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Programmable Logic 
controllers (PLC)
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ประวัติความเปนมาของ PLC

Programmable Logic Controller ที่มีชื่อยอเรียกทับศัพทในเชิง

พาณิชยทั่วๆไป คือ PLC สรางขึ้นโดยกลุมวิศวกรของบริษัท General 

Motors Corporations ในป ค.ศ. 1968 เพื่อตองการอุปกรณควบคุมมา

แทนระบบควบคุมดวยรีเลย เนื่องจาก PLC มีขอดีกวาหลายประการ
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Programmable Logic controllers

PLC ยอมาจาก Programmable Logic Controller เปนอุปกรณอิเลก็ทรอนิกสที่

สามารถควบคุมการทํางานของอุปกรณไฟฟาทางหนวยอินพทุและเอาทพุท 

โดยการทํางานตามโปรแกรมที่บันทึกอยูในหนวยความจําภายใน
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 ขอดีของ PLC

1. ประหยัดคาใชจาย ถาใชรีเลย ตัวตั้งเวลา และคอนแทคเตอรเกินกวา 10 

ตัวขึ้นไปในตูควบคุม ใหใช PLC จะประหยัดคาใชจายมากกวา

2. ลดเวลาการออกแบบและประกอบวงจร สําหรับการตอวงจรเมื่อใช 

PLC จะตอเฉพาะวงจรอินพุท และเอาทพุท ซึ่งเปนมาตรฐาน นอกจากนี้

การปอนโปรแกรมเขาไปใน PLC สามารถใชการทดลองวงจร ทดสอบ

วงจร และแกไขวงจรไดงาย

3. มีขนาดเล็กและเปนมาตรฐาน เมื่อเทียบกับวงจรรเีลยที่มีอุปกรณ

มากมายหลายชนิด PLC จะมีขนาดเล็กกวาและสามารถที่ผลิตตูควบคุมที่

มีวงจรคลายๆกันจํานวนมากๆ ไดงายกวา
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ขอดีของ PLC

4. ระบบมีความนาเชื่อถือสูง  ความนาเชื่อถือของ PLC ดีกวาวงจรรีเลย

มากเนื่องจากไมตองเปนหวงเรื่องการเสียของอุปกรณรีเลย ตัวตั้งเวลา 

สายหลุด หรือขั้วสัมผัสไมดี 

5. การบํารุงรักษางาย ใน PLC จะมีโปรแกรมการตรวจสอบตัวเอง 

สามารถวิเคราะหความผิดปกติไดงายกวาวงจรรีเลย 
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การแบงขนาดของ PLC

การนํา PLC ไปใชงานจะพิจารณาจากขนาดของงานที่ควบคุมเปน

หลัก โดยทั่วไปการแบงขนาดของ PLC จะพิจารณาจากขนาดของ

หนวยความจํา ความจําโปรแกรม และจํานวนอินพุท/เอาทพุทสูงสุด

ที่ยอมรับได
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การแบงขนาดของ PLC

ตารางที่ 8.1
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PLC แบบบล็อก (Block Type PLCs) 

แบบบล็อก (Block Type PLCs) จะเปน PLC ขนาดเล็ก โดยจะรวมสวนประกอบ

ตางๆ ของ PLC อยูในโครงสรางเดียวกัน
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PLC แบบโมดูล (Modular Type PLCs)

แบบโมดูล (Modular Type PLCs) จะมี PLC ที่มีลักษณะเปนโมดูลเชื่อมตอ

กันอยูบนแร็ค สวนประกอบตางๆสามารถแยกออกจากกันเปนโมดูลได
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โครงสรางพืน้ฐานของ PLC

โครงสรางโดยทั่วไปของ PLC จะประกอบดวยสวนที่เปนฮารดแวร และซอฟแวร 

มีสวนประกอบสําคัญแบงออกเปน 5 สวน
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โครงสรางพืน้ฐานของ PLC

1. หนวยประมวลผล (Central Processing Unit: CPU)ทําหนาที่ในการควบคุมการ

ทํางานของระบบทั้งหมด เปรียบเสมือนสมองของ PLC

2. หนวยความจํา (Memory Unit) ทําหนาที่ในการเก็บโปรแกรมและขอมูลที่ใชในการ

ทํางาน โดยขนาดของหนวยความจําจะถูกแบงออกเปนบิทขอมูลแบงเปน 2 ชนิด 

คือ ROM เปนหนวยความจําที่อานไดอยางเดียว และ RAM เปนหนวยความจําที่

สามารถอานและเขียนขอมูลได
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โครงสรางพืน้ฐานของ PLC

3.  หนวยอินพุท/เอาทพุท (Input / Output Unit)

- หนวยอินพุททําหนาที่รับสัญญาณจากอุปกรณดานอินพุทภายนอกเพื่อสงให
หนวยประมวลผลกลาง

- หนวยเอาทพุท ทําหนาที่ในการรับคาสภาวะที่ไดจากการประมวลผลของหนวย
ประมวลผล แลวนําคาไปควบคุมอุปกรณทางดานเอาทพุทภายนอก เชน รีเลย โซลิ
นอยดวาลว มอเตอร เปนตน

4. แหลงจายกําลังไฟ (Power Supply) ทําหนาที่จายพลังงานและรักษาระดับ
แรงดันไฟฟากระแสตรงใหกับ CPU หนวยความจํา และหนวยอินพุท/เอาทพุท

5. อุปกรณตอรวม (Peripheral Devices) เพื่อใชสําหรับเขียนโปรแกรม เชน อุปกรณ
ปอนโปรแกรม หรือใชคอมพิวเตอรในการเขียนโปรแกรม 
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ความสามารถของ PLC แบงตามการควบคุม

งานที่ทําตามลําดับกอนหลัง (sequence control) เชน การทํางานของระบบรีเลย 

การทํางานของไทเมอร เคานเตอร การทํางานในระบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ

การควบคุมสมัยใหม (sophisticated control) เชน การทํางานทางคณิตศาสตร การ

ควบคุมแบบอนาล็อก การควบคุมพีไอดี การควบคุมเซอรโวมอเตอรและ stepper 

motor

การควบคุมเกี่ยวกับงานอํานวยการ (supervisory control) เชน สัญญาณเตือน งาน

ตอรวมกับคอมพิวเตอร
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ระบบเลขฐานและการแปลงเลขฐาน

การเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานของ PLC จะตองเรียนรูเกี่ยวกับระบบเลข

ฐานตางๆใหมีความเขาใจ เพื่อประโยชนในการใชงานคําสั่ง และการกําหนดขอมูล

ในหนวยความจํา 

ระบบเลขฐานที่นิยมใชมีอยู 3 ระบบคือ ระบบเลขฐานสิบ ระบบเลขฐานสอง 

ระบบเลขฐานสิบหก 
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ตารางแสดงระบบเลขฐานตางๆขนาด 4 บิท

ตารางที่ 8.2
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การแปลงเลขฐานสองเปนฐานสิบ

ขอมูลในเลขฐานสองขนาด 16 บิท ที่มีคา 0000 0000 1001 0110 สามารถแปลงเปน

ฐานสิบ ไดดังนี้
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การแปลงเลขฐานสิบเปนฐานสอง

เลขฐานสิบ 175010 ใหเปนเลขฐานสองขนาด 16 บิท ไดดังนี้
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การแปลงเลขฐานสองเปนฐานสิบหก

การแปลงเลขฐานสองขนาด 16 บิทเปนฐานสิบหก จะตองแบงเลขฐานออกเปน 4 

กลุม กลุมละ 4 บิท โดยแตละกลุมจะแทนดวยเลขฐาน 16 หนึ่งหลัก (1 digit)
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การแปลงเลขฐานสิบหกเปนฐานสอง

การแปลงเลขฐานสิบหกเปนฐานสอง จะตองแบงเลขฐานสิบหก 1 หลัก เปน

เลขฐานสองขนาด 4 บิท เชน 10AF16 = 0001 0000 1010 1111
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ประเภทของขอมูล

ประเภทของขอมูลใน PLC จะแบงขนาดความจําเปน บิท (Bit) ไบท (Byte) และ

เวิรด (Word) หรือ แชลแนล (Channel) ดังนี้


