
แผนบรหิารการสอนประจําบทที่  2 
 

หัวขอเนื้อหา 

 เครื่องอัดลม 
 ประเภทของเครื่องอัดลม 
 ปมไฮดรอลิกส 
 การคํานวณหาปริมาตรการสงจายน้ํามนัของปม 
 การบํารุงรักษาปมไฮดรอลิกส 
 การเสียหายของปมไฮดรอลิกส 
  เปรียบเทียบระหวางลมอัดและน้ํามันอัด 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษาบทที่  2  จบแลวนกัศึกษาสามารถ 
 1.  บอกขอดีและขอเสียของการนําลมอัดมาใชงานได 
 2.  จําแนกชนดิของปมลมและปมไฮดรอลิกสได 
 3.  อธิบายโครงสรางหลักการทํางานของปมลมและปมไฮดรอลิกสได 
 4.  พิจารณาเลอืกขนาด  ชนิดของปมลมและปมไฮดรอลิกสได 
 5.  อธิบายการควบคุม  การบาํรุงปมลมและปมไฮดรอลิกสได 
 6.  เปรียบเทียบการใชลมอัดและน้ํามันอดัได 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  วิธีสอน 
1.1  การบรรยาย 
1.2  การมีกิจกรรมในชั้นเรียน 
1.3  การสอนแบบเนนการเรียนรูดวยตนเอง 
1.4  การสอนแบบสาธิต 
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  2.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
   2.1  การเขารวมกิจกรรมในชั้นเรียน  และใหนักศึกษาเปรียบเทียบสัญลักษณระหวาง 
นิวแมติกสและไฮดรอลิกส 
   2.2  จัดแบงกลุมอภิปรายหลักการทํางานของปมลมและปมไฮดรอลิกส 
   2.3  แตละกลุมศึกษาคนควา เพื่อจัดทํารายงานและนําเสนอจากการทํารายงาน 
พรอมตอบคําถาม 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1.  ชุดสาธิตนิวแมตกิส 
2.  แผนโปรงใส 
3.  วีดิทัศน 
4.  หนังสือ  ตาํรา  เอกสารที่เกี่ยวของ 

 

การวัดผลและการประเมนิผล 

1.  สังเกตจากความสนใจในขณะเรยีน 
2.  กิจกรรมถาม- ตอบ อยางมีเหตุผล 
3.  การนําเสนอจากรายงาน 
4.  ตรวจงานจากการทําแบบฝกหัดทายบท 
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บทที่  2 
เคร่ืองอดัลมและปมไฮดรอลิกส 

  
 การนําลมไปใชงานจะตองมีชุดตนกําลังผลิตลมใหมีความดันสูงตามความตองการ
ของปริมาณลมอัดใหเพียงพอ ซ่ึงก็ขึ้นอยูกับชนิดของเครื่องอัดลมและระบบควบคุมความดันลม  
นอกจากนี้ทอทางลมจะตองมีหลักการออกแบบใหมีความเหมาะสมกับรูปแบบการใชงานดวย 
 สวนตัวที่สงจายปริมาณน้ํามันใหมีแรงดันเขาไปในระบบเปนการเปลี่ยนพลังงานกล
ใหเปนพลังงานของไหลภายใตความดันนั้นก็คือ ปมไฮดรอลิกสทําใหเกิดการไหลของน้ํามันซึ่ง
จะตองมีพลังงานมากพอที่จะผานทอทางและอุปกรณพรอมแรงตานทานการไหลในระบบที่ทําให
เกิดแรงดันซึ่งจะเปนการนําแรงดันไปใชงานยังจุดที่ตองการของระบบไฮดรอลิกส 
 

เครื่องอัดลม  

 ระบบนิวแมตกิส  มีความจําเปนมากที่จะตองใชลมอัด  เพราะตองใชลมอัดไปควบคมุ
การทํางานในระบบและตวัท่ีผลิตลมอัดนี้คือ  เครื่องอัดลม  ซ่ึงจะทําการอัดลมหรืออากาศเขาไป
เก็บไวในถังเกบ็ลม  โดยเครื่องอัดลมจะเปลี่ยนพลังงานลมอัดใหเปนพลังงานกล  ซ่ึงจะอัดลมจาก
ความดันปกตไิปถึงความดันสูง  แลวนําเอาลมอัดที่อัดไวไปเก็บที่ถังพักลม  สวนการนําไปใชงาน
นั้นตองผานเขาไปชุดปรับปรุงคณุภาพลมอัด  เนื่องจากอากาศที่ถูกอัดที่มีความดันสูงจึงจําเปนตอง
ปรับความดันลมอัดใหมีความเหมาะสมกบัอุปกรณใชงานในระบบนวิแมตกิสความดันของลมอัด
ที่นําไปใชงานมีตั้งแต  4 – 15 กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตรขึ้นไป  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการ
วาจะนําไปใชกับงานชนิดใด  ซ่ึงมีผูใหความหมายของเครื่องอัดลมไวดังนี ้
 มนูญ  ช่ืนชม  (2544, หนา 7)  ไดกลาววา  เครื่องอัดลมทําหนาทีเ่ปนแหลงผลิดพลังงาน
ทางนิวแมติกสโดยเพิ่มความดันใหอากาศ  เครื่องอัดลมจะใชพลังงานไฟฟาในการหมุนมอเตอร
ที่ใชอัดลม  เครื่องอัดลมถูกออกแบบขึ้นเพื่อทําการอัดลมที่ความดันบรรยากาศใหได  1  กิโลกรัม
แรงตอตารางเซนติเมตร เรียกวา  “โบลเวอร”  (blower)  สวนเครื่องอัดลมที่ใหความดันลมนอยกวา  
0.1  กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตรนั้นเรยีกวา “พัดลม”  (fan)  โดยทัว่ไประบบนิวแมติกสจะใช
เครื่องอัดลมเปนตนกําลัง 
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 ประวิตร  ลิมปะวัฒนะ  (2540, หนา 33)  ไดใหความเห็นวาเครื่องอัดลมมีหนาที่อัด
อากาศใหมีความดันสูงขึ้นตามความตองการจะขึ้นอยูกับลักษณะงานและตองพิจารณาถึงความดัน
ใชงานและปริมาณการจายลมดวย 
 จะเห็นไดวาเครื่องอัดลมเปนแหลงพลังงานที่เปนตัวเพิ่มความดันอากาศ  ใหมีความดัน
สูงและจายไปยังแหลงที่ตองการนําไปใชงาน  โดยอาศยัมอเตอรไฟฟาเปนตัวชวยใหเครื่องอัดลม
ทํางาน 
 ขอดีของลมอัด 
 1.  ทนตอการระเบิด  ลมอัดไมมีอันตรายจากการระเบดิหรือติดไฟ ดังนั้นจึงไมจําเปน 
ตองมีอุปกรณราคาแพงสําหรับปองกันการระเบิด 
 2.  รวดเร็ว  ลมอัดมีความรวดเร็วในการทํางานสูงลูกสูบลมมีความเร็วในการทํางาน   
1  ถึง  2  เมตรตอวินาที  ถาเปนลูกสูบแบบพิเศษสามารถใหความเรว็ในการทํางานไดถึง  10  เมตร
ตอวินาท ี
 3.  การสงถายงาย  การสงลมอัดไปตามทอในระยะทางไกล ๆ  สามารถทําไดงายและ
ลมอัดที่ใชแลวไมตองนํากลับปลอยทิ้งสูบรรยากาศไดเลย 
 4.  เก็บรักษาไดงาย  ลมอัดสามารถกักเก็บไวในถังเก็บลมไดงาย ดังนัน้อุปกรณทํางาน
สามารถทํางานไดตอเนื่องจากการใชลมอดันี ้
 5. ความปลอดภัยจากงานเกนิกําลัง อุปกรณที่ใชกับระบบลมอัดจะไมเกิดการเสียหาย
ถึงแมวางานจะเกินกําลัง (over load) 
 6.  การควบคมุอัตราความเร็ว  ความเรว็ของลูกสูบสามารถปรับไดงาย ๆ  ตามตองการ
โดยใชวาลวควบคุมอัตราไหลของลม 
 7.  การควบคมุความดนั  ความดนัของลมอดัที่ตองการสามารถควบคมุไดงาย ๆ  โดยใช
วาลวควบคุมความดัน 
 8.  สะอาด  ลมอัดมีความสะอาดทําใหอุปกรณและเครื่องมือสะอาดหมดจด 
 9.  โครงสรางงาย ๆ  เชน  ลูกสูบลม  จะมีโครงสรางงาย ๆ  ธรรมดามีการเคลื่อนที่เปน
เสนตรงจะไมมีกลไกยุงยาก สวนอื่น ๆ เชน แขนเหวีย่ง เยื้องศูนย เพลาเกลียวและอืน่ ๆ  
 10.  การตัง้คาระยะชวงชัก  โดยการปรับระยะหยดุหรือชวงชกัของลูกสบูทําใหสามารถ
ปรับระยะชวงชักไดทุกตําแหนงจากนอยสุดจนถึงมากสุดตามที่ตองการ 
 11.  อุณหภูมิขณะใชงาน  ลมอัดที่สะอาด  (ปราศจากความชื้น)  สามารถทํางานไดดี 
ในชวงอณุหภมูิที่กวาง 
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 12.  ไมตองใชทอลมกลับ  ลมอัดทีใ่ชแลวสามารถปลอยทิ้งสูบรรยากาศไดเลยไมจําเปน 
ตองมีทอนํากลับ 
 13.  ขอดีอ่ืน ๆ  ของอุปกรณนิวแมติกส  กะทัดรัด  ทนทาน  น้ําหนักเบา  และซอมแซม 
บํารุงรักษาไดงาย 
 ขอเสียของลมอัด   
 1.  ลมอัดถูกอัดตัวได  เหตุที่อากาศสามารถอัดตัวไดทําใหการเคลื่อนที่ของอุปกรณ 
ทํางานไมสม่ําเสมอ 
 2.  ลมอัดมีความชื้น  ลมอัดจะถูกทําใหเยน็ลงหลังจากการถูกอัดเขาในถังเก็บซึ่งจะทาํ
ใหเกดิการกลัน่ตัวของหยดน้ําภายในถังเกบ็ลมและทอลมในวงจร 
 3.  ลมอัดตองการเนื้อที่มาก  เนื่องจากความดันที่ใชในวงจรนิวแมติกสไมสูงมาก  
(ประมาณ  6  bar)  ทําใหกระบอกสูบลมตองมีขนาดใหญเพิ่มขึ้นถาตองการใชแรงมาก ๆ  
 4.  ลมอัดมีเสียงดัง  เมื่อลมอัดระบายออกจากอุปกรณทํางาน  ไอเสียทีค่ายออกมาจะ
ทําใหเกดิเสียงดังมาก  ดังนัน้จึงตองใชตัวเกบ็เสียง (silencer) 
 5.  ความดันของลมเปลี่ยนแปลง  ความดันของลมอัดจะเพิ่มขึ้นถาอุณหภูมิสูงขึ้นและ 
ความดันจะลดลงถาอุณหภูมติ่ําลง 
 

 ประเภทของเครื่องอัดลม 

   การนําเอาอากาศมาใชงานทางดานการขับเคลื่อนที่ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณชวย
ตาง ๆ  จําเปนที่จะตองมีแหลงจายลมที่มีความดันสูงเปนตัวจายพลังงานใหกับกระบวนการทํางาน
และอุปกรณทีว่านี้คือเครื่องอัดลม  ซ่ึง  ฐฑิารีย  ถมยา  (2546, หนา 52)  กลาววา  เครื่องอัดลมอาจ
จําแนกตามหลักการของการอดัลมและโครงสรางไดดังแสดงในภาพที่  2.1  เครื่องอัดลมแบบกงัหนั 
(turbo  type)  จะใหพลังงานทางนิวแมติกสโดยการหมนุของใบพัดสวนเครื่องอัดลมแบบปริมาตร 
(volume  type)  จะทําการอัดลมภายในภาชนะปด  ซ่ึงแบงเปนแบบลูกสูบชัก  (reciprocating  type)  
และแบบลูกสูบหมุน (rotary  type)  เครื่องอัดลมแบบปริมาตรมีใชกันอยางกวางขวางในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
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      แบบกังหนั            แบบการไหลในแนวรัศมี 
      (turbo type)            (centrifugal type) 
เครื่องอัดลม               แบบการไหลในแนวแกน 
                (axial flow type) 
      แบบปริมาตร   
     (volume type)            แบบลูกสูบชัก     แบบลูกสูบ 
                (reciprocating type)    (piston type) 
       แบบไดอะแฟรม 
        (diaphram type) 
               แบบลูกสูบหมุน   แบบสกรู (screw type) 
               (rotating type)    แบบเวน  (vane type) 
 

ภาพที่  2.1  การแบงประเภทของเครื่องอัดลม 
   ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2547, หนา 22) 

 
 เครื่องอัดลมสามารถจาํแนกไดตามกําลังที่สงออกมา ดังนี้คือ เครื่องอัดลมที่มีกาํลัง
อยูระหวาง 0.2 ถึง 14 กิโลวัตต (จัดเปนขนาดเล็ก) ระหวาง 15 ถึง 75 กิโลวัตต (จัดเปนขนาด
กลาง)  และมากกวา 75  กิโลวัตต  (จัดเปนขนาดใหญ)  อีกประการหนึ่ง  เครื่องอัดลมที่มีความดัน
จายออกอยูระหวาง 4 ถึง 8 กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร (kgf/cm2) จัดเปนเครื่องอัดลม
ประเภททีใ่หความดันต่ํา  ถาระหวาง  10  ถึง  15  กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร  จัดเปนเครื่อง
อัดลมประเภทที่ใหความดันกลาง  ถามากกวา  15  กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร  จัดเปนเครื่อง
อัดลมประเภทที่ใหความดันสูง 
 เครื่องอัดลมเปนตัวเปลี่ยนพลังงานลมอัดใหเปนพลังงานกลที่ใชในระบบนิวแมติกส
จึงมีความสําคัญที่ตองเลือกใชเครื่องอัดลมใหมีความเหมาะสมกับลักษณะของงาน  เพือ่ใหไดปริมาณ
ลมอัดที่มีความเหมาะสมกับวงจรที่ออกแบบไว  และมีราคาประหยดั  ดงัแสดงในภาพที่  2.2  เปน
เครื่องอัดลมแบบปริมาตร  ซ่ึงเปนที่นิยมใชกันในปจจุบนั 
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ภาพที่  2.2   เครื่องอัดลมแบบปริมาตร 
  ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2547, หนา 22) 
 
 1.  เครื่องอัดลมแบบลูกสูบชัก  เครื่องอัดลมแบบลูกสูบชักถูกสรางขึ้นเพื่อดูดอากาศ 
เขามาในกระบอกสูบโดยลูกสูบแลวทําการอัดอากาศเพือ่ทําการสงตอไป โดยทัว่ไปเครื่องอัดลม
ประเภทนี้สามารถแบงออกได  2  แบบ  คือ  แบบมีการหลอล่ืน  ซ่ึงใชน้าํมันสําหรับการหลอลื่น
บริเวณกระบอกสูบลูกสูบและแบบไมมกีารหลอล่ืนซึ่งมีลูกสูบในรูปแบบของแผนไดอะแฟรม 
 2.  เครื่องอัดลมแบบสกรู เครื่องอัดลมแบบสกรูถูกสรางขึ้นเพื่อดูดอากาศเขามาใน 
ชองวางภายในตัวเรือนและทําการอัดอากาศโดยชุดโรเตอร  (rotor)  ที่มีลักษณะเปนเกลียวสกรู 
 3.  เครื่องอัดลมแบบเวน  เครื่องอัดลมแบบเวนเปนเครื่องอัดลมที่มีแผนใบพัดเลื่อน
(ใบเวน)  เครื่องอัดลมประเภทนี้ถูกสรางขึ้นเพื่อสรางอากาศเขามาในชองวางซึ่งถูกปดโดยแผน
ใบพดัที่เคล่ือนที่ไปตามรองภายในโรเตอรและตัวเรือนอากาศจะถูกอัดโดยการหมนุของโรเตอร  
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โดยปกติเครื่องอัดลมประเภทนี้จะใชน้ํามันหลอลื่นเพื่อระบายความรอนและชวยอุดชองวาง
ระหวางใบพัดเลื่อนและรองของโรเตอร 
 
 อุปกรณเบื้องตนของระบบนิวแมติกส 
 

 
 

ภาพที่  2.3  อุปกรณเบื้องตนของระบบนวิแมตกิส 
   ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2547, หนา 22) 

 
 อุปกรณในระบบนิวแมติกสสามารถแบงออกเปนสวนใหญ ๆ  ได  2  สวน  คือ  สวน
ที่อยูนอกวงจร  และสวนที่อยูในวงจร  (เครื่องจักร)  สวนที่อยูในวงจร  ไดแก  เครื่องอัดลม  ถัง
เก็บลม  เครื่องระบายความรอน  เครื่องกรองใน  ทอหลัก  เครื่องทําลมแหง  เปนตน  สําหรับสวน
ที่อยูในวงจรหรืออยูในเครื่องจักร  ไดแก  กรองลมอัด  วาลวควบคุม  ความดัน  อุปกรณเติมน้ํามัน 
หลอล่ืน  (ทั้ง 3  ตัวนี้รวมเรียกวาชุดบริหารลมอัด  (service  unit)  ตัวเกบ็เสียง  วาลวควบคุมทางการ
ไหลของลม  วาลวควบคมุความเรว็หรือควบคุมการไหล  และกระบอกสูบลม  เปนตน  ประกอบดวย 
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 1.  ถังเก็บลม  (air  tanks)  ใชกักเก็บลมที่ถูกอัดตัวไว  และสวนใหญจะติดตั้งที่ทาง
ลมออกของเครื่องอัดลม  อาจจะอยูรวมกับเครื่องอัดลมหรือติดตั้งอีกตัวหนึ่งนอกเครื่องอัดลมก็ได 
ซ่ึงณรงค  ตันชีวะวงศ  (2547, หนา 28)  ไดกลาวถึงถังเกบ็ลมซึ่งทําหนาที่ดังนี ้
  1.1  ทําใหความดันลมที่จายออกจากเครื่องอัดลมมีคาสม่ําเสมอ 
  1.2  ปองกันการลดลงของความดันลมอัดอยางรวดเร็วเมื่อลมอัดถูกนําไปใชใน 
ปริมาณมากภายในชวงระยะเวลาสั้น ๆ  
  1.3  ใหความดันลมอัดไดในชวงเวลาหนึ่งในกรณีฉุกเฉิน  เชน  การหยุดทํางานของ
เครื่องอัดลมเนื่องจากไฟฟาดับ 
  1.4  ทําการแยกน้ําจากลมที่ถูกอัดโดยการทาํใหลมอัดเย็นลงดวยอากาศที่อยูรอบ ๆ  
ถังเก็บลม 
  ถังเก็บลมประกอบดวยอุปกรณตาง ๆ  เชน  เกจวดัความดนั  (pressure gauge) วาลว
นิรภัย  (safety valve)  และสวิตซความดนั  (pressure switch)  ดังนั้นถังเก็บลมจะตองเปนไปตาม
กฎเกณฑตาง ๆ  เหมือนกับภาชนะทนความดันอื่น ๆ  
 2.  เครื่องระบายความรอน  (aftercoolers)  เครื่องระบายความรอนมกัจะติดตั้งอยูถัดจาก    
เครื่องอัดลมเพื่อทําลมใหเย็นลงและจํากัดไอน้าํที่มีความรอนจํานวนมากที่ผสมรวมอยูกับลมอัด  
เพราะถาไอน้ําเหลานี้กล่ันตัวเปนหยดน้ําในอุปกรณนิวแมติกสก็จะเกิดการกัดกรอนหรือความเสียหาย
ได  เครื่องระบายความรอนแบงไดเปนแบบใชน้ําหลอเยน็และแบบใชลมเปาระบายความรอน  เครื่อง 
ระบายความรอนทั้งสองแบบนี้ควรลดอุณหภูมิของ  ลมอัดใหเหลือประมาณ  40  องศาเซลเซียส 
  เครื่องระบายความรอนแบบใชลมเปาจะใชครีบระบายความรอนซ่ึงติดตั้งที่ทอจาย
ลมอัด  และใชพัดลมเปาผานครีบเหลานี ้ ครีบเหลานีจ้ะถกูติดตั้งหางจากฝาผนังและโครงสรางอืน่ ๆ 
ทั้งนี้เพื่อใหแนใจวามีการระบายอากาศที่ดี สวนเครื่องระบายความรอนแบบใชน้ําหลอเย็นจะใช
น้ําไหลหมนุเวยีนในทอเพื่อระบายความรอนภายในภาชนะที่ลมอัดไหลผาน 
 3.  เครื่องกรองในทอหลัก  (main  line  air  filter)  เครื่องกรองในทอหลักจะทําการ 
กําจัดฝุนละออง น้ํา และคราบน้ํามันที่ปะปนมากับลมอัดที่อยูในทอหลักกอนที่จะสงลมอัดนี้ไป
ใชงานหรือผานการกรองละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 
 4.  เครื่องทําลมแหงดวยความเย็น  (refrigerated  air  dryers)  ลมที่ถูกอัดจะมีไอน้ํา 
ปะปนมาดวย เมื่ออุณหภูมิของไอน้ําลดลงถึงระดับอุณหภูมิหองที่ตอนปลายทอลมอัด  ไอน้ําก็จะ
กล่ันตวัเปนหยดน้ําซึ่งบางครั้งจะไหลหยดออกทางชองระบายของวาลว ดังนัน้เครื่องทําลมแหงดวย
ความเย็นนี้จะทําใหลมอัดเย็นลงและจะควบแนนไอน้ําที่ปะปนมากับลมอัดใหกลายเปนหยดน้ํา  
ซ่ึงหยดน้ําจะถกูแยกออกและลมแหงเทานัน้ที่ไหลผานออกไปได 
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 5.  ตัวกรองลมอัด  (air  filter)  เครื่องกรองลมอัดจะทําการกําจัดฝุนละอองสนิมภายใน
ทอหรือส่ิงสกปรกอื่น ๆ  ที่ติดมากับลมอัด  เพื่อปองกันความเสียหายตออุปกรณ  ถาเครื่องกรองลม
อัดถูกติดตั้งในทอลมโดยที่ไมมีเครื่องทําลมแหงดวยความเย็น  เครื่องกรองลมอัดนี้จะชวยกรองน้ํา 
(หยดน้าํ) ฝุนละออง และสนิมภายในทอลมอัดได อัตราการกรองจะละเอียดกวาเครื่องกรองใน
ทอหลัก 
 6.  วาลวควบคุมความดัน  (air  regulator)  โดยปกติลมอัดที่เกิดจากเครื่องอัดลมจะมี 
คาความดันคาหนึ่งซ่ึงจะมีคาสูงกวาความดันที่ตองการใชงานเล็กนอย ดังนั้นวาลวควบคุมความดัน
จะทําหนาที่ลดความดันลมอัดใหอยูในระดับที่ตองการและรักษาระดับใหคงที่ในการใชงาน 
 7.  ตัวเติมน้ํามันหลอล่ืน  (air  lubricator)  อุปกรณผสมน้ํามันหลอล่ืนจะใชสารหลอล่ืน
ปนไปกับการไหลของลมอัด  เพื่อชวยใหอุปกรณทํางานอยางราบรื่นและชวยยืดอายุการใชงานของ
อุปกรณ 
 8.  ตัวเก็บเสียง  (air  sileneer)  ลมอัดจะมีเสียงดังเมื่อทิง้ออกนอกที่รูระบายของวาลว 
ดังนั้นตวัเก็บเสียงจะชวยลดเสียงที่เกิดขึน้ไดระดับหนึ่ง 
 9.  วาลวควบคุมทิศทางการไหลของลมอัด (directional  control  valve)  วาลวชนิดนี้
จะเปลี่ยนทิศทางการไหลของลมอัดโดยการเปด – ปด วาลวใหสัมพันธกับสัญญาณไฟฟาหรือ
สัญญาณลม วาลวเปลี่ยนทิศทางการไหลของลมในภาพที่ 2.3  ใชควบคุมการเคลื่อนที่ไปกลับของ
กานสูบภายในกระบอกสูบ 

 10.  วาลวควบคุมความเร็ว  (speed  control  valve)  วาลวนี้จะควบคุมความเร็วของ 
กานสูบภายในกระบอกสูบ  โดยการปรับปริมาตรการไหลของลมอัดที่เขากระบอกสูบ 

 11.  กระบอกสูบ  (air  cylinder)  กระบอกสูบจะทําหนาที่เปลี่ยนรูปพลังงานลมอัด 
ไปใชประโยชนเปนแรงใหมกีารเคลื่อนที่ในแนวเสนตรงโดยปกตกิระบอกสูบจะมีชนิดทํางานได 
สองทิศทางและชนิดทํางานไดทิศทางเดียว 
 
 การบริการลมอัด 
     การบริการลมอัดคือ การทําใหลมสะอาด ลมอัดมีความดันที่ถูกตองและคงที่ ลมอัดมี
น้ํามันเพื่อหลอล่ืนชิ้นสวนทีท่ํางาน  ซ่ึงณรงค  ตันชีวะวงศ  (2547, หนา 27)  กลาววา อุปกรณที่ใช
สําหรับบริการลมอัดคือ ตัวกรองลมอัด (air filter) ตัวควบคุมความดันของลมอัด (air regulator) 
และตวัผสมน้าํมันหลอล่ืนเขาไปในลมอัด (air lubricator) รายละเอยีดการทํางานของอปุกรณแตละ
ตัวมีดังตอไปนี้ 
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 ภาพที่  2.3  จะเห็นวาชุดบริการลมอัดจะติดตั้งอยูหลังจากเครื่องทําลมแหง  (air  dryer)  
หรือเปนอุปกรณชุดแรกที่อยูในสวนของวงจร  (เครื่องจักร)  ดังไดกลาวมาแลว 
 1.  ตัวกรองลมอัด  (air  filter) 
  เมื่อเครื่องอัดลมทําการอัดลมเพื่อใหมีความดันเพิ่มขึ้นนั้นลมที่ถูกเครื่องอัดลมดูด
เขาไปเพื่ออัดเก็บในถังเก็บลมนั้น  จะมีสวนผสมของมวลสารอื่น ๆ  ดวย  เชน  ไอน้าํ  ฝุนผง  หรือ
มวลสารที่ลองลอยในบริเวณที่เครื่องอัดลมทํางานอยู ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเอา
มวลสารที่ไมตองการเหลานี้ออกจากลมอัด  เพราะมวลสารและสิ่งสกปรกตาง ๆ  นี้จะเปนตัวที่
ทําใหอุปกรณทํางานของระบบนิวแมติกสเสียหาย  ทํางานติดขัดอายกุารใชงานสั้นลงได  ดังแสดง
ในภาพที่  2.4 
 

 
 

ภาพที่  2.4  ตัวกรองลมอัด  
   ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2547, หนา 28) 
 
 ลมอัดไหลเขามาทางดานทอลมเขา  และไหลผานลงไปที่ตัวกรอง  ลมอัดที่ไหลเขา
มาจะมีความดันสูง  และตองผานแผนกะบังบังคับการไหลทําใหเกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนยของลม
อัดไปปะทะกับผนังของลูกถวย  อากาศที่สะอาดก็จะไหลผานไสกรองออกทางดานทอลมออก  
และสิ่งสกปรกก็จะติดอยูที่ไสกรอง  สวนละอองน้ําที่ติดอยูผนังของลูกถวย  เมื่อสะสมกันมาก ๆ  
ก็จะไหลมารวมกันไปอยูดานลางของชุดกรองอากาศที่ดานลางของลูกถวยจะมีขีดจํากัดปริมาณ
ละอองน้ําไมใหสูงเกินไป  การระบายละอองน้ําออกสามารถทําไดโดยการระบายน้าํออกดวยการ
หมุนสกรูที่ใตลูกถวยหรือติดตั้งตัวระบายน้ําอัตโนมัติที่ลูกถวยก็ได 



 40 

 2.  วาลวควบคมุความดันของลมอัด  (air  regulator) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  2.5  วาลวควบคุมความดันของลมอัด  
   ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2547, หนา 28) 

 
 วาลวควบคมุความดนัจะทาํหนาที่ควบคุมความดนัลมอดัใหคงที่ทางดานออก  เนื่องจาก

ความดันลมอดัดานเขา  จะมีความดันสูงหรือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทําใหตองใชชุดควบคุมความ
ดันรักษาความดันใหคงที่กอนนาํไปใชงาน  เพราะถาไมมีการควบคุมความดันลมอัด  โดยนําไป 
ใชงานจะทําใหอุปกรณนิวแมติกสชํารุดเสียหายได  หรืออายุการใชงานของอุปกรณส้ันลง  เพราะ
อุปกรณแตละชนิดจะบอกความดันลมอัดที่ใชกับอุปกรณทุกชนิด  ตลอดจนอาจทําใหระบบการ
ทํางานของวงจรนิวแมติกสทํางานผิดพลาดได  โดยปกติความดันลมอัดที่ใชในระบบนิวแมติกส
ประมาณ  6 – 8  บาร  ชุดควบคุมความดันสามารถแบงออกเปน  2  ชนดิ  คือ 

 2.1  ชุดควบคมุความดันชนดิไมมีการระบายความดนัสูบรรยากาศ 
 2.2  ชุดควบคมุความดันชนดิมีการระบายความดันสูบรรยากาศ 

 
 
 
 
 



 41 

 3.  เกจวัดความดันลมอัด  (pressure  gauge) 
 

 
ภาพที่  2.6  เกจวัดความดันลมอัด 

   ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2547, หนา 29) 
 

  เกจวัดความดันลมอัดใชสําหรับวัดความดันในวงจรนิวแมติกส  ปกติจะติดตั้งอยู
ทางออกของตัวควบคุมความดันลมอัด  เกจวัดดันลมอัดดังภาพที่  2.6  จะเปนแบบทอสปริงรูปทรง
กลม  โคงงอในแนวรัศมี  และมีพื้นที่หนาตัดเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส  เปนทอกลวง  สวนปลายขาง
หนึ่งยดึติดกับชองที่ใหความดันลมอัดผานเขามาภายในขดสปริง  เมื่อมีแรงดันของลมทอสปริงรูป 
ทรงกลมจึงยืดออกใหทอตรงสวนปลายอีกดานของทอสปริงจะยึดติดกับชุดกลไกตอระหวางทอ
สปริงกับเฟองเข็ม  กลไกเหลานี้จะเพิ่มตัวแสดงการเคลื่อนไหวของทอสปริงขด  หรือบอกความดัน
ภายในระบบนั่นเอง 
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 4.  ชุดเติมน้ํามนัหลอล่ืน  (air  lubricator) 
 

 
 

ภาพที่  2.7  ชุดเติมน้ํามันหลอล่ืน 
   ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2547, หนา 30) 

 
  ชุดน้ํามันหลอล่ืนจะมีหนาที่เปนตัวจายสารหลอล่ืนใหกับอุปกรณนวิแมติกส  โดย
จะปนไปกับลมอัดในการใชงาน  เพื่อลดการสึกหรอ  และความฝดของอุปกรณตาง ๆ  เชน  วาลว  
ขอตอ  ลูกสูบ  เปนตน 
  ชุดน้ํามันหลอล่ืนจะอาศัยหลักการของชองแคบที่ความดันแตกตางกันคือ  ความเร็ว
ของลมอัดที่ไหลผานชองแคบมีความเร็วสูง  จึงทําใหเกิดการดดูน้ํามนัขึ้นมาผสมกับลมอัดที่ไหล
ผานเปนละอองน้ํามันหลอล่ืน  เพื่อนําไปใชในระบบหลอล่ืนอุปกรณตาง ๆ  ตอไป  ดังภาพที่  2.7  
ในปจจุบันสวนมากอุปกรณนิวแมติกสจะใชวัสดุเทอรโมพลาสติก  (thermopastic)  แทนวัสดุช้ิน
เกา  ทําใหชุดน้ํามันหลอล่ืนไมคอยมีบทบาทมากนกัในปจจุบนั  และระบบการผลิตในอุตสาหกรรม
บางประเภทไมจําเปนตองใชการหลอล่ืน  เชน  อุตสาหกรรมผลิตอาหารและยา  อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 
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 5.  ชุดบริการลมอัด  (service  unit) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   ภาพที่  2.8  ชุดบริการลมอัด 
ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2547, หนา 31) 

 
 วิธีเลือกชุดควบคุมและปรับปรุงคณุภาพลมอัดหรือชุดบริการลมอัด 
 การเลือกชุดควบคุมและปรบัปรุงคุณภาพลมอัดมีขอควรพิจารณาดังนี ้
 1.  ความดันใชงานไมเกนิ  10  บาร  อุณหภูมิไมเกนิ  50  องศาเซลเซียส 
 2.  ปริมาณการใชลมทั้งหมดมีกี่ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง  ถาใชปริมาณลมมาก  ขนาดของ 
ชุดควบคุม  และปรับปรุงคุณภาพลมอัดกค็วรมีขนาดใหญขึ้น   
 การบํารุงรักษาชุดควบคุมและปรับปรุงคุณภาพลมอัดหรือชุดบริการลมอัดหรือ
เซอรวิสยูนิต 
 1.  อุปกรณกรองอากาศควรปฏิบัติดังนี้ 
      1.1  ควรระบายน้ําในหลอดแกวทุกวัน  (กรณีระบายน้ําดวยมือ) 
      1.2  หมั่นทาํความสะอาดไสกรองตามกาํหนดเวลา 
      1.3  ช้ินสวนที่เปนพลาสติกควรลางดวยน้ํายาทําความสะอาดพลาสติกไมควรลาง 
ดวยน้ําหรือน้ํามัน 
 2.  อุปกรณควบคุมความดัน 
  การหมุนเกลียวตั้งความดันควรหมุนใหถูกทิศทางไมควรใชคีมหรือของแข็งบิดเกลยีว  
กรณีหมนุจนสุดเกลียวตัวจบัที่เปนพลาสติกอาจแตกหกัได 
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 3.  เกจวัดความดันควรปฏิบตัิดังนี ้
       3.1  เมื่อใชลมอัดใหคอย ๆ  หมุนเกลยีวตั้งความดันใหเขม็คอย ๆ  เพิ่มขึ้นชา ๆ  จนถึง 
คาที่ตองการ  เพื่อปองกันการเคลื่อนที่อยางรวดเร็วของเข็มชี้ที่อาจจะหักงอไดงาย 
      3.2  ไมตั้งความดันสูงกวาที่ใชงานจริง 
 4.  อุปกรณผสมน้ํามันหลอล่ืนควรปฏิบัติดงันี้ 
      4.1  ดูแลเติมน้ํามันหลอล่ืนในหลอดแกวใหอยูในระดบัที่ใชงาน  (กรณีใชระบบเติม 
น้ํามันหลอล่ืนอัตโนมัติ) 
      4.2  สังเกตสีของน้ํามนัหลอล่ืน  ถามีสีขุนขาว  ขน  แสดงวามีส่ิงสกปรกเขามาปะปน 
ใหรีบเปลี่ยนและตรวจสอบระบบเติมน้ํามนัหลอล่ืน 
  

ปมไฮดรอลิกส (hydraulic  pumps) 

 ปมไฮดรอลิกสใชสําหรับเปลี่ยนพลังงานกลใหเปนพลังงานของไหลหรือกลาวอีกนยั
หนึ่งวา  ปมคอื  อุปกรณที่สรางการไหลของน้ํามัน  เมื่อน้ํามันไหลมีส่ิงกีดขวางทําใหเกิดความดัน  
ซ่ึงฟุคุนางะ  อิจิโระ  (2543, หนา 93)  ไดกลาววา  ปมไฮดรอลิกสเปนตัวสงน้ํามันความดันสูง
ไปสูกระบอกสูบไฮดรอลิกสหรือปมไอดรอลิกส  สามารถแบงไดเปน  3  ชนิด  คือ 
 1.  ปมแบบเฟอง  (gear  pump) 
 2.  ปมแบบเวน  (vane pump) 
 3.  ปมแบบลูกสูบ  (piston pump) 
 

ตารางที่  2.1  เปรียบเทียบปมไฮดรอลิกสชนิดตาง ๆ   

ชนิด 
ความดัน 

กิโลกรัมแรง/ตร.ซม. 
(kgf/cm2) 

อัตราการจายน้ํามัน 
ลิตร/นาท ี
(l/min) 

ความเร็วสูงสดุ 
รอบ/นาที 
(RPM) 

ประสิทธิภาพ
รวม 
(%) 

 

ปมแบบเฟอง 
ปมแบบเวน 
ปมแบบลูกสูบ 

 

20 – 210 
20 – 210 
70 – 350 

 

7 – 570 
2 – 950 

2 – 1,700 

 

1,800 – 7,000 
2,000 – 4,000 
600 – 6,000 

 

75 – 90 
75 – 90 
85 – 95 

 

ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2547, หนา 137) 
 



 45 

 ตัวอยางคําอธบิายตารางที่  2.1  ปมแบบเฟอง 
 ความดัน  เปนหนวยกิโลกรัมแรง/ตารางเซนติเมตร  (kgf/cm2)  หรือหนวยอ่ืน ๆ  ก็ได 
หมายถึง  ปมตัวนี้สามารถใชความดันที่เกดิขึ้นในระบบไฮดรอลิกส  ไดตั้งแต  20 – 210  กิโลกรัม
แรง/ตารางเซนติเมตร  ถาคาความดัน สูง-ต่ํากวานีจ้ะทําใหการทํางานของปมมีประสิทธิภาพลดลง
หรือทําใหชํารุดเสียหายไดถาความดันสูงเกินคากําหนด 
 อัตราการไหล  มีหนวยเปนลิตร/นาที  (l/min)  หรือหนวยอ่ืน ๆ  ก็ได  หมายถึงปมตัวนี้
สามารถที ่ จะจายน้ํามนัหรือสงน้ํามันออกไปไดตัง้แต  7  ลิตรถึง  570  ลิตร/นาท ี ขึ้นอยูกับความเร็ว
ที่ใชขับปม  ถาขับปมดวยความเร็วสูงขึ้นก็จะสงน้ํามนัไดมากขึ้น 
 ความเร็วสูงสุด  มีหนวยเปน  รอบ/นาที  หรือมีหนวยอ่ืน ๆ  ก็ได หมายถึง  ความเร็วที่
ใชขับปมเพื่อใหสงน้ํามันดังกลาวมาแลวจะอยูในชวง  1,800  รอบ – 7,000  รอบตอเวลาหนึ่งนาท ี 
(ถาใชมอเตอรไฟฟาโดยทั่วไปจะไดความเร็วรอบที่  1,450  รอบตอนาที)  เหตุที่มีชวงของความเร็ว
ก็เพราะวา  การขับปมใหหมนุนัน้บางครั้งใชมอเตอรไฟฟาแตบางครัง้ใชเครื่องยนต   ดงันั้นความเร็ว
ที่ไดจึงแตกตางกันออกไป 

 ประสิทธิภาพรวม  คิดเปนจํานวนเปอรเซ็นต  หมายถึงประสิทธิภาพการทํางานในภาพรวม
ของปมจะอยูระหวาง  75 – 90  เปอรเซ็นต  ประสิทธิภาพการทาํงานของปมสามารถแบงได  3  ชนิด  
คือ   

 1.  ประสิทธิภาพเชิงกล  (mechanical efficiency)  หมายถึงประสิทธิภาพของกลไกที่อยู
ภายในปม 

 2.  ประสิทธิภาพเชงิปริมาตร (volumetric efficiency)  หมายถึงประสิทธภิาพการดดูและ
สงน้ํามันของปม 

 3.  ประสิทธิภาพรวม  (total efficiency) เปนประสิทธิภาพที่คิดรวมประสิทธิภาพทั้งหมด
ของปม 

 ปมเปนอุปกรณสรางการไหลเมื่อการไหลถูกกีดขวางจึงทําใหเกิดความดัน  ถาการ
กีดขวางการไหลมากก็จะเกดิความดนัมาก  ในทํานองเดียวกันถาส่ิงกดีขวางการไหลนอยก็จะเกดิ
ความดันนอย  เมื่อปมน้ํามันจากถังน้ํามันจะถูกสงเขาไปในระบบโดยผานอุปกรณตาง ๆ  ของ
ระบบ  เชน  ความควบคุมทศิทาง  ณ ที่จดุนี้น้ํามันสามารถไหลกลับลงถังน้ํามันหรอืไหลเขาไปใน
ระบบได  ถาใหน้ํามันไหลเขาไปในระบบเพื่อนําไปใชงานนั้นจะทําใหน้ํามันมีความดันสูงเพิ่มขึน้ 
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 1.  ปมแบบเฟอง  (gear  pump) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพที่  2.9  ปมแบบเฟอง 
ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2547, หนา 138) 

   
 สวนประกอบของปมแบบเฟอง 
  ตัวเรือนปม  สําหรับอุปกรณตาง ๆ 
  ชองดูดน้ํามัน  สําหรับดูดน้ํามันจากถัง 
  ชองสงน้ํามัน  สําหรับสงน้ํามันไปยังระบบ 
  เฟองขับ  สําหรับขับเฟองตามเพื่อใหเกิดการดูดน้ํามัน 
  เฟองตาม  สําหรับหมุนตามเฟองขับเพื่อใหเกิดการดูดน้ํามัน 
 ปมแบบเฟอง  ดังภาพที่  2.9  การทํางานของปมแบบนี้ทํางานโดยเฟองขับเปนแกนเพลา
โดยรับกําลังขับมาจากมอเตอรใหหมุนไปตามลูกศรคือทวนเข็มนาฬิกาไปผลักดันใหเฟองตามหมุน
ไปตามเข็มนาฬิกา  ซ่ึงจะทําใหเกิดการสูญญากาศที่ชองดูดน้ํามันเขาน้ํามันจะถกูดดูจากถงัขึน้มาผาน
ชองดูดน้ํามันเขาตัวฟนเฟองขับและเฟองตามจะหมุนพาเอาน้ํามันรีดไประหวางฟนเฟองกับผนังของ
ตัวเรือนปม  และจะถูกสงจายออกไปใชงานทางชองสงน้ํามันออก 
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 2.  ปมแบบเวน  (vane  pump) 

 
 

   ภาพที่  2.10  ปมแบบเวน 
ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2547, หนา 139) 

 
 สวนประกอบของปมแบบเวน 
  ชองน้ํามันเขา  สําหรับตอทอดูดน้ํามันจากถังน้ํามัน 
  ชองน้ํามันออก  สําหรับตอทอเพื่อสงน้ํามันเขาในระบบ 
  ตัวเรือนปม  สําหรับประกอบอุปกรณตาง ๆ  
  โรเตอร  ใชสําหรับเสียบใบเวน 
  ใบเวน  ทําหนาที่กวาดน้ํามันจากชองดูดน้ํามันและสงออกในชองสงน้ํามัน 
  เพลาขับ  ทําหนาที่กวาดน้ํามนัจากชองดดูน้ํามันและสงออกในชองสงน้ํามัน 
 ปมแบบเวนดังภาพที่  2.10  มีหลักการทํางานของปมคือเมื่อมอเตอรหมุนขับโรเตอร
ใบเวนที่รวมอยูในชองของโรเตอรจะถูกเหวี่ยงออกดวยแรงเหวี่ยงไปสุดที่ผนังของตัวเรือนปม  
ทําใหเกิดเปนหองปดเล็ก ๆ  ในแตละชองของโรเตอรน้ํามันจากภายนอกจะถูกดูดเขามาทางน้ํามัน
เขา  และเคลื่อนตัวไปตามทางหมุนของใบพัดจากนั้นจะถูกสงไปยังทอทางน้ํามันออกเพื่อนําน้ํามัน
ไปใชงานในระบบตอไป 
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 3.  ปมแบบลูกสูบ  (pistion  pump) 
 

 
 

   ภาพที่  2.11  ปมแบบลูกสูบ 
ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2547, หนา 140) 

 
 สวนประกอบของปมแบบลูกสูบ 
  ลูกสูบ  สําหรับเคลื่อนที่ขึ้นลงเพื่อดูดและสงน้ํามัน 
  เช็กวาลว  1  (ล้ินกันกลับ)  สําหรับเปดใหน้ํามันออกไปยังทอสง 
  เช็กวาลว  2  (ล้ินกันกลับ)  สําหรับเปดใหน้ํามันเขามาในกระบอกสูบ 
   ปมแบบลูกสูบ  ดังภาพที่  2.11  มีหลักการทํางานของปมแบบนี้คือใหลูกสูบเคลื่อนที่
ไปมาภายในกระบอกสูบซึ่งจะดดูน้ํามันเขามาในขณะทีม่ันเลื่อนลงจะผลักดันใหน้ํามันออก  เมื่อ
ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นน้ํามนัจะเขาทอดูดผานเช็ควาลว  2  เขามาบรรจใุนหองกระบอกสูบ  ขณะเดยีวกนั
เมื่อลูกสูบเลื่อนลง  จะมีแรงดันของน้ํามันไปผลักดันเช็ควาลว  1  ใหเปดออก  (เช็ควาลว  2  ปด)  
น้ํามันจึงถูกสงออกไปใชงานในระบบตอไป 
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ภาพที่  2.12  ปมแบบลูกสูบชนิดลูกสูบอยูแนวเดียวกับเพลาขับ 
  ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2546, หนา 141) 
 
 ปมแบบลูกสูบชนิดลูกสูบอยูแนวเดียวกับเพลาขับ  ดังภาพที่  2.12  มีหลักการทํางาน
ดังนี้  เมื่อเพลาขับหมุนจะหมุนใหเสื้อสูบหมุนตามไปดวย  แตเนื่องจากลูกสูบที่อยูภายในเสื้อสูบ
ยึดติดอยูกับแผนเอียงดวยแผนรองเล่ือนจึงหมุนไปตามแผนเอียง เปนผลใหเกิดชวงชักของแตละ
สูบตามระยะของแผนเอียงซึ่งสามารถปรับใหเอียงมากหรือนอยได  ถาแผนเอียงมีตําแหนงเอียง
มากสุด  การสงน้ํามันจะไดมากสุดในทํานองเดียวกัน  ถาแผนเอียงมีตาํแหนงเอยีงนอยสุด  การสง
น้ํามันก็จะไดนอยสุดเชนกนั 
 

การคํานวณหาปริมาณการสงจายน้ํามันของปม 

 1.  ปมแบบเฟองฟนนอก  (external  gear  pump) 
 

 
 

ภาพที่  2.13  ปมแบบเฟองฟนนอก 
   ที่มา  (มนตรี  โชติวรวิทย, 2545, หนา  51) 
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สูตร 

    V     =     6
0

10
bhd ×××π  

    

    Q     =     6
0

10
nbhd ××××π  

 

  V     คือ     ปริมาณการสงจายน้ํามันเมื่อเฟองหมุนไป  1  รอบ  (ลิตร , l) 
  Q     คือ     อัตราการสงจายน้ํามันใน  1  นาที  (ลิตร/นาที , l/min) 
  d0     คือ     วงกลมพิตของเฟอง  (มิลลิเมตร , mm) 
  h      คือ     ความสูงของฟนเฟอง  (มิลลิเมตร , mm) 
   b      คือ     ความหนาของฟนเฟอง  (มิลลิเมตร , mm) 
  n      คือ     ความเร็วรอบของเฟอง  (ตอนาที , min-1) 
    

 2.  ปมแบบใบพัดหมุน  (rotary  vane  pump) 
 

 
 

ภาพที่  2.14  แสดงปมแบบใบพัดหมุน 
   ที่มา  (มนตรี  โชติวรวิทย, 2545, หนา 51) 

 

 สูตร 

    V     =     610
2 beDm ××××π  

 

    Q     =     610
2 nbeDm ×××××π  
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    Dm    =     d + e 
  V     คือ ปริมาณการสงจายน้ํามนัเมื่อใบพัดหมนุไป  1  รอบ  (ลิตร) 
  Q     คือ   อัตราการสงจายน้ํามันใน  1  นาที  (ลิตร/นาที) 
  Dm   คือ   ความโตเฉลี่ยของวงแหวน  (มิลลิเมตร) 
  e      คือ   ระยะเยื้องศูนย  (มิลลิเมตร) 
  n      คือ   ความเร็วรอบของปม  (ตอนาที) 
   b      คือ   ความกวางของใบพัด  (มิลลิเมตร) 
  d      คือ   เสนผานศูนยกลางของดุมหมุน  (มิลลิเมตร) 
 
 3.  ปมแบบลูกสูบแนวแกน  (axial  piston  pump) 
 

 
 

   ภาพที่  2.15  ปมแบบลูกสูบแนวแกน 
ที่มา  (มนตรี  โชติวรวิทย, 2545, หนา 51) 

 
 สูตร 

   V     =     
000,14

2

×
××× zhdπ   =   

000,1
zhA ××  

 

   Q     =     
000,1

nzhA ×××  

 
  V     คือ     ปริมาณการสงจายน้ํามันเมื่อเพลาขอเหวี่ยงหมุนไป  1  รอบ (ลิตร) 
  Q     คือ     อัตราการสงจายน้ํามันใน  1  นาที  (ลิตร/นาที) 
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  A     คือ     พื้นที่หนาตดัของลูกสูบแตละลูก  (ตารางเซนติเมตร) 
  h      คือ     ระยะชักของลูกสูบ (เซนติเมตร) 
  z      คือ     จํานวนลูกสูบ 
  n      คือ     ความเร็วรอบ  (ตอนาที) 
  d      คือ     เสนผานศูนยกลางของลูกสูบแตละลูก (เซนติเมตร) 
 

การบํารุงรักษาปมไฮดรอลิกส 

 การบํารุงรักษาที่ดีชวยใหสวนประกอบของปมไฮดรอลิกสมีอายุใชงานนานและยังชวย
ประหยัดน้ํามันไฮดรอลิกสไดดวย  ซ่ึงมนตรี  โชติวรวิทย, และชนินทร  นุมศิริ  (2545, หนา 56) 
กลาววา  ปมเปนหวัใจของระบบไฮดรอลิกส  การทีร่ะบบไฮดรอลกิสจะทํางานอยางมปีระสิทธิภาพ
ตัวปมตองอยูในสภาพดแีละตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ  ทีสํ่าคัญซึ่งมีผลตออายุของปมดังนี ้
 1. ชนิดของน้าํมันไฮดรอลิกส  การเลือกใชน้าํมันไฮดรอลิกสใหถูกกับชนิดและการ
ออกแบบของปมไฮดรอลิกสเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญมาก เชน น้ํามันไฮดรอลิกสที่ผสม
สารปองกันการสึกหรอประเภทสังกะสี  ไมเหมาะกับปมที่มีช้ินสวนทีท่ําดวยเงินและทองบรอนซ
บางประเภทเพราะจะเกิดการกัดกรอน  เปนตน 
 2.  สภาพของน้ํามันไฮดรอลิกสในขณะใชงานมีความสาํคัญตออายุของปม  หากมีการ
ปะปนของน้ํา  ฝุน  และเศษของแข็ง  ปมจะสึกกรอนเรว็มาก 
 3.  อุณหภูมิของน้ํามันในระบบ  ระบบไฮดรอลิกสสวนใหญจะมีการระบายความรอน
ดวยน้ํา  ตองดูแลใหระบบระบายความรอนทํางานไดดเีพื่อรักษาระดับอณุหภูมิของน้ํามนัไฮดรอลิกส
ในระบบไมใหสูงเกินไปเพราะหากอุณหภูมิสูงมากน้าํมันจะเสื่อมสภาพเร็วซ่ึงจะมีผลเสียตอการ
หลอล่ืนและปองกันการสึกหรอของปมดวย 
 4.  การหลอล่ืนปม  จะทําไดดีตองไดน้ํามันที่ถูกชนิดสะอาดปราศจากสิ่งเจือปนและ 
มีความขนในระดับที่เหมาะสม  และระดบัที่น้ํามันในอางตองอยูในเกณฑที่กําหนดไว 
 5.  สภาพของซีล  ซีลทําหนาที่ปองกันสิ่งสกปรกจากภายนอกเล็ดลอดเขาสูน้ํามันและ
ปองกันการรั่วกลับของน้ํามันดวย  ในการประกอบซีลในขณะซอมบํารุงตองใชความประณีตและ
ตองทําอยางถูกตองตามวิธี ซีลอาจเสื่อมไดงายหากน้ํามนัมีอุณหภูมิสูงเกินไปหากซลีเสื่อมและสึก  
ส่ิงสกปรกจากภายนอกจะมโีอกาสเล็ดลอดเขาระบบไดงายมากทาํใหปมสึกหรอเรว็ดงันั้น  ตองหม่ัน
ตรวจสอบซีลอยูเสมอ  หากเสียใหรีบเปลี่ยน 
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 6.  ภาระน้ําหนัก   ไมควรใชระบบไฮดรอลิกสเกินความสามารถที่ไดออกแบบไว  เชน  
เปลี่ยนบุงกี๋หรือใบมีดปาดดินใหใหญกวาของเดิม  ในเครื่องจักรกลงานดินจะโอเวอรโหลด 
(overload)  ระบบไฮดรอลิกส  ระบบที่ถูกใชโอเวอรโหลดอยูเสมอ  น้ํามันจะรอนจัด  ปมจะสึกเร็ว 
  7.  การรั่วปะปนของอากาศเขาสูน้ํามันและการเกดิโพรงที่วางในเรือนปม (cavitation)   
เปนเหตุสําคัญที่ทําใหปมเกิดการเสียหาย  การปะปนของอากาศในน้ํามนัเกิดขึ้นไดหลายทาง  เชน   
  7.1  หากระดับน้ํามันในอางต่ําเกินไป  น้าํมันไฮดรอลิกสที่ไหลกลับลงอางจะพุง 

ปะทะผิวระดบัน้ํามันเกดิการปนกวนมีฟองอากาศในเนือ้น้ํามัน 
  7.2  ซีลที่สึกหรอจะเปนทางที่อากาศสามารถเล็ดลอดเขาสูน้ํามันได 
  7.3  ขอตอดานทางดดูของปมหากไมแนนกระชับ  อากาศก็อาจเลด็ลอดเขาสูเรือนปม 
ได 
 เนื่องจากอากาศสามารถหดตัวไดเมื่อผานเขาสูบริเวณที่มคีวามดันสูงในเรือนปม  จึง 
ทําใหเกิดการกระแทกในเรือนปมซ่ึงจะทําใหเกิดการสึกหรอและเสียหายได 
 โพรงที่วางในเรือนปมเกิดจากการที่น้ํามันขนเกินไปและปมดูดเขามาไมทันจึงเกิดเปน
โพรงที่วางและเกิดการกระแทกในเรือนปม  ซ่ึงจะทําใหเกิดการสึกหรอในเรือนปม  หรือเรือนปม
อาจเกิดเปนรอยราว 
 

 การเสียหายของปมไฮดรอลิกส 

 การที่ระบบไฮดรอลิกสจะทํางานอยางมีประสิทธิภาพตัวปมตองอยูในสภาพดีและตอง
คํานึงถึงปจจัยตาง ๆ  ที่มีผลตออายุการใชงาน  ซ่ึงมนตรี  โชติวรวิทย, และชนินทร  นุมศิริ  (2545, 
หนา 57)  ไดกลาวถึงสาเหตุของการเสียหายของปมไฮดรอลิกสอาจแบงไดเปน 3 สาเหตุใหญ ๆ  
คือ 
 1.  การประกอบเมื่อถอดซอมขาดความระมัดระวัง  ทําใหเกิดการไมไดศูนย  (mis- 
alignment)  ทําใหขาดการหลอล่ืนที่ดี  เกดิการสึกหรอ  เศษอนภุาคแข็งคมจากการสึกหรอปะปน
ลงในน้ํามันทําใหปมเกดิการสึกหรอมากขึน้ไปอีกและเสยีหายในที่สุด การใสประกอบซีลอยางมา
ถูกตองอาจทําใหซีลทํางานไมไดผลเต็มที่ ส่ิงสกปรกจากภายนอกเล็ดลอดเขามาปะปนกับน้าํมัน
ไดงายทําใหเกดิการสึกกรอนในปมได 
 2.  การสึกกรอนจากการที่มีส่ิงสกปรกและฝุนในน้ํามนั  เปนสาเหตุใหญที่พบอยูเสมอ  
เกิดจากที่มีส่ิงสกปรกพวกที่เปนของแข็งขนาดเล็กมากปะปนเขามาในน้ํามันไฮดรอลิกสโดยอาจจะ
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ผานเขามาทางซีลซ่ึงสึกหรอหมดอายุ  หรือเขามาในขณะเติมน้ํามันโดยภาชนะเติมสกปรกและ
ถังเก็บน้ํามันปดไมแนนหรือฝาอางน้ํามันไฮดรอลิกสของระบบปดไมสนิท หรือไสกรองตรงทอ
หายใจไมเคยไดรับการทําความสะอาดเลย  การไมเคยเปลี่ยนถายน้ํามันเลยทาํใหปริมาณอนุภาค
แข็งคมในน้ํามันมีปริมาณสูงขึ้นมาก  อนภุาคเหลานี้มีขนาดเล็กมากมองดวยตาเปลาไมเห็น  คือมี
ขนาดราว  10  ถึง 20  ไมครอน  ดังนั้น  จึงมองดูเสมือนน้ํามันยังสะอาดอยูแตสามารถกอใหเกิด
การสกึหรอเสยีหายในเรือนปมได  ตรวจสอบดไูดจากชิ้นสวนตาง ๆ  ของปม  เชน  ถาเปนแบบครีบ
จะเห็นแนวสึกหรอเปนลูกคลื่นตามแนวผังเรือนปมดานในปลายใบครบีก็สึกกรอนเห็นไดชัด 
 3.  การหลอล่ืนไมดีพอ  เกิดจากการเลือกใชน้ํามันผิดประเภทหรือการใชน้ํามันเกินอายุ
การใชงาน  หรือเกิดจากการที่มีอากาศรั่วเขาทางทอดูด หรือมีฟองอากาศในเนื้อน้ํามันเพราะระดบั
น้ํามันในอางต่าํ  น้าํมันที่ขนเกินไปและรอนจัดก็กอใหเกิดโพรงหรือคาวิเตชัน (cavitation)  ใน
เรือนปมไดผลก็คือ  เกิดการสึกกรอนและผิวเรือนปมเปนรูพรุนโดยเฉพาะบริเวณชองเขาออกหาก
เกิดคาวเิตชันอยางรุนแรงเรือนปมก็อาจราวได ซ่ึงจะทําใหตัวโรเตอรตดิตายในที่สุด 
 

เปรียบเทียบระหวางลมอดัและน้ํามันอัด 

 งานบางอยางจาํเปนที่จะตองเลือกตวักลางในการทํางาน  เชน  อากาศ  น้าํมันหรืออาจจะ
เปนระบบสุญญากาศ แตงานบางอยางควรใชตัวกลางไดทั้งหมด ขอควรพิจารณาในการเลือก
ตัวกลางมีดังนี ้
 1.  ระดับของกําลังงาน  (power  level) 
  การทํางานปกติจะอยูในระดบั  0.25  ถึง  1.50  แรงมา  ในขณะที่ระบบไฮดรอลิกส
ทํางานตั้งแตระบบ  1.50  แรงมาขึ้นไป  ซ่ึงเปนกฎโดยทั่ว  ๆ ไป  ที่ระบบลมอัดจําเปนจะตองใชสูงกวา
ระบบไฮดรอลิกส 
  100  แรงมา  ระบบลมอัดสามารถแยกสาขาออกไปควบคุมอุปกรณตาง ๆ  ไดหลาย
ชุด  แต  100  แรงมา  ของระบบไฮดรอลกิสทําไดเพยีงชุดเดียวเทานัน้ 
 2.  ระดับของเสียง  (noise  level) 
  ระบบลมมีที่เก็บเสียง (Muffled) จะทาํงานไดเงียบกวาระบบไฮดรอลิกสที่แรงมา
เทากันในระหวาง  รอบการทํางานระบบลมจะเก็บเสียงไดเงียบกวาเชนกนั  ในขณะที่ระบบไฮดรอลิกส
มีเสียงดังอันเกดิจากปมน้ํามนัที่ทํางานอยูตลอดเวลา 
 3.  ความสะอาด  (cleanliness) 
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  ระบบลมจะสะอาดกวาระบบไฮดรอลิกสแมวาระบบลมจะมีจํานวนของน้ํามันหลอล่ืน
ภายในระบบแตก็มีจํานวนที่พนออกมาจากวาลว หลังจากสิ้นสุดจังหวะการทํางานตางกับระบบ 
ไฮดรอลกิสที่มีโอกาสที่น้ํามนัไฮดรอลิกสร่ัวออกไดหลายทาง ซ่ึงการออกแบบจะพยายามใหสะอาด
แลวก็ตาม  เชน  ซีลกระบอกสูบร่ัว  สายน้าํมันร่ัวซึมหรือการเปลีย่นชิน้สวนตาง ๆ  เชน  การเปลีย่น
ไสกรอง  เปนตน  จะเปนสาเหตุใหน้ํามันร่ัวลงบนเครื่องจักรทั้งส้ิน 
 4.  ความเร็ว  (velocity) 
  หากการทํางานที่มีน้ําหนกัเบาแลว ระบบลมจะทํางานไดรวดเร็วกวาเพราะวาปริมาตร
ของลมภายในถังสามารถเก็บอัดไวไดใหทํางานในระยะทางสั้น ๆ  ไดดีกวาระบบไฮดรอลิกส  ถา
ตองการใหระบบไฮดรอลิกสทํางานได  รวดเร็วเทากับระบบลมแลว  จําเปนตองเพิม่ขนาดของปม 
ขนาดของวาลวและปริมาตรการอัดที่สูงมากซึ่งระบบไฮดรอลิกสไมมีการสํารองน้ํามนัอัดไวได
เหมือนระบบลม 
 5.  ตนทุนการทํางาน  (operrating  cost) 
  ระบบไฮดรอลิกสจะมีตนทุนต่ํากวาระบบลมที่ที่กําลังกลไกเทา  ๆ  กันจากกระบอกสูบ  
เพราะระบบไฮดรอลิกสจะมีประสิทธิภาพมากกวาจากการออกแบบใหสูญเสียความรอนนอยกวา
ระบบลม  สวนระบบลมนั้นหลีกเลี่ยงไมไดเลยที่จาํเปนตองมีการจํากัดการสูญเสียความรอนอัน
เกิดจากปมลม  จึงจําเปนตองมีอุปกรณกําจัด  ความรอนของลมออกกอนซึ่งเรียกวาคูเลอร  (cooler) 
 6.  ตนทุนขั้นแรก  (first  cost) 
  ตนทุนของเครื่องอัดลม  หากนํามาพิจารณาแลวจะมีราคาสูงกวาระบบไฮดรอลิกส 
แตบางครั้งระบบลมจะราคาถูกกวาระบบไฮดรอลิกส  ในกรณีการทํางานที่ตองการกําลังงานนอย ๆ  
เพราะระบบลมจะมกีารสํารองลมอดัไวได และนําเอาลมอัดสํารองนีไ้ปใชโดยที่เครื่องอัดลมไมตอง
ทํางาน  ซ่ึงผิดกับระบบไฮดรอลิกสที่จําเปนตองใหปมน้าํมันทํางานตลอดไมวาจะเปนการใชกําลัง
นอย ๆ  ก็ตาม 
 7.  ความแข็งแรง  (rigidity) 
  การนําไปใชงานถาตองการความทนทานแข็งแรงแลวระบบไฮดรอลิกสจะถูกนํามา
พิจารณากอนระบบลม  ตัวอยางเชน 
  7.1  การใหลิฟทหยุดโดยทันทีทันใด 
  7.2  การปอนชิ้นงาน 
  7.3  การอัดชิ้นงาน 
  7.4  ระบบที่ตองการความละเอียดแนนอนโดยที่ใหความเร็วของลูกสูบหยุดทนัท ี
ในจังหวะกึ่งกลาง 
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 การนําไปใชงานของระบบตาง ๆ  จะใชกําลังสูงหรือต่ําก็ตาม ระบบไฮดรอลิกสดีกวา
ระบบลมอยางแนนอน 

สรุป 

 เครื่องอัดลมหรือปมลมนั้นจําเปนตองมี  เพราะเปนตัวที่มีหนาที่อัดอากาศเขาไปเก็บไว
ในถังลม  จากนั้นจึงนาํเอาลมที่ถูกอัดตัวมีความดันสูงไปใชงานโดยผานชุดปรับปรุงคุณภาพลม  
วาลวควบคุมทิศทาง  วาลวควบคุมความเร็ว  ส้ินสุดที่กระบอกสูบ  เครื่องอัดลม  ยังแบงเปนเครื่อง
อัดลมแบบลูกสูบ เครื่องอัดลมแบบสกรู เครื่องอัดลมแบบเวน  ดังนัน้ระบบนวิแมติกสก็คือระบบ
ที่ใชลมอัดเปนตัวกลางเพื่อนําไปทําใหอุปกรณในระบบ  นิวแมติกสทํางานตามความตองการ  ปม 
ไฮดรอลิกสจะเปนตัวเปลีย่นพลังงานกลใหเปนพลังงานของไหลซึ่งประกอบไปดวยปมแบบเฟอง  
ปมแบบเวน  ซ่ึงมีความดันตั้งแต  20-210  กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร  สวนปมแบบลูกสูบ
จะมีความดันตั้งแต  70-350  กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร  การนําไปใชงานนัน้ขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมจะใชปมไฮดรอลกิสชนิดใดหรือปมก็คืออุปกรณที่สรางการไหลของน้ํามนัและจะสงผล
ใหในระบบทีม่ีการเกิดความดัน  อัตราการไหล  และความเร็ว 
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แบบฝกหดั 
 

1.  จงอธิบายหลักการทํางานของวาลวควบคุมความดัน 
2.  วาลวชนิดมี  3  รูและ  5  รู  ทํางานเหมือนกันหรือตางกันอยางไร 
3.  จากภาพจงอธิบายการทํางานของวาลวเรงระบาย 
 

 
 
4.  เครื่องอัดลมมีหนาที่อะไร 
5.  จงอธิบายหลักการทํางานของเครื่องอัดลมพรอมระบุถึงความดันแตละแบบไดเทาไร 
 5.1  เครื่องอัดลมแบบลูกสูบชัก 
  5.2  เครื่องอัดลมแบบสกรู 
 5.3  เครื่องอัดลมแบบเวน 
6.  ประสิทธิภาพเชิงกล  (machanical efficiency)  ของปมไฮดรอลิกสหมายถึงอะไร 
7.  ประสิทธิภาพเชิงปริมาตร  (Voltal  efficieney)  ของปมไฮดรอลิกสหมายถึงอะไร 
8.  ปจจัยที่สําคัญมีผลตออายุการทํางานอยางมีประสิทธิภาพของปมไฮดรอกลิกสมีอะไรบาง 
9.  สาเหตุของการเสียหายของปมไฮดรอลิกสเกิดจากสาเหตุใหญ ๆ  มีอะไรบาง 
10.  จงเปรียบเทียบระหวางการใชนิวแมติกสและไฮดรอลิกสมาจํานวน  5  ขอ 
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