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บทที ่2 
ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1   โปรแกรมเมเบิลลอจกิคอนโทรลเลอร์ Programmable Logic Controller (PLC) 

PLC เป็นอุปกรณ์ชนิดโซลิด-สเตท (Solid State) ท่ีทาํงานแบบลอจิก (Logic Functions) 
การออกแบบการทาํงานของ PLC จะคลา้ยกบัหลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์ จากหลกัการ
พื้นฐานแลว้ PLC จะประกอบดว้ยอุปกรณ์ท่ีเรียกกวา่ Solid-State Digital Logic Elements เพื่อให้
ทาํงานและตดัสินใจแบบลอจิก PLC ใชส้าํหรับความคุมกระบวนการทาํงานของเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม การใช ้ PLC สาํหรับควบคุมเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
โรงงานอุตสาหกรรมจะมีขอ้ไดเ้ปรียบกวา่การใชร้ะบบของรีเลย ์ (Relay) ซ่ึงจาํเป็นจะตอ้งเดิน
สายไฟฟ้า หรือท่ีเรียกกวา่ Hard-Wired ฉะนั้นเม่ือมีความจาํเป็นท่ีตอ้งเปล่ียนกระบวนการผลิต หรือ
ลาํดบัการทาํงานใหม่ กต็อ้งเดินสายไฟฟ้าใหม่ ซ่ึงเสียเวลาและเสียค่าใชจ่้ายสูง แต่เม่ือเปล่ียนมาใช ้
PLC แลว้ การเปล่ียนกระบวนการผลิตหรือลาํดบัการทาํงานใหม่นั้น นอกจากน้ีแลว้ PLC ยงัใช้
ระบบโซลิด-สเตท ซ่ึงน่าเช่ือถือกวา่ระบบเดิม การกินกระแสไฟฟ้านอ้ยกวา่ และสะดวกกวา่เม่ือ
ตอ้งการขยายขั้นตอนการทาํงานของเคร่ืองจกัร 

2.1.1   ชนิดของพแีอลซี  
สามารถจาํแนก PLC ตามโครงสร้างภายนอกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ  

1. PLC ชนิดบลอ็ก (Block Type PLCs)  
PLC ประเภทน้ี จะรวมส่วนประกอบทั้งหมดของ PLC อยูใ่นบลอ็กเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็น 

ตวัประมวลผล หน่วยความจา ภาคอินพุต/เอาตพ์ุต และแหล่งจ่ายไฟ  ในกรณีท่ีท่านตอ้งการเพิ่ม
จาํนวนอินพุต/เอาตพ์ุต สามารถใชห้น่วยขยายอินพุต/เอาตพ์ุต(Expansion I/O Units) เพื่อเพิ่มจาน
วนอินพตุ/เอาตพ์ตุไดโ้ดยการต่อเขา้ท่ี พอร์ตขยายอินพตุ/เอาตพ์ตุ ( Expansion I/O Unit Connector ) 
สามารถแสดงตวัอยา่ง PLC แบบ Block Type ใหเ้ห็นดงัภาพท่ี 2.1 
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2.1.2   โครงสร้างของ PLC  

PLC เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สาํหรับใชใ้นงานอุตสาหกรรม PLC ประกอบดว้ย หน่วย
ประมวลผลกลาง หน่วยความจาํ หน่วยรับขอ้มูล หน่วยส่งขอ้มูล   และหน่วยป้อนโปรแกรม PLC 
ขนาดเลก็ ส่วนประกอบทั้งหมดของ PLC จะรวมกนัเป็นเคร่ืองเดียว แต่ถา้เป็นขนาดใหญ่สามารถ
แยกออกเป็นส่วนประกอบยอ่ย ๆ ได ้ 

หน่วยความจาํของ PLC ประกอบดว้ย หน่วยความจาํชนิด RAM และ ROM หน่วยความจาํ
ชนิด RAM ทาํหนา้ท่ีเก็บโปรแกรมของผูใ้ชแ้ละขอ้มูลสาํหรับใชใ้นการปฏิบติังานของ PLC ส่วน 
ROM ทาํหนา้ท่ีเก็บโปรแกรมสาํหรับใชใ้นการปฏิบติังานของ PLC ตามโปรแกรมของผูใ้ช ้ ROM 
ยอ่มาจาก Read Only Memory สามารถโปรแกรมไดแ้ต่ลบไม่ได ้ถา้ชาํรุดแลว้ซ่อมไม่ได ้ 

1. RAM (Random Access Memory) หน่วยความจาํประเภทน้ีจะมีแบตเตอร่ีเลก็ ๆ ต่อไว ้
เพื่อใชเ้ล้ียงขอ้มูลเม่ือเกิดไฟดบั การอ่านและเขียนโปรแกรมลงใน RAM ทาํไดง่้ายมาก จึงเหมาะกบั
การใชง้านในระยะทดลองเคร่ืองท่ีมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขโปรแกรมบ่อย ๆ  

2. EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) หน่วยความจาํชนิด EPROM น้ี
จะตอ้งเคร่ืองมือพิเศษในการเขียนโปรแกรม การลบโปรแกรมทาํไดโ้ดยใชแ้สงอลัตราไวโอเลต
หรือตากแดดร้อนๆ นาน ๆ มีขอ้ดีตรงท่ีโปรแกรมจะไม่สูญหายแมไ้ฟดบั จึงเหมาะกบัการใชง้านท่ี
ไม่ตอ้งการเปล่ียนโปรแกรม  

3. EEPROM (Electrical Erasable Programmable Read Only Memory) หน่วยความจาํชนิด
น้ีไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือพิเศษในการเขียนและลบโปรแกรม โดยใชว้ิธีการทางไฟฟ้าเหมือนกบั RAM 
นอกจากนั้นกไ็ม่จาํเป็นตอ้งมีแบตเตอร่ีสาํรองไฟเม่ือไฟดบั ราคาจะแพงกวา่ แต่จะรวมคุณสมบติัท่ี
ดีของทั้ง RAM และ EPROM เอาไวด้ว้ย  
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(DC Current) สาํหรับใชส้ร้างโวลตต์ ํ่า (Low Level Voltage) ซ่ึงใชโ้ดยโปรเซสเซอร์ (Processor) 
และไอโอ โมดูล (I/O Modules) และแหล่งจ่ายไฟน้ีจะเกบ็ไวท่ี้ CPU หรือแยกออกไปติดตั้งท่ีจุดอ่ืน
กไ็ดข้ึ้นอยูก่บัผูผ้ลิตแต่ละราย 

2.1.5    ส่วนของอนิพตุและเอาต์พตุ (I/O Unit)  
ส่วนของอินพตุและเอาตพ์ตุ (I/O Unit) จะต่อร่วมกบัชุดควบคุมเพื่อรับสภาวะและสญัญาณ

ต่าง ๆ เช่น หน่วยอินพตุรับสญัญาณหรือสภาวะแลว้ส่งไปยงั CPU เพื่อประมวล เม่ือ CPU 
ประมวลผลแลว้จะส่งใหส่้วนของเอาตพ์ตุ เพื่อใหอุ้ปกรณ์ทาํงานตามท่ีโปรแกรมเอาไว ้ 

สญัญาณอินพตุจากภายนอกท่ีเป็นสวิตชแ์ละตวัตรวจจบัชนิดต่าง ๆ จะถูกแปลงใหเ้ป็น
สญัญาณท่ีเหมาะสมถูกตอ้ง ไม่วา่จะเป็น AC หรือ DC เพื่อส่งให ้ CPU ดงันั้น สญัญาณเหล่าน้ีจึง
ตอ้งมีความถูกตอ้งไม่เช่นนั้นแลว้ CPU จะเสียหายได ้ 

สญัญาณอินพตุท่ีดีจะตอ้งมีคุณสมบติัและหนา้ท่ีดงัน้ี  

   1. ทาํใหส้ญัญาณเขา้ ไดร้ะดบัท่ีเหมาะสมกบั PLC  
   2. การส่งสญัญาณระหวา่งอินพตุกบั CPU จะติดต่อกนัดว้ยลาํแสง ซ่ึงอาศยัอุปกรณ์

ประเภทโฟโตทรานซิสเตอร์ เพื่อตอ้งการแยกสญัญาณ (Isolate) ทางไฟฟ้าใหอ้อกจากกนั เป็นการ
ป้องกนไม่ให ้CPU เสียหายเม่ืออินพตุเกิดลดัวงจร  

   3. หนา้สมัผสัจะตอ้งไม่สัน่สะเทือน (Contact Chattering)  
 
      ในส่วนของเอาตพ์ตุ จะทาํหนา้ท่ีรับค่าสภาวะท่ีไดจ้ากการประมวลผลของ CPU แลว้

นาํค่าเหล่าน้ีไปควบคุมอุปกรณ์ทาํงาน เช่น รีเลย ์ โซลีนอยด ์หรือหลอดไฟ เป็นตน้   นอกจากนั้น
แลว้ ยงัทาํหนา้ท่ีแยกสญัญาณของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ออกจากอุปกรณ์เอาตพ์ตุ โดย
ปกติเอาตพ์ตุน้ีจะมีความสามารถขบัโหลดดว้ยกระแสไฟฟ้าประมาณ 1-2 แอมแปร์ แต่ถา้โหลด
ตอ้งการกระแสไฟฟ้ามากกวา่น้ี จะตอ้งต่อเขา้กบัอุปกรณ์ขบัอ่ืนเพื่อขยายใหรั้บกระแสไฟฟ้ามากข้ึน 
เช่น รีเลย ์หรือคอนแทคเตอร์ เป็นตน้ 
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2.1.6    ภาษาทีใ่ช้เขียนโปรแกรมให้กบั PLC 
PLC แต่ละยีห่อ้จะใชภ้าษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อสัง่ให ้ PLC ทางานตามความตอ้งการ

แตกต่างกนั ซ่ึงตามมาตรฐาน IEC1131-3 ไดแ้บ่งมาตรฐานภาษาต่างๆออกเป็น 5 แบบคือ 
1. Ladder Diagram 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4 Ladder Diagram 

2. Structure Text  Language 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5 Structure Text  Language 

 

 

 

 

 

Input

Input

Input

Output1 

Structure Text Language

If %I1.0 THEN 

%Q2.1 := TRUE 

ELSE 
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2

m

b

p

a

S1

run 

S2

end

3. Sequential Function Chart (GRAFCET) 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 2.6 Sequential Function Chart (GRAFCET) 

4. Function Block Diagram Language 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2.7 Function Block Diagram Language 
 

5. Instruction List Language 

 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 2.8  Instruction List Language 

2

3

4

1

1

3

2

Right

Load

Left

OR

& 

LD %M12 %M12

AND %I1.0 %I1.0 

ANDN %I1.1 %I1.1 

OR %M10 %M10 

ST %Q2.0 %Q2.0



 

2.2 มอเตอร์ไ

มอเต

เพราะมีคุณส

2.2.1
 เม่ือมี

สัดส่วนของแ

สนามแม่เหล็

ยอ้นกลบัจะท

เปล่ียนไป  ด้

 สนา

หรือ เหล็กกล

เป็นแกนหมุน

2.2.2
 ในก

และความตา้น

ภาพท่ี 2.9 วง

 

ไฟฟ้ากระแส

ตอร์ไฟฟ้ากร

สมบติัท่ีดีเด่นใ

1 หลกัการ
มีการผา่นกระ

แรงข้ึนกบักร

ล็ก ขณะท่ีทิศ

ทาํใหเ้กิดการ

ว้ยคุณสมบติั

ามแม่เหลก็ขอ

ลา้ โดยปกติส

นของมอเตอร์

2 คุณสมบั
การอธิบายคุณ

นทานของโร

งจรภายในขอ

สตรง 

ะแสตรงเป็นต

ในดา้นการปรั

รทาํงานของม
ะแสไฟฟ้าเขา้

ะแสแรงของ

ศทางของแรง

เปล่ียนแปลง

น้ีทาํใหม้อเต

องมอเตอร์ส่ว

ส่วนน้ีจะเป็น

ร์ 

บัตขิองมอเตอ
ณสมบติัของม

เตอร์ดว้ย วงจ

งมอเตอร์กระ

ตน้กาํลงัขบัเค

รับความเร็วไ

มอเตอร์กระแส
าไปยงัขดลวด

งสนามแม่เหล็

งกลบัตรงกนั

ของกระแส แ

อร์กระแสตร

วนหน่ึงเกิดข้ึน

นส่วนท่ียึดอยู่

อร์กระแสตรง
อเตอร์กระแส

จรภายในของ

ะแสตรง 

คล่ือนท่ีสาํคญั

ดต้ั้งแต่ความ

สตรง 
ดในสนามแม่

ลก็ โดยแรงจ

ขา้มกนั ถา้ห

และ สนามแม

งกลบัทิศทาง

นจากแม่เหล็

กบัท่ี และ ขด

สตรงใหล้ะเอี

งมอเตอร์เขียน

ญอยา่งหน่ึงใน

เร็วตํ่าสุดจนถึ

เหลก็จะทาํให

ะเกิดข้ึนเป็นม

ากกระแสขอ

ม่เหลก็เป็นผล

งการหมุนได ้

กถาวรซ่ึงจะถู

ดลวดเหน่ียว

ยดนั้นตอ้งพจิ

นไดด้งัภาพท่ี 

 

นโรงงานอุตส

ถึงสูงสุด 

หเ้กิดแรงแม่เ

มุมฉากกบักร

องสนามแม่เห

ลทาํใหทิ้ศทา

ถูกยึดติดกบัแ

นาํจะพนัอยู่ก

จารณาแรงดนั

 2.9 

13 

สาหกรรม

หลก็ซ่ึงมี

ระแสและ

หล็กไหล

งของแรง

แผน่เหลก็ 

กบัส่วนท่ี

นท่ีป้อน
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โดยสมมติใหทุ่้นโรเตอร์ไม่มีความตา้นทานอยูเ่ลย อนุกรมกบัความตา้นทานซ่ึงในท่ีน้ีกคื็อ

ความตา้นทานของขดลวดนัน่เอง แรงดนัท่ีขั้วต่อสายของมอเตอร์กคื็อผลบวกระหวา่งแรงดนัท่ีทุ่น

โรเตอร์ (VA) และ แรงดนัตกคร่อมความตา้นทานขดลวด (VR)  

 แรงดนั VA ถูกเรียกว่า แรงเคล่ือนเหน่ียวนาํป้อนกลบั  ( Back emf ) ซ่ึงเกิดข้ึนในโรเตอร์

ขณะท่ีหมุนแรงดนัท่ีเกิดข้ึนน้ีเป็นไปตากกฎของการเหน่ียวนาํแม่เหลก็ไฟฟ้าจากการเคล่ือนท่ีของ

ตวันาํในสนามแม่เหลก็ สมัพนัธ์กบัแรงเคล่ือนเหน่ียวนาํแม่เหลก็ และ ความเร็วในการเคล่ือนท่ีของ 

 แรงดนั VA ถูกเรียกว่า แรงเคล่ือนเหน่ียวนาํป้อนกลบั ( Back emf ) ซ่ึงเกิดข้ึนในโรเตอร์

ขณะท่ีหมุนแรงดนัท่ีเกิดข้ึนน้ีเป็นไปตากกฎของการเหน่ียวนาํแม่เหลก็ไฟฟ้าจากการเคล่ือนท่ีของ

ตวันาํในสนามแม่เหลก็ สมัพนัธ์กบัแรงเคล่ือนเหน่ียวนาํแม่เหลก็ และ ความเร็วในการเคล่ือนท่ีของ

ตวันาํ แรงดันท่ีเกิดข้ึนจะมีขั้วตรงกันขา้มกบัแรงดนัท่ีป้อนให้กับมอเตอร์ และ แปรผนัตรงกับ

ความเร็วในการหมุน ผลบวกของแรงดนัท่ีทุ่นโรเตอร์ (VA) และแรงดนัตกคร่อมขดลวด (VR) ตอ้ง

เท่ากบัแรงดนัท่ีป้อนใหก้บัมอเตอร์ (V)  

                                        V = VA + VR            (2-1) 

เม่ือพิจารณาตั้งแต่มอเตอร์หยดุน่ิง ความเร็วมีค่าเป็นศูนย ์ดงันั้น  VA = 0, VR = V กระแสท่ีไหลใน

มอเตอร์หาไดจ้าก  

                                                                 I = VR / R                                              (2-2) 

เม่ือมอเตอร์เร่ิมหมุนจะมีความเร็ว และ VA เพิ่มข้ึนเป็นเสน้ตรงตามความเร็ว VR ซ่ึงมีค่าเท่ากบัความ

แตกต่างระหวา่ง VA และ V จะเร่ิมลดลงกระแส I กจ็ะเร่ิมลดลงเช่นกนัขณะท่ีมอเตอร์ยงัมีความเร่ง

อยู ่ ความเร็วจะเพิ่มข้ึน แรงบิดจะลดลงจนกวา่จะถึงจุดซ่ึงแรงบิดจองมอเตอร์รับภาระโหลดได้

สมดุลพอดี ขณะท่ีมอเตอร์ไม่มีโหลด และ หมุนอยา่งอิสระจะมีเพียงค่าความฝืดของแบร่ิง และ แรง

ตา้นอากาศทาํให ้VA เกือบเท่ากบัค่า V 
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2.2.3 การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ 
  การควบคุมดว้ยตวัตา้นทานท่ีปรับค่าได ้

      เป็นรูปแบบพื้นฐานท่ีสุดของการควบคุมมอเตอร์คือ ใชต้วัตา้นทานปรับค่าไดอ้นุกรม

กบัมอเตอร์ โดยตวัตา้นทานท่ีปรับค่าไดจ้ะเป็นตวักาํหนดความเร็วในการหมุนของมอเตอร์ การ

บังคบัแบบน้ีไม่มีประสิทธิภาพเพราะกาํลับไฟสูญเสียไปในตัวความต้านทาน มักนิยมใช้กับ

มอเตอร์ตวัเลก็ๆ การบงัคบัแบบน้ีใหคุ้ณสมบติัการสตาร์ทดี (ใหแ้รงบิดสูงท่ีความเร็วตํ่า) แต่จะให้

ความเร็วสูงมากเม่ือมอเตอร์อยูใ่นภาวะท่ีมีโหลดนอ้ยๆ ดงันั้นการบงัคบัแบบน้ีมีประโยชน์เฉพาะ

ภาวะท่ีแรงตา้นคงท่ี เช่น การบงัคบัความเร็วของเคร่ืองจกัรเยบ็ผา้ เป็นตน้ 

 

 
ก. โหลดในอุดมคติ 

 

 
ข. โหลดในทางปฏิบติั 

 
ภาพท่ี 2.10 วงจรควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสตรงแบบใชต้วัตา้นทานอนุกรม 
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                              และกราฟแสดงคุณสมบติั 

 การควบคุมดว้ยวิธีเปล่ียนค่าแรงดนั 
      วิธีการน้ีดีกว่าวิธีการแรกแต่จะซับซ้อนกว่าต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ท่ีที

อตัราขยายกาํลงัสูง และ มอเตอร์จะถูกป้อนด้วยแรงดันท่ีเปล่ียนแปลงค่าได้ จากแหล่งจ่ายท่ีมี

อิมพีแดนซ์ตํ่า ขอ้ดีของการควบคุมวิธีน้ีคือ ถา้ความเร็วลดลงจากผลของแรงบิด แรงดนัท่ีป้อน

ใหก้บัมอเตอร์จะเพิ่มข้ึนเพื่อรักษาระดบัความเร็ว ส่วนขอ้เสียจากการควบคุมวิธีน้ีคือ เม่ือมอเตอร์มี

ความเร็วตํ่าแรงดนัท่ีป้อนใหก้บัมอเตอร์จะมีค่าตํ่าเช่นกนั 

 
ก. ความเร็วลดลงจากผลแรงบิด 

 

 

ข. ความเร็วสตาร์ตํ่าแรงดนัมอเตอร์ตํ่าลง 

 

ภาพท่ี 2.11 การควบคุมความเร็วโดยเปล่ียนค่าแรงดนั 



 

 
     

ดีกว่ากระแส

กว่าการบงัคั

ความเร็วท่ีกว้

 
       

โดยใชส้ญัญา

การทาํงานขอ

ถา้ Power Su

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.12 แ

ทาํไมถึงใช้ P

มีหลายเหตุผ

 

 

 

การควบคุมด
การควบคุมแ

สถูกปล่อยให้ ิ

บัดว้ยความต้

วา้งกวา่ 

การควบคุมแ
 Pulse width

าณเอาทพ์ตุแบ

องสัญญาณ P

upply มี 9V แ

แสดงสญัญาณ

PWM ในการค

ลวา่ทาํไม PW

PWM ง่ายใน
สญัญาณเดียว
PWM มีประ
and Full off )
PWM ทาํใหไ้
จะจ่ายกาํลงัไ

ดว้ยตวัตา้นท
แบบน้ีสามาร

ฟิลดค์งท่ี ผล

ตา้นทานท่ีปรั

แบบ PWM (P
h modulation

บบดิจิตอลขอ

PWM 

ละ duty cycle

ณ PWM 

ควบคุมความ

WM ถึงถูกเลือ

นการอินเตอร์เ
วในการควบค
สิทธิภาพ คือ
)  
ไดค่้า ทอร์ค แ
ไดเ้ตม็ท่ีทั้ง on

านท่ีปรับค่าไ
รถขบัดีซีมอเต

ลของคุณสมบั

ับค่าได ้และใ

Pulse Width 
n (PWM) คือ

องไมโครโปร

e = 
T
	เป็น 1

เร็วมอเตอร์

อกใชใ้นการค

เฟสกบัไมโค
คุมความเร็ว 
 Power Supp

และ ความเร็ว
n  และ off ( F

ได ้
ตอร์ไดค้วามเ

บติั ความเร็วแ

ให้การเร็คกูเล

 Modulation)
อ เทคนิคสาํห

รเซสเซอร์ควบ

0% จะไดเ้อา

ควบคุมความเ

รคอนโทรลเล

ply จะจ่ายกาํลั

วสูงสุดของมอ
Full on and Fu

เร็ว 10 : 1  

และแรงบิดได

ลทความเร็วค

) 
หรับควบคุมว

บคุม  

ทพ์ตุ 0.9V 

ร็วของมอเตอ

ลอร์ และ ใชเ้

ลงัไดเ้ตม็ท่ีทั้ง

อเตอร์ เป็นเพ
ull off )  

และให้การเร็

ดรั้บการปรับ

คงท่ีไดดี้ข้ึนต

วงจรทางดา้น

อร์ เช่น : 

เพียงแค่เอาทพ์

 on  และ off 

พราะ Power S
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ร็คกูเลทท่ี

ปรุงดีข้ึน

ตลอดช่วง

ฮาร์ดแวร์

พตุ

( Full on 

Supply 



 

2.3  สเตป็ม

สเตป็

360 องศา มี

หรือ 2 องศา

ตาํแหน่งแม่น

เคร่ืองอ่านบนั

 

2.3.1  
สเตป็

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.13 ส

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.14 ส

มอเตอร์ (Ste

ปมอเตอร์เป็น

มีลกัษณะไม่ต

าแลว้แต่ละโ

นยาํ เช่น ระบ

นทึกเหลก็ระบ

ชนิดและโคร
ปมอเตอร์มีลกั

สเตป็มอเตอร์

สเตป็มอเตอร์

epping Mot

นมอเตอร์ท่ีขบั

ต่อเน่ือง แต่มี

ครงสร้างขอ

บขบัเคล่ือนห

บบขบัเคล่ือน

รงสร้างของส
กัษณะดงัภาพ

แบบมีสาย 5 

แบบมีสาย 6

tor) 

บัเคร่ืองดว้ยพ

มีลกัษณะเป็น

องมอเตอร์ลกั

หวัแม่พิมพใ์น

นตาํแหน่งของ

สเต็ปมอเตอร์
พท่ี 2.13 – ภา

 

เสน้ 

เสน้ 

พลัส์ลกัษณะก

สเต็ป โดยแต

กษณะท่ีนํามอ

นเคร่ืองพิมพ(์

งปากกาใน X

พท่ี 2.15 

การขบัเคล่ือน

ต่ละสเตป็จะข

อเตอร์ไปใช้

(Printer)ระบบ

X-Y Ploter เป็น

น จะหมุนรอ

ขบัเคล่ือนได้

ช้จะเป็นงานที

บขบัเคล่ือนหั

นตน้ 
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บแกนได ้

้ 1,1.5,1.8 

ท่ีตอ้งการ

หวัอ่านใน



 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.15 ส

 

ภาพท่ี 2.16 โ

     2.3
 

เตอร

เล่ือย

เกิดแ

ใหโ้

การ

กาํลั

จาํน

แม่เห

ไดห้

สเตป็มอเตอร์

โครงสร้างสเต็

3.2  สเต็ปมอเ
1. แบบแ

ร์ (Stator) ท่ี

ยและโรเตอร์

แรงแม่เหลก็ไ

โรเตอร์หยดุอย

2. แบบแ

หมุนโรเตอร์

ลังอ่อน มีลักษ

นวนโพลในส

หล็กท่ีมีค่ารีลั

หลายๆ จุดดงั

หลายแบบไบ

ตป็มอเตอร์ 

ตอร์ทีพ่บในป
แม่เหลก็ถาวร

พนัขดลวดไว

ร์ทาํดว้ยแม่เห

ไฟฟ้าผลกัต่อโ

ยูก่บัท่ีแมจ้ะไ

แปรค่ารีลกัแต

์ไดอ้ย่างอิสร

ษณะเป็นฟัน

สเตเตอร์แรง

ลกัแตนทต์ํ่าท่ี

งนั้นเม่ือป้อน

บโพลาร์ 

ปัจจุบันมี 3 ลั
ร (Permanent

วห้ลายๆโพล

หล็กถาวร เพื่อ

โรเตอร์ทาํให้

ไม่ไดป้้อนไฟ

ตนซ์ (Variabl

ะแมจ้ะไม่ได้
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 สามารถรักษาสภาวะการหมุนของแกนไดโ้ดยไม่ทาํใหม้อเตอร์เสียหาย 
 ไม่มีแปลงถ่านทาํใหมี้อายกุารใชง้านท่ียาวนาน 
 มีลูกปืนความเท่ียงตรงสูง เพื่อช่วยการหมุนของแกนมีความแม่นยาํ 

 

2.4   บอลสกรู (Ball Screw) 

บอลสกรูเป็นรางเล่ือนท่ีตวัขบัเคล่ือนเชิงเส้นทางกลเปล่ียนการเคล่ือนท่ีเชิงมุมเป็นการ
เคล่ือนท่ีเชิงเสน้ท่ีมีแรงเสียดทานนอ้ยมาก โดยเพลาเกลียวมีลกัษณะเป็นร่องเฉียง ทาํหนา้ท่ีเป็นสกรู
สาํหรับใหลู้กปืนท่ีทาํหนา้ท่ีเหมือนกบัน็อตเคล่ือนท่ีไปมาภายในร่องเฉียงน้ีดว้ยความเเม่นยาํรวมทั้ง
มีความสามารถในการใชง้านหรือทนต่อเเรงเบียดสูงๆ   ดงันั้นบอลสกรูจึงสามารถทาํงานโดยมีแรง 
เสียดทานภายในตํ่า  บอลสกรูมีความทนทานต่อการใชง้าน จึงเหมาะสาํหรับทาํรางเล่ือนท่ีตอ้งการ
ความเเม่นยาํสูง  โดยส่วนประกอบของลูกทาํหน้าท่ีเสมือนกบัน็อต  ในขณะท่ีเกลียวในเพลาทาํ
หน้าท่ีเป็นสกรูการทาํงานบอลเเบร่ิงจะเคล่ือนท่ีภายในเสมือนนัต  บอลนัตจะอยู่ภายในร่องเฉียง
ของเพลา  เเละหมุนเวียนอยูภ่ายในร่องเกลียว ลูกปืนจะเล่ือนไปในทิศทางหน่ึงตามร่องเกลียวดว้ย
ภาระเเนวเเกน  เม่ือบอลนตัหมุนเวียนถึงปลายดา้นหน่ึงของนตั พวกมนัจะหมุนกลบัไปยงัปลายอีก
ด้านหน่ึง  บอลนัตจะสามารถหมุนเวียนอย่างต่อเน่ือง  ถา้บอลนัตไม่ได้มีกลไกการหมุนเวียน
กลบัไปมาบอลนตัจะเเตกออกจากปลายดา้นหน่ึงเม่ือมนัเคล่ือนถึงจุดช่วงสุดทา้ยของนตั  ดว้ยเหตุน้ี
จึงมีการพฒันาวิธีการหมุนเวียนบอลนตัไดห้ลายวิธีท่ีเเตกต่างกนั  บอลนตัท่ีอยูภ่ายนอกจะเคล่ือนท่ี
ภายในท่อยดึนอกเส้ือบอลสกรู เพื่อนาํทางใหบ้อลนตัเคล่ือนท่ีหมุนอยูภ่ายในท่อ เเละจะถูกเเทนท่ี 
กลบัลงไปในร่องเกลียว  
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2.5  สายพานลาํเลยีง (Conveyor Belt) 

สายพานลาํเลียง  ประกอบดว้ยแผ่นของสายพานท่ีมีลกัษณะเช่ือมเป็นวง  หมุนรอบลอ้

สายพานหรือพลูเลย ์ 2  ตวั หรือมากกวา่  2 ตวั  โดยท่ีพลูเลย ์1 ตวัหรือทั้ง 2 ตวัเป็นตวัขบัเคล่ือน  

ทาํหนา้ท่ีขบัเคล่ือนใหส้ายพานและส่ิงของหรือวสัดุบนสายพานเคล่ือนไปขา้งหนา้ 

2.5.1 การพฒันาสายพานลาํเลยีง 
      จากขบวนการปฏิบติัอุตสาหกรรม ทาํใหเ้กิดความตอ้งการใชเ้คร่ืองจกัรสามารถขนถ่าย

สินคา้หรือวสัดุไดค้ร้ังละจาํนวนมาก สายพานลาํเลียงจึงถือกาํเนิดข้ึนเพื่อลดเวลาและประหยดั

พลงังานในการขนส่งส่ิงของต่างๆ ซ่ึงในช่วงแรกการพฒันาสายพานลาํเลียงทาํโดยการใช้ฝ้าย 

(Cotton) เสริมแรงในสายพานยาง  และการใชง้านของสายพานก็จะลาํเลียงวสัดุท่ีมีนํ้ าหนกัเบา เช่น 

แป้ง เมล็ดพืช ต่อมาจึงไดพ้ฒันาสายพานให้มีความกวา้งมากข้ึน ความแขง็แรงสูงข้ึน ปรับเปล่ียน

โครงสร้างและวสัดุท่ีใชเ้พิ่มความสามารถในการใชง้านของสายพานใหสู้งข้ึน เช่น การใชส้ายพาน

ลาํเลียงลวดสลิงในงานเหมือง 

2.5.2 ชนิดของสายพานลาํเลยีง 
1. สายพานลาํเลียงแบบธรรมดา (Conventional Conveyor Belt ) 

2. สายพานลาํเลียงลวดสลิง (Steel Cord Conveyor Belt) 

 
 สายพานลาํเลยีงแบบธรรมดา 
1. ยางผวิบนหรือชั้นยางหุม้ดา้นบน (Top Cover) มีหนา้ท่ีรองรับวสัดุขนถ่ายและป้องกนัความ

เสียหายของชั้ นผา้ใบรับแรงจากการสัมผสักับวัสดุท่ีลาํเลียง  เช่น  แรงกระแทก  การเจาะทะลุ
 นํ้ ามนั ความร้อน ซ่ึงการเลือกใชช้นิดของยางผิวบนข้ึนอยู่กบัความ เหมาะสมของการใชง้าน 
เช่น ยางอีพีดีเอม็สาํหรับสายพานท่ีตอ้งการทนความร้อนสูงเป็นพิเศษ ยางไนไทรล์สําหรับสายพานท่ี
ตอ้ง สมัผสักบันํ้ามนั 

2. ชั้นผา้ใบรับแรง (Carcass) มีหนา้ท่ีเป็นแกนรับแรงดึงของสายพานทั้งเส้นและช่วยกระจาย
แรงดึงของสายพานระหวา่งการลาํเลียงวสัดุ วสัดุท่ีนิยมใชไ้ดแ้ก่  ฝ้าย เรยอน  โพลิเอสเทอร์  ไนลอน  
และเหลก็กลา้ 

3. ชั้นยางประสานผา้ใบ  (Skim  Rubber)  มีหนา้ท่ีประสานแต่ละชั้นเขา้ดว้ยกนั 



 

4. ยา
ผา้ใบรับแรงจ
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2.5.3 การต่อสายพาน (Belt Splice) 
สามารถทาํได ้3 วิธีไดแ้ก่ 

1. การต่อร้อน ( vulcanized splice ) เป็นวิธีท่ีทาํให้รอยต่อของสายพานมีความแขง็แรงมาก

ท่ีสุด  และให้ความต่อเน่ืองของรอยต่ออย่างสมํ่าเสมอ  โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีมีแรงดนัและ

ความร้อนเขา้มาช่วย 

2. การต่อเยน็  จะใชก้าว (adhesive)  เป็นตวัหลกัในการต่อ 

3. การต่อก๊ิบ  ใชใ้นกรณีท่ีมีความเร่งด่วนในการใช่งาน เน่ืองจากวิธีน้ีใชเ้วลานอ้ยกว่าการต่อ

ร้อนและการต่อเยน็ 

2.5.4   ความหนาของสายพานลาํเลยีง 
        สาํหรับการเลือกใชค้วามหนาของสายพานลาํเลียงนั้น ทางเราจะดูชนิดของวสัดุท่ีจะ

ลาํเลียงเป็นหลกั ดงัเช่นว่า วสัดุท่ีลาํเลียงนั้นมีลกัษณะรูปร่าง เป็นอย่างไรบา้ง มีมุมแหลม หรือว่า 

มุมท่ีมีความคม ของช้ินงาน ท่ีจะเป็นอนัตรายต่อสายพานขณะลาํเลียงหรือไม่ แต่ดูคุณสมบติัของ

ช้ินงานเป็นเกณฑ ์เพื่อเลือกชนิดและความหนาของสายพานลาํเลียงตามความเหมาะสม  ประเด็น

สาํหรับการเลือกความหนาของสายพานลาํเลียง 

1. ชนิดของช้ินงานท่ีจาํลาํเลียงบนสายพาน มีลกัษณะรูปร่างเป็นอยา่งไรบา้ง มีความคม หรือ

วา่มุมท่ีจะเป็นอนัตรายต่อสายพานหรือไม่ 

2. ขนาดของช้ินงาน ขนาดใหญ่มากนอ้ยแค่ไหน ความกวา้งเท่าไหร่ ความยาวเท่าไหร่ 

3. ความเร็วสําหรับการขนถ่ายช้ินงาน จะมีความเร็วแค่ไหน จะใชค้วามหนาเท่าไหร่ถึงจะ

เหมาะสมสาํหรับการใชล้าํเลียง 

4. ชนิดของผวิยาง จะดูว่า ผวิยางท่ีจะลาํเลียงใชส้าํหรับงานอะไร งานกดักร่อนหรือเปล่า งาน

ท่ีตอ้งการความสะอาดหรือเปล่าสภาวะการใชง้าน ใชง้านท่ีอุณหภูมิสูงหรือเปล่า ถา้หากว่า

อุณหภูมิสูงข้ึน ความหนาของสายพานลาํเลียงจะเพิ่มสูงข้ึนดว้ย 
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2.7  ตวัตรวจจบัสี (Color Sensors)   

ตวัตรวจจบัสี (Color Sensors) ไดมี้การใชง้านกนัมาอย่างยาวนานในไลน์ประกอบ
อุตสาหกรรม (Assembly Line) เพื่อทาํการตรวจจบัคุณสมบติัเฉพาะของช้ินส่วนต่าง ๆ ซ่ึงความ 
ทา้ทายของเซนเซอร์สีจะอยูท่ี่ความสามารถในการตรวจจบัหรือแบ่งแยกช้ินส่วนท่ีมีสีคลา้ยคลึงกนั
หรือสีท่ีมีความสะทอ้นแสงสูง เช่น ตวัอย่างของการเคลือบสีบนโลหะในอุตสาหกรรมประกอบ
รถยนตเ์ป็นเร่ืองยากท่ีจะทาํการแยกเฉดสีระหว่างสีเทาและสีทองออกจากกนั ดว้ยความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยีดา้นอิเล็กทรอนิกส์ ออฟติกและทางดา้นซอฟตแ์วร์ ทาํให้ปัจจุบนั ไดมี้การพฒันา
เซนเซอร์สีให้มีความลํ้ าหน้ามากยิ่งข้ึน   จนสามารถอ่านค่าความเข้มและค่าของสีได้ ด้วย
ความสามารถน้ีทาํให้ผูค้วบคุมหรือผูป้ฏิบติังานไดเ้ห็นว่าสีไหนถูกตรวจจบัและมีจาํนวนสีเท่าไหร่
ท่ีปรากฏให้เห็น และเทคโนโลยีดงักล่าวยงัสร้างให้เซนเซอร์มีความไวมากข้ึนจึงทาํให้ไม่ตอ้งใช้
แสงเงา (Luster)และลกัษณะความแตกต่างของแต่ละเฉดสีเป็นตวักาํหนด และเด๋ียวน้ีกระบวนการ
ต่าง ๆ ก็สามารถท่ีจะปรับตั้ งได้ ทาํให้สะดวกมากข้ึนแมแ้ต่ในอุตสาหกรรมท่ีมีความซับซ้อน 
รวมถึงทาํใหไ้ดสี้ท่ีถูกตอ้งแม่นยาํดว้ย 
 

2.7.1   โปรแกรมความไวสี           

         แต่ละชนิดของเซนเซอร์สีจะมี LED สีขาวท่ีมีความเขม้สูงซ่ึงปล่อยออกมารับแสงบน
เป้า (Target) และแสงท่ีสะทอ้นจากเป้าก็จะถูกวิเคราะห์ว่ามีส่วนประกอบของแสงสีแดง เขียว นํ้ า
เงิน (RGB) และความเขม้ของสีมากนอ้ยแค่ไหน ซ่ึงคุณลกัษณะน้ีถูกใชเ้พื่อการทวนสอบช้ินส่วนท่ี
ปรากฏอยู่ ว่ามีความถูกตอ้งหรือไม่ รวมถึงความถูกตอ้งของการประกอบและควบคุมสีของสินคา้
ในไลน์การผลิต 

                  การประยกุตใ์ชแ้ต่ละชนิดของเซนเซอร์สี ผูป้ฏิบติังานกบัเคร่ืองจกัรจะยึดเอาสีท่ีอยู่
ดา้นหนา้ของเซนเซอร์เป็นหลกั แลว้ทาํการโปรแกรมเขา้ไปให้ตรงกบัรายละเอียดของสีท่ีตอ้งการ
ตรวจจบั ในระหวา่งและหลงัจากเสร็จกระบวนการแลว้ ผูป้ฏิบติังานอาจจะแจง้ขอ้ผดิพลาดเก่ียวกบั
ความถูกตอ้งของสีวา่มีความมืดหรือสวา่งไป แต่ยงัคงอยูใ่นมาตรฐานของคุณภาพท่ียงัพอยอมรับได ้
จากนั้นผูป้ฏิบติังานจึงทาํการโปรแกรมใหม่อีกคร้ังใหย้า่นของการเซนเซอร์มีความกวา้งสูงกว่าหรือ
นอ้ยกว่าจุดตาํแหน่ง (Set Point) เพื่อให้ไดย้า่นการเซนเซอร์ท่ีถูกตอ้งท่ีสุดตามความตอ้งการ ถา้
เซนเซอร์มีหลายช่อง (Channel) ก็สามารถทาํการโปรแกรมใหจ้ดจาํสีไดห้ลายสี   โดยแบ่งเป็นช่อง
ละสี   สญัญาณสาํหรับแต่ช่องจะถูกแยกเตือนดา้นเอาตพ์ุต ดว้ยเทคโนโลยน้ีีทาํใหส้ามารถระบุสีได้
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น 
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าลอก ซ่ึง
ถ้าอ่านค่า
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ม่สามารถ
ทาํไม เช่น 
ท่ีไดจึ้งถูก
ขม้ของแต่
ฏิบติังาน



30 
 

ตารางท่ี 2.1 ความสอดคลอ้งของสีท่ีใชค้วามเขม้ของการอ่านค่าสี RGB แต่ละตวั 

 

  ถา้สาเหตุเกิดมาจากการเปล่ียนแปลงของสีซ่ึงไม่ปรากฏใหเ้ห็นหรือถา้ไม่มีหนา้จอใน
ท่ีนั้น ๆ สัญญาณอะนาลอกของ RGB สามารถท่ีจะแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลและป้อนเขา้สู่ระบบ
รับขอ้มูล (Data Acquisition System) เพื่อหาขอ้สรุปและทาํการวิเคราะห์ค่าท่ีไดจ้ากการอ่านของ
เซนเซอร์ ซ่ึงเซนเซอร์บางตวัอาจจะมีโหมดการเก็บขอ้มูล (Data-dump Mode) ท่ีไดจ้ากการอ่านค่า
ดิบเป็นสญัญาณดิจิตอลและทาํการส่ือสารผา่นการเช่ือมต่อดว้ยบสั RS-232 

       เซนเซอร์แบบใหม่จะมีเกณฑค์วามคลาดเคล่ือนจากโปรแกรมในแต่ละส่วนประกอบ
ของสี (RGB) ท่ีสร้างข้ึนเป็นลกัษณะเฉพาะสี ในส่วนท่ีเพิ่มข้ึนน้ี ระยะของความคลาดเคล่ือน
สามารถปรับค่าไดบ้นพื้นฐานแบบช่องต่อช่อง (Channel-by-Channel) ซ่ึงทาํให้ง่ายในการควบคุม
กระบวนการต่าง ๆ ดงัตวัอยา่งเช่น ผูค้วบคุมสามารถท่ีจะตดัสินใจอ่านค่าแบบฉุกเฉินดว้ยการแทน
ค่าสีท่ีสอดคลอ้งและถูกตอ้งในการปฏิบติังาน เช่น มีการปรับตั้งค่าระดบัของสีแดงใหท่ี้ตํ่ากว่ายา่น
จริงของสีนํ้าเงินและเขียว แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นจะตอ้งอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้เป็นตน้ 

2.7.3 การประกอบช้ินส่วน 

                            การใชง้านในไลน์ประกอบช้ินส่วน สามารถใชป้ระโยชนจ์ากเซนเซอร์สีได ้เน่ืองจาก
เซนเซอร์สีจะมีหน่วยความจาํท่ีสามารถเกบ็ค่าสีไวไ้ดห้ลากหลายสี ทาํใหร้ะบบควบคุมสามารถท่ี
จะระบุสีของช้ินส่วนต่าง ๆ ซ่ึงสมัพนัธ์กบัเซนเซอร์สีได ้ตวัอยา่งเช่น ในไลน์ประกอบช้ินส่วน
รถยนต ์ซพัพลายเออร์ตอ้งการท่ีจะแน่ใจวา่ช้ินส่วนของ ประตู, เบาะ, การเยบ็ และคอนโซล มี
ความถูกตอ้งสอดคลอ้งกนั   แมว้า่แต่ละช้ินส่วนจะมีสีท่ีต่างจากเฉดสีเบจกต็าม สีท่ีถูกโปรแกรมไว้
แต่ละสีภายในเซนเซอร์แต่ละช่อง 1, 2, 3 และ 4 จะแสดงค่าสีตามความแตกต่างของช้ินส่วนท่ี
ตอ้งการใชไ้ด ้ในขณะท่ีทาํการประกอบ  เคร่ืองจกัรกจ็ะทาํการหยบิหรือคดัเอาช้ินส่วนท่ีถูกตอ้ง
ตามคาํสัง่ และถา้สีมีความผดิแปลกไป ส่วนท่ีควบคุมกจ็ะรู้วา่ช้ินส่วนไหนไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

 ส่วนประกอบของสี 
(% Full Scale) 

Analog Output 
DC Voltage 

Discrete Outputs 
(1=Match) 

ช่อง ตวัอยา่งสี แดง เขียว นํ้าเงิน แดง เขียว นํ้าเงิน ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3
1 สม้ 72.3 10.6 7.5 3.615 0.53 0.375 1 0 0 
2 ฟ้าอ่อน 8.3 27.2 59.7 0.415 1.36 2.985 0 1 0 
3 เขียวพรายนํ้า 33.8 78.8 59.8 1.690 3.940 2.990 0 0 1 
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       อีกหน่ึงตวัอย่างการใชง้านก็คือ ช้ินส่วนต่าง ๆ ท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบรถยนตเ์พื่อให้
ตรงตามสีภายในท่ีเป็นสีเบจ สีเทา หรือสีเงิน แต่ละกลุ่มช้ินส่วนต้องมีสีท่ีสัมพนัธ์กัน ดังนั้ น 
เซนเซอร์จะตอ้งมีความสามารถท่ีจะเก็บค่าสีไดร้วม 12 จาํนวนสีดว้ยกนั ดว้ยความสามารถและ
ตน้ทุนท่ีถูกลงของ ICs ยิง่จะทาํใหเ้ซนเซอร์มีแนวโนม้ท่ีจะสามารถจดจาํค่าสีไดม้ากข้ึน ดงันั้น คุณ
สามารถท่ีจะทาํการตั้ งค่าการผลิตได้โดยไม่ตอ้งทาํการโปรแกรมตวัเซนเซอร์ใหม่ จึงทาํให้มี
ประสิทธิภาพสูงและเหมาะสาํหรับการผลิตท่ีตอ้งทาํการเปล่ียนค่าสีบ่อย ๆ 

2.7.4 ความแม่นยาํในการตั้งค่า      
     เม่ือมีแสงตกกระทบกบัตาํแหน่งใด (จุดร้อน : Hot Spots) ก็จะทาํใหต้าํแหน่งนั้นมีค่า
ความสวา่งกวา่เดิม จึงอาจเป็นสาเหตุใหเ้ซนเซอร์อ่านค่าสีผดิเพี้ยนไปจากค่าจริง เซนเซอร์สีบาง
ตวัจะใชต้วัเลือกในการตั้งค่าท่ีถูกตอ้งเพ่ือแกปั้ญหาน้ี การตั้งค่าจะข้ึนอยูก่บัค่าอลักอริทึมภายใน
ซอฟต์แวร์ของตวัเซนเซอร์ท่ีจะสามารถทาํให้จุดร้อนนั้นหายไป ด้วยเหตุผลขอ้น้ีจึงทาํให้
เซนเซอร์จาํเป็นตอ้งมีลาํแสงตกกระทบท่ีกวา้งและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเซนเซอร์ตอ้งมี
ความไวเพ่ือท่ีจะรักษาตาํแหน่งของระยะการทาํงานท่ีถูกตอ้งไว ้
 

2.7.5 การใช้งานในกระบวนการผลติ 
            ปัจจุบนัคุณสามารถนาํเซนเซอร์สีมาใชก้บัการทาํงานไดห้ลากหลาย เซนเซอร์สีปัจจุบนั
มีความทนัสมยัของอุปกรณ์ความไวสีมากข้ึน มีระบบการทาํงานแบบอตัโนมติัท่ีสามารถป้องกนั
การเปล่ียนแปลงของสีโดยเซนเซอร์ท่ีอินพุต เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ผูท่ี้ทาํการ
ควบคุมสามารถท่ีจะทาํการปรับไดท่ี้หนา้งานหรือในกระบวนการ  จากคุณสมบติัดงักล่าวสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้งานในสายการผลิตท่ีต้องคาํนึงถึงรายละเอียดของสีอย่างเคร่งครัด เช่น ใน
อุตสาหกรรมยอ้มผา้ เคร่ืองแบบหรือผา้ท่ีตอ้งใชสี้ยอ้มจะถูกกาํหนดความถูกตอ้งของสียอ้มอย่าง
เคร่งครัด เช่นเดียวกบักระบวนการพิมพ,์ กระบวนการฉีดแม่พิมพพ์ลาสติก และระบบพ่นหรือ
เคลือบสี ท่ีตอ้งคาํนึงถึงคุณภาพของสีในกระบวนการผลิต 
 

2.7.6 ย่านความกว้างของอุปกรณ์ความไวสี 

       หน้าท่ีของเซนเซอร์สีก็คือ เป็นอุปกรณ์ท่ีใชเ้พื่อทาํการทวนสอบเป้าหมายหรือวตัถุท่ี
เฉพาะเจาะจงเพื่อใหมี้ความถูกตอ้งของสีท่ีตรงกนั การสอบเทียบเซนเซอร์สีทาํไดง่้ายไม่ยุง่ยากดว้ย
เคร่ืองมือสอบเทียบซ่ึงจะใหค่้าความถูกตอ้งแม่นยาํในการวดัของสีท่ีตรงกนั (ดงัตารางท่ี 2.2) 
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ตารางท่ี 2.2 การประเมินค่าของอุปกรณ์ความไวสี 

 

        ระบบการทวนสอบสีจะใชก้ารวดัค่าจากหลายจุดและสามารถแบ่งแยกระหว่างสีท่ี
ปรากฏข้ึนต่อสายตาได้ ดังเช่น  ระบบท่ีถูกใช้สําหรับทวนสอบสีเช่นท่ีใช้กับเซนเซอร์สี  
นอกจากนั้นระบบน้ียงัสามารถรายงานความคลาดเคล่ือนของสีในขั้นตอนสุดทา้ยของการควบคุม
คุณภาพไดอี้กดว้ย 

        ธรรมดาของเซนเซอร์สีจะถูกนําไปใช้กับอุตสาหกรรมท่ีตอ้งการความเร็วในการ
ทาํงานสูง และใชท้าํการวดั 3 ค่า (แดง, เขียว, นํ้าเงิน: RGB) เพื่อแบ่งแยกจาํนวนของสีท่ีแตกต่างกนั 
ซ่ึงปัจจุบนัคุณสามารถใชเ้ซนเซอร์สียคุใหม่ท่ีมีความเร็วสูงกว่าในการใชง้านในราคาท่ีไม่แพง และ
ใหป้ระสิทธิภาพการทาํงานท่ีคุม้ค่ากวา่ 

 

อุปกรณ์ การแบ่งแยก ตาํแหน่งของการวดั เอาตพ์ุต ตน้ทุน 

เคร่ืองวดัค่าสี หลายสี ไม่จาํกดั ความเขม้สี $2,000 - $25,000 

ระบบทวนสอบสี 
สีปรากฏต่อสายตา 
มีความจาํ 50 สี 

หลายตาํแหน่ง 
ผา่น/ไม่ผา่น 
ความเขม้สี 

$5,000 

เซนเซอร์สียคุใหม่ 
ระบุค่าสีจริง 
มีความจาํ 15 สี 

3 สี (RGB) ดว้ยการ
ควบคุมค่าของความ

คลาดเคล่ือน 

ผา่น/ไม่ผา่น 
ความเขม้สี 

$500 - $2,000 

เซนเซอร์สี 
สีท่ีเหมือนกนั 
มีความจาํ 4 สี 

3 สี (RGB) ผา่น/ไม่ผา่น $500 - $1,000 

เคร่ืองตรวจจบัสี 
โดยหยาบๆ 
มีความจาํ 1 สี 

1 ผา่น/ไม่ผา่น $300 


