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บทที่ 3 
การควบคุมพลังงานไฟฟาอัตโนมัติและการประมวลผล  

 (Automatic-control and data processing) 
 
ความสําคัญของเน้ือหาวิชา (Overview) 
 การควบคุมพลังงานไฟฟาอัตโนมัติสามารถแบงออกไดเปน  2 สวน คือ การควบคุมการทํางานของระบบ
ไฟฟา ใหมีความเท่ียงตรงและสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  อีกสวนเปนการควบคุมอุปกรณไฟฟาแบบ
อัตโนมัติเพื่อควบคุมอุปกรณไฟฟาตางๆ ใหทํางานอยางเหมาะสม โดยท่ีไมจําเปนตองมีคนควบคุม ซึ่งจะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ดังน้ัน เนื้อหาท่ีจําเปนตองกลาวถึงในบทน้ีจะ
ประกอบดวย การควบคุมการทํางานของระบบไฟฟาและอุปกรณไฟฟาแบบอัตโนมัติ พื้นฐานของการควบคุมแบบ
อัตโนมัติ ตัวควบคุมแบบตางๆ การประยุกตใชตัวควบคุม พื้นฐานการประมวลผลขอมูล และเพื่อใหการใชงาน
ระบบควบคุมเปนไปอยางงายและประหยัด จึงจําเปนตองกลาวถึงคอมพิวเตอร โดยเริ่มจากหลักการของ
คอมพิวเตอร ฐานขอมูล การสงขอมูล ตัวอยางและการประยุกตใชระบบควบคุมและการสงขอมูลในโรงงาน
อุตสาหกรรมและอาคาร เพ่ือใหระบบตางๆ ทํางานไดอยางเหมาะสมและประหยัดพลังงาน 
  
วัตถุประสงค (Objective) 

1. อธิบายหลักการควบคุมแบบอัตโนมัติ 
2. บอกระบบการควบคุมแบบตางๆ 
3. อธิบายเกี่ยวกับการประยุกตใชตัวควบคุม 
4. บอกตัวอยางและการประยุกตใชระบบควบคุมและการจัดสงขอมูลในงานอุตสาหกรรมและอาคาร 

 
 บทนํา (Introduction) 
 เนื้อหาในบทนี้กลาวถึงการควบคุมการทํางานของระบบไฟฟาและอุปกรณไฟฟาแบบอัตโนมัติ  พื้นฐาน
ของการควบคุมแบบอัตโนมัติ  อุปกรณควบคุมตาง ๆ  และการประยุกตใช  พื้นฐานการประมวลผลขอมูล  หลักการ
ของคอมพิวเตอร  ฐานขอมูล การสงขอมูล  ตัวอยางและการประยุกตใชระบบควบคุมและการสงขอมูลในงาน
อุตสาหกรรมและอาคาร 
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3.1 การควบคุมการทํางานของระบบไฟฟาและอุปกรณไฟฟาอัตโนมัติ 
(Automatic operation control of power system and equipment) 
3.1.1  การใชระบบอัตโนมัติในวงจรจายไฟฟา 
  (1)  การควบคุมสวิตชตัดตอวงจรจายไฟฟา 

 ระบบนี้ในระยะพัฒนามีการนําวิธีการตางๆ มาใช เชน การควบคุมแบบซีเควนซ แตปจจุบันท่ีใชกัน
เปนหลัก ไดแก การควบคุมดวยคอมพิวเตอร ตารางท่ี 3.1 แสดงหนาท่ีการทํางานของการ  ควบคุมดวยคอมพิวเตอร 
 

ตารางที่ 3.1  เคาโครงของงานอัตโนมัติ 
งาน รายละเอียดงาน 

การเฝาติดตาม เฝาติดตามสภาวะของระบบจายไฟ เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึน ใหแสดงผลที่แผงควบคุม หนาจอ 
CRT แบบตัวอักษร หรือหนาจอ CRT แบบกราฟฟก 

การบังคับควบคุมเม่ือเกิด
อุบัติเหต ุ

เม่ือเกิดอุบัติเหตุกับวงจรจายไฟเสนหนึ่งหรือหลายเสนพรอมๆ กัน หรือเม่ือแบงคทั้งแบงคเกิด
อุบัติเหตุหยุดทํางานเนื่องจากตัวแบงคเองหรือเนื่องจากไฟดับที่ระบบจายไฟตนทาง ใหทําการแกไข
หรือสงไฟสํารองให เพื่อบรรเทาปญหาไฟดับอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังสามารถทํางานสับกลับไปใช
ระบบจายไฟเดิมไดหลังจากที่แกไขอุบัติเหตุแลว 

การบังคับควบคุมแผนการ
ทํางาน 

ลงทะเบียนรายละเอียดงานท่ีตองดับไฟฟาของสถานียอยหรือวงจรจายไฟไวลวงหนา เพื่อในวันที่
ทํางานดังกลาวจะไดสามารถคํานวณโหลดที่เหมาะสมได และจัดทําข้ันตอนการบังคับควบคุมโดย
อัตโนมัติ สามารถบังคับควบคุมการดับไฟฟา สงไฟฟา และสับวงจรไฟฟาในวันที่ทํางานไดอีกดวย 

การจดบนัทึก จัดทําบันทึกการบังคับควบคุมเม่ือเกิดอุบัติเหตุ บันทึกกระแส คนหาและเรียบเรียงบันทึก ทําใบกํากับ 
รายงาน ใบปฏิบัติงานตามแผน รายงานไฟฟาดับ 

การแสดงผลกราฟฟก ปรับปรุงขอมูลและแสดงผลลาสุดบนอุปกรณ CRT แสดงผลกราฟฟก นอกจากนี้ยังมีหนาที่การทํางาน
อื่นๆ อีกมากเพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถดูผังวงจรจายไฟไดสะดวก 

การแกไขขอมูล ขอมูลของอุปกรณตางๆ เชน อุปกรณระบบจายไฟ SS แบงค สายไฟ โหลดในสวนตางๆ และอุปกรณ
ของผูใชไฟฟา รวมทั้งขอมูลหนาจอผังวงจรจายไฟ 

 
  (2)  การเก็บขอมูลการควบคุม 
  ระบบน้ีเปนการเก็บขอมูลโดยอัตโนมัติเก่ียวกับสภาพการบํารุงรักษาอุปกรณจายไฟ เชน แรงดันจาย 
โหลด ความเช่ือถือได 
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ตารางที่ 3.2  ตัวอยางขอมูลการควบคุมการจายไฟ 
วัตถุประสงค ชนิดของขอมูล รายละเอียดการกํากับควบคุม 
ขอมูลสําหรับ 

ควบคุม 
แรงดันสายไฟแรงสูง ขอมูลการควบคุมแรงดันจายไฟระบบแรงสูง 

 กระแสสายไฟแรงสูง (1) เฝาติดตามโหลดฟดเดอร ทํางานรวมกับการเดินเคร่ืองระบบไฟฟาเพื่อ
ใชอุปกรณจายไฟอยางมีประสิทธิภาพ และลดกําลังสูญเสีย 

(2) ปรับกระแสเฟสใหสมดุล 
การตัดตอสวิตชบนเสา (1) เฝาติดตามระบบจายไฟดวยการตรวจสอบสวนที่ดับไฟฟาเพื่อทํางาน 

และสวนที่ไฟฟาดับเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมทั้งการควบคุมระบบไฟฟา
ดวยคอมพิวเตอร 

(2) เดินเคร่ืองระบบไฟฟาอยางมีประสิทธิผลในเวลาที่มีความตองการใช
ไฟฟาสูงสุด 

ขอมูลสําหรับ 
กํากับควบคุม 

แรงดันสายไฟแรงสูง ตรวจสอบแรงดันตกในสายไฟแรงสูง เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุง
อุปกรณไฟฟา 

 แรงดันสายไฟแรงต่ํา (1) ตรวจสอบแรงดันตกในสายไฟแรงต่ํา เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุง
อุปกรณไฟฟา 

(2) ตรวจสอบจํานวนครั้งที่ เบี่ยงเบนจากแรงดันที่กําหนด (101±6V, 
202±20V) 

กระแสสายไฟแรงต่ํา เฝาติดตามโหลดของหมอแปลงบนเสา เพื่อใชเปนขอมูลในการเปลี่ยนขนาด
หมอแปลง 

จํานวนครั้งทีไ่ฟดบั ตรวจสอบความเชื่อถือไดในการจายไฟของแตละระบบจายไฟแตละสวน
อยางถูกตอง 

ระยะเวลาที่ไฟดับ ใชในการวางแผนเวียนตรวจ และแผนซอมบํารุงอยางมีประสิทธิผล 
กระแสลัดวงจร ใชเปนขอมูลในการสันนิษฐานสาเหตุของอุบัติเหตุและจุดที่เกิดอุบัติเหต ุ
ฮารโมนิก ใชเปนขอมูลในการควบคุมคุณภาพกําลังไฟฟา 

 
ตารางท่ี 3.2 แสดงตัวอยางขอมูลการควบคุมการจายไฟท่ีสําคัญ สัญญาณไฟฟาท่ีใชในระบบนี้จะคลายกับระบบ
ตรวจสอบคาอัตโนมัติท่ีจะกลาวตอไป 
 
  3.1.2  การใชระบบอัตโนมัติเกี่ยวกับโหลด 
 (1)  การควบคุมโหลดแบบรวมศูนย 
 ระบบนี้ประกอบดวยการควบคุมโหลดแบบรวมศูนยจากสถานียอย การสงสัญญาณจากอุปกรณสั่งการ
ไปยังเครื่องสงสัญญาณโดยท่ัวไปจะใชสายสัญญาณในการเช่ือมตอ สวนระหวางเครื่องสงสัญญาณกับโหลดท่ี
ตองการจะควบคุมจะใชท้ังสายไฟแรงสูงหรือแรงตํ่า สายสัญญาณ หรือคลื่นวิทยุ แตปจจุบันจะใชสายไฟแรงสูง
หรือแรงตํ่ากันมากท่ีสุด วิธีการใชสายไฟสงสัญญาณน้ี โดยท่ัวไปจะใชวิธีสัญญาณแรงดันความถี่เสียง (เรียกวาวิธี
ริปเปล) โดยนําแรงดันสัญญาณในชวงความถี่เสียงสงไปในคลื่นพาหะคือแรงดันและความถี่ตามปกติ 
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  (2)    การตรวจสอบคาอัตโนมัติ 
 วิธีนี้จะตรวจสอบคาจากมิเตอรวัดกําลังไฟฟาโดยอัตโนมัติ วิธีการตรวจสอบคาน้ีมีท้ังวิธีเอ็นเทอรมินัล
โคดเดอรโดยติดต้ังเครื่องบันทึกไวท่ีเทอรมินัลแตละตัวแลวสงขอมูลไปที่อุปกรณกลาง วิธีเอ็นรีเลยโคดเดอรโดย
รวบรวมขอมูลของแตละเทอรมินัลมาไวท่ีกลางทางจุดใดจุดหน่ึงแลวคอยสงขอมูลไปท่ีอุปกรณกลาง และวิธีสแกน
โดยจะสวนกลางจะเวียนตรวจสอบเทอรมินัลแตละตัวจนครบเพ่ือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพการใชงานของ
มิเตอรวัดกําลังไฟฟา  
 
  3.1.3  การควบคุมแรงดัน 
  (1)  การเลือกแรงดันแท็ปของหมอแปลง 
 เลือกแรงดันแท็ปของหมอแปลงไมใหแรงดันทุติยภูมิเมื่อไมมีโหลดมีคาสูงกวาแรงดัน สูงสุดของวงจร 
และใหแรงดันโหลดรวมอยูภายในชวงการเปลี่ยนแปลงแรงดันท่ียอมรับไดของอุปกรณโหลดดวย 
 (2)  วิธีแกไขการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟา 
 กรณีท่ีชวงการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟารวมกวางมากจนเกินขอบเขตท่ียอมรับไดของอุปกรณโหลด 
ตองมีการแกไขเชน ยายแรงดันสูงไปใกลจุดศูนยกลางโหลด (การใชวิธีจุดศูนยกลางโหลด) การลดอิมพีแดนซของ
ระบบไฟฟา การใชอุปกรณปรับแรงดัน การใชคาปาซิเตอรตอขนานโดยตัดตออัตโนมัติ เปนตน 
 
  3.1.4  การควบคุมเพาเวอรแฟกเตอร 
  (1)  วิธีควบคุมเพาเวอรแฟกเตอร 
 โดยท่ัวไปโรงงานจะติดต้ังคาปาซิเตอรเพื่อรักษาเพาเวอรแฟกเตอรใหอยูในระดับ 90-95% แตเม่ือการ
ติดต้ังโหลดเพิ่มเติม ก็จะเปนตองควบคุมเพาเวอรแฟกเตอรดวย การวัดเพาเวอรแฟกเตอรโดยท่ัวไปไมคอยใชวิธี
ติดต้ังเพาเวอรแฟกเตอรมิเตอรเขากับอุปกรณไฟฟา แตจะใชวิธีคํานวณดวยสูตร     ตอไปนี้ 
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 (2)  วิธีปรับเพาเวอรแฟกเตอร 
 (ก)  วิธีปรับเพาเวอรแฟกเตอรดวยการควบคุมเวลา 
 ใชในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกําลังไฟฟารีแอกทีฟอยางเปนแบบแผนซํ้าๆ กันในชวงเวลาหนึ่งๆ 
โดยการใชไทมสวิตชต้ังเวลาตัดตอคาปาซิเตอร 
  (ข)  วิธีปรับเพาเวอรแฟกเตอรดวยการควบคุมกําลังไฟฟารีแอกทีฟ 
 เปนวิธีการวัดกําลังไฟฟารีแอกทีฟ หากกําลังไฟฟารีแอกทีฟมีคาสูงกวาท่ีกําหนดไวจะตอคาปาซิ
เตอรเขามา และเมื่อกําลังไฟฟารีแอกทีฟมีคาตํ่ากวาท่ีกําหนดไวจะตัดคาปาซิเตอรออกไป 
  (ค)  วิธีปรับเพาเวอรแฟกเตอรดวยการควบคุมเพาเวอรแฟกเตอร 
 เปนวิธีการวัดเพาเวอรแฟกเตอรของวงจร หากเพาเวอรแฟกเตอรมีมุมลาหลังกวาท่ีกําหนดไวจะตอ
คาปาซิเตอรเขามา และเมื่อเพาเวอรแฟกเตอรมีคาลีดกวาท่ีกําหนดไวจะตัดคาปาซิเตอรออกไป 
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  3.1.5  การควบคุมโหลด 
    (1)  การควบคุมดีมานด 
 การควบคุมดีมานด หมายถึง การจํากัดกําลังไฟฟาท่ีตองการสูงสุดไวไมใหเกินคาๆ หนึ่ง โดยท่ีไมทําให
เกิดอุปสรรคในการใชไฟฟา เพื่อเดินเครื่องอุปกรณไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพและอนุรักษพลังงาน การควบคุมดี
มานดเมื่อกอนจะใหผูปฏิบัติงานคอยเฝาติดตามดีมานดมิเตอร และบังคับควบคุมโหลดดวยมือ แตระยะหลังมีการ
พัฒนาเครื่องตรวจวัดและควบคุมดีมานดซึ่งสามารถตรวจวัดและควบคุมความตองการกําลังไฟฟาสูงสุดโดย
อัตโนมัติ และมีการทํามาใชงานจริงแลว รูปท่ี 3.1 แสดงตัวอยางการนําเครื่องตรวจวัดและควบคุมดีมานดมาใช 
  (2)  การควบคุมกําลังไฟฟา 
 วัตถุประสงคในการควบคุมกําลังไฟฟา คือการทําใหการผลิตและการทํางานตางๆ ใน  โรงงานหรือ
สถานประกอบการ เปนไปโดยราบรื่น ดวยการใชกําลังไฟฟาอยางเหมาะสมและคุมคาทางเศรษฐศาสตร เพื่อลด
กําลังไฟฟาและตนทุนไฟฟาตอหนวยของผลิตภัณฑ 
 

 
รูปที่ 3.1 ตัวอยางการนําเคร่ืองตรวจวัดและควบคุมดีมานดมาใช 

 
ตัวอยางของวิธีการลดกําลังไฟฟา ไดแก การลดการใชงานในขณะท่ีไมจะเปน การเดินเครื่องใหมี

ประสิทธิภาพสูง การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต การปรับปรุงอุปกรณ เปนตน 
 

3.2   พ้ืนฐานของการควบคุมแบบอัตโนมัติ   (Fundamental  of automatic control) 
  3.2.1  เคาโครงของการควบคุมอัตโนมัติ 
 การบังคับเปาหมาย เชน เครื่องจักรหรืออุปกรณ อยางเหมาะสมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว เรียกวา การ
ควบคุม  เปาหมายในท่ีนี้อาจเปนวัตถุ เครื่องจักร กระบวนการผลิต หรือระบบท่ัวๆ ไป เรียกวา เปาหมายการควบคุม 
สวนอุปกรณท่ีทําหนาท่ีควบคุม เรียกวา เครื่องควบคุม (controller) เมื่อนําเครื่องควบคุมกับเปาหมายการควบคุมมา
ประกอบกันเปนระบบ จะเรียกวา ระบบควบคุม (control system) 

แหลงจายไฟ 

ควบคุม ควบคุม 

โหลด 

มิเตอรวัดคิดคาบริการ 

หมอแปลงเครื่องวัด 
มิเตอรคิดคาบริการ 

หมอแปลง 

มิเตอรหนวยไฟฟา 
(มีเครื่องกําเนิดพัลส) 

มิเตอรวัดความ 
ตองการไฟฟา

เคร่ืองตรวจจับ 
สัญญาณพัลส 

เคร่ืองตรวจจับ 
สัญญาณพัลส 

มิเตอรหนวยไฟฟา 
(มีเครื่องกําเนิดพัลส) 

หมอแปลง
เคร่ืองวัด

อยางใดอยางหนึ่ง 

เคร่ืองควบคุม 

เคร่ืองตรวจวัด 
คํานวณ แสดงผล 
สงเสียงเตือน บันทึกผล 
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 การควบคุมอัตโนมัติ เปนการควบคุมโดยอัตโนมัติดวยเครื่องควบคุม กลาวคือ หมายถึงการควบคุมทุก
ชนิดนอกเหนือจากการควบคุมดวยมือ ซึ่งมีวิธีการหลักๆ ดังตอไปนี้ 
  3.2.1.1 sequential control:  
  เปนการควบคุมอัตโนมัติควบคูกับการควบคุม feedback ใชกับการเดินเครื่อง-หยุดเครื่องเครื่องจักรและ
กระบวนการผลิตตางๆ โดยอัตโนมัติ เปนการควบคุมตามลําดับหรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวลวงหนา และทํางานไป
ตามลําดับข้ันตอน (กระบวนการ) ของการควบคุม 
  3.2.1.2 feedback control:  
  เปนการควบคุมโดยนําปริมาณดาน output (controlled variable) ปอนกลับ (feedback) เขาไปท่ี 
reference input เปรียบเทียบท้ังสองคาแลวพยายามปรับแกไขใหมีคาเทากัน 
 
โดยท่ัวไปการทําการควบคุมแบบปอนกลับ (feedback control) จะเรียกวา การควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งแบงออกไดเปน 
  (1)  การควบคุมกระบวนการ: เปนการควบคุมทางกายภาพ ทางเคมี หรือการไหลเวียนของวัตถุดิบ 
 (2)  กลไกเซอรโว: เปนการควบคุมเก่ียวกับการทํางานของเครื่องจักร  
  (3)  เครื่องปรับอัตโนมัติ: เปนการควบคุมเพ่ือรักษาระดับปริมาณทางฟสิกส (แรงดันไฟฟา ความถี่ 
อุณหภูมิ ฯลฯ) เปนตน 
 
  3.2.2  transfer function 
 เมื่อใหคาต้ังตนของ transfer element ท้ังหมดเปนศูนย  แลวอัตราสวน G(s) ระหวาง Laplace transform 
Y(s) ของoutput function y(t) ตอ Laplace transform X(s) ของ input function x(t)       เรียกวา transfer function ของ 
transfer element 
 

  G(s) = Y(s) / X(s) หรือ Y(s) = G(s) X(s) 
 

กลาวคือ Laplace transform ของ output จะเทากับผลคูณของ transfer function กับ Laplace transform      ของ input  
transfer function ของ transfer element ท่ีสําคัญมีดังตอไปนี้ 
  (1)  proportional element: เทากับ k0 เมื่อใหคาคงท่ีของการแปรผันเทากับ k 
  (2)  differentiation element: TDs และ TD เปนคาคงท่ีแสดงคุณลักษณะของ transfer element   
  (3)  integration element: TIs และ TI เปนคาคงท่ีแสดงคุณลักษณะของ transfer element 

  (4)  1st order delay element: 
1Ts

1
+

 และ T เปน time constant  

  (5)  2nd order delay element: 
1s2s

1
2 +ξ+

   

  (6)  dead time τ : e-st 
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  3.2.3  Block diagram 
 Block diagram โดยท่ัวไปจะแสดง transfer element หลายๆ ตัวและแสดงเสนทางสัญญาณ เราสามารถใชกฎ
การแปลงสมมูลตามตารางท่ี 3.3 เพ่ือจัดรูปท่ี block ใหมได 
 

ตารางที่ 3.3    การแปลงสมมลูของ block diagram 

 
 
 3.2.4  ตัวควบคุมอัตโนมัติในทางอุตสาหกรรม 
 ตัวควบคุมอัตโนมัติมีหนาท่ีเปรียบเทียบสัญญาณทางออกของระบบกับคาท่ีตองการไปควบคุมระบบหรือคาท่ี
อางอิงซ่ึงเปนคาท่ีเขาของระบบ  ผลจากการเปรียบเทียบจะไดคาท่ีเบ่ียงเบนหรือผิดพลาด  ตัวควบคุมอัตโนมัติจะนํา
สัญญาณท่ีเบ่ียงเบนน้ีไปสรางเปนสัญญาณเพื่อควบคุมใหระบบลดการเบ่ียงเบนหรือลดคาท่ีผิดพลาดใหเปนศูนย 
หรือนอยท่ีสุด 
  ตัวควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรมสวนใหญใชแหลงจายเปนไฟฟาหรือความดันของไหล  บางกรณีตัว
ควบคุมอัตโนมัติอาจแบงตามลักษณะการใชงาน เชน ตัวควบคุมทางนิวเมติกส ตัวควบคุมทางไฮดรอลิค หรือตัว
ควบคุมทางไฟฟา เปนตน 
 
  สวนประกอบตัวควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 
 ตัวควบคุมอัตโนมัติจะตรวจสอบสัญญาณผิดพลาด ซึ่งปกติจะมีขนาดเล็กมากแลวนํามาขยายจนไดคาโต
พอท่ีจะนําไปใชงานได  ดังน้ันตัวควบคุมอัตโนมัติจึงจําเปนตองมีวงจรขยายรูปท่ี 3.2 แสดงถึงบล็อกของตัวควบคุม
อัตโนมัติในอุตสาหกรรม ประกอบกับสวนสําหรับการวัดสัญญาณทางออกจากระบบซ่ึงหมายถึงโรงงาน  ตัว

การกระทํา กอนแปลง หลังแปลง คําอธิบายการกระทํา 

สลับ block 

สลับจุดรวม 

ยายจุดรวม 

ยายจุดแยก 

ตออนุกรม 

ตอขนาน 

ตอ feedback 
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ควบคุมประกอบดวยสวนเปรียบเทียบหรือสวนตรวจจับความผิดพลาดและสวนขยายสัญาณ  สวนสําหรับทําหนาท่ี
แปลงสัญญาณทางออกจากระบบ เชน ระยะการเคลื่อนท่ี    ความดัน หรือสัญญาณไฟฟา เปนตน ใหกลายเปน
สัญญาณท่ีเปรียบเทียบไดกับสัญญาณอางอิง  สวนการวัดน้ีเปนสวนหนึ่งของทางปอนกลับในระบบควบคุมแบบ
วงจรปด  การปรับคาของตัวควบคุมจะเปลี่ยนไปเปนสัญญาณอางอิงท่ีปอนเขา ขณะท่ีสัญญาณปอนกลับจะเปน
สัญญาณทางออกของสวนการวัด  วงจรขยายจะขยายสัญญาณผิดพลาดท่ีเปรียบเทียบระหวางสัญญาณอางอิงกับ
สัญญาณทางออกจากสวนการวัดใหมีขนาดโตพอท่ีจะนําไปปอนเขาระบบ เพื่อกระตุนใหระบบทํางานตอไป 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.2   ภาพบล็อกของตัวควบคุมอัตโนมัติและสวนสําหรับการวัด 
 
  3.2.5  การกระทําการควบคุม 
 การกระทําการควบคุมของตัวควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม  ตองอาศัยหลักการของการควบคุมรูปท่ีแบบ
ตางๆ มีรายละเอียดดังน้ี 
  3.2.5.1   การควบคุม feedback 
  (1)   การสรางระบบควบคุม feedback   ในระบบควบคุมแบบปอนกลับ เปาหมายการควบคุมและเครื่อง
ควบคุมจะเช่ือมตอกันตามรูปท่ี 3.3              

           
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.3 โครงสรางของระบบควบคุม feedback 
 

 

reference input 
คาเบ่ียงเบน (สัญญาณ actuating signal) 

การรบกวน 
(disturbance) 

ตัวตรวจวัด 
(detecting 
element) 

ตัวควบคุมสุดทาย 
(final control 

element) 

เปาหมายการควบคุม 
(controlled object) 

 
ตัวแปรบังคับ 
(manipulated 

ตัวแปรควบคุม 
(controlled ตัวเปรียบเทียบ 

(comparing 
element) 

เครื่องควบคุม (controller) 
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- เปาหมายการควบคุม: อุปกรณท่ีเปนเปาหมายของการควบคุม (เชน มอเตอร) 
- การรบกวน: การกระทําจากภายนอกท่ีทําใหสถานะของเปาหมายเปลี่ยนไป (เชน การเปลี่ยนแปลงของ 

load การเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟา) 
- ตัวแปรควบคุม: ตัวแปรท่ีตองควบคุม (เชน ความเร็วรอบของมอเตอร) 
- ตัวตรวจวัด: สวนท่ีทําหนาท่ีวัดตัวแปรควบคุม และแปลงเปนปริมาณ feedback 
- reference input: คาท่ีกําหนดท่ีจะตองควบคุมใหไดตามน้ัน หรือสัญญาณ input ท่ี   สอดคลองกับคาท่ี

กําหนด 
- ตัวเปรียบเทียบ: สวนท่ีทําหนาท่ีกําเนิดผลตางระหวาง reference input กับปริมาณ feedback ท่ีสอดคลอง

กับตัวแปรควบคุม (เชน potential meter) 
- คาเบ่ียงเบน: ผลตางระหวาง reference input กับปริมาณ feedback บางครั้งก็เรียกวา สัญญาณ actuating 

signal เนื่องจากคาเบ่ียงเบนนี้จะเปน input ของตัวควบคุมสุดทาย 
- ตัวควบคุมสุดทาย: สวนท่ีทําหนาท่ีกําเนิดตัวแปรบังคับเพ่ือทําการควบคุมอยาง เหมาะสม (เชน วงจร 

stabilizing circuit และวงจรขยาย) 
- ตัวแปรบังคับ: ตัวแปรท่ีใชในการควบคุมเปาหมายการควบคุม (เชน field current  ของมอเตอร) 

 การแสดงระบบควบคุมดวยเสนทางของสัญญาณ (เชน  reference input  คาเบ่ียงเบน ตัวแปรบังคับ ตัวแปร
ควบคุม ฯลฯ) กับ transfer element ท่ีใชในการแปลงสัญญาณน้ันใหเปนสัญญาณอื่น (เชน ตัวควบคุมสุดทาย 
เปาหมายการควบคุม ตัวตรวจวัด ฯลฯ) ดังรูปท่ีขางตน เรียกวา block diagram รูปท่ีนี้สะดวกตอการแสดง
วัตถุประสงคของการควบคุม เสนทางของสัญญาณตางๆ ในระบบควบคุม โครงสรางของ element ตางๆ เปนตน 
 เมื่อทําการควบคุม feedback หากมีการกระทําจากภายนอก (การรบกวน) ซึ่งพยายามทําใหระบบควบคุม
สูญเสียเสถียรภาพ หรือเมื่อคุณสมบัติของอุปกรณควบคุมเปลี่ยนแปลงไป และผลกระทบนั้นแสดงออกมาทางตัว
แปรควบคุมแลว ผลกระทบนั้นจะถูก feedback ทันทีเพื่อแกไขใหถูกตอง 
 อยางไรก็ตาม หากคอยใหการรบกวนสงผลกระทบตอตัวแปรควบคุมกอนแลวจึงเริ่ม แกไข การทํางานจะ
ลาชาทําใหไดผลลัพธไมดี ดังน้ัน จึงควรตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกโดยตรง แลวพยายามลบลางการ
กระทําน้ัน การควบคุมเชนนี้เรียกวา การควบคุม feedforward ใชกันมาก อุตสาหกรรมกระบวนการผลิต 
 ระบบควบคุม feedback มีหลายประเภทตามคุณสมบัติของคาท่ีกําหนดดังตอไปนี้ 

(1) set point control: การควบคุมท่ีมีคาท่ีกําหนดเปนคาคงท่ีคาหน่ึง 
(2) tracking control: การควบคุมท่ีคาท่ีกําหนดอาจเปลี่ยนแปลงเปนคาใดๆ 
(3) program control: การควบคุมท่ีคาท่ีกําหนดมีการเปลี่ยนแปลงตามท่ีกําหนดไว  ลวงหนา รวมถึงการ

ควบคุมท่ีบางครั้งไมเพียงแตคาท่ีกําหนดเทาน้ัน แตท้ังประเภทและรูปท่ีแบบการควบคุมก็มีการเปลี่ยนแปลงตามท่ี
กําหนดไวลวงหนาดวย 
 ตัวแปรท่ีใชในระบบควบคุม ประกอบดวย ตัวแปรควบคุม  x  คาท่ีกําหนด r   ตัวแปรบังคับ u  คาท่ีวัดได y  
การรบกวน v   สัญญาณรบกวนในการตรวจวัด w   ความความเคล่ือน e 
 บางครั้ง เราก็เรียกตัวควบคุมสุดทาย เปาหมายการควบคุม และตัวตรวจวัด รวมๆ กันวา กระบวนการ 
(process) และเรียกคาท่ีกําหนดวา SV เรียกคาท่ีวัดไดวา PV เรียกตัวแปรบังคับวา MV 
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  (2)   การควบคุม PID 
 การควบคุม feedback เปนการแกไขคาเบ่ียงเบนระหวางตัวแปรควบคุมกับคาท่ีกําหนดดวยวิธีการอยางใด
อยางหน่ึง ใหสอดคลองกับระดับคาเบ่ียงเบนน้ัน ในการควบคุม feedback นี้ มีปญหาคือทําอยางไรระบบจึงจะ
ตอบสนองไดอยางรวดเร็ว กลาวคือ สามารถลดคาเบ่ียงเบนใหเหลือนอยลงไดอยางรวดเร็วในขณะท่ีใน
กระบวนการจะมีความลาชา (delay) เกิดข้ึน และทําอยางไรระบบจึงจะมีเสถียรภาพไปในขณะเดียวกัน 
 การควบคุมพ้ืนฐานของการควบคุมกระบวนการ มีท้ังการควบคุมอัตราไหล การควบคุมระดับของเหลว 
การควบคุมอุณหภูมิ การควบคุมความดัน เปนตน ระบบควบคุมเหลาน้ี ตัวอยางเชน ระบบควบคุมอัตราไหล จะทํา
การตรวจวัดอัตราไหล และกําหนดตัวแปรบังคับดวยเครื่องควบคุมอัตราไหล (FC) เพื่อใหตรงกับคาท่ีกําหนด       
ดังรูปท่ี 3.4 
 

 
รูปที่ 3.4 ระบบควบคุมอัตราไหล 

 
 การควบคุมท่ีนําพจนท่ีแปรผันตาม (Proportional) คาเบ่ียงเบน พจนอินทิเกรต (Integral) เพื่อลบลางคา
เบ่ียงเบน และพจนท่ีมีความหมายถึงทิศทางการเพ่ิมหรือลดของคาเบ่ียงเบน (Derivative) มาบวกกันเพื่อใชควบคุม 
มีช่ือเรียกโดยนําอักษรตนของท้ังสามคํามาเรียกกันวา การควบคุม PID แมวาการควบคุม feedback จะมีหลายวิธี แต
การควบคุม PID เปนวิธีท่ีสะดวกและนิยมใชกันมากท่ีสุด 
  (ก)   การกระทํา P 
 รูปท่ี 3.5 (a) แสดงการกระทํา P โดยเม่ือ input เปลี่ยนแปลงไปอยางกระทันหัน 1 หนวย output จะ
เปลี่ยนแปลงไป Kc ทันทีโดยไมมีการลาชา คา Kc เรียกวา proportional gain เมื่อคาน้ีมีคามากข้ึน คาเบ่ียงเบนจะ
ลดลง แตหากมีคามากเกินไป ระบบจะเริ่มแกวง และจะ diverge ในท่ีสุด เนื่องจากในการกระทํา P เมื่อคาเบ่ียงเบน
เปน 0 สัญญาณ actuating signal จะเทากับ 0 ดวย ดังน้ัน จึงเกิดปญหาคือ คา เบ่ียงเบนเล็กนอยจะคงอยูตลอดไปไม
หายไป คาคาเบ่ียงเบนนี้เรียกวา offset 
  (ข)   การกระทํา PI 
 รูปท่ี 3.5 (b) แสดงการกระทํา PI โดยนอกจาก output ของการกระทํา P เชนเดียวกับขางตนแลว ยังเพ่ิมการ
กระทํา I ไดแก output รูปท่ี ramp ซึ่งเพ่ิมข้ึนเปนฟงกชันอันดับ 1 อีกดวย ความชันของ ramp output เทากับ Kc /TI 
โดย TI เรียกวา integral time การกระทําน้ีจะกําจัด offset ท่ีเหลือจากการกระทํา P แตหากการกระทํา I มากเกินไป 
(integral time มีคานอย) ระบบจะไมมีเสถียรภาพ จึงตองใชความระมัดระวัง 
  (ค)  การกระทํา PD 
 รูปท่ี 3.5 (c) แสดงการกระทํา PD โดยเม่ือมี ramp input เขามา การกระทํา D (อนุพันธ) จะทําให output จะ
มีลักษณะเรง output ของการกระทํา P ท่ีแสดงดวยเสนประ ใหเร็วข้ึนเทากับเวลา TD คา TD เรียกวา derivative time 
ซึ่งมีผลในการเพิ่มความเร็วในการตอบสนองและชวยทําใหระบบมีเสถียรภาพ อยางไรก็ตามก็มีขอเสีย คือ กรณีท่ี 

กําหนด 

เครื่องตรวจวัด วาลวควบคุม 
ของเหลว 
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input มีสัญญาณรบกวนอยูดวย สัญญาณรบกวนน้ีจะถูกขยายใหใหญข้ึนและปรากฏออกมาท่ี output รวมท้ังการ
กระทํา PD ยังมี offset เกิดข้ึนดวย 

 
                           (a) การกระทํา P               (b) การกระทํา PI     (c) การกระทํา PD 

 
รูปที่ 3.5 การกระทํา Proportional (P), Integral (I), Derivative (D) 

 
 การกระทํา P และการกระทํา PD จะใชในกระบวนการท่ีแมจะมี offset เกิดข้ึนก็ไมเปนปญหาเทาใดนัก 
และในกระบวนการที่มีลักษณะ integral เชน ระดับของเหลว เปนตน ขณะท่ีกระบวนการท่ีจะเกิดปญหาข้ึนหากมี 
offset จะใชการกระทํา PI หรือการกระทํา PID ในการควบคุมอัตราไหลและความดัน กระบวนการจะมีการ
ตอบสนองเร็ว ดังน้ัน การกระทํา PI ก็มีการตอบสนองรวดเร็วเพียงพอ และหากมีสัญญาณรบกวนสูงในการตรวจวัด 
บางครั้งหากใชการกระทํา PID ก็จะยิ่งทําใหสถานการณเลวรายลงไปอีก ในการควบคุมอุณหภูมิ กระบวนการจะมี
การตอบสนองชา ดังน้ัน จึงใชการกระทํา PID เพื่อเรงการตอบสนองใหรวดเร็วข้ึนและลดการ overshoot 
  (3)  การควบคุม feedforward 
 การควบคุม feedforward หมายถึง การควบคุมโดยการคาดการถึงผลกระทบของการรบกวน และทําการ
แกไขลบลางผลกระทบท่ีจะมีตอระบบกอนท่ีจะเกิดผลกระทบน้ันข้ึน โดยท่ีหากมีความผิดพลาดในการพยากรณ
ผลกระทบของการรบกวน หรือมีความผิดพลาดในแบบจําลอง จะทําใหเกิด offset ข้ึน ดังน้ัน การควบคุมแบบน้ีจึง
มักไมใชเดี่ยวๆ แตโดยมากจะใชควบคูกับการควบคุม feedback เพื่อปรับปรุงการควบคุมการรบกวนใหดียิ่งข้ึน     
รูปท่ี 3.6) 

                       
รูปที่ 3.6  block diagram ของระบบควบคุมที่ใชรวมกับ feedforward 

   
  

การกระทํา P การกระทํา P 

เคร่ืองวัด-ปรับ 
feedforward 

เคร่ืองวัด-ปรับ 
feedback 

   คุณลักษณะของ 
การรบกวน 

เปาหมาย 
การควบคุม 
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(4)   การควบคุม ratio 
 การควบคุม ratio หมายถึง วิธีการควบคุมในระบบควบคุม 2 ระบบ โดยใชคาท่ีไดจากการนําคาท่ีวัดไดใน
ระบบหนึ่งมาคูณกับอัตราสวนแลวใชเปนคาท่ีกําหนดของอีกระบบหนึ่ง 
  (5)   การควบคุม cascade 
 ในการควบคุมอุณหภูมิในกระบวนการ บอยครั้งท่ีอุณหภูมิซึ่งเปนตัวแปรควบคุมสุดทาย จะมีตัวแปรบังคับ
เปนอัตราไหล ในระบบเชนนี้ บางครั้งเม่ือความดันตนของระบบของไหลมีการเปลี่ยนแปลง อัตราไหลจะเกิดความ
ปนปวน กลายเปนการรบกวนทําใหระบบอุณหภูมิผิดพลาดไปดวยได เพื่อปองกันเหตุการณเชนนี้ จึงมีการควบคุม 
cascade ดังรูปท่ี 3.7 (b) และรูปท่ี 3.8 
 

  
 (a) การควบคุมอุณหภูมิดวย loop เดียว (b) การควบคุมอุณหภูมิดวยการควบคุม cascade 

 
รูปที่ 3.7 การควบคุมอุณหภูมิ 

 
 

รูปที่ 3.8 block diagram ของการควบคุม cascade 
 
  3.2.5.2  การควบคุม sequential 
       (1) โครงสรางและการทํางานของการควบคุม sequential 
   การควบคุม sequential มีการใชงานกวางขวาง ต้ังแตเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน สัญญาณไฟ
จราจร ลิฟตโดยสาร จนถึงเครื่องจักรกล เครื่อง ลําเลียง สายพาน รวมถึงการควบคุมไลนประกอบรถยนต การ
ควบคุมสายสง-จายไฟฟา เปนตน 
  รูปท่ี 3.9 แสดงโครงสรางของการควบคุม sequential อัตโนมัติ อยางไรก็ตาม คําส่ังทํางาน 
คําส่ังควบคุม สัญญาณบังคับตัวแปรควบคุม อาจจะมีมากกวา 1 ตัว ในระบบท่ีซับซอนอาจจะมีหลายตัวหรือหลาย
สิบตัวก็ได 

กระบวนการ 
อุณหภูมิ 

กระบวนการ 
อุณหภูมิ 

วาลวควบคุม 

เชื้อเพลิง 

กําหนดอุณหภูมิ 

เชื้อเพลิง 
วาลวควบคุม 

กําหนดอุณหภูมิ 

กําหนดอัตราไหล 

เครื่องวัดอัตราไหล 

ควบคุม 
อุณหภูมิ 

ควบคุม 
อัตราไหล 

ระบบ 
อัตราไหล 

ระบบ 
อุณหภูมิ 

minor loop 

major loop 
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 เปาหมายการควบคุม: สิ่งท่ีตองการจะควบคุม 
 ตัวควบคุม: สวนท่ีมีหนาท่ีตัดสินใจทางตรรกะอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงคําส่ังทํางานเพ่ือใหเริ่มทํางาน 
สัญญาณตรวจวัดตัวแปรควบคุม หรือสัญญาณท่ีเก็บไวในหนวยความจํา รวมท้ังระยะเวลา เพื่อกําเนิดคําส่ังควบคุม 
 ตัวควบคุมสุดทาย: ทําหนาท่ีขยายคําส่ังควบคุมอยางเหมาะสม และบังคับเปาหมายการควบคุมโดยตรง 
  ตัวแปรควบคุม: ปริมาณทางฟสิกสท่ีเปนเปาหมาย 
 ตัวตรวจวัด: สวนท่ีทําหนาท่ีตรวจวัดสถานะของตัวแปรควบคุม ความแตกตางจากการควบคุม feedback ก็
คือ เปนการตรวจวัดในเชิงคุณภาพ ดังน้ันโดยสวนใหญแลวสัญญาณคาท่ีตรวจวัดจึงเปนสัญญาณ binary 
 

 
 

รูปที่ 3.9 โครงสรางของการควบคุม sequential อัตโนมัติ 
 
  (2)   การควบคุม sequential ประเภทตางๆ 
 รูปท่ี 3.10 แสดงการควบคุม sequential ประเภทตางๆ อยางไรก็ตาม ระบบควบคุมในทางปฏิบัติจะ
ประกอบดวยระบบเหลาน้ีมาประกอบเขาดวยกันอยางซับซอน 

 
รูปที่ 3.10 การควบคุม sequential ประเภทตางๆ 

 
   (ก)  timer program control 

 ลําดับการควบคุมจะเก็บไวในหนวยความจํา และใชเครื่องต้ังเวลากําหนดจังหวะในการทําการ
ควบคุมน้ัน จึงเปนการควบคุม sequential ท่ีทําการควบคุมเม่ือไดเวลาท่ีกําหนดตามลําดับท่ีกําหนดไว 

วงจรรีเลย 
วงจรไอซีดิจิตัล 
เครื่องต้ังเวลา 
programmable 
controller (PC) 
คอมพิวเตอรดิจิตัล 

การปอนและอาน 
โปรแกรม 

มอเตอร 
hydraulic cylinder 
air cylinder 
คลัตชแมเหล็กไฟฟา 

คําส่ังทํางาน บังคับ ตัวประมวล 
ผลคําส่ัง 

ตัวควบคุม ตัวควบคุม 
สุดทาย 

เปาหมาย 
การควบคุม 

ตัวตรวจวัด 
(เซ็นเซอร) 

ไมโครสวิตช 
ลิมิตสวิตช 
โฟลตสวิตช 
เทอรโมสวิตช 
photo sensor 

การเปล่ียนแปลงทางกล 
การเปล่ียนแปลงแรงดัน-กระแสไฟฟา 
การเปล่ียนแปลงความรอน-แสง 

สัญญาณ 
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(ข)  sequential program control 
 เปนการควบคุม sequential ท่ีในหนวยความจําจะบรรจุไวแตลําดับการควบคุมเทาน้ัน สวนจังหวะ

ในการควบคุมน้ันจะข้ึนอยูกับสัญญาณตรวจวัดจากเครื่องตรวจวัด เครื่องตรวจวัดท่ีใชมีท้ังสวิตชความดัน level 
switch ลิมิตสวิตช เปนตน 

(ค)  conditional control 
  เปนการควบคุมโดยตัดสินจากผลการตรวจวัดแลวจึงออกคําส่ังควบคุม การควบคุมconditional 
control ใชในวงจรปองกัน เชน การปองกันอันตราย การปองกันความเสียหายของอุปกรณ เปนตน 
 
3.3  อุปกรณควบคุมแบบตาง ๆ  และการประยกุตใชงาน  (Type of controller and application) 
3.3.1  การควบคุมซีเควนซ  
                         
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.11 แสดงการเดินสาย เปนวงจรซีเควนซ 
 

 เปนการควบคุมลําดับการทํางานของอุปกรณในระบบใหทํางานตามเงื่อนไขการเริ่มตนและสิ้นสุดของ
กระบวนการตอเนื่องเรียงลําดับกัน  ในการควบคุมอุปกรณสวนใหญจะเปนสัญญาณเปดปด (ON/OFF) ใหอุปกรณ 
เชน มอเตอร  โซลินอยด  ทํางานหรือหยุดทํางานเทาน้ัน  ในการควบคุมการทํางานของอุปกรณนั้น นอกจากจะ
พิจารณาเงื่อนไขในการทํางานแลวยังตองพิจารณาถึงชวงเวลาในการทํางานดวย 

1. หนาสัมผัสท่ีปดในขณะท่ีสวิตชยังไมถูกกดเปนหนาสัมผัสชนิด b หรือปกติปด (Normally Close 
Contact) 

2 หนาสัมผัสท่ีเปด  ถาสวิตชถูกกดเปนหนาสัมผัสชนิด a หรือปกติเปด (Normally Open Contact)             
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3.3.1.1  สัญลักษณอุปกรณในวงจรซีเควนซ  แสดงดังรูปที่  3.12  
  3.3.1.2  ระบบที่ใชควบคุมในการควบคุมตามลําดับ 

1.  ระบบไฟฟา  คือ  ระบบท่ีใชไฟฟาท่ัวๆไป  ท่ีมีรีเลย (relay)  ไทเมอร (timer)  เคานเตอร 
(counter)  สวิตซตางๆ  เปนตน 

2.  ระบบวงจรท่ีใชลอจิก  ปจจุบันไมนิยมใชกันแลว 
3.  ระบบท่ีใชสวิตซลูกเบ้ียว  ปจจุบันไมนิยมใชกันแลว 
4.  ระบบ PLC  เปนระบบท่ีนิยมใชกันมากในปจจุบัน  ประกอบดวยหนวยรับขอมูล หนวย

ประมวลผลกลาง  หนวยสงขอมูล  เงื่อนไขการควบคุม  ทําไดโดยเขียนโปรแกรม  
 

 3.3.2  โปรแกรมเมเบิล  ลอจิก  คอนโทรลเลอร  (PLC)  
 PLC  เปนอุปกรณชนิดโซลิด-สเตท (Solid State)  ท่ีทํางานแบบลอจิก (Logic Function) การออกแบบการ
ทํางานของ PLC จะคลายกับหลักการทํางานของคอมพิวเตอร  จากหลักพื้นฐานแลว PLC จะประกอบดวยอุปกรณท่ี
เรียกวา Solid-State Digital Logic Elements เพื่อใหทํางานและตัดสินใจแบบลอจิก PLC ใชสําหรับควบคุม
กระบวนการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณในโรงงานอุตสาหกรรม 
 การใช PLC สําหรับควบคุมเครื่องจักรหรืออุปกรณตาง ๆ   ในโรงงานอุสาหกรรมจะมีขอไดเปรียบกวาการ
ใชรีเลย (Relay) ซึ่งจําเปนจะตองเดินสายไฟฟา  หรือท่ีเรียกวา  Hard-Wired  ฉะน้ันเมื่อมีความจําเปนท่ีตองเปลี่ยน
กระบวนการผลิต  หรือลําดับการทํางานใหม  ก็ตองเดินสายไฟฟาใหม  ซึ่งเสียเวลาและเสียคาใชจายสูง  แตเมื่อ
เปลี่ยนมาใช PLC แลวการเปลี่ยนกระบวนการผลิตหรือลําดับการทํางานใหมนั้นทําไดโดยการเปลี่ยนโปรแกรมใหม
เทาน้ัน  นอกจากน้ีแลว PLC ยังใชระบบโซลิดสเตท ซึ่งนาเช่ือถือกวาระบบเดิม  การเกินกระแสไฟฟานอยกวาและ
สะดวกกวาเมื่อตองการขยายข้ันตอนการทํางานของ   เครื่องจักร 
 PLC  ของแตละบริษัทจะมีช่ือเรียกแตกตางกันในแตละประเทศคือ 
 PC  หรือ  Programmable  Controller  เรียกกันในประเทศอังกฤษ 
 PLC  หรือ  Programmable  Logic  Controller  เรียกกันในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 PBS  หรือ  Programmable Binary  System  เรียกกันในประเทศสแกนดิเนเวีย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.11 บล็อกไดอะแกรมของ PLC 
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รูปที่ 3.12 สัญลักษณอุปกรณในวงจรซีเควนซ
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รูปที่ 3.13  การทํางานของ PLC 
   3.3.2.1  การทํางานของ PLC 
 PLC จะรับสัญญาณท่ีเปนคําส่ังจากสวิตชปุมกด  สวิตชเลือก และสวิตชตัวเลข  ซึ่งอยูท่ีแผงควบคุม
เครื่องจักร  นอกจากนั้นยังรับสัญญาณท่ีมาจากอุปกรณตรวจวัดสภาพการทํางานของเครื่องจักร เชน ลิมิตสวิตช 
(limit switch) พล็อกซิมิตีสวิตช (proximity switch) สวิตชแสง และสวิตชตรวจจับชนิดตาง ๆ  จากนั้น  PLC  จะสง
สัญญาณออกไปท่ีข้ัวออกเพ่ือขับเคลื่อนอุปกรณตาง ๆ  เชน มอเตอรโซลินอยด  และคลัตชแมเหล็กไฟฟา  หรือขับ
พวกหลอดแสดง หลอดตัวเลข 
 PLC  จะรับสัญญาณเขามาทางข้ัวเขาและใหสัญญาณออกทางข้ัวออก การใหสัญญาณออกน้ีจะเปนไปตาม
โปรแกรมท่ีเก็บไวในเครื่อง  PLC  การขับอุปกรณซึ่งเปนโหลดขนาดเล็ก  เชน โซลินอยดตัวเล็ก  หรือหลอดแสดง
นั้น PLC สามารถขับโดยตรงจากข้ัวออกได  แตถาเปนอุปกรณท่ีเปนโหลดขนาดใหญใชไฟมาก เชน มอเตอรสาม
เฟสหรือโซลินอยดตัวใหญ จําเปนตองตอผานคอนแทคเตอรและรีเลยเพื่อชวยขยายกําลังขับคอนแทคเตอร รีเลยขับ 
เบรคเกอร จะถูกติดต้ังอยูภายในตูควบคุมเดียวกันกับตัว PLC 
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  3.3.2.2  ตารางคําส่ังพ้ืนฐาน  
  (1)  ตารางท่ี 3.4    คําส่ังเก่ียวกับหนาสัมผัสตามดวยเบอรอุปกรณ 
 

LD LDI 
AND ANI 
OR ORI 

    
  (2)  ตารางท่ี 3.5  คําส่ังเก่ียวกับคอยล ตามดวยเบอรอุปกรณคําส่ังน้ีจะทําหนาท่ีดวยหนาสัมผัสเสมอ 
 

OUT  
PLS PLF 
SET RST 

  (3)  ตารางท่ี 3.6  คําส่ังเก่ียวกับตอเช่ือม ไมมีเบอรอุปกรณ 
 
 

ANB ORB  
MPS MRD MPP 

 

   (4)  ตารางท่ี 3.7  คําส่ังอื่นๆ 
 

MC MCR 
NOP END 
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  (5)  ตารางท่ี 3.8  คําส่ังพ้ืนฐาน 
 

LD
Load  

 
XYMSTC  

LDI
Load  Inverse  XYMSTC  

AND
And  XYMSTC  
ANI

And  Inverse  XYMSTC  
OR
Or  XYMSTC

 
ORI

Or  Inverse  XYMSTC
 

ANB
And  Blok   

ORB
Or  Blok   

OUT
Out  YMSTC  

NOP

No  Operation  

 

SET
Set  

SET             YMS
 

RST
Reset  

RST        YMSTCD
 

PLS
Pulse  

PLS               YM
 

PLF
Pulse  fall  

PLF               YM
 

MC

 
MC       N      YM

 
MCR

 
MCR                  N

 
MPS

Memory  Push  MPS

MRD

MPP  

MRD
Memory  Read  

MPP
Memory  Pop  

END
End  

จบโปรแกรม 
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  3.3.2.3  ตัวอยางการออกแบบโปรแกรม  PLC 
                                 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.14 วงจรตรวจสอบระดับของวัตถุดิบในถัง 
 

ขอกําหนดการควบคุม 
  -  เม่ือโยกสวิตชโหมดการควบคุม  ไปท่ี “อตัโนมัติ” (X001 OFF) 
 ถาลิมิตสวิตช  X000  ตรวจจับวาปริมาณวัตถุดิบในถังลดตํ่าลง จะทําใหบัสเซอร  Y001  ดังและหลอด  
Y005  กระพริบ 10 ครั้ง (ON 1.5 วินาที และ OFF 2.5 วินาที) หลังจากน้ันบัสเซอรจะหยุดและหลอดจะดับ 
  -  เมื่อโยกสวิตชเลือกโหมดไปท่ี “ดวยมือ” (X001 ON) 
 ถาลิมิตสวิตช  X000 ON จะทําให บัสเซอร Y001 ดัง หลอด Y005 กระพริบไปเรื่อย ๆ  จนกระท่ังปุมรีเซท  
X002  ถูกกด 
  (1)  การออกแบบวงจรซีเควนซ 
  เมื่อ  X000 ON รีเลยชวย M 10 จะใหพัลสทําให Y001 ซึ่งขับบัสเซอรทํางานและเซลฟโฮลด  Y001 จะถูก
รีเซทดวยหนาสัมผัสของเคานเตอร C0 หรือปุมรีเซท Y005 จะ ON/OFF ตามรูปท่ี 3.15  ดังตอไปนี้ 
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1 2 9 10

Y001

Y005

1.5s 2.5s  
  
                     รูปที่ 3.15 สัญญาณการทํางานของ Y001 และ Y005 

 
เม่ือไทเมอร T0 ทํางานครบ 10 ครั้ง เคานเตอร C0 จะนับครบและใหหนาสัมผัส ON ทําให Y001 ถูกรีเซทในกรณี
ของโหมด “ดวยมือ” (X001 ON) Y001 จะถูกรีเซทดวยปุมรีเซท  X002 เทาน้ัน 

PLS   M 10

Y001

T 0

Y005

RST   C 0

C 0

END

0

3

9

16

20

23

27

(Y021)
Y001

X002 (Y021)

C  0

M  10

(Y021)
Y001 T 1

k 15

T 0 (Y025)

T 0

T1

(Y021)
Y001

T 0

k 10

k 25

X000  ตรวจจับระดับ 

X001  ดวยมือ 

ปุมรีเซ็ท 

หลอด 

บัสเซอร 
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(2)  การเขียนโปรแกรม 
 วงจรแลดเดอรสามารถแปลงเปนรหัสคําส่ัง ตามท่ีแสดงในโปรแกรมดังตอไปนี้ 
 

0 LD  X000 
1 PLS  M 10 
3 LD  X001 
4 ORI  C 0 
5 AND  Y001(21) 
6 OR  M 10 
7 ANI  X002 
8 OUT  Y001(21) 
9 LD  Y001(21) 

10 ANI  T 1 
11 OUT  T 0 

SP  k 15 
14 ANI  T 0 
15 OUT  Y005(25) 
16 LD  T 0 
17 OUT  T 1 

SP  k 25 
20 LDI  Y001(21) 
21 RST  C 0 
23 LD  T 0 
24 OUT  C 0 

SP  k 10 
27 END 
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3.4  พ้ืนฐานการประมวลผลขอมูล หลักการของคอมพิวเตอร ฐานขอมูล การสงขอมูล  
        (Fundamental of data processing, computer, data  base, and  data  transmission) 
  3.4.1  พ้ืนฐานของการประมวลผลขอมูล  (data processing, computer) 
 ในวงการอุตสาหกรรมมีขอมูลตางๆ ท่ีจําเปนเกิดข้ึนมากมาย เชน ขอมูลการจําหนายสินคาคงคลัง ขอมูลทาง
บัญชี ขอมูลการผลิต ขอมูลทางวิศวกรรม เปนตน ปญหาสําคัญคือ เราจะใชงานขอมูลเหลาน้ีอยางมีประสิทธิภาพได
อยางไร ในการใชงานขอมูล จะมีปญหาอยู 3 ประการดังตอไปนี้ 
 1.  ปญหาเกี่ยวกับการสงขอมูล 
  2.  ปญหาเกี่ยวกับการควบคุมขอมูล 
 3.  ปญหาเกี่ยวกับการประมวลผลขอมูล 
 เหตุผลท่ีทําใหระบบสารสนเทศท่ีสามารถแกปญหาเหลาน้ีได ไดรับการพัฒนาข้ึนมา  ไดแก ความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีดานฮารดแวรและซอฟตแวร กลาวคือ การท่ีคอมพิวเตอรสามารถคํานวณไดดวยความเร็วสูง การท่ี
หนวยความจําสามารถบันทึกขอมูลไดจํานวนมากขึ้น การท่ีอุปกรณมีขนาดเล็กและราคาตํ่าลงดวยเทคโนโลยีทาง
อิเล็กทรอนิกส รวมท้ังการผนวกกับเทคโนโลยีดานการส่ือสาร รวมท้ังความกาวของของเทคโนโลยีดานการควบคุม
ขอมูล 
  3.4.1.1  การแสดงขอมูล 
 ปริมาณทางฟสิกสท่ีมีลักษณะตอเนื่อง (เชน เวลา อุณหภูมิ ความยาว เปนตน) เรียกวา อนาล็อก สวน
ปริมาณท่ีสามารถนับไดเปนข้ันๆ (เชน จํานวนช้ิน จํานวนเงิน ประชากร เปนตน) เรียกวา  ดิจิตัล ในการวัดและ
บันทึกปริมาณอนาล็อกท่ีมีความตอเนื่อง เราก็สามารถถือเปนปริมาณดิจิตัลได การกระทําน้ีเรียกวา quantization 
โดยจะแสดงขอมูลปริมาณตอเนื่องน้ันดวยการตัดทอน   ความละเอียดของตัวเลขท่ีไมสามารถบันทึกไวไดออกไป 
 การทํางานภายในของอุปกรณดิจิตัล เชน คอมพิวเตอร จะใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการแสดงขอมูล โดย
แบงสถานะออกเปน 2 แบบ ไดแก เปดสวิตชและปดสวิตช ซึ่งอาจแทนดวยระดับกระแสไฟฟามาก-นอย หรือระดับ
แรงดันไฟฟาสูง-ตํ่า เปนตน ซึ่งเราจะเขียนแทนสถานะท้ังสองน้ีดวยตัวเลข 2 ตัว ไดแก 0 และ 1 เมื่อนําตัวเลขน้ีมา
เรียงกันหลายๆ หลักก็สามารถใชแสดงขอมูลไดมากมาย 
 ตัวเลขฐานสอง b จะมีคาเทากับ 
 b = bm × 2m + bm–1 × 2m–1 + …… + b1 × 21 + b0 + b–1 × 2–1 + b–2× 2–2 + …… + b–n × 2–n 

                 ∑
−

=
×=

n

mj

j
j 2b  

 
 เลขฐานสองจะดูแปลกเม่ือเขียนโดยตรง เพราะตัวเลขจะเพิ่มเปนกําลังของ 2 ในหลักของตัวเลขหลัก
ทางขวาสุด คือ หนึ่งหลัก หลักตอมาทางซาย คือ สองหลัก ตอมาเปนสี่หลัก ตอมาเปนแปดหลัก ตอมา “165”หลัก 
ตอมาเปน “325”หลัก และตอ ๆ ไป เลขฐานสิบเทียบเทากับเลขฐานสองท่ีสามารถพบโดยการหาผลรวมของตัวเลข
ท้ังหมด เชน เลขฐานสอง 10101 เทากับ เลขฐานสิบ 1+4+16 = 21 
 

เลขฐานสิบ = 21 64 32 16 8 4 2 1 

เลขฐานสอง = 10101 0 0 1 0 1 0 1 
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ตัวอยางการแปลงเลขฐานตางๆ  โดยใชตาราง  

เลข 0 ถึง 15 ในรูปท่ีแบบของเลขฐานสิบ, เลขฐานสอง, เลขฐานแปด และ เลขฐานสิบหก 

ฐาน 10 ฐาน 2 ฐาน 8 ฐาน 16 

0 0 0 0 

1 1 1 1 

2 10 2 2 

3 11 3 3 

4 100 4 4 

5 101 5 5 

6 110 6 6 

7 111 7 7 

8 1000 10 8 

9 1001 11 9 

10 1010 12 A 

11 1011 13 B 

12 1100 14 C 

13 1101 15 D 

14 1110 16 E 

15 1111 17 F 

  
   (1)  เลขฐานสองกับรหัส 
  ภายในเครื่องคอมพิวเตอรจะแสดงขอมูลทุกชนิดดวยตัวเลข 0 กับ 1 กลาวคือ แสดงเปนตัวเลขฐาน 2 ซึ่ง
แตกตางจากตัวเลขฐาน 10 ท่ีเราใชกันอยูท่ัวไป 
 การแสดงตัวอักษร 
  ขอมูลท่ีเปนตัวอักษร เชน ตัวภาษาญ่ีปุน  ตัวอักษรจีน ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข ตัวอักษรสัญลักษณ
พิเศษตางๆ จะแสดงดวยตัวเลขฐาน 2 หรือ 0 กับ 1 ตามโครงสรางสัญลักษณท่ีแนนอนอยางหน่ึง ซึ่งเรียกวา รหัส 
โดยรหัสท่ีสําคัญๆ และใชกันบอยๆ มีอยู 3 ประเภท ไดแก  

(1) รหัส EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal  Interchange Code) (2) รหัส ASCII (American 
Standard Code for Information Interchange) (3) รหัส JIS (Japanese Industrial Standard Code) 
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  1.  รหัส EBCDIC: คอมพิวเตอรมาตรฐานในปจจุบัน จะแสดงคา 1 ตัวอกัษรดวย   1 ไบต (8 บิต) 
การแสดงคาดวยวิธีนี้ก็คือ รหสั EBCDIC โดยเปนการขยายรหัส BCD (Binary Coded Decimal) ซึ่งเดิมใช 4 บิตใน
การแสดงตัวเลข 10 ตัว คือ 0-9 วิธีนี้ 1 ไบตจะแสดงตัวอักษรท่ีแตกตางกันได 28 (= 256) แบบ 
  2.  รหัส ASCII และ JIS: รหัส ASCII เปนโครงสรางรหัส 7 บิต รหัส JIS เปนการนํารหัส ASCII มา
ขยายใหเปน 8 บิต และเพ่ิมตัวอักษรคาตาคานะลงไป 
  3.  รหัสตัวอักษรจีน: การแสดงตัวอักษรจีนมีรหัสตัวอักษรจีน (รหัส JIS เกา) ซึ่งกําหนดไวเปน
มาตรฐาน JIS ในป  พ.ศ. 2521 รหัส JIS ใหมท่ีไดรับการแกไขแลวสามารถแสดงตัวอักษรจีนได 6355 ตัว และ
ตัวอักษรสัญลักษณพิเศษ ตัวเลข ตัวอักษรลาติน ตัวอักษรฮิรากานะ ตัวอักษรคาตาคานะ ตัวอักษรกรีก ตัวอักษร
รัสเซียไดอีกรวม 524 ตัว การแสดงรหัสตัวอักษรจีนภายในเครื่องคอมพิวเตอร  จะแสดง 1 ตัวอักษรดวย 2 ไบต หรือ 
16 บิต ดังน้ัน จึงสามารถแสดงตัวอักษรท่ีแตกตางกันได 216 (= 65536)  แบบ ตัวอักษรจีนแบงเปนตัวอักษรจีน
ประเภทท่ี 1 จํานวน 2965 ตัว และตัวอักษรจีนประเภทท่ี 2 จํานวน 3390 ตัว 

(2) วงจรตรรกยะ 
 วงจรท่ีทําหนาท่ีคํานวณหรือควบคุมตรรกกะ เรียกวา วงจรตรรกยะ ในวงจรตรรกยะจะแสดงขอมูลตางๆ 
ดวยสัญญาณ  ไบนารี ไดแก 1 (จริง) และ 0 (เท็จ) สัญญาณไบนารีสามารถแสดงเปน     แรงดันไฟฟาได 2 วิธี ไดแก 
ใชสถานะแรงดันสูง (H) แสดงคา 1 และแรงดันตํ่า (L) แสดงคา 0 เรียกวา active high และใช H แทน 0 และ L แทน 
1 เรียกวา active low สวนประกอบพื้นฐานของวงจรตรรกยะ  มี  3 ชนิดดังตอไปนี้ 
  1.  วงจร AND (logical AND) 
  2.  วงจร OR (logical OR) 
  3.  วงจร NOT (นิเสธ) 
   เมื่อนําสวนประกอบเหลาน้ีมาใชรวมกัน เราจะสามารถสรางวงจรตางๆ ไดมากมาย เชน วงจรคํานวณ 
หนวยความจําเปนตน    วงจรตรรกยะสามารถเขียนแทนไดดวยสัญลักษณทางตรรกยะ 
 

ตารางที่ 3.9  สมการตรรกยะและสัญลักษณทางตรรกยะ 
 Input Output 

ตา
รา
งท

ี่คา
คว

าม
จริ
ง A B AND OR EOR NAND NOR 

L L L L L H H 
L H L H H H L 
H L L H H H L 
H H H H L L L 

สัญลักษณตรรกยะ      

สมการตรรกยะ BAC ⋅=  BAC +=  BA
BABAC

⊕=
⋅+⋅=  

BA
BAC

+=

⋅=  
BA
BAC

⋅=

+=  
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(3) ฟลิปฟลอป 
 วงจรนี้มีสถานะท่ีมีเสถียรภาพ 2 สถานะ ไดแก 1 และ 0 โดยวงจรจะมีสถานะใดสถานะหนึ่งข้ึนอยูกับ
เงื่อนไขของสัญญาณ input จากภายนอก และจะคงสถานะนั้นไวจนกวาจะมีสัญญาณ input อื่นเขามาใหม วงจรฟลิป
ฟลอปแบงไดเปน 4 ประเภทตามการตอบสนองสัญญาณ input 

1.  RS ฟลิปฟลอป: หรือ Set-Reset flip-flop บางครั้งก็เรียกวา RS latch ประกอบดวย NAND เกต
จํานวน 2 ตัว จุดออนของ RS ฟลิปฟลอปคือ ไมสามารถรับสัญญาณ input ท้ังเซทและรีเซทพรอมกันได 

2.  JK ฟลิปฟลอป: สามารถรับสัญญาณ input ท้ังเซทและรีเซทพรอมกันได ซึ่งสัญญาณ input 
ลักษณะนี้ RS ฟลิปฟลอปไมสามารถรับได โดยเม่ือไดรับสัญญาณ input ดังกลาว สัญญาณ output จะเปลี่ยนสถานะ
จากท่ีเปนอยูเดิมรูปท่ี 3.15 และ 3.16แสดงสัญลักษณและการทํางานของ RS-FF และ JK-FF 
 

       

  
 

รูปที่ 3.16   RS ฟลิปฟลอป 
 

                                              
รูปที่ 3.17  JK ฟลิปฟลอป 

สัญลักษณและการทํางานของ RS-FF 

RS-FF 

สัญลักษณของ RS-FF 

input 

output 

สัญลักษณและการทํางานของ JK-FF 

(a) การทํางานเปน T-FF 

(b) การทํางานเปน RS-FF 
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  3.4.1.2  หลักการของคอมพิวเตอร 
  (1)  โครงสรางของคอมพิวเตอร 
 คอมพิวเตอรประกอบดวยหนวย input หนวย output หนวยควบคุม หนวยคํานวณ และหนวยความจํา     
(รูปท่ี 3.18)     หนวยควบคุมและหนวยคํานวณรวมกันเรียกวา หนวยประมวลผลกลาง (CPU: Central Processing 
Unit) หนวยความจํายังประกอบดวยหนวยความจําหลักและหนวยความจําภายนอก    โดยหนวย input หนวย output 
และหนวยความจําภายนอก บางครั้งเรียกวา peripheral คอมพิวเตอรท่ีใชกันสวนใหญในปจจุบันเปนแบบเก็บบันทึก
โปรแกรมไวลวงหนา (stored program) แลวอานโปรแกรมและ   ขอมูลท่ีบันทึกไวในหนวยความจําออกมา
ประมวลผลตามลําดับ 
  การประเมินสมรรถนะของหนวยความจําจะดูท่ี access time และความจุ โดย access time มีหนวยเปน μs, 
ns, ps และ  ความจุมีหนวยเปนตัวอักษร (character) ไบต หรือเวิรด และมี prefix เปน    กิโล (K) เมกะ (M) กิกะ (G) 
ซึ่ง 1 K จะเทากับ 1024 (ตามเลขฐานสอง 210) และ MIPS เปนหนวยวัดความเร็วในการปฏิบัติตามคําส่ัง 1 ลานครั้ง
ใน 1 วินาที 
  (2)  วิธีเพ่ิมความเร็วของหนวยความจําหลัก 
 วิธีเพิ่มความเร็วในการประมวลผลของหนวยความจําหลักของคอมพิวเตอรประกอบดวย (1) การ 
interleave และ (2) ใช cache memory (วิธีใช buffer ความเร็วสูง) โดย cache memory เปนหนวยความจําความเร็วสูง 
(buffer memory) ท่ีติดต้ังอยูระหวาง CPU กับหนวยความจําหลัก ทําหนาท่ีอานขอมูลบางสวนลวงหนาจาก
หนวยความจําหลัก 
 
 

 
 

รูปที่ 3.18 โครงสรางของคอมพิวเตอร 
 

หนวยความจํา 

16 บิต 

รีจิสเตอร 
หนวยความจํา 

แอดเดรส 65535
แอดเดรส 65534

แอดเดรส 2
แอดเดรส 1
แอดเดรส 0

อปุ
กร
ณ 

inp
ut 

อ ปุ
กร
ณ 

ou
tpu

t 

accumulator 

วงจรคํานวณ 
general 
purpose 
register 

รีจิสเตอรคําส่ัง 

คําส่ัง แอดเดรส 

program 
counter 

decoder decoder 

address register 

หนวยคํานวณ หนวยควบคุม 
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 (3)  หนวยควบคุม 
       หนวยควบคุมมีหนาท่ีควบคุม 3 อยางดังตอไปนี้ 

1.  ควบคุมโปรแกรม: อานโปรแกรมและขอมูลท่ีบันทึกไวในหนวยความจําหลัก       ถอดรหัสความหมาย
ของคําส่ัง และทําการประมวลผลตางๆ 

2.  ควบคุม I/O: สั่งการวาจะบันทึกขอมูลท่ีหนวย I/O และหนวยความจําอยางไร        หรือแสดงผลการ
คํานวณท่ีหนวย output 

3.  ควบคุมการคํานวณ: ทําการคํานวณทางตรรกยะหรือบวกลบคูณหารขอมูลท่ีบันทึกไวในหนวยความจํา 
ตามคําส่ังท่ีระบุไวในโปรแกรม 
  (4)  หนวยคํานวณ 
 หนวยคํานวณประกอบดวย accumulator (ตัวเก็บผลลัพธ) general purpose register และวงจรคํานวณตางๆ 
เชน การคํานวณทางตรรกยะ การบวกลบคูณหาร การเปรียบเทียบ เปนตน ในการคํานวณคอมพิวเตอรจะนําคาใน 
accumulator มาคํานวณรวมกับตัวเลขอื่นๆ แลวนําผลลัพธเก็บไวใน accumulator แทนท่ีคาเดิม จํานวนบิตของ 
accumulator จะเปนตัวกําหนดวาคอมพิวเตอรนั้นเปนคอมพิวเตอรกี่บิต 
  (5)  หนวยความจําภายนอก 
 หนวยความจําภายนอกไมไดมีหนาท่ีเพียงเสริมความจุใหหนวยความจําหลักเทาน้ัน แตยังมีบทบาทในการ
สนับสนุน file system ขนาดใหญอีกดวย ดังน้ัน หนวยความจําภายนอกจึงตองมีความจุสูงแมวาจะมี access time 
นานข้ึนบาง ตารางท่ี 3.10 จะเปรียบเทียบคราวๆ ระหวางหนวยความจําตางๆ หนวยความจําท่ีสอดคลองกับเงื่อน
ดังกลาวและนิยมใชกัน ไดแก หนวยความจําแมเหล็ก และหนวยความจําประเภท photo-magnetic 
 

ตารางที่ 3.10   เปรียบเทียบหนวยความจําหลักและหนวยความจําภายนอก 
 หนวยความจําหลัก หนวยความจําภายนอก 
ตัวกลางบันทึกขอมูล หนวยความจําสารกึ่งตัวนํา จานแมเหล็ก 
หนวยการเขาถึงขอมูล เวิรด (4 ไบตหรือ 8 ไบต) sector (512 ไบต หรือ 1 K ไบต) 
access time. หลาย nsec หลาย msec 
ความจุ หลายสิบ MB (เมกะไบต) GB – หลายสิบ GB (กิกะไบต) 

  

 จานแมเหล็ก ฟลอปปดิสก สตรีมเมอร เปนหนวยความจําแมเหล็กซึ่งสามารถบันทึกขอมูลซ้ําได ในขณะท่ี 
CD-ROM และ LD (Laser Disk) เปนตัวกลางบันทึกขอมูลประเภท photo-magnetic ซึ่งใชลําแสง (เลเซอร) สอง
กระทบผิวจาน แลวใชทิศทางการสะทอนแสงแยกแยะวาขอมูลมีคา 0 หรือ 1 ตัวกลางแบบน้ีมีท้ังท่ีบันทึกซ้ําไดและ
บันทึกซ้ําไมได 
 รูปท่ีแบบการบันทึกขอมูล: จานแมเหล็กจะมีหัวอานแมเหล็กอยูเหนือแผนจาน หนวยในการบันทึกขอมูล
ตามเสนรอบวงของแผนจานหน่ึงรอบ เรียกวา 1 track ใน 1 track จะบันทึกขอมูลแบบ bit serial (รูปท่ี 3.19) โดย 
track หนึ่งๆ จะแบงออกเปนหลาย sector และการอานและบันทึกขอมูล 1 ครั้งจะตองทําทีละ sector ระหวางแตละ 
sector จะกั้นดวย gap และเมื่อหัวอานเคลื่อนท่ีไปตามแนวรัศมี จะสามารถเลือก track ในการบันทึกขอมูลได 
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 รูปที่ 3.19 track และ sector ของจานแมเหล็ก 

 
  (6)  หนวย I/O 
 หนวย I/O เปนอุปกรณรับสงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางในระบบคอมพิวเตอรกับ     ภายนอก เปน
อุปกรณ interface ระหวางคอมพิวเตอรและผูใช หนวยความจําภายนอก เชน เครื่องอานจานแมเหล็ก ฯลฯ เม่ือมอง
จากหนวยประมวลผลของคอมพิวเตอรแลวก็เปนหนวย I/O ประเภทหน่ึง  
 หนวย input และหนวย output ชนิดตางๆ มีดังตอไปนี้               
 

                                        

อุปกรณ์ input

อุปกรณ์ output

แป้นพิมพ์
เครื่องอ่าน

เครื่องป้อนข้อมูลตัวอักษร

เครื่องอ่านเทปกระดาษ
เครื่องอ่านการ์ด

OCR (Optical Character Reader)
OMR (Optical Mark Reader)
MICR (Magnatic Ink Character Reader)
เครื่องอ่านบาร์โค้ด

เครื่องป้อนข้อมูลรูปร่าง
เคร่ืองป้อนข้อมูลภาพ

เครื่องป้อนตำแหน่ง

สแกนเนอร์
กล้องดิจิตัล
digitizer
light pen
เม้าส์

เครื่องป้อนข้อมูลรูปร่าง
เครื่องเจาะรู เคร่ืองเจาะเทปกระดาษ

เคร่ืองเจาะการ์ด
เครื่องพิมพ์

เครื่องแสดงผล

serial printer
line printer
laser printer

พล็อตเตอร์
เครื่อง output เสียง

character display
graphics display

 

gap gap 
ID field data field 

sector 01 
sector 02 
sector 03 

index hole 
pre-amble 
post-amble 

sector 

(b) track (a) sector 

gap 
head 

sector 
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  3.4.1.3  ฐานขอมูล 
 ฐานขอมูลอาจเปรียบไดเหมือนกับเปนหอสมุดผนวกกับหนาท่ีเฉพาะทาง เชน สถิติรวมยอด 
  ระบบจัดการไฟล 
 ระบบคอมพิวเตอรในปจจุบันไมวาจะเปนเครื่องเมนเฟรม เวิรกสเตช่ันหรือ PC ก็ตาม จะควบคุม 
application data ดวยระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS: Database Management System)  อยางไรก็ตาม เมื่อเริ่มมีการ
นําคอมพิวเตอรเขามาใชในอดีตน้ัน จะใชระบบจัดการไฟล 
 ไฟล เปนการ abstraction ท่ีทําใหสามารถเขาถึงโปรแกรม ขอมูล สารบัญรายช่ือไฟล และอุปกรณ I/O 
ตางๆ ไดดวยวิธีการเดียวกัน โดยมีช่ือเรียกวา program file, data file, directory และ special file ตามลําดับ 
 โปรแกรมจัดการไฟลมีบทบาทท่ีสําคัญ 2 ประการ ไดแก (1) จัดสรรพื้นท่ีหนวยความจําสนับสนุนสําหรับ
ไฟลเหลาน้ี   เพ่ือจัดเก็บไฟลใหเปนระบบ (2) ทําใหสามารถอางอิงถึงไฟลท่ีกําหนดไดระหวางท่ีโปรแกรมประยุกต
กําลังทํางาน 
 1.  File Allocation Table (FAT): เปนตารางท่ีท่ีแสดงสถานะการใชงานของ cluster  
บนฮารดดิสกหรือฟล็อปปดิสก 
 2.  directory: เปนตารางท่ีรายการแสดงความสัมพันธระหวางรายช่ือไฟลท่ีบันทึกอยูในระบบไฟลหน่ึงๆ 
กับตําแหนงท่ีบันทึกไฟลนั้นไว 
  (1)  หลักการของฐานขอมูล 
  เพื่อมีการนําระบบคอมพิวเตอรเขามาใชงานและมีการพัฒนามากข้ึน เราพบปญหาของระบบจัดการไฟล
ดังตอไปนี้ 
 1.  ขอมูลกระจัดกระจายอยูในแตละไฟล การประมวลผลขอมูลขามไฟลมีความไมสะดวก 
 2.  มีการบันทึกขอมูลเดียวกันซ้ําซอนอยูในไฟลหลายไฟล 
 3.  เมื่อเปลี่ยนโครงสรางของไฟลจะตองแกไขโปรแกรมประยุกตใหรองรับโครงสรางใหม 
 4.  ไฟลไมมี compatibility 
 5.  เมื่อเริ่มพัฒนากิจการประเภทใหม จะมีการจัดทํา master file ข้ึนมาใหม ทําให master file มีจํานวน
เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ 
 6.  การควบคุมขอมูลและโปรแกรมมีความไมสะดวก ไมสามารถควบคุมแบบรวมศูนย 
    หลักการของฐานขอมูลจึงเริ่มมีการนํามาใช ในฐานะท่ีเปนกลวิธีในการเอาชนะปญหาขางตนของระบบ
จัดการไฟล ปจจุบันมีการนําระบบฐานขอมูลมาใชอยางแพรหลาย ระบบฐานขอมูลทําใหเราสามารถนําขอมูลท่ี
จําเปนจากปริมาณขอมูลท่ีมีอยูมหาศาล ออกมาใชงานไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง มีการเรียบเรียง record ใหมี
โครงสรางเหมือนกัน และสามารถควบคุมแบบรวมศูนยได 
 ตารางท่ี 3.11 แสดงวัตถุประสงคของฐานขอมูล ระบบจัดการฐานขอมูลจะเปนระบบท่ีทําหนาท่ีกําหนด 
ประมวลผล และควบคุมขอมูลและโปรแกรมประยุกตท่ีตองใชงานขอมูลเหลาน้ีเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 
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ตารางที่ 3.11 วัตถุประสงคของฐานขอมูล 
กําจัดความซํ้าซอนของขอมูล ขอมูลหนึ่งๆ โดยทั่วไปจะเกบ็ไวเพยีง 1 แหงเทานั้น 
ทําใหขอมูลมีความสอดคลองกัน ทําใหขอมูลมีความสอดคลองกันดวยการกําจัดความซํ้าซอน 
ความเปนอิสระของขอมูล แยกขอมูลใหเปนอิสระจากโปรแกรม โปรแกรมหลายตัวสามารถใชขอมูลรวมกัน

ได 
รักษาความปลอดภัยของขอมูล รักษาความปลอดภัยของขอมูลดวยการควบคุม access right และควบคุมความลับ 
ทําใหเกิด maintainability ของขอมูล ทําใหเกิด maintainability ดวยการเตรียม database restoration function 

 
 (2)  คุณสมบัติของ relational database 
  การเก็บขอมูลหัวขอตางๆ หลายประเภทไวในฐานขอมูลนั้น เราจําเปนตองเช่ือมโยงความสัมพันธระหวาง
ขอมูลหลายๆ หัวขอนั้นอยางมีตรรกยะตามแบบจําลองของ process วิธกีารเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางขอมูล
หัวขอตางๆ นี้เรียกวา แบบจําลองฐานขอมูล (database model) โดยแบบจําลองฐานขอมูลท่ีสําคัญมีอยู 3 ประเภท 
ไดแก hierarchic model, network model และ relational model (รูปท่ี 3.20) 

 

 
 

รูปที่ 3.20 แบบจําลองฐานขอมูล 
 
 ในแบบจําลองฐานขอมูลท้ัง 3 ประเภทนี้ relational model เปนแบบจําลองท่ีนําความสัมพันธระหวาง
ขอมูลหัวขอตางๆ มาสรางเปนตารางท่ี ทําใหเขาใจงายและใชงานสะดวกท่ีสุด เมื่อนําขอมูลมาสรางเปนตารางท่ีแลว 
กลุมของขอมูลท่ีสามารถแสดงไดดวยตารางท่ีหนึ่งๆ เรียกวา relation โดยฐานขอมูลจะประกอบดวย relation หลาย
ตัว คุณสมบัติของ relational database มีดังตอไปนี้ 
 1.  ใชตารางท่ีงายๆ ในการแสดงขอมูล ทําใหเขาใจงาย 
 2.  พื้นฐานทางดานทฤษฎีมีความสมบูรณมาก ทําใหสามารถเขียนโปรแกรมประมวลผลตารางท่ีไดงาย 
 3.  ภาษาและ OS ท่ีใชในการควบคุมฐานขอมูลมีประสิทธิภาพสูง ทํางานไดดี 
 4.  ทําใหขอมูลมีความเปนอิสระไดงาย 
 5.  สามารถเปลี่ยนแปลงระบบไดงาย 
 ระบบฐานขอมูลประกอบดวยฐานขอมูล โปรแกรมประยุกต และระบบควบคุมฐานขอมูล ดังท่ีแสดง       
ในรูปท่ี 3.21 
 
 

ตารางที่ 
ตารางที่ 

ตารางที่ 

แบบจําลองแสดงความสัมพันธแบบแม-ลูกระหวางขอมูล 

(a) hierarchic model 
แบบจําลองแสดงความสัมพันธ dependency ระหวางขอมูล 

(b) network model 
แบบจําลองแสดงความสัมพันธ ระหวางขอมูลดวยตารางท่ี 

(c) relational model 
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  (3)  สถาปตยกรรมฐานขอมูล 
 สถาปตยกรรมฐานขอมูลแบงออกเปนประเภทใหญๆ ไดดังน้ี ฐานขอมูลแบบ host center ฐานขอมูลแบบ 
client/server และฐานขอมูลแบบ distributed system 

(ก)  ฐานขอมูลแบบ host based 
 เปนรูปท่ีแบบท่ีใชกันเปนหลักแตเดิมในระบบ transaction system สวนใหญ ระบบ online system ขนาด

ใหญสวนมากจะใชฐานขอมูลแบบนี้ (รูปท่ี 3.21) โดยท้ัง DBMS และโปรแกรมประยุกต     ทุกชนิดจะอยูบน host 
ซึ่งเปนเครื่องเมนเฟรมท่ีมีความสามารถสูง ท่ีเทอรมินัลของผูใชจะเปนเพียงการปอนและแสดงขอมูลเทาน้ัน 
(transaction เปนหนวยของการประมวลผลทางตรรกยะหน่ึงครั้งในการประมวลผล online) 

 
 

 
รูปที่ 3.21 โครงสรางของระบบฐานขอมูล 

 

 
  

รูปที่  3.22 ฐานขอมูลแบบ host based 
 
 
 

external schema 
(วิธีมองขอมูลของผูใช) 

concept schema 
(วิธีมองขอมูลจริง) 

internal schema 
(วิธีมองขอมูลของคอมพิวเตอร) 

ผูใช หรือโปรแกรมประยุกต 

ระบบจัดการ 
ฐานขอมูล โครงสรางจริง 

ของขอมูล 

สร
าง
แบ

บจํ
าล
อง

 

อุปกรณหนวยความจํา 
(ฐานขอมูล) ฐานขอมูล

ฐานขอมูล ระบบปฏิบัติการ 

โป
รแ
กร
มป

ระ
ยุก
ต 

โป
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มป
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ต 
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(ข)  ฐานขอมูลแบบ client-server 
  ฐานขอมูลจะเก็บอยูบน data server ซึ่งเปนเครื่องเวิรกสเตช่ัน หรือ PC และทําหนาท่ีตอบสนอง request 
ในการจัดการฐานขอมูลจาก client ทุกตัว โปรแกรมประยุกตจะ run อยูบน client แตละตัว เมื่อโปรแกรมประยุกต
สง request ให server แลวผลลัพธของการประมวลผลจะถูกสงกลับไปท่ี client   กลาวคือโปรแกรมประยุกตและ 
DBMS อยูคนละแหงกันนั่นเอง 

(ค)  ฐานขอมูลแบบ distributed 
 ฐานขอมูลจะกระจายอยูทางกายภาพบนระบบหลายๆ ระบบ และในแตละระบบจะมี distributed DBMS 
ติดต้ังอยู 

                                   
             รูปที่ 3.23 ฐานขอมูลแบบ client-server 

 
 รวมท้ังมีโปรแกรมประยุกตติดต้ังอยูบนแตละระบบดวย เมื่อมี request การประมวลผลฐานขอมูลเกิดข้ึน 
DBMS จะทําหนาท่ีตัดสินวาขอมูลนั้นเก็บอยูท่ีใด และสง request ใหระบบอื่นตอไป 
  (4)  การสงขอมูล 

(ก)  รูปท่ีแบบการประมวลผลในการประมวลผลขอมูล 
  รูปท่ีแบบการใชคอมพิวเตอรในการประมวลผล แปลง หรือวิเคราะหขอมูล อาจแบงคราวๆ ไดดัง
รูปท่ีท่ี 3.24 โดยคํานึงถึงการรับ-สงขอมูลและเครือขายการส่ือสารดวย 

1.  online processing: หมายถึงการประมวลผลดวยคอมพิวเตอรโดยท่ีเครื่องเทอรมินัลเช่ือมตออยูกับเครื่อง
คอมพิวเตอร 

2.  offline processing: หมายถึงการประมวลผลโดยท่ีเครื่องเทอรมินัลไมไดเช่ือมตออยูกับเครื่อง
คอมพิวเตอร แตท่ีเครื่องเทอรมินัลจะทําการประมวลผลเบ้ืองตนเทาน้ัน และนําขอมูลมาประมวลผลตอไปดวยมือ 

3.  real-time processing: คือเครื่องเทอรมินัลเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรอยูตลอดเวลา และทําการประมวลผล
ตามคําส่ังท่ีไดรับจากเครื่องเทอรมินัลทันที 

4.  batch processing: คือการเก็บรวมรวมคําส่ังประมวลผลท่ีไดรับไวกอน แลวประมวลผลรวดเร็วเมื่อถึง
เวลาท่ีกําหนด 
 

ฐานขอมูล 
ระบบปฏิบัติการ โป

รแ
กร
ม 

ปร
ะยุ
กต

 
โป

รแ
กร
ม 

ปร
ะยุ
กต
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รูปแบบการประมวลผล
ของระบบประมวลผลขอมูล

online processing

batch processing

Real Time System(RTS)

Time Slice System(TSS)

remote batch processing

center batch processing

ทําการประมวลผลท่ีมีรูปแบบแนนอนทันทีท่ีม ีrequestเกิดขึ้น
โปรแกรมและไฟลตางๆ จะกําหนดแลวไวลวงหนา
เวลาท่ีใชในการประมวลผลแตละrequestคอนขางคงท่ี การออกแบบ traffic

การประมวลผลท่ีมีรูปแบบไมแนนอน มีการโตตอบระหวางคอมพิวเตอรกับผูใช
จัดสรร time slice ใหแก request ในการประมวลผล
ใชคอมพิวเตอรแบบ time sharing

ทํางาน online ดวการใชคูสายส่ือสาร center batch
เปนอิสระจากขอกําจัด

ทํางานตอเนื่องรวดเดียวตามกําหนดการ
ไมประกันเวลาตอบสนองตอผูใช
ยอมเสียสละประสิทธิผลในการใชทรัพยากรคอมพิวเตอรและควาามสะดวกของผูใช
ขอจํากัดดานมิติและเวลา

 
รูปที่ 3.24   รูปที่แบบการประมวลผลแบบตางๆ 

 
(ข)  เครือขายส่ือสารขอมูล 

 เครือขายภายในอาคารเปนเครือขายสําหรับใชงานภายในพ้ืนท่ีท่ีจํากัด เชน ภายในบริษัท เปนตน การตอ
คอมพิวเตอรและ peripheral ตางๆ ภายในบริษัทดวย LAN มีวัตถุประสงคเพื่อใชขอมูลในบริษัทรวมกัน สวน WAN 
(Wide Area Network) หมายถึงเครือขายท่ีไมจํากัดขอบเขตบริเวณ 
 

ตารางที่ 3.12    เครือขายสือ่สารขอมูล 
ประเภทของ
เครือขาย 

เครือขาย 

เครือขายภายใน LAN (Local Area Network) 
เครือขายท่ีมี PBX (Private Brach eXchange) เปนหลัก 

WAN เครือขายโทรศัพท 
digital data switching network (circuit switching, 
packet switching) 
เครือขาย private leased line 
ISDN, B-ISDN (frame relay, cell relay) 
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(ค)  ตัวกลางสงขอมูล 
 ตัวอยางสงขอมูลในระบบ LAN จะใช twist peer (สายคูตีเกลียว) สาย coaxial และสาย   ใยแกวนําแสง 
โดยสายใยแกวนําแสงจะมีราคาสูงกวาสาย coaxial แตมีขอดีคือความจุในการสงขอมูลสูงกวา และทนสัญญาณ
รบกวนทางไฟฟาไดดีกวา (ตารางท่ี 3.13) 
 

ตารางที่ 3.13     ตัวกลางสงขอมูลที่สําคัญ 
 

ตัวกลางสง
ขอมูล 

ความเร็ว
สูงสุด 

ระยะทางในการ
สื่อสาร 

ตนทุน คุณสมบัติ 

สายคูตีเกลียว ~ 1 M bps ~ 1 km ตํ่า 
ราคาถูก 
ติดต้ังงาย 

base band 
coaxial cable 

~ 50 M bps ~ 2.5 km กลาง 
มีความเช่ือถือได ความ
ยืดหยุน 
และความคุมทุนดีเยี่ยม 
เหมาะกับ bus structure 

board band 
coaxial cable 

~ 150 M 
bps 

~ 300 km กลาง 

optical fiber 
cable 

~ 10 G bps ~ 300 km สูง 
สงขอมูลความเร็วสูง 
ทนสัญญาณรบกวนดี 

 
(ง)  การสงขอมูลแบบอนุกรมและแบบขนาน 
การสงขอมูลจะใชสายสง 1 เสน สงขอมูลทีละ 1 บิตตามลําดับ (รูปท่ีท่ี 3.25) หากจะสงขอมูลตัวอักษร 1 

ตัว โดยท่ัวไปจะตองสงขอมูล 8 บิต ทางผูรับจะตองไดรับขอมูลทุกบิตกอนจึงสามารถระบุตัวอักษร 1 ตัวนั้นได วิธี
นี้เรียกวาการสงขอมูลแบบอนุกรม กรณีท่ีจะสงตัวอักษรหลายๆ ตัวอยางตอเนื่อง      เราจะสงขอมูลค่ันเพื่อระบุวา
ขอมูลหลายๆ บิตเหลาน้ีตรงไหนท่ีเปนจุดค่ันระหวางตัวอักษร (synchronization) 
 สวนการสงขอมูลแบบขนานจะใชสายสง (channel) สายเสนสงขอมูลไปพรอมๆ กัน โดยสงขอมูลบิตใน
แตละ channel อยางตอเนื่องไปในเวลาเดียวกัน 
 
 

 
 

รูปที่ 3.25   การสงขอมูลแบบอนุกรม 
 

การสงขอมูลแบบอนุกรม 

ผูสง ผูรับ 

สัญญาณท่ีสงไป 
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(จ)  transmission control procedure 
 การ control หรือ procedure เกี่ยวกับการส่ือสารขอมูลเพื่อใหสื่อสารขอมูลระหวาง 2 จุด เชน ระหวาง
เครื่องเทอรมินัลหรือคอมพิวเตอรตางๆ ใหไดอยางถูกตอง เรียกวา transmission control และ procedure ชุดหน่ึงท่ีใช
ในการควบคุมการสงขอมูลจริงๆ จะเรียกวา transmission control procedure 
 

 
รูปที่ 3.26 การควบคุมการสงขอมูลและขั้นตอนตางๆ 

 
3.5   การควบคุมภาวะการใชไฟฟา (Demand control)   
  คาไฟฟาเปนตัวแปรหน่ึง ท่ีเปนตัวกําหนดตนทุนสินคา จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใหความสนใจในการลด
คาใชจายในสวนท่ีสามารถจะทําได ดังน้ัน Demand Control จึงเปนอุปกรณสําหรับในการควบคุมการใชไฟฟาใหมี
ประสิทธิภาพซึ่งจะชวยลดตนทุนการผลิต ดวยเครื่องมือเทคโนโลยีสูงแสดงคากําลังไฟฟาแบบตัวเลข ( Digital ) มี
ระบบสําหรับปองกันปญหาของระบบไฟ เชน ไฟเกิน, Surge, Spike ไดมากถึง 5.5 KV  Demand Control สามารถ
ใชงานไดหลายลักษณะ ดังน้ี 
    1. ตรวจวัดคากําลังไฟฟา ( Monitor ) สามารถตรวจวัดคากําลังไฟฟาไดหลายคาในเครื่องวัดตัวเดียวกัน 
  2. บันทึกและวิเคราะหการใชไฟฟา ( Data Record & Analysis ) สามารถตรวจเช็คคากําลังไฟฟาผานระบบ
คอมพิวเตอรดวยโปรแกรมท่ีสมบูรณแบบทํางานบน MS WINDOW  
  3. ควบคุมการใชไฟ ( Demand Control ) สามารถคุมคาความตองการการใชกําลังไฟฟาสูงสุด  ( Peak 
Demand Control )  
 
  การทํางานของเคร่ืองมือควบคุมการใชไฟฟา 
  เครื่องมือควบคุมการใชไฟฟาจะมีประสิทธิภาพได จะตองเริ่มตนจากระดับบริหารกอน วามีวัตถุประสงค 
หรือมีความแนวแนเพียงใดท่ีจะดําเนินการ และจะตองใหการสนับสนุนท้ังกําลังคนและเครื่องมือควบคุม มีการ
ดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี  
  1. ดําเนินการตรวจวัด วิเคราะหการใชไฟฟา รายงานผลท้ังกราฟและตัวเลข เพื่อสํารวจประสิทธิภาพการ
ใชไฟฟา ซึ่งมาจากหลายสาเหตุดวยกัน เชน ไฟตก ไฟเกิน แชกระแสไฟไมสมดุล ในระบบไฟ 3 เฟส คาตัว
ประกอบกําลัง ( P.F.) ตํ่า การใชคาความตองการ การใชกําลังไฟสูงสุด ( Maximum Demand ) ไมเหมาะสม หรือ % 
ความเพ้ียนเชิงฮารโมนิกส ( %Harmonics Distortion ) มากเกิน เปนตน 

transmission 
control procedure 

synchronization 
control 

error control 

circuit control 

basic procedure 

HDLC procedure 

no procedure 

ฯลฯ

procedure ตางๆ transmission 
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รูปที่ 3.27 แสดงการควบคุมภาวะการใชไฟฟา 
 
  2. ดําเนินการปรับปรุงการใชไฟฟาในสวนท่ีบกพรอง ดวยการใชโปรแกรมท่ีสมบูรณจากระบบเครื่อง
คอมพิวเตอรชวย ทําใหการปรับปรุงมีความสะดวก งายและเท่ียงตรง 
  3. ดําเนินการควบคุมการใชไฟฟา โดยกําหนดจุดควบคุมความตองการการใชกําลังไฟฟาสูงสุด      (Peak 
demand) ดวยรีเลย (Relays) จากเครื่องควบคุมการใชไฟฟาเฉลี่ย คาไฟฟาจะลดลงประมาณ 10-20% 
  ปกติในหนวยงานท่ัวไปจะมีอุปกรณไฟฟามากมาย ท้ังท่ีจําเปนมากและจําเปนนอย แลวแตประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรม แตพฤติกรรมการใชไฟฟาเปนสิ่งแจงบอกวาอุปกรณใดสมควรท่ีจะใหไดรับการควบคุมการใชไฟฟา 
ดวยการแบงโหลดออกเปน 5 ประเภทใหญๆ ดังน้ี 
  3.1 อุปกรณไฟฟา (Load) ท่ีสําคัญมาก ซึ่งเปนอุปกรณท่ีสําคัญมาก กําหนดใหยกเวนการควบคุม โดย
ไมตองใหมีการตัดหรือตอไฟ ดวยเครื่องมือควบคุม 
  3.2 อุปกรณไฟฟา (Load) ท่ีสําคัญนอยลงมา ซึ่งเปนอุปกรณท่ีสามารถตัดกระแสไฟไดในบางขณะให
ไดรับการควบคุมคาความตองการการใชกําลังไฟฟาสูงสุด ( Maximum Demand Control ) ดวยรีเลย (Relays) จาก
เครื่องควบคุมการใชไฟฟาซ่ึงมี 4 รีเลย จึงสามารถแบงโหลดเปน 4 กลุม ตามลําดับความสําคัญจากนอยไปมาก 
กําหนดควบคุมดวยการจํากัดคาความตองการการใชกําลังไฟฟาสะสมสูงสุด อุปกรณไฟฟา (Load) จะถูกควบคุมให
หยุดการใชงานโดยอัตโนมัติช่ัวขณะ ภายในเวลาสั้นๆ ระหวาง 5-10 นาที 
  3.2.1 อุปกรณไฟฟาท่ีสามารถตัดกระแสไฟไดในบางขณะได เชน 
  1. มอเตอรไฟฟา ( Motor ) 
  2. เครื่องปรับอากาศ ( Air Condition ) 
  3. ปมนํ้า ( Water Pump ) 
  4. ระบบอัดอากาศ ( Air Compressor )  
  5. ระบบสรางความรอน ( Heater ) 
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  6. ระบบกําจัดนํ้าเสีย ( Waste Water Treatment ) 
  7. ระบบแสงสวาง ( Lighting ) และอื่นๆ 
  3.2.2 องคประกอบท่ีมีผลตออัตราคาไฟฟา 
  1. คาความตองการการใชกําลังไฟฟาสูงสุด ( Demand Charge/KW )  
  2. คาพลังงานไฟฟา ( Energy Charge/kWh ) 
  3. คาตัวประกอบกําลัง ( P.F.) 
  4. คาปรับปรุงตนทุนการผลิต ( Ft ) 
  ความเหมาะสมทางเทคนิค Demand control  เปนเครื่องมือควบคุมการใชไฟฟายุคใหม แสดงคา
กําลังไฟฟาเปนตัวเลข (Digital ) มากกวา 30 คา ในเครื่องวัดเดียวกัน ดวยความเท่ียงตรงสูง อานคาไดสะดวกชัดเจน
ในระยะไกล บันทึกขอมูลการใชไฟฟาดวยระบบคอมพิวเตอร การติดต้ังสะดวกไมยุงยาก   ราคาคุมกับการลงทุน มี
ระยะเวลาคืนทุนภายใน 1-2 ป ประหยัดคาไฟ 10-20% 
 
3.6  ตัวอยางและการประยุกตใชระบบควบคุมและการสงขอมูลในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร   
       (Examples  of  applications  of  control  system and  data transmission  in   industry/buildings) 
  3.6.1  การสงขอมูลในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร   
         ประเภทของ  Network 
            3.6.1.1  MASTER-SLAVE 
              เปนการส่ือสารท่ีมีตัวแม  (Master)  กับตัวลูก  (Slave)  โดยท่ี  Slave  อาจจะเปน  PLC  หรือ  Remote 
I/O  และตัวลูกสามารถจะติดตอกับตัวแมไดเทาน้ัน  ไมสามารถจะติดตอกับตัวลูกอื่นๆ ได  ตัวอยาง  Protocal  
สําหรับ  network  แบบนี้เชน  Modbus  ขอดีคือตัวแมสามารถดึงขอมูลจากตัวลูกไดเร็ว 
 
                                                     
    
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.28 MASTER-SLAVE 
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  3.6.1.2  PEER  TO  PEER 
 เปนการส่ือสารท่ี  PLC  ทุกตัวสามารถจะติดตอกันโดยตรง หรือตัวลูก  2  ตัวสามารถ    ติดตอกันเองได  
โดยไมตองผานตัวแม  เชน  network  ชนิด  Modbus  Plus  แตก็มีขอเสียท่ีการดึงขอมูลระหวาง  PLC 2 ตัวตองผาน  
Register  หรือตัวแปรทําใหการสงขอมูลทําไดชา 

                        
รูปที่ 3.29 PEER  TO  PEER 

 
  3.6.1.3  CLIENT / SERVER 
 ลักษณะการทํางานจะคลายกับ  Master-slave  Client  จะเรียกหรือขอขอมลูจาก  Server  สวน  Server  จะ
คอยตอบสนองการเรียกขอจาก  Client  แตจะมีลักษณท่ีพิเศษกวาคือ ในอุปกรณตัวเดียวกันสามารถเปนไดท้ัง  
Client  และ  Server  ข้ึนอยูกับวาอุปกรณตัวนั้นกําลังสงหรือรับขอมูล  สวนมาก การส่ือสารแบบนี้จะใชกับระบบ
คอมพิวเตอร  ตัวอยางของ  network  ท่ีใชกับ  PLC ไดแก  Unitelway 
 

 
                         

รูปที่ 3.30 CLIENT / SERVER 
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   3.6.1.4  CSMA/CD 
หรือเปนการส่ือสารแบบ  ETHERNET  โดย  CSMA/CD  ยอมาจาก 
  CS   :  Carrier  Sense  ตัวกลางในการสงเร็ว 

MA  :  Multiple  Access  สามารถรับสงขอมลูไดพรอม ๆ กนั 
  CD   :  Collision  Detection  ตรวจจับการชนกันของขอมูล  และปองกันการสูญหายของขอมูลได 

 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.31  CSMA/CD 
 

Ethernet network  ถูกพัฒนาข้ึนมาจาก network  ท้ัง  3  ขอแรกซ่ึงสามารถทําความเร็วไดถึง  
10/100Mbit/sec  อีกท้ัง ความยืดหยุนในการใชงานยังมีมากเพราะการติดต้ังและเช็คระบบคอนขางคลายกับงาน
คอมพิวเตอรท่ัวไป(ใชระบบ  TCP/IP โดยการกําหนดคา IP Address ใหกับอุปกรณ) งายในการตอสายเพราะใชสาย
แบบเดียวกับท่ีใชในระบบ  LAN  ท้ังยังสามารถทํา  Web Server  ใหกับ PLC เพื่อใหชางซอมบํารุงตรวจสอบความ
บกพรองของระบบผาน  Internet  เพิ่มความสะดวกและความยืดหยุนในงานซอมบํารุงไดอยางมาก  หรือท่ีเรียกกัน
วา  Transparent  Factory  หรือโรงงานท่ีโปรงใสน่ันเอง  ตัวอยางของการส่ือสารแบบนี้ คือ Modbus  TCP/IP  
 

 
                                                       

รูปที่ 3.32  Modbus  TCP/IP 

Switch or Hub 

Premlum 
Quantum 
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Ethernet  สามารถติดตออุปกรณปรับความเร็วรอบ  (Variable  Speed  Drive)  หรืออินเวอรเตอร  (Inverter)  
โดยการติดต้ัง  Ethernet  Communication  Card  เขาไปดานในก็ทําใหอินเวอรเตอรนี้สามารถติดตอดวยระบบ  
Ethernet  ได สวนการเซทอัพระบบตองกําหนดตําแหนง  IP  Address  ใหกับตัวอินเวอรเตอร 
 

 
 

รูปที่ 3.33 Ethernet  สามารถติดตออุปกรณปรับความเร็วรอบ  Variable  Speed  Drive 
 
สรุป 
 ระบบควบคุมการจายไฟอัตโนมัติเปนการนําเทคโนโลยีดาน  อิเล็กทรอนิกส  คอมพิวเตอรและ
ระบบสื่อสารขอมูลเขามาผสมผสานกันเพื่อชวยอํานวยการควบคุมการจายไฟฟาไปยังผูใชไฟใหเปนไปอยาง
ตอเนื่อง  มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง  และเมื่อมีสิ่งผิดปกติอันไมอาจหลีกเลี่ยงได  เชนรถยนตชนเสา
ไฟฟา  ตนไมกิ่งไมหักพาดสายไฟฟา  ฟาผาลงสายไฟฟา  เปนตน  แลวสงผลให  การจายกระแสไฟฟาไปยังผูใชไฟ
หยุดชะงัก  เกิดไฟดับเปนบริเวณกวาง  ระบบดังกลาวจะชวยตัดสินใจในการแยกสวนท่ีมีปญหาออกไป   แลวทํา
การจายไฟใหสวนท่ีไมเกี่ยวของไดอยางอัตโนมัติดวยความรวดเร็วภายในระยะเวลาไมเกิน  2  นาที  เพื่อลดบริเวณ
ท่ีเกิดไฟดับใหเหลือนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  นอกจากน้ี     ทุกสิ่งทุกอยางท่ีเกิดข้ึนจะถูกบันทึกไว  และสภาพการ
จายไฟปจจุบันตลอดจนปญหาท่ีเกิดข้ึนจะถูกรายงานใหเจาหนาท่ีสั่งการท่ีอยูภายในหองศูนยควบคุมการจายไฟท่ี
การไฟฟา ผานทางจอภาพคอมพิวเตอร  และแผนแสดงสถานะของอุปกรณตาง  อยางอัตโนมัติเชนเดียวกัน 
 
หลักของระบบควบคุมการจายไฟอัตโนมัติสามารถจําแนกไดเปน  3  อยางดวยกันคือ 
 การเก็บรวบรวมขอมูลเคร่ืองวัดไฟฟา  ระบบน้ีจะทําการอานขอมูลเครื่องวัดไฟฟาตาง ๆ  ไดแก  คา
แรงดันไฟฟาและคากระแสโหลด ของทุกวงจรท่ีจายจากสถานีไฟฟาตนทาง  ขอมูลเหลาน้ี จะถูกสงไปแสดงผลและ
เก็บบันทึกท่ีศูนยควบคุมการจายไฟ 
 การเฝามองความผิดปกติของระบบไฟฟา  ระบบนี้จะคอยเฝาตรวจสอบแรงดันไฟฟาและกระแสโหลดท่ี
ตนทางท่ีจายใหแกผูใชไฟอยูตลอดเวลาวาไมสูงหรือตํ่าเกินไป และตรวจสอบสถานะของอุปกรณปองกันตัดตอนท่ี
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ติดต้ังอยูในระบบจําหนวยแรงสูงอยูตลอดเวลาถาพบความผิดปกติจะสงสัญญาณเตือนเจาหนาท่ีสั่งการแกไขกอนท่ี
จะเกิดความเสียหายตออุปกรณแลวสงผลใหเกิดไฟดับ   
 การควบคุมอุปกรณตัดตอน  ระบบนี้จะชวยใหเจาหนาท่ีสั่งการปลด  หรือสับอุปกรณตัดตอนจากแผง
ควบคุมภายในหองศูนยควบคุมการจายไฟ  นอกจากน้ันระบบนี้ยังมีฟงกช่ันการทํางานอัตโนมัติในการท่ีจะแยก
สวนท่ีเกิดปญหาออกไปจากระบบการจายไฟ  ดวยการปดเปดวงจรอยางอัตโนมัติของอุปกรณตัดตอน สิ่งผิดปกติ
หรือท่ีเรียกวาฟอลตท่ีอาจเกิดข้ึนในระบบจําหนายแรงสูงสามารถจําแนกออกไดเปน 2 ลักษณะตามเวลาท่ีรบกวน
ระบบ คือ ฟอลตแบบช่ัวคราว  และแบบถาวร 
พ้ืนฐานของการประมวลผลขอมูล   
 ในวงการอุตสาหกรรมมีขอมูลตางๆ ท่ีจําเปนเกิดข้ึนมากมาย เชน ขอมูลการจําหนาย สินคาคงคลัง ขอมูล
ทางบัญชี ขอมูลการผลิต ขอมูลทางวิศวกรรม เปนตน ปญหาสําคัญคือ เราจะใชงานขอมูลเหลาน้ีอยางมี
ประสิทธิภาพไดอยางไร ในการใชงานขอมูล จะมีปญหาอยู 3 ประการดังตอไปนี้ 

1.  ปญหาเกี่ยวกับการประมวลผลขอมูล 
2.  ปญหาเกี่ยวกับการสงขอมูล 
3.  ปญหาเกี่ยวกับการควบคุมขอมูล 

  เหตุผลท่ีทําใหระบบสารสนเทศท่ีสามารถแกปญหาเหลา น้ีได  ไดรับการพัฒนาข้ึนมา  ไดแก 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานฮารดแวรและซอฟตแวร กลาวคือ การท่ีคอมพิวเตอรสามารถคํานวณไดดวย
ความเร็วสูง การท่ีหนวยความจําสามารถบันทึกขอมูลไดจํานวนมากข้ึน การท่ีอุปกรณมีขนาดเล็กและราคาตํ่าลง 
 
3.7  กิจกรรม  (Activity) 

1.  การควบคุมอัตโนมัติสามารถแบงออกเปนตัวควบคุมประเภทตางๆ ไดกี่ประเภท 
2.  จงอธิบายการควบคุมซีเควนซพอเขาใจ 
3.  จงอธิบายการทํางานของ  PLC พอเขาใจ 
4.  จงอธิบายการสงขอมูลในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร  ประเภทของ  Network ตอไปนี้พอเขาใจ 

1. MASTER-SLAVE 
2. PEER  TO  PEER 
3. CLIENT / SERVER 
4. CSMA/CD 

 
เฉลยกิจกรรม  
  1. การควบคุมอัตโนมัติสามารถแบงออกเปนตัวควบคุมประเภทตางๆ ดังน้ี 

-  sequential control: เปนการควบคุมอัตโนมัติควบคูกับการควบคุม feedback ใชกับการเดินเครื่อง-หยุด
เครื่องเครื่องจักรและกระบวนการผลิตตางๆ โดยอัตโนมัติ เปนการควบคุมตามลําดับหรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไว
ลวงหนา และทํางานไปตามลําดับข้ันตอน (กระบวนการ) ของการควบคุม 
 -  feedback control: เปนการควบคุมโดยนําปริมาณดาน output (controlled variable) ปอนกลับ (feedback) 
เขาไปท่ี reference input เปรียบเทียบท้ังสองคาแลวพยายามปรับแกไขใหมีคาเทากัน 
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  2.  เปนการควบคุมลําดับการทํางานของอุปกรณในระบบใหทํางานตามเงื่อนไขการเริ่มตนและส้ินสุดของ
กระบวนการตอเนื่องเรียงลําดับกัน  ในการควบคุมอุปกรณสวนใหญจะเปนสัญญาณเปดปด (ON/OFF) ใหอุปกรณ 
เชน มอเตอร  โซลินอยด  ทํางานหรือหยุดทํางานเทาน้ัน  ในการควบคุมการทํางานของอุปกรณนั้น  นอกจากจะ
พิจารณาเงื่อนไขในการทํางานแลวยังตองพิจารณาถึงชวงเวลาในการทํางานดวย 
  3.  PLC  จะรับสัญญาณเขามาทางข้ัวเขา  และใหสัญญาณออกทางข้ัวออก  การใหสัญญาณออกน้ีจะเปนไป
ตามโปรแกรมท่ีเก็บไวในเครื่อง  PLC  การขับอุปกรณซึ่งเปนโหลดขนาดเล็ก  เชน  โซลินอยดตัวเล็ก  หรือหลอด
แสดงน้ัน PLC สามารถขับโดยตรงจากข้ัวออกได  แตถาเปนอุปกรณท่ีเปนโหลดขนาดใหญใชไฟมาก  เชนมอเตอร
สามเฟส หรือโซลินอยดตัวใหญ  จําเปนตองตอผานคอนแทคเตอร  และรีเลยเพื่อชวยขยายกําลังขับ  คอนแทคเตอร 
รีเลยขับ เบรคเกอร จะถูกติดต้ังอยูภายในตูควบคุมเดียวกันกับตัว PLC 
  4. การสงขอมูลในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร    ประเภทของ  Network 
MASTER-SLAVE 
 เปนการส่ือสารท่ีมีตัวแม  (Master)  กับตัวลูก  (Slave)  โดยท่ี  Slave  อาจจะเปน  PLC  หรือ  Remote I/O  
และตัวลูกสามารถจะติดตอกับตัวแมไดเทาน้ัน  ไมสามารถจะติดตอกับตัวลูกอื่นๆ ได  ตัวอยาง  Protocal  สําหรับ  
network  แบบนี้เชน  Modbus  ขอดีคือตัวแมสามารถดึงขอมูลจากตัวลูกไดเร็ว 
PEER  TO  PEER 
 เปนการส่ือสารท่ี  PLC  ทุกตัวสามารถจะติดตอกันโดยตรง หรือตัวลูก  2  ตัวสามารถติดตอกันเองได  โดย
ไมตองผานตัวแม  เชน  network  ชนิด  Modbus  Plus  แตก็มีขอเสียท่ีการดึงขอมูลระหวาง  PLC 2 ตัวตองผาน  
Register  หรือตัวแปรทําใหการสงขอมูลทําไดชา 
CLIENT / SERVER 
 ลักษณะการทํางานจะคลายกับ  Master-slave  Client  จะเรียกหรือขอขอมูลจาก  Server  สวน  Server  จะ
คอยตอบสนองการเรียกขอจาก  Client  แตจะมีลักษณท่ีพิเศษกวา  คือ  ในอุปกรณตัวเดียวกันสามารถเปนไดท้ัง  
Client  และ  Server  ข้ึนอยูกับวาอุปกรณตัวนั้นกําลังสง  หรือรับขอมูล  สวนมากการส่ือสารแบบนี้จะใชกับระบบ
คอมพิวเตอร  ตัวอยางของ  network  ท่ีใชกับ  PLC ไดแก  Unitelway 
CSMA/CD 
  หรือเปนการส่ือสารแบบ  ETHERNET  Ethernet  network  ถูกพัฒนาข้ึนมาจาก network  ท้ัง  3  ขอแรกซ่ึง
สามารถทําความเร็วไดถึง  10/100Mbit/sec  อีกท้ังความยืดหยุนในการใชงานยังมีมากเพราะการติดต้ังและเช็คระบบ
คอนขางคลายกับงานคอมพิวเตอรท่ัวไป  (ใชระบบ  TCP/IP  โดยการกําหนดคา IP  Address ใหกับอุปกรณ)  งายใน
การตอสายเพราะใชสายแบบเดียวกับท่ีใชในระบบ  LAN  ท้ังยังสามารถทํา  Web Server  ใหกับ PLC เพื่อใหชาง
ซอมบํารุงตรวจสอบความบกพรองของระบบผาน  Internet  เพิ่มความสะดวกและความยืดหยุนในงานซอมบํารุงได
อยางมาก  หรือท่ีเรียกกันวา  Transparent  Factory  หรือโรงงานท่ีโปรงใสน่ันเอง  ตัวอยางของการส่ือสารแบบนี้ คือ 
Modbus  TCP/IP  Ethernet  สามารถติดตออุปกรณปรับความเร็วรอบ  (Variable  Speed  Drive)  หรืออินเวอรเตอร  
(Inverter)  โดยการติดต้ัง  Ethernet  Communication  Card  เขาไปดานในก็ทําใหอินเวอรเตอรนี้สามารถติดตอดวย
ระบบ  Ethernet  ได สวนการเซทอัพระบบตองกําหนดตําแหนง  IP  Address  ใหกับตัวอินเวอรเตอร 
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