
แผนบรหิารการสอนประจําบทที่  4 
 

หัวขอเนื้อหา 

 วาลวควบคุมทิศทาง 
  วาลวควบคุมอัตราการไหล 
  วาลวควบคุมความดัน 
  วาลวปด - เปด  และวาลวผสม 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

                      เมื่อศึกษาจบบทที่  4  แลวนักศกึษาสามารถ 
1. แบงประเภทของวาลวในระบบนิวแมติกสได 
2. บอกโครงสรางของวาลวในระบบนิวแมติกสได 
3. รูวิธีการนําวาลวไปควบคุมการทํางานของกระบอกสูบไดอยางเหมาะสม 
4. อธิบายหลักการทํางานของวาลวแตละประเภทได 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  วิธีสอน 
1.1  การบรรยาย 
1.2  การมีกิจกรรมในชั้นเรียน 
1.3  การแบงกลุมทําการทดลอง 

  2.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
       2.1  จัดแบงกลุมเพื่อนําวาลวบังคับทิศทาง  วาลวควบคมุอัตราการไหลและวาลวควบคมุ 

ความดนั  ทดลองตอวงจรแลวตรวจเช็คการทํางานของระบบโดยมีผูสอนเปนผูชวยในการตอวงจร  แลว 
ทําการสรุป 
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       2.2  ใหแตละกลุมนําเสนอการตอวงจรพรอมปญหาที่เกิดขึ้นจากการฝกปฏิบัติแลวมี
ผูสอนเปนผูสรุปอีกครั้ง 

       2.3  ใหแตละกลุมสรุปผลจากการนําเสนอเปนเอกสาร  พรอมบอกวิธีการทาํงานของวาลว
แตละตัวพรอมนําสงผูสอน 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสือ  เอกสาร  ตําราที่เกี่ยวของ 
2. เครื่องฉายภาพ  3  มิติ 
3. แผนใส 
4. ชุดสาธิตนิวแมติกส 

 

การวัดและการประเมินผล 

 1.  ใชวิธีการสังเกตและบันทึกผลเปนระยะ 
1.1  สังเกตจากการตั้งใจเรียน 
1.2  การถามตอบ 
1.3  การมีสวนรวมในชั้นเรียน 

  2.  วิธีการตรวจผลงานจากการปฏิบัติ 
2.1  การฝกปฏิบัติตามแบบปฏิบัติการ  1  และ  2 
2.2  ตรวจรายงาน 
2.3  ความถูกตองการตอวงจรในระบบ 
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บทที่  4 
วาลวในระบบนิวแมติกส 

 
 วาลวที่ควบคมุอุปกรณทํางานในระบบนวิแมตกิสใหทาํงานเปนไปตามขั้นตอนของวงจร
เพื่อใหการทํางานมีความสะดวกหรือมีความปลอดภัยในการทํางานและควบคุมความดันในระบบให
เหมาะสมระบบนิวแมติกสจึงประกอบไปดวยชุดตนกําลัง  จะทําหนาที่อัดอากาศความดันปกติใหมี
ความดันสูงขึน้ ไดแก  เครื่องอัดลมหรือคอมเพรสเซอร  อุปกรณทํางานจะมหีนาที่เปลี่ยนพลังงานลม
อัดใหเปนพลังงานกล  ไดแก  กระบอกสูบและมอเตอรลม  เปนตน  และอุปกรณควบคุมจะทําหนาที่
ควบคมุการทํางานของอุปกรณใหทํางานตามความตองการ  ไดแก  วาลว  เชน  ควบคมุความดนั  ควบคุม
ใหเร่ิมหรือหยดุการทํางาน  เปนตน 
 เพื่อความสะดวกในการเลือกใชวาลวใหเหมาะสมกับการบังคับและควบคุม  ประวิทย   
ลิมปะวัฒนะ  (2540, หนา 107)  จึงแบงประเภทของวาลวนิวแมติกสได  4  ประเภทคือ 

1.  วาลวควบคุมทิศทาง  (directional  control  valves) 
2.  วาลวควบคุมอัตราการไหล  (flow  control  valves) 
3.  วาลวควบคุมความดัน  (pressure  control  valves) 
4.  วาลวปด - เปด และวาลวผสม  (shut - off  valve  and  combination  valves) 

 

วาลวควบคุมทิศทาง   

 วาลวควบคุมทิศทาง (directional  control  valves) ทําหนาที่ควบคุมอุปกรณตาง ๆ  ให
เคล่ือนที่ไปตามทิศทางของลม  เชน  ควบคุมใหลูกสูบทาํงาน  หรือควบคุมใหลูกสูบคางตําแหนงการ
ทํางานโดยใชหลักการควบคุมลมเขา  และออก  การเคลื่อนวาลวควบคุมทิศทางใหทํางานหรือเปล่ียน
ตําแหนง  การทํางานมีอยูหลายวิธีซ่ึงขึ้นอยูกับลักษณะการใชงานและการออกแบบวงจรก็มีความสําคัญ  
เพราะตองคํานึงถึงปจจัยหลาย ๆ  อยาง  เชน  อายุการใชงานของวาลว  ขนาดของวาลวที่ใหลมไหล
ผานได  ตลอดจนถึงแรงที่จะใชกดวาลวใหเคลื่อนที่  เปนตน  วาลวควบคุมทิศทางมีหลายแบบคือ 
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 วาลวแบบพอพเพต  (poppet  valve) 
 1.  วาลวแบบลูกบอลนั่งบา  (ball  seat  valve) 
 2.  วาลวแบบแผนกลมนั่งบา  (disc  seat  valve) 

 
  วาลวแบบเลื่อน  (slide  valve) 
 1.  วาลวแบบลูกสูบเลื่อน  (piston  slide  valve) 
 2.  วาลวแบบลูกสูบและแผนเล่ือน  (piston  flat  slide  valve) 
 3. วาลวแบบแผนหมุนหรือโรตารี  (plate  slide  valve, rotary  slide  valve) 
 

 
 

ภาพที่  4.1  โครงสรางวาลวควบคุมทิศทางแบบตาง ๆ 
   ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 112) 
 
 วาลวแบบพอพเพต 
 วาลวแบบพอพเพตเปนวาลที่ทําหนาที่ปด – เปดวาลวโดยใชลูกบอลหรือแผนกลม  เปน
ตัวควบคุม  มโีครงสรางงาย ๆ  อายุการใชงานนานและการชํารุดของซีลมีนอยแตมีขอเสียคือ  ตองใช
แรงในการกดมากในการเลื่อนวาลว  เนื่องจากมีแรงตานของสปริง 
 
 1.  วาลวแบบลูกบอลนั่งบา   
  มีโครงสรางงาย ๆ  ราคาถูกและมีขนาดเล็กโดยใชลูกบอลปด – เปดทางลมเขา – ออก
และเลื่อนวาลวโดยกลไกและเลื่อนกลับดวยสปริง 
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  วาลวควบคุมทิศทาง  2/2  แบบลูกบอลนั่งบา  แสดงไดดังภาพที่  4.2 
 

 
 

ภาพที่  4.2  วาลวควบคุมทิศทาง  2/2  แบบลูกบอลนั่งบา 
   ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 113) 

 
  หลักการทํางาน  
  ตําแหนงปกติ  แรงสปริงจะดันลูกบอลใหปดที่บาของวาลวเพื่อปองกันลมไหลจาก  1(P)  
ไป  2(A) 
  ตําแหนงการทํางาน  เมื่อกดกานกระทุงลูกบอลเลื่อนจากบาวาลวโดยตองเอาชนะความ
ดันลมและแรงตานจากสปริง  จะทาํใหลมไหลจาก  1(P)  ไป  2(A)  ไดเมื่อปลอยมือแรงดันสปริงจะ
ดันใหลูกบอลกลับตําแหนงปกติ  
  การนําไปใชงาน  ใชปด - เปด วงจรนิวแมติกส 
 
 2.  วาลวแบบแผนกลมนั่งบาวาลว 
  โครงสรางเปนแผนกลมปด – เปดทางลมเพื่อเปดพื้นที่ใหลมผานมากอายุการใชงานนาน 
ใชแรงกดในการเลื่อนวาลวนอย  วาลวเล่ือนโดยใชกลไกหรือมือกด  เล่ือนกลับโดยสปริง 
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  วาลวควบคุมทิศทาง  3/2  ปกติปด  แบบแผนกลมนั่งบาวาลวแสดงไดดังภาพที่  4.3 
 

 
 

ภาพที่  4.3  วาลวควบคุมทิศทาง  3/2  ปกตปิด  แบบแผนกลมนั่งบาวาลว  ขณะเกดิการเหลื่อมลํ้า 
  ที่มา (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 115) 
  

  หลักการทํางาน  
  ตําแหนงปกติ  แผนซีลกลมจะปดชองทางลม  1(P)  สวนทอ  2(A)  เปดเพื่อใหลมไหล
ออกทาง  3(R)   
  ตําแหนงการทํางาน  เมื่อกดกานกระทุง  แผนซีลกลมจะเลื่อนจากบาวาลวเพียงเล็กนอย  
ทําใหลมไหลจาก  1(P)  ไป  2(A)  และ  3(R)  ทําใหลมไหลถึงกันได  ถากดชา ๆ หรือนาน ๆ จะทําให
มีลมระบายออกทิ้งไป  ลักษณะแบบนี้เรียกวา  เกิดการเหลื่อมลํ้า  (overlap)  ทําใหลมอัดที่จะนําไปใช
งานมีความดนัไมเพียงพอและไมเหมาะที่จะนํามาใชงาน  ดังนั้นการกดจึงตองกดกานกระทุงใหสุดจะ
ทําใหแผนซีลกลมตัวบนปดชองทางระหวาง  1(P)  ไป  2(A)  แตลมจะไหลจาก  1(P)  ไป  2(A) 
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  วาลวควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปดแบบแผนกลมนั่งบาวาลวเล่ือนล้ินไปดวยลมดันเลื่อน
ล้ินกลับดวยสปริง  แสดงไดดังภาพที่  4.4 
 

 
 

ภาพที่  4.4  วาลวควบคุมทิศทาง  3/2  เล่ือนล้ินไปดวยลมอัด  เล่ือนล้ินกลับดวยสปริง 
 ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 118) 

 
  หลักการทํางาน  

  ตําแหนงปกติ  สปริงจะดันแผนซีลกลมปด  1(P)  ลมจาก  2(A)  จึงระบายไป  3(R) 
  ตําแหนงการทาํงาน  เมื่อปอนลมเขาที่รู  10(Z)  เอาชนะแรงสปริง  ทําใหล้ินถูกดนัให
เล่ือนลงไปดันแผนซีลกลม   ลมจาก  1(P)  จึงไหลผานไปออก  2(A)  สวนทอ  3(R)  ปด  การกันร่ัวมี
ประสิทธิภาพดี  เนื่องจากแผนซีลกลมถูกดันใหอัดติดบาดวยแรงสปริงและลมจาก  1(P) 
  การนําไปใชงาน  ใชควบคุมการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบทางเดียวโดยวิธีควบคุมทางออม 
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  วาลวควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติเปดเลื่อนล้ินดวยกลไกลูกกลิ้งกดและลมชวยเลื่อนล้ินกลับ
ดวยสปริง  แสดงไดดังภาพที่  4.5 
 

 
 

ภาพที่  4.5  วาลวควบคุมทิศทาง  3/2  ปกตเิปด  เล่ือนล้ินไปดวยกลไกลูกกล้ิงกด 
  และลมชวยเล่ือนล้ินกลับดวยสปริง 
 ที่มา (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 121) 
 
  หลักการทํางาน  
  ตําแหนงปกติ  ลมจาก  1(P)  จะไปที่ล้ินเล็ก  และจะไหลผานรูตรงกานกระทุงตรงกลาง
ของล้ินใหญออกทาง  2(A)  สวนทอ  3(R)  ปด 
  ตําแหนงการทาํงาน  เมื่อมแีรงกดที่ลูกกลิ้ง  ทําใหล้ินเล็กเปด  ลมจาก  1(P)  สวนหนึง่
ไปจึงไปดันแผนไดอะแฟรมใหยุบตัวลง  ทําใหกานกระทุงเล่ือนลง ล้ินใหญปดรู  1(P)  ทําให  1(P)  ปด 
ลมจาก  2(A)  จึงระบายไป  3(R)  เมื่อไมมีแรงกดที่ลูกกลิ้ง  สปริงจะดันกานกระทุงใหเล่ือนกลับตําแหนง
ปกติ  แผนไดอะแฟรมจึงเลื่อนปด  และล้ินเล็กถูกสปริงดันปด  ลม  1(P)  ไป  2(A)  ทอ  3(R)  ปด 
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  วาลวควบคุมทิศทาง  4/2  เล่ือนล้ินดวยกลไกลูกกลิ้งกดทางเดียวและลมชวยเล่ือนล้ิน
กลับดวยสปริง  แสดงไดดังภาพที่  4.6 
 

 
 

ภาพที่  4.6  วาลวควบคุมทิศทาง  4/2  เล่ือนล้ินไปดวยกลไกลูกกล้ิงทางเดียว 
  และลมชวยเล่ือนล้ินกลับดวยสปริง   
 ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 122) 

 
  หลักการทํางาน  
  ตําแหนงปกติ ลมจาก 1(P) จะแยกไปที่ล้ินเล็กซ่ึงปดอยู และอีกสวนจะไปผานรูตรงกลาง
ลงมาดานลางแลวออกที่ 2(B) สวนลมจาก 4(A) จะไหลผานดานลางของลิ้นตัวซายออกทางดานบน
แลวไหลผานลิ้นตัวขวาออกที่  3(R) 
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  ตําแหนงการทาํงาน  เมื่อกดลูกกล้ิง  ทําใหล้ินเล็กเปด  ลมจาก  1(P)  จะเขาไปชวยดนั
ใหแผนไดอะแฟรมยุบตัวลงไปกดลิ้นใหญทั้งสองตัวใหเล่ือนลง  ทําใหลมจาก  1(P)  ออกไปทาง  4(A)  
สวนลมจาก  2(B)  จะระบายไปทาง  3(R)  เมื่อกดลูกกลิ้งไมถูกกด  แรงสปริงจะดันแผนไดอะแฟรมให 
กลับตําแหนงปกติ 
 
  วาลวควบคุมทิศทาง  3/2  ปกติปด  เล่ือนล้ินดวยขดลวดแมเหล็กไฟฟา  เล่ือนล้ินกลับ
ดวยสปริง แสดงไดดังภาพที่  4.7 
 

 
 

ภาพที่  4.7  วาลวควบคุมทิศทาง  3/2  เล่ือนล้ินไปดวยขดลวดแมเหล็กไฟฟา   
   เล่ือนล้ินกลับดวยสปริง 
 ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 123) 
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  หลักการทํางาน  
  ตําแหนงปกติ  เมื่อยังไมมีกระแสไฟไหลผานขดลวดแมเหล็กไฟฟา  ก็จะยังไมมีอํานาจ
แมเหล็กสปริงจะดนัใหล้ิน  1(P)  ปด  ลดจาก  2(A)  ระบายออกทาง  3(R) 
  ตําแหนงทํางาน  เมื่อใหกระแสไฟไหลผานขดลวดแมเหล็กไฟฟา  ทําใหเกิดอํานาจ
แมเหล็กดึงดูดแกนเหล็กเลื่อนล้ินใหเคล่ือนที่เปนผลทําใหล้ินเปด  ลมจาก  1(P)  จะตอถึง  2(A)  
  การนําไปทํางาน ใชควบคุมการเคลื่อนที่ของกระบอกสบูทางเดียวโดยใชวงจรควบคุม
เปนระบบไฟฟากระแสตรง  24  โวลต 
 
   วาลวแบบเลื่อน 
  วาลวแบบเลื่อนเปนวาลวที่มโีครงสรางภายในเปนลูกสูบที่เคล่ือนที่ไปมาในเรือนวาลว  
มีหลายชนิดคอื  แบบลูกสูบเลื่อน  แบบลูกสูบและแผนเล่ือน  แบบแผนหมุนหรือแบบโรตารี 
  

  วาลวแบบลูกสูบเล่ือน 
  ลูกสูบจะเลื่อนไปมาภายในตัวเรือน  การเลื่อนของลูกสูบจะใชแรงเพียงเล็กนอย  เพราะ

ไมมีแรงตาน  เนื่องจากสปรงิหรือแรงตานจากลมอัดในทิศทางตรงขาม  การเลื่อนวาลวสามารถทําได
หลายวิธีคือ  ใชกลามเนื้อ  กลไกลม  ขดลวดแมเหล็กไฟฟา 

 
  วาลวควบคุมทิศทาง  3/2  ปกติปด  เล่ือนล้ินไปดวยมอื  เล่ือนล้ินกลับดวยสปริง แสดง
ไดดังภาพที่ 4.8 
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ภาพที่  4.8  วาลวควบคุมทิศทาง  3/2  ปกตปิด  เล่ือนล้ินไปดวยมือ   
   เล่ือนล้ินกลับดวยสปริง 
  ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 125) 

 
  หลักการทํางาน  

  ตําแหนงปกติ  สปริงจะดันลูกสูบเคลื่อนตวัมาทางซาย  ทาํใหลมจาก  1(P)  ปด  ลมจาก  
2(A)  จึงระบายไป  3(R) 
  ตําแหนงการทาํงาน  เมื่อกดกานลูกสูบใหเล่ือนมาทางขวา  ลมจาก  1(P)  จะไหลไปที่  
2(A)  สวนรู 3(R)  ปด  เมื่อปลอยมือ  สปริงจะดนักานลูกสูบใหเล่ือนกลับตําแหนงปกติ 
 
  วาลวแบบลูกสูบและแผนเล่ือน 
  วาลวแบบนี้ลูกสูบเลื่อนจะเปนตัวบังคับแผนเลื่อนใหควบคุมทิศทางลม  ทําใหลูกสูบมี
การเสียดสีนอยเพราะไมตองเลื่อนผานรูลมเขา-ออกใด ๆ  ของซีล  ดังนั้นสวนที่สึกหรอมากคือแผน
เล่ือนแตไดมีการปองกันการสึกหรอใหเกิดขึ้นนอยที่สุด คือ ที่แผนเลื่อนจะถูกแรงกดของสปริงภายใน
ตัวมันและความดันจากลมอัดภายในวาลว 
 

  วาลวควบคุมทิศทาง 4/2 แบบลูกสูบและแผนเลื่อน (เล่ือนล้ินไปและกลับดวยลม) แสดง
ไดดังภาพที่ 4.9 
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ภาพที่  4.9  วาลวควบคุมทิศทาง  4/2  แบบลูกสูบและแผนเล่ือน   
   (เล่ือนล้ินไปและกลับดวยลม) 
  ที่มา (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 130) 
 

  หลักการทํางาน  
  ตําแหนงปกติ  ลูกสูบและแผนเลื่อนจะอยูอิสระภายในตัวเรือนวาลว  เพราะไมมีสปริง
ดันกลับทําใหคางอยูในตําแหนงใดก็ได  ขึ้นอยูกับแรงที่ควบคุมครั้งสุดทายที่ทํางาน 
  ตําแหนงการทํางาน 
  ตําแหนงที่  1  ลมเขา  12(Y)  ลูกสูบจะถูกดันใหเล่ือนไปทางซาย  และแผนเลื่อนซึ่งติด
อยูกับลูกสูบจะเลื่อนไป  ทําใหลมไหลจาก 1(P) ไป 2(B) สวนลมจาก 4(A) ระบายไป 3(R) เมื่อไมมี
ลมที่ 12(Y) วาลวก็ยังคงคางไมเคล่ือนที่กลับ 
  ตําแหนงที่  2  ลมเขาดาน 14(Z)  ลูกสูบจะถูกดันใหเล่ือนและแผนเลื่อนซ่ึงติดอยูกับ
ลูกสูบจะเลื่อนกลับไปทางขวา  ทําใหลมไหลจาก  1(P)  ไป  4(A)  สวนลมจาก  2(B)  จะระบายไป  3(R) 
 
  วาลวแบบแผนหมุนหรือแบบโรตารี 
  วาลวแบบนี้จะมีโครงสรางที่บังคับการทํางานดวยมือหรือเทา จะเปนวาลว 3/3, 4/3 มี  
3  ตําแหนง  เปนตําแหนงทาํงาน  2  ตําแหนง  ตําแหนงปกติ  1  ตําแหนง  การเลื่อนล้ินเปนแบบหมุน  

โดยมีแผนหมนุซึ่งติดอยูกับแขนโยกเปนตวัเล่ือนเปลี่ยนตําแหนงการจายลม 
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ภาพที่  4.10  วาลวควบคุมทศิทาง  4/3  แบบแผนหมุนหรือโรตารี 
  ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 132) 
  

  หลักการทํางาน  
  1.  วาลวควบคมุทิศทาง  4/3  ตําแหนงกลางปด 
   ตําแหนงปกต ิ
   ตําแหนงที่  0  ปกติแขนโยกจะอยูตําแหนงกลางลม  1(P)  จะถูกปดและ  4(A), 2(B), 
3(R) ปด 
   ตําแหนงการทํางาน  
   ตําแหนงที่   1  โยกแขนโยกลงมาลางสุด  ลมจาก 1(P)  จะไปที่ 2(B)  สวนลม 
    จาก  4(A)  ระบายไป  3(R) 
   ตําแหนงที่  2  โยกแขนโยกขึน้ไปบนสุด  ลมจาก  1(P)  ไป  4(A)  สวนลมจาก  
     2(B)  ระบายไป  3(R) 
  2.  วาลวควบคุมทิศทาง  4/3  ตําแหนงกลางลอย 
   หลักการทํางานเชนเดียวกันกับตําแหนงกลางปด  เพียงตําแหนงที่ 2  ลม 1(P) จะปด  
สวนลมจาก  4(A)  และ  2(B)  จะระบายไป  3(R) 
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  การนําไปใชงาน  ใชควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบทํางานสองทางใหคาง
ตําแหนงควบคุมโดยทางตรง 

 
 วงจรควบคุมการทํางานของกระบอกสูบ 
 การควบคุมในระบบนิวแมติกสแบงเปน  2  ชนิด คือ 
 1.  การควบคุมโดยทางตรง  (direct  control) 
 2.  การควบคุมโดยทางออม  (indirect  control) 
 
 การควบคุมโดยทางตรง 
 การควบคุมโดยทางตรงเปนการตอลมจากแหลงจายผานวาลวควบคุมทิศทางไปกระบอก
สูบโดยตรง  เหมาะสําหรับงานที่ตําแหนงการควบคุมอยูใกลอุปกรณทํางานคือกระบอกสูบ 
 1.  วงจรควบคุมกระบอกสูบทางเดียว 
  กระบอกสูบทางเดียว  ใชวาลว  2/2  ปกติปด  เล่ือนล้ินไปดวยมือ  เล่ือนล้ินกลับดวยสปริง  
แสดงไดดังภาพที่  4.11 
 

 
 

ภาพที่  4.11  กระบอกสูบทางเดียว  ใชวาลว  2/2  ปกติปด  เล่ือนล้ินไปดวยมือ   
   เล่ือนล้ินกลับดวยสปริง 
 ที่มา  (บี  แทค, 2530, หนา  16) 
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  หลักการทํางาน  
  เมื่อกดวาลว  2/2  ทําใหลมไหลจาก  1(P)  ไป  2(A)  จะเขากระบอกสูบ  ทําใหลูกสูบ
เคลื่อนที่ออก  เมื่อปลอยมือ  วาลว  2/2  จะเลื่อนกลับดวยสปริง  แตอยูในตําแหนงปด  ทําใหลมจาก
กระบอกสูบไมสามารถระบายออกไดลูกสูบจึงยังคางอยู 
 
  กระบอกสูบทางเดียว  ใชวาลว  2/2  ปกติปด เลื่อนลิ้นไปดวยมือ เลื่อนลิ้นกลับดวย
สปริง ควบคุมจํานวน  2  ตัวแสดงไดดังภาพที่  4.12 
 

 
 

ภาพที่  4.12  กระบอกสูบทางเดียว  ใชวาลว  2/2  ปกติปด  เล่ือนล้ินไปดวยมือ  
   เล่ือนล้ินกลับดวยสปริงจํานวน  2  ตัว 
 ที่มา  (บี  แทค, 2530, หนา  16) 
 

  หลักการทํางาน  
  เมื่อกดวาลว  2/2(1.2)  ทําใหลมไหลจาก  1(P)  ไป  2(A)  เขากระบอกสูบ  ทําใหลูกสูบ
เคล่ือนที่ออก  เมื่อปลอยมือ  วาลว  2/2(1.2)  จะเลื่อนกลับดวยสปริง  แตลูกสูบยังคงคางอยู  ตอมากด
วาลว  2/2(1.3)  ทําใหลมไหลจากกระบอกสูบออกทาง  2(A)  ไป  1(P)  ระบายสูบรรยากาศ  ทําใหลูกสูบ
เคล่ือนที่กลับดวยแรงสปริงภายใน 
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  กระบอกสูบทางเดียว  ใชวาลว  3/2  ปกติปด  เล่ือนล้ินไปดวยมือ เล่ือนล้ินกลับดวย
สปริงแสดงไดดังภาพที่ 4.13 
 

 
 

ภาพที่  4.13  กระบอกสูบทางเดียว  ใชวาลว  3/2  ปกติปด  เล่ือนล้ินไปดวยมือ 
   เล่ือนล้ินกลับดวยสปริง 
 ที่มา  (ธนะรัตน  แตวฒันา, 2541, หนา  59) 
 
  หลักการทํางาน  
  ตําแหนงปกต ิ วาลว 3/2 ตาํแหนงปกติปด ลม 1(P) ถูกปด ไมมีลมไปที่กระบอกสูบ  
ลูกสูบจึงยังไมเคล่ือนที่ 
  ตําแหนงการทาํงาน  เมื่อกดวาลว  3/2  ลมจะไหลจาก  1(P)  ไป  2(A)  เขากระบอกสูบ  
ทําใหลูกสูบเคลื่อนที่ออก  สวน  3(R)  จะปด  เมื่อปลอยวาลว  สปริงจะดันวาลวใหเล่ือนกลับตําแหนง
ปกติ  ลมในกระบอกสูบระบายออกผาน  3(R)  สูบรรยากาศ  ลูกสูบจะเคลื่อนที่กลับดวยแรงสปริง
ภายใน 
 

 2.  วงจรควบคุมกระบอกสูบทํางานสองทาง 
  กระบอกสูบทํางานสองทาง  ใชวาลว  4/2  เล่ือนล้ินไปดวยมือ  เล่ือนล้ินกลับดวยสปริง
แสดงไดดังภาพที่  4.14 

 



 100 

 
 

ภาพที่  4.14  กระบอกสูบทํางานสองทาง  ใชวาลว  4/2  เล่ือนล้ินไปดวยมือ  เล่ือนล้ินกลับดวยสปริง 
 ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 135) 
 

 
  หลักการทํางาน  
  ตําแหนงปกติ  วาลว  4/2  จะตอลมจาก  1(P)  ไป  2(B)  เขากระบอกสูบดานกานสูบ
เพื่อบังคับใหลูกสูบอยูภายในกระบอกสูบ 
  ตําแหนงการทํางาน  เมื่อกดวาลว  4/2  ลมจะไหลจาก  1(P) ไป 4(A) เขากระบอกสูบ
ดานลูกสูบ  ลูกสูบจะเคลื่อนที่ออกพรอม ๆ  กันนั้นลมจากดานกานลูกสูบจะไหลผาน  2(B) ไป 3(R) 
สูบรรยากาศ  เมื่อปลอยมือจากวาลว  สปริงจะดันวาลวใหเล่ือนกลับตําแหนงปกติ  ลมจะไหลจาก  
1(P)  ไป  2(B)  เขากระบอกสูบดานกานสูบ  และลมจากดานลูกสูบจะไหลผาน  4(A)  ไป  3(R)  สู
บรรยากาศ  ทําใหลูกสูบเคลื่อนที่กลับ 
  กระบอกสูบทํางานสองทาง  ใชวาลว  5/2  เล่ือนล้ินไปดวยมือ  เล่ือนล้ินกลับดวยสปริง 
แสดงไดดังภาพที่  4.15 

 
 ภาพที่  4.15  กระบอกสูบทาํงานสองทาง  ใชวาลว  5/2  เล่ือนล้ินไปดวยมือ  เล่ือนล้ินกลับดวยสปริง 
ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 136) 
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  หลักการทํางาน  
  ตําแหนงปกติ  วาลว  5/2  จะตอลมจาก  1(P)  ไป  2(B)  เขากระบอกสูบดานกานสูบ
เพื่อใหลูกสูบอยูภายในกระบอกสูบ 
  ตําแหนงการทาํงาน  เมื่อกดวาลว  5/2  ลมจะไหลจาก  1(P)  ไป  4(A)  เขากระบอกสูบ
ดานลูกสูบและลมจากดานกานสูบจะไหลผาน  2(B)  ไป  3(S)  รู  5(R)  ปด  ลูกสูบจะเคลื่อนที่ออก  
เมื่อปลอยมือวาลวเล่ือนกลับดวยสปริง  ลมจะไหลจาก  1(P)  ไป  2(B)  เขากระบอกสูบดานกานสูบ  
ลมจากดานลูกสูบจะไหลผาน  4(A)  ระบายออก  5(R)  รู  3(S)  ปด  ทําใหลูกสูบเคลื่อนที่กลับ 
 
  กระบอกสูบทํางานสองทาง  ใชวาลว 5/3  เล่ือนล้ินไปดวยมือโยก  ตําแหนงกลางปด  
แสดงไดดังภาพที่  4.16 
 

 
 

ภาพที่  4.16  กระบอกสูบทํางานสองทาง  ใชวาลว  5/3  เล่ือนล้ินไปดวยมือโยก  ตําแหนงกลางปด 
 ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 138) 

 
  หลักการทํางาน  

  ตําแหนงปกติ  ลูกสูบจะอยูภายในกระบอกสูบ  ใชวาลว  5/3  ตําแหนงกลางปดหมด 
  ตําแหนงการทาํงาน  โยกวาลวเล่ือนมาตําแหนงทํางาน  1  ทําใหลมผานรู  1(P)  ไป  
4(A) เขากระบอกสูบดานลูกสูบ  ลมจากดานกานสูบจะระบายผาน  2(B)  ไป  3(S)  รู  5(R)  ปด  ทําให
ลูกสูบเคลื่อนที่ 

  โยกวาลวกลับมาตําแหนงปกติ  ทําใหลูกสูบยังไมสามารถกลับได  เพราะรูลมปดหมด 
  โยกวาลวมาตําแหนงทํางาน  2  ทําใหลมผาน  1(P)  ไป  2(B)  เขากระบอกสูบดาน
กานสูบลมจากดานลูกสูบจะระบายผาน  4(A)  ไป  5(R)  รู  3(S)  ปด  ทําใหลูกสูบเคลื่อนที่กลับ 
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  ขณะที่โยกวาลวใหลูกสูบเคลื่อนที่ออก  สามารถที่จะโยกวาลวใหกลับมาตําแหนงกลาง
เพื่อใหลูกสูบเคลื่อนที่ออกและหยดุคางในตําแหนงที่ตองการไดระหวางชวงชัก  แตถากระบอกสูบรับ 
ภาระอยูจะหยดุตามตําแหนงที่ตองการไมได  เพราะพื้นที่หนาตัดของกระบอกสูบทั้งสองขางไมเทากัน  
ทําใหลมยุบตัวลง 
 

  การควบคุมโดยทางออม 
  การควบคุมโดยทางออมเปนการตอลมจากแหลงจายผานวาลวควบคุมทิศทางไปบังคับ

ใหวาลวหลักการทํางาน  แลวลมจากแหลงจายจะไหลผานวาลวหลักกลับไปกระบอกสูบ  เหมาะสําหรับ
งานที่จุดควบคุมอยูหางจากอุปกรณทํางานคือกระบอกสูบ เปนการแกความดันตกในสาย ซึ่งทําให
ความดันลมไปดันกระบอกสูบลดลง และกรณีกระบอกสูบขนาดใหญ  เมื่อใชวาลวควบคุมทิศทางซึ่ง
มีขนาดเล็กความดันลมที่ทําใหลูกสูบเคลื่อนที่มีนอย ไมเพียงพอที่จะเคลื่อนที่ทันทีทันใด จึงตองรอ
เวลาสะสมปริมาณลม ดังนั้นจึงใชวาลวหลักซึ่งมีขนาดทอลมใหญกวาและสามารถตอใกลกับอุปกรณ
ทํางาน 

 

  1. วงจรควบคุมกระบอกสูบทางเดียว 
       กระบอกสูบทางเดียว  ใชวาลว  3/2  เล่ือนล้ินไปดวยมือ  ควบคุมวาลว  3/2  เล่ือนล้ิน
ไปดวยลมดัน  เล่ือนล้ินกลับดวยสปริงแสดงไดดังภาพที่  4.17 
 

ภาพที่  4.17  กระบอกสูบทางเดียว  ใชวาลว  3/2   เล่ือนล้ินไปดวยมือ  ควบคุมวาลว  3/2 
  เล่ือนล้ินไปดวยลมดัน  เล่ือนล้ินกลับดวยสปริง 
 ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 139) 
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  หลักการทํางาน  
  ตําแหนงปกติ  ลูกสูบจะอยูในกระบอกสูบดวยแรงสปริงภายใน  ลมจากแหลงจายจึง 

ถูกปด 
  ตําแหนงการทํางาน  เมื่อกดวาลว  3/2(1.2)  ลมจะไหลจาก  1(P)  ไป  2(A)  เขาทอ  

10(Z)  ของวาลว  3/2(1.1)  เล่ือนดวยลม (กลับดวยสปริง)  ทําใหวาลวหลัก  3/2(1.1)  เล่ือน  ลมไหล
จาก  1(P)  ไป  2(A)  เขากระบอกสูบ  ทําใหลูกสูบเคลื่อนที่ออก  เมื่อปลอยมือจากวาลว  3/2(1.2)  จะ
เลื่อนกลับดวยสปริง  ลม  10(Z)  ก็สามารถระบายออกโดยผาน  2(A)  ไป  3(R)  ทําใหวาลวหลัก  
3/2(1.1)  เล่ือนกลับดวยสปริง  ลมจากกระบอกสูบระบายออกโดยผาน  2(A)  ไป 3(R)  ทําใหลูกสูบ
เคล่ือนที่กลับดวยสปริงภายใน 

 
 2.  วงจรควบคุมกระบอกสูบทํางานสองทาง 
  กระบอกสูบทํางานสองทาง  ใชวาลว  3/2  เล่ือนล้ินไปดวยมือ  2  ตัว  และวาลว  4/2  
เล่ือนล้ินไป  และเลื่อนล้ินกลับดวยลมแสดงไดดังภาพที่  4.18 
 

 

ภาพที่  4.18  กระบอกสูบทํางานสองทาง  ใชวาลว  3/2  เล่ือนล้ินไปดวยมือ  2  ตัว  และวาลว  4/2   
  เล่ือนล้ินไปและเลื่อนล้ินกลบัดวยลม 
 ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 140) 
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    หลักการทํางาน  
  ตําแหนงปกติ  ลูกสูบจะอยูภายในกระบอกสูบ  โดยลมจากแหลงจายผานวาลวหลัก  1(P)  
ไป  2(B)  เขากระบอกสูบดานกานสูบ  สวนลมจากทอ  4(A)  ระบายไป  3(R) 
  ตําแหนงการทาํงาน  เมื่อกดวาลว  3/2(1.2)  ทําใหลมไหลจาก  1(P)  ไป  2(A)  เขา  
14(Z) ทําใหวาลวหลัก  4/2(1.1)  เล่ือน  ลมไหลจาก  1(P)  ไป  4(A)  เขากระบอกสูบดานลูกสูบ  และ
ลมจากดานกานระบายทิ้งผาน  2(B) ไป 3(R)  ทําใหลูกสูบเคลื่อนที่ออก เมื่อปลอยมือวาลว  3/2(1.2)  
เล่ือนกลับดวยสปริง  แตลูกสูบยังคงคางอยู  เพราะวาลว  4/2(1.1)  ไมมีความดันใหเล่ือนกลับ ตองกด
วาลว 3/2(1.3)  อีกตัว  ทําใหลมไหลจาก  1(P)  ไป  2(A)  เขา  12(Y)  ทําใหวาลวหลัก  4/2(1.1)  เล่ือน
กลับลมเขากระบอกสูบดานกานสูบ ลมดานลูกสูบระบายทิ้ง ลูกสูบจึงเคลื่อนที่กลับ 
 
 นิวแมติกสรีดสวิตซ  
 นิวแมติกสรีดสวิตซ  (pneumatic  reed  switch)  เปนสวิตซที่ทํางานโดยไมตองสัมผัส  แต
อาศัยแมเหล็กเปนตัวส่ังใหวาลวทํางาน  ซ่ึงฐิฑารีย  ถมยา  (2546, หนา 142)  กลาววาวัตถุประสงคของ
นิวแมติกสสวิตซคือการตรวจเช็คการมาถึงของลูกสูบในตําแหนงชวงชักที่กําหนดแลวส่ังใหเกิดการ
กระทําขั้นถัดไปโดยสัญญาณ  เมื่อลูกสูบยังไมมาถึงตําแหนงที่กําหนด  ดังนั้นจึงเปนการปองกันความ
เสียหายของอุปกรณจึงทําใหการทํางานมีความปลอดภัย  แสดงไดดังภาพที่  4.19 
 กระบอกสูบมีมากมายหลายชนิดบางชนิดมีโครงสรางพิเศษตามการใชงานและวตัถุประสงค  
มีกระบอกสูบหลายชนิดถูกพัฒนาขึ้นตามความกาวหนาของการใชงาน  ทั้งนี้เพื่อสงเสริมความมุงหมาย
ในการควบคุมมลพิษและประหยัด  กระบอกสูบรีดสวิตซสามารถใชตรวจจับตําแหนงพรอมโซลินอยด
วาลว  ซ่ึงเปนการรวมกระบอกสูบและโซลินอยดวาลวเขาดวยกัน  และกระบอกสูบนี้ไมตองหลอล่ืน
จากละอองน้ํามันหลอล่ืนที่ปะปนในลมระบายออก  จึงเปนการควบคุมมลพิษไปในตัว 
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ภาพที่  4.19  นิวแมตกิสรีดสวิตซและการติดตั้งที่กระบอกสูบ 
 
  เปนวาลว  3/2  การเลื่อนวาลวใหทํางานดวยอํานาจแมเหล็ก  และติดตั้งรวมกับกระบอกสูบ
พิเศษที่มีแมเหล็กถาวรรูปวงแหวนติดตั้งทีลู่กสูบ 
 
  หลักการทํางาน  
  ตําแหนงปกติ นิวแมตกิสรีดสวิตซยังไมมกีารเหนีย่วนําแมเหล็กวาลว 3/2 ยังคงอยูใน
ตําแหนงปกตปิด 
  ตําแหนงการทาํงาน เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่มายังตําแหนงที่นิวแมติกสรีดสวิตซติดตั้งอยู 
สนามแมเหล็กจากลูกสูบจะเหนี่ยวนําใหวาลว  3/2  ทํางาน  ลมจาก  1(P)  ไป  2(A)  เมื่อลูกสูบ
เคล่ือนที่จากตาํแหนงที่ตดิตัง้รีดสวิตซทําใหวาลว  3/2  หมดอํานาจ  แมเหล็กเหนี่ยวนํา  วาลว  3/2  จะ
เล่ือนกลับดวยสปริง 
  
  การนําไปใชงาน ใชติดตั้งทีต่ัวกระบอกสูบ เหมาะสําหรับใชในงานทีม่ีปญหาเกี่ยวกบั
พื้นที่ในการตดิตั้งจํากดั  โดยติดตั้งแทนวาลวทํางานดวยกลไกลูกกล้ิงกด  ดังภาพที่ 4.20  เมื่อกดวาลว  
3/2(1.2)  ลูกสูบจะเคลื่อนที่ออกถึงตําแหนงที่ติดตั้งรีดสวิตซ  (1.3)  สนามแมเหล็กที่ลูกสูบจะเหนี่ยวนํา
ใหนวิแมตกิสรีดสวิตซทํางาน ทําใหลูกสูบเคลื่อนที่กลับ  หลักการทํางานแสดงไดดังภาพที่  4.20 
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ภาพที่  4.20  วงจรการตอกระบอกสูบโดยใชนิวแมติกสรีดสวิตซ 

 
วาลวควบคุมอัตราการไหล  

 วาลวควบคุมอัตราการไหล  (flow  control  valves)  คือ  วาลวที่ควบคุมปริมาณลมให
นอยลง ควบคุมไดทั้ง 2 ทาง คือ เมื่อลมเขา  ทาง  P  ปริมาณลมจะผานชองแคบ  ทําใหปริมาณลมไหล
ผานไปไดนอยกวาปกติ  และเมื่อเอาลมเขาอีกดาน  ลมก็ถูกควบคุมเชนกันสามารถปรับสกรูเปดลิ้น
วาลวใหปริมาณลมไหลผานนอยหรือมากตามตองการแสดงไดดังภาพที่  4.21  ซ่ึงฐิฑารีย   ถมยา  (2546, 
หนา 148)  กลาววา วาลวควบคุมอัตราการไหลแบงตามโครงสรางและลักษณะการทํางานได 2 ชนิด 
คือ วาลวควบคุมอัตราการไหลชนิดปรับการไหลไมไดและชนิดปรับการไหลได 
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ภาพที่  4.21  วาลวควบคุมอัตราการไหล  
 

 1.  วาลวควบคุมอัตราการไหลชนิดปรับการไหลไมได 
  วาลวควบคุมอัตราการไหลชนิดปรับการไหลไมไดแบงออกเปน  2  แบบ  ไดแก 
  1.1  แบบคอคอด  (throttle  or  restrictor  valve)  ความยาวของชองแคบยาวกวา 
เสนผานศูนยกลางทอลมเขา 
  1.2  แบบชองแคบ  หรือออริฟซ  หรือไดอะแฟรม  (orifice  plate  or  diaphragm  valve) 
ความยาวของชองแคบสั้นกวาเสนผานศูนยกลางทอลมเขา 
 

 
 

ภาพที่  4.22  วาลวควบคุมอัตราการไหลชนิดปรับการไหลไมได 
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 2.  วาลวควบคุมอัตราการไหลชนิดปรับการไหลได 
  วาลวควบคุมอัตราการไหลชนิดปรับการไหลไดเปนวาลวแบบคอคอด ซึ่งสามารถ
ควบคุมใหลมผานออกมานอยโดยใชสกรูปรับดวยมือหรือใชกลไกลูกกล้ิงกด เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่
ออกมากดลูกกลิ้ง  ลมก็ถูกควบคุมชั่วขณะ  เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่กลับ  วาลวจะเลื่อนกลับดวยสปริง  ลม
ไมถูกควบคุมแสดงไดดังภาพที่  4.23       
 

 
 

ภาพที่  4.23  วาลวควบคุมอัตราการไหลชนิดปรับการไหลได 
  ที่มา  (ปานเพชร  ชินินทร  และขวัญชยั  สินทิพยสมบูรณ, 2542, หนา 152) 

 
  การควบคุมกระบอกสูบทางเดียวโดยใชวาลวแบบคอคอดแสดงไดดังภาพที่  4.24 
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ภาพที่  4.24  การควบคุมกระบอกสูบทางเดยีวโดยใชวาลวแบบคอคอด 
 ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 149) 

  
  หลักการทํางาน  

  จากภาพที่ 4.24(ก) เมื่อกดวาลว 3/2 ลมผานจาก 1(P) ไป 2(A) ผานชองแคบของวาลว
แบบคอคอด  ทําใหลูกสูบเคลื่อนที่  ทําใหลูกสูบเคลื่อนที่ออกชา ๆ  เมื่อปลอยมือ  วาลว  3/2  จะเลื่อนกลับ
ดวยสปริง ลมจากกระบอกสบูระบายทิ้งผานชองแคบของวาลวแบบคอคอด ทําใหลูกสูบเคลื่อนที่กลับ
ชา ๆ  ดวยแรงสปริงภายใน  สวนภาพที่  4.24(ข)  สามารถปรับแตงสกรูของวาลวแบบคอคอด  ทําให
ลูกสูบเคลื่อนที่ชาตามความตองการได 
 
 วาลวควบคุมอัตราการไหลทางเดียว  
 วาลวควบคุมอัตราการไหลทางเดียว  หมายถึง  วาลวที่ใหลมไหลไปทางเดียวเทานัน้  ไหล
ยอนกลับไมได  ซึงแบงได  5  ชนิด  คือ 
 1.  วาลวกนักลับ  (check  valves) 
 2.  วาลวกนักลับสองทาง  (shuttle  valves) 
 3.  วาลวความดันสองทาง  (two  pressure  valves  or  twin  pressure  valves) 
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 4.  วาลวปรับอัตราการไหลทางเดียว  (flow  control  valves  or  restrictor  check  valves) 
 5.  วาลวคายไอเสียเร็ว  (quick-exhaust  valves) 
 
 วาลวกันกลับหรือเช็กวาลว   
 วาลวกนักลับเปนวาลวทีย่อมใหลมไหลไดทางเดียวและไหลยอนกลบัไมไดแสดงไดดัง
ภาพที่  4.25 
 

 
 

ภาพที่  4.25  วาลวกันกลับหรือเช็กวาลว 
   ที่มา  (ประวติร  ลิมปะวัฒนะ, 2540, หนา 119) 
  โครงสรางของวาลวกันกลับ ซีลเปนรูปกรวย มีลูกบอลหรือแผนกลม หรือแผนไดอะแฟร
มเปนล้ินปด-เปดลมเขาบรรจุในตัวเรือน เพื่อขวางทางลมซึ่งเปนรูลมเขาและรูลมออกรวมเปน  2  รู 
  

  หลักการทํางาน  
  เมื่อมีสัญญาณลมเขา  12(X)  แรงดันลมจะเอาชนะแรงตานของสปริงทําใหส้ินวาลว
เล่ือนออกจะทาํใหลมสามารถไหลออกทาง  14(Y)  ได  เมื่อมีสัญญาณลมเขา  14(Y)  แรงดันลมจะดัน
ล้ินวาลวใหปดทางลม  ทาํใหลมไมสามารถไหลไปออกทาง  12(X)  ได  (หรือไมสามารถไหลยอน 
กลับทางเดิมได) 
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  การนําไปใชงาน 
  1.  ใชกับงานที่ตองการใหลมไหลทางเดียว  หามไหลยอนกลับ 
  2.  ใชกับวงจรแยกอุปกรณการทํางานไมใหรบกวนซึ่งกันและกัน 
 

 
 

ภาพที่  4.26  การใชวาลวกันกลับหรือเช็กวาลว 
  ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 152) 

 
 วาลวกันกลับสองทาง  หรือวาลวลมเดี่ยว 
 วาลวกนักลับสองทางเปนวาลวที่ยอมใหลมไหลออกไดทางเดียว โดยมีลมเขา 12(X) หรือ  
14(Y)  แสดงไดดังภาพที่  4.27 
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ภาพที่  4.27  วาลวกันกลับสองทาง 

   ที่มา  (ประวิตร  ลิมปะวัฒนะ, 2540, หนา 120) 
 
  โครงสรางเปนวาลวนั่งบา  มลูีกบอลหรือแผนกลม  หรือแผนไดอะแฟรมบรรจุในตัวเรือน
มีรูลมเขา  2  ทาง  รูลมออก  1  ทาง 

 
  หลักการทํางาน  
  เมื่อมีสัญญาณลมเขา 12(X)   แรงดันจะทําใหลูกบอลเล่ือนไปปดวาลวทางทอลม  14(Y)  
มีผลทําใหลมไหลออกไปทาง  2(A)  และเมือ่มีสัญญาณลมเขา  14(Y)  แรงดันลมจะทาํใหลูกบอลเลื่อน
ไปปดวาลวทางทอลม  12(X)  มีผลทําใหลมไหลออกไปทาง  2(A)  ไดเชนกัน 
  การนําไปใชงานใชในวงจรที่ควบคุมการทํางานของกระบอกสูบไดหลายจุด 
 
  การควบคุมกระบอกสูบทํางานสองทางที่มีจุดสตารทได  2  จุด  (ควบคุมโดยทางออม)   
แสดงไดดังภาพที่ 4.28 
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ภาพที่  4.28  การควบคุมกระบอกสูบทํางานสองทางที่มีจุดสตารตได  2  จุด  
   (ควบคุมโดยทางออม) 
  ที่มา  (ปานเพชร  ชินินทร  และขวัญชยั  สินทิพยสมบูรณ, 2542, หนา  188 
 

  หลักการทํางาน  
  จากภาพที่ 4.28 เมื่อกดวาลว (3/2) 1.2  ลมจาก 1(P) ไป 2(A) เขา 12(X) ออก 2(A) ของ
วาลวกนักลับสองทาง  1.6  เขา  14(Z)  ทําใหวาลว  (5/2)  1.1  เล่ือน  ลมเขากระบอกสูบทําใหลูกสูบ
เคลื่อนที่ออก  เมื่อปลอยมือลมจาก  14(Z)  ผานวาลว  1.6, 1.2  จะระบายทิ้งที่  3(S)  แตลูกสูบยังไม
เคลื่อนที่กลับ  ตองกดวาลว  (3/2)  1.3 ลมจาก  1(P)  ไป  2(A)  เขา  12(Y) วาลว  (5/2) 1.1 จะเลื่อนกลับ
ทําใหลมเขากระบอกสูบ  ลูกสูบเคลื่อนที่กลับ  ลมจากดานลูกสูบจะระบายทิ้งที่  5(R)  ทํานองเดยีวกัน
ถาเหยียบหรือกดวาลว  (3/2) 1.4  ลูกสูบจะเคลื่อนที่ออก  และกดวาลว  1.3  ลูกสูบจะเคลื่อนที่กลับ 
  ถาตองการที่จะสตารตหลาย ๆ  จุดจะตองนําวาลวกันกลับสองทางมาตออันดับกัน   
จะเห็นวาจาํนวน  วาลวกันกลับสองทางจะนอยกวาจํานวนจุดสตารตหรือจํานวนสัญญาณที่ตองการ 
ควบคุม  1  ตัว 
 
 
 



 114 

 วาลวความดันสองทาง  หรือวาลวลมคู  
 วาลวความดันสองทางหรือวาลวลมคูเปนวาลวที่ตองใหลมเขาพรอมกันทั้งสองขางจึงจะ
ทําใหลมออกไปทํางานไดแสดงไดดังภาพที่  4.29 
 

 
ภาพที่  4.29  วาลวความดันสองทางหรือวาลวลมคู 

  ที่มา  (ปานเพชร  ชินินทร  และขวัญชยั  สินทิพยสมบูรณ, 2542, หนา 152) 
 

  โครงสรางเปนแบบวาลวนั่งบา  มีลูกสูบเลื่อนหรือแผนไดอะแฟรมทําหนาที่เปนล้ินเลือ่น
บรรจุขวางอยูในตัวเรือน  มรูีลมเขา  2  ทาง  และรูลมออก  1  ทาง 

 
  หลักการทํางาน  
  จากภาพที่  4.29  วาลวชนิดนี้จะทํางานเมื่อมีสัญญาณลมเขาที่  12(X)  กับ  14(Y)  พรอมกัน
แลวไปออกที่  2(A)  แตถาสัญญาณลมเขาดานใดดานหนึ่ง  เชน  ลมเขาที่  12(X)  หรือลมเขาที่  14(Y)  
ล้ินวาลวก็จะไปปดทางลมเขาทําใหลมไมสามารถออกไปที่  2(A)  ได 
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  การควบคุมกระบอกสูบทางเดียวที่มีจุดสตารทพรอมกัน  2  จุด  แสดงไดดังภาพที่  4.30 
 

 

2A 

 
ภาพที่  4.30  การควบคุมกระบอกสูบทางเดยีวที่มีจดุสตารตพรอมกัน  2  จุด 

 ที่มา  (ปานเพชร  ชินินทร  และขวัญชยั  สินทิพยสมบูรณ, 2542, หนา  189 
 

  หลักการทํางาน  
  จากภาพที่  4.30  วงจรมีจุดสตารท  2  จุด  คือ  วาลว  (3/2) 1.2   กับวาลว  (3/2)  1.4  
ถากดปุมสตารทปุมใดปุมหนึง่จะไมทํางาน  แตถากดปุมสตารทพรอมกัน  2  จุด  จะทําใหลมไปเขาที่  
14(Y)  และลมจะออกไปที ่ 2(A)  ของวาลวลมคู  1.6  มีผลทําให ลูกสูบเคลื่อนที่ออก  และถาปลอยมือ
ออกจากปุมสตารทปุมใดปุมหนึ่ง  จะทําใหลูกสูบเคลื่อนที่กลับสูในสภาวะปกต ิ
 
  การควบคุมกระบอกสูบทํางานสองทางที่มีจุดสตารทพรอมกัน  2  จุด  (ควบคุมโดย 
ทางออม)  แสดงไดดังภาพที่  4.31 
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ภาพที่  4.31  การควบคุมกระบอกสูบทํางานสองทางที่มีจุดสตารตพรอมกัน  2  จุด 
  (ควบคุมโดยทางออม) 
 ที่มา  (ปานเพชร  ชินินทร  และขวัญชยั  สินทิพยสมบูรณ, 2542, หนา  190 
 

  หลักการทํางาน  
  จากภาพที่  4.31  เมื่อกดวาลว  (3/2)  1.2  หรือ  1.4  ตัวใดตวัหนึ่งจะไมมีลมออก กระบอกสบู 
ก็ไมทํางาน  จะตองกดวาลว  1.2  และ  1.4  พรอมกัน  ลมจึงผานวาลวความดันสองทาง 1.6  ออก  2(A)  
ไป  14(Z)  ทําใหวาลว  (5/2)  1.1  เล่ือน  ลมจึงเขากระบอกสูบ  ทําใหลูกสูบเคลื่อนที่ออก  เมื่อปลอยมือ
ลมไหลจาก  14(Z)  ผานวาลว  1.6, 1.2,  หรือ  1.4  ออก  3(R)  ลูกสูบยงัคงคางอยู เมื่อกดวาลว  (3/2)  1.3  
ลมจาก  1(P)  ไป  2(A)  เขา  12(Y)  วาลว  (5/2) 1.1  จะเลื่อนกลับ  ทาํใหลมเขากระบอกสูบ  ลูกสูบ
จะเคลื่อนที่กลับ 
  ถาตองการควบคุมการทํางานเพื่อความปลอดภัย  ทําไดโดยการกดพรอมกันหลายจุด  
และจะตองนําวาลวความดันสองทางมาตออันดับกัน  จะเห็นวาจํานวนวาลวควบคุมความดันสองทาง 
จะนอยกวาจํานวนสัญญาณที่ตองการ ควบคุม  1  ตัว 
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 วาลวปรับอัตราการไหลทางเดียว   
 วาลวปรับอัตราการไหลทางเดียวหรือวาลวควบคุมความเร็ว  เปนวาลวที่มีลมถูกควบคุม
ปริมาณการไหลใหไหลไดทางเดียว  สวนอีกทิศทาง  ลมจะไหลผานวาลวกันกลับโดยไมถูกควบคุม
แสดงไดดังภาพที่  4.32 
 โครงสรางประกอบดวยวาลวกันกลับตอขนานกับวาลวควบคุมการไหลชนิดปรับได ควบคุม
การทํางานโดยมือหรือกลไกลูกกลิ้งกด 
 

 
 

ภาพที่  4.32  วาลวปรับอัตราการไหลทางเดียว 
   ที่มา  (ประวิตร  ลิมปะวัฒนะ, 2540, หนา 130) 
 
   หลักการทํางาน  
  เมื่อใหลมเขาดาน  2(A)  ลมสามารถดันล้ินหรือลูกบอลของวาลวกันกลับ  และผานได 
สะดวกโดยไมถูกควบคุม  แตถาเปลี่ยนใหลมเขาดาน  1(P)  ลมจะดันล้ินหรือลูกบอลใหปดทาง  ทําให 
ลมออกไมได  ลมจึงไหลผานวาลวควบคุมอัตราการไหลอยางชา ๆ  ซ่ึงจะปรับใหลมไหลออกชา ๆ    
ดวยมือ    
  การนําไปใชงาน  ใชกับวงจรที่ตองการควบคุมใหลูกสูบทํางานอยางชา ๆ ซ่ึงจะติดตัง้
โดยตรงที่ทอทางเขาและออกของกระบอกสูบ  การติดตั้งมี  2  วิธีคือ 
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  การติดตั้งแบบควบคุมลมเขา  (inlet  air  controlled) 
  การติดตั้งวาลวปรับอัตราการไหลทางเดียวแบบควบคุมลมเขา  (meter  in)  แสดงได 
ดังภาพที่  4.33 
 

 
 

ภาพที่  4.33  การติดตั้งวาลวปรับอัตราการไหลทางเดยีวแบบควบคุมลมเขา 
 ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 162) 
 
  หลักการทํางาน  
  จากภาพที่  4.33 (ก)  เมื่อกดวาลว  (3/2) 1.2  ลมจะไหลจาก  1(P)  ไป  2(A)  ผานวาลว
ควบคุมอัตราการไหล  1.02  ทําใหปริมาณลมถูกปรับใหนอยตามตองการ  ลูกสูบจึงเคลื่อนที่ออกอยาง
ชา ๆ  เมื่อปลอยมือ  วาลว  (3/2) 1.2  จะเลื่อนกลับโดยสปริง  ลมจากกระบอกสูบจงึถูกระบายทิ้งโดย
ผานวาลวกนักลับจากทอ  2(A)  ไป  3(R)ทําใหลูกสูบเคลื่อนที่กลับตามปกติดวยแรงสปริงภายใน 
  จากภาพที่  4.33 (ข)  เมื่อกดวาลว  (5/2) 1.2  ลมจะไหลจาก  1(P)  ไป  4(A)  ผานวาลว
ควบคุมอัตราการไหล  1.02  ทําใหปริมาณลมถูกปรับใหนอยตามตองการ  ลูกสูบจึงเคลื่อนที่อยางชา ๆ 
สวนทางกานสูบ ลมจะระบายทิ้งผานวาลวกันกลับ  1.03  โดยไมถูกควบคุมลมออก  เมื่อปลอยมือ วาลว  
(5/2) 1.2  จะเลื่อนกลับโดยสปริง  ลมจึงเขาจาก  1(P)  ไป  2(B)  ผานวาลวควบคุมอัตราการไหล  1.03  
ทําใหลูกสูบเคลื่อนที่กลับอยางชา ๆ  ดานลูกสูบลมจะระบายทิ้งผานวาลวกันกลับ  1.02  โดยไมถูก
ควบคุมลมออก 
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  การติดตั้งแบบควบคุมลมออก  (outlet  air  controlled) 
  การติดตั้งวาลวปรับอัตราการไหลทางเดียวแบบควบคุมลมออก  (meter  out) แสดงได
ดังภาพที่  4.34 
 

 
 

ภาพที่  4.34  การติดตั้งวาลวปรับอัตราการไหลทางเดยีวแบบควบคุมลมออก 
 ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 162) 
 

  หลักการทํางาน  
  จากภาพที่  4.34 (ก)  เมื่อกดวาลว  (3/2) 1.2  ลมจะไหลจาก  1(P)  ไป  2(A)  ผานวาลว
กันกลับ  1.01  และลูกสูบเคลื่อนที่ออกตามปกติ  เมื่อปลอยมือ  วาลว  (3/2) 1.2  จะเลื่อนกลับโดยสปริง  
ลมจากกระบอกสูบจึงระบายทิ้งผานวาลวควบคุมอัตราการไหล 1.01 ทําใหปริมาณลมถูกปรับใหนอย
ตามตองการ  ลมจะระบายทิง้อยางชา ๆ  และลูกสูบเคลื่อนที่กลับอยางชา ๆ 
  จากภาพที่  4.34 (ข)  เมื่อกดวาลว  (5/2) 1.2  ลมจะไหลจาก  1(P)  ไป  4(A)  ผานวาลว
กันกลับ  1.01  และลูกสูบจะเคลื่อนที่ออก  แตลมที่ระบายทิ้งทางดานกานสูบจะถูกควบคุมปริมาณการ
ไหลโดยผานวาลวควบคุมอัตราการไหล  1.02  ทําใหลมระบายทิ้งอยางชา ๆ  ลูกสูบจึงเคลื่อนที่ออก
อยางชา ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เมื่อปลอยมือ  วาลว  (5/2)  1.2  จะเลื่อนกลับโดยสปริง  ทําใหลมไหลเขา
กระบอกสูบโดยผานวาลวกันกลับ  1.02  แตลมระบายทิ้งจะถูกควบคุมโดยวาลวควบคุมอัตราการไหล  
1.01  ทําใหลูกสูบเคลื่อนที่กลับอยางชา ๆ 
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ตารางที่  4.1  การเปรียบเทยีบวงจรการควบคุมลมเขาและลมออกจากกระบอกสูบ 

การควบคุมลมเขา การควบคุมลมออก 
1.  ลมไหลเขากระบอกสูบชา ๆ ตองสะสม 
     ความดันในการสตารต 
2.  การเคลื่อนที่ลูกสูบไมสม่ําเสมอ  เพราะไมมี 
     ความดันลมมาตานทางดานกานสูบ 
3.  เหมาะสําหรับกระบอกสบูที่มีขนาดเล็กหรือ 
     กระบอกสบูทางเดียว 

1.  เมื่อมีลมเขากระบอกสูบ  ลูกสูบจะเคลื่อนที่ 
     ออกทันทีโดยไมตองสะสมความดัน 
2.  การเคลื่อนที่ของลูกสูบจะสม่ําเสมอเพราะมี 
     ความดันลมมาตานทางดานกานสูบ 
3.  เหมาะสําหรับกระบอกสบูทํางานสองทาง 

 

 ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 164) 
 
  วาลวปรับอัตราการไหลทางเดียว  ควบคุมการทํางานโดยกลไกลูกกลิ้งกด แสดงไดดัง
ภาพที่  4.35 
 

 
 

ภาพที่  4.35  วาลวปรับอัตราการไหลทางเดียว  ควบคุมการทํางานโดยกลไกลูกกล้ิงกด 
 ที่มา  (ปานเพชร  ชินินทร  และขวัญชยั  สินทิพยสมบูรณ, 2542, หนา  152 
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 วาลวชนดินี้ใชติดตั้งในวงจรที่ตองการควบคุมใหลูกสูบเคลื่อนที่เขาและออกระหวางชวง
ชักใหชากวาปกติ  โดยใชกานสูบเปนตัวกดลูกกล้ิงบังคับใหลมเขานอย  เมื่อลูกกล้ิงไมถูกกด  ลมก็จะ
ไหลผานอิสระ วาลวชนดินีม้ีทั้งแบบปกตเิปดและปกตปิด และปรับปริมาณลมไหลผานวาลวมากหรือ
นอยไดโดยการปรับสกรู 
 
  วาลวคายไอเสียเร็ว    
  วาลวคายไอเสียเร็วชวยระบายลมทิ้งจากกระบอกสูบออกสูบรรยากาศไดเร็วโดยไมตอง
ไหลผานวาลวตัวอ่ืน ๆ  ทําใหลูกสูบเคลื่อนที่ไดเร็วกวาปกติ  ซ่ึง  ณรงค  ตันชีวะวงศ  (2542, หนา 9)  
อธิบายวา โครงสรางวาลวนั่งบาจะมีลูกบอลหรือแผนไดอะแฟรมขวางภายในตัวเรือน มีรูลมเขา 1 รู         
รูลมออก  1  รู  รูระบายลมทิ้ง  1  รู แสดงไดดังภาพที่  4.36 
 

 
 

ภาพที่  4.36  วาลวคายไอเสียเร็ว 
   ที่มา  (ประวิตร  ลิมปะวัฒนะ, 2540, หนา 123) 
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  หลักการทํางาน  
  จากภาพที่  4.36  เมื่อลมเขา  1(P)  ล้ินจะเลื่อนไปปดรูลม  3(R)  ทําใหลมไหลออก  2(A)  
ตามปกติ  แตเมื่อลมระบายทิ้งออกมาทาง  2(A)  ล้ินจะเลื่อนปดทาง  1(P)  ทําใหลมระบายสูบรรยากาศ
ที่  3(R)  โดยตรง 
  การนําไปใชงาน  ใชกับวงจรที่ตองการควบคุมใหลูกสูบทํางานอยางรวดเร็ว 
 
  วงจรควบคุมความเร็วกระบอกสูบที่ใชวาลวคายไอเสียเร็ว  แสดงไดดังภาพที่  4.37 
 

 
 

ภาพที่  4.37  วงจรควบคุมความเร็วกระบอกสูบที่ใชวาลวคายไอเสียเร็ว 
  ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 166) 
 
  หลักการทํางาน 
  จากภาพที่  4.37 (ก)  เมื่อกดปุมสตารท  (3/2)  1.2   จะทําใหลมผานไปยัง  1(P)  และ
ไปออกที่  2(A)  ของวาลวระบายไอเสยีเร็ว  มีผลทําใหลูกสูบเคลื่อนที่ออก  เมื่อปลอยมือออกจากปุม
สตารท  จะทาํใหลมจากกระบอกสูบไหลผาน  2(A)  ไประบายลมทิ้งที ่ 3(R)  ของวาลวระบายไอเสียเร็ว 
มีผลทําใหลูกสูบเคลื่อนที่กลับเร็วกวาปกติ 
  จากภาพที่  4.37  (ข)  เมื่อกดวาลว (5/2)  1.2  ลมจะไหลจาก  1(P)  ไป  4(A)  เขากระบอกสูบ 
ทําใหลูกสูบเคล่ือนที่ออกอยางรวดเร็ว  เพราะลมทิ้งทางดานกานสูบจะระบายออกอยางรวดเร็วโดยผาน
วาลวคายไอเสียเร็ว  1.02  เมื่อปลอยมือ วาลว  (5/2)  1.2  จะเลื่อนกลับดวยสปริง  ลมจึงไหลจาก  1(P) 
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ไป  2(B)  โดยเขา  1(P)  ผาน  2(A)  ของวาลวคายไอเสยีเร็ว  1.02  เขากระบอกสูบและลมระบายทิ้งผาน  
4(A)  ไป  5(R)  ตามปกติ  ทาํใหลูกสูบเคลื่อนที่กลับตามปกติ 
 

วาลวควบคุมความดัน   

 วาลวควบคุมความดัน  (pressure  control  valves)  คือ  วาลวที่ควบคุมความดันดานใชงาน
ใหมีคาคงที่ตามตองการ  วาลวควบคุมความดันแบงตามลักษณะการใชงานเปน  3  ชนิด   
 1.  เพรสเชอรเรกูติงวาลว  หรือวาลวปรับลดความดนั  (pressure  regulating  valve) 
 2.  เพรสเชอรลิมิตติงวาลว  หรือวาลวจํากดัความดนั  (pressure  limiting  valve) 
 3.  ซีเควนวาลว หรือวาลวจํากัดลําดับ  (sequence  valve) 
 
 1.  วาลวปรับลดความดนั  (pressure  regulating  valve) 
  ทําหนาที่รักษาความดันใชงานใหคงที่เสมอ  ถึงแมวาความดันทางดานลมเขาจะไมคงที ่
แตจะตองมีคาความดันสูงกวาความดันใชงานเล็กนอย  ซ่ึง  ฐิฑารีย  ถมยา  (2546, หนา 167) ไดแบง 
เปน  2  ชนิด  คือ  เพรสเชอรเรกูเลติงวาลว  หรือวาลวปรับลดความดันชนิดไมมีรูระบายลมและมี 
รูระบายลม 
  1.1  วาลวปรับลดความดันชนิดไมมีรูระบายลม 
   หลักการทํางาน  
   จากภาพที่ 4.38 (ก) เมื่อความดันลมผานเขามาทางดาน 1(P) จะมีแรงกดลงที่สปริง 
ซ่ึงจะปรับความดันลมที่สกร ู  แรงดันสปรงิจะกดบงัคับวาลวแผนกลมหรือล้ินเล็กสําหรับปด-เปดลมเขา 
เมื่อความดนัลมเขามาโดยมคีวามดนัไมเกนิที่ตั้งไว  แรงตานสปรงิจะนอยกวา  จึงทําใหกานกระทุงวาลว
ดันแผนไดอะแฟรมเปด  ลมจึงสามารถผานจาก  1(P)  ไป  2(A)  ได ถาความดนัลมทางดานลมออก  2(A)  
เพิ่มขึ้น แผนไดอะแฟรมจะเลื่อนลงและตานแรงสปริง ทําใหวาลวแผนกลมปด ลมจึงไมสามารถผาน
ไปได 
   การนําไปใชงาน  ใชรวมกับชุดควบคุมและปรับปรุงคุณภาพลมอัด  (service  unit) 
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   ภาพที่  4.38  วาลวปรับลดความดัน 
ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2548, หนา 168) 

      
  1.2  วาลวปรับลดความดันชนิดมีรูระบายลม 
   หลักการทํางาน  
   จากภาพที่  4.38  (ข)  ความดนัใชงานปกติจะไหลออกโดยกดลงผานแผนไดอะแฟรม
และสปริง  ซ่ึงทําหนาที่ปรับแตงใหทาํงานที่ความดนัตามตองการ  โดยปรับที่สกรูดานลาง  เมื่อความดัน
ทางดานลมออก  2(A)  สูงกวาปกติ  ทําใหแผนไดอะแฟรมถูกแรงกดมาก  ก็จะเลือ่นลงไปกดสปริง  
ทําใหพื้นที่หนาตัดทางดานลมเขาแคบลงหรือปด  เปนการรักษาความดันใชงานปกติ  แตถาความดัน
ลมออกสูงกวามาก  จะมีแรงกดที่แผนไดอะแฟรมมาก  ทําใหแผนไดอะแฟรมเปด ลมอัดบางสวนจะ
ระบายออก 3(R)  เมื่อความดันดานลมออกลดลง แรงดนัสปริงจะดันวาลวแผนกลมหรือล้ินเล็กใหเปด  
ทําใหบาล้ินเปดกวางขึ้น ความดันลมจึงเขามาไดมากขึ้น และทําใหลมออกไป 2(A) ได  เปนการ
ควบคุมความดันที่ใชงานใหคงที่สม่ําเสมอ 
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 2.  วาลวจํากัดความดัน  (pressure  limiting  valve) 
  วาลวจาํกดัความดัน  ทาํหนาที่เปนวาลวความปลอดภัย  (safety valve)  คือ  เปนตวัรักษา
ความดันไมใหสูงเกินกวาคาความดันที่ตั้งไว แสดงไดดงัภาพที่  4.39 
 

 
 

ภาพที่  4.39  วาลวจํากัดความดัน 
   ที่มา  (ประวิตร  ลิมปะวัฒนะ, 2540, หนา 125) 

 
  หลักการทํางาน  
  วาลวจํากัดความดันหรือวาลวนิรภัยจะเปนตวัจํากัดความดันลมที่มีคาสูง  เพื่อระบายลม
ออกสูบรรยากาศ  โดยเมื่อความดนัลมทีเ่ขามาในระบบมคีาสูงเกนิพกิัดที่ตั้งไว  ลมจะไปดนัสปริงทาํให 
ล้ินวาลวเล่ือนออกมีผลใหลมที่เขามารู  1(P)  ถูกระบายทิ้งที่รู  3(R)  ทันที  โดยปกติแลว  วาลวจาํกัด
ความดันจะติดตั้งไวที่ถังเก็บลม 
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 3.  วาลวจัดลําดับ  (sequence  valve) 
  วาลวจดัลําดับทําหนาที่เปนวาลวสะสมความดันถึงระดับความดันที่ตั้งไวจึงจะทํางาน  
แสดงไดดังภาพที่  4.40 
 

 
 

ภาพที่  4.40  ซีเควนวาลว  หรือวาลวจดัลําดับ 
  ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 270) 

 
  หลักการทํางาน  

  จากภาพที่ 4.40 ลมจะสะสมความดันจนถึงพิกัดที่ตั้งไวมาเขาที่  12(Z)  ทําใหล้ินวาลว
เล่ือน  ลมจาก  1(P)  จะไปออกที่  2(A)  ของวาลวจดัลําดับ 
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ถาหากลมมีปริมาณไมเพยีงพอก็ไมสามารถไปดันใหสปริงทํางานได  ตองรอใหลมมีปริมาณเพียงพอ
กอนจึงจะทํางานได 
  การนําไปใชงาน  สามารถนําไปใชกับงานที่ตองการใชความดันไปควบคุมการเปด-ปด 
การทํางานของวงจร 
 

   การใชวาลวจัดลําดับควบคุมกระบอกสูบทํางานสองทางลูกที่  2  ใหลูกสูบเคลื่อนที่  
ออกตามลําดับ  แสดงไดดังภาพที่ 4.41 
 

 

 

1.3 

 
ภาพที่  4.41  การใชวาลวจดัลําดับควบคุมกระบอกสูบทาํงานสองทางลูกที่  2  

   ใหลูกสูบเคลื่อนที่  ออกตามลําดับ 
 ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 171) 

 
  หลักการทํางาน  
  จากภาพที่  4.41  เมื่อกดวาลว  (3/2)  1.2  ทําใหวาลว  (5/2)  1.1  เล่ือน  ลมเขากระบอกสบู
ลูกที่  1  ทําใหลูกสูบเคลื่อนที่ออก  พรอมกันนั้นลมสวนหนึ่งจะไปเขา  12(Z)  ของวาลวจดัลําดับ  2.2  
เมื่อความดันลมถึงระดับ  ที่ตั้งไวทําใหล้ินภายในวาลวจดัลําดับเลื่อน  ลมจะผานจาก  1(P)  ไป  2(A) 
และไปเขา 14(Z) ทําใหวาลว  (5/2) 2.1  เล่ือน  ลมเขากระบอกสูบลูกที่  2  ลูกสูบจงึเคลื่อนที่ออกจน
สุดชวงชักไปกดวาลว  (3/2)  1.3  ทําใหวาลว  (5/2) 1.1 เล่ือนกลับ  ลูกสูบลูกที่  1  จึงเคลื่อนที่กลับ ไมมี
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ลมเขา  วาลวจัดลําดับจึงเลื่อนกลับ  ไมมีลมเขา  14(Z)  วาลว  (5/2)  2.1  จึงเลื่อนกลับดวยสปริง ทําให
ลูกสูบลูกที่  2  เคล่ือนที่กลับ 
 
  การใชวาลวจัดลําดับควบคุมกระบอกสูบทํางานสองทางใหลูกสูบเคลื่อนที่กลับ แสดง
ไดดังภาพที่  4.42 
 

 
 

ภาพที่  4.42  การใชวาลวจดัลําดับควบคุมกระบอกสูบทาํงานสองทาง 
   ใหลูกสูบเคลื่อนที่กลับ 
  ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 171) 

 
  หลักการทํางาน  
  จากภาพที่  4.42  เมื่อกดวาลว  (3/2)  1.2  ทําใหวาลว  (5/2)  1.1  เล่ือนลมเขากระบอกสูบ  
ลูกสูบเคลื่อนที่ออก  พรอมกันนัน้ลมสวนหนึ่งจะไปเขา  12(Z)  ของวาลวจดัลําดับ  1.3  เมื่อความดนัลม
ถึงระดับที่ตั้งไว  ทาํใหล้ินภายในวาลวจัดลําดับเล่ือน  ลมจึงผาน  1(P)  ไป  2(A)  เขา  12(Y)  ทําให
วาลว  (5/2)  1.1  เล่ือนกลับ  ลมเขากระบอกสูบ  ลูกสูบเคลื่อนที่กลับ 
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วาลวปด-เปด  และวาลวผสม  (shut  off  valve  and  valve  componations) 

 1.  วาลวปด-เปด 
  วาลวปด-เปดมีหนาที่เปดและปดทางไหลของลม 
 

 
 

   ภาพที่  4.43  วาลวปด-เปด   
ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 172) 

 
  หลักการทํางาน  
  ตําแหนงปกติ  ลมจะถูกปด 
  ตําแหนงการทาํงาน เมื่อโยกวาลวเปดคางตําแหนง ลมจะไหลออกเมื่อโยกวาลวกลับ
ตําแหนงเดิมลมจะถูกปด 
  การนําไปใชงาน  ใชเปด -  ปดลมเขาระบบ 
 
 2.  วาลวตั้งเวลาหรือวาลวหนวงเวลา   
  วาลวตั้งเวลาหรือวาลวหนวงเวลาเปนวาลวท่ีทําหนาที่ตั้งเวลาที่จะทํางาน 
  โครงสรางเปนวาลวผสมชนดิหนึ่ง  ประกอบดวยวาลวควบคุมทิศทาง  3/2  เล่ือนดวยลม  
กลับดวยสปริงโดยใชวาลวปรับอัตราการไหลทางเดยีวและหองเก็บลมทําหนาที่รอเวลาที่จะทํางาน 
แบงเปน  2  ชนิด  คือ 
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  2.1  วาลวตั้งเวลาหรือวาลวหนวงเวลาชนิดปกติปด  (normally  closed)  เปนวาลวท่ีรอเวลา
ทํางานเมื่อมีลมเขาตามระยะเวลาที่ตั้งไว 
  2.2  วาลวตั้งเวลาหรือวาลวหนวงเวลาชนิดปกติเปด (normally  opened)  เปนวาลวที่ทํางาน
เมื่อมีลมเขา  แลวรอเวลาหยดุทํางานเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว 
 
  วาลวตั้งเวลาหรือวาลวหนวงเวลาปกติปด  แสดงไดดังภาพที่  4.44 
 

 
 

ภาพที่  4.44  วาลวตั้งเวลาหรอืวาลวหนวงเวลาชนิดปกตปิด 
  ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 173) 
 
  หลักการทํางาน  
  ตําแหนงปกติ  ลม  1(P)  จะถูกปด  ลมจาก  2(A)  ระบายไป  3(R)  (วาลว  3/2  ปกติปด) 
  ตําแหนงการทาํงาน เมื่อมีลมเขา 12(Z) ผานวาลวปรับอตัราการไหลทางเดียว ซ่ึงปรับ
ใหลมเขามากหรือนอยตามระยะเวลาที่ตองการ ลมจะเขามายังหองเกบ็สะสมลมใหมีปริมาณมากเพียง
พอที่จะดนัแผนกลมของวาลว  3/2  ใหเล่ือน  ลมจึงไหลจาก  1(P)  ไป  2(A)  เมื่อไมมีลมมาที่  12(Z)  
ลมภายในหองเก็บลมจะไหลยอนกลับออกมาทางดานวาลวกันกลับออกสูบรรยากาศ แผนกลมของ
วาลว 3/2  เล่ือนกลับดวยแรงสปริงภายในจะปดทางลม  1(P)  ทําใหลม  2(A)  ไหลออกไป  3(R) 
  การนําไปใชงาน  ใชควบคุมใหกระบอกสบูรอเวลาทํางาน 
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  วาลวตั้งเวลาหรือวาลวหนวงเวลาปกติเปด  แสดงไดดังภาพที่  4.45 
 

 
 

ภาพที่  4.45  วาลวตั้งเวลาหรอืวาลวหนวงเวลาชนิดปกตเิปด 
   ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 174) 
 
  หลักการทํางาน  
  ตําแหนงปกติ  ลมจาก  1(P)  ไป  2(A) , 3(R)  ระบายทิ้ง  (วาลว  3/2  ปกติเปด) 
  ตําแหนงการทาํงาน  เมื่อลมเขา  10(Z)  ผานวาลวปรับอตัราการไหลทางเดียว  และรอ
เวลาจนลมมีความดันตามทีต่ั้งไวจึงจะทําใหวาลว  3/2  เล่ือนมาปดทางลม  1(P)  ลมจึงไหลจาก  2(A)  
ระบายไป  3(R) 
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  การนําไปใชงาน  ใชควบคุมใหกระบอกสูบรอเวลาหยุดทํางาน  ระยะเวลาการตั้ง  1-30  
วินาที  ขึ้นอยูกับถังเก็บสะสมลม  ถาเพิ่มขนาดของถงัเกบ็ลม  ระยะเวลาจะนานขึ้น  การทํางานของวาลว
จะถูกตองเทีย่งตรง ตองปรับลมใหสะอาดและรักษาความดันใหคงที่ 
 
  วงจรการทาํงานของกระบอกสูบทํางานสองทางโดยใชวาลวตั้งเวลาหรือวาลวหนวงเวลา
ปกติปด แสดงไดดังภาพที่  4.46 
 

 
 

ภาพที่  4.46  วงจรการทํางานของกระบอกสูบทํางานสองทางโดยใชวาลวตั้งเวลา 
  หรือวาลวหนวงเวลาปกติปด   
 ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 175) 

 
  หลักการทํางาน  

  จากภาพที่  4.46  เมื่อกดวาลว  (3/2)  1.2  ลมเขา  14(Z)  ทําใหวาลว  (5/2)  1.1  เล่ือน  ลม
จึงเขากระบอกสูบ  ทําใหลูกสูบเคลื่อนที่ออก  ขณะที่ลมเขากระบอกสูบ  ลมสวนหนึ่งจะไปเขา  12(Z)  
ของวาลวตั้งเวลา  1.3  (วาลว  3/2  ปกติปดจะเลื่อนเปดตามระยะเวลาที่ตั้ง)  ทําใหลมผาน  1(P)  ไป  2(A)  
เขา  12(Y)  ทําใหวาลว  (5/2)  1.1  เล่ือนกลับ  ลมจึงเขากระบอกสูบ  ทําใหลูกสูบเคลื่อนที่กลับ  ซ่ึงจะ
เคล่ือนที่ออกไปไมสุดชวงชักก็ได  ถาตั้งเวลาใหวาลว  1.3  ทํางานเร็ว 
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  วงจรการทํางานของกระบอกสูบทํางานสองทางโดยใชวาลวตั้งเวลาหรือวาลวหนวง 
  เวลาปกติเปดตอรวมกับวาลว  3/2  ปกติปด เล่ือนดวยกลไกลูกกลิ้งกด  แสดงไดดัง
ภาพที่  4.47 
 

 
 

ภาพที่  4.47  วงจรการทํางานของกระบอกสูบทํางานสองทางโดยใชวาลวตั้งเวลาหรอืวาลว 
  หนวงเวลาปกติเปดตอรวมกบัวาลว  3/2  ปกติปด  เล่ือนดวยกลไกลูกกล้ิงกด 
 ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 176) 
   
  หลักการทํางาน  
  จากภาพที่  4.47  เมื่อกดวาลวคางตําแหนง  (3/2)  1.2  ลมจะไหลผานวาลวตั้งเวลาปกติ
เปด  1.4  และวาลว  (3/2) 1.6  (ถูกกานสูบกด)  และ  14(Z)  ทําใหวาลว  (5/2)  1.1  เล่ือน  ลมจึงเขา
กระบอกสูบ ทําใหลูกสูบเคล่ือนที่ออกอยางชา ๆ  (ลมจากดานกานสูบไหลผานวาลวปรับอัตราการไหล
ทางเดียว  1.02  ควบคุมลมดานออก)  (วาลว  1.6  เล่ือนกลับตําแหนงปกติ)  ไปกดวาลว  (3/2)  1.3  
ลมจึงเขา  12(Z)  ของวาลวตัง้เวลาปกติปด  (1.5)  (วาลว  3/2  ปกติปด  จะเล่ือนเปด)  เมื่อถึงกําหนดวาลว
ตั้งเวลา  1.5  เล่ือน  ลมจะไหลผาน  1(P)  ไป  2(A)  เขา  12(Y)  ของวาลว  (5/2)  1.1  เล่ือนกลับ  ลม
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จึงเขากระบอกสูบ  ทําใหลูกสูบเคลื่อนที่กลับ  ขณะที่ลมผานวาลวตั้งเวลา  1.4  ลมสวนหนึ่งจะไปเขา  
10(Z)  ทําใหวาลวภายในทํางานตามระยะเวลาที่ตั้ง  (วาลว  3/2  ปกติเปดเล่ือนปด)  ลมไมสามารถไหล
ผานวาลวตั้งเวลาไดลูกสูบจึงไมเคล่ือนที่ออก  จะตองกดวาลว  (3/2)  1.2  กลับตําแหนงปกติปดกอน  
ซ่ึงทําใหวาลวตั้งเวลา  1.4  กลับตําแหนงปกติเปด  แลวจึงกดวาลว  (3/2)  1.2  อีกครั้ง  จะทําใหลูกสูบ
เคล่ือนที่ออก 
 
  วงจรการทาํงานของกระบอกสูบทํางานสองทางโดยใชวาลวตั้งเวลาหรือวาลวหนวงเวลา
ทั้งสองชนิดตอรวมกับวาลว  3/2  ปกติปด  เล่ือนดวยกลไกลูกกล้ิงกด  แสดงไดดังภาพที่  4.48 
 

 
 
ภาพที่  4.48  วงจรการทํางานของกระบอกสูบทํางานสองทางโดยใชวาลวตั้งเวลาหรอืวาลวหนวง 

 เวลาทั้งสองชนิดตอรวมกับวาลว  3/2  ปกติปด  เล่ือนดวยกลไกลูกกล้ิงกด 
 ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 177) 
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  หลักการทํางาน  
  จากภาพที่  4.48  เมื่อโยกวาลวคางตําแหนง  (3/2)  1.2  ลมจะผานวาลวตั้งเวลาปกตเิปด  
1.4  และวาลว  (3/2)  1.6  (ถากานสูบกด)  เมื่อลมเขา  14(Z)  วาลว  (5/2)  1.1  เล่ือน  ลมเขากระบอกสูบ
ลูกสูบจะเคลื่อนที่ออกไปกดวาลว  (3/2)  1.3  ทําใหวาลว  1.6  เล่ือนกลับตําแหนงปกติ  ขณะที่ลมไหล
ผานวาลวตั้งเวลา  1.4   ลมสวนหนึ่งจะเขาไป  10(Z)  ทําใหวาลวภายในทํางานตามระยะเวลาที่ตั้ง  (วาลว)  
3/2  ปกติเปด  เล่ือนปด)  ลมจึงไมสามารถไหลผานวาลวตัง้เวลาได  เมือ่วาลว  1.1  เล่ือนกลับดวยวาลว  
(3/2)  1.3  ลูกสูบจึงเคลื่อนที่กลับมากดวาลว  1.6  แตลูกสูบไมสามารถเคลื่อนที่ออกอีกครั้งไดเพราะวาลว
ตั้งเวลา  1.4  ทํางาน  ลมจึงผานไมได  ถาตองการใหลูกสูบเคลื่อนที่ตองโยกวาลว  1.2  กลับ  ตําแหนง
ปกติปด  และทําใหวาลวตั้งเวลา  1.4  กลับตําแหนงปกติเปด  แลวจึงโยกวาลว  1.2  อีกครั้ง  จะทาํให
ลูกสูบเคลื่อนที่ออก 
 

สรุป 

 วาลวในระบบนิวแมตกิสจะทําหนาที่ควบคุมอุปกรณทํางานในระบบใหมีความสะดวกและ
ปลอดภัย  ในการควบคุมการทํางานของระบบสามารถแบงออกเปน  4  ประเภท  คือ  วาลวควบคุมทศิทาง  
จะทําหนาที่ควบคุมลมอัดใหไหลผานวาลวไปในทิศทางที่ตองการ  เปนตัวเปดหรอืปดใหกระบอกสูบ
ทํางานหรือควบคุมอัตราการไหลของลมอัด  ทาํใหลูกสูบเคลื่อนที่ออกและเคลื่อนที่กลับ  สวนวาลว
ควบคุมอัตราการไหลเปนวาลวควบคุมปริมาณลมใหไหลผานไดนอยกวาปริมาณปกติจะมีลักษณะการ
ทํางานได  2  ชนิด  คือ  วาลวควบคุมอัตราการไหลชนิดปรับไดและปรับไมได  ทางดานวาลวควบคุม
ความดนันัน้เปนวาลวควบคุมความดนั  ทางดานใชงานใหมีคาคงที่ตามตองการ  สวนวาลวปด  เปดและ
วาลวผสมจะมหีนาที่การปดและการเปดทางไหลของลมเทานั้น 
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แบบฝกหดั 
 
1.  จงยกตวัอยางพรอมเขียนภาพของวาลวควบคุมทิศทางมาใหเขาใจ 
2.  วาลวควบคมุอัตราการไหลแบงตามโครงสรางและลักษณะการทํางานไดกี่ชนิด 
3.  จงอธิบายหนาที่ของวาลวควบคุมความดัน  พรอมยกตัวอยางมาใหเขาใจ 
4.  จงอธิบายถึงหนาที่ของวาลวปด - เปด  พรอมยกตวัอยางมาใหเขาใจ 
5.  จากภาพจงอธิบายหลักการทํางานของวาลว  4/2 
 

 
 
6.  จงอธิบายวงจรการควบคมุการทํางานในระบบนวิแมติกสมาใหเขาใจ 
     6.1  การควบคุมโดยทางตรง  (direct  control) 
     6.2  การควบคุมโดยทางออม  (indirect  control) 
7.  นิวแมตกิส  รีตสวิตซ  หมายถึงอะไร  และมีหลักการทํางานอยางไร 
8.  ซีเควนซวาลวหรือวาลวจดัลําดับ  (sequence  valve)  มีหนาที่และหลักการทํางานอยางไร 
9.  วาลวชนดิใดใชควบคุมกระบอกสูบใหทํางานโดยลูกสูบเคลื่อนที่กลับอยางรวดเรว็ 
10.  หนาที่ของวาลวตั้งเวลาหรือวาลวหนวงเวลามหีนาที่อะไร 



 137 
 

เอกสารอางอิง 
 
ฐิฑารีย  ถมยา. (2546). นิวแมติกสและนิวแมติกสไฟฟาเบื้องตน. กรุงเทพฯ: สมาคมสงเสริม 
 เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน). 
ณรงค  ตันชีวะวงศ. (2547). นิวแมติกสอุตสาหกรรม (พมิพคร้ังที่ 3). กรุงเทพฯ: สมาคมสงเสริม 
 เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน). 
ธนะรัตน  แตวัฒนา. (2541). นิวแมติกสอุตสาหกรรม. ปทุมธานี: คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวโิรฒ. 
บี  แทค. (2530). วงจรและการทดลองนิวแมติกส. กรุงเทพฯ: เสริมวิทยบรรณาคาร. 
ประวิตร  ลิมปะวัฒนะ. (2540). นิวแมติกส. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
ปานเพชร  ชินนิทร  และขวญัชัย  สินทิพยสมบูรณ. (2542). นิวแมติกอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ:  
 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. 
มนูญ  ช่ืนชม. (2544). นิวแมติกสไฟฟาเบื้องตน (พิมพคร้ังที่ 9). กรุงเทพฯ: สมาคมสงเสริม 
 เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน). 
มงคล  อาทิภานุ. (2541). นิวแมติกส 1. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
เอลเว (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท. (ม.ป.ป.). Experimental manual:advanced electropneumatics.  
 กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 
________. (ม.ป.ป.). Experimental manual:basic electropneumatics. กรุงเทพฯ:ม.ป.ท. 
Bosch. (n.d.). Bosch didactics. n.p.: n.p. 
 
 


	แผนบริหารการสอนประจำบทที่  4 
	หัวข้อเนื้อหา 
	วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
	วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
	สื่อการเรียนการสอน 
	การวัดและการประเมินผล 
	 เพื่อความสะดวกในการเลือกใช้วาล์วให้เหมาะสมกับการบังคับและควบคุม  ประวิทย์   
	วาล์วควบคุมทิศทาง   
	ภาพที่  4.1  โครงสร้างวาล์วควบคุมทิศทางแบบต่าง ๆ 

	 
	 วาล์วแบบพอพเพต 
	 
	ภาพที่  4.2  วาล์วควบคุมทิศทาง  2/2  แบบลูกบอลนั่งบ่า 

	  หลักการทำงาน  
	ภาพที่  4.4  วาล์วควบคุมทิศทาง  3/2  เลื่อนลิ้นไปด้วยลมอัด  เลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริง 
	  หลักการทำงาน  



	  หลักการทำงาน  
	  หลักการทำงาน  
	ภาพที่  4.7  วาล์วควบคุมทิศทาง  3/2  เลื่อนลิ้นไปด้วยขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า   
	   เลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริง 


	  หลักการทำงาน  
	   วาล์วแบบเลื่อน 

	 
	  วาล์วควบคุมทิศทาง  3/2  ปกติปิด  เลื่อนลิ้นไปด้วยมือ  เลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริง แสดงได้ดังภาพที่ 4.8 
	  หลักการทำงาน  
	  วาล์วแบบแผ่นหมุนหรือแบบโรตารี 
	 วงจรควบคุมการทำงานของกระบอกสูบ 
	 
	ภาพที่  4.11  กระบอกสูบทางเดียว  ใช้วาล์ว  2/2  ปกติปิด  เลื่อนลิ้นไปด้วยมือ   
	   เลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริง 


	  หลักการทำงาน  
	  หลักการทำงาน  
	 
	ภาพที่  4.13  กระบอกสูบทางเดียว  ใช้วาล์ว  3/2  ปกติปิด  เลื่อนลิ้นไปด้วยมือ 
	   เลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริง 


	  หลักการทำงาน  
	 
	ภาพที่  4.14  กระบอกสูบทำงานสองทาง  ใช้วาล์ว  4/2  เลื่อนลิ้นไปด้วยมือ  เลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริง 

	  หลักการทำงาน  

	แสดงได้ดังภาพที่  4.15 
	ภาพที่  4.16  กระบอกสูบทำงานสองทาง  ใช้วาล์ว  5/3  เลื่อนลิ้นไปด้วยมือโยก  ตำแหน่งกลางปิด 

	  หลักการทำงาน  
	  หลักการทำงาน  
	 
	ภาพที่  4.19  นิวแมติกส์รีดสวิตซ์และการติดตั้งที่กระบอกสูบ 


	  หลักการทำงาน  
	ภาพที่  4.21  วาล์วควบคุมอัตราการไหล  

	  การควบคุมกระบอกสูบทางเดียวโดยใช้วาล์วแบบคอคอดแสดงได้ดังภาพที่  4.24 
	 
	ภาพที่  4.24  การควบคุมกระบอกสูบทางเดียวโดยใช้วาล์วแบบคอคอด 


	  
	  หลักการทำงาน  
	 วาล์วกันกลับหรือเช็กวาล์ว   
	ภาพที่  4.25  วาล์วกันกลับหรือเช็กวาล์ว 
	ภาพที่  4.26  การใช้วาล์วกันกลับหรือเช็กวาล์ว 


	  หลักการทำงาน  
	  การนำไปใช้งานใช้ในวงจรที่ควบคุมการทำงานของกระบอกสูบได้หลายจุด 
	  หลักการทำงาน  
	ภาพที่  4.29  วาล์วความดันสองทางหรือวาล์วลมคู่ 

	  หลักการทำงาน  
	ภาพที่  4.30  การควบคุมกระบอกสูบทางเดียวที่มีจุดสตาร์ตพร้อมกัน  2  จุด 

	  หลักการทำงาน  
	 
	ภาพที่  4.31  การควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทางที่มีจุดสตาร์ตพร้อมกัน  2  จุด 


	  หลักการทำงาน  
	 
	ภาพที่  4.32  วาล์วปรับอัตราการไหลทางเดียว 


	  หลักการทำงาน  
	ตารางที่  4.1  การเปรียบเทียบวงจรการควบคุมลมเข้าและลมออกจากกระบอกสูบ

	การควบคุมลมเข้า
	 
	ภาพที่  4.35  วาล์วปรับอัตราการไหลทางเดียว  ควบคุมการทำงานโดยกลไกลูกกลิ้งกด 


	  หลักการทำงาน  
	ภาพที่  4.37  วงจรควบคุมความเร็วกระบอกสูบที่ใช้วาล์วคายไอเสียเร็ว 
	ภาพที่  4.39  วาล์วจำกัดความดัน 


	  วาล์วจัดลำดับทำหน้าที่เป็นวาล์วสะสมความดันถึงระดับความดันที่ตั้งไว้จึงจะทำงาน  แสดงได้ดังภาพที่  4.40 
	ออกตามลำดับ  แสดงได้ดังภาพที่ 4.41 
	 
	ภาพที่  4.41  การใช้วาล์วจัดลำดับควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทางลูกที่  2  
	   ให้ลูกสูบเคลื่อนที่  ออกตามลำดับ 
	ภาพที่  4.42  การใช้วาล์วจัดลำดับควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทาง 
	   ให้ลูกสูบเคลื่อนที่กลับ 
	 
	  หลักการทำงาน  



	  เวลาปกติเปิดต่อร่วมกับวาล์ว  3/2  ปกติปิด เลื่อนด้วยกลไกลูกกลิ้งกด  แสดงได้ดังภาพที่  4.47 
	ภาพที่  4.47  วงจรการทำงานของกระบอกสูบทำงานสองทางโดยใช้วาล์วตั้งเวลาหรือวาล์ว 
	  หน่วงเวลาปกติเปิดต่อร่วมกับวาล์ว  3/2  ปกติปิด  เลื่อนด้วยกลไกลูกกลิ้งกด 
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