
พีแอลซี (PLC) กับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

 
นิคม  ละอองศิริวงศ   

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงสงขลา 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง กรมประมง 

PLC คืออะไร 

พีแอลซี (Programmable Logic Controller, PLC) หรือพี ซี (Programmable Con- troller, PC) เป น

อุปกรณคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิคท่ีใชสําหรับการควบคุมเคร่ืองจักรและกระบวนการผลิตผานการใชฟงกชันพิเศษ 

เชน ลอจิก  ลําดับ เวลา การนับ และฟงกชันทางคณิตศาสตร หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งวา พีแอลซีเปนคอมพิวเตอร

วัตถุประสงคเฉพาะดาน ถูกออกแบบสําหรับทําหนาที่เปนอุปกรณควบคุมลําดับแทนวงจรไฟฟาของรีเลย อุปกรณ

หนวงเวลา และอุปกรณนับท่ีเปนอุปกรณควบคุมไฟฟาแบบเดิม (สุเธียร, 2554) พีแอลซีถูกผลิตข้ึนจําหนายใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2512 ปจจุบันมีหลายบริษัทผลิตพีแอลซีจําหนาย เชน บริษัทออมรอน 

บริษัทซีเมนส เปนตน  ซ่ึงแตละบริษัทจะมีช่ือเรียกแตกตางกันในแตละประเทศ ดงันี้ 

- ในประเทศอังกฤษ เรียกวา PC  (Programmable Controller) 

- ในประเทศสหรัฐอเมริกา เรียกวา PLC (Programmable Logic Controller) 

- ในประเทศกลุมสแกนดิเนเวีย เรียกวา PBS (Programmable Binary System) 

 

ประเภทของ PLC 

พีแอลซีสามารถจําแนกตามโครงสรางหรือลักษณะภายนอกไดเปน 2 ชนิด คือ ชนิดบล็อกกับชนิดโมดูล     

พีแอลซีชนิดแรกจะรวมสวนประกอบท้ังหมดของพีแอลซีอยู ในบล็อกเดียวกัน ไมวาจะเปนตัวประมวลผล 

หนวยความจํา ภาคอินพุต/เอาตพุต และแหลงจายไฟ ไดแก รุน CP1L/H (ภาพท่ี 1) สวนชนิดหลังสวนประกอบแตละ

สวนสามารถแยกออกจากกันเปนโมดูล เชน ภาคอินพุต/เอาตพุตจะอยูในสวนของโมดูลอินพุต/เอาตพุต ในสวนของ

ตัวประมวลผลและหนวยความจําจะรวมอยูในซีพียูโมดูล สวนประกอบแตละสวนเหลานี้เมื่อตองการใชงานจะถูกนํามา

ตอใชงานรวมกันซึ่งไดแก รุน CJ1 (ภาพที่ 1)  (บริษัทออมรอน อีเลคทรอนิคส จํากัด, 2550)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  PLC ชนิดบล็อก รุน CP1L และชนิดโมดูล รุน CJ1 ของบริษัทออมรอน 



 

โครงสรางของพีแอลซ ี

โครงสรางพื้นฐานโดยทั่วไปของพีแอลซี  ประกอบดวย 5 สวนหลัก  คือ ภาคอินพุต ตัวประมวลผล  

หนวยความจํา ภาคเอาตพุต และแหลงจายไฟ (ภาพที่ 2)  เคร่ือง PLC ที่มีขนาดเล็กจะมีสวนประกอบอยูรวม

เปนเคร่ืองเดยีวกัน  แตถาเปนขนาดใหญสามารถแยกเปนสวนประกอบยอย ๆ ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 โครงสรางภายในของ PLC 

ที่มา : บริษัทออมรอน อีเลคทรอนิคส จํากัด  (2550) 

 

 

ทําไมจึงตองใชพีแอลซี 

พีแอลซีเปนอุปกรณที่ถูกคิดคนข้ึนมาเพื่อใชในการควบคุมการทํางานของเครื่องจักรอัตโนมัติตาง ๆ 

แทนการควบคุมการทํางานแบบเกาที่เปนวงจรรีเลยท่ีมีการเดินสายและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการทํางาน

ยุงยาก (สราวุฒิ และคณะ, 2548; ณรงค, 2550) ซึ่งวงจรรีเลยมีขอเสียคือ การเดินสายและการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขในการควบคุมมีความยุงยาก และเมื่อใชงานไปนาน ๆ หนาสัมผัสของรีเลยจะเสื่อม ทําใหขาด

เสถียรภาพในการควบคุม แตพีแอลซีจะใชงานไดงายกวาเพราะสามารถตอเขากับอุปกรณอินพุต/เอาตพุตได

โดยตรง  ถาตองการจะเปลี่ยนเงื่อนไขใหมสามารถทําไดโดยการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเทานั้น นอกจากนี้พี

แอลซียังสามารถใชงานรวมกับอุปกรณอ่ืนๆ เชน เครื่องอานบารโคด  เคร่ืองพิมพ เปนตน 

พีแอลซีสรางวงจรควบคุมโดยการเขียนโปรแกรมแทนการเดินสายไฟเชื่อมตอระหวางอุปกรณของ

วงจรไฟฟาแบบเดิม คลายกับไมโครคอมพิวเตอรควบคุมเคร่ืองจักร แตปรับปรุงภาษาสําหรับเขียน

โปรแกรมควบคุมใหม ไมใชภาษาคอมพิวเตอรที่ผูใชทั่วไปไมเขาใจ เปนภาษาเฉพาะคลายกับวงจรไฟฟา (ภาพ



ที่ 3)  ทําใหผูใชสามารถเขียนโปรแกรมไดเองและเรียนรูวิธีการใชไดอยางรวดเร็ว พีแอลซีจึงไดรับความนิยม

เพิ่มมากขึ้นเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ภาษาแลดเดอรสําหรับเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานดวยพีแอลซี 

 

 

การใชพีแอลซีในงานประเภทตาง ๆ 

ปจจุบันนี้มีการใชพีแอลซีกับงานประเภทตาง ๆ หลายดาน เชน  การควบคุมการทํางานของ

เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม  การควบคุมไฟสัญญาณจราจร  การบําบัดน้ําเสีย  การขนถายผลิตภัณฑ  

การควบคุมการผลิตน้ําประปา การควบคุมความสวางภายในตัวอาคาร (ณรงค, 2550; Manesis et al., 

1998)   

 

การใชพีแอลซีในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

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

การเพาะเล้ียงสัตวน้ํามีประโยชนหลายประการดวยกัน  เชน  ลดการใชน้ําและพลังงาน ลดการใชแรงงาน ทํา

ใหสัตวน้ํามีความเครียดและเกิดโรคนอยลง  และเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต เปนตน ปจจุบันใน

ประเทศไทยเริ่มมีการนําพีแอลซีมาใชกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากันบางแลว เชน ศูนยวิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงเขต 6 (สงขลา) โดยใชเพื่อควบคุมเครื่องใหอากาศในบอเลี้ยงสัตวน้ํา เปนตน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 การประยุกตใชพีแอลซีกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
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