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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ในปัจจุบนั Kubota Line ผลิตหมอ้น ้ ำของเคร่ืองยนต์ทำงกำรเกษตร ให้กับบริษทั Kubota 
และส่งออกไปยงัประเทศอินโดนีเซีย โดยมีสำยกำรผลิตคือ Line Samrong ส่งช้ินงำนใหก้บั Kubota 
และส่งออกไปยงัประเทศอินโดนีเซีย โดยเม่ือหมอ้น ้ ำของเคร่ืองยนต์ทำงกำรเกษตรเสร็จส้ินจำก
กระบวนกำรผลิตแลว้ จะมีกำรน ำหมอ้น ้ ำมำตรวจสอบกำรร่ัวก่อน หำกตรวจสอบแลว้ไม่พบกำรร่ัว 
จึงส่งมอบใหลู้กคำ้ หำกเกิดกำรร่ัวจึงส่งเขำ้กระบวนกำรผลิตอีกคร้ัง 
 ปัจจุบนัตรวจสอบกำรรั่วของหมอ้น ้ ำโดยให้พนักงำนน ำหมอ้น ้ ำ วำงลงบน Jig จบัช้ินงำน 
น ำช้ินงำนที่อยู่ใน Jig ไปอัดลมด้วยแรงดัน 1.2 bar และน ำ Jig พร้อมช้ินงำนแช่ลงไปในอ่ำงน ้ ำ
ส ำหรับตรวจสอบกำรรั่ว โดยที่ผนักงำน ตอ้งจบั Jig เอียงซ้ำย 30 วนิำที เอียงขวำ 30 วินำที ตะแคง 
และคว  ่ำ 30 วนิำที เพือ่สงัเกตุฟองอำกำศที่ออกมำจำกหมอ้น ้ ำ หำกมีรอยร่ัวจะมีฟองอำกำศขึ้นมำ จึง
ท ำเคร่ืองหมำยว่ำมีกำรร่ัวและส่งกลบัเขำ้กระบวนกำรผลิตอีกคร้ัง หำกไม่มีฟองอำกำศเกิดขึ้นจึง
น ำส่งมอบไปยงัลูกคำ้ได ้แต่หำกมีฟองน ้ ำเกิดขึ้นทนัทีพนักงำนอำจเขำ้ใจไดว้่ำเป็นอำกำศที่คำ้งอยู่
มิใช่รอยร่ัว ซ่ึงกำรใชว้ธีิกำรน้ีเกิดปัญหำมีช้ินงำนร่ัวซึมไปถึงมือลูกคำ้ ท ำใหเ้กิดกำรส่งกลบัช้ินงำน
จำกลูกคำ้ และเกิดกำรไม่มัน่ใจในกระบวนกำรผลิตและตรวจสอบของช้ินงำน 
 ดงันั้นทำงผูจ้ดัท  ำไดเ้ห็นปัญหำกำรเกิดปัญหำน้ีจึงจะออกแบบและสร้ำงเคร่ืองทดสอบกำร
ร่ัวซึมของหมอ้น ้ ำรถยนตแ์บบอตัโนมติัควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (พแีอลซี) 
ขึ้นมำโดยที่พนกังำนไม่ตอ้งสงัเกตุดว้ยสำยตำตนเองซ่ึงอำจเกิดกำรผดิพลำดได ้โดยใชห้ลกักำรของ
ระบบกำรอัดลม ส ำหรับกำรตรวจสอบกำรร่ัวของหม้อน ้ ำ คือกำรใช้อุปกรณ์กระบอกลมเพื่อ
ควบคุมต ำแหน่งช้ินงำน โดยใชแ้รงลม อดัเขำ้สู่หมอ้น ้ ำ และตรวจสอบกำรร่ัวดว้ย Air pressure เป็น
เวลำ 60 วินำที ซ่ึงเป็นมำตรฐำนเดียวกนัไม่ว่ำพนกังำนคนใดจะเป็นผูท้ดสอบ ทำงคณะผูจ้ดัท  ำจึงมี
ควำมประสงคจ์ดัสร้ำงเคร่ืองตรวจสอบกำรร่ัวของหมอ้น ้ ำโดยระบบลม ขึ้นมำเพือ่ที่จะลดและหยดุ
ช้ินงำนที่ร่ัวจะหลุดไปถึงมือลูกคำ้  
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 
 1.2.1 เพื่อออกแบบและสร้ำงเคร่ืองทดสอบกำรร่ัวซึมของหม้อน ้ ำรถยนตแ์บบอตัโนมัติ
ควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ ( พแีอลซี ) 
 1.2.2 เพือ่ลดเวลำในกำรตรวจสอบกำรร่ัวของหมอ้น ้ ำ 

1.2.3 เพือ่แกปั้ญหำหมอ้น ้ ำที่ร่ัวซึมหลุดถึงมือลูกคำ้ 
1.2.4 เพิม่ควำมแม่นย  ำในกำรตรวจสอบหมอ้น ้ ำ 
1.2.5 เพือ่เพิม่มำตรฐำนในกำรตรวจสอบหมอ้น ้ ำ 
1.2.6 เพือ่เพิม่ควำมสะดวกในกำรทดสอบหมอ้น ้ ำ 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 ออกแบบและสร้ำงโครงสร้ำงของเคร่ือง 
1.3.2 ใชล้มในกำรตรวจสอบกำรร่ัวของหมอ้น ้ ำ 
1.3.3 ควบคุมกำรท ำงำนแบบอตัโนมติัดว้ย PLC 
1.3.4 ใชส้ ำหรับตรวจสอบหมอ้น ้ ำเคร่ืองยนตท์ำงเกษตรในสำยกำรผลิตคูโบตำ้ 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 ไดรั้บควำมรู้เก่ียวกบัอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่ใชใ้นกำรสร้ำงเคร่ืองทดสอบ 
1.4.2 ไดรั้บกำรฝึกทกัษะกำรใชง้ำนอุปกรณ์ต่ำง ๆ  ที่ใชใ้นกำรสร้ำงเคร่ืองทดสอบ 
1.4.3 สำมำรถเขียนโปรแกรม PLC และโปรแกรมควบคุมกำรท ำงำนของทชัสกรีน 
1.4.4 สำมำรถก ำหนดเง่ือนไขต่ำง ๆ ในกำรทดสอบ 
1.4.5 เพิม่ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรทดสอบ 
1.4.6 เพิม่มำตรฐำนและควำมแม่นย  ำในกำรตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที2่ 
ทฤษฎแีละหลกัการ 

2.1 บทน า 
 ในการออกแบบและสร้างเคร่ืองทดสอบการรั่วซึมของหมอ้น ้ ารถยนตแ์บบอตัโนมติัควบคุม
ดว้ยพแีอลซี เร่ิมตน้จากแนวคิดหรือก าหนดขึ้นมาก่อนวา่ตอ้งการที่จะใหเ้คร่ืองที่จะสร้างขึ้นน้ีมีขั้นตอน
การท างานอย่างไร จากนั้นก็มาพิจารณาว่าในการที่จะให้เคร่ืองท างานตามที่เราตอ้งการจะต้องใช้
อุปกรณ์อะไรบา้ง และในการที่จะสามารถใชอุ้ปกรณ์เหล่าน้ีไดก้็จ  าเป็นอยา่งยิง่ที่ตอ้งรู้หลกัการท างาน
ของอุปกรณ์เหล่าน้ีเป็นอยา่งดี ดงันั้นในบทน้ีจึงไดอ้ธิบายถึงหลกัการท างานของอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใชใ้น
เคร่ืองทดสอบน้ี 
 ซ่ึงได้แก่ โซลินอยด์วาล์ว กระบอกลม อุปกรณ์ควบคุมคุณภาพลมอัด  อุปกรณ์ตรวจจับ
ต าแหน่งการท างานของกระบอกลม อุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันลม พีแอลซีและทัชสกรีน โดยมี
รายละเอียดของหลกัการท างานดงัน้ี 
2.2 โซลินอยด์วาล์ว 
 โซลินอยดว์าลว์ ( Solenoid Valve ) คือ วาลว์ที่ควบคุมการท างานดว้ยไฟฟ้า โดยในการเลือกใช้
สามารถพจิารณาจากชนิดของวาลว์โดยมีการก าหนดเป็นตวัเลขเช่น 2/2, 4/2 หรือ 5/2 โดยที่ตวัเลขหน้า
บอกถึงจ านวนทางเขา้ออกของวาลว์นั้น ๆ วา่มีก่ีทางหรือ 
มีก่ีรู ( Port ) ส่วนตวัเลขที่ตามหลงัเคร่ืองหมายทบั ( / ) นั้นบอกถึงจ านวนสถานะ หรือ จ านวนต าแหน่ง 
( Position ) ของวาลว์ เช่น วาลว์ 2/2 ก็คือ วาลว์ที่มี 2 ทาง และ  มี 2 สถานะ คือ  ปิด และ เปิด ส่วนวาลว์ 
5/2 ก็คือวาลว์ที่มี 5 ทาง และมี 2 สถานะ เป็นตน้ ตวัอยา่งการท างานของโซลินอยด์วาล์วสามารถแสดง
ได ้ดงัรูปที่ 2.1 

 
 

รูปที่ 2.1 การท างานเบื้องตน้ของโซลินอยดว์าลว์ 
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2.2.1 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 
โซลินอยด์วาลว์ 2/2 เป็นวาล์วควบคุม 2 ทิศทาง 2 ต  าแหน่ง โดยทัว่ไปสามารถควบคุมใหปิ้ด-

เปิด ไดด้ว้ย 3 ระบบ ไดแ้ก่ 
(1) ระบบเปิดปิดโดยตรง ( Direct Acting หรือ Direct Operated )   
(2) ระบบเปิดปิดทางออ้ม ( Indirect Acting หรือ Pilot Operated )  
(3) ระบบลูกผสม ( Combined Acting หรือ Combined Operated ) 

โดยแต่ละระบบสามารถอธิบายหลกัการท างานไดด้งัน้ี 
(1) ระบบเปิดปิดโดยตรง ( Direct Acting หรือ Direct Operated ) 
 ระบบเปิด-ปิดโดยตรงโซลินอยดว์าลว์ 2 ทางแบบปกติปิด ( NC ) ที่มีระบบการท างานแบบเปิด
ปิดโดยตรงนั้น มีทางเขา้หน่ึงทางและทางออกหน่ึงทาง ทุ่น ( Plunger ) ซ่ึงมีซีลอยู่ปลายด้านล่างท า
หน้าที่ เปิดและปิดรูทางผ่าน ( Orifice ) ของของไหลเม่ือจ่ายไฟฟ้าเขา้ หรือ ตดัไฟฟ้าออกจากคอยล ์
 ขอ้ควรระวงัในการใชว้าล์วที่ท  างานด้วยระบบน้ีคือ เม่ือมีการเพิ่มความดนั ( Pressure ) ของ
ของไหลในระบบจะท าให ้ตอ้ง ใชแ้รงมากขึ้นในการเปิดวาลว์ หากความดนัของของไหลสูงกวา่ที่ก  าลงั
ของคอยลจ์ะเปิดวาลว์ได ้วาลว์นั้นก็จะไม่ท างานถึงแมจ้ะมีการจ่ายไฟฟ้าแลว้ก็ตาม สรุปหลกัการท างาน
ของโซลินอยดว์าลว์แบบน้ีคือ วาลว์เปิด-ปิดโดยอาศยัแรงแม่เหล็กจาก Coil และสปริงเพยีงอยา่งเดียว 
ซ่ึงมีขอ้ดีคือ ไม่จ าเป็นตอ้งอาศยัความดนัของของไหลในการช่วยเปิด-ปิด สามารถแสดงส่วนประกอบ
ต่างๆ ของโซลินอยดแ์บบน้ีไดด้งัรูปที่ 2.2 

 
รูปที่ 2.2 ส่วนประกอบภายในของโซลินอยดว์าลว์ 2/2 แบบเปิดปิดโดยตรง 
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(2) ระบบเปิดปิดทางอ้อม ( Indirect Acting หรือ Pilot Operated ) 
ระบบเปิดปิดทางออ้ม ( Pilot Control ) โซลินอยด์วาล์ว 2 ทางแบบปกติปิด ( NC ) ที่มีระบบ

การท างานแบบเปิดปิดทางออ้มนั้น มีทางเขา้หน่ึงทาง และ ทางออกหน่ึงทาง รูทางผ่านหลกั ( Main 
Orifice ) ซ่ึงอยูใ่นตวัวาล์วนั้นเปิดไดด้ว้ยวิธีการท าให้ความดนัที่กระท าต่อพื้นผิวดา้นบน และดา้นล่าง
ของแผ่นไดอะแฟรม ( Diaphragm ) เกิดการเสียสมดุลในขณะที่ยงัไม่มีไฟฟ้าจ่ายไปยงัคอยล์ของไหล     
จะมีความดนัส่งไปทั้งในช่องบนซ่ึงมีพื้นที่ผิวเต็มพื้นที่ของแผ่นไดอะแฟรม และในขณะเดียวกนัก็มี                      
ความดนัส่งไปที่พื้นผวิดา้นล่างแต่ส่งไปเฉพาะพื้นที่ผิวรอบๆ รูทางผ่านเท่านั้น ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่น้อยกวา่
ดา้นบน เม่ือตอ้งการให้ วาล์วเปิด โดยการป้อนไฟฟ้าเขา้ที่คอยล์ ทุ่น ( Plunger ) ของ โซลินอยด์วาลว์
ตวัช่วยจะยกเปิดและ ระบายของไหลซ่ึงอยูด่า้นบนของไดอะแฟรมทิ้งออกไปทางรู ( Orifice ) ยอ่ยของ     
โซลินอยดว์าลว์ตวัช่วย ส่งผลใหเ้กิดการเสียสมดุลของแผน่ไดอะแฟรม เกิดการเคล่ือนที่เปิด รูทางผ่าน
หลกัใหข้องไหลไหลผา่นไปได ้

ขอ้ควรระวงัในการใชว้าล์ว ที่ท  างานดว้ยระบบน้ี คือ ความดนัของขาเขา้และขาออกจ าตอ้งมี
ความแตกต่างกนัในค่าหน่ึงตามที่ก  าหนดของผูผ้ลิต ( Minimum Differential Pressure ) เพือ่ท  าให้วาล์ว
ท างานอยา่งถูกตอ้ง จะเห็นไดว้า่วาลว์ที่ ท  างานในระบบเปิดปิดทางออ้มน้ีก็ตอ้งอาศยัตวัโซลินอยดว์าลว์ 
ที่ท  างานดว้ยระบบ เปิดปิดโดยตรงมาเป็นตวัช่วยเพือ่ใหท้  างาน ดงันั้นเราจึงตอ้งค  านึงถึงความดนัสูงสุด
และก าลงัของคอยล์ที่ใช้เปิด มิฉะนั้นวาล์วอาจไม่ท างานถึงแม้ว่า จะมีการจ่ายไฟฟ้าแล้วก็ตาม และ 
เพือ่ใหว้าลว์ระบบน้ีท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและหลีกเล่ียงการ สึกหรออยา่งรวดเร็วของแผน่ไดอะแฟรม   
ควรออกแบบ การใชง้านโดยค านึงถึงค่า Kv ( อตัราการไหลผ่านวาล์วที่ความดนั ต่างศกัย ์1 bar ) ของ
ตอนที่วาล์วจะปิดว่ามีอตัราการไหลในขณะนั้น ไม่เกินค่า Kv ดว้ยเหตุผลดงักล่าวหากความดนัของขา
เขา้ในขณะที่ วาล์วเปิดอยูสู่งกว่า 1 bar ตอ้งไม่ปล่อยให้ของไหลไหลออกทาง ขาออกโดยอิสระ ( Free 
Outlet ) จะตอ้งมีการจ ากดัอตัราการไหล ของขาออกเพือ่รักษาใหค้วามต่างศกัยข์องความดนัขาเขา้และ
ขาออก ไม่เกิน 1 bar มิฉะนั้นแผ่นไดอะแฟรมจะเกิดการกระแทกกบั ปากรูทางผ่านหลกัอยา่งรุนแรง
เม่ือปิดวาล์ว ท  าให้แผ่นไดอะแฟรม สึกหรอและเสียหายอย่างรวดเร็ว สรุปหลักการท างานของโซลิ
นอยด์วาล์วแบบน้ีคือ เม่ือจ่ายไฟให้คอยล์เพื่อให้เกิดการ Pilot ของของไหลที่อยู่ด้านบนของแผ่น
ไดอะแฟรม ซ่ึงจะท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างความดนับนแผ่นไดอะแฟรมกบัความดนัของของ
ไหลที่ไหลเขา้มาจึงท าให้แผ่นไดอะแฟรมยกขึ้นซ่ึงจะท าให้เกิดการเปิด-ปิดของวาล์ว ซ่ึงมีขอ้ดีคือ 
โครงสร้างแบบน้ีจะใช้กับวาล์วที่มีขนาด 3/8” ขึ้นไป โดยขณะที่คอยล์ไม่จ  าเป็นตอ้งมีขนาดใหญ่ 
(เพราะคอยลท์  าหนา้ที่เพยีงแค่เปิดรู Pilot) จึงท าใหร้าคาถูกและเป็นที่นิยมใช ้แต่มีขอ้จ ากดัคือ เน่ืองจาก
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ตอ้งอาศยัความดนัของของไหลในการช่วยเปิด-ปิด ดงันั้นจึงไม่สามารถ น าไปใชก้บังานที่มีความต่าง
ของความดนัต ่าได ้สามารถแสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ของโซลินอยดแ์บบน้ีไดด้งัรูปที่ 2.3 

 

 
รูปที่ 2.3 ส่วนประกอบภายในของโซลินอยดว์าลว์ 2/2 แบบเปิดปิดทางออ้ม 

 
(3) ระบบลูกผสม ( Combined Acting หรือ Combine Operated )  

โซลินอยดว์าลว์ 2 ทางชนิดปกติปิด ( NC ) ที่มีระบบการท างานแบบลูกผสมนั้น มีทางเขา้หน่ึง
ทางและทางออกหน่ึงทาง การเปิดรูผา่นหลกั ( Orifice ) ซ่ึงอยูภ่ายในตวัวาลว์นั้นเป็นการ ผสมผสานทั้ง
การท าให้ความดนัของพื้นที่ดา้นบน และ ดา้นล่าง ของแผ่นไดอะแฟรมเสียสมดุล บวกกบัแรงที่ทุ่น        
( Plunger ) ของโซลินอยด์ตวัช่วยออกแรงยกแผ่นไดอะแฟรมโดยตรงดว้ย  การท างานหลกัๆของแผน่
ไดอะแฟรมก็เหมือนกบัระบบเปิดปิดทางออ้มจะต่างกนัตรงที่ว่าแมจ้ะมีความดนัขาเขา้เพียงเล็กน้อย
วาลว์ก็สามารถเปิดไดด้ว้ยแรงยกของทุ่น ( Plunger ) 

ขอ้ควรระวงัในการใชว้าล์วชนิดน้ี คือ นอกจากขอ้ยกเวน้ที่วาล์วชนิดน้ีไม่จ าเป็นตอ้งมีความ
ต่างศกัยข์องความดนัระหว่างขาเขา้และขาออกก็เปิดปิดไดแ้ล้ว ขอ้ควรระวงัอ่ืน ๆ ก็เหมือนกบัวาล์ว
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ระบบเปิดปิดทางออ้มทุกประการ สรุปหลกัการท างานของโซลินอยดฺวาลว์แบบน้ีคือ วาลว์เปิด-ปิดโดย
อาศยัแรงจากทั้ง Coil และ Mechanic ภายใน ซ่ึงมีขอ้ดีคือ ใชก้บัวาลว์ที่มีขนาด 3/8” ขึ้นไปและของไหล
มีความต่างของความดนัต ่าๆ ได ้ต่อยา่งไรก็ตามราคาจะสูงกว่าแบบ Pilot Operated เพราะขนาดของ 
Coil จะตอ้งใหญ่กวา่ สามารถแสดงส่วนประกอบต่างๆ ของโซลินอยดแ์บบน้ีไดด้งัรูปที่ 2.4 

 

 

รูปที่ 2.4 ส่วนประกอบภายในของโซลินอยดว์าลว์ 2/2 แบบลูกผสม 
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2.2.2 โซลินอยด์วาล์ว 3/2 
โซลินอยด์วาล์ว 3/2 เป็นวาล์วควบคุม 3 ทิศทาง 2 ต  าแหน่ง มีทั้งแบบที่เล่ือนวาล์วโดยโซลิ

นอยด์เล่ือนกลบัโดยสปริง และแบบเล่ือนวาลว์โดยโซลินอยด์และลมช่วยเล่ือนกลบัโดยสปริงโดยแต่
ละแบบสามารถอธิบายการท างานไดด้งัน้ี 
(1) โซลินอยดว์าลว์แบบเล่ือนวาล์วโดยใชโ้ซลินอยดเ์ล่ือนกลบัโดยสปริงการท างานขณะยงัไม่ป้อนไฟ
ให้โซลินอยด์สปริงจะดนัให้วาล์วปิดลมจากรู P ไม่สามารถผ่านไปรู A ไดเ้ม่ือป้อนไฟให้โซลินอยด์ 
แกนจะถูกดึงให้เล่ือนไปทางซ้ายมือดว้ยแรงของแม่เหล็กไฟฟ้า วาล์วจะเปิดให้ลมผ่านจากรู P ไปรูA 
เม่ือตดัไฟออกจากโซลินอยด์ แรงแม่เหล็กของโซลินอยดห์มดไป สปริงจะดนัแกนให้เล่ือนไปทางขวา
มือดนัวาล์วให้ปิดรู Pไว ้ลมจากรู Aจะระบายออกที่รู R สามารถแสดงหลกัการท างานของโซลินอยด์
วาลว์แบบน้ีไดด้งัรูปที่ 2.5 
 

 
 

รูปที่ 2.5 การท างานของวาลว์ควบคุม3 ทิศทาง2ต าแหน่งเล่ือนวาลว์โดยโซลินอยด ์ 
วาลว์เล่ือนกลบัโดยสปริง 

http://www.moro.co.th/wp-content/uploads/2015/12/3-2-solenoid.jpg
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(2) โซลินอยดว์าลว์แบบเล่ือนวาลว์โดยโซลินอยด์และลมดนัช่วยเล่ือนกลบัโดยสปริงการท างานขณะยงั
ไม่ป้อนไฟให้กบัโซลินอยด์สปริงจะดนัให้วาล์วไพลอตปิด สปริงจะดนัให้ลูกสูบเล่ือนไปทางซา้ยมือ 
ลมจากรู Pไม่สามรถผ่านไปรู Aได้ รู Aจะต่อกับรู R เม่ือป้อนไฟให้โซลินอยด์ แกนจะถูกดึงให้เปิด
วาลว์ไพลอต วาลว์ไพลอตจะเปิดใหล้มไปดนัลูกสูบใหเ้ล่ือนไปดา้นขวามือ เปิดใหล้มผา่นจากรู P ไปยงั
รู  A   เม่ือตดัไฟออกจากโซลินอยด ์แรงแม่เหล็กของโซลินอยดห์มดไป สปริงจะดนัให ้    แกนเล่ือนลง
ดนัใหว้าลว์ไพลอตปิด สปริงจะดนัให้ลูกสูบกลบัต าแหน่งปกติ สามารถแสดงหลกัการท างานของโซลิ
นอยดว์าลว์แบบน้ีไดด้งัรูปที่ 2.6 
 

 
รูปที่ 2.6 การท างานของวาลว์ควบคุม3 ทิศทาง2ต าแหน่งเล่ือนวาลว์โดยโซลินอยดแ์ละลมดนัช่วย 

วาลว์เล่ือนกลบัโดยสปริง 
 

  
 
 

http://www.moro.co.th/wp-content/uploads/2015/12/3-2-solenoid_2.jpg
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2.2.3 โซลินอยด์วาล์ว 5/2 
โซลินอยด์วาล์ว 5/2 เป็นวาล์วควบคุม 5 ทิศทาง 2 ต าแหน่ง มีทั้งแบบที่เล่ือนวาล์วโดยโซลิ

นอยด์และลมดนัช่วย วาล์วเล่ือนกลบัโดยสปริง และแบบเล่ือนวาล์วไปกลบัโดยใชโ้ซลินอยด์ 2 ขา้ง 
โดยแต่ละแบบมีหลกัการท างานดงัน้ี 
(1) โซลินอยดว์าลว์แบบเล่ือนวาลว์โดยโซลินอยดแ์ละลมดยัช่วยเล่ือนวาลว์กลบัโดยสปริง 
การท างานขณะยงัไม่ป้อนไฟให้กบัโซลินอยด์ลมจากรู 1 ต่อไปยงัรู2 ลมจากรู 4 ต่อไปยงัรู 5 ส่วนรู 3 
อุดตนั เม่ือป้อนไฟฟ้าให้กบัโซลินอยด์ วาล์วไพลอตจะเปิดให้ลมไปดนัลูกสูบให้เล่ือนไปทางขวามือ 
ลมจากรู 1 จะต่อไปยงัรู 4 ส่วนลมจากรู2จะไหลไปยงัรู 3 ส่วนรู 5 อุดตนั เม่ือตดัไฟฟ้าออกจากโซลิ
นอยด์ สปริงจะดนัลูกสูบกลบัต าแหน่งเดิมที่ยงัไม่ป้อนไฟให้โซลินอยด ์สามารถแสดงหลกัการท างาน
ของโซลินอยดว์าลว์แบบน้ีไดด้งัรูปที่ 2.7 
 

 
รูปที่ 2.7 การท างานของวาลว์ควบคุม 5 ทิศทาง 2 ต าแหน่ง เล่ือนวาลว์โดยโซลินอยดแ์ละลมดนัช่วย 

วาลว์เล่ือนกลบัโดยสปริง 

http://www.moro.co.th/wp-content/uploads/2015/12/5-2-solenoid.jpg
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(2) โซลินอยดว์าลว์แบบเล่ือนวาลว์โดยโซลินอยด ์2 ขา้ง 
โซลินอยดว์าลว์แบบ 5/2 เล่ือนวาลว์โดยใชโ้ซลินอยดว์าลว์ทั้ง 2 ขา้ง สามารถแสดงหลกัการท างานของ
โซลินอยดว์าลว์แบบน้ีไดด้งัรูปที่ 2.8 โดยรูหรือทิศทางทั้ง 5 รูมีหนา้ที่ต่างกนั ดงัน้ี 

- รู 1 ส าหรับจ่ายลมเขา้ ( Air Source Inlet Hole ) 
- รู 2 และ 4 เป็นทางออกต่อไปยงัอุปกรณ์ที่ใชล้ม เช่น กระบอกลม  
- รู 3 และ 5 เป็นรูระบายลมทิ้ง ( Exhaust Hole ) 

เม่ือจ่ายไฟใหก้บัโซลินอยดด์า้นซา้ย วาลว์เล่ือนไปดา้นซา้ย ท าใหรู้ 1 ต่อกบัรู 2 จ่ายลมออกรู 2 
ส่วนรู 4 ท าหนา้ที่เป็นรูระบายลมทิ้ง ( Exhaust Hole ) ออกผา่นทางรู 5 เม่ือหยดุจ่ายไฟใหก้บัโซลินอยด์
ดา้นซ้าย ในขณะที่โซลินอยด์ด้านขวาก็ยงัไม่จ่ายไฟ ต าแหน่งของวาล์วจะยงัคงอยูท่ี่เดิม ( Keep The 
Current Position ) 

เม่ือจ่ายไฟใหก้บัโซลินอยดด์า้นขวา วาลว์เล่ือนไปทางดา้นขวา ท าใหรู้ 1 ต่อกบัรู 4 จ่ายลมออก 
รู 4 ในขณะที่รู 2 ท  าหน้าที่ระบายลมทิ้งผ่านทางรู 3 ถา้หยดุจ่ายไฟให้กบัโซลินอยด์ดา้นขวาและโซลิ
นอยดด์า้นซา้ยก็ไม่จ่ายไฟ จะท าใหต้  าแหน่งของวาล์วยงัคงอยูต่  าแหน่งเดิม หรืออาจพดูไดว้า่วาล์วแบบ
น้ีสามารถจ าต  าแหน่งสุดทา้ยของมนัไดด้ว้ย 

ถา้เราจ่ายไฟให้กบัโซลินอยดท์ั้ง 2 ขา้ง พร้อมกนัวาลว์จะไม่ท างาน หรือวาล์วก็จะอยูต่  าแหน่ง
เดิม 

 

 
 

รูปที่ 2.8 โซลินอยดว์าลว์แบบควบคุม 5 ทิศทาง 2 ต าแหน่ง เล่ือนวาลว์โดยโซลีนอยดท์ั้ง 2 ขา้ง 

http://www.moro.co.th/wp-content/uploads/2015/12/5-2-solenoid_2.jpg
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2.3 กระบอกลม ( Pneumatic Air Cylinder ) 
 กระบอกลม ( Pneumatic Air Cylinder ) คือ กระบอกลม หรือเรียกอีกช่ือว่า Actuator อุปกรณ์
ลมที่ใชล้มท าให้กา้นกระบอกลม เคล่ือนที่ไปในแนวเส้นตรง หรือหมุน 90, 180, 270 หรือ 360 องศา 
อุปกรณ์ที่เปล่ียนพลงังานในรูปแบบความดนัลมให้เป็นพลงังานกลในรูปแบบของการเคล่ือนที่ โดยมี
หลายประเภทตามการใชง้าน ดงัน้ี 
(1) กระบอกลมมาตรฐาน ( Standard Cylinder ) 

 

 รูปที่ 2.9 กระบอกลมมาตรฐาน 

กระบอกลมขนาดมาตรฐาน มีลกัษณะดงัแสดงในรูปที่ 2.9 ส่วนใหญ่แลว้จะมีขนาดที่เป็นมาต
ฐานสากล กล่าวคือ โดยทัว่ไปตวักระบอกลมจะผลิตด้วยวสัดุที่เป็นอะลูมิเนียมเหลว ที่ถูกถัดลงบน
แม่พมิพก์ระบอกลมอีกทีหน่ึง มีหลายแบบตั้งแต่กระบอกลมแบบติดวาล์วควบคุมทิศทาง, กระบอกลม
แบบส่ีเสา ( Tie Red Type Cylinders ) ,กระบอกลมแบบโปรไฟล์ (  Profile Type Cylinders ) และ
กระบอกลม ที่เป็นแบบล็อคกา้นสูบได ้( Lock Cylinder )  
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(2) กระบอกลมขนาดเล็ก ( Mini Cylinder ) 

 

 

 

รูปที่ 2.10 กระบอกลมขนาดเลก็  

กระบอกลมขนาดเล็ก มีลกัษณะดงัแสดงในรูปที่ 2.10 ผลิตออกมาส าหรับงานเฉพาะทาง หรือ
งานที่  ไม่เนน้แรงดนัอากาศสูงมากนกั โดยกระบอกลมขนาดเล็กน้ีจะรู้จกักนัในอีกช่ือหน่ึงคือ กระบอก
ลมแบบมินิ ( Mini Cylinders ) หรือกระบอกลมขนาดปากกา ( Pen Sign Cylinders ) เน่ืองจากว่าขนาด
ของกระบอกลมมีขนาดที่เล็กมาก การใช้งานง่าย เพราะมีขนาดเล็ก ติดตั้งสะดวก ไม่กินพื้นที่ ราคา
ยอ่มเยา ดูแลรักษาง่าย  
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(3) กระบอกลมแบบคอมแพค็ ( Compact Cylinder ) 

 

 

รูปที่ 2.11 กระบอกลมแบบคอมแพค็ 

กระบอกลมแบบคอมแพค็ มีลกัษณะดงัแสดงในรูปที่ 2.11 เป็นกระบอกลมที่ไดรั้บความนิยม 
เน่ืองจากว่ามีความ โดดเด่นในเร่ืองประสิทธิภาพการใชง้านที่เป็นเฉพาะตวัและมีหลายแบบให้เลือก
เช่น กระบอกลมคอมแพค็แบบส่ีเหล่ียม, กระบอกลมคอมแพค็แบบทรงแผน่ และกระบอกลมคอมแพค็
แบบเพิม่กา้นน าทางติดมาดว้ย 
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(4) กระบอกลมแบบไม่มีกา้นสูบ ( Rodless Cylinders ) 

 

รูปที่ 2.12 กระบอกลมแบบไม่มีกา้นสูบ 

กระบอกลมประเภทไม่มีก้านสูบ มีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 2.12 เน่ืองจากว่ามันไม่มีกา้น
ลูกสูบเหมือนกบักระบอกลมทัว่ๆไปที่เราเคยใชง้านหรือเคยเห็นกนั กระบอกลมแบบไม่มีกา้นสูบน้ีจะมี
ให้ได้เลือกใช้งานกันอยู่ 2 ประเภทหลักๆ นั่นก็คือ แบบแมคคานิคอลจ๊อย และแบบใช้แรงดูดของ
แม่เหล็ก การท างานโดยทัว่ไปคือ กระบอกสูบจะเคล่ือนที่บนแกนเพลาที่ยดึหัว-ทา้ย ตวักระบอกสูบ
เคล่ือนที่ได้เพราะภายในรูเพลามีแท่งแม่เหล็กเคล่ือนที่ไป-มาอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเม่ือแท่งแม่เหล็ก
เคล่ือนที่ไปก็จะพาเอากระบอกสูบเคล่ือนที่ไปด้วย ในขณะเดียวกันที่ผิวด้านในกระบอกสูบที่มีชุด
แม่เหล็กอีกชุดหน่ึงจะเกาะติดกบัแท่งแม่เหล็กที่อยูภ่ายในดว้ย ลูกสูบชนิดน้ีเหมาะกบังานที่ตอ้งการช่วง
ชกัยาว และตวัน ากระบอกสูบแบบสองทางมาใชจ้ะเกิดปัญหาดา้นสูบเล็กเกินไป อาจจะเกิดการโก่งงอ
ขึ้นได ้
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(5) กระบอกลมแบบเล่ือนสไลด ์ ( Slide Table Cylinder ) 

 

รูปที่ 2.13 กระบอกลมแบบสไลด ์

 กระบอกลมแบบสไลด์หรือเล่ือน มีลกัษณะดงัแสดงในรูปที่ 2.13 ก็เป็นอีกรุ่นหน่ึงที่หลายๆ 
อุตสาหกรรมน าไปใชเ้หมือนกนั เน่ืองจากคุณสมบติัที่ติดมากบัตวัที่กระบอกลมประเภทอ่ืนๆ ท าไม่ได้
ก็คือ แบบเล่ือนไดน้ัน่เอง ( Slide Table Air Cylinder ) โดยกระบอกลมประเภทน้ีจะมีใหเ้ลือกใชง้านอยู ่
3 ประเภทหลกัๆ คือ แบบแผ่นเล่ือนความแม่นย  าสูง, แบบเล่ือนยาว  และแบบเล่ือนชนิดคอมแพค็ ซ่ึง
เราสามารถปรับแต่งช่วงชกั หรือต าแหน่งการติดตั้งไดอ้ยา่งอิสระ ขึ้นอยูก่บัว่าโหลดงานของเรานั้น 
เหมาะสมกบัการติดตั้งหรือใชง้านประเภทไหน 
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2.4 อุปกรณ์ควบคุมคุณภาพลมอัด ( Treatment Component ) 

 ชุดอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพลมอัด หรือ ชุดบริการลมอัด หรือ FRL Unit มีหน้าที่ปรับปรุง
คุณภาพลม ท าให้อากาศอดัปราศจากฝุ่ นละอองคราบน ้ ามนัและน ้ าก่อนที่จะไปใชใ้นระบบนิวแมติก 
ประกอบดว้ย 3 ส่วนไดแ้ก่  
(1) ตวักรองลมอดั (Air Filter : F ) ท าหนา้ที่กรองส่ิงสกปรก เช่น ไอน ้ า ฝุ่ นผง หรือสารต่างๆ ที่ล่องลอย
ในบริเวณเคร่ืองอดัอากาศ ดงัแสดงในรูปที่ 2.14 
 

 

รูปที่ 2.14 ตวักรองลมอดั 

(2) ชุดควบคุมความดนั ( Air Regulator : R ) ดงัแสดงในรูปที่ 2.15 ท าหนา้ที่ปรับหรือควบคุมความ
ดันจ่ายที่ออกมาให้มีค่าคงที่ มีรูปแบบการควบคุมการไหลหลากหลายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นการ
ควบคุมการไหลจากซ้ายไปขวา หรือจากขวาไปซ้าย ใชก้บัความดนัสูงๆ ไดอ้ยา่งดี สามารถใชก้บั
อตัราการไหลสูงถึง 22000 l/min 

 

รูปที่ 2.15 ชุดควบคุมความดนั 
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และ (3) ตวัผสมละอองน ้ ามนัหล่อล่ืน ( Air Lubricator : L ) ดงัแสดงในรูปที่ 2.16 ท าหน้าที่ในการเติม
น ้ ามันหล่อล่ืนให้กับลมอัด เพื่อหล่อล่ืน ลดแรงเสียดทาน และป้องกันอุปกรณ์ที่เคล่ือนที่สัมผสักนั
โดยตรง 

 

รูปที่ 2.16 ตวัผสมละอองน ้ ามนัหล่อล่ืน 

ส่วนประกอบทั้ง 3 ของชุดควบคุมคุณภาพลมอดัเม่ือเขา้ดว้ยกนั เพื่อใชง้าน สามารถแสดงไดด้งัรูปที่ 
2.17  

 

 

 

รูปที่ 2.17 ชุดอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพลมอดั 
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2.5 อุปกรณ์ตรวจจับต าแหน่งการท างานของกระบอกลม ( Sensor )  
 อุปกรณ์ตรวจจบัต าแหน่งของกระบอกที่ใชก้นันั้นคือ Proximity sensor ดงัแสดงในรูปที่ 2.18
เป็นเซ็นเซอร์ที่ถูกสร้างมาเพื่อใช้ตรวจจบัวตัถุ โดยไม่ตอ้งสัมผสั วิธีการเลือกใช้นั้นให้พิจารณาจาก
หลายๆ ส่วน เช่น สัญญาณเอาตพ์ุตที่ใชเ้ป็นแบบ NPN หรือ PNP ตอ้งใชส้ายแบบใด ความยาวเท่าไร 
ขนาดของหวั  
 เซ็นเซอร์สวติชถู์กติดตั้งนอกกระบอกลมโดยอยูแ่นบกระบอกลมและปรับเล่ือนต าแหน่งขึ้นลง
ตามความยาวของกระบอกลม ตามการใช้งาน เม่ือทดลองจนได้ต  าแหน่งการใช้งานแล้วก็จะขนั            
สกรูล๊อคไม่ให้เซ็นเซอร์สวิตช์เคล่ือนขึ้นลงขณะท างาน ตวัเซ็นเซอร์สวิตช์จะท างานเม่ือมีแม่เหล็กที่
ส่วนมากเป็นรูปวงแหวนอยูใ่นร่องตรงกลางของลูกสูบ เม่ือลูกสูบเคล่ือนที่มาถึงต าแหน่งที่เซ็นเซอร์ติด
กบักระบอกลม เซ็นเซอร์สวิตช์จะตรวจพบแม่เหล็กที่อยูร่อบลูกสูบ ท าให้เซ็นเซอร์สวิตช์ก็จะท างาน
โดยเอาตพ์ตุของเซ็นเซอร์สวติชน้ี์มีทั้งแบบ NO และ NC  

เซ็นเซอร์สวิตช์จะมีหน้าที่เหมือนสวิตช์ไฟฟ้าตวัหน่ึงซ่ึงน าไปต่อในวงจรไฟฟ้าเพื่อควบคุม
วาล์วควบคุมทิศทาง เพื่อไปควบคุมระยะหรือต าแหน่งที่จะให้ก้านสูบหยุดเคล่ือนที่หรือเคล่ือนที่ก็
แลว้แต่ผูอ้อกแบบ 

 

รูปที่ 2.18 เซ็นเซอร์สวติช ์

  

 

 



20 

 

2.6 อุปกรณ์ตรวจวัดแรงดัน 
อุปกรณ์ตรวจวัดแรงดัน ( Pressure Sensor )หรือบางทีเรียกกันว่า Pressure Transmitter , 

Pressure Switch , Pressure Transducer เป็นอุปกรณ์ตรวจวดัแรงดนัหรือเคร่ืองวดัแรงดนั มีหนา้ที่ในการ
ตรวจวดัแรงดนัของของเหลวหรือก๊าซ  ซ่ึงมีจุดประสงคเ์พื่อควบคุม แสดงผลค่าของแรงดนัที่ตอ้งการ
จะวดั โดยหน่วยในการแสดงผลของค่าแรงดนัที่วดัไดน้ั้น มี Bar , mbar , kpa , psi , mmHg เป็นตน้ ซ่ึง
หลักการท างานจะแปลงปริมาณความดันทางกายภาพให้ออกมาเป็นสัญญาณมาตรฐานทางไฟฟ้า                
( สัญญาณ Output ) ซ่ึงสัญญาณ Output ที่ออกมานั้นจะมีหลายแบบ เช่น Analog 4-20 mA , 0-10 VDC 
, NPN , PNP  

อุปกรณ์วดัความดนัลมในระบบ ( Pressure Sensor ) เป็นอุปกรณ์ตรวจวดัแรงดนัลม มีหนา้ที่ใน
การควบคุม แสดงผลค่าแรงดนัลมตามที่ตอ้งการได ้หน่วยในการแสดงผลมีใหเ้ลือกหลายแบบ เช่น Bar 
, mbar , kpa , psi , mmHg มีสัญญาณ Output ให้เลือกหลายแบบ เช่น Analog 4-20 mA , 0-10 VDC , 
NPN , PNP เป็นตน้  เราสามารถแบ่งประเภทของเคร่ืองวดัแรงดนัออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

(1) ประเภทที่มีหนา้จอแสดงผล ซ่ึงประเภทน้ีจะมีดว้ยกนั 2 แบบ คือแบบอนาล็อค ( แบบเขม็ ) 
กบัแบบดิจิตอล ดงัแสดงในรูปที่ 2.19 
 

 

รูปที่ 2.19 อุปกรณ์ตรวจวดัแรงดนัประเภทมีหนา้จอแสดงผล 
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(2) ประเภทที่เป็นตัวเซ็นเซอร์อย่างเดียว ได้แก่ Pressure Switch กับ Pressure Transmitter                                
ดงัแสดงในรูปที่ 2.20 อุปกรณ์น้ีสามารถน าไปใชง้านในอุตสาหกรรมต่างๆ ไดม้ากมาย ไดแ้ก่ 
- ใชว้ดัแรงดนัน ้ าจะนิยมใชก้บัตวัป๊ัมน ้ า  
- ใชว้ดัแรงดนัลมกบัเคร่ืองมือที่เป็นสวา่นลม, นิวเมตริกหรือกระบอกลม 
- ใชว้ดัแรงดนัไอน ้ าในหมอ้น ้ า ( Boiler ) 
- ใชว้ดัแรงดนัน ้ ามนัในกระบอกไฮดรอลิค 

 

 

 

 

รูปที่ 2.20 อุปกรณ์ตรวจวดัแรงดนัประเภทที่เป็นตวัเซ็นเซอร์อยา่งเดียว 
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2.7 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ( Programmable Logic Controller, PLC ) 
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์หรือพีแอลซี เป็นอุปกรณ์ที่ท  างานแบบลอจิก ซ่ึงการ

ท างานของพีแอลซีจะคลา้ยกบัหลกัการท างานของคอมพิวเตอร์ โดยแนวคิดเร่ิมตน้ของการออกแบบพี
แอลซีก็เพือ่ใชง้านส าหรับควบคุมการท างานของเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม
แทนการควบคุมเคร่ืองจกัรแบบเดิมที่ใชร้ะบบรีเลย ์ซ่ึงระบบรีเลยเ์ดิมนั้นจะตอ้งมีการเดินสายไฟเพือ่
ควบคุมการท างานของระบบเป็นจ านวนมาก มีความยุง่ยากและซบัซอ้น เม่ือตอ้งการปรับเปล่ียนระบบ
การผลิต หรือปรับเปล่ียนล าดับการท างานใหม่ จะตอ้งเดินสายไฟควบคุมใหม่ ท าให้เสียเวลาและมี
ค่าใช้จ่ายสูง เม่ือเปรียบเทียบกับพีแอลซีแล้วจะลดการเดินสายไฟเป็นจ านวนมากและถ้าตอ้งการ
ปรับเปล่ียนระบบหรือล าดบัการท างานใหม่ก็สามารถท าไดโ้ดยง่ายดว้ยการเปล่ียนโปรแกรมเท่านั้นเอง 
ซ่ึงง่ายและสะดวกกวา่ระบบรีเลยเ์ดิม 
2.7.1 ส่วนประกอบของพีแอลซี 

ส่วนประกอบต่าง ๆ  ของพแีอลซีสามารถแสดงไดด้งัรูปที่ 2.21 ประกอบดว้ย หน่วยประมวลผล
กลาง ( CPU ) , หน่วยความจ า ( Memory ) , หน่วยรับขอ้มูล ( Input Unit ) , หน่วยส่งขอ้มูลออก ( Output 
Unit ) , หน่วยป้อนโปรแกรม และแหล่งจ่ายไฟ  ( Power Supply ) ส าหรับกรณีของพีแอลซีขนาดเล็ก 
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของพแีอลซีทั้งหมดจะถูกประกอบรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นชุดเดียวเรียกวา่พแีอลซีชนิด
บล็อก  ส่วนในกรณีของพีแอลซีขนาดใหญ่จะแยกแต่ละส่วนประกอบออกมาเป็นส่วนยอ่ยๆ เรียกพี
แอลซีแบบหลงัน้ีวา่พแีอลซีชนิดโมดูล 

 
 

รูปที่ 2.21 ส่วนประกอบของพแีอลซี 
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2.7.2 ภาคอินพุตของพีแอลซี 
ภาคอินพุตของพีแอลซีท าหน้าที่ รับข้อมูลเข้ามาและส่งข้อมูลต่อไปยงัซีพียูเพื่อท าการ

ประมวลผลตามเงื่อนไขการท างานของโปรแกรมที่เขียนไว ้ซ่ึงสัญญาณอินพุตต่าง ๆ  ที่รับเขา้มาจะถูก
แปลงให้เป็นสัญญาณที่ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัพีแอลซีรุ่นนั้น ๆ โดยสัญญาณที่ดีจะตอ้งมีคุณสมบตัิ
ดงัน้ี 

- สญัญาณอินพตุที่รับเขา้มาตอ้งมีระดบัแรงดนัที่เหมาะสมกบัพแีอลซีรุ่นนั้น 
- การส่งสญัญาณระหวา่งอุปกรณ์อินพตุกบัซีพยีสู่งผา่นทางแสง โดยใชโ้ฟโตทรานซิสเตอร์

เพือ่แยกการเช่ือมต่อกนัทางไฟฟ้าระหวา่งอุปกรณ์อินพตุกบัซีพยี ูเป็นการป้องกนัไม่ใหซี้พยีเูสียหายเม่ือ
อินพตุเกิดการลดัวงจร 

- หนา้สมัผสัของอุปกรณ์อินพตุตอ้งไม่สัน่สะเทือน 
อุปกรณ์อินพตุที่ส่งสญัญาณเขา้มายงัพแีอลซีในลกัษณะเปิด-ปิด หรือ 0 กบั 1 จะสามารถใชไ้ด้

กบัพแีอลซีที่รับสญัญาณเป็นแบบดิจิตอลเท่านั้น ส่วนสญัญาณอินพตุที่เป็นแบบอนาล็อก จะตอ้งต่อเขา้
กบัภาคอินพตุของพแีอลซีที่สามารถรับสญัญาณอนาล็อกไดเ้ท่านั้น ตวัอยา่งของอุปกรณ์ที่ใชเ้ป็นอินพุต
ใหก้บัพแีอลซีสามารถแสดงไดด้งัรูปที่ 2.22 

 

 
รูปที่ 2.22 ตวัอยา่งอุปกรณ์ที่ใชเ้ป็นอินพตุของพแีอลซี 
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2.7.3 หน่วยประมวลผลกลาง ( CPU ) 
หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียทู  าหน้าที่ประมวลผล ค  านวณและควบคุมการท างานตาม

ค าสัง่ของโปรแกรมที่ไดเ้ขียนไว ้ ซ่ึงเปรียบเหมือนสมองของระบบ โดยภายในซีพียจูะประกอบไปด้วย
ลอจิกเกทต่าง ๆ และไมโครโปรเซสเซอร์ ดงัแสดงในรูปที่ 2.23 

 
รูปที่ 2.23 ส่วนประกอบของซีพยี ู

 
2.7.4 หน่วยความจ าของพีแอลซี 

หน่วยความจ าของพีแอลซีท าหน้าที่ในการเก็บรักษาโปรแกรมและขอ้มูลที่ใชใ้นการท างาน 
โดยหน่วยความจ าสามารถแบ่งตามคุณสมบติัในการเก็บรักษาขอ้มูลไดเ้ป็น 3 ประเภทดงัน้ี 

- แรม ( RAM: Random Access Memory ) หน่วยความจ าประเภทน้ีจะมีแบตเตอร่ีเล็กๆ ต่อไว้
เพื่อให้สามารถรักษาขอ้มูลไวไ้ด้เม่ือไฟดับ การอ่านและเขียนโปรแกรมลงในแรมท าได้ง่ายกว่า
หน่วยความจ าประเภทอ่ืน  จึงเหมาะกบัการใชง้านในระยะทดลองเคร่ืองที่มีการแกไ้ขโปรแกรมบ่อยๆ  

- อีพรอม ( EPROM: Erasable Programmable Read Only Memory ) หน่วยความจ าประเภทอี
พรอมน้ีจะต้องใช้เคร่ืองมือพิเศษในการอัดโปรแกรมเข้าไป การลบโปรแกรมท าได้โดยใช้แสง
อลัตราไวโอเลต มีขอ้ดีคือเม่ือไฟดบัแลว้ขอ้มูลไม่หาย 

- อี อี พ ร อ ม  ( EEPROM: Electrical Erasable Programmable Read Only Memory )
หน่วยความจ าประเภทอีอีพรอมน้ีไม่ตอ้งใช้เคร่ืองมือพิเศษในการเขียนและลบโปรแกรม โดยใช้วิธี           
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ทางไฟฟ้าเหมือนแรม และไม่จ าเป็นตอ้งมีแบตเตอร่ีส ารองไฟ เป็นการรวมเอาขอ้ดีของแรมและอีพรอม
ไวด้ว้ยกนันัน่เอง 
2.7.5 ภาคเอาต์พุต 

ภาคเอาต์พุตของพีแอลซีท าหน้าที่รับขอ้มูลจากตวัประมวลผลแล้วส่งขอ้มูลออกไปควบคุม
อุปกรณ์ภายนอกเพือ่ใหอุ้ปกรณ์ดา้นเอาตพ์ตุท างานตามที่โปรแกรมเอาไว ้โดยภาคเอาตพ์ตุของพแีอลซี
จะท าหน้าที่รับค่าสภาวะที่ไดจ้ากการประมวลผลของซีพีย ูแลว้น าค่าเหล่าน้ีไปควบคุมการท างานของ
อุปกรณ์ นอกจากนั้นภาคเอาตพ์ุตของพีแอลซียงัท าหน้าที่แยกสัญญาณของหน่วยประมวลผลกลาง         
( ซีพยี ู) ออกจากอุปกรณ์ภายนอกดว้ย ตวัอยา่งของอุปกรณ์ภายนอกที่เป็นเอาตพ์ุตของพแีอลซีสามารถ
แสดงไดด้งัรูปที่ 2.24 

 

 
รูปที่ 2.24 ตวัอยา่งอุปกรณ์ที่เป็นเอาตพ์ตุของพแีอลซี 
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2.7.6 ประเภทของพีแอลซี 
พีแอลซีที่ใช้งานทัว่ไปในภาคอุตสาหกรรม สามารถแบ่งประเภทตามโครงสร้างได้เป็น  2 

ประเภท ไดแ้ก่ 
- พีแอลซีแบบบล็อก ( Block Type PLC ) หรือพีแอลซีแบบคอมแพ็ค ( Compact PLC ) เป็น

พแีอลซีที่รวมส่วนประกอบทั้งหมดของพแีอลซีไวใ้นบล็อกหรือชุดเดียวกนั ในกรณีน้ีจะเป็นพแีอล
ซีขนาดเล็ก ดงัแสดงในรูปที่ 2.25 

 
รูปที่ 2.25 พแีอลซีแบบบล็อกหรือแบบ Compact 

 
- พีแอลซีชนิดโมดูล ( Modular Type PLC ) หรือพีแอลซีแบบแร็ค ( Rack Type PLC ) เป็น

พีแอลซีที่ ส่วนประกอบแต่ละส่วนสามารถแยกออกจากกันเป็นโมดูล โดยส่วนของหน่วย
ประมวลผลกลางและหน่วยความจ าจะรวมอยูก่บัซีพียโูมดูล ในขณะที่ส่วนประกอบอ่ืน ๆ  ก็จะถูก
แยกส่วนออกไป ในกรณีน้ีจะเป็นพแีอลซีขนาดใหญ่ ดงัแสดงในรูปที่ 2.26 

 

 
รูปที่ 2.26 พแีอลซีแบบโมดูลหรือแบบแร็ค 
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2.8 จอสัมผัสหรือทัชสกรีน ( Touchscreen ) 
ทชัสกรีนเป็นอุปกรณ์ที่สามารถแสดงแสดงผลและสั่งงานไดมี้ลกัษณะดงัแสดงในรูปที่ 2.27 

โดยเราสามารถโปรแกรมให้ทัชสกรีนแสดงผลเป็นภาพกราฟิก ขอ้ความ และตวัเลขได้ ผูใ้ช้งาน
สามารถใชน้ิ้วมือสมัผสับนจอภาพเพือ่เลือกรายการต่างๆ ทั้งที่อยูใ่นลกัษณะของรูปภาพหรือขอ้ความก็
ไดเ้พื่อสั่งงานผ่านทางทชัสกรีนน้ี ในกรณีที่ใชง้านจอทชัสกรีนน้ีเช่ือมต่อกบัพีแอลซีเพื่อสั่งงานและ
แสดงผลการท างานของระบบ ทชัสกรีนน้ีจะท าการส่งและรับขอ้มูลของรีจิสเตอร์ต่างๆ ในพแีอลซี ไม่
ว่าจะเป็นอินพุตหรือเอาตพ์ตุมาแสดงเป็นแบบรูปภาพกราฟิก ขอ้ความ ค่าที่เป็นตวัเลข หรืออ่ืน ๆ บน
หนา้จอทชัสกรีน โดยรีจิสเตอร์เหล่าน้ีจะสมัพนัธก์บัโปรแกรมของพแีอลซีที่เราไดโ้ปรแกรมเอาไว ้ เช่น 
เม่ือเราออกแบบสวิตชไ์วบ้นจอทชัสกรีนและก าหนดค่ารีจิสเตอร์ เม่ือกดปุ่ มดงักล่าวในจอทชัสกรีนจะ
ส่งผลใหรี้จิสเตอร์ในพแีอลซีท างานดว้ย เป็นตน้ 

 
ดา้นหนา้ 
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ดา้นหลงั 

รูปที่ 2.27 ทชัสกรีน 
 

 
รูปที่ 2.28 การเช่ือมต่อทชัสกรีนกบัพแีอลซี 



 
 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและที่ต้ังของสถานประกอบการ 
 บริษทั ซีเอช โอโตพ้าร์ต จ  ากดั ที่อยู ่เลขที่ 127 หมู่  ถนนปู่ เจา้สมิงพราย ต.ส าโรงใต ้  
 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 
3.2  ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์การให้บริการหลักขององค์กร 
 รับผิดชอบในการปฏิบติัการควบคุมต่างๆ ดูแลการท างาน วางแผนและการบริหารจดัการ
การผลิต ในฝ่าย Production และใหค้  าปรึกษาแนะน าทางดา้นวศิวกรรม ดงัต่อไปน้ี 

1. ควบคุมระบบ PLC ใน Line Production 
2. ควบคุมระบบไฟฟ้าใน Line Production 
3. ควบคุมการผลิตตามแผน 
4. ควบคุมการขนส่งช้ินงาน 

3.3 รูปแบบการจัดการองค์การและการบริหารงาน 
   

 
รูปที่ 3.1 โครงสร้างบริหารงานแผนกวศิวกรรม 

3.4  บทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
ผู้ปฏิบัติงาน  นางสาวชนิตา  เพ็ชรหิน 

1. ออกแบบตู ้Control jig  
2. ออกแบบโปรแกรมวอร์ม Robot เพือ่ตรวจสอบเตรียมการท างานของแกน Robot 
3. ออกแบบและติดตั้งระบบลม  
4. ออกแบบโปรแกรม Robot และ PLC 
5. ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมเคร่ืองทดสอบการรั่วซึมของหมอ้น ้ า 
6. เขียนโปรแกรม PLC ควบคุมการท างานของเคร่ืองทดสอบการร่ัวซึมของหมอ้น ้ า 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งพนักงานที่ปรึกษา 
คุณสุรศกัด์ิ  พนาทรัพย ์ พนกังานที่ปรึกษา ต าแหน่ง หวัหนา้หน่วยวศิวกรรมอตัโนมติั 
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
     ระยะเวลาที่ไดป้ฏิบตัิงานที่บริษทั ซีเอช โอโตพ้าร์ต จ  ากดั เร่ิมเขา้มาฝึกปฏิบติัสหกิจศึกษาตั้งแต่
วนัที่   14 พฤษภาคม ถึงวนัที่   31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  เป็นระยะเวลา 3 เดือน 3 สัปดาห์ โดย
ระยะเวลาในการท างานใน 1 วนัจะท างานทั้งหมด 9 ชัว่โมงต่อวนั ซ่ึงท างานตามตารางที่บริษทัจดั
ให้เป็นการท างานตั้งแต่ เวลา 08.00 – 17.00 น. ซ่ึงมีเวลาพกั 1 ชั่ว โมงคือช่วง  12.00 – 13.00 น.
วนัหยดุแลว้แต่บริษทัจดัให ้
3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 

ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานโครงงาน 
 

 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ 
 3.8.1 แบบเคร่ืองทดสอบลมร่ัว 3 มิติ 
 3.8.2 เคร่ืองทดสอบลมร่ัว 
 3.8.3 โปรแกรม GX WORK2 ส าหรับโปรแกรม PLC 
 3.8.4 โปรแกรม GT Designer3 ส าหรับออกแบบหนา้จอทชัสกรีน 
 3.8.5 โปรแกรม GT Simulator3 ส าหรับทดสอบการแสดงผลหนา้จอทชัสกรีน 
 3.8.9 หมอ้น ้ าเคร่ืองยนตท์างการเกษตร 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 
ตั้งหวัขอ้ของโครงงาน     
วางแผนและออกแบบ     
จดัท าและด าเนินงาน     
ทดสอบและปรับปรุง     
จดัท าเอกสาร     



 

 

Proximity Sensor  

บทที ่4 

ผลของการปฏบิัติงานตามโครงการ 

4.1 บทน า 

 การปฏิบตัิงานตามโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั ซีเอช โอโตพาร์ต จ ากดั ไดร่้วมกบัพนกังาน
พี่เล้ียงและทีมงานด าเนินการออกแบบและสร้างเคร่ืองทดสอบการรั่วซึมของหม้อน ้ ารถยนต์แบบ

อตัโนมติัควบคุมดว้ยพแีอลซี จนประสบผลส าเร็จสามารถใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี ในบทน้ีไดก้ล่าวถึง การ

ออกแบบเลือกใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ ของเคร่ือง การสร้างหรือติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมพแีอล
ซี และการทดสอบการท างานของเคร่ือง 

4.2 ระบบโดยรวมของเคร่ือง  

กระบอกลม A 

กระบอกลม A 
กระบอกลม B 

Solenoid Valve A,B,C 

กระบอกลม C 

Box Switch 

Solenoid Air Close  

s 

Lamp(R/G) 

Pressure Sensor  

ตูค้อนโทรล 

รูปที่ 4.1 ไดอะแกรมภาพรวมของเคร่ืองทดสอบ 

หมอ้น ้า 

Touch Sceen 
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4.3 การติดต้ังส่วนประกอบของเคร่ือง 
4.3.1 การติดต้ังโซลินอยด์วาล์ว   
 โซลินอยด์วาล์ว ( Solenoid Valve ) คือ อุปกรณ์สวิตช์ที่ท  างานโดยแม่เหล็กไฟฟ้าท างาน
ร่วมกับกลไกโดยใช้การป้อนไฟเป็นตวัก าหนด การท างานควบคุมให้ล้ินกลไกปิดหรือเปิดได้ ใน
โครงงานน้ีใช้ Solenoid Valve Model :CKD PV5.PV5 Series  คอยด์ 24VDC ท าหน้าที่ในการจ่ายลม
เขา้กระบอกลมของแคลมป์จบัช้ินงานและจ่ายลมเขา้ช้ินงาน ตลอดจนปล่อยลมออกจากช้ินงานที่จะท า
การทดสอบ 
ขั้นตอนการติดต้ังโซลินอยด์วาล์ว  
 1 .ประกอบตวัโซลินอยดว์าลว์กบัฐาน ตามรูปที่ 4.2 
 2. ติดตั้งฟิตติ้ง ตามรูปที่ 4.3 
 3. เดินระบบไฟโซลินอยด ์เพือ่ควบคุมการท างานของกระบอกลม ดงัแสดงในรูปที่ 4.4 
-ที่ขา 1 มาจาก output ของ PLC ที่สัง่กระบอกลมเพือ่สัง่ใหแ้คลมป์จบัยดึช้ินงาน( Clamp ) 
-ที่ขา 2 มาจาก output ของ PLC ที่สัง่กระบอกลมเพือ่สัง่ปลดแคลมป์เพือ่ปล่อยช้ินงาน( Unclamp )  
-ที่ขา 3 ต่อสาย Common (ไฟ + 24VDC)  
 4. ติดตั้งชุดโซลินอยด์ที่ประกอบและต่อสายไฟส าเร็จที่บริเวณขาตั้งของเคร่ืองทดสอบ ตามรูป
ที่ 4.5 
 
 

  
 

รูปที่ 4.2 การติดตั้งโซลินอยดว์าลว์เขา้กบัฐาน 
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รูปที่ 4.3 ติดตั้งฟิตติ้ง 

 

รูปที่ 4.4 เดินระบบไฟโซลินอยด์ 
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รูปที่ 4.5 ติดตั้งชุดโซลินอยดท์ี่ประกอบและต่อสายไฟส าเร็จที่บริเวณขาตั้งของเคร่ืองทดสอบ 
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4.3.2 กระบอกลม 
 กระบอกลม A  จ านวน 2 กระบอก ใช้ Airtac Cylinder Model : MCKA63X100SY ซ่ึงเป็น 
กระบอกลมที่ท  าหน้าที่จบัยดึจบัช้ินงานดา้นขา้ง 2 ขา้ง Clamping Cylinder  ที่มีการติดตั้งแม่เหล็กไว้
บริเวณแกนของกา้นสูบ ดงัรูปที่ 4.6  

 

รูปที่ 4.6 กระบอกลม A จบัยดึจบัช้ินงาน Clamping Cylinder 
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 กระบอกลม  B  จ านวน 2 กระบอก ใช้ Airtac Cylinder Model : SSD2-L-63-50-N  ซ่ึงเป็น 
กระบอกลมแบบคอมแพคท าหน้าที่จบัยดึช้ินงานดา้นหน้า และด้านหลัง Clamping Cylinder ที่มีการ
ติดตั้งแม่เหล็กไวบ้ริเวณแกนของกา้นสูบเช่นเดียวกนั  ดงัแสดงในรูปที่ 4.7  

 
 

รูปที่ 4.7 กระบอกลม B แบบคอมแพค Clamping Cylinder 
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 กระบอกลม   C  จ านวน  1 กระบอก ใช้ Airtac Cylinder Model : ACQ32X30S  ซ่ึ งเป็น 
กระบอกลมแบบคอมแพคท าหน้าที่จบัยดึช้ินงานดา้นบน Clamping Cylinder  ที่มีการติดตั้งแม่เหล็กไว้
บริเวณแกนของกา้นสูบเช่นเดียวกนั   ดงัแสดงในรูปที่ 4.8 

 

 
 

รูปที่ 4.8 กระบอกลม C แบบคอมแพค Clamping Cylinder 
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4.3.3 พร็อกซิมิตีเ้ซ็นเซอร์ตรวจจับแม่เหล็ก ( Magnetic Proximity Sensor ) 
 Magnetic Proximity Sensor ท  าหน้าที่ เช็คต าแหน่งการท างานของกระบอกลม จะติดอยู่กับ
กระบอกลมเพือ่เช็คต าแหน่งการท างาน Clamp และ Unclamp ของกระบอกลมเปรียบเสมือนเป็นสวติช ์
โดยใชเ้ซ็นเซอร์ 2 ตวั ต่อ 1 กระบอก ดงันั้นเม่ือมีกระบอกลม 5 กระบอกจึงตอ้งใชเ้ซ็นเซอร์น้ีทั้งหมด 
10 ตวั โดยในโครงงานน้ี ใช ้ Proximity Sensor : CKD SW-T0H มีลกัษณะดงัแสดงในรูปที่ 4.9  

 

 

รูปที่ 4.9 เซ็นเซอร์แบบ Magnetic  Proximity Sensor : CKD SW-T0H 
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เซ็นเซอร์ Clamp A 

เซ็นเซอร์ Unclamp A 

เม่ือติดตั้งเซ็นเซอร์ที่กระบอกลมทุกตวัเสร็จ ต่อมาต่อสายไฟและตรวจสอบต าแหน่งการท างาน

ของเซ็นเซอร์  โดยเซ็นเซอร์ของกระบอกลม A และ B มีอยา่งละ 2 กระบอกซ่ึงการท างานตอ้งพร้อมกนั 
จึงตอ้งท าการอนุกรมสายเซ็นเซอร์แต่ละต าแหน่งของกระบอกลมแต่ละตวั กล่าวคือเซ็นเซอร์ตรวจสอบ

ต าแหน่งแคลมป์จบัยดึช้ินงานของกระบอกลม A ทั้ง 2 กระบอก ตอ้งท าการอนุกรมกนั จึงต่อเขา้อินพุต 
X 6 ของ PLC  เซ็นเซอร์ตรวจสอบต าแหน่งปลดแคลมป์จบัยดึช้ินงานของกระบอกลม A ทั้ง 2 กระบอก 

ตอ้งท าการอนุกรมกนั จึงต่อเขา้อินพตุ X 7 ของ PLC เซ็นเซอร์ตรวจสอบต าแหน่งแคลมป์จบัยดึช้ินงาน

ของกระบอกลม  B ทั้ง 2 กระบอก ตอ้งท าการอนุกรมกัน จึงต่อเข้าอินพุต X10 ของ PLC เซ็นเซอร์
ตรวจสอบต าแหน่งปลดแคลมป์จบัยดึช้ินงานของกระบอกลม B ทั้ง 2 กระบอก ตอ้งท าการอนุกรมกนั 

จึงต่อเขา้อินพุต X 11 ของ PLC ส่วนเซ็นเซอร์ตรวจสอบต าแหน่งแคลมป์ของกระบอกลม C  ต่อเขา้ที่

อินพุต X 12 ของ PLC เซ็นเซอร์ตรวจสอบต าแหน่งปลดแคลมป์ของกระบอกลม C สามารถต่อเขา้ที่
อินพตุ X 13 ของ PLC แสดงดงัรูปที่ 4.10 

 

 

 

 

                                                                ( ก ) 

 

 

 

 

( ข ) 

รูปที่ 4.10 การต่อเซ็นเซอร์เช็คต าแหน่งกระบอกลมเขา้เทอร์มินอล 

X 6  0 VDC 

X 7  0 VDC 
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เซ็นเซอร์ 

Clamp C 

เซ็นเซอร์ 

 UnClamp C 

เซ็นเซอร์ Unclamp B 

เซ็นเซอร์ Clamp B 
 

 

 

 

 

                                                            ( ค ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 12  0 VDC 

( จ ) 
X 13 

 

รูปที่ 4.10 การต่อเซ็นเซอร์เช็คต าแหน่งกระบอกลมเขา้เทอร์มินอล ( ต่อ ) 

 0 VDC 

X 11  0 VDC 

( ง ) 

X 10 
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 4.3.4 อุปกรณ์ตรวจวดัระดบัแรงดนั ( Pressure Sensor ) 
 อุปกรณ์ตรวจวดัแรงดันหรือเคร่ืองวดัแรงดัน มีหน้าที่ในการตรวจวดัแรงดันของลม ซ่ึงมี
จุดประสงคเ์พือ่ควบคุม แสดงผลค่าของแรงดนัที่ตอ้งการจะวดั โดยหน่วยในการแสดงผลของค่าแรงดนั
ที่วดัได้นั้นมี Bar , mbar , kpa , psi , mmHg เป็นตน้ ซ่ึงหลักการท างานจะแปลงปริมาณความดันทาง

กายภาพให้ออกมาเป็นสัญญาณมาตรฐานทางไฟฟ้า ( สัญญาณ Output ) โดยในโครงงานน้ีใชต้วัวดั
แรงดนัแบบดิจิตอลรุ่น  PPX-R01N-6M-KA-CKD-Original-Digital-Pressure-Sensor จ านวน 2 ตวั โดย
ตวัแรกใชว้ดัและแสดงผลความดนัลมในระบบที่จ่ายมาให้กบัเคร่ือง ส่วนตวัที่ 2 นั้น ใชว้ดัลมที่อดัเขา้
หมอ้น ้ า  โดยมีการต่อเขา้อินพตุของ PLC ที่ขา  X 4 และ X 5 ตามล าดบั ดงัรูปที่ 4.11 
 

 
(ก) วดัแรงดนัระบบของลม 

 
(ข) วดัแรงดนัของหมอ้น ้ า 

รูปที่ 4.11 การต่อไฟเล้ียงและอินพตุ X 4 และ X 5 กบั Pressure Sensor 

+ 24 VDC 

 0 VDC 

 X 4 

+ 24 VDC 
 0 VDC 

 X 5 
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 การติดตั้งตวัวดัแรงดนัลมแบบดิจิตอลที่สามารถตั้งค่าแรงดนัลมและแสดงผลได ้สามารถ

แสดงต าแหน่งของการติดตั้งไวด้งัรูปที่ 4.12 

 

 
รูปที่ 4.12 การติดตั้งPressor Sensor  
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เม่ือติดตั้งตวัวดัแรงดนัลมตามรูปที่ 4.12 เสร็จแลว้จึงตั้งค่าต่างๆ ตามเงื่อนไขการใช้งานของ
เคร่ืองทดสอบ ดงัน้ี Pressure Sensor ตวัที่ 1 ตั้งค่า หน่วยใหเ้ป็น Bar เพือ่ตั้งค่าหน่วยวดัใหเ้ป็น บาร์ 
   P-1            เพือ่เลือกการส่งสญัญาณที่ Output 1 
   R-ON        เพือ่ใหแ้สดงผลสีแดงเม่ือ Output 1 ท างาน 
                     และแสดงผลสีเขียว เม่ือ Output 1 ไม่ท างาน 
   NO             เพือ่ใหเ้ป็นการท างานแบบปกติเปิด 
   Lo-1 = 5.00   เพือ่ตั้งค่าต  ่าสุด หากลมไม่ถึง 5 บาร์ สัง่ให ้Output 1 ท างาน 
 Pressure Sensor ตวัที่ 2 ตั้งค่า หน่วยใหเ้ป็น Bar เพือ่ตั้งค่าหน่วยวดัใหเ้ป็น บาร์ 
   P-1            เพือ่เลือกการส่งสญัญาณที่ Output 1 
   G-ON        เพือ่ใหแ้สดงผลสีเขียว เม่ือ Output 1 ท างาน 
                     และแสดงผลสีแดงสีเขียว เม่ือ Output 1 ไม่ท างาน 
   NO             เพือ่ใหเ้ป็นการท างานแบบปกติเปิด 
   Hi-1 = 1.20   เพือ่ตั้งค่าสูงสุด หากลมถึง 1.2 บาร์ สัง่ให ้Output 1 ท างาน 
   ADJ = 0.01   เพื่อตั้งค่าการลดลง หากลมลดลงจากค่าสูงสุดเกิน 0.01 บาร์ สั่ง 
ให ้Output1 ท  างานอีกคร้ัง 
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4.3.5 ชุดแสดงผลด้วย LED Tower Red and Green 
ชุดแสดงผลด้วย LED ที่ใช้ในโครงงานน้ีเป็นรุ่น Green Red LED Industrial Signal Tower 

Stack Light DC 24V ตามรูปที่ 4.13 ติดตั้งไวส่้วนบนของเคร่ืองยดึติดกบัตูค้วบคุม วิธีการต่อสาย มี 3 
สาย ไดแ้ก่ 

สายสีด า    ต่อที่เทอร์มินอล + 24 VDC 
สายสีแดง มาจากเอาทพ์ุตของ PLC Y2 เพื่อเป็นตวัแสดงว่าช้ินงานไม่ผ่านการทดสอบ ( NG ) 

โดยแสดงผลเป็นไฟสีแดง 
สายสีเขียว มาจากเอาท์พุตของ PLC Y1  เพื่อเป็นตวัแสดงว่าช้ินงานผ่านการทดสอบ ( OK ) 

โดยแสดงผลเป็นไฟสีเขียว 

 

รูปที่ 4.13 Green Red LED Industrial Signal Tower Stack Light DC 24V 
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4.3.6 สวิตช์ส่ังการ ( Box Switch ) 
 ภายในกล่องสวติซ์สัง่การประกอบดว้ย สวติซ์หรือปุ่ ม ทั้งหมด 4 ตวัตามรูปที่ 4.1 ประกอบดว้ย 
1. Selector Switch เพือ่เลือกโหมดการท างานเป็น Auto หรือ Manual  
2. Push Button Switch สีเขียวใชเ้พื่อสั่ง Start โดยกดคร้ังแรกสั่งแคลมป์ให้จบัยดึช้ินงาน และกดคร้ังที่ 
2 สัง่เร่ิมทดสอบ 
3. Push Button Switch สีเหลือง โดยกดคร้ังแรกเพื่อสั่งปล่อยลมออกจากช้ินงาน  และกดคร้ังที่ 2 สั่ง
ปลดแคลมป์ยดึช้ินงานหลงัจากการทดสอบ 
4. Emergency Stop Switch สีแดง ใชต้ดัไฟออกจากระบบทั้งหมดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 

 

 

รูปที่ 4.14 สวติชส์ั่งการ 



46 
 

 

4.3.7 จอทัชสกรีน 
จอทชัสกรีนใชแ้สดงผลการทดสอบว่าช้ินงานผ่านหรือไม่ผา่นการทดสอบ และตั้งค่าเวลาการ

ทดสอบ โดยใช ้Misubishi GOT 1000    Model : GT 1020-LBD2 ตามรูปที่ 4.15 

 

รูปที่ 4.15 จอทชัสกรีนแบบสีขาวด า 
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4.3.8 ส่วนของตู้ควบคุม  
ภายในตูค้วบคุมประกอบดว้ยอุปกรณ์ ต่างๆ ตามรูปที่ 4.16 ดงัน้ี 
1. เซอร์กิตเบรคเกอร์ Misubishi Electric Model : NF30-CS  5A  จ  านวน 1 ตวั 
2. สวิตช่ิงพาวเวอร์ซัพพลาย   Inter Power Supply รุ่น I-5A24 จ านวน 1 ตวั เพื่อเป็นไฟเล้ียง 24 VDC 
ให้กบั PLC จ่ายให้คอยด์ของโซลินอยด์วาล์ว จ่ายไฟเล้ียงให้กบัตวัวดัแรงดนัลมแบบดิจิตอล และจ่าย
ใหก้บัชุดแสดงผลดว้ย LED 
3. PLC  Misubishi  Model : FX3G-40M  จ  านวน 1 ตวั เป็นตวัควบคุมการทดสอบทั้งหมด 
4. รางเทอร์มินอล  
 

PLC

X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X10
X11
X12
X13
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y10
Y11
Y12
Y13

Switching Power Supply

Circuit Breaker 5A

1 P/220VAC

24 VDC

 

 

รูปที่ 4.16  Layout ภายในตูค้วบคุม 
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ภายในตูค้วบคุมหลงัติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ สวทิช่ิงเพาเวอร์ซัพพลาย พีแอลซี และเทอมินอลต่าง ๆ 

เรียบร้อยแลว้สามารถแสดงไดด้งัรูปที่ 4.17  

 

 

 
รูปที่ 4.17 ภายในตูค้วบคุมหลงัติดตั้งอุปกรณ์ 
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ภายในตูค้วบคุมหลังจากวายร่ิงสายจากเทอมินอลเขา้กับอินพุต / เอาตพ์ุต ของพีแอลซี เรียบร้อยแล้ว

สามารถแสดงไดด้งัรูปที่ 2.18 

 

 
รูปที่ 4.18 ภาพภายในตูค้วบคุมหลงัติดตั้งอุปกรณ์และวายร่ิงสายจากเทอมินอลเขา้อุปกรณ์ 
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ตูค้วบคุมต่ออินพตุและเอาตพ์ตุ พร้อมใชง้าน ตามรูปที่ 4.19 

 

 
รูปที่ 4.19 ตูค้วบคุมต่ออินพตุและเอาตพ์ตุ พร้อมใชง้าน 
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การก าหนดอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์เป็น Input และ Output ของพแีอลซี ตามรูปที่ 4.20 และ 4.21  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.20 ก าหนดอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์เป็น Input 

Common 0 V 
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รูปที่ 4.21 ก าหนดอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์เป็น Output 

 

Y0 

Y1 

Y2 

Y3 

Y3 

    Solenoid Air Flow 

0 V Common 
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4.4 โปรแกรมควบคุมเคร่ืองทดสอบ 
การออกแบบการแสดงผลของหน้าจอทชัสกรีน โดยใชโ้ปรแกรม GT Designer-3 ดงัรูป 4.22 

โดยแสดงผลได ้2 หน้าจอ โดยหน้าจอแรกจะเป็นการตั้งเวลาและแสดงการทดสอบ ส่วนหน้าจอที่ 2 
เป็นการแสดงจ านวนช้ินงานที่ผา่นและไม่ผา่นการทดสอบ 

 

 

(ก) หนา้จอที่ 1 

 

(ข) หนา้จอที่ 2 

รูปที่ 4.22 การออกแบบจอแสดงผลและก าหนดช่ืออุปกรณ์ 
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การออกแบบโปรแกรม PLC  ควบคุมการท างานโดยใชโ้ปรแกรม GX-WORK2 ในการเขียน

โปรแกรม Ladder บนคอมพวิเตอร์และโหลดลงไปที่ PLC ดงัแสดงตามรูปที่ 4.23 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.23 โปรแกรม Ladder 
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รูปที่ 4.23( ต่อ ) โปรแกรม Ladder 
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รูปที่ 4.23( ต่อ ) โปรแกรม Ladder 
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รูปที่ 4.23( ต่อ ) โปรแกรม Ladder 
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END 

4.5 Flow Chart การใช้งานของเคร่ืองทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.24 โฟลช์าร์ตแสดงการท างานของเคร่ืองทดสอบ 

น ำชิน้งำนออก 

START 

ใสชิ่น้งำน 

P≥ 1.20 bar And 
T ≤ 60 sec 

แสดงผล NG 

แสดงผล OK 

 

No 

Yes 

สัง่แคลมป์จบัยดึชิน้งำน 

สัง่โซลินอยด์วำล์วจ่ำยลมเข้ำชิน้งำน 

สัง่โซลินอยด์วำล์วหยดุจ่ำยลมเข้ำชิน้งำน 

P≥ 1.19 bar And 
T = 60 sec 

สัง่โซลินอยด์วำล์วปลอ่ยลมออกจำกชิน้งำน 

เป็นเวลำ 10 sec 

สัง่แคลมป์ปลดยดึชิน้งำน 

แสดงผล NG 
No 

Yes 
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4.6 การใช้เคร่ืองทดสอบการร่ัวของหม้อน ้า 
ในเบื้องตน้เคร่ืองทดสอบน้ีสร้างขึ้นมาเพื่อทดสอบการร่ัวซึมของช้ินงานที่ถูกส่งคืนจากลูกคา้ 

ที่ใชว้ธีิการตรวจสอบของแผนก QC แบบเดิมแลว้ไม่พบการร่ัวซึม  จ  านวน 12 ใบ  ประกอบดว้ย 
- ช้ินงานที่ร่ัว 0.2 ซีซีจ  านวน  2 ใบ 
 -ช้ินงานที่ร่ัว 0.4 ซีซีจ  านวน 2 ใบ 
- ช้ินงานที่ร่ัว 0.6 ซีซีจ  านวน 2 ใบ 
- ช้ินงานที่ร่ัว 0.8 ซีซีจ  านวน 2 ใบ 
 -ช้ินงานที่ร่ัว 1.1 ซีซีจ  านวน 2 ใบ 
-ช้ินงานที่ร่ัว 2.2 ซีซีจ  านวน 2 ใบ  
ท าการทดสอบช้ินงานแต่ละใบจ านวน 10 คร้ัง โดยเร่ิมตั้งเวลาคร้ังแรกใช้เวลา 30วินาที แล้ว

เพิ่มคร้ังละ 10 วินาที ไปจนถึง 120 วินาที  พบว่าใช้เวลาน้อยที่สุด 60 วินาที สามารถตรวจพบการรั่ว
ของช้ินงานที่มีการร่ัว 0.2 ซีซี ซ่ึงเป็นการรั่วที่น้อยที่สุด ส่วนในกรณีที่ร่ัวมากว่าน้ี สามารถตรวจเจอ
ก่อนเวลา 60 วินาทีได ้ ดงันั้นการก าหนดเวลาในการทดสอบ 60 วินาที จึงสามารถทดสอบช้ินงานได้
ทั้งหมด 

จากการทดสอบใชเ้คร่ืองที่ไดส้ร้างขึ้นสามารถใชง้านไดจ้ริงโดยช้ินงานที่ไม่มีการร่ัวเม่ือท าการ
ทดสอบจะแสดงสถานะการทดสอบด้วยไฟสีเขียว ดังรูปที่ 4.23  ส่วนช้ินงานที่มีการร่ัว เม่ือท าการ
ทดสอบจะแสดงสถานะการทดสอบดว้ยไฟสีแดง ดงัรูปที่ 4.24    
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รูปที่ 4.25 การแสดงผลจากการตรวจสอบช้ินงานที่ไม่ร่ัว ( OK ) ดว้ย LED สีเขียว 
 

 
 

รูปที่ 4.26 แสดงผลจากการตรวจสอบช้ินงานที่ร่ัว ( NG ) ดว้ย LED สีแดง 



 

 

บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลของโครงงาน 
เคร่ืองทดสอบการร่ัวซึมของหม้อน ้ าเคร่ืองยนต์ที่ได้ออกแบบและสร้างขึ้นน้ี สามารถ

ทดสอบโดยการใชล้มแทนน ้ าเน่ืองจากระบบลมใชง้านไดส้ะดวกและปลอดภยักวา่ จากการทดลอง
การใชเ้คร่ืองทดสอบน้ีไดค้่าที่เหมาะสมในการทดสอบคือ เวลาในการทดสอบ 60 วินาที ความดนั
ลมไม่ต ่ากวา่ 1.19 บาร์ และเม่ือน าไปใชง้านจริงปรากฎว่าหมอ้น ้ าที่ผา่นการทดสอบดว้ยเคร่ืองน้ีส่ง
ถึงลูกคา้แล้วไม่มีการตีกลับ และทางโรงงานมีแผนที่จะน าเคร่ืองทดสอบน้ีไปใช้ในแผนก QC 
ต่อไป ดงันั้นเคร่ืองทดสอบที่ไดอ้อกแบบและสร้างขึ้นน้ีจึงมีประโยชน์เป็นอยา่งมากต่อการผลิต 
5.2 ปัญหาที่พบในการท าโครงงาน 
 5.2.1 การจดัซ้ืออุปกรณ์ต่างๆค่อนขา้งล่าชา้ส่งผลใหก้ารท างานเกิดการล่าชา้ 
 5.2.2 PLC ที่เรียนในห้องเรียน กับที่ใช้งานจริงเป็นคนละยีห่้อกัน ท าให้ต้องเสียเวลาใน
การศึกษาการเขียนโปรแกรมใหม่ 
 5.2.3 ยงัไม่มีทกัษะภาคปฏิบติั 
5.3 วิธีการแก้ปัญหา 
 5.3.1 ศึกษาขอ้มูลเพิม่เติมและสอบถามพนกังานพีเ่ล้ียง 
 5.3.2 เรียนรู้จากพนกังานพีเ่ล้ียงในการปฏิบติังานจริง  
5.4 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

5.4.1 ในการเรียนในหอ้งเรียนควรมี PLC หลากหลายยีห่อ้ใหไ้ดท้ดลองศึกษา 
5.4.2 ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจก่อนเขา้ปฏิบติังานซ่อมอุปกรณ์ 
5.4.3 ใชเ้คร่ืองมือใหถู้กตอ้งกบัลกัษณะงาน 
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