


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิงหาคม  2559 



คูมือ PLC 
 

 

กิตติกรรมประกาศ 
หลักสูตร การประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

ของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
 

คณะท่ีปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิการพัฒนาหลักสูตร 
 

1. นายพงคพัฒน   ม่ังค่ัง          ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน 
2. นายชวลิต       บุญแสง        ผูอํานวยการกลุมพัฒนาบุคลากรดานพลังงานในอาคาร  

                   สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน 
3. นายพิสิทธิ์ บุญคลาย       นักวิชาการพลังงานชํานาญการ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน 
4. นางสาวพรพิมล สุวรรณนิมิตร นักวิชาการพลังงานชํานาญการ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน 
5. นายเอกวัฒน หวังสันติธรรม นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน 
6. นายขจรศักดิ์ แซซัง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน 
7. นายมนัสว ี ฮะกีมี ท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ 
8. นายบรรพต ดิสกุล ท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ 

 

คณะกรรมการจัดทําและพัฒนาหลักสตูร 
 

1. ผศ.ประสิทธิ์   นางทิน           สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน              ประธานกรรมการ 

2. นายฉัตรดนัย  ฉัตรพลรักษ ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย ท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ 
3. นางศิรินทร    วงษเสาวศุภ     ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย ท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ 
4. นางสาวสุภรณ นาวีเรืองรัตน ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย    กรรมการ 
5. นางพรพิมล    สดสุน ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย    กรรมการ 
6. นายจาตุรงค   ราตรี ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย    กรรมการ 
7. นายชาตรี      ตัณฑพงษ       ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย     กรรมการ 

8. นางสาวสุภาพร จําปาทอง      บริษัท ออมรอน อิเลคทรอนิคส จํากัด    กรรมการ 
9. นายประจักษ   คําภูมี         บริษัท ออมรอน อิเลคทรอนิคส จํากัด    กรรมการ 
10. นายกิตติพงศ   สุขเสนา       บริษัท ไพรมัส จํากัด                      กรรมการ 
11. นายมุนินทร    รางฮก      บริษัท แม็กซซิน ออโตเมชั่น จํากัด        กรรมการ 
12. นายรัฐพงษ     ขําไชโย     สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน                  กรรมการ 
13. นายกิตติพงศ   ศรีอาหมัด    สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน                  กรรมการ 
14. นางจิตรภรณ   นางทิน       สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน                กรรมการ 
15. นายชาตรา     ชมพัฒน        ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย    กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวสุชญา คงเจริญ      ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
17. นางรัชนีพร     ศิวิลัย ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
18. นางสาวปุญฉัตรา เพ่ิมภัทร ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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คํานํา 

สืบเนื่องจากปริมาณการใชพลังงานของประเทศไทยยังอยูในระดับสูงเมื่อเทียบกับรายไดของมวลรวมของ
ประชาชาติ  นับวาการใชพลังงานของประเทศไทยยังมีประสิทธิภาพไมดีเทาที่ควร  และพบวาจากสัดสวนการใช
พลังงานทั้งหมดในระดับประเทศ ภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจมีสัดสวนการใชพลังงานมากที่สุดโดยรวมกันถึง
รอยละ 58 โดยสวนใหญพลังงานจะถูกใชในดานกระบวนการผลิต และระบบอุปกรณหลักตางๆ ภายในอาคาร  ซึ่งมี
ศักยภาพในการใชระบบควบคุมอัตโนมัติหากถูกนํามาใชแทนระบบควบคุมแบบเกา  ใหมีการทํางานที่มีความตอเนื่อง
และมีเสถียรภาพมากข้ึน  ระบบควบคุมอัตโนมัติจะมีตัวหลักที่สําคัญคือ ตัวควบคุม (Control Unit) ที่นิยมเรียกวา 
เคร่ืองควบคุมแบบตรรกะที่โปรแกรมได (Programmable Logic Controller : PLC) มาใชเปนตัวควบคุมการทํางาน
ของเคร่ืองจักรหรือกระบวนการผลิตตางๆ รวมถึงระบบอุปกรณหลักภายในอาคารใหไดตามโปรแกรมที่กําหนดไว  
ทั้งนี้ผลการศึกษาสวนหนึ่งพบวาในการใชงานตัวควบคุม หรือ  PLC จะถูกใชเพื่อเปนตัวควบคุมการทํางานของ
เคร่ืองจักรหรือกระบวนการผลิตตางๆ ใหไดตามโปรแกรมที่กําหนดไวเทานั้น  ไมไดคํานึงถึงแนวทางการอนุรักษ
พลังงานแตอยางใด สงผลใหการใชงานระบบอุปกรณหลักภายในอาคาร หรือ กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมที่
เกิดข้ึนไมไดชวยลดการใชพลังงานเทาที่ควร  นอกจากนั้นผูที่ทําหนาที่ควบคุมระบบหรือผูใชงานสวนใหญก็จะเปน
เพียงผูดูแลระบบ ไมสามารถพัฒนาแนวทางการดําเนินงานผลิตใหสอดคลองกับการประหยัดพลังงานได 

คูมือหลักสูตร “การประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน” เลมนี้ไดจัดทํา
ข้ึนเพื่อเปนแนวทางใหผูที่ทําหนาที่ควบคุมดูแลเคร่ืองจักรและอุปกรณหลักในโรงงานหรืออาคารที่มีศักยภาพในการใช
ระบบควบคุมอัตโนมัติ  ไดเรียนรูเพิ่มทักษะในการเขียนโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อการประหยัดพลังงาน 
เรียนรูกรณีศึกษาการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและในอาคาร
ธุรกิจ  และสามารถนําไปประยุกตใชในขบวนการผลิต หรือระบบอุปกรณหลักตางๆ และเพื่อทราบวิธกีารในการติดตั้ง 
การเลือกใชอุปกรณตอพวงภายนอกตางๆ ที่ใชงานกับระบบควบคุมอัตโนมัติในการปรับปรุงขบวนการผลิต หรือการ
ควบคุมระบบอุปกรณหลักอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งในแตละบทจะมีการแทรกเนื้อหาของกรณีตัวอยางมาตรการ
อนุรักษพลังงานจริง ที่สามารถนําระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC มาประยุกตใชในการจัดการใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน ทําใหสามารถลดการสูญเสียพลังงานโดยเปลาประโยชน รวมถึงเปนการเพิ่มคุณภาพและเสถียรภาพใน
กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม หรือการบริการในภาคอาคารไดอยางดีเยี่ยม 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) หวังเปนอยางยิ่งวา หลักการหรือแนวทางวิธีการตาม
คูมือเลมนี้สามารถนําไปใชและเกิดประโยชนใหกับหนวยงานของทานเพื่อชวยใหเกิดการประหยัดพลังงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 
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สารบญั 
หนา 

กิตติกรรมประกาศ 
คํานํา 
บทท่ี 1  การประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน  1-1 

1.1 เหตุผลท่ีตองมีการประยุกตในระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC  
เพ่ือการประหยัดพลังงาน 1-1 

1.1.1 ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการพลังงาน 1-1 
1.1.2 ความคุมคาในการใชงาน 1-2 
1.1.3 การลดการสูญเสีย 1-6 

1.2 การบริหารจัดการใชพลังงานของอุปกรณหลักดวยระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช PLC 1-7 
1.2.1 ระบบแสงสวาง (Lighting System) 1-7 
1.2.2 ระบบปรับอากาศ (Air-Condition System)  1-8 
1.2.3 ระบบอัดอากาศ (Compressed Air System) 1-13 

1.3 การจัดการคาไฟฟาดวยระบบอัตโนมัติ โดยใช PLC เปนตัวควบคุม 1-16 
1.3.1 การจัดการคาไฟฟาอัตราตามชวงเวลาของวัน TOD 1-16 
1.3.2 การจัดการคาไฟฟาอัตราตามชวงเวลาการใชงาน TOU 1-17 
1.3.3 การจัดการคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด 1-18 

1.4 กรณีศึกษาการประยุกตใช PLC เพ่ือการจัดการพลังงาน 1-22 
1.4.1 กรณีศึกษาท่ี 1.1 การแกไขการควบคุมเวลาในการปดเครื่องปรับอากาศ 

ในชวงพักเท่ียง 1-23 
1.4.2 กรณีศึกษาท่ี 1.2 การปรับปรุงการทํางานของเครื่องทําน้ําเย็น  
 ของระบบปรับอากาศ 1-24 
 

บทท่ี 2 หลักการพ้ืนฐานของระบบควบคุมดวย PLC 2-1 
2.1 หลักการพ้ืนฐานการใชงาน PLC  2-1 

2.1.1 ระบบเลขฐาน (Number System) 2-1 
2.1.2 ประเภทของขอมูล 2-2 
2.1.3 หลักการพ้ืนฐานทางลอจิก 2-2 
2.1.4 โครงสรางพ้ืนฐานของ PLC 2-4 

2.2 หลักการการออกแบบระบบควบคุมดวย PLC เบื้องตน 2-10 
2.2.1 กรณีศึกษา การออกแบบระบบควบคุมการปด-เปดประตู ดวย PLC 2-10 
2.2.2 กรณีศึกษา การออกแบบระบบการลําเลียงแผนทองแดงบนสายพานลําเลียง 2-12 
2.2.3 กรณีศึกษา การลําเลียงแผนทองแดงบนสายพานลําเลียง 2-15 
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2.3 การตรวจสอบและแกไขปญหาเบื้องตนท่ีเกิดจากตัวควบคุม PLC 2-17 
2.3.1 การตรวจสอบการเดินสายสัญญาณอินพุต แบบคงท่ี 2-17 
2.3.2 การตรวจสอบการเดินสายสัญญาณเอาตพุต แบบคงท่ี 2-18 
2.3.3 การตรวจสอบโปรแกรมท่ีสรางเพ่ือควบคุมระบบ 2-18 
2.3.4 การตรวจสอบท้ังระบบแบบไดนามิก 2-19 
2.3.5 หลอด LED แสดงสถานะ 2-19 

2.4 ขอควรระวังในการติดตั้งระบบคุมดวย PLC 2-19 
2.4.1 การวางผังระบบ PLC (PLC System Layout) 2-20 

 
บทท่ี 3 เทคนิคการตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณอินพุต 3-1 

3.1 หลักการทํางานอุปกรณอินพุตท่ีใชงานรวมกับ PLC  3-1 
3.1.1 หลักการทํางานของอุปกรณอินพุตแบบดิจิตอล 3-1 
3.1.2 หลักการทํางานของอุปกรณอินพุตแบบอนาล็อก 3-19 

3.2 การตรวจสอบและแกไขปญหาเบื้องตนท่ีเกิดจากอุปกรณอินพุต 3-23 
3.2.1 การตรวจสอบและแกไขปญหาอุปกรณอินพุตแบบดิจิตอล 3-23 

3.2.2 การตรวจสอบและแกไขปญหาอุปกรณอินพุตแบบอนาล็อก 3-25 
 
บทท่ี 4  เทคนิคการตรวจสอบความผิดปกติของสัญญาณอินพุต 4-1 

4.1 หลักการใชงานสัญญาณอินพุตท่ีใชงานรวมกับ PLC  4-1 
4.1.1 หลักการใชงานของสัญญาณอินพุตแบบดิจิตอล 4-1 
4.1.2 หลักการใชงานของสัญญาณอินพุตแบบอนาล็อก 4-3 
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บทท่ี 1 
การประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมตัิ โดยใช PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจเหตุผลท่ีตองมีการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพ่ือการ
ประหยัดพลังงาน 

2) เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเห็นแนวทางในการบริหารจัดการการใชพลังงานของอุปกรณหลัก ดวยระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC 

3) เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเห็นแนวทางในการจัดการคาไฟฟาดวยระบบอัตโนมัติโดยใช PLC เปนตัว
ควบคุม 

4) เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมทราบถึงแนวทางในการประยุกตใช PLC เพ่ือการจัดการพลังงาน ผาน
กรณีศึกษา 

 
บทนํา 
 สืบเนื่องจากกระบวนการผลิต เครื่องจักร และอุปกรณหลัก ของโรงงานและอาคาร เปนระบบควบคุม
อัตโนมัติ โดยมี PLC (Programmable Logic Controller) เปนตัวควบคุมหลัก ดังนั้นในบทนี้จึงกลาวถึง 
เหตุผลท่ีตองมีการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน แนวทางในการ
บริหารจัดการการใชพลังงานของอุปกรณหลัก โดยการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC 
ความสําคัญในการจัดการคาไฟฟาใหเหมาะสมกับอัตราคาไฟฟาโดยใช PLC เปนตัวควบคุม และแนวทางในการ
ประยุกตใช PLC เพ่ือการจัดการพลังงาน ผานกรณีศึกษา 

1.1. เหตุผลท่ีตองมีการประยุกตในระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน 
เนื่องจาก PLC เปนตัวควบคุมหลักในระบบควบคุมอัตโนมัติ ท่ีถูกใชโรงงานและอาคาร ในสวนของ

กระบวนการผลิต เครื่องจักร และอุปกรณหลัก ดังแสดงในรูปท่ี 1.1 ในหัวขอนี้จึงกลาวถึง เหตุผลท่ีตองมีการ

ประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพ่ือการประหยัดพลังงาน ดังนี้   

1.1.1. ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจดัการพลังงาน 
เนื่องจากพลังงานไฟฟา สามารถหาไดจากผลคูณของกําลังไฟฟาท่ีใชงานและเวลาท่ีใชงาน ดัง

สมการท่ี 1.1 

พลังงานไฟฟา (kWh) = กําลังไฟฟา (kW) x เวลา (h)                       (1.1) 

จากเหตุผลขางตน ระบบควบคุมอัตโนมัติท่ีมี PLC เปนตัวควบคุมหลัก สามารถควบคุมการใช

พลงังานไฟฟาของ กระบวนการผลิต เครื่องจักร และอุปกรณหลัก ไดท้ังตัวแปรกําลังไฟฟา และเวลา ดังนี้ 

(1) กําลังไฟฟา เนื่องจากการควบคุมการทํางานของกระบวนการผลิต เครื่องจักร และอุปกรณ

หลัก ถูกสั่งงานโดยตัวควบคุม PLC ท่ีควบคุมอุปกรณขับเคลื่อนท่ีสามารถปรับเปลี่ยนความเร็วรอบของมอเตอร

ได เชน อินเวอรเตอร การปรับคาความตานทาน และการทดรอบ เปนตน  
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PLC ท่ีถูกโปรแกรมใหสั่งการปรับเปลี่ยนแรงดัน หรือกระแสไฟฟา ตามสภาวะโหลดท่ี

เปลี่ยนแปลง ทําใหเม่ือโหลดลดลง มอเตอรจะทํางานท่ีรอบต่ําลง กําลังไฟฟาของมอเตอรไฟฟาท่ีใชก็จะนอยลง

ตาม  

(2) เวลา ระบบควบคุมอัตโนมัติท่ีมี PLC เปนตัวควบคุมหลัก สามารถลดเวลาในการทํางาน

ของเครื่องจักร โดยการโปรแกรมให PLC สั่งการเปด-ปด มอเตอร หรืออุปกรณขับเคลื่อน ใหทํางานตามแผนท่ี

วางไว 

 

รูปท่ี 1.1 กระบวนการผลิต เครื่องจักร และอุปกรณ ท่ีถูกควบคุมดวยระบบอัตโนมัติ โดยใช PLC  

1.1.2. ความคุมคาในการใชงาน 
(1) ปจจุบัน PLC ไดถูกพัฒนาใหมีขนาดท่ีเล็ก จึงสงผลใหเครื่องจักร กระบวนการผลิต และ

อุปกรณหลัก มีขนาดเล็กลงตามไปดวย สงผลใหขนาดของพ้ืนท่ีเล็กลง พลังงานท่ีใชในสวนของระบบแสงสวาง 

ระบบปรับอากาศ และระบบท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ลดนอยลงตามไปดวย  

 
รูปท่ี 1.2 การออกแบบท่ีรวดเร็วดวย Ladder diagram 

 
PLC for Energy Saving 1-2 

โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 



คูมือ PLC 
 

 

(2) ความงายในการออกแบบวงจรควบคุม ปจจุบัน PLC ไดถูกพัฒนาใหสามารถออกแบบ

วงจรควบคุมไดอยางรวดเร็วดวย Ladder diagram ไมยุงยากซับซอน มีลักษณะเหมือนการทํางานบน 

window และมีฟงกชั่นในการอํานวยความสะดวกมากข้ึน ดังแสดงในรูปท่ี 1.2 

(3) ความงายในการติดตั้งใชงาน ปจจุบัน PLC ไดถูกออกแบบมาใหใชงานไดสะดวก และเรียบ

งาย สามารถติดตั้งใชงานไดอยางรวดเร็ว เนื่องจาก PLC ไดถูกออกแบบมาใหสามารถตอเขากับอุปกรณอินพุต 

และเอาทพุตไดโดยตรง ดังแสดงในรูปท่ี 1.3 

 
รูปท่ี 1.3 การติดตั้งใชงาน PLC กับอุปกรณอินพุต และเอาทพุตไดโดยตรง 

(4) การบํารุงรักษา PLC เปนอุปกรณควบคุมท่ีถูกออกแบบมาใหใชงานในโรงงานอุตสาหกรรม

โดยเฉพาะ จึงไดวิจัยและพัฒนามาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ สามารถแกไขปญหา

ไดอยางรวดเร็วเม่ือเกิดการสูญเสีย จึงไดออกแบบแตละสวนแยกออกจากกัน ทําใหสามารถปรับเปลี่ยนสวนท่ี

ชํารุดออกและนําอุปกรณใหมเขามาเปลี่ยนไดอยางรวดเร็ว ดังแสดงในรูปท่ี 1.4 

 

  
รูปท่ี 1.4 การซอมบํารุงรักษาท่ีงายและรวดเร็ว 

(5) ความนาเชื่อถือท่ีสูง PLC เปนอุปกรณควบคุมท่ีถูกออกแบบมาใหใชงานในโรงงาน

อุตสาหกรรมโดยเฉพาะ จึงไดวิจัยและพัฒนามาอยางตอเนื่อง ทําใหความนาเชื่อถือท่ีสูง ซ่ึงแตกตางกับการใช

รีเลย เม่ือใชงานไปนานๆ หนาสัมผัสจะเสื่อม 
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รูปท่ี 1.5 หนาสัมผัสท่ีเสื่อม ทําใหความหนาเชื่อถือของรีเลยลดลง 

 

ปจจุบันมีระบบปองกัน เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายกับเอาตพุตอันเนื่องมาจากการ

เดินสายผิด ปจจุบัน PLC บางรุน บางยี่หอ มีฟงกชันการปองกันกระแสไฟฟาเกินท่ีข้ัวเอาตพุต (ประเภท

ทรานซิสเตอร)  

(6) ความสามารถในการเชื่อมโยงขอมูล สืบเนื่องจาก PLC สามารถเชื่อมโยงกับอุปกรณอ่ืนๆ 

ท่ีมีตัวประมวล CPU ไดท้ัง ในระดับขับเคลื่อน (Device Network) ระดับควบคุม (Control Network) และ

ระดับอีเทอรเน็ต (Ethernet Network) ดังแสดงในรูปท่ี 1.6 (ก) 

 
(ก)  
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(ข) 

รูปท่ี 1.6 (ก) การเชื่อมโยงระหวาง PLC และอุปกรณอ่ืน (ข) การสื่อสารขอมูลระหวาง PLC ในระบบ SCADA  

 

ในโรงงานอุตสาหกรรม PLC ไดใชงานกันอยางแพรหลาย อีกท้ังยังใชปจจุบัน PLC ยังถูกนําไปใชงานใน

ระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition ) สงผลระบบการผลิตมีลักษณะเปน real 

time สามารถแกไข หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตไดทันท่ี ดังแสดงในรูปท่ี 1.6 (ข) 
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1.1.3. การลดการสูญเสีย 
เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ มีสัดสวนการใชพลังงานมากถึงรอยละ 58 ของการ

ใชพลังงานของประเทศ โดยสวนใหญพลังงานจะถูกใชในดานกระบวนการผลิต และระบบอุปกรณหลักตางๆ 
ท้ังนี้ผลการศึกษาสวนหนึ่งพบวาระบบควบคุมอัตโนมัติท่ีมี PLC เปนตัวควบคุมหลัก ถูกใชเปนตัวควบคุมการ
ทํางานของกระบวนการผลิต เครื่องจักร และอุปกรณหลัก โดยการโปรแกรมท่ีถูกออกแบบไวใหทํางานได
ตามลําดับข้ัน โดยไมไดคํานึงถึงแนวทางการอนุรักษพลังงานแตอยางใด จึงสงผลใหกระบวนการผลิตท่ีไดไมได
ชวยลดการใชพลังงานมากเทาท่ีควร รวมถึงผูท่ีควบคุมระบบหรือผูใชงานสวนใหญก็จะเปนเพียงผูดูแลระบบ 
ทําใหไมสามารถพัฒนาแนวทางการดําเนินการผลิตใหสอดคลองกับแนวทางการประหยัดพลังงานได   

ท้ังนี้หากผูดูแลระบบควบคุมอัตโนมัติ ท่ีมี PLC เปนตัวควบคุมหลัก สามารถแกไขปญหาเฉพาะ
หนาได จะชวยใหสามารถลดการสูญเสียเนื่องจากการหยุดการทํางานของระบบควบคุมอัตโนมัติท่ีมี PLC เปน
ตัวควบคุมหลักได โดยปญหาท่ีพบสามารถสรุปได 5 สวน ดังแสดงในรูปท่ี 1.7  
 

 
 

รูปท่ี 1.7 สรุป 5 ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับระบบควบคุมอัตโนมัติท่ีมี PLC เปนตัวครบคุมหลัก  

จากรูปท่ี 1.7 แสดงใหเห็นถึงการสรุปปญหาท่ีเกิดข้ึนกับระบบควบคุมอัตโนมัติท่ีมี PLC เปนตัว
ครบคุมหลัก ซ่ึงสามารถแยกออกมาได 5 ปญญา คือ ปญหาท่ีเกิดจาก (4) ตัวควบคุม PLC (1) อุปกรณอินพุต 
(2) ภาคอินพุตของ PLC (3) หนวยเอาตพุตของ PLC และ (5) อุปกรณเอาตพุต โดยรายละเอียดจะไดกลาว
ตอไปในบทท่ี 2 บทท่ี 3 บทท่ี 4 บทท่ี 5 และบทท่ี 6 ตอไป ตามลําดับ 

1.2. การบริหารจัดการการใชพลังงานของอุปกรณหลัก ดวยระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC 
จากเหตุผลขางตนระบบควบคุมอัตโนมัติ ท่ีมี PLC เปนตัวควบคุมหลัก สามารถทําหนาท่ีควบคุมการ

ทํางานของอุปกรณหลัก และกระบวนการผลิตไดเปนอยางดี จึงเปนขอสรุปไดวาระบบควบคุมอัตโนมัติ ท่ีมี 

PLC เปนตัวควบคุมหลัก มีความสามารถชวยในการบริหารจัดการคาไฟฟาไดอยางสมบูรณ ในท่ีนี้จะกลาวถึง
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การประยุกตใชงานระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพ่ือการประหยัดพลังงานในการควบคุมการทํางานของ

ระบบแสงสวาง ระบบปรับอากาศ และระบบอัดอากาศ ดังนี้  

1.2.1. ระบบแสงสวาง (Lighting System)  
ระบบแสงสวาง เปนระบบไฟฟาท่ีถูกสรางข้ึนมาเพ่ือใหการมองเห็นมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึง

ข้ึนอยูกับตัวแปรท่ีเก่ียวของ 3 ตัวแปร คือ ตัวกําเนิดแสง วัตถุท่ีรับแสง และตัวรับแสง แตอยางไรก็ตามสิ่งเรา

ตองคํานึงคือ พลังงาน 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 ท่ีใชในระบบแสงสวางมีหนวยเปน 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ และสามารถคํานวณหาไดจาก  

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐸𝐸×𝐴𝐴×𝑡𝑡
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿×𝑈𝑈𝑈𝑈×𝑀𝑀𝑈𝑈

                                                  (1.2) 

เม่ือ 

𝐸𝐸  คือความสองสวาง มีหนวยเปน ลักซ (𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙, 𝑙𝑙𝑙𝑙) 

𝐴𝐴  คือพ้ืนท่ีในการสองสวาง มีหนวยเปน ตามรางเมตร (𝑚𝑚2) 

𝑡𝑡  คือความสองสวาง มีหนวยเปน ชั่วโมง (ℎ) 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑘𝑘 คือคาประสิทธิผลการสองสวางของหลอดไฟฟาและบัลลาสต  มีหนวยเปน ลูเมนตอ

วัตต (𝐿𝐿𝑚𝑚/𝑘𝑘) 

𝑈𝑈𝑈𝑈  คือคาตัวประกอบการใชงานของโคม  

𝑀𝑀𝑈𝑈  คือคาตัวประกอบการบํารุงรักษา  

จากสมการท่ี 1.2 เราสามารถประยุกตใช PLC ในการควบคุมตัวแปร 𝐸𝐸 𝐴𝐴 และ 𝑡𝑡 ดังนี้ 

(1) ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC จะทําหนาท่ีปรับลดคาความสองสวาง 𝐸𝐸 จาก
หลอดไฟฟา และควบคุมการเปดมาน เพ่ือใหแสงธรรมชาติ หรือแสงอาทิตยเขามาเสริมภายในหอง เม่ือมี
แสงอาทิตย ซ่ึงในท่ีนี้เรียกวา ระบบปรับหรี่แสงตามธรรมชาติ  

(2) ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC จะทําหนาท่ีลดพ้ืนท่ีทํางานท่ีไมจําเปน 𝐴𝐴 โดยตัว
ควบคุม PLC จะทําหนาท่ีควบคุมการเปด-ปดหลอดไฟฟา ของแตละพ้ืนท่ี ตามเง่ือนไขท่ีถูกกําหนดไวของแตละ
พ้ืนท่ี  

(3) ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC จะทําหนาท่ีลดเวลาการใชงาน 𝑡𝑡 โดยการควบคุมการ
เปด-ปดหลอดไฟฟา ตามตารางเวลาท่ีถูกกําหนดไว ของแตละพ้ืนท่ีใชงาน  

1.2.2. ระบบปรับอากาศ (Air-Condition System) 
ระบบควบคุมอัตโน มัติ  โดยใช  PLC จะทําหน า ท่ีจัดการบริหารการใชพลั งงานของ

เครื่องปรับอากาศได 2 กรณีใหญ ๆ คือ กรณีการบริหารจัดการการใชพลังงานในระบบปรับอากาศแบบแยก

สวน และกรณีการบริหารจัดการการใชพลังงานในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย  

(1) การบริหารจัดการการใชพลังงานในระบบปรับอากาศแบบแยกสวน 
ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน ท่ีใชในประเทศไทยซ่ึงเปนประเทศท่ีมีอากาศรอน จะทํา

หนาท่ีปรับสภาพอากาศภายในหอง หรือพ้ืนท่ีท่ีตองการปรับอากาศใหมีอุณหภูมิเย็นลง ในความชื้นท่ีเหมาะสม 
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เพ่ือความสะดวกสบายของคนท่ีอยูภายในพ้ืนท่ีดังกลาว ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน ประกอบดวย

องคประกอบท่ีสําคัญอยู 5 องคประกอบ คือ (A)  คอมเพรสเซอร (B) พัดลม (C) อุปกรณลดความดัน (D) 

คอนเดนเซอร และ (D) อีวาปอเรเตอร ดังแสดงในรูปท่ี 1.7 โดยหนาท่ีหลักของระบบปรับอากาศแบบแยกสวน

จะทําหนาท่ีแลกเปลี่ยนความรอนของอากาศภายในหองไปถายเทไปสูอากาศดานนอก โดยอาศัยตัวกลางคือ 

สารทําความเย็น ตามหลักการของเครื่องทําความเย็น  

 
รูปท่ี 1.7 ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน  

เริ่มจาก (A) คอมเพรสเซอร ทําหนาท่ีดูดสารทําความเย็นท่ีมีสถานะเปนแกสความดันสูง 
และมีอุณหภูมิสูง (E) อีวาปอเรเตอร ท่ีเกิดจากการแลกเปลี่ยนความรอนกับอากาศ ท่ีอยูในวงรอบของลมท่ี
ปรับเปลี่ยนตามทิศทาง และความเร็วของ (B) พัดลม (ขวามือ) จากนั้นคอมเพรสเซอรจะทําหนาท่ีอัดสารทํา
ความเย็นท่ีเปนแกสใหมีความดัน และอุณหภูมิตํ่าลง สารทําความเย็นจะถูกดันออกทางทอทางสง และสงผาน
ไปยัง (D) คอนเดนเซอร ซ่ึงมีหนาท่ีระบายความรอนออกจากสารทําความเย็นผานตัวกลางซ่ึงปกติคืออากาศ  
โดยมี (B) พัดลม (ซายมือ) ทําหนาท่ีชวยระบายความรอน สารทําความเย็นจะมีอุณหภูมิต่ําจนควบแนนเปน
ของเหลว แตยังมีความดันสูงอยูเล็กนอย ซ่ึงจะถูกสงไปยัง (C) อุปกรณลดความดัน ซ่ึงมีหนาท่ีลดความดัน
น้ํายา ทําใหอุณหภูมิน้ํายามีคาต่ํา และจะถูกสงกลับไปยัง (E) อีวาปอเรเตอร ซ่ึงเปนกระบวนการทํางานของ
ระบบทําความเย็นท่ัวไป ระดับความเย็นจะถูกควบคุมดวยอุปกรณท่ีเรียกวา เทอรโมสตัท กําหนดอุณหภูมิตาม
ความตองการ หากอุณหภูมิในหองเย็นลงตามท่ีตั้งไว ระบบจะตัดการทํางานจนกวาอุณหภูมิจะสูงข้ึนจึงจะ
ทํางานอัตโนมัติอีกครั้ง 

แตอยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงการบริหารจัดการการใชพลังงานโดยระบบอัตโนมัติ โดย
ใช PLC จะพบวาระบบสามารถบริหารจัดการการใชพลังงานในสวนของการทํางานของคอมเพรสเซอร (A) 
และพัดลม (B) ซ่ึงตัวแปรท้ังสอง จะสงผลถึงประสิทธิภาพการใชพลังงานของระบบปรับอากาศแบบแยกสวนท้ัง
ระบบ โดยสามารถกําหนดมาตรการในการบริหารจัดการการใชพลังงานโดยใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช 
PLC เปนตัวควบคุมหลัก ดังนี้ 

o มาตรการกําหนดเวลาในการทํางานของเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ตาม

ชวงเวลาท่ีกําหนด 

o มาตรการลดเวลาการทํางานของเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน โดยการสลับการ

ทํางานของเครื่องปรับอากาศ 
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o มาตรการลดการอุดตันของอีวาปอเรเตอร ดวยการปดคอมเพรสเซอรกอน และเปด

พัดลมท่ีอีวาปอเรเตอรดวยความเร็วสูงสุด จากนั้น 3 นาที จึงหยุดเครื่องปรับอากาศ 

(2) การจัดการดานการอนุรักษพลังงานระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย 
สําหรับโรงงานและอาคารธุรกิจขนาดใหญ ระบบปรับอากาศท่ีนิยมติดตั้งและใชมักเปน

ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย (Central Air-conditioning System) โดยเครื่องทําน้ําเย็น (Chiller) เปนแบบ

ระบายความรอนดวยน้ํา ซ่ึงมีประสิทธิภาพการทํางานสูงกวาแบบระบายความรอนดวยอากาศ ดังแสดงในรูปท่ี 

4.1 เครื่องทําน้ําเย็นแบบอัดไอประกอบดวย คอมเพรสเซอร (Compressor) คอนเดนเซอร (Condenser) อีวา

พอเรเตอร (Evaporator) และเอ็กแพนชั่นวาลว (Expansion Valve) โดยมีสารทําความเย็น เชน R22 หรือ 

R134 a บรรจุอยูภายในวงจรสารทําความเย็น เม่ือปอนไฟฟาใหคอมเพรสเซอร คอมเพรสเซอรจะดูดไอสารทํา

ความเย็นจากอีวาพอเรเตอรแลวอัดสงไปท่ีคอนเดนเซอร ท่ีอีวาพอเรเตอร สารทําความเย็นจะมีความดันและ

อุณหภูมิต่ํา สารทําความเย็นจะดูดความรอนจากน้ําเย็นท่ีไหลผานอีวาพอเรเตอรและระเหยกลายเปนไอ ใน

ขณะเดียวกันท่ีคอนเดนเซอร สารทําความเย็นจะมีความดันและอุณหภูมิสูง ความรอนจากสารทําความเย็นจะ

ถายเทใหกับน้ําหลอเย็นทําใหสารทําความเย็นกลั่นตัวกลายเปนของเหลวท่ีความดันสูง เม่ือสารทําความเย็น

ไหลผานเอ็กแพนชั่นวาลวความดันก็จะลดลงเทากับความดันต่ําท่ี อีวาพอเรเตอร สารทําความเย็นก็จะไหลครบ 

วัฏจักรสารทําความเย็น น้ําหลอเย็นเม่ือไดรับความรอนจากคอนเดนเซอรจะมีอุณหภูมิสูงข้ึน เม่ือถูกเครื่องสูบ

น้ําหลอเย็นสงไปท่ีหอทําความเย็น (Cooling Tower) ก็จะถายเทความรอนใหกับอากาศโดยการระเหยน้ํา ทํา

ใหน้ําท่ีเหลือเย็นลงแลวไหลกลับไปรับความรอนท่ีคอนเดนเซอรอีกทําใหครบ วัฏจักรน้ําหลอเย็น น้ําเย็นเม่ือ

ถายเทความรอนใหกับอีวาพอเรเตอรก็มีอุณหภูมิต่ําลง เม่ือถูกเครื่องสูบน้ําเย็นสงไปท่ีเครื่องสงลมเย็น (Air 

Handling Unit) ก็จะถายเทความรอนใหกับอากาศทําใหน้ํารอนข้ึนแลวไหลกลับไปถายเทความรอนใหกับอีวา

พอเรเตอรอีกทําใหครบ วัฏจักรน้ําเย็น เครื่องสงลมเย็นจะดูดอากาศรอนจากหองปรับอากาศผานระบบทอลม

ไปถายเทความรอนใหกับน้ําเย็นทําใหอากาศมีอุณหภูมิต่ําลงแลวสงกลับไปท่ีหองปรับอากาศทําใหครบ วัฏจักร

ลมเย็น 

 

 

สําหรับการจัดการดานการอนุรักษพลังงานระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย ดวยระบบ

ควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC ดังนี้ 

o มาตรการควบคุมระบบสงจายลมเย็น  

ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC สามารถควบคุมระบบสงจายลมเย็น โดยการนํา

ระบบสงจายลมเย็นแบบปริมาตรแปรเปลี่ยน (Variable Air Value) มาใชจะชวยใหปริมาณลมเย็นท่ีจายใหกับ

พ้ืนท่ีปรับอากาศแปรเปลี่ยนตามภาระความเย็น ทําใหประสิทธิการใชพลังงานในระบบปรับอากาศ  

จากรูปท่ี 1.8 การควบคุมระบบสงจายลมเย็นแบบปริมาตรแปรเปลี่ยน ดวย PLC 

ผาน Inverter  
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คูมือ PLC 
 

 

 
รูปท่ี 1.8 การควบคุมระบบสงจายลมเย็นดวย PLC ผาน Inverter 

 

o มาตรการควบคุมการทํางานของหอระบายความรอน 

ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC สามารถควบคุมการทํางานของหอระบายความ

รอน มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหอระบบความรอนทํางานตามภาระความเย็นอยางเหมาะสม เนื่องจากบางกรณีมี

ภาระโหลดความเย็นลดลง จึงสามารถหยุดการทํางานของหอระบายความรอนและเครื่องสูบน้ําได  

จากรูปท่ี 1.9 หอระบายความรอนและเครื่องสูบน้ําถูกควบคุมดวย PLC ท่ีมีการ

โปรแกรมการทํางาน 4 กรณี คือ  

กรณีท่ี 1 ภาระทําความเย็น 100% PLC จะสั่งใหหอระบายความรอนและเครื่อง
สูบน้ําทํางานท้ัง 4 ชุด 

กรณีท่ี 2 ภาระทําความเย็น 75% PLC จะสั่งใหหอระบายความรอนและเครื่องสูบ
น้ําทํางานท้ัง 3 ชุด 

กรณีท่ี 3 ภาระทําความเย็น 50% PLC จะสั่งใหหอระบายความรอนและเครื่องสูบ
น้ําทํางานท้ัง 2 ชุด 

กรณีท่ี 4 ภาระทําความเย็น 25% PLC จะสั่งใหหอระบายความรอนและเครื่องสูบ
น้ําทํางานท้ัง 1 ชุด 
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คูมือ PLC 
 

 

 
รูปท่ี 1.9 การควบคุมการทํางานของหอระบายความรอนดวย PLC 

 

(1) มาตรการควบคุมระบบทําความเย็น 

ระบบควบคุมอัตโนมัติ  โดยใช  PLC ในกรณี ท่ีภาระทําความเย็น มีการ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การควบคุมระบบทําความเย็นจึงเปนสิ่งจําเปน ท้ังนี้เพ่ือใหอุปกรณในระบบทํางาน

รวมกันไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพทางดานพลังงานสูงสุด โดยการควบคุมการทํางานของเครื่องทําน้ํา

เย็น การเปดปดเครื่องสูบน้ําและหอระบายความรอนดวยระบบอัตโนมัติ  

จากรูปท่ี 1.10 หอระบายความรอนและเครื่องสูบน้ําถูกควบคุมดวย PLC ท่ีมี

การโปรแกรมการทํางาน 4 กรณี คือ  

กรณีท่ี 1 ภาระทําความเย็น 100% PLC จะสั่งให Chiller 1,000 ton จํานวน 
2 เครื่อง หอระบายความรอน 4 ชุด และเครื่องสูบน้ําท้ัง 4 เครื่อง ทํางาน 

กรณี ท่ี 2 ภาระทําความเย็น 75% PLC จะสั่งให Chiller 1,000 ton 500 
ton หอระบายความรอน 3 ชุด และเครื่องสูบน้ําท้ัง 3 เครื่อง ทํางาน 

กรณี ท่ี 3 ภาระทําความเย็น 50% PLC จะสั่งให  Chiller 1,000 ton หอ
ระบายความรอน 2 ชุด และเครื่องสูบน้ําท้ัง 2 เครื่อง ทํางาน 

กรณี ท่ี 4 ภาระทําความเย็น 25% PLC จะสั่งให  Chiller 1,000 ton หอ
ระบายความรอน 1 ชุด และเครื่องสูบน้ําท้ัง 1 เครื่อง ทํางาน 
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คูมือ PLC 
 

 

 
รูปท่ี 1.10 การควบคุมระบบทําความเย็นดวย PLC  

 
(2) การควบคุมความเร็วรอบเครื่องสูบน้ําเย็นทุติยภูมิ 

การควบคุมความเร็วรอบเครื่องสูบน้ําเย็นทุติยภูมิ เปนการปรับปริมาณน้ําใหได

ตามภาระทําความเย็นโดยอาศัยความดันตกครอมท่ีเครื่องสงลมเย็นเปนสัญญาณในการควบคุม เม่ือภาระทํา

ความเย็นลดลง อัตราการไหลท่ีเครื่องสูบน้ําลดลงดวย ทําใหระบบสงจายน้ําเย็นมีประสิทธิภาพสูงสุด สวน

เครื่องสูบน้ําปฐมภูมิมีขอจํากัดในการปรับปริมาณน้ําเพราะตองรักษาอัตราการไหลของน้ําเขาเครื่องทําน้ําเย็น

ไมใหต่ํากวาท่ีกําหนด ซ่ึงอาจจะใหเกิดความเสียหายได 

จากรูปท่ี 1.11 การควบคุมการควบคุมความเร็วรอบเครื่องสูบน้ําเย็นทุติยภูมิ

ดวย PLC ผาน Inverter ท่ีมีการโปรแกรมการทํางาน 4 กรณี คือ  

กรณีท่ี 1 ภาระทําความเย็น 100% PLC จะสั่งให เครื่องสูบน้ําเย็นทุติยภูมิ 

จํานวน 2 เครื่อง ทํางานท่ีอัตราการไหล 100% AHU จํานวน 4 ชุด ทํางาน 

กรณีท่ี 2 ภาระทําความเย็น 75% PLC จะสั่งให เครื่องสูบน้ําเย็นทุติยภูมิ 

จํานวน 2 เครื่อง ทํางานท่ีอัตราการไหล 75% AHU จํานวน 3 ชุด ทํางาน 

กรณีท่ี 3 ภาระทําความเย็น 50% PLC จะสั่งให เครื่องสูบน้ําเย็นทุติยภูมิ 

จํานวน 1 เครื่อง ทํางานท่ีอัตราการไหล 100% AHU จํานวน 2 ชุด ทํางาน 

กรณีท่ี 4 ภาระทําความเย็น 25% PLC จะสั่งให เครื่องสูบน้ําเย็นทุติยภูมิ 

จํานวน 1 เครื่อง ทํางานท่ีอัตราการไหล 25% AHU จํานวน 1 ชุด ทํางาน 
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คูมือ PLC 
 

 

 
รูปท่ี 1.11 การควบคุมการควบคุมความเร็วรอบเครื่องสูบน้ําเย็นทุติยภูมิดวย PLC ผาน Inverter 

 

1.2.3. ระบบอัดอากาศ (Compressed Air System) 
หลักการพ้ืนฐานของเทคโนโลยีอากาศอัดถูกนํามาใชในอุตสาหกรรมหลายประเภทเนื่องจาก  

การผลิตและสงจายอากาศทําไดงาย สามารถสะสมพลังงานไดในถังเก็บ การรั่วไหลของอากาศอัดไมเปน

อันตราย และไมกอใหเกิดมลพิษ ใหกําลังสูงแตมีน้ําหนักเบา ปริมาณอากาศท่ีใชอัดมีอยูทุกหนทุกแหง ไมจํากัด

ปริมาณ มาตรการการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพ่ือการการประหยัดพลังงานของระบบ

อัดอากาศประกอบไปดวย 

(1) มาตรการการลดความดันลง 

ระบบควบคุมอัตโนมัติ ท่ีมี PLC เปนตัวควบคุมหลักสามารถควบคุมการปรับลดความดัน

ลงใหเหมาะสมกับสภาวะโหลด สามารถกระทําไดโดยอาศัยเซนเซอรในการตรวจวัดแรงดัน และอาศัย 

Inverter ในการควบคุมวาลว สงผลใหสามารถลดการใชพลังงานได เนื่องจากการปรับลดระดับความดันลง 

โดยการปรับตั้งระดับความดันสูงเทาท่ีจําเปนจริงๆ จะชวยใหประหยัดพลังงาน เชน ระดับความดันท่ีลดลงทุก 

ๆ 0.5 บาร (จากระดับ 7 บาร) จะทําใหประหยัด พลังงานไปได 4% ดังแสดงในรูปท่ี 1.12  
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คูมือ PLC 
 

 

 
รูปท่ี 1.12 การปรับลดแรงดันจาก 7 บาร เปน 6.5 บาร  ทําใหสามารถประหยัดพลังงานไดประมาณ 4% 

 

(2) มาตรการการลดอุณหภูมิของอากาศเขา 

o ระบบสามารถชวยในการบริหารจัดการควบคุมอุณหภูมิของอากาศ เนื่องจากอากาศ

เขาท่ีเย็นลงจะมีความดันสูงกวาและจะใหปริมาตรของอากาศอัดไดมากกวา การลดอุณหภูมิทุก ๆ 3 องศา

เซลเซียส จะทําใหประหยัดพลังงานได 1% 

o ระบบสามารถชวยแจงเตือนการทําความสะอาดเครื่องกรอง เนื่องจากเครื่องกรอง

อากาศท่ีสกปรกจะทําใหคาความดันตกครอมมากข้ึนซ่ึงจะทําใหเครื่องอัดอากาศทํางานหนักข้ึน และใชพลังงาน

มากข้ึน 

 

 
รูปท่ี 1.13 การลดอุณหภูมิอากาศลงทุก 3 ℃ จะทําใหประหยัดพลังงานไดประมาณ 1% 

 

เม่ือพิจารณาดูตามหลักการในการประหยัดพลังงาน โดยการลดอุณหภูมิของอากาศเขา

แลวพบวา PLC สามารถชวยในการตรวจสอบสภาพของอากาศกอนเขาโดยใชเซนเซอรอุณหภูมิ และให PLC 

ทําการบันทึกขอมูล และสงเสียงเตือนผาน ออด (buzzer)  

(3) มาตรการลดปริมาณลมรั่ว 
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คูมือ PLC 
 

 

ระบบควบคุมอัตโนมัติในการชวยลดปริมาณลมรั่วโดยใช PLC สามารถกระทําไดดังนี้ 

o ระบบสามารถบันทึกประวัติการใชอากาศอัด เพ่ือเปรียบเทียบกับอัตราการผลิต หาก

มีการผิดปกติ สามารถแจงเตือน และตัดสินใจลดความดันใหต่ําเทาท่ีเปนไปไดเพ่ือประหยัดพลังงาน 

o ระบบสามารถควบคุมการใชอุปกรณปรับความดัน เพ่ือรักษาความดันของอากาศอัด

ใหอยูในระดับเหมาะสมแกอุปกรณ 

o ระบบสามารถบันทึก และแจงเตือน การใชอุปกรณจายน้ํามัน ใหแกชิ้นสวนท่ี

เคลื่อนไหวในระบบเพ่ือใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

o ระบบสามารถบันทึก และแจงเตือน การใชอุปกรณแยกอากาศ และอุปกรณทําให

อากาศแหง เพ่ือกําจัดความชื้นของอากาศ 

 
รูปท่ี 1.14 การตรวจสอบรอยรั่วดวย PLC ผานเซนเซอรความดัน 

 

เม่ือพิจารณาดูตามหลักการในการประหยัดพลังงาน โดยการลดปริมาณลมรั่ว แลวพบวา 

PLC สามารถชวยในการตรวจสอบสภาพลมรั่ว โดยใชเซนเซอรความดัน และให PLC ทําการบันทึกขอมูล และ

สงเสียงเตือนผาน ออด (buzzer)  

(4) มาตรการการควบคุมการทํางานท่ีดีท่ีสุด 

ระบบควบคุมอัตโนมัติในการควบคุมการทํางานท่ีดีโดยใช PLC สามารถกระทําไดดังนี้ 

o ตั้งเวลาการทํางาน เพ่ือปดเครื่องอัดอากาศอัตโนมัติหลังการใชงาน 

o บริหารจัดการใชงานเครื่องอัดอากาศใหเหมาะสมกับปริมาณอากาศอัดท่ีตองการ 

o เลือกใชงานเครื่องอัดอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดกอน 

o ควบคุมเครื่องอัดอากาศแบบปรับความเร็วรอบไดมาใช 
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รูปท่ี 1.15 การควบคุมการทํางานของเครื่องอัดอากาศดวยระบบอัตโนมัติ ท่ีมี PLC เปนตัวควบคุมหลัก 

 

เม่ือพิจารณาดูตามหลักการในการประหยัดพลังงาน โดยการใชระบบควบคุมท่ีดีแลวพบวา 

PLC สามารถชวยในบริหารจัดการปรับเปลี่ยนการทํางานของ compressor ไดเหมาะสมกับภาระการใชลม 

และให PLC ทําการบันทึกขอมูล ทําการตรวจสอบความผิดปกติ และสงเสียงเตือนผาน ออด (buzzer)  

1.3. การจัดการคาไฟฟาดวยระบบอัตโนมัติ โดยใช PLC เปนตัวควบคุม 
การจัดการคาไฟฟา ในท่ีนี้จะขอกลาวถึงเฉพาะการจัดการคาไฟฟาอัตราตามชวงเวลาของวัน (TOD: 

Time Of Day Tariff) การจัดการคาไฟฟาอัตราตามชวงเวลาการใชงาน (TOU: Time Of Use Tariff) และ

การจัดการคาความตองการพลังไฟฟา ดังนี้  

1.3.1. การจัดการคาไฟฟาอัตราตามชวงเวลาของวัน TOD 
ตารางท่ี 1.1 อัตราตามชวงเวลาของวัน (Time of Day Tariff : TOD Tariff) 

 
คาความตองการพลังไฟฟา คาพลังงานไฟฟา คาบริการ 

 
(บาท/กิโลวัตต) (บาท/หนวย) (บาท/เดือน) 

 
On Peak Partial Peak Off Peak ทุกชวงเวลา 

 
แรงดัน 69 กิโลโวลตข้ึนไป 224.3 29.91 0 2.6506 312.24 
แรงดัน 12 - 24 กิโลโวลต 285.05 58.88 0 2.688 312.24 
แรงดันต่ํากวา 12 กิโลโวลต 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 คิดคาความตองการพลังไฟฟาเฉพาะสวนท่ีเกิน   จากชวง 

On Peak 
Off Peak  : เวลา 21.30 - 08.00 น. ของทุกวัน ไมคิดคาความตองการพลังไฟฟา 
 

พิจารณาจากตารางท่ี 1.1 ระบบควบคุมอัตโนมัตโิดยใช PLC สามารถควบคุมคาใชจายในอัตรา 
TOD ท่ีแบงออกเปน 2 สวนท่ีสามารถทําการโปรแกรมควบคุมการทํางานของเครื่องจักรได คือคาความตองการ
พลังไฟฟา (บาท/กิโลวัตต) และคาพลังงานไฟฟา (บาท/หนวย) ซ่ึงเม่ือนํามาแจกแจงจํานวนครั้งท่ีเกิดความ
ตองการพลังไฟฟาใน 1 เดือน ดังแสดงในตารางท่ี 1.2 พบวาจํานวนครั้งท่ีเกิดความตองการพลังไฟฟาในชวง 
On Peak มีจํานวนนอยสุด และการเกิดในชวง Partial Peak มีจํานวนท่ีเทากับการเกิดในชวง Off Peak   

(1) หลักการบริหารจัดการอัตรา TOD 
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o ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC สามารถควบคุมการทํางานของเครื่องจักร ใน
ทํางานใหหลีกเลี่ยงการใชไฟฟาในชวง On Peak ใหมากท่ีสุด โดยระบบจะพิจารณาการทํางานในชวง Off 
Peak และชวง Partial Peak กอนตามลําดับ 

ตารางท่ี 1.2 จํานวนครั้งท่ีเกิดความตองการพลังไฟฟาอัตรา TOD 
จํานวนวนัใน จํานวนครั้งท่ีเกิดความตองการพลังไฟฟาในชวง 
เดือนท่ีคิดเงิน 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 ฟรี 

(2) โรงงานหรืออาคารประเภทไหนท่ีควรรักษาอัตรา TOD 

o โรงงานหรืออาคารท่ัวไป (ไมทํางานในชวง On Peak) 
o โรงงานหรืออาคารท่ีทํางานเฉพาะกลางวัน 

1.3.2. การจัดการคาไฟฟาอัตราตามชวงเวลาการใชงาน TOU 
ตารางท่ี 1.2 อัตราตามชวงเวลาของการใช (Time of Use Tariff : TOU Tariff) 

 
คาความตองการพลังไฟฟา คาพลังงานไฟฟา คาบริการ 

 
(บาท/กิโลวัตต) (บาท/หนวย) (บาท/เดือน) 

  On Peak Off Peak On Peak Off Peak   
แรงดัน 69 กิโลโวลตข้ึนไป 74.14 0 3.5982 2.1572 312.24 
แรงดัน 12 - 24 กิโลโวลต 132.93 0 3.6796 2.176 312.24 
แรงดันต่ํากวา 12 กิโลโวลต 210 0 3.8254 2.2092 312.24 
On Peak  : เวลา 09.00 - 22.00 น. วันจันทร - วันศุกร 
Off Peak  : เวลา 22.00 - 09.00 น. วันจันทร - วันศุกร 
: เวลา 00.00 - 24.00 น. วันเสาร - วันอาทิตย วันแรงงานแหงชาติ 
วันหยุดราชการตามปกต ิ(ไมรวมวันพืชมงคลและวันหยดุชดเชย) 

หมายเหตุ 
1. ผูใชไฟฟาท่ีอยูในอัตราแรงดัน 69 กิโลโวลตข้ึนไป ซึ่งใชไฟฟากอนเดือนตุลาคม 2543 จะยังคงถูกจัดอยูในอัตรา

แรงดัน 69 กิโลโวลตข้ึนไป สําหรับผูใชไฟฟาท่ีจัดเขาอยูในประเภทท่ี 4 (กิจการขนาดใหญ) ตั้งแตเดือนตุลาคม 2543 
จะถูกจัดเขาอยูในอัตราแรงดัน 12 - 24 กิโลโวลต ในเดือนถัดไป หลังจากเดือนท่ีติดตั้งเครื่องวัดฯ TOU แลว 

2. ผูใชไฟฟาในอัตราแรงดัน 69 กิโลโวลตข้ึนไป สามารถเลือกใชอัตราแรงดัน 12 - 24 กิโลโวลตได โดยตองแจงความ
ประสงคกับการไฟฟานครหลวง และชําระคาเครื่องวัดฯ TOU กอน ท้ังน้ีหากเลือกใชแลวจะกลับไปใชอัตราเดิมไมได 

3. ผูใชไฟฟาท่ีมีความตองการพลังไฟฟาเฉลี่ยใน 15 นาทีท่ีสูงสุด ต่ํากวา 30 กิโลวัตต ติดตอกันเปนเวลา 12 เดือน ใน
เดือนถัดไปจะจัดเขาอยูในประเภทท่ี 2 (กิจการขนาดเล็ก) 

4. ผูใชไฟฟาจะตองชําระคาบริการรายเดือน เพ่ิมจากคาไฟฟาต่ําสุดดวย 

(1) หลักการบริหารจัดการอัตรา TOU 
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o ระบบอัตโนมัติ โดยใช PLC จะชวยในการหลีกเลี่ยงการใชอุปกรณ หรือเครื่องจักร ท่ี

กอใหเกิดความตองการพลังไฟฟาสูงสุด (Peak Demand) ในชวง On Peak (09.00-22.00 น.) เพ่ือลดคาพลัง

ไฟฟา (Demand Charge) 

o ในกรณีท่ีกิจการนั้นมีการทํางาน 2 กะ ระบบจําทําการเลื่อนขบวนการผลิต 1 กะ ให

ไปอยูในชวง Off Peak (22.00-09.00 น.) เพ่ือลดคาความตองการใชพลังงานไฟฟา ในชวง On Peak ซ่ึงคา

พลังงานไฟฟา (Energy Charge) ในชวง Off Peak จะถูกกวาชวง On Peak กวารอยละ 55 

o ทํางานวันเสารวันอาทิตยและวันหยุดราชการ ระบบจะปลอยใหเครื่องจักรทํางาน

อยางเต็มท่ี แทนวันทํางานปกติ เนื่องจากวันดังกลาว ไมตองเสียคาพลังไฟฟา และคาพลังงานไฟฟา จะถูกกวา

วันปกติในชวง On Peak กวารอยละ 65 

(2) โรงงานหรืออาคารประเภทไหนท่ีควรใชอัตรา TOU 

o อุตสาหกรรมท่ีมีการผลิตอยางตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และมีการใชพลังงาน อยาง

สมํ่าเสมอ (Load Factor สูง) 

o โรงแรมและกิจการใหเชาพักอาศัย ซ่ึงเสียคาไฟฟาในอัตราปกติ ท่ีมีการใชพลังงาน

ไฟฟา ในชวงกลางคืน สูงกวากลางวัน 

o ผูใชไฟฟาท่ีสามารถปรับเปลี่ยนเวลาทํางานใหมาอยูในชวง Off Peak ได โดยไม

สงผลกระทบตอกระบวนการผลิต 

o ผูใชไฟฟาแบบ TOU รายเดิม 

1.3.3. การจัดการคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด 
ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC ท่ีควบคุมความตองการพลังไฟฟาสูงสุด ตามชวงวัน และ

เวลา ตามท่ีการไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค วัดความตองการพลังไฟฟาท่ีมีความสัมพันธโดยตรง
กับปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีใชในทุกๆ 15 min ดังนั้นระบบการควบคุมความตองการพลังไฟฟาสูงสุดจึงเปนการ
ควบคุมปริมาณพลังงานไฟฟาสูงสุดท่ีใชในชวงเวลา 15 min เชน เม่ือตองการควบคุมกําลังไฟฟาสูงสุดท่ี 1,000 
kW หมายความวาทุกๆ 15 min จะยอมใหใชปริมาณพลังงานไฟฟาไดไมเกิน 250 หนวย (kW) 

(1) ลําดับข้ันตอนการควบคุมพลังไฟฟาสูงสุด  

1) กําหนดคาของพลังไฟฟาสูงสุด เชน ตองการควบคุมพลังไฟฟาสูงสุดไมเกิน 1,000 kW 

2) หาปริมาณพลังงานไฟฟาในทุกๆ 15 min จากคาความตองการควบคุมพลังไฟฟา

สูงสุด (demand) ตามขอ 1) ตามสมการท่ี (1.1) 

 Demand = 4E15min    (1.1) 

เม่ือ E15min พลังงานไฟฟาในทุก 15 นาที 

เชน กําหนดคาของพลังไฟฟาสูงสุดไมเกิน 1,000 kW ดังนั้นพลังงานท่ีใชในทุก 15 min 

หาไดจาก E15min = Demand/4  = 1,000/4  = 250 kW 
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3) แบงกลุมเครื่องจักร ตามลักษณะการทํางานของเครื่องจักร ออกเปน 2 กลุม คือ กลุม

ท่ีสามารถกําหนดเวลาในการทํางานไดแนนอน และกลุมท่ีไมสามารถกําหนดเวลาในการทํางานไดแนนอน 

o กลุมท่ีสามารถกําหนดเวลาในการทํางานไดแนนอน ใหดําเนินการดังนี้ 

• สํารวจวัฏจักรการทํางานและกําลังไฟฟาท่ีใชของเครื่องจักร ในการทํางานแตละคาบ 

• แบงปริมาณกําลังไฟฟาท่ีใชในแตละคาบของเครื่องจักรออกเปนชวงละ 15 นาที 

• จัดตารางเวลาทํางาน เพ่ือหลีกเลี่ยงการทํางานท่ีพรอมกัน  

o กลุมท่ีไมสามารถกําหนดเวลาในการทํางานไดแนนอน คือเครื่องจักรท่ีทํางานไม

เปนวัฏจักร เชน ลิฟท และบันไดเลื่อน เปนตน ใหทําการแบงกลุมออกเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีควบคุมการ

ทํางานได และกลุมท่ีควบคุมการทํางานไมได 

o กลุมท่ีควบคุมการทํางานไมได หมายถึง กลุมเครื่องจักรท่ีไมสามารถทําการ

ควบคุมการทํางานเพ่ิมเติมได เนื่องจากทําใหการทํางานมีสภาพไมเหมาะสม เชน ลิฟท หรือบันไดเลื่อนขณะ

ทํางาน เราไมสามารถแกไข เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการทํางานของลิฟท หรือบันไดเลื่อนได เพราะจะทําใหเกิด

อันตรายกับผูโดยสารลิฟท หรือบันไดเลื่อนได 

o กลุมท่ีควบคุมการทํางานได หมายถึง กลุมเครื่องจักรท่ีสามารถทําการควบคุม 

แกไข ปรับเปลี่ยน หรือหยุดการทํางาน ได เชน ระบบปมน้ํา ระบบปรับอากาศ ระบบอัดอากาศ และระบบแสง

สวาง เปนตน กลุมนี้เราสามารถนํามาใชประโยชนในการควบคุมพลังไฟฟาสูงสุดได และยังสามารถแบงไดเปน 

2 กลุมยอย กลุมควบคุมการทํางานแบบเปด-ปด และกลุมควบคุมการทํางานแบบปรับระดับการทํางานได 

o กลุมควบคุมการทํางานแบบเปด-ปด หมายถึงกลุมเครื่องจักรท่ีมีการควบคุม

สภาวะการทํางานอยู 2 สภาวะ คือทํางาน และหยุดทํางาน สวนใหญจะใชอุปกรณควบคุมท่ีไมซับซอน อยางไร

ก็ตามสิ่งท่ีควรคํานึงถึงเปนพิเศษคือ การเปด-ปด เครื่องจักรบอยครั้งอาจสงผลตออายุการใชงานของอุปกรณ

ควบคุม หรือเครื่องจักรได  

o กลุมควบคุมการทํางานแบบปรับระดับการทํางานได เครื่องจักรกลุมนี้ทํางานอยู

ในชวงเวลาพ้ืนฐาน (ทํางานอยูตลอดเวลา ไมสามารถหยุดการทํางานได เชนระบบแสงสวางท่ีสามารถปรับหรี่

แสงได พัดลม ระบบปมน้ํา ระบบอัดอากาศ และระบบสายพานลําเลียง ท่ีสามารถปรับความเร็วรอบของ

มอเตอรได ระบบ) เนื่องจากเครื่องจักรกลุมนี้สามารถปรับระดับการทํางานไดตามสภาวะของโหลด ดวย

อุปกรณควบคุมเชน Invertor และสวิทซปรับแรงดัน เปนตน 

ตัวอยาง 1.1 โรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่ง ตองการควบคุมความตองการพลังไฟฟาสูงสุด จึงไดทําการสํารวจ

เครื่องจักรภายในโรงงาน ดังนี้ 

เครื่องจักรชุดท่ี 1 

o ทํางานเปนวัฏจักรมีคาบเวลา 30 min 

o ชวงเวลาทํางานใชเวลา 20 min ตองการกําลังงานไฟฟา 60 kW 

o ชวงเวลาหยุดพักใชเวลา 10 min ตองการกําลังงานไฟฟา 0 kW 
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เครื่องจักรชุดท่ี 2 

o ทํางานเปนวัฏจักรมีคาบเวลา 30 min 

o ชวงเวลาทํางานใชเวลา 15 min ตองการกําลังงานไฟฟา 30 kW 

o ชวงเวลาหยุดพักใชเวลา 15 min ตองการกําลังงานไฟฟา 6 kW 

จากการสํารวจชวงเวลาการทํางานของอุปกรณของเครื่องจักรชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 พบวามีการเริ่มตนการ

ทํางานพรอมกัน ดังแสดงในรูปท่ี 1.16  
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รูปท่ี 1.16 รูปแบบความตองการกําลังไฟฟาของเครื่องจักรจํานวน 2 ชุด กอนการบริหารจัดการ 

จากรูปท่ี 1.16 แสดงใหเห็นถึงรูปแบบการใชพลังงานไฟฟาของเครื่องจักรท้ัง 2 ชุด สามารถคํานวณ

ความตองการพลังไฟฟาในคาบการทํางาน 30 นาที ไดดังนี้ 

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 

จากการคํานวณความตองการพลังไฟฟาในคาบการทํางานของเครื่องจักร 2 ชุด แสดงใหเห็นวามีความ

เปนไปไดในการบริหารจัดการเวลาการทํางานของแตละชุดเครื่องจักรเพ่ือลดความตองการพลังไฟฟาสูงสุด 

จากการใชกําลังไฟฟาของเครื่องจักร 2 ชุด รวมกันได 29 kWh ในชวงเวลา 30 min สามารถคํานวณหา

ความตองการพลังไฟฟาในชวงเวลา 15 min ไดดังนี้ 

Demand = (29 kWh x (15 min / 30 min)) x 4 (1/h) = 58 kW 

หากมีการบริหารจัดการความตองการพลังไฟฟา สามารถลดความตองการพลังไฟฟาลงได 90 kW – 58 

kW = 32 kW โดยรูปแบบการทํางานของอุปกรณท้ัง 2 ชุด หลังจากมีการปรับเปลี่ยนเวลา ดังแสดงในรูปท่ี 

1.17 พบวาเพียงแคเปลี่ยนเวลาการทํางานของเครื่องจักรชุดท่ี 2 และชุดท่ี 1 ใหทํางานสลับกัน จะสามารถชวย

ลดความตองการพลังไฟฟาลงได ดังนี้ 

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 
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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 รูปแบบความตองการพลังไฟฟาของเครื่องจักรจํานวน 2 ชุด หลังการบริหารจัดการ 

จากรูปท่ี 1.16 แล 

ะรูปท่ี 1.17 เราสามารถเห็นไดอยางชัดเจนวาการบริหารจัดการความตองการพลังไฟฟาสูงสุด 

จําเปนตองใชขอมูลหลายประเภท ไมใชแคเพียงขนาดกําลังไฟฟาของเครื่องจักรเทานั้น แตตองการทราบถึง

จุดประสงคของงาน และลักษณะการทํางานตามชวงเวลาของอุปกรณดังกลาวอีกดวย ขอมูลท้ังหมดจะถูก

นํามาประกอบการพิจารณาศักยภาพและความเปนไปไดในการเปลี่ยนแปลงเวลาการทํางานเพ่ือลดความ

ตองการพลังไฟฟาสงูสุดของท้ังระบบลง 

(2) หนาท่ีของ PLC ในการควบคุมพลังไฟฟาสูงสุด  

1) ตรวจวัดความตองการพลังไฟฟาท่ีเกิดข้ึนในเวลาใดๆ เนื่องจาก Demand (kW) = 4 

(1/h) E (kWh) ดังนั้นเครื่องจะทําการวัดปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีใชไปในแตละนาทีท่ีผานไป แลวแปลงเปน

ความตองการพลังไฟฟา 

2) สามารถพยากรณไดวา เม่ือครบคาบเวลาท่ีกําหนด (ในท่ีนี้คือ 15 min) แลวความ

ตองการพลังไฟฟาจะมีคาสูงสุดเกินกวาคาท่ีกําหนดไวหรือไม หากพบวาจะมีคาสูงเกินกวาคาท่ีกําหนดตอง

สามารถสงสัญญาณควบคุมโหลดไดกอนครบเวลา 15 min 

3) สามารถสงสัญญาณไปควบคุมโหลดได เชน สงสัญญาณไปปลดโหลดออกจากระบบ 

หรือลดโหลดของเครื่องจักร เพ่ือใหความตองการพลังไฟฟาอยูในเกณฑท่ีกําหนด 

 

1.4. กรณีศึกษา การประยุกตใช PLC เพ่ือการจัดการพลังงาน 
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1.4.1. กรณีศึกษาท่ี 1.1 การแกไขการควบคุมเวลาในการปดเครื่องปรับอากาศในชวงพักเท่ียง  
(1) ความเปนมาและลักษณะการใชงาน  

สถานประกอบการเปนโรงงานผลิตและสงออกสินคาแชแข็ง อาคารโรงงานมีการแบงพ้ืนท่ี
สําหรับสวนสํานักงาน มีการใชงานเครื่องปรับอากาศจํานวน 35 ชุด ไดแก เครื่องปรับอากาศขนาด 1.27 kW 
จํานวน 20 ชุด, ขนาด 1.43 kW จํานวน 3 ชุด, ขนาด 2.11 kW จํานวน 11 ชุด และขนาด 2.78 kW จํานวน 
1 ชุด เปดใชงานตั้งแตเวลา 8:00 – 17:00 น. โดยมีแมบานเปนคนเปดปด  

(2) ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง  
เครื่องปรับอากาศ ทํางานในชวง เวลา 8:00 – 17:00 น. ทําใหเครื่องปรับอากาศทํางาน

ตลอดเวลาท่ี กําหนดไว  แม ในขณะท่ีไม มีผูปฏิบั ติ งานในสํานักงาน  เชน  ชวงพักเท่ียง ก็ มีการเปด
เครื่องปรับอากาศท้ิงไว เปนการสิ้นเปลืองพลังงานโดยไมจําเปน  

 

 

รูปท่ี 1.18 การใชงานเครื่องปรับอากาศของสํานักงานไวตลอดเวลากอนการปรับปรุง 

(3) แนวคิดและข้ันตอนการดําเนนิการ  
อบรมและปลูกฝงทัศนคติท่ีดีในการอนุรักษพลังงานใหแกพนักงาน และไดมีมติในท่ีอบรม

ใหมีการเปดปดเครื่องปรับอากาศเปนเวลา และกอนปดเครื่องปรับอากาศใหทําการหยุดการทํางานของ
คอมเพรสเซอรกอน 5 นาที เพ่ือทําไมใหเกิดการดุดตันท่ีคอยลเย็น และลดการใชพลังงานจากคอมเพรสเซอร 
เนื่องจากภายในหองยังคงมีความเย็นเพียงพอ ท้ังนี้ไดใหทางฝายวิศวกรรมทําการออกแบบระบบควบคุมแบบ
อัตโนมัติ โดยใช PLC ซ่ึงเปน PLC ท่ีถูกปลดการใชงานจากเครื่องจักรของโรงงาน  

(4) สภาพหลังปรับปรุง  
พนักงานมีความพึงพอใจในมาตรการท่ีรวมกันกําหนดข้ึน และพบวาอากาศภายในหองสด

ชื่น เนื่องจากคอยลเย็นท่ีสะอาด  โดยมีกําหนดเวลาในการทํางานดังตารางท่ี 1.1 โดยกําหนดเวลาในการปด
เปด การใชเครื่องปรับอากาศในชวงหยุดพักเท่ียง และชวงเวลากอนเลิกงานครึ่งชั่วโมง นอกจากนั้น ให
พิจารณาการเลื่อนเวลาการเปดใชงานในชวงเชาท่ีอากาศยังไมรอนเปนระยะเวลา 15 นาที ซ่ึงกอนปด
เครื่องปรับอากาศจะทําการหยุดการทํางานของคอมเพรสเซอรกอน 5 นาที เปดแตพัดลมของคอยลเย็นทําให
ลดชั่วโมงการทํางานของเครื่องปรับอากาศลง สามารถประหยัดพลังงานได 21,164.36 kWh/ป คิดเปนเงิน 
63,069.72 บาท/ป 

 
ตารางท่ี 1.1 กําหนดเวลาการทํางานของเครื่องปรับอากาศ ท่ีถูกควบคุมดวยระบบอัตโนมัติ โดยใช PLC  

หมายเลข 
 

ชวงเวลาท่ี 1 ชวงเวลาท่ี 2 หมายเลข 
 

ชวงเวลาท่ี 1 ชวงเวลาท่ี 2 
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รูปท่ี 1.19 การปดเครื่องปรับอากาศโดยการควบคุมของ PLC ในชวงพักเท่ียงหลังการปรับปรุง 

 

(5) วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน  
กําลังไฟฟารวมของเครื่องปรับอากาศ   =           64.02  kW  
เปอรเซ็นตการทํางานเฉลี่ยของคอมเพรสเซอร =          0.65  %  

เริ่มตน สิ้นสุด เริ่มตน สิ้นสุด เริ่มตน สิ้นสุด เริ่มตน 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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จํานวนชั่วโมงการเปดใชงาน =          7.75  ชม./วัน  
จํานวนวันทํางาน  =      300   วัน/ป  
พลังงานท่ีประหยัดได  =  64.02 x 0.65 x 1.75 x 300  

=  93, 629.25  kWh/ป  
อัตราคาไฟฟาเฉลี่ยของโรงงาน  =          2.98  บาท/หนวย  
คิดเปนจํานวนเงินท่ีประหยัดได  =  93, 629.25 x 2.98  

=  279, 015.20  บาท/ป  

(6) การวิเคราะหผลความคุมคาทางการลงทุน  
เงินลงทุน    = -  บาท  
พลังงานท่ีประหยัดได   = 21,164.36  kWh/ป  
คิดเปนเงินท่ีประหยัดได  = 63,069.72  บาท/ป  
ระยะเวลาคืนทุน   = -   ป 

1.4.2. กรณีศึกษาท่ี 1.2: การปรับปรุงการทํางานของเครื่องทําน้ําเย็นของระบบปรับอากาศ  
(1) ความเปนมาและลักษณะการใชงาน  

จากการสํารวจโรงงานแหงหนึ่งพบวา โรงงานมีระบบทําน้ําเย็นซ่ึงประกอบดวยเครื่องสง
ลม 6 ชุด หอระบายความรอน 2 ชุด เครื่องสูบน้ําเย็น 2 ชุด เครื่องสูบน้ําระบายความรอน 2 ชุด เครื่องทําน้ํา
เย็น 2 ชุด ซ่ึงปกติเปดใชงานท้ังหมด โรงงานนี้ทํางาน 8 ชั่วโมงตอวัน 25 วันตอเดือน และ 300 วันตอป 

(2) ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 
หนวยงานวิศวกรรมไดทําการตรวจเช็คคุณภาพของเครื่องทําน้ําเย็นพบวายังทํางานไดไม

เหมาะสมเทาท่ีควร เพราะขาดการบํารุงรักษาท่ีดี ทอมีการรั่วและอุดตัน อุณหภูมิน้ําท่ีออกจากเครื่องทําน้ําเย็น
ต่ําเกินไป เครื่องทําน้ําเย็นทํางานท้ังหมด สงผลใหเครื่องสูบน้ําเย็น เครื่องสงลมเย็น เครื่องสูบน้ําระบายความ
รอน 

 

รูปท่ี 1.20 แผนภาพการทํางานของระบบปรับอากาศ (กอนปรับปรุง) 

(3) แนวคิดและข้ันตอนการดําเนนิการ  
ทีมงานอนุรักษพลังงานไดประชุมรวมกับทีมงานวิศวกรรม และไดมีมติเห็นชอบใหทีมงาน

วิศวกรรมทําการซอมบํารุงระบบทอท่ีรั่วและอุดตัน จากนั้นใหทําการแกไขโปรแกรมภายใน PLC ใหทําการ
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ควบคุมการทํางานของเครื่องทําน้ําเย็น เครื่องสูบน้ําเย็น เครื่องสงลมเย็น เครื่องสูบน้ําระบายความรอน ให
สอดคลองกับ อุณหภูมิของน้ําเย็นท่ีปรับเปลี่ยนอุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึน  

(4) หลังปรับปรุง 

 

รูปท่ี 1.21 แผนภาพแสดงระบบการทํางานของ Air Chiller (หลังปรับปรุง) 

ภายหลังจากทีมวิศวกรรมไดทําการซอมบํารุงระบบทอ และทําการปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC  ใหทําการควบคุมการทํางานของเครื่องทําน้ําเย็น เครื่องสูบน้ําเย็น 
เครื่องสงลมเย็น เครื่องสูบน้ําระบายความรอน ใหสอดคลองกับ อุณหภูมิของน้ําเย็นท่ีปรับเปลี่ยนอุณหภูมิท่ี
เพ่ิมข้ึน จากการเก็บขอมูลพบวาเครื่องทําน้ําเย็นสามารถลดการใชพลังงานลงไดจาก 121,080 kWh เหลือ 
106,680 kWh ภายใน 15 วัน ซ่ึงเกิดจากการหยุดเครื่องทําน้ําเย็น 1 ชุด ตั้งแต 17:00 น. จนถึง 7:00 น. ของ
อีกวัน และปรับเพ่ิมอุณหภูมิน้ํา จาก 44°F เปน 46°F ดังนั้น สามารถลดการใชพลังงานไฟฟาลงได 28,800 
kWh /เดือน (เปนขอมูลจากการวัดไฟฟาจริงของโรงงาน เนื่องจากมีการใชระบบการวัดแสดงปริมาณการใช
ไฟฟาผาน PLC ตรวจวัดไวตลอดเวลา)  

จากรูปท่ี 1.21 แสดงคาพลังงานไฟฟาท่ีลดลงจากการปรับปรุงการทํางานของระบบปรับ
อากาศเทากับ 28,800 kWh/เดือน [(121,080-106,680) x 2] = 28,800 kWh 

 

 

kW

h 

Month 
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รูปท่ี 1.22 การใชพลังงานไฟฟาของระบบปรับอากาศ Air Chiller หลังปรับปรุง 15 วัน  

(5) วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน  
มาตรการนี้เปนมาตรการบํารุงรักษาเครื่องทํานาเย็นใหมีประสิทธิภาพดีและลดการใช

ไฟฟาของระบบปรบัอากาศ  
พลังงานไฟฟาท่ีลดลง   = พลังไฟฟาท่ีระบบ Chillerใช ตอเดือน x 12 เดือน  

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

คิดเปนคาไฟฟา (หนวยละ 3 บาท)  = 345,600 x 3  
= 1,036,800  บาท/ป  

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

(6) การวิเคราะหผลความคุมคาทางการลงทุน  
เงินลงทุน    =        -   บาท  
พลังงานท่ีประหยัดได   =      345,600  kWh/ป 
คิดเปนเงินท่ีประหยัดได  =  1,036,800  บาท/ป  
ระยะเวลาคืนทุน   =        -   ป  

*ไมมีการลงทุนเนื่องจากใชบุคลากรของทางโรงงานดําเนินการ 
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บทท่ี 2 
หลักการพ้ืนฐานของระบบควบคุมดวย PLC 

 

วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจหลักการพ้ืนฐานการใชงาน PLC  
2) เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมทราบหลักการการออกแบบระบบควบคุมดวย PLC เบื้องตน 
3) เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมทราบวิธีการตรวจสอบและแกไขปญหาเบื้องตนท่ีเกิดจากตัวควบคุม PLC 
4) เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมทราบถึงขอควรระวังในการติดตั้งระบบควบคุมดวย PLC 
บทนํา 
 หลักการพ้ืนฐานการใชงาน PLC การตรวจสอบและแกไขปญหาเบื้องตนท่ีเกิดจากตัวควบคุม PLC 
หลักการการออกแบบระบบควบคุมดวย PLC เบื้องตน และขอควรระวังในการติดตั้งระบบคุมดวย PLC          

2.1. หลักการพ้ืนฐานการใชงาน PLC  

2.1.1. ระบบเลขฐาน (Number System)  
ระบบเลขฐาน  (Number System) ในตัวควบคุม PLC ประกอบไปดวย เลขฐานสอง , 

เลขฐานสิบ และเลขฐานสิบหก 

o ระบบเลขฐานสอง (Binary: BIN) หมายถึงระบบเลขฐานท่ีประกอบดวยสมาชิกตัวเลข

จํานวน 2 ตัว คือ 0 และ 1 

o ระบบเลขฐานสิบ (Decimal: BCD) หมายถึงระบบเลขฐานท่ีประกอบดวยสมาชิกตัวเลข 

10 ตัว คือ   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   

o ระบบเลขฐานสิบหก (Hexadecimal: HEX) หมายถึงระบบเลขฐานท่ีประกอบดวย

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 แสดงความสัมพันธของเลขฐานสิบหกและฐานสอง ,ฐานสิบ , 

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. ประเภทของขอมูล 
ขอมูลท่ีใชภายในตัวควบคุม PLC ประกอบดวยขอมูลท่ีเปน บิต (Bit), ไบต (Byte) และ เวริด 

หรือแชแนล (Word/Channel) หลักการเรียกและความหมายของแตละคํามีดังนี้    

                                        =         4 บิต = 1 ดิจิต 

                                             =        8 บิต = 1  ไบต 

                            =      16 บิต = 1 เวิรด 

2.1.3. หลักการพ้ืนฐานทางลอจิก 
หลักการพ้ืนฐานทางลอจิกท่ีใชกับในตัวควบคุม PLC อาศัยหลักการพ้ืนฐานการทํางานทาง   

binary กลาวคือ สถานะลอจิกของอินพุท (INPUT) และเอาทพุท (OUTPUT) มีอยู 2 สถานะ คือ ลอจิก 0 และ

ลอจิก1 ซ่ึงในตัวควบคุม PLC จะประกอบไปดวย 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 
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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     โครงสรางพ้ืนฐานของ PLC 
โครงสรางภายในของ PLC แตละสวนจะประกอบกันทํางานเปนระบบควบคุมท่ีเราเรียกวา 

PLC ซ่ึงประกอบไปดวยสวนสําคัญดังรูปท่ี 2.1  

 
รูปท่ี 2.1 ไดอะแกรมภายใน PLC 

 
o ซีพียู (CPU: Central Process Unit) ซีพียูหรือหนวยประมวลผลกลางทําหนาท่ี

ประมวลผลการทํางานตามคําสั่งของสวนตาง ๆ ตามท่ีไดรับมา ผลจากการประมวลผลก็จะถูกสงออกไปสวน   
ตางๆ ตามท่ีระบุไวดวยคําสั่งนั่นเอง ซีพียูจะใชเวลาในการประมวลผลชาหรือเร็วข้ึนอยูกับการเลือกขนาดของ
ซีพียู และความยาวของโปรแกรมท่ีเขียน   

o หนวยความจํา (Memory Unit)  เปนอุปกรณท่ีใชเก็บโปรแกรม และขอมูลตาง ๆ 
ของ PLC หนวยความจําท่ีใชงานมีดวยกัน 2 ชนิดคือ 

• หนวยความจําช่ัวคราว (RAM: Random Access Memory)  
 โปรแกรมและขอมูลท่ีสรางข้ึนโดยผูใชจะถูกจัดเก็บไวในสวนนี้ คุณสมบัติของ RAM
เม่ือไมมีไฟเลี้ยงจะทําใหโปรแกรมและขอมูลหายไปทันทีดังนั้นภายใน PLC จะพบวาจะมีแบตเตอรี่สํารองขอมูล 
(Backup Battery) เพ่ือการสํารองขอมูล (Backup Data) กรณีท่ีไฟหลัก (Main Power Supply) ไมจายไฟ
ใหกับ PLC ขอควรระวังคือ ไมควรท่ีจะถอดแบตเตอรี่สํารอง (Backup Battery) กรณีท่ีไมมีไฟจายให PLC 
ดังนั้น RAM ท่ีอยูใน PLC จึงทําหนาท่ีเก็บโปรแกรมและขอมูลท่ีทํางานจากการสั่ง RUN/STOP PLC  

• หนวยความจําถาวร (ROM: Read Only Memory)  
 เปนหนวยความจําอีกชนิดหนึ่ง โดยท่ีขอมูลใน ROM ไมจําเปนตองมีแบตเตอรี่
สํารองขอมูล แตก็มีปญหาเรื่องเวลาในการเขาถึงขอมูล (Time Access) ชากวา RAM  ดังนั้น ROM จึงทํา
หนาท่ีจัดเก็บซอฟตแวรระบบ (System Software) และเปนชุดสํารอง  โปรแกรมและขอมูล (Backup 
Program and Data) เพ่ือปองกันกรณีท่ีโปรแกรมและขอมูลใน RAM หายไป ผูใชสามารถท่ีจะถายโอน
โปรแกรมและขอมูลเขาไปท่ี RAM ใหมได  
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o หนวยอินพุต (Input Unit)  
หนวยอินพุตของ PLC ทําหนาท่ีเปนหนวยรับสัญญาณอินพุตเขามาแปลงสัญญาณสงเขา

ไปภายใน PLC อุปกรณอินพุต (Input Device) ตาง ๆ ท่ีนํามาตอกับภาคอินพุตไดนั้นดังแสดงตัวอยางไดตาม
รูปท่ี 2.2 อุปกรณอินพุทท่ีใชงานรวมกับ PLC  เชน อินเวอรเตอร ตัวกําเนิดสัญญาณดิจิตอล ตัวควบคุม
อุณหภูมิ เซนเซอร และลิมิตสวิตซ เปนตน  
 

 
รูปท่ี 2.2 แสดงอุปกรณอินพุตตางๆ 

 
วงจรอินพุตของ PLC (Input Circuit PLC)  แบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ  คือ  

• อินพุต แบบดิจิตอล (Digital Input Type)  
อินพุต แบบดิจิตอล หมายถึงหนวยอินพุตท่ีรับรูสัญญาณไดเพียงแค“ON”หรือ

“OFF” เทานั้นตามโครงสรางจะมีดิจิตอลอินพุต 2 แบบคือ วงจรอินพุตไฟตรง (DC Input) และวงจรอินพุตไฟ
สลับ (AC Input) 

- วงจรอินพุตไฟตรง (DC Input) อุปกรณทํางานดวยแรงดันไฟฟากระแสตรงดัง
แสดงดังรูปท่ี 2.3 

 
รูปท่ี 2.3 วงจรอินพุตแบบ DC 
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จากรูป ท่ี  2.3 หนวยอินพุตจะใชวงจรลดทอนแรงดัน จายให กับออปโต
ทรานซิสเตอร เพ่ือขับหนวยอินพุตของ IC ท่ีเชื่อมตอสัญญาณกับ CPU ออปโต (Opto) ทําให ระบบ PLC 
สามารถแยกสัญญาณกราวด (Ground) ของหนวยอินพุต ออกจากวงจรภายในได  

หนวยอินพุตของออปโตทรานซิสเตอรไดโอด (Diode) สามารถเลือกตอวงจรได 
2 แบบ คือ การตออินพุต แบบ Source และการตออินพุต แบบ Sink ดังรูปท่ี 2.4  

 
ก. การตออินพุต แบบ Source 

 
ข. การตออินพุต แบบ Sink 

รูปท่ี 2.4 การตอวงจรอินพุต แบบ DC Source/Sink 
 

- วงจรอินพุตไฟสลับ (AC Input) วงจรแบบนี้สามารถแกปญหาแรงดันตกครอม
ในสายมากเกินไป ของวงจรอินพุตไฟตรงได แรงดันอินพุตแบบนี้ออกเปน 2 ยานคือ 100-120 และ 200 - 240 
VAC ดังแสดงการตอในรูปท่ี 2.5 และคุณสมบัติตามตารางท่ี 2.2 

 
รูปท่ี 2.5 วงจรอินพุตแบบ AC 

 

• อินพุตแบบอนาล็อก (Analog Input Type)  
  อนาล็อกอินพุต รับสัญญาณท่ีมีปริมาณเปลี่ยนแปลงคาได เชน 0-10 VDC , ±10 
VDC , 1-5 V และ 4-20 mA ดังแสดงในรูปท่ี 2.6 (ก) (ข) และ (ค) ตามลําดับ 
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ก. สัญญาณขนาด ±10VDC 

 
ข. สัญญาณขนาด 0-10VDC 

 
ค. สัญญาณขนาด 1-5 V (4-20mA) 

รูปท่ี 2.6 สัญญาณแบบตางๆ ท่ีสงใหอนาล็อกอินพุต 
 

อุปกรณอินพุทบางชนิดท่ีใชงานในอุตสาหกรรม สามารถจายสัญญาณอนาล็อกท้ัง 
3 แบบ เชน อนาล็อกเซนเซอร ภาคอนาล็อกเอาตพุตของ Digital Signal Controller และตัวควบคุมอุณหภูมิ 
เปนตน  

o หนวยเอาทพุต (Output Unit) 
หนวยเอาทพุตดังแสดงในรูปท่ี 2.8 ทําหนาท่ีสงสัญญาณจาก PLC ออกไปขับโหลดชนิด

ตางๆ ตามเง่ือนไขท่ีไดโปรแกรมเอาไว อุปกรณท่ีสามารถนํามาใชงานกับหนวยเอาทพุต สามารถแยก ออกเปน
กลุมไดดังนี้  
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รูปท่ี 2.7 อุปกรณเอาทพุตท่ีใชงานรวมกับ PLC 

 

• เอาตพุตแบบดิจิตอล (Digital Output Type) 
เอาตพุตแบบดิจิตอล เปนเอาตพุตท่ีมีสภาวะการทํางาน 2 สถานะ คือสถานะ  

“ON” และสถานะ “OFF” แบงออกเปน 3 ชนิด  
- เอาตพุตชนิดรีเลย “Relay Contact Output” สามารถขับโหลดไดท้ังแบบ

แรงดันไฟฟากระแสสลับ และกระแสตรง ดังแสดงลักษณะวงจรการตอใชงานในรูปท่ี 2.8 

 
รูปท่ี 2.8 วงจรการตอใชงานเอาตพุตแบบรเีลย 

- เอาตพุตชนิดทรานซิสเตอร (Transistor Output) แบงไดเปน 2 ประเภท  
ทรานซิสเตอรแบบ NPN วงจรภายในจะใชออปโตทรานซิสเตอรผลิต

สัญญาณขับทรานซิสเตอร Q1 ท่ีทําหนาท่ีขับโหลด (การตอแบบ sink) ทําใหวงจรภายในแยกสัญญาณกราวนด
ออกจากวงจรได ดังแสดงในรูปท่ี 2.9 

 
รูปท่ี 2.9 วงจรภายในเอาตพุตทรานซิสเตอรแบบ NPN 
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ทรานซิสเตอรแบบ PNP มีลักษณะวงจรภายในดังแสดงในรูป ท่ี 2.10 ซ่ึงมี
ลักษณะวงจรคลายวงจรเอาตพุตทรานซิสเตอรแบบ NPN ลักษณะการตอแบบนี้เรียกวา Source  

 
รูปท่ี 2.10 วงจรภายในเอาตพุตทรานซิสเตอรแบบ PNP 

• เอาตพุตชนิดโซลิตสเตรทรีเลย (Solid State Relay: SSR)  
เอาตพุตถูกออกแบบมาเพ่ือควบคุมโหลดท่ีใชกับแรงดันไฟฟากระแสสลับ ท่ี

ตองการควบคุมความเร็วในการตอบสนองท่ีดีกวาแบบรีเลย โดยใชไตรแอคเปนสวิตชควบคุมโหลดลักษณะ
วงจรเอาตพุตแบบ SSR นี้ ดังแสดงในรูปท่ี 2.11  

 
รูปท่ี 2.11 วงจรภายในเอาตพุตโซลิตสเตรทรีเลย  

 

• อนาล็อกเอาตพุต (Analog Output Type)  
อนาล็อกเอาตพุต ทําหนาท่ีสงสัญญาณ 0-10 VDC, ±10 VDC และ 1-5 V (4-20 

mA) ลักษณะสัญญาณจะมีลักษณะเหมือนสัญญาณอนาล็อกอินพุต การสงสัญญาณของอนาล็อก เอาตพุตมี 2 
แบบคือ สัญญาณแรงดัน และกระแส ดังแสดงในรูปท่ี 2.12  

 
ก. สัญญาณแบบแรงดัน (Voltage Output) 

 
ข. สัญญาณแบบกระแส (Current Output) 

รูปท่ี 2.12 ลักษณะสัญญาณอนาล็อกเอาตพุต 
 
 

o หนวยจายพลังงาน (Power Supply Unit) 
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หนวยแหลงจายพลังงาน  ทําหนาท่ีจายพลังงานใหกับอุปกรณภายใน PLC ไดแก ไอซี 
และไฟเลี้ยงวงจร เปนตน  

 
2.2. หลักการการออกแบบระบบควบคุมดวย PLC เบ้ืองตน 

การออกแบบระบบควบคุมดวย PLC ประกอบดวย การศึกษาและวิเคราะหปญหา การกําหนดหนาท่ี
การทํางานของอินพุทและเอาทพุท และการเขียน Ladder Diagram 

2.2.1. กรณีศึกษา การออกแบบระบบควบคุมการปด-เปดประตู ดวย PLC  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหาการควบคุมการปด-เปดประตูโรงงาน ซ่ึงเปนโรงงานท่ีมีการขนถายสินคาอยูตลอดท้ังวัน 

ดังนั้นเจาของโรงงานตองการใหออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติคอยปดและเปดประตูโรงงาน เพ่ือลดการ

สูญเสียพลังงานในระบบปรับอากาศ 

o การศึกษาและวิเคราะหปญหา 
จากการศึกษาและวิเคราะหปญหาแลว สามารถกําหนดรูปแบบการทํางานตามรูป

ขางลาง กลาวคือเม่ือรถวิ่งเขาใกลประตูสวิทซ สัญญาณอุลตราโซนิคจะทํางานและจะสั่งมาใหตัวควบคุม PLC 
เพ่ือสั่งใหประตูเปด จนกระท่ังรถไดแลนผานไปสวิทซสัญญาณจากอุลตราโซนิคจะไมทํางาน ตัวควบคุม PLC 
จะสั่งใหประตูปดตามเดิม โดยมีการทํางานตาม Timing Diagram  

 

 

Door position 

 
Ultrasonic 

 

Push 
button 

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 การกําหนดหนาท่ีการทํางานของอินพุทและเอาทพุท 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 การออกแบบระบบการลําเลียงแผนทองแดงบนสายพานลําเลียง 
โรงงานผลิตแผนทองแดงแหงหนึ่งตองการแกปญหาการลําเลียงของสามพานลําเลียงเนื่องจาก

ปญหาของคนควบคุมปลอยใหสายพานลําเลียงทํางานตลอดเวลาทําใหสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟา จึงตองการให

ระบบการลําเลียงแผนทองแดงบนสายพานลําเลียงทํางานแบบอัตโนมัติ 

o การศึกษาและวิเคราะหปญหา 

จากการศึกษาและวิเคราะหปญหาของระบบการหลอลื่นของเกียร สามารถสรุปไดดังแสดง

ในรูปขางลาง กลาวคือ เม่ือเกียรเคลื่อนท่ีมายังตําแหนง S1 จะสั่งให Valve (V1) จายน้ํามันหลอลื่นใหกับชุด

เกียร โดยการกําหนดเวลาในการปดเปด Valve จายน้ํามันหลอลื่น และเพ่ือเปนการปองกันหมดจึงกําหนดโดย 

Sensor (S2) คือถาน้ํามันหลอลื่นในแท็งก (Tank) ลดลงต่ํากวา S2 ก็จะไปสั่งใหมีการ Alarm ดังข้ึน โดยมี

ลําดับการทํางานตาม 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 

   

o การกําหนดหนาท่ีการทํางานของอินพุทและเอาทพุท 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 

1 scan time 
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 010.01 000.01 

Lower level Oil shortage  
Network 4 – End 

 END(01)     

 

 
2.2.3. กรณีศึกษา การลําเลียงแผนทองแดงบนสายพานลําเลียง 

โรงงานผลิตแผนทองแดงแหงหนึ่งตองการแกปญหาการลําเลียงของสามพานลําเลียงเนื่องจาก

ปญหาของคนควบคุมปลอยใหสายพานลําเลียงทํางานตลอดเวลาทําใหสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟา จึงตองการให

ระบบการลําเลียงแผนทองแดงบนสายพานลําเลียงทํางานแบบอัตโนมัติ 

o การศึกษาและวิเคราะหปญหา 
จากการวิเคราะหสภาพปญหาของระบบการลําเลียงแผนทองแดงสามารถกําหนดรูปแบบ

ไดดังรูปขางลาง โดยกําหนดเง่ือนไขให มอเตอร 3 หมุนตลอดเวลาเม่ือเปดสวิทซ และมอเตอร 2 จะหมุนเม่ือ
แผนทองแดงผาน Sensor 3 และจะหยุดเม่ือมอเตอร 1 หมุนไปได 2 วินาที และไมตรวจสอบการทํางานของ 
sensor 2 สวนมอเตอร 1 จะหมุนเม่ือแผนทองแดงผาน Sensor 2 และจะหยุดหมุน หลังจากผาน Sensor 1
ไป 2 วินาที 

 

 
o การกําหนดหนาท่ีการทํางานของอินพุทและเอาทพุท 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 

 

Network 5 - Delay for 2 sec 
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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. การตรวจสอบและแกไขปญหาเบ้ืองตนท่ีเกิดจากตัวควบคุม PLC 

2.3.1. การตรวจสอบการเดินสายสัญญาณอินพุต แบบคงท่ี 
การตรวจสอบการเดินสายสัญญาณอินพุต แบบคงท่ี ดําเนินการดวยการจายไฟเลี้ยงไปยัง PLC 

และ โมดูลอินพุต การตรวจสอบนี้จะชวยพิสูจนวาแตละอุปกรณ หรือโมดูลประเภทอินพุตถูกเชื่อมตอไปยัง
เทอรมินอลไดอยางถูกตอง และโมดูลอินพุตนั้นทํางาน ไดปกติ โดยสวนใหญการตรวจสอบอุปกรณประเภท
อินพุตจะดําเนินการกอนการตรวจสอบประเภทอ่ืน ๆ ซ่ึงก็ถือวาไดทําการตรวจสอบ CPU ไปในตัวดวย ข้ันตอน
การตรวจสอบการเดินสายสัญญาณอินพุตสามารถดําเนินการไดดังนี้ 

o การตั้งคา PLC ใหอยูในโหมดไมทําการรันโปรแกรม โดยโหมดการทํางานนี้จะแตกตางกัน
ไปตามรุนและยี่หอของ PLC และมีชื่อท่ีเรียกแตกตางกันไปเชน Stop, Disable, หรือ Program 

o จายไฟฟาใหกับระบบ และหนวยอินพุต ทําการตรวจสอบหลอด LED ท่ีทําหนาท่ีแสดง
สถานะของ PLC หรือโมดูลอินพุตวาอุปกรณทํางานถูกตอง โดยปกติจะมีการแสดงสถานะทํางานถูกตอง
ดังตอไปนี้ AC OK, DC OK, Processor OK, Memory OK, และ I/O communication OK 

o ตรวจสอบวงจรหยุดฉุกเฉินทํางานถูกตอง และสามารถหยุดจายไฟเลี้ยงไปยังอุปกรณ หรือ
หนวยอินพุตและเอาตพุตเม่ือเกิดฉุกเฉิน 

o ทําการจําลอง (Signal Simulate) เขาท่ีหนวยอินพุตแตละบิต ตรวจสอบหลอด LED บอก
สถานะแตละอินพุตของโมดูลไฟติดถูกหลอด หรือตรวจสอบสถานะอินพุตในซอฟตแวร PLC โดยตรวจสอบวา
คาท่ีแสดงสถานะไดถูกตอง และตรงตามตําแหนงท่ีตองการหรือไม ถาหลอด LED แสดงไมถูกตอง หรือ 
ตําแหนงท่ีแสดงสถานะในซอฟตแวรไมถูกตอง นั้นอาจเกิดจากการเดินสายสัญญาณไปยังเทอรมินอลไมถูกตอง 
แตถาไมมีหลอด LED ใดสวางเลย ก็สวนขัดของอาจจะเปนท่ีตัวอุปกรณ PLC หรือ การเดินสายสัญญาณ
ผิดพลาด 
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o ขอควรระวังในการจําลองดวยซอฟแวร เพ่ือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ หรือ ความเสียหาย 
กอนการจําลองสัญญาณอินพุท ควรตรวจสอบวามีโหลดภายนอกตออนุกรมกับ PLC หรือไม ซ่ึงอาจทําใหเกิด
ไฟฟาลัดวงจรได 

2.3.2. การตรวจสอบการเดินสายสัญญาณเอาตพุต แบบคงท่ี 
การตรวจสอบการเดินสายสัญญาณเอาตพุต แบบคงท่ี ดําเนินการดวยการจายไฟเลี้ยงไปยัง 

PLC และอุปกรณ หรือหนวยเอาตพุต ในทางปฏิบัติท่ีปลอดภัย ข้ันตอนแรกคือการปลดยกเลิก อุปกรณ หรือ
เครื่องจักรออกกอน ถาใชเทอรมินอลประเภทใบมีด สามารถเปดใบมีดเทอรมินอลท่ีไมเก่ียวของ เพ่ือปองการ
การควบคุมอุปกรณผิดตัว โดยเฉพาะอุปกรณ หรือเครื่องจักรท่ีมีสวนเคลื่อนไหวตองระวังเปนอยางยิ่งเม่ือทํา
ข้ันตอนแรกเสร็จเรียบรอยตรวจสอบการเดินสายสัญญาณเอาตพุตโดยการตรวจสอบชุดเอาตพุตเดินสายไปยัง
เทอรมินอลท่ีถูกตอง และตรวจโมดูลเอาตพุตทํางานไดถูกตอง โดยการใชมิเตอรวัดคาทางไฟฟาก็ไดโดยปกติจะ
ใชคาโอหม ข้ันตอนดังตอไปนี้เปนสิ่งท่ีควรนํามาใชตรวจสอบการเดินสายสัญญาณเอาตพุต 

o ปลดยกเลิกอุปกรณปลายทางท่ีอาจจะทํางานเม่ือมีการออกเอาตพุตผิด 
o จายไฟเลี้ยงไปยัง PLC หนวยอินพุต และหนวยเอาตพุต  
o ตรวจสอบวาวงจรหยุดฉุกเฉินสามารถตัดไฟเลี้ยงไดจริงหรือไม 
o ตรวจสอบแตละเอาตพุตทีละเอาตพุตในชวงเวลาเดียวกัน ถาเอาตพุตท่ีทดสอบเปน

มอเตอรท่ีถูกตัดออกจากระบบไฟเลี้ยง ก็ใหตอเขากับระบบไฟเลี้ยงอีกครั้งเพ่ือทําการทดสอบ การตรวจสอบ
การทํางานของเอาตพุตสามารถทําไดโดยใชวิธีการดังตอไปนี้ 

• ถา PLC มีฟงกชั่นฟอรซ (Force) สามารถทดสอบแตละเอาตพุตโดยการใชซอฟตแวร
ของ PLC โดยทําการฟอรซใหเอาตพุตนั้นทํางานแลวทําการตรวจสอบท่ีเทอรมินอลวามีสัญญาณมาถึงถูกตอง
หรือไม ถาการการเดินสายสัญญาณถูกตอง หลอด LED แสดงสถานะเอาตพุตจะแสดงถูกตอง และอุปกรณ
ปลายทางจะทํางานถูกตัว ถาหลอด LED สวางข้ึนถูกตองแตไมมีอุปกรณใดทํางาน แสดงวาอาจมีการการเดิน
สายสัญญาณผิดพลาด แตถาวัดสัญญาณท่ีเทอรมินอลสายแลวมีสัญญาณมาถึง แปลวาอาจมีการการเดิน
สายสัญญาณผิดพลาด หรือก็มีอะไรไมถูกตองท่ีอุปกรณปลายทางนั้นเอง แตถาไมมีหลอด LED ใดติดเลย
หลังจากทําการฟอรซ ปญหาก็อาจเปนท่ีตัว PLC หรือ ไมก็ใชงานซอฟตแวร PLC ไมถูกตอง 

• แตถา PLC นั้นไมสนับสนุนฟงกชั่นฟอรซ สามารถทําการทดสอบไดโดยเขียน
โปรแกรมเพ่ือทดสอบชั่วคราวโดยเชื่อมตอเอาตพุตท่ีทดสอบนั้นใหมีความสัมพันธกับอินพุตเพ่ือบังคับเอาตพุต
ออกเพ่ือทําการทดสอบ โดยอินพุตนั้นอาจจะการเดินสายสัญญาณปุมเพ่ือทําใหการทดสอบทําไดงายข้ึน 

2.3.3. การตรวจสอบโปรแกรมท่ีสรางเพ่ือควบคุมระบบ 
การตรวจสอบโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนมาใชงานก็เปนสิ่งสําคัญ จริง ๆ แลวการตรวจโปรแกรมท่ี

เขียนสามารถทําไดทุกเวลา แตควรทําอยางละเอียดกอนท่ีจะโหลดลง PLC หรือท่ีจะทําการทดสอบระบบท้ัง
ระบบแบบไดนามิกกอนใชงานจริง เอกสารทุกประเภทท่ีเก่ียวกับการโปรแกรมดังกลาวควรถูกนํามารวมในการ
ทดสอบโปรแกรม เชน การกําหนดตําแหนงหนวยอินพุต และเอาตพุต ไดอะแกรมการการเดินสายสัญญาณ  

การแกไขระหวางการทดสอบแบบสเตติกก็ควรนํามาพิจารณา และทําการปรับปรุงเอกสาร และ
โปรแกรมใหอัพเดตลาสุด เม่ือไดโปรแกรมลาสุด ก็ควรทําการตรวจสอบโปรแกรมโดยพิมพออกมาตรวจสอบ
แบบกระดาษ เพ่ือปองกันการเกิดตาลายเม่ือตรวจสอบในหนาจอคอมพิวเตอร โปรแกรมอัพเดตลาสุดตอง
ปราศจากการเตือนแบบ Error และจะเปนการดีถาปราศจากการเตือนแบบ Warning เชนกัน วิธีการตรวจสอบ
ดังตอไปนี้สามารถใชในการตรวจสอบโปรแกรมบน PLC 

o ตรวจสอบการเดินสายสัญญาณหนวยอินพุต และเอาตพุต จากเอกสาร  
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o ตรวจสอบตําแหนงท่ีใชท้ังหมด เพ่ือปองกันการผิดพลาดระหวางทําการโปรแกรม 
o ตรวจสอบการตั้งคาของ ไทเมอร และเคาตเตอร  
o ทําการจําลอง 

2.3.4. การตรวจสอบท้ังระบบแบบไดนามิก 
การตรวจสอบท้ังระบบแบบไดนามิก เปนข้ันตอนท่ีพิสูจนลําดับการทํางานท่ีกําหนดไว ให

เอาตพุตท่ีถูกตอง ท่ีข้ันตอนการทดสอบนี้อยูบนสมมุติฐานวามีการทําการทดสอบแบบสเตติกเสร็จเรียบรอย
แลว อุปกรณ องคประกอบตาง ๆ ทํางานถูกตอง และโปรแกรมไดรับการตรวจสอบแลว ระหวางการทดสอบ
แบบไดนามิก จะปลอดภัยมากข้ึนถาการทดสอบคอย ๆ ทดสอบจนระบบเปนระบบอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบ
แตสําหรับระบบเล็ก ๆ นั้นสามารถทดสอบท้ังระบบไดในคราวเดียว สําหรับท่ีมีขนาดใหญนั้นควรจะเริ่มทดสอบ
ทีละสวนของระบบงาน หรือเครื่องจักร การเปดใชงานทีละระบบยอยจะชวยใหระบบโดยรวมมีความปลอดภัย 
สามารถวิเคราะหขอบกพรองไดงาย และการระงับเหตุอันตรายสามารถทําไดรวดเร็ว ลําดับข้ันตอนการทดสอบ
แบบไดนามิก ดังนี้ 

o โหลดโปรแกรมท่ีตรวจสอบแลวลงไปใน PLC 
o ตั้งคา PLC ใหอยูในโหมด TEST ในกรณีท่ี PLC สนับสนุนเพ่ือใหสามารถรัน และดีบัก

โปรแกรมไดไปในตัว ตรวจสอบแตละรังวาสถานะเอาตพุตในซอฟตแวรวาถูกตอง 
o กรณีท่ี PLC ตองอยูในโหมด RUN เพ่ือท่ีจะแกไขเอาตพุตระหวางการทดสอบ ควรจะปลด

อุปกรณปลายทางท่ีไมเก่ียวของกับการตรวจสอบออกกอนเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหาย และการเกิดการบาดเจ็บ  
o ตรวจสอบแลดเดอรไดอะแกรมใหมีการทํางานตามลําดับข้ันตอนท่ีกําหนดไว  
o ทําการปรับเปลี่ยนเอกสาร หรือโปรแกรมท่ีไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 

2.3.5. หลอด LED แสดงสถานะ 
หลอด LED ท่ีแสดงสถานะสามารถใหขอมูลเบื้องตนในการวิเคราะหการทํางานของอุปกรณ

อยางดี ท้ังในเรื่องการเดินสายสัญญาณ และการติดตอสื่อสารระหวางหนวยอินพุต และเอาตพุต กรณีหนวย
อินพุต หลอด LED ของอินพุตจะสวางหากมีสัญญาณ สําหรับหนวยเอาตพุตหลอด LED แสดงการไดรับคําสั่ง
ของหนวยเอาตพุต 

PLC โดยปกติจะมีหลอด LED แสดงสถานะของการทํางานของ CPU การแสดงสถานะโดยปกติ
จะประกอบดวยสถานะ Power OK, Memory OK และ Communication OK ลําดับแรกใหทําการตรวจสอบ
วา PLC ไดรับไฟเลี้ยงเพียงพอจากระบบจายไฟเลี้ยง โดยอาจใชมิเตอรวัดแรงดันไฟฟา หรือสังเกตความสวาง
ของหลอด LED ของโมดูลเพาเวอรซัพพลาย การทดสอบนั้นงายในเรื่องไฟเลี้ยงเพียงพอหรือไม คือการจาย
ไฟเลี้ยงโดยตรง หรือ การตัดโหลดประเภทอ่ืนออกกอน ถา PLC ยังไมทํางานปกติ ใหตรวจสอบระดับ
แรงดันไฟฟาท่ีตก หรือ ตรวจสอบวามีฟวสขาด หรือไม ถาตรวจสอบแลวแรงดันไฟฟาปกติแลว PLC ยังไมปกติ 
ปญหาอาจจะอยูท่ีโมดูล CPU การวิเคราะหปญหาของโมดูล CPU สวนใหญจะใชหลอด LED แสดงสถานะ 
หรือ ไมก็ใชซอฟตแวรตอเขาไปตรวจสอบสถานะ โดยปกติถามีหลอด LED ใดแสดงถึงความขัดของ สวนใหญ
จะใชวิธีการเปลี่ยนโมดูล CPU 
 
2.4. ขอควรระวังในการติดตั้งระบบคุมดวย PLC 

2.4.1. การวางผังระบบ PLC (PLC System Layout) 
การวางผัง หรือตําแหนงระบบเปนสิ่งท่ีตองพิจารณาอยางรอบคอบ โดยการหาตําแหนงอุปกรณ

ประกอบ การเชื่อมสายสัญญาณใหระบบทํางานตามท่ีตองการ การทํางานท่ีถูกตอง และสภาพแวดลอมท่ีดีจะ
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สามารถเพ่ิมความสามารถในการผลิต (Productivity) ของโรงงาน และลดปญหาและคาใชจายในการ
บํารุงรักษา ตําแหนงท่ีติดตั้งของระบบ PLC ท่ีดีท่ีสุดนั้นจะตองอยูใกลกับเครื่องจักร หรือกระบวนการผลิตท่ีมัน
ควบคุมดูแลอยู โดยมีเง่ือนไข ตราบเทาท่ี ณ ตําแหนงนั้นมีอุณหภูมิ, ความชื้น และสัญญาณรบกวนทางไฟฟา
ในระดับท่ีไมสงผลตอการทํางานของ PLC 

o ตูควบคุม และอุปกรณประกอบ 
ตูควบคุม ตามมาตรฐานสากล NEMA มีดังตอไปนี้ 

• ควรถูกติดต้ังในบริเวณท่ีฝาตู สามารถเปดไดมากท่ีสุด เพ่ือใหงายในการเขาไปทํา
การติดตั้ง ทดสอบ และทําการบํารุงรักษาแกไขเก่ียวกับอุปกรณ PLC 

• ความลึกของตูควบคุมควรมีระยะหางพอสมควรระหวางฝาตูท่ีปด รวมถึงแฟมท่ีใส
เอกสารท่ีมักติดท่ีความลึกของตูควบคุมฝาตู กับอุปกรณ PLC ท่ีอยูภายในตูรวมท้ังสายตาง ๆ ท่ีทําการเดิน
สายสัญญาณ 

• ดานหลังขางในตู ควรมีแผงยึดอีกชั้นท่ีสามารถถอดออกมาได เพ่ือความสะดวกใน
การติดตั้ง และประกอบอุปกรณตาง ๆ 

• บริเวณท่ีติดตั้งควรมีสวิตช หรืออุปกรณตัดตอนฉุกเฉินติดต้ังไว และเขาออกไดงาย
เพ่ือประเด็นความปลอดภัย 

• ภายในตู ควรมีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน เตารับไฟ, หลอดไฟสองสวางภายใน 
หรืออาจมีหนาตางอะคริลิกใส สําหรับอํานวยความสะดวกในการติดตั้ง และบํารุงรักษา 

o สภาพแวดลอม  
สภาพแวดลอมเปนองคประกอบท่ีสําคัญ เนื่องจากผลกระทบจากอุณหภูมิ ความชื้น การ

รบกวนทางไฟฟา และการสั่นสะเทือน มีผลตอตําแหนงท่ีตั้งจริงของสวนประกอบตาง ๆ ภายในตู และสงผลตอ
ความจําเปนท่ีตองติดตั้งอุปกรณพิเศษเสริมเพ่ิมเติม  

• อุณหภูมิภายในตู ตองไมเกินอุณหภูมิสูงสุดท่ี PLC ทํางานไดโดยท่ัวไปจะอยู 60oC  

• ถาในสภาพแวดลอมมีบริเวณท่ีรอนเปนพิเศษ ยกตัวอยางเชน ความรอนท่ีสรางจาก

แหลงจายไฟฟา เชน เพาเวอรซัพพลาย (Power Supply) หรืออุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีสรางความรอน ควรทําการ

ติดตั้งพัดลม เพ่ือชวยกระจายระบายความรอน 

• กรณีท่ีอาจเกิดหยดน้ํา หรือ เกิดการควบแนนของไอน้ําในอากาศ ภายในตู ควร

ติดตั้งฮีตเตอรท่ีควบคุมดวยเทอรโมสตัส (Thermostat-controlled Heater) 

• ตูควรถูกวางติดตั้งใหหางจากอุปกรณท่ีสรางสนามแมเหล็กสูง (EMI: Excessive 

Electromagnetic Interference) ห รื อ ส ร า งค ว าม ถ่ี วิ ท ยุ สู ง  (RFI: Radio Frequency Interference) 

ยกตัวอยาง เชน เครื่องเชื่อมไฟฟา, อุปกรณสรางความรอนแบบใชขดลวดเหนี่ยวนํา และมอเตอรขนาดใหญ

โดยเฉพาะตอนท่ีมอเตอรเริ่มทํางาน 

• ในกรณีท่ี ตูตองติดตั้งบนอุปกรณ หรือเครื่องจักรท่ีมันควบคุมนั้น การสั่นสะเทือน
จากอุปกรณนั้นตองไมเกินคาท่ีกําหนดของตัว PLC นั้น ๆ 

o การวางองคประกอบเกี่ยวกับ PLC  
การวางองคประกอบตาง ๆ ของ PLC ข้ึนอยูกับจํานวนขององคประกอบ และการ

ออกแบบของตัว PLC มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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• ควรวางตัว PLC ใหอยูแนวตั้ง เพ่ือการใหความรอนถายเทไดสูงสุด เนื่องจากโดย
ปกติ PLC ไดถูกออกแบบใหถายเทความรอนไดดีท่ีสุดในแนวตั้ง 

• ระบบไฟเลี้ยงไมวาจะเปนระบบหลัก หรือระบบยอย จะมีการถายเทความรอนออก
จากตัวเพาเวอรซัพพลาย มากกวาองคประกอบตัวอ่ืน ๆ ดังนั้นเพาเวอรซัพพลายควรถูกติดตั้งไวสวนบนสูงสุด
ของตูดวยระยะหางท่ีเหมาะสม จากฝาตูบนสุด และตองมีระยะหางท่ีเหมาะสมกับอุปกรณอ่ืนๆ 

• PLC แบบโมดูล ตัวโมดูล CPU ของ PLC ตองถูกวาง หรือถูกติดตั้งท่ีระดับท่ีทํางาน
ไดสะดวก เชน ท่ีอยูในแนวระดับสายตาในทายืนทํางาน หรือในทานั่งทํางาน กรณีท่ีเพาเวอรซัพพลายถูก
ออกแบบใหอยูในโมดูลเดียวกัน หรือเปนแบบชนิดบล็อก ตัว PLC นั้นควรถูกติดตั้งตําแหนงบนสุดของตู  

• หนวยอินพุตและหนวยเอาตพุตไมควรถูกติดตั้งอยูเหนือ CPU หรือเพาเวอรซัพพลาย 

• ระยะหาง ระหวางแตละองคประกอบควรถูกติดตั้งตามขอกําหนดของผูผลิตนั้น ๆ 
o การวางอุปกรณประกอบอ่ืน ๆ  

การวางอุปกรณประกอบอ่ืนๆ ท่ีไมใชสวนประกอบหลักของตัว PLC ภายในตูเดียวกับตัว 
PLC ควรถูกติดตั้งใหหางจากองคประกอบของ PLC เพ่ือลดผลกระทบจากสัญญาณรบกวน หรือความรอนท่ี
สรางโดยอุปกรณดังกลาว โดยขอแนะนําในการติดตั้ง และการหาตําแหนงของอุปกรณประกอบอ่ืน ๆ ภายในตู
เดียวกับ PLC มีดังตอไปนี้ 

• หมอแปลงแรงดันคงท่ี สวิตชตัดตอนไฟฟา และตัวจํากัดกระแสกระชาก ควรถูก
ติดตั้งท่ีตําแหนงบนสุดของตูควบคุม ติดกับเพาเวอรซัพพลาย โดยใหมีการเดินสายท่ีสั้นท่ีสุดเพ่ือลดการรบกวน
ทางไฟฟาตอองคประกอบของ PLC 

• แมกเนติก (Magnetic) รีเลย (Relay) และ อุปกรณประเภทอิเล็กโทรแมคานิกส 
(Electromechanics) ควรติดตั้งไวท่ีสวนบนสุดของตู แตไมติดกับตัว PLC ควรมีการเวนระยะหางประมาณ 6 
นิ้วเปนอยางนอย  

• พัดลมระบายความรอนอุปกรณภายในตู ควรติดตั้งไวท่ีอุปกรณท่ีสรางความรอนสูง   
o การจัดกลุมหนวยอินพุท และหนวยเอาตพุต  

การจัดกลุมหนวยอินพุท และหนวยเอาตพุตดีทําใหสายสัญญาณ หรือสายไฟเลี้ยง ตอง
ถูกจัดเสนทางการเดินบนรางสาย ใหเหมาะสม เพ่ือชวยลดปญหาการรบกวน ขอควรปฏิบัติเก่ียวกับการจัดกลุม
ของหนวยอินพุท และหนวยเอาตพุต มีดังนี้ 

• หนวยอินพุท และหนวยเอาตพุต ควรถูกแบงเปนกลุม เชน กลุมของหนวยอินพุตท่ี
ใชกับแรงดันไฟฟากระแสตรง หนวยอินพุตท่ีใชกับแรงดันกระแสสลับ และหนวยเอาตพุตท่ีใชกับแรงดันไฟฟา
กระแสตรง หนวยเอาตพุตท่ีใชกับแรงดันกระแสสลับ หนวยอนาล็อกอินพุตและหนวยอนาล็อกเอาตพุตเปนตน 

• ภายในรางเดินสายควรแยกเฉพาะสายสัญญาณอินพุต และเอาตพุต แตละชนิดแยก
จากกัน  

o การวางผังราง และการเดินสายสัญญาณ  
ควรกําหนดทิศทางการเดินสายท้ังหมด เชน สายสัญญาณของชุดหนวยอินพุต หนวย

เอาตพุต สายไฟเลี้ยง และรวมท้ังสายเชื่อมตอระหวางองคประกอบท่ีอยูภายในตู ควรปฏิบัติดังตอไปนี้ 

• สายท่ีเก่ียวกับแรงดันไฟฟากระแสสลับ ท่ีเขามาในตูควรถูกแยกจากสายไฟฟาท่ีใช
ไฟฟาแรงดันกระแสตรง สายไฟเลี้ยงของชุดหนวยอินพุตและเอาตพุต และสายเชื่อมตอระหวางโมดูล 
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• สายสัญญาณอินพุต และเอาตพุตท่ีใชแรงดันไฟฟากระแสตรง เชน สัญญาณแบบ 
TTL และสัญญาณอนาล็อก ไมควรเดินควบกับสายสัญญาณอินพุตและเอาตพุต ท่ีใชแรงดันไฟฟากระแสสลับใน
รางเดียวกัน 

• กรณีท่ีสายสัญญาณอินพุตและเอาตพุตตองขามสายไฟท่ีใชแรงดันไฟฟากระแสสลับ
ควรขามในลักษณะมุมฉาก เพ่ือลดโอกาสการรบกวนใหมีคาต่ําสุด 

• ระยะหางระหวางรางเดินสาย หรือเทอรมินอล ควรมีระยะหางอยางนอย 2 นิ้ว 

 
รูปท่ี 2.15 การเดินสายขามสายไฟเลี้ยงแรงดันไฟฟากระสลับ  

 

 
รูปท่ี 2.16 การเดินสายสัญญาณสายเขาออกรางสาย 

 

o การตอลงดิน (Grounding)  
การตอลงดินเปนข้ันตอนท่ีสําคัญข้ันตอนหนึ่งสําหรับการเพ่ิมความปลอดภัยในการติดตั้ง 

การทํางาน และบํารุงรักษาอุปกรณท่ีใชไฟฟา ผูติดตั้งควรอางถึงมาตรฐานในการติดตั้งกราวด เชน มาตรฐาน 
NEC Article 250 ท่ีใหขอมูลเก่ียวกับขนาดสายและชนิดของตัวนํา, รหัสสีมาตรฐาน และวิธีการเชื่อมตอท่ี
จําเปนสําหรับการกราวอุปกรณไฟฟา มาตรฐานนั้นระบุวาเสนการเดินสายกราวดตองเปนเสนตัวนําเดียวกัน
ตลอดเสนทางไมมีการเชื่อมตอแมกระท้ังการบัดกรี ซ่ึงจะสงผลใหกราวนั้นปลอดภัยสามารถนํากระแสลัดวงจร
ลงดินดวยคาความตานทานท่ีต่ําท่ีสุด  

• สายกราวดควรถูกแยกจากสายไฟเลี้ยงต้ังแตจุดเขาตู เพ่ือลดระยะของสายกราวด
ภายในตู ใหสั้นท่ีสุดซ่ึงหมายถึงความตานทานต่ําสุด จุดเทียบกราวดควรอยูตําแหนงท่ีใกลทางเขาตูของสาย
กราวดท่ีมาจากระบบไฟเลี้ยงของโรงงาน 
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• อุปกรณไฟฟาภายในตูควบคุม ควรถูกตอกราวดไปยังกราวดบัสซ่ึงปกติจะติดตั้งอยูใน
บริเวณอุปกรณท่ีมีสนามแมเหล็กสูงภายในตู ซ่ึงสี และวัสดุท่ีไมใชตัวนําไฟฟาควรถูกขจัดเอาออก การเชื่อมตอ
สายกราวดตองใชนอตยึดไดอยางแนน 

• ตูควบคุม ควรถูกกราวดลงท่ีกราวดบัสอยางถูกตอง โดยจุดเชื่อมตอตองมีจุดสัมผัส
ทางไฟฟาอยางดี 

• กราวดของเครื่องจักรก็ควรเชื่อมกับตูควบคุมและเชื่อมตอลงกราวดท่ีเทียบเทากับพ้ืนโลก 
o ระบบแหลงจายไฟฟา และระบบความปลอดภัย 

• ระบบแหลงจายไฟฟา 
ขอควรปฏิบัติในระบบแหลงจายไฟฟา ภายในตูควบคุมควรใชแหลงจายไฟฟาชุด

เดียวกัน ดังแสดงในรูปท่ี 2.17 เพ่ือลดสัญญาณรบกวน ความไมเสถียรภาพของแหลงจายท่ีปอนใหกับโมดูลของ 
PLC และความมีประสิทธิภาพสูงสุดในระบบมอนิเตอร  

 
รูปท่ี 2.17 ระบบแหลงจายไฟฟากระแสสลับภายในตูควบคุม  

 

• ระบบความปลอดภัย (Safety System) 
ระบบความปลอดภัย เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับระบบคุม PLC ภายในระบบตองมี

วงจรฉุกเฉินท่ีความสามารถหยุดระบบ PLC ท้ังระบบ หรือหยุดแบบบางสวน หรือแมกระท่ังท้ังระบบงานรวม

ไปถึงเครื่องจักร หรือกระบวนการผลิต ดังแสดงในรูปท่ี 2.18  

อุปกรณประกอบท่ีใชสําหรับเพ่ิมระบบเพ่ือความปลอดภัยเชน สวิตชตัดตอน หรือ

ลิมิตสวิตช ควรสามารถทําการบายพาสตัว PLC จากการควบคุมมอเตอร หรืออุปกรณ เครื่องจักร วงจรฉุกเฉิน

เหลานี้ควรถูกสรางดวยวงจรท่ีไมซับซอนเขาใจงาย ใชอุปกรณท่ีมีความเชื่อถือสูง และมีจํานวนอุปกรณท่ีนอย

ท่ีสุด โดยปกติมักจะใชอุปกรณประเภทอิเล็กโทรแมคคานิกสในการสรางวงจรเพ่ือความปลอดภัย 
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รูปท่ี 2.18 ระบบความปลอดภัยในระบบควบคุม PLC 

 

- วงจรหยุดฉุกเฉิน ระบบควรมีวงจรหยุดฉุกเฉินสําหรับทุกเครื่องจักรท่ีถูกควบคุม
โดย PLC เพ่ือท่ีจะทําใหมีระดับความปลอดภัยสูงสุด วงจรเหลานี้ไมควรอยูภายใน PLC แตควรเปนวงจรท่ีอยู
ภายนอกท่ีสามารถควบคุมไดงาย และรวดเร็ว เชน สวิตชฉุกเฉินท่ีถูกวางไวท่ีตําแหนงท่ีผูใชสามารถเขาไปได
โดยสะดวก สวิตชสําหรับหยุดฉุกเฉินจะทําหนาท่ีตัดวงจรรีเลยมาสเตอรคอนโทรล (MCR: Master Control 
Relay) หรือ รีเลยเซฟตี้คอนโทรล (SCR: Safety Control Relay) เพ่ือท่ีจะตัดแหลงจายไฟฟาไปยังหนวย
อินพุต และเอาตพุต ในเวลาท่ีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 

- รีเลยมาสเตอรคอนโทรล หรือ รีเลยเซฟตี้คอนโทรล เปนอุปกรณท่ีทําหนาท่ีตัด
วงจรไฟฟาออกจากหนวยอินพุตและเอาตพุตท้ังหมดเม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉิน ดังแสดงในรูปท่ี 2.19 โดยวงจร
จะถูกควบคุมผานสวิตชหยุดฉุกเฉิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.19 วงจรควบคุมหนวยอินพุตและเอาตพุต 
วงจรควบคุมหนวยอินพุตและเอาตพุต ควรมีการใชสัญญาณแจงเตือนกรณีท่ี PLC 

ขัดของ ผานรีเลยวอตชด็อก (Watch Dog) ท่ีตออนุกรมไปกับเง่ือนไขการหยุดฉุกเฉิน อ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถนี้จะทําใหวงจรควบคุมหนวยอินพุตและเอาตพุต ใหสามารถตัดไฟเลี้ยงในกรณีท่ี PLC เกิดขัดของ
เชน หนวยความจําผิดพลาด หรือการสื่อสารระหวางชุดโมดูลอินพุตหรือเอาตพุต ดังแสดงวงจรในรูปท่ี 9  
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- สวิตชตัดตอนไฟเล้ียงฉุก เฉิน (Emergency Power Disconnect) 
วงจรแหลงจายท่ีเลี้ยงเพาเวอรซัพพลาย ควรใชสวิตชตัดตอน หรือ ดิสคอนเน็กเตอรท่ีมีพิกัดท่ีเหมาะสม ดังนั้น
จะเพ่ิมหนทางหรือวิธีการในการตัดแหลงจายไฟฟาไปให PLC ท้ังระบบ ดังแสดงในรูปท่ี 2.20 การใชตัวเก็บ
ประจุ (ขนาด 0.22 oF สําหรับแรงดัน 220 VAC) ตอครอมสวิตชเพ่ือปองกันการเกิดสภาวะเอาตรัช (Outrush) 
เม่ือมีการเปดวงจรของเอาตพุตท่ีเปนไทรแอก (Triac) ทําใหเกิดกักเก็บพลังงงานในโหลดประเภทขดลวด และ
พลังงานตองการหาเสนทางท่ีสั้นท่ีสุดเพ่ือลงกราวดซ่ึงมักจะใชเสนทางท่ีวิ่งผานตัวไทรแอก 
 

 
 

รูปท่ี 2.20 วงจรท่ีสามารถหยุดการทํางานของชุด I/O จากรีเลย MCR และ PLC ขัดของ 
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บทที่ 3 

เทคนิคการตรวจสอบความผดิปกติของอุปกรณ์อินพทุ 
 

วตัถุประสงค์ 

1) เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้ใจหลกัการทาํงานอุปกรณ์อินพุทท่ีใชง้านร่วมกบั PLC 

2) เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ท่ีเกิดจากอุปกรณ์อินพุท 

 

บทนํา 

 หลกัการการทาํงานของอุปกรณ์อินพุทท่ีเป็นสญัญาณดิจิตอล และอนาลอก ทั้งแบบท่ีเป็น NPN และ 

PNP โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ท่ีเกิดจากอุปกรณ์อินพุท

แบบต่าง ๆ          

 

3.1. หลกัการทาํงานอุปกรณ์อนิพุททีใ่ช้งานร่วมกบั PLC  

ภาคอินพุตของ PLC ทําหนาท่ีรับสัญญาณจากอุปกรณอินพุตเขามาแลวสงเขาไป ภายในPLC อุปกรณ
อินพุต (Input Device) ตางๆ สามารถแสดงตัวอยางไดตามรูปท่ี 3.1 

 
รูปท่ี 3.1 แสดงอุปกรณอินพุตตางๆ 

อุปกรณอินพุตตาง ดังแสดงในรูปท่ี 3.1 มีการทํางานท่ีตางกัน จึงจําเปนท่ีจะตองศึกษาหลักการทํางาน
ของอุปกรณอินพุตแตละชนิด เพ่ือท่ีจะสามารถนําไปใชงานไดอยางถูกตอง 

 

3.1.1 หลกัการทาํงานของอุปกรณ์อินพุทแบบดิจิตอล 

(1)  เซนเซอรตรวจวัดแบบวัดแบบไมสัมผัส (Proximity Sensors)  
เม่ือมีวัตถุท่ีตองการตรวจจับ เคลื่อนท่ีมาอยูบริเวณดานหนา Proximity Sensor จะสงผลให

สนามแมเหล็กหรือสนามไฟฟาในบริเวณดังกลาวเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น จากหลักการดังกลาว Proximity 
Sensor จึงสามารถตรวจจับวัตถุท่ีตองการโดยไมตองมีการสัมผัสกับวัตถุ 

 
o พร็อกซิมิตี้เซนเซอรแบบเหนี่ยวนํา (อินดัคตีฟ)  
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หลักการทํางานของ  พร็อกซิมิตี้เซนเซอรแบบเหนี่ยวนํา จะใชการตรวจจับการ
เปลี่ยนแปลงของสนามแมเหล็กบริเวณ ดานหนาของเซนเซอร ซ่ึงวัตถุท่ีเปนโลหะจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของสนนามแมเหล็ก ดังนั้น พร็อกซิมิตี้เซนเซอรแบบเหนี่ยวนํา (อินดัคตีฟ) จึงสามารถตรวจจับวัตถุท่ีเปนโลหะ
ไดเทานั้น 

 
รูปท่ี 3.2 รูปหลักการทํางานของเซนเซอรในการตรวจการเปลี่ยนแปลงของสนามแมเหล็ก 

 
รูปท่ี 3.3 วงรอบการตรวจจับวัตถุ 

 
จากรูปท่ี 3.3 วงจรภายในจะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงขนาดระดับสัญญาณ โดย

วงจรจะ ON เม่ือระดับสัญญาณอยูในชวงท่ีกําหนด 
 

o พร็อกซิมิตี้เซนเซอรแบบคาปาซิตีฟ (Capacitive) 
หลักการทํางานของ  พร็อกซิมิตี้เซนเซอรแบบเหนี่ยวนํา จะใชการตรวจจับการ

เปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟาบริเวณ ดานหนาของเซนเซอร ซ่ึงวัตถุท่ีเปนโลหะและอโลหะ จะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสนนามแมเหล็ก ดังนั้น พร็อกซิมิตี้ เซนเซอรแบบคาปาซิตีฟ  (Capacitive) จึงสามารถ
ตรวจจับไดท้ังวัตถุท่ีเปนโลหะและอโลหะ 

 
รูปท่ี 3.5 รูปหลักการทํางานของคาปาซิเตอร 

 

 
รูปท่ี 3.6 รูปหลักการทํางานของเซนเซอรในการตรวจการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟา 
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o การแบงประเภทของพร็อกซิมิตี้เซนเซอรในทางอุตสาหกรรม  
การแบงประเภทของพร็อกซิมิตี้เซนเซอรสามารถแบงไดหลายแบบ ข้ึนอยูกับวัตถุ 

ประสงคการใชงาน สามารถสรุปการแบงประเภทของพร็อกซิมิตี้เซนเซอรไดดังนี้คือ 
 

 
 

o ความหมายและศัพทเทคนิคตางๆ ของพร็อกซิมิตี้เซนเซอร 

• มาตรฐานวัตถุตรวจจบั 
 วัตถุตรวจจับมาตรฐาน คือ ชนิดและขนาดของรูปรางวัตถุมาตรฐานท่ีพร็อกซิ

มิตี้เซนเซอรแตละรุนใชสําหรับอางอิงระยะตรวจจับ ท่ีเซนเซอรสามารถตรวจจับได ดังอธิบายในตัวอยางท่ี 3.1  
 

ตัวอยาง 3.1 จาก รูปท่ี 3.7 สมมติวาพร็อกซิมิตี้เซนเซอร E2EY-X8C1 มีระยะตรวจจับมาตรฐานท่ี 8 mm 
โดยเม่ือเทียบกับวัตถุมาตรฐานท่ี 30 mm X 30 mm และ หนา 1 mm เปนตน 
 

 
รูปท่ี 3.7 รูปมาตรฐานรูปรางตรวจจับ 

 

• ระยะตรวจจับ (Sensing Distance) 
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  ระยะตรวจจับหมายถึง ระยะทางผิวหนาของวัตถุ ถึงผิวหนาของตัวพร็อกซิมิตี้ 
ท่ีสามารถตรวจพลไดเม่ือเคลื่อนท่ีวัตถุเขามาตามทิศทางท่ีกําหนด  
 

 
รูปท่ี 3.8 ระยะตรวจจับวัตถุ 

 

• ระยะตั้งคา (Set Distance) 
  ระยะตั้งคาคือ ระยะตรวจจับท่ีเซนเซอรยังคงสามารถตรวจจับวัตถุไดโดยไมมี
ปญหาใดๆ โดยท่ัวไประยะตั้งคานี้จะอยูในชวงประมาณ 80% ของระยะตรวจจับ ดังอธิบายในตัวอยางท่ี 3.2  
 

 
รูปท่ี 3.9 ระยะตั้งคา 

 
ตัวอยาง 3.2 จากเซนเซอรรุน E2EY-X4C1 ซ่ึงเปนเซนเซอรท่ีตรวจสอบวัตถุท่ีมีธาตุเหล็ก เชน อลูมิเนียม, 
ทองเหลือง จากเสปก สามารถวัดระยะได 4 mm ดังนั้นจงหาคา Set Distance 
วิธีทา Set Distance = 80% * 4 mm = 3.2 mm 
ซ่ึงหมายความวาระยะการทา งานของ Sensor รุนนี้ เพ่ือให สมรรถนะดีท่ีสุดแมวาแรงดันจะเปลี่ยนแปลง หรือ
อากาศจะเปลี่ยนก็ตาม จะสามารถทา งานไดในชวง 3.2 mm โดยไมเกิดปญหา 

 
รูปท่ี 3.10 เซนเซอรรุน E2EY-X4C1 และรุน E2EY-X8C1 

 

• ความแตกตางของระยะตอบสนอง (Hysteresis) 
คือระยะท่ี วัดระหวางจุดท่ีวัตถุเคลื่อนท่ีเขามาแลวเซนเซอรทํางานกับจุดท่ี

วัตถุเคลื่อนท่ีออกไปแลวเซนเซอรไมทํางาน ดังในรูปท่ี 3.11  
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  รูปท่ี 3.11 ฮีสเตอรรีซีสระยะตอบสนอง 
 

• เวลาตอบสนอง (Response time) 
  ชวงเวลาการตอบสนองก็คือชวงเวลาท่ีเซนเซอรใชในการตอบสนองเม่ือวัตถุ
เคลื่อนท่ีเขามาในระยะตรวจจับ 

 
รูปท่ี 3.12 ระยะเวลาการตอบสนอง 

• ความถี่ตอบสนอง (Frequency Response) 
  ความถ่ีตอบสนองคือ จํานวนครั้งท่ีเซนเซอรสามารถตรวจจับวัตถุไดใน 1 
วินาที นั่นหมายถึง หากมีวัตถุเคลื่อนท่ีเขามาในระยะตรวจจับมากกินกวาความถ่ีตอบสนอง เซนเซอรจะเกิด
ความผิดพลาดในการตรวจจับ 

 
รูปท่ี 3.13 ระยะเวลาการตอบสนอง 

 

• หัวแบบมีชีลด (Shielded) 
  หัวแบบมีชีลด คือ เซนเซอรท่ี มีชีลด ท่ีปลายหัวพร็อกซิมิตี้  เพ่ือปองกัน
สนามแมเหล็กรั่วไหลและบังคับใหสนามแมสนามพุงตรงไปในทิศท่ีตองการและไดระยะไกลข้ึน ทําใหสามารถท่ี
จะยึดไวกับวัสดุท่ีทําจากโลหะไดโดยไมมีปญหา 

 
รูปท่ี 3.14 ฟลั๊ซบริเวณปลายพร็อกซิมิตี้แบบมีชีลด และตัวอยางพร็อกซิมิตี้แบบมีชีลด 
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• หัวแบบไมมีชีลด (Unshielded) 
  หัวแบบไมมีชีลดคือ เซนเซอรท่ีไมมีชีลดท่ีปลายหัวพร็อกซิมิตี้ สนามแมเหล็ก

จะมีทิศพุงตรงไปไมไกลแตสามารถกระจายออกไปรอบๆบริเวณดานหนาเซนเซอรได หัวแบบไมมีชีลด จึงไม
เหมาะท่ีจะติดตั้งยึดติดกับวัสดุท่ีเปนโลหะ  

 

 
รูปท่ี 3.15 ฟลั๊ซบริเวณปลายพร็อกซิมิตี้แบบไมมีชีลด และตัวอยางพร็อกซิมิตี้แบบไมมีชีลด 

 
(2)   Photoelectric Sensor (เซนเซอรทางแสง) 

o ความหมายของเซนเซอรทางแสง  
 เซนเซอรทางแสงหรือ โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร มีหลักการทํางานในการตรวจจับ
วัตถุโดยการ วัดความเขมของแสงท่ีสงออกไปจากตัวสง แลวสะทอนกลับจากวัตถุกลับมายังตัวรับแสง ซ่ึง
แหลงกําเนิดแสงท่ีใชงานเปนแสงท่ีสามารถ มองเห็นไดเชนแสงสีแดง (Red) แสงสีฟา (Blue) แสงสีเขียว 
(Green) หรือแสงท่ีมีความยาวคลื่นสูงมีความเขมแสง มากเชนแสงอินฟราเรด (Infrared) เปนตน  
 

o การแบงประเภทของเซนเซอรทางแสง  
 การแบงประเภทของเซนเซอรทางแสงสามารถแบงออกไดหลายแบบข้ึนอยูกับ
วัตถุประสงคการใชงาน สามารถสรุปประเภทของเซนเซอรทางแสงได 5 แบบ ดังนี้ 

• แบงตามโครงสราง (Structure)  

• แบบมีภาคขยายสัญญาณในตวั (Built-in Amplifier)  

   ขอดี ใชไฟฟากระแสตรง,เวลาในการตอบสนองเร็ว  

• แบบแยกภาคขยายสัญญาณ (Separate Amplifier)  

    ขอดี หัวท่ีใชตรวจจับมีขนาดเล็ก, ใชพ้ืนท่ีติดตั้งนอย,ควบคุมได
    ในระยะไกล แบบมีแหลงจายไฟในตัว (Built-in Power Supply)  
   ขอดี ใชงานไดท้ังไฟฟากระแสตรงและไฟฟากระแสสลบัโหลดทน
   กระแสไดสูง  

• แบงตามวิธีการตรวจจับ (Sensing Method)  

• แยกตัวสงกับตัวรับ (Through-Beam) 

• รวมตัวสงกับตัวรับและมีแผนสะทอน (Retro-reflective) 

• รวมตัวสงกับตัวรับชนิดตรวจจับวัตถุโดยตรง (Diffuse-reflective) 

• รวมตวัสงกับตัวรับชนิดจํากัดระยะการสะทอน (Limited Reflective) 

• รวมตัวสงตัวรับชนิดตรวจจับวตัถุจากระยะทางท่ีเปลี่ยนไป (Distance 
Settable) 
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• ตรวจจับมารค (Mark sensing)  

• แบงตามประเภทของแหลงกําเนิดแสง (Light Source)  

• LED แสงสีแดง สีเขียว และสีฟา 

• LED อินฟราเรด : มีระยะตรวจจับไกล, ตานทานตอแสงรบกวนไดดี,  
                                     สามารถทะลุผานวัตถุชนิดได, ไมสามารถแยกแยะความแตกตางของสีได  

• แสงเลเซอร (Laser): ลําแสงขนาดเล็ก มีความแมนยําสูง  

• RGB (สําหรับตรวจจับส)ี: ความละเอียดสูงใชในงานแยกสีของวัตถุ  

• แบงตามประเภทของเอาทพุต (Output)  

• อนาล็อกเอาทพุต (1-5 V, 4-20 mA)  

• ดิจิตอลเอาทพุต (ON/OFF) NPN, PNP  

• แหลงจายไฟอินพุตสําหรับโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร  

• สภาพแวดลอมท่ีใชงาน (Environment)  
  การใชงานโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอรตองพิจารณาสภาพแวดลอมท่ีใชงาน ดวย 
เชน บริเวณท่ีมีพ้ืนท่ีติดตั้งจํากัดควร เลือกใชงานแบบไฟเบอรออฟติกหรือแบบSlimกรณีใชในบริเวณท่ีมี
สารเคมีควรเลือกเซนเซอรชนิดท่ีมีโครงสรางทําจากเทฟลอน เปนตน  
 

o ความหมายของคําศัพททางเทคนิคท่ีควรทราบ  

• Sensing Distance (ระยะตรวจจับ)  

 Sensing Distance คือ ระยะสูงสุดท่ีเซนเซอรสามารถตรวจจับวัตถุโดยไมเกิด
ความผิดพลาด ดังไดแสดงในรูป 3.16 
 

ระยะตรวจจับของรุนแยกตัวสง-รับ (Through Beam) 

 

 
ระยะตรวจจับของรุนใชแผนสะทอน (Retro reflective) 

ระยะตรวจจับของรุนตรวจจับวัตถุโดยตรง(Diffuse) 

  รูปท่ี 3.16 ระยะของการตรวจจับตามรุนและประเภทในการตรวจจบั  

• Light On และ Dark On  
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 Light On และ Dark On คือ โหมดการทางานของเอาทพุตขณะท่ีมีวัตถุ
หรือไมมีวัตถุ โดยจะพิจารณาท่ีตัวรับแสงเปนหลัก ความหมายของ Light On และ Dark On สามารถแยกตาม
วิธีการตรวจจับของโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอรไดดังตารางท่ี 3.1  

 
ตารางท่ี 3.1 ความหมายของ Light On และ Dark On  

 

• Differential Distance or Hysteresis  
   Differential Distance คือ ความแตกตางระหวางระยะท่ีโฟโตอิเล็กทริค
เซนเซอรยังสามารถทํางานไดกับระยะท่ีโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอรไมทํางาน (ระยะท่ีเปลี่ยนสถานะจาก On เปน  
Off)  
 

 รูปท่ี 3.17 ความสัมพันธระหวางแรงดันไฟฟาและความเขมแสง (LightIntensity)  
 

• Detecting range/Set range (ชวงการตรวจจับ/ชวงการตั้งคา)  
  Detection range (ชวงการตรวจจับ) คือ ชวงท่ีสามารถตรวจจับวัตถุได Set 
range (ชวงการตั้งคา) คือ ระยะจากเซนเซอรถึงวัตถุตรวจจับท่ีสามารถตั้งคาได  
 

ชนิด มีวัตถุ ไมมีวัตถุ L-ON D-ON 

ตัวสง-รับแยกกัน (Through-Beam) 

ตัวรับไมได
รับแสง 

ตัวรับไดรับ
แสง 

ไมมีวัตถุ
อินพุตทํางาน 

มีวัตถุอินพุต
ทํางาน 

ตัวสง รับในตัวเดียวกัน+แผนสะทอน (Retro reflective) 

ตัวรับไมได
รับแสง 

ตัวรับไดรับ
แสง 

ไมมีวัตถุ
อินพุตทํางาน 

มีวัตถุอินพุต
ทํางาน 

ตัวสง-รับในตัวเดียวกัน (Diffuse) 

ตัวรับ

ไดรับแสง 

ตัวรับไมได

รับแสง 

มีวัตถุอินพุต

ทํางาน 

ไมมีวัตถุ

อินพุตทํางาน 
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รูปท่ี 3.18 ชวงระยะท่ีสามารถตรวจจับวัตถุ 
 

• Dead Zone (บริเวณท่ีเซนเซอรไมทํางาน)  
  Dead Zone คือ บริเวณท่ีอยูนอกเหนือการตรวจจับของเซนเซอรหรือบริเวณ
ใกลๆ หนาตัวสงของเซนเซอรรุนตรวจจับมารก, รุนตรวจจับจากระยะทาง, รุนจํากัดระยะการสะทอน, รุนตัวสง
ตัวรับในตัวเดียวกันและรุนมีแผนสะทอน ดังนั้นหากวัตถุท่ีตองการตรวจจับอยูในบริเวณท่ีเรียกวา Dead Zone 
เซนเซอรจะไมสามารถตรวจจับได  

รูปท่ี 3.19 แสดงบริเวณท่ีอยูนอกเหนือการตรวจจับของเซนเซอร  
 

• Response Time (เวลาตอบสนอง)  
  เม่ือโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอรรับรูสภาวะการไดรับหรือไมไดรับแสงเซนเซอรจะ
ไมสงเอาทพุตออกมาในทันที แต จะหนวงเวลาไปชวงระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงชวงเวลานี้เรียกวาระยะเวลาตอบสนอง 
(Response Time) ระยะเวลาในการตอบสนองจะถูกพิจารณาในกรณีท่ีวัตถุท่ีตองการตรวจจับเคลื่อนท่ีดวย
ความเร็วสูง จึงตองทราบวาเซนเซอรท่ี นํามาใชงานนั้นสามารถตรวจจับวัตถุไดทันหรือไม  
 

รูปท่ี 3.20 แสดงชวงระยะเวลาตอบสนอง  
 

• Standard Test Object (วัตถุตรวจจับมาตรฐาน)  
  Standard Test Object คือ ขนาดของชิ้นงานมาตรฐาน ท่ีใชสําหรับทดสอบ
การทํางานของโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร สําหรับเซนเซอรชนิด Through Beam และชนิด Retro reflective 
ขนาดของชิ้นงานมาตรฐานจะเปนวัตถุทรงกลมทึบแสงท่ีมีเสนผานศูนยกลางมากกวาขนาดของเลนสท่ีตัวสง 
(วัดทแยงมุม) และความยาวเสนทแยงมุมของแผนสะทอนตามลําดับ  
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ตารางท่ี  3.2  Standard Test Object 

• Minimum Detection Object (ขนาดของวัตถุเล็กสุดท่ีตรวจจับได)  
  ชนิดแยกตัวสง-รับ (Through Beam) และชนิดมีแผนสะทอน (Retro reflective) 
ขนาดของวัตถุท่ีตรวจจับเล็กสุด ข้ึนอยูกับการปรับความไว (Sensitivity) ใหเหมาะสมกับระยะตรวจจับของตัว 
เซนเซอร  

• ชนิดตรวจจับวัตถุโดยตรง(Diffuse)  
  ขนาดวัตถุท่ีตรวจจับเล็กสุด คือขนาดตอนท่ีปรับความไว (Sensitivity) ของเซนเซอรไว
สูงสุด (Max) Smallest Object Detectable with Slit (ขนาดของวัตถุเล็กสุด เม่ือใสสลิต) สลิต (Slit) คือ 
อุปกรณเสริมมีไวใชสําหรับ เซนเซอรชนิดแยกตัวสง-ตัวรับ หรือชนิดมีแผนสะทอน โดยทําหนาท่ีบีบลําแสงใหมี
ขนาดเล็กลงเพ่ือใหสามารถตรวจจับวัตถุท่ีมีขนาดเล็กกวาวัตถุตรวจจับมาตรฐานไดโดยเวลาใสสลิต จะตองใส
ขนานกับวัตถุท่ีตองการตรวจจับระยะทางและขนาดของวัตถุจะเปลี่ยนไปเม่ือใสสลิต สามารถดูไดจากแคต
ตาล็อก ขนาดของวัตถุท่ีตรวจจับเล็กสุดของเซนเซอรชนิดแยกตัวสง-ตัวรับหรือชนิดมีแผนสะทอนท่ีติดตั้งสลิต
นั้นยังข้ึนอยูกับการตั้งคา ความไว (Sensitivity) ท่ีเหมาะสมดวย  

 
รูปท่ี 3.21 แสดงการปรบัความไว (Sensitivity) ใหเหมาะสม  

 
 

• Threshold (ระดับการตัดสินใจ)  
 Threshold หมายถึง การกําหนดระดับการตัดสินใจของสภาวะการทํางาน
ของเอาทพุตใหทํางาน “ON” หรือไม ทํางาน“OFF”ในชวงใดๆก็ตามซ่ึงโดยปกติแลวคาThresholdสามารถ

 
PLC for Energy Saving 3-10 

โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 



คูมือ PLC 
 

 

ปรับตั้งไดเฉพาะบางรุนเทานั้นพบมาก ในโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอรแบบไฟเบอรแอมพลิฟายเออร สําหรับในรุน

ท่ีใชงานท่ัวไปคา Threshold กําหนดโดยอัตโนมัติ  
 รูปท่ี 3.22 แสดงระดับการตัดสินใจของสภาวะการทํางานของเอาทพุต  

ถาตั้งโหมดL-ON:  ความเขมแสงจากวัตถุ>คาตัดสินใจ“เอาทพุต ON”  
   ความเขมแสงจากวัตถุ<คาตัดสินใจ“เอาทพุต OFF”  
ถาตั้งโหมดD-ON:  ความเขมแสงจากวัตถุ>คาตัดสินใจ“เอาทพุต OFF”  
   ความเขมแสงจากวัตถุ<คาตัดสินใจ“เอาทพุต  ON”  

• Timer Function (ฟงกช่ันตั้งเวลา)  
 Timer Function คือ ฟงกชั่นหนวงเวลาการทํางานของเอาทพุต มี 3 แบบ  

1) ON Delay: เม่ือตรวจจับวัตถุได เซนเซอรจะใหสัญญาณเอาทพุตหลังจาก
ครบเวลาท่ีตั้งไว (T)  
2) OFF Delay: เม่ือตรวจจับวัตถุไดเซนเซอรจะใหสัญญาณเอาทพุตทันทีและ
จะคางสัญญาณเอาทพุต เทากับเวลาท่ีตั้งไว (T) แมวัตถุจะเคลื่อนท่ีออกไป
แลวก็ตาม  
3) One-Shot: เม่ือตรวจจับวัตถุไดเซนเซอรจะสงสัญญาณเอาทพุตออกมา
เปนชวงสั้นๆ ตามท่ีตั้งไว (T)  
 

o วงจรเอาทพุตของโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอรและวิธีการตอสายและการติดตั้งโฟ
โตอิเล็กทริคเซนเซอร 

• ชนิดของวงจรเอาทพุต 
เอาทพุตของโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอรสามารถแบงออกเปน 3 ชนิด คือ 

• เอาทพุตแบบรีเลย (Relay Contact Output) 
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รูป 3.23 แสดงเอาทพุตของโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอรแบบรีเลย 
 

ขอดี ขอเสีย 
- สามารถใชงานกับโหลดไฟกระแสสลับและ  
  ไฟกระแสตรง  
- หนาคอนแทคเอาทพุตทนกระแสไดสูง  
- ตอกับวงจรท่ีรับอินพุตเปนแรงดันได  

- อายุการใชงานของเอาทพุตสั้น เนื่องจาก 
  เปนหนาสัมผัสทางกล  
- เวลาในการตอบสนองชา (ประมาณ 30 ms)  

 

• เอาทพุตทรานซิสเตอรชนิด NPN (NPN Transistor Output) 
 

 
 

รูปท่ี 3.24 แสดงเอาทพุตของโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอรทรานซิสเตอร NPN 
 

ขอดี ขอเสีย 
- อายุการใชงานยาวนาน  
- ความเร็วในการตอบสนองสูง  
- ตอกับวงจรท่ีรับอินพุตเปนแรงดันได  

- แรงดันท่ีโหลดตองมีคามากกวาหรือเทากับ
ไฟเลี้ยงวงจรภายใน  
- ทนกระแสไดนอย  

 

• เอาทพุตทรานซิสเตอรชนิด PNP (PNP Transistor Output) 
 

 
 

รูป 3.25 แสดงเอาทพุตของโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอรทรานซิสเตอร NPN 
 
ขอดี ขอเสีย 

- อายุการใชงานยาวนาน  
- ความเร็วในการตอบสนองสูง  
- ตอกับวงจรท่ีรับอินพุตเปนแรงดันได  

-  แรงดันท่ีโหลดตองมีคามากกวาหรือเทากับ
ไฟเลี้ยงวงจรภายใน  
- ทนกระแสไดนอย   
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• ข้อควรระวงัในการต่อวงจร  

  การต่อโฟโตอิ้เล็กทริคเซนเซอร์เขา้กบัแหล่งจ่ายไฟ หรือต่อเอาท์พุตของเซนเซอร์ใช้

งานจะตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรก เพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ควรแน่ใจทุกคร้ังวา่

ต่อสายไดอ้ยา่งถูกตอ้งก่อนท่ีจะจ่ายไฟให้กบัโฟโตอิ้เล็กทริค-เซนเซอร์ การต่อสายโฟโตอิ้เล็กทริคเซนเซอร์

ใชง้านมีขอ้ควรพิจารณาดงัต่อไปน้ี 

• แหลงจายแรงดัน (Power Supply Voltage) 
 หามจายแรงดันไฟฟาเกินกวาท่ีกําหนด (Operation Voltage 

range) สามารถดูพิกัดจากแคตตาล็อค 
 หามจายแรงดันไฟฟากระแสสลับใหกับโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอรท่ี

ใชไฟฟากระแสตรง เพราะจะทําใหเกิดการระเบิดหรือไหมได 
 

 
รูป 3.26 แสดงการจายแรงดันไฟฟาท่ีไมถูกตอง 

 

• โหลดลัดวงจร (Load Short-Circuit) 
  การตอเอาทพุตของเซนเซอรจะตองตอผานโหลดเทานั้น หามลัดวงจรท่ี
โหลดเพราะจะทําใหเซนเซอรไดรับความเสียหาย 

 
รูปท่ี 3.27 แสดงการจายแรงดันไฟฟาลัดวงจร 

 

• การตอสายกลับข้ัว (Incorrect wiring) 
  ระวังการตอสายกลับข้ัว สําหรับรุนใชแหลงจายไฟกระแสตรงสายสี
น้ําตาลคือไฟบวก, สายสีนาเงินคือไฟลบ และสายสีดาคือเอาทพุต โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอรชนิดNPN เอาทพุต
เม่ือตอผานโหลดแลวจะตองครบวงจรท่ีไฟบวก สําหรับชนิด PNP เม่ือตอผานโหลดแลวจะตองครบวงจรท่ีไฟ
ลบ 
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รูปท่ี 3.28 แสดงการจายแรงดันไฟฟากลับข้ัว 

 

• การตอโดยไมมีโหลด (Connection With out Load) 
การตอเอาทพุตเขากับแหลงจายไฟโดยตรงโดยไมผานโหลดจะทาใหวงจร

ภายในของเซนเซอรไดรับความเสียหาย ดังนั้นควรแนใจวามีโหลดตออยูระหวางเอาทพุตกับแหลงจายไฟ 
 

 
 
รูปท่ี 3.29 แสดงการจายแรงดันไฟฟาโดยตรงโดยไมผานโหลด 

 
(3)  เซนเซอรตรวจวัดรอบในแนววงกลม (Rotary Encoders)  

อุปกรณตรวจวัดรอบในแนววงกลม หรือท่ีเรียกท่ัวไปวา Encoders คือเซนเซอรท่ี
ตรวจจับตําแหนงและความเร็วดวยการแปลงคาจากการหมุนทางกลเปนสัญญาณไฟฟาเพ่ือการประมวลผลให
ไดคาท่ีตองการ โดยเซนเซอรท่ีตรวจจับการเคลื่อนท่ีทางกลสําหรับเสนตรงท่ีเรียกวา Encoders โดยปกติจะ
แบงตามลักษณะของการจําตําแหนงตัวอยางเชน Absolute Encoder หรือ Increments Encode การเลือก
ประเภทท่ีเหมาะสมมักจะข้ึนอยูกับเง่ือนไขการควบคุม ความละเอียดและความทนทานตอสัญญาณรบกวน 
รูปแบบท่ีเหมาะสมของการควบคุม ความแมนยา โดยมักข้ึนกับความละเอียด Encoder ท่ีจะนําไปใช 

 
 

 
รูปท่ี 3.30 แสดงตรวจวัดรอบในแนววงกลม (Encoder) 

o ทฤษฏีและหลักการทํางาน 
  ชนิดของอุปกรณตรวจจับอุปกรณใชตรวจสอบตําแหนงของการหมุนในงาน
อุตสาหกรรมจะมีดวยกัน 3 ชนิดหลักๆ 

• Incremental Encoders 
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  หลักการพ้ืนฐานของโรตารี่เอ็นโคดเดอรแบบ Incremental จากรูปดานบน 
ลําแสงจะถูกยิงจาก Lighting diode ผาน fixed disc ไปยัง rotation disc ท่ีติดตั้งอยูบนแกนเพลา โดยมี 
photo diode เปนตัวรับแสง ลําแสงจะผานรูบน fixed disc และ rotation disc ตามจังหวะของการหมุน ทํา
ใหไดสัญญาณไฟฟาออกมาจาก photo diode เนื่องจากรูของ A และ B บน fixed disc จะตางเฟสกันอยู 90 
องศา ดังนั้นสัญญาณเอาทพุตทางไฟฟาจะไดรูปคลื่นท่ีออกมาตางเฟสกันอยู 90 องศา ตามรูป สวนรูของ Z บน 
fixed disc จะมีเพียงรูเดียวเทานั้น  

 
รูปท่ี 3.31 อุปกรณตรวจวัดรอบในแนววงกลม (Encoder) 
 

  สวนควบคุมสามารถท่ีจะรับรูไดวามอเตอรหมุนไปในทิศทางใด ดวยการตรวจ 
สอบสัญญาณของเฟส Aและเฟส B วาสัญญาณใดมากอน ซ่ึงเราสามารถทราบไดวาเครื่องจักรเคลื่อนท่ีไปได
ระยะทางมากนอยเทาใดดวยการอานคาสัญญาณของเฟส A และ B Incremental rotary encoder มีโครง 
สรางท่ีไมซับซอน มีราคาถูก และมีจํานวนของสายสัญญาณเพียง 3 เสนเทานั้น แตในขณะท่ีปดไฟแลวคาจะไม
ถูกจํา ซ่ึงจะตองใชตัว counter ชวยเก็บคา ซ่ึงโดยปรกติแลวเครื่องจักรท่ีงานเอ็นโคเดอรประเภทนี้มักจะ
ตองการทํา Home Position ตอนเริ่มเปดเครื่องทกครั้งเพ่ือลางคาของ Encoder ท่ีอยูในเครื่อง 
 

 
รูปท่ี 3.32 ลักษณะของสัญญาณท่ีเกิดข้ึน 

 

• Absolute Encoders 
Absolute encoder จะเปนเอ็นโคดเดอรแบบอานคาสัมบูรณ  ซ่ึงมักจะ

ประยุกตใชกับงานท่ีเคลื่อนท่ีไมเกิน 1รอบ โดยท่ัวไป absolute encoder จะมีเอาทพุตโคดใหเลือกเชน gray 
code, binary หรือ BCD code แตสําหรับการเลือกประเภทของ detector ของตัวมอเตอร ไมจําเปนตอง
เลือกโคดของเอาทพุต ใหเลือกแตเพียงความละเอียด ท่ีตองการใชงานเทานั้น 

 

 
รูปท่ี 3.33 ลักษณะของสัญญาณท่ีเกิดข้ึน 
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    เอ็นโดคเดอรตรวจรูตําแหนงแบบสัมบูรณจะใหเอาทพุตในรูปแบบท่ีเปนรหัส ท่ีตรงกับ
ตําแหนงท่ีกลไกเคลื่อนท่ีไป หลักการทํางานโดยรวมจะเหมือนกับเอ็นโคดเดอรแบบเพ่ิมคา แตในตัวเอ็นโคด
เดอรตรวจรูตําแหนงแบบสัมบูรณ จะมีหัวอานหลายชุดเทากับจํานวนบิตเอาทพุต การเจาะรูบนแผนแตละชุดก็
จะมีระยะหางเปนทวีคูณทําใหสามารถทราบตําแหนงของการหมุนโดยทันที 

 
รูปท่ี 3.34 เอ็นโคดเดอรแบบ Absolute 

 

 
รูปท่ี 3.35 สัญญาณแอบโซลูทเอนโคดเดอร 

• Resolver 
ตัว resolver เปนอุปกรณตรวจจับมุมของการหมุน โดยอาศัยแรงดันไฟฟาท่ี

เกิดมาจากการ เหนี่ยวนําของสนามแมเหล็กไฟฟาท่ีตัวโรเตอร สวนท่ีสเตเตอร จะมีขดลวดอยู 2 ขด ท่ีวางทํา
มุมกันอยู 90 องศา ซ่ึงจะประกอบดวย ขดลวดปฐมภูมิท่ีติดกับโรเตอร 1 ชุด และมีขดลวดทุติยภูมิ 2 ชุด (one 
primary and two secondary windings) วางในตําแหนงท่ีทํามุมหางกัน 90 องศา ซ่ึงเรียกวาขดลวด sine 
และ cosine เม่ือปอนไฟเขาทางขดลวดสเตเตอร ขดลวดโรเตอรก็จะเกิดแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนําข้ึนเม่ือ เกิดการ
หมุนของโรเตอร มุมของการหมุน ท่ีตองการวัดก็จะแปรผันตามความตางเฟสของแรงดันไฟฟา ระหวาง
แรงดันไฟฟาท่ีขดลวดสเตเตอรและโรเตอร จากนั้นสัญญาณท้ังสอง (sine signal และ cos signal) ท่ีไดก็จะถูก
ปอนกลบัไปยังชุดคอนโทรลเลอร และถูกแปลงเปนสัญญาณดิจิตอลตอไป 

 
รูปท่ี 3.36 หลักการของเอ็นโคดเดอร Resolver 

 

 
รูปท่ี 3.37  หลักการของเอ็นโคดเดอร Resolver 
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o ตัวอยางการประยุกตใชงานในอุตสาหกรรม 

 
 

รูปท่ี 3.38 การประยุกตใชในงานอุตสาหกรรม 
 

3.1.2 หลักการทํางานของอุปกรณอินพุทแบบอนาล็อก 
 (1)  เซนเซอรวัดอุณหภูมิ (Temperature Sensors) 

การตรวจวัดอุณหภูมิใชรูปแบบการเปลี่ยนแปลงระดับแรงดันไฟฟาจากสัญญาณ
อนาล็อกไปสูสัญญาณดิจิตอล โดยสัมพันธกับอุณหภูมิ มีรูปแบบใหญๆ ของเซนเซอร อยูดวยกัน 3 รูปแบบ คือ 

• หลักการทํางานและชนิดของเซนเซอรวัดอุณหภูมิ  
o Thermocouple 

 Thermocouple คือ อุปกรณ วัดอุณหภู มิโดยใชหลักการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิเปนแรงเคลื่อนไฟฟา ทํามาจากโลหะตัวนําท่ีตางชนิดกัน 2 ตัว มาเชื่อมตอปลายท้ังสองเขาดวยกัน   ท่ี
ปลายดานหนึ่ง เรียกวา "จุดอุณหภูมิ" สวนปลายอีกดานหนึ่งปลอยเปดไว เรียกวา "จุดอางอิง" หากท่ีจุดวัด
อุณหภูมิและจุดอางอิงมีอุณหภูมิตางกันก็จะทําใหมีการนํากระแสในวงจร Thermocouple 

 
รูปท่ี 3.39 เซนเซอรวัดอุณหภูมิชนิด Thermocouple 

 

 
รูปท่ี 3.40  โครงสรางภายใน Thermocouple 

 
o Resistance Temperature Detector (RTD) 

 Resistance Temperature Detector (RTD) คือ ตัวเซ็นเซอรอุณหภูมิท่ีใช
หลักการเปลี่ยนแปลงคาความตานทานของโลหะ ซ่ึงคาความตานทานดังกลาวจะมีคาเพ่ิมตามอุณหภูมิ ความ
ตานทานของโลหะท่ีเพ่ิมข้ึนนี้เรียกวา “สัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบบวก” นิยมนําไปใชในการวัด
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คูมือ PLC 
 

 

อุณหภูมิในชวง -270 to 850 °C วัสดุท่ีนํามาใชจะเปนโลหะท่ีมีความตานทานจําเพาะต่ํา เชน แพลทินัม, 
ทังสเตน และ นิกเกิล 

 
รูปท่ี 3.41 เซนเซอรวัดอุณหภูมิชนิด RTD 

 

• หลักการทํางานของอารทีดี 
   อารทีดีแบบท่ีใชกันมากท่ีสุดคือ Platinum 100 โอหม (Pt100) คือ ท่ี  
0oC จะมีคา 100 โอหม และจะเปลี่ยนคาความตานทานโดยเฉลี่ย 0.385 โอหมตอ 1 oC มียานอุณหภูมิใชงาน
ในชวง -250 ถึง 600 oC ในการใชงานปกติจะมีแหลงจายกระแสคงท่ีใหอารทีดีอยู สมมติเปน 1 mA นั่นคือ 
เม่ืออุณหภูมิเปลี่ยนไป 1 oC จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแรงดัน 0.385 mV ซ่ึงมากกวาเทอรมอคัปเปล Type 
K ถึง 10 เทา ทําใหมีผลกระทบจากสัญญาณรบกวนนอยกวาเทอรมอคัปเปลท่ีสภาวะเดียวกัน 
        เนื่องจากตัวอารทีดีเปนเพียงคาความตานทาน จึงตองมีวงจรจายกระแส
ให เพ่ือใหเกิดเปนแรงดันท่ีเปลี่ยนไป แลวจึงนําแรงดันนี้ไปใชงาน แตกระแสจํานวนนี้ก็สรางความรอนข้ึนในตัว
อารทีดีดวย ทําใหคาความตานทานสูงข้ึน จึงจําเปนท่ีจะตองจํากัดไมใหกระแสเลี้ยงอารทีดีนี้มีคาสูงเกินไป 

• สวนประกอบของอารทีดี 
   อารทีดี ทําจากลวดโลหะท่ีมีความยาวคาหนึ่ง ซ่ึงท่ี 0 oC จะมีคาความ
ตานทานคาหนึ่งตามท่ีกําหนด ลวดโลหะนี้จะพันอยูบนแกนท่ีเปนฉนวนไฟฟา มีคุณสมบัติทนตอความรอน และ
ตองมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวสัมพันธกับการขยายตัวของขดลวดอารทีดีจะถูกบรรจุอยูใน Matal Sheath 
ฉนวนท่ีใชเปนพวกแมกนีเซียมออกไซด หรืออะลูมิเนียมออกไซด 

 
 

รูปท่ี 3.42 สวนประกอบของอารทีดี 
   รูปแสดงโครงสรางอารทีดี ท่ีพบท่ัวไปประกอบดวยขดลวดความความ
ตานทานท่ีทําจากแพลทินั่มอยูภายในหลอดเซรามิคซ่ึงสวนท้ังหมดจะบรรจุอยูในปลอกโลหะท่ีทําจากสแตน
เลสสตีล หรืออินโคเนล 
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คูมือ PLC 
 

 

• ชนิดของอารทีดี 
 อารทีดี 2 สาย 

 
รูปท่ี 3.43 วงจรภายในของอารทีดี 2 สาย 

    วงจรใชงานพ้ืนฐานของอารทีดี คือ Wheathstone Bridge โดย Rt 
คือ อารทีดี ซ่ึงติดตั้งอยูในจุดท่ีตองการวัดอุณหภูมิ มีคาความตานทานอีก 3 คาในวงจร คือ R1, R2 และ R3 
ซ่ึงตองอยูท่ีอุณหภูมิหอง และเปนความตานทานชนิดท่ีมีความถูกตองสูง วงจร Bridge จะอยูในสภาวะสมดุล
เม่ืออารทีดี (Rt) อยูท่ี 0 oC แลวทําใหRt/R3 = R1/R2 ซ่ึงจะไมมีกระแสไหลผานกัลวานอมิเตอรเม่ืออุณหภูมิท่ี 
Rt สูงข้ึน คา Rt จะเพ่ิมข้ึนทําใหวงจร Bridge ไมสมดุลและมีกระแสไหลผานกัลวานอมิเตอรอยางไรก็ตาม อาร
ทีดี 2 สาย เหมาะกับงานท่ีอารทีดีอยูใกลกับวงจรเทานั้นไมเหมาะกับงานท่ีตองลากสายยาว ๆ เนื่องจากจะมี
ความผิดพลาดเกิดข้ึนจากคาความตานทานสะสมของสายตัวนําทําใหคาท่ีอานไดผิดเพ้ียนไป อารทีดี 2 สายจึง
เหมาะกับงานท่ีไมตองการความถูกตองสูงนัก 
 

 อารทีดี 3 สาย 

 
รูปท่ี 3.44 วงจรภายในของอารทีดี 3 สาย 

    อารทีดี 3 สาย เปนแบบท่ีนิยมใชท่ีสุดในอุตสาหกรรม โดย สายท้ัง 3 ท่ี
อยูระหวางจุดวัดกับวงจร จะตองมีขนาด,ความยาวเทากันและอยูในอุณหภูมิเดียวกันตลอด เพ่ือใหคาความ
ตานทาน r1 , r2 และ r3 เปลี่ยนไปในทิศทาง เดียวกันดวยขนาดท่ีเทากัน นั่นคือ 
 

𝑅𝑅𝑡𝑡 + 𝑟𝑟3
𝑅𝑅3

=
𝑅𝑅1 + 𝑟𝑟1
𝑅𝑅2

 

 
เนื่องจาก r1 เทากับ r3 เพราะฉะนั้นอุณหภูมิท่ีวัดจึงข้ึนอยูกับ Rt เพียงตัวเดียว ทําใหอารทีดี 3 สาย มีความถูก
ตองสูงกวาอารทีดีแบบ 2 สาย 
 

 อารทีดี 4 สาย 

 
PLC for Energy Saving 3-19 

โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 



คูมือ PLC 
 

 

 
รูปท่ี 3.45 วงจรภายในของอารทีดี 4 สาย 

 อารทีดี 4 สาย เปนแบบท่ีมีความถูกตองสูงท่ีสุดเนื่องจากเลื่อนจุดตอ
ของ Bridge ออกไปอยูภายนอกท้ัง 4 จุด สามารถชดเชยความตานทานของสายตัวนําไดท้ังหมด โดยสายท้ัง 4 
ตองมีขนาด,ความยาวเทากันและอยูในอุณหภูมิเดียวกันตลอดเหมือนกับ อารทีดี 3 สาย 
    อารทีดี เปน Sensor วัดอุณหภูมิท่ีมี Linearity ดีท่ีสุดมีความถูกตอง
สูง และใหแรงเคลื่อนไฟฟาสูง แตมียานการใชงานไมกวางเทากับเทอรมอคัปเปลและมีราคาแพงกวาพอสมควร 

o Thermistor 
เทอรมิสเตอร มาจากคําวา  “ Thermally sensitive variable resistor” ทํา

มาจากวัสดุตัวนําท่ีเหมือนกับเซรามิก อยูในรูปของออกไซดของแมงกานีส นิกเกิล และโคบอลต มีคาความ
ตานทานจําเพาะในชวง 100 ถึง 450,000 โอหม-เซนติเมตร ในเบื้องตนสามารถประยุกตใชงานสองอยางคือ 
(1) เปนอุปกรณวัดอุณหภูมิสําหรับระบบการวัดและควบคุม (2) เปนอุปกรณตรวจจับกําลังงานไฟฟา เทอร
มิสเตอร เปนอุปกรณความตานทานชนิดท่ีสามารถเปลี่ยนคาความตานทานเม่ือไดรับความรอน โดยท่ีคาความ
ตานทานจะเปลี่ยนแปลงแบบไมเปนเชิงเสน กับอุณหภูมิ แบงเปน 2 ลักษณะ คือ   

• Positive Temperature Comitial (PTC) 
   Positive Temperature Comitial (PTC) เปนชนิดท่ีปกติจะมีคาความ
ตานทานต่ํา เม่ือไดรับความรอนจะทําใหมีคาความตานทานสูงข้ึนตามลําดับอุณหภูมิ นําไปใชตรวจสอบระดับ
ความรอน หรือทําใหเกิดความรอนข้ึนเพ่ือควบคุมการจายแรงดันไฟฟาใหกับขดลวด เชน วงจรลาง
สนามแมเหล็กอัตโนมัติของเครื่องรับโทรทัศนสี (Degaussing coil) เปนตน 
 

 
รูปท่ี 3.46 ตัวอยาง thermistor ชนิด PTC 

 

• Negative Temperature Comitial (NTC) 
Negative Temperature Comitial (NTC) เปนชนิดท่ีปกติจะมีความ

ตาน ทานสูงเม่ือไดรับความรอน คาความตานทานจะต่ําลง ใชงานดานการตรวจสอบความรอนเพ่ือควบคุม

ระดับการทํางาน เชน ในวงจรขยายเสียงท่ีดีใชตรวจจับความรอนท่ีเกิดจากการทํางานแลวปอนกลับไปลดการ

ทํางานของวงจรใหนอยลง เพ่ืออุปกรณหลักจะไมเกิดความรอนมากจนเกินไป 
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รูปท่ี 3.47 ตัวอยาง thermistor ชนิด NTC 

 
3.2. การตรวจสอบและแกไขปญหาเบ้ืองตนท่ีเกิดจากอุปกรณอินพุท 

 

3.2.1. การตรวจสอบและแกไขปญหาอุปกรณอินพุทแบบดิจิตอล 
(1) เซนเซอรแบบสองสาย 

เซ็นเซอรลักษณะนี้จะมีหลักการทํางานเหมือนกับสวิตชตัดตอวงจรปกติท่ัวไป คือมี
ลักษณะเปน หนาสัมผัสแบบปกติเปด (N.O) และปกติปด (N.C) การตอสายจะเหมือนการตอไฟฟาผาน switch 
ปกติธรรมดาท่ีเราใชในชีวิตประจําวัน สายไฟท่ีมีสองสาย จะมีสีมาตรฐานคือ สีน้ําตาล จะเปนไฟบวก สีน้ําเงิน 
จะเปนไฟลบ ดังนั้นการตรวจสอบเซนเซอรแบบสองสาย จึงทําไดโดยการวัดแรงดันไฟฟาระหวางปลายสองสาย
ของเซนเซอรวา ในขณะท่ีเซนเซอรอยูในสภาวะเปดวงจร (open circuit) แรงดันไฟฟาท่ีปลายสองสายนั้น
จะตองมีคาเทากับแรงดันท่ีปอนใหกับเซนเซอร และในขณะท่ีเซนเซอรอยูในสภาวะปดวงจร (close circuit) 
แรงดันไฟฟาท่ีปลายสายสองสายตองวัดได 0 โวลต ซ่ึงหากคาแรงดันท่ีวัดไดผิดไปจากนี้ สามารถสรุปไดวา
เซนเซอรท่ีทําการทดสอบอยูนั้น ทํางานผิดปกติ ไมสามารถใชงานไดตอไป 

(2) เซนเซอรแบบท่ีมีมากกวาสองสาย 
สีแสดงสัญลักษณสายไฟมาตรฐานจะเปนดังนี้ 
สาย สีน้ําตาล หมายถึง ไฟบวก 
สาย สีน้ําเงิน หมายถึง ไฟลบ  
สาย สีดํา หมายถึง สัญญาณ 
สาย สีสม,ชมพู สําหรับสายสัญญาณอ่ืนๆ 
Sensor แบบ 3 สายเปนจะเปน Sensor ท่ีใชหลักการทํางานของ Transistor ดังนั้น 

Sensor ประเภทนี้จึงมี 2 ประเภทคือ PNP และ NPN 
o เซนเซอรแบบ PNP 

มีชื่อเรียกมากมายหลายแบบ เชน Sensor แบบ Active High , Sensor แบบ 
Source ซ่ึง Sensor แบบนี้เม่ืออยูในสภาวะทํางาน จะทําการตอสายสัญญาณเขากับสายไฟเลี้ยงของเซนเซอร 
ดังนั้นเม่ือวัดสายสัญญาณเทียบกับกราวด เราจะไดความตางศักดิ์เทากับแรงดันไฟฟาท่ีตอให sensor นี่เปน
ท่ีมาของคําวา Active High คือเม่ือทํางานจะวัดแรงดันไฟฟาท่ีจุดนี้ได เชนอาจเปน 24 V.เม่ือเทียบกับ 
Ground เปนตน 

การตรวจสอบการทํางานของเซนเซอรแบบ NPN ทําไดโดยการวัดแรงดันไฟฟาท่ี
สายสีดําเทียบกับสายสีน้ําเงิน ของเซนเซอร ในสภาวะท่ีเซนเซอรทํางาน (Active) แรงดันไฟฟาท่ีวัดไดตองมีคา
เทากับแรงดันไฟฟาท่ีตอเขากับสายสีน้ําตาลของเซนเซอร และขณะไมทํางาน (Non-Active) จะตองเทากับ 0 
โวลต จึงจะสรุปไดวาเซนเซอรดังกลาวทํางานเปนปกติ แตหากคาท่ีวัดไดนั้น แตกตางออกไปจากนี้แสดงวา 
เซนเซอรดังกลาวทํางานผิดปกติ ไมสามารถใชงานไดตอไป 
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รูปท่ี 3.48 วงจรการตอใชงานเซ็นเซอรแบบ PNP 

 
o เซนเซอรแบบ NPN 

มีชื่อเรียกมากมายหลายแบบ เชน Sensor แบบ Active Low , Sensor แบบ 
Sink ซ่ึง Sensor แบบนี้เม่ืออยูในสภาวะทํางาน ก็จะทําการเชื่อมตอสายสัญญาณเขากับกราวดซ่ึงเปนท่ีมาของ
คําวา Active low คือเม่ือทํางาน จะวัดแรงดันไฟฟาท่ีจุดนี้ไดเทากับกราวด คือ 0 V. 

 

 
รูปท่ี 3.49 วงจรการตอใชงานเซ็นเซอรแบบ NPN 

 
การตรวจสอบการทํางานของเซนเซอรแบบ NPN ทําไดโดยการวัดแรงดันไฟฟาท่ี

สายสีดําเทียบกับสายสีน้ําเงิน ของเซนเซอร ในสภาวะท่ีเซนเซอรทํางาน (Active) แรงดันไฟฟาท่ีวัดไดตองมีคา
เทากับ 0 โวลต และขณะไมทํางาน (Non-Active) จะตองเทากับ แรงดันไฟฟาท่ีตอเขากับสายสีน้ําตาลของ
เซนเซอร จึงจะสรุปไดวาเซนเซอรดังกลาวทํางานเปนปกติ แตหากคาท่ีวัดไดนั้น แตกตางออกไปจากนี้แสดงวา 
เซนเซอรดังกลาวทํางานผิดปกติ ไมสามารถใชงานไดตอไป 

 
(3) เซนเซอรตรวจวัดรอบในแนววงกลม (Rotary Encoders) 

เนื่องจากหลักการทํางานของ Encoders จําสงสัญญาณท่ีมีลักษณะเปนพัลสรูปคลื่น
สี่เหลี่ยมออกมาท่ีสาย Output ดังนั้นการตรวจสอบการทํางานของ Encoder จึงทําไดโดยการใชดิจิตอลมัลติ
มิเตอรท่ีปรับใหอยูในยานวัดความถ่ี วัดความถ่ีของสัญญาณ Output โดยความถ่ีท่ีวัดไดนั้นจะแปรผันตามกับ
ความเร็วในการหมุนของ Encoder  

 
3.2.2. การตรวจสอบและแกไขปญหาอุปกรณอินพุทแบบอนาล็อก 

(1) Thermocouple 
เทอรโมคัปเปล คืออุปกรณวัดอุณหภูมิโดยใชหลักการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือความ

รอนเปนแรงเคลื่อนไฟฟา (emf) เม่ืออุณหภูมิเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟาสามารถวัดไดก็จะเปลี่ยนแปลงตาม ดังนั้น
ในการทดสอบการทํางานของเทอรโมคัปเปล สามารถทําไดโดยการใชดิจิตอลมัลติมิเตอรวัดแรงดันไฟฟาท่ีข้ัว
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ของเทอรโมคัปเปล แลวหากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟาท่ีวัดไดจะตองเปลี่ยนแปลงตาม จึงสามารถสรุป
ไดวาเทอรโมคัปเปลทํางานเปนปกติ แตถาอุณหภูมิเปลี่ยนแตแรงดันไฟฟาท่ีวัดไดไมมีการเปลี่ยนแปลง แสดงวา
เทอรโมคัปเปลทํางานผิดปกติ ไมสามารถใชงานได 

(2) Resistance Temperature Detector (RTD) 

เปนเซ็นเซอรอุณหภูมิท่ีใชหลักการเปลี่ยนแปลงคาความตานทานของโลหะ ซ่ึงคาความ

ตานทานดังกลาวจะมีคาเพ่ิมตามอุณหภูมิ ดังนั้นการตรวจสอบจึงสามารถทําได 2 วิธีคือ 

o กรณีท่ี RTD ตออยูในระบบ 

นํามัลติมิเตอรปรับยานวัดใหเปนวัดแรงดันไฟฟา วัดคาแรงดันไฟฟาท่ีตกครอมตัว 

RTD แลวสังเกตการณเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟาท่ีวัดไดกับอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนแปลงไป หากแรงดันไฟฟา

เพ่ิมข้ึนตามอุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงตามอุณหภูมิท่ีลดลง แสดงวา RTD ยังคงทํางานเปนปกติ แตถาหากไม

เปนไปตามท่ีกลาวไวขางตน แสดงวา RTD ทํางานผิดปกติ 

o กรณีท่ี RTD ไมตออยูในระบบ 

นํามัลติมิเตอรปรับยานวัดใหเปนวัดความตานทาน แลวนําไปวัดความตานทานของ 

RTD แลวทําการใหความรอนกับ RTD และทําการสังเกตคาความตานทานท่ีวัดไดกับอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

หากความตานทานท่ีวัดไดเพ่ิมข้ึนตามอุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงตามอุณหภูมิท่ีลดลง แสดงวา RTD ทํางาน

เปนปกติ แตหากไมเปนไปตามท่ีกลาวไวขางตน แสดงวา RTD ทํางานผิดปกติ 

(3) Thermistor 
o Positive Temperature Comitial (PTC) 

Positive Temperature Comitial (PTC) เปนชนิดท่ีปกติจะมีคาความตานทานต่ํา 

เม่ือไดรับความรอนจะทําใหมีคาความตานทานสูงข้ึนตามลําดับอุณหภูมิ ดังนั้นการตรวจสอบจึงสามารถทําได 2 

วิธีคือ 

• กรณีท่ี PTC ตออยูในระบบ 

นํามัลติมิเตอรปรับยานวัดใหเปนวัดแรงดันไฟฟา วัดคาแรงดันไฟฟาท่ีตก

ครอมตัว PTC แลวสังเกตการณเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟาท่ีวัดไดกับอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนแปลงไป หาก

แรงดันไฟฟาเพ่ิมข้ึนตามอุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงตามอุณหภูมิท่ีลดลง แสดงวา PTC ยังคงทํางานเปนปกติ 

แตถาหากไมเปนไปตามท่ีกลาวไวขางตน แสดงวา PTC ทํางานผิดปกติ 

• กรณีท่ี PTC ไมตออยูในระบบ 

นํามัลติมิเตอรปรับยานวัดให เปนวัดความตานทาน แลวนําไปวัดความ

ตานทานของ PTC แลวทําการใหความรอนกับ PTC และทําการสังเกตคาความตานทานท่ีวัดไดกับอุณหภูมิท่ี

เปลี่ยนแปลงไป หากความตานทานท่ีวัดไดเพ่ิมข้ึนตามอุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงตามอุณหภูมิท่ีลดลง แสดง

วา PTC ทํางานเปนปกติ แตหากไมเปนไปตามท่ีกลาวไวขางตน แสดงวา PTC ทํางานผิดปกติ 

 

o Negative Temperature Comitial (NTC) 
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Negative Temperature Comitial (NTC) เปนชนิดท่ีปกติจะมีความตานทานสูง

เม่ือไดรับความรอน คาความตานทานจะต่ําลง ดังนั้นการตรวจสอบจึงสามารถทําได 2 วิธีคือ 

• กรณีท่ี NTC ตออยูในระบบ 
นํามัลติมิเตอรปรับยานวัดใหเปนวัดแรงดันไฟฟา วัดคาแรงดันไฟฟาท่ีตก

ครอมตัว NTC แลวสังเกตการณเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟาท่ีวัดไดกับอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนแปลงไป หาก
แรงดันไฟฟาเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีอุณหภูมิลดลง หรือลดลงขณะท่ีอุณหภูมิเพ่ิมข้ึน แสดงวา NTC ยังคงทํางานเปน
ปกติ แตถาหากไมเปนไปตามท่ีกลาวไวขางตน แสดงวา NTC ทํางานผิดปกติ 

• กรณีท่ี NTC ไมตออยูในระบบ 
นํามัลติมิเตอรปรับยานวัดให เปนวัดความตานทาน แลวนําไปวัดความ

ตานทานของ NTC แลวทําการใหความรอนกับ NTC และทําการสังเกตคาความตานทานท่ีวัดไดกับอุณหภูมิท่ี
เปลี่ยนแปลงไป หากความตานทานท่ีวัดไดเพ่ิมข้ึนขณะท่ีอุณหภูมิลดลง หรือลดลงในขณะท่ีอุณหภูมิเพ่ิมข้ึน 
แสดงวา NTC ทํางานเปนปกติ แตหากไมเปนไปตามท่ีกลาวไวขางตน แสดงวา NTC ทํางานผิดปกติ 
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บทท่ี 4 
เทคนิคการตรวจสอบความผิดปกติของสัญญาณอินพุต 

 

วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจหลักการการใชงานของสัญญาณอินพุตท่ีใชงานรวมกับ PLC 
2) เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมตรวจสอบและแกไขปญหาเบื้องตนท่ีเกิดจากสัญญาณอินพุต 
 
บทนํา 
 หลักการการใชงานของสัญญาณอินพุตท่ีเปนสัญญาณดิจิตอล และอนาล็อก ท้ังแบบท่ีเปน NPN และ 
PNP โดยมุงเนนใหผูเขารับการอบรมสามารถตรวจสอบและแกไขปญหาเบื้องตนท่ีเกิดจากสัญญาณอินพุตแบบ
ตาง ๆ          

4.1 หลักการใชงานสัญญาณอินพุตท่ีใชงานรวมกับ PLC  
หลักการใชงานสัญญาณอินพุตท่ีใชงานรวมกับ PLC มี 2 แบบ ไดแก หลักการการใชงานสัญญาณอินพุต

แบบดิจิตอลและหลักการการใชงานสัญญาณอินพุตแบบอนาล็อก 
4.1.1. หลักการใชงานของสัญญาณอินพุตแบบดิจิตอล  

ดิจิตอลอินพุต หมายถึง อินพุตท่ีรับรูสัญญาณไดเพียงแค “ON” หรือ“OFF” เทานั้น ตาม
โครงสรางจะมีดิจิตอลอินพุต 2 แบบ คือวงจรอินพุตไฟตรง (DC Input) และวงจรอินพุตไฟสลับ (AC Input) 

(1) วงจรอินพุตไฟตรง (DC Input)  
วงจรอินพุตไฟตรง (DC Input) จะใชอุปกรณท่ีทํางานดวยแรงดันไฟฟากระแสตรงตัวอยาง

ว งจ ร อิ น พุ ต ไฟ ต ร ง
แสดงดังรูปท่ี 4.1 
 
 

 

 
หมายเหต ุ:  คาความตานทาน R1 และ R2  

ดูไดจากคูมือของ PLC รุนนั้นๆ 

 
รูปท่ี 4.1 วงจรอินพุตแบบ DC 

จากรูปท่ี 4.1 ภาคอินพุตจะใชวงจรลดทอนแรงดันแลวขับออปโตทรานซิสเตอร จากออป
โตทรานซิสเตอรก็จะไปขับภาคอินพุตของ IC เพ่ือสงสัญญาณไปให CPU อีกทีหนึ่ง ซ่ึงการใชอุปกรณประเภท
ออปโต (Opto) ทําใหระบบ PLC สามารถแยกสัญญาณกราวด (Ground) ของภาคอินพุตออกจากวงจรภายใน
ได สําหรับวงจรภาคอินพุตดังรูปท่ี 4.1 สามารถสรุปคุณสมบัติไดดังตารางท่ี 4.1 

 

R1

R2

IN

OUT

Internal
Circuit

LED Input
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ตารางท่ี 4.1 ตัวอยางคุณสมบัติภาคอินพุต (DC) 
 คุณสมบัติ 
แรงดันอินพุต 24 VDC (26.4 V-18 V) 
อินพุตอิมพีแดนซ 2 kΩ 
กระแสอินพุต 12 mA 
แรงดันอินพุตขณะทํางาน “ON” 14.4 VDC min. 

“OFF” 5.0 VDC max. 
เวลาตอบสนองอินพุต “ON Delay”: 8 mS max. 

“OFF Delay”: 8 mS max. 
สามารถปรับคาไดตั้งแต 1,2,4,8,16,32,64,128 mS โดยใชโหมด PC Setup 

 
สําหรับวงจรภาคอินพุตดังรูปท่ี 4.1 จะพบวา ภาคอินพุตของออปโต ทรานซิส- เตอรมี

ไดโอด (Diode) ตอสลับข้ัวกันอยู เพ่ือเวลาใชงานสามารถเลือกตอวงจรได 2 แบบ ดังรูปท่ี 4.2 
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(ข) 

รูปท่ี 4.2 การตอวงจรอินพุต: (ก) การตออินพุตแบบ Source (ข) การตออินพุตแบบ Sink 
 
 
 

(2) วงจรอินพุตไฟสลับ (AC Input)  
วงจรอินพุตไฟสลับ (AC Input) การใชไฟสลับทําใหไมมีปญหาเรื่องแรงดันตกครอมในสาย

มากเกินไปเหมือนวงจรอินพุตไฟตรงโดยท่ีผานแรงดันอินพุตต้ังแต 100-220 VAC สําหรับ PLC บางรุนก็จะ
แบงอินพุตแบบนี้ออกเปน 2 ยานคือ 100-120 และ 200-240 VAC ลักษณะวงจรอินพุตแสดงดังรูปท่ี 4.3 
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รูปท่ี 4.3 วงจรอินพุตแบบ AC 

 
คุณสมบัติของวงจรอินพุตไฟสลับท้ังแรงดันอินพุตระบบไฟ 110V หรือ 220V ดังแสดง

ตารางท่ี 4.2 
 

ตารางท่ี 4.2 คุณสมบัติภาคอินพุต (AC) 
 คุณสมบัติ 
แรงดันอินพุต 100-120 VAC 50/60 Hz 200-240 VAC 50/60 Hz 
อินพุตอิมพีแดนซ 2 kΩ (50Hz), 17 kΩ (60Hz) 38 kΩ (50Hz), 32 kΩ (60Hz) 
กระแสอินพุต 5 mA (at 100 VAC) 6 mA (at 200 VAC) 
แรงดันอินพุตขณะทํางาน “ON” 60 VAC min. 

“OFF” 20 VAC max. 
“ON” 150 VAC 
“OFF” 40 VAC 

เวลาตอบสนองอินพุต “ON Delay”: 35 mS max. 
“OFF Delay”: 55 mS max. 

 
ลักษณะการตอวงจรใชงานสําหรับภาคอินพุตแบบ AC จะมีลักษณะการตอดังรูปท่ี 1.16 
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รูปท่ี 4.4 การตอวงจรอินพุตแบบ AC 

 
 

4.1.2. หลักการใชงานของสัญญาณอินพุตแบบอนาล็อก  
อนาล็อกอินพุตจัดเปนอินพุตท่ีสามารถรับสัญญาณท่ีบอกเปนปริมาณท่ีเปลี่ยนแปลงคาได เชน 

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

 
(ข)  

 
(ค) 

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

 
สัญญาณอนาล็อกท้ัง 3 แบบ จัดเปนขนาดสัญญาณมาตรฐานท่ีกําหนดไวใชในอุตสาหกรรม 

ดังนั้นอุปกรณท่ีมีภาคเอาตพุตเปนแบบอนาล็อกเชน อนาล็อกเซนเซอร, ภาคอนาล็อกเอาตพุตของ Digital 
Signal Controller, Temperature Controller เปนตน ก็จะมีขนาดของสัญญาณตามมาตรฐานเชนกันซ่ึงตัว
อุปกรณอาจจะมีเอาตพุตแบบใดแบบหนึ่งหรือท้ัง 3 แบบเลยก็ได ดังนั้นภาคอนาล็อกอินพุตของ PLC ก็ตอง
สามารถเลือกตรวจสอบไดท้ัง 3แบบเชนกันดิจิตอล สามารถแสดงไดดังไดอะแกรมรูปท่ี 4.6 
 

กอล า นอ ณา ญญั ส

± 10 Vdc
0-10 Vdc
4-20 mA

กระบวนการแปลง

กอล า นอ ณา ญญั ส ไปเป็น ลอต ิ จิ ดณาญญั ส

ลู มอ้ ขดา นข

0-4096
(-2048)-(+2048)

 
 

รูปท่ี 4.6 ไดอะแกรมการสงขอมูลอนาล็อกให PLC 
 

อุปกรณท่ีวัดคาออกมาเปนปริมาณอนาล็อกสวนมากเปนการวัดระยะทาง,วัดความเร็ว, วัด
อุณหภูมิ, วัดปริมาณแสง, วัดความดันเปนตน แลวแปลงคาเปนสัญญาณทางไฟฟาออกมา ดังนั้นเวลาท่ีอุปกรณ
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 



คูมือ PLC 
 

 

เหลานี้วัดคาออกมาเปนอนาล็อกคาใดๆ ผูใชจําเปนตองทําตารางเปรียบเทียบคาดวย เพ่ือท่ีจะกําหนดขนาด
ขอมูลใหกับ PLC ใหควบคุมตามท่ีตองการ วงจรภาคอินพุตแบบอนาล็อกของ PLC จะมีลักษณะวงจรตามรูปท่ี 
4.7 
 

Internal 
Circuit

R1

R2

R3

1 MΩ 

10 kΩ 

250 Ω 

V +

V -

I +

Analog Ground

 
รูปท่ี 4.7 วงจรอนาล็อกอินพุตของ PLC 

 
 
4.2 การตรวจสอบและแกไขปญหาเบ้ืองตนท่ีเกิดจากสัญญาณอินพุต  

การตรวจสอบและแกไขปญหาเบื้องตนท่ีเกิดจากสัญญาณอินพุต สามารถทําไดโดยการตรวจสอบและ
แกไขปญหาท่ีเกิดจากสัญญาณอินพุตแบบดิจิตอลและการตรวจสอบและแกไขปญหาท่ีเกิดจากสัญญาณอินพุต
แบบอนาล็อก 

4.2.1 การตรวจสอบและแกไขปญหาสัญญาณอินพุตแบบดิจิตอล  
(1) การทดสอบการทํางานของ Digital Input ดวย CX-Programmer  

การทดสอบ Digital Input ของ PLC รุน CP1H, CP1L วาทํางานปกติหรือไม เม่ือมี

สัญญาณเขามา หรือตรวจสอบวามีสัญญาณเขามาท่ี Digital Input หรือไม สามารถทําไดโดยจายสัญญาณเขา

มาท่ี Digital Input แลวตรวจสอบท่ี Input indicators และ CIO Memory ของ Digital Input  

Input indicators จะติดเม่ือมีสัญญาณเขามา และจะดับเม่ือไมมีสัญญาณเขามา และท่ี

CIO Memory ของ Input จะเปน “1” เม่ือมีสัญญาณเขามา และจะเปน “0” เม่ือไมมีสัญญาณเขามา  

o เง่ือนไขและขอควรระวังในการทดสอบ 

• ตองตรวจสอบใหแนใจวาจะไมเกิดความเสียหายใดๆ เกิดข้ึนกับมนุษย หรือ

เครื่องจักร หรือทรัพยสิน จากการทดสอบนี้ 

• การทดสอบนี้ควรจะตองให PLC อยูใน Mode “PROGRAM” เพ่ือความ

ปลอดภัย หากทดสอบในขณะท่ี PLC อยูใน Mode “MONITOR” หรือ “RUN” จะทําใหโปรแกรมทํางาน 

และ Output จะทํางานตามเง่ือนไขของ Input ท่ีเขามา ซ่ึงอาจกอเกิดความเสียหายข้ึนได  
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คูมือ PLC 
 

 

 

 
(ก)  

 

 
(ข)  

รูปท่ี 4.8 การอางอิงตําแหนงของ Built-in Digital Input: (ก) PLC รุน CP1H/CP1L (ข) PLC รุน CP1H  
 

 
PLC for Energy Saving 4-6 
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คูมือ PLC 
 

 

o การอางอิงตําแหนงของ Built-in Digital Input ของ PLC รุน CP1H/CP1L >> 

CP1L 

 

 
รูปท่ี 4.9 การอางอิงตําแหนงของ Built-in Digital Input ของ PLC รุน CP1L 
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คูมือ PLC 
 

 

 
รูปท่ี 4.10 แสดง Circuit configuration ของ Built-in Digital Input ของ PLC รุน CP1H/CP1L 

 

 
รูปท่ี 4.11 Input Wiring (Upper Terminal Block) : แสดงการตอ Digital Input เพ่ือทดสอบ 

 

o เปดโปรแกรม CX-Programmer  เพ่ือทําการส่ือสารกับ PLC 

• คลิก PLC  

• คลิก Direct Online  

 

• เลือก Connect  
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คูมือ PLC 
 

 

 

• เลือก No 

 

• CX-Programmer แสดง project ภายใน Project จะแสดง 

- รุน ของ PLC  

- Mode การทํางานปจจุบันของ PLC   

- สถานการณทํางานปจจุบันของ Program 

 

 
 

o เปล่ียน PLC ใหอยูใน Mode “PROGRAM” 

• คลิก PLC  

• คลิก Operating Mode 

• คลิก Program 
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คูมือ PLC 
 

 

 

• เลือก Yes 

 

• Mode การทํางานปจจุบันแสดง Stop/Program Mode 

• สถานการณทํางานปจจุบันของ Program คือ Stopped 

 
o เปด Memory ของ PLC ท่ี Project Workspace 

• คลิก 2 ครั้ง ท่ี Memory  

• เลือก Open 

 

o การดูสถานะ CIO Memory  

• คลิก CIO 
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คูมือ PLC 
 

 

 

• คลิก Online 

• เลือก Monitor 

 

• เลือก Monitor 

 
o ดูสถานะปจจุบันของ CIO Memory แบบเลขฐานสอง (Binary) 

• คลิก View 

• คลิก Display 

• คลิก Binary 

 
 

o การเปรียบเทียบตําแหนงใน Memory กับตําแหนง  Input indicators 

ON สวิตซตําแหนงท่ีตองการทดสอบ ตามตัวอยาง CIO0 ON ตําแหนงค่ี CIO1 ON 

ตําแหนงคู จะทําให Input indicators ทํางานตามตําแหนงท่ี ON สวิตซ 

 
PLC for Energy Saving 4-11 
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คูมือ PLC 
 

 

 
 

 
 

• ดูคาขอมูลใน Memory CIO0 และ CIO1 ตําแหนงท่ี ON สวิตซจะมีคาเปน 

“1” สวนตําแหนงท่ี OFF สวิตซจะมีคาเปน “0” 

 
 

หาก Input indicators ไมทํางานตามตําแหนงท่ี ON สวิตซ หรือ คาขอมูลใน 
Memory CIO0 และ CIO1 ตําแหนงท่ี ON สวิตซไมมีคาเปน “1” ใหตรวจสอบดังตอไปนี้ 

- ไมไดเปดแหลงจายแรงดันไฟฟาของ Input  

- ระดับแหลงจายแรงดันไฟฟาของ Input ไมอยูในยานทํางานของ Input 
PLC 

- ตอสายไมแนน หรือตอไมถูกตําแหนง  

- สวิตซเสีย 
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คูมือ PLC 
 

 

4.2.2 การตรวจสอบและแกไขปญหาสัญญาณอินพุตแบบอนาล็อก  
(1) การทดสอบ Analog Inputs ดวย CX-Programmer และ Variable DC 

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

Current/Voltage Supply ของ PLC รุน CP1H-XA วาทํางานปกติหรือไม เม่ือมีสัญญาณเขามา หรือทดสอบ 
สามารถทําไดโดยการจายสัญญาณเขามาท่ี Analog Inputs แลวตรวจสอบท่ี CIO Memory ของ Analog 
Inputs คาใน CIO Memory ของ Analog Inputs จะมีคาเปนไปตาม “A/D conversion data” ของ Input 
signal range ท่ีตั้งใน PLC Setup ซ่ึงจะสอดคลองกับคาระดับสัญญาณเขามา 

o เง่ือนไขและขอควรระวังในการทดสอบ 
1) ตองทดสอบใหแนใจวาจะไมเกิดความเสียหายใดๆ เกิดข้ึนกับมนุษย หรือ

เครื่องจักร หรือทรัพยสิน จากการทดสอบนี้ 
2) การทดสอบนี้ควรจะตองให PLC อยูใน Mode “PROGRAM” เพ่ือความ

ปลอดภัย หากทดสอบในขณะท่ี PLC อยูใน Mode “MONITOR” หรือ “RUN” จะทําใหโปรแกรมทํางาน 
และ Output จะทํางานตามเง่ือนไขท่ีมีการอาง CIO Memory ของ Analog Inputs ซ่ึงอาจกอเกิดความ
เสียหายข้ึนได  
* หากจะหากทดสอบในขณะที่ PLC อยูใน Mode “MONITOR” หรือ “RUN” ใหกลับไปอานขอ 1). 

o การอางอิงตําแหนงของ Built-in Analog Inputs ของ PLC รุน CP1H-XA 
 

 
 

o แสดงตําแหนงของ Built-in Analog Inputs Terminal block และสวิตซเลือก
ชนิด Analog Inputs ของ PLC รุน CP1H-XA 
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คูมือ PLC 
 

 

 
 

o แสดงขอมูลจําเพาะของ Built-in Analog Input ของ PLC รุน CP1H-XA  

 
 

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

 
o แสดงการใชสวิตซเลือกชนิด Analog Inputs ของ PLC รุน CP1H-XA ใหตรง

กับชนิดของ Analog Inputs ท่ีตอใชงานจริง 
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o แสดงตําแหนงขา ช่ือขาตางๆ และการตอ Analog Output Device ชนิด 
Current Output เขากับ Built-in Analog Inputs Terminal block 
 

 
 

 

 

o แสดงตําแหนงขา ช่ือขาตางๆ และการตอ Analog Output Device ชนิด 
Voltage Output เขากับ Built-in Analog Inputs Terminal block 
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o แสดงข้ันตอนการตั้งคา Analog Inputs เพ่ือใชงาน 

 
(2) ตัวอยางการตั้งคาเพ่ือทดสอบ Analog Inputs ชนิด Voltage Input : Range 0 to 

10 V 
o ตั้งสวิตซเลือกชนิด Analog Inputs 1-4 เปนชนิด Voltage Input 
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ตั้งคาใน PLC Setup เพ่ือเลือกชนิด Analog Inputs 1-4 เปน Voltage Input : Range 

0 to 10 V 

o เปดโปรแกรม CX-Programmer  เพ่ือทําการส่ือสารกับ PLC 

o ทําการส่ือสารกับ PLC  

• คลิก PLC  

• คลิก Direct Online  

 

• เลือก Connect  

 

• เลือก No 

 

• CX-Programmer แสดง project ภายใน Project จะแสดง 

- รุน ของ PLC  

- Mode การทํางานปจจุบันของ PLC   

- สถานการณทํางานปจจุบันของ Program 
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o เปล่ียน PLC ใหอยูใน Mode “PROGRAM” 

• คลิก PLC  

• คลิก Operating Mode 

• คลิก Program 

 

• เลือก Yes 

 

• Mode การทํางานปจจุบันแสดง Stop/Program Mode 

• สถานการณทํางานปจจุบันของ Program คือ Stopped 

 
o เปด Setting ของ PLC 

• คลิกขวาท่ี Setting  

• คลิก Open 

 

• ปรากฏ หนาตาง PLC Setting 
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• คลิก Next จนเจอ Tab “Built-in Analog AD/DA” 

 

• คลิก Tab “Built-in Analog AD/DA” 

 
o ดูสถานะปจจุบันของคาตั้งไว  

• คลิก Option  

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

• ใหเปน Voltage Input : Range 0 to 10 V 

 

• คลิก Option  

• คลิก Transfer to PLC 

 

• เลือก Yes 

 
PLC for Energy Saving 4-20 

โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 



คูมือ PLC 
 

 

 

o ตัวอยางการตั้งคาเพ่ือทดสอบ Analog Inputs ชนิด Voltage Input : Range 0 

to 10 V 

 

 

จ ายแรงดั น  Range 0 to 10 V เข า ท่ี  Analog Inputs 1-4 และดู ค าของ 

Analog Inputs 1-4 ท่ี CIO Memory 
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o เปดโปรแกรม CX-Programmer  เพ่ือทําการส่ือสารกับ PLC 

o ทําการส่ือสารกับ PLC  

• คลิก PLC  

• คลิก Direct Online  

 

• เลือก Connect  

 

• เลือก No 

 

• CX-Programmer แสดง project ภายใน Project จะแสดง 

- รุน ของ PLC  

- Mode การทํางานปจจุบันของ PLC   

- สถานการณทํางานปจจุบันของ Program 
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o เปล่ียน PLC ใหอยูใน Mode “PROGRAM” 

• คลิก PLC  

• คลิก Operating Mode 

• คลิก Program 

 

• เลือก Yes 

 

• Mode การทํางานปจจุบันแสดง Stop/Program Mode 

• สถานการณทํางานปจจุบันของ Program คือ Stopped 

 
o เปด Memory ของ PLC ท่ี Project Workspace 

• คลิก 2 ครั้ง ท่ี Memory  

• เลือก Open 
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o การดูสถานะ CIO Memory  

• คลิก CIO 

 

• คลิก Online 

• เลือก Monitor 

 

• เลือก Monitor 

 
o ดูสถานะปจจุบันของ CIO Memory ดูคาปจจุบันของ Analog Inputs 1-4 

• คลิก View 

• คลิก Display 

• คลิก Signed Decimal  

 
• ดูคาปจจุบันของ Analog Inputs 1-4 ท่ี CIO200-CIO203 
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• พิจารณากราฟ A/D conversion data และตาราง A/D conversion 

data 

 
 

• จาย Input Voltage ตามตาราง A/D conversion data  

พิจารณาคาปจจุบันของ Analog Inputs 1-4 ท่ี CIO200-CIO203 จะตองไดคา

โดยประมาณตามตาราง > จากรูปตัวอยาง จาย Input Voltage เขาท่ี Analog Inputs 1 (ขา 1-2)  -0.5 V 

คาของ Analog Inputs 1 ท่ี CIO200 จะมีคาโดยประมาณ -300 (Decimal) หรือ FED4 (Hexadecimal) 
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• หากตองการทดสอบ Analog Inputs 1 (Voltage Input : Range 0 to 10 V) 

(ขา 1-2)  ท่ีแรงดันอ่ืนๆ ใหทําตามตัวอยางท่ีกลาวมา 

• หากตองการทดสอบ Analog Inputs (Voltage Input : Range 0 to 10 V) 

อ่ืนๆ (Analog Inputs 2,3,4 (ขา 3-4, 5-6, 7-8) ใหจายแรงดันท่ี Analog Inputs ท่ีตองการทดสอบ แลวให

ทําตามตัวอยางท่ีกลาวมา 

• หากตองการทดสอบ Analog Inputs ชนิดอ่ืนๆ ใหทําการตั้งสวิตซเลือกชนิด 

Analog Inputs และตั้งคาใน PLC Setup เพ่ือเลือกชนิด Analog Inputs แลวใหทําตามตัวอยางท่ีกลาวมา 

• ค าขอ ง Analog Inputs 1-4 ท่ี  CIO Memory จะต อ ง ได ใก ล เ คี ย ง กับ ค า 

Conversion Data หากคาท่ีไดมีความแตกตางกันมากแสดงวา Analog Inputs เสีย (ในกรณีนี้ Variable DC 

Current/Voltage Supply จะตองใดรับการยืนยันวาจายกระแส/แรงดันไดตรงกับคามาตรฐาน) หรือการตั้ง

สวิตซเลือกชนิด Analog Inputs กับการตั้งคาใน PLC Setup เพ่ือเลือกชนิด Analog Inputs ไมสอดคลองกัน 

ใหตรวจสอบใหแนใจวาไดตั้งคาถูกตองแลว 

4.3 กรณีศึกษา  

4.3.1 มาตรการการติดตั้งมานอากาศท่ีประตูทางเขาหองปรับอากาศ ควบคุมดวย PLC  
(1) ความเปนมาและลักษณะการใชงาน 

โรงงานตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป  มีการติดตั้งใชงานเครื่องปรับอากาศแบบระบายความรอน

ดวยอากาศขนาด 50 ตันความเย็นจํานวน 2 ชุด เพ่ือปรับสภาวะความเย็นใหความสบายแกผูปฏิบัติงานจํานวน 

150 คน ท้ังนี้ภายในหองมีการติดตั้งใชงานจักรเย็บผาสําหรับผูปฏิบัติงาน และมีการติดหลอดไฟฟาแสงสวาง

จํานวนมาก เพ่ือใหไดความสวางแกพ้ืนท่ีทํางานตามเกณฑมาตรฐาน  

(2) ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 

 
PLC for Energy Saving 4-26 

โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 



คูมือ PLC 
 

 

การสํารวจการใชเครื่องปรับอากาศในพ้ืนท่ีตาง ๆ ของโรงงาน พบวา  สวนพ้ืนท่ีทํางานซ่ึง

เปนหองปรับอากาศขนาดใหญ  จะมีพนักงานและวัตถุดิบผานประตูทางเขาออกบอยครั้ง จากการตรวจสอบ

ขอมูลท่ี PLC บันทึกเก็บสถิติพบวามีการเปดเขา-ออกประมาณ 540 ครั้งตอวัน ทั้งนี้ประตูทางเขา-ออกเปด

สู อากาศภายนอก  ทําใหมีภาระความรอนจากภายนอกเขาสู พื ้นที ่ปรับอากาศในปริมาณมาก  ทําให

เครื่องปรับอากาศตองทํางานหนักและมีการสูญเสียพลังงานมาก  ดังนั้น หากมีการติดตั้งมานอากาศเพ่ือ

ปองกันไมใหภาระความรอนเขาสูพ้ืนท่ีปรับอากาศแลว  จะชวยลดภาระความรอนท่ีเขาสูพ้ืนท่ีปรับอากาศไดดี

ข้ึน สงผลใหอุณหภูมิภายในแผนกลดลง และเครื่องปรับอากาศสิ้นเปลืองพลังงานลดลงได โดยนําการใชอินพุต 

และเอาทพุทของ PLC ท่ีเหลือ ชวยในการควบคุม 

    

 

 

 

 

รูปท่ี 4.12 แสดงชองประตูของพ้ืนท่ีปรับอากาศท่ีมีการผานเขาออกตลอดเวลากอนการปรับปรุง 

(3) แนวคิดและข้ันตอนการดําเนนิการ 

การท่ีชองประตูทางเขา-ออกซึ่งมีการเปดอยูบอยครั้ง  ทําใหมีภาระความรอนจาก

ภายนอกเขามาสูพื้นที่ปรับอากาศในปริมาณสูง หากมีการติดตั้งมานอากาศเพ่ือปองกันไมใหภาระความรอน

เขาสูพ้ืนท่ีปรับอากาศอยางเหมาะสม จะเปนการลดการสูญเสียพลังงานไฟฟาท่ีเกินความจําเปนสําหรับระบบ

ปรับอากาศลงได  และจะทําใหสภาพแวดลอมการทํางานของผูปฏิบัติงานดีข้ึน นอกจากนี้เครื่องปรับอากาศจะ

ทํางานนอยลง ยืดอายุการใชงานของอุปกรณใหยาวนานข้ึน 

จากการวางแผนงานในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงาน สรุปไดวา โรงงานจะมีการ

ติดตั้งมานอากาศท่ีประตูทางเขาดังกลาว  เพ่ือลดภาระความรอนของเครื่องปรับอากาศโดยมีข้ันตอนการ

ทํางาน ดังนี้ 

1) สํารวจขอมูลเชิงเทคนิค โดยตรวจวัดกําลังไฟฟาของเครื่องปรับอากาศ อุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธอากาศเย็นดานจายและกลับ จดบันทึกจํานวนครั้งการเปดเขา-ออกแผนก ขนาดของประตู 
เวลาทํางานของเครื่องปรับอากาศและขอมูลอ่ืนๆท่ีจําเปนในการวิเคราะหพลังงาน 

2) สํารวจขอมูลดานราคา โดยสอบถามราคามานอากาศพรอมการติดตั้ง วิธีการข้ันตอน
ในการติดตั้งอุปกรณและระยะเวลาในการสั่งซ้ือ 
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3) จัดทําแผนการปรับปรุงรวมกันกับคณะทํางานของผูประกอบการ โดยวางแผนงานใน
การติดตั้งปรับปรุงโดยไมใหมีผลกระทบตอกระบวนการผลิต 

4) วิเคราะหขอมูลโดยนําขอมูลเชิงเทคนิค ดานราคา และแผนงานในการปรับปรุงจัดทํา
เปนเอกสารเพ่ือนําเสนอตอผูบริหารของโรงงาน 

5) ดําเนินการติดตั้ งมานอากาศและอุปกรณ ท่ีจําเปน ท้ังนี้ จะทําการสอบถาม
รายละเอียดข้ันตอนในการทํางานจากผูดําเนินการติดตั้งเพ่ือทําการวางแผนเตรียมความพรอม 

6) สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะหผลการประหยัดจริงและรายงาน
ผลตอผูบริหารทราบ 

(4) สภาพหลังปรับปรุง 

โรงงานไดดําเนินมาตรการติดต้ังมานอากาศเพ่ือลดภาระความรอนท่ีประตูทางเขาพ้ืนท่ี

ปรับอากาศ  สงผลทําใหอุณหภูมิอากาศภายในพ้ืนท่ีปรับอากาศลดลง และสามารถลดภาระความรอนสําหรับ

เครื่องปรับอากาศลง  สารถประหยัดพลังงานสรุปได ดังนี้  

เงินลงทุน 32,000  บาท 

พลังงานไฟฟาท่ีลดลง   4,188             kWh/ป    

หรือเทียบเทา   0.357  toe/ป 

คิดเปนเงินท่ีประหยัดได   17,840.88       บาท/ป   

ระยะเวลาคืนทุน  1.79       ป 

  

รูปท่ี 4.13 แสดงบริเวณติดตั้งมานอากาศท่ีประตูทางเขา-ออกของพ้ืนท่ีปรับอากาศ 

(5) ขอเสนอแนะและแนวทางการขยายผล 

ควรมีการอบรมและทําความเขาใจกับพนักงาน ใหรวมมือกันในการอนุรักษพลังงานใน

ระบบปรับอากาศโดยพยายามนําสิ่งของท่ีไมจําเปนตองใชงาน  เชน  ลังกระดาษเปลา  กองเศษผา เปนตน

ออกไปนอกพ้ืนท่ีปรับอากาศ  ท้ังนี้เนื่องจากวัสดุดังกลาวจะเปนภาระของเครื่องปรับอากาศและเม่ือมีปริมาณ

สะสมมากข้ึนจะมีผลทําใหเครื่องปรับอากาศตองมีการใชพลังงานมากข้ึนโดยไมจําเปน  
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(6) วิธีการคํานวณผลการประหยัดพลังงาน  

ภาระความรอนของระบบปรับอากาศจากการไหลเขาของอากาศรอนผานประตูทางเขา-

ออก 

=   Air change equivalent x TR conversion factor x จํานวนครั้งตอชั่วโมง 

=  10 cfm x 12000 Btu/hr-TR x (1/400) TR/cfm x (540 / 8)  ครั้ง/ชั่วโมง 

=  20,250 Btu/hr (เทียบเทา 1.6875 ตันความเย็น) 

พลังงานไฟฟาท่ีใชลดลง  =    กําลังไฟฟาท่ีใชลดลง x ชั่วโมงการทํางาน               

 =    1.6875 TR x 1.2 kW/TR x 8 ชม./วัน x 300 วัน/ป  

=    4,680 กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป 

พลังงานไฟฟาท่ีใชเพ่ิมข้ึนสําหรับการเปดมานอากาศ      

    =    กําลังไฟฟาท่ีใช x ชั่วโมงการทํางาน    

    =    0.14 kW/ตัว x 2 ตัว x 8 ชม./วัน x 300 วัน/ป   

    =    672   กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป 

รวมพลังงานไฟฟาท่ีใชลดลง     =    4,680 – 672    กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป 

=    4,188     กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป 

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

= 0.357  toe/ป 

คิดเปนเงิน  = 4,188 x 4.26 บาท/ป 

= 17,840.88 บาท/ป 

4.3.2 มาตรการลดพ้ืนท่ีปรับอากาศ  
(1) ความเปนมาและลักษณะการใชพลังงาน 

พ้ืนท่ีปรับอากาศแผนกหนึ่งของโรงงาน  ติดตั้งใชงานเครื่องปรับอากาศขนาด 44,000 
BTU (4,400 Watts)  จํานวน 3 เครื่อง  มีพ้ืนท่ีในการปรับอากาศ 365 ตารางเมตร   
 

(2) ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 
จากการพิจารณาขอมูลเบื้ องตนและทําการตรวจสอบ พบวา  การทํางานของ

เครื่องปรับอากาศในพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาว  เครื่องปรับอากาศทํางานโดยไมมีการตัดตอคอมเพรสเซอร และเม่ือ
พิจารณาเปรียบเทียบขอมูลทางเทคนิคเบื้องตนตอไปแลว พบวา  คาการออกแบบความสามารถในการทําความ
เย็นตอพ้ืนท่ี เทากับ  361 Btu/h เทานั้น  ซ่ึงพิกัดความเย็นของเครื่องปรับอากาศท่ีติดตั้งไมเพียงพอ  
เครื่องปรับอากาศทํางานตลอดเวลาโดยไมมีการหยุดพัก และ อุณหภูมิหองโดยเฉลี่ยอยูท่ี 29-30 oC 
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รูปท่ี 4.14 ลักษณะของพ้ืนท่ีปรับอากาศกอนการปรับปรุง 

 
(3) แนวคิดและข้ันตอนการดาํเนนิงาน  

หากลดขนาดพ้ืนท่ีปรับอากาศของหองลง  โดยทําการก้ันหองและแยกเครื่องปรับอากาศ
ใหเหมาะสมตามขนาดพ้ืนท่ีท่ีตองการปรับอากาศ  จะสามารถลดภาระการทํางานของเครื่องปรับอากาศลงและ
ประหยัดพลังงานลงได การดําเนินการแสดงดังรูปท่ี 4.15   

 
   

รูปท่ี 4.15 ลักษณะการก้ันแบงพ้ืนท่ีหองใหเหมาะสมกับพิกัดของเครื่องปรับอากาศ 
 
เงินลงทุน  30,000  บาท      
ผลประหยัดท่ีได 9,011  kWh/ป   หรือเทียบเทา 0.77   toe/ป 
คิดเปนเงินท่ีประหยัดได   28,655 บาท/ป   
ระยะเวลาคืนทุน  1.05   ป 

 
PLC for Energy Saving 4-30 

โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 



คูมือ PLC 
 

 

(4) วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 
o กอนการปรับปรุง  

เครื่องปรับอากาศ พิกัด 44,000 BTU (4,400 Watts)  จํานวน 4 เครื่อง   
คอมเพรสเซอรทํางานเต็ม 100% 
พลังงานไฟฟาท่ีใช = 4.4 kW x 8 ชม/วัน x 320 วัน/ป x 3  
   = 45,056 kWh/ป 

o หลังการปรับปรุง  
เครื่องปรับอากาศพิกัด 44,000 BTU (4,400 Watts) จํานวน 4 เครื่อง   
คอมเพรสเซอรทํางานเฉลี่ยเพียง 80% (เนื่องจากพ้ืนท่ีทําความเย็นลดลง๗ 
ดังนั้น พลังงานไฟฟาท่ีใช  =  4.4 kW x 8 ชม/วนั x 320 วัน/ป x 4 x 0.8 

=  36,045 kWh/ป 
ดังนั้น พลังงานไฟฟาท่ีประหยัดได =   กอนปรับปรุง – หลังปรับปรุง 
    =  45,056 - 36,045 

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

=  0.768 toe/ป 
คาไฟฟาเฉลี่ยของโรงงาน   =  3.18  บาท/kWh  
ดังนั้นประหยัดเงินได  =  9,011 x 3.18  
    =  28,655  บาท/ป 
เงินลงทุนคาปรับปรุงหอง  =  30,000  บาท 
ดังนั้นระยะเวลาคุมทุน  =  30,000/28,655  
    =  1.05 ป 
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บทท่ี 5 

เทคนิคการตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณเอาทพุต 

 
วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจหลักการทํางานอุปกรณเอาทพุตท่ีใชงานรวมกับ PLC 
2) เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมตรวจสอบและแกไขปญหาเบื้องตนท่ีเกิดจากอุปกรณเอาทพุต 
 
บทนํา 

หลักการการทํางานของอุปกรณเอาทพุตท่ีเปนสัญญาณดิจิตอล และอนาล็อก ท้ังแบบท่ีเปน NPN และ 
PNP โดยมุงเนนใหผูเขารับการอบรมสามารถตรวจสอบและแกไขปญหาเบื้องตนท่ีเกิดจากอุปกรณเอาทพุต
แบบตาง ๆ          
 
5.1. หลักการทํางานของอุปกรณเอาทพุตท่ีใชงานรวมกับ PLC  

อุปกรณเอาทพุตของ PLC ทําหนาท่ีสงสัญญาณออกไปขับโหลดชนิดตางๆ ตามเง่ือนไขท่ีไดโปรแกรม
เอาไว ชนิดของโหลดท่ีสามารถนํามาตอกับอุปกรณเอาทพุต สามารถแยกออกเปนกลุมไดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5.1 อุปกรณเอาทพุตภายนอกท่ีเชื่อมตอกับภาคเอาทพุตของ PLC 

กลุมอุปกรณตางๆ ท่ีตอกับอุปกรณเอาทพุต PLC นั้น ในแตละกลุมก็จะควบคุมลักษณะของงานแตกตาง
กันไปตามคุณสมบัติของอุปกรณนั้นๆ การตอวงจรเขาอุปกรณเอาทพุต PLC จะมีมาตรฐานทางอุตสาหกรรม

อุปกรณเอาทพุทท่ี

เชื่อมตอกับ PLC 
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กํากับอยูเชนกัน จึงทําใหผูใชไมตองใชอุปกรณเสริมมากเพียงแตดูรายละเอียดการตอใหเขาใจก็เพียงพอแลว 
โดยสามารถแยกอุปกรณเอาทพุตออกเปนกลุมตามหลักการการทํางานได 2 ประเภท ดังนี้ 

5.1.1 หลักการทํางานของอุปกรณเอาทพุตแบบดิจิตอล 
5.1.2 หลักการทํางานของอุปกรณเอาทพุตแบบอนาล็อก 

 
5.1.1  หลักการทํางานของอุปกรณเอาทพุตแบบดิจิตอล (Digital Output) 

เปนอุปกรณเอาทพุตท่ีรับคําสั่งมาจาก PLC สามารถสั่งทํางานไดเพียง 2 สภาวะ คือ “ON” หรือ 
“OFF” เทานั้น  

 
1. รีเลย (Relay) 

 รีเลย (Relay) เปนอุปกรณ ท่ีเปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานแมเหล็ก โดยอาศัยการดึงดูด
หนาสัมผัสของคอนแทคใหเปลี่ยนสภาวะ โดยการปอนกระแสไฟฟาใหกับขดลวด (Coil) เพ่ือทําการเปดหรือปด
หนาสัมผัส หลักการคลายกับสวิตชอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเราสามารถนํารีเลยไปประยุกตใช ในการควบคุมวงจรตาง 
ๆ ในงานอุตสาหกรรมไดมากมาย เชน สั่งงาน เปดหรือปด ปมน้ํา มอเตอร เปนตน รีเลยเปนอุปกรณควบคุม
วงจรไฟฟาท่ีมีการทํางานในลักษณะเปนเครื่องกลไฟฟาท่ีนิยมใช ในวงจรควบคุมแบบตางๆ กันอยางแพรหลาย
โดยโครงสรางพ้ืนฐาน และการทํางานของรีเลยจะประกอบไปดวยขดลวดตัวนํา และแกนโลหะท่ีสามารถ
เคลื่อนท่ีข้ึนลงไดเรียกวาอารเมเจอรโดยอารเมเจอร จะมีหนาท่ีเปดปดหนาสัมผัสของรีเลยการทํางานของรีเลย 
จะเริ่มทํางานไดเม่ือมีกระแสไฟฟาไหลผานไปท่ีขดลวดตัวนําทําใหเกิดสนามแมเหล็ก ไปดึงดูดแกนของอาร
เมเจอรถาแรงดึงดูดท่ีเกิดจาก สนามแมเหล็กสามารถชนะแรงดึงของสปริงไดก็จะดึงแกนของอารเมเจอรให
หนาสัมผัสของรีเลยมาอยูในตําแหนงอีกทางหนึ่ง แตถาแรงดึงดูดท่ีเกิดจากสนามแมเหล็ก 

รีเลยจะประกอบดวยสวนสําคัญหลัก 2 สวน คือ สวนของขดลวดเหนี่ยวนํา (Coil) และสวนของ
หนาสัมผัส (Contact)  

 
 

 
 

แหลงจายไฟ
โหลด

แหลงจายไฟของโหลด

 า ํ นวย� ี นหเ ดวลดข

(Coil)
หน้าสัมผัส 

(Contact)
 

รูปท่ี 5.2 แสดงสภาวะสวนของขดลวดเหนี่ยวนํา (Coil) และสวนของหนาสมัผัส (Contact) 
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NO

C

NC
สภาวะปกติ

ขา C จะตอกับ ขา NC
             

NO

C

NC
สภาวะจายไฟ

ขา C จะตอกับ ขา NO  

รูปท่ี 5.3 แสดงการสภาวะการทํางานของรีเลย 

รีเลยสามารถแบงตามลักษณะการทํางานออกเปน 5 กลุมใหญ ๆ คือ 
- รีเลยใชงานท่ัวไป (General Purpose Relay)  

หนาสัมผัส (Contact) ของรีเลยชนิดนี้จะทํางาน (Turn on) ทันทีเม่ือขดลวดเหนี่ยวนํา (Coil) ถูกปอน
กระแสไฟให และจะหยุดทํางาน (Turn off)  เม่ือหยุดปอนกระแสไฟให นั้นคือ ถาตองการใหหนาสัมผัสทํางาน 
(Turn on) ตลอดเวลา เราจะตองปอนไฟใหแกขดลวดเหนี่ยวนําตลอดเวลาดวย ตัวอยาง เชน รุน MY, LY, 
G2A, MK-I/-S 

 
 

รูปท่ี 5.4 รีเลยใชงานท่ัวไป (General Purpose Relay) 
 

ตารางท่ี 1 ตารางขอมูลรีเลยใชงานท่ัวไป (General Purpose Relay) 
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- เพาเวอรรีเลย (Power Relay) 
รีเลยชนิดนี้จะถูกใชกับ Load ท่ีกินกระแสไฟมากๆ (Heavy loads) ตัวอยางรุน เชน G4B, G7L และ 

G7J  

 

รูปท่ี 5.5 เพาเวอรรีเลย (Power Relay) 

ตารางท่ี 2 ตารางขอมูลเพาเวอรรีเลย (Power Relay) 
 

 

 

 
- แลตชิ่งรีเลย (Latching relay) 

 คือ รีเลยชนิดท่ีไมตองจายกระไฟฟาใหกับขดลวดเหนี่ยวนําตลอดเวลาหนาสัมผัสก็ยังคงเชื่อมตอกันนํา
กระแสไฟฟาเพ่ือจายใหกับอุปกรณไดตามตองการ แลตชิ่งรีเลย ประกอบดวยหนาสัมผัส 2 ชุด และมีขดลวด
เหนี่ยวนําหรือโซลินอยด (solenoid) 2 แบบคือ แบบขดลวดเหนี่ยวนํา 1 ชุด และขดลวดเหนี่ยวนํา 2 ชุด 
สําหรับควบคุมหนาสัมผัสใหตอหรือจากกัน 
 
การควบคุมหนาสัมผัสของแลตช่ิงรีเลย 

แลตชิ่งรีเลยแบบขดลวดเหนี่ยวนํา 1 ชุด การควบคุมทําไดโดยจายกระแสไฟฟาเขาไปเลี้ยงขดลวดใน
ลักษณะกระตุน (impulse) หรือพูดงายๆ ก็คือจายแลวปลดออกทันที หนาสัมผัสจะเชื่อมตอและคงสถานะ
ลาสุดคางไวแมไมมีไฟเลี้ยงขดลวดเหนี่ยวนํา และหากตองการกลับสถานะหนาสัมผัสก็เพียงสลับข้ัวจาย
กระแสไฟฟาท่ีใชกระตุนขดลวดเหนี่ยวนํา 

แลตชิ่งรีเลยแบบขดลวดเหนี่ยวนํา 2 ชุด ควบคุมโดยการจายกระแสไฟฟากระตุนท่ีข้ัวของขดลวด
เหมือนกับแบบขดลวด 1 ชุด แตจะตางกันตรงท่ีหากตองการกลับสถานะของหนาสัมผัสจะไมใชการสลับข้ัว
ไฟ แตจะตองจายกระแสไฟฟากระตุนใหกับขดลวดอีกหนึ่งชุดดังภาพโครงสรางดานลาง 

 

 
 

รูปท่ี 5.6 แลตชิ่งรีเลย  

 
PLC for Energy Saving 5-4 

โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 



คูมือ PLC 
 

 

 

 
 

รูปท่ี 5.7 การควบคุมหนาสัมผัสของแลตชิ่งรีเลย 
 

ตารางท่ี 3 ตารางขอมูลของแลตชิ่งรีเลย 

 
 

หนาสัมผัส (Contact)  ของรีเลยชนิดนีจ้ะทํางาน (Turn on)  ทันทีท่ีขดลวดเหนี่ยวนําขา Set ถูกจาย
กระแสไฟให และจะทํางาน (Turn on) คางอยูอยางนั้นแมจะหยุดจายกระแสไฟใหแกขดลวดเหนี่ยวนํา
หนาสัมผัสจะหยุดทํางาน (Turn off) อีกครั้งเม่ือจายกระแสไฟใหแกขา Reset ของรีเลย ตัวอยาง เชน รุน 
MYK และ G2AK 

 
 

รูปท่ี 5.8 คุณลักษณะเฉพาะและสภาวะการทํางานของแลตชิ่งรีเลย 
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ขอควรระวัง 

1) หลีกเลี่ยงการใชรีเลยชนิดนี้ในสภาวะแวดลอมท่ีมีสนามแมเหล็ก ฝุน หรือในระบบจายไฟท่ีมี
การกระชากของกระแสไฟมากๆ  

2) หลีกเลี่ยงการปอนกระแสไฟใหแกขา Set และขา Reset พรอมกัน  
3) เม่ือมีการติดตั้งรีเลยชนิดนี้เรียงติดกันเปนจํานวนมาก ควรเวนชองวางระหวางรีเลยแตละ

ตัวอยางนอยประมาณ 15-20 มม.  
 

- แรทเชทรีเลย (Ratchet Relay) 
ลักษณะการทํางานของรีเลยชนิดนี้ใกลเคียงกับแลทชิ่งรีเลยแตจะรวมขา Set และขา Reset มาไวในขา

เดียว หากเราปอนไฟใหแกขดลวดเหนี่ยวนํา (Coil)  ในครั้งแรก  จะทําให หนาสัมผัส  (Contact)  ของรีเลย
ทํางาน  (Turn on) ทันทีและจะทํางานคางอยูอยางนั้นแมเราจะหยุดจายไฟใหแก  Coil  หลังจากนั้นหากเรา
ปอนไฟใหแก  Coil  อีกครั้งหนึ่งจะทําใหหนาสัมผัส (Contact) หยุดทํางาน (Turn off) และจะไมทํางานอยู
อยางนั้นแมเราจะหยุดจายไฟใหแก Coil แลวก็ตาม จากนั้นหากเราปอนไฟใหแก Coil อีก หนาสัมผัสจะ Turn 
on อีกครั้ง หนาสัมผัสจะสลับ Turn on และ Turn off ทุกครั้งท่ีมีการปอนไฟใหแก Coil ในแตละครั้ง 
ตัวอยางเชน รุน G4Q 

 
 

รูปท่ี 5.9 คุณลักษณะเฉพาะและสภาวะการทํางานของแรทเชทรีเลย 
 

- สเต็ปปงรีเลย (Stepping Relay) 
หนาสัมผัส (Contact) ของรีเลยชนิดนี้จะมีมากกวาสองหนาสัมผัส (NO, NC) โดยท่ีหนาสัมผัสเหลานี้จะ

สลับกันทํางาน (Turn on) เรียงตามลําดับกันไป ซ่ึงเราสามารถควบคุมการทํางานของลําดับการทํางานของ
หนาสัมผัสโดยการปอนพัลสใหกับขดลวดเหนี่ยวนํา (Coil) ตัวอยางเชน รุน G9B-06 และ G9B-12  
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รูปท่ี 5.10 คุณลักษณะเฉพาะและสภาวะการทํางานของสเต็ปปงรีเลย 
 

ขอคํานึงถึงในการใชงานรีเลยท่ัวไป 
- แรงดันใชงาน แรงดันใชงาน หรือแรงดันท่ีทําใหรีเลยทํางานได หากเราดูท่ีตัวรีเลยจะระบุคา 

แรงดันใชงานไว (หากใชในงานอิเล็กทรอนิกส สวนมากจะใชแรงดันกระแสตรงในการใชงาน) เชน 12 
VDC คือตองใชแรงดันท่ี 12 VDC เทานั้นหากใชมากกวานี้ ขดลวดภายใน ตัวรีเลยอาจจะขาดได หรือ
หากใชแรงดันต่ํากวามาก รีเลยจะไมทํางาน สวนในการตอวงจรนั้นสามารถตอข้ัวใดก็ไดครับ เพราะตัว
รีเลย จะไมระบุข้ัวตอไว (นอกจากชนิดพิเศษ) 

- การใชงานกระแสผานหนาสัมผัส การใชงานกระแสผานหนาสัมผัส ซ่ึงท่ีตัวรีเลยจะมีระบุไว เชน 10 
A 220 AC คือ หนาสัมผัสของรีเลยนั้นสามาถทนกระแสได 10 แอมแปรท่ี 220 VAC แตการใชก็ควร
จะใชงานท่ีระดับกระแสต่ํากวานี้จะเปนการดีกวา เพราะถากระแสมากหนาสัมผัส ของรีเลยจะละลาย
เสียหายได 

- จํานวนหนาสัมผัสการใชงาน จํานวนหนาสัมผัสการใชงาน ควรดูวารีเลยนั้นมีหนาสัมผัสใหใชงานก่ีจุด 
และมีข้ัวคอมมอนดวยหรือไม 

 
2. แมกเนติกคอนแทคเตอร ( Magnetic Contactor )    

 แมกเนติกคอนแทคเตอร ( Magnetic Contactor ) เปนอุปกรณท่ีอาศัยหลักการทํางานโดยใชอํานาจ
แมเหล็กในการเปด-ปดหนาสัมผัส ในการควบคุมวงจรมอเตอร ซ่ึงเราสามารถเรียกอีกชื่อไดวา สวิทชแมเหล็ก 
(Magnetic Switch) หรือคอนแทคเตอร (Contactor) 
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รูปท่ี 5.11 แมกเนติกคอนแทคเตอร 

หลักการทํางาน 
เม่ือมีกระแสไฟฟาไหลผานไปยังขดลวดสนามแมเหล็กท่ีขากลางของแกนเหล็กจะสรางสนามแมเหล็กท่ี

แรงสนามแมเหล็กจะสามารถชนะแรงสปริงได ดึงใหแกนเหล็กชุดท่ีเคลื่อนท่ี เคลื่อนท่ีลงมาในสภาวะเปด(ON) 
คอนแทคท้ังสองชุดจะเปลี่ยนสภาวะการทํางานคือ คอนแทคปกติปดจะเปดวงจรจุดสัมผัสออก และคอนแทค
ปกติเปดจะตอวงจรของจุดสัมผัส เม่ือไมมีกระแสไฟฟาไหลผานเขาไปยังขดลวด สนามแมเหล็กคอนแทคท้ังสอง
ชุดก็จะกลับไปสูสภาวะเดิม 

 

 

รูปท่ี 5.12 แสดงการทํางานของแมกเนติกคอนแทคเตอร 

ขอดีของการใชแมกเนติกคอนแทคเตอร  
- ใหความปลอดภัยแกผูควบคุมสูง  
- ใหความสะดวกในการควบคุม 
- ประหยัดเม่ือเทียบกับการควบคุมดวยมือ 

สวนประกอบของแมคเนติกคอนแทกเตอร  
แมคเนติกคอนแทกเตอรมีโครงสรางหลักท่ีสําคัญดังนี้ แกนเหล็ก ขดลวด และหนาสัมผัส 
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รูปท่ี 5.13 แสดงลักษณะโครงสรางภายในของแมกเนติกคอนแทคเตอร 

สวนของแกนเหล็ก จะมีอยู 2 สวนหลัก ไดแก 
 แกนเหล็กอยูกับท่ี (Fixed Core) จะมีลักษณะเปนขาสองขางของแกนเหล็กมีลวดทองแดงเสนใหญ
ตอลัดอยูเปนรูปวงแหวนฝงอยูท่ีผิวหนาของแกนเพ่ือ ลดการสั่นสะเทือนของแกนเหล็กอันเนื่องมาจากการ
สั่นสะเทือน จากไฟฟากระแสสลับ โดยเรียก วงแหวนนี้วา เช็ดเด็ดริ่ง (Shuddering) 

 

รูปท่ี 5.14 แสดงลักษณะแกนเหล็กอยูกับท่ี 

แกนเหล็กเคล่ือนท่ี (Stationary Core) ทําดวยแผนเหล็กบางอัดซอนกันเปนแกน  จะมีชุด
หนาสัมผัสเคลื่อนท่ี (Moving Contact) ยึดติดอยู 

 

รูปท่ี 5.21 แสดงลักษณะแกนเหล็กเคลื่อนท่ี 

สวนของขดลวด (Coil)  
ขดลวดทํามาจากลวดทองแดงพันอยูรอบบอบบิ้น (Bobbin) สวมอยูตรงกลางของขาตัวอีท่ีอยูกับท่ี 

ขดลวดทําหนาท่ีสรางสนามแมเหล็กมีข้ัวตอไฟเขา 
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รูปท่ี 5.15 แสดงลักษณะขดลวดลวดทองแดงท่ีพันอยูรอบบอบบิ้น (Bobbin) 

สวนของหนาสัมผัส (Contact)  
หนาสัมผัสจะยึดติดอยูกับแกนเหล็กเคลื่อนท่ี แบงออกเปนสองสวน คือ   

- หนาสัมผัสหลัก (Main Contact) ใชในวงจรกําลัง มีหนาท่ีตัดตอระบบไฟฟาเขาสูโหลด 
- หนาสัมผัสชวย (Auxiliary Contact) ใชกับวงจรควบคุม 

 

รูปท่ี 5.16 แสดงลักษณะหนาสัมผัส 

5.1.2 หลักการทํางานของอุปกรณเอาทพุตแบบอนาล็อก 
อุปกรณเอาทพุตท่ีทํางานรวมกับ PLC แบบอนาล็อกเปนการเพ่ิมความสามารถให PLC สงสัญญาณ

ควบคุมเชิงปริมาณได คาท่ีจะสงออกไปก็จัดเปนคาสัญญาณมาตรฐานเหมือนภาคอินพุตแบบอนาล็อกคือ 
สัญญาณ 0-10 VDC, ±10 VDC และ 1-5 V (4-20mA)  

 
1. อินเวอรเตอร (Inverter)  

 ควบคุมความเร็วมอเตอร หรือเรียกวา เอซีไดรฟ (AC drives) คืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใชสําหรับ
ควบคุมความเร็วรอบ ของมอเตอรเหนี่ยวนําหรือเอซีมอเตอร (ซ่ึงบางครั้งก็ถูกเรียกวา "อะซิงโครนัส หรือ
มอเตอรแบบกรงกระรอก")  

 

 

รูปท่ี 5.17 อินเวอรเตอร สําหรับการควบคุม มอเตอร 
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รูปท่ี 5.18 โครงสรางการควบคุมมอเตอร  

มอเตอรเปนอุปกรณไฟฟา ท่ีใชในการแปลงพลังงานไฟฟา ไปเปนพลังงานกล โดยนําพลังงานท่ีไดนี้ไป
ทํา การขับเคลื่อนเครื่องจักร อ่ืนๆ ตอไป ความเร็วของมอเตอร สามารถกําหนดไดโดย 

- แรงบิดของโหลด 
- จํานวนข้ัวของมอเตอร 
- ความถ่ีของแหลงจายไฟท่ีใชกับมอเตอร 
- แรงดันท่ีจายใหกับมอเตอร 

 
ความเร็วของมอเตอรสามารถหาไดจากสูตร ดังตอไปนี้ 
 
                    ความเร็วรอบ  N  =  {[120 * ความถี่ f (Hz)] / จํานวนข้ัว P} *  (1-S) 
 

เทอม 1-S กําหนดโดยโหลดจากสูตรขางตนจะพบวา ถาความถ่ีของแหลงจายไฟ เปลี่ยนแปลงไปก็มีผล
ทําใหมอเตอรมีความเร็วเปลี่ยนแปลงไดดวย แตเม่ือทําการเปลี่ยนความถ่ี โดยใหแรงดันคงท่ี จะมีผลทําให
เกิดฟลักส แมเหล็กเพ่ิมมากข้ึนจนอ่ิมตัว ซ่ึงอาจทําใหมอเตอร รอนจนเกิดความเสียหายได ดังนั้นจึงตองทําการ
เปลี่ยน แรงดันควบคูไปกับความถ่ีดวย  และการท่ีจะเปลี่ยนแปลง ความถ่ีของแหลงจายไฟ สามารถทําไดโดย 
การใชอินเวอรเตอร ซ่ึงมีหลักในการทํางานดังรูปท่ี 5.18 

จากรูปท่ี 5.18 แหลงจายไฟกระแสสลับ จายไฟฟากระแสสลับ ไปยังคอนเวอรเตอร ซ่ึงทําหนาท่ี
เปลี่ยนไฟฟากระแสสลับใหเปน ไฟฟากระแสตรง แลวนําไฟฟากระแสตรงท่ีได ตอเปนอินพุทเขาไปในวงจร
อินเวอรเตอร ซ่ึงทําหนาท่ีเปลี่ยนไฟฟากระแสตรงนี้ เปนไฟฟากระแสสลับท่ีสามารถเลือก ความถ่ีได เพ่ือไป
ควบคุมมอเตอรใหมีความเร็วตามตองการได 

การเปลี่ยนขนาดแรงดันของอินเวอรเตอรตามความถ่ี โดยวิธีการแปรรูปคลื่นของแรงดัน สามารถทําได
หลายวิธีดังนี ้

1) วิธีแปรขนาดแรงดันของไฟตรง (PAM : Pulse Amplitude Modulation) 
2) วิธีแปรความกวางของพัลสท่ีใชเปด-ปดทรานซิสเตอร (PWM : Pulse Width Modulation)  

- เปน Square Wave 
- เปน Sine Wave 

     
โดยแตละวิธีจะทําใหเกิดผลตอมอเตอรดังรูป 
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วิธี PWM แบบ Sine Wave นั้นจะมีการเปด-ปดสวิทชหลายๆครั้งในหนึ่งไซเคิล และการเปด-

ปดในแตละครั้งจะใชเวลาไมเทากัน จํานวนการเปด-ปดใน 1 วินาที เรียกวาความถ่ีแคเรียร (Carrier 
Frequency) ซ่ึงวิธี PWM แบบ Sine Wave มีรปูแบบควบคุมการเปด-ปดสวิทช 3 แบบ ดังรูป 
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การควบคุมมอเตอร 
1) การสตารท  

ทําไดโดยใหสัญญาณตั้งความถ่ีแกอินเวอรเตอรดวยความถ่ีสตารท มอเตอรก็จะผลิตแรงบิด จากนั้น
อินเวอรเตอรจะคอย ๆ เพ่ิมความถ่ีข้ึนไป  จนกระท่ังแรงบิดของมอเตอรสูงกวาแรงบิดของ โหลด มอเตอรจึง
เริ่มหมุน 

2) การเรงความเร็วและการเดินเครื่องดวยความเร็วคงท่ี  
หลังจากสตารทอินเวอรเตอรและมอเตอรแลว ความถ่ีขาออกจะคอยๆ เพ่ิมข้ึน จนถึงความถ่ีท่ีตองการ 

ชวงเวลาในการเพ่ิมความถ่ีนี้คือเวลาการเรงความเร็ว และเม่ือความถ่ีขาออกเทากับความถ่ีท่ีตองการ การเรง
ความเร็วก็จบ อินเวอรเตอรจะเขาสูการทํางานในชวงเวลาการเดินเครื่อง ดวยความเร็วคงท่ี 

3) การลดความเร็ว  

ทําไดโดยตั้งความถ่ีใหต่ํากวาความถ่ีขาออก อินเวอรเตอรจะลดความถ่ีลงมาเรื่อย ๆ ตามชวง เวลาการ
ลดความเร็วท่ีไดต้ังไว ในขณะลดความถ่ี ความเร็วรอบของมอเตอรจะมีคามากกวาความถ่ีขาออกของ
อิน เวอร เตอร  มอเตอรจะทํางาน เหมือนเครื่องกําเนิดไฟฟ า ผลิตไฟจ ายกลับ ไปให อิน เวอร เตอร 
(regeneration) ทําใหแรงดันไฟตรง (แรงดัน ครอมคอนเดนเซอร) มีคาเพ่ิมข้ึน ดังนั้นภายในอินเวอรเตอรจะมี
วงจรท่ีทําหนาท่ีรับพลังงานท่ีเกิดจากการ regeneration ซ่ึงจะมีผลทําใหเกิดการเบรคมอเตอร วงจรนี้เรียกวา 
วงจรเบรคคืนพลังงานในชวงการลดความเร็วจะทํางานในลักษณะนี้หลาย ๆ ครั้ง ถาพลังงานมีคานอย (แรงบิด
ท่ีจําเปนสําหรับการลด ความเร็วมีขนาดเล็ก) อัตราการใชงานวงจรเบรคก็จะต่ํา บางครั้งอาจจะไมทํางานเลยก็
มีอัตราการใชงานวงจรเบรคนี้ ไดรับการออกแบบโดยการพิจารณาในแงของการระบายความรอนไวท่ี 2-3 % 
เทานั้น ถามีการใชเบรคบอย หรือใชเบรคนานเกินไป จะทําใหเกิดปญหาการระบายความรอนของตัวตานทาน  
และอาจ ทําใหอุปกรณท่ีทําหนาท่ีสวิทชเสื่อมได 

4) การหยุด 

อินเวอรเตอรจะลดความถ่ีลงจนถึงระดับหนึ่ง และจะผลิตไฟตรงเขาไปในมอเตอรเพ่ือทํางานเปนเบรค 
จนมอเตอรหยุด เรียกวา การเบรกดวยไฟตรง 

 
2. วาลวควบคุม (Control Valve)  

 ในระบบไฮดรอลิกจําเปนจะตองมีการควบคุมเพ่ือใหการทํางานเปนไปตามความตองการและจะตอง
ปองกันไมใหอุปกรณของระบบเกิดการเสียหายอีกดวย อุปกรณท่ีใชในการควบคุมนี้ ก็คือวาลวไฮดรอลิกซ่ึงแบง
ออกเปน 3 แบบคือ 

1) วาลวควบคุมความดัน (pressure control valve) จะทําหนาท่ีควบคุมความดันสูงสุดของ
ระบบควบคุมการทํางานของปม และปรับความดันในวงจรตาง ๆ ใหไดตามตองการใน
กรณีท่ีมีหลายวงจร 

2) วาลวควบคุมทิศทางการไหล (directional control valve) จะทําหนาท่ี กําหนดทิศ
ทางการไหลของน้ํามันไฮดรอลิกใหไหลไปในทางท่ีตองการ 

3) วาลวควบคุมปริมาตร (volume control valve) จะทําหนาท่ีควบคุมปริมาณการไหลของ
น้ํามันไฮดรอลิกไปยังตัวทางานตาง ๆ ตามความตองการ 
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1) วาลวควบคุมความดัน (pressure control valve) ท่ีใชในระบบไฮดรอลิกมีอยู 4 ชนิดคือ 
- วาลวจํากัดความดัน (relief valve) เปนวาลวท่ีใชในการควบคุมความดันสูงสุดของระบบ เม่ือ

ความดันของระบบสูงข้ึนจนถึงความดันสูงสุด วาลวนี้ก็จะระบายน้ํามันไฮดรอลิกออกจาก
ระบบเพ่ือลดความดันของระบบลง ซ่ึงเปนการปองกันไมใหอุปกรณของระบบเกิดการชํารุด 
วาลวจํากัดความดันมีอยู 2 ชนิด คือ วาลวจํากัดความดันชนิดทํางานโดยตรง (direct acting 
relief valve) และ วาลวจํากัดความดันชนิดทํางานทางออม (pilot operated relief valve) 

- วาลวลดความดัน (pressure reducing valve) จะทําหนาท่ีควบคุมความดันของวงจรยอยให
ต่ํากวาความดันในวงจรหลัก หรือทําหนาท่ีในการลดความดันของวงจรยอยนั่นเอง วาลวลด
ความดันมีอยู 2 ชนิดเชนกัน คือ ชนิดความดันของวงจรยอยคงท่ี (constant reduced 
pressure valve) และ ชนิดลดความดันดวยปริมาณคงท่ี  (fixed amount reduction 
valve) 

- วาลวควบคุมลําดับการทํางาน (pressure sequence valve) จะควบคุมการทํางานของวงจร
ยอยและวงจรหลัก โดยท่ัวไปจะใหวงจรหลักทํางานสมบูรณเสียกอนถึงใหวงจรยอยทํางาน 
วาลวจะปดชองทางน้ํามันไปยังวงจรยอยโดยจะใหน้ํามันไหลไปยังวงจรหลักกอนจนกระท่ัง
ความดันน้ํามันของวงจรหลักสูงถึงกําหนด (ทํางานสมบูรณแลว) ความดันน้ํามันชนะแรงสปริง 
ตัวลิ้นก็จะเปดใหน้ํามันไหลไปยังวงจรยอย 

- วาลวลัดวงจร (unloading valve) จะทําหนาท่ีลัดวงจรจากปมโดยจะใหน้ํามันจากปมไหล
กลับเขาถังโดยตรงเม่ือความดันน้ํามันของระบบถึงตามกําหนด เพ่ือเปนการลดกําลังท่ีใชขับ
ปมลง การทํางานเปน ขณะท่ีความดันของระบบยังสูงไมถึงตามท่ีกําหนด ตัวลิ้นก็จะปดทาง
น้ํามันท่ีจะไหลกลับเขาถัง แตเม่ือความดันของระบบสูงถึงกําหนด ทอน้ํามันท่ีตอมาจากระบบ
ก็จะมีความดันของน้ํามันสูงกวาแรงของสปริงทําใหตัวลิ้นเลื่อนไปเปดทางน้ํามันกลับถัง น้ํามัน
จากปมก็จะไหลกลับเขาถังโดยตรงไมตองผานเขาไปในระบบ 

 2) วาลวควบคุมทิศทางการไหล (directional control valve) ท่ีใชในระบบไฮดรอลิกมีอยู 3 ชนิด คือ 
- วาลวกันกลับ (check valve) เปนวาลวท่ีใชควบคุมทิศทางการไหลของน้ํามันใหไหลไปได

เพียงทางเดียว วาลวกันกลับจะเปดโดยความดันทางเขาดันใหตัวลิ้นยกข้ึน เม่ือความดันท่ี
ทางเขาลดลง วาลวก็จะปดทําใหน้ํามันในระบบไมสามารถไหลกลับได  

- วาลวควบคุมทิศทางการไหลแบบหมุน (rotary directional valve) จะทําหนาท่ีปด เปดให
น้ํามันไหลไปในทิศทางท่ีตองการ โดยการหมุนตัววาลวหรือคันควบคุมใหไปตรงกับชองทาง
น้ํามันหรือไปปดชองน้ํามัน  

- วาลวควบคุมทิศทางการไหลแบบเลื่อน (spool directional valve) จะทําหนาท่ีปด เปดให
น้ํามันไหลไปในทิศทางท่ีตองการเชนกัน โดยเลื่อนแกนของตัวลิ้นเขาออกในเสื้อท่ีมีชองทาง
น้ํามันเขาออก สวนของตัวลิ้นท่ีทําหนาท่ีปดชองทางน้ํามันจะทาเปนรูปรางคลายหลอดสวม
อยูในเสื้อวาลว เม่ือตองการจะปดชองทางน้ํามันใดจะเลื่อนหลอดไปใหตรงกับชองทางน้ํามัน
อันนั้น การควบคุมวาลวนี้อาจจะทําโดยการเลื่อนแกนโดยตรง หรืออาจใชวาลวนํา (pilot 
valve) หรือใชโซลินอยด หรือใชน้ํามันไปดันแกนอีกที สําหรับตัววาลวหนึ่งตัวอาจมีหลอด
หลายอัน ตัววาลว อาจจะไมใชหลอดแตจะเจาะรูท่ีแกนทําหนาท่ีเปนชองทางน้ํามันละทํางาน
โดยการเลื่อนตําแหนงของรูใหสัมพันธกับตําแหนงของชองทางน้ํามันท่ีเสื้อก็ได 
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 3) วาลวควบคุมปริมาตร (volume control valve) ท่ีนิยมใชกันในระบบไฮดรอลิกมีอยู 2 ชนิด คือ 
- วาลวควบคุมปริมาณการไหล (flow control valve) จะทําหนาท่ีควบคุมปริมาณการไหลของ

น้ํ ามัน ท่ีจะไปยังวงจรการทํางานใหคงท่ี ซ่ึงมีอยู 2 ชนิด คือ ชนิดปรับชองทางออก 
(compensated flow control valve) และ ชนิด เป ด มันออกทางผ าน  (bypass flow 
regulation) 

- วาลวแบงปริมาณการไหล (flow divider valve) จะทําหนาท่ีควบคุมปริมาณการไหล และ
แบงปริมาณการไหลระหวางวงจรการทํางานต้ังแตสองวงจรข้ึนไป ซ่ึงมีอยู 2 ชนิดคือ ชนิดท่ี
แบงตามลําดับ (priority flow divider) และ ชนิดท่ีแบงตามอัตราสวน (proportional flow 
divider) 

 
2.1 ระบบควบคุมวาลวดวยไฟฟาและลม (Electro-pneumatic) วาลวควบคุมในระบบนิวแมติกส

พ้ืนฐานนั้นแบงได 5 ประเภท โดยในแตละประเภทแตกตางกันตามลักษณะการใชงาน โดยวาลวควบคุมทิศทาง 
(Directional Control) ท่ีใชสําหรับควบคุมการเคลื่อนท่ีของกระบอกสูบ อาทิเชน วาลวชนิดลมไหลทางเดียว
ในการออกแบบสรางวงจรควบคุมการทํางานแบบมีเง่ือนไขและวงจรควบ คุมเพ่ือความปลอดภัยของผูใชงาน 
การใชวาลวควบคุมอัตราการไหลในการควบคุมความเร็วของกานสูบ การใชวาลวแบบผสมท่ีออกแบบสําหรับ
งานเฉพาะ เปนตน 

1) วาลวควบคุมทิศทาง (Directional control valves)  
2) วาลวชนิดลมไหลทางเดียว (Non-return valves)  
3) วาลวควบคุมความดัน (Pressure control valves)  
4) วาลวควบคุมอัตราการไหล (Flow control valve)  
5) วาลวเปด-ปด และวาลวผสม (Shut-of valve and Valve combination)  

 1) วาลวควบคุมทิศทาง Directional control valves (D.C.V) มีหนาท่ีในการควบคุมทิศทางของลม
อัดท่ีจายใหกับอุปกรณนิวแมติกส โดยภายในประกอบลิ้นวาลวท่ีมาเคลื่อนท่ีได ตําแหนงของลิ้นวาลวท่ีเคลื่อนท่ี
ไดจะเรียกวา “ตําแหนงทํางาน (Position)” ใชสัญลักษณรูปสี่เหลี่ยมแทนจํานวนตําแหนงท่ีลิ้นวาลวท่ีสามารถ
เปลี่ยนได ตามขอกําหนดการเรียก ชื่อวาลวควบคุมตามมาตรฐาน ISO 1219  

- ความหมายของสัญลักษณตําแหนงทํางาน (Position) จํานวนชองสี่เหลี่ยม (Position) หมายถึง
จํานวนตําแหนงทํางานท่ีลิ้นวาลวเปลี่ยนได 
 

ตารางท่ี 5.4 แสดงสัญลักษณของจํานวนตําแหนงทํางานของวาลว  

  
 

- ความหมายของสัญลักษณของชองตอทอลม (Port)  
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ตารางท่ี 5.5 แสดงความหมายของสัญลักษณชองตอทอลม  

 
 

- สัญลักษณเสนทางการไหลผาน  
 

ตารางท่ี 5.6 แสดงสัญลักษณเสนทางการไหลผานภายในวาลวท่ีแสดงดวยลูกศรและชองปด  

 
 

ตารางท่ี 5.7 แสดงจํานวนชองตอทอลม (Ports) ตอหนึ่งวาลวและประเภทการใชงาน 
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- ความหมายของสัญลักษณชองตอทอลม 

 
จากรูปท่ี 5.26 แสดงสัญลักษณแบบตัวอักษรและแบบตัวเลขท่ีกําหนดใหแตละชองตอทอลมจะมีหนาเฉพาะ
แตกตางกันดังตารางท่ี 5.8 
 

 

รูปท่ี 5.19 แสดงการกําหนดสัญลักษณชองตอลมแบบตัวอักษรและแบบตัวเลขท่ีมีความหมายเดียวกัน 

ตารางท่ี 5.8 แสดงความหมายของชื่อชองตอลมแบบตัวอักษรและตัวเลข 

 
 

- การเรียกชื่อวาลว  
ชื่อวาลว จะแสดงจํานวนตําแหนงทํางาน  จํานวนชองตอลม และชนิดของการควบคุมวาลว  
 

ตารางท่ี 5.9 แสดงสัญลักษณและการเรียกชื่อวาลว 
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รูปท่ี 5.20 แสดงสัญลักษณและการเรียกชื่อวาลวชนิดตางๆ 

- รูปแบบการควบคุมวาลว Type of Control  
 การควบคุมการทํางานของวาลวสามารถเลือกไดหลายรูปแบบดังแสดงในรูปท่ี 5.17  และ แสดง
รูปแบบควบคุมแตละชนิดดังตารางท่ี 5.7 
 

 

รูปท่ี 5.21 แสดงสัญลักษณของรูปแบบท่ีใชในการควบคุมวาลว 

ตารางท่ี 5.10 แสดงความหมายของสัญลักษณของรูปแบบท่ีใชควบคุมวาลวชนิดตางๆ 

 

 
PLC for Energy Saving 5-18 

โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 



คูมือ PLC 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 การใชงานวาลวควบคุมนั้นสามารถเลือกจับคูรูปแบบการควบคุมใหเหมาะสมกับลักษณะ การใชงานได
ดังแสดงในรูปท่ี 5.22 และตารางท่ี 5.11  แสดงภาพอุปกรณวาลวควบคุมทิศทางชนิดตาง ๆ ดังรูปท่ี 5.34 
 

 

รูปท่ี 5.22 แสดงการจับคูของอุปกรณควบคุมกับวาลว 
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ตารางท่ี 5.11 แสดงความหมายของสัญลักษณ วาลวควบคุมในตําแหนงทํางานและรีเซ็ต  
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รูปท่ี 5.23 แสดงภาพถายวาลวควบคุมทิศทางชนิดตางๆ 

 

รูปท่ี 5.24 แสดงภาพถายวาลวควบคุมทิศทางชนิดตางๆ 
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 หลักการทํางานภายในวาลวควบคุมทิศทาง วาลวจะประกอบดวยลิ้นวาลวและกลไกท่ีควบคุมเสนทาง
การไหลผานของลมอัด  

- หลักการทํางานภายในของวาลวควบคุมทิศทาง 3/2 
 

 
 

รูปท่ี 5.25 แสดงการทํางานภายในวาลว 3/2 ท่ีมีรูปแบบการควบคุมตางๆ 
- หลักการทํางานภายในของวาลวควบคุมทิศทาง 4/2  

 

 

รูปท่ี 5.26 แสดงการทํางานภายในวาลว 4/2 ท่ีมีรูปแบบการควบคุมตางๆ 

  

 
PLC for Energy Saving 5-22 

โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 



คูมือ PLC 
 

 

- หลักการทํางานภายในของวาลวควบคุมทิศทาง 5/2  
 

 

รูปท่ี 5.27 แสดงการทํางานภายในวาลว 5/2 

- หลักการทํางานภายในของวาลวควบคุมทิศทาง 5/3 
 

 

รูปท่ี 5.28 แสดงการทํางานภายในวาลว 5/2 แบบควบคุมดวยคันโยก 

รูปแบบการทํางานของวาลวควบคุมทิศทาง 
- วาลวควบคุมชนิดคางตําแหนง (Memory) 

จากรูปท่ี 5.29 (ก) ลิ้นวาลวของวาลวควบคุมจะเคลื่อนท่ีก็ตอเม่ือมีการจายลมอัดท่ีชองตอลม 14 หรือ 
12 เม่ือหยุดการจายลมอัดใหวาลว ลิ้นวาลวจะหยุดอยูท่ีตําแหนงท่ีทํางานครั้งสุดทายเสมอ ดังนั้นการใชงาน
วาลวควบคุมชนิดคางตําแหนงนี้ จําเปนตองทําใหลิ้นวาลวอยูในตําแหนงทํางานตามท่ีออกแบบกอนเริ่มใชงาน
เสมอ (Reset ) มิฉะนั้นการทํางานจะผิดพลาด 

- วาลวควบคุมชนิดเลื่อนกลับอัตโนมัติ (Return String) 
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จากรูปท่ี 5.29 (ข) เปนวาลวควบคุมท่ีมีสปริงควบคุมภายใน เม่ือมีการจายลมอัดท่ีชองตอทอลม 14 
ลิ้นวาลวจะเกิดมีการเลื่อนตําแหนงทํางาน เนื่องมาจากลมอัดชนะแรงดึงของสปริง แตเม่ือหยุดจายลมอัดใหกับ
วาลว ลิ้นวาลวจะเลื่อนกลับดวยแรงดึงของสปริงท่ีมีตลอดเวลา จากรูปท่ี 5.39 (ข) ถาตองการใหกานสูบ
เคลื่อนท่ีออกตลอดเวลาจะตองมีการจายลมอัดใหชองตอทอลมตลอดเวลาท่ีตองการ 
 

 

รูปท่ี 5.29 แสดงเปรียบเทียบระหวางวาลวควบคุมชนิดทํางานคางและชนิดเลื่อนกลับเอง 

สัญลักษณทอลม  
การเขียนสัญลักษณของทอลมในวงจรนิวเมติกสมีหลายลักษณะตามหนาท่ีการใชงานดัง รายละเอียด

ดังตารางท่ี 5.12 แตในการปฏิบัติจริงแลว ทอลมท่ีใชท้ังหมดจะมีลักษณะเดียวกันและไม สามารถแยกแยะตาม
สัญลักษณท่ีกําหนดในวงจรนิวเมติกสได แตอาจใชสีเพ่ือชวยแยกความแตกตางของหนาท่ีได ตัวอยางเชน สีดํา 
หมายถึงทอลมท่ีใชสําหรับจายลมอัดใหวาลว สีน้ําเงิน หมายถึงทอลมท่ีออกจากวาลวควบคุม เพ่ือใชในการ
สั่งงานตาง ๆ เปนตน 

 
ตารางท่ี 5.12 แสดงสัญลักษณเสนทอลมชนิดตางๆ 
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องคประกอบของวงจรควบคุมดวยระบบนิวเมติกส 
ในการออกแบบระบบนิวเมติกสนั้น เริ่มตนจากการศึกษาข้ันตอนและเง่ือนไขตาง ๆ ในการทํางาน โดย

แสดงเปนภาพอุปกรณทํางานดังรูปท่ี 5.30 (ก) และแสดงข้ันตอนการทํางานดวยแผนภาพการทํางานของ
อุปกรณดังรูป 5.30 (ข) ตัวอยางอุปกรณทํางาน ไดแก กระบอกสูบ มอเตอร ลางเลื่อนตัวบังคับตําแหนง สวิทซ 
เปนตน แลวจึงออกแบบวงจรนิวเมติกสท่ีใชในการควบคุมอุปกรณตาง ๆ โดยมีองคประกอบดังนี้ 

- อุปกรณทํางาน หรือ กําลัง ไดแก กระบอกสูบ 
- อุปกรณควบคุมความเร็ว ไดแก วาลวควบคุมอัตราการไหล 
- อุปกรณควบคุมทิศทาง ไดแก วาลวท่ีใชควบคุมการเคลื่อนท่ีเขาออกของกระบอกสูบ 
- อุปกรณควบคุมสัญญาณ ไดแก อุปกรณอินพุท และอุปกรณเปรียบคาตามเง่ือนไข 
- แหลงตนกําลัง ไดแก ปมลมท่ีจายลมอัดใหระบบทํางาน 

 

 

รูปท่ี 5.30 แสดงรูปลักษณะการทํางานและแผนภาพการทํางานของกระบอกสูบ 

 

การกําหนดรหัสอุปกรณในวงจรนิวเมติกส 
การกําหนดรหัสใหกับอุปกรณทุกตัวในวงจรนิวเมติกสนั้น เพ่ืองายตอการแยกแยะหนาท่ีการทํางาน

ของอุปกรณทํางานแตละตัว ชวยในการตรวจสอบ ติดตั้งและแกไขการทํางานของอุปกรณรวมท้ังเปน
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เอกสารอางอิงในการอธิบายข้ันตอนการทํางาน วงจรนิวเมติกสจะถูกแบงเปน 5 องคประกอบหลักดังรูท่ี 5.38 
และวิธีการท่ีนิยมใชกันในอุตสากรรมมี 2 รูปแบบดังนี้ 

- การตั้งรหัสอุปกรณนิวเมติกสแบบตัวเลข 
- การตั้งรหัสอุปกรณนิวเมติกสแบบตัวอักษร 

 

 

รูปท่ี 5.31  แสดงสวนประกอบและลําดับของวงจรควบคุมดวยระบบนิวเมติกส 

จากรูปท่ี 5.31 ตําแหนงของอุปกรณท่ีวางในวงจรนิวเมติกสจะเรียงตามลําดับหนาท่ีการทํางาน และไม
มีความสัมพันธกับตําแหนงในการจัดวางอุปกรณจริงในการทํางาน ดังแสดงในรูปท่ี 5.31 อุปกรณหมายเลข 1.5 
และ 1.6 เปนวาลว 3/2 Roller Return sprit มีหนาท่ีในการตรวจสอบตําแหนงการเขาหรือออกสุดของ
กระบอกลูกสูบหมายเลข 1.0 ซ่ึงในการตออุปกรณจริงอุปกรณท้ังสองนี้จะอยูติดกับกระบอกสูบ แตเวลาเขียน
ในวงจรนิวเมติกสนั้นไวดานลางในตําแหนงอุปกรณควบคุม 

 

การตั้งรหัสอุปกรณนิวเมติกสแบบตัวเลข 
- อุปกรณทํางาน หรือ กําลัง (Working Components or drive element) กระบอกสูบชนิดตาง ๆ 

นํามาเรียนแถว แลวกําหนดหมายเลข 1.0 , 2.0 , 3.0 , . . . 
- อุปกรณวาลวควบคุมความเร็ว (Speed Control) วาลวควบคุมความเร็วในการเคลื่อนท่ีของกระบอก

สูบ โดยมีรหัสเดียวกับกระบอกสูบท่ีถูกควบคุม และกําหนดเพ่ิมคาทศนิยมตําแหนงท่ีสอง ดังตัวอยาง 
1.01, 1.02, 1.03 . . .ตัวเลขหลังจุดทศนิยมจะมีความหมายดังนี้ 

   เลขคี่ เม่ือเปนวาลวท่ีควบคุมการเคลื่อนท่ีกระบอกสูบเขา (-) 
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   เลขคู เม่ือเปนวาลวท่ีควบคุมการเคลื่อนท่ีกระบอกสูบออก (+) 
- อุปกรณวาลวควบคุมทิศทาง (Signal Output or control element) วาลวควบคุมทิศทางการ

เคลื่อนท่ีของกระบอกสูบใหเคลื่อนท่ีเขาหรือออก โดยมีรหัสเดียวกับลูกสูบท่ีถูกควบคุมและกําหนด
เพ่ิมทศนิยมตําแหนงท่ีหนึ่งดังตัวอยาง 1.1 , 1.2 , 1.3 , ... 

- อุปกรณวาลวควบคุมเง่ือนไข (Signal Input or processing elements) วาลวในแถวท่ี 4 มีหนาท่ีใน
การสรางสัญญาณในการสั่งงานใหกระบอกสูบเคลื่อนท่ีตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ดวยการนําวาลวชนิดตาง 
ๆ มาตอตามเง่ือนไขในการทํางาน โดยมีรหัสเดียวกับลูกสูบท่ีทํางานดวยและกําหนดเพ่ิมทศนิยมใน
ตําแหนงท่ีหนึ่ง ดังตัวอยาง 1.2, 1.3, … , 2.2, 2.3, … , 3.2, 3.3, … , 4.2, 4.3, … 

- แหลงจายลมหรือตนกําลัง (Energy supply) วาลวท่ีใชในการควบคุมการจายลมอัดจากทอสงหลัก
หรือจากถังเก็บลมจายใหแกระบบท้ังวงจร กําหนดดวยตัวเลขศูนยและกําหนดเพ่ิมทศนิยมตําแหนงท่ี
หนึ่งดังตัวอยาง 0.1 , 0.2 , 0.3 , . . . 

การตั้งรหัสอุปกรณนิวเมติกสแบบตัวอักษร 
นอกจากการกําหนดรหัสอุปกรณดวยตัวเลขแลว ยังมีรูปแบบท่ีนิยมในการกําหนดรหัสดวยตัวอักษร

และมีความหมายเชนเดียวกันกับการกําหนดรหัสดวยตัวเลข ดังแสดงในรูปท่ี 5.32 
 

 

รูปท่ี 5.32 แสดงการเปรียบเทียบการเขียนรหัสตัวเลขและตัวอักษร 

โคดอักษรตัวพิมพใหญ A,B,C,D,… หมายถึงอุปกรณทํางานตาง เชน ลูกสูบโคดอักษรตัวพิมพเล็ก 
a,b,c,d , … หมายถึงวาลวควบคุม โดยกํากับดวยตัวเลขการกําหนดตัวเลขหลังตัวอักษรมีความหมายดังนี้ 

a0, b0, c0,…. เลขศูนย หมายถึงวาลวควบคุมท่ีมีผลใหกานสูบเคลื่อนท่ีเขา 
a1, b1, c1,…. เลขหนึ่ง หมายถึงวาลวควบคุมท่ีมีผลใหกานสูบเคลื่อนท่ีออก 

การแสดงทิศทางการเคลื่อนท่ีของกานกระบอกสูบแสดงดวยเครื่องหมายบวกและลบ 
A+ หมายถึงกานสูบ A เคล่ือนท่ีออก 
B+ หมายถึงกานสูบ B  เคล่ือนท่ีออก 
A-  หมายถึงกานสูบ A  เคล่ือนท่ีเขา 
B-  หมายถึงกานสูบ B  เคล่ือนท่ีเขา 
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สัญลักษณอุปกรณนิวเมติกสพ้ืนฐาน 

 
5.2 การตรวจสอบและแกไขปญหาเบ้ืองตนท่ีเกิดจากอุปกรณเอาทพุต  

โดยสามารถแบงการตรวจสอบและแกไขปญหาอุปกรณเอาทพุตออกเปน 2 แบบ คือ การตรวจสอบและ
แกไขปญหาอุปกรณเอาทพุตแบบดิจิตอลและการตรวจสอบและแกไขปญหาอุปกรณเอาทพุตแบบอนาล็อก 

 
5.2.1. การตรวจสอบและแกไขปญหาอุปกรณเอาทพุตแบบดิจิตอล  

ซ่ึงไดแก แมกเนติกสคอนแทคเตอร ( Magnetic Contactor), โซลินอยดวาลว (Solenoid Valve), 
 หลอดไฟ (Lamp) และ รีเลย (Relay) 

1. เอาทพุตแบบรีเลย (Relay)  
 การตรวจสอบรีเลยวาอยูในสภาพดีหรือชํารุดนั้น สามารถกระทํา ไดโดยใชมัลติมิเตอรต้ังยานวัดโอหม
แลวใชสายวัดท้ังสองสัมผัสท่ีข้ัวขดลวด (Coil) ของรีเลยท้ังสองข้ัว ถาเข็มมิเตอรเบี่ยงเบนแสดงคาความ
ตานทานแสดงวารีเลยอยูในสภาพท่ีใชงานได แตถาหากเข็มไมข้ึน แสดงวาไมสามารถใชงานได 
 

 

รูปท่ี 5.33 แสดงการใชมัลติมิเตอรตรวจสภาพรีเลย 
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คูมือ PLC 
 

 

 

รูปท่ี 5.34 แสดงรูปราง ฐานรองยึดขาและตําแหนงขารีเลย 

การประยุกตใชงานรีเลย ปจจุบันไดมีการนํารีเลยไปใชในการทําเปนสวิทชทางดานอิเล็กทรอนิกสใน
วงจรตาง ๆ มากมาย จะขอยกตัวอยาง รายละเอียดและรูปวงจรท่ีพอเปนแนวทางในการศึกษาคนควาตอไป
ดังนี้ 

 

รูปท่ี 5.35 แสดงการนํารีเลยไปตอเปนสวิทชในวงจรกันขโมย 

โดยท่ีหนาสัมผัสของสวิทชใชแบบปกติเปดวงจร (NO) เม่ือมีการกดสวิทช S1 , S2  และ S3 ตัวใดตัว
หนึ่งจะทําใหออดสงเสียงเตือนคาง โดยมีสวิทช S4 ทําหนาท่ีรีเซตวงจร 
 

 

รูปท่ี 5.36 แสดงการนํารีเลยมาตอเปนวงจรออสซิลเลเตอรเพ่ือทําเปนไฟกระพริบ 
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คูมือ PLC 
 

 

ภายในวงจรใชรเีลยขนาด 12 โวลท โดยท่ีหนาสัมผัสจะจากกันเม่ือแรงดันต่ํากวา 5 โวลท การทํางาน
ของ วงจรเริ่มจากการกดสวิทช S1 จะทําใหมีกระแสไหลครบวงจรผานขดลวดของรีเลย พรอมท้ังชารจไฟเขาท่ี
ตัวเก็บประจุ C1 ซ่ึงจะทําการประจุกระแส จนกระท่ังแรงดันตกครอมขดลวดของรีเลย RY1 ทํางาน ทําให
หนาสัมผัสแบบ NC เปดวงจรออก ตัวเก็บประจุ C1 หยุดการชารจ ในขณะเดียวกันก็จะทําใหหนาสัมผัสซ่ึงเปน
แบบ NO ปดวงจรสงผลใหหลอดไฟ L1 สวาง ขณะนี้ตัวเก็บประจุ C1 เริ่มคายประจุใหกับขดลวดแทน มีผลทํา
ใหรีเลยคงสภาวะการทํางานคางไว  จนกระท่ังแรงดันท่ีคายออกจาก C1 คอย ๆ ลดลงจนถึงคาท่ีทําใหขดลวด
ไมสามารถดูดหนาสัมผัสใหอยูได จึงทําใหรีเลยกลับสูสภาวะเริ่มตนหรือสภาวะปกติอีกครั้ง ทําใหหนาสัมผัสของ
รีเลยเปดปดสลับกันไปตลอดทําใหไฟติดและดับสลับกัน 

 

 

รูปท่ี 5.37 แสดงการนํารีดสวิทชไปใชในวงจรกันขโมย 

โดยฝงสวิทชไวในกรอบประตูและฝงแมเหล็กในบานประตู ขณะท่ีมีการเปดประตูจะทําใหหนาสัมผัส
ของรีดสวิทชเปดออกตามลักษณะการเปดปดประตู ถามีขโมยเขามาก็จะทราบไดทันที 
 

2. แมกเนติกสคอนแทคเตอร ( Magnetic Contactor)  
การตรวจสอบแมกเนติกสคอนแทคเตอร (Magnetic Contactor)  

แมกเนติกสคอนแทคเตอรหรือคอนแทคเตอรเปนอุปกรณควบคุมเครื่องกลไฟฟาทําหนาท่ีเปนตัวตัด
และตอวงจรเหมือนสวิทชไฟฟาท่ัวไป แตคอนแทคเตอรทํางานโดยอาศัยอํานาจแมเหล็ก โครงสรางของคอน
แทคเตอรจะประกอบดวยแกนเหล็กตัว E 2 ชุดขดลวดทําหนาท่ีสรางอํานาจแมเหล็กไฟฟา และชุดหนาสัมผัส
หลักและหนาสัมผัสชวย 

 

รูปท่ี 5.38 รูปแสดงลักษณะโครงสรางของคอนแทคเตอร 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 



คูมือ PLC 
 

 

ข้ันตอนการตรวจสอบแมคเนติคคอนแทคเตอรเบ้ืองตน 
อุปกรณท่ีใชในการตรวจสอบ 

- มัลติมิเตอร 1 เครื่อง 
- แมคเนติคคอนแทคเตอร 1 ตัว 

 
                                                                     

 

 

 

  

ข้ันตอนท่ี 1 ทําการตรวจสอบขดลวดสนามแมเหล็ก (Coil ) 
- เตรียมมัลติมิเตอรใหพรอมท่ีจะทําการวัด  

เสียบสายเขากับมัลติมิเตอรสายสีแดงเสียบเขาท่ีข้ัวบวก สายสีดําเสียบเขาท่ีข้ัวลบ ปรับปุมเลือกยาน
วัดไปท่ีตําแหนง X10 โอหม เอาปลายเข็มมิเตอรแตะกันปรับปุม 0 โอหม ADJ เข็มมิเตอรชี้ท่ีตําแหนงศูนย
โอหมพอด ีดังรูป 

 
                        

 

 

 
 
การวัดคาความตานทานของขดลวด (Coil) 

ปลายเข็มมิเตอรแตะท่ีข้ัว  A1 กับ A2 ปลายสายมิเตอรสลับข้ัวกันไดดูหนาปดมิเตอร อานคาความ
ตานทานได 270 แสดงวาขดลวดไมขาด 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 



คูมือ PLC 
 

 

เข็มมิเตอรชี้ท่ี 0 โอหมแสดงวาขดลวดลัดวงจร                                      

 

 

              

                                             

เข็มมิเตอรชี้ท่ี อินฟนิตี้โอหมแสดงวาขดลวดขาด 

 

                                            

         

   

สรุปข้ันตอนการวัดขดลวดสนามแมเหล็ก 
- ผลการวัดถาอานคาความตานไดหรืออานคาความตานมากประมาณ 100-200 โอหมข้ึนไปแสดงวา

ขดลวดไมขาด อยูในภาพดีใชงานได 
- ผลการวัดถาอานคาความตานไดเปนศูนยโอหม แสดงวาขดลวดลัดวงจร ชํารุดใชงานไมได 
- ผลการวัดถาอานคาความตานไดเปนอินฟนิตี้โอหม แสดงวาขดลวดขาดชํารุดใชงานไมได 

 
ข้ันตอนท่ี 2 ทําการตรวจสอบบหนาสัมผัส (Contact)   

- การตรวจสอบสภาพหนาสัมผัสหลัก 
- การตรวจสอบหนาสัมผัสชวย 

 
 

วัดหนาสัมผัสหลัก (Main Contact)   
- เตรียมมัลติมิเตอรใหพรอมท่ีจะทําการวัด  

เสียบสายเขากับมัลติมิเตอรสายสีแดงเสียบเขาท่ีข้ัวบวก สายสีดําเสียบเขาท่ีข้ัวลบ ปรับปุมเลือกยาน
วัดไปท่ีตําแหนง X10 โอหม เอาปลายเข็มมิเตอรแตะกันปรับปุม 0 โอหม ADJ เข็มมิเตอรชี้ท่ีตําแหนงศูนย
โอหมพอดี ดังรูป 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 



คูมือ PLC 
 

 

วัดหนาสัมผัสหลักคูท่ี1 ระหวางข้ัว1/L1 กับข้ัว 2/T1 

ปลายเข็มมิเตอรท่ีข้ัว 1/L1 กับข้ัว 2/T1 เข็มมิเตอรชี้ท่ีตําแหนงอินฟนิตี้โอหม 

 

 

 

 

กดปุมทดสอบหนาสัมผัสลงไป เข็มมิเตอรชี้ท่ีตําแหนงศูนยโอหม                                     

      

           

 

 

ปลอยนิ้วออกจากปุมทดสอบหนาสัมผัสเข็มมิเตอรชี้ท่ีตําแหนงอินฟนิตี้โอหม 

 

 

 

 

ถาในการตรวจสอบไมเปนไปตามนี้แสดงวาหนาสัมผัสหลักคูท่ี 1 ชํารุด 

วัดหนาสัมผัสหลักคูท่ี 2 ระหวางข้ัว 3/L2 กับข้ัว 4/T2                                 

ปลายเข็มมิเตอรแตะท่ีข้ัว 3/L2 กับข้ัว 4/T2 เข็มมิเตอรชี้ท่ีตําแหนงอินฟนิตี้โอหม 
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คูมือ PLC 
 

 

กดปุมทดสอบหนาสัมผัสลงไปเข็มมิเตอรชี้ท่ีตําแหนงศูนยโอหม 

 

             

  

 

ปลอยนิ้วออกจากปุมทดสอบหนาสัมผัสเข็มมิเตอรชี้ท่ีตําแหนงอินฟนิตี้โอหม 

                   

 

 

 

ถาในการตรวจสอบไมเปนไปตามนี้แสดงวาหนาสัมผัสหลักคูท่ี 2 ชํารุด 

วัดหนาสัมผัสหลักคูท่ี 3 ระหวางข้ัว 5/L3 กับข้ัว 6/T3 

ปลายเข็มมิเตอรแตะท่ีข้ัว 5/L3 กับข้ัว 6/T3 เข็มมิเตอรชี้ท่ีตําแหนงอินฟนิตี้โอหม 

 

 

 

 

กดปุมทดสอบหนาสัมผัสลงไปเข็มมิเตอรชี้ท่ีตําแหนงศูนยโอหม 

   

 

 

 

ปลอยนิ้วออกจากปุมทดสอบหนาสัมผัส เข็มมิเตอรชี้ท่ีตําแหนงอินฟนิตี้โอหม 
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คูมือ PLC 
 

 

     

 

 

 

สรุปผลการตรวจสอบสภาพหนาสัมผัสหลัก 

- ข้ันตอนการตรวจสอบขณะยังไมกดปุมทดสอบหนาสัมผัสคาความตานทานท่ีไดเปนอินฟนิตี้โอหม 

- ข้ันตอนการตรวจสอบขณะกดปุมทดสอบหนาสัมผัสคาความตานทานท่ีไดเปนศูนยโอหม 

- ข้ันตอนการตรวจสอบเม่ือปลอยนิ้วออกจากหนาสัมผัสคาความตานทานท่ีไดเปนอินฟนิตี้โอหม 

การวัดหนาสัมผัสหลักท้ัง 3 คูมีข้ันตอนเหมือนกัน ถาวัดแลวคูใดคูหนึ่งไมเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด

จากท่ีสรุป  แสดงวาหนาสัมผัสคูนั้นชํารุด 

การวัดหนาสัมผัสชวย 

เตรียมความพรอมมัลติมิเตอรในการวัดหนาสัมผัสหลักและหนาสัมผัสชวยมีข้ันตอนเหมือนกับการวัด

หนาสัมผัสหลัก 

วัดหนาสัมผัสชวยปกติเปด (N.O.) คูท่ี1 ระหวางข้ัว 13 กับข้ัว 14 

ปลายเข็มมิเตอรทแตะชี้ท่ีข้ัว 13 กับข้ัว 14 เข็มมิเตอรชี้ท่ีตําแหนงอินฟนิตี้โอหม 

 

 

 

 

กดปุมทดสอบหนาสัมผัสลงไปเข็มมิเตอรชี้ท่ีตําแหนงศูนยโอหม  
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 



คูมือ PLC 
 

 

ปลอยนิ้วออกจากปุมทดสอบหนาสัมผัสเข็มมิเตอรชี้ท่ีตําแหนงอินฟนิตี้โอหม 

 

 

 

 

ถาในการตรวจสอบไมเปนไปตามนี้แสดงวาหนาสัมผัสชวยคูท่ี 1 ชํารุด 

ข้ันตอนการวัดหนาสัมผัสชวยปกติปด (N.C.) คูท่ี 2 ระหวางข้ัว 21 กับข้ัว 22    

ปลายเข็มมิเตอรแตะท่ีข้ัว 21 กับข้ัว 22 เข็มมิเตอรชี้ท่ีตําแหนงศูนยโอหม     

       

 

 

 

กดปุมทดสอบหนาสัมผัสลงไปเข็มมิเตอรชี้ท่ีตําแหนงอินฟนิตี้โอหม  

  

 

 

 

ปลอยนิ้วออกจากปุมทดสอบหนาสัมผัสเข็มมิเตอรชี้ท่ีตําแหนงศูนยโอหมศูนยโอหม 

  

 

 

 

ถาในการตรวจสอบไมเปนไปตามนี้แสดงวาหนาสัมผัสชวยคูท่ี 2 ชํารุด 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 



คูมือ PLC 
 

 

วัดหนาสัมผัสชวยปกติปด (N.C.) คูท่ี 3 ระหวางข้ัว 31 กับข้ัว 32 

ปลายเข็มมิเตอรแตะท่ีข้ัว 31 กับข้ัว 32 เข็มมิเตอรชี้ท่ีตําแหนงศูนยโอหม 

 

  

 

 

กดปุมทดสอบหนาสัมผัสลงไปเข็มมิเตอรชี้ท่ีตําแหนงอินฟนิตี้โอหม 

 

 

 

 

ปลอยนิ้วออกจากปุมทดสอบหนาสัมผัส เข็มมิเตอรชี้ท่ีตําแหนงศูนยโอหมศูนยโอหม 

 

 

  

 

ถาในการตรวจสอบไมเปนไปตามนี้แสดงวาหนาสัมผัสชวยคูท่ี 3 ชํารุด 

วัดหนาสัมผัสชวยปกติเปด (N.O.) คูท่ี 4 ระหวางข้ัว 43 กับข้ัว 44 

ปลายเข็มมิเตอรแตะท่ีข้ัว 43 กับข้ัว 44 เข็มมิเตอรชี้ท่ีตําแหนงอินฟนิตี้โอหม 

 

 

  

กดปุมทดสอบหนาสัมผัสลงไปเข็มมิเตอรชี้ท่ีตําแหนงศูนยโอหม 
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คูมือ PLC 
 

 

 

  

 

 

ปลอยนิ้วออกจากปุมทดสอบหนาสัมผัสเข็มมิเตอรชี้ท่ีตําแหนงอินฟนิตี้โอหม 

 

  

 

 

ถาในการตรวจสอบไมเปนไปตามนี้แสดงวาหนาสัมผัสชวยคูท่ี 4 ชํารุด 

สรุปผลการตรวจสอบหนาสัมผัสชวยชนิดปกติเปด (N.O.) 

- ข้ันตอนการตรวจสอบขณะยังไมกดปุมทดสอบหนาสัมผัสคาความตานทานท่ีไดเปนอินฟนิตี้โอหม 

- ข้ันตอนการตรวจสอบขณะกดปุมทดสอบหนาสัมผัสคาความตานทานท่ีไดเปนศูนยโอหม 

- ข้ันตอนการตรวจสอบเม่ือปลอยนิ้วออกจากหนาสัมผัสคาความตานทานท่ีไดเปนอินฟนิตี้โอหม 

ถาไมเปนไปตามเง่ือนไขนี้แสดงวาหนาสัมผัสชวยชนิดปกติเปด (N.O.) ชํารุด  

สรุปผลการตรวจสอบหนาสัมผัสชวยชนิดปกติปด (N.C.) 

- ข้ันตอนการตรวจสอบขณะยังไมกดปุมทดสอบหนาสัมผัสคาความตานทานท่ีไดเปนศูนยโอหม 

- ข้ันตอนการตรวจสอบขณะกดปุมทดสอบหนาสัมผัสคาความตานทานท่ีไดเปนอินฟนิตี้โอหม 

- ข้ันตอนการตรวจสอบเม่ือปลอยนิ้วออกจากหนาสัมผัสคาความตานทานท่ีไดเปนศูนยโอหม 

ถาไมเปนไปตามเง่ือนไขนี้แสดงวาหนาสัมผัสชวยชนิดปกติปด (N.C.) ชํารุด 

5.2.2. การตรวจสอบและแกไขปญหาอุปกรณเอาทพุตแบบอนาล็อก  
 ซ่ึงไดแก อินเวอรเตอร (Inverter) , วาลวควบคุม (Control Valve) ซ่ึงคอยควบคุมระบบท่ี 
ตองการ ขนาดของ Output  

1. อินเวอรเตอร (Inverter)  
ในการจําแนกประเภทของอินเวอรเตอรโดยแบงตามวิธีการควบคุมนั้นสามารถจําแนกออกไดเปน 4 

ประเภทไดแก การควบคุมดวยวิธีการทางสเกลาร การควบคุมเวคเตอร การควบคุมเวคเตอรชนิดไรเซนเซอร 
และการควบคุมแรงบิดโดยตรง 
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อินเวอรเตอรชนิดควบคุมทางสเกลาร  
 การควบคุมประเภทนี้กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การควบคุมความถ่ีของแรงดันท่ีปอนของมอเตอรไฟฟาโดย
การเปลี่ยนความถ่ีมูลฐานของแรงดันท่ีปอนแกสเตเตอรของมอเตอร ในการควบคุมความถ่ีของแรงดันสเตเตอร
นั้นจําเปนท่ีจะตองรักษาอัตราสวนระหวางแรงดันและความถ่ีของมอเตอรใหคงท่ีเพ่ือรักษาระดับฟลักซแมเหล็ก
ใหคงท่ีเพ่ือใหมอเตอรสามารถขับภาระท่ีพิกัดไดในความถ่ีตางๆ กัน การควบคุมประเภทนี้มีใหเลือกท้ังชนิด คือ 
วงเปดและวงปด ในการเลือกใชงานอินเวอรเตอรชนิดควบคุมแบบวงเปดหรือวงปดนั้นข้ึนอยูกับการประยุกตใช
งาน ตนทุนในการติดตั้งและการตัดสินใจของผูประกอบการซ่ึงชนิดควบคุมแบบวงเปดนั้นจะมีราคาต่ํากวาชนิด
ควบคุมแบบวงปด เนื่องจากมีความซับซอนของอุปกรณนอยกวา และไมตองการอุปกรณตรวจวัดสัญญาณเพ่ือ
ปอนกลับไปสูตัวควบคุม คาแรงบิดของมอเตอรจะข้ึนอยูกับแรงบิดของภาระ โดยแรงบิดของมอเตอรจะเปนไป
ตามกราฟคุณลักษณะแรงบิด-ความเร็วของมอเตอรชนิดท่ีถูกปอนดวยแหลงจายท่ีมีแรงดันและความถ่ีคงท่ี ใน
กรณีท่ีเปนระบบควบคุมแบบวงปดจะมีการปอนกลับความเร็วรอบของมอเตอรเพ่ือใหคาความเร็วมีคาเปนไป
ตามตองการ อินเวอรเตอรท่ีมีการควบคุมแบบวงเปดนั้นจะนิยมใชในงานประเภท พัดลม ปม เปนตน 

 

 

(ก) ชนิดควบคุมแบบวงเปด  

 

(ข) ชนิดควบคุมแบบวงปด  

รูปท่ี 5.39 แสดงไดอะแกรมการควบคุมอินเวอรเตอรโดยการรักษาอัตราสวนระหวางแรงดันและความถ่ีของส
เตเตอรแบบ (ก) ชนิดควบคุมแบบวงเปดและ (ข) ชนิดควบคุมแบบวงปด 
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ขอดีของอินเวอรเตอรชนิดควบคุมทางสเกลารนั้นสามารถสรุปพอสังเขปไดดังนี้ ราคาถูก, ไมตองการ
อุปกรณปอนกลบัในกรณีเปนท่ีเปนระบบควบคุมชนดิวงเปด  

ขอเสียของอินเวอรเตอรชนิดควบคุมทางสเกลารนั้นสามารถสรุปพอสังเขปไดดังนี้ การควบคุมประเภท
นี้จะไมทราบสถานะของตัวแปรของมอเตอร (แรงบิด กระแส ความเร็ว), ไมสามารถควบคุมแรงบิดไดเนื่องจาก
แรงบิดของมอเตอรข้ึนอยูกับคาแรงบิดของภาระ, การตอบสนองชา, ผลท่ีไดไมเท่ียงตรงเทาท่ีควร  

จากขอดี ขอเสียดังกลาวระบบขับเคลื่อนท่ีมีการควบคุมประเภทนี้จึงเปนงานท่ีไมคอยจะตองการความ
เท่ียงตรงมากนักเชน ปมป หรือ พัดลม เปนตน 

อินเวอรเตอรชนิดควบคุมเวคเตอร  
การควบคุมชนิดนี้มีเฉพาะการควบคุมแบบวงปดซ่ึงอาศัยหลักการทางเวคเตอรในการควบคุมแรงบิด

และฟลักซแมเหล็กของมอเตอรโดยอิสระจากกันไมมีผลกระทบตอกัน โดยหลักการพ้ืนฐานของการควบคุม
ประเภทนี้จําลองมาจากการควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรงชนิดกระตุนแยก ซ่ึงฟลักซแมเหล็กและแรงบิดของ
มอเตอรไฟฟากระแสตรงชนิดกระตุนแยกนี้จะถูกควบคุมโดยเปนอิสระจากกันและไมสงผลกระทบตอกัน 

 วิธีการควบคุมมอเตอรประเภทนี้อาศัยการแปลงแกนของตัวแปรท่ีถูกควบคุมจากระบบกรอบอางอิง
สามเฟสไปสูกรอบอางอิงหมุนสองเฟส โดยกรอบอางอิงท่ีใชในการควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําสามารถเปนไดท้ัง
กรอบอางอิงของฟลักซแมเหล็กเก่ียวคลองท่ีโรเตอร กรอบอางอิงของ ฟลักซแมเหล็กเก่ียวคลองท่ีสเตเตอร 
หรือกรอบอางอิงของฟลักซแมเหล็กแมกเนไตซ่ิง ในการควบคุมจะตองทําการแยกเวคเตอรของตัวแปรท่ีใชใน
การควบคุม เชน กระแสของสเตเตอร ใหเปนสององคประกอบท่ีตั้งฉากกัน โดยองคประกอบแรกจะมีทิศทางใน
ทิศทางเดียวกับเวคเตอรของฟลักซแมเหล็กท่ีถูกนํามาใชเปนกรอบอางอิงเรียกองคประกอบนี้วาองคประกอบใน
แนวแกนตรง (direct axis component) โดยองคประกอบแรกนี้จะถูกนํามาใชในการควบคุมฟลักซแมเหล็ก
ของมอเตอร ในสวนขององคประกอบท่ีสองจะมีทิศทางตั้งฉากกับทิศทางขององคประกอบแรก เรียกวา
องคประกอบในแนวต้ังฉาก (quadrature axis component) ซ่ึงองคประกอบท่ีสองนี้จะถูกนํามาใชในการ
ควบคุมแรงบิดของมอเตอร 
 ในการควบคุมดวยวิธีทางเวคเตอรนี้ตองอาศัยแบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ีแมนยําและตองการหนวย
ประมวลผลท่ีรวดเร็วพอสมควรเพ่ือใชในการประมวลผลคําสั่งของกระแส หรือ 

 

 

รูปท่ี 5.40 ไดอะแกรมแสดงการควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําดวยวิธีการควบคุมเวคเตอร 
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แรงดัน เพ่ือใชในการสรางสัญญาณ PWM สําหรับการควบคุมอินเวอรเตอร ดังนั้นแรงบิดจึงไมถูก
ควบคุมโดยตรง ในการควบคุมความเร็วดวยวิธีทางเวคเตอรนี้จําเปนตองอาศัยอุปกรณวัดตําแหนงของโรเตอร
ซ่ึงอุปกรณท่ีไดรับความนิยมคือ เอนโคดเดอร ซ่ึงจะใหสัญญาณขาออกเปนสัญญาณพัลสสี่เหลี่ยมซ่ึงมีความถ่ี
แปรผันตรงกับความเร็วรอบของมอเตอร สําหรับไดอะแกรมของการควบคุมมอเตอรดวยวิธีการทางเวคเตอรนั้น
จะเปนไปดังแสดงในรูปท่ี 5.40  

จากรูปท่ี 5.40 พบวาการควบคุมดวยวิธีการทางเวคเตอรตองการขอมูลของกระแสและตําแหนงของโร
เตอรเพ่ือใชในการประมาณตําแหนงของฟลักซแมเหล็กเพ่ือใชในการสรางกรอบอางอิงสําหรับควบคุมมอเตอร 
คากระแสสามเฟสท่ีวัดไดจะตองผานกระบวนการแปลงจากกรอบอางอิงสามเฟสไปสูกรอบอางอิงของฟลักซ
แมเหล็กท่ีใชในการควบคุม และคากระแสท่ีผานการแปลงแลวจะถูกปอนกลับและควบคุมดวยตัวควบคุมซ่ึง
โดยท่ัวไปจะใชตัวควบคุมชนิด PI ในการควบคุมกระแส ผลลัพธท่ีไดจากตัวควบคุมจะตองผานการชดเชย
แรงดันอันเนื่องมาจากการคัปปลิ้งระหวางองคประกอบของแรงดันในแตละแนวแกน แลวจงึผานการแปลงกลับ
ไปสูกรอบอางอิง หยุดนิ่งหรือกรอบอางอิงสามเฟส เพ่ือทําการสรางสัญญาณมอดดูเลทเพ่ือขับอินเวอรเตอร  

ขอดีของอินเวอรเตอรชนิดท่ีควบคุมดวยวิธีการควบคุมเวคเตอรนั้น สามารถสรุปพอเปนสังเขปไดดังนี้ 
มีการตอบสนองแรงบิดท่ีดี, การควบคุมความเร็วมีความแมนยําสูง, สามารถควบคุมแรงบิดไดท่ีความเร็วศูนย, 
สมรรถนะใกลเคียงระบบขับเคลื่อนไฟฟากระแสตรง 

ขอเสียของอินเวอรเตอรชนิดท่ีควบคุมดวยวิธีการควบคุมเวคเตอรนั้น สามารถสรุปพอเปนสังเขปได
ดังนี้ ตองการอุปกรณตรวจวัดสัญญาณปอนกลับ, ราคาแพง, การควบคุมคอนขางซับซอนและอาศัยเทคโนโลยี
ท่ีคอนขางสูง 

ระบบขับเคลื่อนท่ีใชการควบคุมเวคเตอรนี้เหมาะสําหรับงานท่ีตองการควบคุมความเร็วหรือแรงบิดท่ี
แมนยําและตองการการตอบสนองความเร็วและแรงบิดท่ีดี มอเตอรท่ีถูกขับเคลื่อนดวยอินเวอรเตอรประเภทนี้
จะเปนมอเตอรท่ีถูกนําไปใชในงานประเภท เครน รอก หรืองานท่ีตองการการควบคุมแรงบิดใหมีคาเต็มพิกัดแม
ในขณะหยุดนิ่ง เปนตน 

 
อินเวอรเตอรชนิดควบคุมเวคเตอรชนิดไรเซนเซอร  
 อินเวอรเตอรประเภทนี้อาศัยหลักการเดียวกับอินเวอรเตอรท่ีถูกควบคุมดวยวิธีการควบคุมเวคเตอรท่ี
ใชอยูท่ัวไปแตกตางกันเพียงไมมีเซนเซอรวัดตําแหนงของโรเตอร ดังนั้นในการควบคุมชนิดไรเซนเซอร ตําแหนง
ของโรเตอรนั้นจะถูกประมาณโดยอาศัยขอมูลของแรงดันและกระแสของมอเตอรมาใชในการประมาณตําแหนง
ของโรเตอร วิธีการท่ีใชในการประมาณตําแหนงของโรเตอรนั้นมีหลายวิธี วิธีการหนึ่งท่ีไดรับความนิยมเปน
อยางมากคือวิธีการประมาณโดยอาศัยแบบจําลองทางคณิตศาสตร อยางไรก็ตามการควบคุมประเภทนี้ทําให
สมรรถนะทางไดนามิคสของระบบควบคุมลดลง ไดอะแกรมของการควบคุมมอเตอรดวยวิธีการควบคุมเวคเตอร
ชนิดไรเซนเซอรนั้นเปนไปดังแสดงในรูปท่ี 5.41 
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รูปท่ี 5.41 ไดอะแกรมแสดงการควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําดวยวิธีการควบคุมเวคเตอรชนิดไรเซนเซอร  

ขอดีของการควบคุมเวคเตอรชนิดไรเซนเซอรสามารถสรุปพอสังเขปไดดังนี้ การควบคุมแรงบิดไดรับ
การปรับปรุงใหดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับการควบคุมแบบสเกลาร ชนิดท่ีไมใชเซนเซอร,  การควบคุมวงรอบปด
ของกระแสชวยลดการทริปภายใตสภาวะชั่วครูลง  

ขอเสียของการควบคุมเวคเตอรชนิดไรเซนเซอรสามารถสรุปพอสังเขปไดดังนี้ แบบจําลองของมอเตอร
ข้ึนอยูกับคาความตานทานของสเตเตอรและคาคงตัวเวลาของ โรเตอรซ่ึงคาดังกลาวจะข้ึนอยูกับอุณหภูมิของ
มอเตอรขณะทํางาน หากวาการประมาณคา ความตานทานของสเตเตอรและคาคงตัวเวลาของโรเตอรมีความ
คลาดเคลื่อนจะทํา ให สมรรถนะของระบบขับเคลื่อนท่ีความเร็วรอบต่ําลดลงอยางมาก 

 

อินเวอรเตอรชนิดควบคุมแรงบิดโดยตรง  
 การควบคุมชนิดนี้เปนวิธีการควบคุมแบบสเกลารข้ันสูงโดยอาศัยการวัดคากระแส และ แรงดันของ
มอเตอรแลวทา การคํานวณคาฟลักซแม เหล็กเก่ียวคลองท่ีสเตเตอรและแรงบิดเพ่ือ ปอนกลับไปสูวงรอบ
ควบคุม ซ่ึงการควบคุมประเภทนี้จะไดผลในการควบคุมแรงบิดและฟลักซ แมเหล็กโดยตรงจากสมการฟลักซ
แมเหล็กท่ีสเตเตอรสมการท่ี (1) 

( )ss s sv R i dtϕ = ∫ −
  

     (1) 

เวคเตอรของแรงดัน sv


จะมีผลตอเวคเตอรของฟลักซแมเหล็กเก่ียวคลองท่ีสเตเตอร เม่ือ เขียน

ไดอะแกรมของเวคเตอรของฟลักซแมเหล็กท่ีสเตเตอรและโรเตอรและทิศทางการเคลื่อนตัว ของฟลักซแมเหล็ก
จะไดเปนไปดังรูปท่ี 5.42  

 

รูปท่ี 5.42 แถบฮีสเตอรีซีสสาหรับการควบคุมมอเตอรดวยวิธีการควบคุมแรงบิดโดยตรง 
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คาแรงบิดของมอเตอรจะแปรผันกับผลคูณระหวางฟลักซแมเหล็กท่ีโรเตอรและกระแส สเตอรใน
องคประกอบท่ีตั้งฉากกับฟลักซแมเหล็กท่ีโรเตอร เม่ือพิจารณารูปท่ี 5.42 จะพบวาผลตาง ทางเวคเตอร
ระหวางเวคเตอรของฟลักซแมเหล็กท่ีสเตเตอรและเวคเตอรของฟลักซแมเหล็กท่ีโรเตอรนั้นมีคาเทากับ  s sL I


  

ดังนั้นถาหากวามุมระหวางฟลักซแมเหล็กท่ีสเตเตอรและฟลักซแมเหล็กท่ี โรเตอรมีคาเพ่ิมข้ึนในทิศทางเดียวกับ
ทิศทางการหมุนของเวคเตอรจะทําใหองค ประกอบของ กระแสท่ีสเตเตอรท่ีตั้งฉากกับ ฟลักซแมเหล็กท่ีโรเตอร
เพ่ิมข้ึน สงผลใหแรงบิดมีคาเพ่ิมข้ึนนั่นเอง ดังนั้นถาหากควบคุมใหฟลักซแมเหล็กเก่ียวคลองท่ีสเตเตอร
นําหนาฟลักซแมเหล็กเก่ียวคลองท่ีโรเตอรจะเปนการเพ่ิมแรงบิดท่ีใชในการเรงความเร็ว ในทางกลับกันถา
ควบคุมใหฟลักซแมเหล็กเก่ียวคลองท่ีสเตเตอรตามหลังฟลักซแแมเหล็กเก่ียวคลองท่ีโรเตอรจะสงผลใหคา
แรงบิดในการหนวง ความเร็วมีคาเพ่ิมข้ึนนั่นเอง  

วิธีการควบคุมแรงบิดโดยตรงอาศัยการสรางแถบสําหรับควบคุมฟลักซแมเหล็กท่ีสเตเตอร ใหอยูใน
แถบควบคุมดัง แสดงในรูปท่ี 5.42 โดยอาศัยตารางการสวิทซเพ่ือเลือกเวคเตอรท่ีเหมาะสม เพ่ือรักษาฟลักซ
แมเหล็กใหอยูในแถบฮีสเตอรีซีส ไดอะแกรมการการควบคุมมอเตอรดวยวิธีการ ควบคุมแรงบิดโดยตรงเปนไป
ดังแสดงในรูปท่ี 5.43   

 

รูปท่ี 5.43 ไดอะแกรมแสดงการควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนําดวยวิธีการควบคุมแรงบิดโดยตรง  

จากรูปท่ี 5.43 บล็อกท่ีทําหนาท่ีในการประมาณคาแรงบิด ฟลักซแมเหล็กเก่ียวคลองท่ีสเตเตอรและ
ความเร็วรอบของมอเตอร เพ่ือปอนเขาสูบล็อคท่ีใชในการควบคุมแรงบิด ฟลักซแมเหล็กท่ีสเตอรและความเร็ว
รอบของมอเตอร ในสวนของการควบคุมฟลักซแมเหล็กท่ีสเตเตอรและแรงบิดจะพบวาการควบคุมจะใชตัว
ควบคุมชนิดฮีสเตอรีซีสซ่ึงในบล็อคดังกลาวจะทําหนาท่ีเปนตัวเปรียบเทียบคาฟลักซแมเหล็กและแรงบิดท่ี
ประมาณกับคาอางอิงท่ีตั้งไว ในสวนของวงรอบควบคุมความเร็วรอบนั้นจะเปนเชนเดียวกับกรณีของ
อินเวอรเตอรชนิดควบคุมดวยวิธีการทาง สเกลารและการควบคุมทางเวคเตอรนั่นเอง 

ขอดีของอินเวอรเตอรชนิดควบคุมแรงบิดโดยตรง สามารถสรุปพอสังเขปไดดังนี้ ไมตองการอุปกรณวัด
ความเร็ว, ผลตอบสนองรวดเร็วกวาการควบคุมความถ่ีและการควบคุมแบบเวคเตอร, ไมตองอาศัยการแปลง
แกนท่ีจําเปนสาหรับการควบคุมแบบเวคเตอร 
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คูมือ PLC 
 

 

ขอเสียของอินเวอรเตอรชนิดควบคุมแรงบิดโดยตรง สามารถสรุปพอสังเขปไดดังนี้ การออกแบบวงจร
กรองเปนไดลําบากเนื่องจากความถ่ีในการสวิทชของอุปกรณสารก่ึงตัวนํามีคาไมคงท่ี, มีปญหาแรงบิดกระเพ่ือม
อันเนื่องมาจากการควบคุมการสวิทชโดยใชฮีสเตอรีซีส  

การควบคุมประเภทนี้เหมาะแกงานท่ีตองการผลตอบสนองรวดเร็วเชนเดียวกับการใชงานมอเตอรแบบ
เซอรโวและตองการการควบคุมแรงบิดท่ีแมนยําดังนั้นจึงเหมาะกับการใชงานในภาระประเภทแรงบิดคงท่ี 
 
5.2.3. กรณีศึกษา การตรวจสอบและแกไขปญหาอุปกรณเอาทพุตแบบดิจิตอล 

ระบบมอเตอรและปมน้ํา มาตรการท่ีชวยลดการใชงานของปมน้ําในกระบวนการผลิต โดยมีความ
เปนมาและลักษณะการใชงาน  ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง แนวคิดและข้ันตอนการดําเนินการ 
สภาพหลังปรับปรุง ขอเสนอแนะ แนวทางการขยายผล วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงานและการลงทุน 

 
ความเปนมาและลักษณะการใชงาน 
 โรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว ประเภทผลิตปลาปน มีการใชปมน้ําเปนจํานวนมาก โดยการใชปมน้ํา
เพ่ือสูบน้ําจากสระภายในโรงงานไปใชในกระบวนการดักกลิ่น และเศษผงปลาปนท่ีออกจากหมอบดปลา เพ่ือ
ลดกลิ่นและอุณหภูมิของอากาศท่ีสงออกไปท้ิงผานมานน้ําในทอดัก และปริมาณน้ําจะไหลไปยังรางระบายน้ํา
ออกไปรอบดานหลังโรงงานเพ่ือลดอุณหภูมิแลวเก็บไวในบอน้ําดิบและสํารองไวใชในกระบวนการผลิตตอไป ซ่ึง
การใชปมน้ํามีบางตัวก็เปดท้ิงไวตลอดเวลาท่ีไมมีการใชงาน   ทําใหเกิดการสูญเสียพลังงานโดยเปลาประโยชน  
 

 
รูปท่ี 5.44 แสดงผังการทํางานของระบบปมน้ํา 

 

 

 

ถังเก็บนํ�า

City Water  

บ่อพักนํ�า

Water of  BoilerWater for Factory 

นํ�าสําหรับล้างพื�นใน
โรงงาน

ชุดดักกลิ�น

ชุดดักกลิ�น

ชุดดักกลิ�น

รางระบายนํ�า

Water Pump x 1
P  = 45 kW
Q  = 5.5 m3/min
H  = 25  m.
η   = 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.
η   = 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.
η   = 70-95 %
s  = 1,450 rpm
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คูมือ PLC 
 

 

ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 
การสํารวจ พบวา การทํางานของมอเตอรปมน้ําสงไปท่ีชุดดักกลิ่นจะทํางานตลอดเวลา แมจะเปน

ในชวงท่ีไมมีการผลิตก็ตาม โดยพนักงานท่ีปฏิบัติงานตองการเปดปมน้ําท้ิงไวเพียงเพ่ือจะใชน้ําในการฉีดลาง
พ้ืนท่ีปฏิบัติงานใหสะอาดเทานั้น  และบางสวนตองใชน้ําเพ่ือลางรถขนสงปลา ซ่ึงจากการศึกษาพฤติกรรมการใชงาน
ของปมน้ํา พบวาในจุดนี้เกิดการสูญเสียพลังงานเปนอยางมาก 
 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.45 แสดงลักษณะการใชงานของปมน้ํากอนการปรับปรุง 

แนวคิดและข้ันตอนการดําเนินการ 
- ทําการสํารวจพ้ืนท่ีสวนตางๆ ท่ีมีการใชน้ํา และทอสงจายน้ําทุกพ้ืนท่ีของโรงงาน 
- ดําเนินการตรวจวัดการใชพลังงานของมอเตอรสูบน้ําในชวงเวลาท่ีไมไดงาน 
- ทําการวิเคราะหหาคาผลการสูญเสียพลังงานไฟฟาจากการเปดมอเตอรสูบน้ําท้ิงไวในชวงท่ีไมมีการใช

งาน 
- ดําเนินการเดินทอสงจายน้ําจากถังแชมเปญ มาใชในการลางพ้ืนแทนการเปดมอเตอรสูบน้ํา ท่ีจายน้ํา

ไปใชในกระบวนการดักกลิ่นของปลาปน 
- กําหนดผูรับผิดชอบในการเปด-ปด มอเตอรปมน้ําท่ีใชในกระบวนการผลิต  
- ทางทีมงานชี้แจงใหพนักงานท่ีปฏิบัติงานในแตละพ้ืนท่ีนั้นไดรับทราบ และใหความรูเก่ียวกับ การ

อนุรักษพลังงานใหกับพนักงาน และขอความรวมมือกับพนักงานในการชวยกันประหยัดพลังงาน 
- สรุปผลการดําเนินการ และผลประหยัดท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินมาตรการ  

 
สภาพหลังปรับปรุง 

หลังจากมีการดําเนินมาตรการลดการใชงานของปมน้ําในกระบวนการผลิตชวงไมมีการผลิต แลว

สามารถประหยัดพลังงานไฟฟาไดโดยไมสงผลกระทบตอพนักงาน และการผลิต  

 

พลังงานไฟฟาท่ีประหยัดได 49,856.40 kWh/ป  หรือเทียบเทา  4.248 toe/ป 
คิดเปนเงินท่ีประหยัดได   171,007.45 บาท/ป   เงินลงทุน   - บาท 
ระยะเวลาคืนทุน   -  ป 
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คูมือ PLC 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5.46 แสดงผลการตรวจวัดการใชพลังงานไฟฟาของมอเตอรสูบน้ํา 

 

รูปท่ี 5.47 แสดงกราฟผลการตรวจวัดการใชพลังงานไฟฟาของมอเตอรสูบน้ํา 

ขอเสนอแนะ 
ควรมีการใหความรูเก่ียวกับการอนุรักษพลังงานใหกับพนักงาน  และขอความรวมมือกับพนักงานใน

การชวยกันประหยัดพลังงาน  

แนวทางการขยายผล  
เนื่องจากทางโรงงานมีการใชปมน้ําจํานวนมาก ดังนั้นควรใหพนักงานตรวจสอบ และกําหนดชื่อ

ผูรับผิดชอบ และเวลาการเปด-ปด ใหชัดเจน 

วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 
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มอเตอรปมพิกัดขนาดของมอเตอร  = 60.00   HP  
      = 45.00   kW   

กําลังไฟฟาวัดไดเฉลี่ย   =  25.18   kW   
ชั่วโมงการปดใชงาน    =  11.00   ชั่วโมง/วัน  
วันทํางาน    =  300   วัน/ป  

 เปอรเซ็นตการใชงาน   =  60   %  
 คาไฟฟาเฉลี่ยตอหนวย   =  3.43   บาท/kWh  

พลังงานไฟฟาท่ีประหยัดได  =  49,856.40 kWh/ป   
คาไฟฟาท่ีประหยัดได   = 171,007.45   บาท/ป   
คิดเปนผลประหยัดจากพลังงาน  =  179,483.04   MJ/ป  

      =  4.248   toe/ป  
การลงทุน 

มาตรการนี้ไมมีคาใชจายใดๆ เนื่องจากทางโรงงานท่ีมีความสนใจในมาตราการนี้สามารถดําเนินการได

เอง 

5.2.4. กรณีศึกษา การตรวจสอบและแกไขปญหาอุปกรณเอาทพุตแบบอนาล็อก 
 

มาตรการเพ่ิมอุณหภูมิน้ําปอนของหมอไอน้ํา 
- ความเปนมาและลักษณะการใชงาน 

โรงงานอุตสาหกรรมผลิตไมเเปรรูป มีผลผลิตหลักประเภท ไดแก ไมยางพาราแปรรูป  สําหรับทํา
เฟอรนิเจอร  สําหรับระบบการใชความรอนมีการติดตั้งใชงานหมอไอน้ําพิกัดขนาด 6 ตันตอชั่วโมง จํานวน 1 
ลูก เพ่ือผลิตไอน้ําความดัน 2 บาร เพ่ือสงจายความรอนใหกับหองอบซ่ึงใชสําหรับอบไม  โดยท่ีหมอไอน้ํา
ดังกลาวมีการใชไมฟนเปนเชื้อเพลิง มีปริมาณ  615,000 กิโลกรัม/ป   คิดเปนคาใชจายประมาณ 492,503.50 
บาท/ป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 5.48 แสดงลักษณะหองอบไมท่ีใชพลังงานความรอนจากหมอไอน้ําของโรงงาน 

ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 
ระบบความรอนท่ีผลิตจากหมอไอน้ําซ่ึงใชเชื้อเพลิงแข็ง  สงจายความรอนเพ่ือใชในหองอบไม จํานวน 

14 หอง  แยกออกเปน  หองอบใหญ จํานวน 2 หอง และหองอบเล็ก จํานวน 12 หอง  โดยทอสงจายไอน้ําจะ
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ไหลผานขดทอใหความรอนภายในหองอบ  และมีกับดักไอน้ําติดตั้งไวเพ่ือนําคอนเดนเสทกลับสูถังน้ําปอนผาน
ทอนําคอนเดนเสท  การตรวจวัดอุณหภูมิน้ําปอนหมอไอน้ํา พบวา   มีอุณหภูมิเพียง 50 องศาเซลเซียส  ซ่ึง
นับวายังมีคาอุณหภูมิไมสูงไดตามท่ีคาดหมายในขณะท่ีระบบมีการติดตั้งกับดักไอน้ําเพ่ือนําคอนเดนเสทกลับ
แลว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.49 แสดงการติดตั้งกับดักไอน้ําของหองอบและการตรวจวัดอุณหภูมิน้ําคอนเดนเสท 

แนวคิดและข้ันตอนการดําเนินการ 
 โรงงานมีแนวคิดท่ีจะปรับปรุงระบบผลิตไอน้ําเพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิน้ําปอน  โดยการนําคอนเดนเสท
กลับมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  จากการตรวจสอบเบื้องตน พบวา ถังน้ําปอนหมอไอน้ําเดิมเปนถังเก็บน้ําท่ีกอ
ข้ึนดวยวัสดุกออิฐฉาบปูนธรรมดาไมมีฝาปด ตลอดจนคอนเดนเสทท่ีนํากลับจะไมสัมผัสสูน้ําโดยตรงเพียงปลอย
ใหไอแฟลชและน้ําคอนเดนเสทลงสูถังบริเวณผิวน้ําปอนเดิมเทานั้น  ทําใหสูญเสียความรอนไปกับอากาศ
โดยรอบแทนท่ีจะเชาผสมกับน้ําในถังน้ําปอนตามท่ีคาดหมาย  ดังนั้น หากดําเนินการปรับปรุงกังน้ําปอนแลว
กระบวนนําคอนเดนเสทกลับเขาผสมน้ําปอนไดอยางถูกตองแลว  จะสามารถประหยัดพลังงานและลด
คาใชจายดานเชื้อเพลิงลงได 
 จากแนวความคิดดังกลาว โรงงานไดดําเนินการปรับปรุงระบบของถังน้ําปอนและทอนํากลับคอนเดน
เสทใหม  โดยจัดหาและติดตั้งถังน้ําปอนใหมท่ีมีปริมาตรเหมาะสมและปรับปรุงกระบวนการแลกเปลี่ยน
อุณหภูมิของน้ําคอนเดนเสทใหสามารถผสมกับน้ําปอนไดโดยตรง  โดยไมสัมผัสอากาศ ทําใหอุณหภูมิน้ําปอน
หมอไอน้ํามีคาสูงข้ึนจากเดิมท่ี 50 องศาเซลเซียส เปนอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส  ทําใหหมอไอน้ํามีการใช
เชื้อเพลิงลดลง  ซ่ึงลักษณะถังน้ําปอนใหมของระบบแสดงดังไดอาแกรมตอไปนี้ 
 
 
 
 

ท่อเมนคอนเดน
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คูมือ PLC 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.50 แสดงไดอาแกรมแนวคิดในการปรับปรุงระบบการนําคอนเดนเสทกลับเขาสูถังน้ําปอน 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 5.51 แสดงถังน้ําปอนหมอไอน้ําใหมและและอุณหภูมิน้ําปอนท่ีสูงข้ึน 

สภาพหลังปรับปรุง 
 เม่ือดําเนินการติดตั้งใชงานถังน้ําปอนชุดใหม ปรับปรุงระบบทอคอนเดนเสทนําความรอนกลับผสมในถัง
น้ําปอนอยางมีประสิทธิภาพแลว  สามารถประหยัดพลังงานจากการลดการใชเชื้อเพลิงลงได ดังนี้  
  

ประหยัดเชื้อเพลิงได     41,027.17  kg/ป  
หรือเทียบเทา      1.172     toe/ป 
คิดเปนเงินท่ีประหยัดได      32,821.74  บาท/ป       
เงินลงทุน       65,000   บาท 

  ระยะเวลาคืนทุน      1.98   ป 
 

ขอเสนอแนะและแนวทางการขยายผล 
 เพ่ือใหคอนเดนเสทที่เก็บกลับมาผสมในถังน้ําปอนอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรมีการหุมฉนวนทอ
คอนเดนเสท  เพ่ือปองกันการสูญเสียอุณหภูมิความรอนของน้ําคอนเดนเสทขณะนํากลับไปยังถังน้ําปอน 
 
วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 
 การคํานวณผลประหยัดสําหรับมาตรการนี้ จะคํานวณดวยหลักการอยางงายได คือ  ทุก  อุณหภูมิน้ํา
ปอนท่ีเพ่ิมข้ึน 6 0C จะทําใหสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได 1 % ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดการคํานวณได
ดังนี้ 

ระดับนํ�าในถัง

ท่อคอนเดนเสท ท่อคอนเดนเสท

ท่อค
อนเด

นเสท

ระดับนํ�าในถัง
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คูมือ PLC 
 

 

อุณหภูมิน้ําปอน กอนปรบัปรุง   =  50  0C 
อุณหภูมิน้ําปอน หลังปรับปรุง   =   90 0C 
ดังนั้น สามารถประหยัดเชื้อเพลิงได  =  (90 – 50) / 6 x 100% 

       =  6.67 % 
ปริมาณเชื้อเพลิงท่ีใช กอนปรับปรุง   =  615,100 kg/ป    
ดังนั้น  เชื้อเพลิงท่ีประหยัดได   =  615,100.00 x (6.67 /100)    

       =  41,027.17 kg/ป    
คิดเปนคาใชจายท่ีสามารถประหยัดได  = ปริมาณเชื้อเพลิงท่ีประหยัดได x คาเชื้อเพลิงเฉลี่ย 

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

เทียบเทา     =     32,821.74 / 28,000 
       =     1.172  toe/ป 

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

=  1.98   ป 

มาตรการอุนน้ําปอนกอนเขาหมอไอน้ําจากปลองกาซไอเสีย  
- ความเปนมาและลักษณะการใชงาน 

โรงงานอุตสาหกรรมหองเย็น  ดําเนินกิจการผลิตอาหารแปรอาหารทะเลแชแข็งและตากแหง โดยสวน

หนึ่งในกระบวนการผลิตจะใชพลังงานความรอนเพ่ือใชในการอบการนึ่งและพลาสเจอรไรส โดยความรอนท่ีใช

มาจากหมอไอน้ําท่ีมีการผลิตความดันไอน้ํา 3.0-4.0 บาร มีอุณหภูมิความรอนประมาณ 120 – 150 °C โดยใช

เวลาประมาณ 6-8  ชั่วโมง 

 

รูปท่ี 5.52 แสดงแผนผังการใชงานระบบหมอไอน้ําของโรงงาน 

Deisel Oil
 Tank

IW Water

T ~ 30-35 °C

ถังพลาสเจอร์ไรส์

หม้อนึ�ง

หม้อต้มนํ�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 "

 
PLC for Energy Saving 5-50 

โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 



คูมือ PLC 



 

 

- ปญหาของระบบกอนการปรับปรุง 
จากการสํารวจการใชไอน้ําในกระบวนการผลิต พบวา  บริเวณหมอไอน้ํามีถังน้ําปอนติดตั้งใกลกับทอ

ปลองไอเสียของหมอไอน้ํา  การตรวจวัดอุณหภูมิของน้ําปอนกอนเขาสูหมอไอน้ําพบวามีอุณหภูมิไมสูงมากนัก

อยูประมาณ 30-33 °C   โดยน้ําปอนท่ีมีอุณหภูมิท่ีต่ําๆ เม่ือนํามาตมใหกลายเปนไอตองใชเวลาท่ีนานกวาน้ําท่ี

มีอุณหภูมิสูง  ดังนั้น จึงสิ้นเปลื้องเชื้อเพลิงในการเผาไหมใหความรอนมาก  หากมีการอุนอุณหภูมิของน้ําปอน

ใหสูงข้ึนจะสามารถลดปริมาณการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ําลงได  

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 5.53 แสดงลักษณะการใชงานของหมอไอน้ํากอนการปรับปรุง 

 
- แนวคิดและข้ันตอนการดําเนินงาน 

1) ดําเนินการตรวจวัดอุณหภูมิของน้ําปอนกอนเขาหมอไอน้ํา 
2) รวบรวมขอมูลการใชเชื้อเพลิงยอนหลังในรอบป เพ่ือวิเคราะหหาศักยภาพในการประหยัด

พลังงาน 
3) ปรับปรุงโดยการติดตั้งทอน้ําปอนเขาสูหมอไอน้ํา พันรอบทอปลองไอเสียของหมอไอน้ํา เพ่ือ

เกิดการแลกเปลี่ยนความรอนระหวางอุณหภูมิของไอเสีย บริเวณผิวทอท่ีมีอุณหภูมิสูงถึง 110 
°C แลกเปลี่ยนกับทอทองแดงท่ีเปนน้ําปอนมีอุณหภูมิอยูท่ี 32.0 °C ใหมีอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนกอน
ปอนสูหมอไอน้ํา  

4) ทําการหุมฉนวนกันความรอนท่ีบริเวณพ้ืนท่ีปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิน้ําใหสูงข้ึนอีก 
5) ทําการตรวจวัด และวิเคราะหผลการดําเนินมาตรการท่ีประหยัดได 
6) แตงตั้งทีมงานคอยติดตามการปฏิบัติงานในมาตรการดังกลาว 
7) สรุปผลการดําเนินการ และผลการประหยัดท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินมาตรการ 
8) นําเสนอผลการดําเนินการใหกับผูบริหารและคณะกรรมการอนุรักษพลังงานรับทราบ 

 
สภาพหลังการปรับปรุง 
 การดําเนินการมาตรการอุนน้ําปอนกอนเขาหมอไอน้ํา โดยใชกาซรอนท้ิงจากปลองไอเสียของหมอไอ
น้ํา  สามารถประหยัดน้ํามันดีเซลท่ีใชเปนเชื้อเพลิงลงได 3,122.22  ลิตร/ป  คิดเปนเงิน 90,638 บาท/ป 
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รูปท่ี 5.54 ท่ีแสดงลักษณะการใชงานของหมอไอน้ําหลังการปรับปรุง 

ประหยัดเชื้อเพลิงได    3,122.22   ลิตร/ป  
 หรือเทียบเทา     2.691     toe/ป 

คิดเปนเงินท่ีประหยัดได     90,638.05    บาท/ป      
  เงินลงทุน      1,600     บาท 

ระยะเวลาคืนทุน     0.02    ป 
 

ขอเสนอแนะและแนวทางการขยายผล 
ควรมีการใหความรูเก่ียวกับการอนุรักษพลังงานใหกับพนักงาน  และขอความรวมมือกับพนักงานในการ

ชวยกันประหยัดพลังงาน  

วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 
 

 จากสมการ Qf       =    mfC´ (T1 – T 2  ) 

 

เม่ือ  T2 คือ พลังงานความรอนท่ีประหยัดได (kJ/hr)    

   mf คือ ปริมาณน้ําปอนหมอไอน้ํา (l/hr)     

   C คือ คาความรอนจําเพาะของน้ํา เทากับ 4.186 (kJ/kg°C)  

   T1 คือ อุณหภูมิของน้ําหลังการแลกเปลี่ยนความรอน (°C)   

   T2 คือ อุณหภูมิของน้ําปอนหมอไอน้ํา (°C) 

แทนคา  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 

ชั่วโมงการทํางาน     =  6  ชั่วโมง/วัน  

จํานวนวันทํางาน     =  300  วัน/ป  

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

คาความรอนของน้ํามันดีเซล   =  36.42  MJ/ลิตร  

ประสิทธิภาพหมอไอน้ํา    =  82.00  % 

คิดเปนน้ํามันดีเซลท่ีประหยัดได   =  (Qf) / (คาความรอนของน้ํามันดีเซล x ประสิทธิภาพ) 

       = (93,243.15/36.42)/(82.0/100) 

       =  3,122.22 ลิตร/ป  

       =  2.691  toe/ป  

ราคาน้ํามันดีเซลรวมคาขนสง    =  29.03  บาท/ลิตร  

คิดเปนเงินท่ีสามารถประหยัดได   =  90,638.05 บาท/ป  

การลงทุนและระยะเวลาในการคืนทุน      

ราคาเดินทอระบบ    =  1,600  บาท  

ระยะเ วลาคืนทุน    =  (1,600.00 / 90,638.05) 

 =  0.02  ป  

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหมของหมอไอน้ํา 
- ความเปนมาและลักษณะการใชงาน 

 โรงงานมีการใชหมอไอน้ําขนาด 1 ตัน จํานวน 2 ชุด โดยใชน้ํามันเตาเกรด A เปนเชื้อเพลิง ผลการ

ตรวจวัดองคประกอบของกาซไอเสีย ของหมอไอน้ําชุดท่ี 1 พบวามีปริมาณ O2 เทากับ 10% โดยปริมาตร 

อุณหภูมิของไอเสีย 160 oC และหมอไอน้ําชุดท่ี 2 พบวามีปริมาณ O2 เทากับ 9.8%  โดยปริมาตร อุณหภูมิ

ของไอเสีย 155 oC ซ่ึงหมอไอน้ําท่ีใชเชื้อเพลิงเหลวขนาดกําลังการผลิตไอน้ําไมเกิน 10 ตัน/ชม. ควรจะมีคา O2 

ไมเกิน 4%  

- ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 
จากผลการสํารวจการใชงานหมอไอน้ํา  พบวาคา O2  ท่ีทําการตรวจวัดไดจากไอเสียพบวามีคาสูงกวา

มาตรฐาน แสดงใหเห็นถึงอากาศท่ีใชในการเผาไหมเชื้อเพลิงมากเกินไป ซ่ึงอากาศสวนเกินนี้จะพาความรอน
ออกไปทางปลองไอเสีย 
  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.55 แสดงการตรวจวัดประสิทธิภาพหมอไอน้ํากอนการปรับปรุง 
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- แนวคิดและข้ันตอนการดําเนินการ 
จากการสํารวจและตรวจวัดทําใหทีมงานอนุรักษพลังงานของโรงงานมีความคิดท่ีจะปรับอัตราสวนการ

เผาไหมของหมอไอน้ําเพ่ือชวยลดการใชน้ํามันเตาเกรด A ของหมอไอน้ําลง โดยไดดําเนินการเปนข้ันตอนตางๆ  

ดังนี้ 

1) สํารวจเก็บขอมูลสภาพการใชงานปจจุบัน 

2) ทีมงานรวมกันหาวิธีการปรับปรุง 

3) จัดทําแผนปฏิบัติ 

4) ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ 

สภาพหลังปรับปรุง 
 โรงงานดําเนินการควบคุมปริมาณอากาศท่ีใชในการเผาไหมใหนอยลงโดยการปรับอัตราสวนการเผา

ไหมขอหมอไอน้ํา ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 ใหมีคา O2 อยูท่ี 7.20% และ 4.15% ตามลําดับ ท้ังนี้จําเปนตอง

พิจารณาปริมาณการเกิดกาซ CO ใหอยูในปริมาณท่ีต่ําดวย เนื่องจากถาปรับลดปริมาณกาซลงมากเกินไปจะทํา

ใหเกิดการเผาไหมท่ีไมสมบูรณ 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.56 แสดงการตรวจวัดประสิทธิภาพหมอไอน้ําหลังการปรับปรุง 

  เงินลงทุน  -  บาท 
  ผลประหยัดท่ีได  40,994.60 บาท        0.00228 ktoe/ป 
  ระยะเวลาคืนทุน  -  ป 
 
ขอเสนอแนะ  

 คา O2 ท่ีตรวจวัดไดจากไอเสียพบวามีคาสูงกวามาตรฐานแสดงวามีอากาศท่ีใชในการเผาไหมเชื้อเพลิง

มากเกินไป อากาศสวนเกินนี้จะพาความรอนออกไปทางปลองไอเสีย ดังนั้นจึงควรควบคุมปริมาณอากาศท่ีใชใน

การเผาไหมใหนอยลง โดยการปรับอัตราสวนการเผาไหมใหมีคา O2 อยูท่ีประมาณ 4% ท้ังนี้จําเปนตอง

พิจารณาปริมาณการเกิดกาซ CO ใหอยูในปริมาณท่ีต่ําดวยเนื่องจากถาปรับลดปริมาณกาซลงมากเกินไปจะทํา

ใหเกิดการเผาไหมท่ีไมสมบูรณ 
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วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

  ให  F  =  ปริมาณการใชน้ํามันเตา      
   = 273,873.36 l/y 
  D = ความหนาแนนของเชื้อเพลิง       
   = 0.95 kg/l 
  LH = คาความรอนต่ําของเชื้อเพลิง       
   = 38.18 MJ/kg 
  O2 = ปริมาณออกซิเจนในกาซเสีย  % 
  Cpg = ความรอนจําเพาะของกาซเสีย       
   = (0.00005 x Tg) + 0.32      
   =  (0.00005 x 160) + 0.32  
   = 0.33 kJ/Nm3. oC 
  Ta = อุณหภูมิของบรรยากาศ       
   = 36.00 oC 
  Tg = อุณหภูมิไอเสียออกจากหองเผาไหม oC 
 
ตัวอยางการคํานวณผลประหยัดของหมอไอน้ํา ชุดท่ี 1 

- กอนปรับปรุง 
  

ปริมาณออกซิเจนออกจากหองเผาไหม (% O2) = 10.00 % 
 อุณหภูมิไอเสียออกจากหองเผาไหม (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 
 ปริมาณกาซเสียเชิงทฤษฎี(Go)   = 1.11 x LH/4.187 
       = 1.11 x 38.18/4.187 
       = 10.12 Nm3/kgfuel 
 อัตราสวนของอากาศ (m)    = 21/(21-O2) 
       = 21/(21-10.00) 
       = 1.91 
 ปริมาณกาซเสียจริง(G)    = Go + (Ao x ( m - 1 )) 
       = 10.12 + (9.75 x (1.91 - 1)) 
       = 18.99 Nm3/kgfuel 
 ความรอนสูญเสียในกาซเสีย (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 
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- หลังปรับปรุง 
 

 ปริมาณออกซิเจนออกจากหองเผาไหม (% O2) = 7.20 % 
 อุณหภูมิไอเสียออกจากหองเผาไหม (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 
 ปริมาณกาซเสียเชิงทฤษฎี (Go)   = 1.11 x LH / 4.187  
       = 1.11 x 38.18/4.187 
       = 10.12 Nm3/kgfuel 
 อัตราสวนของอากาศ (m)    = 21/(21-O2) 
       = 21/(21-7.20) 
       = 1.52 
 ปริมาณกาซเสียจริง (G)    = Go + (Ao x ( m - 1 )) 
       = 10.12 + 9.75 x (1.52 - 1) 
       = 15.19 Nm3/kgfuel 
 ความรอนสูญเสียในกาซเสีย (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 
 
 เชื้อเพลิงท่ีประหยัดได    = [Qg (กอน) - Qg (หลัง)] / (LH * D) 
      =    [202,178.08 – 168,242.15)] / (38.18 * 0.95) = 935.62 ลิตร/ป 
 ราคาเชื้อเพลิง     = 16.29 บาท/ลิตร 
 เงินท่ีประหยัดได     = 935.62 x 16.29 
       = 15,241.25 บาท/ป 
 หรือคิดเปนผลประหยัดจากน้ํามันดิบท่ีประหยัดได = 935.62 x (903.80/109) 
       = 0.00085 ktoe/ป 
 

- ผลประหยัดรวม  
 
 เชื้อเพลิงท่ีประหยัดไดในหมอไอน้ําชุดท่ี 1  = 935.62  ลิตร/ป 
 เชื้อเพลิงท่ีประหยัดไดในหมอไอน้ําชุดท่ี 2  =    1,580.93  ลิตร/ป 
 รวม      = 2,516.55 ลิตร/ป 
 เงินท่ีประหยัดได     = 40,994.60 บาท/ป 
 หรือคิดเปนผลประหยัดจากน้ํามันดิบท่ีประหยัดได = 0.00228 ktoe/ป 
 

- เงินลงทุน 
ไมมีเงินลงทุน เนื่องจากโรงงานรวมกับทีมท่ีปรึกษาในการดําเนินการเอง 
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ตารางท่ี 5.12 การคํานวณการปรับอัตราสวนอากาศตอเชื้อเพลิงของหมอไอน้ําใหเหมาะสม 

 

 

รายการ ตัวย่อ หน่วย

ข้อมูล 1 2

ปริมาณการใช้นํ�ามันเตา F l/y 273,873.36 273,873.36

ความหนาแน่นของเชื�อเพลิง D kg/y 0.95 0.95

ค่าความร้อนตํ�าของเชื�อเพลิง LH MJ/kg 38.18 38.18

ความร้อนจําเพาะของก๊าซเสีย Cpg kJ/Nm
3
.
o
C 0.33 0.33

อุณหภูมิของบรรยากาศ Ta

o
C 36.00 36.00

ก่อนปรับปรุง

ปริมาณออกซิเจนออกจากห้องเผาไหม้ %O2 % 10.00 9.80

อุณหภูมิไอเสียจากห้องเผาไหม้ Tg

o
C 160.00 155.00

ปริมาณอากาศเชิงทฤษฎี Ao Nm
3
/kg fuel 9.75 9.75

ปริมาณก๊าซเชิงทฤษฎี Go Nm
3
/kg fuel 10.12 10.12

อัตราส่วนของอากาศ m - 1.91 1.88

ปริมาณก๊าซเสียจริง G Nm
3
/kg fuel 18.99 18.70

ความร้อนสูญเสียในก๊าซเสีย Qg MJ/y 202,178.04 191,062.70

หลังปรับปรุง

ปริมาณออกซิเจนออกจากห้องเผาไหม้ %O2 % 7.20 4.15

อุณหภูมิไอเสียจากห้องเผาไหม้ Tg

o
C 165.00 160.00

ปริมาณอากาศเชิงทฤษฎี Ao Nm
3
/kg fuel 9.75 9.75

ปริมาณก๊าซเชิงทฤษฎี Go Nm
3
/kg fuel 10.12 10.12

อัตราส่วนของอากาศ m - 1.52 1.25

ปริมาณก๊าซเสียจริง G Nm
3
/kg fuel 15.19 12.56

ความร้อนสูญเสียในก๊าซเสีย Qg MJ/y 168,242.15 133,720.71

เชื�อเพลิงที�ประหยัดได้ - ลิตร/ปี 935.62 1,580.93

ราคาเชื�อเพลิง - บาท/ลิตร 16.29 16.29

เงินที�ประหยัดได้ - บาท/ปี 15,241.25 25,753.35

หรือคิดเป็น - ktoe/ปี 0.00085 0.00143

หม้อไอนํ�า
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บทท่ี 6 
เทคนิคการตรวจสอบความผิดปกติของสัญญาณเอาทพุต 

 
วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจหลักการการใชงานของสัญญาณเอาทพุตท่ีใชงานรวมกับ PLC 
2) เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมตรวจสอบและแกไขปญหาเบื้องตนท่ีเกิดจากสัญญาณเอาทพุต 
 
บทนํา 
 หลักการการใชงานของสัญญาณเอาทพุตท่ีเปนสัญญาณดิจิตอล และอนาล็อก ท้ังแบบท่ีเปน NPN 
และ PNP โดยมุงเนนใหผูเขารับการอบรมสามารถตรวจสอบและแกไขปญหาเบื้องตนท่ีเกิดจากสัญญาณ
เอาทพุตแบบตาง ๆ          
 
6.1. หลักการการใชงานสัญญาณเอาทพุตท่ีใชงานรวมกับ PLC มี 2 แบบ ไดแก หลักการการใชงาน 
สัญญาณเอาทพุตแบบดิจิตอลและหลักการการใชงานสัญญาณเอาทพุตแบบอนาล็อก 
 

6.1.1. หลักการการใชงานสัญญาณเอาทพุตแบบดิจิตอล จะเปนแบบ ON/OFF Output ก็จะมี
ลักษณะการทํางานเปนอยางเดียวกับ Input นั่นก็คือ มีลักษณะการทํางานเพียง 2 สภาวะเทานั้นคือ "เปด" 
(ON) และ "ปด" (OFF) ซ่ึงจากนี้ยังแบงยอยออกไปอีกตามชนิดของอุปกรณท่ีทําหนาท่ีในการ ON/OFF 
 

(1) ดิจิตอลเอาทพุต (Digital Output) 

สามารถสั่งการทํางานไดเพียง “ON” หรือ “OFF” จัดวาเปนการควบคุมแบบดิจิตอลเอาทพุตโดยมีชนิดของ

เอาทพุตใหเลือกใช 3 แบบคือ  

o เอาทพุตชนิด “Relay Contact Output” 
o เอาทพุตชนิด “Transistor Output” 
o เอาทพุตชนิด “Solid State Relay: SSR Output” 
 
o เอาทพุตชนิดรีเลย “Relay Contact Output”  

เอาทพุตชนิดรีเลยสามารถนําเอาทพุตไปขับโหลด ACหรือ DC ก็ได ลักษณะวงจรดังรูปท่ี 6.1 

 

รูปท่ี 6.1 วงจรขับโหลด AC หรือ DC 
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• วงจรเอาทพุตแบบรีเลย 
การเปด/ปดหนาสัมผัสของรีเลยจะอาศัยหลักการทํางานของสนามแมเหล็กดังนั้นเวลาท่ี

นําหนาสัมผัสรีเลยไปใชงานจึงเปรียบไดเสมือนสวิตชควบคุมแบบ NO หรือ NC จึงสามารถท่ีจะใชหนาสัมผัสไป

ควบคุมโหลดไดท้ังชนิด AC หรือ DC ซ่ึงขอพิจารณาในการเลือกใชตองพิจารณาความสามารถทนกระแสและ

แรงดันไดสูงสุดเทาไร ปกติแลวภาคเอาทพุตของ PLC ท่ี เลือกเปนชนิดรีเลยเอาทพุตทนกระแสใชงานตามปกติ

ได 2A จึงไมเหมาะท่ีจะนําไปขับโหลด AC หรือ DC ท่ีมีกระแสสูงกวา 2A คุณสมบัติตางๆ ของภาคเอาทพุต

ชนิดรีเลย แสดงไวในตารางท่ี 6.1 กรณีโหลดท่ีใชงานมีกระแสกระชากสูงกวา 2A มากๆ ไมควรใชเอาทพุตรีเลย

ตอกับโหลดนั้นๆ โดยตรง ควรตอผานรีเลยบัพเฟอรท่ีสามารถทนกระแสไดดีกวา 

ตารางท่ี 6.1 คุณสมบัติภาคเอาทพุตชนิดรีเลย 

 

อายุการใชงานจะข้ึนอยูกับขนาดโหลดท่ีใชตอกับเอาทพุตชนิดรีเลยไปควบคุม จากตาราง

โหลดท่ีเปนขดลวด (Inductive Load) จะทําใหอายุการใชงานรีเลยสั้นกวาโหลดจําพวกหลอดไฟถึง 3 เทา 

สวนในเรื่องเวลาตอบสนองตามคุณสมบัติภาคเอาทพุตแบบรีเลย จะตอบสนองคําสั่งชาท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบ

กับภาคเอาทพุตแบบอ่ืนๆ 

• พิกัดการเปด/ปดวงจร (Switching Rate) 
นอกจากอายุการใชงานของเอาทพุตแบบรีเลยจะข้ึนอยูกับขนาดของโหลดแลวความถ่ีในการ

เปด / ปด วงจรโหลดเปนพิกัดอีกตัวหนึ่งท่ีสงผลตออายุการใชงาน โดยปกติแลวไมควรเปด / ปดวงจรโหลดเกิน

กวา 30 ครั้งตอนาที ถาจําเปนตองเปด / ปดวงจรบอยครั้ง ควรใชเอาทพุตทรานซิสเตอรจะเหมาะสมกวา 

• วงจรปองกันหนาคอนแทค 
ในการใชงานเอาทพุตรีเลย ใหมีอายุการใชงานท่ียาวนานข้ึนควรตอวงจรปองกันหนาคอนแทค

เขากับรีเลยเพ่ือลด Noiseและปองกันการสรางกรด Nitric และ Carbide  ซ่ึงจะเกิดข้ึนขณะท่ีหนาคอนแทค 

เปดวงจร การใชวงจรปองกันจะชวยลดผลกระทบดังกลาวได ตารางขางลางแสดงตัวอยางการตอวงจรปองกัน 
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เวลาเราใชเอาทพุตรีเลยตัด/ตอโหลดประเภท Inductive เชน Solenoid valve จะทําใหเกิดการอารค (Are) 

ข้ึนท่ีหนาคอนแทค ถาสภาพแวดลอมมีความชื้นสูงจะสงผลทําใหเกิดกรด Nitric ซ่ึงจะทําใหรีเลยทํางานผิดปกติ

ได ดังนั้นควรใชอุปกรณลด Surge เพ่ือลดปญหาดังกลาว 

ตารางท่ี 6.2 Surge Suppressors 
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• โหลดความตานทานและโหลดอินดักทีฟ 
ความสามารถในการเปด/ปด (Switching power) ของโหลด Inductive จะต่ํากวาโหลดความตานทาน 

เนื่องจากมีพลังงานแมเหล็กไฟฟาสะสมในคอลยของโหลดอินดักทีฟ ตารางขางลางแสดงกระแสกระชาก 

(Inrush) ท่ีเกิดจากโหลดประเภทตาง ๆ 

ตารางท่ี 6.3 โหลด AC กับ Inrush Current 

 

o เอาทพุตชนิดทรานซิสเตอร (Transistor Output)  
เอาทพุตแบบทรานซิสเตอร มีใหเลือกใชอยู 2 ประเภทคือ เอาทพุตทรานซิสเตอรแบบ 

NPN และ เอาทพุตทรานซิสเตอรแบบ PNP 

• เอาทพุตทรานซิสเตอรแบบ NPN มีลักษณะวงจรดังรูปท่ี 6.2 
 

 

รูปท่ี 6.2 วงจรภายในเอาทพุตทรานซิสเตอรแบบ NPN 

จากวงจรภายในจะใชออปโตทรานซิสเตอรผลิตสัญญาณขับทรานซิสเตอร Q1 โดย 

Q1 จะทําหนาท่ีขับโหลดอีกที วงจรลักษณะนี้ทําใหวงจรภายในแยกสัญญาณกราวนดออกจากวงจรภาค

เอาทพุตไดสวนลักษณะการตอวงจรใชงานนั้นสามารถตอใชงานขับโหลดไดเฉพาะ DC เทานั้นดังรูปท่ี 6.3 
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รูปท่ี 6.3 การตอใชงานเอาทพุตทรานซิสเตอรแบบ NPN 

การตอขับโหลดดังรูปการตอใชงานเอาทพุตทรานซิสเตอรแบบ NPN เปนการตอแบบ

ซิงค (Sink type) คือดึงกระแสเขาสูภาคเอาทพุต ดังนั้นทรานซิสเตอรตองทนกระแสซิงคไดเพ่ือปองกันไมให

ทรานซิสเตอรพังท่ีขาอิมิเตอร Q1 เขียนวา COM (COMMON) เนื่องจากวาเวลานําภาคเอาทพุตแบบนี้ไปใช

งานจริงจะมีวงจรลักษณะนี้ตออยูหลายชุดเชน 8, 16, 32 ชุดเปนตน วงจรใชงานจริงก็จะตอขาอิมิเตอรรวมกัน

แลวดึงออกมาเปนขาท่ีเขียนวา “COM” นั่นเองและท่ีข้ัว +V ก็ตอรวมเชนกันคุณสมบัติสวนตางๆ ของภาค

เอาทพุตทรานซิสเตอรแบบ NPN นี้ สามารถดูรายละเอียดไดดังตารางท่ี 6.4  

ตารางท่ี 6.4 คุณสมบัติภาคเอาทพุตทรานซิสเตอรแบบ NPN 

 

• อัตราทนการทํางานสูงสุด (Max. Switching Capacity) 
จัดเปนตัวแปรท่ีตองคํานึงถึงเวลานําไปใชงาน เพราะวาภาคเอาทพุต PLC เวลาท่ี

ผลิตออกมาใชงาน จะมีวงจรทรานซิสเตอรมากกวา 1 ชุดเสมอ เชน 8, 16 ชุด ทําใหตองพิจารณากระแสท่ี

สามารถจะขับโหลดไดพรอมกันทุกชุดของเอาทพุตดวย ดังรูปท่ี 6.4 
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รูปท่ี 6.4 กราฟกระแส (IC) ขับโหลด 

จากกราฟจะพบวาถาขับโหลดทีละชุดไมพรอมกัน สามารถท่ีจะขับโหลดไดถึง 300 

mA ท่ีแรงดัน 24 VDC ได แตเม่ือขับโหลดพรอมกันท้ังหมด 16 ชุด ก็จะทําใหจายกระแส (IC) ไดเพียง 4.8 

mA ตอ 1 โหลด ดังนั้นเวลาใชภาคเอาทพุตแบบทรานซิสเตอร ถึงแมวาสามารถตอบสนองโหลดไดเร็วกวารีเลย

แตมีขอจํากัดในเรื่องกระแส สวนใหญจะใชภาคเอาทพุตทรานซิสเตอรขับโหลดวงจรอิเล็กทรอนิคสแบบตางๆ 

เชน 7-Seg Display, Digital Controller, Servo Driver เปนตน 

• ภาคเอาทพุตทรานซิสเตอรแบบ PNP  
มีลักษณะวงจรดังรูปดานลาง 
 

 

รูปท่ี 6.5 วงจรภายในเอาทพุตทรานซิสเตอรแบบ PNP 

ลักษณะวงจรคลายวงจรของเอาทพุตทรานซิสเตอรแบบ NPN เพียงแตเปลี่ยนวงจร

สวน Q1 เทานั้น ลักษณะการตอวงจรสามารถตอไดดังรูปดานลาง 

 

รูปท่ี 6.6 การตอใชงานเอาทพุตทรานซิสเตอรแบบ PNP 
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ตอวงจรโดยข้ัวท่ีเขียนวา COM ของภาคเอาทพุต ใหตอไฟบวก (+V) ขา 0V ตอกับ

ไฟ 0V และขา OUT ตอกับโหลดการตอวงจรลักษณะแบบนี้เปนการตอแบบซอรส (Source type) โดยท่ี

ทรานซิสเตอร Q1 ตองทนกระแสท่ีจะจายใหโหลดได เราอาจจะเรียกวา กระแสซอรส (I source) คุณสมบัติ

ของวงจรเอาทพุตแบบนี้แสดงไวดังตารางท่ี 6.5 

ตารางท่ี 6.5 คุณสมบัติภาคเอาทพุตทรานซิสเตอรแบบ PNP 

 

ภาคเอาทพุตทรานซิสเตอรแบบ PNP จะมีคุณสมบัติในเรื่องอัตราทนการทํางาน

สูงสุด (Max switching capacity) เหมือนกับภาคเอาทพุตทรานซิสเตอรแบบ NPN ซ่ึงดูไดจากรูปกราฟ

กระแส (IC) ขับโหลดเชนกัน 

o เอาทพุตชนิดโซลิตสเตรทรีเลย (Solid State Relay: SSR)  
เอาทพุตประเภทนี้จะนํามาใชควบคุมโหลด AC ท่ีตองการควบคุมความเร็วในการ

ตอบสนองท่ีดีกวาใชเอาทพุตแบบรีเลย อุปกรณภาคเอาทพุตท่ีใชจะใชไตรแอดเปนสวิตชควบคุมโหลด ลักษณะ

วงจรเอาทพุตแบบ SSR นี้ แสดงไวดังรูปท่ี 6.7 

 

รูปท่ี 6.7 วงจรภายในเอาทพุตโซลิตสเตรทรีเลย 

คุณสมบัติของไตรแอดจะทําใหสามารถควบคุมโหลด AC ไดท้ังซีกบวกและซีกลบของ

รูปคลื่นไซน (Sine wave) สวนวงจรทริกเกอรทําหนาท่ีกระตุนไตรแอดใหทํางานสอดคลองกับรูปคลื่นไซน 

อยางนอยก็เปนการปองกันไตรแอดไดระดับหนึ่ง การตอวงจรเอาทพุตแบบ SSR สามารถตอใชงานไดดังรูปท่ี 

6.8 
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รูปท่ี 6.8 การตอใชงานเอาทพุต SSR 

ลักษณะการตอวงจรโหลดกับภาคเอาทพุต SSR จะตอในลักษณะอนุกรมกันโดยขาขาง

หนึ่งของโหลดตอกับขา OUT อีกขางตอเขากับแหลงจายไฟสลับ สวนขาอีกขางหนึ่งคือขา COM นําไปตอกับ

ข้ัวแหลงจายไฟสลับอีกขาง คุณสมบัติของเอาทพุต SSR ดูไดจากตารางท่ี 6.6 

ตารางท่ี 6.6 คุณสมบัติภาคเอาทพุตแบบโซลิตสเตรทรีเลย (SSR) 

 

6.1.2. หลักการการใชงานสัญญาณเอาทพุตแบบอนาล็อก จะเปนลักษณะการใหสัญญาณออกมาใน
รูปแบบของสัญญาณตอเนื่องท่ีเปนสัญญาณมาตรฐานไดแกสัญญาณดานกระแส 4-20mA สัญญาณแรงดัน
มาตรฐาน 0-5V, 1-5V, 0-10V 

 
(1) อนาล็อกเอาทพุต (Analog Output) 

เปนการเพ่ิมความสามารถให PLC สงสัญญาณควบคุมเชิงปริมาณได คาท่ีจะสงออกไปก็

จัดเปนคาสัญญาณมาตรฐานเหมือนภาคอินพุทแบบอนาล็อกคือ สัญญาณ 0-10 VDC, ±10 VDC และ 1-5 V 

(4-20mA) ลักษณะกราฟภาคเอาทพุตท่ีจะสงสัญญาณออกไปเหมือนกับกราฟอนาล็อกอินพุท การสงสัญญาณ

ของอนาล็อกเอาทพุตจะสงสัญญาณ 2 แบบ คือ แรงดันและกระแส การตอสายสัญญาณเพ่ือเลือกสัญญาณเปน

กระแสหรือแรงดันของภาคเอาทพุตอนาล็อกจะมีสัญญาณกํากับข้ัวไว สามารถแยกการตอได 2 ลักษณะดังรูป

ดานลาง 
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(ก) สงสัญญาณแบบแรงดัน (Voltage Output) 
 

 

(ข) สงสัญญาณแบบกระแส (Current Output) 

รูปท่ี 6.9 (ก) แรงดันของอนาล็อกเอาทพุต (ข) สงสัญญาณแบบกระแส 

วิธีการสังเกตข้ัวตอสายของอนาล็อกเอาทพุต จะมีสัญลักษณแยกไววาเปนของอนาล็อกเอาทพุตชนิดใด ดังรูปท่ี 

6.10 

          เอาทพุต 1 

  เอาทพุต 1     

        เอาทพุต 2 

เอาทพุต 2         

  

      เอาทพุต 2 

       หมายเหตุ : ตั้งแตข้ัว A4-A8/B4-B8 วาง 

รูปท่ี 6.10 ตําแหนงข้ัวอนาล็อกเอาทพุต 

6.1.3 แหลงจายพลังงาน (Power Supply Unit) 
แหลงจายพลังงาน จะทําหนาท่ีจายพลังงานใหกับอุปกรณภายใน PLC ไดแก อุปกรณไอซี,

ไฟเลี้ยงวงจรกําหนดการทํางานแบบตางๆ เปนตน นอกจากนี้ยังจายพลังงานเลี้ยงวงจรท่ีจะนํามาตอกับ PLC 
ท้ัง อินพุท/เอาทพุต ไดอะแกรมของแหลงจายพลังงานเขียนไดอะแกรมไดดังรูปท่ี 6.11 
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คูมือ PLC 
 

 

 

รูปท่ี 6.11 ไดอะแกรมภาคแหลงจายไฟ PLC 

แหลงจายพลังงานของ PLC จะแบงออกเปน 2 ชุด ชุดหนึ่งสําหรับอุปกรณและวงจรภายในแต

ละโมดูลตางๆ ของ PLC อีกชุดหนึ่งเปนตัวจายพลังงาน (Service Unit 24VDC) 24VDC สําหรับการตอวงจร

ภาคอินพุทหรือเอาทพุตก็ได โดยปกติแลวชุดบริการ 24VDC ชุดนี้จะจายกระแสไดคอนขางต่ํา ไมเหมาะ

สําหรับนําไปจายโหลดท่ีดึงกระแสสูง สวนมากจะนําไปตอใชงานเฉพาะวงจรภาคอินพุท PLC เทานั้น แตถาจะ

นําไปตอสําหรับทดสอบเครื่อง PLC หรือชุดฝกทดลอง ก็ไมจําเปนตองใชแหลงจายภายนอกเพ่ิม ยกตัวอยาง

เชน ชุดฝกทดลอง PLC ของออมรอน เปนตน สําหรับการใชงานจริงแหลงจายจะถูกออกแบบมา 2 ลักษณะ 

ตามโครงสรางภายนอก PLCคือ แหลงจายชนิดท่ีรวมอยูในตัว PLC เลย เชน CP1L จะมีชุดจายพลังงานในตัว

เพียงแคปอนไฟใหกับ CP1L มันจะจัดสรรพลังงานใหกับอุปกรณตางๆ บนตัว PLC อีกชนิดหนึ่งจะแยกออกมา

เปนโมดูล (Module) ลักษณะดังรูปท่ี 6.12 

 

รูปท่ี 6.12 แหลงจายไฟชนิดโมดูล 
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คูมือ PLC 
 

 

โดยปกติแลวแหลงจายพลังงานท่ีผลิตออกมาสําหรับขายท่ัวโลก จะออกแบบใหใชระบบไฟได
หลายแบบ เพ่ือท่ีจะทําให PLC ใชควบคุมระบบไฟฟาไดหลายแบบนั่นเอง คุณสมบัติของแหลงจายไฟของ PLC 
จะมีคุณสมบัติดังนี้ 

แหลงจายไฟ: 100-240 VAC 50/60 Hz หรือ 24 VDC 

ชุดบริการ 24 VDC: 24 V (0.5A) 

สวนการเลือกขนาดวัตตจะคํานวณจากโมดูลตางๆ ของ PLC ท่ีใชงานซ่ึงผูผลิตไดออกแบบเผื่อไวใหเรียบรอย
แลว 

6.2. การตรวจสอบและแกไขปญหาเบ้ืองตนท่ีเกิดจากสัญญาณเอาทพุต สามารถทําไดโดยการตรวจสอบ 
และแกไขปญหาท่ีเกิดจากสัญญาณเอาทพุตแบบดิจิตอลและการตรวจสอบและแกไขปญหาท่ีเกิดจากสัญญาณ
เอาทพุตแบบอนาล็อก 

  
6.2.1. การตรวจสอบและแกไขปญหาท่ีเกิดจากสัญญาณเอาทพุตแบบดิจิตอล  

 การตรวจสอบการทํางานของสัญญาณเอาทพุตแบบดิจิตอล ดวย CX-Programmer การ
ทดสอบสัญญาณเอาทพุตแบบดิจิตอลของ PLC รุน CP1H, CP1L วาทํางานปกติหรือไมสามารถทําไดโดยการ
สั่งหรือบังคับให CIO Memory ของสัญญาณเอาทพุตแบบดิจิตอลทํางานแลวตรวจสอบท่ีตัวบงชี้และการ
ประเมิน (Output indicators) 

 ตัวบงชี้และการประเมิน (Output indicators) จะติดเม่ือสั่งหรือบังคับให CIO Memory ของ 

สัญญาณเอาทพุตแบบดิจิตอลเปน “1” และจะดับเม่ือไมมีการสั่งหรือบังคับให CIO Memory ของ สัญญาณ

เอาทพุตแบบดิจิตอลเปน “1” หรือมีการสั่งหรือบังคับให CIO Memory ของสัญญาณเอาทพุตแบบดิจิตอล

เปน “0” 

o เง่ือนไขและขอควรระวังในการทดสอบ 
ตองตรวจสอบใหแนใจวาจะไมเกิดความเสียหายใดๆ เกิดข้ึนกับมนุษย หรือเครื่องจักร 

หรือทรัพยสิน จากการทดสอบนี้ 
 

• การทดสอบนี้ควรจะตองให PLC อยูใน Mode “PROGRAM” เพ่ือความปลอดภัย
และเพ่ือปองกันความสับสนวาสัญญาณเอาทพุตแบบดิจิตอลทํางานจากการสั่ง/บังคับ หรือจากการทํางานของ
โปรแกรม 

• การทดสอบการทํางานของ สัญญาณเอาทพุตแบบดิจิตอล จะทําใหโหลดหรือ
อุปกรณท่ีตออยูกับ สัญญาณเอาทพุตแบบดิจิตอลทํางาน ซ่ึงอาจกอเกิดความเสียหายข้ึนได ฉะนั้นควรถอด
โหลดหรืออุปกรณท่ีตออยูกับ สัญญาณเอาทพุตแบบดิจิตอลออกกอน 
 
* หากจะทดสอบในขณะท่ีโหลดหรืออุปกรณตออยูกับสัญญาณเอาทพุตแบบดิจิตอลใหกลับไปอานขอ 1) 
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คูมือ PLC 
 

 

** ในขณ ะท่ี  PLC อยู ใน  Mode “RUN” จะไม ส ามารถสั่ ง  (SetOn, SetOff) หรือบั ง คับ  (ForceOn, 
ForceOff) สัญญาณเอาทพุตแบบดิจิตอลใหทํางานได 
 
*** ในขณะท่ี PLC อยูใน Mode “MONITOR” จะไมสามารถสั่ง (SetOn, SetOff) สัญญาณเอาทพุตแบบ
ดิจิตอลตําแหนงท่ีมีการใชในโปรแกรมใหทํางานได 
 

• การอางอิงตําแหนงของ Built-in สัญญาณเอาทพุตแบบดิจิตอลของ PLC รุน 
CP1H/CP1L 
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คูมือ PLC 
 

 

 

 

• แสดงขอมูลจําเพาะของ Built-in Digital Outputs แบบ Relay ของ PLC รุน 
CP1H/CP1L  

 

 
 

• แสดง Circuit configuration ของ Built-in Digital Outputs แบบ Relay ของ 
PLC รุน CP1H/CP1L  
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คูมือ PLC 
 

 

• Output Wiring (Lower Terminal Block) : แสดงการตอ Digital Output แบบ 
Relay เพ่ือการทดสอบ 

 

 
 

• เปดโปรแกรม CX-Programmer  และทําการสื่อสารกับ PLC 
 

 
 

ทําการสื่อสารกับ PLC >> ข้ึน Direct Online window 
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คูมือ PLC 
 

 

 

ทําการสื่อสารกับ PLC >> ข้ึน CX-Programmer window 

 

ทําการสื่อสารกับ PLC >> เม่ือ CX- Programmer หา PLC เจอจะสราง Project ให 
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เปลี่ยน PLC ใหอยูใน Mode “PROGRAM” 

 

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

 

เปลี่ยน PLC ใหอยูใน Mode “PROGRAM” >> ตรวจสอบ Mode การทํางานของ PLC 

 

 
PLC for Energy Saving 6-16 

โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 
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เปด Memory ของ PLC 

 

ข้ึน PLC Memory window >> เปด CIO Memory 

 

ข้ึน PLC Memory window >> เปด CIO Memory 
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เปด CIO Memory >> ดูสถานะปจจุบันของ CIO Memory 

 

เปด CIO Memory >> ดูสถานะปจจุบันของ CIO Memory 

 

ดูเปนแบบเลขฐานสอง (Binary) >> ดูเปนแบบเลขฐานสอง (Binary) 
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ดูสถานะปจจุบันของ CIO Memory >> ดู CIO100 และ CIO101 

 

ดูเปนแบบเลขฐานสอง (Binary) : แสดงตําแหนงใน Memory กับตําแหนง  Output indicators  

 

ON CIO100 หรือ CIO101 ตามตําแหนงท่ีตองการทดสอบ ตามตัวอยาง ON CIO100.00 
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ON CIO100 หรือ CIO101 ตามตําแหนงท่ีตองการทดสอบ ตามตัวอยาง ON CIO100.00 

 

ON CIO100 หรือ CIO101 ตามตําแหนงท่ีตองการทดสอบ ตามตัวอยาง ON CIO100.00 

 

ON CIO100 หรือ CIO101 ตามตําแหนงท่ีตองการทดสอบ ตามตัวอยาง ON CIO100.00 

 

 
PLC for Energy Saving 6-20 

โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 
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หากโหลดหรืออุปกรณท่ีตอกับ Digital Output แบบ Relay ไมทํางานตามตําแหนงท่ี ON ขอมูลใน Memory 
CIO100 และ CIO101 ตําแหนงท่ี ON ใหตรวจสอบดังตอไปนี้ 

1. ไมไดเปดแหลงจายแรงดันไฟฟาของ Output  
2. ระดับแหลงจายแรงดันไฟฟาของโหลดหรืออุปกรณไมอยูในยานทํางานมัน 
3. ตอสายไมแนน หรือตอไมถูกตําแหนง  
4. Digital Output แบบ Relay เสีย 

 

6.2.2. การตรวจสอบและแกไขปญหาท่ีเกิดจากสัญญาณเอาทพุตแบบอนาล็อก  
(1) การตรวจสอบ Analog Outputs ดวย CX-Programmer และ Digital Multimeter 

การทดสอบ Built-in Analog Outputs (D/A) ดวย CX-Programmer และ  Digital Multimeter ของ PLC 

รุน CP1H-XA วาทํางานปกติหรือไมสามารถทําไดโดยการสั่งจาก CIO Memory ใหจายสัญญานออกไปท่ี 

Analog Outputs แ ล ว ใช  Digital Multimeter วั ด ท่ี  Analog Outputs Terminal block ค า ใน  CIO 

Memory ของ Analog Outputs จะมีคาเปนไปตาม “D/A conversion data” ของ Output signal range 

ท่ีตั้งใน PLC Setup ซ่ึงจะสอดคลองกับคาท่ีสั่งจาก CIO Memory ใหจายสัญญานออกไป 

 ตองทดสอบใหแนใจวาจะไมเกิดความเสียหายใดๆ เกิดข้ึนกับมนุษย หรือเครื่องจักร หรือ
ทรัพยสิน จากการทดสอบนี้ 
 การทดสอบนี้ควรจะตองให PLC อยูใน Mode “PROGRAM” เพ่ือความปลอดภัย หาก
ทดสอบในขณะท่ี PLC อยูใน Mode “MONITOR” หรือ “RUN” จะทําใหโปรแกรมทํางาน และ Output จะ
ทํางานตามเง่ือนไขท่ีมีการอาง CIO Memory ของ Analog Outputs ซ่ึงอาจกอเกิดความเสียหายข้ึนได  
* หากจะหากทดสอบในขณะท่ี PLC อยูใน Mode “MONITOR” หรือ “RUN” ใหกลับไปอานขอ 1). 
 

• การอางอิงตําแหนงของ Built-in Analog Outputs ของ PLC รุน CP1H-XA 
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• แสดงตําแหน งของ Built-in Analog Outputs Terminal block ของ PLC รุน 
CP1H-XA 

 
 

• แสดงขอมูลจําเพาะของ Built-in Analog Outputs ของ PLC รุน CP1H-XA 
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คูมือ PLC 
 

 

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

 

 
 

• แส ด งตํ าแห น งข า  ชื่ อ ข าต า งๆ  แ ล ะการต อ  Analog Input Device ช นิ ด 
Voltage/Current Output เขากับ Built-in Analog Outputs Terminal block 
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• แสดงข้ันตอนการตั้งคา Analog Outputs เพ่ือใชงาน 
 

 
 

• ตัวอยางการตั้งคาเพ่ือทดสอบ Analog Outputs ชนิด Current Output : Range 0 
to 20 mA ตั้งคาใน PLC Setup เพ่ือเลือกชนิด  Analog Outputs 1-2 เปน Current Output : Range 0 
to 20 mA 

 
เปดโปรแกรม CX-Programmer  >> ทําการสื่อสารกับ PLC 
 

 
 
 
ทําการสื่อสารกับ PLC >> ข้ึน Direct Online window 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 



คูมือ PLC 
 

 

 
 
ทําการสื่อสารกับ PLC >> ข้ึน CX-Programmer window 

 

ทําการสื่อสารกับ PLC >> เม่ือ CX-P หา PLC เจอจะสราง Project ให 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 



คูมือ PLC 
 

 

เปลี่ยน PLC ใหอยูใน Mode “PROGRAM” 

 

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

 

เปลี่ยน PLC ใหอยูใน Mode “PROGRAM” >> ทดสอบ Mode การทํางานของ PLC 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 



คูมือ PLC 
 

 

เปด Setting ของ PLC 

 

ข้ึน PLC Setting window > Click ปุม Next จนเจอ Tab “Built-in Analog AD/DA” 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 



คูมือ PLC 
 

 

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

 

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

 

เลือก Tab “Built-in Analog AD/DA” > ดูคา Setting ปจจุบันของ Built-in Analog Outputs 1-2 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 



คูมือ PLC 
 

 

เปลี่ยนคา Setting ของ Built-in  Analog Outputs 1-2  ใหเปน Current Output : Range 0 to 20 mA 

 

Transfer คา Setting ลง PLC  

 

Transfer คา Setting ลง PLC > ข้ึน PLC Setting window 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 



คูมือ PLC 
 

 

• การตอ  Digital Multimeter เพ่ือทดสอบ Analog Outputs 1-2 
 

 

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

 

 

 

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

ส่ัง CIO Memory ใหจายสัญญานออกไปท่ี Analog Outputs แลวใช Digital Multimeter วัดท่ี 
Analog Outputs Terminal block 

เปดโปรแกรม CX-Programmer >> ทําการสื่อสารกับ PLC 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 



คูมือ PLC 
 

 

 

ทําการสื่อสารกับ PLC > ข้ึน Direct Online window 

 

ทําการสื่อสารกับ PLC > ข้ึน CX-Programmer window 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 



คูมือ PLC 
 

 

ทําการสื่อสารกับ PLC > เม่ือ CX-P หา PLC เจอจะสราง Project ให 

 

เปลี่ยน PLC ใหอยูใน Mode “PROGRAM” 

 

เปลี่ยน PLC ใหอยูใน Mode “PROGRAM” > ข้ึน CX-Programmer v9.4 window 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 



คูมือ PLC 
 

 

เปลี่ยน PLC ใหอยูใน Mode “PROGRAM” > ทดสอบ Mode การทํางานของ PLC 

 

เปลี่ยน PLC ใหอยูใน Mode “PROGRAM” > เปด Memory ของ PLC 

 

เปด Memory ของ PLC > เปด CIO Memory 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 



คูมือ PLC 
 

 

เปด Memory ของ PLC > เปด CIO Memory > ดูคาปจจุบันของ CIO Memory  

 

เปด Memory ของ PLC > เปด CIO Memory > ดูคาปจจุบันของ CIO Memory  

 

ดูคาปจจุบันของ CIO Memory > ดูเปนแบบเลขฐานสิบแบบมีเครื่องหมาย (Signed Decimal) 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 



คูมือ PLC 
 

 

ดูคาปจจุบันของ CIO Memory >ดูคาปจจุบันของ Analog Outputs 1-2 ท่ี CIO210-CIO211 

 

แสดงกราฟ D/A conversion data และตาราง D/A conversion data ท่ีไดจากกราฟ 

 

สั่ง CIO Memory ใหจายสัญญานออกไปท่ี Analog Outputs โดยการใสคาท่ี CIO210-CIO211 ตามตาราง 
D/A conversion data แลวใช Digital Multimeter วัดท่ี Analog Outputs Terminal block จะตองไดคา
โดยประมาณตามตาราง  > จากรูปตัวอยาง ใสคา 600 (Decimal) หรือ 0258 (Hexadecimal) ท่ี CIO210 
แลวใช Digital Multimeter วัดท่ี Analog Outputs 1 (ขา 10-11) จะตองวัดคาไดโดยประมาณ 2.0 mA 
ตามตาราง D/A conversion data  
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 



คูมือ PLC 
 

 

สั่ง CIO Memory ใหจายสัญญานออกไปท่ี Analog Outputs โดยการใสคาท่ี CIO210-CIO211 ตามตาราง 

D/A conversion data แลวใช Digital Multimeter วัดท่ี Analog Outputs Terminal block จะตองไดคา

โดยประมาณตามตาราง > จากรูปตัวอยาง ใสคา 600 (Decimal) หรือ 0258 (Hexadecimal) ท่ี CIO210 

แลวใช Digital Multimeter วัดท่ี Analog Outputs 1 (ขา 10-11) จะตองวัดคาไดโดยประมาณ 2.0 mA 

ตามตาราง D/A conversion data 

 

สั่ง CIO Memory ใหจายสัญญานออกไปท่ี Analog Outputs โดยการใสคาท่ี CIO210-CIO211 ตามตาราง 
D/A conversion data แลวใช Digital Multimeter วัดท่ี Analog Outputs Terminal block จะตองไดคา
โดยประมาณตามตาราง  > จากรูปตัวอยาง ใสคา 3000 (Decimal) หรือ 0BB8 (Hexadecimal) ท่ี CIO210 
แลวใช Digital Multimeter วัดท่ี Analog Outputs 1 (ขา 10-11) จะตองวัดคาไดโดยประมาณ 10.0 mA 
ตามตาราง D/A conversion data  
 

 

สั่ง CIO Memory ใหจายสัญญานออกไปท่ี Analog Outputs โดยการใสคาท่ี CIO210-CIO211 ตามตาราง 

D/A conversion data แลวใช Digital Multimeter วัดท่ี Analog Outputs Terminal block จะตองไดคา

โดยประมาณตามตาราง > จากรูปตัวอยาง ใสคา 3000 (Decimal) หรือ 0BB8 (Hexadecimal) ท่ี CIO210 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 



คูมือ PLC 
 

 

แลวใช Digital Multimeter วัดท่ี Analog Outputs 1 (ขา 10-11) จะตองวัดคาไดโดยประมาณ 10.0 mA

ตามตาราง D/A conversion data 

 

สั่ง CIO Memory ใหจายสัญญานออกไปท่ี Analog Outputs โดยการใสคาท่ี CIO210-CIO211 ตามตาราง 
D/A conversion data แลวใช Digital Multimeter วัดท่ี Analog Outputs Terminal block จะตองไดคา
โดยประมาณตามตาราง  > จากรูปตัวอยาง ใสคา 6000 (Decimal) หรือ 1770 (Hexadecimal) ท่ี CIO210 
แลวใช Digital Multimeter วัดท่ี Analog Outputs 1 (ขา 10-11) จะตองวัดคาไดโดยประมาณ 20.0 mA 
ตามตาราง D/A conversion data  
 

 

สั่ง CIO Memory ใหจายสัญญานออกไปท่ี Analog Outputs โดยการใสคาท่ี CIO210-CIO211 ตามตาราง 

D/A conversion data แลวใช Digital Multimeter วัดท่ี Analog Outputs Terminal block จะตองไดคา

โดยประมาณตามตาราง  > จากรูปตัวอยาง ใสคา 6000 (Decimal) หรือ 1770 (Hexadecimal) ท่ี CIO210 

แลวใช Digital Multimeter วัดท่ี Analog Outputs 1 (ขา 10-11) จะตองวัดคาไดโดยประมาณ 20.0 mA 

ตามตาราง D/A conversion data 

 
PLC for Energy Saving 6-37 

โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 



คูมือ PLC 
 

 

 

หากตองการทดสอบ Analog Outputs 1 (Current Output : Range 0 to 20 mA) (ขา 10-11)  ท่ีกระแส

อ่ืนๆ ใหทําตามตัวอยางท่ีกลาวมา 

- หากตองการทดสอบ Analog Outputs 2 (Current Output : Range 0 to 20 

mA) (ขา 13-14) ใสคาท่ี CIO211 แลวใช Digital Multimeter วัดท่ี Analog Outputs 1 (ขา 13-14) แลวให

ทําตามตัวอยางท่ีกลาวมา 

- หากตองการทดสอบ Analog Outputs ชนิด อ่ืนๆ  ให ทํ าการตั้ งค า  Analog 

Outputs ใน PLC Setup เพ่ือเลือกชนิด Analog Outputs แลวใหทําตามตัวอยางท่ีกลาวมา 

- คาของ Analog Outputs 1-2 ท่ี วัดไดจาก Analog Outputs Terminal block 

จะตองไดคาโดยประมาณใกลเคียงกับคาตามตาราง Conversion Data หากคาท่ีไดมีความแตกตางกันมาก

แสดงวา Analog Outputs เสีย (ในกรณีนี้ Digital Multimeter จะตองใดรับการยืนยันวาวัดกระแส/แรงดัน

ไดตรงกับคามาตรฐาน) หรือการต้ังคาใน PLC Setup เพ่ือเลือกชนิด Analog Outputs ไมสอดคลองกับท่ี

ตองการ หรือการผิดตําแหนงของ Analog Outputs Terminal block ใหตรวจสอบใหแนใจวาไดตั้งคาและวัด

ถูกตองแลว 

 

6.2.3. กรณีศึกษา การตรวจสอบและแกไขปญหาท่ีเกิดจากสัญญาณเอาทพุตแบบดิจิตอล  
 
มาตรการปรับลดความเร็วรอบมอเตอร 
  
ความเปนมาและลักษณะการใชพลังงาน 

โรงงานมีการใชงานเครื่องดูดฝุนขนาดใหญเพ่ือดูดผงฝุนท่ีเกิดจากกระบวนการอัดเม็ดยาท่ีเกิดข้ึนในแต
ละหองจํานวนโรงละ 19 หัวดูด  โดยเครื่องดูดฝุนใชมอเตอรไฟฟากระแสสลับขนาด  12 kW. เปนตนกําลัง มี
การใชงานจํานวน 3 ชุด 
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คูมือ PLC 
 

 

ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 
 จากการตรวจสอบการทํางานของเครื่องดูดฝุนพบวาเครื่องดูดฝุนใชมอเตอรไฟฟากระแสสลับขนาด  
12 kW. เปนตนกําลัง  ไดถูกออกแบบใหใชงานเต็มพิกัดจากการเปดหัวดูด  19 หัวดูด   การใชงานในปจจุบัน
ใชงานเพียง 3 – 4 หัวดูด แตตองเปดเครื่องเต็มพิกัดและเปดตลอดเวลาทําใหสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟา 
 

         

รูปท่ี 6.13 แสดงมอเตอรเครื่องดูดฝุนสภาพกอนปรับปรุง 

    

รูปท่ี 6.14 แสดงการตรวจวัดการใชพลังงานไฟฟากอนการปรับปรุง 

แนวคิดและข้ันตอนการดําเนนิงาน 

 จากการระดมความคิด  โรงงานมีแนวคิดท่ีจะติดตั้ง Inverter ใหกับมอเตอรเพ่ือปรับความเร็วรอบให

เหมาะสมกับการทํางาน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

• ตรวจวัดการใชพลังงานไฟฟาของเครื่องกอนการปรับปรุง 
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มอเตอร์ขนาด  12 kW. 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 



คูมือ PLC 
 

 

• ทําการปรับปรุงโดยการติดตั้งชุดควบคุมความเร็วรอบ 

• ตรวจวัดการใชพลังงานไฟฟาของเครื่องหลังการปรับปรุง 

• คํานวณผลประหยัด 
 
สภาพหลังปรับปรุง 

 ดําเนินการติดตั้งอุปกรณควบคุมเพ่ือลดความเร็วรอบของมอเตอรใหเหมาะสมกับสภาพความ

แปรเปลี่ยนภาระโหลดของมอเตอร  สามารถลดความสูญเสียทางดานพลังงานสรุปไดดังนี้ 

          

รูปท่ี 6.15 การตรวจวัดการใชพลังงานไฟฟาของเครื่องอัดอากาศ 

 

รูปท่ี 6.16 การใชพลังงานไฟฟาหลังการปรับปรุง 

พลังงานท่ีประหยัดท่ีได  14,065.20 kWh/ป   หรือเทียบเทา  1.20    toe/ป  
คิดเปนเงินท่ีประหยัดได    59,495.79 บาท/ป   เงินลงทุน 84,000  บาท 
ระยะเวลาคืนทุน   1.41  ป 
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คูมือ PLC 
 

 

ขอเสนอแนะและแนวทางการขยายผล 
 

ดําเนินการเพ่ิมในสวนอ่ืนของโรงงานโดยมีวิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 
   
คาไฟฟาเฉลี่ย     =      4.23  บาท/kWh 
ระยะเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร  =      12  ชั่วโมง   
จํานวนวันทํางานตอป    =      300  วัน   
กําลังไฟฟาของเครื่องกอนปรับปรุง   =      7.600   kW  
กําลังไฟฟาของเครื่องหลังปรับปรุง   =      3.693   kW  
คาใชจายในการปรับปรุงอ่ืน ๆ   =      84,000    บาท   
พลังงานไฟฟาท่ีลดลง (kWh/ป)   =      (7.600 -3.693)x12x300  

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

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

ระยะเวลาคืนทุน     =      1.41     ป 
 
6.2.4. กรณีศึกษา การตรวจสอบและแกไขปญหาท่ีเกิดจากสัญญาณเอาทพุตแบบอนาล็อก 

 
มาตรการใชอุปกรณตรวจจับการเคล่ือนไหวสําหรับบันไดเล่ือน 

ความเปนมาและลักษณะการใชงาน 

  อาคารประเภทโรงพยาบาล  ภายในอาคารมีการติดตั้งบันไดเลื่อนเพ่ือใหบริการ  เปนระยะเวลา 13 
ชั่วโมงตอวัน  ซ่ึงในการทํางานของบันไดเลื่อนเปดใหบริการตลอดเวลาแมขณะไมมีผูตองการใชงาน  เปน
สาเหตุทําใหสูญเสียพลังงานโดยปราศจากประโยชน         

ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 

  จากการสํารวจและตรวจวัดคาการใชพลังงานแลว พบวา  อาคารสามารถลดเวลาการทํางานของบันได
เลื่อนไดโดยไมมีผลกระทบตอการใหบริการโดยการติดตั้งอุปกรณตรวจจับการทํางาน (Movement Detector) 
เพ่ือหยุดการทํางานของมอเตอรขับเคลื่อนบันไดเลื่อนขณะไมมีการผานของผูใชบริการ  และเพ่ือปองกัน
มอเตอรมีการหยุดและเริ่มเดินใหมบอยครั้งซ่ึงอาจทําใหเกิดปญหาเก่ียวกับ Peak Demand  จะทําการติด
อุปกรณชวย Soft start  เพ่ือลดกระแสของมอเตอรขับเคลื่อนบันไดเลื่อนขณะเริ่มเดินใหม 
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คูมือ PLC 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6.17 แสดงบริเวณติดตั้งบันไดเลื่อนของอาคารกอนการปรับปรุง 

แนวคิดและข้ันตอนการดําเนนิการ 

1) สํารวจขอมูลและจัดทําสถิติของผูใชบริการบันไดเลื่อน 
2) ตรวจวัดคาพลังงานในชวงรับ load และ no load 
3) ประเมินหาคาการใชพลังงานเฉลี่ยของบันไดเลื่อน 
4) ติดตั้งอุปกรณ Movement detector และ soft start สําหรับบันไดเลื่อน 
5) ตรวจวัดการใชพลังงานหลังปรับปรุงและคํานวณผลประหยัดท่ีไดรับ 

 
สภาพหลังปรับปรุง 

การดําเนินมาตรการใชอุปกรณตรวจจับการเคลื่อนไหวสําหรับบันไดเลื่อน  สามารถชวยลดการสูญเสีย

พลังงานไฟฟาของอาคารขณะไมมีผูใชบริการ  สรุปไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

     รูปท่ี 6.18 แสดงการติดตั้งอุปกรณตรวจจับ (Movement detector) หลังการปรับปรุง 

พลังงานท่ีประหยัดได   17,794  kWh/ป    หรือเทียบเทา  1.52  toe/ป 
คิดเปนเงินท่ีประหยัดได   64,591   บาท/ป   เงินลงทุน  20,000  บาท 
ระยะเวลาคืนทุน   0.31  ป 
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คูมือ PLC 
 

 

 
ขอเสนอแนะและแนวทางการขยายผล  

 ควรมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณบันไดเลื่อนอยางสมํ่าเสมอ  ตลอดจนใหความรูและขอ

ความรวมมือใหพนักงานของอาคารมีการใชบันไดปกติของอาคาร  หากไมมีความจําเปนเรงดวนในการ

ปฏิบัติงาน  จะสามารถลดการใชพลังงานในอาคารลงไดอีกระดับหนึ่ง 

วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

จํานวนมอเตอรบันไดเลื่อน, N =  2 ตัว 
ขนาดกําลังมอเตอรบันไดเลื่อน, Pm =  2.50 kW 

เปอรเซ็นตการทํางานเดิมของบันไดเลื่อน Wo =  100 % 

เปอรเซ็นตการทํางานหลังติดตั้งอุปกรณ Wn =  25 % 

ราคาคาไฟฟา, CE =  3.63 บาท/kWh 
 

 
      

วันทํางาน, D =  365 วัน/ป 

ชั่วโมงการทํางาน, Hr =  13 ชั่วโมง/วัน 

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

  =  23,725 kWh/ป 

พลังงานไฟฟาท่ีใชหลังปรับปรุง Pn =  n*Pm*D*hr*(Wn/100) 

  =  5,931 kWh/ป 

กําลังไฟฟาท่ีลดลง Psave =  n*Pm  

  =  5.0 kW 

ดังนั้นพลังงานไฟฟาท่ีประหยัดได Esave =  Po-Pn  

  =  17,794 kWh/ป 

คิดเปนเงินท่ีประหยัดคาพลังงานไฟฟา Msave =  CE *Esave  

  =  64,591 บาท/ป 

การลงทุน       

จํานวนอุปกรณ  In =  2 ชุด 

ราคา C1 =  9,500 บาท 

คาติดตั้ง, C2 =  1,000 บาท 

รวมเปนเงินลงทุนท้ังสิ้น C3 =  In*(C1 + C2 )  

  =  20,000 บาท 

ระยะเวลาคืนทุน PB =  C3 / Msave  

  =  0.31 ป 
 
 

 
PLC for Energy Saving 6-43 

โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 



คูมือ PLC 
 

 
 

บรรณานุกรม 

• ประสิทธิ์ นางทิน, “โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร,” กรุงเทพฯ, สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

• ประสิทธิ์ นางทิน และทศพร พรหมสิทธิ์, “การควบคุมความตองการกําลังไฟฟาสูงสุดผานระบบ
เชื่อมโยงระหวางเครื่องจักรและคน,” การประชุมวิชาการ “เครือขายวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล” ครั้งท่ี 4, 2555. 

• สันติ หวังนิพพานโต ประสิทธิ์  นางทิน และเดียร จันทรศรี, “การควบคุม PLC ระยะไกล ผาน
อินเตอรเน็ต,” การประชุมวิชาการ “เครือขายวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ครั้ง
ท่ี 1, 2551. 

• จิตรภรณ นางทิน พิษณุ ศรีธงชัย และประสิทธิ์ นางทิน “การลดการใชพลังงานของเครื่องปรับอากาศ
ดวยการจายลมเย็นเฉพาะจุด” การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมไฟฟามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งท่ี 6, 2557 

• สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน “การใช PLC เพ่ือการประหยัดพลังงานในระบบมอเตอรไฟฟา” การอบรม
สัมมนาวิชาการ, กรกฎาคม 2554 

• สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน “การใช PLC เพ่ือการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ” การอบรม
สัมมนาวิชาการ, กรกฎาคม 2554 

• สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน “การใช PLC เพ่ือการประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ” การอบรม
สัมมนาวิชาการ, กรกฎาคม 2554 

• สถาบันเทคโนโลยปีทุมวัน “PLC ในการประหยดัพลังงาน” การอบรมสัมมนาวิชาการ วิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม, มีนาคม 2556 

• สถาบันเทคโนโลยปีทุมวัน “PLC ในการประหยดัพลังงาน” การอบรมสัมมนาวิชาการ วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี, เมษายน 2557 

• บริษัท ออมรอน จํากัด, เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร การใชงาน PLC ระดับ 1 (PLC 
Operation Level 1), การใชงาน PLC ระดับ 2 (PLC Operation Level 2) , การควบคุมเซอรโว
มอเตอรดวย PLC,  การใชงานซอฟแวร CX-Programmer, การใชงาน MMI / HMI, การประยุกตใช 
PLC และ PID ในงานควบคุมกระบวนการ, การใชงาน PLC ในระบบ Network แบบตางๆ และ
เทคนิคการเขียนและออกแบบโปรแกรมอยางมืออาชีพ 

• กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 107 มาตรการท่ีประสบผลสําเร็จในการอนุรักษ
พลังงานในอุตสาหกรรม , 2550 

• กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, โครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม โดยโรงงาน
อุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม “คูมือหลักสูตรการอนุรักษพลังงาน” 
กรกฎาคม 2557 

• กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, “คูมือมาตรการอนุรักษพลังงาน” , กรกฎาคม 2557 
 

 
PLC for Energy Saving 

โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 




	1 ปกคู่มือPLC59
	2 ปกใน
	3 กิตติกรรมประกาศ
	4 คำนำ
	5 สารบัญ
	6 Chapter 1
	7 Chapter 2
	o หลักการของลอจิก AND GATE
	o หลักการของลอจิก OR GATE
	o หลักการของ NAND GATE
	o หลักการของ NOR GATE
	o หลักการของ Exclusive OR GATE
	o หลักการของ NOT GATE

	8 Chapter 3
	9 Chapter 4
	10 Chapter 5
	- แลตชิ่งรีเลย์ (Latching relay)
	จากผลการสำรวจการใช้งานหม้อไอน้ำ  พบว่าค่า O2  ที่ทำการตรวจวัดได้จากไอเสียพบว่ามีค่าสูงกว่ามาตรฐาน แสดงให้เห็นถึงอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้เชื้อเพลิงมากเกินไป ซึ่งอากาศส่วนเกินนี้จะพาความร้อนออกไปทางปล่องไอเสีย

	11 Chapter 6
	12 หนังสืออ้างอิง
	13 ปกคู่มือPLC59 Bk

