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           และบุคคลท่านอื่นๆ ที่ไม่ไดก้ล่าวมาทุกท่านที่ไดใ้ห้ค  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน 

                   คณะผูจ้ดัท  าขอขอบพระคุณผูท้ี่มส่ีวนเกีย่วขอ้งทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและ 

         เป็นที่ปรึกษาในการท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเขา้ใจ 

         กบัชีวติของการท างานจริงซ่ึงคณะผูจ้ดัท  าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ ที่น้ีดว้ย 
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บทที่ 1 

  บทน ำ 

 

1.1 ความเป็นมาของโครงงาน 
1.2 วตัถุประสงคข์องโครงงาน 

1.3 ประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ 
1.4 ขอบเขตของโครงงาน 

 

1.1 ควำมเป็นมำของโครงงำน 
        จากการฝึกปฏิบตัิงานสหกจิศึกษาตามโครงการสหกจิศึกษาของสถาบนัวิศวกรรมการพิมพ ์
มหาวิทยาลยัสยาม คณะนกัศึกษาได้ไปอยู่แผนกหน่วยซ่อมบ ารุง ต  าแหน่งเจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง

เคร่ืองจกัรภายในโรงงาน ท าหนา้ที่ซ่อมบ ารุงและปรับปรุงแกไ้ข เคร่ืองจกัรทางการพิมพ ์ และ  
ฟ้ืนฟูเคร่ืองจกัรต่างๆ ที่ทาง บริษทั ไทยร่มเกล้า จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัที่พิมพส่ื์อส่ิงพิมพ ์ประเภท
แบบเรียนหนงัสือเรียน ดว้ยระบบเวบ็ออฟเซ็ต  และ ชีตออฟเซ็ต  จากการปฏิบตัิงานพบปัญหาวา่ 
เคร่ืองตดัต่อกระดาษอตัโนมตัิ ยี่ห้อ Megtec รุ่น D500 ไดใ้ชง้านมาเป็นเวลานาน จึงเกดิการช ารุด 

และเสียหาย ทางบริษทัจึงมอบหมายให้นกัศึกษา ท าโครงงานฟ้ืนฟู เคร่ืองตดัต่อกระดาษอตัโนมติั 
ยี่ห้อ Megtec รุ่น D500 ให้ใชง้านไดส้มบูรณ์ตามปกติ 
 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
1. เพื่อศึกษาระบบการท างานของเคร่ืองตดัต่อกระดาษอตัโนมตัิ ยี่หอ้ Megtec รุ่น D500 

2. เพื่อฟ้ืนฟูและปรับปรุงแกไ้ข เคร่ืองตดัต่อกระดาษอตัโนมติั ยี่ห้อ Megtec รุ่น D500 

 

 

 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกโครงงำน 



1. มีความรู้และความเขา้ใจในระบบการท างานของเคร่ืองตดัต่อกระดาษอตัโนมตัิ 
2. สามารถเพิ่มความรู้และประสบการณ์ ในการท างานมากขึ้น 

 

1.4 ขอบเขตของโครงงำน 

1. ซ่อมและปรับปรุงเคร่ืองตดัต่อกระดาษอตัโนมตัิ ยีห่้อ Megtec รุ่น D500 
2. ทดสอบระบบการท างานของเคร่ืองตดัต่อกระดาษ อตัโนมติั หลงัจากฟ้ืนฟเูสร็จแลว้ 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

ทฤษฎีเกีย่วข้อง 

1.1. ระบบการพมิพ์ออฟเซ็ต 

          “ การพมิพ ์ offset  “      ในปัจจุบนัการพิมพร์ะบบออฟเซ็ทเป็นมาตรฐานการพิมพท์ี่นิยมใชก้นัทัว่ไป 

เป็นการพิมพพ์ื้นราบ มีตน้ก  าเนิดจากการพิมพด์ว้ยการคน้พบของ อลวัส์เซเนเฟลเดอร์(Alois Senefelder) 
ดว้ยการใชแ้ท่งไขมนัเขียนลงบนแผ่นหินขดัเรียบ ใชน้ ้าบางๆ หรือความเปียกช้ืนลงไปคลุมพื้นที่ซ่ึงไม่
ตอ้งการให้เกดิภาพกอ่น แลว้จึงคลึงหมึกตามลงไปไขมนัที่เขียนเป็นภาพจะรับหมกึและผลึกดนัน ้า และน ้าก ็

ผลกัดนัหมึกมิให้ปนกนัเมื่อน ากระดาษไปทาบและใชน้ ้าหนกักดพิมพพ์อควร กระดาษนั้นจะรับและถ่าย
โอนหมึกที่เป็นภาพจากแผ่นหิน ปัจจุบนัการพิมพพ์ื้นราบที่รู้จกักนัในนามพิมพหิ์นไดพ้ฒันาจากการใชค้น
ดึงแผ่นหินที่หนาและหนกักลบัไปกลบัมา เพื่อท าการพิมพไ์ดช้ ัว่โมงละไม่กีแ่ผ่นไดม้ีความเปลีย่นแปลงเป็น
ล าดบั จากการใชแ้รงคนเป็นเคร่ืองจกัร ไอน ้าและจากเคร่ืองจกัร ไอน ้าเป็นเคร่ืองยนตพ์ร้อมกบัเปลี่ยน

ลกัษณะของแผ่นภาพพิมพจ์ากหินเป็นโลหะที่บางเบาสามารถโคง้โอบรอบไม่ไดแ้ละไดใ้ชเ้ป็นผนืผา้ยาง 
(rubber printing) กระดาษหรือวสัดุพิมพจ์ะไม่สัมผสักบัแมพ่ิมพ(์plate cylinder)โดยตรง แต่จะอยูใ่นระหวา่ง
โมผา้ยาง (blandet cylinder)กบัโมกดพิมพ ์ (imoression cylinder) ช่ือของวธีิน้ี เคยเรียกเมื่อเร่ิมแรกวา่ '''

ลิโธกราฟี'' (Lithography) อนัเป็นภาษากรีก ที่มีความหมายวา่เขียนบนหิน ไดเ้ปลีย่นแปลงเพิม่เติมค าวา่ เซต
ออฟ (set-off) หรือ ''ออฟเซต'' (offset) ซ่ึงหมายถงึการพมิพไ์ดร้ับหมึกจากแม่พมิพไ์ปหมดแต่ละแผ่น แลว้
เตรียมรับหมึกพมิพใ์นแผ่นต่อไป ช่ือของวธีิพมิพน้ี์จึงเรียกวา่ ''ออฟเซตลโิธกราฟี''(offset lithography) ใน

ปัจจุบนัสามารถพิมพล์งบนวสัดุพมิพห์ลายชนิดไม่วา่จะเป็นกระดาษผิวหยาบ พลาสติก ผา้แพร หรือแผ่น
โลหะ 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.1 ขบวนการพิมพ ์web-offset Blanket to Blanket 
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2.1.1 หลกัการพมิพ์แบบออฟเซต (Offset) 

            หลกัการส าคญัคือน ้าและน ้ามนัจะไม่ผสมเขา้ดว้ยกนั โดยเพลตที่ผลิตขึ้นจะอาบดว้ยน ้ายาเคมีที่ท  าให้
ตวัเพลทอมหมึกแต่ไม่อมน ้า 

ขั้นตอนแรก แผ่นเพลตจะถูกมว้นกบักระบอกเพลตทีห่มุนได ้ซ่ึงจะหมุนไปรับน ้าหมึกกอ่น 

ขั้นตอนที่สอง หมึกจะถูกส่งตอ่ไปยงักระบอกพมิพท์ี่มีลกัษณะเป็นยาง 

ขั้นตอนที่สาม กระบอกพิมพจ์ะส่งน ้าหมึกลงไปบนกระดาษที่ป้อนเขา้มา 

และสุดทา้ยกระบอกกดจะมีหนา้ที่กดกระดาษให้แนบกบักระบอกพิมพ ์กระบอกสามารถปรับแรงกดไดต้าม
ความหนาของกระดาษที่ใชพ้ิมพ ์ ซ่ึงกระดาษที่มีผิวขรุขระจะตอ้งใชแ้รงกดจากกระบอกกดมากเป็นพิเศษ 
เพื่อให้สีติดลงบนบนกระดาษอย่างทัว่ถึง 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.2 องคป์ระกอบของการพมิพร์ะบบออฟเซต 
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2.1.2  ส่ิงพมิพ์ที่เหมาะกบั offset  
                ระบบออฟเซต  เป็นระบบการพิมพท์ี่ใชก้นัมากที่สุดทัว่โลกในปัจจุบนัเพราะให้งานพิมพท์ี่สวย 
งามมีความคล่องตวัในการจดัอาร์ตเวอร์ค และไม่วา่จะออกแบอย่างไรการพิมพก์ไ็ม่ยุง่ยากมากจนเกนิไป
ประกอบกบั ความกา้วหนา้ในการท าฟิลม์และการแยกสีในปัจจุบนั ท าให้ยิ่งพิมพจ์  านวนมากเท่าไหร่กจ็ะยิ่ง
ถูกลง ส่ิงพิมพท์ี่จะพิมพด์ว้ยระบบออฟเซตควรมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
ส่ิงพิมพท์ี่เหมาะกบัการพิมพ ์Offset  
1. มีจ  านวนพิมพต์ ั้งแต่ 3,000 ชุด ขึ้นไป                                                                                                                    
2. มีภาพประกอบหรืองานประเภทกราฟมาก                                                                                                       
3. ตอ้งการความรวดเร็วในการจดัพิมพ ์
4. ตอ้งการความประณีต สวยงาม 
5. เป็นการพิมพ ์หลายสี หรือภาพ ส่ีสีที่ตอ้งการความสวยงามมากๆ 
6. มีงานอาร์ตเวอร์คที่มคีวามยุ่งยากสลบัซบัซอ้นมาก 
7. มีงบประมาณในการจดัพิมพเ์พียงพอ 

2.1.3  ข้อดขีองการพมิพ์แบบออฟเซต (Offset) 

       - มีคุณภาพการพิมพสู์ง เน่ืองจากมีความละเอียดของเมด็สกรีนถึง 175-200 เส้น/น้ิว เหมาะกบังานที่ภาพ
ที่สลบัซบัซอ้น และตวัหนงัสือที่มขีนาดเลก็มาก 

       - สามารถพิมพไ์ดบ้นเกอืบทุกพื้นผิว และยงัสามารถพมิพไ์ดท้ี่ความหนาตั้งแต่ 55-600 แกรม 

       - พมิพง์านปริมาณมากดว้ยเวลาอนัรวดเร็ว เพราะเคร่ืองออฟเซตมีความเร็วในการพิมพถ์งึ 160 แผ่น/นาที 

       - ค่าใชจ่้ายในการพิมพล์ดลง เมื่อจ  านวนส่ิงพิมพเ์พิ่มขึ้น 

2.1.4.   เพลทพมิพ์ (Plate) 

          เพลตพมิพจ์ะถูกอดัแยกสีมาแต่ละเพลตโดยใชห้ลกัการแยกสีแบบ CMYK การพมิพง์านส่ีสีจึงตอ้งใช้
แผ่นเพลตจ านวน 4 เพลตในการพิมพ ์และยงัมีเพลตพิเศษเพื่อรับหนา้ที่พิมพสี์พิเศษโดยเฉพาะ เช่น สีทอง สี
เงิน สีสะทอ้นแสง และสีแพนโทน เป็นตน้ 

 

 
 



2.2.  ทฤษฎีเกีย่วกบันวิแมติกส์ 

         2.2.1. ระบบนวิแมติกส์ หมายถึง ระบบท างานโดยใชอ้ากาศเป็นตวัส่งก  าลงัในการขบัเคลือ่นอุปกรณ์
ท างานของเคร่ืองจกัรต่างๆ เช่น กระบอกสูบลม หรือมอเตอร์ลม เป็นตน้ 

        2.2.2.   นวิแมติกส์ (pneumatic) มาจากค าวา่ นิวมา (pneuma) เป็นภาษากรีกโบราณ หมายถงึ ลมหรือลม
หายใจ ทางปรัชญา หมายถงึ วญิญาณ เป็นการศึกษาเกีย่วกบัลมและลมทีเ่คลื่อนที่ ลมอดัจึงเป็นพลงังาน
เกา่แกท่ี่มนุษยรู้์จกัน ามาใชป้ระโยชนเ์ป็นเวลาหลายพนัปี 
มาแลว้ 

        ประมาณ 3 , 000 ปี กอ่นคริสตศ์กัราช มนุษยไ์ดรู้้จกัวธีิการถลุงแร่ ทองค า ทองแดง ดีบุก และใชลู้กสูบ
เป่าไฟในการช่วยถลุงแร่  ต่อมาเทซิเบียส (Ktesibios) ชาวกรีกโบราณไดส้ร้างปืนใหญ่โดยใชล้มอดัเป็นตวั
ส่งก  าลงัเมื่อ 2 , 000 กวา่ปีมาแลว้ และคนป่าไดใ้ชล้มอดัเป่าลูกดอกจากกระบอกไมไ้ผส่ าหรับหาอาหารหรือ
ป้องกนัตวั 

        ในส่วนของการพฒันาทางอุตสาหกรรม มีการคิดคน้เคร่ืองมอืใชล้มอดัเป็นตวัส่งก  าลงั เช่น การท า
เหมืองแร่ การเจาะอุโมงค ์ การสร้างทางรถไฟ กอ่นปี ค.ศ. 1860 เจอร์เมน ซมัเมลเลอร์ (Grmain 
Soommeiller) ไดป้ระดิษฐเ์คร่ืองเจาะหินสร้างอโุมงคท์ีเ่มาทซี์นิส  (Mt. Cenes) ประเทศสวติเซอร์แลนด ์

         นอกจากน้ีปี ค.ศ. 1927 บริษทั มาสชิเนเฟบริก เอสลิงเจน (Maschinenfabrick Esslengen) ประเทศ
เยอรมนี ไดส้ร้างรถจกัร   ดีเซลที่ใชนิ้วแมติกส์เป็นตวัส่งก  าลงั โดยใชม้อเตอร์ชนิดดีเซลขบัเคร่ืองอดัลมไป
ยงักระบอกสูบ 2 ตวัโดยผ่านตวัปรับความดนัท านองเดียวกบัแรงอดัของเคร่ืองไอน ้า แต่มีปัญหายุ่งยากมาก
จึงไม่มีการสร้างรถจกัรดเีซลชนิดนิวแมติกส์ ปัจจุบนัรถจกัรดีเซลจะท างานโดยใชไ้ฮดรอลิกเป็นตวัส่งก  าลงั 
และยงัมีเคร่ืองมือขนาดเลก็ที่ใชห้ลกัการอดัลม เช่น คอ้นลม เคร่ืองไสไม ้ สวา่น เคร่ืองขดักระดาษทราย 
เคร่ืองเลื่อย เป็นตน้ 

        การใชเ้คร่ืองจกัรแทนแรงคน ท าให้ลมอดัเป็นที่นิยมกนัอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรม โดย
ววิฒันาการจากการใชร้ะบบการท างานง่ายๆ แบบธรรมดาเป็นการท างานโดยอตัโนมตัิ เช่น เบรกลมของ
รถไฟ การจบัยึดช้ินงาน สายพานล าเลียง แขนกล (robot) และอื่นๆ 

        และใน ปัจจุบนัได ้ มีการน าลมอดัมาใชส้ าหรับงานต่าง ๆ อย่างกวา้งขวาง ไดแ้ก ่ งานการประกอบ
ช้ินส่วนในโรงงานอุตสาหกรรม งานการบรรจุหีบห่อ งานดา้นกระบวนการผลิตอาหาร งานเช่ือมโลหะ งาน
ขนยา้ยวสัดุที่มีน ้าหนกัเบา งานพิมพ ์และงานอื่น ๆ อีกมากมาย 

 



2.2.3.  ลกัษณะเฉพาะที่ส าคญั 

                ลกัษณะเฉพาะที่ส าคญัทางนิวแมติกส์สามารถน ามาเปรียบเทียบกบัระบบไฮดรอลิกไดด้งัต่อไปน้ี 

       1. โดยทัว่ไปวงจรนิวแมติกส์มีค่าความดนัระหวา่ง 4-7 กโิลกรัมแรง/ตารางเซนติเมตร ( kgf-cm 2 ) ซ่ึงมี
คา่นอ้ยกวา่ความดนัที่ใชใ้นวงจรไฮดรอลิก ดงันั้น จึงเหมาะส าหรับงานเบา ๆ 
       2.  แมว้า่ก  าลงัทางนิวแมติกส์จะมีประสิทธิผลนอ้ยกวา่ก  าลงัทางไฮดรอลิกในเร่ืองการควบคมุความเร็ว
รอบหมุนและการหมุนระหวา่งกลาง เพราะคุณสมบตัิอดัตวัไดง่้ายของลม แต่พลงังานนิวแมติกส์สามารถ
เกบ็ไวไ้ดใ้นถงัเกบ็ ในกรณีของการท างานแบบเป็นช่วง อาจใชเ้คร่ืองอดัอากาศที่มีความจุขนาดเลก็แลว้เกบ็
พลงังาน   นิวแมติกส์ไวใ้ชง้านหนกัในระยะเวลาอนัสั้น  
       3.  ลมอดัมีค่าความตา้นทานในการไหลนอ้ย จึงสามารถท างานไดเ้ร็วกวา่ก  าลงัในระบบไฮดรอลิก   
       4.  พลงังานในระบบนิวแมติกส์จะถูกส่งผ่านท่อเพื่อขบัใหก้ลไกลท างานที่ความเร็วตอ้งการไดอ้ย่าง
อิสระโดยเคร่ืองควบคุมความเร็ว และที่แรงขบัเคลือ่นที่ตอ้งการโดยวาลว์ควบคุมความดนั  
      5.  ระบบไฮดรอลิกมกัมีการรั่วไหลของน ้ามนั ซ่ึงอาจจะท าให้เกดิไฟไหม ้และ/หรือ ท าให้เกดิส่ิง
สกปรกขึ้น ในขณะที่ในระบบลมอดัไม่มีปัญหาดงักล่าวเกดิขึ้นถา้วงจรถูกสร้างขึ้นอย่างถูกตอ้ง  
     6.  ในโรงงานส่วนใหญ่ ลมอดัถูกน ามาใชป้ระโยชนส์ าหรับงานอื่นอยู่แลว้ แต่ส าหรับระบบไฮดรอลิก
จ าเป็นตอ้งมีชุดตน้ก  าลงั ( Power Uint)  
     7.  ระบบไอรดรอลิกมีขอบเขตอุณหภูมกิารท างานต ่า คือ ระหวา่ง 60-70 องศาเซลเซียส เมื่อเปรียบเทียบ
กบัระบบลมอดัแลว้ ระบบลมอดัมีความสามารถในการมใชง้านโดยที่อุณหภูมสูิงถงึ 160 องศาเซลเซียส 
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัการเลือกอุปกรณ์การท างานที่เหมาะสม 

2.2.4.   การใช้อากาศอดัเป็นตัวกลาง 

           เน่ืองจากระบบอตัโนมตัิ โดยเฉพาะในระบบอตัโนมตัิเลก็ ๆ มีปัญหาบางอย่างท าให้พบวา่ไม่มี
ตวักลางการท างานใดที่สามารถน ามาใชไ้ดง่้ายกวา่และประหยดักวา่ระบบนิวแมติกส์ดงันั้นขอ้ดี ของระบบ
น้ีอาจแบ่งหวัขอ้ไดด้งัต่อไปน้ี 

     1.  อากาศมีปริมาณที่ไม่จ  ากดัในทุก ๆ แห่ง  
     2.  อากาศอดัสามารถส่งผ่านไปตามท่อไดง่้าย แมว้า่จะมีระยะทางไกลกต็าม  
     3.  อากาศอดัสามารถกกัเกบ็ไวไ้ด ้ 
     4.  อากาศอดัไม่มีความจ าเป็นจะตอ้งส่งกลบัมา สามารถระบายทิ้งไปในบรรยากาศไดห้ลงัจากการใชง้าน
แลว้ 



     5.  อากาศอดัไม่มีความรู้สึกไวต่อความเบี่ยงเบนของอุณหภูมิ ซ่ึงท าให้การท างานมีความแน่นอนสูง 
แมว้า่จะอยู่ในสภาวะ อุณหภูมิสูงมาก  ๆกต็าม  
     6.  อากาศอดัไม่เกดิการระเบิดง่าย ดงันั้นจึงไม่มีความจ าเป็นตอ้งมีอุปกรณ์พเิศษราคาแพงอื่น  ๆเพื่อใช้
ป้องกนัการระเบิด  
     7.  อากาศมีความสะอาดในระดบัหน่ึง ซ่ึงมีความส าคญัมากโดยเฉพาะในกรณีอุตสาหกรรมที ่เกีย่วกบั
อาหาร การทอผา้ ผา้ขนสัตว ์และเคร่ืองหนงั  
     8.   ช้ินส่วนของการท างานส าหรับอากาศอดัเป็นแบบง่าย ๆ และมีราคาถูกในการสร้าง  
     9.   อากาศอดัมีความเร็วสูง ดงันั้นอตัราความเร็วของการท างานจะสูงดว้ย  
    10. ความเร็วและแรงของอุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ สามารถปรับแต่งไดต้ามตอ้งการ  
    11. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท างานระบบนิวแมติกส์ สามารถป้องกนังานเกนิก  าลงัได้  
    12. การเคลื่อนที่ในทางตรง สามารถท างานไดโ้ดยตรง 

นอกจากขอ้ดีดงักล่าวมาแลว้นั้น ระบบที่ใชอ้ากาศอดักม็ีขอ้เสียเช่นเดียวกนั ดงัตวัอย่างดงัต่อไปน้ี 

     1.  อากาศอดัเป็นตวักลางที่ค่อนขา้งแพงเมื่อเปรียบเทียบกบัการแปลงของพลงังานอื่นๆ (อย่างไรกต็ามจะ
ถูกชดเชยจากราคาของอุปกรณ์ที่มีราคาถูกและเป็นแบบง่าย ๆ)  
     2.  อากาศอดัตอ้งการสภาวะแวดลอ้มที่ดี ตอ้งไม่มีฝุ่ นหรือความช้ืน  
     3.  เป็นไปไดย้ากที่จะไดค้วามเร็วของกระบอกสูบให้มีค่าคงทีส่ม  ่าเสมอ  
     4.  อากาศอดัจะประหยดัเฉพาะที่ใชแ้รงขยายถึงจุดหน่ึงเท่านั้น โดยปกติแลว้ใชค้วามดนัที่600 kPa (6bar) 
ขอ้จ ากดัของแรงอยู่ที่ประมาณ 20,000-30,000 นิวตนั ขึ้นอยู่กบัความเร็วและระยะทางที่ท  างาน ถา้ตอ้งการ
แรงมากกวา่น้ีควรใชร้ะบบไฮดรอลิก  
     5.  การระบายออกของอากาศมีเสียงดงั (ปัจจุบนัมีทางแกไ้ขคือ ใชอุ้ปกรณ์เกบ็เสียง ( silencer) )  
     6.  ละอองของน ้ามนัผสมกบัอากาศ ที่ใชส้ าหรับหล่อลื่นในระบบนิวแมติกส์จะถูกระบายออกสู่
บรรยากาศท าให้เกดิมลภาวะ (ปัจจุบนัสามารถหลีกเลี่ยงได ้โดยใชอุ้ปกรณ์ชนิดที่ไม่ตอ้งการสารหล่อลื่น 
(non-lubricated) 

 

 

 

 

 



  ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบระบบนิวแมติกส์กบัระบบไฮโดรลกิ 

ระบบนวิแมติกส์  ระบบไฮดรอลกิ 

1.  ความดนัใชง้านประมาณ 6 บาร์ (bar) ไมเ่กนิ 
10 บาร์ (bar) ถ่ายทอดก  าลงังานไดน้อ้ย 

1.  ความดนัใชง้าน 60 บาร์ (bar) ถ่ายทอดก  าลงั
งานไดม้าก 

2.  ลมอดัมีการยุบตวัเมือ่มีอุณหภูมิเปลีย่นหรือถูก
แรงกด ท าให้กา้นสูบเคลื่อนที่ไม่สม ่าเสมอ 

2.  น ้ามนัมีความหนาแน่นมากกวา่ โอกาสยุบตวั
มีนอ้ย 

3.  ลมอดัสะอาดไม่ตอ้งมีท่อไหลกลบั 3.  อาจมีการรั่วไหลของน ้ามนั ท าให้เกดิ
อนัตรายไดแ้ละมีท่อไหลกลบัลงถงั 

4.  อุปกรณ์มีขนาดเลก็ ราคาถูก 4.  อุปกรณ์มีขนาดใหญ่ ราคาแพง 

5.  ไมเ่กดิอนัตราเมื่อเกดิอุบตัิเหตุ เพราะลมอดัไม่
ติดไฟและไม่ระเบิด 

5.เมื่อเกดิอุบตัิเหตุจากท่อแตกและเกดิอนัตราย
มากเพราะน ้ามนัไฮดรอลิก ติดไฟได ้

6.  อุณหภูมิใชง้านสูง ประมาณ 160 องศา
เซลเซียส 

6.  อุณหภูมิใชง้านไม่เกนิ 70 องศาเซลเซียส 

7.  ตอ้งมีอุปกรณ์ช่วยผสมน ้ามนัหล่อลื่น 7.  อุปกรณ์หล่อลื่นดว้ยตนเอง 

 

  ตารางที่ 2.2  เปรียบเทียบระบบนิวแมติกส์กบัระบบไฟฟ้า 

 

 

 

 

หวัข้อเปรียบเทียบ ระบบนวิแมติกส์ ระบบไฟฟ้า 

ตน้ก  าลงั เคร่ืองอดัอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ เคร่ืองก  าเนิดไฟฟ้า 
อุปกรณ์ควบคุม วาลว์ควบคุมทิศทาง วาลว์ปรับอตัราการ

ไหล วาลว์ควบคุมความดนั 

สวติช ์ รีเลย ์

อุปกรณ์ท างาน กระบอกสูบ มอเตอร์ลม มอเตอร์ไฟฟ้า หลอดไฟ 

อุปกรณ์ส่งก  าลงั ท่อลม สายไฟ 



2.2.5.  ส่วนประกอบของระบบนวิแมติกส์ 

         1.  ตน้ก  าลงั  คอื มอเตอร์หรือเคร่ืองยนต ์
         2.  เคร่ืองอดัอากาศ (compressor) ท าหนา้ที่เปลี่ยนพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานแรงดนั (ลมอดั) ที่มีความ
ดนัสูง 
         3.  เคร่ืองระบายความร้อนลมอดั (heat exchange) ท าหนา้ที่ระบายความร้อนลมอดักอ่นน าไปใช้
งาน  เน่ืองจากอากาศ ที่ถูกอดัให้มีความดนัสูงจะท าให้อุณหภูมิอากาศสูงขึ้นตามไปดว้ย 
         4.  เคร่ืองกรองลมทอ่ส่งลมอดั (main air filter) ท าหนา้ที่กรองลมอดักอ่นน าไปใชง้าน  เน่ืองจาก
อากาศมีความช้ืนและ ฝุ่ นละออง 
          5.  ถงัเกบ็ลมอดั ท าหนา้ที่เกบ็กกัลมที่ท  าการอดั และจ่ายลมออกดว้ยความดนัสม ่าเสมอ 
          6.  เคร่ืองท าอากาศแหง้ (air dryer) ท าหนา้ที่ก  าจดัความช้ืนออกจากลมอดั ป้องกนัการเกดิหยดน ้ากล ัน่
ตวัในระบบซ่ึงจะท าความเสียหายให้อุปกรณ์อื่นได้ 
          7.  อุปกรณ์กรองลม (air filter) ท าหนา้ที่คลา้ยเคร่ืองกรองลมทอ่ส่งลมอดั 
          8.  ชุดควบคุมและปรับคุณภาพลมอดั (service unit) ติดตั้งใกลก้บัอุปกรณ์ท างานหรือเคร่ืองจกัร เพือ่
กรองความช้ืน ปรับความดนัของลมอดั และผสมน ้ามนัหล่อลื่นกอ่นใชง้าน ประกอบดว้ย 
                 1.  อุปกรณ์กรองลม (air filter) ท าหนา้ที่กรองลมให้สะอาดและดกัความช้ืน 
                 2.  อุปกรณ์ควบคุมความดนัลมอดั (pressure regulating value) ท าหนา้ที่รักษาความดนัใชง้านให้
อยู่คงที่ ถึงแมค้วามดนัตน้ทางจะเปลี่ยนแปลง   
                 3.  อุปกรณ์ผสมน ้ามนัหล่อลื่น (oil lubricator) ท าหนา้ที่ผสมน ้ามนัหล่อลื่นให้กบัลมอดั เพื่อ
ป้องกนัการเสียดสีของ อุปกรณ์ท างานที่มีการเคลื่อนที่ในระบบ 

          9.  อุปกรณ์ควบคุมทิศทางลมอดั ไดแ้ก ่วาลว์ชนิดต่างๆ ท าหนา้ที่เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่หรือ
เปลี่ยนทิศทางการท างานของระบบ ประกอบดว้ย 
                1.  วาลว์ควบคุมทิศทาง ท าหนา้ที่ควบคุมลูกสูบเคลื่อนที่เขา้หรือเคลื่อนที่ออก 
                2.  วาลว์ปรับความเร็ว ท าหนา้ที่ควบคุมลมอดัให้มีปริมาณมากนอ้ยตามตอ้งการ ท าให้ลกูสูบ
เคลื่อนที่ชา้ หรือ เร็ว ไดแ้ก ่วาลว์ปรับอตัราการไหลและวาลว์คายไอเสีย 

        10.  อุปกรณ์ท างาน (working element) ท าหนา้ที่เปลี่ยนพลงังานแรงดนั(ลมอดั)เป็นพลงังานกล ไดแ้ก ่   
กระบอกสูบ มอเตอร์ลม 
        11.  อุปกรณ์เกบ็เสียงหรือตวัเกบ็เสียง (air silencer) ท าหนา้ที่กรองสียงลมหรือเกบ็เสียงลมอดัที่ออก
จากรูระบายลมทิ้งไมม้เีสียงดงั 

 



2.2.6.  ข้อดขีองลมอดั 

         1.  ลมอดัสะอาดและมีความปลอดภยั หากมีการรั่วกไ็ม่เป็นอนัตราย สามารถปลอ่ยสู่บรรยากาศไดโ้ดย
ไม่มีผลเสียต่อ     ส่ิงแวดลอ้มและไม่กอ่ใหเ้กดิอนัตราย 
         2.  มีปริมาณไม่จ  ากดั 
         3.  การเกบ็ลมอดัไวใ้นถงั ท าให้สามารถใชง้านไดต้ามตอ้งการและอุปกรณ์ท างานไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
         4.  ไม่เกดิการระเบิดหรือติดไฟกรณีมีการรั่วซึม ท าให้ไม่ตอ้งมีอุปกรณ์ป้องกนัราคาแพง 
         5.  อุณหภูมิใชง้านสูง 
         6.  อุปกรณ์มีโครงสร้างง่าย ราคาถูก ทนทาน ซ่อมบ ารุงรักษาง่าย 
         7.  สามารถส่งถ่ายไดระยะทางไกลๆ ไม่ตอ้งมีท่อลมกลบัสามารถปล่อยทิง้ไดเ้ลยเมื่อใชแ้ลว้ 
         8.  สามารถควบคุมความเร็ว ความดนั ดว้ยอุปกรณ์ที่ง่ายและราคาถูก 
         9.  สามารถใชง้านเกนิก  าลงั (over load) โดยอุปกรณ์ไม่เกดิความเสียหาย 
        10. ระบบสามารถท าให้อุปกรณ์ท างาน(ลูกสูบ)สามารถเคลื่อนที่ดว้ยความเร็วสูงไดป้ระมาณ 1-2 เมตร/
วนิาที หรือ 10 เมตร/วนิาที ส าหรับลกูสูบแบบพเิศษ 

2.2.7.  ข้อเสียของลมอดั 

         1.  ลมอดัมคีวามช้ืนและฝุ่ นละออง จึงตอ้งมอีุปกรณ์กรองความช้ืนและฝุ่ นละอองกอ่นน าไปใชง้าน 
         2.  ลมอดัมเีสียงดงัขณะระบายทิ้ง จึงตอ้งมอีุปกรณ์เกบ็เสียง 
         3.  ความดนัของลมอดัเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ ท  าให้ลูกสูบเคลื่อนที่ไมส่ม  ่าเสมอ 
         4.  ลมอดัท างานไดท้ี่ความดนัจ ากดั ประมาณ 7 bar หรือไดแ้รงในช่วง 20,000 - 30,000 นิวตนั 
         5.  ลมอดัเป็นตวักลางที่ราคาแพงเมื่อเปรียบเทียบกบัระบบเปลีย่นแปลงพลงังานอื่น ๆ แต่กไ็ดร้ับการ    
ชดเชยจากราคาของอุปกรณ์บางช้ินที่มีราคาถูกและมีสมรรถนะ (จ านวนรอบของการท างานที่สูงกวา่) 

2.2.8.  หลกัการเบ้ืองต้นทางด้านฟิสิกส์ของระบบนวิแมติกส์ 

               อากาศมีสถานะเป็นกา๊ซ วดัที่ความดนั 1 บรรยากาศ (เชิงปริมาตร) ประกอบดว้ยไนโตรเจน 
78%    ออกซิเจน 21% ที่เหลือเป็น 1% เป็นคาร์บอนไดออกไซด ์อาร์กอน ฮีเลียม คริปตอนและซีออน 
นอกจากน้ียงัมีความช้ืนหรือไอน ้าผสมอยู่ประมาณ 1% โดยน ้าหนกั 

 

 

 



2.2.9.  ความดนั (pressure) 

                ความดนั หมายถึง แรงกดดนัของบรรยากาศต่อหน่ึงหน่วยพื้นที่ เคร่ืองมือที่ใชว้ดั ไดแ้ก ่ มานอ
มิเตอร์ เกจวดัความดนั เป็นตน้   หน่วยการวดัความดนัมีหลายหน่วย เช่น นิวตนัต่อตารางเมตร   ( N / m2 )       
( N / m2 ) หรือปาสคาล ( Pa ) ( Pa ) ปอนดต่์อตารางน้ิว (Ib / in2 ) (Ib / in2 )   

 

รูปที่ 2.3 ภาพประกอบค าอธิบายเกีย่วกบัความดนั 

          

 

 

 

 

 

        



             1.  ความดนับรรยากาศ Patm  ( atmospheric pressure )  คือ ความดนัสภาวะบรรยากาศปกติมคี่าเท่ากบั 
1.013 บาร์  (1.013 * 105  N/m2)ในระบบ SI และ 14.7 ปอนด/์ตารางน้ิว  (Ib / in2 )   ในระบบเมตริก 

            2.  ความดนัสัมบูรณ์ Pabs ( absolute pressure ) คือ ความดนัจริงซ่ึงอาจจะมากกวา่หรือนอ้ยกวา่ความ
ดนับรรยากาศ ขึ้นอยู่กบัความดนัที่เกจวดัได ้ความดนัเกจมีค่าเป็นบวก (+) หากความดนัขณะนั้นมากกวา่
ความดนับรรยากาศ และความดนัเกจมีค่าเป็นลบ (-) หากความดนัขณะนั้นนอ้ยกวา่ความดนับรรยากาศ  จะ
ไดว้า่  
                                                                      ความดนัสัมบูรณ์ Pabs = Patm+ Pgauge 

                   3.  ความดนัเกจ Pgauge  ( gauge pressure ) คือ ความดนัที่อ่านไดจ้ากเกจวดัความดนั ซ่ึงมีความดนั
มากกวา่ความดนับรรยากาศโดยให้ความดนับรรยากาศเป็นความดนัเร่ิมตน้ศูนยข์องความดนัเกจ 
เท่ากบั  Pgauge  =  Pabs - Patm 

                   4.  ความดนัสุญญากาศ  Pvac  ( vacuum pressure ) คอื ความดนัที่ต  ่ากวา่ความดนับรรยากาศ (เกจวดัมี
ค่าเป็นลบ) แต่มากกวา่ความดนัศูนยส์ัมบูรณ์ 

           5.  ความดนัศูนยส์มับูรณ์ Pabsz ( absolute zero pressure ) คือ ความดนัที่มีค่าเป็นศูนยจ์ริง คือ ไม่มี
ความดนัอยู่เลยถือวา่เป็นความดนัสัมบูรณ์ต ่าสุด 

 

2.2.10.  แรง (force) 

           แรง หมายถึง การกระท าของวตัถหุน่ึงต่ออีกวตัถหุน่ึงโดยพยายามให้วตัถุที่ถูกกระท าเคลื่อนที่ไป
ตามทิศทางของแรงนั้น แรงเป็นปริมาณเวคเตอร์ การบอกคุณลกัษณะเฉพาะอย่างสมบูรณ์ของแรงตอ้ง
ประกอบดว้ย ขนาด ทิศทาง และจุดที่แรงกระท าจาก 

                                                             สูตร      F = ma 

เมื่อ         F  = แรง มีหน่วยเป็น นิวตนั(N) หรือกโิลกรัมเมตร/วนิาที 2 (kg.m/sec2) 

               m  = มวลของวตัถุ มหีน่วยเป็น กโิลกรัม (kg) 

                a  = ความเร่ง มหีน่วยเป็น เมตร/วนิาที2 (m/sec2) 

 

 



2.2.11. อุณหภูม ิ(temperature) 

           อุณหภูมิ หมายถึง ระดบัความร้อนที่มีอยู่ของสารในสภาวะต่างๆ เคร่ืองมือที่ใชว้ดั คือ เทอร์โมมิเตอร์ มี
หน่วยเป็น องศาเซลเซียส  ( C° )  ( C° )  และองศาเคลวนิ ( K° )  ( K° )   

0 องศาเซลเซียส  ( C° )  ( C° )   = 273 องศาเคลวนิ ( K° )  ( K° ) 

                      องศาเคลวนิ  ( K° )  ( K° )  = องศาเซลเซียส  ( C° )  ( C° )  + 273 

2.2.12.  ความช้ืน (humidity) 

         1.  ความช้ืน หมายถึง จ  านวนไอน ้าที่ปนอยู่ในอากาศและสามารถกลัน่ตวัเป็นหยดน ้าไดข้ึ้นอยู่กบั
ความช้ืนสัมพทัธ์และสภาวะอากาศ 

          2. ความช้ืนสัมพทัธ์ (relative humidity) คือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งความช้ืนสัมบูรณ์ต่อปริมาณความ
อิ่มตวัของไอน ้าในอากาศ คิดเป็นเปอร์เซ็นต ์มีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

                        

 

เมื่อ         relative humidity   คือ ความช้ืนสัมพทัธ์ 

                absolute humidity  คือ ความช้ืนสัมบูรณ์ มหีน่วยเป็น กรัม/เมตร3  (g/m3) 

                saturate quantity      คือ ปริมาณความอิ่มตวัของไอน ้า มีหน่วยเป็น กรัม/เมตร3 (g/m3) 

         3. ความช้ืนสัมบูรณ์  (absolute humidity) คือ ปริมาณไอน ้าที่อยู่ขณะนั้น มีหน่วยเป็น กรัม/เมตร3 (g/m3) 

         4. ปริมาณความอิ่มตวัของไอน ้า (saturate quantity) คือ จ  านวนไอน ้าที่อากาศสามารถรับไวไ้ดจ้นถึงจุด
อิ่มตวั มีหน่วยเป็น กรัม/เมตร3 (g/m3) 

 

 



2.2.14.  เคร่ืองอดัอากาศ (compressor) 

                เคร่ืองอดัอากาศ  คอื เคร่ืองจกัรกลที่ท  าหนา้ที่อดัอากาศที่ดูดเขา้มาที่มีความดนัปกติให้มีความดนั
สูงขึ้นแลว้เกบ็ไวใ้นถงัเกบ็ลมอดั เพื่อน าไปใชง้านโดยการจ่ายไปตามท่อลมให้กบัเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์
ท างานต่างๆต่อไป 

2.2.15.  ชนดิของเคร่ืองอดัอากาศสามารถแบ่งออกเป็น 6 ชนดิ ได้แก่ 

1.  เคร่ืองอดัอากาศชนิดลูกสูบ (piston compressor) 
2.  เคร่ืองอดัอากาศชนิดไดอะแฟรม (diaphragm compressor) 
3.  เคร่ืองอดัอากาศชนิดสกรู (screw compressor) 
4.  เคร่ืองอดัอากาศชนิดใบพดัเลื่อน(sliding vane rotary compressor) 
5.  เคร่ืองอดัอากาศชนิดใบพดัหมุน (root compressor) 
6.  เคร่ืองอดัอากาศชนิดกงัหนัหรือกระแสอากาศ (turbo compressor or flow compressor) 

2.2.16.  เคร่ืองอดัอากาศชนดิลูกสูบ (piston compressor) 

                เป็นชนิดที่นิยมใชม้ากที่สุด สามารถอดัอากาศไดจ้าก 4-300 บาร์ มีราคาถูก ประสิทธิภาพดี ส่งลม
ได ้2-500 ลูกบาศกเ์มตร/นาที สามารถจ าแนกชนิดตามจ านวนชั้นของการอดัอากาศไดอ้ีก เช่น ชนิดลูกสูบอดั
ชั้นเดียว(single stage) ความดนั 4-10 บาร์ ชนิดลูกสูบอดัสองชั้น(double stage) ความดนั 15-30 บาร์ ชนิด
ลูกสูบอดัสามชั้น(triple stage or multistage) ความดนั 250 บาร์ขึ้นไปซ่ึงเป็นแรงดนัสูง ใชท้ ั้งชนิดลูกสูบอดั
สามชั้น ชนิดลูกสูบอดัส่ีชั้น(four stage) หรือชนิดลูกสูบอดัหลายชั้น(multi-stage)  

เคร่ืองอดัอากาศชนิดลูกสูบนั้นลมอดัจะมีอุณหภูมสูิงเน่ืองจากลมโดนอดัให้มีความดนัสูง จึงมีการลด
อุณหภูมิของลมอดัดว้ย มี 3 วธีิ คือ 

1.  ระบายความร้อนตามธรรมชาติ โดยการท าครีบระบายความร้อนที่กระบอกสูบ 

2.  ระบายความร้อนโดยใชพ้ดัลมระบายความร้อนอยู่ภายนอกทอ่ นิยมใชก้บัเคร่ืองอดัอากาศที่มี
ขนาดใหญ่ 

3.  ระบายความร้อนดว้ยน ้า โดยการให้ท่อน ้าอยูภ่ายในท่อลมท าการแลกเปลี่ยนความร้อนโดยการ
ให้น ้าพาความร้อนจากอากาศไป  ถ่ายเทออกภายนอก               



 

รูปที่ 2.4  เคร่ืองอดัอากาศชนิดลูกสูบ (piston compressor) 

2.2.17.  เคร่ืองอดัอากาศชนดิไดอะแฟรม (diaphragm compressor) 

        การท างานคลา้ยกบัชนิดลูกสูบเพียงแต่ใชแ้ผ่นไดอะแฟรมในการดูดและอดัอากาศแทนการใชลู้กสูบ 

 

รูปที่ 2.5 เคร่ืองอดัอากาศชนิดไดอะแฟรม (diaphragm compressor) 

2.2.18.  เคร่ืองอดัอากาศชนดิสกรู (screw compressor) 

                การท างานใชก้ารหมุนขบกนัของเพลาที่มีลกัษณะเป็นสกรู 2 เพลา โดยตวัหน่ึงมฟัีนเป็นเส้นนูน 
อีกตวัหน่ึงเป็นเส้นเวา้ ฟันเพลาหมุนขบเขา้หากนัท าให้เกดิการอดัอากาศ 



 

รูปที่  2.6  เคร่ืองอดัอากาศชนิดสกรู (screw compressor) 

2.2.19.  เคร่ืองอดัอากาศชนดิใบพดัเล่ือน(sliding vane rotary compressor) 

                การท างานใชแ้รงเหวีย่งหนีศูนยก์ลางในการท าให้ใบพดัเลื่อนเกดิการเลื่อนเขา้ออกในร่องใบพดั 
โดยเมื่อเพลาหมุนจนใบพดัเลื่อนออกจากร่องเกดิห้องทีม่ีปริมาตรหน่ึงรับอากาศเขา้มาเตม็หอ้ง แลว้เพลา
หมุนต่อจนใบพดัเลื่อนเขา้ไปเร่ือยๆปริมาตรของห้องที่รับอากาศเลก็ลงแต่ปริมาณอากาศเดิม อากาศจึงถูกอดั
ให้มีความดนัสูงขึ้น เคร่ืองอดัอากาศชนิดน้ีหมุนเรียบ ไม่มเีสียงดงั ผลิตลมอดัไดส้ม  ่าเสมอ ไม่ขาดเป็นห้วงๆ
เหมือนชนิดลูกลูบ 

 

รูปที่  2.7 เคร่ืองอดัอากาศชนิดใบพดัเลื่อน(sliding vane rotary compressor) 

 



 2.2.20.  เคร่ืองอดัอากาศชนิดใบพดัหมุน (root compressor) 

                การท างานใชก้ารหมุนเขา้หากนัของใบพดั 2 เพลา โดยใบพดัทั้งสองเพลาจะรับอากาศจากทางลม
เขา้แลว้กวาดลมไปดา้นทางลมออก แต่ปริมาตรดา้นทางลมออกจะเท่ากบัดา้นทางลมเขา้ไม่เกดิการอดัจาก
การลดปริมาตรเหมอืนชนิดใบพดัเลื่อน แต่เกดิการอดัอากาศเน่ืองจากการเพิม่ปริมาณอากาศให้กบัดา้นทาง
ลมออกจนมีปริมาณและความดนัที่มากพอที่เอาชนะความดนัด้านทางลมออกที่มีอยู่แลว้ 

 

รูปที่  2.8  เคร่ืองอดัอากาศชนิดใบพดัหมุน (root compressor) 

2.2.21.  เคร่ืองอดัอากาศชนดิกงัหนัหรือกระแสอากาศ (turbo compressor or flow compressor) 

                การท างานอาศยัหลกัการใชก้งัหนัในการเปลี่ยนความเร็วลม(พลงังานจลน)์เป็นลมอดั(พลงังาน
ความดนั) มี 2 ชนิด ไดแ้ก ่
         1.  เคร่ืองอดัอากาศชนิดเรเดยีลโฟลว ์หรือ เซนตริฟิวกลั (radial-flow or centrifugal compressor) อาศยั
แรงเหวีย่งหนีศูนยก์ลางในการท าให้อากาศเกดิความดนั 

         2.  เคร่ืองอดัอากาศชนิดแอกเซียลโฟลว ์(axial-flow compressor) 



 

รูปที่ 2.9  เคร่ืองอดัอากาศชนิดกงัหนัหรือกระแสอากาศ (turbo compressor or flow compressor) 

2.2.22.  การควบคุมและบ ารุงรักษาเคร่ืองอดัอากาศ 

             เน่ืองจากถงัเกบ็ลมไมส่ามารถเกบ็ลมทีอ่ตัราได ้ เพราะอาจเกดิอนัตรายได ้ จึงตอ้งมกีารควบคุมการ
ท างานของเคร่ืองอดัอากาศและการจ่ายลมอดัให้มีความเหมาะสม 
                 1.  การควบคุมแบบ เปิด-ปิด (on-off or stop-start) คือ การใชส้วติชค์วามดนัท าการต่อวงจรไฟฟ้า
ให้เคร่ืองอดัอากาศท างานเมื่อความดนัภายในถงัลดลงนอ้ยกวา่ความดนัที่ต ั้งไว ้ และตดัวงจรไฟฟ้าให้เคร่ือง
อดัอากาศหยุดท างานเมื่อความดนัภายในถงัถึงหรือมากกวา่ความดนัที่ต ั้งไว ้ใชค้วบคุมเคร่ืองอดัอากาศขนาด
เลก็ 

                 2.  การควบคมุแบบอนัโหลดดงิเรกเูลชนั (unloading regulation)   คือ  หลกัการท างานคลา้ยวธีิ 
เปิด-ปิด  แต่ไม่มีการตดัวงจรไฟฟ้าโดยมอเตอร์ยงัคงท างานปกติ คือ หมุนตวัเปล่า ใชใ้นกรณีตั้งระดบัความ
ดนัช่วงแคบๆ มี 2 วธีิ 
                         2.1  การควบคุมวธีิระบายลมอดั (exhaust regulation)   คือ  การใชล้มอดัไปดนัวาลว์ 2/2 ให้
ปล่อยแรงดนัลมออกเมือ่แรงดนัลมสูงกวา่แรงดนัของสปริงวาลว์ที่ต ั้งไว ้ เมื่อความดนัต ่าลงแลว้วาลว์ 2/2 ก ็
จะเลื่อนกลบัต าแหน่งปิดดว้ยแรงดนัของสปริง 
                         2.2  การควบคุมวธีิปิด (shut-off regulation) คือ การให้ลมอดัไปดนัวาลว์ 3/2 ไวเ้มือ่ลมอดัสูง
มากกวา่ความดนัสปริง วาลว์ 3/2 จะถูกเลื่อน ท าให้ลมอดัหมุนเวยีนจากเคร่ืองอดัอากาศเขา้สู่ระบบผ่านวาลว์ 
3/2 และเมื่อความดนัต ่าลงวาลว์ 3/2 จะเลื่อนกลบัต าแหน่งเดิม 

 

             



2.2.23.  การบ ารุงรักษาเคร่ืองอดัอากาศ 

       1.  ควรติดตั้งในบริเวณที่ไม่มฝีุ่ นละออง แห้งและมีอุณหภูมิต  ่า เพราะอากาศที่เยน็จะไดป้ริมาณ
ลมอดัที่มาก 
       2.  ติดตั้งชุดกรองอากาศดา้นดูดเขา้และท าความสะอาดไส้กรองสม ่าเสมอ 
       3.  ตรวจดูระดบัน ้ามนัหล่อลื่นและเปลี่ยนถ่ายน ้ามนัหล่อลื่นทุก 500 ชัว่โมงการท างาน 
       4.  ตรวจหารอยรั่วตามขอ้ต่อต่างๆอย่างนอ้ยปีละครั้ ง 
       5.  ระบายน ้าในถงัเกบ็ลมอดัหรือในท่อออกเมื่อเลิกงาน 

2.2.24.  ระบบท าความสะอาดลมอดั 

                เน่ืองจากการมีความช้ืนและละอองน ้าท  าให้อุปกรณ์ภายในที่เป็นโลหะเกดิสนิม ฝุ่ นละอองหรือ
เศษของแขง็ท าให้อุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่เกดิการเสียดสีและสึกหรอ และปัญหาอื่นอีกมากมายจึงจ าเป็นตอ้ง
มีการท าความสะอาดลมอดัเพื่อยืดอายุของอุปกรณ์ท างานดว้ยอุปกรณ์ป้องกนัดงัน้ี 

     1.  เคร่ืองระบายความร้อน มี 2 ชนิด คือ 
          1.1   เคร่ืองระบายความร้อนชนิดระบายความร้อนดว้ยอากาศ คือ การให้ลมอดัไหลในท่อ
ผ่านเคร่ืองระบายความร้อนซ่ึงมีครีบและพดัลมเป่าอากาศ เมือ่ลมอดัระบายความร้อนออกไอน ้าที่
ปนอยู่จะกลัน่ตวัเป็นหยดน ้า 
         1.2   เคร่ืองระบายความร้อนชนิดระบายความร้อนดว้ยน ้า คือ การให้น ้าพาความร้อนออกจาก
ลมอดั โดยให้ท่อน ้าอยู่ในท่อลมอดั 

    2.  เคร่ืองท าอากาศแห้ง มี 3 ชนิด คือ 
         2.1   เคร่ืองท าอากาศแห้งชนิดใชส้ารดูดความช้ืน (absorption drying) คือ การใชแ้คลเซียม
คลอไรด ์โซเดยีมคลอไรดห์รือลิเธียมคลอไรด ์ดูดความช้ืน ของเหลว เศษของแขง็เลก็ๆและน ้ามนั
ให้กลายเป็นสารละลาย แลว้ระบายทิ้งดา้นนอก 
        2.2   เคร่ืองท าอากาศแห้งชนิดใชส้ารดูดซบัความช้ืน (absorption drying) คือ การใชซิ้ลิกาเจล
(silica gel) แอกติเวเตดอะลูมินา (activated alumina) เป็นเมด็เลก็ๆมีรูพรุน เมือ่ดูดซบัความช้ืนแลว้
จะเปลี่ยนสีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้สารดูดความช้ืนบรรจุอยู่ในถงั 2 ถงัโดยจะท างานสลบักนั
ตามเวลาที่ต ั้งไวโ้ดยใชข้ดลวดแม่เหลก็ไฟฟ้าในการเปิดปิดวาลว์ 
       2.3  เคร่ืองท าอากาศแห้งชนิดลดอุณหภูมิให้ต  ่า (low temperature drying) หรือชนิดใชเ้คร่ืองท า
ความเยน็ (drying by refrigeration) คือ การใชเ้คร่ืองท าความเยน็แบบอดัไอ (compression) ในการ
ท าให้อุณหภูมิลมอดัลดลง ใหค้วามช้ืนที่ปนมากลัน่ตวัเป็นหยดน ้า 



3.  เคร่ืองกรองลมท่อส่งลมอดั (main filter) คือ ถงัที่มีไส้กรองละเอียดประมาณ0.01-3ไมครอน ท า
จากโลหะซินเทอร์ กระดาษไวร์โคลท ไหมเทียม หรือฝ้าย ท าหนา้ที่กรองส่ิงสกปรกและความช้ืนที่
หลงเหลือหรือตกคา้งในท่อส่งลมอดั 

4.  ชุดควบคุมและปรับปรุงคุณภาพลมอดั (service unit) ประกอบดว้ย 
      4.1  อุปกรณ์กรองอากาศ  (compressed air filter) ท าหนา้ที่กรองฝุ่ นละอองและส่ิงสกปรกต่างๆ 
ความช้ืนหรือน ้าที่กล ัน่ตวัเป็นหยดน ้า 
      4.2  อุปกรณ์ควบคุมความดนั  (regulator) ท าหนา้ที่ปรับความดนัลมให้คงที่และเหมาะสมกบั
ระบบ มี 2 แบบคือ 
              4.2.1  อุปกรณ์ควบคุมความดนัชนิดไม่มีการระบายความดนัออกสู่บรรยากาศ ท างานโดย
เมื่อความดนัเกนิไดอะแฟรมจะถูกดนัให้ดึงกา้นวาลว์ลงมาปิดทางลมเขา้และจะเปิดอีกที่เมื่อความ
ดนัลมทางออกเหลอืนอ้ยจนไม่สามารถดนัสปริงแผ่นไดอะแฟรมลงต่อไปได ้
              4.2.2 อุปกรณ์ควบคุมความดนัชนิดไม่มีการระบายความดนัออกสู่บรรยากาศ ท างานโดย
เมื่อความดนัทางออกสูงมากจะดนัไดอะแฟรมลง ท าให้เดือยเปิดรูระบายลมตรงกลางแผ่น
ไดอะแฟรมให้เกดิการระบายลมอดัที่เกนิออก และเมื่อแรงดนันอ้ยลงสปริงไดอะแฟรมจะดนัให้
ไดอะแฟรมเลื่อนขึ้นรูระบายจึงถูกปิดดว้ยเดือยตามเดิม 
      4.3  อุปกรณ์ผสมน ้ามนัหล่อลื่น   (compressed air lubricator)   ท  าการผสมน ้ามนัโดยอาศยั
หลกัการความดนัที่แตกต่างกนับริเวณคอคอด โดยน ้ามนัหล่อลื่นที่ใชเ้ป็นประเภทเดียวกบัน ้ามนัไฮ
ดรอลิก ความหนืด     อุณหภูมิ      หรือ  SAE 10  ในโรงงานที่มีอุปกรณ์นิวแมติกส์
จ านวนมากไดม้ีการติดตั้งอุปกรณ์  เติมน ้ามนัหล่อลื่นแบบอตัโนมตัิ    โดยใชลู้กลอยในการควบคุม
การป้อนน ้ามนั 
      4.4  เกจวดัความดนั (pressure gauge) ใชว้ดัความดนัในระบบนิวเมติกซ่ึงมีความดนัไม่เกนิ 10 
บาร์ เกจที่นิยมใช ้คือ บร์ูดอง เกจ (bour gauge) 

2.2.25.  การบ ารุงรักษาชุดควบคุมและปรับปรุงคุณภาพลมอัด 
         1.  อุปกรณ์กรองอากาศ  
            -   ระบายน ้าในหลอดแกว้ทุกวนั (กรณีระบายน ้าดว้ยมือ)  
            -   ท าความสะอาดไส้กรองตามก  าหนดเวลา 
            -   ลา้งช้ินส่วนพลาสติกดว้ยน ้ายาท าความสะอาดพลาสติก 

          2.  อุปกรณ์ควบคุมความดนั 
            -   หมุนปรับตั้งความดนัให้ถูกทิศทาง ไม่ควรใชค้ีมหรือของแขง็บิดเกลียว 



          3.  เกจวดัความดนั 
           -   ค่อยๆหมุนวาลว์ตั้งความดนัให้เขม็ค่อยๆขยบัชา้ๆเพือ่ป้องกนัเขม็เสียหายและยืดอายุการใชง้าน 
           -   ไม่ต ั้งความดนัสูงกวา่ที่ใชง้านจริง 

         4.  อุปกรณ์ผสมน ้ามนัหล่อลื่น 
           -   เติมน ้ามนัหล่อลื่นในหลอดแกว้ให้อยู่ในระดบัที่ใชง้าน 
           -   เปลีย่นและตรวจสอบระบบเติมน ้ามนัหล่อลื่น หากน ้ามนัมีสีขาวขุ่น ขนั เน่ืองจากมีส่ิงสกปรก
ปะปนในน ้ามนั 

2.2.26.  อุปกรณ์ท างานในระบบนวิแมติกส์ 

            อุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์ (Air Cylinders) กระบอกสูบที่ใชก้นัมากในระบบนิวแมติกส์แบ่งออก      
ได ้2 ชนิด คือกระบอกสูบชนิดท างานทางเดียว (single acting air cylinder) และกระบอกสูบชนิดท างานสอง
ทาง   (double acting air cylinder) 

2.2.27.  กระบอกสูบทางเดยีว (SINGLE ACTING CYLINDER)           

            กระบอกสูบทางเดียวใชแ้รงดนัลมอดักระท ากา้นสูบให้เคลื่อนที่เพยีงดา้นเดียว ส่วนการเคลื่อนที่
กลบัจะอาศยัแรงสปริง กระบอกสูบแบบน้ีจะใชก้บังานที่ตอ้งการแรงกระท าไม่มากนกั เน่ืองจากแรงที่
กระท ากบัโหลดจะถูกตา้นดว้ยแรงสปริง ขนาดของกระบอกสูบประเภทน้ีที่นิยมผลิตกนัจะมีขนาดไม่โตก
วา่ 10 เซนติเมตรและระยะชกัไม่เกนิ 10 เซนติเมตร 

 

รูปที่ 2.10 โครงสร้างของกระบอกสูบชนิดท างานทางเดียว 



2.2.28.   กระบอกสูบสองทาง (DOUBLE ACTING CYLINDER) 

              กระบอกสูบแบบสองทางจะใชแ้รงดนัลมกระท าให้กา้นสูบเคลื่อนที่เขา้ และออกทั้งสองทาง แรง
กระท าที่ไดจ้ากกระบอกสูบชนิดน้ีจะมากกวา่กระบอกสูบแบบทางเดียวเพราะไม่มีแรงสปริงเป็นตวัตา้น จึง
เหมาะส าหรับงานแทบทุกประเภทที่ตอ้งการการเคลือ่นที่ในลกัษณะที่เป็นแนวเส้นตรง  

                                                                

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.11 โครงสร้างของกระบอกสูบชนิดท างานสองทศิทาง 

            

2.2.29.   กระบอกสูบสองทางชนดิมตีัวกนักระแทก (CUSHIONED CYLINDER) 

                ในงานบางอย่างการเคลื่อนที่เขา้และออกของกา้นสูบจะเคลื่อนที่ดว้ยอตัราเร่งและความเร็วสูงจะ
ท าให้เกดิการกระแทกระหวา่งลูกสูบกบัฝาสูบ งานลกัษณะน้ีถา้ไม่มีการป้องกนัแลว้จะท าให้กระบอกสูบ
ช ารุด หรือมีอายกุารใชง้านสั้นลงได ้ ดงันั้นจึงตอ้งออกแบบให้มีเบาะลมคอยตา้นการกระแทกของลูกสูบ
กอ่นจะสุดช่วงชกั 

 

 

 



 

รูปที่ 2.12  กระบอกสูบชนิดท างานสองทิศทางมีอุปกรณ์ป้องกนัการกระแทก 

หลกัการท างาน 

                เมือ่ลูกสูบ 7 ถูกดนัให้วิง่ออกจ าท าให้ลมอดัที่อยู่ดา้นกา้นสูบถูกดนัให้ออกจากกระบอกสูบทาง
หมายเลข 9 และ10 ซ่ึงขณะน้ีความเร็วของลูกสูบ 7กย็งัมีความเร็วปกติจนกระทั้งเดือย 6 ดนัซีล 4 ให้ปิด
ทางออกของลมอดัหมายเลข 10 (ซ่ึงเป็นทางออกปกติของลมในกระบอกสูบ)ท าให้ความดนัลมมีทางออก
เพียงทางเดียวเท่านั้นคือ ทางหมายเลข 9 แต่ทางออกหมายเลข 9 จะตอ้งผ่านวาลว์ปรับขนาดของช่องทาง
หมายเลข 2 ท าให้ลมอดัในกระบอกสูบวิง่ออกจากกระบอกสูบไดน้อ้ยลง ถา้ปรับวาลว์ 2 ให้แคบลงไปอีก 
ความเร็วของลูกสูบกย็ิ่งลดนอ้ยลงไปอีก(ความเร็วของลกูสูบขึ้นอยู่กบัการระบายลมอดัให้ออกมาจาก
กระบอกสูบไดร้วดเร็วมากนอ้ยเพียงไร) ถา้ดูในรูปที่4 ในขณะน้ีเป็นต าแหน่งหดกลบัของลูกสูบที่ปิด
ทางออกของลมอดัในทางออกปกติแต่จะเปิดทางออกลมอดัให้ออกทางวาลว์เขม็หมายเลข 1 เทา่นั้นท าให้
ความเร็วของลูกสูบลดนอ้ยลง การกระแทกระหวา่งลูกสูบกบัฝาครอบทั้งดา้นหวัและทา้ยกเ็ลก็นอ้ยตามไป
ดว้ย 



2.3. ทฤษฎีเกีย่วกบัโซลนิอยด์วาล์ว 

        2.3.1.  วาล์วและอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุม 

                ส่วนประกอบในการท างานของระบบนิวแมติกส์จะประกอบไปดว้ย ชุดตน้ก  าลงัซ่ึงท าหนา้ที่ส่ง
ลมอดัให้กบัอุปกรณ์ทั้งหมด อุปกรณ์ให้สญัญาณ อุปกรณ์ควบคุม และอุปกรณ์ท างาน การที่อุปกรณ์ท างาน 
เช่น กระบอกสูบ จะเคลื่อนที่เขา้ออกไดต้ามความตอ้งการกต็อ้งอาศยัอุปกรณ์ให้สัญญาณและอุปกรณ์
ควบคุม ซ่ึงไดแ้กว่าลว์ต่างๆ นัน่เอง วาลว์มีอยู่หลายชนิดดว้ยกนัแต่ละชนิดกม็ีหนา้ที่แตกต่างกนัออกไป เช่น 
ควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ท างาน ควบคุมปริมาณการไหลของลมอดั ควบคุมความดนัที่ใช ้ ควบคุม
การเร่ิมและหยุดการท างานของวงจรนิวแมติกส์ เป็นตน้ 

                วาลว์ในระบบนิวแมติกส์สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภทดว้ยกนัตามลกัษณะหนา้ที่และการใช้
งาน กล่าวคือ 

       2.3.2. วาล์วในระบบนิวแมติกส์ 
                1) วาลว์ควบคุมทิศทาง  (Directional Control Valve) 
                2) วาลว์ชนิดลมไหลทางเดียว  (Non-return Value) 
                3) วาลว์ควบคุมความดนั  (Pressure control Valve) 
                4) วาลว์ควบคุมอตัราไหล  (Flow control Valve) 
                5) วาลว์เปิด-ปิดและวาลว์ผสม  (Shut-off Valve and Valve combination) 

        2.3.3.  วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของลมอัด 

                วาลว์ควบคุมทิศทางการไหลของลมอดัมีหนา้ที่เลือกทศิทางการไหลของลมอดัให้ไปตามทิศทางที่
ตอ้งการ ทั้งน้ีเพือ่ให้อุปกรณ์ท างาน เช่น กระบอสูบ มอเตอร์ลม สามารถท างานและเคลื่อนที่ในทิศทางที่
ถูกตอ้งตามความตอ้งการ โดยใชห้ลกัการเปิดปิดลมอดัจากรูลมอดัหน่ึงไปยงัรูลมอดั อีกรูหน่ึง 

         2.3.4.  สัญลกัษณ์และการเรียกช่ือวาล์ว 

              ในงานอุตสาหกรรมนิยมใชส้ัญลกัษณ์เพือ่ความสะดวก รวดเร็วและง่ายต่อการท าความเขา้ใจ การ
ท างานของเคร่ืองจกัรที่ใชร้ะบบนิวแมติกส์กเ็ช่นเดียวกนัมีสัญลกัษณ์ที่ใชอ้ยู่หลายระบบดว้ยกนั เช่น ASAm 
(American Standard Association) ISO (International Standard Organization) JIS (Janpanese Industrical 
Standard) JIC (Joint Industry Conference) DIN (Deutsche Industrie Norm) ซ่ึงแต่ละระบบ จะแตกต่างกนัไม่
มากนกั หากเขา้ใจถึงสัญลกัษณ์ของระบบใดระบบหน่ึงแลว้ในระบบอื่นกส็ามารถกระท าไดไ้ม่ยากนกั    



         ต าแหน่งการท างานของวาลว์ : สัญลกัษณ์ที่ใชแ้ทนต าแหน่งการท างานของวาลว์จะแทนดว้ยรูป
ส่ีเหลี่ยมดงัต่อไปน้ี 

                                 ตารางที่ 2.3  การเขียนสัญลกัษณ์แทนต าแหน่งวาลว์ 

 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 

วาลว์ 1 ต าแหน่ง 

วาลว์ 2 ต าแหน่ง 

การเขียนสัญลกัษณ์ จะใชรู้ปส่ีเหลี่ยมหน่ึงรูปแทนต าแหน่งของวาลว์ 1 ต าแหน่ง ถา้วาลว์ควบคุมมีต  าแหน่ง
การท างานหลายต าแหน่งกจ็ะมีรูปส่ีเหลี่ยมหลายรูปต่อกนั เช่น วาลว์ควบคุม 2ต าแหน่งกจ็ะมีรูป
ส่ีเหลี่ยม 2 รูปติดต่อกนั ในลกัษณะส่ีเหลี่ยมที่แสดงต าแหน่งของวาลว์น้ีจะประกอบดว้ยต าแหน่งปกติ หรือ
ต าแหน่งที่วาลว์ยงัไม่ถูกเลื่อนและต าแหน่งการท างานของวาลว์ ซ่ึง 

                      รูปที่ 2.13  แสดงตวัอย่างสัญลกัษณ์ของวาลว์ 

 

 

                 

               สามารถแสดงให้เห็นดว้ยตวัเลขที่ก  าหนดภายในช่องส่ีเหลี่ยม โดยเลข 0 หมายถงึต าแหน่งปกต ิ
หมายเลขอื่น หมายถงึต าแหน่งท างาน ซ่ึงอาจเป็นต าแหน่งที่ 1,2 หรือ 3 เรียงล  าดบักนัไปแลว้แต่วา่วาลว์จะมี
กีต่  าแหน่ง     

              ทางต่อลมของวาลว์ควบคุมทศิทางในระบบนิวแมติกส์จะมีการก  าหนดรหสัทางต่อลม เพื่อให้เกดิ
ความสะดวก และเขา้ใจตรงกนัในการออกแบบ และต่อวงจร การก  าหนดรหสัทางต่อลมของวาลว์ควบคุม
ทิศทางโดยทัว่ๆ ไปสามารถกระท าไดด้งัต่อไปน้ี 



ตารางที่ 2.4  การก  าหนดรหสัทางต่อลมวาลม์ควบคุม 

 

ตารางที่ 2.5  เส้นและหวัลูกศรทีเ่ขียนเป็นสัญลกัษณ์ของวาลว์ควบคุมทิศทาง 

ตัวเลข ตัวอกัษร ตัวอกัษรต่อ หน้าที่ 

1 

2,4 

3,5 

12,14 

P 

A,B 

R,S 

X,Y,Z 

Sub 

Out 

Ex 

Signal In 

รูระบายลมอดัเขา้วาลว์ 

รูต่อลมอดัไปใชง้าน 

รูระบายลมทิ้ง 

รูต่อเขา้วาลว์ควบคุมการบงัคบัให้วาลว์ท างาน 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 

ทิศทางหวัลูกศรจะหมายถึง ทอ่ทางภายในวาลว์ซ่ึงจะท าให้ลม
ผ่านตลอดตามทิศทางหวัลูกศร 

 

ท่อทางของวาลว์ที่ถูกปิดก ั้นไม่ให้ลมผ่านไปได ้ 

 

ท่อลมของวาลว์ต่อถงึกนัแสดงดว้ยจุดต่อจุดใหญ่ 

  

สัญลกัษณ์ Ñ แสดงวา่การระบายลมอดัภายในตวัของวาลว์เอง 

  

สัญลกัษณ์รูป Ñ แสดงวา่การระบายลมอดัสามารถต่อทอ่หรือ
ติดตวัเกบ็เสียงได ้

  

สัญลกัษณ์    คือแหลง่จ่ายลมที่ต่อเขา้กบัวาลว์ควบคุม 

  



การเรียกช่ือวาลว์ควบคุมทิศทาง : การเรียกช่ือวาลว์ควบคุมทิศทางในระบบนิวแมติกส์จึงเรียกช่ือโดยเรียก
ทางต่อลมกอ่นแลว้ตามดว้ยต าแหน่งการท างานดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 

ตารางที่ 2.6 (ต่อ) เส้นและหวัลูกศรที่เขยีนเป็นสัญลกัษณ์ของวาลว์ควบคุมทิศทาง 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 

 

วาลว์ควบคุม 2 ทาง 2 ต าแหน่งปกติปิด (2/2 D.C. Valve Normally 
Closed) 

 

วาลว์ควบคุม 2 ทาง 2 ต าแหน่ง ปกตเิปิด (2/2 D.C. Valve Normaly 
Opened) 

 

วาลว์ควบคุม 3 ทาง 2 ต าแหน่ง ปกติปิด (3/2 D.C. Valve Normally 
Closed) 

 

วาลว์ควบคุม 4 ทาง 2 ต าแหน่ง ปกตเิปิด (3/2 D.C.  Valve) 

 

วาลว์ควบคุม 4 ทาง 3 ต าแหน่ง (4/2 D.C. Valve Closed 
Center) ส าหรับต าแหน่งกลางน้ีมีอยูห่ลายแบบแลว้แต่ลกัษณะของ
การน าไปใชง้าน 



 

  

  

วาลว์ควบคุม 5 ทาง 2 ต าแหน่ง (5/2 D.C Valve) 

 

วาลว์ควบคุม 5 ทาง 3 ต าแหน่ง (5/3 D.C. Valve) 

 

วาลว์ควบคุม 5 ทาง 4 ต าแหน่ง 

(5/4 D.C. Valve) 

 

2.3.5.  การเล่ือนวาล์วควบคุม 

                การเลื่อนให้วาลว์ควบคุมเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่นั้นสามารถท าไดห้ลายลกัษณะขึ้นอยู่กบั
ลกัษณะของวงจรที่ออกแบบ เพื่อใชใ้นงานที่แตกต่างกนัออกไป โดยที่ลกัษณะของการเลื่อนวาลว์ควบคุม
ทิศทางแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภทดว้ยกนัดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 



ตารางที่ 2.7 การเลื่อนวาลว์ควบคุมโดยใชก้ลา้มเน้ือ 

                     สัญลกัษณ์                                                  ความหมาย 

 

ใชก้ลา้มเน้ือในการเลื่อน (สัญลกัษณ์ทัว่ไป) 

  

 

ใชม้ือกด 

  

 

ใชเ้ทา้เหยียบ 

  

 

ใชม้ือดึง ดนั มีตวัลอ็คต าแหน่ง 

  

  

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 2.8 การเลื่อนวาลว์ควบคุมโดยใชก้ลไก 

                     สัญลกัษณ์                                                 ความหมาย 

 

 

ใชก้ลไกภายนอก 

  

 

ใชส้ปริงดนัให้อยู่ต  าแหน่งปกต ิ

  

 

ใชก้ลไกภายนอกกดท างานสองทิศทาง เช่น ใชก้า้นสูบกด 

  

  

  

 

 

ใชก้ลไกภายนอกกดแต่ท างานในทิศทางเดียวกนั ส่วนอีกทิศทางหน่ึง
จะไม่ท  างาน 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 2.9 การเลื่อนวาลว์ควบคุมโดยใชล้มควบคมุ 

                     สัญลกัษณ์                                                             ความหมาย 

       

 

ใชส้ัญญาณลมดนัให้วาลว์เลื่อนไป และเลื่อนกลบั 

  

         

 

ใชส้ัญญาณลมระบายทิ้งให้วาลว์เลื่อนไป และเลื่อนกลบั 

  

                

 

ใชส้ัญญาณลมดนัให้วาลว์เลื่อนโดยใชค้วามแตกต่างของ
พื้นที่หนา้ตดัของวาลว์ 

                 

 

ใชส้ัญญาณลมควบคุมทางออ้ม คือใชล้มไปดนัวาลว์ให้ผ่านลิ้น
ช่วย (Pilot Valve) ที่อยู่ภายในตวัวาลว์ไปดนัเมนวาลว์ให้เคลื่อนที่ 

        

ใชล้มเขา้ดนัแบบรีโมด 

  

                

 

ใชล้มระบายทิ้งไปเลื่อนวาลว์ โดยผ่านลิ้นช่วยที่อยู่ภายในตวัวาลว์ 



 

ตารางที่ 2.10 การเลื่อนวาลว์ควบคุมโดยใชไ้ฟฟ้า 

                      สัญลกัษณ์                                                  ความหมาย 

 

ใชโ้ซลินอยดจ์  านวน 1 ชุด ท าให้วาลว์เลื่อน 

  

 

ใชโ้ซลินอยดจ์  านวนมากกวา่ 1 ชุด ท างานทิศทางเดียวกนัเพื่อให้
วาลว์เลื่อน 

 

ใชโ้ซลินอยดจ์  านวนมากกวา่ 1 ชุด ท างานทิศทางตรงขา้มกนั 
เพื่อให้วาลว์เลื่อน 

 

 

 

 

 

 

     

 

แบบระบายลมออกสู่บรรยากาศ 

  



ตารางที่ 2.11 การเลื่อนวาลว์ควบคุมโดยใชว้ธีิแบบผสม 

                       สัญลกัษณ์                                                  ความหมาย 

 

ใชโ้ซลิอยดเ์ปิดทางลม และลมเป็นตวัเลื่อนวาลว์ 

  

 

ใชลู้กกลิ้งไปเปิดทางลมให้เป็นตวัเลื่อนวาลว์ 

  

 

ใชโ้ซลินอยด ์หรือแรงดนัลมอย่างใดอย่างหน่ึง ในการเลื่อนวาลว์ 

 

ใชโ้ซลินอยด ์หรือมือกดในการเลือ่นวาลว์ 

  

 

ใชโ้ซลินอยดเ์ปิดทางลมใหล้มไปเลื่อนวาลว์ 

  

 

ใชโ้ซลินอยดเ์ปิดทางลม หรือใชม้ือกดไปเปิดทางลมเพือ่ให้ลมไป
เลื่อนวาลว์ 

 

 



2.3.6.  การก าหนดหรือให้อุปกรณ์หรือวธีิแสดงขั้นตอนการท างานในวงจรนิวแมติกส์ 

การก  าหนดหรือให้รหสัอุปกรณ์หรือวธีิแสดงขั้นตอนการท างานในวงจรนิวแมติกส์มี 2 วธีิคือ 

            2.3.6.1.  การเขียนรหสัอุปกรณ์โดยใช้ตัวเลข 

                การใชต้วัเลขแทนอุปกรณ์มี 2 วธีิคือ 
                     1. การเรียงล  าดบัตวัเลข ไมม่ีการแยกกลุม่การท างานโดยจะนบัจากแถวล่างขึ้นไปซ่ึงเป็น
อุปกรณ์ให้สัญญาณจนถึงอุปกรณ์ท างานโดยเร่ิมตั้งแต่อุปกรณ์ให้สญัญาณจะเป็น 0.1 0.2 อุปกรณ์ควบคุม 
การท างานเร่ิมจาก 1.1 จากซ้ายไปขวา จากล่างขึ้นบนจนครบทุกตวั ท  าให้ยุ่งยากถา้วงจรมีกระบอกสูบ
จ านวนมาก เพราะไม่ทราบวา่แต่ละตวัท าหนา้ที่อะไร จึงไม่นิยมใช้ 

                    2.การแบง่เป็นกลุ่มตวัเลขเรียงตามล าดบั การวางอุปกรณ์ในวงจรนิวแมติกส์จะวางเป็นแถวมี
แถวหลกัอยู ่4 แถว และมีอุปกรณ์ช่วย 1 แถว เรียงตามล าดบัจากบนลงล่างวธีิน้ีนิยมใชเ้พราะเป็นหมวดหมู 
อ่านเขา้ใจง่าย 

              2.3.6.2.  การเขียนรหสัอุปกรณ์โดยใช้ตัวอกัษร 

                 การใชต้วัอกัษรภาษาองักฤษแทนอุปกรณ์ในวงจรที่กระบอกสูบท างานเป็นระบบ และอุปกรณ์
สัญญาณไม่แบ่งเป็นกลุ่มตามสัญญาณบงัคบักระบอกสูบ โดยใชต้วัอกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่แทน 
อุปกรณ์การท างาน คือกระบอกสูบ มอเตอร์ลมการแสดงขั้นตอนการท างานของกระบอกสูบต่างๆโดยใช้
ตวัอกัษรภาษาองักฤษผสมกบัเคร่ืองหมาย + และ -  มหีลกัเกณฑด์งัน้ี 

 อกัษรตวัพิมพใ์หญ่ หมายถึง อุปกรณ์การท างาน เช่น กระบอกสูบใดท างานกอ่นจะไดร้ับตวัอกัษรกอ่น เช่น 
กระบอกสูบ A,B,C ตามล าดบั 

เคร่ืองหมาย + หมายถงึ ลูกสูบเคลือ่นที่ออก เช่น  A+ B+ 

เคร่ืองหมาย - หมายถงึ ลูกสูบเคลือ่นที่เขา้ เช่น  A+ B+ 

 

 

 



2.4.  ทฤษฎีเกีย่วกบัไฮดรอลิก 

      2.4.1.  ไฮดรอลกิ (Hydraulic) คืออะไร 
                    ไฮดรอลิก เป็นเร่ืองที่วา่ดว้ยคุณสมบติัทางกลของของไหล ในทางวศิวกรรมนั้นจะเกีย่วขอ้งกบั
ก  าลงัของของไหล (Fluid power) แต่ไฮดรอลกิที่เราจะกล่าวถึงในที่น้ีกค็ือเร่ืองที่วา่ดว้ย  “ การส่งถา่ยก  าลงั
ในเชิงกลดว้ยของไหลที่เป็นของเหลวหรือน ้ามนัไฮดรอลิก ”  การส่งก  าลงัในระบบไฮดรอลิกส่วนใหญ่นั้น
อุปกรณ์ท างาน (Actuator) จะมีสองประเภทใหญ่  ๆคือ 
                - กระบอกไฮดรอลิก (Hydraulic Cylinder) เป็นอุปกรณ์ท างานที่เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง  (Linear) 
                - มอเตอร์ไฮดรอลกิ ( Hydraulic Motor) เป็นอุปกรณ์ท างานที่เคลื่อนที่ในแนวรัศมี  (Radius) 

               ในระบบไฮดรอลกิ ทีเ่ราเห็นกนัส่วนมากนั้นส่ิงที่เราจะน าไปใช ้ คืองาน (Work,W) หรือแรง       
(Force, F) ที่เกดิจากระบบไฮดรอลิก เช่น การเอาแรงจากกระบอกไฮดรอลิก (Hydraulic Cylinder) ไปกด อดั 
หรือตดัช้ินงาน และการขบั เช่นการหมุนจากมอเตอร์ไฮดรอลกิไปหมุนขบัให้เกดิการหมุนของอุปกรณ์ต่างๆ 
ของเคร่ืองจกัร 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.14 มอเตอร์ไฮดรอลิก (Hydraulic Motor) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.15 กระบอกไฮดรอลิก ( Hydraulic Cylinder ) 

2.4.2.  ข้อดขีองระบบไฮดรอลกิ 
             เคร่ืองจกัรที่ใชอุ้ปกรณ์ไฮดรอลิกเป็นส่วนประกอบนั้นมีมากมายหลากหลายชนิด ทั้งน้ีเป็นเพราะ
ขอ้ดีของอุปกรณ์ไฮดรอลิกบางตวัที่มีดงัต่อไปน้ีคือ 

2.4.3. อุปกรณ์ท างาน (Actuator)  
             มีขนาดเลก็และน ้าหนกัเบากวา่อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและกลไก อีกทั้งไม่มีความสลบัซบัซ้อนดงั รูปที ่
2.16  และสามารถออกแบบให้ตวัเคร่ืองมีแรงมากไดเ้มื่อเปรียบเทยีบกบัขนาดของเคร่ืองจกัร โดยออกแบบ
ให้แรงดนัของน ้ามนัไฮดรอลิกสูง ในกรณีที่ตอ้งการแรงมาก ดงัรูปที ่4 เป็นตวัอย่างความคิดในการออกแบบ
ระบบของแขนยกของเครนไฮดรอลิกที่ตอ้งการยกน ้าหนกัดว้ยลูกสูบไฮดรอลิก 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

รูปที่ 2.16 เปรียบเทียบระหวา่งอุปกรณ์ไฮดรอลิกและอุปกรณ์ทางกล 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.17 การใชง้านระบบไฮดรอลิก 

2.4.4.  มคีวามง่ายต่อการควบคุม (Easy to Control) 
         เพราะวา่ระบบการควบคุมในทางกลไกนั้นจะตอ้งมีจุดหมุน จุดต่อต่าง ๆ มาก อาจตอ้งใชข้อ้ต่อและโซ่
มากมาย ท าให้ยากต่อการสร้างแกไ้ขและดดัแปลง แต่ส าหรับระบบไฮดรอลิกแลว้ตอ้งการแค่แหลง่ก  าเนิด
แรงดนั (Pump Unit), วาลว์เปลี่ยนทิศทาง (Directional Control Valve), อุปกรณ์ท างาน (Actuator), และท่อ
ทาง (Hose and Piping) ซ่ึงท าให้การควบคุมระยะไกลท าไดง่้ายมาก รูปที่ 5 แสดงอุปกรณ์ที่จ  าเป็นที่ใชใ้น
การควบคุมการท างานของระบบไฮดรอลกิ 

 

 

 



 

 

 

 

 

รูปที่ 2.18 อุปกรณ์ที่ใชใ้นการควบคุมการท างานของระบบไฮดรอลิก 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.19 เปรียบเทียบการควบคุมทางกลไกและไฮดรอลกิ 

2.4.5.  ง่ายต่อการควบคุมโหลด (Easy to Load Control) 
            ถา้หากเราติดตั้งวาลว์ปลดแรงดนั (Relief Valve) ลงไปในวงจรกจ็ะสามารถช่วยป้องกนัแรงดนัที่สูง
ผิดปกติในวงจรไดแ้ละยงัท าให้การควบคุมแรงดนัเป็นไปไดอ้ย่างดี ป้องกนัความเสียหายที่จะเกดิกบั
อุปกรณ์ไฮดรอลิกที่เกดิจากแรงดนัสูงและควบคุมแรงดนัให้คงที่อนัจะเป็นผลให้แรงที่ไดจ้ากอุปกรณ์
ท างาน (Actuator) มีความคงที่ 

จากรูปที่ 2.20 คือวาลว์ปลดแรงดนัจะเป็นตวัที่ท  าให้สามารถควบคุมแรงดนัภายในระบบไม่ให้เกนิไปจากที่
ตอ้งการได ้ซ่ึงจากโครงสร้างของอุปกรณ์แลว้สามารถที่จะสร้างและติดตั้ง ซ่อมและแกไ้ขไดง่้ายกวา่
อุปกรณ์ทางกล 

  

 



 

รูปที่ 2.20 วาลว์ปลดแรงดนั (Relief Valve) 

2.4.6.  ง่ายต่อการเพิม่อุปกรณ์ท างาน 
            สามารถที่จะเพิม่อุปกรณ์ท างานไดง่้ายเพยีงแค่เพิ่มจุดต่อพ่วงแลว้กใ็ส่อุปกรณ์ (Actuator) ท  างานพ่วง
ไปกส็ามารถใชง้านไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งแกไ้ขทั้งหมดของวงจรให้ยุง่ยากดงัรูปที ่2.21 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.21 จุดต่อพ่วงส าหรับใส่อุปกรณ์เพิม่ 

2.4.7.  หลกัการท างานของระบบไฮดรอลิก (Hydraulic Principle of Operation) 
      2.4.7.1.  แรงดนัในระบบปิดจะมค่ีาเท่ากนัทุกทิศทาง  
                      แรงดนัที่เกดิขึ้นกบัของไหลที่ส่งผ่านไปกระท ายงัผนงัของภาชนะปิดจะมีค่าเท่ากนัทุกทิศทุก
ทางไม่วา่รูปทรงของภาชนะนั้นจะมีรูปง่าย ๆ  หรือสลบัซบัซ้อนแค่ไหนดงัรูปที ่2.22 ถา้เราใชเ้ขม็ฉีดยาที่มี
พื้นที่ 1 ตร.ซม.   กดที่ลูกสูบของเขม็ฉีดยาดว้ยแรง 2 กก.แรงดนัของน ้ามนัไฮดรอลิกที่ได ้  จากการกระท าน้ี
คือ 2  กก./ตร.ซม.   และถา้แรงดนัน้ีส่งผ่านท่อไปยงักระบอกไฮดรอลิกทีม่ีพื้นที่ลูกสูบของกระบอกไฮดรอ
ลิก 30 ตร.ซม.จากการที่แรงดนัในกระบอกสูบเท่ากนัทุกทิศทางจะท าให้ลูกสูบมีแรงถึง 60 กก. 

 



 

รูปที่ 2.22 แรงดนัในระบบกระท าเท่ากนัทุกทิศทาง 

  

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.23 แรงที่เกดิขึ้นในระบบมากหรือนอ้ยขึ้นอยู่กบัพื้นที่กระบอกสูบ 

     ดงัรูปที ่ 2.23 ดงันั้นในระบบไฮดรอลิกการทีเ่ราตอ้งการแรงจากกระบอกไฮดรอลิกมากนอ้ยแค่ไหนก็
สามารถท าไดโ้ดยการออกแบบกระบอกสูบใหม้ีพื้นที่หนา้ตดัมากนอ้ยตามตอ้งการหรือใชป้ั้มที่มีแรงดนัสูง 
จากรูปความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงของกระบอกสูบและเขม็ฉีดยาจะอยู่ในรูป   
     P = F1A1 = F2A2 = ค่าคงที ่ ……… (1) 

     เมื่อ F1, A1 และ F2, A2 คอืแรงที่กระท ากบักา้นสูบ (F) และพื้นที่หนา้ตดัของกระบอกสูบ (A) ในกระบอก
เขม็ฉีดยาตามตวัอย่าง และกระบอกสูบตามล าดบัถา้เราตอ้งการให้แรงที่เกดิขึ้นในกระบอกสูบมากกวา่เดิมก ็
ท  าไดโ้ดยการเพิ่มพื้นที่หนา้ตดัของกระบอกสูบให้มากกวา่เดิมหรือเพิม่แรงกดตรงกระบอกฉีดยาตาม
ตวัอย่าง 



2.4.7.2.  อตัราการไหลของน ้ามนัไฮดรอลกิ (Flow Rate of Hydraulic System) 
                อตัราการไหล (Flow Rate, Q) คือ อตัราการเคลื่อนที่ของน ้ามนัไฮดรอลิกในอตัราส่วนปริมาตร
หรือน ้าหนกัต่อหน่วยเวลา ดงัแสดงในรูปที่ 11 โดยทัว่ไปจะวดัเป็นปริมาตรของการไหลต่อหน่วยเวลาเป็น
นาทีหรือวนิาที แต่ที่นิยมใชค้ือ ลิตร/นาที ถา้กระบอกสูบมีเส้นผ่าศูนยก์ลางเท่ากนั กระบอกสูบทีม่อีตัราการ
ไหลมากกวา่จะเคลื่อนที่เร็วกวา่ เราสามารถเปรียบเทยีบความเร็วของที่มีอตัราการไหลแตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.24 แสดงการไหลของของไหล 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.25 เปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบต่างขนาด 

       จากรูปที่ 2.25 เป็นการเปรียบเทยีบความเร็วในการเคลื่อนที่ของลูกสูบของสองกระบอกสูบทีม่ีขนาด
พื้นที่หนา้ตดัเท่ากนั  แต่อตัราการไหลของน ้ามนัไฮดรอลิกไมเ่ท่ากนัจากสมการ  

       

       โดยที ่ V คือความเร็วของกระบอกสูบ Q คืออตัราการไหลของน ้ามนัไฮดรอลิกและ A คอืพื้นที่หนา้ตดั
ของกระบอกสูบ 



              ดงันั้นความเร็วของลูกสูบของกระบอกสูบเมื่ออตัราการไหลของกระบอกเท่ากบั10 ลิตร/นาที 
พื้นที่หนา้ตดัของ   กระบอกสูบ 50 ตารางเซนติเมตร จะเท่ากบั  

                                          

               แต่ถา้เราเพิ่มอตัราการการไหลเป็น 30 ลิตร/นาที เราจะไดค้วามเร็วของลูกสูบเป็น  

                                        

               ซ่ึงเราจะเห็นไดว้า่เมื่อเราเพิ่มอตัราการไหลให้กบัระบบจะท าให้ความเร็วของลูกสูบเพิ่มขึ้น 

2.4.8.  เปรียบเทยีบระบบไฮดรอลกิกบัร่างกายของคน 
       ในร่างกายมนุษยเ์รามีหวัใจเปรียบเสมือนป้ัมตวัใหญ่ เรามีปอดที่เปรียบเป็นตวัฟอกเลือดเสมือนตวักรอง
เลือดจากเลือดด าเป็นเลือดแดงที่สะอาด เรามีแขนมีขาที่สามารถหยิบจบัส่ิงต่าง ๆ และท างานต่าง ๆ เรามี
สมองที่คอยคิดและสัง่การวา่จะให้แขนขาเคลื่อนที่ไปทางไหนอย่างไรเสมือนกบัระบบของไฮดรอลิกดงัรูป
ที่ 2.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.26 เปรียบเทียบระบบไฮดรอลิกกบัร่างกายของคนเรา 



2.4.9.  อุปกรณ์และส่วนประกอบของระบบไฮดรอลกิ 
                อุปกรณ์ไฮดรอลิกหรือส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก คือส่วนที่น ามาประกอบกนัเป็น
ระบบไฮดรอลิกซ่ึงทีส่ าคญั ๆ กม็ีดงัต่อไปน้ี 

2.4.10.  ป้ัมไฮดรอลกิ (Hydraulic Pump) 
                 ป้ัมไฮดรอลิกคอื อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลงังานจากการหมุนซ่ึงขบัโดยเคร่ืองยนตห์รือมอเตอร์ไฟฟ้า
เป็นแรงดนัน ้ามนัไฮดรอลิกเขา้สู่วงจรไฮดรอลกิ ป้ัมที่ใชเ้คร่ืองยนตห์รือมอเตอร์ไฟฟ้าขบัโดยตรง เมื่อใดก็
ตามที่เคร่ืองยนตห์รือมอเตอร์หมุนป้ัมกจ็ะท างานไปดว้ยดงัรูปที่ 2.27 
  

 

 

 

 

รูปที่ 2.27 ป้ัมไฮดรอลิก 

2.4.11.  ชนดิของป้ัมไฮดรอลกิ 
        * เกยีร์ป้ัม (Gear Pump) เป็นป้ัมที่นิยมใชง้านมากในปัจจุบนั จุดเด่นของป้ัมชนิดน้ีคือ 
           -  มีโครงสร้างง่าย  ๆไม่สลบัซบัซอ้น 
           -  มีขนาดเลก็และน ้าหนกัเบา 
           -  ไม่ค่อยเสีย และง่ายต่อการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง มหีลายรุ่นให้เลือกตั้งแต่แรงดนันอ้ย ๆ จนไป
ถึงแรง ดนัมาก ๆ และราคาไม่แพง 
เกยีร์ป้ัมยงัแบ่งเป็นประเภทต่าง  ๆไดอ้ีกดงัต่อไปน้ี 
          - External Gear Pump คือ ป้ัมที่มีเกยีรสองตวัโดยทีฟั่นของเกยีร์ท ั้ง สองตวันั้นขบกนั 
          - Internal Gear Pump คือป้ัมทีเ่กยีร์จะขบอยูก่บัตวัเรือนป้ัมดงัรูปที่ 2.28 

 

 

 



 

รูปที่ 2.28 เกยีร์ป้ัม (Gear Pump) แบบต่าง ๆ 

 * ป้ัมแบบลูกสูบ (Displacement Volume Pump) คุณลกัษณะที่ส าคญัของป้ัมลกัษณะน้ีมีดงัน้ี 
    - มีประสิทธิภาพสูงเพราะวา่ป้ัมแบบน้ีมีการรั่วที่เกดิขึ้นภายในนอ้ย 
   - ป้ัมบางแบบสามารถที่จะปรับปริมาณการไหลไดโ้ดยที่ใชค้วามเร็วรอบเท่าเดิมเหมาะกบังานที่ตอ้งการ
แรงดนัสูงและน ้ามนัที่รั่วต่อรอบนอ้ยกวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.29 ป้ัมแบบลูกสูบ (Displacement Volume Pump) แบบตา่ง ๆ 



2.4.12.  Cam Plate Pump  
               จะมีใชก้บัเครนไฮดรอลิกมาก หลกัการท างานของป้ัมแบบน้ีกเ็หมือนกบัป้ัมแบบลูกสูบธรรมดา 
ช้ินส่วนที่บงัคบัให้ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นลงกค็ือ แผ่นเอียงหรือ (Cam Plate) ซ่ึงจะหมุนไปรอบ ๆ เมื่อส่วนที่สูง
ของแผ่นเอียงไปสมัผสักบัดา้นล่างของลูกสูบมนักจ็ะดนัลูกสูบขึ้น กลายเป็นจงัหวะอดัของลูกสูบ เมื่อแผ่น
เอียงหมุนต่อไปจนถึงส่วนที่ต  ่าของแผ่นเอยีงสมัผสักบัดา้นล่างของลูกสูบ กจ็ะท าให้ลูกสูบเร่ิมเคลือ่นที่ลง
กลายเป็นจงัหวะดูดของลูกสูบ การท างานกจ็ะสลบัอย่างน้ีเร่ือยไป 

 

 

 

 

รูปที่ 2.30 Cam Plate Pump 

2.4.13.  ป้ัมแบบใบเวน (Vane Pump)  
               คุณลกัษณะที่ส าคญัของป้ัมลกัษณะน้ีมีดงัน้ี 
                1. สามารถท างานไดท้ี่ความเร็วรอบสูง 
                2. เหมาะส าหรับงานที่ใชแ้รงดนัต ่าจนถึงแรงดนัขนาดปานกลาง 
                3. ราคาถูก 

      หลกัการท างานของเวนป้ัมกค็ือเมื่อป้ัมหมุนกจ็ะสลดัใบเวนให้ออกมาสัมผสักบัตวัเรือนป้ัม โดยที่แกน
ของใบพดัจะติดเยื้องศูนยอ์ยูภ่ายในตวัเรือนป้ัม จากการที่แกนของใบพดัที่ติดตั้งอยู่อย่างเยื้องศูนยจึ์งท าให้
เวลาที่ใบพดัของป้ัมหมุนไปรอบ  ๆ เรือนป้ัม ปริมาตรช่องวา่งระหวา่งใบพดัของแต่ละช่วงไม่เท่ากนั โดยที่
ในช่วงจงัหวะดูดช่องวา่งของใบพดัจะถูกขยายออกจนกระทัง่ช่องวา่งมากที่สุด หลงัจากนั้นช่องวา่งจะเร่ิม
ลดลงกเ็ป็นจงัหวะอดั การท างานของป้ัมชนิดน้ีจะเงียบ ไม่มเีสียงดงั 



 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.31 ป้ัมแบบใบเวน (Vane Pump) แบบต่าง ๆ 

2.4.14.  อุปกรณ์ท างาน (Actuator)   
                คอื อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลงังานจากแรงดนัของน ้ามนัไฮดรอลิกไปเป็นเคลื่อนที่ในเชิงเส้นดงัรูปที่ 
2.30 หรือการหมุนดงัรูปที่ 18 อุปกรณ์ท างานเป็นเสมือนกบักลา้มเน้ือแขนขาในร่างกายของคนเรา อุปกรณ์
ท างานในระบบไฮดรอลิกกค็ือ กระบอกสูบ (Hydraulic Cylinder) และมอเตอร์ไฮดรอลิก (Hydraulic 
Motor) 

  

 

 

รูปที่ 2.32 อุปกรณ์ท างานที่มีการเคลื่อนที่เชิงเส้น (Hydraulic Cylinder) 

 

 

รูปที่ 2.33 อุปกรณ์ท างานที่มีการเคลื่อนที่เชิงมุมหรือหมุน (Hydraulic Motor) 

2.4.15.  กระบอกสูบไฮดรอลกิ (Hydraulic Cylinder)  
                กระบอกไฮดรอลิกนั้นเราสามารถที่จะแบ่งไดเ้ป็นสองประเภทตามทิศทางของแรงที่กระท าบน
ลูกสูบคือ Single Acting Cylinder และ Double Acting Cylinder 



* Single Acting Cylinder   
            กระบอกสูบไฮดรอลิกชนิดน้ีมีรูทางเขา้และทางออกของน ้ามนัไฮดรอลิกนั้นมีเพียงรูเดยีวหรือมีรูที่
ดา้นเดียวของกระบอกสูบ แรงทีเ่กดิจากการกระท าของแรงดนัของน ้ามนัไฮดรอลิกนั้นเกดิในทิศทางเดียวดงั
รูป การกลบัสู่ต  าแหน่งเดิมของลูกสูบจะใชแ้รงดนัของสปริงหรือน ้าหนกัของโหลดที่ดนักลบัดงัรูปที่ 2.34 

* Double Acting Cylinder  
             ลกูสูบชนิดน้ีจะมีรูเขา้ออกของน ้ามนัไฮดรอลกิสองทางหรือทั้งสองดา้นของลูกสูบ ทิศทางการ
เคลื่อนที่ไปมาของลกูสูบไฮดรอลิกในกระบอกสูบนั้นเป็นผลมาจากแรงดนัของน ้ามนัทั้งสองทางดงัรูปที่ 
2.35  ส่วนประกอบหลกั ๆ ของกระบอกสูบไฮดรอลิกนั้นจะประกอบดว้ย ลูกสูบ, กระบอกสูบ, กา้นสูบ, Oil 
Seal, Packing, และตวักนัฝุ่ น (Dust Seal) ดงัรูปที่ 2.36 

 

  

 

 

 

รูปที่ 2.34 กระบอกสูบแบบ Single Acting 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.35 กระบอกสูบแบบ Double Acting 

 



2.4.16.  แรงที่เกดิจากลูกสูบไฮดรอลิก 
                 แรงทีไ่ดจ้ากกระบอกสูบไฮดรอลกินั้นจะมากหรือนอ้ยขึ้นอยู่กบัการออกแบบของกระบอกสูบ 
นั้น ๆ ในระบบที่มีแรงดนัน ้ามนัไฮดรอลิกเท่า ๆ กนั ถา้กระบอกสูบลูกไหนมีพื้นที่หนา้ตดัมากกวา่กจ็ะมี
แรงมากกวา่ จากสมการที่ 1  

                                                               

โดยที่  F  คือ แรงที่ไดจ้ากกระบอกสูบ   
                                          P  คือ แรงดนัในกระบอกสูบที่มาจากระบบหรือป้ัม  

                A  คือ พื้นที่หนา้ตดัของกระบอกสูบ 
      ดงันั้นในระบบที่มีแรงดนัเท่า ๆ กนักระบอกสูบที่มขีนาดพื้นที่หนา้ตดัมากกวา่จะมีแรงมากกวา่ 

ตัวอย่าง  
       กระบอกไฮดรอลิกที่มพีื้นที่หนา้ตดั 1 ตารางเซนติเมตร (A = 1 cm2) ท  างานอยู่กบัระบบที่มีแรงดนั 100 
กโิลกรัมตอ่ตารางเซนติเมตร (P = 100 kg/cm2) แรงที่เกดิขึ้นกบัลูกสูบกจ็ะเท่ากบั F =1 cm2 x 100 kg/cm2,        
= 100 kg 

       เช่นเดียวกนั ถา้หากเราใชก้ระบอกสูบที่มีพื้นที่หนา้ตดั 10 ตารางเซนติเมตร (A = 10 cm2) ท  างานใน
ระบบเดียวกนั แรงที่ไดจ้ากลูกสูบคือ F =10 cm2 x 100 kg/cm2 = 1,000 kg 

2.4.17.  ความเร็วของลูกสูบ 
               ความเร็วที่ไดจ้ากการเคลื่อนที่ของลกูสูบนั้น จะขึ้นอยู่กบัอตัราการไหล (Flow Rate: Q) ของน ้ามนั
ในระบบ จากสมการที่ 2 คือ Q = AV โดยที่ Q คืออตัราการไหลของน ้ามนั (Liters/Min), A คือ พื้นที่หนา้ตดั
ของกระบอกสูบ (cm2) และ V คอืความเร็วของการเคลื่อนที่ของลูกสูบ (cm/Sec) จากสมการจะเหน็วา่ยิ่ง
พื้นที่หนา้ตดัของลูกสูบยิง่มาก หรือลูกสูบยิ่งมีขนาดใหญ่จะท าให้การเคลื่อนที่ของลูกสูบนั้นชา้ลง      

ตัวอย่าง  
        กระบอกไฮดรอลิกที่มพีื้นที่หนา้ตดั 1 ตารางเซนติเมตร (A = 1 cm2) มีอตัราการไหลที่ 100 ลติร/นาที 
ความเร็วของลูกสูบกจ็ะเป็น  

                                       



       แต่ถา้เปลี่ยนเป็นกระบอกสูบที่มีพื้นที่หนา้ตดัเป็น 10 ตารางเซนติเมตร (A = 10 cm2) ความเร็วที่ไดก้จ็ะ
เป็น  

                                          

      จะเห็นวา่ยิ่งกระบอกสูบมพีื้นที่หนา้ตดัยิ่งมากความเร็วของลูกสูบจะลดลงตามสัดส่วนในกรณีที่ระบบมี
อตัราการไหลที่เท่า  ๆกนั 

  

 

 

 

 

รูปที่ 2.36 ส่วนประกอบหลกัของกระบอกสูบไฮดรอลิก 

2.4.18.  มอเตอร์ไฮดรอลกิ (Hydraulic Motor) 
               มอเตอร์ไฮดรอลกิคือ อุปกรณ์ท างานที่ท  าหนา้ที่เปลี่ยนแรงดนัของน ้ามนัไฮดรอลิกไปเป็นการ
หมุน ส่วนโครงสร้างภายในจะเหมือนกนักบัป้ัมไฮดรอลิก แต่การท างานจะกลบัดา้นหรือตรงกนัขา้ม
มอเตอร์ไฮดรอลกิคือจะเปลี่ยนแรงดนัเป็นพลงังานกล แต่ป้ัมไฮดรอลิกเปลี่ยนพลงังานกลเป็นแรงดนั 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.37 มอเตอร์ไฮดรอลิกแบบต่าง ๆ 

2.4.19.  ถังน า้มนัไฮดรอลกิ 
                คอือุปกรณ์ที่ท  าหนา้ที่กกัเกบ็น ้ามนัไฮดรอลิกเพื่อใชห้มุนเวยีนในระบบ 
2.4.20.  หน้าที่ของถังน า้มนัไฮดรอลกิ 
              1. กกัเกบ็น ้ามนัไฮดรอลิกไวเ้พื่อจ่ายให้แกร่ะบบอย่างเพยีงพอกบัความตอ้งการ 
              2. ก  าจดัส่ิงสกปรกและส่ิงปนเป้ือนที่มีอยู่ในน ้ามนัไฮดรอลิก 
              3. ก  าจดัน ้าออกจากระบบไฮดรอลิก ระบายความร้อนให้กบัน ้ามนัไฮดรอลิกในระบบขนาดเลก็
ปริมาณของน ้ามนัจะมากขึ้นเมื่อกา้นสูบหดตวั  และจะลดลงเมื่อกา้นสูบหดตวั 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.38 ถงัน ้ามนัไฮดรอลิก 

       อุปกรณ์ตวัหน่ึงที่จะตอ้งมีควบคู่กบัถงัน ้ามนัไฮดรอลิกคือตวัระบายอากาศ (Air Breathe) มีไวเ้พื่อให้
อากาศเขา้และออกเพื่อทดแทนกบัปริมาณน ้ามนัที่ลดลงและเพิ่มขึ้นตามจงัหวะการท างานของลูกสูบและลด
แรงตา้นทานการเคลื่อนที่ของลูกสูบ 

สรุป 
       จากบทความที่กล่าวมาในรายละเอียดของระบบไฮดรอลิกเบื้องตน้ หลกัการท างานของระบบ อุปกรณ์ที่
ส าคญั ๆ ในบางส่วนในฉบบัหนา้จะกล่าวถึงเร่ืองอุปกรณ์ที่ส าคญัของระบบไฮดรอลิกทีเ่หลือ เช่น กรอง 
วาลว์ชนิดต่าง ๆ ตลอดจนน ้ามนัไฮดรอลิก 

 



บทที่ 3  

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

 

3.1 วสัดุและอุปกรณ์ที่ใช้ 

           3.1.1 เคร่ืองมือวดั 

                               มลัติมิเตอร์                          ( Multimeter ) 

                               เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์           ( Vernier Calipers ) 

                               ตลบัเมตร                            ( Measurement tape ) 

     

            3.1.2 วสัดุอุปกรณ์ 

                              ผา้เบรค                                 ( Brake pads ) 

                              จานเบรค                              ( Brake discs ) 

                             โซลินอยดว์าลว์                     ( Solenoid Valve ) 
                              สายลม,ท่อลม                       ( Tube ) 

                              ขอ้ต่อลม                               ( Fittings ) 

                              กระดาษทราย                       ( Sandpaper ) 

                              น ้ามนัไฮดรอลิค                   ( Hydraulic Oil ) 

                              น ้ามนักา๊ซ                            ( Gas Oil ) 

                              ยางไดอะแฟรม                    ( Diaphragm Tire )  

             

 

 

https://www.duan-daw.com/category/38/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A7-solenoid-valve


          3.1.3 เคร่ืองมือช่าง 

                             ประแจหกเหลี่ยม                ( Allen Wrenches ) 

                             ประแจปากตาย                   ( Open-end Wrenches ) 

                             ประแจแหวน                      ( Ring Wrenches ) 

                             ตะไบ                                  ( Rasp ) 

                             คีมถ่างแหวน                      ( Swing Ring ) 

                            ไขควงชุด                           ( Screwdriver Set ) 

                            กาพ่นน ้ามนั                          ( Oil Sprayer ) 

                            สวา่น                                    ( Drill ) 

                            หินเจียร                                 ( Grinder ) 

                            คอ้น                                      ( Hammer ) 

                            คีม                                         ( Pliers ) 

                            คีมลอ็ค                                  ( Locking Pliers ) 

                            เคร่ืองอดัน ้ามนัไฮดรอลิค     ( Hydraulic Compressor ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

          3.2.1 สภาพเคร่ืองจกัร ก่อนการฟ้ืนฟู 

ท าการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ของเคร่ืองตดัต่อกระดาษอตัโนมตัิ บริเวณภายนอก และภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.1 สภาพเคร่ืองจกัร กอ่นการฟ้ืนฟ ู

              

               กอ่นการฟ้ืนฟู สภาพเคร่ืองมีความสกปรก และมีคราบน ้ามนัจ านวนมาก ตอ้งท าความสะอาด          
บริเวณภายในเคร่ืองจกัร และภายนอกของเคร่ืองจกัรกอ่นท าการตรวจเชค็อุปกรณ์ที่เหลือของเคร่ืองจกัร 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2 สภาพเคร่ืองจกัร กอ่นการฟ้ืนฟ ู



3.2.2 ท าการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบนวิเมติกส์ โซลนิอยด์วาล์ว 

             ท  าการตรวจสอบระบบลมของโซลินอยดว์าลว์ วา่ท างานปกติหรือไม่ และท าการเปลี่ยนโซลินอยด์
ใหม่ เพือ่ให้มีประสิทธิภาพในการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 ตรวจสอบระบบลม โซลินอยดว์าลว์ และขอ้ต่อสายลมต่างๆ 

 

       ท  าการถอดโซลินอยด ์วาลว์ ท ั้งหมดเพื่อเปลี่ยนใหม่ท ั้งชุด เน่ืองจากตรวจสอบการใชง้านแลว้เกดิปัญหา
มีลมรั่วของตวัโซลินอยด ์วาลว์ และมีอายุการใชง้านมานาน จึงเส่ือมสภาพตามกาลเวลา 

  

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.4 หลงัจากถอดโซลินอยด ์วาลว์ของเดิมออก 



           หลงัจากที่ท  าการตรวจสอบระบบนิวเมติกส์ของโซลินอยดว์าลว์ ต่างๆ ครบทุกจุดและไดถ้อดของเดิม
ออกแลว้ กท็  าการเปลีย่นใส่ชุดใหม่เขา้ไป มีชนิด Pilot กบั Direct  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.5 ก  าลงัท าการเปลี่ยนโซลินอยด ์วาลว์ ใหม่เขา้ไป 

 

หลงัจากท าการเปลี่ยนโซลินอยดว์าลว์ ท ั้งหมดแลว้ จึงท าการตรวจสอบความเรียบร้อย  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.6 หลงัจากท าการเปลี่ยนโซลินอยด ์วาร์ว ใหมย่กชุด 

 

                



3.2.3 ก่อนฟ้ืนฟูและปรับเปลีย่นอุปกรณ์เบรค 

                  ไล่ตรวจเชค็และทดสอบระบบเบรค จานเบรค ผา้เบรค ต่าง  ๆเพือ่ให้พร้อมกบัการทดสอบ และ
ปฏิบตัิงาน  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.7 กอ่นฟ้ืนฟูระบบเบรค ผา้เบรคและจานเบรค 

 

           ท  าการตรวจสอบและเตรียมฟ้ืนฟูและปรับปรุง อุปกรณ์ต่างๆ ของเบรค อย่างเช่น จานเบรค ผา้เบรค

เป็นตน้ หลงัจากที่ท  าการเชค็วา่ ท  างานไดป้กติหรือไม ่และไดพ้บวา่ จานเบรคหนา้สัมผสับางเกนิไป และผา้
เบรคมีปัญหา จึงท าให้เบรคไมอ่ยู่ จึงตอ้งท าการถอดแลว้เปลี่ยนใหม่ 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.8 ข ั้นตอนการถอดและเปลีย่นจานเบรคใหม่ 



              หลงัจากที่ท  าการเปลีย่นใส่จานเบรคใหม่ เรียบร้อยแลว้ กท็  าการตรวจสอบผา้เบรคเกา่ แลว้ท าการ
ถอดแลว้เปลี่ยนผา้เบรคของใหม่ทีส่ั่งท  ามาแทนของเดิมเขา้ไป 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.9 หลงัจากที่ถอดผา้เบรคของเดิมออก 

 

                 ท  าการใส่ผา้เบรคและประกอบให้กลบัเขา้สู่สภาพเดมิ ที่พร้อมใช่งาน เพื่อที่จะไปตรวจสอบ 

จุดอื่นต่อไปตามขั้นตอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.10 ข ั้นตอนการเปิดครอบผา้เบรค เพื่อที่จะใส่ผา้เบรค 



 3.2.4 ฟ้ืนฟูและตรวจสอบการท างานของ กระบอกไฮดรอลกิ และหม้อลมเบรค 

              ตรวจเชค็การท างานของกระบอกไฮดรอลกิ วา่ท างานปกติหรือไม่ และท าการถอดมาทดสอบ 

วา่น ้ามนัไฮดรอลิกรั่วหรือไม ่                

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.11 กอ่นถอดกระบอกไฮดรอลิคส์ และตรวจสอบ 

 

            หลงัจากถอดกระบอกไฮดรอลกิแลว้ กท็  าการทดสอบและอดัน ้ามนัไฮดรอลิกใหม ่ จนแน่ใจแลว้วา่ 
ไม่มีการรั่วและใชง้านไดป้กติ กท็  าความสะอาด เพื่อที่จะไดน้ ากลบัไปใส่แบบเดมิ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.12 ข ั้นตอนการอดัน ้ามนัไฮดรอลิคส์ 



            เมือ่ท  าการทดสอบและติดตั้งกระบอกไฮดรอลิก เขา้ไปแลว้ กท็  าการตรวจสอบหมอลม้เบรค วา่เวลา
เบรค เบรคมีอาการปกติหรือไม ่หรือมีอาการโยกไปมา ตรวจแลว้วา่พบปัญหา เบรคโยก ไม่น่ิงเป็นสาเหตุให้

เวลาวิง่งานพิมพไ์ม่น่ิงภาพเบลอ จึงตอ้งจ าเป็นที่ถอดออกมาตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.13 กอ่นการฟ้ืนฟหูมอ้ลมเบรค  

 

            เมือ่ถอดออกมาตรวจสอบแลว้ พบวา่ตอ้งเปลีย่นยางไดอะแฟมใหม ่เพราะเป็นตวัรับแรงอดัลมดา้น
ใน เพราะไดอะแฟมเกดิอาการรั่ว จึงจ าเป็นตอ้งให้บริษทัสั่งมาใหม่ เพื่อที่ท  าการเปลี่ยน ใหก้ลบัมาใชไ้ด้
ปกติเหมือนเดิม  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.14 ไดอะแฟมของหมอ้ลมเบรคทีร่ั่ว ที่ถอดออกมาแลว้ 



เมื่อท าการถอดและเปลี่ยนไดอะแฟมของหมอ้ลมเบรคเสร็จแลว้ กเ็ตรียมใส่กลบัไปทีเ่ดิม 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.15 ประกอบไดอะแฟมใส่ในหมอ้ลมเบรคเสร็จแลว้ เตรียมใส่กลบัเคร่ืองอย่างเดิม 

                  

             เมื่อใส่กลบัเขา้ไปในเคร่ืองตดัต่อกระดาษอตัโนมตัิเสร็จแลว้ ตอ้งท าการปรับตั้งขาเบรค ที่หมอ้ลม
เพื่อให้ไมเ่บรคเยอะเกนิไป หรือนอ้ยเกนิไป เบรคเยอะเกนิไปจะท าให้กระดาษขาด เมื่อตดัต่อ เบรคนอ้ย

เกนิไป จะให้เบรคโยกไปมา เป็นผลท าให้ตดัต่อไม่ติดและขาดนัน่เอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.16 ข ั้นตอนการปรับตั้งเบรคตรง หมอ้ลมเบรค 

 



          เมือ่ประกอบตดัตั้งหมอ้ลมเบรคและกระบอกไฮดรอลิกเสร็จแลว้ตรวจสอบความเรียบร้อยเสร็จมา
ตรวจสอบกระปุกผา้เบรคต่อ วา่หลวมไหมหรือแน่นดีแลว้ เพราะมีส่วนท าให้เบรคไม่น่ิง ท  าให้เวลาพิมพ์

งานออกมาจะมีภาพเบลอบา้ง  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.17 ตรวจสอบกระปุกลมเบรค และเชค็สายลมของกระปุกเบรค 

 

      เมื่อตรวจสอบแลว้ปกติไม่เกดิปัญหาอย่างใดจึงประกอบกลบัสภาพเดิมแลว้เชค็วา่แน่นดีหรือไม่ เพือ่ให้
แน่ใจวา่อุปกรณ์ทุกอย่างใชง้านไดป้กติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.18 ประกอบช้ินส่วนต่างๆ ของเบรคให้ครบและปิดฝาครอบ 



           ข ั้นตอนสุดทา้ยเมื่อประกอบทุกอย่างเสร็จส้ิน ตอ้งตรวจสอบระบบไฟ และปุ่ มกดใชง้านต่างๆ เชค็อีก
ครั้ ง กอ่นจะท าการทดสอบเคร่ืองจริงๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.19 ตรวจเชค็เชค็ปุ่ มกด 

แลว้เชค็ความถูกตอ้งและสมบรูณ์แลว้ของระบบไฟต่างๆ ของเคร่ืองเป็นอนัเสร็จส้ิน รอท าการทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.20 ตรวจเชค็แมก็เนติก 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.21 ท าการแกไ้ขปรับปรุงเคร่ืองตดัตอ่กระดาษอตัโนมตัิ ยี่ห้อ Megtec รุ่น D500 เสร็จส้ิน 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่ 3.1 ตารางการซ่อมบ ารุงและตรวจสอบ 

 

 

 

 

ล าดบั รายการตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ ล าดบัการแกไ้ข 

หมายเหต ุ
ผ่าน ไม่ผ่าน ซ่อม เปลี่ยน 

1 solenoid valve - √  - √  ใชง้านมาเป็นเวลานาน จึงมีการช ารุด 

2 
Rubber Air Brake 

Chamber 
- √  - √  (ยางไดอะแฟรมหมอ้ลมเบรค)  รั่ว 

3 จานเบรค - √  √  - ส่งไปท าการปาดหนา้เจียรจานใหม่ 

4 ผา้เบรค - √  √  - 
ส่งผา้เบรคเดิมไปเปลี่ยนผา้

หนา้สัมผสัใหม ่

5 Diaphragm Regulator - √  - √  ยางไดอะแฟรม ของเรกกเูลเตอร์ รั่ว 

6 เพลากระปุกเบรค - √  √  - 
ส่งไปกงึใหม่ และท าการสวมตีปลอก

ให้แน่น 

7 สายลม - √  - √  
เปลี่ยนใหม่ท ั้งหมด เพราะสายแขง็

และเสีย 

8 ขอ้ต่อฟิตต้ิง - √  - √  เปลี่ยนใหม่เป็นแบบสวมลอ็ค 

9 กระบอกไฮดรอลิก - √  √  - อดัน ้ามนัไฮดรอลิกใหม ่

10 ระบบไฟฟ้าเคร่ือง √  - √  - 
ใชง้านไดป้กติ จึงเชค็แลว้ท าความ

สะอาด 

11 ฟิวส์ - √  - √  เปลี่ยนใหม่ท ั้งหมด ของเกา่ขาด 

12 สวติซ์ต่างๆ √  - - - ใชง้านไดป้กติทุกจุด 



ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 

 

ตารางที่ 3.2 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 ศกึษาขอ้มลู

2 ก าหนดวตัถุประสงค์

3 การด าเนนิงาน

4 การทดสอบการท างาน

5 การปรับปรงุแกไ้ข ้

6 การจัดท าปรญิญานพินธ์

ที่
21-ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 8-ธ.ค.

สปัดาห์

หวัขอ้ด าเนนิงาน ชว่งเวลาการท างาน



บทที่ 4  

ขั้นตอนทดสอบผลการด าเนินงาน 

4.1 ขั้นตอนการทดสอบ 

              ทดสอบการท างานของสวติช ์ต่างๆ เช่น  Safety , ปรับ ขึ้น-ลง และสวติช ์ตดัต่อกระดาษอตัโนมตัิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.1 ทดสอบสวติชต์่างๆ 

              ท  าการน ามว้นกระดาษเพื่อมาใส่เคร่ืองตดัตอ่กระดาษอตัโนมตัิ เพื่อรอการเตรียมทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.2 ขึ้นกระดาษ เคร่ืองตดัต่อกระดาษอตัโนมติั 



ทดสอบกด ขึ้น-ลง ของเคร่ืองตดัต่อกระดาษอตัโนมตั ิ

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.3 ทดสอบกด ขึ้น-ลง เคร่ืองตดัต่อกระดาษอตัโนมตั ิ

               เมือ่ขึ้นกระดาษ บนเคร่ืองตดัต่อกระดาษอตัโนมติั เตรียมร้อยกระดาษจากเคร่ืองตดัต่อกระดาษ 

ไปยงัเคร่ืองพิมพ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.4 ร้อยกระดาษจากเคร่ืองตดัต่อกระดาษอตัโนมตัิ 

 

 



                   ทดสอบวิง่เคร่ืองพิมพ ์เพื่อที่จะใชง้านจริงๆ โดยการวิง่กระดาษปรู๊ฟ และทดสอบการเบรคของ 

เคร่ืองตดัต่อกระดาษอตัโนมตั ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.5 ทดสอบปล่อยกระดาษจากเคร่ืองตดัตอ่กระดาษอตัโนมตัิ 

                 เมื่อวิง่กระดาษมว้นแรกใกลจ้ะหมดแลว้ ถึงข ั้นตอนการทดสอบตดัต่อกระดาษอตัโนมติั 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.6 ก  าลงัท าการตดัต่อกระดาษอตัโนมตั ิ



 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.7 ตดัต่อกระดาษอตัมตัิเสร็จสมบรูณ์ 

         เมื่อทดสอบระบบสวติชค์วบคุมระบบไฟฟ้า ระบบเบรคไฮดรอลิก-นิวแมติก และการตดัต่อกระดาษ
อตัโนมตัิกลบัมาใชง้านไดป้กติอย่างเดิม ตามมาตรฐานของเคร่ือง เพื่อมีความพร้อมต่อการท างาน 

4.2 ผลการด าเนินงาน 

           ผลจากการด าเนินงานพบวา่  ข ั้นตอนการด าเนินงานที่วางไว ้เป็นไปตามขั้นตอนจึงท าให้การ

ปฏิบตัิการแกไ้ขและปรับปรุง ส าเร็จเป็นอย่างดีเยี่ยม เคร่ืองจกัรจึงกลบัมาใชง้านไดต้ามปกติ ตาม
วตัถุประสงคท์ี่บริษทัไดต้ ั้งไว ้ส่งผลให้บริษทัสามารถใช ้เคร่ืองตดัต่อกระดาษอตัโนมติั ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียของงาน และวสัดุพิมพน์อ้ยลงอกีดว้ย 

           

                   

 

 

 

 

 



 

 

รูปที่ 4.8 กราฟเปรียบเทียบงานพิมพก์อ่นการแกไ้ขปรับปรุง 

 

 

รูปที่ 4.9 กราฟเปรียบเทียบงานพิมพห์ลงัการแกไ้ขปรับปรุง 

 

จ ำนวนเล่ม ( 1 ม้วน พิมพ์ได้ 10,000 เล่ม )

งำนพิมพ์ก่อนกำรแก้ปรบัปรุง 7000

งำนเสีย 2500

งำนพอรับได้ 500
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งานพิมพก์อ่นการแกไ้ขปรับปรุง

จ ำนวนเล่ม ( 1 ม้วน พิมพ์ได้ 10,000 เล่ม

งำนพิมพ์ก่อนกำรแก้ปรบัปรุง 8500

งำนเสีย 1000

งำนพอรับได้ 500
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งานพิมพห์ลงัการแกไ้ขปรับปรุง



บทที่ 5  

สรุปผลและเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงาน 

          5.1.1 สรุปผลการทดสอบการใชเ้คร่ืองตดัต่อกระดาษอตัโนมตั ิยี่ห้อ Megtec รุ่น D500 

                  จากการทดสอบการท างานและการใชง้านเคร่ืองตดัต่อกระดาษอตัโนมตัิ เคร่ืองสามารถกลบัมา
ใชง้านไดต้ามปกติ ใชง้านไดค้่อนขา้งดีและมีประสิทธิภาพในการตดัต่อกระดาษอตัโนมตัิ และสามารถลด
ของเสียในการตดัต่อกระดาษจากการปฏิบตัิงานและลดความเส่ียงจากอุบตัิเหตุณ์ในการท างานเพื่อให้มี

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการท างานขึ้นดียิ่งขึ้น 

5.2 ปัญหาที่เกดิขึ้นในการท าโครงการ 

          5.2.1  การฟ้ืนฟูและปรับปรุง เคร่ืองตดัต่อกระดาษอตัโนมติั ในขณะปฏิบติังานโครงการสหกจิศึกษา    
ซ่ึงมีงานท าประจ าตลอดสัปดาห์   ท  าให้ค่อนขา้งยากต่อการที่จะฟ้ืนฟูและปรับปรุง   เคร่ืองตดัต่อกระดาษ
อตัโนมตัิ เน่ืองจากการปฏิบตัิงานสหกจิศึกษามีหนา้ที่การท างานเหมือนพนกังานประจ าของบริษทัซ่ึง

จ าเป็นตอ้งปฏิบตัิซ่อมบ ารุง เคร่ืองจกัรต่างๆ และปฏิบตัิงานอื่นๆ    อยู่เป็นประจ าทุกวนั  ท  าให้เวลาค่อนขา้ง
นอ้ยที่จะปฏิบติังานฟ้ืนฟูและปรับปรุง เคร่ืองตดัต่อกระดาษอตัโนมติั และท าให้ล่าชา้ ซ่ึงจะท าไดเ้ฉพาะ
เวลาที่ไม่ไดซ่้อมบ ารุงติดตั้งเคร่ืองจกัรอื่นๆ ในโรงงานเท่านั้น 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

           5.3.1 จากการปฏิบตัิงาน ควรระมดัระวงัอุบตัิเหตุณ์ในการปฏิบตัิงานต่างๆ เพราะท างานกบั

เคร่ืองจกัร และเคร่ืองมอืปฏิบตัิงานมีความเส่ียง อย่างเช่น หินเจียร สวา่น หรือฆอ้น เป็นตน้ ควรตรวจสอบ
ความพร้อมของอุปกรณ์ทุกครั้ งกอ่นการลงมือปฏิบติังาน  

          5.3.2 ควรเตรียมพร้อมสภาพร่างกายกอ่นการปฏิบตัิ เพือ่ให้สุขภาพแขง็แรง และมีความพร้อมของ

ร่างกายกอ่นปฏิบติังานอยู่เสมอ และสวมเคร่ืองป้องกนัทุกครั้ ง 
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ภาคผนวก ก. 
รายละเอียดสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 

1.สถานประกอบการ 

 ช่ือสถานประกอบการ บริษทั ไทยร่มเกลา้ จ  ากดั ต ั้งอยูเ่ลขที่ 9/9 หมู ่9 ต  าบลบางม่วง อ  าเภอบาง
ใหญ่ จงัหวดันนทบุรี ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท (ห้าสิบลา้นบาทถว้น) 

กรรมการของบริษทัมี 6 คน ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี  

1.นายตะวนั เทวอกัษร   2.นายชยัณรงค ์ลิมป์กติติสิน 

3.นายวรสิทธ์ิ เทวอกัษร   4.นายวราธร เทวอกัษร 

5.นายขนาน เทวอกัษร   6.นายธีรวฒุิ สินธวถาวร 

 

2.นโยบายคุณภาพ 



 มุ่งเนน้พฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

 สร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ตามหลกัการผลิตงานที่มีคุณภาพ 

 ด าเนินการผลิตบนการควบคุมตน้ทุนอย่างมีเหตุผล เพื่อให้เกดิประโยชนแ์กลุ่กคา้มากที่ สุด 

3.ผลติภณัฑ์ และบริการ 

 - หนงัสือเรียน 

 - งานพิมพ ์เช่น แผ่นพบั โบรชวัร์ 

 - ปฏิทิน 

 - นิตยสาร 

 - หนงัสือทัว่ไป 

 - งานพิมพ ์,งานพบั 

 - งานเขา้เล่มทุกรูปแบบ 

 - ส่ิงพิมพอ์ื่น ๆ 

4.รูปแบบการจดัองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 

  กรรมการผูจ้ดัการ   
      
  ผอ.สายการผลิต   
      
  รอง ผอ.สายการผลิต   
       
  ผูจ้ดัการฝ่าย   

      
         
แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกธุรการ  แผนกซ่อมบ ารุง แผนกตรวจสอบ 
         



งานสรรหา รายรับ-รายจ่าย  งานบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร ตรวจสอบรายงานต่าง ๆ 
งานค่าจา้ง ธุรการกระดาษ 
งานแม่บา้น จดัซ้ือ-จดัจา้ง-สโตร์ 

 

รูปที่ 1.1 ผังแสดงรูปแบบการจดัองค์กรและการบริหารงานขององค์กร  

5. ต าแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

ต าแหน่งช่างซ่อมบ ารุง 

ลกัษณะงานที่ฝึกปฏิบตัิ เป็นการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรทางการพมิพภ์ายในบริษทั และซ่อมแซมเคร่ืองจกัร
เมื่อเกดิเหตุขดัขอ้ง หรือมีการช ารุดเสียหาย โดยลกัษณะงานจะเป็นการแกไ้ขปัญหาและวเิคราะห์ปัญหา
อาการเสียหรืออาการขดัขอ้งของเคร่ืองจกัรทางการพมิพ ์เพื่อที่จะท าการแกไ้ข และซ่อมแซมตอ่ไป เพื่อให้

เคร่ืองจกัรกลบัมาท างานไดอ้ีกครั้ ง โดยงานที่ปฏิบติัส่วนใหญ่จะเป็นการแกไ้ขและวเิคราะห์ซ่อมแซม 

6.ช่ือและต าแหน่งพนกังานที่ปรึกษา และหวัหน้าที่ปึกษา 

1. คุณ สโรชา   ทววีงศส์มบูรณ์     ผูจ้ดัการฝ่ายส านกัอ  านวยการ 
2. คุณ อดุลย ์    ดิษฐเทศ                หวัหนา้หน่วยซ่อมบ ารุง 

7. ระยะเวลาที่ปฎิบัติงาน  วนัที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถงึ วนัที่ 08 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
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ประวตัิผู้จัดท ำ 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
ช่ือสกุล                   นาย ศราวธุ สีท าบุญ 

 
วนัเดือนปีเกดิ         วนัศุกร์ ที ่23 ตุลาคม 2535  
 

ที่อยู่ปัจจุบนั            75/8 หมู่ 2 ต  าบลหนา้ไม ้อ  าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี 12140  
 

ประวตัิกำรศึกษำ      

 
ระดบัปริญญาตรี     วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวศิวกรรมการพิมพ ์ 

                                คณะ วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 
 
ระดบั ปวช.             สาขาวชิา อิเลค็ทรอนิกส์ โรงเรียนเทคโนโลยสียาม 

 
ระดบัมธัยมศึกษา    โรงเรียนนนัทนวรวทิย์ 
 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

- เคยท างานเป็นช่างซ่อมบ ารุงที่ บริษทั ไทยร่มเกลา้ จ  ากดั 

- เคยเป็นนกัศึกษาฝึกงานที่กระทรวง  ICT ระดบั ปวช.  
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ประวตัิผู้จัดท ำ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

              ช่ือสกุล                   นาย เกลา้ วฒันวกิยก์รรม ์ 

 
วนัเดือนปีเกดิ         วนัจนัทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2536  
 
ที่อยู่ปัจจุบนั            4 หมู ่7 ต าบลอุทยัเกา่ อ  าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี 61110  

 

ประวตัิกำรศึกษำ      

 
ระดบัปริญญาตรี     วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวศิวกรรมการพิมพ ์ 
                                คณะ วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

 
ระดบั ปวช.             สาขาวชิา ช่างกลโรงงาน วทิยาลยัเทคนิคอุทยัธานี 
 

ระดบัมธัยมศึกษา    โรงเรียนหนองฉางวทิยาคม 
 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

- เคยท างานเป็นช่างซ่อมบ ารุงที่ บริษทั ไทยร่มเกลา้ จ  ากดั



3 

 

 


	01_cov
	02_com
	03_abs
	04_ack
	05_tbc
	06_ch1
	07_ch2
	08_ch3
	09_ch4
	10_ch5
	11_ref
	12_app
	13_vit



