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สาขาวชิา  :  ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขางาน  :  ไฟฟ้าก าลัง 
ชือ่วชิา     :  การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า   รหสัวชิา  :  2104-2114 
ชือ่หน่วย   :  การใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส       
ชือ่งาน     :  งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 

ใบล าดบัขัน้ปฏบิัตงิาน 

ใบงานที ่ : 8 

ขั้นตอนการปฏบิตังิาน ค าอธบิายขัน้ตอนการปฏบิตังิาน เครือ่งมอื/อปุกรณ ์ หมายเหต/ุขอ้ควรระวงั 
1. เตรียมโปรแกรม ศึกษาแบบแสดงการท างาน และ 

เงื่อนไขการท างาน เขียนโปรแกรม 
ป้อนโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม 
แก้ไขและปรับปรุงโปรแกรม  
 

1.1 เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

1.2 ชุดฝึก PLC 40 
I/O Unit 

1.3 สาย RS-232C 

1. ทดสอบ และ แก้ไข 
กระทั่งโปรแกรม
ท างานถูกต้อง ตาม
เงื่อนไขการท างาน 

 
2. ติดต้ังวงจรอินพุต / 

เอาต์พุต 
เตรียมสวิตช์ปุ่มกด คอนแทกเตอร์ 
สายไฟต่อวงจร ติดต้ังวงจรอินพุต  
ทาง Input Sockets  ติดต้ังวงจร
เอาต์พุต ควบคุม คอนแทกเตอร์  
ทาง Output Sockets ของชุดฝึก 
PLC ตามแบบวงจรอินพุต /เอาต์พุต 

2.1 ชุดฝึก PLC 40 
I/O Unit 

2.2 สวิตช์ปุ่มกด 
2.3 คอนแทกเตอร์ 
2.4 โอเวอร์โหลด 

รีเลย ์
2.5 สายไฟต่อวงจร 

2.1 ตรวจสอบซ้ าๆ  
ติดต้ังถูกต้อง 

3. ทดสอบเอาต์พุต  ทดสอบการท างานของเอาต์พุต 
สังเกตการท างานของคอนแทกเตอร์ 
ท างานถูกต้อง ตามเงื่ อนไขการ
ท างาน 
 

3.1 เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

3.2 ชุดฝึก PLC 40 
I/O Unit 

3.3 สาย RS-232C 
3.4 สวิตช์ปุ่มกด 
3.5 คอนแทกเตอร์ 
3.6 โอเวอร์โหลด 

รีเลย ์
3.7 สายไฟต่อวงจร 

3.1 ทดสอบซ้ าๆ    
คอนแทกเตอร์  
ท างานตามเงื่อนไข
การท างาน ถูกต้อง
ทุกครั้ง 

4. ติดต้ังวงจรก าลัง เตรียมมอเตอร์ สายไฟต่อวงจร 
ติดต้ังวงจรก าลังตามแบบวงจรก าลัง  
 

4.1 คอนแทกเตอร์ 
4.2 โอเวอร์โหลด 

รีเลย ์
4.3 มอเตอร์

เหน่ียวน า 3 
เฟส 

4.4 สายไฟต่อวงจร 
4.5 แหล่งจ่าย

ไฟฟ้า 3 เฟส 
 
 
 
 
 
 

4.1 ระวัง สายไฟ ขาด 
หลวม หลุด จะท า
ให้มอเตอร์ไหม้ 
เน่ืองจากการขาด
เฟส  
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ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114  ใบงานที่ 8 งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 

 

สาขาวชิา  :  ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขางาน  :  ไฟฟ้าก าลัง 
ชือ่วชิา     :  การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า   รหสัวชิา  :  2104-2114 
ชือ่หน่วย   :  การใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส       
ชือ่งาน     :  งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 

ใบล าดบัขัน้ปฏบิัตงิาน 

ใบงานที ่ : 8 

ขั้นตอนการปฏบิตังิาน ค าอธบิายขัน้ตอนการปฏบิตังิาน เครือ่งมอื/อปุกรณ ์ หมายเหต/ุขอ้ควรระวงั 
5. ทดสอบระบบ จ่ายไฟ 3 เฟส 380 V ให้กับระบบ 

ทดสอบระบบ ตามเงื่ อนไขการ
ท างาน  สั ง เกตการท าง านของ
มอเตอร์ (มอเตอร์ไม่มีโหลด)  
 

5.1 ชุดฝึก PLC 40 
I/O Unit 

5.2 สวิตช์ปุ่มกด 
5.3 คอนแทกเตอร์ 
5.4 โอเวอร์โหลด 

รีเลย ์
5.5 มอเตอร์

เหน่ียวน า 3 
เฟส 

5.6 สายไฟต่อวงจร 
5.7 แหล่งจ่าย

ไฟฟ้า 3 เฟส 
 

5.1 ระวัง อันตราย จาก
สิ่งกีดขวางใดๆ ที่
วางใกล้แกนเพลา
มอเตอร์ 

6. ปิดระบบและจัดเก็บ
อุปกรณ์ 

กด Stop หยุดท างานของระบบ  
ปลดแหล่งจ่ายไฟ 3 เฟส 380 VAC 
ของวงจรก าลัง ปลดแหล่งจ่าย 24 
VDC ของวงจรเอาต์พุต ปิดสวิตช์ 
“POWER” ของชุดฝึก PLC และ
ถอดรื้อสายไฟวงจรก าลัง และ วงจร
อินพุต/เอาต์พุต ตามล าดับ ส ารวจ
ความเสียหาย คัดแยกอุปกรณ์ช ารุด 
และ จัดเก็บ 
 

6.1 ชุดฝึก PLC 40 
I/O Unit 

6.2 สวิตช์ปุ่มกด 
6.3 คอนแทกเตอร์ 
6.4 โอเวอร์โหลด 

รีเลย ์
6.5 มอเตอร์

เหน่ียวน า 3 
เฟส 

6.6 สายไฟต่อวงจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 การถอดสายไฟต่อ
วงจร ให้จับที่ตัว
ปลั๊กเสียบของ
สายไฟ ป้องกันสาย
ขาดภายใน  
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ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114  ใบงานที่ 8 งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 

 

ใบงานที ่8.1 หนว่ยที:่ 8 
ชื่อวชิา : การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า สอนครัง้ที:่ 12 
ชื่องาน : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส เวลา 50 นาท ี

ชื่องานยอ่ย : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบหน่วงเวลาหยุดท างาน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วัสดุและอุปกรณ์ 

1. ผู้เรียนสามารถเตรียมโปรแกรม งานใช้ PLC 
ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบหน่วง
เวลาหยุดท างานได้ 

2. ผู้เรียนสามารถติดต้ังวงจรอินพุต / เอาต์พุต 
งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส 
แบบหน่วงเวลาหยุดท างานได้ 

3. ผู้เรียนสามารถทดสอบเอาต์พุต งานใช้ PLC 
ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบหน่วง
เวลาหยุดท างานได้ 

4. ผู้เรียนสามารถติดต้ังวงจรก าลัง งานใช้ PLC 
ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบหน่วง
เวลาหยุดท างานได้ 

5. ผู้เรียนสามารถทดสอบระบบ งานใช้ PLC 
ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบหน่วง
เวลาหยุดท างานได้ 

6. ผู้เรียนสามารถปิดระบบและจัดเก็บอุปกรณ์ 
งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส 
แบบหน่วงเวลาหยุดท างานได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดต้ัง “Syswin 3.4” 
2. ชุดฝึก PLC 40 I/O Unit  
3. สวิตช์ปุ่มกด 
4. คอนแทกเตอร์ 
5. เบรกเกอร์ 3 P  
6. โอเวอร์โหลด รีเลย์ 
7. มอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส 
8. สายไฟต่อวงจร 
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ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114  ใบงานที่ 8 งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 

 

ใบงานที ่8.1 หนว่ยที:่ 8 
ชื่อวชิา : การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า สอนครัง้ที:่ 12 
ชื่องาน : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส เวลา 50 นาท ี

ชื่องานยอ่ย : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบหน่วงเวลาหยุดท างาน 

ค าสัง่;  จงใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส ตามเงื่อนไขการท างาน 

แบบแสดงการท างาน 

  
ก) แบบวงจรก าลัง ข) แบบวงจรควบคมุ 

ภาพที่ 8-18; แบบแสดงการท างาน งานควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบหน่วงเวลาหยุดท างาน 

เงื่อนไขการท างาน 
1. กด Start (S2) ให้มอเตอร์ M1 ท างาน  
2. มอเตอร์หยุดท างาน เมื่อท างานครบเวลา 5 นาที  
3. กด Stop (S1) ใหร้ะบบหยุดท างาน 

ก าหนดข้อมูลโปรแกรม 

สัญลักษณ์ ข้อมูล ความหมาย 
S1 000.00 สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ ส่ังให้ระบบหยุดท างาน 
S2 000.01 สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ ส่ังมอเตอร์ 1 ท างาน 
K1 010.00 เอาต์พุตควบคุมคอนแทคเตอร์ (K1) 
K2T TIM000 Timer หน่วงเวลา K1 หยุดท างาน และมอเตอร์หยุดท างาน 
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ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114  ใบงานที่ 8 งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 

 

ใบงานที ่8.1 หนว่ยที:่ 8 
ชื่อวชิา : การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า สอนครัง้ที:่ 12 
ชื่องาน : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส เวลา 50 นาท ี

ชื่องานยอ่ย : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบหน่วงเวลาหยุดท างาน 

ล าดับขัน้ปฏบิัต ิ
 

1. เตรียมโปรแกรม ดังนี้ 
1.1 เขียนโปรแกรม โดยแปลงวงจรควบคุมให้เป็นแลดเดอร์ไดอะแกรม 
1.2 เขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ ด้วยซอฟต์แวร์ Syswin 3.4 
1.3 ป้อนโปรแกรมลงสู่ PLC 
1.4 ทดสอบโปรแกรม โดยเปรียบเทียบการท างานของเอาต์พุตกับเงื่อนไขการท างาน 
1.5 แก้ไขและปรับปรุงโปรแกรม กระท่ังโปรแกรมท างานถูกต้องสมบูรณ์ 

2. ติดต้ังวงจรอินพุต/เอาต์พุต ตามแบบวงจรอินพุต/เอาต์พุต ภาพที่ 8-19 
2.1 วงจรอินพุต ติดต้ังทาง Input Sockets  ของชุดฝึก PLC 
2.2 วงจรเอาต์พุต ติดต้ังทาง Output Sockets ของชุดฝึก PLC  

 
ภาพที่ 8-19; แบบวงจรอินพุต/เอาต์พุต 

งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบหน่วงเวลาท างาน 
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ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114  ใบงานที่ 8 งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 

 

ใบงานที ่8.1 หนว่ยที:่ 8 
ชื่อวชิา : การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า สอนครัง้ที:่ 12 
ชื่องาน : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส เวลา 50 นาท ี

ชื่องานยอ่ย : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบหน่วงเวลาหยุดท างาน 

3. ติดต้ังวงจรก าลัง ตามแบบวงจรก าลัง ภาพที่ 8-18 
4. ทดสอบระบบ และ เปรียบเทียบการท างานของมอเตอร์กับเงื่อนไขการท างาน 
5. ปิดระบบและจัดเก็บอุปกรณ์ 
6. บันทึกแลดดอร์ไดอะแกรมท่ีสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. สรุปผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114  ใบงานที่ 8 งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 

 

ใบงานที ่8.2 หนว่ยที:่ 8 
ชื่อวชิา : การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า สอนครัง้ที:่ 12 
ชื่องาน : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส เวลา 50 นาท ี

ชื่องานยอ่ย : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบหน่วงเวลาท างาน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วัสดุและอุปกรณ์ 

1. ผู้เรียนสามารถเตรียมโปรแกรม งานใช้ PLC 
ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบหน่วง
เวลาท างานได้ 

2. ผู้เรียนสามารถติดต้ังวงจรอินพุต / เอาต์พุต 
งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส 
แบบหน่วงเวลาท างานได้ 

3. ผู้เรียนสามารถทดสอบเอาต์พุต งานใช้ PLC 
ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบหน่วง
เวลาท างานได้ 

4. ผู้เรียนสามารถติดต้ังวงจรก าลัง งานใช้ PLC 
ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบหน่วง
เวลาท างานได้ 

5. ผู้เรียนสามารถทดสอบระบบ งานใช้ PLC 
ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบหน่วง
เวลาท างานได้ 

6. ผู้เรียนสามารถปิดระบบและจัดเก็บอุปกรณ์ 
งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส 
แบบหน่วงเวลาท างานได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดต้ัง “Syswin 3.4” 
2. ชุดฝึก PLC 40 I/O Unit  
3. สวิตช์ปุ่มกด 
4. คอนแทกเตอร์ 
5. เบรกเกอร์ 3 P  
6. โอเวอร์โหลด รีเลย์ 
7. มอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส 
8. สายไฟต่อวงจร 
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ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114  ใบงานที่ 8 งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 

 

ใบงานที ่8.2 หนว่ยที:่ 8 
ชื่อวชิา : การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า สอนครัง้ที:่ 12 
ชื่องาน : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส เวลา 50 นาท ี

ชื่องานยอ่ย : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบหน่วงเวลาท างาน 
ค าสัง่;  จงใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส ตามเงื่อนไขการท างาน 

แบบแสดงการท างาน 

  
ก) แบบวงจรก าลัง ข) แบบวงจรควบคุม 

ภาพที่ 8-20; แบบแสดงการท างาน งานควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบหน่วงเวลาหยุดท างาน 

เงื่อนไขการท างาน 
1. กด Start (S2) รอเวลา 30 วินาที ให้มอเตอร์ท างาน  
2. กด Stop (S1) ใหร้ะบบหยุดท างาน 

ก าหนดข้อมูลโปรแกรม 
สัญลักษณ์ ข้อมูล ความหมาย 

S1 000.00 สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ ส่ังให้ระบบหยุดท างาน 
S2 000.01 สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ ส่ังมอเตอร์ท างาน 
K1 020.00 เอาต์พุตภายใน ช่วย TIM000 หน่วงเวลา 
K2 010.00 เอาต์พุตควบคุมคอนแทคเตอร์ K2 ควบคุมมอเตอร์ 
K3T TIM000 Timer หน่วงเวลา K2 ท างาน และมอเตอร์ท างาน 
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ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114  ใบงานที่ 8 งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 

 

ใบงานที ่8.2 หนว่ยที:่ 8 
ชื่อวชิา : การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า สอนครัง้ที:่ 12 
ชื่องาน : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส เวลา 50 นาท ี

ชื่องานยอ่ย : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบหน่วงเวลาท างาน 
ล าดับขัน้ปฏบิัต ิ

1. เตรียมโปรแกรม ดังนี้ 
1.1 เขียนโปรแกรม โดยแปลงวงจรควบคุมให้เป็นแลดเดอร์ไดอะแกรม 
1.2 เขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ ด้วยซอฟต์แวร์ Syswin 3.4 
1.3 ป้อนโปรแกรมลงสู่ PLC 
1.4 ทดสอบโปรแกรม และ เปรียบเทียบการท างานของเอาต์พุตกับเงื่อนไขการท างาน 
1.5 แก้ไขและปรับปรุงโปรแกรม กระท่ังโปรแกรมท างานถูกต้องสมบูรณ์ 

2. ติดต้ังวงจรอินพุต/เอาต์พุต ตามแบบวงจรอินพุต/เอาต์พุต ภาพที่ 30 
2.1 วงจรอินพุต ติดต้ังทาง Input Sockets  ของชุดฝึก PLC 
2.2 วงจรเอาต์พุต ติดต้ังทาง Output Sockets ของชุดฝึก PLC  

 
ภาพที่ 8-21; แบบวงจรอินพุต/เอาต์พุต 

งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบหน่วงเวลาท างาน 
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ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114  ใบงานที่ 8 งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 

 

ใบงานที ่8.2 หนว่ยที:่ 8 
ชื่อวชิา : การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า สอนครัง้ที:่ 12 
ชื่องาน : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส เวลา 50 นาท ี

ชื่องานยอ่ย : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบหน่วงเวลาท างาน 
3. ติดต้ังวงจรก าลัง ตามแบบวงจรก าลัง ภาพที่ 29 
4. ทดสอบระบบ โดยเปรียบเทียบการท างานของมอเตอร์กับเงื่อนไขการท างาน 
5. ปิดระบบและจัดเก็บอุปกรณ์ 
6. บันทึกแลดเดอร์ไดอะแกรมท่ีสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. สรุปผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114  ใบงานที่ 8 งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 

 

ใบงานที ่8.3 หนว่ยที:่ 8 
ชื่อวชิา : การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า สอนครัง้ที:่ 12 
ชื่องาน : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส เวลา 50 นาท ี

ชื่องานยอ่ย : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส 2 ตัว สลับการท างานโดยอัตโนมัติ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วัสดุและอุปกรณ์ 

1. ผู้เรียนสามารถเตรียมโปรแกรม งานใช้ PLC 
ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส 2 ตัว สลับ
การท างานโดยอัตโนมัติได้ 

2. ผู้เรียนสามารถติดต้ังวงจรอินพุต / เอาต์พุต 
งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส  
2 ตัว สลับการท างานโดยอัตโนมัติได้ 

3. ผู้เรียนสามารถทดสอบเอาต์พุต งานใช้ PLC 
ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส 2 ตัว สลับ
การท างานโดยอัตโนมัติได้ 

4. ผู้เรียนสามารถติดต้ังวงจรก าลัง งานใช้ PLC 
ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส 2 ตัว สลับ
การท างานโดยอัตโนมัติได้ 

5. ผู้เรียนสามารถทดสอบระบบ งานใช้ PLC 
ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส 2 ตัว สลับ
การท างานโดยอัตโนมัติได้ 

6. ผู้เรียนสามารถปิดระบบและจัดเก็บอุปกรณ์ 
งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส  
2 ตัว สลับการท างานโดยอัตโนมัติได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดต้ัง “Syswin 3.4” 
2. ชุดฝึก PLC 40 I/O Unit  
3. สวิตช์ปุ่มกด 
4. คอนแทกเตอร์ 
5. เบรกเกอร์ 3 P  
6. โอเวอร์โหลด รีเลย์ 
7. มอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส 
8. สายไฟต่อวงจร 
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ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114  ใบงานที่ 8 งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 

 

ใบงานที ่8.3 หนว่ยที:่ 8 
ชื่อวชิา : การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า สอนครัง้ที:่ 12 
ชื่องาน : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส เวลา 50 นาท ี

ชื่องานยอ่ย : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส 2 ตัว สลับการท างานโดยอัตโนมัติ 
ค าสัง่;  จงใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส ตามเงื่อนไขการท างานท่ีก าหนดให้ 

แบบงานจริง 

 
ภาพที่ 8-22; แบบงานจริง  

งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส 2 ตัว สลับการท างานโดยอัตโนมัติ 

เงื่อนไขการท างาน 
1. กด Start ให้มอเตอร์ M1 ท างาน  
2. M1 ท างานเป็นเวลา 1 นาที หยุดท างาน และ ให้ M2 ท างาน 
3. M2 ท างานเป็นเวลา 1 นาที หยุดท างาน และ ให้ M1 ท างาน 
4. กด Stop ใหร้ะบบหยุดท างาน 
5. กดซ้ า Start ขณะระบบท างาน จะต้องไม่ส่งผลใดๆ ต่อระบบ 
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ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114  ใบงานที่ 8 งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 

 

ใบงานที ่8.3 หนว่ยที:่ 8 
ชื่อวชิา : การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า สอนครัง้ที:่ 12 
ชื่องาน : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส เวลา 50 นาท ี

ชื่องานยอ่ย : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส 2 ตัว สลับการท างานโดยอัตโนมัติ 

ก าหนดข้อมูลโปรแกรม 

สัญลักษณ์ ข้อมูล ความหมาย 
S1 000.00 สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ ส่ังให้ระบบหยุดท างาน 
S2 000.01 สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ ส่ังมอเตอร์ท างาน 
K1 010.02 เอาต์พุตควบคุมคอนแทคเตอร์ K1 ควบคุมมอเตอร์ M1 
K2 010.03 เอาต์พุตควบคุมคอนแทคเตอร์ K2 ควบคุมมอเตอร์ M2 

K3T TIM000 
Timer หน่วงเวลา ให้มอเตอร์ M1 หยุดท างาน  
และมอเตอร์ M2 ท างาน 

K4T TIM001 
Timer หน่วงเวลา ให้มอเตอร์ M2 หยุดท างาน  
และมอเตอร์ M1 ท างาน  

ล าดับขัน้ปฏบิัต ิ
1. เตรียมโปรแกรม ดังนี้ 

1.1 เขียนโปรแกรมจากแบบงานจริง เงื่อนไขการท างาน และข้อมูลโปรแกรมท่ีก าหนดให้ 
1.2 เขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ ด้วยซอฟต์แวร์ Syswin 3.4 
1.3 ป้อนโปรแกรมลงสู่ PLC 
1.4 ทดสอบโปรแกรม โดยเปรียบเทียบการท างานของเอาต์พุตกับเงื่อนไขการท างาน 
1.5 แก้ไขและปรับปรุงโปรแกรม กระท่ังโปรแกรมท างานถูกต้องสมบูรณ์ 

2. ติดต้ังวงจรอินพุต/เอาต์พุต ตามแบบงานจริง ภาพที่ 8-22 
2.1 วงจรอินพุต ติดต้ังทาง Input Sockets  ของชุดฝึก PLC 
2.2 วงจรเอาต์พุต ติดต้ังทาง Output Sockets ของชุดฝึก PLC  

3. ติดต้ังวงจรก าลัง ตามแบบงานจริง ภาพที่ 30 
4. ทดสอบระบบ โดยเปรียบเทียบการท างานของมอเตอร์กับเงื่อนไขการท างาน 
5. ปิดระบบและจัดเก็บอุปกรณ์ 
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ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114  ใบงานที่ 8 งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 

 

ใบงานที ่8.3 หนว่ยที:่ 8 
ชื่อวชิา : การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า สอนครัง้ที:่ 12 
ชื่องาน : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส เวลา 50 นาท ี

ชื่องานยอ่ย : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส 2 ตัว สลับการท างานโดยอัตโนมัติ 

6. บันทึกแลดเดอร์ไดอะแกรมท่ีสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. สรุปผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114  ใบงานที่ 8 งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 

 

ใบงานที ่8.4 หนว่ยที:่ 8 
ชื่อวชิา : การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า สอนครัง้ที:่ 13 
ชื่องาน : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส เวลา 50 นาท ี

ชื่องานยอ่ย : งานใช้ PLC ควบคุมการเริ่มเดินมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบสตาร์-เดลตา โดยอัตโนมัติ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วัสดุและอุปกรณ์ 

1. ผู้เรียนสามารถเตรียมโปรแกรม งานใช้ PLC 
ควบคุมการเริ่มเดินมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส 
แบบ แบบสตาร์-เดลตา โดยอัตโนมัติ ได้ 

2. ผู้เรียนสามารถติดต้ังวงจรอินพุต / เอาต์พุต 
งานใช้ PLC ควบคุมการเริ่มเดินมอเตอร์
เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบสตาร์-เดลตา         
โดยอัตโนมัติ ได้ 

3. ผู้เรียนสามารถทดสอบเอาต์พุต งานใช้ PLC 
ควบคุมการเริ่มเดินมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส 
แบบสตาร์-เดลตา โดยอัตโนมัติ ได้ 

4. ผู้เรียนสามารถติดต้ังวงจรก าลัง งานใช้ PLC 
ควบคุมการเริ่มเดินมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส 
แบบสตาร์-เดลตา โดยอัตโนมัติ ได้ 

5. ผู้เรียนสามารถทดสอบระบบ งานใช้ PLC 
ควบคุมการเริ่มเดินมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส 
แบบสตาร์-เดลตา โดยอัตโนมัติ ได้ 

6. ผู้เรียนสามารถปิดระบบและจัดเก็บอุปกรณ์ 
งานใช้ PLC ควบคุมการเริ่มเดินมอเตอร์
เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบสตาร์-เดลตา โดย
อัตโนมัติ ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดต้ัง “Syswin 3.4” 
2. ชุดฝึก PLC 40 I/O Unit  
3. สวิตช์ปุ่มกด 
4. คอนแทกเตอร์ 
5. เบรกเกอร์ 3 P  
6. โอเวอร์โหลด รีเลย์ 
7. มอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส 
8. สายไฟต่อวงจร 
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ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114  ใบงานที่ 8 งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 

 

ใบงานที ่8.4 หนว่ยที:่ 8 
ชื่อวชิา : การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า สอนครัง้ที:่ 13 
ชื่องาน : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส เวลา 50 นาท ี

ชื่องานยอ่ย : งานใช้ PLC ควบคุมการเริ่มเดินมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบสตาร์-เดลตา โดยอัตโนมัติ 
ค าสัง่;  จงใช้ PLC ควบคุมการเริ่มเดินมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบสตาร์-เดลตา โดยอัตโนมัติ 

แบบงานจริง 

 
ภาพที่ 8-23; แบบงานจริง  

งานใช้ PLC ควบคุมการเริ่มเดินมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบสตาร์-เดลตา โดยอัตโนมัติ 

เงื่อนไขการท างาน 
1. กด Start ให้คอนแทกเตอร์ K1, K2 ท างาน มอเตอร์เดินแบบ “สตาร์” 
2. K1 ท างานครบเวลา 3 วินาที ให้ K2 หยุดท างาน มอเตอร์เดินด้วยแรงเฉ่ือย 
3. K1 ท างานครบเวลา 3.3 วินาที ให้ K3 ท างาน มอเตอร์เดินแบบ “เดลต้า” 
4. กด Stop ให้ระบบหยุดท างาน  
5. กดซ้ า Start ขณะระบบท างาน จะต้องไม่ส่งผลใดๆ ต่อระบบ 
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ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114  ใบงานที่ 8 งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 

 

ใบงานที ่8.4 หนว่ยที:่ 8 
ชื่อวชิา : การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า สอนครัง้ที:่ 13 
ชื่องาน : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส เวลา 50 นาท ี

ชื่องานยอ่ย : งานใช้ PLC ควบคุมการเริ่มเดินมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบสตาร์-เดลตา โดยอัตโนมัติ 

ก าหนดข้อมูลโปรแกรม 

สญัลกัษณ ์ ขอ้มูล ความหมาย 
Start 000.00 สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ ส่ังให้ K1, K2 ท างาน 
Stop 000.01 สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ ส่ังระบบหยุดท างาน 
Main 010.04 เอาต์พุตควบคุมคอนแทคเตอร์ (K1 / Main) 
Star 010.05 เอาต์พุตควบคุมคอนแทคเตอร์ (K2 / Star) 

Delta 010.06 เอาต์พุตควบคุมคอนแทคเตอร์ (K3 / Delta) 
Off_Star TIM000 Timer หน่วงเวลาหยุดท างาน คอนแทคเตอร์ (K2 / Star) 
On_Delta TIM001 Timer หน่วงเวลาท างาน คอนแทคเตอร์ (K3 / Delta) 

 

ล าดับขัน้ปฏบิัต ิ
1. เตรียมโปรแกรม ดังนี้ 

1.1 เขียนโปรแกรม จากแบบงานจริง เงื่อนไขการท างาน และข้อมูลโปรแกรม            
ท่ีก าหนดให้ 

1.2 เขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ ด้วยซอฟต์แวร์ Syswin 3.4 
1.3 ป้อนโปรแกรมลงสู่ PLC 
1.4 ทดสอบโปรแกรม โดยเปรียบเทียบการท างานของเอาต์พุตกับเงื่อนไขการท างาน 
1.5 แก้ไขและปรับปรุงโปรแกรม กระท่ังโปรแกรมท างานถูกต้องสมบูรณ์ 

2. ติดต้ังวงจรอินพุต/เอาต์พุต ตามแบบงานจริง ภาพที่ 8-23 
2.1 วงจรอินพุต ติดต้ังทาง Input Sockets  ของชุดฝึก PLC 
2.2 วงจรเอาต์พุต ติดต้ังทาง Output Sockets ของชุดฝึก PLC  

3. ติดต้ังวงจรก าลัง ตามแบบงานจริง ภาพที่ 8-23 
4. ทดสอบระบบ โดยเปรียบเทียบการท างานของมอเตอร์กับเงื่อนไขการท างาน 
5. ปิดระบบและจัดเก็บอุปกรณ์ 
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ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114  ใบงานที่ 8 งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 

 

ใบงานที ่8.4 หนว่ยที:่ 8 
ชื่อวชิา : การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า สอนครัง้ที:่ 13 
ชื่องาน : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส เวลา 50 นาท ี

ชื่องานยอ่ย : งานใช้ PLC ควบคุมการเริ่มเดินมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบสตาร์-เดลตา โดยอัตโนมัติ 

6. บันทึกแลดเดอร์ไดอะแกรมท่ีสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. สรุปผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114  ใบงานที่ 8 งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 

 

ใบงานที ่8.5 หนว่ยที:่ 8 
ชื่อวชิา : การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า สอนครัง้ที:่ 13 
ชื่องาน : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส เวลา 50 นาท ี

ชื่องานยอ่ย : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบเรียงล าดับโดยอัตโนมัติ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วัสดุและอุปกรณ์ 

1. ผู้เรียนสามารถเตรียมโปรแกรม งานใช้ PLC 
ควบคุมการเริ่มเดินมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส 
แบบเรียงล าดับโดยอัตโนมัติได้ 

2. ผู้เรียนสามารถติดต้ังวงจรอินพุต / เอาต์พุต 
งานใช้ PLC ควบคุมการเริ่มเดินมอเตอร์
เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบเรียงล าดับโดยอัตโนมัติ
ได้ 

3. ผู้เรียนสามารถทดสอบเอาต์พุต งานใช้ PLC 
ควบคุมการเริ่มเดินมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส 
แบบเรียงล าดับโดยอัตโนมัติได้ 

4. ผู้เรียนสามารถติดต้ังวงจรก าลัง งานใช้ PLC 
ควบคุมการเริ่มเดินมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส 
แบบเรียงล าดับโดยอัตโนมัติได้ 

5. ผู้เรียนสามารถทดสอบระบบ งานใช้ PLC 
ควบคุมการเริ่มเดินมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส 
แบบเรียงล าดับโดยอัตโนมัติได้ 

6. ผู้เรียนสามารถปิดระบบและจัดเก็บอุปกรณ์ 
งานใช้ PLC ควบคุมการเริ่มเดินมอเตอร์
เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบเรียงล าดับโดยอัตโนมัติ
ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดต้ัง “Syswin 3.4” 
2. ชุดฝึก PLC 40 I/O Unit  
3. สวิตช์ปุ่มกด 
4. คอนแทกเตอร์ 
5. เบรกเกอร์ 3 P  
6. โอเวอร์โหลด รีเลย์ 
7. มอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส 
8. สายไฟต่อวงจร 
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ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114  ใบงานที่ 8 งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 

 

ใบงานที ่8.5 หนว่ยที:่ 8 
ชื่อวชิา : การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า สอนครัง้ที:่ 13 
ชื่องาน : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส เวลา 50 นาท ี

ชื่องานยอ่ย : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบท างานเรียงล าดับโดยอัตโนมัติ 

ค าสัง่;  จงใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส 3 ตัว ท างานเรียงล าดับโดยอัตโนมัติ  
          ตามเงื่อนไขการท างาน และ ข้อมูลโปรแกรม ก าหนดให้ 

เงื่อนไขการท างาน 
1. มอเตอร์ M1, M2 เริ่มเดินโดยตรง 
2. มอเตอร์ 3 เริ่มเดินแบบ สตาร์-เดลตา โดยอัตโนมัติ 
3. กด Start ให้มอเตอร์ M1 ท างาน 
4. มอเตอร์ M1 ท างานครบเวลา 5 นาที ให้มอเตอร์ M2 ท างาน 
5. มอเตอร์ M2 ท างานครบเวลา 5 นาที ให้มอเตอร์ M3 ท างาน 
6. กด Stop ให้ระบบหยุดท างาน  
7. กดซ้ า Start ขณะระบบท างาน จะต้องไม่ส่งผลใดๆ ต่อระบบ 

ก าหนดข้อมูลโปรแกรม 

สญัลกัษณ ์ ขอ้มูล ความหมาย 
Start 000.00 สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ ส่ังระบบเริ่มท างาน 
Stop 000.01 สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ ส่ังระบบหยุดท างาน 
M1 010.02 เอาต์พุตควบคุมมอเตอร์ M1 
M2 010.03 เอาต์พุตควบคุมมอเตอร์ M2 

M3_Main 010.04 เอาต์พุตควบคุมมอเตอร์ M3 (K1_Main) 
M3_Star 010.05 เอาต์พุตควบคุมมอเตอร์ M3 (K2 / Star) 
M3_Delta 010.06 เอาต์พุตควบคุมมอเตอร์ M3 (K3 / Delta) 
Delay M2 TIM000 Timer หน่วงเวลา ให้มอเตอร์ M2 ท างาน  
Delay M3 TIM001 Timer หน่วงเวลา ให้มอเตอร์ M3 ท างาน  
Off_Star TIM002 Timer หน่วงเวลาหยุดท างาน คอนแทคเตอร์ (K2 / Star) 
On_Delta TIM003 Timer หน่วงเวลาท างาน คอนแทคเตอร์ (K3 / Delta) 
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ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114  ใบงานที่ 8 งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 

 

ใบงานที ่8.5 หนว่ยที:่ 8 
ชื่อวชิา : การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า สอนครัง้ที:่ 13 
ชื่องาน : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส เวลา 50 นาท ี

ชื่องานยอ่ย : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบท างานเรียงล าดับโดยอัตโนมัติ 

ล าดับขัน้ปฏบิัต ิ

1. เตรียมโปรแกรม ดังนี้ 
1.1 เขียนโปรแกรม จากเงื่อนไขการท างาน และข้อมูลโปรแกรมท่ีก าหนดให้ 
1.2 เขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ ด้วยซอฟต์แวร์ Syswin 3.4 
1.3 ป้อนโปรแกรมลงสู่ PLC 
1.4 ทดสอบโปรแกรม โดยเปรียบเทียบการท างานของเอาต์พุตกับเงื่อนไขการท างาน 
1.5 แก้ไขและปรับปรุงโปรแกรม กระท่ังโปรแกรมท างานถูกต้องสมบูรณ์ 

2. ติดต้ังวงจรอินพุต/เอาต์พุต ตามแบบงานจริง ภาพที่ 30 
2.1 วงจรอินพุต ติดต้ังทาง Input Sockets  ของชุดฝึก PLC 
2.2 วงจรเอาต์พุต ติดต้ังทาง Output Sockets ของชุดฝึก PLC  

3. ติดต้ังวงจรก าลัง ตามแบบงานจริง ภาพที่ 30 
4. ทดสอบระบบ โดยเปรียบเทียบการท างานของมอเตอร์กับเงื่อนไขการท างาน 
5. ปิดระบบและจัดเก็บอุปกรณ์ 
6. บันทึกแลดเดอร์ไดอะแกรมท่ีสมบูรณ์ 
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ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114  ใบงานที่ 8 งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 

 

ใบงานที ่8.5 หนว่ยที:่ 8 
ชื่อวชิา : การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า สอนครัง้ที:่ 13 
ชื่องาน : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส เวลา 50 นาท ี

ชื่องานยอ่ย : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบท างานเรียงล าดับโดยอัตโนมัติ 

บันทึกแลดเดอร์ไดอะแกรมท่ีสมบูรณ์ (ต่อ) 
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ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114  ใบงานที่ 8 งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 

 

ใบงานที ่8.5 หนว่ยที:่ 8 
ชื่อวชิา : การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า สอนครัง้ที:่ 13 
ชื่องาน : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส เวลา 50 นาท ี

ชื่องานยอ่ย : งานใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบท างานเรียงล าดับโดยอัตโนมัติ 

7. บันทึกแบบวงจรอินพุต/เอาต์พุต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. สรุปผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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