พีแอลซี (PLC) กับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
นิคม ละอองศิริวงศ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงสงขลา
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง กรมประมง
PLC คืออะไร
พี แ อลซี (Programmable Logic Controller, PLC) หรื อ พี ซี (Programmable Con- troller, PC) เป น
อุปกรณคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิคที่ใชสํา หรับการควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการผลิตผานการใชฟงกชัน พิ เศษ
เชน ลอจิก ลําดับ เวลา การนับ และฟงกชันทางคณิตศาสตร หรืออาจกลาวอีกนั ยหนึ่งวา พี แอลซีเปนคอมพิวเตอร
วัตถุป ระสงคเฉพาะดา น ถู กออกแบบสําหรับทํ าหน าที่เปน อุปกรณ ควบคุ มลําดั บแทนวงจรไฟฟ าของรีเลย อุปกรณ
หน วงเวลา และอุ ป กรณ นั บ ที่ เป น อุป กรณ ควบคุ ม ไฟฟ าแบบเดิ ม (สุ เธี ยร, 2554) พี แ อลซี ถูกผลิ ต ขึ้ น จํ าหน ายใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2512 ปจจุบันมีหลายบริษัทผลิตพีแอลซีจําหนาย เชน บริษัทออมรอน
บริษัทซีเมนส เปนตน ซึ่งแตละบริษัทจะมีชื่อเรียกแตกตางกันในแตละประเทศ ดังนี้
- ในประเทศอังกฤษ เรียกวา PC (Programmable Controller)
- ในประเทศสหรัฐอเมริกา เรียกวา PLC (Programmable Logic Controller)
- ในประเทศกลุมสแกนดิเนเวีย เรียกวา PBS (Programmable Binary System)
ประเภทของ PLC
พีแอลซี สามารถจําแนกตามโครงสรางหรือลักษณะภายนอกได เป น 2 ชนิ ด คื อ ชนิ ดบล็ อกกั บ ชนิดโมดู ล
พี แ อลซี ช นิ ด แรกจะรวมส ว นประกอบทั้ ง หมดของพี แ อลซี อ ยู ในบล็ อ กเดี ย วกั น ไม ว า จะเป น ตั ว ประมวลผล
หนวยความจํา ภาคอินพุต/เอาตพุต และแหลงจายไฟ ไดแก รุน CP1L/H (ภาพที่ 1) สวนชนิดหลังสวนประกอบแตละ
สวนสามารถแยกออกจากกันเปนโมดู ล เชน ภาคอิน พุต/เอาตพุตจะอยูในสวนของโมดูลอิน พุต/เอาตพุต ในสวนของ
ตัวประมวลผลและหนวยความจําจะรวมอยูในซีพียูโมดูล สวนประกอบแตละสวนเหลานี้เมื่อตองการใชงานจะถูกนํามา
ตอใชงานรวมกันซึ่งไดแก รุน CJ1 (ภาพที่ 1) (บริษัทออมรอน อีเลคทรอนิคส จํากัด, 2550)

ภาพที่ 1 PLC ชนิดบล็อก รุน CP1L และชนิดโมดูล รุน CJ1 ของบริษัทออมรอน

โครงสรางของพีแอลซี

โครงสรางพื้นฐานโดยทั่วไปของพีแอลซี ประกอบดวย 5 สวนหลัก คือ ภาคอินพุต ตัวประมวลผล
หนวยความจํา ภาคเอาตพุต และแหลงจายไฟ (ภาพที่ 2) เครื่อง PLC ที่มีขนาดเล็กจะมีสวนประกอบอยูรวม
เปนเครื่องเดียวกัน แตถาเปนขนาดใหญสามารถแยกเปนสวนประกอบยอย ๆ ได

ภาพที่ 2 โครงสรางภายในของ PLC
ที่มา : บริษัทออมรอน อีเลคทรอนิคส จํากัด (2550)

ทําไมจึงตองใชพีแอลซี

พีแอลซีเปนอุปกรณที่ถูกคิดคนขึ้นมาเพื่อใชในการควบคุมการทํางานของเครื่องจักรอัตโนมัติตาง ๆ
แทนการควบคุมการทํางานแบบเกาที่เปนวงจรรีเลยที่มีการเดินสายและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการทํางาน
ยุงยาก (สราวุฒิ และคณะ, 2548; ณรงค, 2550) ซึ่งวงจรรีเลยมีขอเสียคือ การเดินสายและการเปลี่ยนแปลง
เงื่ อ นไขในการควบคุ ม มี ค วามยุ งยาก และเมื่ อ ใช งานไปนาน ๆ หน า สัม ผั ส ของรีเลย จ ะเสื่ อ ม ทํ า ให ข าด
เสถียรภาพในการควบคุม แตพีแอลซีจะใชงานไดงายกวาเพราะสามารถตอเขากับอุปกรณอินพุต/เอาตพุตได
โดยตรง ถาตองการจะเปลี่ย นเงื่อนไขใหมสามารถทําไดโดยการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเทานั้น นอกจากนี้พี
แอลซียังสามารถใชงานรวมกับอุปกรณอื่นๆ เชน เครื่องอานบารโคด เครื่องพิมพ เปนตน
พีแ อลซีสรางวงจรควบคุมโดยการเขียนโปรแกรมแทนการเดินสายไฟเชื่อมตอระหวางอุปกรณข อง
วงจรไฟฟ า แบบเดิ ม คล า ยกั บ ไมโครคอมพิ ว เตอร ค วบคุ ม เครื่ อ งจั ก ร แต ป รั บ ปรุ ง ภาษาสํ า หรั บ เขี ย น
โปรแกรมควบคุมใหม ไมใชภาษาคอมพิวเตอรที่ผูใชทั่วไปไมเขาใจ เปนภาษาเฉพาะคลายกับวงจรไฟฟา (ภาพ

ที่ 3) ทําใหผูใชสามารถเขียนโปรแกรมไดเองและเรียนรูวิธีการใชไดอยางรวดเร็ว พีแอลซีจึงไดรับความนิย ม
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน

ภาพที่ 3 ภาษาแลดเดอรสําหรับเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานดวยพีแอลซี

การใชพีแอลซีในงานประเภทตาง ๆ
ป จ จุ บั น นี้ มี ก ารใช พี แ อลซี กั บ งานประเภทต า ง ๆ หลายด า น เช น การควบคุ ม การทํ า งานของ
เครื่องจักรในโรงงานอุ ตสาหกรรม การควบคุมไฟสัญญาณจราจร การบํ าบัดน้ําเสีย การขนถายผลิตภัณฑ
การควบคุ มการผลิ ตน้ํ าประปา การควบคุม ความสว างภายในตั วอาคาร (ณรงค, 2550; Manesis et al.,
1998)
การใชพีแอลซีในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
สําหรับการใชพีแอลซีในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํานั้นขณะนี้อยูในขั้นของการทดลอง เชน ควบคุมการให
อาหารอัตโนมัติ (Papandroulakis et al., 2002; Chang et al., 2005) ควบคุมการเติมออกซิเจนในกระชัง
เลี้ยงปลา (นิคม และคณะ, 2554; Berghiem et al., 2006) เปนตน Lee (2000) กลาววา การใชพีแอลซีใน
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีประโยชนหลายประการดวยกัน เชน ลดการใชน้ําและพลังงาน ลดการใชแรงงาน ทํา
ให สัตวน้ํามีความเครียดและเกิดโรคนอยลง และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เปนตน ป จจุบัน ใน
ประเทศไทยเริ่ม มี การนํ าพี แ อลซีม าใชกับ การเพาะเลี้ย งสัต วน้ํ ากัน บ างแล ว เช น ศูน ย วิจัยและพั ฒ นาการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 6 (สงขลา) โดยใชเพื่อควบคุมเครื่องใหอากาศในบอเลี้ยงสัตวน้ํา เปนตน

ภาพที่ 4 การประยุกตใชพีแอลซีกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
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