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ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114 หน่วยที่ 1 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 

หนว่ยที ่1 โปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอร์ 

หัวขอ้เรือ่ง 
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ PLC 
2. โครงสร้างของ PLC 
3. ส่วนประกอบของ PLC 
4. ส่วนประกอบของชุดฝึก PLC 40 I/O Unit 

สาระส าคญั  
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (Programmable Controller: PLC) เป็นอุปกรณ์ชนิดโซลิต-

สเตท (Solid State) ท างานด้วยฟังก์ช่ันลอจิก น ามาใช้เป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เมื่อ
ปี พ.ศ. 2511 โดยกลุ่มวิศวกรภายในบริษัท เยนเนอรัล มอเตอร์ โดยโครงสร้างของ PLC ประกอบด้วย 
หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจ า หน่วยอินพุต หน่วยเอาต์พุต และ หน่วยจ่ายก าลังไฟฟ้า ชนิดของ
PLC แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดบล็อก (Block type) ชนิดโมดูล (Modular type) และ แบ่งขนาด
ของ PLC ออกเป็น 4 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่มาก  

สมรรถนะอาชพี 
แสดงความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC) 

จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
1. ด้านความรู ้

1.1 บอกประวัติโดยสังเขปของ PLC ได้ 
1.2 เลือกชนิดของ PLC ได้เหมาะสมกับงาน 
1.3 เลือกขนาดของ PLC ได้ถูกต้อง 
1.4 บอกโครงสร้างของ PLC ได้ 
1.5 บอกส่วนประกอบของ PLC ได้ 
1.6 บอกส่วนประกอบของชุดฝึก PLC 40 I/O Unit ได้ 
1.7 บอกหมายเลขขั้วต่ออินพุตของ PLC 40 I/O Unit ได้ 
1.8 บอกหมายเลขสวิตช์จ าลองของชุดฝึก PLC 40 I/O Unit ได้ 
1.9 บอกสถานะของ PLC (PLC Status Indicator) ได้ 
1.10  บอกสถานะของอินพุต ของ PLC (Input Indicator) ได้ 

2. ด้านทกัษะปฏบิัต ิ
2.1 เขียนช่ือส่วนประกอบ ของ PLC บนชุดฝึก PLC 40 I/O Unit ได้ 
2.2 วาดภาพวงจร Input Simulator Unit ของชุดฝึก ได้ 
2.3 ทดสอบสถานะอินพุต (Input Indicator) ของ PLC 40 I/O Unit บนชุดฝึก ได้ 
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3. ด้านคณุธรรม จรยิธรรม และ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
3.1 ความมีวินัย 
3.2 มนุษย์สัมพันธ ์
3.3 ความรับผิดชอบ 
3.4 ความเช่ือมั่นในตนเอง 
3.5 ความมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
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บทน า 
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (Programmable Controller: PLC) อุปกรณ์ควบคุมตามล าดับ

ขั้น ท างานด้วยอุปกรณ์ชนิดโซลิต-สเตท (Solid State) ตอบสนองการท างาน ท้ังสัญญาณดิจิตอล และ 
สัญญาณอนาลอก เรียกช่ือตามกลุ่มประเทศผู้ผลิต ดังนี้  

1) อเมริกา เรียก PLC: Programmable Logic Controller 
2) อังกฤษ เรียก PC: Programmable Control 
3) สวีเดน เรียก PBS: Programmable Binary System 

โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ เป็นระบบปฏิบัติการทางดิจิตอล ออกแบบมาเพื่อใช้ในงาน
อุตสาหกรรม มีหน่วยความจ าสามารถท าการโปรแกรม และ เก็บค าส่ัง รองรับฟังก์ช่ันการท างานท่ี
หลากหลาย เช่น การท างานตามล าดับ (Sequence Control), การท างานด้วยฟังก์ช่ันคณิตศาสตร์ 
(Mathematics Function), การท างานด้วยฟังก์ช่ันลอจิก และการใช้งาน ไทเมอร์ / เคาน์เตอร์ เป็นต้น  

1. ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบั PLC 

1.1 ประวตัโิดยสงัเขปของ PLC 
พ.ศ. 2511 แผนกส่งก าลังอัตโนมัติ (Automatic Transmission Division) บริษัท เยนเนอรอล 

มอเตอร์ (General Motor) ประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงความต้องการระบบควบคุมรูปแบบใหม่ส าหรับ
สายการผลิตรถยนต์ คุณสมบัติเป็นระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์แทนระบบควบคุมไฟฟ้า ขั้นตอนการ
ท างานต้องสามารถโปรแกรมได้เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ ทนต่อสภาพแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม
ได้ดี ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการบ ารุงรักษาสะดวกและเข้าใจง่ายเหมาะส าหรับบุคลากรในโรงงาน
อุตสาหกรรม (สุเธียร เกียรติสุนทร: 2554) 

พ.ศ. 2512 PLC เครื่องแรกสร้างโดย ดิค มอร์เลย์ (Dick Morley) ผู้ได้รับการยกย่องเป็นบิดา
แห่ง PLC และต่อมาเป็นผู้ต้ังบริษัทโมดิคอน (MODICON ย่อมาจาก (MOdula DIgital CONtroller) 
เรยีกว่า พีซี (PC ย่อมาจาก Programmable Controller) รุ่น 084 (สุเธียร เกียรติสุนทร: 2554) 

ในประเทศญี่ปุ่น PLC ถูกพัฒนาขึ้นมาภายหลังจากท่ี บริษัท ออมรอน (OMRON) ประเทศญี่ปุ่น
ประสบความส าเร็จในการผลิตโซลิด-สเตทรีเลย์ (Solid State Relay) ในปี พ.ศ. 2508 ต่อจากนั้นอีก 5 
ปี PLC ก็ถูกน าออกสู่ตลาดจนเป็นท่ีแพร่หลายในเวลาต่อมา (ณรงค์ ตันชีวะวงศ์: 2544) 

โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์” ตามมาตรฐานของ IEC 1131, PART 1 “ระบบปฏิบัติการทาง
ดิจิตอล ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีหน่วยความจ าท่ีสามารถโปรแกรมและเก็บค าส่ังท่ี
ผู้ใช้ก าหนดขึ้น (User Program) เพื่อเป็นเครื่องมือในการก าหนดเงื่อนไขการควบคุมการท างาน เช่น การ
ท างานแบบซีเควนซ์ (Sequence) การท างานตามฟังก์ช่ันคณิตศาสตร์ การท างานแบบลอจิก การใช้งาน
ไทม์เมอร์ การใช้งานเคาน์เตอร์ เพื่อควบคุมอุปกรณ์ดิจิตอลอินพุตเอาต์พุต หรืออนาลอกอินพุตเอาต์พุต 
ของเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตต่างๆ นอกจากนั้นท้ังระบบ PC และอุปกรณ์ภายนอกท่ีใช้งานจะต้อง
สามารถเช่ือมต่อหรือส่ือสารกับระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆใช้งานร่วมกัน
ได้ง่าย” (ชาญยุทธ์ นุชนงค์: 2553) 
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ปัจจุบัน PLC ควบคุมระบบท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น การค านวณทางคณิตศาสตร์ 
(Mathematic Calculate), การควบคุมหุ่นยนต์ (Human Machine Interface), การควบคุมต าแหน่ง 
(Position Control), การควบคุมแบบป้อนกลับ (PID Control) เป็นต้น ซึ่ง PLC มีคุณลักษณะเด่น ดังนี้ 

1) สร้างฟังก์ช่ันการท างานด้วยโปรแกรม แทนการติดต้ังสายไฟฟ้าในวงจรควบคุม การ
ตรวจสอบระบบ, การปรับปรุงและแก้ไขระบบ ท าได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องหยุดการท างานของระบบ 

2) เพิ่มโอกาสของแข่งขันทางการตลาด เพราะระบบมีประสิทธิภาพในการควบคุมสูง 
เนื่องจากอุปกรณ์ควบคุมไม่มีส่วนเคล่ือนท่ี ไม่มีการสึกหรอ ท าให้ระบบมีเสถียรภาพ ลดความผิดพลาดใน
การท างานของระบบ การขยายระบบ ท าได้ง่ายและรวดเร็วกว่า เพิ่มเวลาการท างานของระบบได้มากขึ้น  

3) ควบคุมได้ท้ังระบบงานเด่ียว (Stand Alone) และ ระบบเครือข่าย (Net Work)  
4) ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆได้ เช่น เครื่องอ่านบาร์โค๊ด, เอนโคเดอร์ (Encoder) เป็นต้น 

1.2 ชนิดของ PLC 
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความเหมาะสมกับขนาดของระบบ

ควบคุม และ การใช้งาน  สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด จากหลักการรวมหน่วยท างาน และ แยกหน่วย
ท างาน ตามโครงสร้าง คือ 

1.2.1 ชนิดบล็อก หรือ แบบคอมแพค (Compact) เป็นโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ขนาด
เล็ก รวมหน่วยท างาน ได้แก่ หน่วยอินพุต/เอาต์พุต หน่วยส าหรับติดต่อส่ือสารข้อมูล หน่วยประมวลผล 
หน่วยความจ า มาประกอบรวมเป็นบล็อกเดียวกัน มีจ านวน อินพุต/เอาต์พุต (I/O) แน่นอน ใช้ในการ
ควบคุมการท างานของเครื่องจักรแบบงานเด่ียว หรือ ระบบควบคุมขนาดเล็ก ตัวอย่าง PLC ชนิดนี้ เช่น 
Siemens S7-200, OMRON SYSMAC CPM2,  TOSHIBA T1 เป็นต้น  

 
ภาพที ่1: PLC ชนิดบล็อก 

ท่ีมา; PLC Compare Research and Compare PLCs 
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1.2.2 ชนิดโมดูล เป็นโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ชนิดแยกหน่วยท างานออกเป็น โมดูล 
โดยน าแต่ละโมดูล มาติดต้ังบนฐานรองรับ เรียกว่า แร็ค (Rack) ประกอบเป็นระบบบัส เพื่อเช่ือมต่อ
โมดูลเข้าด้วยกัน ได้แก่ บัสข้อมูล, บัสแอดเดรส, บัสควบคุม, บัสจ่ายก าลังไฟฟ้า ท้ังนี้ โปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ ชนิดโมดูล มีความยึดหยุ่น ต่อการปรับปรุงระบบ ท าได้ง่าย เพียงการลด – เพิ่มโมดูล ให้
เหมาะสมกับระบบควบคุมนั้นๆ ตัวอย่าง PLC ชนิดนี้ เช่น Siemens S7-300, SYSMAC CQM1 เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2: PLC ชนิดโมดูล 

ท่ีมา; บทเรียนออนไลน์ PLC Omron. PDF – Adobe Reader 

1.3 ขนาดของ PLC 
เพื่อการใช้งาน PLC มีความเหมาะสมกับระบบควบคุม จึงแบ่ง PLC ออกเป็น 4 ขนาด โดย

ก าหนดจากขนาดหน่วยความจ าโปรแกรม (Program memory) และจ านวนอินพุต/เอาต์พุต (I/O) ดัง
ตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 จ าแนกขนาดของ PLC 

ขนาดของ PLC จ านวนของ I/O สงูสดุ หนว่ยความจ าโปรแกรม 
ขนาดเล็ก (Small size) ไม่เกิน 128/128 4 K byte (2,000 Statements) 
ขนาดกลาง (Medium size) ไม่เกิน 1024/1024 16 K byte (8,000 Statements) 
ขนาดใหญ่ (Large size) ไม่เกิน 2048/2048 64 K byte (32,000 Statements) 
ขนาดใหญ่มาก (Very large size) ไม่เกิน 8192/8192 256 K byte (200,000 Statements) 
 

 จากตารางท่ี 1 แสดงการจ าแนกขนาดของ PLC ด้วยความสัมพันธ์ ระหว่างขนาดของ PLC, 
จ านวนของ I/O สูงสุด และ หน่วยความจ าโปรแกรม เพื่อการพิจารณาเลือกใช้งาน PLC ตามขนาดท่ี
เหมาะสมกับงาน โดยพิจารณาเลือกจากความสัมพันธ์ข้างต้น เช่น ต้องการใช้ PLC กับงานท่ีต้องการ I/O 
จ านวน 120 อินพุต 40 เอาต์พุต หน่วยความจ าโปรแกรม 5 K byte จากความสัมพันธ์ พบว่า ขนาด I/O 
ไม่เกิน 128/128 ควรเลือกใช้ PLC ขนาดเล็ก แต่เมื่อพิจารณาหน่วยความจ าโปรแกรมต้องการใช้
มากกว่า 4 K byte จึงต้องเลือกใช้ PLC ขนาดกลาง เป็นต้น 
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2. โครงสรา้งของ PLC 
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC) จัดเป็นคอมพิวเตอร์เฉพาะงาน มีขนาดเล็ก ออกแบบมา

เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม ท่ีทนต่อสภาพแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม ใช้งานได้ง่าย สะดวก มีระบบ
ตรวจสอบตัวเอง การท างานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยท างานภายในตามโครงสร้างของ ประกอบด้วยหน่วย
ท างานท่ีส าคัญ ได้แก่ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจ า หน่วยอินพุต หน่วยเอาต์พุต และ หน่วย
จ่ายก าลังไฟฟ้า ดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3: ไดอะแกรมโครงสร้างของ PLC 

ท่ีมา; มีเดีย ซิสเต็ม, 2546 

2.1 หนว่ยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit: CPU) 
หน่วยประมวลผลกลาง เป็นหัวใจหลักของการท างานของ PLC เป็นหน่วยท างานส าคัญของ 

PLC มีหน้าท่ีควบคุมการท างานของระบบท้ังหมด เรียกการท างานของ CPU ว่า การสแกน (Scanning) 
และเรียกเวลาในการสแกนว่า สแกนไทม์ (Scan time) มีรอบการท างาน ดังนี้ 

1) ตรวจสอบสถานะ (0–1) ของสัญญาณอินพุต (Check Input Status) แล้วน าสภาวะ
ปกติของข้อมูล ไปเก็บไว้ที่หน่วยความจ า  

2) ประมวลผลโปรแกรม (Program Executed) เป็นขั้นตอนการประมวลผล 
ตามล าดับท่ีอยู่ของค าส่ังและข้อมูลของโปรแกรมผู้ใช้ และเก็บผลลัพธ์ของการประมวลผลไว้ใน
หน่วยความจ า 

3) ตรวจสอบการปรับเปล่ียนสถานะของเอาต์พุต (Update Output Status) โดย PLC 
จะปรับเปล่ียนสถานะเอาต์พุตของโปรแกรมท่ีก าหนด ให้เปล่ียนไปตามสถานะท่ีเกิดจากการประมวลผล
ของอินพุตท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
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2.2 หนว่ยความจ า (Memory Unit) 
หน่วยความจ า เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้เก็บโปรแกรมและข้อมูลต่างๆของ PLC กรณีท่ีส่ังให้ PLC 

ท างาน (RUN Program) จะน าโปรแกรมและข้อมูลในหน่วยความจ ามาประมวลผลการท างาน มี
หน่วยความจ าระบบ (System Memory) เป็นส่วนความจ าเก็บโปรแกรม บริหารระบบ และ ระบบ
ข้อมูลท่ีไม่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึง และหน่วยความจ าผู้ใช้ (User Memory) เป็นความจ าส่วนท่ีท าหน้าท่ีเก็บ
โปรแกรมผู้ใช้ เก็บข้อมูลอินพุต เอาท์พุต และอุปกรณ์ภายใน สามารถแก้ไข เปล่ียนแปลงข้อมูลได้ ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็น หน่วยความจ า RAM ซึ่งหน่วยความจ าของ PLC แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

2.2.1 หน่วยความจ าช่ัวคราว  (Random Access Memory: RAM) เป็นหน่วยความจ าท่ี
สามารถเปล่ียนแปลงข้อมูลได้ง่าย เรียกว่า วอลาไทล์ แมมมอรี่ (Volatile Memory)  ใช้เก็บโปรแกรม
ผู้ใช้ (User Program) โดย RAM เป็นหน่วยความจ าท่ีต้องมีแบตเตอรี่ส ารองข้อมูล เพื่อการรักษาข้อมูล 
เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล จึงไม่ควรถอดแบตเตอรี่ เมื่อไม่ได้จ่ายไฟหลักให้กับ PLC 

2.2.2 หน่วยความจ าถาวร  (Read Only Memory: ROM) เป็นหน่วยความจ าท่ียากต่อการ
เปล่ียนแปลงข้อมูล เรียกว่า นอน-วอลาไทล์ แมมมอรี่ (Non-volatile Memory) ใช้เก็บโปรแกรม
ปฏิบัติการ (System Program) และ ส ารองโปรแกรมและข้อมูล (Backup Program and Data) เป็น
หน่วยความจ าท่ีไม่ต้องมีแบตเตอรี่ส ารองข้อมูล แต่เวลาของการเข้าถึงข้อมูล (Time Access) ช้ากว่า 
RAM จึงมีความจ าเป็นต้องใช้งานร่วมกันของ RAM และ ROM หน่วยความจ าถาวร ถูกพัฒนาให้ 
เหมาะสมกับการใช้งาน  

ท้ังนี้ หน่วยความจ า สามารถแบ่งออกตามคุณลักษณะเป็น 6 แบบ คือ 
1) รอม (ROM : Read Only Memory)  เป็นหน่วยความจ าท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือ

แก้ไขข้อมูลได้เลย และสามารถรักษาข้อมูลไว้ได้แม้ว่าจะไม่มีไฟเล้ียงวงจรอยู่ก็ตาม 
2) แรม (RAM : Read Access Memory)  เป็นหน่วยความจ าท่ีเปล่ียนแปลง และ แก้ไข

ข้อมูล ตามความต้องการของผู้ใช้ได้ แต่ต้องจ่ายแรงดันไฟฟ้าส ารองข้อมูลตลอดเวลา 
3) พรอม (PROM : Programmable Read Only Memory)  เป็นหน่วยความจ า ท่ี

สามารถป้อนข้อมูลเข้าไปด้วยอุปกรณ์ป้อนข้อมูลเพิ่มได้ แต่ท าการลบหรือแก้ไขข้อมูลภายในพรอมไม่ได้ 
4) อีพรอม (EPROM : Erasable Programmable Read Only Memory) เป็น

หน่วยความจ าท่ีป้อนข้อมูลเข้าไปด้วยอุปกรณ์ป้อนข้อมูลเพิ่มได้ และ ท าการลบหรือแก้ไขข้อมูลภายในท า
ได้ โดยใช้แสงอัลตราไวโอเลต 

5) อีเอพรอม (EAPROM : Electrically  Alterable Programmable Read Only 
Memory) เป็นหน่วยความจ าท่ีสามารถป้อนข้อมูลเข้าไปด้วยอุปกรณ์ป้อนข้อมูลเพิ่มได้ และ ท าการลบ
หรือแก้ไขข้อมูลภายในท าได้ โดยใช้สัญญาณแรงดันพัลส์ 

6) อีอีพรอม (EEPROM : Electrically Erasable Programmable Read Only 
Memory) เป็นหน่วยความจ าท่ีป้อนข้อมูลเข้าไป ด้วยอุปกรณ์ป้อนข้อมูลเพิ่มได้ และ ท าการลบหรือ
แก้ไขข้อมูลภายใน ได้เฉพาะต าแหน่งท่ีต้องการ อีอีพรอมมีอายุการใช้งานท่ีส้ัน การเปล่ียนแปลง แก้ไข
ข้อมูล ท าได้ประมาณ 10,000 ครั้ง 
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โครงสร้างของหน่วยความจ า สามารถจ าลองได้เป็นช่อง ๆ  โดยแต่ละช่องเรียกว่า บิต (Bit) 
สามารถเก็บสภาวะของข้อมูลได้ 2 สภาวะเท่านั้นคือ  เป็น "0" หรือ "1" โดยท่ี  "0"  แทนสภาวะ"Off" 
หรือ "ปิด"  และ "1"  แทนสภาวะ "On" หรือ "เปิด"  โดยข้อมูลขนาด 8 บิต เรียกว่า 1 ไบต์ (Byte) ใช้
เก็บตัวเลขหรือรหัสของข้อมูล ท่ีให้ค่าการเปล่ียนแปลงมากกว่าการ "On" หรือ "Off" ข้อมูลขนาด 16 บิต 
หรือ 2 ไบต์  เรียกว่า 1 เวิร์ด สามารถใช้เก็บข้อมูลของโปรแกรมจ านวน 1 ค าส่ัง ส าหรับข้อมูล 1 
กิโลไบต์ในทางดิจิตอล มีค่าเท่ากับ 1024 ไบต์ 

 
รูปท่ี 4 โครงสร้างของหน่วยความจ าของ PLC 

2.3 หนว่ยอนิพตุ (Input Unit) 
หน่วยอินพุต เป็นหน่วยท างานของ PLC ท าหน้าท่ีรับสัญญาณอินพุตภายนอก และ แปลงให้มี

ความเหมาะสมเพื่อส่งเข้าไปยัง PLC แบ่งตามประเภทของสัญญาณ ได้เป็น 2 ประเภท คือ 
2.3.1 ดิจิตอลอินพุต (Digital Input) เป็นหน่วยอินพุตท่ีรับสัญญาณจากอุปกรณ์อินพุต 

สถานะสัญญาณเป็น 0–1 ของสัญญาณแรงดัน 0-24 V ส่งผ่านวงจรลดทอนแรงดัน เพื่อขับออปโต
ทรานซิสเตอร์ และให้ออปโตทรานซิสเตอร์ไปขับอินพุตของวงจรภายในส่งสัญญาณให้กับ CPU อีกต่อ
หนึ่ง ดิจิตอลอินพุตแบ่งตามกระแสไฟฟ้า ดังนี้ 

1) อินพุตไฟตรง (D.C. Input) เป็นวงจรภายในรับสัญญาณอินพุตกระแสตรง  

 
ภาพที่ 4: วงจรภายในของอินพุตไฟตรง 

  จากภาพท่ี 4 แสดงวงจรภายในของอินพุตไฟตรง เมื่อจ่ายสัญญาณไฟบวกทางขั้ว IN 
ไหลผ่าน R1, R2 ครบวงจรทางขั้ว COM ค่าแรงดันตกคร่อม R2 ท าให้ LED ตัวท่ีได้รับ ไบอัสตรง ท างาน 
และ หากจ่ายสัญญาณไฟบวกเข้าทางขั้ว COM ครบวงจรทางขั้ว IN จะท าให้ LED ตัวท่ีได้รับ ไบอัสตรง 
ท างานแทน ซึ่งแสงจาก LED กระตุ้นให้ โฟโต้ทรานซิสเตอร์ ภายในออปโตทรานซิสเตอร์ท างาน เปล่ียน
สถานะอินพุตนั้นเป็น “1”  
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การต่อวงจรอินพุตไฟตรง แสดงดังภาพที่ 5 
 

 
ก. การต่อวงจรอินพุตไฟตรงแบบ Sink 

 

 
ข. การต่อวงจรอินพุตไฟตรงแบบ Source 

ภาพที่ 5: การต่อวงจรอินพุต ของอินพุตไฟตรง 
ท่ีมา: มีเดีย ซิสเต็ม, 2546 

  จากภาพท่ี 5  แสดงการต่อวงจรอินพุตไฟตรง ดังนี้ ก) แสดงการต่อวงจรอินพุตไฟตรง
แบบ Sink โดยต่อไฟบวกให้กับอุปกรณ์อินพุต ต่อเข้าขั้ว IN ของขั้วต่ออินพุต และ ต่อไฟลบให้กับขั้ว 
COM ของขั้วต่ออินพุต ข) แสดงการต่อวงจรอินพุตไฟตรงแบบ Source โดยต่อไฟบวกให้กับขั้ว COM 
ของขั้วต่ออินพุต และ ต่อไฟลบให้กับอุปกรณ์อินพุต ต่อเข้าขั้ว IN ของขั้วต่ออินพุต 

ตัวอย่าง วงจรภายในแบบอินพุตไฟตรง ของ PLC รุ่น CPM2A-40CDR-A 

 
ภาพที่ 6: วงจรภายในแบบอินพุตไฟตรง ของ PLC รุ่น CPM2A-40CDR-A 
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  จากภาพท่ี 6 แสดงวงจรภายในแบบอินพุตไฟตรง ในส่วนของวงจรลดทอนแรงดัน และ 
LED ส่งสัญญาณแสงของ ออปโตทรานซิสเตอร์ ของ PLC รุ่น CPM2A-40CDR-A  จ านวน 24 ขั้ว 
แบ่งเป็น 2 Chanel คือ 0CH, 1CH ซึ่งแต่ละอินพุตจะรับสัญญาณภายนอกท่ีขั้ว IN หมายเลข 00-11 
ร่วมกับข้ัว COM ท้ังนี้ การต่อวงจรอินพุต แสดงดังภาพที่ 7   

ตัวอย่าง การต่อวงจรอินพุตไฟตรงแบบ Sink ของ PLC รุ่น CPM2A-40CDR-A 

 
ภาพที่ 7: วงจรอินพุตแบบอินพุตไฟตรง ของ PLC รุ่น CPM2A-40CDR-A 

  จากภาพท่ี 7 แสดงการต่อวงจรอินพุตแบบ Sink โดยต่อไฟบวกของแหล่งจ่ายไฟ ต่อ
ผ่านสวิตช์ปุ่มกด (PB) เข้าขั้ว IN ใดๆ เช่น 00, 01, 02 เป็นต้น และ ต่อไฟลบของแหล่งจ่ายไฟเข้าขั้ว 
COM วงจรท างานเมื่อกด PB ท าให้ LED เปล่งแสงกระตุ้นให้โฟโต้ทรานซิสเตอร์ท างาน อินพุตหมายเลข
นั้นๆ เปล่ียนสถานะ เช่น กด PB 00 ของ 0CH อินพุตหมายเลข 00 ของ 0CH ท างาน เป็นต้น และเมื่อ
ต้องการต่อวงจรอินพุตเป็นแบบ Source ให้กลับทิศทางจ่ายไฟของแหล่งจ่ายไฟ โดยจ่ายไฟบวกให้กับขั้ว 
COM และจ่ายไฟลบให้กับ PB ต่อเข้าขั้ว IN ใดๆ 
  ตารางท่ี 2  คุณสมบัติของขั้วต่ออินพุตไฟตรง 

 คุณสมบัติ 
แรงดันอินพุต 24 VDC+10%/+15% (26.4V-18V)  
อินพุตอิมพีแดนซ ์ 2 kΩ 
กระแสอินพุต 12 mA 
แรงดันอินพุตขณะท างาน “ON” 14.4 VDC min.      “OFF” 5.0 VDC max. 

เวลาตอบสนอง 
“ON Delay”: 8 mS max. “OFF Delay”: 8 mS max.  
ปรับค่าได ต้ังแต่ 1,2,4,8,16,32,64,128 mS โดยใช้โหมด PC Setup 

ท่ีมา; บริษัท มีเดีย ซิสเต็ม: 2546  
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2) อินพุตไฟสลับ (A.C. Input) เป็นวงจรรับสัญญาณอินพุตกระแสสลับ เพื่อช่วย
แก้ปัญหาแรงดันตกคร่อมในสาย ซึ่ง PLC บางรุ่นมีแรงดันอินพุตต้ังแต่ 100-220 VAC และ ส าหรับ PLC 
บางรุ่นจะแบ่งแรงดันอินพุตไฟสลับออกเป็น 100-120 และ 200240 VAC ลักษณะวงจรภายในของ
อินพุตไฟสลับ แสดงดังภาพท่ี 8 

 
ภาพที่ 8: วงจรภายในของอินพุตไฟสลับ 

จากภาพท่ี 8 แสดงวงจรภายในของอินพุตไฟสลับ ประกอบด้วย วงจรลดทอนแรงดัน 
ออปโตทรานซิสเตอร์ สัญญาณไฟสลับจ่ายผ่านวงจรลดทอนแรงดัน ให้กับ LED ของออปโตทรานซิสเตอร์ 
ค่าแรงดันตกคร่อม R3 ท าให้ LED ตัวที่ได้รับ ไบอัสตรง ท างาน โฟโต้ทรานซิสเตอร์รับแสงจาก LED ท า
ใหท้รานซิสเตอร์ท างาน ส่งผลให้สถานะหน่วยอินพุตเปล่ียนเป็น “1”  

การต่อวงจรอินพุตไฟสลับ แสดงดังภาพที่ 9 

 
ภาพที่ 9: การต่อวงจรอินพุตไฟสลับ 

จากภาพท่ี 9  แสดงการต่อวงจรอินพุตไฟสลับ เป็นการต่อวงจรเหมือนวงจรอินพุต
ไฟตรงแบบ Sink กล่าวคือ ต่ออุปกรณ์อินพุตให้กับขั้ว IN ใดๆ โดยใช้แหล่งจ่ายไฟเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้า
กระแสสลับเท่านั้น คุณสมบัติของขั้วต่ออินพุตไฟสลับ  

ตารางท่ี 3 คุณสมบัติของขั้วต่ออินพุตไฟสลับ 
 คุณสมบัติ 
แรงดันอินพุต 100-120 VAC+10%/+15% 50/60Hz  200-240 VAC+10%/+15% 50/60Hz  
อินพุตอิมพีแดนซ ์ 2 kΩ (50Hz), 17 kΩ (60 Hz)  38 kΩ (50Hz), 32 kΩ (60 Hz)  
กระแสอินพุต 5 mA (at 100 VAC)  6 mA (at 200 VAC) 
แรงดันอินพุต 
ขณะท างาน 

“ON” 60 VAC min.  
“OFF” 20 VAC max. 

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

เวลาตอบสนอง “ON Delay”: 35 mS max.    “OFF Delay”: 55 mS max. 
ท่ีมา; บริษัท มีเดีย ซิสเต็ม: 2546  
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2.3.2 อนาลอกอินพุต (Analog Input) เป็นสัญญาณอินพุต ปริมาณทางกายภาพเปล่ียนแปลง
ค่าอย่างต่อเนื่อง เช่น 0 – 10 VDC หรือ  10 VDC หรือ 1 – 5 V (4 – 20 mA)  

 
ก. สัญญาณขนาด  10 VDC 

 
ข. สัญญาณขนาด 0 - 10 VDC 

 
ค. สัญญาณขนาด 1 – 5 V (4 – 20 mA) 

ภาพที่ 10: ขนาดสัญญาณท่ีจ่ายให้กับอนาลอกอินพุต  

จากภาพท่ี 10 แสดงขนาดสัญญาณอนาลอก 3 ขนาด ซึ่งเป็นขนาดสัญญาณมาตรฐาน 
ท่ีก าหนดให้ใช้ในงานอุตสาหกรรม อนาลอกเอาต์พุต เช่น อนาลอกเซนเซอร,  อนาลอกเอาต์พุตของ 
Digital Signal Controller และ Temperature Controller เป็นต้น จะมีขนาดของสัญญาณตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดนี้ ซึ่งตัวอุปกรณ์อาจจะมีเอาต์พุตแบบใดแบบหนึ่ง หรือท้ัง 3 แบบก็ได หลักการ
ท างานของอนาลอกอินพุตของ PLC คือ การน าค่าท่ีวัดไดแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอล แสดงดังภาพท่ี 11   
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ภาพที่ 11: ไดอะแกรมการส่งข้อมูลอนาลอกให้กับ PLC 

  จากภาพท่ี 11 แสดงไดอะแกรมการส่งข้อมูลอนาลอกให้กับ PLC สัญญาณอนาลอก ท่ี
วัดได้จากเครื่องมือวัดใดๆ จะต้องน าสัญญาณนั้นเข้าสู่กระบวนการแปลงสัญญาณ เพื่อแปลงให้เป็น
สัญญาณดิจิตอล ขนาดข้อมูล 0 – 4096 หรือ (-2048) – (+2048) ก่อนส่งให้กับ PLC เพื่อน าข้อมูลนี้ไป
ประมวลผล ต่อไป  

ท้ังนี้ สัญญาณอนาลอก จะเป็นค่าปริมาณทางฟิสิกส์ ท่ีใช้อุปกรณ์วัดค่าแล้วแสดงค่า
ออกมาเป็นปริมาณอนาลอก เช่น การวัดระยะทาง การวัดความเร็ว การวัดอุณหภูมิ การวัดปริมาณแสง 
การวัดความดัน การวัดความจุ เป็นต้น  ค่าท่ีได้จะต้องน าไปแปลงค่าให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า เพื่อน าค่า
นั้นๆไปประมวลผล ค่าปริมาณอนาลอกท่ีวัดได้ด้วยเครื่องวัด ต้องน าไปท าตารางเปรียบเทียบค่า เพื่อการ
ก าหนดขนาดข้อมูลการควบคุมท่ีถูกต้อง  
 

2.4 หนว่ยเอาตพ์ตุ (Output Unit) 
หน่วยเอาต์พุต เป็นหน่วยรับค่าสถานะจากการประมวลผลของ CPU ไปขับโหลดภายนอกผ่าน

ทางขั้วต่อเอาต์พุต แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
2.4.1 ดิจิตอลเอาต์พุต (Digital Output) เป็นเอาต์พุตท างานแบบ ON-OFF หรือ 0-1 แบ่ง

ดิจิตอลเอาต์พุต ออกเป็น 3 แบบ ดังนี้ 
1) เอาต์พุตแบบรีเลย์ หรือ รีเลย์เอาต์พุต (Relay Output) เป็นเอาต์พุตท่ีใช้รีเลย์ เป็น

อุปกรณ์ควบคุมการท างานของโหลด อาศัยสัญญาณเอาต์พุตจากวงจรภายในของ PLC ส่ังให้รีเลย์ท างาน 
เพื่อให้หน้าสัมผัสของรีเลย์ควบคุมวงจรโหลด ซึ่งการท างานของเอาต์พุตแบบรีเลย์ อาศัยการเปล่ียนแปลง
หน้าสัมผัสของรีเลย์ ท างานเสมือนสวิตช์ควบคุมแบบ ON/OFF จึงควบคุมโหลดได้ท้ัง โหลดไฟฟ้า 
กระแสตรง และ กระแสสลับ ดังภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 12: วงจรภายในของเอาต์พุตแบบรีเลย์ 

ท่ีมา: มีเดีย ซิสเต็ม, 2546 
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 จากภาพท่ี 12 แสดงวงจรภายในของเอาต์พุตแบบรีเลย์ สัญญาณเอาต์พุต จะถูกส่งผ่าน
วงจรภายในหน่วยเอาต์พุต มาควบคุมการท างานของรีเลย์ น าหน้าสัมผัสของรีเลย์ไปควบคุมการท างาน
ของโหลด การต่อวงจรโหลด แสดงดังภาพที่ 7 

 
ภาพที่ 13: การต่อวงจรโหลดของเอาต์พุตแบบรีเลย์ 

จากภาพท่ี 13 แสดงวงจรเอาต์พุตแบบรีเลย์ แบ่งวงจรออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) วงจร
ภายใน รีเลย์รับสถานะจากการประมวลผลของ CPU เมื่อผลเอาต์พุตเป็น “1” รีเลย์ท างาน หน้าสัมผัส
ปกติเปิดของรีเลย์เปล่ียนสถานะเป็น “1” วงจรภายในระหว่างขั้ว OUT กับ COM ครบวงจร 2) วงจร
โหลด หรือ วงจรภายนอก แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า (กระแสตรง หรือ กระแสสลับ) ไหลผ่าน
โหลด เข้าสู่ขั้ว OUT ผ่านหน้าสัมผัสของรีเลย์ไปยังขั้ว COM ครบวงจรกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า โหลดท างาน 

ท้ังนี้ คุณสมบัติของภาคเอาต์พุตแบบรีเลย แสดงดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 4 คุณสมบัติหน่วยเอาต์พุตแบบรีเลย  
รายละเอียด คุณสมบัติ 

อัตราทนการท างานสูงสุด (Max. switching capacity) 2 A/250 VAC (COS φ = 1)   
2 A/24 VDC 

อัตราทนการท างานต่ าสุด (Min. switching capacity) 10 mA/5 VDC 

อายุการใช้งาน   
(Relay Service Life) 

ระบบไฟฟ้า 
Resistance Load 300,000 ครั้ง 
Inductive Load 100,000 ครั้ง 

ระบบกลไก (Mechanical) 10 ล้านครั้ง 
Switching Rate 30 ครั้งต่อนาที 

เวลาตอบสนอง 
OFF Delay 15 mS (max) 
ON Delay 15 mS (max) 

ท่ีมา: บริษัท มีเดีย ซิสเต็ม: 2546  
 

จากตารางท่ี 2 พิจารณาอัตราทนกระแส และ แรงดันสูงสุด กระแสใช้งานปกติ 2A จึง
ไม่ควรน าไปขับโหลด ท่ีมีกระแสสูงกว่า 2A อายุการใช้งานของเอาต์พุตแบบรีเลย์ ส้ัน-ยาว ขึ้นยู่กับชนิด
ของโหลด จากตาราง โหลดชนิดขดลวด (Inductive Load) จะท าให ้รีเลย์ มีอายุการใช้งานส้ันกว่าโหลด
ชนิดความต้านทาน (Resistance Load) ถึง 3 เทา และ เวลาตอบสนองของเอาต์พุตแบบรีเลย์ ต้องใช้
เวลาตอบสนองมากกว่าเอาต์พุตแบบอื่นๆ   
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ตัวอย่าง วงจรภายในเอาต์พุตแบบรีเลย์ ของ PLC Omron CPM2A-40CDR-A ดังภาพที่ 8  
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ภาพที่ 14: วงจรภายในเอาต์พุตแบบรีเลย์ ของ PLC Omron รุ่น CPM2A-40CDR-A 

จากภาพท่ี 14 แสดงวงจรเอาต์พุตแบบรีเลย์ ของ PLC Omron รุ่น CPM2A-40CDR–
A จัดขั้วต่อเอาต์พุตออกเป็นชุดๆ โดยใช้ขั้วร่วม (COM) เป็นขั้วก าหนด ดังนี้ 

 จ าแนกขั้วต่อ 1 ขั้ว / COM ได้แก่ ขั้ว 010.00 / COM และ 010.01 / COM 
 จ าแนกขั้วต่อ 2 ขั้ว / COM คือ 010.02, 010.03 / COM 
 จ าแนกขั้วต่อ 4 ขั้ว / COM คือ  

 010.04, 010.05, 010.06, 010.07 / COM 
 011.00, 011.01, 011.02, 011.03 / COM 
 011.04, 011.05, 011.06, 011.07 / COM 

ตัวอย่าง การต่อวงจรโหลดของเอาต์พุตแบบรีเลย์ น าโหลดและแหล่งจ่ายไฟฟ้าต่อ
ร่วมกันเป็นวงจรอนุกรมกับข้ัวเอาต์พุตใดๆ ร่วมกับข้ัว COM ของชุดนั้นๆ แสดงดังภาพที่ 9 

 
ภาพที่ 15: แสดงการต่อวงจรโหลดของเอาต์พุตแบบรีเลย์ ของ PLC Omron รุ่น CPM2A-40CDR-A  

 จากภาพท่ี 15 แสดงการต่อวงจรโหลด ตัวอย่างวงจร 1 OUTPUT/COM (010.00) เทียบได้กับ
วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน ต่อวงจร ดังนี้ 1) ต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าอนุกรมกับโหลด 2) ต่อโหลดอีกขั้วหนึ่งเข้าขั้ว
เอาต์พุต 010.00 3) ต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าอีกขั้วหนึ่งเข้าขั้ว COM ของเอาต์พุต และตัวอย่างวงจร 4 
OUTPUT/COM (เลือกใช้ 010.04 และ 010.06) เทียบได้กับวงจรไฟฟ้าแบบขนาน ต่อวงจร ดังนี้ 1) ต่อ
โหลด1 เข้าขั้วเอาต์พุต 010.04, ต่อโหลด2 เข้าขั้วเอาต์พุต 010.06 2) ต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าอนุกรมกับ 
โหลด1 และโหลด2 ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าร่วม 3) ต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าเข้าขั้ว COM 
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2) เอาต์พุตแบบทรานซิสเตอร์ หรือ ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต (Transistor Output) เป็น
การน าทรานซิสเตอร์มาเป็นอุปกรณ์รับสัญญาณจากการประมวลผลของ CPU ส่งผ่านวงจรภายในหน่วย
เอาต์พุตไปควบคุมโหลด ชนิดท่ีใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง เรียกว่า โหลดไฟฟ้ากระแสตรง (Load DC) ซึ่ง
เอาต์พุตแบบทรานซิสเตอร์ มีให้เลือก 2 แบบ คือ 

 เอาต์พุตแบบทรานซิสเตอร์ ชนิด NPN 

 
ภาพที่ 16: วงจรภายในหน่วยเอาต์พุตแบบทรานซิสเตอร์ ชนิด NPN 

 จากภาพท่ี 16 แสดงวงจรภายใน ท่ีใชออปโตทรานซิสเตอรรับสัญญาณจากวงจรภายใน
หน่วยเอาต์พุต เพื่อขับทรานซิสเตอร Q1 โดยอาศัยแรงดัน +V ขับให้ Q1 ท างาน และ Q1 จะท าหน้าท่ี 
เสมือนสวิตช์ขับโหลดภายนอก กระแสไหลในทิศทางเดียว จึงใช้ขับโหลดไฟฟ้ากระแสตรงเท่านั้น การต่อ
วงจรโหลด แสดงดังภาพที่ 11 

 
ภาพที่ 17: การต่อวงจรโหลดของเอาต์พุตแบบทรานซิสเตอร์ ชนิด NPN 

  จากภาพท่ี 17 แสดงการต่อวงจรโหลด ของเอาต์พุตแบบทรานซิสเตอร์ ชนิด NPN โดย
การต่อไฟลบเข้าขั้ว COM, ต่อไฟบวกเข้าโหลด ต่อจากโหลดเข้าขั้ว OUT และจ่ายไฟบวกให้กับขั้ว +V) 
เรียกว่า การต่อแบบซิงค์ (Sink type) ฉะนั้น PLC ท่ีใช้เอาต์พุตแบบทรานซิสเตอร์ ชนิด NPN ให้ต่อวงจร
โหลด “แบบซิงค์” ซึ่งการต่อแบบนี้  ทรานซิสเตอร์ Q1 ต้องทนกระแสซิงค์ได้ เพื่อป้องกันมิให้
ทรานซิสเตอร์พัง ในการต่อวงจรใช้งานจริง ต้องต่อขาอิมิตเตอร์ของทุกๆเอาต์พุตร่วมกัน (ต่อ COM 
ร่วมกันทุกๆเอาต์พุต) รวมท้ัง +V ต่อร่วมกันทุกเอาต์พุตเช่นกัน   
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 เอาต์พุตแบบทรานซิสเตอร์ ชนิด PNP 

 
ภาพที่ 18: วงจรภายในหน่วยเอาต์พุตแบบทรานซิสเตอร์ ชนิด PNP 

 จากภาพท่ี 18 แสดงวงจรภายใน ลักษณะของวงจรคล้ายกับเอาต์พุตแบบทรานซิสเตอร์ 
ชนิด NPN ต่างกันท่ีเปล่ียนวงจร Q1 ส่วนการต่อวงจรโหลด แสดงดังภาพที่ 13 

 
ภาพที่ 19: การต่อวงจรโหลดของเอาต์พุตแบบทรานซิสเตอร์ ชนิด PNP 

 จากภาพท่ี 19 แสดงการต่อวงจรโหลด ของเอาต์พุตแบบทรานซิสเตอร์ ชนิด PNP โดย
การต่อไฟบวก (+V) ให้กับขั้ว COM, ต่อไฟลบเข้าโหลด ต่อจากโหลดเข้าขั้ว OUT และจ่ายไฟลบให้กับขั้ว 
0V เรียกว่า การต่อแบบซอร์ส (Source type) ฉะนั้น PLC ท่ีใช้เอาต์พุตแบบทรานซิสเตอร์ ชนิด PNP 
ให้ต่อวงจรโหลด “แบบซอร์ส” ท้ังนี้ คุณสมบัติของเอาต์พุตแบบทรานซิสเตอร์ ดังตารางท่ี 3 
 ตารางท่ี 5 คุณสมบัติหน่วยเอาต์พุตแบบทรานซิสเตอร์ 

รายละเอียด 
คุณสมบัติของเอาต์พุตแบบทรานซิสเตอร์ 

ชนิด NPN ชนิด PNP 

แหล่งจ่ายไฟ +V (COM) 
5-24 VDC (40mA min) ±10% 
(2.5 mA X จ านวนบิตท่ี “ON”) 

5-24 VDC (60mA min) ±10% 
(3.5 mA X จ านวนบิตท่ี “ON”) 

อัตราทนการท างานสูงสุด   
(Max. switching capacity) 

50 mA ท่ีแรงดัน 4.5 V - 300 mA  ท่ีแรงดัน 26.4 V 

กระแสรั่วไหล  
(Leakage Current) 

0.1 mA (สูงสุด) 

แรงดันไฟฟ้า  
(Residual Voltage) 

0.8 VDC (สูงสุด) 

เวลาตอบสนอง 
OFF Delay 0.1 mS (สูงสุด) 
ON Delay 0.4 mS (สูงสุด) 

ท่ีมา: มีเดีย ซิสเต็ม, 2546 
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 จากตารางท่ี 3 พิจารณาแหล่งจ่ายไฟ +V ท่ีขั้ว COM ใดๆ ท่ี 5-24 VDC เมื่อขับโหลด 
ครั้งละ 1 เอาต์พุต จะขับโหลดไดถึง 300 mA ท่ีแรงดัน 24 VDC หากเมื่อขับโหลดพรอมกัน เช่น 16 
เอาต์พุต ก็จะท าใหจายกระแส (IC) ไดเพียง 4.8 mA ตอ 1 โหลด ดังนั้นเวลาใชภาคเอาตพุตแบบ
ทรานซิสเตอร ถึงแมวาสามารถตอบ สนองโหลดไดเร็วกวารีเลยแตมีขอจ ากัดในเรื่องกระแส สวนใหญ
จะใชภาคเอาตพุตทรานซิสเตอร ขับโหลดวงจรอิเล็กทรอนิคสแบบตางๆ เชน 7-Seg Display, Digital 
Controller, Servo Driver เป็นต้น 

3) เอาต์พุตแบบโซลิตสเตทรีเลย์ หรือ โซลิตสเตทรีเลย์เอาต์พุต (Solid State Relay: 
SSR) เป็นเอาต์พุตท่ีใช้ควบคุมโหลดชนิดกระแสสลับ (Load AC) ท่ีต้องการความเร็วในการตอบสนอง ท่ี
ดีกว่าเอาต์พุตแบบรีเลย โดยใช้ไตรแอดเป็นอุปกรณ์รับสัญญาณจากการประมวลผลของ CPU ไปควบคุม
โหลด วงจรภายในหน่วยเอาต์พุตแบบ SSR แสดงดังภาพท่ี 20 

 
ภาพที่ 20: วงจรภายในหน่วยเอาต์พุตแบบโซลิตสเตทรีเลย์ (SSR) 

  จากภาพท่ี 20 แสดงวงจรภายในของเอาต์พุตแบบโซลิตสเตทรีเลย์ สัญญาณจากการ
ประมวลผลของ CPU ส่งผ่านวงจรภายในหน่วยเอาต์พุต ขับออปโตทรานซิสเตอร์ และน าสัญญาณจาก
ออปโตทรานซิสเตอร์ ไปขับวงจรทริกเกอร์ของไตรแอดควบคุมไตรแอด และ ให้ไตรแอดไปควบคุมโหลด 
โดยไตรแอดท าหน้าท่ีเสมือนสวิตช์ ด้วยคุณสมบัติของไตรแอด จึงสามารถควบคุมโหลดไฟฟ้ากระแสสลับ
ได้ท้ังซีกบวกและซีกลบ ของคล่ืนไซน (Sine wave) โดยวงจรทริกเกอร์กระตุ้นให้ไตรแอดท างาน
สอดคล้อง กับคล่ืนไซน ซึ่งการต่อวงจรโหลดของเอาตพุต แบบ SSR แสดงดังภาพที่ 21 

 
ภาพที่ 21: การต่อวงจรโหลดของเอาต์พุตแบบโซลิตสเตทรีเลย์ (SSR) 

  จากภาพท่ี 15 แสดงการต่อวงจรโหลดของเอาต์พุตแบบโซลิตสเตทรีเลย์ วิธีการต่อ
เหมือนกับเอาต์พุตแบบรีเลย์ คือ 1) แหล่งจ่ายไฟฟ้าต่ออนุกรมกับโหลด 2) ต่อโหลดเข้าขั้ว OUT ของขั้ว
เอาต์พุต 3) ต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าอีกขั้วเข้าขั้ว COM ของขั้วเอาต์พุต แต่เอาต์พุตแบบโซลิตสเตทรีเลย์ ใช้กับ
โหลดชนิดกระแสสลับเท่านั้น ท้ังนี้ คุณสมบัติหน่วยเอาต์พุตแบบโซลิตสเตทรีเลย์ ดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 6 คุณสมบัติหน่วยเอาต์พุตแบบโซลิตสเตทรีเลย์ 

รายละเอียด คุณสมบัติ 
อัตราทนการท างานสูงสุด (Max. switching capacity) 100-240 VAC (0.4A) 
กระแสรั่วไหล (Leakage Current) 1 mA (สูงสุด) ท่ี 100 VAC 

2 mA (สูงสุด) ท่ี 200 VAC 
แรงดันไฟฟ้า (Residual Voltage) 1.5 V (สูงสุด) (0.4A) 

เวลาตอบสนอง 
OFF Delay 6 mS (สูงสุด) 
ON Delay ½ Cycle + 5 mS (สูงสุด) 

ท่ีมา: มีเดีย ซิสเต็ม, 2546 

2.4.2 อนาลอกเอาต์พุต เป็นหน่วยเอาต์พุตท่ีต้องการให้ PLC ส่งสัญญาณควบคุมเชิงปริมาณ  
ซึ่งหน่วยเอาต์พุตของ PLC แบบอนาลอก เป็นเอาต์พุตท่ีเพิ่มความสามารถให้กับ PLC ในการส่งสัญญาณ
ควบคุมเชิงปริมาณ ในรูปสัญญาณกระแส 1-5 V (4-20mA) หรือ สัญญาณแรงดัน 0-10 VDC, ±10 VDC 
การเลือกสัญญาณเป็นกระแสหรือแรงดัน หน่วยเอาต์พุตอนาลอกจะมีสัญลักษณ์ก ากับขั้วไว้ ต่อได้ 2 
ลักษณะ แสดงดังภาพที่ 16 และต าแหน่งขั้วต่ออนาลอกเอาต์พุต แสดงดังภาพที่ 17 

 
ก. การส่งสัญญาณแบบแรงดัน (Voltage Output) 

 
ข. การส่งสัญญาณแบบกระแส (Current Output) 

ภาพที่ 22: การส่งสัญญาณแบบแรงดัน และ แบบกระแส ของอนาลอกเอาต์พุต 

  จากภาพท่ี 22 แสดงการส่งสัญญาณอนาลอก ก) การส่งสัญญาณแบบแรงดัน ข) การส่ง
สัญญาณแบบกระแส เพื่อส่งไปควบคุมอุปกรณ์ท างาน หรือ ควบคุมโหลด เชิงปริมาณต่างๆ โดยต่อวงจร
จากอนาลอกเอาต์พุตโมดูลตามต าแหน่งขั้วต่อ แสดงดังภาพที่ 23 



21 

 

ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114 หน่วยที่ 1 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 

 
ภาพที่ 23: ต าแหน่งขั้วต่ออนาลอกเอาต์พุต 

ท่ีมา: มีเดีย ซิสเต็ม, 2546 

  จากภาพท่ี 23 แสดงต าแหน่งขั้วต่อของอนาลอกเอาต์พุต ขนาด 2 เอาต์พุต สามารถ
เลือกใช้สัญญาณแรงดัน หรือ กระแส ตามต้องการ เช่น เลือกสัญญาณแรงดันของเอาต์พุต 1 ให้ต่อขั้ว 
A1 กับ B1 แสดงดังภาพที่ 24 

 
ภาพที่ 24: การต่อวงจรอนาลอกเอาต์พุต แบบสัญญาณแรงดัน 
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3 หนว่ยจ่ายก าลงัไฟฟา้ (Power Supply) 
หน่วยจ่ายก าลังไฟฟ้าของ PLC เป็นแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าแบบวงจรสวิตช่ิง ปรับระดับ

แรงดันไฟฟ้าภายนอก AC 120-240 VAC หรือ DC 24-125 VDC ให้เหมาะสมเป็น 5 VDC จ่ายให้กับ 
PLC ทุกหน่วยท างาน มีให้เลือก 2 แบบ คือ แบบไฟฟ้ากระแสตรง และ แบบไฟฟ้ากระแสสลับ ส าหรับ 
PLC รุ่น CPM2A สร้างแหล่งจ่ายเป็น 2 ชุด คือ ชุดจ่ายวงจรภายในของ PLC และ ชุดจ่ายขนาด 24 
VDC 300 mA จ่ายออกสู่ภายนอกเพื่อรองรับการใช้งานกับอินพุต ดังภาพที่ 7 

 
ภาพที่ 25: ไดอะแกรมแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าของ PLC 

ท่ีมา; มีเดีย ซิสเต็ม, 2546 
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4) ส่วนประกอบของ PLC 

 
ภาพที่ 26: ส่วนประกอบของ PLC Omron รุ่น CPM2A  

ท่ีมา; คู่มือการใช้งาน CPM2A 

หมายเลข 1 ขั้วต่อแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้า (Power Supply Input Terminal) 
หมายเลข 2 ขั้วต่ออินพุต (Input Terminal)  
หมายเลข 3 LED บอกสถานะอินพุต (Input Indicator)  
หมายเลข 4 ขั้วต่อเอาต์พุต (Output Terminal)  
หมายเลข 5 LED บอกสถานะเอาต์พุต (Output Indicator)  
หมายเลข 6 พอร์ตเช่ือมขยาย อินพุต/เอาต์พุต (Expansion I/O Unit Connection) 
หมายเลข 7 พอร์ตเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ป้อนโปรแกรม (Peripheral Port) 
หมายเลข 8 พอร์ตอนุกรม RS - 232C Port (Serial RS – 232C Port) 
หมายเลข 9 LED แสดงสถานะของ PLC (PLC Status Indicator)  
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5) ส่วนประกอบของชุดฝึก PLC 40 I/O Unit 

 
ภาพที่ 27: ชุดฝึก PLC 40 I/O Unit 

 

ชุดฝึก PLC 40 I/O Unit ของ Omron รุ่น CPM2A – 40CDR – A ติดต้ังอุปกรณ์ประกอบ เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการศึกษาและปฏิบัติ ประกอบด้วยหน่วยอุปกรณ์ ดังนี้ 

4.1 PLC Unit : เป็น PLC Omron รุ่น CPM2A – 40CDR – A มีรายละเอียด ดังนี้ 
4.1.1 หน่วยความจ าในการเขียนโปรแกรมขนาด 8 Kbyte 
4.1.2 หน่วยความจ าส าหรับเก็บข้อมูลขนาด 4 Kbyte 
4.1.3 อินพุต 24 ขัว้ แสดงผลด้วย LED บอกสถานะ (Input Indicator) 

1) CH 0 หรือ เวิร์ด 000 เรียงล าดับ บิต 00 – บิต 11 ก าหนดเป็นหมายเลข000.00, 
000.01, 000.02, 000.03, 000.04……………… 000.11 

2) CH 1 หรือ เวิร์ด 001 เรียงล าดับ บิต 00 – บิต 11 ก าหนดเป็นหมายเลข001.00, 
001.01, 001.02, 001.03, 001.04……………... 001.11   

 
ภาพที่ 28: แสดงต าแหน่งหมายเลขข้ัวต่ออินพุต (Input terminal) 

ท่ีมา; คู่มือฝึกอบรมการใช้ PLC Omron 
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4.1.4 เอาต์พุต 16 ขั้ว แสดงผลด้วย LED บอกสถานะ (Output Indicator) 
1) CH 10 (เวิร์ด 010) เรียงล าดับ บิต 00 – บิต 07 เป็นหมายเลข 010.00 010.01 

010.02 010.03 010.04 010.05 010.06 และ 010.07 
2) CH 11 (เวิร์ด 011) เรียงล าดับ บิต 00 – บิต 07 เป็นหมายเลข 011.00 011.01 

011.02 011.03 011.04 011.05 011.06 และ 011.07 

 
ภาพที่ 29: แสดงขั้วต่อเอาต์พุต (Output terminal) 

ท่ีมา; คู่มือฝึกอบรมการใช้ PLC Omron 

4.1.5 สถานะของ PLC 40 I/O Unit (PLC Status Indicator) แสดงดังตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 7 LED บอกสถานะของ PLC (PLC Status Indicator) 

สัญญาณ สถานะ ความหมาย 

PWR 
(สีเขียว) 

ติด เมื่อจ่ายไฟเข้า PLC 
ดับ เมื่อไม่ได้จ่ายไฟเข้า PLC 

RUN 
(สีเขียว) 

ติด PLC อยู่ในโหมด “RUN” หรือ “MONITOR” 
ดับ PLC อยู่ในโหมด “PROGRAM” 

COMM 
(สีแดง) 

กระพริบ PLC ก าลังติดต่ออยู่กับอุปกรณ์ต่อร่วม ทาง Peripheral Port 
ดับ PLC ไม่มีการติดต่อกับอุปกรณ์ต่อร่วม ทาง Peripheral Port 

ERR /ALM 
(สีส้ม) 

ติด PLC เกิดปัญหาร้ายแรง ไม่สามารถ RUN ต่อได้ 
กระพริบ PLC เกิดปัญหาเล็กน้อย สามารถ RUN ต่อได้ 

ดับ PLC ท างานปกติ 
ท่ีมา; มีเดีย ซิสเต็ม, 2546  

4.2 Output Sockets Unit : เป็นการขยายต าแหน่งขั้วต่อเอาต์พุต (Output Terminal) ของ PLC 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการติดต้ังอุปกรณ์เอาต์พุต และ เพื่อยึดอายุการใช้งานของขั้วต่อ  

4.3 Input Sockets Unit : เป็นการขยายต าแหน่งขั้วต่ออินพุต (Input Terminal) เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการติดต้ังอุปกรณ์อินพุต และ เพื่อยึดอายุการใช้งานของขั้วต่อ  

4.4 Input Simulator Unit : เป็นสวิตช์แบบโยกค้างต าแหน่ง (Toggle Switch) จ าลองการ
ควบคุมสัญญาณอินพุต 24 VDC ท่ีขั้วอินพุตของ PLC แต่ละขั้ว เขียนเป็นสัญลักษณ์ ดังภาพที่ 12 
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ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114 หน่วยที่ 1 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 

 
ภาพที่ 30: สัญลักษณ์สวิตช์จ าลองของชุดฝึก 

 

4.5 DC Supply 24 V : เป็นแหล่งจ่าย 24 VDC 2 A เพื่ออ านวยความสะดวกในการน า  24 VDC 
ไปใช้กับวงจร Input Sockets และ Output Sockets  

4.6 Power Switch : เป็นสวิตช์ควบคุมการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับชุดฝึก 
 
สรปุ 

โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ เป็นอุปกรณ์ชนิดโซลิต-สเตท (Solid State) ท างานด้วยฟังก์ช่ัน
ลอจิก ไม่มีส่วนเคล่ือนท่ีในการท างาน เป็นระบบปฏิบัติการทางดิจิตอล ออกแบบมาเพื่อใช้ในงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งมีหน่วยความจ าสามารถท าการโปรแกรมและเก็บค าส่ัง ท่ีผู้ใช้ก าหนดขึ้น ตามเงื่อนไขการ
ท างานของระบบ  

ชนิดของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ แบ่งจากหลักการรวมหน่วยท างาน และ แยกหน่วย
ท างานตามโครงสร้างของ PLC ออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดบล็อก และ ชนิดโมดูล   

ขนาดของ PLC จ าแนกจากขนาดหน่วยความจ าโปรแกรม และจ านวนอินพุต/เอาต์พุต ออกเป็น 
4 ขนาด คือ ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง, ขนาดใหญ่ และ ขนาดใหญ่มาก  

โครงสร้างของ PLC ประกอบด้วยหน่วยท างาน 5 หน่วย ได้แก่ หน่วยประมวลผลกลาง 
หน่วยความจ า หน่วยอินพุต หน่วยเอาต์พุต และ หน่วยจ่ายก าลังไฟฟ้า 

ส่วนประกอบของ PLC ศึกษาเทียบเคียงจากคู่มือการใช้งานของ PLC ยี่ห้อนั้นๆ  

ชุดฝึก เป็นการติดต้ังอุปกรณ์เพื่อขยาย ขั้วต่ออินพุต ขั้วต่อเอาต์พุต และ วงจรอินพุตด้วยสวิตช์
จ าลองสถานการณ์ แบบโยกค้างต าแหน่ง เพื่ออ านวยความสะดวกในการทดลองในห้องปฏิบัติการ 
 

 


