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หัวขอเนื้อหา 

ระบบนิวแมตกิส 
 ระบบไฮดรอลิกส 
 ความดัน 
 กฎเบื้องตนของลมอัด 
 หลักการพื้นฐานของระบบไฮดรอลิกส 
 การสงผานแรงดวยระบบไฮดรอลิกส 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

เมื่อศึกษาบทที่  1  จบแลวนกัศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายหลักการเบื้องตนในระบบนวิแมติกสและไฮดรอลิกสได 
 2.  อธิบายความหมายระบบนิวแมตกิสและไฮดรอลิกสได 
 3.  บอกอุปกรณพื้นฐานของนิวแมตกิสและไฮดรอลิกส 
 4.  อธิบายกฎทางฟสิกสที่สัมพันธกับระบบของไหล 
 5.  อธิบายการถายโอนพลังงานดวยระบบไฮดรอลิกสได 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  วิธีสอน 
   1.1  การบรรยาย 
   1.2  การมีกิจกรรมในชั้นเรียน 
   1.3  การสอนแบบเนนการเรียนรูดวยตนเอง 
  2.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
   2.1  การเขารวมกิจกรรมในชั้นเรียน  โดยการตั้งคําถาม  ความสําคัญและการนาํ 
นิวแมติกส  และไฮดรอลิกสไปใชงานในดานตาง ๆ  เพื่อนําไปสูการบรรยายถึงกระบวนการศึกษา 
ทางลมอัดและน้ํามันอัด 
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   2.2  ผูเรียนศึกษาคนควาจากเอกสาร  ตํารา  และหนังสือที่เกี่ยวของแลวสรุปเนื้อหา 
เพื่อนําเสนอกับผูสอน 
 

สื่อการเรียนการสอน 

  1.  เอกสารประกอบการเรยีนการสอน 
  2.  แผนโปรงใส 
  3.  วีดิทัศน 
  4.  ชุดสาธิตนิวแมตกิส 
 

การวัดผลและการประเมนิผล 

  1.  สังเกตจากความสนใจขณะบรรยาย 
  2.  สังเกตจากกิจกรรมถาม – ตอบและใหเหตุผล 
  3.  ตรวจงานจากการทําแบบฝกหัดทายบท 
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บทที่  1 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนิวแมติกสและไฮดรอลิกส 

 
 ในอดีตมนุษยรูจักกําลังของไหล  และรูวิธีนํากําลังงานจากธรรมชาติมาใชงานใหเกิด
ประโยชนโดยนําน้ําและลมจากพลังงานธรรมชาติมาเปลี่ยนใหเปนพลังงานกล  และไดคิดคนหา
วิธีที่จะเอาชนะธรรมชาติ  จึงไดพัฒนาพลังงานของไหลมาใชแทนกลไกลและระบบไฟฟา 
 นิวแมติกสเปนระบบการทํางานโดยใชลมเปนตัวสงกําลังในการขับเคลื่อนอุปกรณ
ทํางานในอุตสาหกรรม  การนําลมอดัมาเปนวัสดุใชงาน  มนุษยรูจกัวิธีการเวลาหลายรอยปแตรูปแบบ
การนํามาใชงานมีความแตกตาง  กันออกไปในสมัยโบราณ  เราเรงไฟใหติดไดเร็วดวยระบบลม
ธรรมชาติ  แตถาจะสรางลมขึ้นเอง  โดยใชการพัดหรือการโบกไฟก็จะติดเร็วข้ึนหรือการนําลมมา
หมุนกังหันและตอกําลังจากเพลาของกังหนัไปใชงานในลักษณะตาง ๆ  เชน  วิดน้ํา  สีขาว  ตําขาว
และโมแปง  เปนตน  ปจจุบันมีการนําเอาลมอัดมาใชงานอยางกวางขวางกับเครื่องจักรในโรงงาน
อุตสาหกรรมบรรจุหีบหอ  งานดานขบวนการผลิต  งานขนถายวัสด ุ งานอัดกรอบไม  เปนตน  การ
นําลมอดัมาใชงานนั้นวัตถุประสงคเพื่อทาํใหเกดิการประหยดัแรงงาน  ทั้งนี้เนื่องจากมีขอดีหลายอยาง  
อาทิเชนมีโครงสรางของอุปกรณแบบงาย ๆ  คาใชจายต่าํ  มีความสะดวกตอการบาํรุงรักษา  เมื่อ
เปรียบเทียบกบัระบบไฮดรอลิกส 
 ไฮดรอลิกสเปนระบบที่มีการควบคุมของเหลวใหเปนตวัสงถายกําลังงานผานทอทางทํา
ใหเกดิแรง  การคนพบไฮดรอลิกส  เร่ิมจากการคนพบความดันทีก่ระทําตอของเหลวในภาชนะปด  
โดย  พาสคัล  เมื่อกวา  300  ปมาแลว  ตอมาไดมีการพฒันาไฮดรอลกิสมาตลอดจนถึงป  พ.ศ. 2393  
เกิดการปฏิวตัอุิตสาหกรรมขึ้นในประเทศอังกฤษไดมีการนําเอาพลังงานของเหลวมาใชแทนระบบ
กลไก  เชน  เครื่องอัด  เครื่องเจาะและเครื่องขุด  เปนตน 
 ในปจจุบนันีก้าํลังของไหลก็ยังเปนที่นยิมใชกันมาก  และคงตองใชตอไปโดยไดพัฒนา
ขีดความสามารถใหดีขึ้นเชน  ไดพัฒนาการควบคมุของอุปกรณทํางานใหทํางานไดเทีย่งตรงมากยิ่งขึน้  
ซ่ึงกําลังของไหลที่นํามาใชงานในปจจุบันยังแบงออกเปน  2  ระบบคอื
  1.  ระบบนิวแมติกส  (pneumatics) 

2. ระบบไฮดรอลิกส  (hydraulics) 
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ระบบนิวแมติกส 

 คําวา  pneumatics  เปนคําที่มาจากภาษากรีก  คือ  pneuma  มีความหมายวา  “กาซที่มอง
ไมเห็น”  ในสมัยนัน้รูจกันวิแมตกิสเพยีงหมายถึงการไหลของอากาศเทานั้น  แตในปจจุบันนวิแมติกส
หมายถึงระบบที่ใชอากาศอัดสงไปตามทอลมเพื่อเปนตัวกลางการถายทอดกําลังของไหลใหเปน
กําลังงานกล  เชน  การทําใหกระบอกสูบลมหรือมอเตอรทํางาน  ตัวอยางงาน  เชน  งานบรรจุหีบหอ
สินคา  งานขนถายวัสดุเครื่องมือลมทุกชนดิและการจบั  ยดึ  เจาะ  อัดปม  ขึ้นรูปในงานอุตสาหกรรม
ตาง ๆ  ซ่ึงขวัญชัย  สินทิพยสมบูรณ  และปานเพชร  ชินนิทร  (2541, หนา 11)  ไดกลาววา  ระบบ
นิวแมตกิสจะตองมีอุปกรณพื้นฐานในการทํางานดังนี ้
 อุปกรณตนกําลังนิวแมตกิส  (power unit) 
 อุปกรณปรับปรุงคุณภาพลมอัด  (treatment component) 
 อุปกรณควบคมุการทํางาน  (controlling component) 
 อุปกรณการทาํงาน  (actuator or working component) 
 อุปกรณในระบบทอทาง  (piping system) 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  1.1  อุปกรณพื้นฐานในการทํางานของระบบนิวแมติกส 

  ที่มา  (ขวัญชัย  สินทิพยสมบรูณ  และปานเพชร  ชินินทร, 2541, หนา 10) 
 

  1.  อุปกรณตนกําลังนิวแมติกส  ทําหนาที่สรางลมอัดที่มีคุณภาพเพื่อใชในงานระบบ 
นิวแมติกสประกอบดวย 
        1.1  อุปกรณขับ  (driving unit)  ทําหนาที่ขับเครื่องอัดอากาศไดแก  เครื่องยนตหรือ
มอเตอรไฟฟา แตในงานอุตสาหกรรมนิยมใชมอเตอรไฟฟาเปนอุปกรณขับเนื่องจากความเร็วรอบ
คงที่ 
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   1.2  เครื่องอัดอากาศ  (air compressor)  ทําหนาที่อัดอากาศที่ความดันบรรยากาศ 
ใหมีความดันสูงกวาบรรยากาศปกต ิ
   1.3  เครื่องกรองอากาศขาเขา  (intake filter)  ทําหนาที่กรองอากาศกอนที่จะนําไป
เขาเครื่องอัดอากาศ เพื่อใหอากาศที่จะอดัปราศจากฝุนละออง เพราะถาอากาศที่อัดมีฝุนละอองจะทํา
ใหเกดิความเสียหายแกเครื่องอัดอากาศและจะทําใหระบบมีประสิทธิภาพต่ํา 
       1.4  เครื่องหลอเย็น (after cooler)  ทําหนาที่หลอเย็นอากาศใหเย็นตวัลง 
       1.5  เครื่องแยกน้ํามันและความชื้น  (seperator)  อุปกรณนี้จะชวยแยกเอาความชื้น 
และละอองน้ํามันที่แฝงมากบัอากาศ กอนที่อากาศอัดจะถูกเก็บลงในถงัเก็บลม 
      1.6  ถังเก็บลมอัด  (air receiver)  เปนอุปกรณใชเกบ็อากาศอัดทีไ่ดจากเครื่องอัดอากาศ
และจายอากาศอัดคงที่สม่าํเสมอใหแกระบบนิวแมติกส  ถังเก็บลมอัดจะตองมีล้ินระบายความดัน  
(pressure  relief  valve)  เพื่อระบายความดันที่เกนิสูบรรยากาศเปนการปองกันอันตรายที่จะเกิดขึน้
เมื่อความดันสูงกวาปกติ  สวนสวิทชควบคุมความดัน  (pressure  switch)  ใชควบคุมการเปด-ปด  
การทํางานของมอเตอรไฟฟาที่ขับเครื่องอัดลมเมื่อความดันของอากาศถึงคาที่ตั้งไว 
 2.  อุปกรณปรับปรุงคุณภาพลมอัด  ทําใหอากาศอัดปราศจากฝุนละอองคราบน้ํามัน
และน้ํากอนที่จะนําไปใชในระบบนิวแมติกส  ประกอบดวยกรองลมอัด  (air  filter)  วาลวปรับ
ความดันพรอมเกจ  (pressure  regulator)  อุปกรณผสมละอองน้ํามันหลอล่ืน  (lubricator  oiler) 
 3.  อุปกรณควบคุมการทํางาน  หมายถึง  ล้ินควบคุมชนิดตาง ๆ  ในระบบนิวแมติกส  
ซ่ึงทําหนาที่ควบคุมการเริ่มและหยุดการทํางานของวงจร  ควบคุมทิศทางการไหลของลมอัด  ควบคุม
อัตราการไหลของลมอัดและควบคุมความดัน 
 4.  อุปกรณการทํางาน  ทําหนาที่เปลี่ยนกําลังงานของไหลใหเปนกําลังกล  เชน  กระบอก
สูบลมชนิดตาง ๆ และมอเตอรลม 
 5.  อุปกรณในระบบทอทาง  ใชเปนทอทางไหลของลมอัดในระบบนวิแมติกสระบบทอนี้
รวมถึงทอสงลมอัดและขอตอชนิดตาง ๆ  ดวย 
 

ระบบไฮดรอลิกส 

 คําวา  hydraulics  มาจากคําในภาษากรีก  2  คํา  คือ  hydro  หมายถึง  น้าํ  และ  aulis ซ่ึง
หมายถึง  ทอ  (pipe)  เดิมคําวา  hydraulics  จึงหมายถึงเฉพาะการไหลของน้ําในทอเทานั้น  แต
ปจจุบันคํานีห้มายถึงการไหลของของเหลวทุกชนดิที่ใชในระบบเพื่อเปนตัวกลางการถายทอดกําลัง
งานในการเปลี่ยนแปลงกําลังงานของไหลใหเปนกําลังงานกล คือ ทําใหกระบอกสบูไฮดรอลิกสและ
มอเตอรไฮดรอลิกสทํางาน  ตัวอยางงานเชน  ระบบเบรกในรถยนต  แมแรงไฮดรอลิกส  เครื่องอัด  
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เกียรอัตโนมัต ิ เครน  กวาน  รถแทรกเตอรและเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ซ่ึงขวัญชัย  
สินทิพยสมบูรณ  และปานเพชร  ชินินทร (2541, หนา 11)  ไดกลาววา  ระบบไฮดรอลิกสจะตองมี
อุปกรณพื้นฐานในการทํางานดังนี ้
  อุปกรณตนกําลังไฮดรอลิกส  (primary  component) 
  อุปกรณเก็บและปรับปรุงคุณภาพน้ํามันไฮดรอลิกส  (storage  and  treatment  component) 
  อุปกรณสรางการไหล  (transferring  component)   
 อุปกรณควบคมุการทํางาน  (controlling  component) 
  อุปกรณการทํางาน  (actuator  or  working  component) 
 อุปกรณในระบบทอทาง  (piping  system) 
 

 
 

ภาพที่  1.2  อุปกรณพื้นฐานในการทํางานของระบบไฮดรอลิกส 
   ที่มา  (ขวัญชยั  สินทิพยสมบูรณ  และปานเพชร  ชินินทร, 2541, หนา 12) 

 
 1.  อุปกรณตนกําลังไฮดรอลิกส  ทําหนาที่เปนตนกําลังในการขับเคลื่อนปมน้ํามัน 
ไฮดรอลิกสเพื่อสงจายใหแกระบบไฮดรอลิกส  ประกอบดวยเครื่องยนตหรือมอเตอรไฟฟา 
 2.  อุปกรณเก็บและปรับปรุงคุณภาพน้ํามันไฮดรอลิกส  ทําหนาที่เปนที่พักของน้ํามัน 
ขจัดส่ิงสกปรก  ขจัดฟองอากาศ  และระบายความรอนของน้ํามันไฮดรอลิกส  ประกอบดวยถังพัก
น้ํามัน  ไฮดรอลิกส  ไสกรองน้ํามันไฮดรอลิกส  และอุปกรณประกอบอื่น ๆ  ที่ใชกับถังพักน้ํามัน 
 3.  อุปกรณสรางการไหล  ทําหนาที่สรางอัตราการไหล ประกอบดวยปมไฮดรอลิกสชนิด
ตาง ๆ 
 4.  อุปกรณควบคุมการทํางาน  หมายถึง  วาลวควบคุมชนิดตาง ๆ  ในระบบไฮดรอลิก 
เชน  วาลวควบคุมทิศทางการไหล  ใชควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของกานสูบ  วาลวควบคุมอัตรา
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การไหลใชจํากัดปริมาณน้ํามันที่เขาลูกสูบเพื่อควบคุมความเร็วของกานสูบ วาลวควบคุมความดัน 
ใชควบคุมความดันในระบบ 
 5.  อุปกรณการทํางาน  ทําหนาที่เปลี่ยนกําลังงานของไหลใหเปนกําลังงานกล  เชน  
กระบอกสูบไฮดรอลิกสหรือมอเตอรไฮดรอลิกส 
 6.  อุปกรณในระบบทอทาง  ทําหนาที่เปนทอทางการไหลของน้ํามันไฮดรอลิกสในระบบ
ประกอบดวยแปป  (pipe)  ทอ  (tube)  สายน้ํามันไฮดรอลิกส  (hoses)  ของอ  (bendling)  และขอตอ
ชนิดตาง ๆ  (fittings) 
 อุปกรณในระบบไฮดรอลิกสแตละอยางมคีวามสําคัญดวยกนัทั้งนั้นและสามารถนาํไปใช
งานอุตสาหกรรมตาง ๆ  ดังนี้ 
 1.  ระบบไฮดรอลิกสในโรงงานอุตสาหกรรม  (industrial hydraulics) 
 2.  ระบบไฮดรอลิกสในโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กกลา  งานวิศวกรรมโยธา  และสถานี 
กําเนิดไฟฟา  (hydraulics in steelworks, civil engineering and generating stations) 
 3.  ระบบไฮดรอลิกสในยานยนตอุตสาหกรรม  (mobile machinery hydraulics) 
 4.  ระบบไฮดรอลิกสในเรือเดินทะเล  (hydraulics for marine applications) 
 5.  ระบบไฮดรอลิกสในงานเทคนิคเฉพาะอยาง  (hydraulics in special technical application) 

 
ความดัน 

 ความดนั  (pressure; P)  หมายถึง  แรงกดดนับรรยากาศตอพื้นที ่ 1  หนวยพืน้ที่  เครื่องมือ
วัดความดัน  ไดแก  แมนนอมิเตอร  บารอมิเตอร  ใชเปนเกจ  (gauge)  วัดความดัน 
 หนวยวัดความดันทางเทคนิคหรือวัดเปนบรรยากาศทางเทคนิค [(at) atmospherel]  มี
หลายหนวย  เชน  กิโลปอนด/ตารางเซนติเมตร  (kp/cm2)  หรือนิวตัน/ตารางเมตร  (N/m2)  หรือ
ปอนด/ตารางนิ้ว  (lb/in2)  หรือพาสคัล (Pascal)  หรือกิโลกรัมแรง/ตารางเซนติเมตร  (kgf/cm2) 
 ความดันอากาศที่วัดเทียบกับสุญญากาศสัมบูรณ  เรียกวา  “ความดันสัมบูรณ”  (absolute  
pressure)  สวนความดันอากาศที่วัดเทียบกับความดนัอากาศ  “ความดันเกจ  (gauge  pressure)  
โดยทั่วไปจะใชความดันสัมบูรณเมื่อใชสมการดานทฤษฎีทางนิวแมติกส  ในขณะที่โดยปกติจะใช
ความดันสัมบรูณเมื่อสมการดานทฤษฎีทางนิวแมติกส  ในขณะที่โดยปกติจะใชความดันเกจแสดง
คาความดันอากาศ  ดังนั้นเกจวัดความดันจะแสดงคาความดันที่เทียบกบัความดันอากาศ  ดังนั้นเกจ
วัดความดันจะแสดงคาความดันที่เทียบกับความดันบรรยากาศ  ซ่ึงมีคาเทากับ  0  กิโลกรัมแรง/ตาราง
เซนติเมตร 
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ภาพที่  1.3  การอานคาความดันแบบตาง ๆ 
  ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 38) 
  
 1.  ความดนับรรยากาศ  Patm  (atmospheric  pressure)  คือ  ความดันสภาวะบรรยากาศ
ปกติ  ที่มีคาเทากับ  1.013  บาร  ในระบบเอสไอ  หรือ  1.033  กิโลกรัมแรง/ตารางเซนติเมตร  (kgf/cm2)  
ในระบบเมตริก  หรือ  14.7  ปอนด/ตารางนิ้ว  (lb/in2)  ในระบบอังกฤษ  ความดันที่เกิด  ณ  จุดตาง ๆ 
บนผิวโลกจะแตกตางกนัตามระดับความสูงและภูมิอากาศ 
 2.  ความดนัสมับูรณ  Pabs  (absolute  pressure)  คือ  ความดันบรรยากาศตั้งแตความดัน
สุญญากาศถึงความดันเกจ 
 3.  ความดันเกจ  Pgage  (gauge  pressure)  คือ  คาที่อานไดจากเกจวัดความดนัของของไหลที่
ตอกับเกจและความดันบรรยากาศ  เปนความดันที่แสดงคาสูงกวาความดันบรรยากาศจะมีคาเปนศูนย
ในสภาวะปกติหรือความดนับรรยากาศ 
 4.  ความดันสญูญากาศ  Pvac  (vacumm pressure)  คือ  ความดันจากความดันศนูยสัมบูรณ  
[(0 atm)(absolute zero pressure)]  ไปจนถึงความดันบรรยากาศ  เปนคาซึ่งต่ํากวาความดันบรรยากาศ  
เกจวัดความดนัมีคาเปนลบ 
 5.  ความดันศูนยสัมบูรณ  Pabsz  (absolute zero pressure)  คือ  ความดันที่มีคาเปนศูนย
ซ่ึงถือวาความดันสัมบูรณต่ําสุด 
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ตาราง  1.1  การเปรียบเทียบปริมาณ  สัญลักษณ  หนวยทีใ่ชในระบบเอสไอ 
 

ปริมาณ สัญลักษณ หนวย การเปล่ียนหนวย สูตร 
ความยาว 
(length) 

l เมตร  หรือ  ม.  (m) ม.  =  100  ซม.  

พ้ืนที่ 
(area) 

A ตารางเมตร 
หรือ  ม.2  (m2) 

1  ม.2  =  10000  ซม.2  A = a ×  b 
     A = π D2/4 

ปริมาตร 
(volume) 

V ลูกบาศกเมตร 
หรือ ม.3 (m3) 

1  ลิตร  =  0.03  ฟุต3

1  ม.3   =  106  ซม.3

1  ม.3   =  35.31  ลูกบาศกฟุต 
1  ฟุต3  =  0.02  ม.3

1  ฟุต3  =  28.31  ลิตร 

V = A× h 

เวลา 
(time) 

t วินาที (s) 
นาที  (min) 

1  วินาที  =  1/60  นาที  

ความเร็ว 
(speed/velocity) 

v เมตร/วินาที 
(m/s) 

 v  =  s/t 

v  =  
A
Q  

อัตราเรง 
(acceleration) 

a เมตร/วินาที2

(m/s2) 
g  =  9.81  เมตร/วินาที2  

อัตราการไหล 
(volumetric flow) 

Q ลูกบาศกเมตร/วินาที 
หรือ ม.3/วินาที (m3/s) 
ลูกบาศกฟุต/นาที 
(cubic foot per minute 
; cfm) [เทคนิค] 

1 ฟุต3/นาที = 0.00047 เมตร3/
วินาที 
1 ลิตร/วินาที = 2.11 ฟุต3/นาที 
1 เมตร3/วินาที = 2119 ฟุต3/
นาที  

Q = v/t 
Q = AV 
Q = As/t 

การหมุนดวย
ความเร็ว 
(speed of rotation) 

n รอบ/วินาที หรือ  
รอบ/นาที 
(1/s, 1/min) rpm 

1 วินาที = 60/นาที  
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ตาราง 1.1  การเปรียบเทียบปริมาณ  สัญลักษณ  หนวยทีใ่ชในระบบเอสไอ (ตอ) 

ปริมาณ สัญลักษณ หนวย การเปล่ียนหนวย สูตร 
มวล 
(mass) 

m กิโลกรัม (kg) 
กิโลปอนดวินาที2/
เมตร (kps2/m) 
[เทคนิค] 

1 กิโลกรัม = 1/9.81 
กิโลปอนดวินาที2/เมตร 
(kps2/m) 

 

แรง 
(force) 

F นิวตัน (N) 
กิโลปอนด (kp) 
[เทคนิค] 

1 นิวตัน = 0.102 กิโลปอนด (kp) 
1 นิวตัน = 1 กิโลกรัมเมตร/วินาที2

             (kgm/sec2) 

F = m ×  a 
F = ma 

ความดัน 
(pressure) 

P นิวตัน/ตารางเมตร 
หรือ นิวตนั/ม.2 
(N/m2) 
 
 
 
 
 
 
กิโลปอนด/ตาราง
เซนติเมตร 
(kp/cm2) [เทคนิค] 
 
 
พาสคัล (Pa) 

1 นิวตัน/ม.2 = 10-5 บาร 
                    = 1 พาสคัล 
1 บาร          =  10 นิวตัน/ซม.2

                    = 105 นิวตัน/ม.2

                    = 14.5 psi 
                    = 105 พาสคัล 
1.01 บาร = 14.69 ปอนดตอ
ตารางนิ้ว [(pound per square inch) 
: psi] 
1 psi = 0.07 กโิลปอนด/เซนติเมตร2

         (kp/cm2) 
1 พาสคัล (Pa) = 10-5 บาร 
1 กิโลกรัม/ซม.2 = 98.06 กิโลพาส
คัล (kpa) 
1 นิวตัน = 0.1 กิโลกรัมแรง (kgf) 
1 กิโลกรัมแรง (kgf) = 10 นิวตัน(N) 
1 บาร = 1.02 กิโลกรัมแรง/ซม.2

          (kgf/cm2)  
1 กิโลกรัมแรง/ซม.2 = 0.981 บาร 

P = F/A 
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ตาราง 1.1  การเปรียบเทียบปริมาณ  สัญลักษณ  หนวยทีใ่ชในระบบเอสไอ (ตอ) 

ปริมาณ สัญลักษณ หนวย การเปล่ียนหนวย สูตร 
อุณหภูม ิ
(temperature) 

T องศาฟาเรนไฮต 
(oF) 
องศาเซลเซียส (oC) 
แรงคิน (R) 
เคลวิน (K) 

OC = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ × Fo

180
100 - 32 

oF = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ × Co

100
180 + 32 

K = oC+273 
R = oF+ 419.67 

 

ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 36-37) 
 
 หนวยพาสคัล 
 แตเดิมหนวยตาง ๆ  ที่ใชกันทั่วโลกมีทั้งระบบหลา  (yard system)  ระบบปอนด (pound 
system)  ระบบเมตริก  (metric system)  และระบบความถวงจําเพาะ  (specific gravity system) 
หนวยตาง ๆ  เหลานี้ก็ใชกันในสาขาวิศวกรรมในยุคที่ไมมีระบบเปนสากลที่เปนแบบเดียวกัน  
อยางไรก็ตามในป  ค.ศ. 1960  จากการประชุมนานาชาติเรื่องน้ําหนักและการวัด  ไดตกลงเร่ือง
การนําระบบหนวยเอสไอ  (international system of units)  มาใชเปนหนวยระหวางชาติ  และ
ประเทศญี่ปุนเริ่มใชหนวยเอสไอนี้ในป  ค.ศ. 1974 
 หนวยเอสไอนี ้ มีรากฐานมาจากหนวยของแรงนิวตนั  (N)  ซ่ึงคิดคนโดยเซอร  ไอแซก 
นิวตนั  (นักวทิยาศาสตรชาวอังกฤษผูมีช่ือเสียงในดานกฎความโนมถวงสากล  ระหวางป  ค.ศ. 1642 – 
1727) 
  
 1  พาสคัล  คอื  ความดนัที่เกิดจากการใชแรง  1  นวิตนั  กดลงบนพืน้ที่   1  ตารางเมตร
อยางสม่ําเสมอ 
 

1  Newton  
   1  Pascal =      
                

1 square meter

         1  Pa =      1 N / m2 

    =      1  kg – m / s2. m2
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 เนื่องจากหนวยพาสคัลเปนหนวยเล็กมากเวลาเขียนตองใชตัวเลขหลายหลัก  จึงมหีนวย 
บาร  (bar)  เพื่อใชเขียนแทนหนวยพาสคัล  คือ 
 

   1  bar      =     105  Pa 
    =      100,000  Pa 
 
 หนวยของบาร  (bar)  เปลี่ยนใหเปนหนวยของความดัน  (kgf/cm2)  ไดดังตอไปนี ้
 

   1  kgf / cm2 =       0.980665  bar 
             =       0.981  bar 
   1  bar = 1.01972  kgf / cm2

    = 1.02  kgf /cm2

  
 จะเห็นวาหนวย  bar  และ  kgf/cm2  มีคาใกลเคียงกันมาก  ดังนั้นจงึอนุโลมใหใชใน

กรณีของระบบนิวแมติกสวา  1  bar = 1 kgf/cm2

 สําหรับหนวยปอนด (pounds)  หรือปอนดแรงตอตารางนิ้ว  [pounds-force/square inch 
(psi)]  เปลี่ยนใหเปนหนวย เอสไอ ไดดังตอไปนี ้
   1  bar      =      14.5  psi 
   1  psi      =      0.0695   bar 
    =      0.07  bar 
  =      7000   Pa  
 
 หนวยของแรงซึ่งใชเปนกิโลกรัมแรง  (kilogram-force) (kgf)  นั้น  ถาเปนหนวยใน SI 
แลว  ใชเปนนวิตัน  (Newton) (N)  เมื่อตองการเปลี่ยนหนวยเปนกิโลกรัมแรงใหเปนหนวยนวิตัน 
 

   1  N         =     0.102 kgf 
   1  kgf      =      9.81 N 
 
 ในทางปฏิบัตจิริงของระบบนิวแมตกิส  จะอนุโลมคา  N  และ  kgf  ดังตอไปนี ้
 

   1  N        =      0.1 kgf 
   1  kgf      =      10 N 



 13 

  หนวยของงาน  (work)  ที่เปน  kgf-m  หรือ  kgf-cm  เชน  หนวยของแรงบิดหรือทอรก 
(torque)  นั้นเปลี่ยนใหเปนหนวย  เอสไอ  แทนดวยจูล  (Joule) (J)  ดังตอไปนี ้
 

   1  J =        1  N-m 
    =        1 m2  kg / s2

 
 ในทํานองเดียวกันการเปลี่ยนหนวยจาก  kgf-m  หรือ  kgf-cm  เปนหนวย  Joule  นั้นจะ
เกิดคาผิดพลาดไดประมาณ  2  เปอรเซ็นต  ดังตอไปนี ้
 

   1  J =        0.102 kgf-m 
   1 kgf-m =        9.81 J 
 

 ในทางปฏิบัตขิองระบบนิวแมติกสจะอนโุลมคา  Joule และ kgf-m ดังตอไปนี ้
 
   1  J =        0.01 kgf-m 
   1  kgf-m =        10 J 
 

 หนวยของกําลัง  (power)  ในสมัยกอนใชเปนกาํลังมา  (horse power)  (hp)  แตหนวย 
เอสไอ  แทนดวย  Watt  (W)  ดังตอไปนี ้
 

   1  W =        1 N-m / s 
    =        1  m2 kg / s3

   
  หนวยของความหนืดจลน  (kinematic  viscosity)  ที่ใชในระบบนิวแมติกสเปนหนวย  
[stokes  (St)]  หรือเซนทิสโตก  [centistokes  (cSt)]  หนวย  เอสไอ  จะแทนดวยตารางเซนติเมตร/วนิาที  
[square  meters  per  second  (m2/s)]  ดังตอไปนี ้
 

   1  cSt = 1/106  ×  m2/s 
   1 m2/S = 106  cSt 
    = 104  St 
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กฎเบื้องตนของลมอัด 

 กฎเบื้องตนของลมอัด  ไดแก  กฎการสงผานความดันของพาสคัล  กฎปริมาตรและ 
ความดันลมของบอยล 
 1.  กฎของพาสคัล  (กฎสงผานความดัน) 
   แบลส  พาสคลั  (ชาวฝร่ังเศส  ระหวางป ค.ศ. 1623-1662)  ไดทําการทดลองพิสูจน
กฎพาสคัลซ่ึงเกี่ยวกับการสงผานความดันสถิตหรือความดันนิ่ง  (static pressure)  กฎนี้กลาววา  
“ความดันที่กระทําตอสวนใดสวนหนึ่งของของไหลที่อยูนิ่งในภาชนะปด  ความดันที่เพิ่มขึ้นจะ
ถูกถายโอนไปยังทุก ๆ  จุดในของไหลและจะกระทําตอทุกสวนของภาชนะในแนวตั้งฉาก”  ใน
ภาพที่  1.4  ในกรณีที่ลูกสบูมีพื้นที่หนาตัด A1 (cm2)  และ  A2 (cm2)  ถามีแรง  F1  หรือน้ําหนกั  W1  
(kgf)  กระทําบนลูกสูบ  A1  แลว  จะมแีรงเกิดขึ้นเปน  W2  หรือ  F2 (kgf)  ขึ้นที่ลูกสูบซึ่งมี
พื้นที่หนาตัด  A2  ดังนี้ 
 

  
2

2

1

1

A
W

A
W

=     =       P (kgf/cm2) 

 

      ดังนั้น   W2     =     
1

21

A
AW ×  (kgf) 

      
  ถาพื้นที่หนาตดั  A1  เล็กกวา  A2  แรง  W2  จะมากกวา W1

                  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1.4  กฎของพาสคัล 

   ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2547, หนา 16) 
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ตัวอยาง  1.1   กําหนดให  W1 หรือ F1 = 15 kgf  กระทํากับพื้นที่หนาตัด A1 = 2 cm2  จงหาคา  W2 
หรือ  F2  ที่กระทํากับพื้นที่  A2  ซ่ึงมีคาเทากับ  18 cm2  และความดัน  P  เทาไร 

วิธีทํา    สูตร 
2

2

1

1

A
W

A
W

=      =       P (kgf/cm2) 

    

    W2          =      
1

21

A
AW ×

 (kgf) 

 
                                 =        
                             

15  kgf  ×  18  cm2 

2  cm2

                                    =        135  kgf  
   น้ําหนกัหรือแรงที่กระทํากับพื้นที่  A2   =  135  kgf 
  

     P        =        
2

2

1

1

A
W

A
W

=  

               =       
18

135
2

15
=         

              =        7.5  kgf/cm2  
 
  2.  กฎของบอยล 

  กฎนี้คดิคนขึ้นโดยโรเบิรต  บอยล  (Robert Boyle  ชาวอังกฤษ  ระหวางป ค.ศ. 1627-
1691)  กลาววา  ถาลูกสูบในกระบอกสูบซึ่งมีแกสบรรจุอยูภายใน  ปริมาตรแกสจะลดลงในขณะที่
ความดันแกสเพิ่มขึ้น  หรือกลาวอีกนยัหนึง่วา  “ณ อุณหภูมิคงที่  ปริมาตรของแกสจะเปลี่ยนแปลง
เปนอัตราสวนผกผันกับความดันแกสนั้น” 
   นั่นคือ   P1  ×  V1    =    P2  ×  V2  =  คงที่ 
 
  เมื่อ P1     คือ      ความดันสัมบูรณเร่ิมตน     มหีนวยเปน     kgf/cm2 .  abs 
   P2     คือ      ความดันสัมบูรณสุดทาย    มหีนวยเปน     kgf/cm2 .  abs 
   V1     คือ     ปริมาตรเริ่มตน       มีหนวยเปน     litre 
   V2     คือ     ปริมาตรสุดทาย       มีหนวยเปน     litre 
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หลักการพื้นฐานของระบบไฮดรอลิกส 

 ระบบไฮดรอลิกสมีการพัฒนาและไดประยุกตมาใชงานมาตลอด  หรือกลาวไดวาระบบ 
ไฮดรอลกิสเปนปจจยัสําคัญในการชวยเหลือมนษุย  ทั้งการขนสง  การโยธา  สามารถพบเหน็ไดทัว่ไป
ในชีวิตประจําวัน  วรุณ  คุณวารี  (2541, หนา 13)  อธิบายวา  วิชาไฮดรอลิกสเปนวิชาที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ
ที่ครอบคลุมถึงความดนัและการไหลของของไหล ตลอดจนการนํากฎเกณฑเหลานีไ้ปประยกุตกับงาน
ทางดานวศิวกรรม คําวาของไหล  (fluid)  ในที่นี้คือ  ของเหลว  (liquids)  จึงจําเปนตองทราบหลักการ
พื้นฐานดังนี ้
 1.  แรง  (force) 
  แรง  หมายถึง  การกระทําของวัตถุกบัวตัถุ  ซ่ึงอาจเปนการผลักหรือการฉุดที่สามารถ
สรางการเปลี่ยนแปลงโดยการเคลื่อนที่ของวัตถุ  ซ่ึงอาจพยายามที่จะเปลี่ยนสภาวะการหยุดนิ่งใหเกิด
การเคลื่อนที่หรือสภาวะการเคลื่อนที่ของวัตถุใหหยุดเคลือ่นที่ได 
 2.  ความตานทาน  (resistance) 
  ความตานทาน  เปนแรงที่ทําใหวตัถุเคล่ือนที่หยุดนิ่งหรือเกิดการหนวง  เชน  ความ
ตานทาน  (friction)  แรงเฉื่อย  (intertia  force)  ลูกบอลตะกั่วจะมีแรงเฉื่อยมากกวาลูกบอลไม  
ถาลูกบอลทั้งสองเคลื่อนที่ดวยแรงเทากัน  ลูกบอลไมจะเคลื่อนที่ไปไกลและเร็วกวาลูกบอลตะกั่ว  
เนื่องจากลูกบอลตะกั่วมีความตานทานในการเคลื่อนที่มากกวาดังภาพที่  1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่  1.5  ความตานทานและแรงเฉื่อย 
ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2546, หนา 2) 
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 3.  พลังงาน  (energy) 
  พลังงาน  คือ  ความสามารถในการทํางานหรือการใชกําลังใหเกิดงาน  ซ่ึงแรงเฉื่อยก็
เปนพลังงานอยางหนึ่ง  เชน  ถาใหลูกบอลไมและตะกั่ววิง่ดวยความเร็วเทากัน  ลูกบอลตะกั่วจะหยุด
วิ่งไดยากกวาลูกบอลไมเนื่องจากมีความเฉื่อยมากกวา  ตวัอยางของพลังงานคือ  พลังงานกล  พลังงาน
ไฟฟา  พลังงานความรอน  พลังงานแสง  พลังงานเคมี  พลังงานเสียง  พลังงานทีก่ลาวมานีไ้มสามารถ
สราง  ทําลายหรือไมสูญหาย  แตจะเปลี่ยนเปนพลังงานรูปอื่นดังภาพที่  1.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 พลังงาน    พลังงาน    พลังงาน      พลังงาน 
    แสง       ความรอน       กล             เสียง 

ภาพที่  1. 6  พลังงานในรูปแบบตาง ๆ 
   ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2546, หนา 2) 
 
 4.  พลังงานจลนและพลังงานศักย  (kinetic  energy & potential energy) 
 พลังงานจลน  เปนพลังงานทีท่ําใหโมเลกุลภายในของวัตถุเกิดการเคลื่อนที่  เชน  น้ํา
ที่ไหลจากถังน้ําประปามาตามทอทางทําใหเกิดการเคลื่อนที่ 
 พลังงานศักย  เปนการเก็บน้ําประปาเอาไวในถังหรือเปนน้ําไหลจากกอก  และถูกเก็บ
เอาไวในแกวน้ํา  ดังแสดงภาพที่  1.7 
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 5.  งาน  (work)  และกําลัง  (power) 
  งาน  คือแรงที่ไปกระทําใหวัตถุเกิด
การเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่แรงกระทํา  ฉะนั้น
จํานวนของงานจะแสดงอยูในรูปของแรงและ
ระยะทาง  หนวยของงานคือนิวตัน-เมตร  เชน  
รถฟอรกลิฟตใชแรง  2,500  นิวตนั  ยกน้าํหนัก
ในแนวดิ่งเปนระยะทาง  2  เมตร  จะไดงานเทากับ  
5,000  นิวตัน-เมตร 
  กําลัง  คือระยะทางที่ทําใหวัตถุ
เคลื่อนที่มีหนวยเปนเมตรคูณดวยแรงที่ใชมีหนวย
เปนนิวตัน  หารดวยเวลาที่ใชมีหนวยเปนวินาที  
เชน  ใสงานใหกับรถบรรทุกของเทากับ  1,400  
นิวตัน-เมตรตอวินาที  โดยทั่วไปหนวยของกําลัง
วัดเปนกําลังมา  (horse power, hp  หรือวัตต)   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  1.7  พลังงานจลนและพลังงานศักย 
ที่มา (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2546, หนา 3) 

 
 
 
 

 6.  การสงผานแรง  (force transmission) 
  เมื่อมีแรงมากระทํากับลูกสูบที่ภาชนะใสของแข็งเอาไวจะเกิดการสงผานแรงจากของแข็งไป
ยังทิศทางตรงกันขามเพียงแรงเดียว  แตถามีแรงมากระทํากับลูกสูบที่ภาชนะใสของเหลวจะมีแรงกระทําใน
รูปของความดัน  ในทุกทิศทุกทางเทา ๆ  กัน  แตถาเปนแกสจะทําใหเกิดความดันในทุกทิศทางเทา ๆ  กัน  
เหมือนกับของเหลว  แตแกสนั้นทําใหลูกสูบเคลื่อนที่ไดดังภาพที่  1.8  ซ่ึงมีภาพอยู  7  ภาพ  จะแสดงถึงใช
แรงกดลงบนลูกสูบนั้นจะประกอบดวย  ของแข็ง  ของเหลวและแกส 
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ภาพที่  1.8  การสงผานแรง 
   ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2547, หนา 3) 

 
 7.  ความดัน  (pressure)  แรง  (force)  และพื้นท่ี  (area) 
 

แรง (F)   ความดัน (P)     =      
     พื้นที่ (A) 

  อธิบายภาพที่  1.9  ไดวา  ถาใชแรง  1,000  ปอนด  กดลงไปที่ลูกสูบขนาดพื้นที่ 
 10  ตารางนิ้ว  จะทําใหเกดิความดันของน้ํามันภายในภาชนะเทากบั  100  ปอนด/ตารางนิ้ว  ( P =  
F/A = 1,000/10) และความดนั  100  ปอนด/ตารางนิ้วนี้  กระทํากับพื้นทีลู่กสูบขนาด  15  ตารางนิ้ว 
ก็จะไดแรงเทากับ  1,500  ปอนด  ออกไปดนัภาระ (F = PA = 100 x 15) 
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ภาพที่  1.9  ความสัมพันธระหวาง ความดนัและพืน้ที ่
   ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2547, หนา 5) 
 
 8.  การเพิ่มแรง  (intensifer) 
  อธิบายภาพที่  1.10  ไดดังตอไปนี้ 
  ที่จุด  A  ออกแรง  1,000  ปอนดกดบนลูกสูบขนาดพืน้ที ่  10  ตารางนิว้  จะไดความดันของ
น้ํามันเทากับ 100 ปอนด/ตารางนิ้ว  กระทาํในทุกทิศทกุทางเทา ๆ กัน ถาไปกระทําพืน้ที่ขนาด  20  ตารางนิ้ว  
ก็จะไดแรงเทากับ  100 x 20  เทากับ 2,000 ปอนดไปกระทําบนพื้นที่  5  ตารางนิ้ว  ทําใหเกดิความดนัเทากับ 

400  ปอนด/ตารางนิว้  (2,000/5)  และความดนัขนาด  400  ปอนด/ตารางนิว้  ไปกระทํากับพื้นทีข่นาด 15  
ตารางนิ้ว  จึงไดแรงออกไปดนัภาระเทากับ  6,000  ปอนด  (400 x 15) 

 

 

 
ภาระ 

ภาพที่  1.10  การเพิ่มแรง 
   ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2547, หนา 5) 
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 ถาใหลูกสูบซึ่งมีพื้นที่หนาตดั  10  ตารางนิ้ว  เคล่ือนทีไ่ปในระยะทาง  2  นิว้  จะทําใหลูกสูบ
ขนาดพื้นที่หนาตัด  20  ตารางนิ้วเคลื่อนที่ไดเพียง  1  นิ้ว  เทานั้น  ปริมาตรกระบอกสูบเทากับพื้นที่หนาตัด
ลูกสูบคูณดวยระยะชักดังแสดงในภาพที่  1.11 

 

 

ภาระ 

 

ภาพที่  1.11  ปริมาตรของของเหลว 
   ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2547, หนา 5) 
 

การสงผานแรงดวยระบบไฮดรอลิกส 

 จากภาพที่  1.12  เปนวิธีการทดความดันในระบบไฮดรอลิกสใหไดความดันมากขึ้น  เพื่อ ให
กระบอกไฮดรอลิกสที่ใชงานเกิดแรงไดมากขึ้น โดยใชกระบอกไฮดรอลิกสที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมเทากัน  
ติดตอกันเปนตัวสรางความดัน    ตัวอยางเชน  ใชแรงขนาด  5,000  ปอนด  กระทําลงไปที่ลูกสูบขนาด
พื้นที่หนาตัด  10  ตารางนิ้ว  ในภาชนะที่มีของเหลวอยูเต็ม  จะทําใหเกดิความดันของน้ํามันเทากับ  500  ปอนด/
ตารางนิ้ว  ภาชนะที่เก็บพลังงานศักยนี้เรียกวาถังสะสมความดัน  (accumulator)  ซ่ึงสามารถเปลี่ยนไปเปน
รูปของพลังงานการทํางาน  (ความดันและการไหล)  ได  ถาหากมีภาระขนาด  6,000  ปอนด  กระทําอยูกับ
ลูกสูบที่มีพื้นที่  15   ตารางนิ้ว  จะเกิดความดันเทากับ  400  ปอนด/ตารางนิว้  ในกรณีนีภ้าระสามารถเคลื่อนที่
ไปได  แตถาหากเพิ่มคาภาระเปน  7,500  ปอนด  ใหกระทาํกับพื้นที่ลูกสูบขนาด  15  ตารางนิ้วเทาเดิม  ถาจะ
ใหภาระเคลื่อนที่นั้นจะตองใชความดันมากกวา 500 ปอนด/ตารางนิ้วในกรณีนีภ้าระจึงเคลื่อนที่ไมได 
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ภาระ 

ภาระ 

 
ภาพที่  1.12  ถังสะสมความดนั 

   ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2547, หนา 7) 
 
 จากหลักการของถังสะสมความดนั  ทีไ่ดกลาวมาแลวนัน้จะไมสามารถสรางการไหลของน้ํามนัได
อยางตอเนื่องไดจึงทําใหไมสามารถดันใหภาระเคลื่อนที่ตอไปได  ซ่ึงวธีิการแกปญหาจึงใชปมแบบโพซิทิฟ  
(positive)  ดังภาพที่  1.13  คือ  เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ออกจะทําใหปริมาตรในหองลูกสูบเพิ่มขึ้นทําใหความดัน
ลดนอยลง  ความดันทางทอน้ํามันเขาที่มีแรงดันสูงกวาจงึเขามาแทนที่  ขณะเดียวกันเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่กลับ
จะสงน้ํามันออกตามทิศทางน้ํามันออก 
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 ภาระ 

 
 

ภาพที่  1.13  การทํางานของปมแบบโพซิทีฟ 
  ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2546, หนา 8) 
 
 ปมแบบโพซิทีฟมีการทํางานแบบใหลูกสูบเคล่ือนที่ไป-กลับ  แลวยังมปีมแบบโรตารี ่  ซ่ึงเปน
แบบโพซิทีฟ  เพราะมีการหมุนตอเนื่องสามารถขับไดดวยมอเตอรไฟฟาหรือเครื่องยันตดัง 
ภาพที่  1.14 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  1.14  ปมแบบโรตารีชนิดโพซิทิฟ 
          ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2546, หนา 8) 
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 ปมแบบโรตารีมีการทํางานโดยใชหลักในการเพิ่มและลดปริมาตรเชนเดียวกับปมแบบลูกสูบทั่ว 
ๆ  ไป  เมื่อโรเตอรหมุนจะทําใหใบเวนหมุนกวาดน้ํามันไปดวย  (จุดศูนยกลางของโรเตอรกับเรือนปมอยูคน
ละจุด)  จึงเปนการเพิ่มปริมาตรทําใหความดันลดลงจึงเปนจังหวะดูดน้ํามัน  แตใบเวนหมนุตอไปถึงจุดที่
ตองลดปริมาตร  ซ่ึงเปนจงัหวะสงน้าํมันและมีทอสงน้ํามนัออกอยูในบริเวณนั้น 
 ในระบบไฮดรอลิกสจะมีความสัมพันธระหวางความดันและความตานทานดังภาพที่ 1.15   
ความดันจะเกดิจากการไหลมีส่ิงกีดขวาง ถาส่ิงกีดขวางมีคามาก ความดันกย็ิ่งมากตามไปดวย ดังนั้น  ถาคา
ความตานทานสูง  ปมก็ตองมีความดันสูง  ทํานองเดยีวกันถาคาความตานทานต่ํา  ปมก็จะมีความดันต่ําซึ่ง  
ณรงค   ตันชะวงศ  (2544, หนา 9) ไดกลาวถึงคาความตานทานในระบบไฮดรอลิกสเกดิจาก  2  แหลงดวยกัน 
คือ 
 

 

 

ภาระ 

 

ภาระ 

 
ภาพที่  1.15  ความดันและความตานทาน 

   ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2546, หนา 9) 
 
 



 10 

  1.  เกิดจากความตานทานภายนอกที่ตองการใหเคล่ือนที ่
  2.  เกิดจากความตานทานของน้ํามันเอง  ความตานทานของน้ํามัน  หมายถึง  ความตานทาน
ที่เกิดจากทอไฮดรอลิกส  เชน  ทอมีขนาดเล็กเกินไปทอคดงอมาก  เปนตน 
  น้ํามันในทอไหลดวยความเรว็ที่กาํหนด  เชน  10  ฟุตตอวนิาที  และจาํนวนการไหลของน้ํามัน
เรียกวา  อัตราการไหล  หนวยวัดมีหลายหนวย  เชน  แกลลอนตอนาทีหรือลิตรตอนาที  เปนตน 
  จากภาพที่  1.16  ก.  เปนความสัมพันธระหวางความเร็วของน้ํามันและอัตราการไหลของ
น้ํามัน  คือ  ถาตองการบรรจุน้ํามันใหได  5  แกลลอน  ภายใน  1  นาที  ปริมาตรน้ํามัน  5  แกลลอนที่ไหลใน
ทอใหญจะตองไหลดวยความเรว็  10  ฟตุตอวนิาที  แตถาตองการบรรจุน้ํามนัขนาด  5  แกลลอนเทากัน  ให
ไหลในทอขนาดเล็กกวาจะตองเพิม่ความเรว็ขึ้นเปน  20  ฟุตตอวินาที  ทั้งสองกรณีสามารถสรุปไดวา  น้ํามนัมี
ปริมาตรการไหลเทากับ  5  แกลลอนตอนาที  ที่ความเร็วตางกัน 
 
 

ข 

 
 
 
 
 
 

ก  

 
ภาพที่  1.16  ความเร็วและอตัราการไหล 

   ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2546, หนา 10) 
 

 การไหลของน้ํามันในระบบไฮดรอลิกสจะเกิดความรอนขึ้น  ถาการไหลของน้าํมันมีความเรว็ความ
รอนจะเกิดมากขึ้นตามไปดวย  โดยท่ัวไปความเร็วของการไหลน้ํามันจากปมไฮดรอลิกสถึงกระบอกสูบ
ควรใชที่ความเร็ว  15  ฟุตตอวินาที  ถาทอนั้นมีความโคงหรือคดงอความรอนซึ่งเกิดจากการไหลของน้ํามัน
ภายในทอจะทาํใหโมเลกุลวิง่ชนกับโมเลกลุดวยกัน  จึงทาํใหแรงเปลีย่นทิศทาง  ดังภาพที่  1.16  ข. 
 

จากภาพที่  1.17  เปนความแตกตางระหวางจุด  2  จุด  ในระบบจะทําใหทราบวาจะเกิดการไหล
และเมื่อมีการไหลจะเกิดพลังงานความรอน  เมื่อนําการไหลไปทําใหเกิดพลังงานจะมีความแตกตาง  20  
ปอนดตอตารางนิ้ว  ซ่ึงเปนตวัช้ีใหเหน็วาพลังงานของการทํางานจะเคลือ่นที่จาก  เกจ  1.  ไปยังเกจ  2.  ขณะ



 11 

มีการเคลื่อนที่ระหวางเกจทั้ง  2  นัน้  ความดัน  20  ปอนดตอตารางนิว้ของพลังงานการทํางานจะเปลี่ยนรูป
ไปเปนพลังงานความรอนเนื่องจากของเหลวมีความตานทาน  ดังนั้น  ถาตองการใหระบบไฮดรอลิกสมีการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพนัน้ควรคํานึงถึงการออกแบบของระบบควรหลีกเลี่ยงเรื่องความตานทานแตถา
หลีกเลี่ยงไมไดก็ตองใหมีนอยที่สุด  เชน  ความหนดืของน้ํามนัควรมคีาถูกตอง  การใชทอที่มีขนาดถูกตอง
และมีความโคงงอของขอตอนอยที่สุด 

 
 
 

 
ภาพที่  1.17  ความตานทาน 

 ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2546, หนา 10) 
 

สรุป 

 ระบบนวิแมตกิสเปนระบบที่ใชอากาศอัดสงไปตามทอลมเพื่อเปนตวักลางการสงผานแรงใหเปน
งานกล  เชน  งานบรรจุหีบหอสินคา  งานขนถายวัสด ุ  การจับยดึ  เจาะ  อัดปม  ระบบนวิแมติกสจะตองมี
อุปกรณพื้นฐานในการทํางานคือ  อุปกรณตนกําลัง  ชุดปรับปรุงคุณภาพลม  ชุดควบคุมการทํางานและระบบ
ทอทาง 
 ระบบไฮดรอลิกสเปนระบบที่ใชน้ํามันไหลภายในระบบเพื่อเปนตัวกลางการสงผานแรง  เพื่อให
ระบบทํางาน  เชน  ระบบเบรกในรถยนต  แมแรงไฮดรอลิกส  เกียรอัตโนมัติ  เครน  กวาน  รถแทรกเตอร
และเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม  ระบบไฮดรอลิกสจะมีอุปกรณพื้นฐานในการทํางานดงันี้  อุปกรณ
ตนกําลัง  ไฮดรอลิกส  ชุดเกบ็และปรบัปรุงคุณภาพน้ํามนั อุปกรณสรางการไหล  ชุดควบคุมการทํางานและ
ทอทาง 
 ทั้งนิวแมติกสและไฮดรอลิกสจะมีบทบาทในงานวิศวกรรมทางดานตาง ๆ  มากมาย   
รวมทั้งอุปกรณขนาดเล็กและขนาดใหญในเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่ว ๆ  ไป 
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แบบฝกหดั 
 
1.  ระบบการทํางานที่ใชลมอัดเปนตัวสงกําลังคือระบบใดและมีหลักการทํางานอยางไร 
2.  ระบบไฮดรอลิกส  หมายถึงอะไรและมีความหมายแตกตางจากระบบนิวแมติกสอยางไร 
3.  หนวยงานอุตสาหกรรมใดบางที่นําระบบไฮดรอลิกสมาใช 
4.  จงใหความหมายของขอความดังตอไปนี้ 
 4.1  ความดันสัมบูรณและความดันเกจ 
 4.2  กฎของพาสคัล 
 4.3  กฎของบอยล 
5.  ความดันลมอัดที่นํามาใชในปจจุบันแบงออกเปนกี่ระดับ แตละระดับมีความดันเทาไร 
6.  จงใหนิยามของขอความดังตอไปนี้ 
 6.1  แรง 
 6.2  ความตานทาน 
 6.3  พลังงาน 
 6.4  งาน 
 6.5  ความดัน 
7.  จงอธิบายถึงการถายทอดพลังงานดวยระบบไฮดรอลิกสมาใหเขาใจ  
8.  จงอธิบายวิธีการเพิ่มแรง พรอมวาดภาพประกอบมาใหเขาใจ 
9.  กําหนดใหแรง  (W1) = 20  kgf  กระทํากับพื้นที่หนาตัด  (A1) = 1.5 cm2  จงหาแรง  (W2)  ที่ 
     กระทํากับพื้นที่หนาตัด (A2) = 15 cm2

10.  ถังเก็บลมมีปริมาตร  15  litre  ที่ความดัน  8  bar  ถาปริมาตรลดลงเหลือ  10  litre  จะตองใช 
       ความดันเทาใด 
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