนเซอร์ชนิดสนามแม่เหล็ก แต่ต่างกันที่ พร็อกซิมิตี้ เแบบคาปาซิติฟจะใช้หลักการ
เปลี่ยนแปลงไดอิเล็กตริก ซึ่งจะส่งผลให้ค่าคาปาซิติฟเปลี่ยนแปลง 
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หลักการท างานของคาปาซิเตอร์(Capacitor) ประกอบจากแผ่นเพลทสองแผ่น ข้ัน
ด้วยฉนวนซึ่งจะเรียกว่าไดอิเล็กตริก ระยะทางระหว่างแผ่นเพลท จะเป็นตัวก าหนดค่าของตัวเก็บประจุ โดย
การประจุไฟฟ้าเข้าไปจะข้ึนกับจังหวะการ ON และ OFF ดังที่แสดงในรูปที่ 3.5 

 
รูปท่ี 3.5 รูปหลักการท างานของคาปาซิเตอร ์

จากหลักการดังกล่าวจึงถูกน ามาประยุกต์ใช้เมื่อวัดตุเข้ามาใกล้ค่าของคาปาซิŏĨŀĶś
ระหว่างวัตถุกับเซนเซอร์จะเปลี่ยนแปลง โดยค่าของคาปาซิเตอร์ยังจะเปลี่ยนแปลง โดยข้ึนกับพื้นที่หน้าĨńħ 
และและระยะห่างระหว่างเซนเซอร์กับวัตถุ ค่าของคาปาซิเตอร์ที่ได้จะเกิดจากการเทียบกันระหว่างตัว 
เซนเซอร์กับวัตถุที่วัดโดยจะพิจารณาว่า ตัววัตถุเสมือนกับกราวนด์ ดังรูปที่ 3.6 จากหลักการดังกล่าวยัง
สามารถตรวจจับวัตถุที่มีค่าไดอิเล็ดตริกค่าอื่นได้ด้วยเช่น เรซิน (resin) หรือน้า (water) 

 
รูปท่ี 3.6 รูปหลักการท างานของเซนเซอร์ในการตรวจการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้า 

 
o การแบ่งประเภทของพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ในทางอุตสาหกรรม  

การแบ่งประเภทของพรอ็กซมิิตี้เซนเซอรส์ามารถแบง่ได้หลายแบบ ข้ึนอยู่กับวัตถุ 
ประสงค์การใช้งาน สามารถสรุปการแบง่ประเภทของพรอ็กซิมิตี้เซนเซอร์ได้ดังนี้คือ 
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o ความหมายและศัพท์เทคนิคต่างๆ ของพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ 
 มาตรฐานวัตถุตรวจจับ 

 วัตถุตรวจจับมาตรฐาน คือ ชนิดและขนาดของรูปร่างวัตถุมาตรฐานที่พร็อกซิ
มิตี้เซนเซอร์แต่ละรุ่นใช้ส าหรับอ้างอิงระยะตรวจจับ ซึ่งถ้าขนาดของวัตถุไม่ได้ตามมาตรฐานก็จะมีผลให้ระยะ
ตรวจจับนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
ตัวอย่าง 3.1 จาก รูปที่ 3.7 สมมติว่าพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ E2EY-X8C1 มีระยะตรวจจับมาตรฐานที่ 8 mm 
โดยเมื่อเทียบกับวัตถุมาตรฐานที่ 30 mm X 30 mm และ หนา 1 mm เป็นต้น 

 
รูปท่ี 3.7 รูปมาตรฐานรปูร่างตรวจจับ 

 ระยะตรวจจับ (Sensing Distance) 
  ระยะตรวจจับหมายถึง ระยะทางผิวหน้าของวัตถุ ถึงผิวอ้างอิงของตัว
ıĶŖŀĔĞŇมิตี้ (Reference position) เมื่อเคลื่อนที่วัตถุเข้ามาตามทิศทางที่ก าหนด โดยทั่วไปแล้วระยะตรวจจับ   
ĕŀĚĨńĺพร็อกซิมิตี้ จะมีค่าต้ังแต่ 1 mm ถึง 20 mm. 

 
รูปท่ี 3.8 ระยะตรวจจบัวัตถุ 

 ระยะตั้งค่า (Set Distance) 
  ระยะตั้งค่าคือ ระยะตรวจจับที่ยังคงตรวจจับวัตถุได้ แม้ว่าเมื่อพิจารณาผล 
กระทบของอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงแล้ว ตัวพร็อกซิมิตี้ยังคงท างานได้ตามปกติ โดยส่วนใหญ่
ระยะตั้งค่านั้น จะอยู่ประมาณ 80% ของระยะตรวจจับที่ท างานตามปรกติ (Rated sensing distance) 

 
รูปท่ี 3.9 ระยะตั้งค่า 

 
 
 



 
 

 
PLC for Energy Saving 

 
 
 

คู่มือฝึกอบรม 

57 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

ตัวอย่าง 3.2 จากเซนเซอรร์ุ่น E2EY-X4C1 ซึ่งเป็นเซนเซอร์ที่ตรวจสอบวัตถุที่มีธาตุเหล็ก เช่น อลูมิเนียม, 
ทองเหลือง จากเสปก สามารถวัดระยะได้ 4 mm ดังนั้นจงหาค่า Set Distance 
วิธีทņ Set Distance = 80% * 4 mm = 3.2 mm 
ซึ่งหมายความว่าระยะการทņงานของ Sensor รุ่นน้ี เพื่อใหส้มรรถนะดีทีสุ่ดแม้ว่าแรงดันจะเปลี่ยนแปลง 
หรืออากาศจะเปลี่ยนก็ตาม จะสามารถทņงานได้ในช่วง 3.2 mm โดยไม่เกิดปญัหา 

 
รูปท่ี 3.10 เซนเซอรร์ุ่น E2EY-X4C1 และรุ่น E2EY-X8C1 
 ความแตกต่างของระยะตอบสนอง (Hysteresis) 

หรือบ้างครั้งก็เรียกทับศัพท์ว่า ฮีสเตอร์รีซีส ซึ่งหมายถึงระยะห่างเมื่อท าการ
เคลื่อนที่วัตถุมาตรฐานจากต าแหน่งที่พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ขณะที่ท างานจนกระทั่งพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์นั้นหยุด
ท างาน และเมื่อเคลื่อนที่กลับจากที่หยุดท างานกลับมาสู่จะที่ท างานอีกครั้ง 

 
รูปท่ี 3.11 ฮีสเตอร์รซีีสระยะตอบสนอง 
 เวลาตอบสนอง (Response time) 

  ช่วงเวลาการตอบสนองก็คือช่วงของเวลา t1: ช่วงเวลาที่วัตถุเข้ามาในระยะ
ตรวจจับและเอาท์พุตเริ่มท างานและช่วงเวลา t2: คือช่วงเวลาที่เอาท์พุตหยุดทņงานหลังจากที่วัตถุเคลื่อนที่
ออกจากระยะตรวจจับไปแล้วโดยทั่วไปแล้วค่าเวลาตอบสนองพร็อกซิมิตี้ทั้งสองช่วงจะมีค่าที่เท่ากัน ซึ่งโดย 
ทั่วไปค่า t1 และ t2 จะสัมพันธ์กับความถ่ีตอบสนองด้วย 

 
รูปท่ี 3.12 ระยะเวลาการตอบสนอง 

 ความถี่ตอบสนอง (Frequency Response) 
  ความถ่ีตอบสนองคือ จ านวนครั้งที่เอาท์พุตท างานต่อวินาทีเมื่อวัตถุเคลื่อนที่
มาในระยะตรวจจับโดยการวัดค่าความถ่ีนี้พิจารณาเมื่อ ระยะตรวจจับนั้นมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของระยะตรวจจับ
มาตรฐาน 
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รูปท่ี 3.13 ระยะเวลาการตอบสนอง 

 หัวแบบมีชีลด์ (Shielded) 
  หัวแบบมีชีลด์คือ เซนเซอร์ที่มีชีลด์ที่ปลายหัวพร็อกซิมิตี้ เพือ่ป้องกันสนาม 
แม่เหล็กไม่ให้ฟลัก๊ซท์ีอ่อกจากหัวเซนเซอร์นั้นพุ่งไปในแนวอืน่ หรือเพื่อบงัคับใหฟ้ลั๊กซ ์พุ่งออกไปยังด้านหน้า
ของเซนเซอร์เท่านั้น ดังนั้นเซนเซอร์ชนิดนี้จึงสามารถทีจ่ะยดึไว้กับวัสดุที่ท าจากโลหะได้โดยไม่มปีัญหา 

 
รูปท่ี 3.14 ฟลั๊ซบรเิวณปลายพร็อกซิมิตี้แบบมีชีลด์ และตัวอย่างพร็อกซมิิตี้แบบมีชีลด์ 

 หัวแบบไม่มีชีลด์ (Unshielded) 
  หัวแบบไม่มี ชีลด์ คือ เซนเซอร์ที่ ไม่มี ชีลด์ที่ปลายหัวพร็อกซิมิตี้  เพื่ อ

กระจายฟลั๊กซแ์ม่เหล็กออกไปรอบๆดังนั้นเซนเซอร์ชนิดนี้จึงสามารถที่จะตรวจจับวัตถุด้านข้างได้ด้วย ยดึไว้กบั
วัสดุที่ท าจากโลหะได้โดยไม่มีปัญหาซึ่งโดยทั่วไปแล้วเซนเซอร์ชนิดแบบไม่มีชีลด์น้ันจะมีระยะตรวจจับมากกว่า
แบบมีชิลด์ ซึ่งในการติดตั้งผู้ใช้ต้องระมัดระวังต าแหน่งในการติดตั้ง 

 
รูปท่ี 3.15 ฟลั๊ซบริเวณปลายพร็อกซิมิตี้แบบไม่มีชีลด์ และตัวอย่างพร็อกซิมิตี้แบบไม่มีชีลด์ 

  ดังนั้นสภาวะแวดล้อมในการติดตั้งจึงมีส่วนส าคัญแม้กระทั่งหยดน้ าหรือวัสดทุี่
มีขนาดเล็กเองก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบกับระยะทางในการตรวจจับได้ เพื่อลดผลกระทบ ขณะติดตั้งควร
พิจารณาจากคู่มือการติดตั้ง เช่น พร็อกซิมิตี้รุ่น E2K-X เป็นพร็อกซิมิตี้ที่มีค่าการรับรู้ไว (sensitivity) โดย
ระยะการติดตั้งแสดงดัง รูปที่ 3.16 

 
รูปท่ี 3.16 ระยะห่างบริเวณปลายพร็อกซิมิตี้แบบไมม่ีชีลด ์



 
 

 
PLC for Energy Saving 

 
 
 

คู่มือฝึกอบรม 

59 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

 ในการใช้งานของพร็อกซิมิตี้ เมื่อต้องติดตั้งหันหน้าชนกัน หรือ วางอยู่ใกล้กันนั้น อาจจะส่งผล
ให้เกิดการเหนี่ยวน าร่วมกัน (Mutual inference) ดังนั้นการติดตั้งจึงต้องเว้นระยะห่าง ซึ่งควรพิจารณาคู่มือ
ในการติดตั้งของพร็อกซิมิตี้รุ่นน้ันๆ ด้วย เช่น พร็อกซิมิตี้รุ่น E2K-X ข้อก าหนดระยะห่างในการติดตั้ง เพื่อลด
ผลการเหนี่ยวน าร่วมกันแสดงได้ดังตารางด้านล่างนี้ 

 
 

o วิธีการวัดระยะทางตรวจจับ  
วิธีการวัดระยะจากพร็อกซิมิตี้ถึงต าแหน่งระยะของพรอ็กซมิติี้Ȯและทิศทางการเคลื่อนที่ของ 

พร็อกซิมิตี้นั้นมีความสัมพันธ์ โดยพิจารณาดังนี ้
 

 เมื่อพิจารณาเส้นอ้างอิงแนวตั้งและเคลื่อนท่ีเข้าและออกด้านหน้า 
  จากรปูที่ 3.16 แสดงระยะทางตรวจจับ และช่วงฮีสเตอรร์ีซสี เมื่อพจิารณา
จากวัตถุรูปร่างมาตรฐานเคลื่อนทีเ่ข้าและออก โดยระยะทางตรวจจับพจิารณาจาก วัตถุวัตถุรูปร่างมาตรฐาน
และพื้นผิวด้านหน้าของเซนเซอร ์

 
รูปท่ี 3.16 ระยะตรวจจับเมื่อพิจารณาพร็อกซิมิตี้ เคลื่อนเข้าออก 

 เมื่อพิจารณาเส้นอ้างอิงแนวตั้งและเคลื่อนท่ีเข้าและออกทางด้านข้าง 
 

 
รูปท่ี 3.17 ระยะตรวจจบัเมือ่พิจารณาพรอ็กซมิิตี้ เคลื่อนเข้าออกทางด้านข้าง 

  จากที่ 3.17 บางครั้งการท างานของเครื่องจักร อาจใช้งานขณะที่เซนเซอร์
เคลื่อนเข้าออกจากด้านข้างดั้งนั้นพิจารณาจาก ระยะทางตรวจจับ จะหาได้จากแกนอ้างอิง (Reference axis) 
และต าแหน่งที่ท าให้พร็อกซิมิตี้เปลี่ยนสถานะจากหยุดท างาน (OFF) เป็นท างาน (ON) 
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 เมื่อพิจารณาเส้นอ้างอิงแนวตั้งและเคลื่อนท่ีเข้าและออกทางด้านข้าง 

 
รูปท่ี 3.18 ระยะตรวจจบัเมือ่พิจารณาพรอ็กซมิิตี้ เคลื่อนเข้าออกทางด้านข้าง 

 

(2)   Photoelectric Sensor (เซนเซอร์ทางแสง) 
o ความหมายของเซนเซอร์ทางแสง  

 เซนเซอร์ทางแสงหรือที่เรียกกันทั่วๆไปว่าโฟโต้อีเลคทริคเซนเซอร์ เป็นอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ ส าหรับตรวจจับการมีหรือไม่มีของวัตถุที่เราต้องการตรวจจับโดยอาศัยหลักการวัดปริมาณ
ความเข้มของแสงที่กระทบกับวัตถุและสะท้อนกลับมายังโฟโต้อีเลคทริคเซนเซอร์ ซึ่งแหล่งก าเนิดแสงที่ใช้งาน
เป็นแสงที่สามารถ มองเห็นได้เช่นแสงสีแดง (Red) แสงสีฟ้า (Blue) แสงสีเขียว (Green) หรือแสงที่มีความ
ยาวคลื่นสูงมีความเข้มแสง มากเช่นแสงอินฟาเรด (Infrared) เป็นต้น โฟโต้อีเลคทริคเซนเซอร์เกือบทุกชนิดจะ
ประกอบด้วยอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งมีคุณสมบัติที่เราเรียกว่า โฟโต้คอนดักติวิตี้ (Photoconductivity) 
หมายถึง การท างานโดยแปรผันตาม ความเข้มแสงที่เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของวัตถุที่ตรวจจับและน าค่า
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนมาเปลี่ยนเป็น ค่าแรงดันหรือเป็นค่ากระแสไฟฟ้า  

 

รูปท่ี 3.19 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าและความเข้มแสง (LightIntensity)  
o การแบ่งประเภทของเซนเซอร์ทางแสง  

  การแบ่งประเภทของเซนเซอร์ทางแสงสามารถแบง่ออกได้หลายแบบข้ึนอยูก่ับวัตถุประสงค์
การใช้งาน สามารถสรุปประเภทของเซนเซอร์ทางแสงได้ 5 แบบ ดังนี ้

 แบ่งตามโครงสร้าง (Structure)  

 แบบมีภาคขยายสัญญาณในตัว (Built-in Amplifier)  
   ข้อดี ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง,เวลาในการตอบสนองเร็ว  

 แบบแยกภาคขยายสัญญาณ (Separate Amplifier)  
   ข้อด ีหัวที่ใช้ตรวจจับมีขนาดเล็ก, ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย,ควบคุมได้ใน

ระยะไกล แบบมีแหลง่จ่ายไฟในตัว (Built-in Power Supply)  
ข้อด ีใช้งานไดท้ั้งไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับโหลดทน

กระแสไดสู้ง  
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 แบ่งตามวิธีการตรวจจับ (Sensing Method)  
 แยกตัวส่งกบัตัวรับ (Through-Beam) 
 รวมตัวส่งกบัตัวรบัและมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective) 
 รวมตัวส่งกบัตัวรบัชนิดตรวจจบัวัตถุโดยตรง (Diffuse-reflective) 
 รวมตัวส่งกบัตัวรบัชนิดจ ากัดระยะการสะท้อน (Limited Reflective) 
 รวมตัวส่งตัวรบัชนิดตรวจจับวัตถุจากระยะทางทีเ่ปลี่ยนไป (Distance 

Settable) 
 ตรวจจบัมาร์ค (Mark sensing)  

 แบ่งตามประเภทของแหล่งก าเนิดแสง (Light Source)  
 LED แสงสีแดง สีเขียว และสีฟ้า 
 LED อินฟาเรด : มีระยะตรวจจบัไกล, ต้านทานต่อแสงรบกวนได้ดี,  

                                     สามารถทะลผุ่านวัตถุชนิดได้, ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างของสีได้  
 แสงเลเซอร ์(Laser): ล าแสงขนาดเล็ก มีความแม่นย าสูง  
 RGB (ส าหรับตรวจจบัส)ี: ความละเอียดสงูใช้ในงานแยกสีของวัตถุ  

 แบ่งตามประเภทของเอาท์พตุ (Output)  
 อนาล็อกเอาท์พุต (1-5 V, 4-20 mA)  
 ดิจิตอลเอาท์พุต (ON/OFF) NPN, PNP  
 แหล่งจ่ายไฟอินพุตส าหรับโฟโต้อเีลคทริคเซนเซอร์  

 สภาพแวดล้อมท่ีใช้งาน (Environment)  
  การใช้งานโฟโต้อีเลคทริคเซนเซอร์ต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน ด้วย 
เช่น บริเวณที่มีพื้นที่ติดตั้งจ ากัดควร เลือกใช้งานแบบไฟเบอร์ออฟติกหรือแบบSlimกรณีใช้ในบริเวณที่มี
สารเคมีควรเลือกเซนเซอร์ชนิดที่มีโครงสร้างท าจากเทฟลอน เป็นต้น  

o ความหมายของค าศัพท์ทางเทคนิคท่ีควรทราบ  
 Sensing Distance (ระยะตรวจจับ)  

 Sensing Distance คือ ระยะตรวจจับสูงสุดจากเซนเซอร์ถึงวัตถุที่ตรวจจับ 
โดยที่เซนเซอร์ยังคงรักษาเสถียรภาพของการตรวจจับไว้ได้ ซึ่งระยะตรวจจับ จริงอาจไกลหรือใกล้กว่าที่ระบุไว้
ในคุณสมบัติของเซนเซอร์ข้ึนอยู่กับสภาวะแวดล้อมที่ใช้งาน  
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ระยะตรวจจบัของรุ่นแยกตัวส่ง-รับ (Through Beam) 
 
 

 

ระยะตรวจจบัของรุ่นใช้แผ่นสะท้อน (Retro reflective) 

ระยะตรวจจบัของรุ่นตรวจจับวัตถุโดยตรง(Diffuse) 

  รูปท่ี 3.20 ระยะของการตรวจจบัตามรุ่นและประเภทในการตรวจจับ  
 

 Light On และ Dark On  
 Light On และ Dark On คือ โหมดการทางานของเอาท์พุตขณะที่มีวัตถุ
หรือไม่มีวัตถุ โดยจะพิจารณาที่ตัวรับแสงเป็นหลัก ความหมายของ Light On และ Dark On สามารถแยก
ตามวิธีการตรวจจับของโฟโต้อีเลคทริคเซนเซอร์ได้ด้งนี้  
 

ชนิด ไม่มีวัตถุ มีวัตถุ L-ON D-ON 

ตัวส่ง-รับแยกกัน (Through-Beam) 

ตัวรับได้รับ
แสง 

ตัวรับไม่ได้รับ
แสง 

ไม่มีวัตถุอินพุต
ท างาน 

มีวัตถุอินพุต
ท างาน 

ตัวส่ง-รับในตัวเดียวกัน+แผ่นสะทอ้น 

(Retro reflective) 

ตัวรับได้รับ
แสง 

ตัวรับไม่ได้รับ
แสง 

ไม่มีวัตถุอินพุต
ท างาน 

มีวัตถุอินพุต
ท างาน 

ตัวส่ง-รับในตัวเดียวกัน (Diffuse) 

ตัวรับไม่ได้
รับแสง 

ตัวรับได้รับ
แสง 

มีวัตถุอินพุต
ท างาน 

ไม่มีวัตถุ
อินพุตท างาน 

 

ตารางท่ี 3.1 ความหมายของ Light On และ Dark On  
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 Directional Angle (มุมท่ีเซนเซอร์สามารถทางานได)้  
  Directional Angle คือ มุมที่โฟโต้อีเลคทริคเซนเซอร์สามารถทางานได้ 
ěŃพิจารณาที่ชนิดแยกตัวส่ง-รับ (Through Beam) และชนิดใช้แผ่นสะท้อน (Retro Reflective) เท่านั้น 
 

   รูปท่ี 3.21 มุมที่โฟโต้อเีลคทริคเซนเซอร์สามารถท างานได้  
 

 Differential Distance or Hysteresis  
   DifferentiajȮBistance คืŀėวามแตกต่างระหว่างระยะที่โฟโต้อเีลคทริค
เซนเซอร์ยงัสามารถท างานได้กับระยะทีโ่ฟโต้อเีลคทริคเซนเซอร์ไมท่ างาน (ระยะที่เปลี่ยนสถานะจากOn เป็นȮMdd' 
  

 รูปท่ี 3.22 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าและความเข้มแสง (LightIntensity)  
 

 Detecting range/Set range (ช่วงการตรวจจับ/ช่วงการตั้งค่า)  
  Detection range (ช่วงการตรวจจับ) คือ ช่วงที่สามารถตรวจจับวัตถุได้  
QcrȮrange (ช่วงการตั้งค่า) คือ ระยะจากเซนเซอร์ถึงวัตถุตรวจจับที่สามารถตั้งค่าได้  

รูปท่ี 3.23 ช่วงระยะที่สามารถตรวจจบัวัตถุ 
 

 Dead Zone (บริเวณท่ีเซนเซอร์ไม่ท างาน)  
  Dead Zone คือ บริเวณที่อยู่นอกเหนือการตรวจจับของเซนเซอร์หรือบริเวณ
ใกล้ๆ หน้าตัวส่งของเซนเซอร์รุ่นตรวจจับมาร์ก, รุ่นตรวจจับจากระยะทาง, รุ่นจ ากัดระยะการสะท้อน, รุ่นตัว
ส่งตัวรับในตัวเดียวกันและรุ่นมีแผ่นสะท้อน ดังนั้นหากวัตถุที่ต้องการตรวจจับอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า Dead 
Zone เซนเซอร์จะไม่สามารถตรวจจับได้  

รูปท่ี 3.24 แสดงบริเวณที่อยู่นอกเหนือการตรวจจับของเซนเซอร์  
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 Response Time (เวลาตอบสนอง)  
  เมื่อโฟโต้อีเลคทริคเซนเซอร์รับรู้สภาวะการได้รับหรือไม่ได้รับแสงเซนเซอรจ์ะ
ไม่ส่งเอาท์พุตออกมาในทันที แต่ จะหน่วงเวลาไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งช่วงเวลานี้เรียกว่าระยะเวลา
ตอบสนอง (Response Time) ระยะเวลาในการตอบสนองจะถูกพิจารณาในกรณีที่วัตถุที่ต้องการตรวจจับ
เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง จึงต้องทราบว่าเซนเซอร์ที่ น ามาใช้งานนั้นสามารถตรวจจับวัตถุได้ทันหรือไม่  
 

รูปท่ี 3.25 แสดงช่วงระยะเวลาตอบสนอง  
 

 Standard Test Object (วัตถุตรวจจับมาตรฐาน)  
  Standard Test Object คือ ขนาดของช้ินงานมาตรฐาน ที่ใช้ส าหรับทดสอบ
การท างานของโฟโต้อีเลคทริคเซนเซอร์ ส าหรับเซนเซอร์ชนิด Through Beam และชนิด Retro reflective 
ขนาดของช้ินงานมาตรฐานจะเป็นวัตถุทรงกลมทึบแสงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าขนาดของเลนส์ที่ตัวส่ง  
(วัดทแยงมุม) และความยาวเส้นทแยงมุมของแผ่นสะท้อนตามล าดับ  
 

ตารางที่  3.2  Standard Test Object 
 Minimum Detection Object (ขนาดของวัตถุเล็กสุดที่ตรวจจบัได้)  

  ชนิดแยกตัวส่ง-รับ (Through Beam) และชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro reflective) 
ขนาดของวัตถุที่ตรวจจับเล็กสุด ข้ึนอยู่กับการปรับความไว (Sensitivity) ให้เหมาะสมกับระยะตรวจจับของตัว 
เซนเซอร์  

 ชนิดตรวจจับวัตถุโดยตรง(Diffuse)  
  ขนาดวัตถุที่ตรวจจับเล็กสุด คือขนาดตอนที่ปรับความไว (Sensitivity) ของเซนเซอร์ไว้
สูงสุด (Max) Smallest Object Detectable with Slit (ขนาดของวัตถุเล็กสุด เมื่อใส่สลิต) สลิต (Slit) คือ 
อุปกรณ์เสริมมีไว้ใช้ส าหรับ เซนเซอร์ชนิดแยกตัวส่ง-ตัวรับ หรือชนิดมีแผ่นสะท้อน โดยท าหน้าที่บีบล าแสงให้มี
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ขนาดเล็กลงเพื่อให้สามารถตรวจจับวัตถุที่มีขนาดเล็กกว่าวัตถุตรวจจับมาตรฐานได้โดยเวลาใส่สลิต จะต้องใส่
ขนานกับวัตถุที่ต้องการตรวจจับระยะทางและขนาดของวัตถุจะเปลี่ยนไปเมื่อใส่สลิต สามารถดูได้จากแคต
ตาล็อก ขนาดของวัตถุที่ตรวจจับเล็กสุดของเซนเซอร์ชนิดแยกตัวส่ง-ตัวรับหรือชนิดมีแผ่นสะท้อนที่ติดตั้งสลิต
นั้นยังขึ้นอยู่กับการตั้งค่า ความไว (Sensitivity) ที่เหมาะสมด้วย  

 

รูปท่ี 3.26 แสดงการปรับความไว (Sensitivity) ให้เหมาะสม  
 

 M.S.R. (Mirror Surface Rejection)  
  M.S.R. คือ การออกแบบโครงสร้างวงจรภาครับและวงจรภาคส่งของเซนเซอร์
ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro reflective) ให้มีฟิลเตอร์ที่สามารถส่งและรับคลื่นแสงที่สะท้อนกลับมาจากแผ่น
สะท้อน (Reflector) ในทิศทางเดียวกันโดยแผ่นสะท้อนจะออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับปิรามิด  
หมายเหต:ุ โฟโต้อีเลคทริคเซนเซอรร์ุ่นทีม่ี M.S.R. ฟังก์ช่ันเหมาะส าหรับใช้ตรวจจับวัตถุที่ใสหรือเป็นมันวาว  
โครงสร้างของ M.S.R.  

 

รูปท่ี 3.27 แสดงโครงสร้างวงจรภาครบัและวงจรภาคสง่ของเซนเซอร์ชนิดมีแผ่นสะทอ้น  
 

 หลักการทางานของ M.S.R.  
  1) คลื่นแสงจากตัวส่งจะผ่านฟลิเตอร์แนวนอนท าให้คลื่นแสงที่สง่ออกไป
มีลักษณะเป็นคลื่นแนวนอน  
  2) กรณีที่ไม่มีวัตถุมาบงัระหว่างเซนเซอร์กับแผ่นสะท้อน จะท าให้แสง
จากตัวส่งไปกระทบกับแผ่นสะท้อน โดยตรงและเปลี่ยนทิศทางของแสงที่ตกกระทบจากแนวนอนเป็นแนวตั้ง
และสะท้อนกลับไปยังตัวรบัของเซนเซอร์  
  3) ที่ตัวรับของเซนเซอร์จะมีฟลิเตอร์ที่มลีักษณะรับคลืน่แสงในแนวตั้ง
ดังนั้นทิศทางของคลื่นแสงทีส่่งกลบั มาในแนวตั้ง จะท าให้ตวัรับสามารถรบัแสงทีส่ะท้อนกลบัมาจากแผ่น
สะท้อนได้  
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  4) กรณีที่มีวัตถุมาบงัจะท าให้การหกัเหของแสงและทิศทางการเคลื่อนที่
เปลี่ยนไป ตัวรับจะไม่สามารถรบัแสงได้  

 ความแตกต่างของรุ่นแผ่นสะท้อนทั่วไปกบัแบบ M.S.R.  
  (1) ใช้แผ่นสะทอ้นทั่วไปช้ินงานเป็นวัตถุทึบแสงธรรมดากรณีไม่มีวัตถุ 
ตัวรับได้รับแสง กรณีมีวัตถุ: ตัวรับไม่ได้รับแสง “Correct”  
 

รูปท่ี 3.28 แสดงหลักการใช้แผ่นสะท้อนทั่วไป  
ช้ินงานเป็นวัตถุผิวมันวาว 
กรณีไม่มีวัตถุ:ตัวรับได้รับแสง กรณีมีวัตถุ:ตัวรับได้รับแสง “Wrong”  

  
รูปท่ี 3.29 แสดงหลักการใช้แผ่นสะท้อนเมื่อวัตถุเป็นมันวาว  

  (2) ใช้รุ่นที่มีฟงัก์ช่ัน M.S.R. ช้ินงานเป็นวัตถุผิวมันวาว  
กรณีไม่มีวัตถุ:ตัวรับได้รับแสง  

 

รูปท่ี 3.30 แสดงหลักการใช้แผ่นสะท้อนแบบM.S.R.ผิวมันวาวกรณีไม่มีวัตถุ  
กรณีมีวัตถุ:ตัวรับไม่ได้รับแสง“Correct”  

 

รูปท่ี 3.31 แสดงหลักการใช้แผ่นสะท้อนแบบM.S.R.ผิวมันวาวกรณีมีวัตถุ  
หมายเหตุ : ในกรณีตรวจจับวัตถุมันวาว ให้ติดตั้งตัวเซนเซอร์ตั้งฉากกบัผิวของวัตถุ เมื่อใช้เซนเซอรร์ุ่นทีม่ี   
ฟังก์ช่ัน M.S.R. ต้องใช้ร่วมกับแผ่นสะท้อนของออมรอน  

 Self Diagnostic function (ฟังก์ชันตรวจสอบตัวเอง)  
 Self Diagnostic เป็นฟังก์ช่ันตรวจสอบการทางานภายในของตัวเซนเซอร์ที่
ช่วยบอกให้ผู้ใช้งานทราบถึงการ เปลี่ยนแปลงสภาวะการทางานของเซนเซอร์จากที่มีเสถียรภาพเป็นไม่มี
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เสถียรภาพ อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม เช่น แรงดัน, ฝุ่นละออง, อุณหภูมิหรือสาเหตุอื่นๆ เมื่อเซนเซอร์
ตรวจพบความผิดปกติที่เกิดข้ึนจะแสดงผลให้ทราบ ผ่านทางเอาท์พุต 

หมายเหตุ : เอาท์พุตของ Self diagnostic จะแยกออกจากเอาท์พุต ปกตฟิังก์ช่ันน้ีจะมีในเซนเซอรบ์างรุ่น 

 Threshold (ระดับการตัดสินใจ)  
 Threshold หมายถึง การก าหนดระดับการตัดสินใจของสภาวะการท างาน
ของเอาท์พุตให้ท างาน “ON” หรือไม่ ท างาน“OFF”Ȯในช่วงใดๆก็ตามซึ่งโดยปกติแล้วค่าȮThresholdȮสามารถ
ปรับตั้งได้เฉพาะบางรุ่นเท่านั้นพบมาก ในโฟโต้อีเลคทริคเซนเซอร์แบบไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์ ส าหรับในรุ่น
ที่ใช้งานทั่วไปค่า Threshold ก าหนดโดยอัตโนมัติ  

 รูปท่ี 3.32 แสดงระดบัการตัดสินใจของสภาวะการท างานของเอาทพ์ุต  
ถ้าต้ังโหมดL-ON:  ความเข้มแสงจากวัตถุ>ค่าตัดสินใจ“เอาท์พุตON”  
   ความเข้มแสงจากวัตถุ<ค่าตัดสินใจ“เอาท์พุต OFF”  
ถ้าต้ังโหมดD-ON:  ความเข้มแสงจากวัตถุ>ค่าตัดสินใจ“เอาท์พุตOFF”  
   ความเข้มแสงจากวัตถุ<ค่าตัดสินใจ“เอาท์พุต  ON”  

 Sensitivity Adjustment (การตั้งค่าความไวในการรับแสงของเซนเซอร์)  
  Sensitivity Adjustment คือการปรับตั้งความไวในการรับแสงของเซนเซอร์
ให้มีเสถียรภาพมากที่สุดตาม สภาพแวดล้อมที่ใช้งาน เพื่อก าหนดค่าระดับการตัดสินใจ (Threshold) ได้อย่าง
ถูกต้องลดความผิดพลาด ตัวอย่างเช่น ถ้าใช้งานเซนเซอร์ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองมาก การก าหนดค่า 
Threshold ไว้สูงเมื่อใช้งานเซนเซอร์ไป นานๆ หากมีฝุ่นมาเกาะที่หน้าเลนส์จะทาให้ความเข้ม แสงลดลงจนต่ า
กว่าค่า Threshold ที่ก าหนดไว้ จะท าให้ เซนเซอร์ทางานผิดพลาดโดยเซนเซอร์อาจจะเข้าใจว่ามีวัตถุมาบัง
แสง ดังนั้นถ้าตั้งค่า Threshold ให้มีค่าที่เหมาะสมใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมที่ใช้งานจริงโดยการปรับ
Sensitivity ช่วย จะท าให้ช่วยลดระยะเวลาในการดูแลแก้ไข และการซ่อมบ ารุง  
 

 Timer Function (ฟังก์ชั่นตั้งเวลา)  
 Timer Function คือ ฟังก์ช่ันหน่วงเวลาการท างานของเอาท์พุต มี 3 แบบ  

1) ON Delay: เมื่อตรวจจบัวัตถุได้ เซนเซอร์จะใหส้ัญญาณเอาท์พุตหลังจาก
ȮȮȮครบเวลาที่ตั้งไว้ (T)  
2) OFF Delay: เมื่อตรวจจับวัตถุได้เซนเซอร์จะใหส้ัญญาณเอาท์พุตทันทีและ
ȮȮȮจะค้างสญัญาณเอาท์พุต เท่ากับเวลาที่ตัง้ไว้ (T) แม้วัตถุจะเคลื่อนที่ออกไป
ȮȮȮแล้วก็ตาม  
3) One-Shot: เมื่อตรวจจบัวัตถุได้เซนเซอรจ์ะส่งสัญญาณเอาท์พุตออกมา
ȮȮȮเป็นช่วงสั้นๆ ตามที่ตั้งไว้ (T)  
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o วงจรเอาท์พุตของโฟโต้อีเลคทริคเซนเซอร์และวิธีการต่อสายและการติดตั้งโฟ
โต้อีเลคทริคเซนเซอร์ 

 ชนิดของวงจรเอาท์พุต 
เอาท์พุตของโฟโต้อเีลคทริคเซนเซอรส์ามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
 เอาท์พุตแบบรีเลย์ (Relay Contact Output) 

 
รูป 3.33 แสดงเอาท์พุตของโฟโต้อีเลคทริคเซนเซอร์แบบรเีลย์ 

 
ข้อด ี ข้อเสีย 

- สามารถใช้งานกับโหลดไฟกระแสสลับและ  
  ไฟกระแสตรง  
- หน้าคอนแทคเอาท์พุตทนกระแสได้สูง  
- ต่อกับวงจรที่รบัอินพุตเป็นแรงดันได้  

- อายุการใช้งานของเอาทพ์ุตสั้น เนื่องจาก 
  เป็นหน้าสมัผสัทางกล  
- เวลาในการตอบสนองช้า (ประมาณ 30 ms)  

 
 เอาท์พุตทรานซสิเตอร์ชนิด NPN (NPN Transistor Output) 

 

 
รูปท่ี 3.34 แสดงเอาทพ์ุตของโฟโต้อีเลคทริคเซนเซอร์ทรานซิสเตอร์ NPN 

 
ข้อด ี ข้อเสีย 

- อายุการใช้งานยาวนาน  
- ความเร็วในการตอบสนองสูง  
- ต่อกับวงจรที่รบัอินพุตเป็นแรงดันได้  

- แรงดันที่โหลดต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ
ȮȮไฟเลี้ยงวงจรภายใน  
- ทนกระแสได้น้อย  
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 เอาท์พุตทรานซสิเตอร์ชนิด PNP (PNP Transistor Output) 
 

 
รูป 3.35 แสดงเอาท์พุตของโฟโต้อีเลคทริคเซนเซอร์ทรานซสิเตอร์ NPN 

 
ข้อด ี ข้อเสีย 

- อายุการใช้งานยาวนาน  
- ความเร็วในการตอบสนองสูง  
- ต่อกับวงจรที่รบัอินพุตเป็นแรงดันได้  

-  แรงดันที่โหลดต้องมีค่ามากกว่าหรอืเท่ากับ
ȮȮไฟเลี้ยงวงจรภายใน  
- ทนกระแสได้น้อย   

 
 ข้อควรระวังในการต่อวงจร  

  การต่อโฟโต้อีเลคทริคเซนเซอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ หรือต่อเอาท์พุตของเซนเซอร์ใช้งาน
จะต้องค านึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ควรแน่ใจทุกครั้งว่าต่อ
สายได้อย่างถูกต้องก่อนที่จะจ่ายไฟให้กับโฟโต้อีเลคทริค-เซนเซอร์ การต่อสายโฟโต้อีเลคทริคเซนเซอร์ใช้งานมี
ข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้ 

 แหล่งจ่ายแรงดัน (Power Supply Voltage) 
 ห้ามจ่ายแรงดันไฟฟ้าเกินกว่าที่ก าหนด (Operation Voltage range) 

สามารถดูพิกัดจากแคตตาล็อค 
 ห้ามจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับให้กับโฟโต้อเีลคทริคเซนเซอร์ที่

ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง เพราะจะท าใหเ้กิดการระเบิดหรอืไหม้ได้ 
 

 
รูป 3.36 แสดงการจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง 

 
 โหลดลัดวงจร (Load Short-Circuit) 

  การต่อเอาท์พุตของเซนเซอร์จะต้องต่อผ่านโหลดเท่านั้น ห้ามลัดวงจรที่
โหลดเพราะจะท าใหเ้ซนเซอร์ได้รับความเสียหาย 
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รูปท่ี 3.37 แสดงการจ่ายแรงดันไฟฟ้าลัดวงจร 

 
 การต่อสายกลับขั้ว (Incorrect wiring) 

  ระวังการต่อสายกลับข้ัว ส าหรับรุ่นใช้แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงสายสี
น้ าตาลคือไฟบวก, สายสีน้าเงินคือไฟลบ และสายสีดาคือเอาท์พุต โฟโต้อีเลคทริคเซนเซอร์ชนิดNPN เอาท์พุต
เมื่อต่อผ่านโหลดแล้วจะต้องครบวงจรที่ไฟบวกส าหรับชนิด PNP เมื่อต่อผ่านโหลดแล้วจะต้องครบวงจรที่ไฟลบ 

 
รูปท่ี 3.38 แสดงการจ่ายแรงดันไฟฟ้ากลบัข้ัว 
 การต่อโดยไม่มโีหลด (Connection With out Load) 

การต่อเอาท์พุตเข้ากับแหล่งจ่ายไฟโดยตรงโดยไม่ผ่านโหลดจะทำให้
วงจรภายในของเซนเซอร์ได้รับความเสียหาย ดังนั้นควรแน่ใจว่ามีโหลดต่ออยู่ระหว่างเอาท์พุตกับแหล่งจ่ายไฟ 

 

 
รูปท่ี 3.39 แสดงการจ่ายแรงดันไฟฟ้าโดยตรงโดยไม่ผ่านโหลด 

 
o เทคนิคการติดตั้งโฟโต้อีเลคทริคเซนเซอร์ 

 การติดตั้งโฟโต้อีเลคทริคเซนเซอร์แบบแยกตัวส่ง - ตัวรับ (Through Beam), แบบ
รวมตัวส่ง - รับ + แผ่นสะท้อน (Retro reflective) และแบบรวมตัวส่ง - รับตรวจจับวัตถุโดยตรง (Diffuse) 
ทั้ง 3 แบบ มีหลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณา 

 ผลกระทบในการติดตั้งดังน้ี 
 ผลกระทบของระยะห่างระหว่างโฟโต้อีเลคทริคเซนเซอร์ที่อยู่ใกล้เคียงกัน 
ชนิดแยกตัวรับ-ส่ง (Through Beam) ลักษณะของลาแสงจากตัวส่งไปยังตัวรับจะไม่เป็นลา (Beam) โดยตรง
แต่จะกระจายเป็นมุมกว้าง 
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รูปท่ี 3.40 แสดงผลกระทบของระยะห่างระหว่างโฟโต้อีเลคทริคเซนเซอรท์ี่อยู่ใกลเ้คียงกัน 

 ผลที่ตามมาคือ ถ้ามีโฟโต้อเีลคทริคเซนเซอร์ติดตั้งอยู่ในรัศมวีงกลม (ดงัรปู) 
จะทำใหเ้กิดการรบกวนกันเองวิธีการแก้ไขทำได้โดยหลีกเลี่ยงการติดตั้งเซนเซอร์ใกล้ๆ กัน ถ้าหากหลีกเลี่ยง
ไม่ได้จะต้องก าหนดระยะห่างระหว่างเซนเซอร์แตล่ะชุดให้เหมาะสม สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้ 

 ชนิดแยกตัวส่ง-รับ (Through Beam) 
วิธีแก้ไขที่ 1 

 
รูปท่ี 3.41 แสดงวิธีแก้ไขโดยการหลีกเลี่ยงการติดตั้งเซนเซอร์ใกล้ๆ  กัน 

 
   วิธีแก้ไขที่ 2 

 
รูปท่ี 3.42 แสดงวิธีแก้ไขวางสลับตัวสง่ตัวรับ 

 
 ชนิดรวมตัวรับ- ส่งตรวจจับวัตถุโดยตรง (Diffuse) 

เมื่อติดตั้งโฟโต้อีเลคทริคเซนเซอร์แบบ Diffuse ตั้งแต่ 2 ตัวข้ึนไปอยู่
ใกล้กัน บางครั้งอาจเกิดการรบกวนกัน เพราะแสงจากตัวส่งของเซนเซอร์ตัวหนึ่งส่องไปกระทบวัตถุจะสะท้อน
กลับเข้าไปยังภาครับของเซนเซอร์อีกตัวหนึ่งที่อยู่ติดกัน 
วิธีแก้ไข: เลื่อนเซนเซอร์เข้าไปใกล้วัตถุที่ทำการตรวจจับให้มีระยะห่างระหว่างเซนเซอร์อย่างเพียงพอ 

 
รูปท่ี 3.43 แสดงการปรับระยะการวางเซนเซอร์เข้าไปใกล้วัตถุ 
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 ผลกระทบของพ้ืนผิวท่ีมีผลต่อการติดตั้ง 
 ชนิดแยกตัวส่ง-รับ (Through Beam) และชนิดใช้แผ่นสะท้อน 

(Retro reflective) 
  เมื่อติดตั้งโฟโต้อีเลคทริคเซนเซอร์บนพื้นผิวที่ราบเรียบโดยตรง บางครั้ง
อาจเกิดการสะท้อนแสงของพื้นผิวทำให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานของเซนเซอร์ การแก้ไขสามารถทำได้โดย
การติดตั้งเซนเซอร์ให้สูงข้ึนจากระดับพื้นผิวหรือใส่ฉากกันแสงดังรูป 

 
รูปท่ี 3.44 แสดงการแก้ไขสามารถท าได้โดยการติดตั้งเซนเซอรบ์นพื้นผิวทีร่าบเรียบโดยตรง 

 ชนิดรวมตัวส่ง- รับตรวจจับวัตถุโดยตรง (Diffuse) 
ถ้าติดต้ังโฟโต้อีเลคทริคเซนเซอร์บนพื้นผิวที่ขรุขระ บางครั้งอาจเกิดการ

สะท้อนของแสงจากพื้นผิวที่ขรุขระกลับมายังตัวรับ จะท าให้เกิดผลกระทบต่อการทางานของเซนเซอร์ 
สามารถแก้ไขได้โดยการติดตั้งเซนเซอร์ให้สูงข้ึนจากพื้นผิวหรือเปลี่ยนมุมในการติดตั้ง 

 
รูปท่ี 3.45 แสดงการแก้ไขสามารถท าได้โดยการติดตั้งเซนเซอรบ์นพื้นผิวที่ขรุขระ 

 ผลกระทบของฉากด้านหลังวัตถุท่ีตรวจจับ 
 ชนิดรวมตัวส่ง- รับตรวจจับวัตถุโดยตรง (Diffuse) 

  ถ้าวัตถุที่ตรวจจับมีฉากด้านหลัง (Background) อยู่บางครั้งอาจเกิด
ปัญหาจากการสะท้อนของแสงจากฉากหลัง ถ้าฉากหลังมีผลในการสะท้อนสูงจะทาให้เกิดผลกระทบตอ่การทา
งานของโฟโต้อีเลคทริคเซนเซอร์ เพราะฉะนั้นจึงควรใช้เซนเซอร์ที่มีขอบเขตการสะท้อนที่แน่นอนหรือรุ่น
ตรวจจับวัตถุจากการเปลี่ยนแปลงระยะทาง โดยทั่วไปแล้วฉากหลังที่เป็นสีดำจะไม่มีผล กระทบต่อการทำงาน 
เว้นแต่กรณีที่วัตถุเป็นสีเดียวกันอาจทาให้การตรวจจับผิดพลาดได้ 

 
รูปท่ี 3.46 แสดงการเกิดปญัหาจากการสะท้อนของแสงจากฉากหลงั 
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 ผลกระทบจากการติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง (Reflector) 
 ชนิดรวมตัวส่ง-รับ ใช้แผ่นสะท้อน (Retro reflective) 

ในการตรวจจับวัตถุที่มีผลต่อการสะท้อนสูง การติดตั้งแผ่นสะท้อน 
(Reflector) ของโฟโต้อีเลคทริคเซนเซอร์ จะต้องเอียงแผ่นสะท้อนประมาณ 10 – 20 องศา และเมื่อตรวจจับ
วัตถุทรงกระบอกให้เอียงแผ่นสะท้อนในแนวตั้ง 

 
รูปท่ี 3.47 แสดงการติดตั้งแผ่นสะท้อนเพื่อแก้ปัญหา 

 
 ผลกระทบจากสัญญาณรบกวน (Noise) 

  สัญญาณรบกวนทีเ่กิดข้ึนจาก Noise ต่างๆ จะมผีลต่อการทำงานของโฟโต้
อีเลคทริคเซนเซอร์โดยตรง การติดตั้งโฟโตอ้ีเลคทริคเซนเซอร์ใช้งานจะต้องหลีกเลี่ยง หรือหาวิธีป้องกันเพือ่
ไม่ให้เซนเซอร์ทำงานผิดพลาดอันเนื่องมาจากสัญญาณรบกวนต่างๆ ดังนั้นจงึต้องพจิารณา Noise ที่มี
ผลกระทบต่อการทางานของโฟโต้อีเลคทริคเซนเซอร์ ดังนี้ 

 สัญญาณรบกวน (Noise) จากอินเวอร์เตอร์ 
สัญญาณรบกวนจากอินเวอร์เตอร์ เกิดจากการทางานของชุด PWM 

ภายใน ซึ่งสร้าง Electromagnetic Interference Frequency (EMI) ทาให้เกิดสัญญาณรบกวนที่มีคลื่น
ความถ่ีสูงหากสัญญาณนี้ย้อนกลับเข้าสู่แหล่งจ่ายไฟ (Power Line) หรือว่ิงผ่านทางโครงสร้างโลหะที่เช่ือมต่อ
กับจุดที่ติดโฟโต้อีเลคทริคเซนเซอร์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทางานของเซนเซอร์ 

 
รูปท่ี 3.48 สัญญาณรบกวน (Noise) จากอินเวอรเ์ตอร ์

วิธีแก้ไข 
1.ต่อกราวด์ของอินเวอรเ์ตอร์โดยตรง 
2.ต่อกราวด์ทางด้าน 0 โวลท์ของเซนเซอรผ์่านคาปาซิเตอร์ (0.22μF, 630V) 
3.ใส่ฉนวน (ยาง, พลาสติก) ป้องกันระหว่างเซนเซอร์กบัโครงสร้างเหลก็ 

 
รูปท่ี 3.49 แสดงการต่อกราวด์ของอินเวอรเ์ตอรโ์ดยตรง 
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 สัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์แรงดันสูง (High Voltage) 
บริเวณที่มีอุปกรณ์แรงดันสูง เช่น สายส่งกาลังจะก าเนิดคลื่นสัญญาณ

รบกวน ท าให้โฟโต้อีเลคทริคเซนเซอร์ทำงานผิดพลาด การติดตั้งโฟโต้อีเลคทริคเซนเซอร์ จึงควรหลีกเลี่ยง
แหล่งก าเนิดแรงดันสูงอย่างน้อย 200 มม. หรือใส่คาปาซิเตอร์เพื่อกรองสัญญาณ Noise 

 
   รูปท่ี 3.50 แสดงการต่อคาปาซิเตอร์เพื่อกรองสัญญาณ Noise 

 
 (3)  เซนเซอร์ตรวจวัดรอบในแนววงกลม (Rotary Encoders)  

อุปกรณ์ตรวจวัดรอบในแนววงกลม หรือที่เรียกทั่วไปว่า Encoders คือเซนเซอร์ที่
ตรวจจับต าแหน่งและความเร็วด้วยการแปลงค่าจากการหมุนทางกลเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อการประมวลผลให้
ได้ค่าที่ต้องการ โดยเซนเซอร์ที่ตรวจจับการเคลื่อนที่ทางกลส าหรับเส้นตรงที่เรียกว่า Encoders โดยปกติจะ
แบ่งตามลักษณะของการจ าต าแหน่งตัวอย่างเช่น Absolute Encoder หรือ Increments Encode การเลือก
ประเภทที่เหมาะสมมักจะข้ึนอยู่กับเงื่อนไขการควบคุม ความละเอียดและความทนทานต่อสัญญาณรบกวน 
รูปแบบที่เหมาะสมของการควบคุม ความแม่นยำ โดยมักข้ึนกับความละเอียด Encoder ที่จะน าไปใช้ 

 
 
 
 

รูปท่ี 3.51 แสดงตรวจวัดรอบในแนววงกลม (Encoder) 
o ทฤษฏีและหลักการท างาน 

  ชนิดของอุปกรณ์ตรวจจับอุปกรณ์ใช้ตรวจสอบต าแหน่งของการหมุนในงาน
อุตสาหกรรมจะมีด้วยกัน 3 ชนิดหลักๆ 

 Incremental Encoders 
  หลักการพื้นฐานของโรตารี่เอ็นโคดเดอร์แบบ Incremental จากรูปด้านบน 
ล าแสงจะถูกยิงจาก Lighting diode ผ่าน fixed disc ไปยัง rotation disc ที่ติดตั้งอยู่บนแกนเพลา โดยมี 
photo diode เป็นตัวรับแสง ล าแสงจะผ่านรูบน fixed disc และ rotation disc ตามจังหวะของการหมุน 
ท าให้ได้สัญญาณไฟฟ้าออกมาจาก photo diode เนื่องจากรูของ A และ B บน fixed disc จะต่างเฟสกันอยู่ 
90 องศา ดังนั้นสัญญาณเอาท์พุตทางไฟฟ้าจะได้รูปคลื่นที่ออกมาต่างเฟสกันอยู่ 90 องศา ตามรูป ส่วนรูของ 
Z บน fixed disc จะมีเพียงรูเดียวเท่านั้น  

 
รูปท่ี 3.52 อุปกรณ์ตรวจวัดรอบในแนววงกลม (Encoder) 
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  ส่วนควบคุมสามารถที่จะรับรู้ได้ว่ามอเตอร์หมุนไปในทิศทางใด ด้วยการตรวจ 
สอบสัญญาณของเฟส A และเฟส B ว่าสัญญาณใดมาก่อน ซึ่งเราสามารถทราบได้ว่าเครื่องจักรเคลื่อนที่ไปได้
ระยะทางมากน้อยเท่าใดด้วยการอ่านค่าสัญญาณของเฟส A และ B Incremental rotary encoder มีโครง 
สร้างที่ไม่ซับซ้อน มีราคาถูก และมีจ านวนของสายสัญญาณเพียง 3 เส้นเท่านั้น แต่ในขณะที่ปิดไฟแล้วค่าจะไม่
ถูกจ า ซึ่งจะต้องใช้ตัว counter ช่วยเก็บค่า ซึ่งโดยปรกติแล้วเครื่องจักรที่งานเอ็นโคเดอร์ประเภทนี้มักจะ
ต้องการท า Home Position ตอนเริ่มเปิดเครื่องทกครั้งเพื่อล้างค่าของ Encoder ที่อยู่ในเครื่อง 

 
รูปท่ี 3.53 ลักษณะของสญัญาณทีเ่กิดข้ึน 

 
 Absolute Encoders 

Absolute encoder จะเป็นเอ็นโค๊ดเดอร์แบบอ่านค่าสัมบูรณ์ ซึ่งมักจะ
ประยุกต์ใช้กับงานที่เคลื่อนที่ไม่เกิน 1รอบ โดยทั่วไป absolute encoder จะมีเอาท์พุตโค้ดให้เลือกเช่น gray 
code, binary หรือ BCD code แต่ส าหรับการเลือกประเภทของ detector ของตัวมอเตอร์ ไม่จ าเป็นต้อง
เลือกโค้ดของเอาท์พุต ให้เลือกแต่เพียงความละเอียดที่ต้องการใช้งานเท่านั้น 

 

 
รูปท่ี 3.54 ลักษณะของสัญญาณที่เกิดข้ึน 

 
    เอ็นโดคเดอร์ตรวจรู้ต าแหน่งแบบสัมบูรณ์จะให้เอาท์พุตในรูปแบบที่เป็นรหัส ที่ตรงกับ
ต าแหน่งที่กลไกเคลื่อนที่ไป หลักการท างานโดยรวมจะเหมือนกับเอ็นโคดเดอร์แบบเพิ่มค่า แต่ในตัวเอ็นโคด
เดอร์ตรวจรู้ต าแหน่งแบบสัมบูรณ์ จะมีหัวอ่านหลายชุดเท่ากับจ านวนบิตเอาท์พุต การเจาะรูบนแผ่นแตล่ะชุดก็
จะมีระยะห่างเป็นทวีคูณท าให้สามารถทราบต าแหน่งของการหมุนโดยทันที 

 
รูปท่ี 3.55 เอ็นโค๊ดเดอร์แบบ Absolute 
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รูปท่ี 3.56 สัญญาณแอบโซลูทเอนโค๊ดเดอร ์

 Resolver 
ตัว resolver เป็นอุปกรณ์ตรวจจับมุมของการหมุน โดยอาศัยแรงดันไฟฟ้าที่

เกิดมาจากการ เหนี่ยวน าของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตัวโรเตอร์ ส่วนที่สเตเตอร์ จะมีขดลวดอยู่ 2 ขด ที่วางท า
มุมกันอยู่ 90 องศา ซึ่งจะประกอบด้วย ขดลวดปฐมภูมิที่ติดกับโรเตอร์ 1 ชุด และมีขดลวดทุติยภูมิ 2 ชุด 
(one primary and two secondary windings) วางในต าแหน่งที่ท ามุมห่างกัน 90 องศา ซึ่งเรียกว่าขดลวด 
sine และ cosine เมื่อป้อนไฟเข้าทางขดลวดสเตเตอร์ ขดลวดโรเตอร์ก็จะเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวน าข้ึนเมื่อ 
เกิดการหมุนของโรเตอร์ มุมของการหมุน ที่ต้องการวัดก็จะแปรผันตามความต่างเฟสของแรงดันไฟฟ้า ระหว่าง
แรงดันไฟฟ้าที่ขดลวดสเตเตอร์และโรเตอร์ จากนั้นสัญญาณทั้งสอง (sine signal และ cos signal) ที่ได้ก็จะ
ถูกป้อนกลับไปยังชุดคอนโทรลเลอร์ และถูกแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลต่อไป 

 

 
รูปท่ี 3.57 หลักการของเอ็นโค๊ดเดอร์ Resolver 

 

 
รูปท่ี 3.58  หลกัการของเอ็นโค๊ดเดอร์ Resolver 

 
o ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม 

 
รูปท่ี 3.61 การประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม 



 
 

 
PLC for Energy Saving 

 
 
 

คู่มือฝึกอบรม 

77 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

3.1.2 หลักการท างานของอุปกรณ์อินพุทแบบอนาลอก 
 (1)  เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (Temperature Sensors) 

การตรวจวัดอุณหภูมิใช้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงระดับแรงดันไฟฟ้าจากสัญญาณ
อนาล็อกไปสู่สัญญาณดิจิตอล โดยสัมพันธ์กับอุณหภูมิ มีรูปแบบใหญ่ๆ ของเซนเซอร์ อยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ 

 หลักการท างานและชนิดของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ  
o Thermocouple 

 Thermocouple คือ อุปกรณ์วัดอุณหภูมิโดยใช้หลักการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้า ท ามาจากโลหะตัวน าที่ต่างชนิดกัน 2 ตัว มาเช่ือมต่อปลายทั้งสองเข้าด้วยกัน   
ที่ปลายด้านหนึ่ง เรียกว่า "จุดอุณหภูมิ" ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งปล่อยเปิดไว้ เรียกว่า "จุดอ้างอิง" หากที่จุดวัด
อุณหภูมิและจุดอ้างอิงมีอุณหภูมิต่างกันก็จะท าให้มีการน ากระแสในวงจร Thermocouple 

 
รูปท่ี 3.62 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิชนิด Thermocouple 

 

 
รูปท่ี 3.63  โครงสร้างภายใน Thermocouple 

 

o Resistance Temperature Detector (RTD) 
 Resistance Temperature Detector (RTD) คือ ตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่ใช้

หลักการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานของโลหะ ซึ่งค่าความต้านทานดังกล่าวจะมีค่าเพิ่มตามอุณหภูมิ ความ
ต้านทานของโลหะที่เพิ่มข้ึนน้ีเรียกว่า “สัมประสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบบวก” นิยมน าไปใช้ในการวัด
อุณหภูมิในช่วง -270 to 850 °C วัสดุที่น ามาใช้จะเป็นโลหะที่มีความต้านทานจ าเพาะต่ า เช่น แพลทินัม , 
ทังสเตน และ นิกเกิล 

 
รูปท่ี 3.64 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิชนิด RTD 
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 หลักการท างานของอาร์ทีด ี
   จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์พบว่าค่าความต้านของลวดโลหะจะ
เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ ดังสมการ 

dRt / dT    =   µ         หรือ   Rt     =   Ro (1+µT) 
   Rt   =   ค่าความต้านทานของลวดโลหะที่อุณหภูมิ to C 
   Ro  =   ค่าความต้านของลวดโลหะที่อุณหภูมิ 0o C 
   µ   =   สัมประสิทธ์ิของการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ออุณหภูมิ 1 oC (Ω/Ω/oC) 
   อาร์ทีดีแบบที่ใช้กันมากที่สุดคือ Platinum 100 โอห์ม (Pt100) คือ ที่  
0oC จะมีค่า 100 โอห์ม และจะเปลี่ยนค่าความต้านทานโดยเฉลี่ย 0.385 โอห์มต่อ 1 oC มีย่านอุณหภูมิใช้งาน
ในช่วง -250 ถึง 600 oC ในการใช้งานปกติจะมีแหล่งจ่ายกระแสคงที่ให้อาร์ทีดีอยู่ สมมติเป็น 1 mA นั่นคือ 
เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไป 1 oC จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแรงดัน 0.385 mV ซึ่งมากกว่าเทอร์มอคัปเปิล 
Type K ถึง 10 เท่า ท าให้มีผลกระทบจากสัญญาณรบกวนน้อยกว่าเทอร์มอคัปเปิลที่สภาวะเดียวกัน 
        เนื่องจากตัวอาร์ทีดีเป็นเพียงค่าความต้านทาน จึงต้องมีวงจรจ่ายกระแส
ให้ เพื่อให้เกิดเป็นแรงดันที่เปลี่ยนไป แล้วจึงน าแรงดันนี้ไปใช้งาน แต่กระแสจ านวนน้ีก็สร้างความร้อนข้ึนในตัว
อาร์ทีดีด้วย ท าให้ค่าความต้านทานสูงข้ึน จึงจ าเป็นที่จะต้องจ ากัดไม่ให้กระแสเลี้ยงอาร์ทีดีนี้มีค่าสูงเกินไป 

 ส่วนประกอบของอาร์ทีดี 
   อาร์ทีดี ท าจากลวดโลหะที่มีความยาวค่าหนึ่ง ซึ่งที่ 0 oC จะมีค่าความ
ต้านทานค่าหนึ่งตามที่ก าหนด ลวดโลหะนี้จะพันอยู่บนแกนที่เป็นฉนวนไฟฟ้า มีคุณสมบัติทนต่อความร้อน 
และต้องมีสัมประสิทธ์ิการขยายตัวสัมพันธ์กับการขยายตัวของขดลวดอาร์ทีดีจะถูกบรรจุอยู่ใน Matal Sheath 
ฉนวนที่ใช้เป็นพวกแมกนีเซียมออกไซด์ หรืออะลูมิเนียมออกไซด์ 

 
รูปท่ี 3.65 ส่วนประกอบของอาร์ทีด ี

   รูปแสดงโครงสร้างอาร์ทีดีที่พบทั่วไปประกอบด้วยขดลวดความ
ต้านทานที่ท าจากแพลทินั่มอยู่ภายในหลอดเซรามิค ซึ่งส่วนทั้งหมดจะบรรจุอยู่ในปลอกโลหะที่ท าจาก
สแตนเลสสตีล หรืออินโคเนล 

 ชนิดของอาร์ทีดี 
 อาร์ทีดี 2 สาย 

 
รูปท่ี 3.66 วงจรภายในของอาร์ทีดี 2 สาย 
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    วงจรใช้งานพื้นฐานของอาร์ทีดี คือ Wheathstone Bridge โดย Rt 
คือ อาร์ทีดี ซึ่งติดตั้งอยู่ในจุดที่ต้องการวัดอุณหภูมิ มีค่าความต้านทานอีก 3 ค่าในวงจร คือ R1, R2 และ R3 
ซึ่งต้องอยู่ที่อุณหภูมิห้อง และเป็นความต้านทานชนิดที่มีความถูกต้องสูง วงจร Bridge จะอยู่ในสภาวะสมดุล
เมื่ออาร์ทีดี (Rt) อยู่ที่ 0 oC แล้วท าให้Rt/R3 = R1/R2 ซึ่งจะไม่มีกระแสไหลผ่านกัลวานอมิเตอร์เมื่ออุณหภูมิที่ 
Rt สูงข้ึน ค่า Rt จะเพิ่มข้ึนท าให้วงจร Bridge ไม่สมดุลและมีกระแสไหลผ่านกัลวานอมิเตอร์อย่างไรก็ตาม อาร์
ทีดี 2 สาย เหมาะกับงานที่อาร์ทีดีอยู่ใกล้กับวงจรเท่านั้นไม่เหมาะกับงานที่ต้องลากสายยาว ๆ เนื่องจากจะมี
ความผิดพลาดเกิดข้ึนจากค่าความต้านทานสะสมของสายตัวน าท าให้ค่าที่อ่านได้ผิดเพี้ยนไป อาร์ทีดี 2 สายจึง
เหมาะกับงานที่ไม่ต้องการความถูกต้องสูงนัก 

 อาร์ทีดี 3 สาย 

 
รูปท่ี 3.67 วงจรภายในของอาร์ทีดี 3 สาย 

    อาร์ทีดี 3 สาย เป็นแบบที่นิยมใช้ที่สุดในอุตสาหกรรมโดย สายทั้ง 3 
ที่อยู่ระหว่างจุดวัดกับวงจร จะต้องมีขนาด, ความยาวเท่ากันและอยู่ในอุณหภูมิเดียวกันตลอด เพื่อให้ค่าความ
ต้านทาน r1 , r2 และ r3 เปลี่ยนไปในทิศทาง เดียวกันด้วยขนาดที่เท่ากัน นั่นคือ 
 

     
  

 
     
  

 

 
เนื่องจาก r1 เท่ากับ r3 เพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่วัดจึงข้ึนอยู่กับ Rt เพียงตัวเดียว ท าให้อาร์ทีดี 3 สาย 
มีความถูกต้องสูงกว่าอาร์ทีดีแบบ 2 สาย 

 อาร์ทีดี 4 สาย 

 
รูปท่ี 3.68 วงจรภายในของอาร์ทีดี 4 สาย 

 อาร์ทีดี 4 สาย เป็นแบบที่มีความถูกต้องสูงที่สุดเนื่องจากเลื่อนจุดต่อ
ของ Bridge ออกไปอยู่ภายนอกทั้ง 4 จุด สามารถชดเชยความต้านทานของสายตัวน าได้ทั้งหมด โดยสายทั้ง 4 
ต้องมีขนาด, ความยาวเท่ากันและอยู่ในอุณหภูมิเดียวกันตลอดเหมือนกับ อาร์ทีดี 3 สาย 
    อาร์ทีดเีป็น Sensor วัดอุณหภูมิที่มี Linearity ดีที่สุดมีความถูกต้อง
สูง และให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าสูง แต่มีย่านการใช้งานไม่กว้างเท่ากับเทอร์มอคัปเปิลและมีราคาแพงกว่าพอสมควร 
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o Thermistor 
เทอร์มิสเตอร์ มาจากค าว่า “Thermally sensitive variable resistor” 

ท ามาจากวัสดุตัวน าที่เหมือนกับเซรามิก อยู่ในรูปของออกไซด์ของแมงกานีส นิกเกิล และโคบอลต์ มีค่าความ
ต้านทานจ าเพาะในช่วง 100 ถึง 450,000 โอห์ม-เซนติเมตร ในเบื้องต้นสามารถประยุกต์ใช้งานสองอย่างคือ 
(1) เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิส าหรับระบบการวัดและควบคุม (2) เป็นอุปกรณ์ตรวจจับก าลังงานไฟฟ้า 
เทอร์มิสเตอร์ เป็นอุปกรณ์ความต้านทานชนิดที่สามารถเปลี่ยนค่าความต้านทานเมื่อได้รับความร้อน โดยท่ี
ค่าความต้านทานจะเปลี่ยนแปลงแบบไม่เป็นเชิงเส้น กับอุณหภูมิ แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ   

 Positive Temperature Comitial (PTC) 
   Positive Temperature Comitial (PTC) เป็นชนิดที่ปกติจะมีค่าความ
ต้านทานต่ า เมื่อได้รับความร้อนจะท าให้มีค่าความต้านทานสูงข้ึนตามล าดับอุณหภูมิ น าไปใช้ตรวจสอบระดับ
ความร้อน หรือท าให้เกิดความร้อนข้ึนเพื่อควบคุมการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับขดลวด เช่น วงจรล้าง
สนามแม่เหล็กอัตโนมัติของเครื่องรับโทรทัศน์สี (Degaussing coil) เป็นต้น 
 

 
รูปท่ี 3.69 ตัวอย่าง thermistor ชนิด PTC 

 
 Negative Temperature Comitial (NTC) 

Negative Temperature Comitial (NTC) เป็นชนิดที่ปกติจะมีความ
ต้าน ทานสูงเมื่อได้รับความร้อน ค่าความต้านทานจะต่ าลง ใช้งานด้านการตรวจสอบความร้อนเพื่อควบคุม
ระดับการท างาน เช่น ในวงจรขยายเสียงที่ดีใช้ตรวจจับความร้อนที่เกิดจากการท างานแล้วป้อนกลับไปลดการ
ท างานของวงจรให้น้อยลง เพื่ออุปกรณ์หลักจะไม่เกิดความร้อนมากจนเกินไป 

 

 
รูปท่ี 3.70 ตัวอย่าง thermistor ชนิด NTC 
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3.2. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นท่ีเกิดจากอุปกรณ์อินพุท 
3.2.1. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์อินพุทแบบดิจิตอล 

(1) เซนเซอร์แบบสองสาย 
เซ็นเซอร์ลักษณะนี้จะมีหลักการท างานเหมือนกับสวิตช์ตัดตอวงจรปกติทั่วไป คือมี

ลักษณะเป็น หน้าสัมผัสแบบปกติเปิด (N.O) และปกติปิด (N.C) การต่อสายจะเหมือนการต่อไฟฟ้าผ่าน 
switch ปกติธรรมดาที่เราใช้ในชีวิตประจ าวัน สายไฟที่มีสองสาย จะมีสีมาตรฐานคือ สีน้ าตาล จะเป็นไฟบวก 
สีน้ าเงิน จะเป็นไฟลบ ดังนั้นการตรวจสอบเซนเซอร์แบบสองสาย จึงท าได้โดยการวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่าง
ปลายสองสายของเซนเซอร์ว่า ในขณะที่เซนเซอร์อยู่ในสภาวะเปิดวงจร (open circuit) แรงดันไฟฟ้าที่ปลาย
สองสายนั้นจะต้องมีค่าเท่ากับแรงดันที่ป้อนให้กับเซนเซอร์ และในขณะที่ เซนเซอร์อยู่ในสภาวะปิดวงจร 
(close circuit) แรงดันไฟฟ้าที่ปลายสายสองสายต้องวัดได้ 0 โวลต์ ซึ่งหากค่าแรงดันที่วัดได้ผิดไปจากนี้ 
สามารถสรุปได้ว่าเซนเซอร์ที่ท าการทดสอบอยู่นั้น ท างานผิดปกตไิม่สามารถใช้งานได้ต่อไป 

(2) เซนเซอร์แบบท่ีมีมากกว่าสองสาย 
สีแสดงสัญลักษณ์สายไฟมาตรฐานจะเป็นดังนี้ 
สาย สีน ้ำตำล หมายถึง ไฟบวก 
สาย สีน ้ำเงิน หมายถึง ไฟลบ  
สาย สีด้ำ หมายถึง สัญญาณ 
สาย สีส้ม,ชมพู ส าหรับสายสัญญาณอื่นๆ 
Sensor แบบ 3 สายเป็นจะเป็น Sensor ที่ใช้หลักการท างานของ Transistor ดังนั้น 

Sensor ประเภทนี้จึงมี 2 ประเภทคือ PNP และ NPN 
o เซนเซอร์แบบ PNP 

มีช่ือเรียกมากมายหลายแบบ เช่น Sensor แบบ Active High , Sensor แบบ 
Source ซึ่ง Sensor แบบนี้เมื่ออยู่ในสภาวะท างาน จะท าการต่อสายสัญญาณเข้ากับสายไฟเลี้ยงของเซนเซอร์ 
ดังนั้นเมื่อวัดสายสัญญาณเทียบกับกราวด์ เราจะได้ความต่างศักดิ์เท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่ต่อให้ sensor นี่เป็น
ที่มาของค าว่า Active High คือเมื่อท างานจะวัดแรงดันไฟฟ้าที่จุดนี้ได้ เช่นอาจเป็น 24 V.เมื่อเทียบกับ 
Ground เป็นต้น 

การตรวจสอบการท างานของเซนเซอร์แบบ NPN ท าได้โดยการวัดแรงดันไฟฟ้าที่
สายสีด าเทียบกับสายสีน้ าเงิน ของเซนเซอร์ ในสภาวะที่เซนเซอร์ท างาน (Active) แรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ต้องมีค่า
เท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่ต่อเข้ากับสายสีน้ าตาลของเซนเซอร์ และขณะไม่ท างาน (Non-Active) จะต้องเท่ากับ 0 
โวลต์ จึงจะสรุปได้ว่าเซนเซอร์ดังกล่าวท างานเป็นปกติ แต่หากค่าที่วัดได้นั้น แตกต่างออกไปจากนี้แสดงว่า 
เซนเซอร์ดังกล่าวท างานผิดปกติ ไม่สามารถใช้งานได้ต่อไป 

 
รูปท่ี 3.71 วงจรการต่อใช้งานเซ็นเซอร์แบบ PNP 
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o เซนเซอร์แบบ NPN 
มีช่ือเรียกมากมายหลายแบบ เช่น Sensor แบบ Active Low , Sensor แบบ 

Sink ซึ่ง Sensor แบบนี้เมื่ออยู่ในสภาวะท างาน ก็จะท าการเช่ือมต่อสายสัญญาณเข้ากับกราวด์ซึ่งเป็นที่มาของ
ค าว่า Active low คือเมื่อท างาน จะวัดแรงดันไฟฟ้าที่จุดน้ีได้เท่ากับกราวด์ คือ 0 V. 

 

 
รูปท่ี 3.72 วงจรการต่อใช้งานเซ็นเซอร์แบบ NPN 

 
การตรวจสอบการท างานของเซนเซอร์แบบ NPN ท าได้โดยการวัดแรงดันไฟฟ้าที่

สายสีด าเทียบกับสายสีน้ าเงิน ของเซนเซอร์ ในสภาวะที่เซนเซอร์ท างาน (Active) แรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ต้องมีค่า
เท่ากับ 0 โวลต์ และขณะไม่ท างาน (Non-Active) จะต้องเท่ากับ แรงดันไฟฟ้าที่ต่อเข้ากับสายสีน้ าตาลของ
เซนเซอร์ จึงจะสรุปได้ว่าเซนเซอร์ดังกล่าวท างานเป็นปกติ แต่หากค่าที่วัดได้น้ัน แตกต่างออกไปจากนี้แสดงว่า 
เซนเซอร์ดังกล่าวท างานผิดปกติ ไม่สามารถใช้งานได้ต่อไป 

(3) เซนเซอร์ตรวจวัดรอบในแนววงกลม (Rotary Encoders) 
เนื่องจากหลักการท างานของ Encoders จ าส่งสัญญาณที่มีลักษณะเป็นพัลส์รูปคลื่น

สี่เหลี่ยมออกมาที่สาย Output ดังนั้นการตรวจสอบการท างานของ Encoder จึงท าได้โดยการใช้ดิจิตอลมัลติ
มิเตอร์ที่ปรับให้อยู่ในย่านวัดความถ่ี วัดความถ่ีของสัญญาณ Output โดยความถ่ีที่วัดได้นั้นจะแปรผันตามกับ
ความเร็วในการหมุนของ Encoder  

 
3.2.2. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์อินพุทแบบอนาลอก 

(1) Thermocouple 
เทอร์โมคัปเปิ้ล คืออุปกรณ์วัดอุณหภูมิโดยใช้หลักการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือความ

ร้อนเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้า (emf) เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้าสามารถวัดได้ก็จะเปลี่ยนแปลงตาม 
ดังนั้นในการทดสอบการท างานของเทอร์โมคัปเปิ้ล สามารถท าได้โดยการใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้า
ที่ขั้วของเทอร์โมคัปเปิ้ล แล้วหากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้จะต้องเปลี่ยนแปลงตาม จึงสามารถ
สรุปได้ว่าเทอร์โมคัปเปิ้ลท างานเป็นปกติ แต่ถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนแต่แรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
แสดงว่าเทอร์โมคัปเปิ้ลท างานผิดปกติ ไม่สามารถใช้งานได้ 

(2) Resistance Temperature Detector (RTD) 
เป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่ใช้หลักการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานของโลหะ ซึ่งค่าความ

ต้านทานดังกล่าวจะมีค่าเพิ่มตามอุณหภูมิ ดังนั้นการตรวจสอบจึงสามารถท าได้ 2 วิธีคือ 
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o กรณีท่ี RTD ต่ออยู่ในระบบ 
น ามัลติมิเตอร์ปรับย่านวัดให้เป็นวัดแรงดันไฟฟ้า วัดค่าแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัว 

RTD แล้วสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้กับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป หากแรงดันไฟฟ้า
เพิ่มข้ึนตามอุณหภูมิที่เพิ่มข้ึน หรือลดลงตามอุณหภูมิที่ลดลง แสดงว่า RTD ยังคงท างานเป็นปกติ แต่ถ้าหากไม่
เป็นไปตามที่กล่าวไว้ข้างต้น แสดงว่า RTD ท างานผิดปกติ 

o กรณีท่ี RTD ไม่ต่ออยู่ในระบบ 
น ามัลติมิเตอร์ปรับย่านวัดให้เป็นวัดความต้านทาน แล้วน าไปวัดความต้านทานของ 

RTD แล้วท าการให้ความร้อนกับ RTD และท าการสังเกตค่าความต้านทานที่วัดได้กับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป 
หากความต้านทานที่วัดได้เพิ่มข้ึนตามอุณหภูมิที่เพิ่มข้ึน หรือลดลงตามอุณหภูมิที่ลดลง แสดงว่า RTD ท างาน
เป็นปกติ แต่หากไม่เป็นไปตามที่กล่าวไว้ข้างต้น แสดงว่า RTD ท างานผิดปกติ 

(3) Thermistor 
o Positive Temperature Comitial (PTC) 

Positive Temperature Comitial (PTC) เป็นชนิดที่ปกติจะมีค่าความต้านทาน
ต่ า เมื่อได้รับความร้อนจะท าให้มีค่าความต้านทานสูงข้ึนตามล าดับอุณหภูมิ ดังนั้นการตรวจสอบท าได้ 2 วิธีคือ 

 กรณีท่ี PTC ต่ออยู่ในระบบ 
น ามัลติมิเตอร์ปรับย่านวัดให้เป็นวัดแรงดันไฟฟ้า วัดค่าแรงดันไฟฟ้าที่ตก

คร่อมตัว PTC แล้วสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้กับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป หาก
แรงดันไฟฟ้าเพิ่มข้ึนตามอุณหภูมิที่เพิ่มข้ึน หรือลดลงตามอุณหภูมิที่ลดลง แสดงว่า PTC ยังคงท างานเป็นปกติ 
แต่ถ้าหากไม่เป็นไปตามที่กล่าวไว้ข้างต้น แสดงว่า PTC ท างานผิดปกติ 

 กรณีท่ี PTC ไม่ต่ออยู่ในระบบ 
น ามัลติมิเตอร์ปรับย่านวัดให้เป็นวัดความต้านทาน แล้วน าไปวัดความ

ต้านทานของ PTC แล้วท าการให้ความร้อนกับ PTC และท าการสังเกตค่าความต้านทานที่วัดได้กับอุณหภูมิที่
เปลี่ยนแปลงไป หากความต้านทานที่วัดได้เพิ่มข้ึนตามอุณหภูมิที่เพิ่มข้ึน หรือลดลงตามอุณหภูมิที่ลดลง 
แสดงว่า PTC ท างานเป็นปกติ แต่หากไม่เป็นไปตามที่กล่าวไว้ข้างต้น แสดงว่า PTC ท างานผิดปกติ 

o Negative Temperature Comitial (NTC) 
Negative Temperature Comitial (NTC) เป็นชนิดที่ปกติจะมีความต้านทานสูง

เมื่อได้รับความร้อน ค่าความต้านทานจะต่ าลง ดังนั้นการตรวจสอบจึงสามารถท าได้ 2 วิธีคือ 
 กรณีท่ี NTC ต่ออยู่ในระบบ 

น ามัลติมิเตอร์ปรับย่านวัดให้เป็นวัดแรงดันไฟฟ้า วัดค่าแรงดันไฟฟ้าที่ตก
คร่อมตัว NTC แล้วสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้กับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป หาก
แรงดันไฟฟ้าเพิ่มข้ึนในขณะที่อุณหภูมิลดลง หรือลดลงขณะที่อุณหภูมิเพิ่มข้ึน แสดงว่า NTC ยังคงท างานเป็น
ปกติ แต่ถ้าหากไม่เป็นไปตามที่กล่าวไว้ข้างต้น แสดงว่า NTC ท างานผิดปกติ 

 กรณีท่ี NTC ไม่ต่ออยู่ในระบบ 
น ามัลติมิเตอร์ปรับย่านวัดให้เป็นวัดความต้านทาน แล้วน าไปวัดความ

ต้านทานของ NTC แล้วท าการให้ความร้อนกับ NTC และท าการสังเกตค่าความต้านทานที่วัดได้กับอุณหภูมิที่
เปลี่ยนแปลงไป หากความต้านทานที่วัดได้เพิ่มข้ึนขณะที่อุณหภูมิลดลง หรือลดลงในขณะที่อุณหภูมิเพิ่มข้ึน 
แสดงว่า NTC ท างานเป็นปกติ แต่หากไม่เป็นไปตามที่กล่าวไว้ข้างต้น แสดงว่า NTC ท างานผิดปกติ 
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บทท่ี 4 
เทคนิคการตรวจสอบความผิดปกติของสญัญาณอินพุท 

 

วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝกึอบรมเข้าใจหลักการการใช้งานของสญัญาณอินพุทที่ใช้งานร่วมกบั PLC 
2) เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝกึอบรมตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดจากสญัญาณอินพทุ 
 
บทน า 
 หลักการการใช้งานของสัญญาณอินพุทที่เป็นสัญญาณดิจิตอล และอนาลอก ทั้งแบบที่เป็น NPN และ 
PNP โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดจากสัญญาณอนิพทุแบบ
ต่าง ๆ          

4.1 หลักการใช้งานสัญญาณอินพุทท่ีใช้งานร่วมกับ PLC  
หลักการใช้งานสัญญาณอินพุทที่ใช้งานร่วมกับ PLC มี 2 แบบ ได้แก่ หลักการการใช้งานสัญญาณ

อินพุทแบบดิจิตอลและหลักการการใช้งานสัญญาณอินพุทแบบอนาลอก 
4.1.1. หลักการใช้งานของสัญญาณอินพุทแบบดิจิตอล  

ดิจิตอลอินพุต หมายถึง อินพุตที่รับรู้สัญญาณได้เพียงแค่“ON” หรือ“OFF” เท่านั้น 
ตามโครงสร้างจะมีดิจิตอลอินพุต 2 แบบ คือวงจรอินพุตไฟตรง (DC Input) และวงจรอินพุตไฟสลับ (AC Input) 

(1) วงจรอินพุตไฟตรง (DC Input)  
วงจรอินพุตไฟตรง (DC Input) จะใช้อุปกรณ์ที่ท างานด้วยแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

ตัวอย่างวงจรอินพุตไฟตรงแสดงดังรูปที่ 4.1 

 
หมายเหตุ :  ค่าความต้านทาน R1 และ R2  

ดูได้จากคู่มือของ PLC รุ่นน้ันๆ 
 

รูปท่ี 4.1 วงจรอินพุตแบบ DC 

จากรูปที่ 4.1 ภาคอินพุตจะใช้วงจรลดทอนแรงดันแล้วขับออปโตทรานซิสเตอร์ จากออป
โตทรานซิสเตอร์ก็จะไปขับภาคอินพุตของ IC เพื่อส่งสัญญาณไปให้ CPU อีกทีหนึ่ง ซึ่งการใช้อุปกรณ์ประเภท
ออปโต (Opto) ท าให้ระบบ PLC สามารถแยกสัญญาณกราวด์ (Ground) ของภาคอินพุตออกจากวงจรภายใน
ได ้ส าหรับวงจรภาคอินพุตดังรูปที่ 4.1 สามารถสรุปคุณสมบัติได้ดังตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 ตัวอย่างคุณสมบัติภาคอินพุต (DC) 

 
 

ส าหรับวงจรภาคอินพุตดังรูปที ่4.1 จะพบว่า ภาคอินพุตของออปโต ทรานซสิ- เตอร์ 
มี ไดโอด (Diode) ต่อสลับข้ัวกันอยู ่เพื่อเวลาใช้งานสามารถเลอืกต่อวงจรได้ 2 แบบ ดังรูปที ่4.2 
 

 
(ก)  
 

 
(ข) 

รูปท่ี 4.2 การต่อวงจรอินพุต: (ก) การต่ออินพุตแบบ Source (ข) การต่ออินพุตแบบ Sink 
 

(2) วงจรอินพุตไฟสลับ (AC Input)  
วงจรอินพุตไฟสลับ (AC Input) ใช้ไฟสลับผ่านแรงดันท าให้ไม่มีปัญหาเรื่องแรงดัน

ตกคร่อมในสายมากเกินไปเหมือนวงจรอินพุตไฟตรงโดยที่ผ่านแรงดันอินพุตตั้งแต่ 100-220 VAC 
สำหรับ PLC บางรุ่นก็จะแบ่งอินพุตแบบนี้ออกเป็น 2 ย่านคือ 100-120 และ 200-240 VAC 
ลักษณะวงจรอินพุตแสดงดังรูปที่ 4.3 
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รูปท่ี 4.3 วงจรอินพุตแบบ AC 
 

คุณสมบัติของวงจรอินพุตไฟสลับทั้งแรงดันอินพุตระบบไฟ 110V หรือ 220V ดังแสดง
ตารางที่ 4.2 

 
ตารางท่ี 4.2 คุณสมบัติภาคอินพุต (AC) 

 
 

ลักษณะการต่อวงจรใช้งานส าหรับภาคอินพุตแบบ AC จะมีลักษณะการต่อดังรูปที่ 1.16 
 

 
รูปท่ี 4.4 การต่อวงจรอินพุตแบบ AC 

 
4.1.2. หลักการใช้งานของสัญญาณอินพุทแบบอนาลอก  

อนาลอกอินพุตจัดเป็นอินพุตที่สามารถรบัสญัญาณทีบ่อกเปน็ปริมาณทีเ่ปลี่ยนแปลงค่าได้ เช่น 
0-10 VDC, ±10 VDC 1-5 V และ 4-20 mA ดังรูปที ่4.5 
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  (ก) 

 
(ข)  

 
(ค) 

รูปท่ี 4.5 สัญญาณแบบต่างๆ ที่ส่งให้อนาลอกอินพุต: (ก) สัญญาณขนาด ±10 VDC  
(ข) สัญญาณขนาด 0-10 VDC และ (ค) สัญญาณขนาด 1-5 V (4-20 mA) 

 
สัญญาณอนาลอกทั้ง 3 แบบ จัดเป็นขนาดสัญญาณมาตรฐานที่ก าหนดไว้ใช้ในอุตสาหกรรม 

ดังนั้นอุปกรณ์ที่มีภาคเอาต์พุตเป็นแบบอนาลอกเช่น อนาลอกเซนเซอร์, ภาคอนาลอกเอาต์พุตของ Digital 
Signal Controller, Temperature Controller เป็นต้น ก็จะมีขนาดของสัญญาณตามมาตรฐานเช่นกันซึ่งตัว
อุปกรณ์อาจจะมีเอาต์พุตแบบใดแบบหนึ่งหรือทั้ง 3 แบบเลยก็ได้ ดังนั้นภาคอนาลอกอินพุตของ PLC ก็ต้อง
สามารถเลือกตรวจสอบได้ทั้ง 3แบบเช่นกันดิจิตอล สามารถแสดงได้ดังไดอะแกรมรูปที่ 4.6 
 

 
 

รูปท่ี 4.6 ไดอะแกรมการส่งข้อมลูอนาลอกให ้PLC 
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อุปกรณ์ที่วัดค่าออกมาเป็นปริมาณอนาลอกส่วนมากเป็นการวัด
ระยะทาง,วัดความเร็ว, วัดอุณหภูมิ, วัดปริมาณแสง, วัดความดันเป็นต้น แล้วแปลงค่าเป็นสัญญาณทางไฟฟ้า
ออกมา ดังนั้นเวลาที่อุปกรณ์เหล่าน้ีวัดค่าออกมาเป็นอนาลอกค่าใดๆ ผู้ใช้จ าเป็นต้องท าตารางเปรียบเทียบค่า
ด้วย เพื่อที่จะก าหนดขนาดข้อมูลให้กับ PLC ให้ควบคุมตามที่ต้องการ วงจรภาคอินพุตแบบอนาลอกของ PLC 
จะมีลักษณะวงจรตามรูปที่ 4.7 
 

 
รูปท่ี 4.7 วงจรอนาลอกอินพุตของ PLC 

 
4.2 การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นท่ีเกิดจากสัญญาณอินพุท  

การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดจากสัญญาณอินพุท สามารถท าได้โดยการตรวจสอบและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดจากสัญญาณอินพุทแบบดิจิตอลและการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสัญญาณอนิพทุ
แบบอนาลอก 

4.2.1 การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสัญญาณอินพุทแบบดิจิตอล  
(1) การทดสอบการท างานของ Digital Input ด้วย CX-Programmer  

การทดสอบ Digital Input ของ PLC รุ่น CP1H, CP1L ว่าท างานปกตหิรือไม่ เมือ่มี
สญัญาณเข้ามา หรือตรวจสอบว่ามสีัญญาณเข้ามาที่ Digital Input หรือไม่ สามารถท าได้โดยจ่ายสัญญาณเข้า
มาที่ Digital Input แล้วตรวจสอบที่ Input indicators และ CIO Memory ของ Digital Input  

Input indicators จะติดเมื่อมสีัญญาณเข้ามา และจะดับเมื่อไม่มสีัญญาณเข้ามา CIO 
Memory ของ Input จะเป็น “1” เมื่อมีสญัญาณเข้ามา และจะเป็น “0” เมื่อไม่มสีัญญาณเข้ามา  

o เง่ือนไขและข้อควรระวังในการทดสอบ 

 ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดความเสียหายใดๆ เกิดข้ึนกับมนุษย์ หรือ
เครื่องจักร หรอืทรัพย์สิน จากการทดสอบนี ้

 การทดสอบนี้ควรจะต้องให้ PLC อยู่ใน Mode “PROGRAM” เพื่อความ
ปลอดภัย หากทดสอบในขณะที่ PLC อยู่ใน Mode “MONITOR” หรือ “RUN” จะท าให้โปรแกรมท างาน 
และ Output จะท างานตามเงือ่นไขของ Input ที่เข้ามา ซึง่อาจก่อเกิดความเสียหายข้ึนได้  
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(ก)  
 

 

(ข)  
 

รูปท่ี 4.8 การอ้างอิงต าแหนง่ของ Built-in Digital Input: (ก) PLC รุ่น CP1H/CP1L (ข) PLC รุ่น CP1H 
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การอ้างอิงต าแหน่งของ Built-in Digital Input ของ PLC รุ่น 
CP1H/CP1L >> CP1L 
 

 

 

รูปท่ี 4.9 การอ้างอิงต าแหนง่ของ Built-in Digital Input ของ PLC รุ่น CP1L 
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รูปท่ี 4.10 แสดง Circuit configuration ของ Built-in Digital Input ของ PLC รุ่น CP1H/CP1L 
 

 

รูปท่ี 4.11 Input Wiring (Upper Terminal Block) : แสดงการต่อ Digital Input เพื่อทดสอบ 
 

o เปิดโปรแกรม CX-Programmer  เพ่ือท าการสื่อสารกับ PLC 
o ท าการสื่อสารกับ PLC  

 คลิก PLC  

 คลิก Direct Online  

 
 เลือก Connect  
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 เลือก No 

 
 CX-Programmer แสดง project ภายใน Project จะแสดง 
- รุ่น ของ PLC  
- Mode การท างานปัจจุบันของ PLC   
- สถานการณ์ท างานปจัจบุันของ Program 

 
o เปลี่ยน PLC ให้อยู่ใน Mode “PROGRAM” 

 คลิก PLC  
 คลิก Operating Mode 
 คลิก Program 
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 เลือก Yes 

 
 Mode การท างานปัจจุบันแสดง Stop/Program Mode 

 สถานการณ์ท างานปัจจุบันของ Program คือ Stopped 

 
o เปิด Memory ของ PLC ท่ี Project Workspace 

 คลิก 2 ครั้ง ท่ี Memory  

 เลือก Open 

 

o การดูสถานะ CIO Memory  

 คลิก CIO 
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 คลิก Online 

 เลือก Monitor 

 
 เลือก Monitor 

 
o ดูสถานะปัจจุบันของ CIO Memory แบบเลขฐานสอง (Binary) 

 คลิก View 

 คลิก Display 

 คลิก Binary 

 
 

o การเปรียบเทียบต าแหน่งใน Memory กับต าแหน่ง  Input indicators 
ON สวิตซ์ต าแหน่งที่ต้องการทดสอบ ตามตัวอย่าง CIO0 ON ต าแหน่งค่ี CIO1 ON 

ต าแหน่งคู่ จะท าให้ Input indicators ท างานตามต าแหน่งที่ ON สวิตซ์ 
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 ดูค่าข้อมูลใน Memory CIO0 และ CIO1 ต าแหน่งท่ี ON สวิตซ์จะมีค่าเป็น 
“1” ส่วนต าแหน่งท่ี OFF สวิตซ์จะมีค่าเป็น “0” 

 
 

หาก Input indicators ไม่ท างานตามต าแหน่งที่ ON สวิตซ์ หรือ ค่าข้อมูลใน 
Memory CIO0 และ CIO1 ต าแหน่งที่ ON สวิตซ์ไม่มีค่าเป็น “1” ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้ 

- ไม่ได้เปิดแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าของ Input  
- ระดับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าของ Input ไม่อยู่ในย่านท างานของ Input 

PLC 
- ต่อสายไม่แน่น หรือต่อไม่ถูกต าแหน่ง  
- สวิตซ์เสีย 
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4.2.2 การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสัญญาณอินพุทแบบอนาลอก  
(1) การทดสอบ Analog Inputs ด้วย CX-Programmer และ Variable DC 

Current/Voltage Supply 
การทดสอบ Built-in Analog Inputs (A/D) ด้วย CX-Programmer และ Variable DC 

Current/Voltage Supply ของ PLC รุ่น CP1H-XA ว่าท างานปกตหิรือไม่ เมื่อมสีัญญานเข้ามา หรือทดสอบ 
สามารถท าได้โดยการจ่ายสัญญานเข้ามาที่ Analog Inputs แล้วตรวจสอบที่ CIO Memory ของ Analog 
Inputs ค่าใน CIO Memory ของ Analog Inputs จะมีค่าเป็นไปตาม “A/D conversion data” ของ Input 
signal range ที่ตั้งใน PLC Setup ซึ่งจะสอดคล้องกับค่าระดับสัญญานเข้ามา 

o เง่ือนไขและข้อควรระวังในการทดสอบ 
1) ต้องทดสอบให้แน่ใจว่าจะไมเ่กิดความเสียหายใดๆเกิดข้ึนกับมนุษย์ หรือ

เครื่องจักร หรอืทรัพย์สิน จากการทดสอบนี ้
2) การทดสอบนี้ควรจะต้องให้ PLC อยู่ใน Mode “PROGRAM” เพื่อความ

ปลอดภัย หากทดสอบในขณะที่ PLC อยู่ใน Mode “MONITOR” หรือ “RUN” จะท าให้โปรแกรมท างาน 
และ Output จะท างานตามเงื่อนไขที่มีการอ้าง CIO Memory ของ Analog Inputs ซึ่งอาจก่อเกิดความ
เสียหายข้ึนได้  
* หากจะหากทดสอบในขณะที่ PLC อยู่ใน Mode “MONITOR” หรือ “RUN” ให้กลับไปอ่านข้อ 1). 

o การอ้างอิงต าแหน่งของ Built-in Analog Inputs ของ PLC รุ่น CP1H-XA 

 
 

o แสดงต าแหน่งของ Built-in Analog Inputs Terminal block และสวิตซ์เลือก
ชนิด Analog Inputs ของ PLC รุ่น CP1H-XA 
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o แสดงข้อมลูจ าเพาะของ Built-in Analog Input ของ PLC รุ่น CP1H-XA  

 
 

o แสดง Circuit configuration ของ Built-in Analog Input ของ PLC รุ่น 
CP1H-XA 

 
o แสดงการใช้สวิตซ์เลือกชนิด Analog Inputs ของ PLC รุ่น CP1H-XA ให้ตรง

กับชนิดของ Analog Inputs ท่ีต่อใช้งานจริง 
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o แสดงต าแหน่งขา ชื่อขาต่างๆ และการต่อ Analog Output Device ชนิด 
Current Output เข้ากับ Built-in Analog Inputs Terminal block 

 
 

o แสดงต าแหน่งขา ชื่อขาต่างๆ และการต่อ Analog Output Device 
ชนิด Voltage Output เข้ากับ Built-in Analog Inputs Terminal block 
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o แสดงขั้นตอนการตั้งค่า Analog Inputs เพ่ือใช้งาน 

 
(2) ตัวอย่างการตั้งค่าเพ่ือทดสอบ Analog Inputs ชนิด Voltage Input : 

Range 0 to 10 V 
o ตั้งสวิตซ์เลือกชนิด Analog Inputs 1-4 เป็นชนิด Voltage Input 
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ตั้งค่าใน PLC Setup เพื่อเลือกชนิด Analog Inputs 1-4 เป็น Voltage Input : 
Range 0 to 10 V 

o เปิดโปรแกรม CX-Programmer  เพ่ือท าการสื่อสารกับ PLC 
o ท าการสื่อสารกับ PLC  

 คลิก PLC  
 คลิก Direct Online  

 
 เลือก Connect  

 

 เลือก No 

 
 CX-Programmer แสดง project ภายใน Project จะแสดง 
- รุ่น ของ PLC  
- Mode การท างานปัจจุบันของ PLC   
- สถานการณ์ท างานปจัจบุันของ Program 
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o เปลี่ยน PLC ให้อยู่ใน Mode “PROGRAM” 

 คลิก PLC  

 คลิก Operating Mode 

 คลิก Program 

 
 เลือก Yes 

 
 Mode การท างานปัจจุบันแสดง Stop/Program Mode 

 สถานการณ์ท างานปัจจุบันของ Program คือ Stopped 
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o เปิด Setting ของ PLC 

 คลิกขวาท่ี Setting  

 คลิก Open 

 
 ปรากฏ หน้าต่าง PLC Setting 

 คลิก Next จนเจอ Tab “Built-in Analog AD/DA” 

 
 คลิก Tab “Built-in Analog AD/DA” 

 
o ดูสถานะปัจจุบันของค่าตั้งไว้  

 คลิก Option  

 คลิก Transfer from PLC 
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o เปลี่ยนค่า Setting ของ Built-in Analog Inputs 1-4  

 ให้เป็น Voltage Input : Range 0 to 10 V 

 
 คลิก Option  

 คลิก Transfer to PLC 
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 เลือก Yes 

 

o ตัวอย่างการตั้งค่าเพ่ือทดสอบ Analog Inputs ชนิด Voltage Input : Range 
0 to 10 V 
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จ่ายแรงดัน Range 0 to 10 V เข้าท่ี Analog Inputs 1-4 และดูค่าของ 
Analog Inputs 1-4 ท่ี CIO Memory 

o เปิดโปรแกรม CX-Programmer  เพ่ือท าการสื่อสารกับ PLC 
o ท าการสื่อสารกับ PLC  

 คลิก PLC  

 คลิก Direct Online  

 
 เลือก Connect  

 

 เลือก No 
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 CX-Programmer แสดง project ภายใน Project จะแสดง 
- รุ่น ของ PLC  
- Mode การท างานปัจจุบันของ PLC   
- สถานการณ์ท างานปจัจบุันของ Program 

 
o เปลี่ยน PLC ให้อยู่ใน Mode “PROGRAM” 

 คลิก PLC  

 คลิก Operating Mode 

 คลิก Program 

 
 เลือก Yes 

 
 Mode การท างานปัจจุบันแสดง Stop/Program Mode 

 สถานการณ์ท างานปัจจุบันของ Program คือ Stopped 
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o เปิด Memory ของ PLC ท่ี Project Workspace 

 คลิก 2 ครั้ง ท่ี Memory  

 เลือก Open 

 

o การดูสถานะ CIO Memory  

 คลิก CIO 

 
 คลิก Online 

 เลือก Monitor 
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 เลือก Monitor 

 
o ดูสถานะปัจจุบันของ CIO Memory ดูค่าปัจจุบันของ Analog Inputs 1-4 

 คลิก View 

 คลิก Display 

 คลิก Signed Decimal  

 
 ดูค่าปัจจุบันของ Analog Inputs 1-4 ท่ี CIO200-CIO203 

 
 พิจารณากราฟ A/D conversion data และตาราง A/D conversion 

data 
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 จ่าย Input Voltage ตามตาราง A/D conversion data  

พิจารณาค่าปัจจุบันของ Analog Inputs 1-4 ที่ CIO200-CIO203 จะต้องได้ค่า
โดยประมาณตามตาราง > จากรูปตัวอย่าง จ่าย Input Voltage เข้าที่ Analog Inputs 1 (ขา 1-2)  -0.5 V 
ค่าของ Analog Inputs 1 ที่ CIO200 จะมีค่าโดยประมาณ -300 (Decimal) หรือ FED4 (Hexadecimal) 
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 หากต้องการทดสอบ Analog Inputs 1 (Voltage Input : Range 0 to 10 V) 
(ขา 1-2)  ที่แรงดันอื่นๆ ให้ท าตามตัวอย่างที่กล่าวมา 

 หากต้องการทดสอบ Analog Inputs (Voltage Input : Range 0 to 10 V) 
อื่นๆ (Analog Inputs 2,3,4 (ขา 3-4, 5-6, 7-8) ให้จ่ายแรงดันที่ Analog Inputs ที่ต้องการทดสอบ แล้วให้
ท าตามตัวอย่างที่กล่าวมา 

 หากต้องการทดสอบ Analog Inputs ชนิดอื่นๆ ให้ท าการตั้งสวิตซ์เลือกชนิด 
Analog Inputs และตั้งค่าใน PLC Setup เพื่อเลือกชนิด Analog Inputs แล้วให้ท าตามตัวอย่างที่กล่าวมา 

 ค่าของ Analog Inputs 1-4 ที่ CIO Memory จะต้องได้ใกล้เคียงกับค่า 
Conversion Data หากค่าที่ได้มีความแตกต่างกันมากแสดงว่า Analog Inputs เสีย (ในกรณีนี้ Variable DC 
Current/Voltage Supply จะต้องใด้รับการยืนยันว่าจ่ายกระแส/แรงดันได้ตรงกับค่ามาตรฐาน) หรือการตั้ง
สวิตซ์เลือกชนิด Analog Inputs กับการตั้งค่าใน PLC Setup เพื่อเลือกชนิด Analog Inputs ไม่สอดคล้องกัน 
ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต้ังค่าถูกต้องแล้ว 
4.3 กรณีศึกษา  

4.3.1 มาตรการการติดตั้งมา่นอากาศท่ีประตูทางเข้าห้องปรับอากาศ ควบคุมด้วย PLC  
(1) ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานตัดเย็บเสือ้ผ้าส าเร็จรูป  มีการติดตั้งใช้งานเครือ่งปรบัอากาศแบบระบายความร้อน
ด้วยอากาศขนาด 50 ตันความเย็นจ านวน 2 ชุด เพื่อปรับสภาวะความเย็นให้ความสบายแกผู่้ปฏิบัตงิาน
จ านวน 150 คน ทั้งนี้ภายในห้องมกีารติดตั้งใช้งานจักรเยบ็ผ้าส าหรับผู้ปฏิบัตงิาน และมีการติดหลอดไฟฟ้า
แสงสว่างจ านวนมาก เพือ่ให้ได้ความสว่างแก่พื้นที่ท างานตามเกณฑ์มาตรฐาน  

(2) ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
การส ารวจการใช้เครื่องปรับอากาศในพื้นที่ต่าง ๆ ของโรงงาน พบว่า  ส่วนพื้นที่ท างานซึ่ง

เป็นห้องปรับอากาศขนาดใหญ่  จะมีพนักงานและวัตถุดิบผ่านประตูทางเข้าออกบ่อยครั้ง จากการตรวจสอบ
ข้อมูลที่ PLC บันทึกเก็บสถิติพบว่ามีการเปิดเข้า-ออกประมาณ 540 ครั้งต่อวัน ทั้งนี้ประตูทางเข้า-ออกเปิด
สู่อากาศภายนอก  ท าให้มีภาระความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พื ้นที ่ปรับอากาศในปริมาณมาก   ท าให้
เครื่องปรับอากาศต้องท างานหนักและมีการสูญเสียพลังงานมาก  ดังนั้น หากมีการติดตั้งม่านอากาศเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ภาระความร้อนเข้าสู่พื้นที่ปรับอากาศแล้ว  จะช่วยลดภาระความร้อนที่เข้าสู่พื้นที่ปรับอากาศได้ดี
ข้ึน ส่งผลให้อุณหภูมิภายในแผนกลดลง และเครื่องปรับอากาศสิ้นเปลืองพลังงานลดลงได้ โดยน าการใช้อินพุท 
และเอาท์พุทของ PLC ที่เหลือ ช่วยในการควบคุม 
    

 

 

 

รูปท่ี 4.12 แสดงช่องประตูของพื้นที่ปรับอากาศที่มีการผ่านเข้าออกตลอดเวลาก่อนการปรบัปรุง 
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(3) แนวคิดและขั้นตอนการด าเนินการ 

การที่ช่องประตูทางเข้า-ออกซึ่งมีการเปิดอยู ่บ่อยครั ้ง  ท าให้มีภาระความร้อนจาก
ภายนอกเข้ามาสู่พื้นที่ปรับอากาศในปริมาณสูง หากมีการติดตั้งม่านอากาศเพื่อป้องกันไม่ให้ภาระความร้อน
เข้าสู่พื้นที่ปรับอากาศอย่างเหมาะสม จะเป็นการลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าที่เกินความจ าเป็นส าหรับระบบ
ปรับอากาศลงได้  และจะท าให้สภาพแวดล้อมการท างานของผู้ปฏิบัติงานดีข้ึน นอกจากนี้เครื่องปรับอากาศจะ
ท างานน้อยลง ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานข้ึน 

จากการวางแผนงานในการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน สรุปได้ว่า โรงงานจะมีการ
ติดตั้งม่านอากาศที่ประตูทางเข้าดังกล่าว  เพื่อลดภาระความร้อนของเครื่องปรับอากาศ โดยมีข้ันตอนการ
ท างาน ดังนี้ 

1) ส ารวจข้อมูลเชิงเทคนิค โดยตรวจวัดก าลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ อุณหภูมิและ
ความช้ืนสัมพัทธ์อากาศเย็นด้านจ่ายและกลับ จดบันทึกจ านวนครั้งการเปิดเข้า-ออกแผนก ขนาดของประตู 
เวลาท างานของเครื่องปรับอากาศและข้อมูลอื่นๆที่จ าเป็นในการวิเคราะห์พลังงาน 

2) ส ารวจข้อมูลด้านราคา โดยสอบถามราคาม่านอากาศพร้อมการติดตั้ง วิธีการ
ข้ันตอนในการติดตั้งอุปกรณ์และระยะเวลาในการสั่งซื้อ 

3) จัดท าแผนการปรับปรุงร่วมกันกับคณะท างานของผู้ประกอบการ โดยวางแผนงาน
ในการติดตั้งปรับปรุงโดยไม่ให้มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต 

4) วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลเชิงเทคนิค ด้านราคา และแผนงานในการปรับปรุง
จัดท าเป็นเอกสารเพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารของโรงงาน 

5) ด าเนินการติดตั้งม่านอากาศและอุปกรณ์ที่จ าเป็น ทั้ งนี้จะท าการสอบถาม
รายละเอียดข้ันตอนในการท างานจากผู้ด าเนินการติดตั้งเพื่อท าการวางแผนเตรียมความพร้อม 

6) สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะห์ผลการประหยัดจริงและรายงาน
ผลต่อผู้บริหารทราบ 

(4) สภาพหลังปรับปรุง 
โรงงานได้ด าเนินมาตรการติดตั้งม่านอากาศเพื่อลดภาระความร้อนที่ประตูทางเข้าพื้นที่

ปรับอากาศ  ส่งผลท าให้อุณหภูมิอากาศภายในพื้นที่ปรับอากาศลดลง และสามารถลดภาระความร้อนส าหรับ
เครื่องปรับอากาศลง  สารถประหยัดพลังงานสรุปได้ ดังนี้  

เงินลงทุน 32,000  บาท 
พลังงานไฟฟ้าทีล่ดลง   4,188      kWh/ปี    
หรือเทียบเท่า   0.357  toe/ป ี
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้   17,840.88      บาท/ป ี  
ระยะเวลาคืนทุน          1.79       ป ี
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รูปท่ี 4.13 แสดงบริเวณติดตั้งม่านอากาศทีป่ระตูทางเข้า-ออกของพื้นทีป่รบัอากาศ 

(5) ข้อเสนอแนะและแนวทางการขยายผล 
ควรมีการอบรมและท าความเข้าใจกบัพนักงาน ให้ร่วมมอืกันในการอนรุักษ์พลังงานใน

ระบบปรับอากาศโดยพยายามน าสิง่ของที่ไม่จ าเป็นต้องใช้งาน  เช่น  ลังกระดาษเปล่า  กองเศษผ้า เป็นต้น
ออกไปนอกพื้นที่ปรับอากาศ  ทั้งนีเ้นื่องจากวัสดุดังกล่าวจะเป็นภาระของเครื่องปรบัอากาศและเมือ่มีปริมาณ
สะสมมากข้ึนจะมผีลท าใหเครื่องปรับอากาศต้องมีการใช้พลงังานมากขึ้นโดยไมจ่ าเป็น  

(6) วิธีการค านวณผลการประหยัดพลังงาน  
ภาระความร้อนของระบบปรับอากาศจากการไหลเข้าของอากาศร้อนผ่านประตูทางเข้า-ออก 

=   Air change equivalent x TR conversion factor x จ านวนครั้งต่อช่ัวโมง 
=  10 cfm x 12000 Btu/hr-TR x (1/400) TR/cfm x (540 / 8)  ครั้ง/ช่ัวโมง 
=  20,250 Btu/hr (เทียบเท่า 1.6875 ตันความเย็น) 
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง  =    ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ลดลง x ช่ัวโมงการท างาน               

 =    1.6875 TR x 1.2 kW/TR x 8 ชม./วัน x 300 วัน/ป ี 
=    4,680 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ป ี
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พลังงานไฟฟ้าที่ใช้เพิม่ขึ้นส าหรับการเปิดม่านอากาศ      

    =    ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ x ช่ัวโมงการท างาน    
    =    0.14 kW/ตัว x 2 ตัว x 8 ชม./วัน x 300 วัน/ป ี  
    =    672   กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ป ี

รวมพลงังานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง     =    4,680 – 672    กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ป ี
=    4,188     กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ป ี

คิดเทียบเท่า = 4,188 x 85.21 x 10 -6   toe/ป ี
= 0.357  toe/ป ี

คิดเป็นเงิน  = 4,188 x 4.26 บาท/ป ี
= 17,840.88 บาท/ป ี

4.3.2 มาตรการลดพ้ืนท่ีปรับอากาศ  
(1) ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน 

พื้นที่ปรับอากาศแผนกหนึ่งของโรงงาน  ติดตั้งใช้งานเครื่องปรับอากาศขนาด 44,000 
BTU (4,400 Watts)  จ านวน 3 เครื่อง  มีพื้นที่ในการปรับอากาศ 365 ตารางเมตร   
 

(2) ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
จากการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นและท าการตรวจสอบ พบว่า  การท างานของ

เครื่องปรับอากาศในพื้นที่บริเวณดังกล่าว  เครื่องปรับอากาศท างานโดยไม่มีการตัดต่อคอมเพรสเซอร์ และเมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลทางเทคนิคเบื้องต้นต่อไปแล้ว พบว่า  ค่าการออกแบบความสามารถในการท า
ความเย็นต่อพื้นที่ เท่ากับ  361 Btu/h เท่านั้น  ซึ่งพิกัดความเย็นของเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งไม่เพียงพอ  
เครื่องปรับอากาศท างานตลอดเวลาโดยไม่มีการหยุดพัก และ อุณหภูมิห้องโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 29-30 oC 
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รูปท่ี 4.14 ลักษณะของพื้นทีป่รบัอากาศก่อนการปรบัปรุง 

(3) แนวคิดและขั้นตอนการด าเนินงาน  
หากลดขนาดพื้นที่ปรับอากาศของห้องลง  โดยท าการกั้นห้องและแยกเครื่องปรับอากาศ

ให้เหมาะสมตามขนาดพื้นที่ที่ต้องการปรับอากาศ  จะสามารถลดภาระการท างานของเครื่องปรับอากาศลง
และประหยัดพลังงานลงได้ การด าเนินการแสดงดังรูปที่ 4.15   

 
   

รูปท่ี 4.15 ลักษณะการกั้นแบ่งพื้นที่ห้องใหเ้หมาะสมกับพิกดัของเครื่องปรับอากาศ 
 
เงินลงทุน   30,000  บาท      
ผลประหยัดท่ีได้  9,011   kWh/ปี   หรือเทียบเท่า 0.77   toe/ปี 
คิดเป็นเงินท่ีประหยัดได้ 28,655  บาท/ปี   
ระยะเวลาคืนทุน  1.05   ปี 

(4) วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 
o ก่อนการปรับปรุง  

เครื่องปรบัอากาศ พิกัด 44,000 BTU (4,400 Watts)  จ านวน 4 เครื่อง   
คอมเพรสเซอร์ท างานเต็ม 100% 
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ = 4.4 kW x 8 ชม/วัน x 320 วัน/ปี x 3  
   = 45,056 kWh/ปี 
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o หลังการปรับปรุง  

เครื่องปรบัอากาศพกิัด 44,000 BTU (4,400 Watts) จ านวน 4 เครื่อง   
คอมเพรสเซอร์ท างานเฉลี่ยเพียง 80% (เนื่องจากพื้นที่ท าความเย็นลดลง๗ 
ดังนั้น พลังงานไฟฟ้าที่ใช้  =  4.4 kW x 8 ชม/วัน x 320 วัน/ปี x 4 x 0.8 

=  36,045 kWh/ป ี
ดังนั้น พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ =   ก่อนปรบัปรุง – หลังปรบัปรุง 
    =  45,056 - 36,045 

=  9,011  kWh/ป ี
(1kWh = 3.6 MJ)  =  32,440.32 MJ/ปี 

=  0.768 toe/ป ี
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของโรงงาน   =  3.18  บาท/kWh  
ดังนั้นประหยัดเงินได ้ =  9,011 x 3.18  
    =  28,655  บาท/ป ี
เงินลงทุนค่าปรับปรงุหอ้ง  =  30,000  บาท 
ดังนั้นระยะเวลาคุ้มทุน  =  30,000/28,655  
    =  1.05 ป ี
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บทท่ี 5 
 เทคนิคการตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์เอาท์พุท 

 
วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝกึอบรมเข้าใจหลักการท างานอุปกรณ์เอาท์พุทที่ใช้งานร่วมกับ PLC 
2) เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝกึอบรมตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดจากอุปกรณ์เอาท์พุท 
 
บทน า 

หลักการการท างานของอุปกรณ์เอาท์พุทที่เป็นสัญญาณดิจิตอล และอนาลอก ทั้งแบบที่เป็น NPN และ 
PNP โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดจากอุปกรณ์เอาท์พุท
แบบต่าง ๆ          
 
5.1. หลักการท างานของอุปกรณ์เอาท์พุทท่ีใช้งานร่วมกับ PLC  

อุปกรณ์เอาท์พุทของ PLC ท าหน้าที่ส่งสัญญาณออกไปขับโหลดชนิดต่างๆ ตามเงื่อนไขที่ได้โปรแกรม
เอาไว้ ชนิดของโหลดที่สามารถน ามาต่อกับอุปกรณ์เอาท์พุท สามารถแยกออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้ 
 

 

รูปท่ี 5.1 อุปกรณ์เอาทพ์ุท 
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กลุ่มอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต่อกับอุปกรณ์เอาท์พุท PLC นั้น ในแต่ละกลุ่มก็จะควบคุมลักษณะของงาน
แตกต่างกันไปตามคุณสมบัติของอุปกรณ์นั้นๆ  การต่อวงจรเข้าอุปกรณ์เอาท์พุท PLC จะมีมาตรฐานทาง
อุตสาหกรรมก ากับอยู่เช่นกัน จึงท าให้ผู้ใช้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมมากเพียงแต่ดูรายละเอียดการต่อให้เข้าใจก็
เพียงพอแล้ว โดยสามารถแยกออกเป็นกลุ่มตามหลักการการท างานได้ 2 ประเภทคือ หลักการท างานของ
อุปกรณ์เอาท์พุทแบบดิจิตอล และหลักการท างานของอุปกรณ์เอาท์พุทแบบอนาลอก  

5.1.1 หลักการท างานของอุปกรณ์เอาท์พุทแบบดิจิตอล  
เป็นอุปกรณ์ที่สามารถสั่งการท างานได้เพียง “ON” หรือ“OFF” จัดว่าเป็นการควบคุมแบบ

ดิจิตอลเอาท์พุท ดังนี้ 
(1) รีเลย์ (Relay) 

รีเลย์ (Relay) เพื่อสั่งงานเปิด/ปิดอุปกรณ์ เช่น ปั๊มน้ า หรือ มอเตอร์ เป็นต้น รีเลย์เป็น
อุปกรณ์ควบคุมวงจรไฟฟ้าที่มีการท างานในลักษณะเป็นเครื่องกลไฟฟ้าที่นิยมใช้ ในวงจรควบคุมแบบ่างๆกัน
อย่างแพร่หลายโดยโครงสร้างพื้นฐาน และการท างานของรีเลย์จะประกอบไปด้วยขดลวดตัวน า และแกนโลหะ
ที่สามารถเคลื่อนที่ข้ึนลงได้เรียกว่าอาร์มาเจอร์โดยอาร์มาเจอร์ จะมีหน้าที่เปิดปิดหน้าสัมผัสของรีเลย์การ
ท างานของรีเลย์ จะเริ่มท างานได้เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปที่ขดลวดตัวน าท าให้เกิดสนามแม่เหล็ก ไปดึงดูด
แกนของอาร์มาเจอร์ถ้าแรงดึงดูดที่เกิดจาก สนามแม่เหล็กสามารถชนะแรงดึงของสปริงได้ก็จะดึงแกนของอาร์
มาเจอร์ให้หน้าสัมผัสของรีเลย์มาอยู่ในต าแหน่งอีกทางหนึ่ง แต่ถ้าแรงดึงดูดที่เกิดจากสนามแม่เหล็ก  

 

 

รูปท่ี 5.1 แสดงสภาวะของหน้าสมัผสัรเีลยท์ี่ต่อกบัมอเตอร์ 10 HP 

 

รูปท่ี 5.2 แสดงสภาวะของหน้าสมัผสัรเีลย์ยังไม่ท างาน 



 
 
 

 
 

PLC for Energy Saving 
 
 

คู่มือฝึกอบรม 

119 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

 

รูปท่ี 5.3 แสดงสภาวะของหน้าสมัผสัรเีลยท์ างาน 

ไม่สามารถชนะแรงดึงของสปริงได้หน้าสัมผัส ของรีเลย์ก็จะอยู่ในต าแหน่งเดิมรีเลย์ จะมีหน้าสัมผัสอยู่สอง
แบบ คือแบบปกติเปิดและแบบปกติปิด รีเลย์แบบปกติเปิดหน้าสัมผัสของรีเลย์ จะเปิดเมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้า
ไหลผ่านไปยังขดลวดของรีเลย์ และหน้าสัมผัสจะปิดเมื่อมี กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปที่ขดลวดของรีเลย์ซึ่งการ
ท างานก็จะตรงกันข้ามกัน ในรีเลย์แบบปกติปิดรีเลย์มีหลายชนิดด้วยกัน โดยมากรีเลย์จะถูกน ามาใช้ในวงจร
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ในลักษณะของการหน่วงเวลาเพื่อท าให้เกิดการท างานของวงจรควบคุมเป็นไป
ตามล าดับหรือใช้เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดข้ึนภายในวงจรควบคุม 

การท างานของรีเลย์ คือเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดจะท าให้ขดลวดเกิดสนามแม่เหล็กไปดึงแผ่น
หน้าสัมผัสใหด้ึงลงมา แตะหน้าสัมผัสอีกอันท าให้มีกระแสไหลผ่านหน้าสัมผัสไปได้ 

 

 

รูปท่ี 5.4 แสดงการท างานของรเีลย ์

o ขาของรีเลย์จะประกอบไปด้วยต าแหน่งต่าง ๆ ดังน้ีคือ 
 ขาจ่ายแรงดันใช้งาน ซึ่งจะมีอยู่ 2 ขา จากรูปจะเห็นสัญลักษณ์ขดลวดแสดง

ต าแหน่งขา coil หรือ ขาต่อแรงดันใช้งาน 
 ขา C หรือ COM หรือ ขาคอมมอน จะเป็นขาต่อระหว่าง NO และ NC  
 ขา NO (Normally opened หรือ ปกติเปิด) โดยปกติขานี้จะเปิดเอาไว้จะท างาน

เมื่อเราป้อนแรงดันให้รีเลย์ 
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 ขา NC (Normally closed หรือ ปกติปิด) โดยปกติขานี้จะต่อกับขา C ในกรณีที่
เราไม่ได้จ่ายแรงดัน หน้าสัมผัาของ C และ NC จะต่อถึงกัน 

o ข้อค านึงถึงในการใช้งานรีเลย์ท่ัวไป 
 แรงดันใช้งาน 

แรงดันใช้งาน หรือแรงดันที่ท าให้รีเลย์ท างานได้ หากเราดูที่ตัวรีเลย์จะระบุค่า 
แรงดันใช้งานไว้ (หากใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนมากจะใช้แรงดันกระแสตรงในการใช้งาน) เช่น 12 VDC คือ
ต้องใช้แรงดันที่ 12 VDC เท่านั้นหากใช้มากกว่าน้ี ขดลวดภายใน ตัวรีเลย์อาจจะขาดได้ หรือหากใช้แรงดันต่ า
กว่ามาก รีเลย์จะไม่ท างาน ส่วนในการต่อวงจรนั้นสามารถต่อข้ัวใดก็ได้ครับ เพราะตัวรีเลย์ จะไม่ระบุข้ัวต่อไว้ 
(นอกจากชนิดพิเศษ) 

 การใช้งานกระแสผ่านหน้าสัมผัส 
การใช้งานกระแสผ่านหน้าสัมผัส  ซึ่งที่ตัวรีเลย์จะระบุไว้ เช่น 10 A 220 AC คือ 

หน้าสัมผัสของรีเลย์นั้นสามาถทนกระแสได้ 10 แอมแปร์ที่ 220 VAC ครับ แต่การใช้ก็ควรจะใช้งานที่ระดับ
กระแสต่ ากว่าน้ีจะเป็นการดีกว่าครับ เพราะถ้ากระแสมากหน้าสัมผัส ของรีเลย์จะละลายเสียหายได้ 

 จ านวนหน้าสัมผัสการใช้งาน 
จ านวนหน้าสัมผัสการใช้งาน ควรดูว่ารีเลย์นั้นมีหน้าสัมผัสให้ใช้งานกี่อัน และมีข้ัว

คอมมอนด้วยหรือเปล่า 
o ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับรีเลย์ 
 หน้าท่ีของรีเลย์ 

หน้าที่ของรีเลย์ คือ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ตรวจสอบสภาพการณ์ของทุกส่วน 
ในระบบก าลังไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลาหากระบบมีการท างานที่ผิดปกติ รีเลย์จะเป็นตัวสั่งการให้ตัดส่วนทีล่ดัวงจร
หรือส่วนที่ท างานผิดปกติ ออกจากระบบทันทีโดยเซอร์กิตเบรกเกอร์จะเป็นตัวที่ตัดส่วนที่เกิดฟอลต์ออกจาก
ระบบจริงๆ 

 ประโยชน์ของรีเลย์ 
- ท าให้ระบบส่งก าลังมีเสถียรภาพ (Stability) สูงโดยรีเลย์จะตัดวงจรเฉพาะส่วน่

ที่เกิดผิดปกติ ออกเท่านั้น ซึ่งจะเป็นการลดความเสียหายให้แก่ระบบน้อยที่สุด 
- ลดค่าใช้จ่ายในการซอ่มแซมส่วนทีเ่กิดผิดปกติ 
- ลดความเสียหายไม่เกิดลุกลามไปยังอปุกรณ์อื่นๆ 
- ท าให้ระบบไฟฟ้าไม่ดับทัง้ระบบเมื่อเกิดฟอลต์ข้ึนในระบบ 

 คุณสมบัติท่ีดีของรีเลย์ 
- ต้องมีความไว (Sensitivity) คือมีความสามารถในการตรวจพบสิง่ทีผ่ิดปกตเิพียง

เล็กนอ้ยได้ 
- มีความเร็วในการท างาน (Speed) คือความสามารถท างานได้รวดเร็วทันใจ ไม่ท า

ให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์และไม่กระทบกระเทือนต่อระบบ โดยทั่วไปแล้วเวลา ที่ใช้ในการตัดวงจรจะ
ข้ึนอยู่กับระดับของแรงดันของระบบด้วย 

ระบบ 6-10 เควี จะต้องตัดวงจรภายในเวลา 1.5-3.0 วินาที 
ระบบ 100-220 เควี จะต้องตัดวงจรภายในเวลา 0.15-0.3 วินาที 
ระบบ 300-500 เควี จะต้องตัดวงจรภายในเวลา 0.1-0.12 วินาที 



 
 
 

 
 

PLC for Energy Saving 
 
 

คู่มือฝึกอบรม 

121 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

 ประเภทของรีเลย์ 
เป็นอุปกรณ์ท าหน้าที่เป็นสวิทช์มีหลักการท างานคล้ายกับ ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า

หรือโซลินอยด์ (solenoid) รีเลย์ใช้ในการควบคุมวงจร ไฟฟ้าได้อย่างหลากหลาย รีเลย์เป็นสวิทช์ควบคุมที่
ท างานด้วยไฟฟ้า แบ่งออกตามลักษณะการใช้งานได้เป็น 2 ประเภทคือ 

- รีเลย์ก าลัง (power relay) หรือมักเรียกกันว่าคอนแทกเตอร์ (Contactor or 
Magnetic contactor) ใช้ในการควบคุมไฟฟ้าก าลัง มีขนาดใหญ่กว่ารีเลย์ธรรมดา 

- รีเลย์ควบคุม (control Relay) มีขนาดเล็กก าลังไฟฟ้าต่ า ใช้ในวงจรควบคุม
ทั่วไปที่มีก าลังไฟฟ้าไม่มากนัก หรือเพื่อการควบคุมรีเลย์หรือคอนแทกเตอร์ขนาดใหญ่ รีเลย์ควบคุม บางที
เรียกกันง่าย ๆ ว่า "รีเลย์" 

 ชนิดของรีเลย์ 
ชนิดของรีเลย์แบ่งตามลักษณะของคอยล์ หรือ แบ่งตามลักษณะการใช้งาน 

(Application) ได้แก่รีเลย์ดังต่อไปนี้  
- รีเลย์กระแส (Current relay) คือ รีเลย์ที่ท างานโดยใช้กระแสมีทั้งชนิดกระแส

ขาด (Under- current) และกระแสเกิน (Over current) 
- รีเลย์แรงดัน (Voltage relay) คือ รีเลย์ ที่ท างานโดยใช้แรงดันมีทั้งชนิดแรงดัน

ขาด (Under-voltage) และ แรงดันเกิน (Over voltage) 
- รีเลย์ช่วย (Auxiliary relay) คือ รีเลย์ที่เวลาใช้งานจะต้องประกอบเข้ากับรีเลย์

ชนิดอื่น จึงจะท างานได้ 
- รีเลย์ก าลัง (Power relay) คือ รีเลย์ที่รวมเอาคุณสมบัติของรีเลย์กระแส และ

รีเลย์แรงดันเข้าด้วยกัน 
- รีเลย์เวลา (Time relay) คือ รีเลย์ที่ท างานโดยมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งมี

อยู่ด้วยกัน 4 แบบ คือ 
 รีเลย์กระแสเกินชนิดเวลาผกผันกับกระแส (Inverse time over current 

relay) คือ รีเลย์ ที่มีเวลาท างานเป็นส่วนกลับกับกระแส 
 รีเลย์กระแสเกินชนิดท างานทันที (Instantaneous over current relay) คือ

รีเลย์ที่ท างานทันทีทันใดเมื่อมีกระแสไหลผ่านเกินกว่าที่ก าหนดที่ตั้งไว้ 
 รีเลย์แบบดิฟฟินิตไทม์เล็ก (Definite time lag relay) คือ รีเลย์ ที่มีเวลาการ

ท างานไม่ขึ้นอยู่กับความมากน้อยของกระแสหรือค่าไฟฟ้าอื่นๆ ที่ท าให้เกิดงานข้ึน 
 รีเลย์แบบอินเวอสดิฟฟินิตมินิมั่มไทม์เล็ก (Inverse definite time lag 

relay) คือ รีเลย์ ที่ท างานโดยรวมเอาคุณสมบัติของเวลาผกผันกับกระแส (Inverse time) และ แบบดิฟฟินิต
ไทม์แล็ก (Definite time lag relay) เข้าด้วยกัน รีเลย์กระแสต่าง (Differential relay) คือ รีเลย์ที่ท างานโดย
อาศัยผลต่างของกระแส และรีเลย์มีทิศ (Directional relay) คือรีเลย์ที่ท างานเมื่อมีกระแสไหลผิดทิศทาง มี
แบบรีเลย์ก าลังมีทิศ (Directional power relay) และรีเลย์กระแสมีทิศ (Directional current relay) 

- รีเลย์ระยะทาง (Distance relay) คือ รีเลย์ระยะทางมีแบบต่างๆ ดังนี้ 
 รีแอกแตนซร์ีเลย์ (Reactance relay) 
 อิมพีแดนซร์ีเลย์ (Impedance relay) 
 โมหร์ีเลย์ (Mho relay) 

http://www.t4rbm.ac.th/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B9%8C
http://www.t4rbm.ac.th/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://www.t4rbm.ac.th/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://www.t4rbm.ac.th/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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 โอห์มรีเลย์ (Ohm relay) 
 โพลาไรซ์โมห์รเีลย์ (Polarized mho relay) 
 ออฟเซทโมห์รเีลย์ (Off set mho relay) 

- รีเลย์อุณหภูมิ (Temperature relay) คือ รีเลย์ที่ท างานตามอุณหภูมิที่ตั้งไว 
- รีเลย์ความถ่ี (Frequency relay) คือ รีเลย์ที่ท างานเมื่อความถ่ีของระบบต่ ากว่า

หรือมากกว่าที่ตั้งไว้ 
- บูคโฮลซ์รีเลย์ (Buchholz‘s relay) คือ รีเลย์ที่ท างานด้วยก๊าซ ใช้กับหม้อแปลง

ที่แช่อยู่ในน้ ามันเมื่อเกิด ฟอลต์ ข้ึนภายในหม้อแปลง จะท าให้น้ ามันแตกตัวและเกิดก๊าซข้ึนภายในไป
ดันหน้าสัมผัสให้รีเลย์ท างาน 

 
(2) แมกเนติกคอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor)    

แมกเนติกคอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor) เป็นอุปกรณ์ที่อาศัยการท างานโดยใช้
อ านาจแม่เหล็กในการเปิด ปิดหน้าสัมผัส ในการควบคุมวงจรมอเตอร์เราสามารถเรียกอีกช่ือว่า สวิทช์แม่เหล็ก
(Magnetic Switch) หรือคอนแทคเตอร์ (Contactor) 

 

 

รูปท่ี 5.5 แมกเนติกคอนแทคเตอร ์

o หลักการท างาน 
เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปยังขดลวดสนามแม่เหล็กที่ขากลางของแกนเหลก็จะสรา้ง

สนามแม่เหล็กที่แรงสนามแม่เหล็กจะสามารถชนะแรงสปริงได้ ดึงให้แกนเหล็กชุดที่เคลื่อนที่ เคลื่อนที่ลงมาใน
สภาวะเปิด (ON) คอนแทคทั้งสองชุดจะเปลี่ยนสภาวะการท างานคือ คอนแทคปกติปิดจะเปิดวงจรจุดสัมผัส
ออก และคอนแทคปกติเปิดจะต่อวงจรของจุดสัมผัส เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าไปยังขดลวด 
สนามแม่เหล็กคอนแทคทั้งสองชุดก็จะกลับไปสู่สภาวะเดิม 
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รูปท่ี 5.6 แสดงการท างานของแมกเนติกคอนแทคเตอร ์

o ข้อดีของการใชแ้มกเนติกคอนแทคเตอร์  
 ให้ความปลอดภัยแกผู่้ควบคุมสงู  
 ให้ความสะดวกในการควบคุม 
 ประหยัดเมื่อเทียบกบัการควบคุมด้วยมือ 

o ส่วนประกอบของแมคเนติกคอนแทกเตอร์  
แมคเนติกคอนแทกเตอร์มีโครงสร้างหลักที่ส าคัญดังนี้ แกนเหล็ก ขดลวด และ

หน้าสัมผัส 

 

รูปท่ี 5.7 แสดงลกัษณะโครงสร้างภายในของแมกเนติกคอนแทคเตอร ์

 แกนเหล็ก 
- แกนเหล็กอยู่กับท่ี (Fixed Core) จะมีลักษณะเป็นขาสองข้างของแกนเหล็กมี

ลวดทองแดงเส้นใหญ่ต่อลัดอยู่เป็นรูปวงแหวนฝังอยู่ที่ผิวหน้าของแกนเพื่อ ลดการสั่นสะเทือนของแกนเหล็ก
อันเนื่องมาจากการสั่นสะเทือน จากไฟฟ้ากระแสสลับ เรียกวงแหวนน้ีว่า  เช็ดเด็ดริ่ง (Shuddering) 
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รูปท่ี 5.8 แสดงลกัษณะแกนเหล็กอยู่กับที ่

-  แกนเหล็กเคลื่อนท่ี (Stationary Core) ท าด้วยแผ่นเหล็กบางอัดซ้อนกัน
เป็นแกน จะมีชุดหน้าสัมผัสเคลื่อนที่ (Moving Contact) ยึดติดอยู่ 

 

 

รูปท่ี 5.9 แสดงลกัษณะแกนเหล็กเคลือ่นที ่

 ขดลวด (Coil)  
ขดลวดท ามาจากลวดทองแดงพันอยู่รอบบ๊อบบิ้น (Bobbin) สวมอยู่ตรงกลางของ

ขาตัวอีที่อยู่กับที่ ขดลวดท าหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กมีข้ัวต่อไฟเข้า 

 

รูปท่ี 5.10 แสดงขดลวด 
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 หน้าสัมผัส (Contac)  
หน้าสัมผสัจะยึดติดอยูก่ับแกนเหล็กเคลื่อนที่ แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ   
- หน้าสัมผัสหลัก (Main Contac) ใช้ในวงจรก าลัง มีหน้าที่ตัดต่อระบบไฟฟ้าเข้า

สู่โหลด 
- หน้าสัมผัสช่วย(Auxiliary Contac) ใช้กับวงจรควบคุม 

 

 

รูปท่ี 5.11 แสดงหน้าสัมผัส 

(3) เสียงเตือน (Buzzer)  
เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่น าผลของแม่เหล็กไฟฟ้ามาดึงดูดให้แกนอามาเจอร์ (Armature) 

เคลื่อนที่มาเคาะกับกระดิ่ง (Bell) ท าให้เกิดเสียงดังได้ โครงสร้างภายในประกอบด้วยแท่งเหล็กรูปตัวยู 
(U-Shaped) พันขดลวดรอบๆ แท่งเหล็กนี้ต่ออนุกรมกับหน้าสัมผัสซึ่งเปิดปิดได้โดยการเคลื่อนที่ของก้าน
อามาเจอร์การใช้งานต้องต่อกระดิ่งไฟฟ้าอนุกรมกับสวิทช์กดปุ่ม (Push Button) และแหล่งจ่ายไฟฟ้า  
เช่น แบตเตอรี่ เมื่อกดสวิทช์กระแสไฟฟ้าจะผ่านหน้าสัมผัสและขดลวด ท าให้เกิดการดึงดูดอามาเจอร์ให้่
เคลื่อนทีมาเคาะกระดิ่งท าให้เกิดเสียงดัง ในขณะที่อามาเจอร์เคลื่อนที่ก็จะตัดวงจรไฟฟ้าออกไปด้วย ดังนั้น
เมื่อก้านอามาเจอร์เคาะกระดิ่ง แล้วก็จะดีดไปต าแหน่งเดิมทันที่ และต่อวงจรไฟฟ้าอีกครั้ง เมื่อใดที่ปล่อยมือ
จากสวิทช์กระบวนการที่เกิดข้ึนก็จะหยุดลง แสดงดังรูปที่ 5.12 

 

 

รูปท่ี 5.12 แสดงโครงสร้างและการท างานของกระดิ่งไฟฟ้าหรือออดไฟฟ้า 
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แรงเคลื่อนแมเ่หล็กของขดลวดทั้งสองเป็นแบบอนกุรม ดังนัน้การเป็นแม่เหล็กของแกนเหล็กจึงเพิ่มข้ึนมากกว่า
ของขดลวดเพียงชุดเดียว 

 
5.1.2 หลักการท างานของอุปกรณ์เอาท์พุทแบบอนาลอก 

อุปกรณ์เอาท์พุทที่ท างานร่วมกับ PLC แบบอนาลอกเป็นการเพิ่มความสามารถให้ PLC ส่ง
สัญญาณควบคุมเชิงปริมาณได้ ค่าที่จะส่งออกไปก็จัดเป็นค่าสัญญาณมาตรฐานเหมือนภาคอินพุตแบบอนาลอก
คือ สัญญาณ 0-10 VDC, ±10 VDC และ 1-5 V (4-20mA)  

 
(1) อินเวอร์เตอร์ (Inverter)  

ควบคุมความเร็วมอเตอร์ หรือเรียกว่า เอซีไดร์ฟ (AC drives) คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้
ส าหรับควบคุมความเร็วรอบ ของมอเตอร์เหนี่ยวน าหรือเอซีมอเตอร์ (ซึ่งบางครั้งก็ถูกเรียกว่า "อะซิงโครนัส 
หรือมอเตอร์แบบกรงกระรอก")  

 

 

รูปท่ี 5.13 อินเวอร์เตอร์ ส าหรบัการควบคุม มอเตอร์ 

 

รูปท่ี 5.14 โครงสร้างการควบคุมมอเตอร์  

มอเตอร์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ในการแปลงพลงังานไฟฟ้าไปเป็นพลงังานกล โดยน าพลงังาน
ที่ได้นี้ไปท าการขับเคลื่อนเครื่องจักรอื่นๆ ต่อไป ความเร็วของมอเตอร์ สามารถก าหนดได้โดย 

 แรงบิดของโหลด 
 จ านวนข้ัวของมอเตอร ์
 ความถ่ีของแหล่งจ่ายไฟที่ใช้กับมอเตอร ์
 แรงดันทีจ่่ายให้กบัมอเตอร ์



 
 
 

 
 

PLC for Energy Saving 
 
 

คู่มือฝึกอบรม 

127 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

ความเร็วของมอเตอร์สามารถหาได้จากสูตร ดังต่อไปนี้ 
                    ความเร็วรอบ  N  =  {[120 * ความถี่ f (Hz)] / จ านวนขั้ว P} *  (1-S) 
 

เทอม 1-S ก  าหนดโดยโหลดจากสูตรข้างต้นจะพบว่า ถ้าความถ่ีของแหล่งจ่ายไฟ 
เปลี่ยนแปลงไปก็มีผลท าให้มอเตอร์มีความเร็วเปลี่ยนแปลงได้ด้วย แต่เมื่อท าการเปลี่ยนความถ่ี โดยให้แรงดัน
คงที่  จะมีผลท าให้ เกิดฟลักส์  แม่ เหล็ก เพิ่ มมาก ข้ึนจนอิ่มตัว ซึ่ งอาจท าให้มอเตอร์  ร้อนจนเกิด  
ความเสียหายได้ ดังนั้นจึงต้องท าการเปลี่ยน แรงดันควบคู่ไปกับความถ่ีด้วย และการที่จะเปลี่ยนแปลง 
ความถ่ีของแหล่งจ่ายไฟ สามารถท าได้โดย การใช้อินเวอร์เตอร์ ซึ่งมีหลักในการท างานดังรูปที่ 5.14  

จากรปูที่ 5.14 แหล่งจ่ายไฟกระแสสลบั จ่ายไฟฟ้ากระแสสลบั ไปยังคอนเวอร์เตอร์ ซึ่งท า
หน้าที่เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลบัใหเ้ป็นไฟฟ้ากระแสตรง แล้วน าไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้ต่อเป็นอินพุตเข้าไปใน
วงจรอินเวอรเ์ตอร์ ซึ่งท าหน้าทีเ่ปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงนี้ เป็นไฟฟ้ากระแสสลบัทีส่ามารถเลอืกความถ่ีได้ 
เพื่อไปควบคุมมอเตอร์ใหม้ีความเร็วตามตอ้งการได้ 

o การเปลี่ยนขนาดแรงดันของอินเวอรเ์ตอร์ตามความถ่ี โดยวิธีการแปรรูปคลื่นของ
แรงดัน สามารถท าได้หลายวิธีดังนี้ 

 วิธีแปรขนาดแรงดันของไฟตรง (PAM : Pulse Amplitude Modulation) 
 วิธีแปรความกว้างของพัลส์ที่ใช้เปิด-ปิดทรานซสิเตอร ์(PWM : Pulse Width  

Modulation)  
- เป็น Square Wave 
- เป็น Sine Wave 

     
โดยแต่ละวิธีจะท าให้เกิดผลตอ่มอเตอร์ดงัรปู 
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วิธี PWM แบบ Sine Wave นั้นจะมีการเปิด-ปิดสวิทช์หลายๆครั้งในหนึ่งไซเคิล และการ
เปิด-ปิดในแต่ละครั้งจะใช้เวลาไม่เท่ากัน จ านวนการเปิด-ปิดใน 1 วินาที เรียกว่าความถ่ีแคเรียร์ (Carrier 
Frequency) ซึ่งวิธี PWM แบบ Sine Wave มีรูปแบบควบคุมการเปิด-ปิดสวิทช์ 3 แบบ ดังรูป 

 

o การควบคุมมอเตอร ์
 การสตาร์ท  

ท าได้โดยให้สญัญาณตั้งความถ่ีแก่อินเวอร์เตอร์ด้วยความถ่ีสตาร์ท มอเตอร์กจ็ะ
ผลิตแรงบิด จากนั้นอินเวอร์เตอรจ์ะค่อยๆ เพิ่มความถ่ีข้ึนไป จนกระทั่งแรงบิดของมอเตอรส์ูงกว่าแรงบิดของ 
โหลด มอเตอร์จงึเริ่มหมุน 

 การเร่งความเร็วและการเดินเครื่องด้วยความเร็วคงที่  
หลงัจากสตารท์อินเวอร์เตอร์และมอเตอร์แล้ว ความถ่ีขา ออกจะค่อยๆ เพิ่มข้ึน 

จนถึงความถ่ีที่ต้องการ ช่วงเวลาในการเพิม่ความถ่ีนี้คือเวลาการเร่งความเร็ว และเมื่อความถ่ีขาออกเท่ากบั
ความถ่ีที่ต้องการ การเร่งความเร็วก็จบ อินเวอรเ์ตอรจ์ะเข้าสู่การท างานในช่วงเวลาการเดินเครื่อง ด้วย
ความเร็วคงที ่

 การลดความเร็ว  
สามารถท าได้โดยต้ังความถ่ีให้ต่ ากว่าความถ่ีขาออก อินเวอร์เตอร์จะลดความถ่ีลง

มาเรื่อย ๆ ตามช่วง เวลาการลดความเร็วที่ได้ตั้งไว้ ในขณะลดความถ่ี ความเร็วรอบของมอเตอร์จ ะมีค่า
มากกว่าความถ่ีขาออกของอินเวอร์เตอร์ มอเตอร์จะท างาน เหมือนเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ผลิตไฟจ่ายกลับไปให้
อินเวอร์เตอร์ (regeneration) ท าให้แรงดันไฟตรง (แรงดัน คร่อมคอนเดนเซอร์) มีค่าเพิ่มข้ึน ดังนั้นภายใน
อินเวอร์เตอร์จะมีวงจรที่ท าหน้าที่รับพลังงานที่เกิดจากการ regeneration ซึ่งจะมีผลท าให้เกิดการเบรค
มอเตอร์ วงจรนี้เรียกว่า วงจรเบรคคืนพลังงานในช่วงการลดความเร็วจะท างานในลักษณะนี้หลาย ๆ ครั้ง ถ้า
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พลังงานมีค่าน้อย (แรงบิดที่จ าเป็นส าหรับการลด ความเร็วมีขนาดเล็ก) อัตราการใช้งานวงจรเบรคก็จะต่ า 
บางครั้งอาจจะไม่ท างานเลยก็มีอัตราการใช้งานวงจรเบรคนี้ ได้รับการออกแบบโดยการพิจารณาในแง่ของการ
ระบายความร้อนไว้ที่ 2-3 % เท่านั้น ถ้ามีการใช้เบรคบ่อย หรือใช้เบรคนานเกินไป จะท าให้เกิดปัญหาการ
ระบายความร้อนของตัวต้านทานและอาจ ท าให้อุปกรณ์ที่ท าหน้าที่สวิทช์เสื่อมได้ 

 การหยุด  
            อินเวอรเ์ตอรจ์ะลดความถ่ีลงจนถึงระดับหนึ่ง และจะผลิตไฟตรงเข้าไปในมอเตอร์
เพื่อท างานเป็นเบรค จนมอเตอร์หยุด เรียกว่า การเบรกด้วยไฟตรง 
 

(2) วาล์วควบคุม (Control Valve)  
ในระบบไฮดรอลิกจ าเป็นจะต้องมีการควบคุมเพื่อให้การท างานเป็นไปตามความต้องการและ

จะต้องป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของระบบเกิดการเสียหายอีกด้วย อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมนี้ก็คือวาล์วไฮดรอลิก 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 แบบคือ 

o วาล์วควบคุมความดัน (pressure control valve) จะท าหน้าที่ควบคุมความดันสูงสุด
ของระบบควบคุมการท างานของปัม๊ และปรบัความดันในวงจรต่าง ๆ ให้ได้ตามต้องการในกรณีทีม่ีหลายวงจร 

o วาล์วควบคุมทิศทางการไหล (directional control valve) จะท าหน้าทีก่ าหนดทิศ
ทางการไหลของน้ ามันไฮดรอลิกให้ไหลไปในทางที่ต้องการ 

o วาล์วควบคุมปริมาตร (volume control valve) จะท าหนา้ที่ควบคุมปรมิาณการไหล
ของน้ ามันไฮดรอลิกไปยงัตัวทางานต่าง ๆ ตามความต้องการ 

o วาล์วควบคุมความดัน (pressure control valve) ที่ใช้ในระบบไฮดรอลกิม ี4 ชนิดคือ 
 วาล์วจ ากัดความดัน (relief valve) เป็นวาล์วที่ใช้ในการควบคุมความดันสูงสุดของ

ระบบ เมื่อความดันของระบบสูงข้ึนจนถึงความดันสูงสุด วาล์วนี้ก็จะระบายน้ ามันไฮดรอลิกออกจากระบบเพื่อ
ลดความดันของระบบลง ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของระบบเกิดการช ารุด วาล์วจ ากัดความดันมีอยู่ 2 
ชนิด คือ วาล์วจ ากัดความดันชนิดท างานโดยตรง (direct acting relief valve) และ วาล์วจ ากัดความดันชนิด
ท างานทางอ้อม (pilot operated relief valve) 

 วาล์วลดความดัน (pressure reducing valve) จะท าหน้าที่ควบคุมความดันของ
วงจรย่อยให้ต่ ากว่าความดันในวงจรหลัก หรือท าหน้าที่ในการลดความดันของวงจรย่อยนั่นเอง วาล์วลดความ
ดันมีอยู่ 2 ชนิดเช่นกัน คือ ชนิดความดันของวงจรย่อยคงที่ (constant reduced pressure valve) และ 
ชนิดลดความดันด้วยปริมาณคงที่ (fixed amount reduction valve) 

 วาล์วควบคุมล าดับการท างาน (pressure sequence valve) จะควบคุมการ
ท างานของวงจรย่อยและวงจรหลัก โดยทั่วไปจะให้วงจรหลักท างานสมบูรณ์เสียก่อนถึงให้วงจรย่อยท างาน 
วาล์วจะปิดช่องทางน้ ามันไปยังวงจรย่อยโดยจะให้น้ ามันไหลไปยังวงจรหลักก่อน จนกระทั่งความดันน้ ามันของ
วงจรหลักสูงถึงก าหนด (ท างานสมบูรณ์แล้ว) ความดันน้ ามันชนะแรงสปริง ตัวลิ้นก็จะเปิดให้น้ ามันไหลไปยัง
วงจรย่อย 

 วาล์วลัดวงจร (unloading valve) จะท าหน้าที่ลัดวงจรจากปั๊มโดยจะให้น้ ามัน
จากปั๊มไหลกลับเข้าถังโดยตรง เมื่อความดันน้ ามันของระบบถึงตามก าหนด เป็นการลดก าลังที่ใช้ขับปั๊มลง การ
ท างานเป็น ขณะที่ความดันของระบบยังสูงไม่ถึงตามที่ก าหนด ตัวลิ้นก็จะปิดทางน้ ามันที่จะไหลกลับเข้าถัง แต่
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เมื่อความดันของระบบสูงถึงก าหนด ท่อน้ ามันที่ต่อมาจากระบบก็จะมีความดันของน้ ามันสูงกว่าแรงของสปริง
ท าให้ตัวลิ้นเลื่อนไปเปิดทางน้ ามันกลับถัง น้ ามันจากปั๊มก็จะไหลกลับเข้าถังโดยตรง ไม่ต้องผ่านเข้าไปในระบบ 

o วาล์วควบคุมทิศทางการไหล (directional control valve) ที่ใช้ในระบบไฮดรอลกิ  
มีอยู ่3 ชนิด คือ 

 วาล์วกันกลับ (check valve) เป็นวาล์วที่ใช้ควบคุมทิศทางการไหลของน้ ามันให้
ไหลไปได้เพียงทางเดียว วาล์วกันกลับจะเปิดโดยความดันทางเข้าดันให้ตัวลิ้นยกข้ึน  เมื่อความดันที่ทางเข้า
ลดลง วาล์วก็จะปิดท าให้น้ ามันในระบบไม่สามารถไหลกลับได้  

 วาล์วควบคุมทิศทางการไหลแบบหมุน (rotary directional valve) จะท าหน้าที่
ปิด เปิดให้น้ ามันไหลไปในทิศทางที่ต้องการ โดยการหมุนตัววาล์วหรือคันควบคุมให้ไปตรงกับช่องทางน้ ามัน
หรือไปปิดช่องน้ ามัน  

 วาล์วควบคุมทิศทางการไหลแบบเลื่อน (spool directional valve) จะท าหน้าที่
ปิด เปิดให้น้ ามันไหลไปในทิศทางที่ต้องการเช่นกัน โดยเลื่อนแกนของตัวลิ้นเข้าออกในเสื้อที่มีช่องทางน้ ามัน
เข้าออก ส่วนของตัวลิ้นที่ท าหน้าที่ปิดช่องทางน้ ามันจะทาเป็นรูปร่างคล้ายหลอดสวมอยู่ในเสื้อวาล์ว  เมื่อ
ต้องการจะปิดช่องทางน้ ามันใดจะเลื่อนหลอดไปให้ตรงกับช่องทางน้ ามันอันนั้น การควบคุมวาล์วนี้อาจจะท า
โดยการเลื่อนแกนโดยตรง หรืออาจใช้วาล์วน า (pilot valve) หรือใช้โซลินอยด์ หรือใช้น้ ามันไปดันแกนอีกที 
ส าหรับตัววาล์วหนึ่งตัวอาจมีหลอดหลายอัน ตัววาล์ว อาจจะไม่ใช้หลอดแต่จะเจาะรูที่แกนท าหน้าที่เป็น
ช่องทางน้ ามันละท างานโดยการเลื่อนต าแหน่งของรูให้สัมพันธ์กับต าแหน่งของช่องทางน้ ามันที่เสื้อก็ได้ 

o วาล์วควบคุมปริมาตร (volume control valve) ที่นิยมใช้กันในระบบไฮดรอลิกมีอยู ่
2 ชนิด คือ 

 วาล์วควบคุมปริมาณการไหล (flow control valve) จะท าหน้าที่ควบคุมปริมาณ
การไหลของน้ ามันที่จะไปยังวงจรการท างานให้คงที่ซึ่งมีอยู่ 2 ชนิด คือ ชนิดปรับช่องทางออก 
(compensated flow control valve) และ ชนิดเปิดมันออกทางผ่าน (bypass flow regulation) 

 วาล์วแบ่งปริมาณการไหล (flow divider valve) จะท าหน้าที่ควบคุมปริมาณการ
ไหล และแบ่งปริมาณการไหลระหว่างวงจรการท างานตั้งแต่สองวงจรข้ึนไป  ซึ่งมีอยู่ 2 ชนิดคือ ชนิดที่แบ่ง
ตามล าดับ (priority flow divider) และ ชนิดที่แบ่งตามอัตราส่วน (proportional flow divider) 
 

ระบบควบคุมวาล์วด้วยไฟฟ้าและลม (Electro-pneumatic) วาลวควบคุมในระบบนิวแมติกส
พื้นฐานนั้นแบงได 5 ประเภท โดยในแตละประเภทแตกตางกันตามลักษณะการใชงาน โดยวาลวควบคุม
ทิศทาง (Directional Control) ที่ใชส าหรับควบคุมการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบ อาทิเช่น วาลวชนิดลมไหล
ทางเดียวในการออกแบบสร้างวงจรควบคุมการท างานแบบมีเงื่อนไขและวงจรควบ คุมเพื่อความปลอดภัยของ
ผ ้ใูช้งาน การใช้วาลวควบคุมอัตราการไหลในการควบคุมความเร็วของก ้านสูบ การใช้วาล ์วแบบผสมที่ออกแบบ
ส าหรับงานเฉพาะ เป ็นต้น 

o วาล์วควบคุมทิศทาง (Directional control valves)  
o วาล์วชนิดลมไหลทางเดียว (Non-return valves)  
o วาล์วควบคุมความดัน (Pressure control valves)  
o วาล ์วควบคุมอัตราการไหล (Flow control valve)  
o วาล ์วเปิด-ปิด และวาล์วผสม (Shut-of valve and Valve combination) 
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o วาล์วควบคุมทิศทาง Directional control valves (D.C.V) มีหน้าที่ในการควบคุม
ทิศทางของลมอัดที่จ่ายให้กับอุปกรณ ์นิวแมติกส์ โดยภายในประกอบลิ้นวาล ์วที่มาเคลื่อนที่ได้ ต าแหน่งของลิ้น
วาลว์ที่เคลื่อนที่ได้จะเรียกว่า “ต าแหน่งท างาน (Position)” ใช้สัญลักษณรูปสี่เหลี่ยมแทนจ านวนต าแหน่งที่ลิน้
วาล์วที่สามารถเปลี่ยนได้ ตามขอ้ก าหนดการเรียก ช่ือวาล์วควบคุมตามมาตรฐาน ISO 1219  

 ความหมายของสัญลักษณต าแหน ่งท างาน (Position) จ านวนชองสี่เหลี่ยม 
(Position) หมายถึงจ านวนต าแหน่งท างานที่ลิ้นวาล ์วเปลี่ยนได้ 

ตารางท่ี 5.1 แสดงสัญลักษณของจ านวนต าแหน่งท างานของวาล์ว  

  
 ความหมายของสัญลักษณ ์ของช่องต่อท ่อลม (Port)  

ตารางท่ี 5.2 แสดงความหมายของสัญลักษณช่องต่อท่อลม  

 
 สัญลักษณ์เส้นทางการไหลผ่าน  
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ตารางท่ี 5.3 แสดงสัญลักษณ์เส็นทางการไหลผ่านภายในวาล์วที่แสดงด้วยลูกศรและช่องปิด  

 

ตารางท่ี 5.4 แสดงจ านวนช่องต่อท ่อลม (Ports) ต่อหนึง่วาล์วและประเภทการใช้งาน 

 
  

 ความหมายของสัญลักษณ์ช ่องตอท ่่อลม 
จากรปูที่ 5.15 แสดงสัญลักษณแบบตัวอักษรและแบบตัวเลขที่ก าหนดให้แต่ละช่องต่อท ่อ่ลมจะมีหน้าเฉพาะ
แตกต่างกันดังตารางที่ 5.5 
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รูปท่ี 5.15 แสดงการก าหนดสัญลักษณช่องต่อลมแบบตัวอักษรและแบบตัวเลขที่มีความหมายเดียวกัน 

ต ารางท่ี 5.5 แสดงความหมายของช่ือช่องต่อลมแบบตัวอกัษรและตัวเลข 

 
 การเรียกช่ือวาล์ว  

ช่ือวาล์ว จะแสดงจ านวนต าแหนง่ท างาน  จ านวนช ่องต่อลม และชนิดของการ
ควบคุมวาล ์ว  

ตารางท่ี 5.6 แสดงสัญลักษณ์และการเรียกช่ือวาล์ว 
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รูปท่ี 5.16 แสดงสญัลักษณ์และการเรียกช่ือวาล์วชนิดตา่ง ๆ 

 รูปแบบการควบคุมวาล์ว Type of Control  
การควบคุมการท างานของวาล์วสามารถเลือกไดห้ลายรูปแบบดังแสดงในรูปที 5.17  ่

และ แสดงรูปแบบควบคุมแตละชนิดดังตารางที่ 5.7 
 

 

รูปท่ี 5.17 แสดงสญัลักษณ์ของรูปแบบที่ใชในการควบคุมวาล์ว 
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ตารางท่ี 5.7 แสดงความหมายของสัญลักษณ์ของรูปแบบทีใ่ช ้ควบคุมวาล์วชนิดต่าง ๆ 

 
 
 



 
 
 

 
 

PLC for Energy Saving 
 
 

คู่มือฝึกอบรม 

136 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

 
 

 
 

การใช้งานวาล์วควบคุมนั้นสามารถเลือกจับคู่รูปแบบการควบคุมให้เหมาะสมกับลักษณะ การใชง้านได้ดังแสดง
ในรูปที่ 5.18 และตารางที่ 5.8  แสดงภาพอุปกรณว์าล ์วควบคุมทิศทางชนิดต่างๆ ดังรูปที ่5.20 
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รูปท่ี 5.18 แสดงการจับคู่ของอุปกรณค์วบคุมกับวาล์ว 

ตารางท่ี 5.8 แสดงความหมายของสัญลักษณ์ วาล์วควบคุมในต าแหน่งท างานและรีเซ็ต  
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รูปท่ี 5.19 แสดงภาพถ่ายวาล์วควบคุมทิศทางชนิดตาง ๆ 

 

รูปท่ี 5.20 (ต่อ) แสดงภาพถ่ายวาล์วควบคุมทิศทางชนิดตา่ง ๆ 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

o  หลักการท างานภายในวาลวควบคุมทิศทาง วาลวจะประกอบดวยลิ้นวาลวและกลไก
ที่ควบคุมเสนทางการไหลผานของลมอัด  

 หลักการท างานภายในของวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 
 

 
 

รูปท่ี 5.21 แสดงการท างานภายในวาล ์ว 3/2 ที่มีรูปแบบการควบคุมต่าง ๆ 
  

 หลักการท างานภายในของวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2  
 

 

รูปท่ี 5.22 แสดงการท างานภายในวาล ์ว 4/2 ที่มีรูปแบบการควบคุมต่าง ๆ 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

 หลักการท างานภายในของวาล์วควบคุมทิศทาง 5/2  
 

 

รูปท่ี 5.23 แสดงการท างานภายในวาล์ว 5/2 

 หลักการท างานภายในของวาล์วควบคุมทิศทาง 5/3 (ดังรูปที่ 5.37) 
 

 

รูปท่ี 5.24 แสดงการท างานภายในวาล์ว 5/2 แบบควบคุมดว้ยคันโยก 

o รูปแบบการท างานของวาล์วควบคุมทิศทาง 
 วาล์วควบคุมชนิดค้างต าแหน่ง (Memory) 

จากรูปที่ 5.25 (ก) ลิ้นวาล์วของวาล์วควบคุมจะเคลื่อนที่ก็ต่อเมื่อมีการจ่ายลมอัดที่ช่องต่อลม 14 หรือ 12 เมื่อ
หยุดการจ่ายลมอัดให้วาล์ว ลิ้นวาล์วจะหยุดอยู่ที่ต าแหน่งที่ท างานครั้งสุดท้ายเสมอ  ดังนั้นการใช้งานวาล์ว
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ควบคุมชนิดค้างต าแหน่งนี้ จ าเป็นต้องท าให้ลิ้นวาล์วอยู่ในต าแหน่งท างานตามที่ออกแบบก่อนเริ่มใช้งานเสมอ 
(Reset ) มิฉะนั้นการท างานจะผิดพลาด 
 

 วาล์วควบคุมชนิดเลื่อนกลับอัตโนมัติ (Return String) 
จากรูปที่ 5.25 (ข) เป็นวาล์วควบคุมที่มีสปริงควบคุมภายใน เมื่อมีการจ่ายลมอัดที่ช่องต่อท่อลม 14 ลิ้นวาล์ว
จะเกิดมีการเลื่อนต าแหน่งท างาน เนื่องมาจากลมอัดชนะแรงดึงของสปริง แต่เมื่อหยุดจ่ายลมอัดให้กับวาล์ว 
ลิ้นวาล์วจะเลื่อนกลับด้วยแรงดึงของสปริงที่มีตลอดเวลา จากรูปที่ 5.25 (ข) ถ้าต้องการให้ก้านสูบเคลื่อนที่
ออกตลอดเวลาจะต้องมีการจ่ายลมอัดให้ช่องต่อท่อลมตลอดเวลาที่ต้องการ 
 

 

รูปท่ี 5.25 แสดงเปรียบเทียบระหว่างวาล์วควบคุมชนิดท างานค้างและชนิดเลือ่นกลับเอง 

o สัญลักษณ์ท่อลม  
การเขียนสัญลักษณ์ของท่อลมในวงจรนิวแมติกส์มีหลายลักษณะตามหน้าที่การใช้งาน

ดัง รายละเอียดดังตารางที่ 5.9 แต่ในการปฏิบัติจริงแล้ว ท่อลมที่ใช้ทั้งหมดจะมีลักษณะเดียวกันและไม่ 
สามารถแยกแยะตามสัญลักษณ์ที่ก าหนดในวงจรนิวแมติกส์ได้ แต่อาจใช้สีเพื่อช่วยแยกความแตกต่างของ
หน้าที่ได้ ตัวอย่างเช่น สีด า หมายถึงท่อลมที่ใช้ส าหรับจ่ายลมอัดให้วาล์วสีน้ าเงิน หมายถึงท่อลมที่ออกจาก
วาล์วควบคุม เพื่อใช้ในการสั่งงานต่าง ๆ เป็นต้น 

ตารางท่ี 5.9 แสดงสัญลักษณ์เส้นทอ่ลมชนิดต่าง ๆ 
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o องค์ประกอบของวงจรควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ 
ในการออกแบบระบบนิวแมติกส์นั้น เริ่มต้นจากการศึกษาข้ันตอนและเงื่อนไขต่าง ๆ 

ในการท างาน โดยแสดงเป็นภาพอุปกรณ์ท างานดังรูปที่ 5.26 (ก) และแสดงข้ันตอนการท างานด้วยแผนภาพ
การท างานของอุปกรณ์ดังรูป 5.26 (ข) ตัวอย่างอุปกรณ์ท างาน ได้แก่ กระบอกสูบ มอเตอร์ ลางเลื่อนตัวบังคับ
ต าแหน่ง สวิทซ์ เป็นต้น แล้วจึงออกแบบวงจรนิวแมติกส์ที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ดังรูปที่ 5.27 โดยมี
องค์ประกอบดังนี้ 

 อุปกรณ์ท างาน หรือ ก าลัง ได้แก่ กระบอกสูบ 
 อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว ได้แก่ วาล์วควบคุมอัตราการไหล 
 อุปกรณ์ควบคุมทิศทาง ได้แก่ วาล์วที่ใช้ควบคุมการเคลื่อนที่เข้าออกของกระบอกสูบ 
 อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณ ได้แก่ อุปกรณ์อินพุท และอุปกรณ์เปรียบค่าตามเงื่อนไ 
 แหล่งต้นก าลัง ได้แก่ ปั๊มลมที่จ่ายลมอัดให้ระบบท างาน 
 

 

รูปท่ี 5.26 แสดงรปูลักษณะการท างานและแผนภาพการท างานของกระบอกสบู 
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o การก าหนดรหัสอุปกรณ์ในวงจรนิวแมติกส์ 
การก าหนดรหัสให้กับอุปกรณ์ทุกตัวในวงจรนิวแมติกส์นั้น เพื่อง่ายต่อการแยกแยะ

หน้าที่การท างานของอุปกรณ์ท างานแต่ละตัว ช่วยในการตรวจสอบ ติดตั้งและแก้ไขการท างานของอุปกรณ์
รวมทั้งเป็นเอกสารอ้างอิงในการอธิบายข้ันตอนการท างาน วงจรนิวแมติกส์จะถูกแบ่งเป็น 5 องค์ประกอบหลัก
ดังรูปที่ 5.27 และวิธีการที่นิยมใช้กันในอุตสากรรมมี 2 รูปแบบดังนี ้

 การตั้งรหัสอุปกรณ์นิวแมติกส์แบบตัวเลข 
 การตั้งรหัสอุปกรณ์นิวแมติกส์แบบตัวอักษร 
 

 

รูปท่ี 5.27  แสดงส่วนประกอบและล าดับของวงจรควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ 

จากรูปที่ 5.27 ต าแหน่งของอุปกรณ์ที่วางในวงจรนิวแมติกส์จะเรียงตามล าดับหน้าที่
การท างาน และไม่มีความสัมพันธ์กับต าแหน่งในการจัดว่างอุปกรณ์จริงในการท างาน  ดังแสดงในรูปที่ 5.27 
อุปกรณ์หมายเลข 1.5 และ 1.6 เป็นวาล์ว 3/2 Roller Return sprit มีหน้าที่ในการตรวจสอบต าแหน่งการ
เข้าหรือออกสุดของกระบอกลูกสูบหมายเลข 1.0 ซึ่งในการต่ออุปกรณ์จริงอุปกรณ์ทั้งสองนี้จะอยู่ติดกับ
กระบอกสูบ แต่เวลาเขียนในวงจรนิวแมติกส์นั้นไว้ด้านล่างในต าแหน่งอุปกรณ์ควบคุม 

o การตั้งรหัสอุปกรณ์นิวแมติกส์แบบตัวเลข 
 อุปกรณ์ท างาน หรือ ก าลัง (Working Components or drive element) 

กระบอกสูบชนิดต่าง ๆ น ามาเรียงแถว แล้วก าหนดหมายเลข 1.0 , 2.0 , 3.0 , . . . 
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 อุปกรณ์วาล์วควบคุมความเร็ว (Speed Control) 
วาล์วควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ของกระบอกสบู โดยมรีหสัเดียวกบักระบอกสบูที่ถูกควบคุม และก าหนด
เพิ่มค่าทศนิยมต าแหน่งทีส่อง ดังตัวอย่าง 1.01, 1.02, 1.03 . . .ตัวเลขหลังจุดทศนิยมจะมีความหมายดังนี ้

- เลขค่ี เมื่อเป็นวาล์วที่ควบคุมการเคลื่อนที่กระบอกสูบเข้า (-) 
- เลขคู่ เมื่อเป็นวาล์วที่ควบคุมการเคลื่อนที่กระบอกสูบออก (+) 
 อุปกรณ์วาล์วควบคุมทิศทาง (Signal Output or control element) 

วาล์วควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบให้เคลื่อนที่เข้าหรือออก  โดยมีรหัสเดียวกับลูกสูบที่ถูก
ควบคุมและก าหนดเพิ่มทศนิยมต าแหน่งที่หนึ่งดังตัวอย่าง 1.1 , 1.2 , 1.3 , ... 

 อุปกรณ์วาล์วควบคุมเงื่อนไข (Signal Input or processing elements) 
วาล์วในแถวที่ 4 มีหน้าที่ในการสร้างสัญญาณในการสั่งงานให้กระบอกสูบเคลื่อนที่ตามเงื่อนไขที่ก าหนด ด้วย
การน าวาล์วชนิดต่าง ๆ มาต่อตามเงื่อนไขในการท างาน โดยมีรหัสเดียวกับลูกสูบที่ท างานด้วยและก าหนดเพิ่ม
ทศนิยมในต าแหน่งที่หนึ่ง ดังตัวอย่าง 1.2, 1.3, … , 2.2, 2.3, … , 3.2, 3.3, … , 4.2, 4.3, … 

 แหล่งจ่ายลมหรือต้นก าลัง (Energy supply) 
วาล์วที่ใช้ในการควบคุมการจ่ายลมอัดจากท่อส่งหลักหรือจากถังเก็บลมจ่ายให้แก่ระบบทั้งวงจร  ก าหนดด้วย
ตัวเลขศูนย์และก าหนดเพิ่มทศนิยมต าแหน่งที่หนึ่งดังตัวอย่าง 0.1 , 0.2 , 0.3 , . . . 

o การตั้งรหัสอุปกรณ์นิวแมติกส์แบบตัวอักษร 
นอกจากการก าหนดรหัสอุปกรณ์ด้วยตัวเลขแล้ว ยังมีรูปแบบที่นิยมในการก าหนดรหสั

ด้วยตัวอักษรและมีความหมายเช่นเดียวกันกับการก าหนดรหัสด้วยตัวเลข ดังแสดงในรูปที่ 5.41 
 

 

รูปท่ี 5.28 แสดงการเปรียบเทียบการเขียนรหัสตัวเลขและตวัอักษร 

โค้ดอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ A,B,C,D,… หมายถึงอุปกรณ์ท างานต่าง เช่น ลูกสูบโค้ดอักษร
ตัวพิมพ์เล็ก a,b,c,d , … หมายถึงวาล์วควบคุม โดยก ากับด้วยตัวเลขการก าหนดตัวเลขหลังตัวอักษรมี
ความหมายดังนี้ 
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a0, b0, c0….เลขศูนย์ หมายถึงวาล์วควบคุมทีม่ีผลใหก้้านสบูเคลือ่นที่เข้า 
a1, b1, c1.…เลขหนึง่ หมายถึงวาล์วควบคุมที่มีผลใหก้้านสบูเคลือ่นที่ออก 

การแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของก้านกระบอกสูบแสดงด้วยเครื่องหมายบวกและลบ 
A+ หมายถึงก้านสบู A เคลื่อนท่ีออก 
B+ หมายถึงก้านสูบ B  เคลื่อนท่ีออก 
A- หมายถึงก้านสูบ A  เคลื่อนท่ีเข้า 
B-  หมายถึงก้านสบู B  เคลื่อนท่ีเข้า 

o สัญลักษณ์อุปกรณ์นิวแมติกพื้นฐาน 
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PLC for Energy Saving 
 
 

คู่มือฝึกอบรม 

148 
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5.2. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นท่ีเกิดจากอุปกรณ์เอาท์พุท  
โดยสามารถแบ่งการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เอาท์พุทออกเป็น 2 แบบ คือ การตรวจสอบ

และแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เอาท์พุทแบบดิจิตอลและการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เอาท์พุทแบบ
อนาลอก 

 
5.2.1. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เอาท์พุทแบบดิจิตอล  

ซึ่งได้แก่ แมกเนติกส์คอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor), โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid 
Valve), หลอดไฟ (Lamp) และ รีเลย์ (Relay) 

(1) รีเลย์ (Relay)  
การตรวจสอบรีเลย์ว่าอยู่ในสภาพดีหรือช ารุดน้ัน สามารถกระท า ได้โดยใช้มัลติมิเตอร์ตั้ง

ย่านวัดโอห์มแล้วใช้สายวัดทั้งสองสัมผัสที่ขั้วขดลวด (Coil) ของรีเลย์ทั้งสองข้ัว ถ้าเข็มมิเตอร์เบี่ยงเบนแสดงค่า
ความต้านทานแสดงว่ารีเลย์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ แต่ถ้าหากเข็มไม่ข้ึน แสดงว่าไม่สามารถใช้งานได้ 
 

 

รูปท่ี 5.29 แสดงการใช้มลัติมิเตอร์ตรวจสภาพรีเลย์ 

 

รูปท่ี 5.30 แสดงรปูร่าง ฐานรองยึดขาและต าแหน่งขารีเลย ์
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การประยุกต์ใช้งานรีเลย์ ปัจจุบันได้มีการน ารีเลย์ไปใช้ในการท าเป็นสวิทช์ทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรต่าง ๆ  มากมาย ผู้เรียบเรียงจะขอยกตัวอย่าง รายละเอียดและรูปวงจรที่พอเป็นแนวทาง
ในการศึกษาค้นคว้าต่อไปดังนี้ 

 

รูปท่ี 5.44 แสดงการน ารีเลย์ไปต่อเป็นสวิตซ์ในวงจรกันขโมย 

โดยที่หน้าสัมผัสของสวิทช์ใช้แบบปกติเปิดวงจร (NO) เมื่อมีการกดสวิทช์ S1 , S2  และ 
S3 ตัวใดตัวหนึ่งจะท าให้ออดส่งเสียงเตือนค้าง โดยมีสวิทช์ S4 ท าหน้าที่รีเซตวงจร 

 

รูปท่ี 5.31 แสดงการน ารีเลย์มาต่อเป็นวงจรออสซิลเลเตอร์เพื่อท าเป็นไฟกระพรบิ 

ภายในวงจรใช้รีเลย์ขนาด 12 โวลท์ โดยที่หน้าสัมผัสจะจากกันเมื่อแรงดันต่ ากว่า 5 โวลท์ 
การท างานของ วงจรเริ่มจากการกดสวิทช์ S1 จะท าให้มีกระแสไหลครบวงจรผ่านขดลวดของรีเลย์ พร้อมทั้ง
ชาร์จไฟเข้าที่ตัวเก็บประจุ C1 ซึ่งจะท าการประจุกระแส จนกระทั่งแรงดันตกคร่อมขดลวดของรีเลย์ RY1 
ท างาน ท าให้หน้าสัมผัสแบบ NC เปิดวงจรออก ตัวเก็บประจุ C1 หยุดการชาร์จ ในขณะเดียวกันก็จะท าให้
หน้าสัมผัสซึ่งเป็นแบบ NO ปิดวงจรส่งผลให้หลอดไฟ L1 สว่าง ขณะนี้ตัวเก็บประจุ C1 เริ่มคายประจุให้กับ
ขดลวดแทน มีผลท าให้รีเลย์คงสภาวะการท างานค้างไว้ จนกระทั่งแรงดันที่คายออกจาก C1 ค่อย ๆ ลดลง
จนถึงค่าที่ท าให้ขดลวดไม่สามารถดูดหน้าสัมผัสให้อยู่ได้ จึงท าให้รีเลย์กลับสู่สภาวะเริ่มต้นหรือสภาวะปกติอีก
ครั้ง ท าให้หน้าสัมผัสของรีเลย์เปิดปิดสลับกันไปตลอดท าให้ไฟติดและดับสลับกัน 
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รูปท่ี 5.32 แสดงการน ารีดสวิทช์ไปใช้ในวงจรกันขโมย 

โดยฝังสวิทช์ไว้ในกรอบประตูและฝังแม่เหล็กในบานประตู ขณะที่มีการเปิดประตูจะท าให้
หน้าสัมผัสของรีดสวิทช์เปิดออกตามลักษณะการเปิดปิดประตู ถ้ามีขโมยเข้ามาก็จะทราบได้ทันที 
 

(2) แมกเนติกส์คอนแทคเตอร์ ( Magnetic Contactor)  

o การตรวจสอบแมกเนติกส์คอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor)  
แมกเนติกส์คอนแทคเตอร์หรือคอนแทคเตอร์เป็นอุปกรณ์ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าท า

หน้าที่เป็นตัวตัดและต่อวงจรเหมือนสวิทช์ไฟฟ้าทั่วไป แต่คอนแทคเตอร์ท างานโดยอาศัยอ านาจแม่เหล็ก 
โครงสร้างของคอนแทคเตอร์จะประกอบด้วยแกนเหล็กตัว E2 ชุดขดลวดท าหน้าที่สร้างอ านาจแม่เหล็กไฟฟ้า 
และชุดหน้าสัมผัสหลักและหน้าสัมผัสช่วย 

 

 

รูปท่ี 5.33 รูปแสดงลักษณะโครงสร้างของคอนแทคเตอร์ 
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o การตรวจสอบสภาพของคอนแทคเตอร์  
ตรวจสอบโดยใช้มัลติมิเตอร์ (Multi-meter) ตั้งย่านวัดค่าความต้านทานหรือโอห์ม

มิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้ตรวจสอบสภาพของขดลวดไฟฟ้า (Coil) หน้าสัมผัสหลัก และหน้าสัมผัสช่วย การ
ตรวจสอบสภาพของขดลวดไฟฟ้า (Coil) โดยใช้มัลติมิเตอร์ (Multi-meter) ตั้งย่านวัดค่าความต้านทานหรือ
โอห์มมิเตอร์ วัดและอ่านค่าความต้านทานที่ขั้วต่อไฟของขดลวดซึ่งมีสัญลักษณ์อักษรก ากับ คือ A1 - A2 หรือ 
C1 – C2 และเนื่องจากขดลวดไฟฟ้าจะต้องมีค่าความต้านทานอยู่ ดังนั้นค่าความต้านทานที่อ่านได้จากโอห์ม
มิเตอร์จะเป็นค่าความต้านทานของขดลวดไฟฟ้าน่ันเอง 

 

 

รูปท่ี 5.34 รูปแสดงการใช้โอห์มมเิตอร์วัดค่าความต้านทานของขดลวด 

o การตรวจสอบสภาพของหน้าสัมผัสหลัก (Main Contact)  
ซึ่งเป็นหน้าสัมผัสแบบปกติเปิด (NO) โดยใช้มัลติมิเตอร์ (Multi-meter) ตั้งย่านวัดค่า

ความต้านทานหรือโอห์มมิเตอร์ วัดและอ่านค่าความต้านทานที่ขั้วของหน้าสัมผัสทั้ง 3 ชุดซึ่งมีสัญลักษณ์อักษร
ก ากับ L1, L2, L3 - T1, T2, T3 เพื่อตรวจสอบว่าอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ ในการตรวจสอบนั้นจะต้องตรวจ
สภาพทั้งขณะปกติ (ไม่ต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ขดลวด) และขณะท างาน (จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ขดลวด) ทั้งนี้
เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสหลักอยู่ในสภาพใช้งานได้จริง ๆหรือไม 

 

 

รูปท่ี 5.35 รูปแสดงการใช้โอห์มมเิตอร์วัดค่าความต้านทานของหน้าสมัผสัหลักของคอนแทคเตอร์ขณะปกต ิ
(ไม่จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวดไฟฟ้า) 

เมื่อใช้โอห์มมิเตอร์วัดค่าความต้านทานของหน้าสัมผัสหลักปกติเปิด (NO) ของคอน
แทคเตอร์ ขณะปกติหรือขณะยังไม่จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวดไฟฟ้า ค่าความต้านทานที่อ่านได้จากโอห์ม
มิเตอร์จะต้องได้ค่าสูงสุดแสดงว่าหน้าสัมผัสไม่ต่อกัน และเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวดไฟฟ้าเพื่อให้คอน
แทคเตอร์ท างานหน้าสัมผัสหลักก็จะเปลี่ยนต าแหน่งนั่นคือหน้าสัมผัสจะต่อกัน ดังนั้นค่าความต้านทานที่อ่าน
ได้จากโอห์มมิเตอร์จะต้องได้ค่าต่ าสุด 
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รูปท่ี 5.36 รูปแสดงการใช้โอห์มมเิตอร์วัดค่าความต้านทานของหน้าสมัผสัหลักของคอนแทคเตอร์ขณะท างาน
(จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวดไฟฟ้า) 

o การตรวจสอบสภาพของหน้าสัมผัสช่วย (Auxiliary Contact)  
ซึ่งมีหน้าสัมผัสเป็นทั้งแบบปกติเปิด (NO) และแบบปกติปิด (NC) โดยใช้มัลติมิเตอร์ 

(Multi-meter) ตั้งย่านวัดค่าความต้านทานหรือโอห์มมิเตอร์ วัดและอ่านค่าความต้านทานที่ขั้วของหน้าสัมผัส 
ถ้าหน้าสัมผัสเป็นแบบปกติเปิด (NO) จะมีสัญลักษณ์อักษรก ากับ 13-14, 43-44 ถ้าหน้าสัมผัสเป็นแบบปกติ
ปิด (NC) จะมีสัญลักษณ์อักษรก ากับ 21-22, 31- 32 เพื่อตรวจสอบว่าอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ ในการ
ตรวจสอบนั้นจะต้องตรวจสภาพทั้งขณะปกติ (ไม่ต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ขดลวด) และขณะท างาน (จ่าย
กระแสไฟฟ้าให้ขดลวด) ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสช่วยทั้งหมดอยู่ในสภาพใช้งานได้จริง ๆ 
หรือไม่ 

 

 

รูปท่ี 5.37 รูปแสดงการใช้โอห์มมเิตอร์วัดความต้านทานของหน้าสมัผสัช่วยของคอนแทคเตอร์ขณะปกติ      
(ไม่จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวดไฟฟ้า) 

เมื่อใช้โอห์มมิเตอร์วัดค่าความต้านทานของหน้าสัมผัสช่วยของคอนแทคเตอร์ ถ้า
หน้าสัมผัสแบบปกติเปิด (NO) ขณะปกติหรือขณะยังไม่จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวดไฟฟ้า ค่าความต้านทานที่
อ่านได้จากโอห์มมิเตอร์จะต้องได้ค่าสูงสุดแสดงว่าหน้าสัมผัสไม่ต่อกัน และถ้าหน้าสัมผัสแบบปกติปิด (NC) ค่า
ความต้านทานที่อ่านได้จากโอห์มมิเตอร์จะต้องได้ค่าต่ าสุดแสดงว่าหน้าสัมผัสต่อกัน  

เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวดไฟฟ้าเพื่อให้คอนแทคเตอร์ท างาน หน้าสัมผัสช่วย
ทั้งหมดก็จะเปลี่ยนต าแหน่งนั่นคือหน้าสัมผัสแบบปกติเปิด (NO) จะต่อกัน ค่าความต้านทานที่อ่านได้จาก
โอห์มมิเตอร์จะต้องได้ค่าต่ าสุด และหน้าสัมผัสแบบปกติปิด (NC) จะจากออก ค่าความต้านทานที่อ่านได้จาก
โอห์มมิเตอร์จะต้องได้ค่าสูงสุด 
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รูปท่ี 5.38 รูปแสดงการใช้โอห์มมเิตอร์วัดค่าความต้านทานของหน้าสมัผสัช่วยของคอนแทคเตอร์ขณะท างาน 
(จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวดไฟฟ้า) 

(3) เสียงเตือน (Buzzer)  

 

รูปท่ี 5.39 รูปการต่อสัญญาณเสียงเตือน Buzzer กับ PLC 
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5.2.2. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เอาท์พุทแบบอนาลอก  
ซึ่งได้แก่ อินเวอร์เตอร์ (Inverter) , วาล์วควบคุม (Control Valve) ซึ่งคอยควบคุมระบบที่ 

ต้องการ ขนาดของ Output  
(1) อินเวอร์เตอร์ (Inverter)  

ในการจ าแนกประเภทของอินเวอร์เตอร์โดยแบ่งตามวิธีการควบคุมนั้นสามารถจ าแนก
ออกได้เป็น 4 ประเภทได้แก่ การควบคุมด้วยวิธีการทางสเกลาร์ การควบคุมเวคเตอร์ การควบคุมเวคเตอร์
ชนิดไร้เซนเซอร์ และการควบคุมแรงบิดโดยตรง 

o อินเวอร์เตอร์ชนิดควบคุมทางสเกลาร์  
การควบคุมประเภทนี้กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การควบคุมความถ่ีของแรงดันที่ป้อนของ

มอเตอร์ไฟฟ้าโดยการเปลี่ยนความถ่ีมูลฐานของแรงดันที่ป้อนแก่สเตเตอร์ของมอเตอร์ ในการควบคุมความถ่ี
ของแรงดันสเตเตอร์นั้นจาเป็นที่จะต้องรักษาอัตราส่วนระหว่างแรงดันและความถ่ีของมอเตอรใ์หค้งทีเ่พือ่รกัษา
ระดับฟลักซ์แม่เหล็กให้คงที่เพื่อให้มอเตอร์สามารถขับภาระที่พิกัดได้ในความถ่ีต่างๆ กัน การควบคุมประเภทนี้
มีให้เลือกทั้งชนิด คือ วงเปิดและวงปิด ในการเลือกใช้งานอินเวอร์เตอร์ชนิดควบคุมแบบวงเปิดหรือวงปิดนั้น
ข้ึนอยู่กับการประยุกต์ใช้งาน ต้นทุนในการติดต้ังและการตัดสินใจของผู้ประกอบการซึ่งชนิดควบคุมแบบวงเปดิ
นั้นจะมีราคาต่ ากว่าชนิดควบคุมแบบวงปิด เนื่องจากมีความซับซ้อนของอุปกรณ์น้อยกว่า และไม่ต้องการ
อุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณเพื่อป้อนกลับไปสู่ตัวควบคุม ค่าแรงบิดของมอเตอร์จะข้ึนอยู่กับแรงบิดของภาระ โดย
แรงบิดของมอเตอร์จะเป็นไปตามกราฟคุณลักษณะแรงบิด-ความเร็วของมอเตอร์ชนิดที่ถูกป้อนดว้ยแหลง่จา่ยที่
มีแรงดันและความถ่ีคงที่ ในกรณีที่เป็นระบบควบคุมแบบวงปิดจะมีการป้อนกลับความเร็วรอบของมอเตอร์
เพื่อให้ค่าความเร็วมีค่าเป็นไปตามต้องการอ ินเวอร์เตอร์ที่มีการควบคุมแบบวงเปิดนั้นจะนิยมใช้ในงาน
ประเภท พัดลม ปั๊ม เป็นต้น 

 

 

(ก) ชนิดควบคุมแบบวงเปิด  

http://www.thailandindustry.com/guru/view.php?id=9660&section=9&rcount=Y
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(ข) ชนิดควบคุมแบบวงปิด  

รูปท่ี 5.40 แสดงไดอะแกรมการควบคุมอินเวอร์เตอร์โดยการรักษาอัตราส่วนระหว่างแรงดันและความถ่ี
ของสเตเตอร์แบบ (ก) ชนิดควบคุมแบบวงเปิดและ (ข) ชนิดควบคุมแบบวงปิด 

ข้อดีของอินเวอร์เตอร์ชนิดควบคุมทางสเกลาร์นั้นสามารถสรุปพอสังเขปได้ดังนี้ 
ราคาถูก, ไม่ต้องการอุปกรณ์ป้อนกลับในกรณีเป็นที่เป็นระบบควบคุมชนิดวงเปิด  

ข้อเสียของอินเวอร์เตอร์ชนิดควบคุมทางสเกลาร์นั้นสามารถสรุปพอสังเขปได้ดังนี้ 
การควบคุมประเภทนี้จะไม่ทราบสถานะของตัวแปรของมอเตอร์ (แรงบิด กระแส ความเร็ว), ไม่สามารถ
ควบคุมแรงบิดได้เนื่องจากแรงบิดของมอเตอร์ข้ึนอยู่กับค่าแรงบิดของภาระ , การตอบสนองช้า, ผลที่ได้
ไม่เที่ยงตรงเท่าที่ควร  

จากข้อดี ข้อเสียดังกล่าวระบบขับเคลื่อนที่มีการควบคุมประเภทนี้จึงเป็นงานที
่ไม่ค่อยจะต้องการความเที่ยงตรงมากนักเช่น ปั๊มป์ หรือ พัดลม เป็นต้น 

o อินเวอร์เตอร์ชนิดควบคุมเวคเตอร์  
การควบคุมชนิดนี้มีเฉพาะการควบคุมแบบวงปิดซึ่งอาศัยหลักการทางเวคเตอร์ในการ

ควบคุมแรงบิดและฟลักซ์แม่เหล็กของมอเตอร์โดยอิสระจากกันไม่มีผลกระทบต่อกัน โดยหลักการพื้นฐานของ
การควบคุมประเภทนี้จ าลองมาจากการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดกระตุ้นแยก  ซึ่งฟลักซ์แม่เหล็ก
และแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดกระตุ้นแยกนี้จะถูกควบคุมโดยเป็นอิสระจากกันและไม่ส่งผล
กระทบต่อกัน 

วิธีการควบคุมมอเตอร์ประเภทนี้อาศัยการแปลงแกนของตัวแปรที่ถูกควบคุมจาก
ระบบกรอบอ้างอิงสามเฟสไปสู่กรอบอ้างอิงหมุนสองเฟส โดยกรอบอ้างอิงที่ใช้ในการควบคุมมอเตอรเ์หนีย่วน า
สามารถเป็นได้ทั้งกรอบอ้างอิงของฟลักซ์แม่เหล็กเกี่ยวคล้องที่โรเตอร์ กรอบอ้างอิงของ ฟลักซ์แม่เหล็กเกี่ยว
คล้องที่สเตเตอร์ หรือกรอบอ้างอิงของฟลักซ์แม่เหล็กแมกเนไตซิ่ง ในการควบคุมจะต้องท าการแยกเวคเตอร์
ของตัวแปรที่ใช้ในการควบคุม เช่น กระแสของสเตเตอร์ ให้เป็นสององค์ประกอบที่ตั้งฉากกัน โดยองค์ประกอบ
แรกจะมีทิศทางในทิศทางเดียวกับเวคเตอร์ของฟลักซ์แม่เหล็กที่เป็นถูกน ามาใช้เป็นกรอบอ้างอิงเรียก
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องค์ประกอบนี้ว่าองค์ประกอบในแนวแกนตรง (direct axis component) โดยองค์ประกอบแรกนี้จะถูก
น ามาใช้ในการควบคุมฟลักซ์แม่เหล็กของมอเตอร์ ในส่วนขององค์ประกอบที่สองจะมีทิศทางตั้งฉากกับทิศทาง
ขององค์ประกอบแรก เรียกว่าองค์ประกอบในแนวตั้งฉาก (quadrature axis component) ซึ่งองค์ประกอบ
ที่สองนี้จะถูกน ามาใช้ในการควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ 

ในการควบคุมด้วยวิธีทางเวคเตอร์นี้ต้องอาศัยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่แม่นย า
และต้องการหน่วยประมวลผลที่รวดเร็วพอสมควรเพื่อใช้ในการประมวลผลค าสั่งของกระแส หรือ 

 

 

รูปท่ี 5.41 ไดอะแกรมแสดงการควบคุมมอเตอรเ์หนี่ยวน าดว้ยวิธีการควบคุมเวคเตอร์ 

แรงดัน เพื่อใช้ในการสร้างสัญญาณ PWM ส าหรับการควบคุมอินเวอร์เตอร์ ดังนั้น
แรงบิดจึงไม่ถูกควบคุมโดยตรง ในการควบคุมความเร็วด้วยวิธีทางเวคเตอร์นี้จ าเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์วัด
ต าแหน่งของโรเตอร์ซึ่งอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมคือ เอนโคดเดอร์ ซึ่งจะให้สัญญาณขาออกเป็นสัญญาณพัลส์
สี่เหลี่ยมซึ่งมีความถ่ีแปรผันตรงกับความเร็วรอบของมอเตอร์ สาหรับไดอะแกรมของการควบคุมมอเตอร์ด้วย
วิธีการทางเวคเตอร์นั้นจะเป็นไปดังแสดงในรูปที่ 5.41  

จากรูปที่ 5.41 พบว่าการควบคุมด้วยวิธีการทางเวคเตอร์ต้องการข้อมูลของกระแส
และต าแหน่งของโรเตอร์เพื่อใช้ในการประมาณต าแหน่งของฟลักซ์แม่เหล็กเพื่อใช้ในการสร้างกรอบอ้างอิง
ส าหรับควบคุมมอเตอร์ ค่ากระแสสามเฟสที่วัดได้จะต้องผ่านกระบวนการแปลงจากกรอบอ้างอิงสามเฟสไปสู่
กรอบอ้างอิงของฟลักซ์แม่เหล็กที่ใช้ในการควบคุม และค่ากระแสที่ผ่านการแปลงแล้วจะถูกป้อนกลับและ
ควบคุมด้วยตัวควบคุมซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ตัวควบคุมชนิด PI ในการควบคุมกระแส ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวควบคุม
จะต้องผ่านการชดเชยแรงดันอันเนื่องมาจากการคัปปลิ้งระหว่างองค์ประกอบของแรงดันในแต่ละแนวแกน  
แล้วจึงผ่านการแปลงกลับไปสู่กรอบอ้างอิง หยุดนิ่งหรือกรอบอ้างอิงสามเฟส เพื่อท าการสร้างสัญญาณมอดดู
เลทเพื่อขับอินเวอร์เตอร์  

ข้อดีของอินเวอร์เตอร์ชนิดที่ควบคุมด้วยวิธีการควบคุมเวคเตอร์นั้น สามารถสรุปพอ
เป็นสังเขปได้ดังนี้ มีการตอบสนองแรงบิดที่ดี, การควบคุมความเร็วมีความแม่นย าสูง, สามารถควบคุมแรงบิด
ได้ที่ความเร็วศูนย์, สมรรถนะใกล้เคียงระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง 
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ข้อเสียของอินเวอร์เตอร์ชนิดที่ควบคุมด้วยวิธีการควบคุมเวคเตอร์นั้น สามารถสรุปพอ
เป็นสังเขปได้ดังนี้ ต้องการอุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณป้อนกลับ , ราคาแพง, การควบคุมค่อนข้างซับซ้อนและ
อาศัยเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูง 

ระบบขับเคลื่อนที่ใช้การควบคุมเวคเตอร์นี้ เหมาะส าหรับงานที่ต้องการควบคุม
ความเร็วหรือแรงบิดที่แม่นย าและต้องการการตอบสนองความเร็วและแรงบิดที่ดี มอเตอร์ที่ถูกขับเคลื่อนด้วย
อินเวอร์เตอร์ประเภทนี้จะเป็นมอเตอร์ที่ถูกน าไปใช้ในงานประเภท เครน รอก หรืองานที่ต้องการการควบคุม
แรงบิดให้มีค่าเต็มพิกัดแม้ในขณะหยุดนิ่ง เป็นต้น 

o อินเวอร์เตอร์ชนิดควบคุมเวคเตอร์ชนิดไร้เซนเซอร์  
อินเวอร์เตอร์ประเภทนี้อาศัยหลักการเดียวกับอินเวอร์เตอร์ที่ถูกควบคุมด้วยวิธีการ

ควบคุมเวคเตอร์ที่ใช้อยู่ทั่วไปแตกต่างกันเพียงไม่มีเซนเซอร์วัดต าแหน่งของโรเตอร์ ดังนั้นในการควบคุมชนิดไร้
เซนเซอร์ ต าแหน่งของโรเตอร์นั้นจะถูกประมาณโดยอาศัยข้อมูลของแรงดันและกระแสของมอเตอร์มาใช้ใน
การประมาณต าแหน่งของโรเตอร์ วิธีการที่ใช้ในการประมาณต าแหน่งของโรเตอร์นั้นมีหลายวิธี วิธีการหนึ่งที่
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือวิธีการประมาณโดยอาศัยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  อย่างไรก็ตามการ
ควบคุมประเภทนี้ท าให้สมรรถนะทางไดนามิคส์ของระบบควบคุมลดลง ไดอะแกรมของการควบคุมมอเตอร์
ด้วยวิธีการควบคุมเวคเตอร์ชนิดไร้เซนเซอร์นั้นเป็นไปดังแสดงในรูปที่ 5.42 

 

 

รูปท่ี 5.42 ไดอะแกรมแสดงการควบคุมมอเตอรเ์หนี่ยวน าดว้ยวิธีการควบคุมเวคเตอร์ชนิดไร้เซนเซอร์  

ข้อดีของการควบคุมเวคเตอร์ชนิดไร้เซนเซอร์สามารถสรุปพอสังเขปได้ดังนี้ การ
ควบคุมแรงบิดได้รับการปรับปรุงให้ดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับการควบคุมแบบสเกลาร์  ชนิดที่ไม่ใช้เซนเซอร์,  
การควบคุมวงรอบปิดของกระแสช่วยลดการทริปภายใต้สภาวะช่ัวครู่ลง  

ข้อเสียของการควบคุมเวคเตอร์ชนิดไร้เซนเซอร์สามารถสรุปพอสังเขปได้ดังนี้ 
แบบจ าลองของมอเตอร์ข้ึนอยู่กับค่าความต้านทานของสเตเตอร์และค่าคงตัวเวลาของ โรเตอร์ซึ่งค่าดังกล่าวจะ
ข้ึนอยู่กับอุณหภูมิของมอเตอร์ขณะท างาน หากว่าการประมาณค่า ความต้านทานของสเตเตอร์และค่าคงตัว
เวลาของโรเตอร์มีความคลาดเคลื่อนจะท า ให้ สมรรถนะของระบบขับเคลื่อนที่ความเร็วรอบต่ าลดลงอย่างมาก 
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o อินเวอร์เตอร์ชนิดควบคุมแรงบิดโดยตรง  
การควบคุมชนิดนี้เป็นวิธีการควบคุมแบบสเกลาร์ข้ันสูงโดยอาศัยการวัดค่ากระแส  

และ แรงดันของมอเตอร์แล้วทำการคำนวณค่าฟลักซ์แม่เหล็กเกี่ยวคล้องที่สเตเตอร์และแรงบิดเพื่อ 
ป้อนกลับไปสู่วงรอบควบคุม ซึ่งการควบคุมประเภทนี้จะได้ผลในการควบคุ มแรงบิดและฟลักซ์ แม่เหล็ก
โดยตรงจากสมการฟลักซ์แม่เหล็กที่สเตเตอร์สมการที่ (1) 

(1) 

เวคเตอร์ของแรงดัน       จะมีผลต่อเวคเตอร์ของฟลักซ์แมเ่หล็กเกี่ยวคล้องที่สเตเตอร์ 
เมื่อ เขียนไดอะแกรมของเวคเตอร์ของฟลักซ์แม่เหล็กที่สเตเตอร์และโรเตอร์และทิศทางการเคลือ่นตัวของ
ฟลักซ์แมเ่หล็กจะได้เป็นไปดังรูปที่ 5.43  

 

รูปท่ี 5.43 แถบฮีสเตอรีซสีสาหรบัการควบคุมมอเตอร์ด้วยวิธีการควบคุมแรงบิดโดยตรง 

ค่าแรงบิดของมอเตอร์จะแปรผันกับผลคูณระหว่างฟลักซ์แม่เหล็กที่โรเตอรแ์ละกระแส 
สเตอร์ในองค์ประกอบที่ตั้งฉากกับฟลักซ์แม่เหล็กที่โรเตอร์  เมื่อพิจารณารูปที่ 5.43 จะพบว่าผลต่าง ทาง
เวคเตอร์ระหว่างเวคเตอร์ของฟลักซ์แม่เหล็กที่สเตเตอร์และเวคเตอร์ของฟลักซ์แม่เหล็กที่โรเตอร์นั้นมีค่า
เท่ากับ         ดังนั้นถ้าหากว่ามุมระหว่างฟลักซ์แม่เหล็กที่สเตเตอร์และฟลักซ์แม่เหล็กที่ โรเตอร์มีค่าเพิ่มข้ึน
ในทิศทางเดียวกับทิศทางการหมุนของเวคเตอร์จะท าให้องค์ ประกอบของ กระแสที่สเตเตอร์ที่ตั้งฉากกับ 
ฟลักซ์แม่เหล็กที่โรเตอร์เพิ่มข้ึน ส่งผลให้แรงบิดมีค่าเพิ่มข้ึนน่ันเอง ดังนั้นถ้าหากควบคุมให้ฟลักซ์แม่เหล็กเกี่ยว
คล้องที่สเตเตอร์น าหน้าฟลักซ์แม่เหล็กเกี่ยวคล้องที่โรเตอร์จะเป็นการเพิ่มแรงบิดที่ใช้ในการเร่งความเร็ว  
ในทางกลับกันถ้าควบคุมให้ฟลักซ์แม่เหล็กเกี่ยวคล้องที่สเตเตอร์ตามหลังฟลักซ์แแม่เหล็กเกี่ยวคล้องที่โรเตอร์
จะส่งผลให้ค่าแรงบิดในการหน่วง ความเร็วมีค่าเพิ่มข้ึนน่ันเอง  
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

วิธีการควบคุมแรงบิดโดยตรงอาศัยการสร้างแถบส าหรับควบคุมฟลักซ์แม่เหล็กที่
สเตเตอร์ ให้อยู่ในแถบควบคุมดังแสดงในรูปที่ 5.43 โดยอาศัยตารางการสวิทซ์เพื่อเลือกเวคเตอร์ที่เหมาะสม 
เพื่อรักษาฟลักซ์แม่เหล็กให้อยู่ในแถบฮีสเตอรีซีส ไดอะแกรมการการควบคุมมอเตอร์ด้วยวิธีการควบคุม
แรงบิดโดยตรงเป็นไปดังแสดงในรูปที่ 5.44   

 

รูปท่ี 5.44 ไดอะแกรมแสดงการควบคุมมอเตอรเ์หนี่ยวน าดว้ยวิธีการควบคุมแรงบิดโดยตรง  

จากรูปที่ 5.44 บล็อกที่ท าหน้าที่ในการประมาณค่าแรงบิด ฟลักซ์แม่เหล็กเกี่ยวคล้อง
ที่สเตเตอร์และความเร็วรอบของมอเตอร์ เพื่อป้อนเข้าสู่บล็อคที่ใช้ในการควบคุมแรงบิด ฟลักซ์แม่เหล็กที่
สเตอร์และความเร็วรอบของมอเตอร์ ในส่วนของการควบคุมฟลักซ์แม่เหล็กที่สเตเตอร์และแรงบิดจะพบว่าการ
ควบคุมจะใช้ตัวควบคุมชนิดฮีสเตอรีซีสซึ่งในบล็อคดังกล่าวจะท าหน้าที่เป็นตัวเปรียบเทียบค่าฟลักซ์แม่เหล็ก
และแรงบิดที่ประมาณกับค่าอ้างอิงที่ตั้งไว้ ในส่วนของวงรอบควบคุมความเร็วรอบนั้นจะเป็นเช่นเดียวกับกรณี
ของอินเวอร์เตอร์ชนิดควบคุมด้วยวิธีการทาง สเกลาร์และการควบคุมทางเวคเตอร์นั่นเอง 

ข้อดีของอินเวอร์เตอร์ชนิดควบคุมแรงบิดโดยตรง สามารถสรุปพอสังเขปได้ดังนี้ 
ไม่ต้องการอุปกรณ์วัดความเร็ว, ผลตอบสนองรวดเร็วกว่าการควบคุมความถ่ีและการควบคุมแบบเวคเตอร์ , 
ไมต่้องอาศัยการแปลงแกนที่จ าเป็นสาหรับการควบคุมแบบเวคเตอร์ 

ข้อเสียของอินเวอร์เตอร์ชนิดควบคุมแรงบิดโดยตรง สามารถสรุปพอสังเขปได้ดังนี้  
การออกแบบวงจรกรองเป็นได้ล าบากเนื่องจากความถ่ีในการสวิทช์ของอุปกรณ์สารกึ่งตัวน ามีค่าไม่คงที่, 
มีปัญหาแรงบิดกระเพื่อมอันเนื่องมาจากการควบคุมการสวิทช์โดยใช้ฮีสเตอรีซีส  

การควบคุมประเภทนี้เหมาะแก่งานที่ต้องการผลตอบสนองรวดเร็วเช่นเดียวกับการใช้
งานมอเตอร์แบบเซอร์โวและต้องการการควบคุมแรงบิดที่แม่นย าดังนั้นจึงเหมาะกับการใช้งานในภาระประเภท
แรงบิดคงที่ 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

5.2.3. กรณีศึกษา การตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาอุปกรณ์เอาท์พุทแบบดิจิตอล 
ระบบมอเตอร์และปั๊มน้ า มาตรการที่ช่วยลดการใช้งานของปั๊มน้ าในกระบวนการผลิต โดยมี

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน  ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่อนปรับปรุง แนวคิดและข้ันตอนการ
ด าเนินการ สภาพหลังปรับปรุง ข้อเสนอแนะ แนวทางการขยายผล วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงานและ
การลงทุน 

o  ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
 โรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ประเภทผลิตปลาป่น มีการใช้ปั๊มน้ าเป็นจ านวนมาก 
โดยการใช้ปั๊มน้ าเพื่อสูบน้ าจากสระภายในโรงงานไปใช้ในกระบวนการดักกลิ่น และเศษผงปลาป่นที่ออกจาก
หม้อบดปลา เพื่อลดกลิ่นและอุณหภูมิของอากาศที่ส่งออกไปทิ้งผ่านม่านน้ าในท่อดัก และปริมาณน้ าจะไหลไป
ยังรางระบายน้ าออกไปรอบด้านหลังโรงงานเพื่อลดอุณหภูมิแล้วเก็บไว้ในบ่อน้ าดิบและส ารองไว้ใช้ใน
กระบวนการผลิตต่อไป ซึ่งการใช้ปั๊มน้ ามีบางตัวก็เปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาที่ไม่มีการใช้งาน  ท าให้เกิดการสูญเสีย
พลังงานโดยเปล่าประโยชน์  
 

 

รูปท่ี 5.45 แสดงผงัการท างานของระบบปัม๊น้ า 

o ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
การส ารวจ พบว่า การท างานของมอเตอร์ปั๊มน้ าส่งไปที่ ชุดดักกลิ่นจะท างาน

ตลอดเวลา แม้จะเป็นในช่วงที่ไม่มีการผลิตก็ตาม โดยพนักงานที่ปฏิบัติงานต้องการเปิดปั๊มน้ าทิ้งไว้เพียงเพื่อจะ
ใช้น้ าในการฉีดล้างพื้นที่ปฏิบัติงานให้สะอาดเท่านั้น  และบางส่วนต้องใช้น้ าเพื่อล้างรถขนส่งปลา ซึ่งจากการศึกษา
พฤติกรรมการใช้งานของปั๊มน้ า พบว่าในจุดน้ีเกิดการสูญเสียพลังงานเป็นอย่างมาก 

ถังเก็บน ้ำ

City Water  

บอ่พักน ้ำ

Water of  BoilerWater for Factory 

น ้ำส ำหรับลำ้งพืน้ใน

โรงงำน
ชดุดักกลิน่

ชดุดักกลิน่

ชดุดักกลิน่

รำงระบำยน ้ำ

Water Pump x 1

P  = 45 kW

Q  = 5.5 m 3/min

H  = 25  m.

   = 60-80 %

s  = 1,265 rpm

Motor 60 HP, 45  kW 

380/660 V 50 Hz.

Motor 60 HP, 45  kW 

380/660 V 50 Hz.

Water Pump x 4

P  = 45 kW

Q  = 1,500 GPM.

H  = 110  FT.

    = 175  Psi.

   = 60-90 %

s  = 1,450 rpm

Motor 60 HP, 45  kW 

380/660 V 50 Hz.

Motor 60 HP,45 kW x 2

380/660 V 50 Hz.

Motor 30 HP,22 kW 

380/660 V 50 Hz.

Water Pump x 1

P  = 15.22 kW

Q  = 66.6  l/s.

H  = 20    m.

   = 70-95 %

s  = 1,450 rpm
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.46 แสดงลักษณะการใช้งานของปั๊มน้ าก่อนการปรบัปรุง 

o แนวคิดและข้ันตอนการด าเนินการ 
 ท าการส ารวจพื้นที่ส่วนต่างๆ ที่มีการใช้น้ า และท่อส่งจ่ายน้ าทุกพื้นที่ของโรงงาน 
 ด าเนินการตรวจวัดการใช้พลังงานของมอเตอร์สูบน้ าในช่วงเวลาที่ไม่ได้งาน 
 ท าการวิเคราะห์หาค่าผลการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าจากการเปิดมอเตอร์สูบน้ าทิ้งไว้

ในช่วงที่ไม่มีการใช้งาน 
 ด าเนินการเดินท่อส่งจ่ายน้ าจากถังแชมเปญ มาใช้ในการล้างพื้นแทนการเปิด

มอเตอร์สูบน้ า ที่จ่ายน้ าไปใช้ในกระบวนการดักกลิ่นของปลาป่น 
 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการเปิด-ปิด มอเตอร์ปั๊มน้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต  
 ทางทีมงานช้ีแจงให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่นั้นได้ รับทราบ และให้

ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงาน และขอความร่วมมือพนักงานในการช่วยกัประหยัดพลังงาน 
 สรุปผลการด าเนินการ และผลประหยัดที่เกิดข้ึนจากการด าเนินมาตรการ  
 

o สภาพหลังปรับปรุง 
หลังจากมีการด าเนินมาตรการลดการใช้งานของปั๊มน้ าในกระบวนการผลิตช่วงไม่มี

การผลิต แล้วสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน และการผลิต  

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 49,856.40 kWh/ปี  หรือเทียบเท่า  4.248 toe/ปี 
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้   171,007.45 บาท/ปี   เงินลงทุน   - บาท 
ระยะเวลาคืนทุน   -  ป ี
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

รูปท่ี 5.47 แสดงผลการตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของมอเตอรส์ูบน้ า 

 

รูปท่ี 5.48 แสดงกราฟผลการตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของมอเตอรส์ูบน้ า 

o ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงาน  และขอความร่วมมือ

กับพนักงานในการช่วยกันประหยัดพลังงาน  

o แนวทางการขยายผล  
เนื่องจากทางโรงงานมีการใช้ปั๊มน้ าจ านวนมาก ดังนั้นควรให้พนักงานตรวจสอบ และ

ก าหนดช่ือผู้รับผิดชอบ และเวลาการเปิด-ปิด ให้ชัดเจน 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

o วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 
 

มอเตอร์ปัม๊พิกัดขนาดของมอเตอร ์ = 60.00   HP  
      = 45.00   kW   

ก าลังไฟฟ้าวัดได้เฉลี่ย   =  25.18   kW   
ช่ัวโมงการปิดใช้งาน    =  11.00   ช่ัวโมง/วัน  
วันท างาน    =  300   วัน/ป ี 

 เปอร์เซ็นต์การใช้งาน   =  60   %  
 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย   =  3.43   บาท/kWh  

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้  =  49,856.40 kWh/ป ี  
ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได ้  = 171,007.45   บาท/ป ี  
คิดเป็นผลประหยัดจากพลงังาน  =  179,483.04   MJ/ป ี 

      =  4.248   toe/ป ี 

o การลงทุน 
มาตรการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากทางโรงงานที่มีความสนใจในมาตราการนี้

สามารถด าเนินการได้เอง 

 

5.2.4. กรณีศึกษา การตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาอุปกรณ์เอาท์พุทแบบอนาลอก 

o มาตรการเพิ่มอุณหภูมิน้ าป้อนของหม้อไอน้ า 
 ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานอุตสาหกรรมผลิตไม้เเปรรูป มีผลผลิตหลักประเภท ได้แก่ ไม้ยางพาราแปร
รูป  ส าหรับท าเฟอร์นิเจอร์  ส าหรับระบบการใช้ความร้อนมีการติดตั้งใช้งานหม้อไอน้ าพิกัดขนาด 6 ตันต่อ
ช่ัวโมง จ านวน 1 ลูก เพื่อผลิตไอน้ าความดัน 2 บาร์ เพื่อส่งจ่ายความร้อนให้กับห้องอบซึ่งใช้ส าหรับอบไม้  โดย
ที่หม้อไอน้ าดังกล่าวมีการใช้ไม้ฟืนเป็นเช้ือเพลิง มีปริมาณ  615,000 กิโลกรัม/ปี   คิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 
492,503.50 บาท/ป ี
 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.49 แสดงลักษณะห้องอบไม้ที่ใช้พลังงานความร้อนจากหม้อไอน้ าของโรงงาน 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

o ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
ระบบความร้อนที่ผลิตจากหม้อไอน้ าซึ่งใช้เช้ือเพลิงแข็งส่งจ่ายความร้อนเพื่อใช้ใน

ห้องอบไม้ จ านวน 14 ห้อง แยกออกเป็น ห้องอบใหญจ่ านวน 2 ห้อง และห้องอบเล็กจ านวน 12 ห้อง โดย
ท่อส่งจ่ายไอน้ าจะไหลผ่านขดท่อให้ความร้อนภายในห้องอบ และมีกับดักไอน้ าติดตั้งไว้เพื่อน าคอนเดนเสท
กลับสู่ถังน้ าป้อนผ่านท่อน าคอนเดนเสท  การตรวจวัดอุณหภูมิน้ าป้อนหม้อไอน้ า พบว่ามีอุณหภูมิเพียง 50 
องศาเซลเซียส  ซึ่งนับว่ายังมีค่าอุณหภูมิไม่สูงได้ตามที่คาดหมายในขณะที่ระบบมีการติดตั้งกับดักไอน้ าเพื่อน า
คอนเดนเสทกลับแล้ว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.50 แสดงการติดตั้งกับดักไอน้ าของห้องอบและการตรวจวัดอุณหภูมิน้ าคอนเดนเสท 

o แนวคิดและข้ันตอนการด าเนินการ 
โรงงานมีแนวคิดที่จะปรับปรุงระบบผลิตไอน้ าเพื่อเพิ่มอุณหภูมิน้ าป้อน โดยการน า

คอนเดนเสทกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ถังน้ าป้อนหม้อไอน้ าเดิมเป็น
ถังเก็บน้ าที่ก่อข้ึนด้วยวัสดุก่ออิฐฉาบปูนธรรมดาไม่มีฝาปิด ตลอดจนคอนเดนเสทที่น ากลับจะไม่สัมผัสสู่น้ า
โดยตรงเพียงปล่อยให้ไอแฟลชและน้ าคอนเดนเสทลงสู่ถังบริเวณผิวน้ าป้อนเดิมเท่านั้น  ท าให้สูญเสียความรอ้น
ไปกับอากาศโดยรอบแทนที่จะเช้าผสมกับน้ าในถังน้ าป้อนตามที่คาดหมาย  ดังนั้นหากด าเนินการปรับปรุงกัง
น้ าป้อนแล้วกระบวนน าคอนเดนเสทกลับเข้าผสมน้ าป้อนได้อย่างถูกต้องแล้ว จะสามารถประหยัดพลังงาน
และลดค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิงลงได้ 

ท่อเมนคอนเดน

เสต 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

จากแนวความคิดดังกล่าว โรงงานได้ด าเนินการปรับปรุงระบบของถังน้ าป้อนและท่อ
น ากลับคอนเดนเสทใหม่  โดยจัดหาและติดตั้งถังน้ าป้อนใหม่ที่มีปริมาตรเหมาะสมและปรับปรุงกระบวนการ
แลกเปลี่ยนอุณหภูมิของน้ าคอนเดนเสทให้สามารถผสมกับน้ าป้อนได้โดยตรง โดยไม่สัมผัสอากาศ ท าให้
อุณหภูมิน้ าป้อนหม้อไอน้ ามีค่าสูงข้ึนจากเดิมที่ 50 องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ท าให้หม้อ
ไอน้ ามีการใช้เช้ือเพลิงลดลง  ซึ่งลักษณะถังน้ าป้อนใหม่ของระบบแสดงดังไดอาแกรมต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

รูปท่ี 5.51 แสดงไดอาแกรมแนวคิดในการปรบัปรุงระบบการน าคอนเดนเสทกลบัเข้าสู่ถังน้ าป้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5.52 แสดงถังน้ าป้อนหม้อไอน้ าใหม่และและอุณหภูมนิ้ าป้อนทีสู่งข้ึน 

o สภาพหลังปรับปรุง 
เมื่อด าเนินการติดตั้งใช้งานถังน้ าป้อนชุดใหม่ ปรับปรุงระบบท่อคอนเดนเสทน า

ความร้อนกลับผสมในถังน้ าป้อนอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว  สามารถประหยัดพลังงานจากการลดการใช้
เชื้อเพลิงลงได้ ดังนี้    

ประหยัดเช้ือเพลงิได้     41,027.17  kg/ป ี  
หรือเทียบเท่า      1.172     toe/ปี 
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้      32,821.74  บาท/ปี       
เงินลงทุน       65,000   บาท 
ระยะเวลาคืนทุน      1.98   ป ี

ระดบัน ำ้ในถงั

ทอ่คอนเดนเสท ท่อคอนเดนเสท

ท่อคอ
นเดนเ

สท

ระดบัน ้ำในถงั



 
 
 

 
 

PLC for Energy Saving 
 
 

คู่มือฝึกอบรม 

166 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

o ข้อเสนอแนะและแนวทางการขยายผล 
เพื่อให้คอนเดนเสทที่เก็บกลับมาผสมในถังน้ าป้อนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรมี

การหุ้มฉนวนท่อคอนเดนเสท  เพื่อป้องกันการสูญเสียอุณหภูมิความร้อนของน้ าคอนเดนเสทขณะน ากลับไปยัง
ถังน้ าป้อน 

o วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 
การค านวณผลประหยัดส าหรับมาตรการนี้ จะค านวณด้วยหลักการอย่างง่ายได้ คือ  

ทุกๆอุณหภูมิน้ าป้อนที่เพิ่มข้ึน 6 0C จะท าให้สามารถประหยัดเช้ือเพลิงได้ 1 % ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียด
การค านวณได้ดังนี้ 

อุณหภูมิน้ าป้อน ก่อนปรบัปรุง   =  50  ฺองศาเซนเซียส 
อุณหภูมิน้ าป้อน หลังปรบัปรุง   =   90       องศาเซนเซียส 
ดังนั้น สามารถประหยัดเช้ือเพลงิได ้ =  (90 – 50) / 6 x 100% 

       =  6.67 % 
ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ ก่อนปรบัปรุง   =  615,100 kg/ป ี   
ดังนั้น  เช้ือเพลงิที่ประหยัดได้   =  615,100.00 x (6.67 /100)    

       =  41,027.17 kg/ปี    
 
คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถประหยัดได้  = ปรมิาณเช้ือเพลิงที่ประหยัดได ้x ค่าเช้ือเพลงิเฉลี่ย 

=  41,027.17 x 0.80 
       =  32,821.74 บาท/ปี 

เทียบเท่า     =     32,821.74 / 28,000 
       =     1.172  toe/ปี 

เงินลงทุน      =  65,000   บาท  
คิดเป็นระยะเวลาคืนทุน     =  65,000 / 32,821.74 

=  1.98   ป ี

o มาตรการอุ่นน้ าป้อนก่อนเข้าหม้อไอน้ าจากปล่องก๊าซไอเสีย  
 ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานอุตสาหกรรมห้องเย็น ด าเนินกิจการผลิตอาหารแปรอาหารทะเลแช่แข็ง
และตากแห้ง โดยส่วนหนึง่ในกระบวนการผลิตจะใช้พลังงานความร้อนเพื่อใช้ในการอบ การนึง่ และพลาสเจอร์ไรส์

   โดยความรอ้นที่ใช้มาจากหมอ้ไอน้ า  ที่มกีารผลติความดันไอน้ า 3.0-4.0  บาร์ มีอุณหภูมิความรอ้น
ประมาณ 120 – 150 C  โดยใช้เวลาประมาณ 6-8  ช่ัวโมง 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 



 

รูปท่ี 5.53 แสดงแผนผงัการใช้งานระบบหม้อไอน้ าของโรงงาน 

 ปัญหาของระบบก่อนการปรับปรุง 
 จากการส ารวจการใช้ไอน้ าในกระบวนการผลิต พบว่า บริเวณหม้อไอน้ ามีถังน้ า

ป้อนติดต้ังใกล้กับท่อปล่องไอเสียของหม้อไอน้ า  การตรวจวัดอุณหภูมิของน้ าป้อนก่อนเข้าสู่หม้อไอน้ าพบว่ามี

อุณหภูมิไม่สูงมากนักอยู่ประมาณ 30-33 C  โดยน้ าป้อนที่มีอุณหภูมิที่ต่ าๆ เมื่อน ามาต้มให้กลายเป็นไอต้อง
ใช้เวลาที่นานกว่าน้ าที่มีอุณหภูมิสูง  ดังนั้น จึงสิ้นเปลื้องเช้ือเพลิงในการเผาไหม้ให้ความร้อนมาก หากมีการ
อุ่นอุณหภูมิของน้ าป้อนให้สูงข้ึนจะสามารถลดปริมาณการใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไอน้ าลงได้  

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 5.54 แสดงลักษณะการใช้งานของหม้อไอน้ ากอ่นการปรับปรงุ 

 แนวคิดและข้ันตอนการด าเนินงาน 
- ด าเนินการตรวจวัดอุณหภูมิของน้ าป้อนก่อนเข้าหม้อไอน้ า 
- รวบรวมข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงย้อนหลังในรอบปี เพื่อวิเคราะห์หาศักยภาพ

ในการประหยัดพลังงาน 

Deisel Oil

 Tank

IW Water

T ~ 30-35 C

ถงัพลาสเจอร์ไรส์

หมอ้น่ึง

หมอ้ตม้น ้า

Boiler 

Model WT-BLR-02

Cap. 500 kg./hr.

Work Press. 10.0  bar

Use Press.   4.0 bar. Stop

                     3.0 bar. star

1 "
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 



- ปรับปรุงโดยการติดตั้งท่อน้ าป้อนเข้าสู่หม้อไอน้ า พันรอบท่อปล่องไอเสีย
ของหม้อไอน้ า เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างอุณหภูมิของไอเสีย บริเวณผิวท่อที่มีอุณหภูมิสูงถึง 
110 C แลกเปลี่ยนกับท่อทองแดงที่เป็นน้ าป้อนมีอุณหภูมิอยู่ที่ 32.0 C ให้มีอุณหภูมิที่สูงข้ึนก่อนป้อนสู่หม้อ
ไอน้ า  

- ท าการหุ้มฉนวนกันความร้อนที่บริเวณพื้นที่ปรับปรุงเพื่อเพิ่มอุณหภูมิน้ าให้
สูงข้ึนอีก 

- ท าการตรวจวัด และวิเคราะห์ผลการด าเนินมาตรการที่ประหยัดได้ 
- แต่งตั้งทีมงานคอยติดตามการปฏิบัติงานในมาตรการดังกล่าว 
- สรุปผลการด าเนินการ และผลการประหยัดที่ เกิดข้ึนจากการด าเนิน

มาตรการ 
- น าเสนอผลการด าเนินการให้กับผู้บริหารและคณะกรรมการอนุรักษ์

พลังงานรับทราบ 
 

o สภาพหลังการปรับปรุง 
การด าเนินการมาตรการอุ่นน้ าป้อนกอ่นเข้าหม้อไอน้ า โดยใช้ก๊าซร้อนทิง้จากปลอ่ง

ไอเสียของหมอ้ไอน้ า สามารถประหยัดน้ ามันดเีซลที่ใช้เป็นเช้ือเพลงิลงได้ 3,122.22 ลิตร/ปี คิดเป็นเงิน 
90,638 บาท/ป ี
 
 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 5.55 ที่แสดงลกัษณะการใช้งานของหมอ้ไอน้ าหลังการปรับปรุง 

ประหยัดเช้ือเพลงิได้    3,122.22   ลิตร/ป ี 
 หรือเทียบเท่า     2.691     toe/ป ี

คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้     90,638.05    บาท/ปี      
  เงินลงทุน      1,600     บาท 

ระยะเวลาคืนทุน     0.02    ปี 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

o ข้อเสนอแนะและแนวทางการขยายผล 
ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงาน  และขอความร่วมมือกับ

พนักงานในการช่วยกันประหยัดพลังงาน  

o  วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 
 

 จากสมการ Qf   =   mfC ´ (T1 – T 2  ) 
 

เมื่อ  T2 คือ พลังงานความรอ้นที่ประหยัดได้ (kJ/hr)    
   mf คือ ปริมาณน้ าป้อนหม้อไอน้ า (l/hr)     
   C คือ ค่าความร้อนจ าเพาะของน้ า เท่ากบั 4.186 (kJ/kgC)  
   T1 คือ อุณหภูมิของน้ าหลังการแลกเปลี่ยนความรอ้น (C)   
   T2 คือ อุณหภูมิของน้ าป้อนหม้อไอน้ า (°C) 

แทนค่า  mf =  375  l/hr,C  = 4.186  kJ/kg.C,                   
T1 = 65.0 C  และ T2  = 32.0 C  

 
ดังนั้น  Qf   =  51,801.75 kJ/hr 

ช่ัวโมงการท างาน     =  6  ช่ัวโมง/วัน  
จ านวนวันท างาน      =  300  วัน/ป ี  

    Qf   =  93,243,150 kJ/ป ี  
       =  93,243.15 MJ/ป ี  

ค่าความร้อนของน้ ามันดีเซล   =  36.42  MJ/ลิตร  
ประสิทธิภาพหม้อไอน้ า    =  82.00  % 
คิดเป็นน้ ามันดีเซลที่ประหยัดได ้  =  (Qf) / (ค่าความร้อนของน้ ามนัดีเซล x ประสทิธิภาพ) 

       = (93,243.15/36.42)/(82.0/100) 
       =  3,122.22 ลิตร/ป ี  
       =  2.691  toe/ป ี  

ราคาน้ ามันดีเซลรวมค่าขนส่ง    =  29.03  บาท/ลิตร  
คิดเป็นเงินทีส่ามารถประหยัดได้   =  90,638.05 บาท/ป ี  
 

o การลงทุนและระยะเวลาในการคืนทุน      
 

ราคาเดินท่อระบบ    =  1,600  บาท  
ระยะเวลาคืนทุน      =  (1,600.00 / 90,638.05) 

 =  0.02  ปี  
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170 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

o มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ า 
 ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานมีการใช้หม้อไอน้ าขนาด 1 ตัน จ านวน 2 ชุด โดยใช้น้ ามันเตาเกรด A เป็น
เช้ือเพลิง ผลการตรวจวัดองค์ประกอบของก๊าซไอเสีย ของหม้อไอน้ าชุดที่ 1 พบว่ามีปริมาณ O2 เท่ากับ 10% 
โดยปริมาตร อุณหภูมิของไอเสีย 160 oC และหม้อไอน้ าชุดที่ 2 พบว่ามีปริมาณ O2 เท่ากับ 9.8% โดยปริมาตร

อุณหภูมิของไอเสีย 155 oC ซึ่งหม้อไอน้ าที่ใช้เช้ือเพลิงเหลวขนาดก าลังการผลิตไอน้ าไม่เกิน10 ตัน/ชม.
ควรจะมีค่า O2 ไม่เกิน 4%  

 ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
จากผลการส ารวจการใช้งานหม้อไอน้ า พบว่าค่า O2 ที่ท าการตรวจวัดได้จากไอ

เสียพบว่ามีค่าสูงกว่ามาตรฐาน แสดงให้เห็นถึงอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้เช้ือเพลิงมากเกินไป ซึ่งอากาศ
ส่วนเกินนี้จะพาความร้อนออกไปทางปล่องไอเสีย 
 

  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.56 แสดงการตรวจวัดประสทิธิภาพหม้อไอน้ ากอ่นการปรบัปรุง 

 แนวคิดและข้ันตอนการด าเนินการ 
จากการส ารวจและตรวจวัดท าให้ทีมงานอนุรักษ์พลังงานของโรงงานมีความคิดที่

จะปรับอัตราส่วนการเผาไหม้ของหม้อไอน้ าเพื่อช่วยลดการใช้น้ ามันเตาเกรด A ของหม้อไอน้ าลง โดยไดด้ าเนนิการ
เป็นข้ันตอนต่างๆ  ดังนี้ 

- ส ารวจเก็บข้อมูลสภาพการใช้งานปัจจุบัน 
- ทีมงานร่วมกันหาวิธีการปรับปรุง 
- จัดท าแผนปฏิบัติ 
- ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

o สภาพหลังปรับปรุง 
โรงงานด าเนินการควบคุมปริมาณอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ให้น้อยลงโดยการปรับ

อัตราส่วนการเผาไหม้ขอหม้อไอน้ า ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ให้มีค่า O2 อยู่ที่ 7.20% และ 4.15% ตามล าดับ ทั้งนี้
จ าเป็นต้องพิจารณาปริมาณการเกิดก๊าซ CO ให้อยู่ในปริมาณที่ต่ าด้วย เนื่องจากถ้าปรับลดปริมาณก๊าซลงมาก
เกินไปจะท าให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 5.57 แสดงการตรวจวัดประสทิธิภาพหม้อไอน้ าหลงัการปรบัปรุง 

  เงินลงทุน  -  บาท 
  ผลประหยัดที่ได้  40,994.60 บาท        0.00228 ktoe/ป ี
  ระยะเวลาคืนทุน  -  ป ี
 

o ข้อเสนอแนะ  
ค่า O2 ที่ตรวจวัดได้จากไอเสียพบว่ามีค่าสูงกว่ามาตรฐานแสดงว่ามีอากาศที่ใช้ในการ

เผาไหม้เช้ือเพลิงมากเกินไป อากาศส่วนเกินนี้จะพาความร้อนออกไปทางปล่องไอเสีย  ดังนั้นจึงควรควบคุม
ปริมาณอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ให้น้อยลง โดยการปรับอัตราส่วนการเผาไหม้ให้มีค่า O2 อยู่ที่ประมาณ 4% 
ทั้งนี้จ าเป็นต้องพิจารณาปริมาณการเกิดก๊าซ CO ให้อยู่ในปริมาณที่ต่ าด้วยเนื่องจากถ้าปรับลดปริมาณก๊าซลง
มากเกินไปจะท าให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ 

 
o วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 

 ให้  F  =  ปริมาณการใช้น้ ามันเตา      
   = 273,873.36 l/y 
  D = ความหนาแน่นของเช้ือเพลงิ       
   = 0.95 kg/l 
  LH = ค่าความร้อนต่ าของเช้ือเพลงิ       
   = 38.18 MJ/kg 
  O2 = ปริมาณออกซเิจนในก๊าซเสีย  % 
  Cpg = ความร้อนจ าเพาะของก๊าซเสีย       
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

   = (0.00005 x Tg) + 0.32      
   =  (0.00005 x 160) + 0.32  
   = 0.33 kJ/Nm3. oC 
  Ta = อุณหภูมิของบรรยากาศ       
   = 36.00 oC 
  Tg = อุณหภูมิไอเสียออกจากห้องเผาไหม ้ oC 

o ตัวอย่างการค านวณผลประหยัดของหม้อไอน้ า ชุดที่ 1 
 ก่อนปรับปรุง 

 ปริมาณออกซเิจนออกจากห้องเผาไหม้ (% O2) = 10.00 % 
 อุณหภูมิไอเสียออกจากห้องเผาไหม้ (Tg)  = 160.00 oC 
 ปริมาณอากาศเชิงทฤษฎี(Ao)   = (0.85 x LH/4.187) + 2 
       = (0.85 x 38.18/4.187) + 2 
       = 9.75 Nm3/kgfuel 
 ปริมาณก๊าซเสียเชิงทฤษฎี(Go)   = 1.11 x LH/4.187 
       = 1.11 x 38.18/4.187 
       = 10.12 Nm3/kgfuel 
 อัตราส่วนของอากาศ (m)    = 21/(21-O2) 
       = 21/(21-10.00) 
       = 1.91 
 ปริมาณก๊าซเสียจริง(G)    = Go + (Ao x ( m - 1 )) 
       = 10.12 + (9.75 x (1.91 - 1)) 
       = 18.99 Nm3/kgfuel 
 ความร้อนสญูเสียในก๊าซเสีย (Qg)      = F x D x G x Cpg x (Tg-Ta)/1,000 

= 273,873.36 x 0.95 x18.99 x 0.33 x (160.00 - 36.00)/1,000.00 = 202,178.04 MJ/yr 
 

 หลังปรับปรุง 
 ปริมาณออกซเิจนออกจากห้องเผาไหม้ (% O2) = 7.20 % 
 อุณหภูมิไอเสียออกจากห้องเผาไหม้ (Tg)  = 165.00 oC 
 ปริมาณอากาศเชิงทฤษฎี(Ao)   = (0.85 x LH / 4.187) + 2  
       =  (0.85 x 38.18/4.187) + 2 
       = 9.75 Nm3/kgfuel 
 ปริมาณก๊าซเสียเชิงทฤษฎี(Go)   = 1.11 x LH / 4.187  
       = 1.11 x 38.18/4.187 
       = 10.12 Nm3/kgfuel 
 อัตราส่วนของอากาศ (m)    = 21/(21-O2) 
       = 21/(21-7.20) 
       = 1.52 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

 ปริมาณก๊าซเสียจริง(G)    = Go + (Ao x ( m - 1 )) 
       = 10.12 + 9.75 x (1.52 - 1) 
       = 15.19 Nm3/kgfuel 

 
 ความร้อนสญูเสียในก๊าซเสีย (Qg)      =        F x D x G x Cpg x (Tg-Ta)/1,000 
 = 273,873.36 x 0.95 x15.19 x 0.3 x (165.00 - 36.00)/1,000 = 168,242.15  MJ/yr 
 
 เช้ือเพลิงทีป่ระหยัดได ้    = [Qg (ก่อน) - Qg (หลงั)] / (LH * D) 

= [202,178.08 – 168,242.15)] / (38.18 * 0.95)  = 935.62 ลิตร/ป ี
 

 ราคาเช้ือเพลิง     = 16.29 บาท/ลิตร 
 เงินทีป่ระหยัดได ้    = 935.62 x 16.29 
       = 15,241.25 บาท/ป ี
 หรอืคิดเป็นผลประหยัดจากน้ ามันดบิทีป่ระหยัดได ้ = 935.62 x (903.80/109) 
       = 0.00085 ktoe/ป ี
 

 ผลประหยัดรวม  
 เช้ือเพลิงทีป่ระหยัดได้ในหมอ้ไอน้ าชุดที่ 1  = 935.62            ลิตร/ป ี
 เช้ือเพลิงทีป่ระหยัดได้ในหมอ้ไอน้ าชุดที่ 2  =        1,580.93  ลิตร/ป ี
 รวม      = 2,516.55 ลิตร/ป ี
 เงินทีป่ระหยัดได ้    = 40,994.60 บาท/ป ี
 หรอืคิดเป็นผลประหยัดจากน้ ามันดบิทีป่ระหยัดได ้ = 0.00228 ktoe/ป ี
 

 เงินลงทุน 
ไม่มีเงินลงทุน เนื่องจากโรงงานร่วมกับทมีที่ปรึกษาในการด าเนินการเอง
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

ตารางท่ี 5.10 การค านวณการปรบัอัตราส่วนอากาศต่อเช้ือเพลงิของหม้อไอน้ าใหเ้หมาะสม 

 

รายการ ตัวย่อ หน่วย
ข้อมูล 1 2
ปริมาณการใชน้ ้ามนัเตา F l/y 273,873.36 273,873.36
ความหนาแน่นของเช้ือเพลิง D kg/y 0.95 0.95
ค่าความร้อนต ่าของเช้ือเพลิง LH MJ/kg 38.18 38.18

ความร้อนจ าเพาะของก๊าซเสีย Cpg kJ/Nm3.oC 0.33 0.33

อุณหภูมิของบรรยากาศ Ta
oC 36.00 36.00

ก่อนปรับปรุง

ปริมาณออกซิเจนออกจากหอ้งเผาไหม้ %O2 % 10.00 9.80

อุณหภูมิไอเสียจากหอ้งเผาไหม้ Tg
oC 160.00 155.00

ปริมาณอากาศเชิงทฤษฎี Ao Nm3/kg fuel 9.75 9.75

ปริมาณก๊าซเชิงทฤษฎี Go Nm3/kg fuel 10.12 10.12

อตัราส่วนของอากาศ m - 1.91 1.88

ปริมาณก๊าซเสียจริง G Nm3/kg fuel 18.99 18.70

ความร้อนสูญเสียในก๊าซเสีย Qg MJ/y 202,178.04 191,062.70
หลังปรับปรุง

ปริมาณออกซิเจนออกจากหอ้งเผาไหม้ %O2 % 7.20 4.15

อุณหภูมิไอเสียจากหอ้งเผาไหม้ Tg
oC 165.00 160.00

ปริมาณอากาศเชิงทฤษฎี Ao Nm3/kg fuel 9.75 9.75

ปริมาณก๊าซเชิงทฤษฎี Go Nm3/kg fuel 10.12 10.12

อตัราส่วนของอากาศ m - 1.52 1.25

ปริมาณก๊าซเสียจริง G Nm3/kg fuel 15.19 12.56

ความร้อนสูญเสียในก๊าซเสีย Qg MJ/y 168,242.15 133,720.71
เช้ือเพลิงท่ีประหยดัได้ - ลิตร/ปี 935.62 1,580.93
ราคาเช้ือเพลิง - บาท/ลิตร 16.29 16.29
เงินท่ีประหยดัได้ - บาท/ปี 15,241.25 25,753.35
หรือคิดเป็น - ktoe/ปี 0.00085 0.00143

หม้อไอน า้
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

บทท่ี 6 
เทคนิคการตรวจสอบความผิดปกติของสญัญาณเอาท์พุท 

 
วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝกึอบรมเข้าใจหลักการการใช้งานของสญัญาณเอาท์พุทที่ใช้งานร่วมกบั PLC 
2) เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝกึอบรมตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดจากสญัญาณเอาท์พุท 
 
บทน า 
 หลักการการใช้งานของสัญญาณเอาท์พุทที่เป็นสัญญาณดิจิตอล และอนาลอก ทั้งแบบที่เป็น NPN 
และ PNP โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดจากสัญญาณ
เอาท์พุทแบบต่าง ๆ          
 
6.1. หลักการการใช้งานสัญญาณเอาท์พุทท่ีใช้งานร่วมกับ PLC มี 2 แบบ ได้แก่ หลักการการใช้งาน 
สัญญาณเอาท์พทุแบบดจิิตอลและหลักการการใช้งานสัญญาณเอาท์พุทแบบอนาลอก 
 

6.1.1. หลักการการใช้งานสัญญาณเอาท์พุทแบบดิจิตอล จะเป็นแบบ ON/OFF Output ก็จะมี
ลักษณะการท างานเป็นอย่างเดียวกับ Input นั่นก็คือ มีลักษณะการท างานเพียง 2 สภาวะเท่านั้นคือ "เปิด" 
(ON) และ "ปิด" (OFF) ซึ่งจากนี้ยังแบ่งย่อยออกไปอีกตามชนิดของอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ในการ ON/OFF 
 

(1) ดิจิตอลเอาท์พุท (Digital Output) 

สามารถสั่งการท างานได้เพียง “ON” หรือ “OFF” จัดว่าเป็นการควบคุมแบบดิจิตอลเอาท์พุทโดยมีชนิดของ
เอาท์พุทให้เลือกใช้ 3 แบบคือ  

o เอาท์พุทชนิด “Relay Contact Output” 
o เอาท์พุทชนิด “Transistor Output” 
o เอาท์พุทชนิด “Solid State Relay: SSR Output” 
 
o เอาท์พุทชนิดรีเลย์ “Relay Contact Output”  

เอาท์พุทชนิดรีเลย์สามารถน าเอาท์พุทไปขับโหลด ACหรือ DC ก็ได ้ลักษณะวงจรดงัรปูที่ 6.1 

 

รูปท่ี 6.1 วงจรขับโหลด AC หรือ DC 
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 วงจรเอาท์พทุแบบรีเลย ์
การเปิด/ปิดหน้าสัมผัสของรีเลย์จะอาศัยหลักการท างานของสนามแม่เหล็กดังนั้นเวลาที่

น าหน้าสัมผัสรีเลย์ไปใช้งานจึงเปรียบได้เสมือนสวิตช์ควบคุมแบบ NO หรือ NC จึงสามารถที่จะใช้หน้าสัมผัส
ไปควบคุมโหลดได้ทั้งชนิด AC หรือ DC ซึ่งข้อพิจารณาในการเลือกใช้ต้องพิจารณาความสามารถทนกระแส
และแรงดันได้สูงสุดเท่าไร ปกติแล้วภาคเอาท์พุทของ PLC ที่ เลือกเป็นชนิดรีเลย์เอาท์พุททนกระแสใช้งาน
ตามปกติได้ 2A จึงไม่เหมาะที่จะน าไปขับโหลด AC หรือ DC ที่มีกระแสสูงกว่า 2A คุณสมบัติต่างๆ ของภาค
เอาท์พุทชนิดรีเลย์ แสดงไว้ในตารางที่ 6.1 กรณีโหลดที่ใช้งานมีกระแสกระชากสูงกว่า 2A มากๆ ไม่ควรใช้
เอาท์พุทรีเลย์ต่อกับโหลดน้ันๆ โดยตรง ควรต่อผ่านรีเลย์บัพเฟอร์ที่สามารถทนกระแสได้ดีกว่า 

ตารางท่ี 6.1 คุณสมบัติภาคเอาท์พทุชนิดรีเลย ์

 

อายุการใช้งานจะข้ึนอยู่กับขนาดโหลดที่ใช้ต่อกับเอาท์พทุชนิดรีเลย์ไปควบคุม จากตาราง
โหลดที่เป็นขดลวด (Inductive Load) จะท าใหอ้ายุการใช้งานรีเลย์สั้นกว่าโหลดจ าพวกหลอดไฟถึง 3 เท่า 
ส่วนในเรื่องเวลาตอบสนองตามคุณสมบัติภาคเอาท์พุทแบบรีเลย์ จะตอบสนองค าสั่งช้าทีสุ่ด เมื่อเปรียบเทียบ
กับภาคเอาท์พทุแบบอื่นๆ 

 พิกัดการเปิด/ปิดวงจร (Switching Rate) 
นอกจากอายุการใช้งานของเอาทพ์ุทแบบรเีลยจ์ะข้ึนอยู่กบัขนาดของโหลดแล้วความถ่ีในการ

เปิด / ปิด วงจรโหลดเป็นพิกัดอีกตัวหนึง่ทีส่่งผลตอ่อายุการใช้งาน โดยปกติแล้วไม่ควรเปิด / ปิดวงจรโหลด
เกินกว่า 30 ครั้งต่อนาท ีถ้าจ าเป็นต้องเปิด/ปิดวงจรบ่อยครั้ง ควรใช้เอาท์พุททรานซิสเตอร์จะเหมาะสมกว่า 
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 วงจรป้องกันหน้าคอนแทค 
ในการใช้งานเอาทพ์ุทรีเลย์ ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานข้ึนควรต่อวงจรป้องกันหน้าคอนแทค

เข้ากับรเีลย์เพื่อลด Noise และป้องกันการสร้างกรด Nitric และ Carbide ซึ่งจะเกิดข้ึนขณะทีห่น้าคอนแทค

เปิดวงจร การใช้วงจรป้องกันจะช่วยลดผลกระทบดงักล่าวได้ ตารางข้างล่างแสดงตัวอย่างการต่อวงจรป้องกัน 
เวลาเราใช้เอาท์พทุรเีลย์ตัด/ต่อโหลดประเภท Inductive เช่น Solenoid valve จะท าให้เกิดการอาร์ค (Are) 
ข้ึนที่หน้าคอนแทค ถ้าสภาพแวดล้อมมีความช้ืนสูงจะส่งผลท าให้เกิดกรด Nitric ซึ่งจะท าใหร้ีเลย์ท างานผิดปกติ
ได ้ดังนั้นควรใช้อุปกรณ์ลด Surge เพื่อลดปัญหาดังกล่าว 

ตารางท่ี 6.2 Surge Suppressors 
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 โหลดความต้านทานและโหลดอินดกัทีฟ 
ความสามารถในการเปิด/ปิด (Switching power) ของโหลด Inductive จะต่ ากว่าโหลดความต้านทาน 
เนื่องจากมีพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าสะสมในคอล์ยของโหลดอนิดักทีฟ ตารางข้างล่างแสดงกระแสกระชาก 
(Inrush) ที่เกิดจากโหลดประเภทต่าง ๆ 

ตารางท่ี 6.3 โหลด AC กับ Inrush Current 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

o เอาท์พุทชนิดทรานซิสเตอร์ (Transistor Output)  
เอาท์พุทแบบทรานซิสเตอร์ มีให้เลือกใช้อยู่ 2 ประเภทคือ เอาท์พุททรานซิสเตอร์แบบ 

NPN และ เอาท์พุททรานซิสเตอร์แบบ PNP 
 เอาท์พุททรานซิสเตอร์แบบ NPN มีลักษณะวงจรดังรูปที่ 6.2 

 

 

รูปท่ี 6.2 วงจรภายในเอาทพ์ุททรานซสิเตอร์แบบ NPN 

จากวงจรภายในจะใช้ออปโตทรานซสิเตอร์ผลิตสญัญาณขับทรานซสิเตอร์ Q1 โดย 
จะท าหน้าที่ขับโหลดอีกที วงจรลักษณะนี้ท าให้วงจรภายในแยกสัญญาณกราวนด์ออกจากวงจรภาค

เอาท์พุทไดส้่วนลักษณะการต่อวงจรใช้งานนั้นสามารถต่อใช้งานขับโหลดได้เฉพาะ DC เท่านั้นดังรปูที่ 6.3 

 

รูปท่ี 6.3 การต่อใช้งานเอาท์พุททรานซิสเตอร์แบบ NPN 

การต่อขับโหลดดังรปูการต่อใช้งานเอาท์พุททรานซสิเตอร์แบบ NPN เป็นการต่อ
แบบซงิค์ (Sink type) คือดึงกระแสเข้าสู่ภาคเอาทพ์ุท ดงันั้นทรานซิสเตอร์ตอ้งทนกระแสซงิค์ได้เพื่อปอ้งกัน
ไม่ให้ทรานซิสเตอรพ์ังที่ขาอมิิเตอร์ Q1 เขียนว่า COM (COMMON) เนื่องจากว่าเวลาน าภาคเอาท์พทุแบบนี้ไป
ใช้งานจริงจะมีวงจรลักษณะนี้ต่ออยู่หลายชุดเช่น 8, 16, 32 ชุดเป็นต้น วงจรใช้งานจรงิกจ็ะต่อขาอิมเิตอร์
ร่วมกันแล้วดึงออกมาเป็นขาทีเ่ขียนว่า “COM” นั่นเองและที่ขั้ว +V ก็ต่อร่วมเช่นกันคุณสมบัตสิ่วนต่างๆ ของ
ภาคเอาท์พุททรานซสิเตอร์แบบ NPN นี ้สามารถดูรายละเอยีดได้ดังตารางที ่6.4  
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ตารางท่ี 6.4 คุณสมบัติภาคเอาท์พทุทรานซสิเตอร์แบบ NPN 

 

 อัตราทนการท างานสูงสุด (Max. Switching Capacity) 
จัดเป็นตัวแปรที่ต้องค านึงถึงเวลาน าไปใช้งาน เพราะว่าภาคเอาท์พุท PLC เวลาที่

ผลิตออกมาใช้งาน จะมีวงจรทรานซสิเตอร์มากกว่า 1 ชุดเสมอ เช่น 8, 16 ชุด ท าให้ต้องพิจารณากระแสที่
สามารถจะขับโหลดได้พร้อมกันทุกชุดของเอาท์พทุด้วย ดังรปูที ่6.4 

 

รูปท่ี 6.4 กราฟกระแส (IC) ขับโหลด 

จากกราฟพบว่าถ้าขับโหลดทลีะชุดไม่พร้อมกัน สามารถที่จะขับโหลดได้ถึง 300 mA 
ที่แรงดัน 24 VDC ได้ แต่เมื่อขับโหลดพร้อมกันทั้งหมด16 ชุดก็จะท าใหจ้่ายกระแส (IC) ได้เพียง 4.8 mA 

ต่อ 1 โหลด ดังนั้นเวลาใช้ภาคเอาท์พุทแบบทรานซสิเตอร์ ถึงแม้ว่าสามารถตอบสนองโหลดได้เร็วกว่ารีเลย์

แต่มีข้อจ ากัดในเรือ่งกระแส ส่วนใหญจ่ะใช้ภาคเอาทพ์ุททรานซิสเตอร์ขับโหลดวงจรอเิล็กทรอนิคส์แบบต่างๆ 

เช่น 7-Seg Display, Digital Controller, Servo Driver เป็นต้น 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

 ภาคเอาท์พุททรานซิสเตอร์แบบ PNP   
มีลักษณะวงจรภายในเอาท์พุททรานซิสเตอร์แบบ PNP ดังรูปที่ 6.5 
 

 

รูปท่ี 6.5 วงจรภายในเอาท์พุททรานซิสเตอร์แบบ PNP 

ลักษณะวงจรคล้ายวงจรของเอาท์พุททรานซสิเตอร์แบบ NPN เพียงแตเ่ปลี่ยนวงจร
ส่วน Q1 เท่านั้น ลักษณะการต่อวงจรสามารถต่อได้ดังรูปที่ 6.6 

 

รูปท่ี 6.6 การต่อใช้งานเอาท์พุททรานซสิเตอร์แบบ PNP 

ต่อวงจรโดยข้ัวที่เขียนว่า COM ของภาคเอาท์พุท ให้ต่อไฟบวก (+V) ขา 0V ต่อกับ
ไฟ 0V และขา OUT ต่อกับโหลดการต่อวงจรลักษณะแบบนี้เป็นการต่อแบบซอร์ส  (Source type) โดยที่
ทรานซิสเตอร์ Q1 ต้องทนกระแสที่จะจ่ายให้โหลดได้ เราอาจจะเรียกว่า กระแสซอร์ส (I source) คุณสมบัติ
ของวงจรเอาท์พุทแบบนี้แสดงไว้ดังตารางที่ 6.5 

ตารางท่ี 6.5 คุณสมบัติภาคเอาท์พทุทรานซสิเตอร์แบบ PNP 
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ภาคเอาท์พุททรานซสิเตอร์แบบ PNP จะมีคุณสมบัติในเรื่องอัตราทนการท างาน
สูงสุด (Max switching capacity) เหมือนกับภาคเอาทพ์ุททรานซิสเตอร์แบบ NPN ซึ่งดูได้จากรปูกราฟ
กระแส (IC) ขับโหลดเช่นกัน 

o เอาท์พุทชนิดโซลิตสเตรทรีเลย ์(Solid State Relay: SSR)  
เอาท์พุทประเภทนี้จะน ามาใช้ควบคุมโหลด AC ที่ต้องการควบคุมความเร็วในการ

ตอบสนองที่ดีกว่าใช้เอาท์พุทแบบรีเลย์ อุปกรณ์ภาคเอาท์พุทที่ใช้จะใช้ไตรแอดเป็นสวิตช์ควบคุมโหลด 
ลักษณะวงจรเอาท์พุทแบบ SSR นี ้แสดงไว้ดงัรูปที่ 6.7 

 

รูปท่ี 6.7 วงจรภายในเอาทพ์ุทโซลิตสเตรทรีเลย์ 

คุณสมบัติของไตรแอดจะท าให้สามารถควบคุมโหลด AC ได้ทั้งซีกบวกและซีกลบของ
รูปคลื่นไซน์ (Sine wave) ส่วนวงจรทริกเกอร์ท าหน้าที่กระตุ้นไตรแอดให้ท างานสอดคล้องกับรูปคลื่นไซน์  
อย่างน้อยก็เป็นการป้องกันไตรแอดได้ระดับหนึ่ง การต่อวงจรเอาท์พุทแบบ SSR สามารถต่อใช้งานได้ดังรูปที่ 
6.8 

 

รูปท่ี 6.8 การต่อใช้งานเอาท์พุท SSR 

ลักษณะการตอ่วงจรโหลดกบัภาคเอาท์พทุ SSR จะต่อในลกัษณะอนุกรมกันโดยขาข้าง
หนึ่งของโหลดต่อกบัขา OUT อีกข้างต่อเข้ากบัแหล่งจ่ายไฟสลบั ส่วนขาอีกข้างหนึง่คือขา COM น าไปต่อกับ
ข้ัวแหล่งจ่ายไฟสลับอีกข้าง คุณสมบัติของเอาท์พุท SSR ดูได้จากตารางที ่6.6 
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ตารางท่ี 6.6 คุณสมบัติภาคเอาท์พทุแบบโซลิตสเตรทรเีลย ์(SSR) 

 

6.1.2. หลักการการใช้งานสัญญาณเอาท์พุทแบบอนาลอก จะเป็นลักษณะการให้สัญญาณออกมาใน
รูปแบบของสัญญาณต่อเนื่องที่เป็นสัญญาณมาตรฐานได้แก่สัญญาณด้านกระแส 4-20mA สัญญาณแรงดัน
มาตรฐาน 0-5V, 1-5V, 0-10V 

 
(1) อนาลอกเอาท์พุท (Analog Output) 

เป็นการเพิม่ความสามารถให ้ PLC ส่งสญัญาณควบคุมเชิงปริมาณได ้ ค่าที่จะส่งออกไปก็
จัดเป็นค่าสัญญาณมาตรฐานเหมอืนภาคอินพุทแบบอนาลอกคือ สัญญาณ 0-10 VDC, ±10 VDC และ 1-5 V 
(4-20mA) ลักษณะกราฟภาคเอาท์พทุทีจ่ะสง่สญัญาณออกไปเหมือนกบักราฟอนาลอกอินพุท การส่งสัญญาณ
ของอนาลอกเอาท์พุทจะสง่สญัญาณ 2 แบบ คือ แรงดันและกระแส การต่อสายสัญญาณเพื่อเลือกสัญญาณ
เป็นกระแสหรือแรงดันของภาคเอาท์พทุอนาลอกจะมสีัญญาณก ากับข้ัวไว้ สามารถแยกการต่อได้ 2 ลักษณะดัง
รูปที่ 6.9 

 

(ก) ส่งสัญญาณแบบแรงดัน (Voltage Output) 
 

 

(ข) ส่งสัญญาณแบบกระแส (Current Output) 

รูปท่ี 6.9 (ก) แรงดันของอนาลอกเอาท์พุท (ข) ส่งสัญญาณแบบกระแส 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

วิธีการสังเกตข้ัวต่อสายของอนาลอกเอาท์พุท จะมีสญัลกัษณ์แยกไว้ว่าเป็นของอนาลอกเอาท์พุทชนิดใด ดังรูป
ที่ 6.10 

 

หมายเหตุ : ตั้งแต่ข้ัว A4-A8/B4-B8 ว่าง 

รูปท่ี 6.10 ต าแหน่งขั้วอนาลอกเอาท์พทุ 

6.1.3 แหล่งจ่ายพลังงาน (Power Supply Unit) 
แหล่งจ่ายพลังงาน จะท าหน้าที่จ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ภายใน PLC ได้แก่ อุปกรณ์ไอซี,

ไฟเลี้ยงวงจรก าหนดการท างานแบบต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังจ่ายพลังงานเลี้ยงวงจรที่จะน ามาต่อกับ PLC 
ทั้ง อินพุท/เอาท์พุท ไดอะแกรมของแหล่งจ่ายพลังงานเขียนไดอะแกรมได้ดังรูปที่ 6.11 
 

 

รูปท่ี 6.11 ไดอะแกรมภาคแหลง่จ่ายไฟ PLC 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

แหล่งจ่ายพลังงานของ PLC จะแบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดหนึ่งส าหรับอปุกรณ์และวงจรภายในแต่
ละโมดลูต่างๆ ของ PLC อีกชุดหนึ่งเป็นตัวจ่ายพลงังาน (Service Unit 24VDC) 24VDC ส าหรบัการตอ่วงจร
ภาคอินพุทหรือเอาทพ์ุทก็ได้ โดยปกติแล้วชุดบริการ 24VDC ชุดน้ีจะจ่ายกระแสได้ค่อนข้างต่ า ไม่เหมาะ
ส าหรับน าไปจ่ายโหลดที่ดึงกระแสสูง ส่วนมากจะน าไปต่อใช้งานเฉพาะวงจรภาคอินพุท PLC เท่านั้น แต่ถ้าจะ
น าไปต่อส าหรับทดสอบเครื่อง PLC หรือชุดฝึกทดลอง ก็ไม่จ าเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายภายนอกเพิ่ม ยกตัวอย่าง
เช่น ชุดฝึกทดลอง PLC ของออมรอน เป็นต้น ส าหรับการใช้งานจริงแหลง่จ่ายจะถูกออกแบบมา 2 ลักษณะ 
ตามโครงสร้างภายนอก PLCคือ แหล่งจ่ายชนิดที่รวมอยู่ในตัว PLC เลย เช่น CP1L จะมีชุดจ่ายพลังงานในตัว
เพียงแค่ป้อนไฟให้กบั CP1L มันจะจัดสรรพลังงานให้กบัอปุกรณ์ต่างๆ บนตัว PLC อีกชนิดหนึง่จะแยกออกมา
เป็นโมดลู (Module) ลักษณะดังรปูที่ 6.12 

 

 

รูปท่ี 6.12 แหล่งจ่ายไฟชนิดโมดูล 

โดยปกติแล้วแหล่งจ่ายพลังงานที่ผลิตออกมาส าหรับขายทั่วโลก จะออกแบบให้ใช้ระบบไฟได้
หลายแบบ เพื่อที่จะท าให้ PLC ใช้ควบคุมระบบไฟฟ้าได้หลายแบบนั่นเอง คุณสมบัติของแหล่งจ่ายไฟของ 
PLC จะมีคุณสมบัติดังนี้ 

แหล่งจ่ายไฟ: 100-240 VAC 50/60 Hz หรือ 24 VDC 
ชุดบริการ 24 VDC: 24 V (0.5A) 

ส่วนการเลือกขนาดวัตต์จะค านวณจากโมดูลต่างๆ ของ PLC ที่ใช้งานซึ่งผู้ผลิตได้ออกแบบเผื่อไว้ให้เรียบร้อย
แล้ว 

 

 

 

 



 
 

 
PLC for Energy Saving 

 
 

คู่มือฝึกอบรม 

186 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

6.2. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นท่ีเกิดจากสัญญาณเอาท์พุท สามารถท าได้โดยการตรวจสอบ 
และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสัญญาณเอาท์พุทแบบดิจิตอลและการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสัญญาณ
เอาท์พุทแบบอนาลอก 

  
6.2.1. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากสัญญาณเอาท์พุทแบบดิจิตอล  

 การตรวจสอบการท างานของสัญญาณเอาท์พุทแบบดิจิตอล ด้วย CX-Programmer การ
ทดสอบสัญญาณเอาท์พุทแบบดิจิตอลของ PLC รุ่น CP1H, CP1L ว่าท างานปกติหรือไม่สามารถท าได้โดยการ
สั่งหรือบังคับให้ CIO Memory ของสัญญาณเอาท์พุทแบบดิจิตอลท างานแล้วตรวจสอบที่ตัวบ่งช้ีและการ
ประเมิน (Output indicators) 

 ตัวบ่งช้ีและการประเมิน (Output indicators) จะติดเมือ่สัง่หรอืบงัคับให้ CIO Memory ของ 
สัญญาณเอาท์พทุแบบดจิิตอลเป็น“1”และจะดบัเมือ่ไม่มกีารสัง่หรือบังคับให้ CIO Memory ของสัญญาณ
เอาท์พุทแบบดจิิตอลเป็น “1” หรือมีการสัง่หรือบังคับให้ CIO Memory ของสญัญาณเอาท์พุทแบบดจิิตอล
เป็น “0” 

o เงื่อนไขและข้อควรระวังในการทดสอบ 
ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดความเสียหายใดๆ เกิดข้ึนกับมนุษย์ หรือเครื่องจักร 

หรือทรัพย์สิน จากการทดสอบนี้ 
 
 การทดสอบนี้ควรจะต้องให้ PLC อยู่ใน Mode “PROGRAM” เพื่อความปลอดภัย

และเพื่อป้องกันความสับสนว่าสัญญาณเอาท์พุทแบบดิจิตอลท างานจากการสั่ง/บังคับ หรือจากการท างานของ
โปรแกรม 

 การทดสอบการท างานของส ัญญาณเอาท์พุทแบบดิจิตอล จะท าให้โหลดหรือ
อุปกรณ์ที่ต่ออยู่กับ สัญญาณเอาท์พุทแบบดิจิตอลท างาน ซึ่งอาจก่อเกิดความเสียหายข้ึนได้ ฉะนั้นควรถอด
โหลดหรืออุปกรณ์ที่ต่ออยู่กับ สัญญาณเอาท์พุทแบบดิจิตอลออกก่อน 
 
* หากจะทดสอบในขณะที่โหลดหรืออุปกรณ์ต่ออยู่กับสัญญาณเอาท์พุทแบบดิจิตอลให้กลับไปอ่านข้อ 1) 
 
** ในขณะที่ PLC อยู่ใน Mode “RUN” จะไม่สามารถสั่ง (SetOn, SetOff) หรือบังคับ (ForceOn, 
ForceOff) สัญญาณเอาท์พุทแบบดิจิตอลให้ท างานได้ 
 
*** ในขณะที่ PLC อยู่ใน Mode “MONITOR” จะไม่สามารถสั่ง (SetOn, SetOff) สัญญาณเอาท์พุทแบบ
ดิจิตอลต าแหน่งที่มีการใช้ในโปรแกรมให้ท างานได้ 
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 การอ้างอิงต าแหน่งของ Built-in สัญญาณเอาท์พุทแบบดิจิตอลของ PLC
รุ่น CP1H/CP1L 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

 

 แสดงข้อมูลจ าเพาะของ Built-in Digital Outputs แบบ Relay ของ PLC 
รุ่น CP1H/CP1L  

 

 
 
 แสดง Circuit configuration ของ Built-in Digital Outputs แบบ Relay ของ 

PLC รุ่น CP1H/CP1L  
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

 Output Wiring (Lower Terminal Block) : แสดงการต่อ Digital Output แบบ 
Relay เพื่อการทดสอบ 

 

 
 

 เปิดโปรแกรม CX-Programmer และท าการสื่อสารกับ PLC 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

ท าการสื่อสารกบั PLC >> ข้ึน Direct Online window 

 

 

ท าการสื่อสารกบั PLC >> ข้ึน CX-Programmer window 
 

 

 

เลือ
ก 

No 



 
 

 
PLC for Energy Saving 

 
 

คู่มือฝึกอบรม 

191 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

ท าการสื่อสารกบั PLC >> เมื่อ CX- Programmer หา PLC เจอจะสร้าง Project ให้ 
 

 
 

เปลี่ยน PLC ให้อยู่ใน Mode “PROGRAM”  
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

 เปลี่ยน PLC ให้อยู่ใน Mode “PROGRAM” >> ข้ึน CX-Programmer v9.4 window 
 

 
 

 

เปลี่ยน PLC ให้อยู่ใน Mode “PROGRAM” >> ตรวจสอบ Mode การท างานของ PLC 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

เปิด Memory ของ PLC 
 

 
 
ข้ึน PLC Memory window >> เปิด CIO Memory 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

ข้ึน PLC Memory window >> เปิด CIO Memory 
 

 
 
เปิด CIO Memory >> ดูสถานะปจัจบุันของ CIO Memory 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

เปิด CIO Memory >> ดูสถานะปจัจบุันของ CIO Memory 
 

 
 
ดูเป็นแบบเลขฐานสอง (Binary) >> ดูเป็นแบบเลขฐานสอง (Binary) 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

ดูสถานะปจัจบุันของ CIO Memory >> ดู CIO100 และ CIO101 
 

 
 
ดูเป็นแบบเลขฐานสอง (Binary) : แสดงต าแหน่งใน Memory กับต าแหน่ง  Output indicators  
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

ON CIO100 หรือ CIO101 ตามต าแหน่งที่ต้องการทดสอบ ตามตัวอย่าง ON CIO100.00 
 

 
 

ON CIO100 หรือ CIO101 ตามต าแหน่งที่ต้องการทดสอบ ตามตัวอย่าง ON CIO100.00 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

ON CIO100 หรือ CIO101 ตามต าแหน่งที่ต้องการทดสอบ ตามตัวอย่าง ON CIO100.00 

 

ON CIO100 หรือ CIO101 ตามต าแหน่งที่ต้องการทดสอบ ตามตัวอย่าง ON CIO100.00 

 

หากโหลดหรืออุปกรณ์ที่ต่อกบั Digital Output แบบ Relay ไม่ท างานตามต าแหนง่ที ่ON ข้อมูลใน Memory 
CIO100 และ CIO101 ต าแหน่งที ่ON ให้ตรวจสอบดังตอ่ไปนี้ 

1. ไม่ได้เปิดแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าของ Output  
2. ระดับแหลง่จ่ายแรงดันไฟฟ้าของโหลดหรืออปุกรณ์ไม่อยู่ในย่านท างานมัน 
3. ต่อสายไม่แน่น หรอืต่อไม่ถูกต าแหนง่  
4. Digital Output แบบ Relay เสีย 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

6.2.2. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากสัญญาณเอาท์พุทแบบอนาลอก  
 

(1) การตรวจสอบ Analog Outputs ด้วย CX-Programmer และ Digital Multimeter 
การทดสอบ Built-in Analog Outputs (D/A) ด้วย CX-Programmer และ  Digital Multimeter ของ PLC 
รุ่น CP1H-XA ว่าท างานปกติหรือไม่สามารถท าได้โดยการสั่งจาก CIO Memory ให้จ่ายสัญญานออกไปที่ 
Analog Outputs แล้วใช้ Digital Multimeter วัดที่ Analog Outputs Terminal block ค่าใน CIO 
Memory ของ Analog Outputs จะมีค่าเป็นไปตาม “D/A conversion data” ของ Output signal range 
ที่ตั้งใน PLC Setup ซึ่งจะสอดคล้องกับค่าที่สั่งจาก CIO Memory ให้จ่ายสัญญานออกไปต้องทดสอบให้แน่ใจ
ว่าจะไม่เกิดความเสียหายใดๆ เกิดข้ึนกับมนุษย์ หรือเครื่องจักร หรือทรัพย์สิน จากการทดสอบนี้ 

 การทดสอบนี้ควรจะต้องให้ PLC อยู่ใน Mode “PROGRAM” เพื่อความปลอดภัย หาก
ทดสอบในขณะที่ PLC อยู่ใน Mode “MONITOR” หรือ “RUN” จะท าให้โปรแกรมท างาน และ Output จะ
ท างานตามเงื่อนไขที่มีการอ้าง CIO Memory ของ Analog Outputs ซึ่งอาจกอ่เกิดความเสียหายข้ึนได้  
* หากจะหากทดสอบในขณะท่ี PLC อยู่ใน Mode “MONITOR” หรือ “RUN” ให้กลับไปอ่านข้อ 1). 
 

 การอ้างอิงต าแหน่งของ Built-in Analog Outputs ของ PLC รุ่น CP1H-XA 
 

 
 แสดงต าแหน่งของ Built-in Analog Outputs Terminal block ของ PLC รุ่น 

CP1H-XA 



 
 

 
PLC for Energy Saving 

 
 

คู่มือฝึกอบรม 

200 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

 
 

 แสดงข้อมูลจ าเพาะของ Built-in Analog Outputs ของ PLC รุ่น CP1H-XA 
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คู่มือฝึกอบรม 

201 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

 แสดง Circuit configuration ของ Built-in Analog Output ของ PLC รุ่น  
CP1H-XA  

 

 
 

 แสดงต าแหน่งขา ช่ือขาต่างๆ และการต่อ Analog Input Device ชนิด 
Voltage/Current Output เข้ากับ Built-in Analog Outputs Terminal block 
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คู่มือฝึกอบรม 

202 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

 แสดงข้ันตอนการตั้งค่า Analog Outputs เพื่อใช้งาน 
 

 
 

 ตัวอย่างการตั้งค่าเพื่อทดสอบ Analog Outputs ชนิด Current Output : Range 
0 to 20 mA ตั้งค่าใน PLC Setup เพื่อเลือกชนิด  Analog Outputs 1-2 เป็น Current Output : Range 0 
to 20 mA 

 
เปิดโปรแกรม CX-Programmer  >> ท าการสื่อสารกับ PLC 
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คู่มือฝึกอบรม 

203 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

ท าการสื่อสารกับ PLC >> ข้ึน Direct Online window 
 

 
 
ท าการสื่อสารกับ PLC >> ข้ึน CX-Programmer window 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
PLC for Energy Saving 

 
 

คู่มือฝึกอบรม 

204 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

ท าการสื่อสารกับ PLC >> เมื่อ CX-P หา PLC เจอจะสร้าง Project ให้ 
 

 
 
เปลี่ยน PLC ให้อยู่ใน Mode “PROGRAM” 
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คู่มือฝึกอบรม 

205 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

เปลี่ยน PLC ให้อยู่ใน Mode “PROGRAM” >> ข้ึน CX-Programmer v9.4 window 
 

 
 
เปลี่ยน PLC ให้อยู่ใน Mode “PROGRAM” >> ทดสอบ Mode การท างานของ PLC 
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คู่มือฝึกอบรม 

206 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

เปิด Setting ของ PLC 
 

 
 
ข้ึน PLC Setting window > Click ปุ่ม Next จนเจอ Tab “Built-in Analog AD/DA” 
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คู่มือฝึกอบรม 

207 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

Click ปุ่ม Next จนเจอ Tab “Built-in Analog AD/DA” > เลือก Tab “Built-in Analog AD/DA” 
 

 
 
เลือก Tab “Built-in Analog AD/DA” > ดูค่าปัจจุบันของ Setting 
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คู่มือฝึกอบรม 

208 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

เลือก Tab “Built-in Analog AD/DA” > ดูค่า Setting ปัจจุบันของ Built-in Analog Outputs 1-2 
 

 
 
เปลี่ยนค่า Setting ของ Built-in  Analog Outputs 1-2  ให้เป็น Current Output : Range 0 to 20 mA 
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คู่มือฝึกอบรม 

209 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

Transfer ค่า Setting ลง PLC  
 

 
 
Transfer ค่า Setting ลง PLC > ข้ึน PLC Setting window 
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คู่มือฝึกอบรม 

210 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

 การต่อ  Digital Multimeter เพื่อทดสอบ Analog Outputs 1-2 
 

 
 

 แสดงกราฟ D/A conversion data ของ Analog Outputs ชนิด Current 
Output : Range 0 to 20 mA 
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คู่มือฝึกอบรม 

211 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

ตัวอย่างการตั้งค่าเพ่ือทดสอบ Analog Outputs ชนิด Current Output : Range 0 to 20 mA 

สั่ง CIO Memory ให้จ่ายสัญญานออกไปท่ี Analog Outputs แล้วใช ้Digital Multimeter วัดท่ี 
Analog Outputs Terminal block 
เปิดโปรแกรม CX-Programmer >> ท าการสื่อสารกบั PLC 
 

 
 
ท าการสื่อสารกบั PLC > ข้ึน Direct Online window 
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คู่มือฝึกอบรม 

212 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

ท าการสื่อสารกบั PLC > ข้ึน CX-Programmer window 
 

 
 
ท าการสื่อสารกบั PLC > เมื่อ CX-P หา PLC เจอจะสร้าง Project ให ้
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คู่มือฝึกอบรม 

213 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

เปลี่ยน PLC ให้อยู่ใน Mode “PROGRAM” 
 

 
 
เปลี่ยน PLC ให้อยู่ใน Mode “PROGRAM” > ข้ึน CX-Programmer v9.4 window 
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คู่มือฝึกอบรม 

214 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

เปลี่ยน PLC ให้อยู่ใน Mode “PROGRAM” > ทดสอบ Mode การท างานของ PLC 
 

 
 
เปลี่ยน PLC ให้อยู่ใน Mode “PROGRAM” > เปิด Memory ของ PLC 
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คู่มือฝึกอบรม 

215 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

เปิด Memory ของ PLC > เปิด CIO Memory 
 

 
 

เปิด Memory ของ PLC > เปิด CIO Memory > ดูค่าปัจจบุันของ CIO Memory  
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คู่มือฝึกอบรม 

216 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

เปิด Memory ของ PLC > เปิด CIO Memory > ดูค่าปัจจบุันของ CIO Memory  
 

 
 
ดูค่าปัจจบุันของ CIO Memory > ดูเป็นแบบเลขฐานสบิแบบมีเครื่องหมาย (Signed Decimal) 
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คู่มือฝึกอบรม 

217 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

ดูค่าปัจจบุันของ CIO Memory >ดูค่าปัจจุบันของ Analog Outputs 1-2 ที่ CIO210-CIO211 
 

 
 

แสดงกราฟ D/A conversion data และตาราง D/A conversion data ที่ได้จากกราฟ 
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คู่มือฝึกอบรม 

218 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

สั่ง CIO Memory ให้จ่ายสัญญานออกไปที่ Analog Outputs โดยการใส่ค่าที่ CIO210-CIO211 ตาม
ตาราง D/A conversion data แล้วใช้ Digital Multimeterวัดที่ Analog Outputs Terminal block จะต้อง
ได้ค่าโดยประมาณตามตาราง > จากรูปตัวอย่างใส่ค่า 600 (Decimal) หรือ 0258 (Hexadecimal) ที่ CIO210 
แล้วใช้ Digital Multimeter วัดที่ Analog Outputs 1 (ขา 10-11) จะต้องวัดค่าได้โดยประมาณ 2.0 mA 
ตามตาราง D/A conversion data  
 

 

สั่ง CIO Memory ให้จ่ายสัญญานออกไปที่ Analog Outputs โดยการใส่ค่าที่ CIO210-CIO211 ตามตาราง 
D/A conversion data แล้วใช้ Digital Multimeter วัดที่ Analog Outputs Terminal block จะต้องได้ค่า
โดยประมาณตามตาราง > จากรูปตัวอย่าง ใส่ค่า 600 (Decimal) หรือ 0258 (Hexadecimal) ที่ CIO210 
แล้วใช้ Digital Multimeter วัดที่ Analog Outputs 1 (ขา 10-11) จะต้องวัดค่าได้โดยประมาณ 2.0 mA 
ตามตาราง D/A conversion data 
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คู่มือฝึกอบรม 

219 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

สั่ง CIO Memory ให้จ่ายสัญญานออกไปที่ Analog Outputs โดยการใส่ค่าที่ CIO210-CIO211 ตามตาราง 
D/A conversion data แล้วใช้ Digital Multimeter วัดที่ Analog Outputs Terminal block จะต้องได้ค่า
โดยประมาณตามตาราง  > จากรปูตัวอย่าง ใส่ค่า 3000 (Decimal) หรือ 0BB8 (Hexadecimal) ที่ CIO210 
แล้วใช้ Digital Multimeter วัดที่ Analog Outputs 1 (ขา 10-11) จะต้องวัดค่าได้โดยประมาณ 10.0 mA 
ตามตาราง D/A conversion data  
 

 

สั่ง CIO Memory ให้จ่ายสัญญานออกไปที่ Analog Outputs โดยการใส่ค่าที่ CIO210-CIO211 ตามตาราง 
D/A conversion data แล้วใช้ Digital Multimeter วัดที่ Analog Outputs Terminal block จะต้องได้ค่า
โดยประมาณตามตาราง > จากรูปตัวอย่าง ใส่ค่า 3000 (Decimal) หรือ 0BB8 (Hexadecimal) ที่ CIO210 
แล้วใช้ Digital Multimeter วัดที่ Analog Outputs 1 (ขา 10-11) จะต้องวัดค่าได้โดยประมาณ 10.0 mA
ตามตาราง D/A conversion data 
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คู่มือฝึกอบรม 

220 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

สั่ง CIO Memory ให้จ่ายสัญญานออกไปที่ Analog Outputs โดยการใส่ค่าที่ CIO210-CIO211 ตามตาราง 
D/A conversion data แล้วใช้ Digital Multimeter วัดที่ Analog Outputs Terminal block จะต้องได้ค่า
โดยประมาณตามตาราง  > จากรูปตัวอย่าง ใส่ค่า 6000 (Decimal) หรือ 1770 (Hexadecimal) ที่ CIO210 
แล้วใช้ Digital Multimeter วัดที่ Analog Outputs 1 (ขา 10-11) จะต้องวัดค่าได้โดยประมาณ 20.0 mA 
ตามตาราง D/A conversion data  
 

 

สั่ง CIO Memory ให้จ่ายสัญญานออกไปที่ Analog Outputs โดยการใส่ค่าที่ CIO210-CIO211 ตามตาราง 
D/A conversion data แล้วใช้ Digital Multimeter วัดที่ Analog Outputs Terminal block จะต้องได้ค่า
โดยประมาณตามตาราง  > จากรูปตัวอย่าง ใส่ค่า 6000 (Decimal) หรือ 1770 (Hexadecimal) ที่ CIO210 
แล้วใช้ Digital Multimeter วัดที่ Analog Outputs 1 (ขา 10-11) จะต้องวัดค่าได้โดยประมาณ 20.0 mA 
ตามตาราง D/A conversion data 
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คู่มือฝึกอบรม 

221 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

หากต้องการทดสอบ Analog Outputs 1 (Current Output : Range 0 to 20 mA) (ขา 10-11)  ที่กระแส
อื่นๆ ให้ท าตามตัวอย่างที่กล่าวมา 

- หากต้องการทดสอบ Analog Outputs 2 (Current Output : Range 0 to 20 
mA) (ขา 13-14) ใส่ค่าที่ CIO211 แล้วใช้ Digital Multimeter วัดที่ Analog Outputs 1 (ขา 13-14) แล้วให้
ท าตามตัวอย่างที่กล่าวมา 

- หากต้องการทดสอบ Analog Outputs ชนิดอื่นๆ ให้ท าการตั้งค่า Analog 
Outputs ใน PLC Setup เพื่อเลือกชนิด Analog Outputs แล้วให้ท าตามตัวอย่างที่กล่าวมา 

- ค่าของ Analog Outputs 1-2 ที่วัดได้จาก Analog Outputs Terminal block 
จะต้องได้ค่าโดยประมาณใกล้เคียงกับค่าตามตาราง Conversion Data หากค่าที่ได้มีความแตกต่างกันมาก
แสดงว่า Analog Outputs เสีย (ในกรณีนี้ Digital Multimeter จะต้องใด้รับการยืนยันว่าวัดกระแส/แรงดัน
ได้ตรงกับค่ามาตรฐาน) หรือการตั้งค่าใน PLC Setup เพื่อเลือกชนิด Analog Outputs ไม่สอดคล้องกับที่
ต้องการ หรือการผิดต าแหน่งของ Analog Outputs Terminal block ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าและ
วัดถูกต้องแล้ว 

 
6.2.3. กรณีศึกษา การตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากสัญญาณเอาท์พุทแบบดิจิตอล  
 

มาตรการปรับลดความเร็วรอบมอเตอร์ 
  ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน 
โรงงานมีการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นขนาดใหญ่เพื่อดูดผงฝุ่นที่เกดิจากกระบวนการอัดเม็ดยาที่เกิดข้ึนในแตล่ะห้อง
จ านวนโรงละ 19 หัวดูด  โดยเครือ่งดูดฝุ่นใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัขนาด  12 kW. เป็นต้นก าลงั มีการใช้
งานจ านวน 3 ชุด 

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
 จากการตรวจสอบการท างานของเครื่องดูดฝุ่นพบว่าเครื่องดดูฝุ่นใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด  
12 kW. เป็นต้นก าลัง  ได้ถูกออกแบบให้ใช้งานเต็มพิกัดจากการเปิดหัวดูด  19 หัวดูด   การใช้งานในปัจจบุัน
ใช้งานเพียง 3 – 4 หัวดูด แต่ต้องเปิดเครื่องเต็มพกิัดและเปดิตลอดเวลาท าใหส้ิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 
 

         

รูปท่ี 6.13 แสดงมอเตอร์เครือ่งดูดฝุ่นสภาพก่อนปรบัปรุง 

มอเตอร์ขนาด  12 kW. 
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รูปท่ี 6.14 แสดงการตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าก่อนการปรับปรงุ 

แนวคิดและขั้นตอนการด าเนินงาน 

 จากการระดมความคิด  โรงงานมีแนวคิดที่จะติดตัง้ Inverter ให้กับมอเตอร์เพื่อปรับความเร็วรอบให้
เหมาะสมกับการท างาน โดยมีขั้นตอนดังนี ้

 ตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องก่อนการปรับปรุง 
 ท าการปรับปรุงโดยการติดตั้งชุดควบคุมความเร็วรอบ 
 ตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องหลังการปรับปรุง 
 ค านวณผลประหยัด 

 
สภาพหลังปรับปรุง 

 ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมเพือ่ลดความเร็วรอบของมอเตอร์ให้เหมาะสมกบัสภาพความ
แปรเปลี่ยนภาระโหลดของมอเตอร์  สามารถลดความสญูเสยีทางด้านพลงังานสรปุได้ดังนี้ 

          

รูปท่ี 6.15 การตรวจวัดการใช้พลงังานไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศ 
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รูปท่ี 6.16 การใช้พลงังานไฟฟ้าหลงัการปรบัปรุง 

พลังงานที่ประหยัดที่ได้  14,065.20 kWh/ปี   หรือเทียบเท่า  1.20    toe/ปี  
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้    59,495.79 บาท/ป ี  เงินลงทุน 84,000  บาท 
ระยะเวลาคืนทุน   1.41  ป ี
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางการขยายผล 

ด าเนินการเพิ่มในส่วนอื่นของโรงงานโดยมีวิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 
   
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย     =      4.23  บาท/kWh 
ระยะเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์  =      12  ช่ัวโมง   
จ านวนวันท างานต่อป ี    =      300  วัน   
ก าลังไฟฟ้าของเครื่องกอ่นปรับปรงุ   =      7.600   kW  
ก าลังไฟฟ้าของเครื่องหลงัปรับปรงุ   =      3.693   kW  
ค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุงอื่น ๆ   =      84,000    บาท   
พลังงานไฟฟ้าทีล่ดลง (kWh/ป)ี   =      (7.600 -3.693)x12x300  

=      14,065.20 kWh/ป ี  
ค่าไฟฟ้าที่ลดลง     =      14,065.20 x 4.23 บาท / ป ี

       =      59,495.79  บาท / ป ี  
เทียบเท่า     =      0.0012   ktoe/ป ี  
หรือ      =      50,634.72.69  MJ/ป ี  

ระยะเวลาคืนทุน     =      1.41     ปี 
 
 
 
 
 

2
2.2
2.4
2.6
2.8

3
3.2
3.4
3.6
3.8

4
4.2

9
:1

7
:2

0

9
:4

0
:4

0

1
0
:0

4
:0

0

1
0
:2

7
:2

0

1
0
:5

0
:4

0

1
1
:1

4
:0

0

1
1
:3

7
:2

0

1
2
:0

0
:4

0

1
2
:2

4
:0

0

1
2
:4

7
:2

0

1
3
:1

0
:4

0

1
3
:3

4
:0

0

1
3
:5

7
:2

0

1
4
:2

0
:4

0

1
4
:4

4
:0

0

1
5
:0

7
:2

0

1
5
:3

0
:4

0

1
5
:5

4
:0

0

1
6
:1

7
:2

0

1
6
:4

0
:4

0

Time

kW



 
 

 
PLC for Energy Saving 

 
 

คู่มือฝึกอบรม 

224 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

6.2.4. กรณีศึกษา การตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากสัญญาณเอาท์พุทแบบอนาลอก 
 

มาตรการใช้อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวส าหรับบันไดเลื่อน 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

  อาคารประเภทโรงพยาบาล  ภายในอาคารมีการติดตั้งบันไดเลื่อนเพื่อให้บริการ  เป็นระยะเวลา 13 
ช่ัวโมงต่อวัน  ซึ่งในการท างานของบันไดเลื่อนเปิดให้บริการตลอดเวลาแม้ขณะไม่มีผู้ต้องการใช้งาน  เป็น
สาเหตุท าให้สูญเสียพลังงานโดยปราศจากประโยชน์         

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
  จากการส ารวจและตรวจวัดค่าการใช้พลังงานแล้ว พบว่า  อาคารสามารถลดเวลาการท างานของ
บันไดเลื่อนได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการโดยการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับการท างาน (Movement 
Detector) เพื่อหยุดการท างานของมอเตอร์ขับเคลื่อนบันไดเลื่อนขณะไม่มีการผ่านของผู้ใช้บริการ  และเพื่อ
ป้องกันมอเตอร์มีการหยุดและเริ่มเดินใหม่บ่อยครั้งซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ Peak Demand  จะท าการ
ติดอุปกรณ์ช่วย Soft start  เพื่อลดกระแสของมอเตอร์ขับเคลื่อนบันไดเลื่อนขณะเริ่มเดินใหม่ 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 6.17 แสดงบริเวณติดตั้งบันไดเลื่อนของอาคารก่อนการปรับปรุง 

แนวคิดและขั้นตอนการด าเนินการ 

1) ส ารวจข้อมูลและจัดท าสถิติของผู้ใช้บริการบันไดเลื่อน 
2) ตรวจวัดค่าพลังงานในช่วงรับ load และ no load 
3) ประเมินหาค่าการใช้พลังงานเฉลี่ยของบันไดเลื่อน 
4) ติดตั้งอุปกรณ์ Movement detector และ soft start ส าหรับบันไดเลื่อน 
5) ตรวจวัดการใช้พลังงานหลังปรับปรุงและค านวณผลประหยัดที่ได้รับ 
 
สภาพหลังปรับปรุง 
การด าเนินมาตรการใช้อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวส าหรับบันไดเลื่อน สามารถช่วยลดการสญูเสีย

พลังงานไฟฟ้าของอาคารขณะไมม่ีผู้ใช้บริการ  สรุปได้ดังนี ้
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     รูปท่ี 6.18 แสดงการติดตั้งอปุกรณ์ตรวจจบั (Movement detector) หลงัการปรับปรุง 

พลังงานที่ประหยัดได้   17,794  kWh/ปี    หรือเทียบเท่า  1.52  toe/ป ี
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้   64,591 บาท/ปี    เงินลงทุน  20,000  บาท 
ระยะเวลาคืนทุน   0.31 ป ี
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการขยายผล  
 ควรมีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์บันไดเลื่อนอย่างสม่ าเสมอ  ตลอดจนให้ความรู้และขอ
ความร่วมมือให้พนกังานของอาคารมกีารใช้บันไดปกติของอาคาร  หากไม่มีความจ าเป็นเรง่ด่วนในการ
ปฏิบัติงาน  จะสามารถลดการใช้พลังงานในอาคารลงได้อีกระดับหนึง่ 
 

วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 

จ านวนมอเตอร์บันไดเลื่อน, N =  2 ตัว 
ขนาดก าลังมอเตอร์บันไดเลื่อน, Pm =  2.50 kW 

เปอร์เซ็นต์การท างานเดมิของบนัไดเลื่อน Wo =  100 % 

เปอร์เซ็นต์การท างานหลังติดตัง้อุปกรณ์ Wn =  25 % 

ราคาค่าไฟฟ้า, CE =  3.63 บาท/kWh 
 

การค านวณ 
      

วันท างาน, D =  365 วัน/ป ี

ช่ัวโมงการท างาน, Hr =  13 ช่ัวโมง/วัน 

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับปรงุ Po =  n*Pm*D*hr*(Wo/100) 

  =  23,725 kWh/ป ี
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พลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลังปรบัปรุง Pn =  n*Pm*D*hr*(Wn/100) 

  =  5,931 kWh/ป ี

ก าลังไฟฟ้าที่ลดลง Psave =  n*Pm  

  =  5.0 kW 

ดังนั้นพลงังานไฟฟ้าทีป่ระหยัดได ้ Esave =  Po-Pn  

  =  17,794 kWh/ป ี

คิดเป็นเงินที่ประหยัดค่าพลงังานไฟฟ้า Msave =  CE *Esave  

  =  64,591 บาท/ป ี

การลงทุน       

จ านวนอุปกรณ์  In =  2 ชุด 

ราคา C1 =  9,500 บาท 

ค่าติดต้ัง, C2 =  1,000 บาท 

รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น C3 =  In*(C1 + C2 )  

  =  20,000 บาท 

ระยะเวลาคืนทุน PB =  C3 / Msave  

  =  0.31 ป ี
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 บริษัท ออมรอน จ ากัด, เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร การใช้งาน PLC ระดับ 1 (PLC 
Operation Level 1), การใช้งาน PLC ระดับ 2 (PLC Operation Level 2) , การควบคุมเซอร์โว
มอเตอร์ด้วย PLC,  การใช้งานซอฟแวร์ CX-Programmer, การใช้งาน MMI / HMI, การประยุกต์ใช้ 
PLC และ PID ในงานควบคุมกระบวนการ, การใช้งาน PLC ในระบบ Network แบบต่างๆ และ
เทคนิคการเขียนและออกแบบโปรแกรมอย่างมืออาชีพ 

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 107 มาตรการที่ประสบผลส าเร็จในการอนุรักษ์
พลังงานในอุตสาหกรรม , 2550 

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม โดยโรงงาน
อุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม “คู่มือหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน” 
กรกฎาคม 2557 

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, “คู่มือมาตรการอนุรักษ์พลังงาน” , กรกฎาคม 
2557 
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