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การออกแบบวงจรไฮดรอลิก ควบคุมดวย PLC บนโปรแกรมสําเร็จรูป ( ตอนที่ 2) 

 
โดย:   วารุณี ศรีสงคราม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล สุวรรณภูมิ 
และ  HEAVY KORAT 

           จากบทความ ฉบับที่กอนหนาไดกลาวถึง การออกแบบการควบคุมระบบไฮดรอลิก ในขั้นพื้นฐาน ดวยโปรแกรม Automation 
Studio เวอรชั่น 5.2 มาแลว โดยยกตัวอยางการใช วงจรไฮดรอลิกพียง 1 กระบอกสูบ แตการเคลื่อนท่ียังไมเปนแบบอัตโนมัติ ซึ่งการใชงาน
จริงในงานอุตสาหกรรมนั้น การทํางานมีทั้งแบบก่ึงอัตโนมัติ และ แบบอัตโนมัติ ซึ่งรวมไปถึงการเคลื่อนท่ีออกของกานสูบจากตําแหนงเขาสุด
ไปยังตําแหนงใดๆตามตองการ แลวเคลื่อนท่ีกลับเองโดยอัตโนมัติ โดยใชตัวตรวจจับระยะมาเปนอุปกรณชวยในระบบไฮดรอลิกไฟฟา ดัง
ตัวอยางงานนี้  
การควบคุมวงจรไฮดรอลิกไฟฟาดวย Proximity Switch และ Mechanic Sensor  
โดยมีเงื่อนไขการทํางาน : 1.เมื่อกด push button Sw. ( PB1) ทําใหกานสูบเลื่อนออก แลวเลื่อนกลับเองโดยอัตโนมัติ  
 

           2. ในการส่ังการใหกานสูบเลื่อนออกอีกครั้ง ตองทําใหกานสูบเลื่อนเขาสุดถึงจะส่ังการได  
 

1.ขั้นตอนการออกแบบและสรางมีขั้นตอนดังตอไปนี้  
   ขั้นตอนท่ี 1. ออกแบบวงจรไฮดรอลิกไฟฟา  

1.1 ออกแบบวงจรไฮดรอลิกไฟฟาดังรูปท่ี 1 ซึ่งมีขั้นตอนการสรางตามบทความฉบับที่แลว  
 

 
 

รูปที่ 1. วงจรระบบไฮดรอลิกไฟฟา  

 

 



      
   

 

1.2 ดับเบิ้ลคลิ๊กที่กระบอกสูบ จากนั้นเลือกไปท่ี Technical Data จะปรากฎหนาตางดังรูปท่ี 1.1 

 
รูปที่ 1.1 แสดงหนาตาง Component Properties ของกระบอกสูบ  

 
1.3 กําหนดคาในชอง Extension ( %) ใหมีคาเทากับ 100 จากรูปที่ 1.1 เพราะตองการใหกานสูบ ยื่นออกมาเทากับ 100% ของ

ระยะชัก จากนั้นกดปุม Apply และ Close บริเวณดานลางของหนาตาง จะปรากฎหนาตางดังรูปท่ี 2  

 
รูปที่ 2. แสดงกระบอกสูบหลังจากกําหนดคา Extension 100 %  

 
1.4 ติดตั้ง Proximity Sw. โดยเลือกไปท่ีหมวดงาน Sensor ของไฮดรอลิก จากนั้นลากสัญลักษณ ของ Proximity Sw. ไปติดตั้งณ.ปลาย

กานสูบ ดังรูปท่ี 2  
 

1.4 ปฏิบัติดังขอ 1.2 และ ขอ 1.3 แตกําหนดคา Parameter เทากับ 0% เพราะตองการใหกานสูบเลื่อนเขาสุดดังรูปท่ี 3  
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รูปที่ 3. แสดงตําแหนงของกานสูบขณะเลื่อนเขาสุดพรอมตําแหนงของ Sensor  

 
1.6 ติดตั้ง Mechanical Sensor โดยเลือกเขาไปท่ีหมวดงานดังขอ 4 แต Sensor ดังกลาวไมสามารถ ติดตั้งได ตองทําการหมุนเพื่อหา

ตําแหนงท่ีเหมาะสม โดยใช ไอคอน ROTATE บนเมนูบารดังรูปท่ี 3  
 
ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบ Ladder Diagram สําหรับ PLC  
การออกแบบ Ladder นั้นมีขั้นตอนเหมือนบทความฉบับที่แลว โดยเขาไปท่ีหมวดงาน Ladder (IEC Standard) จากนั้นเลือกอุปกรณ

ตางๆนําไปตอใน Rang ใหครบ เมื่อตออุปกรณทุกตัวครบแลว จะได Ladder Diagram ดังรูปท่ี 4. 

 
รูปที่ 4. แสดง Ladder Diagram  

 
 

ขั้นตอนท่ี 3 ตออุปกรณ ดาน Input / Output ของ PLC Card  
ขั้นตอนนี้ยังคงเหมือนบทความที่แลว โดยเลือกอุปกรณตางๆในหมวดงาน Electrical Control (IEC Standard) ซึ่งจะไดการตอดังรูปท่ี 5  
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รูปที่ 5. แสดงการตออุปกรณตางๆ บน PLC Card  

 
เมื่อเสร็จส้ินขั้นตอนท่ี 3 แลว จะไดวงจรดังรูปท่ี 6  

 
รูปที่ 6. แสดงวงจรรวม ทั้งหมดของระบบไฮดรอลิกไฟฟา ที่ควบคุมดวย PLC  

 
 

2.ขั้นตอนการกําหนดรหัส และเชื่อมโยงความสัมพันธใหกับอุปกรณแตละตัว  
 

1. กําหนดรหัส และเชื่อมโยงความสัมพันธใหกับอุปกรณของ PLC Card  
 
2. กําหนดรหัส และเชื่อมโยงความสัมพันธใหกับอุปกรณของ Program Ladder  



      
   

 

www.9engineer.com ::ไนนเอ็นจิเนียรดอดคอม, e-industrial technology center : ศูนยกลางขาวสารดานการใชไฟฟาและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมออนไลน

 
3. กําหนดรหัส และเชื่อมโยงความสัมพันธใหกับอุปกรณของ วงจรไฮดรอลิก  

 
โดยการปฏิบัติทั้ง 3 ขอนี้ มีรายละเอียดเชนเดียวกับบทความท่ีแลวเชนกันหลังจากปฏิบัติทั้ง 3 ขอนี้ จะไดรหัส ของอุปกรณทั้งหมดดังรูปท่ี 7  

 
รูปที่ 7. แสดงวงจรรวมท่ีกําหนดรหัสของอุปกรณทั้งหมด  

 
3.Simulation วงจรไฮดรอลิก และการควบคุม  
จากรูปที่ 7 เมื่อตองการ simulation วงจรไฮดรอลิก ใหทําการกดปุม simulation จากนั้นจะปรากฏดังรูปท่ี 8  

 
รูปที่ 8 แสดงการทํางานของวงจร  

 
 

1. simulation ของ Mechanic Switch  

 

 



      
   

 

จากรูปที่ 8 Mechanic Sw. (S1) ถูกกดทําใหหนาสัมผัสบริเวณ Input ( IN1) ของ PLC Card ตอถึงกัน และมีสัญญาณไฟฟาเขาไปยัง 
PLC Card เพื่อรอการสตารทตอไป  
2. Simulation ของ Pushbutton Switch  

 

 
รูปที่ 9. แสดงการทํางานเมื่อกด PB1  

 
จากรูปที่ 9 เมื่อกด PB1 ทําใหหนาสัมผัสบริเวณ Input ( IN0) ของ PLC Card ตอถึงกันและมีสัญญาณไฟฟาเขาไปยัง PLC Card มีผล
ทําใหเกิดการตอสัญญาณไฟฟาภายใน Ladder ที่ 1 ของโปรแกรมและมีผลใหมีสัญญาณ Output ออกไปยังท่ี PLC Card ทาง Out 0 
ดังนั้นจึงทําใหมีสัญญาณไฟฟาออกไปยัง โซลินอยด Y1 จากผลของการทํางาน นี้ทํา ใหDC. Valve เลื่อน ดังนั้นกานสูบก็จะเลื่อนออก  
 
3. Simulation ของ Proximity Sensor  

 
รูปที่ 10 แสดงการทํางานเมื่อ Proximity Sensor ตรวจจับ  
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จากรูปที่ 10 เมื่อกานสูบเลื่อนออกไปยังตําแหนงเลื่อนออกสุดดังนั้น Proximity Sensor (S2) สามารถตรวจจับได มีผลทําใหหนาสัมผัส
บริเวณ Input ( IN2) ของ PLC Card แตและมีสัญญาณไฟฟาเขาไปยัง Plc Card มีผลทําใหเกิดการตอสัญญาณไฟฟาภายใน Ladder 
ของโปรแกรมและมีผลทําใหการตอสัญญาณไฟฟาภายใน Ladder ของโปรแกรม และมีผลทําใหมีสัญญาณ Output ออกมาที่ PLC Card 
ทาง Out1 มีผลทําใหมีสัญญาณไฟฟาออกไปยัง โซลินอยด Y2 จากผลของการทํางานของ PLC Card นี้ทําใหมีสัญญาณไปทําให DC. 
Valve เลื่อนมีผลทําใหกานสูบเลื่อนเขา  
4 . simulation ของ Switch PB1 ขณะที่กานสูบเคลื่อนเขา  

 
รูปที่ 11 แสดงการกด Switch PB1 ขณะกานสูบเลื่อนเขา  

 
 
 

จากรูปที่ 11 ถึงแมวา Switch PB1 เดิมทําหนาท่ีส่ังการใหกานสูบเลื่อนออก แตเมื่อทําการกด Switch PB1 ขณะกานสูบเลื่อนเขาจะพบวา
มีสัญญาณไฟฟาเขาไปท่ี PLC Card ทาง IN0 แตจะไมมีผลตอการทํางานภายใน Ladder ดังนั้นจึงยังคงมีสัญญาณไฟฟาไปท่ี โซลินอยด 
Y2 อยูเชนเดิม ซึ่งมีผลทําใหกานสูบยังคงเลื่อนเขาอยางตอเนื่องและยังคงสภาวะเชนนี้ จนกวากานสูบจะเลื่อนกลับสุด และไปชน Switch S1 
จึงทําการเร่ิมตนส่ังการใหกานสูบเลื่อนออกมาไดอีกครั้งหลังจากปลด PB1  
ถาตองการหยุด simulation ใหทําการกดปุม STOP ดังรูป  
สรุป ถาตองการควบคุมตําแหนงของกานสูบในระบบไฮดรอลิกไฟฟาตองนําตัวตรวจจับชนิดตางๆมาใช สวนใหญจะเปน Proximity 
Switch และ Mechanical Sensor ซึ่งจะนํามาติดตั้งตามตําแหนงใดๆตามตองการนั้น ตองรูวาระยะกานสูบเลื่อนออกมาเทาใด โดย
สามารถกําหนดจาก Extension % สวนทิศทางการติดตั้งตัวตรวจจับสามารถใช ไอคอน ROTATE ชวยในการหมุนหาทิศทางของตําแหนง
ที่ถูกตอง ขณะทําการติดตั้งในการออกแบบวงจร 
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