หนวยที่ 11 ระบบควบคุมทางวิศวกรรม
ความหมาย ขอบเขต และนิยามศัพท ของระบบการควบคุมทางวิศวกรรม
1. ความหมายของระบบการควบคุมทางวิศวกรรม
การผลิต หรือกระบวนการผลิต (manufacturing process) หมายถึง การนําเอาวัตถุดิบที่เปนสสารหรือสารเคมีชนิดใดชนิด
หนึ่งที่อยูใ นรูปของแข็ง ของเหลว หรือกาซ ที่เรียกวาสารตั้งตน (reactant) มาทําการเปลี่ยนแปลงรูปราง เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
ทางดานกายภาพ ทางดานเคมี ใหเปนผลิตภัณฑหรือสินคา (product หรือ goods) การทําใหคุณสมบัติของสารเปลี่ยนไป
จําเปนตองมีปจ จัยหรือกระบวนการทางดานกายภาพ หรือกระบวนการทางดานเคมีเสริม ไดแก อุณหภูมิ ความดัน โดยมีถัง
ปฏิกิริยาเคมี หรือเครื่องปฏิกิริยาเคมี (chemical reactor) ทําหนาที่ในการกวนผสมทําใหมีการถายเทมวลผสม ถายเทความรอน
การทําปฏิกิริยาใหสมบูรณ การควบคุมความดันในกระบวนการทําใหเกิดเงื่อนไขในการผลิตภายใตระบบการควบคุมความเร็ว
ของปฏิกิริยาหรือที่เรียกวาจลพลศาสตรเคมี (chemical kinetics) จนไดผลิตภัณฑหรือสินคาที่ไดมาตรฐาน (standard
specifications) ตามตองการ การผลิตที่มีประสิทธิภาพนัน้ ตองพยายามรักษาเสถียรภาพของกระบวนการผลิต กําจัดการรบกวน
จากสิ่งแวดลอมภายนอกระบบ และรักษาประสิทธิภาพการผลิตใหสม่ําเสมอ ซึ่งจะสามารถทําตามวัตถุประสงคดังกลาวมาแลว
จําเปนตองมีระบบควบคุมการผลิตที่เหมาะสม
กระบวนการควบคุมระบบ (process control system) ในอุตสาหกรรมการผลิตนั้น หมายถึง การที่โรงงาน เครื่องจักร
กระบวนการผลิต อุปกรณวัด และอุปกรณควบคุมการผลิตสามารถปฏิบัติงานรวมกันอยางเปนระบบ เพื่อใหการผลิตในงาน
อุตสาหกรรมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
2. ขอบเขตของระบบการควบคุมทางวิศวกรรม
กระบวนการควบคุมในงานอุตสาหกรรมการผลิต จะทําหนาที่ในการควบคุมตัวแปร เงื่อนไขในการผลิตใหถูกตอง
แมนยํา เที่ยงตรงแลวจะทําใหผลิตภัณฑนนั้ มีคุณภาพ ไดมาตรฐานผลิตภัณฑ และ/หรือมีความสูญเสียนอย เชน การควบคุม
สวนผสม น้ําหนัก ปริมาณ ระยะ ตําแหนง อุณหภูมิ ความดัน ความเร็วของปฏิกิริยา อัตราการไหล ความหนา ความหนืดของสาร
กระบวนการควบคุมดวยคน หรือควบคุมดวยระบบอัตโนมัติ ตัวแปรดังกลาวมาแลวแบงออกเปนกลุมหลักไดแก
2.1 ตัวแปรนําเขา (input variable) หมายถึง ตัวแปรที่มีผลกระทบตอสภาพหรือสถานะของกระบวนการโดยตรง ทําใหสภาพ
ของกระบวนการ ตัวแปรนีป้ ระกอบดวยสัญญาณการรบกวนจากภายนอก เชน สภาพแวดลอมที่ไมสามารถกําหนดและควบคุม
ไดโดยตรง ตองกําหนดคาโดยผานอุปกรณอื่น หรือสัญญาณควบคุม
2.2 ตัวแปรออก (output variable) หมายถึง สภาพตางๆ ของกระบวนการที่เปลีย่ นแปลงคาไปเนื่องจากผลกระทบของตัวแปร
นําเขา ประกอบดวยตัวแปรที่วัดคาได ไดแก สถานะของกระบวนการที่สามารถวัดคาได ตรวจสอบคาไดโดยตรงจากเครื่องมือวัด
หรือตรวจสอบไมไดใชคํานวณเอา
2.3 ตัวแปรควบคุม (controlled variable) คือ ตัวแปรของกระบวนการ (process) ที่เราตองการควบคุม คาตัวแปรควบคุมที่ใช
สวนมาก ไดแก อุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล ระดับ เชน ในการควบคุมอุณหภูมขิ องไอน้ํา ตัวแปรควบคุม ก็คือ อุณหภูมิ
2.4 ตัวแปรตรวจวัด (measured variable) เปนการวัดคาของตัวแปรที่เราตองการควบคุม อาจจะเปนตัวเดียวกับตัวแปรควบคุม
หรือไมก็ได
2.5 คาเปาหมาย (set point) เปนคาเปาหมายในการควบคุม เชน อุณหภูมิของไอน้ํา คาเปาหมายควบคุมเทากับ 560 °C เปนตน

3. นิยามศัพทของระบบการควบคุมทางวิศวกรรม
ออโตเมชั่น (automation) เปนเทคนิคการดําเนินการควบคุมการทํางานของระบบ ของกระบวนการ เครื่องมือ อุปกรณ ที่สาม
รถใหทํางานไดโดยอัตโนมัติ ไมตองใชคนควบคุม
คัลเลอริเมตรี (colorimetry) วิธีการจําแนกแยกแยะ หาความแตกตางระหวางสารเคมีแตละชนิด โดยวิธีการวิเคราะห
เปรียบเทียบสีที่เกิดขึ้นของสารเคมีในสารละลาย
การควบคุม (control) หมายถึง การควบคุมในการดําเนินงานของระบบเพื่อใหสามารถควบคุมคาตางๆ ตามที่ออกแบบ
หรือกําหนดไว
ไซลินเดอร (cylinder) ลําทอ กระบอกสูบ หรือชองวางที่ ลูกสูบ (piston) สามารถวิ่งผานไปมาไดในขณะทํางาน
พลังงาน (energy) พลังงานเปนขีดความสามารถในการทํางาน
แหลงกําเนิดพลังงาน (energy source) แหลงกําเนิดของพลังงานที่ถูกนํามาใชงาน
ความดันเทากับความสูงของของไหล (head) ความดันที่เกิดจากแรงดึงดูดของโลกที่กระทําตอของเหลว
ไฮดรอลิค (hydraulics) เปนสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตร หรือทางดานวิศวกรรมทีว่ าดวยการถายเทพลังงาน สามารถ
ทําใหของเหลวเกิดการเคลื่อนที่
เครื่องมือ (instruments) เครื่องมือ อุปกรณที่ใชในการวัด การบันทึก หรือเปนดัชนีบงชี้สภาพ หรือใชในการควบคุมใน
ขั้นตอนของการดําเนินการ
ภาระงาน (load) ภาระเปนผลลัพธของระบบ (output of system) หรือการทํางานของระบบที่ หมายถึง ปริมาณงาน
ทั้งหมดที่ระบบทําได
ไมโครโปรเซสเซอร (microprocessor) หมายถึง วงจรอิเล็กทรอนิกส หรือชิพชิ้นสวน (chip) ที่มีหนวยสมองทีใ่ ชในการ
ประมวลขอมูล ควบคุม สั่งการ และสามารถกําหนดการทํางานของกระบวนการตั้งแตเริ่มตนจนถึงผลลัพธสุดทายออกมา
แมสสเปคโตรมิเตอร (mass spectrometer) เปนเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหกาซ ไอระเหย หรือธาตุที่เปนของแข็ง โดย
อาศัยหลักการของการจําแนกจํานวนอะตอมของสารแตละชนิด
ออสซิโลสโคป (oscilloscope) เปนเครื่องมืออุปกรณที่ทอแคโทดเรย (cathode ray tube) ที่ใชแสดงคาของแรงดัน หรือ
แรงเคลื่อนไฟฟา (voltage) ในชวงระยะเวลาตางๆ
นิวแมติก (Pneumatic) เปนสาขาวิชาหนึ่งทางดานเครื่องกลที่เกี่ยวของกับการใชพลังงานของอากาศ ของไอระเหย หรือ
ของกาซ ทําใหเกิดแรงดันในการขับเคลื่อนที่ทางกลของระบบ เครื่อง หรืออุปกรณ
ความดัน (pressure) ความดัน หรือแรงดัน หมายถึง แรงที่กระทําตอหนวยพื้นที่
กระบวนการ (process) กระบวนการเปนกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากการใชหลักการดานตางๆ มารวมกัน
กระทําที่วตั ถุ เชน การเพิ่มความรอน การทําใหเย็นลง การตัด การบรรจุ การอัดรวม การบดอัด กระบวนการดังกลาวจะทําใหเกิด
เปนผลิตภัณฑใหมขึ้นมา
ระบบ (system) หมายถึง มวลของวัสดุหรือสวนหนึ่งสวนใดของเครื่องมือที่นํามาใช ระบบจะถูกแยกออกจาก
สิ่งแวดลอม (environment) อธิบายเกี่ยวกับขอบเขตของระบบ (system boundary) ระบบที่ไมมีการถายเทมวลเขาออกจากขอบเขต
ระบบจะเรียกวาระบบปด (close system) หรือเรียกอีกอยางวาระบบทีไ่ มมีการไหล (nonflow system) สวนระบบที่มีการถายเท
มวลเขาออกระบบเรียกวาระบบเปด (open system) หรือระบบที่มีการไหล (flow system)
ระบบยังหมายถึงสวนหนึ่งขององคกร หรือกระบวนการ ที่สงตอประสานกัน รวมกันทําใหเครื่องจักร ระบบเกิดการ
ทํางานเปนกระบวนการตอเนื่องกัน

เสนทางเดินของระบบ (transmission path) หมายถึง สวนหนึ่งสวนใด หรือเสนทางของระบบที่ทําหนาที่ในการถายเท
พลังงาน
อุณหภูมิ (temperature) เปนดัชนีแสดงคาของความรอน ความเย็นของวัตถุ ที่สามารถสงผานพลังงานความรอน ความ
เย็นสูสิ่งแวดลอมโดยรอบ
อัลตราโซนิค (ultrasonic) เปนสภาพการเคลื่อนไหวของอากาศ คลายกับการเคลื่อนที่ของเสียง การเคลื่อนไหวดังกลาว
อยูในสภาพทีค่ นไมสามารถไดยนิ
วาลว (valve) เปนอุปกรณทใี่ ชในระบบที่ของไหล เชน กาซ ของเหลว อากาศ หรือแมแตเม็ดเล็กๆ ของของแข็ง สามารถ
ไหลผานได ปกติจะใชวาลวในการควบคุมของไหล เชน ปดกั้น ควบคุมการไหล กําหนดอัตราไหล ลดความเร็ว ลดความดัน
ตัวแปร (variables) เปนปริมาณทางกระบวนการที่สามารถวัด ควบคุม หรือใชเปนเครื่องมือในการตัดสินใจทางดานการ
ผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
งาน (work) งานเปนพลังงานที่ถายเทระหวางระบบและสิ่งแวดลอม ทีม่ ีแนวแรง (vector force) กระทําบนขอบเขตของ
ระบบทําใหระบบเคลื่อนที่ไปในแนวแรงกระทํา (vector displacement)
กิจกรรม 11.1.1
จงใหความหมายของคําตอไปนี้
1. กระบวนการควบคุมระบบ (process control system)
2. ออโตเมชัน (automation)
3. เครื่องมือ (instrument)
4. ภาระงาน (laad)
5. กระบวนการ (process)
แนวตอบกิจกรรม 11.1.1
1. กระบวนการควบคุมระบบ (process control system) ในอุตสาหกรรมการผลิตนั้น หมายถึง โรงงาน เครื่องจักร
กระบวนการผลิต อุปกรณวัด และอุปกรณควบคุมการผลิตสามารถปฏิบัติงานรวมกันอยางเปนระบบ เพื่อใหการผลิตในงาน
อุตสาหกรรมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
2. ออโตเมชั่น (automation) เปนเทคนิคการดําเนินการควบคุมการทํางานของระบบ ของกระบวนการ เครื่องมือ อุปกรณ
ที่สามรถใหทํางานไดโดยอัตโนมัติ ไมตองใชคนควบคุม
3. เครื่องมือ (instruments) เครื่องมือ อุปกรณที่ใชในการวัด การบันทึก หรือเปนดัชนีบงชี้สภาพ หรือใชในการควบคุม
ในขั้นตอนของการดําเนินการ
4. ภาระงาน (load) ภาระเปนผลลัพธของระบบ (output of system) หรือการทํางานของระบบที่ หมายถึง ปริมาณงาน
ทั้งหมดที่ระบบทําได
5. กระบวนการ (process) กระบวนการเปนกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากการใชหลักการดานตางๆ มารวม
กันกระทําที่วตั ถุ เชน การเพิม่ ความรอน การทําใหเย็นลง การตัด การบรรจุ การอัดรวม การบดอัด กระบวนการดังกลาวจะทําให
เกิดเปนผลิตภัณฑใหมขึ้นมา
กระบวนการควบคุมระบบทางอุตสาหกรรม

แผนภาพจําลองการผลิตและการควบคุม
ขั้นตอนการเขียนแผนภาพการผลิตสําหรับงานอุตสาหกรรมเปนสิ่งที่จําเปน เนื่องจากแผนภาพการผลิตจะจําลองรายละเอียดของ
กระบวนการผลิตออกมาจะมีการแสดงลักษณะการไหลในระบบ ขั้นตอน เงื่อนไข เครื่องมืออุปกรณที่ใช และการควบคุมการ
ทํางานในการผลิต

สัญลักษณเสนมาตรฐานที่ใชในแผนภาพการผลิต

สัญลักษณภาพเครื่องมืออุปกรณมาตรฐานในแผนภาพการผลิต

สัญลักษณอุปกรณควบคุมมาตรฐาน

สัญลักษณเครื่องจักร อุปกรณ ถังปฏิกิริยามาตรฐานในแผนภาพการผลิต

กิจกรรม 11.1.2
1. จงยกตัวอยางขั้นตอนการออกแบบระบบควบคุม
2. จงใหความหมายของสัญลักษณในแผนภาพการผลิตตอไปนี้
1)
6)
2)
3)

7)
A

8)

4)
5)

P

9)
10)

แนวตอบกิจกรรม 11.1.2
1. ตัวอยางขั้นตอนการออกแบบระบบควบคุมมีดังนี้
- เริ่มจากกําหนดวัตถุประสงคของการควบคุม
- เลือกสัญญาณตรวจวัดเพื่อตรวจสอบสภาพของกระบวนการ
- เลือกสัญญาณควบคุมในการปรับสถานะของระบบ
- กําหนดความสัมพันธระหวางคาตรวจวัดและสัญญาณควบคุม
- กําหนดคุณสมบัติของเครื่องควบคุม
2. 1) สัญญาณลม
6) GATE VALVE
2) สัญญาณไฟฟา
7) BALL VALVE
3) AGITATOR
8) PLUG VALVE
4) PUMPS
9) CYLINDER/PISTON
5) HEAT EXCHANGER
10) SOLENOID VALVE
อุปกรณการควบคุมทางวิศวกรรมในงานอุตสาหกรรม
1. องคประกอบของเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการผลิตและควบคุมการผลิต
-เครื่องจักรอุปกรณในการผลิต (machine and equipment) เชน เครือ่ งกลึงชิ้นงาน เครื่องตัดชิ้นงาน เครื่องตบแตงชิ้นงาน เครื่อง
ปมขึ้นรูป เครื่องฉีดพลาสติก
- เครื่องมือวัด (measuring instrument) หมายถึง เครื่องมือ อุปกรณทนี่ ํามาติดตั้งใชสําหรับวัดคาตัวแปรตางๆ ในกระบวนการ
ผลิต หรือติดตั้งรวมกับเครื่องจักร
- เครื่องสงสัญญาณ (transmitter) สัญญาณจากเครื่องมือวัด เชน สัญญาณจากการวัดแรงดันไฟฟา สัญญาณจากเครื่องวัดแรงดัน
แตกตางจากเครื่องมือที่ติดตั้ง
- สายสัญญาณ (transmission Line) สายสัญญาณทําหนาทีเ่ ปนตัวกลางในการสงผานสัญญาณจากเครือ่ งมือวัด และเครื่องแปลง
สัญญาณ สงตอไปที่เครื่องควบคุมการทํางาน
- เครื่องควบคุม (control equipment) เครื่องนี้จะทําหนาทีใ่ นการตรวจสอบ วัด เปรียบเทียบ สภาพของกระบวนการผลิต กับคา
มาตรฐานที่ตั้งไว แลวทําหนาที่ในการปรับแกสภาพใหมคี าเปนไปตามมาตรฐานที่ตั้งไว
- เครื่องบันทึกสัญญาณ (recorder) จะทําหนาที่ในการบันทึกสัญญาณ หรือแสดงคาตัวเลขในการควบคุม เชน คาของอุณหภูมิ
ความดัน ระดับของเหลว อัตราไหล
2. ระบบควบคุมการผลิต แบบใชคนบังคับ และแบบอัตโนมัติ
กิจกรรม 11.1.3
1. องคประกอบของเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการผลิตมีกอี่ งคประกอบ อะไรบาง
2. ระบบควบคุมการผลิตแบงไดเปนกี่ระบบ อะไรบาง

แนวตอบกิจกรรม 11.1.3
1. องคประกอบของเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการผลิต ประกอบดวย 6 องคประกอบ คือ
1) เครื่องจักรอุปกรณในการผลิต
2) เครื่องมือวัด
3) เครื่องสงสัญญาณ
4) สายสัญญาณ
5) เครื่องควบคุม
6) เครื่องบันทึกสัญญาณ
2. ระบบควบคุมการผลิต แบงเปนหลักๆ ได 2 ระบบ คือ ระบบควบคุมการทํางานแบบใชคนบังคับ และระบบควบคุม
การทํางานอัตโนมัติ อยางไรก็ตามระบบควบคุมการทํางานแบบใชคนบังคับยังแบงยอยเปน 2 ระบบ คือ ระบบที่ผูควบคุมตองใช
ประสบการณของตัวเองในการตรวจวัด สังเกต สัมผัส กับระบบที่ผูควบคุมไมตองใชประสบการณของตนเอง กลาวคือ จะมี
อุปกรณชวยในการตรวจวัด
ระบบควบคุมทางวิศวกรรมดวยเทคนิคทางไฟฟา
พื้นฐานการควบคุมระบบดวยเทคนิคทางระบบไฟฟา
1. ปจจัยพื้นฐานสําหรับการออกแบบระบบควบคุมดวยเทคนิคทางระบบไฟฟา
1) ความปลอดภัย (safety) การออกแบบที่มคี า ความปลอดภัยจะชวยทําใหการควบคุมการทํางานของเครื่องอุปกรณเปนไปตาม
วัตถุประสงค
2) ความเชื่อถือได (reliability) การออกแบบระบบไฟฟาควบคุมทั้งหลายถาหากการออกแบบถูกตอง ไมมีขอบกพรอง หรือมี
จุดออนนอยทีส่ ุด
3) ความงายในการใชงาน (simplicity of operation) ระบบไฟฟาควบคุมที่ดีตองออกแบบใหทกุ คนสามารถใชงานไดงาย ปลอดภัย
ไมมีความซับซอน
4) ความสามารถในการควบคุมแรงดันไฟฟาใหสม่ําเสมอ (voltage regulation) การควบคุมแรงดันไฟฟาใหเดินไดอยางสม่ําเสมอ
จะชวยยืดอายุการทํางานของระบบ
5) ความคลองตัว (flexibility) ระบบไฟฟาควบคุมนั้นจําเปนตองมีความยืดหยุนในการใชงาน สามารถดัดแปลง ปรับปรุง เพิ่มเติม
ไดตลอดเวลาในกรณีที่ตองการมีการขยายกําลังการผลิต เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน วิธีการควบคุม
6) คาใชจาย (cost) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการนํามาใชงานนั้น ตองดูความคุมคาทางเศรษฐกิจ พิจารณาราคาเบื้องตน
7) การดูแลรักษา (maintenance)ตองเปนระบบที่บุคลากรภายในตองสามารถตรวจสอบ ซอมแซม ทําความสะอาด ปรับเปลี่ยนได
2. วงจรไฟฟาพื้นฐานสําหรับระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม
ไฟฟากระแสตรง
กําลังไฟฟา (P) =
แรงดันไฟฟา (V) x กระแสไฟฟา (I)
2
หรือ
IR
=
V2/R
โดยที่ R คือความตานทานไฟฟา
ไฟฟากระแสสลับ 1 เฟส
กําลังไฟฟา (P) = แรงดันไฟฟา (V) x กระแสไฟฟา (I) x พาวเวอรแฟคเตอร(COSØ)

P

=

V . I . COSØ

กําลังไฟฟามีหนวยเปน วัตต (W) หรือ กิโลวัตต (kW)

การคํานวณหากําลังไฟฟานัน้ จะทําใหการใชงานมีความปลอดภัย ไมทาํ ใหอุปกรณชาํ รุด
3. ขอควรพิจารณาในการออกแบบวงจรไฟฟาสําหรับระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม
1) ระบบการจายพลังงานใหกับเครื่อง อุปกรณควบคุมมี 4 ระบบหลักไดแก ระบบสายประธานเดี่ยว ระบบสายประธานคู ระบบ
สายประธานสองชุด และระบบสปอตเนตรเวิรค เปนตน
2) ระบบแรงเคลื่อนไฟฟาที่เหมาะสม
3) ระบบสายไฟฟาตองเหมาะสมกับการใชงาน
4) ระบบการเดินสายไฟฟา
5) แรงดันตก
4. อุปกรณไฟฟาที่ใชตัดและตอในระบบวงจรควบคุม
1) สวิตชตางๆ เชน สวิตชกด (pushbutton switch) นอกจากนี้จะมีสวิตชปุมกด สวิตชกดคางตําแหนง ลิมิตสวิตช
2) รีดสวิตช (reed switch) เปนสวิตชที่ทํางานโดยไมตองสัมผัส (proximity) แตอาศัยอํานาจแมเหล็กเปนตัวสั่งการใหสวิตช
ทํางาน เหมาะสําหรับงานที่ตองการควบคุมการทํางานชนิดที่มีการตัดตอวงจรบอยครั้งหรือจํานวนมาก และงานที่มีปญหาในการ
ติดตั้งลิมิตสวิตชในระบบควบคุมการทํางาน
3) รีเลย (relay)
4) รีเลยตั้งเวลา (time relay)
5) สวิตชแรงดัน (pressure switch)
กิจกรรม 11.2.1
1. จงระบุปจจัยพื้นฐานสําหรับการออกแบบระบบควบคุมดวยเทคนิคทางระบบไฟฟา
2. จงระบุขอควรพิจารณาในการออกแบบวงจรไฟฟาสําหรับระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม
แนวตอบกิจกรรม 11.2.1
1. ปจจัยพืน้ ฐานสําหรับการออกแบบระบบควบคุมดวยเทคนิคทางระบบไฟฟา มีดังนี้
1) ความปลอดภัย
2) ความเชื่อถือได
3) ความงายในการใชงาน
4) ความสามารถในการควบคุมแรงดันไฟฟาใหสม่ําเสมอ
5) ความคลองตัว
6) คาใชจาย
7) การดูแลรักษา
2. ขอควรพิจารณาในการออกแบบวงจรไฟฟาสําหรับระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม คือ
1) ระบบการจายพลังงานใหกับเครื่องอุปกรณควบคุม
2) ระบบแรงเคลื่อนไฟฟา
3) ระบบสายไฟฟาตองเหมาะสมกับการใชงาน

4) ระบบการเดินสายไฟตองเหมาะสม
5) ตองพิจารณาคาแรงดันตก

ระบบควบคุมทางไฟฟาแมกเนติกคอนแทคเตอร
ในปจจุบนั ระบบควบคุมการทํางานของมอเตอรไฟฟาในงานอุตสาหกรรมมีการออกแบบใชงานหลายระบบ ทีน่ ิยมใช
กันมากนั้นจําแนกได 5 ระบบหลักไดแก
1. ระบบแมกเนติกคอนแทคเตอร
2. ระบบควบคุมโดยใชวงจรอิเล็กทรอนิกส
3. ระบบควบคุมโดยใชคอมพิวเตอร หรืออุปกรณคอมพิวเตอร
4. ระบบเครื่องมือควบคุมโดยใชกําลังของของไหลควบคุม เชน ระบบน้ํามันไฮดรอลิค ระบบลมอัดนิวแมติก
5. ระบบควบคุมโดยใชระบบโปรแกรมมาเบิลคอนโทรลเลอร (programmable logic controller: PLC)
ระบบควบคุมโดยใชแมกเนติกคอนแทคเตอรเปนระบบควบคุมทางไฟฟาที่มีการใชกันอยางแพรหลายในงาน
อุตสาหกรรม อาจกลาวไดวา เกือบทุกโรงงานตองมีการใช เนื่องจากผูใชงานมีความคุนเคยกับอุปกรณ ไมมีความซับซอนในการ
ใชงานมาก อุปกรณหาซื้อไดในทองตลาดทั่วไป ราคาไมแพง บํารุงรักษาถอดเปลี่ยนงาย
วัตถุประสงคหลักดังนี้
1.1 เพื่อปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผูที่ตองสัมผัสใชงาน หรือผูเกี่ยวของ
1.2 เพื่อประหยัดคาใชจายสามารถออกแบบใหเปนระบบควบคุมการทํางานของมอเตอรขนาดใหญ หรือมอเตอรที่ติดตั้งอยูในที่
หางไกล หรือที่ปดมิดชิด
1.3 เพื่อใชควบคุมการทํางานของมอเตอรโดยตรง
2. การออกแบบใชงานระบบควบคุมมอเตอรไฟฟาโดยใชแมกเนติกคอนแทคเตอร
2.1 ระบบการบังคับควบคุมโดยใชคน (manual control) หรือใชมือบังคับโดยตรง
2.2 การควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติ (semi-auto control)
3. อุปกรณที่ใชงานรวมในระบบควบคุมมอเตอรไฟฟาโดยใชแมกเนติกคอนแทคเตอร
สวิตชกดบังคับหรือหมุน สวิตชปุมกดมีและไมมีหลอดสัญญาณแสดงการทํางาน สวิตชปดเปดแบบใชเทาบังคับ สวิตชปุมกด
แบบกระแทก หรือแบบหัวดอกเห็ด ฉุกเฉิน สวิตชแบบคางตําแหนง ลิมิตสวิตช
กิจกรรม 11.2.2
1. ระบบควบคุมโดยใชแมกเนติกคอนแทคเตอร หมายถึงอะไร มีวัตถุประสงคของการใชงานอะไรบาง
2. อุปกรณพื้นฐานที่รวมใชงานในระบบควบคุมมอเตอรไฟฟาโดยใชแมกเนติกคอนแทคเตอรมีอะไรบาง
แนวตอบกิจกรรม 11.2.2
1. ระบบควบคุมโดยใชแมกเนติกคอนแทคเตอร หมายถึง ระบบควบคุมทางไฟฟาที่ใชแมเนติกคอนแทคเตอรทําหนาที่
เปนสวิตชปด-เปดหลักเพื่อควบคุมการทํางานของมอเตอรไฟฟา อุปกรณไฟฟา หลอดไฟฟา วงจรไฟฟา มีวัตถุประสงคหลักคือ
1) ติดตั้งเพื่อปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึน้ กับผูสัมผัสใชงานหรือผูเกีย่ วของ
2) เพื่อประหยัดคาใชจาย
3) เพื่อใชควบคุมการทํางานของมอเตอรโดยตรง

2. อุปกรณพื้นฐานที่ใชรวมกับแมกเนติกคอนแทคเตอร มีดังนี้
1) สวิตชกดบังคับหรือหมุนบังคับ
2) สวิตชปุมกดมีและไมมหี ลอดสัญญาณแสดงการทํางาน
3) สวิตชปดเปดแบบใชเทาบังคับ
4) สวิตชปุมกดแบบกระแทก
5) สวิตชแบบคางตําแหนง
6) ลิมิตสวิตช
กิจกรรม 11.2.3
1. หลักการประยุกตใชเทคนิคการควบคุมในพื้นที่อันตราย ประกอบดวย อะไรบาง
2. จงใหความหมายของพื้นที่อันตรายดิวิชนั่ 1 และดิวิชนั่ 2
แนวตอบกิจกรรม 11.2.3
1. หลักการประยุกตใชเทคนิคการควบคุมในพื้นที่อันตรายมีดังนี้
1) การจําแนกพื้นที่อันตราย
2) การกําหนดชนิดของสารไวไฟ
3) การกําหนดระดับอุณหภูมพิ ื้นผิวของอุปกรณ
4) การดําเนินการติดตั้งอุปกรณโดยใชเทคนิคที่เหมาะสม รวมทั้งกําหนดวิธีการทํางานใหเหมาะสมกับพื้นที่
2. ดิวิชั่น 1 เปนบริเวณที่สารไวไฟสามารถรั่วไหลออกมาไดตลอดเวลา และเปนระยะเวลายาวนาน
ดิวิชั่น 2 เปนบริเวณที่สารไวไฟสามารถรั่วไหลออกมาไดในชวงเวลาสั้นๆ หรือเกิดการรั่วไหลเมือ่ เกิดความผิดปกติใน
กระบวนการผลิต หรือเกิดการรั่วไหลที่อุปกรณตางๆ ในกระบวนการผลิต
ระบบควบคุมทางวิศวกรรมดวยเทคนิคทางนิวแมติก
1. วัตถุประสงคในการใชงานระบบนิวแมติก
ระบบนิวแมติกสามารถออกแบบใหทํางานไดตามวัตถุประสงคที่ตองการ การออกแบบใหควบคุมการทํางานแบบใชคน
บังคับเปดปด (manual system) หรือทํางานโดยอัตโนมัติ (automatic) ทําใหเครื่องจักรมีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึน้
ประยุกตใชกนั มากไดแก อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมระบบเครื่องมือวัด อุตสาหกรรมระบบการขนถาย เคลื่อนยายวัสดุ
อุปกรณ อุตสาหกรรมการกอสราง งานดานอุตสาหกรรมการบริการ งานดานการกีฬา
2. นิยามนิวแมติก คําวานิวแมติก (pneumatics) มาจากคําศัพทภาษากรีก เดิมหมายถึง ลม หรือการหายใจ เมื่อมีการพัฒนานํามาใช
ในภาคอุตสาหกรรมจึงเปลีย่ นความหมายให หมายถึง การนําลมอัดแรงดันไปใชกับเครื่องมือกลในภาคอุตสาหกรรม
จําแนกเปน 3 ประเภทหลัก คือ
2.1 นิวแมติกแรงดันต่ํา (low pressure pneumatics) ในภาคอุตสาหกรรมพัฒนามาใชงานดานการควบคุมของไหล (fluidics หรือ
fluid logic) ความดันทีใ่ ชงานไมเกิน 150 กิโลปาสคาล (kPa) หรือที่ 1.5 บาร หรือที่ 21 ปอนดตอตารางนิ้ว (psig)
2.2 นิวแมติกแรงดันปกติ (normal pressure pneumatics) ในภาคอุตสาหกรรมพัฒนามาใชงานดานการควบคุมการทํางาน
ของเครื่องมือ อุปกรณที่อาศัยการขับเคลื่อนจากระบบนิวแมติก ความดันที่ใชงานอยูร ะหวาง 150-1,600 กิโลปาสคาล หรือที่
ระหวาง 1.5-16 บาร หรือที่ 16-132 ปอนดตอตารางนิ้ว

2.3นิวแมติกแรงดันสูง (high pressure pneumatics) ในภาคอุตสาหกรรมพัฒนามาใชงานดานการควบคุมการทํางานของ
เครื่องมือพิเศษสมรรถนะสูง อุปกรณที่อาศัยการขับเคลื่อนจากระบบนิวแมติก ในระบบอุตสาหกรรม ความดันที่ใชงานเกินกวา
1,600 กิโลปาสคาล หรือที่เกินกวา 16 บารหรือเกินกวา 132 ปอนดตอตารางนิ้ว (psig)
3. ระบบจายลมเพื่อควบคุมการทํางานของระบบนิวแมติก
ประกอบไปดวย เครื่องอัดลม (compressor) ชนิดตางๆ หมอเก็บลมอัด (pressure stock tank) เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน (heat
exchanger) เครื่องกรองลม (air filter) เครื่องทําลมใหแหง (air dryer) ชุดปรับสภาพลม กระบอกสูบ วาลวควบคุมชนิดตางๆ
อุปกรณปรับความดัน ระบบทอจายลม

เครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอน
เครื่องทําลมแหง

หมอเก็บลมอัด
เครื่องอัดลม

กิจกรรม 11.3.1
คําวา นิวแมติกมีความหมายเชนไรในภาคอุตสาหกรรม และจําแนกไดเปนกี่ประเภทอะไรบาง
แนวตอบกิจกรรม 11.3.1
นิวแมติกมาจากคําศัพทภาษากรีก หมายถึง ลมหรือการหายใจ ความหมายในภาคอุตสาหกรรม หมายถึง การนําลมอัด
แรงดันไปใชกบั เครื่องมือกลในภาคอุตสาหกรรม สามารถจําแนกตามระดับแรงดันใชงานไดเปน 3 ประเภทหลักคือ นิวแมติก
แรงดันต่ํา นิวแมติกแรงดันปกติ และนิวแมติกแรงดันสูง
เครื่องมือ อุปกรณควบคุมทางนิวแมติก

1. เครื่องอัดลมหรือเครื่องอัดอากาศ (air compressor) เปนเครื่องมือกลที่ใชในการเปลี่ยนพลังงานจากพลังงานไฟฟาเปนลมอัด ทํา
ใหระบบมีแรงดันหรือแรงอัดของลมสูงกวาความดันบรรยากาศ
2. เครื่องระบายความรอนของลมอัด (heat exchanger)
3. เครื่องทําลมแหง (air dryer) ลมอัดที่มีแรงดันสูงนี้จะมีความชื้นของอากาศสูง ถานําไปใชงานจะเกิดปญหากับเครื่องอุปกรณ
จําเปนตองมีระบบแยกไอน้าํ หรือความชื้นออกไปกอนใหเหลือนอยทีส่ ุด
4. ชุดทําความสะอาดลม (air cleaner) (ดังภาพที่ 11.19) เปนระบบทําลมใหสะอาดปกติจะติดตั้งแผนกรอง หรือระบบกรอง
อนุภาค

5. ลิ้นลดความดัน หรือวาลลดความดัน (pressure reducing valve)
6. วาลวควบคุม (control valve) เปนวาลวที่ติดตั้งเพื่อใชในการปรับเปลี่ยนทิศทางของลม
7. ระบบหลอลื่นในระบบนิวแมติก
8. กระบอกสูบ (air cylinder) เปนอุปกรณหลักหรือหัวใจของระบบนิวแมติก กระบอกสูบทําหนาทีใ่ นการเปลี่ยนพลังงานของลม
อัดไปเปนพลังงานกล
9. วงจรไฟฟาควบคุม

ระบบไฟฟาควบคุมวงจรสามสาย (three phase)
กิจกรรม 11.3.3
เครื่องมืออุปกรณที่ใชในการทํางานและควบคุมการทํางานของระบบนิวแมติก ประกอบดวยอะไรบาง
แนวตอบกิจกรรม 11.3.3
สวนประกอบของเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการทํางานและควบคุมการทํางานของระบบนิวแมติกมีดังตอไปนี้
- เครื่องอัดลม
- เครื่องระบายความรอนของลมอัด
- เครื่องทําลมแหง
- ชุดทําความสะอาดลม

- ลิ้นหรือวาลวลดความดัน
- วาลวควบคุม
- ระบบหลอลืน่ ในระบบนิวแมติก
- กระบอกสูบ
- วงจรไฟฟาควบคุม
ระบบควบคุมทางวิศวกรรมดวยเทคนิคการควบคุมชั้นสูง
การใชเครื่องคอมพิวเตอรในกระบวนการควบคุม
วัตถุประสงคในการนํามาใชเพื่อเปนการลดตนทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เพิ่มผลผลิต เทคโนโลยีในการ
ควบคุมที่ทันสมัยจะชวยในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต สถานะของกระบวนการใหสอดคลองกับสภาพการผลิตมากที่สุด

กิจกรรม 11.4.1
จงอธิบายวงจรควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอรแบบเปดและแบบปด
แนวตอบกิจกรรม 11.4.1
1. วงจรควบคุมแบบปด (closed loop control) เปนการควบคุมแบบปด โดยนําเอาคาของสถานะจาก final control
element กลับเขามาเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย (set point) เพื่อตรวจสอบวายังมีสถานะตางจากคาเปาหมายหรือไม ที่ยังมีคา
ผิดพลาด (error) ตัวควบคุม (controller) ก็จะสั่งการตอไปจนกวาจะไดคา ผิดพลาดเปนศูนยนนั้ เอง ตัวควบคุมก็จะหยุดหรือสั่งการ
ใหปดวงจร (closed loop) ในบางครั้งก็เรียกวา control loop คือ loop ที่เราสนใจเปนพิเศษ หรือที่เราตองการควบคุม
2. การควบคุมแบบเปด (open loop control) เปนการควบคุมแบบเปด โดยไมมกี ารนําเอาคาของสถานะจาก final control
element กลับเขามาเปรียบเทียบกับคาเปาหมายเพื่อตรวจสอบวายังมีคาผิดพลาดเกิดขึน้ หรือไม เชน การเปดประตูระบายน้ํา คือ
เมื่อสั่งใหเปดประตู มอเตอรก็จะทํางานจนกระทั่งเปดจนสุด โดยไมมีการตรวจสอบตําแหนงของบานประตูวาอยูตาํ แหนงใด คือ
ไมมีอปุ กรณตรวจสอบ (sensor) ตรวจจับการเคลื่อนที่ในตําแหนงตางๆ นั่นเอง การทํางานในลักษณะนี้ไมนยิ มใชงานแบบ
อัตโนมัติและสวนมากไมคอ ยพบในระบบควบคุมในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ
การควบคุมอัตโนมัติโดยประยุกตใชงานระบบโปรแกรมมาเบิ้ลลอจิคอลคอนโทรลเลอร
โครงสรางของตัวเครื่องโปรแกรมมาเบิ้ลลอจิคอลคอนโทรลเลอร (พีแอลซี) นั้นประกอบดวย 5 องคประกอบหลัก

1. หนวยประมวลผลกลาง (central processing unit) หรือไมโครโปรเซสเซอร (microprocessor) เปนหนวยการทํางานที่เกีย่ วของ
กับการประมวลผลกลาง และควบคุมการสั่งงานของระบบการทํางาน
2. หนวยความจํา (program หรือ memory unit) เปนหนวยของเครื่องที่ทําหนาที่ในการจัดเก็บขอมูลและโปรแกรมควบคุมการ
ทํางาน ขอมูลหรือโปรแกรมที่เก็บไวสามารถถูกนําออกมาใชไดตามตองการ
3. หนวยรับสัญญาณอินพุต (input unit) จะเปนหนวยงานที่ทําหนาที่เชื่อมตอสัญญาณจากอุปกรณภายนอกที่จะนํามาเชื่อมตอใช
งานกับตัวโปรแกรมมาเบิ้ลลอจิคอลคอนโทรลเลอร มี และแรมตองจายไฟเลี้ยง และแบบรอมอยูใ นรูปโมดูล
4. หนวยสงสัญญาณเอาตพุต (output unit) จะเปนหนวยงานที่ทําหนาที่เชื่อมตอสัญญาณจากอุปกรณที่จะนํามาเชื่อมตอใชงานกับ
ตัวโปรแกรมมาเบิ้ลลอจิคอลคอนโทรลเลอร สัญญาณแบบอนาล็อก หรือ ดิจิตอล
5. หนวยจายกําลังไฟฟา (power supply unit) ทําหนาที่ในการจายกําลังไฟฟาใหกับตัวโปรแกรมมาเบิ้ลลอจิคอลคอนโทรลเลอร
กิจกรรม 11.4.2
โครงสรางของตัวเครื่องพีแอลซี ประกอบดวยอะไรบาง
แนวตอบกิจกรรม 11.4.2
โครงสรางของตัวเครื่องพีแอลซี ประกอบดวย 5 องคประกอบหลัก คือ
- หนวยประมวลผลกลาง
- หนวยความจํา
- หนวยรับสัญญาณอินพุต
- หนวยสงสัญญาณเอาตพุต
- หนวยจายกําลังไฟฟา
การควบคุมอัตโนมัติโดยประยุกตใชงานระบบควบคุมกลางกระจายการควบคุม
ระบบควบคุมกลางกระจายการควบคุม หรือระบบที่เรียกวา ดีซีเอส (distributed control system: DCS) เปนระบบควบคุมกลาง
กระจายการควบคุมระบบการผลิตในงานอุตสาหกรรม หรือการควบคุมการทํางานของระบบ (process control) โดยอาศัยหลักการ
ใชสวนสําคัญของเครื่องมืออุปกรณทางไฟฟา ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส ระบบคอมพิวเตอรสวนบุคคล
1. วัตถุประสงคของการออกแบบระบบดีซแี อส เปนความตองการออกแบบมาใชในการควบคุมระบบในลักษณะการกระจายการ
ควบคุม หนวยการผลิต ควบคุมการทํางานของระบบการผลิตแบบตอเนื่อง (continuous process)
2. การทํางานของระบบดีซแี ดส ระบบควบคุมแบบ พีแอลซี ในระบบ ดีซีเอส การควบคุมดวยอุปกรณประเภท พีแอลซี จะสั่ง
การผานอุปกรณควบคุม เชน การใชคอมพิวเตอรบคุ คล (personal computer) ผูควบคุมระบบจะสามารถทําการตรวจสอบติดตาม
ผล และสั่งการโปรแกรมได

รูปแบบระบบ ดีซีเอส

3. หองควบคุมการทํางานกลางของระบบดีซีเอส (central control room)

ในหองควบคุมการทํางานกลาง จะมีการออกแบบใหมีโตะทํางาน หรือแผงควบคุมการทํางานสําหรับวิศวกร หรือผูทําหนาที่
ควบคุมการทํางานของระบบการผลิตผานระบบควบคุมแบบดีซีเอส อุปกรณของระบบทั้งหมดจะถูกติดตั้งรวมกันที่โตะควบคุม
กิจกรรม 11.4.3
1. จงอธิบายระบบโปรแกรมควบคุมการทํางานโดยอัตโนมัติ (program configuration) ของระบบดีซีแอสมาพอสังเขป
2. คุณสมบัติที่สําคัญในการประยุกตใชงานระบบควบคุมแบบดีซีแอสมีอะไรบาง
แนวตอบกิจกรรม 11.4.3
1. ระบบโปรแกรมควบคุมการทํางานโดยอัตโนมัติ (program configuration) ของระบดีซีเอส ประกอบดวยสวนสําคัญ 2
สวนไดแก
1) ระบบดําเนินการ (operating system configuration) เชน การตั้งหรือกําหนดคาแนวโนม (trend period) คาแสดง
สถานะของกลุมตัวแปร (group display) หรือคาแสดงสถานะโดยทั่วไปของระบบ (system overview) เปนตน
2) โปรแกรมควบคุมการทํางาน (control function configuration) เปนคาที่ผูเขียนโปรแกรมตั้งคาควบคุมไวใหระบบ
ควบคุมแบบดีซีเอสใหทํางานตามวัตถุประสงค หรือตามความนาจะเปนของการควบคุมระบบที่ตองการ เชน การตั้งคาควบคุมที่
ประกอบดวย การตั้งคาการควบคุมแบบแอนะล็อก (analog control) การตั้งคาการควบคุมแบบดิจิทลั (digital control) และการตัง้
คาการควบคุมแบบคาตอเนื่อง (sequential control)
2. คุณสมบัติที่สําคัญในการประยุกตใชงานระบบควบคุมแบบ ดีซีเอส มีดังนี้
1) สามารถใชเปนหนาจอเฝาระวังระบบการผลิต และปรับแตงหรือควบคุมระบบการผลิตได
2) สามารถพัฒนาระบบการควบคุมกระบวนการผลิต ไดดว ยวิธีการโปรแกรมสั่งการ หรือทําการปรับแตงระบบควบคุม
ใหมโดยการเขียนโปรแกรมขอมูลเพิ่มเติมขึ้นโดยอิสระ แลวใส (upload) ขึ้นสูระบบดีซีเอส ทําใหประหยัดเวลา และงายตอการ
เปลี่ยนแปลง
3) มีความสามารถในการตรวจสอบระบบตัวเอง (self diagnostic) ไดวา เกิดอาการลมเหลว หรือมีปญหาขัดของอะไร
เกิดขึ้นบาง
4) สามารถแสดงใหเห็นระบบควบคุม ระบบการผลิตในดานตางๆ ทําใหเขาใจไดงาย และรวดเร็วตอการตัดสินใจ
5) มีระบบการเก็บรักษาฐานขอมูลเกาที่บันทึกไว ทําใหสามารถเรียกดูขอ มูลยอนหลังได ทําใหสามารถตรวจสอบความ
บกพรองของระบบไดรวดเร็ว งาย และตรงวัตถุประสงค
6) มีโครงสราง หรือโครงรางที่แนนอนเปนระบบ สามารถแกไข หรือวิเคราะหปญหาได โดยมีรูปแบบที่ชัดเจนในการ
วิเคราะห
manasu

