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จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

 1. รูและเขาใจเกี่ยวกับระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน

 2. สามารถอานและเขียนวงจรการทํางานระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส

 3. สามารถตอวงจรการทํางานระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส

 4. มเีจตคตแิละกิจนสิยัทีด่ใีนการทํางานดวยความละเอยีดรอบคอบ ปลอดภัย เปนระเบยีบ 

  สะอาด ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา

 1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกสตามคูมือ

 2. ตอวงจรการทํางานระบบนิวเมติกสและระบบไฮดรอลิกส

 3. บํารุงรักษาระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส

คําอธิบายรายวิชา

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน ชนิด 

สัญลักษณ โครงสรางการทํางานของอุปกรณ การอาน การเขียนวงจร การตอวงจรควบคุมทิศทาง 

วงจรปรบัความเรว็ วงจรเรยีงลาํดบั วงจรหนวงเวลา วงจรควบคมุดวยมอื วงจรควบคมุโดยอตัโนมตัิ 

และการบํารุงรักษาระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน

งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื�องต้น
(Basic Pneumatics and Hydraulics Job) 

รหัสวิชา 20101-2010

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562
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ตารางวิเคราะหสมรรถนะ รายวิชา งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน
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1 การศึกษาหลักการเบื้องตนของระบบนิวเมติกส 

2 การศึกษาการปรับปรุงคุณภาพลมอัด 

3 การศึกษากระบอกสูบและมอเตอรลมในระบบนิวเมติกส 

4 การศึกษาและการปฏิบัติงานควบคุมกระบอกสูบดวยวาลวควบคุมทิศทางลม

อัดแบบโดยตรง
 

5 การศึกษาและการปฏิบัติงานควบคุมกระบอกสูบดวยวาลวควบคุมทิศทางลม

อัดแบบโดยออม
 

6 การศกึษาและการปฏิบตังิานควบคมุกระบอกสบูดวยวาลวควบคมุการไหลทางเดยีว  

7 การศกึษาและการปฏบิตังิานควบคมุกระบอกสบูดวยวาลวควบคมุความดนัลมอดั  

8 การศกึษาและการปฏิบัตงิานควบคมุกระบอกสบูดวยวาลวควบคมุอตัราการไหลลมอดั  

9 การศึกษาและการปฏิบัติงานควบคุมการทํางานกระบอกสูบแบบตอเนื่อง  

10 การศึกษาหลักการเบื้องตนของระบบไฮดรอลิกส 

11 การศึกษากระบอกสูบไฮดรอลิกสและมอเตอรไฮดรอลิกส 

12 การศึกษาและการปฏิบัติงานควบคุมกระบอกสูบไฮดรอลิกสและมอเตอร

ไฮดรอลิกสดวยวาลวควบคุมทิศทางในระบบไฮดรอลิกส
 

13 การศึกษาและการปฏิบัติงานควบคุมกระบอกสูบไฮดรอลิกสดวยวาลวระบาย

ความดัน
 

14 การศกึษาและการปฏิบตังิานควบคมุกระบอกสบูไฮดรอลกิสดวยวาลวกันกลบั 

และวาลวควบคุมการไหล
 

สมรรถนะรายวิชา

หนวยที่

งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื�องต้น
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 หนังสือเรียนวิชางานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน รหัสวิชา 20101-2010 (1-3-2) 

หลกัสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชพี (ปวช.) พุทธศกัราช 2562 ประเภทวิชาอตุสาหกรรม โดยครอบคลุม

จุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เปนวิชารวมภาคทฤษฎีและปฏิบัติอยู

ดวยกัน เพื่อตองการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 

โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการเรียนการสอน 

ในการเรียบเรียงไดแบงเนื้อหาออกเปน 14 บท ในแตละบทเรียนจะมีแบบฝกหัด แบบทดสอบ และ

ใบงาน เพื่อใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติงาน คิดวิเคราะห ในการทําใบงาน

 หวงัวา หนงัสอืเรยีนวชิางานนวิเมตกิสและไฮดรอลกิสเบือ้งตนเลมนี ้จะอํานวยความสะดวก

ตอการเรียนการสอน ชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค

สะอาน หรั่งชาง

คํานํา
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หนวยที่ 1 การศึกษาหลักการเบื้องตนของระบบนิวเมติกส 1
 หลักการเบื้องตนของระบบนิวเมติกส 3
 ขอดีและขอเสียของระบบนิวเมติกส 5
 เครื่องผลิตลมอัดและการระบายความรอน 6
 ถังเก็บลมอัด ทอลมอัดและการจายลมอัด 9
แบบฝกหัดทายบทที่ 1 14
คําศัพทที่ควรรูประจําบทเรียน 19

หนวยที่ 2 การศึกษาการปรับปรุงคุณภาพลมอัด 20
 การปรับปรุงคุณภาพลมอัด 22
แบบฝกหัดทายบทที่ 2 26
คําศัพทที่ควรรูประจําบทเรียน 31

หนวยที่ 3 การศึกษากระบอกสูบและมอเตอรลมในระบบนิวเมติกส 32
 กระบอกสูบและมอเตอรลมในระบบนิวเมติกส 34
 โครงสรางและการทํางานของกระบอกสูบทํางานทางเดียว 34
 โครงสรางและการทํางานของกระบอกสูบทํางานสองทาง 35
 โครงสรางและการทํางานของมอเตอรลม 37
แบบฝกหัดทายบทที่ 3 40
คําศัพทที่ควรรูประจําบทเรียน 45

หนวยที่ 4 การศึกษาและการปฏิบัติงานควบคุมกระบอกสูบดวยวาลวควบคุมทิศทางลมอัด แบบโดยตรง 46
 วาลวควบคุมทิศทางลมอัด 49
 การเขียนและการอานสัญลักษณของวาลวควบคุมทิศทางลมอัด 49
 การควบคุมวาลวควบคุมทิศทางลมอัดดวยมือและกลไก 51
 โครงสรางและการทํางานของวาลวควบคุมทิศทาง 2/2 52
 โครงสรางและการทํางานของวาลวควบคุมทิศทางลมอัด 3/2 53
 โครงสรางและการทํางานของวาลวควบคุมทิศทางลมอัด 4/3 58
 โครงสรางและการทํางานของวาลวควบคุมทิศทางลมอัด 5/2 60
แบบฝกหัดทายบทที่ 4 62
คําศัพทที่ควรรูประจําบทเรียน 73

หนวยที่ 5 การศึกษาและการปฏิบัติงานควบคุมกระบอกสูบดวยวาลวควบคุมทิศทางลมอัด แบบโดยออม  74
 วาลวควบคุมทิศทางลมอัดโดยออม 77
 การเขียนและอานสัญลักษณวาลวควบคุมทิศทางลมอัดโดยออม 77
 โครงสรางและหลักการทํางานวาลวควบคุมทิศทางลมอัด 3/2 78
 โครงสรางและหลักการทํางานวาลวควบคุมทิศทางลมอัด 4/2 80
 โครงสรางและหลักการทํางานวาลวควบคุมทิศทางลมอัด 5/2 84
แบบฝกหัดทายบทที่ 5 87
คําศัพทที่ควรรูประจําบทเรียน 105

สารบัญ
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หนวยที่ 6 การศึกษาและการปฏิบัติงานควบคุมกระบอกสูบดวยวาลวควบคุมการไหลทางเดียว 106
 วาลวควบคุมการไหลทางเดียว (Non - Return Valves) 108
 การเขียนและอานสัญลักษณและความหมายของวาลวควบคุมการไหลทางเดียว 108
 โครงสรางและการทํางานวาลวกันกลับทางเดียว  109
 โครงสรางและการทํางานวาลวกันกลับสองทาง  110
 โครงสรางและการทํางานวาลวความดันลมสองทาง 111
 โครงสรางและการทํางานวาลวระบายลมเร็ว 112
 โครงสรางและการทํางานวาลวหนวงเวลา 113
แบบฝกหัดทายบทที่ 6 115
คําศัพทที่ควรรูประจําบทเรียน 139

หนวยที่ 7 การศึกษาและการปฏิบัติงานควบคุมกระบอกสูบดวยวาลวควบคุมความดันลมอัด 140
 วาลวควบคุมความดันลมอัด (Pressure Control Valve) 142
 การเขียนและอานสัญลักษณและความหมายของวาลวควบคุมความดันลมอัด 142
 โครงสรางและการทํางานของวาลวจํากัดความดันลมอัด 143
 โครงสรางและการทํางานของวาลวลําดับความดันลมอัด 143
 โครงสรางและการทํางานของวาลวปรับความดันลมอัด 144
แบบฝกหัดทายบทที่ 7 147
คําศัพทที่ควรรูประจําบทเรียน 163

หนวยที่ 8 การศึกษาและการปฏิบัติงานควบคุมกระบอกสูบดวยวาลวควบคุมอัตราการไหลลมอัด 164
 วาลวควบคุมอัตราการไหลลมอัด (Flow Control Valve) 166
 การเขียนและอานสัญลักษณและชื่อวาลวควบคุมอัตราการไหลลมอัด 166
 โครงสรางและการทํางานของวาลวหรี่แบบปรับคาไมได 166
 โครงสรางและการทํางานของวาลวหรี่แบบปรับคาได 168
 โครงสรางและการทํางานของวาลวปรับอัตราไหลทางเดียว 169
แบบฝกหัดทายบทที่ 8 171
คําศัพทที่ควรรูประจําบทเรียน 182

หนวยที่ 9 การศึกษาและการปฏิบัติงานควบคุมการทํางานกระบอกสูบแบบตอเนื่อง 183
 งานควบคุมการทํางานกระบอกสูบแบบตอเนื่อง 185
 วิธีการเขียนรหัสอุปกรณทํางานในระบบนิวเมติกส 185
 การเขียนไดอะแกรมการทํางานของอุปกรณในระบบนิวเมติกส 187
แบบฝกหัดทายบทที่ 9 190
คําศัพทที่ควรรูประจําบทเรียน 201

หนวยที่ 10 การศึกษาหลักการเบื้องตนของระบบไฮดรอลิกส 202
 หลักการเบื้องตนของระบบไฮดรอลิกส 204
 ขอดีและขอเสียของระบบไฮดรอลิกส 205
 อุปกรณทํางานในระบบไฮดรอลิกส 206
 ชุดตนกําลังไฮดรอลิกส 206
 การเขียนและอานสัญลักษณของชุดตนกําลังไอดรอลิกส 207
 ถังเก็บนํ้ามันไฮดรอลิกส 208
 ปมนํ้ามันไฮดรอลิกส  208
 สายนํ้ามันไฮดรอลิกสและนํ้ามันไฮดรอลิกส 211
แบบฝกหัดทายบทที่ 10 212
คําศัพทที่ควรรูประจําบทเรียน 217
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งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื�องต้น

หนวยที่ 11 การศึกษากระบอกสูบไฮดรอลิกสและมอเตอร ไฮดรอลิกส 218
 กระบอกสูบไฮดรอลิกสและมอเตอร ไฮดรอลิกส 220
 การเขียนและการอานสัญลักษณของกระบอกสูบไฮดรอลิกสและมอเตอร ไฮดรอลิกส 220
 โครงสรางและหลักการทํางานของกระบอกสูบไฮดรอลิกสทํางานทางเดียว  220
 โครงสรางและหลักการทํางานของกระบอกสูบไฮดรอลิกสทํางานสองทาง 221
แบบฝกหัดทายบทที่ 11 225
คําศัพทที่ควรรูประจําบทเรียน 230

หนวยที่ 12 การศกึษาและการปฏิบัตงิานควบคุมกระบอกสูบไฮดรอลิกสและมอเตอร ไฮดรอลิกสดวยวาลวควบคุมทิศทางในระบบไฮดรอลิกส 231
 วาลวควบคุมทิศทางในระบบไฮดรอลิกส (Hydraulic Directional Control Valve) 234
 การเขียนและการอานสัญลักษณของวาลวควบคุมทิศทางในระบบไฮดรอลิกส 234
 การอานสัญลักษณวาลวควบคุมทิศทางในระบบไฮดรอลิกส 235
 โครงสรางและหลักการทํางานวาลวควบคุมทิศทางแบบ 2/2 235
 โครงสรางและหลักการทํางานวาลวควบคุมทิศทางแบบ 3/2 236
 โครงสรางและหลักการทํางานวาลวควบคุมทิศทางแบบ 4/2 237
 โครงสรางและหลักการทํางานวาลวควบคุมทิศทางแบบ 4/3 239
แบบฝกหัดทายบทที่ 12 241
คําศัพทที่ควรรูประจําบทเรียน 261

หนวยที่ 13 การศึกษาและการปฏิบัติงานควบคุมกระบอกสูบไฮดรอลิกสดวยวาลวระบายความดัน 262
 วาลวระบายความดัน (Pressure Relief Valve) 264
 การเขียนและการอานสัญลักษณของวาลวระบายความดันในระบบไฮดรอลิกส 264
 โครงสรางและหลักการทํางานวาลวระบายความดันแบบปรับไดควบคุมโดยตรง (Pressure Control Valve, Adjustable) 264
 โครงสรางและหลักการทํางานวาลวระบายความดันแบบปรับไดควบคุมโดยออม (Pilot Controlled Pressure Relief Valve) 265
แบบฝกหัดทายบทที่ 13 267
คําศัพทที่ควรรูประจําบทเรียน 275

หนวยที่ 14 การศึกษาและการปฏิบัติงานควบคุมกระบอกสูบไฮดรอลิกสดวยวาลวกันกลับและวาลวควบคุมการไหล 276
 วาลวกันกลับและวาลวควบคุมการไหล (Check valve and Flow Control Valve) 278
 การเขียนและการอานสัญลักษณของวาลวกันกลับและวาลวควบคุมการไหลในระบบไฮดรอลิกส 278
 โครงสรางและหลักการทํางานของวาลวกันกลับ 278
 โครงสรางและหลักการทํางานของวาลวควบคุมการไหล 280
แบบฝกหัดทายบทที่ 14 284
คําศัพทที่ควรรูประจําบทเรียน 295

บรรณานุกรม  296
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PED PED 

1การศึกษาหลักการเบื�องต้นของระบบนิวเมติกส์

งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื�องต้น

สาระการเรียนรู
 1. หลักการเบื้องตนของระบบนิวเมติกส

  1.1 ความหมายของระบบนิวเมติกส

  1.2 ทฤษฎีลมอัด

 2. ขอดีและขอเสียของระบบนิวเมติกส

 3. เครื่องผลิตลมอัดและการระบายความรอน

 4. ถังเก็บลมอัด ทอลมอัดและการจายลมอัด

สมรรถนะประจําหนวย
 1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนของระบบนิวเมติกส

 2. ปฏิบัติงานตรวจระบบลมอัดไดถูกตองตามคูมือ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
 1. อธิบายหลักการเบื้องตนของระบบนิวเมติกสไดถูกตอง

 2. บอกขอดีและขอเสียของระบบนิวเมติกสไดถูกตอง

 3. บอกหนาที่ของเครื่องผลิตลมอัดและการระบายความรอนไดถูกตอง

 4. บอกหนาที่ของถังเก็บลมอัด ทอลมอัดและการจายลมอัดไดถูกตอง

 5. ปฏิบัติงานตรวจระบบลมอัดไดถูกตองตามคูมือ

 6. ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ปลอดภัย สะอาด เรียบรอย รักษาสิ่งแวดลอม อยางมีเหตุ

  และผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยที ่1การศึกษาหลักการเบื�องต้น
ของระบบนิวเมติกส์
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การศึกษาหลักการเบื�องต้นของระบบนิวเมติกส์2

งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื�องต้น

ผังมโนทัศนนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ�ยง
ไปใชในการปฏิบัติงาน

มีเหตุผล
1. อธิบายหลักการเบื้องตนของระบบนิวเมติกสไดถูกตอง

2. บอกขอดีและขอเสียของระบบนิวเมติกสไดถูกตอง

3. บอกหนาท่ีของเครือ่งผลติลมอดัและการระบายความรอนไดถูกตอง

4. บอกหนาที่ของถังเก็บลมอัด ทอลมอัดและการจายลมอัดไดถูกตอง

ภูมิคุมกัน
1. เตรียมความพรอมดาน วัสดุ อุปกรณสอดคลองกับงานไดอยางถูกตอง

2. ปฏบิตังิานไดอยางถูกตอง ปลอดภัย สะอาด เรยีบรอย รกัษาสิง่แวดลอม 

 อยางมีเหตุและผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความรูและทักษะ
1. หลักการเบื้องตนของระบบนิวเมติกส

 1.1 ความหมายของระบบนิวเมติกส

 1.2 ทฤษฎีลมอัด

2. ขอดีและขอเสียของระบบนิวเมติกส

3. เครือ่งผลติลมอดัและการระบายความรอน

4. ถังเก็บลมอัด ทอลมอัดและการจายลมอัด

คุณธรรม
1. รอบคอบ ใฝรู มีความคิดริเริ่ม

2. ซือ่สตัย รบัผดิชอบ ตรงตอเวลา

3. สามารถทํางานรวมกันได

พอประมาณ
1. ปฏิบตังิานตรวจระบบลมอดัไดถกูตองตามคูมอื

การศึกษาหลักการเบื้องตนของระบบนิวเมติกส
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3การศึกษาหลักการเบื�องต้นของระบบนิวเมติกส์

งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื�องต้น

ความหมายของระบบนิวเมติกส
 คําวา นิวเมติกส (Pneumatic) มาจากภาษากรีก วา Pneuma ซึ่งหมายถึง ลมซึ่งสามารถนํา

มาเปนตัวกลางเพื่อประโยชนในการใชงาน

 ระบบนิวเมติกส คือ ระบบท่ีใชลมอัดเปนตัวกลางในการสงถายกําลัง หรือการควบคุม

อุปกรณทํางาน ซึ่งเปลี่ยนพลังงานลมเปนพลังงานกล

ทฤษฎีลมอัด
 ความดัน (Pressure) หมายถึง แรงกดดันของอากาศตอพื้นที่ 1 ตารางหนวย เครื่องมือที่ใช

สําหรับวัดความดัน คือ เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) 

 หนวยของความดัน ไดแก นิวตัน/ตารางเมตร (N/m2) กิโลปอนด/ตารางเซนติเมตร (kp/cm2) 

ปาสคาล (Pa) กิโลกรัมแรง/ตารางเซนติเมตร (kgf/cm2) บาร(bar) ปอนด/ตารางนิ้ว (lb/in2)

 เมื่อ N/m2 คือ คาของปาสคาล (Pascal, Pa)

    1 Pa =  1 N/m2

       =  10-5 bar

    1 bar =  10 kPa หรือ 10 kN/m2

       =  10 N/cm2

       =  105 Pa

       =  14.5 lb/in2

 หาความดันไดจาก 

    P   =  F/A

 เมื่อ  P   =  ความดัน (N/m2)

    F   =  แรง (N)

    A   =  พื้นที่ (m2)

หลักการเบื้องตนของระบบนิวเมติกส

รูปที่ 1.1 ตัวอยางการใชงานระบบนิวเมติกส 
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การศึกษาหลักการเบื�องต้นของระบบนิวเมติกส์4

งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื�องต้น

 แรง (Force) หมายถึง การกระทําของวัตถุหน่ึงตอวัตถุหน่ึง มีหนวยเปน นิวตัน (N) หรือ 

กิโลกรัม•เมตร/วินาที2 (kg•m/sec2) ซึ่งหาไดจาก

    F   =  m•a

 เมื่อ  F   =  แรง (N,kg•m/sec2)    

    m   =  มวล (kg)

    a   =  ความเรง (m/sec2)

 หมายเหตุ 1 นิวตัน (N) 0.102 กิโลปอนด (kp) หรือ 1 นิวตัน (N) = 1กิโลกรัม.เมตร/วินาที2 

(kg•m/sec2) 

 อุณหภมิู (Temperature) หมายถงึ ระดบัความรอนทีม่ีอยูของสสารในสภาวะตางๆ มีหนวย

เปน องศาเซลเซียส (°C) องศาเคลวิน (°K) องศาฟาเรนไฮต (°F) องศาแรคิน (°R) ซึ่งหาไดจาก
P

1
.V

1
T

1
 = 

P
2
.V

2
T

2

 หมายเหตุ  0 °C = 273 °K องศาเคลวิน 

       1 °C = 274 °K องศาเคลวิน (at 1 °C = 1 °K) 

 ความชื้น (Humidity) หมายถึง ปริมาณของไอนํ้าที่ปะปนในอากาศ สามารถรวมตัวกันและ

กลั่นเปนหยดนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับความชื้นสัมพัทธ อุณหภูมิและสภาวะอากาศ

 คาความชื้นสัมพัทธ จะมีหนวยเปนเปอรเซ็นต (%) ซึ่งสามารถคํานวณหาไดจาก

  

 คาความชื้นสัมพัทธ = 
คาความชื้นสัมบูรณ

ปริมาณความอิ่มตัวของไอนํ้า
 ×100

 ความชื้นสัมบูรณ (Absolute Humidity) คือ ปริมาณไอนํ้าที่ปะปนอยูกับอากาศจริง (g/m3)

 ปรมิาณการอ่ิมตวัของไอน้ํา (Saturation Quantify) คอื ปรมิาณไอนํา้ท่ีอากาศสามารถรบั

ไดจนถึงจุดอิ่มตัว (g/m3)

 คุณสมบัติของอากาศ อากาศสามารถอัดและขยายตัวไดเมื่อปลอยเปนอิสระ ไมมีรูปราง

และรูปทรงที่แนนอน จะเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุ ตามกฎของบอยล ดังนี้
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5การศึกษาหลักการเบื�องต้นของระบบนิวเมติกส์

งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื�องต้น

   P
1
.V

1
 = P

2
.V

2
 = P

3
.V

3
 = คาคงที่ (Constant)

   P
1
.V

1
 = P

2
.V

2
 = P

3
.V

3
 = คาคงที่ (Constant)

 ในการที่จะนําระบบนิวเมติกสไปใชงาน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาถึงขอดีและขอเสียให

เขาใจกอนวาเหมาะสมกับการใชงานหรือไม

ขอดีของระบบนิวเมติกส
 1.  มีความปลอดภัยในการใชงานเพราะทนตอการระเบิด ไมติดไฟ

 2.  ลมอัดที่ใชในระบบนิวเมติกสมีความสะอาด

 3.  มีความรวดเร็วในการทํางานสูง

 4.  สามารถควบคุมความเร็ว แรงดันในระบบไดงาย

 5.  ลมอัดที่เหลือจากการใชงานสามารถปลอยทิ้งได

 6.  อุปกรณทํางานสามารถทํางานไดเกินกําลังโดยไมเกิดการเสียหาย

 7.  งายตอการซอมแซมและการบํารุงรักษา

ขอเสียของระบบนิวเมติกส
 1.  ความเรว็ในการเคลือ่นทีข่องลกูสบูไมสมํา่เสมอ เน่ืองจากลมอดัมกีารยุบตวัและขยายตวั

 2.  ความดันของลมอัดในถังเก็บและในระบบ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิท่ีเพ่ิมขึ้น

และลดลง

 3.  ลมอัดมีความชื้นทําใหเกิดการกลั่นตัวเปนหยดนํ้าภายในถังเก็บและในระบบ

 4.  เมือ่ลมอดัถูกระบายออกจากอปุกรณทํางานจะมเีสยีงดงัมาก จงึจาํเปนตองใชตวัเก็บเสียง

 5.  เมื่อตองการใชแรงในการใชงานมากๆ จําเปนที่จะตองใชกระบอกสูบขนาดใหญขึ้น

รูปที่ 1.2 คุณสมบัติของอากาศ

ขอดีและขอเสียของระบบนิวเมติกส
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งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื�องต้น

 ในระบบนิวเมติกสลมอัดท่ีนําไปใชงานจะตองมีความดันสูง มีความสะอาดและมีปริมาณ

มากเพียงพอตอการใชงาน ซึง่ในการกระบวนการผลติลมอดัจงึจาํเปนจะตองมอีปุกรณผลติลมอดั

ซึ่ง ไดแก

 1.  เครื่องผลิตลมอัดและการระบายความรอน

 2.  ถังเก็บลมอัด

 3.  ทอลมอัดและการจายลมอัด 

เครื่องผลิตอัดลม (Air Compressor)
 เครื่องผลิตลมอัดหรือเรียกวาเครื่องอัดอากาศ ทําหนาที่ ผลิตลมอัดที่มีความดันสูงและเพียง

พอกับความตองการในการใชงานใหกับระบบนิวเมติกส ซึ่งสามารถจําแนกตามลักษณะของการ

เคลื่อนที่ได 2 แบบ คือ แบบขึ้น - ลง หรือแบบแนวตรง และแบบหมุนวนหรือแบบวงกลม

ชนิดของเครื่องผลิตลมอัดและการระบายความรอน
 1.  เครื่องผลิตลมอัดแบบลูกสูบ (Piston Compressor)

   1.1 เครื่องผลิตลมอัดแบบลูกสูบชั้นเดียว เปนที่นิยมใชกันมากในปจจุบัน เพราะ

ผลติลมอดัไดทัง้ความดันตํา่ ความดนัปานกลางและความดนัสงู ผลติลมอดัไดประมาณ 4 - 10 บาร 

ซึง่มหีลักการทํางานดงัน้ี จงัหวะดดู ลกูสบูจะเคลือ่นท่ีลงดดูอากาศเขามาบรรจใุนกระบอกสบู โดย

ผานลิ้นทางเขาและลิ้นทางออกจะปด จังหวะอัด ลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้นอัดอากาศภายในกระบอก

สูบใหมีความดันสูงขึ้น แลวสงไปยังถังเก็บลมโดยผานลิ้นทางออกและลิ้นทางเขาจะปด

เครื่องผลิตลมอัดและการระบายความรอน

รูปที่ 1.3 เครื่องผลิตลมอัด
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งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื�องต้น

รูปที่ 1.4 เครื่องผลิตลมอัดแบบลูกสูบชั้นเดียว

อากาศเขาบรรจุ

จังหวะดูด จังหวะอัด

ทิศทางการหมุน

ของเพลาขอเหวี่ยง

สงลมอัดไปใชงาาน

   1.2 เครื่องผลิตลมอัดแบบลูกสูบสองชั้น จะมีลูกสูบ 2 ลูก จัดวางในลักษณะเปน

รูปตัว วี สามารถผลิตลมอัดใหมีความดันประมาณ 15 - 30 บาร มีหลักการทํางานดังน้ี ลูกสูบ

ชุดแรกจะอัดอากาศที่มีความดันตํ่าสงไปยังลูกสูบชุดท่ีสอง โดยผานตัวระบายความรอนเพ่ืออัด

อากาศใหมีความดันสูงสงไปถังเก็บลม

รูปที่ 1.5 เครื่องผลิตลมอัดแบบลูกสูบสองชั้น

ทอระบายความรอน

ทิศทางการหมุนของเพลา

ลมออก

ลมเขา กระบอกสูบที่ 2

กระบอกสูบที่ 1

 2.  เครื่องผลิตลมอัดแบบไดอะแฟรม (Diaphragm Compressor)

   สามารถผลติลมอดัใหมคีวามดนัประมาณ 3 - 5 บาร จะใชในอตุสาหกรรมการผลติอาหาร

และยา เพราะลมอดัทีผ่ลติไดเปนลมอดัท่ีสะอาด ปราศจากการปะปนของน้ํามนัหลอล่ืน มหีลักการ

ทาํงานดงันี ้เมือ่ลกูสบูเคลือ่นท่ีลง แผนไดอะแฟรมจะยุบตวัดดูอากาศผานลิน้ทางเขา บรรจภุายใน

ดานบนของแผนไดอะแฟรม เมื่อลูกสูบเคลื่อนท่ีขึ้นแผนไดอะแฟรมจะอัดอากาศใหมีความดันสูง

ขึ้น สงผานลิ้นทางออกไปยังถังเก็บลม
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งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื�องต้น

รูปที่ 1.6 เครื่องผลิตลมอัดแบบไดอะแฟรม

	  

ไดอะเฟรม

ลมออกลมเขา

ทิศทางการหมุนของเพลา

รูปที่ 1.7 เครื่องผลิตลมอัดแบบใบพัดเลื่อน

 3.  เครื่องผลิตลมอัดแบบใบพัดเลื่อน (Sliding Vane Rotary Compressor)

   สามารถผลิตลมอัดที่มีความดันประมาณ 4 - 10 บาร และมีอัตราการจายลมประมาณ 

4 - 100 ลูกบาศกเมตร/นาที ที่ตัวใบพัดเลื่อนจะติดกับชุดแกนหมุน (Rotor) ซึ่งจะวางเยื้องศูนยกับ

ตัวเรือน เมื่อชุดแกนหมุนทํางานตัวใบพัดจะถูกแรงเหว่ียงหนีศูนยกลางมาติดกับผนังตัวเรือน 

อากาศจะถูกดูดเขามาทางดานดูดและสงลมอัดท่ีมีความดันสูงออกทางดานออกสงไปยังถัง

เก็บลม

 4.  เครื่องผลิตลมอัดแบบสกรู (Screw Compressor)

   สามารถผลิตลมอัดที่มีความดันประมาณ 10 บารและมีอัตราการจายลมประมาณ 

170 ลูกบาศกเมตร/นาที ภายในเครื่องผลิตลมอัดจะมีเพลาที่เปนเกลียวสกรูขบกัน 2 เพลา เมื่อ

เพลาท้ังสองจะหมุนเขาหากันทําใหอากาศไหลเขาทางดูดและอัดอากาศใหมีความดันสูงสงผาน

ทางออกไปยังถังเก็บลม

ทิศทางการหมุนของโรเตอร

ลมออกลมเขา
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งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื�องต้น

รูปที่ 1.8 เครื่องผลิตลมอัดแบบสกรู

ทิศทางการหมุน

ของเพลา

สกรูมีสันเวา

แกนหมุน

ลมออกลมเขา

รูปที่ 1.9 ถังเก็บลมอัด

การระบายความรอน (After Cooler)
 ในระบบนิวเมติกสลมอัดท่ีผลิตไดจะมีความดันและอุณหภูมิสูง เมื่อนําไปใชงานโดยตรงจะ

ทําใหอุปกรณทํางานในระบบนิวเมติกสเกิดความเสียหายและมีอายุการใชงานท่ีส้ันลง จึงจําเปน

ตองมีการลดอุณหภูมิของลมอัดลงเพ่ือใหไอน้ําในลมอัดเกิดการกลั่นตัวเปนหยดน้ํา การระบาย

ความรอนทีน่ยิมใชกันคอื การระบายความรอนแบบใชพัดลมเปาระบาย และแบบระบายความรอน

ดวยนํ้า

ถังเก็บลมอัด (Air Receiver)
 มหีนาท่ีเก็บสะสมลมอดัใหมปีรมิาณมากเพียงพอกับความตองการ และจายลมอดัท่ีมคีวาม

ดันคงที่ใหกับอุปกรณทํางานในระบบนิวเมติกส ซึ่งถังเก็บลมอัดมีสวนประกอบดังนี้

ถังเก็บลมอัด ทอลมอัดและการจายลมอัด

สัญลักษณ
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งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื�องต้น

 สวนประกอบของถังเก็บลมอัด

 1.  ถังเก็บลมอัด (Air Receiver) มีหนาท่ี เก็บสะสมลมอัดและจายลมอัดใหกับอุปกรณ

ทํางานในระบบนิวเมติกส

 2.  เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) มีหนาที่ วัดและแสดงคาความดันลมภายในถังเก็บ

ลมอัด

 3.  ลิ้นเปด-ปด (Shut - off Valve) มีหนาที่ เปด-ปดลมที่นําใชงานในระบบนิวเมติกส

 4.  ทอลมเขา (Inlet Port) มีหนาที่ เปนทางไหลเขาถังเก็บลมของลมอัดที่ผลิตได

 5.  ทอลมออก (Outlet Port) มหีนาท่ี เปนทางไหลออกจากถงัเก็บลมอดัของลมอดัไปใชงาน

 6.  ลิ้นนิรภัย (Safety Valve) มีหนาที่ ระบายลมอัดในถังเก็บลมอัดทิ้งเมื่อความดันภายใน

ถังเก็บลมอัดเกินคาที่กําหนด

 7.  ลิ้นระบายนํ้าทิ้ง (Drain Cock) มีหนาที่ ระบายนํ้าในถังเก็บลมอัดออก

 8.  ชองทําความสะอาด (Main Hole) มีหนาที่ เปนชองทําความสะอาดภายในถังเก็บลมอัด

ประเภทของถังเก็บลมอัด
 ถังเก็บลมอัดแบงตามลักษณะการติดตั้งสามารถแบงได 2 แบบ ดังนี้

 1.  ถังเก็บลมอัดแบบแนวตั้ง

   ถังเก็บลมอดัแบบนี ้ลมอดัท่ีผลติไดจะไหลผานทอลมเขาซึง่จะตดิตัง้อยูทางดานลางของ

ถังเก็บลมอัด และไหลออกผานทอลมออกซึ่งจะติดตั้งอยูทางดานบน เพื่อปองกันนํ้าในถังเก็บลม

อัดเขาไปปะปนกับลมอัดที่นําไปใชงานในระบบ

รูปที่ 1.10 ถังเก็บลมอัดแบบแนวตั้ง 

เขา

ออก
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งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื�องต้น

 2.  ถังเก็บลมอัดแบบแนวนอน

   ถังเก็บลมอดัแบบนี ้ลมอดัทีผ่ลติไดจะไหลผานทอลมเขา ท่ีจะตดิตัง้อยูทางดานซายของ

ถังเก็บลมอัด และไหลออกผานทอลมออกซึ่งจะติดตั้งอยูทางดานขวา

รูปที่ 1.11 ถังเก็บลมอัดแบบแนวนอน

เขา
ออก

ทอลมอัดและการจายลมอัด
 การติดตั้งทอลมอัดมีความสําคัญมาก เพราะถาติดตั้งทอลมอัดไมดีและไมมีประสิทธิภาพ 

อาจสงผลใหอปุกรณทาํงานในระบบนวิเมตกิสเกิดความเสยีหาย ดงันัน้การออกแบบและการตดิตัง้

ทอจายลมอดัจะตองมคีวามลาดเอยีง 1 - 2 % ของความยาว เพ่ือใหน้ําในระบบไหลลงทอระบายน้ํา 

ในการติดตั้งทอแมนจายลมอัดจะตองติดตั้งร วมกับอุปกรณตางๆ เชน ตัวกรองอากาศ 

(Air Filter) เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) ตัวปรับความดันลม (Pressure Regurator) 

ตัวผสมนํ้ามันหลอลื่น (Lubricator)

รูปที่ 1.12 การสงจายลมอัด 

ทอจายลมอัด

ความลาดเอียง 1 - 2 % ของความยาว

ชุดบริการลมอัด

วาลวปลอยนํ้าทิ้ง

คอมเพรสเซอร
อุปกรณนิวเมติกส

ทอลมหลัก

กรองลมอัด

ตัวดักนํ้าถังลมอัด

�������� 1.indd   11 5/7/2562 BE   00:24



PED PED 

การศึกษาหลักการเบื�องต้นของระบบนิวเมติกส์12

งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื�องต้น

 การติดตัง้ทอลมอัดในโรงฝกงานและโรงงานอุตสาหกรรม ไมนิยมเดนิทอลมอดัแบบฝง

ในผนังหรือในที่แคบๆ เพราะซอมแซมและบํารุงรักษายาก ซึ่งการติดตั้งทอลมอัดเพื่อนําลมอัดไป

ใชงาน แบงได 2 แบบ คือ

 1.  การติดตั้งทอลมอัดแบบแยก การติดตั้งทอลมอัดแบบนี้เหมาะกับโรงฝกงานและ

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ที่มีอุปกรณทํางานในระบบนิวเมติกสไมมากนัก เชน หองพนสี

รถยนต ขอเสียหากมีการซอมแซมจะตองตัดระบบลมอัดทั้งระบบ ความดันของลมอัดในแตละจุด

จะไมเทากัน

คอมเพรสเซอร

ถังเก็บลมอัด

อุปกรณกําจัด

ความชื้นลมอัด

รูปที่ 1.13 การติดตั้งทอลมอัดแบบแยก 

 2.  การติดตั้งทอลมอัดแบบวงแหวน (Ring System) การติดตั้งทอลมอัดแบบนี้เหมาะ

กับโรงฝกงานและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ เพราะสามารถตอจุดใชลมอัดไดมากโดยผาน

ทอแยกและวาลว กระจายออกดานขางไดท่ัวโรงงาน ความดนัของลมอดัในแตละจดุจะใกลเคยีงกัน

 การตอทอลมอัด ในการทอลมอัดควรตอตามทิศทางการไหลของลมอัด เพ่ือลดแรงเสียด

ทานการไหลของลมอัด โดยลมอัดจะไหลผานทอเมนลมอัดซึ่งจะตองมีความลาดเอียงประมาณ 

1 - 2% ของความยาวทอ ทอจายลมอัดจะตอแยกจากทอเมนลมอัดจาก ดานบนทํามุม 30° และ

ถาหากใชขอตอลมอัด 90° จะตองใชของอโคงลงดานลางโดยมีรัศมีความโคงเทากับ 5 เทา ของ

ขนาดเสนผานศนูยกลางของทอจายลมอดั เพ่ือปองกันน้ําไหลเขาไปปะปนและน้ําจะไหลลงตวัดกั

นํ้าหรือทอระบายนํ้าทิ้ง

คอมเพรสเซอร

ถังเก็บลมอัด

อุปกรณกําจัด

ความชื้นลมอัด

รูปที่ 1.14 การติดตั้งทอลมอัดแบบวงแหวน 
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13การศึกษาหลักการเบื�องต้นของระบบนิวเมติกส์

งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื�องต้น

รูปที่ 1.15 การตอทอแยกจากทอลมหลักและการตอทอแยกดวยขอตอ 90° 

ทอลมหลัก

วาลวจายลมอัด

ตัวดักนํ้า

วาลวปลอยนํ้าทิ้ง

30°

r = 5D D

ชนิดและการเลือกใชทอลมอัดและขอตอลมอัด
 ชนิดของทอลมอัด ทอลมอัดควรทําจากวัสดุที่มีความแข็งแรงและทนตอแรงดัน เพื่อใหทอ

ลมอัดมีอายุการใชงานนาน แบงได 5 ชนิด ไดแก

 1.  ทอมาตรฐาน (Standard Gas Pipe) เปนทอเหล็กชบุกัลปวาไนซ เพ่ือปองกันการผุกรอน

 2.  ทอสแตนเลส (Stainless Pipe) จะใชในงานที่มีขนาดทอใหญและมีระยะทางไกลๆ

 3.  ทอยาง (Rubber Pipe) เหมาะกับงานที่ตองการความยืดหยุนและเครื่องมือลม

 4.  ทอพลาสติก (Plastic Pipe) หรือ ทอโพลียูรีเทน (Polyurethane) มีนํ้าหนักเบา ทนทาน 

ไมรัว่ซมึ สะดวกตอการใชงานและการเก็บรกัษา เหมาะสําหรบัการเชือ่มตอระหวางอปุกรณทํางาน

ในระบบนิวเมติกส 

 ขอตอลมอัด ทีน่ยิมใชในระบบนวิเมตกิสหรอืวงจรนิวเมตกิสมหีลายลกัษณะ เชน ขอตอตรง 

ขอตอตรงแบบเกลียวดานเดียว ขอตองอมุม 90° แบบเกลียวดานเดียว ขอตอสามทาง ขอตอ

สามทางแบบเกลียวดานเดียว และขอตอแบบสี่ทาง

รูปที่ 1.16 ขอตอลมอัดแบบตางๆ

ขอตอตรง ขอตองอมุม 90°

ขอตอสามทาง ขอตอแบบสี่ทาง

ขอตอตรงแบบเกลียวดานเดียว

ขอตอสามทางแบบเกลียวดานเดียว
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การศึกษาหลักการเบื�องต้นของระบบนิวเมติกส์14

งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื�องต้น

จงเติมขอความลงในชองวาง

1. จงอธิบายความหมายของระบบนิวเมติกส

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

2. จงบอกขอดีของระบบนิวเมติกส

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

3. จงบอกขอเสียของระบบนิวเมติกส

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

4. จากรูปจงบอกสวนประกอบของถังเก็บลมอัดตามหมายเลข

            1. ....................................  2. ....................................

            3. ....................................  4. ....................................

            5. ....................................  6. ....................................

            6. ....................................  8. ....................................

แบบฝกหัดทายบทที่ 1

            1. ....................................  2. ....................................

            3. ....................................  4. ....................................

            5. ....................................  6. ....................................

            6. ....................................  8. ....................................
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15การศึกษาหลักการเบื�องต้นของระบบนิวเมติกส์

งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื�องต้น

5. จงอธิบายหลักการตอทอลมอัด 

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................
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การศึกษาหลักการเบื�องต้นของระบบนิวเมติกส์16

งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื�องต้น

ใบงานที่ 1/1

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

  1. ปฏิบัติงานตรวจระบบลมอัดไดถูกตองตามคูมือ

คําสั่ง ใหนักเรียนตรวจสอบระบบลมอัดเบื้องตนตามหัวขอตอไปนี้พรอมบันทึกผล

   1. ตรวจสภาพทั่วไปของชุดผลิตลมอัด

  2. ตรวจสภาพทั่วไปของถังเก็บลมอัด

  3. ตรวจสภาพทั่วไปของชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด

รายการตรวจ ผลการตรวจ การแกไข

สภาพเครื่องผลิตลมอัด  ดี     ไมดี ..............................................

..............................................

ความตึงและสภาพสายพาน  ปกติ   ไมปกติ ..............................................

..............................................

รายการตรวจ ผลการตรวจ การแกไข

ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด  ดี     ไมดี ..............................................

..............................................

การรั่วซึมของลมอัดในระบบ  ปกติ   ไมปกติ ..............................................

..............................................

รายการตรวจ ผลการตรวจ การแกไข

ระดับนํ้ามันหลอลื่น  ปกติ   ไมปกติ ..............................................

..............................................

ระดับนํ้าภายในถังเก็บลมอัด  ปกติ   ไมปกติ ..............................................

..............................................

ความดนัลมอดัภายในถังเก็บลมอดั  ปกติ   ไมปกติ ..............................................

..............................................

ปฏิบัติงานตรวจระบบลมอัด
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17การศึกษาหลักการเบื�องต้นของระบบนิวเมติกส์

งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื�องต้น

สรุปผลการปฏิบัติงาน

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................
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การศึกษาหลักการเบื�องต้นของระบบนิวเมติกส์18

งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื�องต้น

สรุปผลคะแนนอยูในระดับ ...............................................

ลงชื่อ ........................................................ ครูผูสอน

(........................................................)

ความหมายระดับคะแนน

5 ดีมาก 4 ดี 3 ปานกลาง 2 พอใช 1 ตองปรับปรุง

แบบตรวจใบงานที่ 1/1

ที่ รายการที่ตรวจ
นํ้าหนักการใหคะแนน

รวม หมายเหตุ
1 2 3 4 5

1 เตรียมอุปกรณ

2 สภาพเครื่องผลิตลมอัด

3 ความตึงและสภาพสายพาน

4 ระดับนํ้ามันหลอลื่น

5 ระดับนํ้าภายในถังเก็บลมอัด

6 ความดันลมอัดภายในถังเก็บลมอัด

7 ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด

8 การรั่วซึมของลมอัดในระบบ

9 สรุปผลการปฏิบัติงาน

10 เก็บเครื่องมือ - อุปกรณพรอมทําความ

สะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน

รวม
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19การศึกษาหลักการเบื�องต้นของระบบนิวเมติกส์

งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื�องต้น

คําศัพทที่ควรรูประจําบทเร�ยน

คําศัพท ความหมาย

Pneumatic นิวเมติกส

Pressure ความดัน

Force แรง

Temperature อุณหภูมิ

Humidity ความชื้น

Absolute Humidity ความชื้นสัมบูรณ 

Saturation Quanify ปริมาณการอิ่มตัวของไอนํ้า

Constant คาคงที่

Air Compressor เครื่องผลิตอัดลม

Piston Compressor เครื่องผลิตลมอัดแบบลูกสูบ

Diaphragm Compressor เครื่องผลิตลมอัดแบบไดอะแฟรม

Sliding Vane Rotary Compressor เครื่องผลิตลมอัดแบบใบพัดเลื่อน

Screw Compressor เครื่องผลิตลมอัดแบบสกรู

After Cooler การระบายความรอน

Air Receiver ถังเก็บลมอัด

Pressure Gauge เกจวัดความดัน

Shut - off Valve ลิ้นเปด - ปด

Inlet Port ทอลมเขา

Outlet Port ทอลมออก

Safety Valve ลิ้นนิรภัย

Drain Cock ลิ้นระบายนํ้าทิ้ง

Main Hole ชองทําความสะอาด
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