
แผนบรหิารการสอนประจําบทที่  5 
 

หัวขอเนื้อหา 

 การกําหนดรหัสตําแหนงของวาลว 
 การกําหนดรหัสอุปกรณหรือวิธีแสดงขั้นตอนการทํางานในวงจรนวิแมติกส 
  การเขียนรหัสอุปกรณโดยใชตัวเลข 
  การเขียนรหัสอุปกรณโดยใชตัวอักษร 
  การใชแผนภาพแสดงการทํางานของอุปกรณในขอบเขตของงาน 
 การเขียนรหัสของอุปกรณในวงจรนวิแมตกิสระบบ  DIN, ISO  1219 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษาบทที่  5  จบแลวนกัศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายและใหเหตุผลในการเขียนรหัสอปุกรณและแผนภาพการทํางานของวงจร 
นิวแมตกิสได 

2. เขียนและกําหนดรหัสตําแหนงของวาลวแตละตัวพรอมแสดงขั้นตอนการทํางาน 
ในวงจรนิวแมติกสได 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  วิธีสอน 
   1.1  วิธีสอนแบบบรรยาย 
   1.2  สอนแบบอภิปราย 
   1.3  สอนแบบสาธิต 
  2.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
   2.1  แบงกลุมอภิปรายและฝกการเขียนรหสัอุปกรณและแผนภาพการทํางานของ 
 วงจรนวิแมตกิส  พรอมแสดงขั้นตอน 
   2.2  นําเสนอปญหาและตั้งคําถามเกี่ยวกับการกําหนดรหัสแสดงขั้นตอนการทํางาน 
ในระบบนิวแมติกส 
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2.3 แตละกลุมจะตองปฏิบัติการตอวงจรจากแบบปฏิบัติการ  3, 4  และ  5  แลว 
สรุปผลเพื่อนําสงผูสอน 
 

สื่อการเรียนการสอน 

  1.  หนังสือ  ตําราและเอกสารที่เกี่ยวของ 
  2.  เครื่องฉายภาพ  3  มิติ 
  3.  ชุดสาธิตนิวแมตกิส 
 

การวัดผลและการประเมนิผล 

 1.  ใชวิธีสังเกตและบันทกึผลเปนระยะ 
   1.1  ความสนใจจากการเรียนในชั้นเรยีน 
   1.2  การตอบคําถาม 
   1.3  การมีสวนรวมในการทาํกิจกรรม 
  2.  วิธีตรวจผลงานจากการ 
   2.1  ตรวจแบบฝกหัดจากการกําหนดรหัสและแผนภาพ 
   2.2  สรุปผลจากการกําหนดรหัสและแผนภาพ 
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บทที่  5 
การเขียนรหัสอุปกรณและแผนภาพการทํางานของวงจรนิวแมติกส 

 
 การเขียนวงจรนิวแมตกิส  จําเปนตองมีมาตรฐานการเขียนรหัสอุปกรณตาง ๆ  ใหถูกตอง
และมีความเขาใจตรงกัน  เพือ่เปนการสะดวกในการอานและออกแบบวงจร  ในขณะเดียวกันอุปกรณ
ทุกชิ้นของวงจรจะตองมหีมายเลขกํากับดวยเพื่อใชในการอางอิงวงจรและตรวจสอบวงจรในกรณี
การทํางานของเครื่องจักรกลเกิดขัดของ  ซ่ึงการมีรหัสกํากบัอุปกรณนี้จะชวยใหการหาขอขัดของของ 
วงจรไดงายและรวดเรว็ยิ่งขึน้  ฉะนั้นจึงมีความจําเปนตองเรียนรูวิธีการเขียนและกําหนดรหัสอุปกรณ  
การทํางานของวงจรนวิแมตกิส 
 หลักการเขียนวงจร  จะเริ่มกําหนดเขยีนอุปกรณที่อยูปลายทางกอนโดยเริ่มที่กระบอกสบู
กอน จากนัน้จะเปนตวัควบคมุความเร็ว ตัวบังคับปดทาง อุปกรณบังคับสัญญาณและอปุกรณตนกําลัง  
ตามลําดับ 
  

การกําหนดรหัสตําแหนงของวาลว 

 ตําแหนงปกติเปนตําแหนงของวาลวขณะที่ยังไมไดตอหรือยังไมไดทํางาน ซึ่งเปน
การเขียนวงจรในระบบนิวแมติกสเพื่อความสะดวกในการอานวงจรควรจะมีการกําหนดรหัสแสดง
ตําแหนงวาลวดังแสดงในภาพที่  5.1 
 ถาเปนอุปกรณบังคับคือ  เมนวาลว  จะเปนหมายเลข  1, 2  หรือ  ตัวอักษร  a, b 
 b  หรือหมายเลข  1  เปนตําแหนงปกติของวาลวขณะยังไมมีสัญญาณสั่งงาน 
 a  หรือหมายเลข  2  เปนตําแหนงทํางานของวาลวขณะทีม่ีสัญญาณสั่งงานใหทํางาน 
 ถาเปนอุปกรณใหสัญญาณ  สวนมากจะเปนวาลวควบคุมทิศทาง  3/2  ซ่ึงมีทั้งแบบ 
ปกติปดและปกติเปด 
 วาลว  3/2  ตําแหนงปกติปด 
 b  หรือหมายเลข  0  เปนตําแหนงปกติของวาลวขณะที่ไมมีลมผานวาลว 
 a  หรือหมายเลข  1  เปนตําแหนงทํางานของวาลวขณะทีม่ีลมผานวาลว 
 วาลว  3/2  เปนตําแหนงปกติเปด  หรือวาลว  5/2 
 b  หรือหมายเลข  0  เปนตําแหนงปกติของวาลวที่มีลมผานวาลว 
 a  หรือหมายเลข  1  เปนตําแหนงทํางานของวาลวขณะทีไ่มมีลมผานวาลว 
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ภาพที่  5.1  การกําหนดรหัสแสดงตําแหนง   
  ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 226) 
 

การกําหนดรหัสอุปกรณหรือวิธีแสดงขั้นตอนการทํางานในวงจรนิวแมติกส 

 ฐิฑารีย  ถมยา  (2546, หนา 226-227)  กลาววา  การกําหนดหรือใหรหสัอุปกรณ  หรือ
วิธีแสดงขั้นตอนการทํางานในวงจรนิวแมติกสมี  2  วิธีคือ 
 1.  การเขียนรหัสอุปกรณโดยใชตวัเลข  เปนการใชตวัเลขแทนอุปกรณในวงจร  มี  2  วิธี  
คือ 
  1.1  การเรียงลําดับตัวเลข 
  1.2  การแบงเปนกลุมตัวเลขเรียงตามลําดับ 
 2.  การเขียนรหัสอุปกรณโดยใชตัวอักษร  เปนการใชตัวอักษรภาษาอังกฤษแทนอุปกรณ 
ในวงจร  มี  2  วิธีคือ 
  2.1  อัลฟาเบติกซีเควนซ  (alphabetic sequence) 

 2.2 อัลฟาเบติกวิทซิกแนลโฟลวไดอะแกรม  (alphabetic with signal flow diagram) 
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การเขียนรหสัอุปกรณโดยใชตัวเลข 

  การใชตัวเลขแทนอุปกรณม ี 2  วิธี  คือ 
  1.  การเรียงลาํดับตัวเลข  ไมมีการแยกกลุมการทํางาน  โดยจะนับจากแถวลางขึ้นไป 
ซ่ึงเปนอุปกรณใหสัญญาณจนถึงอุปกรณทํางาน  โดยเริม่ตั้งแตอุปกรณใหสัญญาณจะเปน 0.1, 0.2 
อุปกรณควบคุม  และการทํางาน  เร่ิมจาก  1.1  จากซายไปขวา  จากลางขึ้นบนจนครบทุกตัว  ทําให
ยุงยากถาวงจรมีกระบอกสูบจํานวนมาก  เพราะไมทราบวาแตละตัวทําหนาที่อยางไร  จึงไมเปนที่
นิยมใช 
 
  การเขียนรหัสอุปกรณโดยเรียงลําดับตัวเลข  ดังแสดงในภาพที่  5.2 
 

 
 

ภาพที่  5.2  การใหหมายเลขอุปกรณโดยเรียงลําดับตัวเลข 
  ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 227) 

 
 2. การแบงเปนกลุมตัวเลขเรียงตามลําดับ การวางอุปกรณในวงจรนิวแมติกสจะวาง
เปนแถว  มีแถวหลักอยู  4  แถว  และมีอุปกรณชวย  1  แถว  เรียงตามลําดับจากบนลงลาง  นับจาก
ซายมือไปขวามือ  ดังภาพที่  5.3  วิธีนี้นิยมใชเพราะเปนหมวดหมู  อานเขาใจงาย 
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ภาพที่  5.3  การใหหมายเลขอุปกรณโดยแบงกลุมตัวเลขเรียงตามลําดับ  

  ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 228) 
 

  วิธีเขียนรหัสอุปกรณโดยใชกลุมตัวเลข  ดงัแสดงในภาพที่  5.4 
  2.1  อุปกรณทํางาน  (working  element)  คือ  กระบอกสูบและมอเตอรลม  จะเริ่ม
นับจากกระบอกสูบซายมือไปขวามือ  เชน  1.0, 2.0, 3.0, .....n.0 
   ตัวเลขหลังจุดทศนิยมจะเปนตัวเลข  0  สวนตัวเลขหนาจุดทศนิยมจะบอกลําดับ
ของอุปกรณทาํงานวาเปนตัวที่เทาไหร  เชน   
    1.0  เปนกระบอกสูบลูกที่  1 
                      2.0  เปนกระบอกสูบลูกที่  2 
    3.0  เปนกระบอกสูบลูกที่  3 
 2.2  อุปกรณบงัคับหรือเมนวาลว  (main  valve)  คือ วาลวหลัก  โดยนบัจากทาง
ซายมือไปขวามือ  เชน  1.1, 2.1, 3.1, ...n.1 

   ตัวเลขหลังจุดทศนิยมจะเปน  1  สวนตัวเลขหนาจุดทศนิยมจะบอกวาเปนเมน
วาลวของอุปกรณทํางานตัวท่ีเทาไร  เชน  

    1.1  บังคับกระบอกสูบที่  1 
    2.1  บังคับกระบอกสูบที่  2 
    3.1  บังคับกระบอกสูบที่  3 
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 2.3  อุปกรณใหสัญญาณ  (signal element)  คือ  วาลวควบคุมทิศทาง  โดยนับจาก
ซายมือไปขวามือ  ตัวเลขที่กาํหนดไวที่อุปกรณจะมีรหัสดังนี ้
   ตัวเลขหลังจุดทศนิยมเปนเลขคู  เปนอุปกรณที่มีผลทําใหลูกสูบเคลื่อนที่ออก  
สวนตัวเลขหนาจุดทศนยิมจะบอกวาเปนอุปกรณทํางานตัวที่เทาไรที่เคล่ือนที่ออก  เชน  1.2, 1.4, 
2.2, 2.4  เปนตน   

   ตัวเลขหลังจุดทศนิยมเปนเลขคี่  จะเปนอปุกรณที่มีผลทําใหลูกสูบเคลื่อนที่เขา  
สวนตัวเลขหนาจุดทศนิยมจะบอกวาเปนอุปกรณทํางานตัวที่เทาไรที่เคลื่อนที่เขา  เชน  1.3, 1.5, 
2.3, 2.5  เปนตน 

   ตัวอยางเชน  
    1.2  วาลวควบคุมทิศทางที่มีผลทําใหลูกสูบลูกที่  1  เคล่ือนที่ออก 
    1.3  วาลวควบคุมทิศทางที่มีผลทําใหลูกสูบลูกที่  1  เคล่ือนที่กลับ 
    2.3  วาลวควบคุมทิศทางที่มีผลทําใหกระบอกสูบลูกที่  2  เคล่ือนที่กลับ  

เปนตน 
 2.4  แหลงจายลม  (supply unit)  และอุปกรณท่ีไมมีผลในการบังคับทิศทาง  เชน  
วาลวเปด-ปดวงจรและแหลงจายลม เปนอปุกรณที่ไมมีผลตอการบังคับทิศทางของกานสูบ จะใช
ตัวเลขหนาจุดทศนิยมเปน  0  เชน  0.1 , 0.2 , 0.3 
 2.5  อุปกรณชวย  คือ  อุปกรณควบคุมความเร็ว  (flow control element) โดยเขียน
ตามหลังหมายเลขของลูกสูบที่เคล่ือนที่ออกนั้น 

  อุปกรณควบคมุความเร็วลูกสูบที่เคล่ือนที่ออก  ตวัเลขหลังจุดทศนยิมจะเปนศูนย  
และตามดวยเลขคู  เชน  1.02, 1.04, 2.02, 2.04  เปนตน 

  อุปกรณควบคุมความเร็วลูกสูบที่เคลื่อนที่เขา ตัวเลขหลังจุดทศนิยมจะเปนศูนย  
และตามดวยเลขคี่  เชน  1.03, 2.03  เปนตน 

  ตัวอยางเชน   
   1.02  วาลวปรับอัตราการไหลทางเดียวควบคุมดานลมออก  ทําใหกระบอกสูบ

ลูกที่  1  เคล่ือนที่ออกชา 
     2.03  วาลวคายไอเสียเร็ว  ทําใหกระบอกสูบลูกที่  2  เคล่ือนที่กลับอยางรวดเร็ว 
   1.03  วาลวปรบัอัตราการไหลทางเดียวควบคุมดานลมออก  ทําใหกระบอกสูบ 

ลูกที่  1  เคล่ือนที่กลับชา 
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  การเขียนรหัสอุปกรณโดยใชกลุมตัวเลขของอุปกรณแตละตัวภายในวงจร  ดังแสดง
ในภาพที่  5.4 
 

 
 

ภาพที่  5.4  การเขียนรหัสอุปกรณโดยใชกลุมตัวเลข   
  ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 230) 

 

การเขียนรหสัอุปกรณโดยใชตัวอักษร 

 การใชตัวอักษรภาษาอังกฤษแทนอุปกรณในวงจรที่กระบอกสูบทํางานเปนระบบ  และ
อุปกรณสัญญาณไมแบงเปนกลุมตามสัญญาณบังคับกระบอกสูบ โดยใชตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพใหญแทนอุปกรณทํางาน  คือ  กระบอกสูบ  มอเตอรลม  มี  2  วิธี  คือ 
 1.  อัลฟาเบติกซีเควนซ  (alphabetic sequence)  การแสดงขั้นตอนการทํางานของ 
กระบอกสูบตาง ๆ  โดยใชตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับเครื่องหมาย +  และ  -  มีหลักเกณฑดังนี ้
  อักษรตัวพิมพใหญ  หมายถึง  อุปกรณทํางาน  เชน  กระบอกสูบใดทํางานกอนไดรับ
อักษรกอน  เชน  กระบอกสูบ  A, B, C  ตามลําดับ 
  เครื่องหมาย  +  หมายถึง  ลูกสูบเคลื่อนที่ออก  เชน  A+, B+ 
  เครื่องหมาย  -  หมายถึง  ลูกสูบเคลื่อนที่เขา  เชน  A-, B- 
  ตัวอยางเชน  A+, B+, A-, B- 
  มีลําดับการทํางาน  คือ  เครื่องมีกระบอกสูบ คือ  A  และ  B  การทํางานของเครื่อง
ใน  1  รอบ  การทํางานมี  1  จังหวะ  2  การเคลื่อนที่ 
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  กอนการสตารท  A  จะอยูในตําแหนง                 ออกสุด                   เขาสุด 
  กอนการสตารท  B  จะอยูในตําแหนง                 ออกสุด                   เขาสุด 
 

 หรือ  A+ , A- , B+ , B- 
 มีลําดับการทํางาน  คือ  เครื่องมีกระบอกสบู  คือ  A  และ  B  การทํางานของเครื่องใน 
1 รอบการทํางานมี 1 จังหวะ 2 การเคลื่อนที่  เมื่อเร่ิมสตารท  A  และ  B  ทํางานพรอมกัน 
 กอนการสตารท  A  จะอยูในตําแหนง                      ออกสุด                  เขาสุด 
 กอนการสตารท  A  จะอยูในตําแหนง                      ออกสุด                  เขาสุด 
 

 
 

ภาพที่  5.5  การเขียนตัวอักษรในตําแหนงของกระบอกสบู 
  ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 231) 

 

 2.  อัลฟาเบติกวิทซิกแนลโฟลวไดอะแกรม  (alphabetic with signal flow diagram)  
การแสดงขั้นตอนการทํางานของกานสูบโดยใชตวัอักษรภาษาอังกฤษผสมกับเครื่องหมาย  +  และ  
-  พรอมทั้งโยงลูกศร          แสดงการสงสัญญาณของวาลวควบคุมทิศทาง  (control  valve)  มี 
หลักเกณฑดังนี้  อักษรตวัพมิพใหญ  หมายถึง  อุปกรณทํางาน  (working  element)  เชน  กระบอก
สูบใดทํางานกอนจะไดรับอักษรกอน  เชน  กระบอกสูบ  A, B, C  ตามลําดับ  สวนวาลวควบคุม
ทิศทางจะใชอักษรตัวพิมพเล็ก  a, b, c  ตามลําดับ  ดังแสดงในภาพที่  5.6 
 

 
 

 ภาพที่  5.6  การเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญในตําแหนงของกระบอกสูบ 
 และสัญญาณแผนภาพ 
ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 232) 
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  จากภาพที่  5.6   
  A, B แทนกระบอกสูบ 
  a0 , b0 แทนวาลวควบคุมทิศทาง  (ควบคุมดวยมอืหรือกลไก)  ติดตั้งที่ตําแหนง 
   กานสูบเคลื่อนที่เขาสุดของกระบอกสูบ  A, B 
  a1 , b1 แทนวาลวควบคุมทิศทาง  (ควบคุมดวยมอืหรือกลไก)  ติดตั้งที่ตําแหนง 
   กานสูบเคลื่อนที่ออกสุดชวงชักของกระบอกสูบ  A, B 
  A+ , A- , B+ , B-     แทนเมนวาลวของกระบอกสูบ  A, B 
  เครื่องหมาย      +     หมายถึง  ลูกสูบที่เคล่ือนที่ออก  เชน  A+, B+ 
  เครื่องหมาย       -     หมายถึง  ลูกสูบเคลื่อนที่เขา  เชน  A- , B- 
  เครื่องหมาย                 หมายถึง  การไหลของสัญญาณ  หรือความสัมพันธของ 
      เหตุการณ 
 
  การเขียนลําดบัขั้นตอนการทํางานของกระบอกสูบ (ภาพที่  5.6)  โดยใชลูกศรหรือ
เครื่องหมายบวก  ลบ  และใชตัวอักษรภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ 
  A+ หมายถึง      ลูกสูบ  A  เคล่ือนที่ออก     กานสูบกดวาลว  a1   
  A- หมายถึง      ลูกสูบ  A  เคล่ือนที่เขา      กานสูบกดวาลว  a0   
  B+ หมายถึง      ลูกสูบ  B  เคลื่อนที่ออก     กานสูบกดวาลว  b1   
  B- หมายถึง      ลูกสูบ  A  เคล่ือนที่เขา      กานสูบกดวาลว  b0   
 
  การเขียนลําดับขั้นตอนการทํางานของกระบอกสูบ  A+ , B+ , A- , B-  ดังภาพที่  
5.7 โดย 
  ใชลูกศรหรือเครื่องหมายบวก +  ลบ - และใชตัวอักษรภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ 
  A+ หมายถึง      ลูกสูบ  A  เคล่ือนที่ออก     กานสูบกดวาลว  a1   
  B+ หมายถึง      ลูกสูบ  B  เคลื่อนที่ออก     กานสูบกดวาลว  b1   
  B- หมายถึง      ลูกสูบ  A  เคล่ือนที่เขา      กานสูบกดวาลว  b0   
  A- หมายถึง      ลูกสูบ  A  เคล่ือนที่เขา      กานสูบกดวาลว  a0   
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ภาพที่  5.7  การใชตัวอักษรภาษาอังกฤษเปนรหัสแทนอปุกรณการทํางานและวาลว 
 ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 233) 
   
 
 
 
 



 150 

  การเขียนสัญญาณของแผนภาพโดยใชกลุมตัวเลขและตัวอักษร  A+ , B+ , A- , B- 
 

 
ภาพที่  5.8  การเขียนสัญญาณของแผนภาพโดยใชกลุมตัวเลขและตวัอักษร 

 ที่มา  (ธนะรัตน  แตวฒันา, 2541, หนา 67) 
 

ขอสังเกต     :          ใชแทนอัตราการไหลของสัญญาณ 
        ใชโยงเหตกุารณตอเนื่อง 
 
  การเขียนสัญญาณของแผนภาพโดยใชกลุมตัวเลขและตวัอักษร  1.0(A+), 2.0(B+), 
1.0(A-), 2.0(B-)  ดังแสดงในภาพที่  5.9 
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ภาพที่  5.9  การเขียนสัญญาณของแผนภาพโดยใชกลุมตัวเลขและตวัอักษร 

 ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 235) 
 

การใชแผนภาพแสดงการทํางานของอุปกรณในขอบเขตของงาน 

 แผนภาพนี้จะบอกใหทราบวากระบอกสูบทํางานตามลําดับอยางไรในแตละรอบของ
จังหวะการทํางาน   ซ่ึงฐิฑารีย  ถมยา  (2546, หนา 235)  ไดแบงเปนแผนภาพการเคลื่อนที่  แผนภาพ
ควบคุม  และแผนภาพการทํางาน 
 

 แผนภาพการเคลื่อนท่ี  (motion  diagram) 
 แผนภาพการเคลื่อนที่คือ  แผนภาพแสดงการทํางานของลกูสูบโดยใชกราฟ  มี  2  ชนดิ  
คือ  แผนภาพการเคลื่อนที่เปนจังหวะและแผนภาพเคลือ่นที่ตามเวลา 
 1.  แผนภาพเคลื่อนที่เปนจังหวะ  (motion-step diagram)  แสดงขั้นตอนการทํางาน
โดยใชแผนภาพความสัมพันธระหวางการเคลื่อนที่ของลูกสูบและจังหวะการทํางาน โดยตั้งแกน
ขึ้นมา  2  แกน 
     แกนนอน   :    แทนจังหวะในการทํางาน  เรียกวา  แกนจังหวะ 
     แกนตั้ง       :    แทนจังหวะในการเคลื่อนที่ของลูกสูบ เรียกวา  แกนระยะทาง 
     เสน  in(0)       หมายถึง  ตําแหนงลูกสูบเขาสุด 
     เสน  out(1)     หมายถึง  ตําแหนงลูกสูบออกสุด 
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ภาพที่  5.10  แบบฟอรมของแผนภาพการเคลื่อนที่เปนจงัหวะ 
  ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 236) 
 

  การเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่เปนจังหวะของกระบอกสูบ  1  ลูก  ดังแสดงใน   
ภาพที่ 5.11 
 

 
 

 
ภาพที่  5.11  การเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่เปนจังหวะของกระบอกสบู  1  ลูก 
ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 236) 
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  การเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่แสดงขั้นตอนการทํางานของกระบอกสูบ  2  ลูก  มี
รหัสการทํางานแบบอัลฟาเบติกซีเควนซ  ดังนี้  A+ , B+ , A- , B-  ดังแสดงในภาพที่  5.12 
 

 
ภาพที่  5.12  การเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่แสดงขั้นตอนการทํางานของกระบอกสบู  2  ลูก 

 ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 237) 
 

ขอสังเกต   วาลว  3/2(1.3)  เล่ือนโดยกลไกลูกกล้ิงกดทางเดียว  จะตดิตั้งใหทํางานกอนที่ลูกสูบจะ
เคล่ือนที่กลับสุดชวงชัก  เพือ่ปองกันสัญญาณที่จะตานการเคลื่อนที่ออกของลูกสูบ  1.0 
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  วงจรการทาํงานของกระบอกสูบ  2  ลูก  มีรหัสการทํางานอัลฟาเบตกิซีเควนซ  ดังนี้  
A+ , B+ , A- , B-  เขียนแผนภาพไดดังแสดงในภาพที่  5.13 
 

 
 

ภาพที่  5.13  การเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่เปนจังหวะของกระบอกสบู  2  ลูก 
 ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2547, หนา 289) 

 
  จากภาพที่  5.13  เมื่อกดวาลว  1.2  ลูกสูบ  (1.0)A  จะเคลื่อนที่ออก  ใหลากเสน
เฉียงขึ้นจากจดุเริ่มตน  1.2  จากเสนที่  1  ไปยังเสนที่  2  นับเปนจังหวะที่  1  ไปกดวาลว  (2.2)a1  
ทําใหลูกสูบ  (2.0)B  เคลื่อนที่ออก  ใหลากเสนจากจุดเริ่มตน  1  จากเสนแกนนอนมาตัดเสน
แกนตั้งเสนที่  2  แลวลากเสนเฉียงขึ้นจากจุดนี้ไปเสนที่  3  นับเปนจังหวะที่  2  ไปกดวาลว  
(1.3)b1  ทําใหลูกสูบ  (1.0)A  เคล่ือนที่กลับ  ใหลากเสนตรงจากเสนที่  2  ไปยังเสนที่  3  แลวลาก
เฉียงลงจากเสนที่  3  ไปเสนที่  4  นับเปนจังหวะที่  3  ไปกดวาลว  (2.3)a0  ทําใหลูกสูบ  (2.0)B  
เคล่ือนที่กลับ  ลากเสนตรงจากเสนที่  3  ไปยังเสนที่  4  แลวลากเฉียงลงจากเสนที่  4  ไปเสนที่  5  
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นับเปนจังหวะที่  4  เรียกวา  1  ไซเคิลหรือหนึ่งหนวยรอบการทํางาน  ดูวิธีการเขียนแผนภาพ
ตามลําดับขั้นไดจากภาพที่  5.14 
  
 วิธีการเขียนแผนภาพตามลําดับขั้นแสดงไดดังภาพที่  5.14 
 

 
 

ภาพที่  5.14  การเขียนแผนภาพลําดับการทาํงาน 
  ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2547, หนา 290) 
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 2.  แผนภาพการเคลื่อนที่ตามเวลา  (motion-time  diagram)  แสดงขั้นตอนการทํางาน
โดยใช แผนภาพความสัมพนัธระหวางการเคลื่อนที่ของลูกสูบกับเวลา  โดยตั้งแกนขึน้มา  2  แกน 
ดังแสดงในภาพที่ 5.15 
       -  แกนตั้ง   : แทนระยะทางในการเคลื่อนที่ของลูกสูบ  เรียกวา  แกนระยะทาง 
    เสน  in(0)     หมายถึง  ตําแหนงลูกสูบเขาสุด 
    เสน  out(1)   หมายถึง  ตําแหนงลูกสูบออกสุด 
       -  แกนนอน : แทนเวลาที่ใชในการทํางาน  เรียกวา  แกนเวลา 
 

 
 

ภาพที่  5.15  การเขียนเสนจังหวะแกนเวลา 
 ที่มา  (ธนะรัตน  แตวฒันา, 2541, หนา 55 – 56) 
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  วงจรการทาํงานของกระบอกสูบ  2  ลูก  มีรหัสการทํางานอัลฟาเบตกิซีเควนซ  ดังนี ้
  A+  =  4  วินาที     หมายความวา   ลูกสูบ  A  เคล่ือนที่ออกใชเวลา  4  วินาท ี
  B+  =  2   วินาที     หมายความวา   ลูกสูบ  B  เคล่ือนที่ออกใชเวลา  2  วนิาที 
  A-  =  2    วินาที     หมายความวา   ลูกสูบ  A  เคล่ือนที่กลับใชเวลา  2  วินาท ี
  B-  =  1    วินาที     หมายความวา   ลูกสูบ  B  เคล่ือนที่กลับใชเวลา  1  วินาที 
  สามารถเขียนแผนภาพ  ดังแสดงในภาพที่  5.16 
 

 
 

ภาพที่  5.16  การเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ตามเวลาของกระบอกสูบ  2  ลูก 
 ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 241) 
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  การเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ตามเวลา  แสดงการทํางานของวงจรกระบอกสูบ  2  ลูก 
มีรหัสการทํางานอัลฟาเบติกซีเควนซ  ดังแสดงในภาพที่  5.17 
  A+ = 4  วินาท ี
  A- = 2  วินาท ี
  B+ = 2  วินาท ี
  B- = 1   วินาท ี
 

 
 

ภาพที่  5.17  การเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่เปนเวลาของกระบอกสูบ  2  ลูก 
 ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2534, หนา 70) 
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  จากภาพที่  5.17  เมื่อกดวาลว  1.2  ลูกสูบ  (1.0)A  เคล่ือนที่ออกชา ๆ  ในเวลา  4  
วินาที  ใหลากเสนเฉยีงขึ้นจากจดุที่  1  ไปเสนตั้งฉากที ่ 5  (1  ชองแทนเวลา  1  วนิาท)ี  ไปกดวาลว  
1.3  ทําใหลูกสูบ  (1.0)A  เคลื่อนที่กลับโดยใชเวลา  2  วินาที  ใหลากเสนเฉียงลงมาที่แกนตั้งที ่ 7  
ไปกดวาลว  2.2  ทําใหลูกสูบ  (2.0)B  เคลื่อนที่ออกโดยใชเวลา  2  วินาที  ใหลากเสนจากจุดเริ่มตน 
จากเสนแกนนอนมาตัดเสนแกนตัง้ที่  7  แลวลากเสนเฉยีงขึ้นจากแกนตั้งที่  7  ไปถึงเสนที่  9  ไปกด
วาลว  2.3  ทําใหลูกสูบ  (2.0)B  เคลื่อนที่กลับ  (ใชเวลา  1  วินาที)  ใหลากเสนเฉียงลงมาแกนนอน
ที่  10  ครบ  1  รอบหรือ  1  รอบการทํางานของวงจร 
 
 3.  เปรียบเทียบแผนภาพการเคลื่อนที่เปนจังหวะและแผนภาพการเคลื่อนที่ตามเวลา 
 

แผนภาพการเคลื่อนท่ีเปนจังหวะ แผนภาพการเคลื่อนท่ีตามเวลา 
(1)  จะสังเกตการทํางานของอุปกรณ 
(2)  การเขียนแผนภาพชองจังหวะเทากัน 
       ทุกชอง 

(1)  จะแสดงความเร็วของงานซึ่งแตกตางกนัไดชัดเจน 
(2)  การเขียนแผนภาพจะไมมีเสนแสดงจงัหวะและ 
       ระยะหางระหวางจังหวะจะยาวกวาชองตาราง 

 
 แผนภาพควบคุม  (control  diagram) 
 แผนภาพควบคุมเปนแผนภาพแสดงการทํางานของวาลวควบคุมเมื่อมีสัญญาณลมผาน
วาลวแสดงตามจังหวะหรือเวลาการเคลื่อนที่โดยไมคํานึงถึงเวลาที่ใชในการตัดตอ  เชน  รีเลย   
ดังแสดงในภาพที่  5.18 
 -  แกนนอน    แทน   จังหวะและเวลา 
 -  แกนตั้ง        แทน   การเคลือ่นที่ 
 

 
 

 ภาพที่ 5.18  การทํางานของรีเลย 
ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 230) 
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  การทํางานของรีเลย  จากภาพที่  5.18  เมื่อรีเลยเร่ิมทํางานในจังหวะที่  2  ใหลาก 
เสนขึ้นมา แลวลากเสนขนานไปจนถึงจังหวะที่หยุดทํางาน และเมื่อหยุดทํางานในจังหวะที่ 5 ให
ลากเสนลง  จะเขียนแบบ  ก  หรือ  ข  ก็ได 
 

  แผนภาพการทํางาน (function  diagram) 
  แผนภาพการทํางานเปนการรวมแผนภาพการเคลื่อนทีแ่ละแผนภาพควบคุมมาใช
รวมกัน การเขียนแผนภาพการทํางานของกระบอกสูบ  1  ลูก    
 

  การเขียนแผนภาพการทํางานของกระบอกสูบ  2  ลูก  มีรหัสการทํางาน 
อัลฟาเบติกซีเควนซ  A+ , B+ , A- , B-  ดังแสดงในภาพที่  5.19 
 

 
ภาพที่  5.19  แผนภาพการทํางานของกระบอกสูบ  2  ลูก 
ที่มา  (ประวิตร  ลิมปวัฒนะ, 2540, หนา 146) 
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  การเขียนแผนภาพการทํางานของภาพที่  5.19  โดยเขียนแบบฟอรมของแผนภาพ
การเคลื่อนที่เปนจังหวะตามจํานวนของกระบอกสูบและวาลว 
  วาลว 1.2 เมื่อกดวาลว 1.2 ลูกสูบ (1.0)A จะเคลื่อนที่ออก เมื่อปลอยมือ วาลว 1.2 
จะเคลื่อนที่กลับ  เขียนแผนภาพของวาลว  1.2  โดยลากเสนตั้งฉากจากตําแหนงจังหวะที่  1  ขึ้น
ไปเสนออกสุด  (1)  แลวลากเสนตามแนวนอนมาจังหวะที่  2  แลวลากเสนตั้งฉากลงมาที่แนวนอน 
  วาลว  2.2  เมื่อวาลว  2.2  ถูกกด  ใหลากเสนตามแนวนอนมาตําแหนงจังหวะที่  2  
ที่จังหวะลูกสบูเคลื่อนที่ออก  ลากเสนตั้งฉากขึ้นไปเสนออกสุด  (1)  และลากเสนตามแนวนอนมา
ตําแหนงที่  3  จังหวะลกูสูบ  (2.0)B  เคล่ือนที่ออกไปกดวาลว  1.3  ลากเสนตั้งฉากมาทีแ่นวนอน  (0)  
(แสดงวาหยุดทํางาน  กลับสูตําแหนงปกต)ิ 
  วาลว  1.3  เมื่อวาลว  1.3  ถูกกดใหลากเสนตามแนวนอนมาตําแหนงจังหวะที่  3  
ที่จังหวะลูกสูบ  (1.0)A  เคล่ือนที่กลับ  ลากเสนตั้งฉากขึ้นไปเสนออกสุด  (1)  และลากเสนตาม
แนวนอนมาตําแหนงที่ 4 ลูกสูบ  (1.0)A  เคลื่อนที่กลับไปกดวาลว  2.3  ทําใหลูกสูบ  (2.0)B  เคลื่อนที่
กลับ แลวลากเสนตั้งฉากลงมาที่แนวนอน  (0) 
  วาลว  2.3  (วาลว  2.3  ถูกกดกอน แลวเล่ือนกลับตําแหนงปกตเิมื่อลูกสูบ  (1.0)A  
เคล่ือนที่ออก)  เมื่อวาลว  2.3  ถูกกด  ใหลากเสนตามแนวนอนมาตําแหนงจังหวะที่ 4  ที่จังหวะ
ลูกสูบ  (2.0)B  เคล่ือนที่กลับ  ลากเสนตั้งฉากขึ้นไปที่เสนออกสุด  (1)  และลากเสนตามแนวนอน  
(1)  มาตําแหนงที่  5  ครบ  1  รอบการทํางานของวงจร 
  จะเห็นวาการเขียนแผนภาพจะไมมีระยะการตัดตอของอุปกรณสัญญาณ  จะมีแต
การเขียนการทํางานของวาลว 3/2  (ทํางานโดยกลไก)  และจะเขียนเสนกอนเสนจังหวะเริ่มทํางาน  
และหลังเสนแสดงจังหวะการทํางานสิ้นสุด  เพราะตามความเปนจริงวาลวจะตองทํางานกอนลูกสูบ 
 

การเขียนรหสัของอุปกรณในวงจรนวิแมติกสตามระบบ  DIN  ISO  1219 

 การเขียนรหัสของอุปกรณในวงจรนวิแมตกิสตามระบบ  DIN  ISO  1219  เขียนไดดังนี้ 
 ปม  เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร  แทนดวย  P 
 อุปกรณทํางานคือ  กระบอกสูบ  แทนดวย  A 
 มอเตอรลม  แทนดวย  M 
 อุปกรณสัญญาณ  เชน  วาลวควบคุมทิศทางการเลื่อนดวยกลไก  แทนดวย  S 
   วาลวควบคุมทิศทางเลื่อนดวยมือ             แทนดวย  S 
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 อุปกรณอ่ืน ๆ  แทนดวย  Z 
 วาลว   แทนดวย  V 
 ขดลวดแมเหล็กไฟฟาของวาลว  แทนดวย  Y 
 
 การเขียนรหัสของวงจรกระบอกสูบ  1  ลูก  ควบคุมโดยทางตรง  ดังแสดงในภาพที่  5.20 
 

 
 

ภาพที่  5.20  การเขียนรหัสของอุปกรณกระบอกสูบ 1  ลูก  ควบคุมโดยทางตรง 
 ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 246) 
 
 1A   คือกระบอกสบู  เปนอุปกรณทํางาน 
 1V1   คือวาลว  5/2  เปนวาลวควบคุมการเคลื่อนที่ของลูกสูบ 
 1V2 คืออุปกรณควบคุมอัตราการไหลของลม 
 0V1 คือวาลว  3/2  เปนปมอุปกรณใหสัญญาณควบคุมลมอัด 
 
 การเขียนรหัสของวงจรกระบอกสูบ  1  ลูก  ควบคุมโดยทางออมตามระบบ  ดังแสดง
ในภาพที่  5.21 
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ภาพที่  5.21  การเขียนรหัสของอุปกรณวงจรกระบอกสบู  1  ลูกควบคุมโดยทางออม 
   ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 247) 
 
 1A1   คือกระบอกสบู  เปนอุปกรณทํางาน 
 1V1   คือวาลว  5/2  เปนวาลวควบคุมการเคลื่อนที่ของลูกสูบ 
 1S1   คือวาลว  3/2  เปนตัวสตารทใหวาลว  1V1  (5/2)  ทํางาน 
 1S2 คือวาลว  3/2  เปนอุปกรณใหสัญญาณเพื่อควบคุมใหลูกสูบเคลื่อนที่ 
 0.1 คือแหลงจายลม 
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 การเขียนรหัสของอุปกรณวงจรกระบอกสูบ  1  ลูก  ควบคุมโดยวาลวตั้งเวลา 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  5.22  การเขียนรหัสของอุปกรณวงจรกระบอกสบู  1  ลูก  ควบคุมโดยวาลวตัง้เวลา 

 ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 248) 
 

 1A1   คือกระบอกสบูตัวที่  1  เปนอุปกรณทํางาน 
 1V1   คือวาลว  5/2  เปนวาลวควบคุมการเคลื่อนที่ของลูกสูบ 
 1V2   คือวาลวตั้งเวลาหรือวาลวหนวงเวลา 
 1V3   คือวาลวกันกลบัสองทาง     
 1S1   และ  1S2  คือวาลวตวัสตารท  3/2  เปนอปุกรณใหสัญญาณ 
 1S3 คือวาลว  3/2  เปนอุปกรณใหสัญญาณเพื่อควบคุมใหลูกสูบเคลื่อนที่ 
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  การเขียนรหัสของวงจรกระบอกสูบ  2  ลูก  โดยเขยีนแผนภาพการเคลื่อนที่เปนจังหวะ
ของกระบอกสูบ  2  ลูก  ดังแสดงในภาพที่  5.23 
 

 
 

ภาพที่  5.23  การเขียนรหัสของอุปกรณวงจรกระบอกสบู  2  ลูก   
  ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 249) 

 
 1A1  และ  1A2  คือกระบอกสูบตัวที่  1  และ  2  เปนอุปกรณทํางาน 
 1V1  และ  1V2  คือวาลว  5/2  เปนวาลวหลักควบคุมการเคลื่อนที่ของลูกสูบ 
 1S1  คือวาลว  3/2    เปนตัวสตารทเพื่อสงสัญญาณบังคับวาลว  1V1 
 1S2  คือวาลว  3/2  เปนอุปกรณใหสัญญาณและควบคุมการเคลื่อนที่ของลูกสูบ 
 2S1  คือวาลว  3/2  ลูกกลิ้งกดสองทางเปนวาลวใหสัญญาณและควบคุมการทํางานของลูกสูบ 
 2S2  คือวาลว  3/2  ลูกกลิ้งกดทางเดยีวเปนวาลวใหสัญญาณและควบคุมการทาํงานของลูกสูบ 
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สรุป 

 วงจรนวิแมติกสมีอุปกรณการทํางานและอุปกรณบังคับควบคุมเปนจํานวนมาก  เพื่อให
การทํางานตามที่ไดออกแบบไว จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีความเปนมาตรฐานในการเขียน  
การใหรหัสอุปกรณและแผนภาพการทํางาน  เพื่อประโยชน   คือ   การมมีาตรฐานเดยีวกันในการอาน
และเขียนวงจร  มีหมายเลขกํากับอุปกรณเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบวงจรและเปลี่ยนซอม
อุปกรณไดรวดเร็ว  และเพื่อใหเขาใจลักษณะงานไดงายพรอมบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง
หนาที่ของอุปกรณ 
 การกําหนดรหัสอุปกรณหรือวิธีแสดงขั้นตอนการทาํงานในวงจรนิวแมติกสมี 2 วิธี  
คือ การเขียนรหัสอุปกรณโดยใชตัวเลข และการเขียนรหัสอุปกรณโดยใชอักษรที่เปนการใชอักษร
ภาษาอังกฤษแทนอุปกรณในวงจร 
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แบบฝกหดั 
 
1.  จงอธิบายถึงเหตุผลในการเขียนรหัสและการทํางานของวงจรนวิแมติกสมาพอเขาใจ 
2.  จงอธิบายอุปกรณทํางานและยกตัวอยางการเขียนรหสัอุปกรณโดยใชกลุมตัวเลข 
3.  จงอธิบายอุปกรณใหสัญญาณ  (signal  element)  พรอมยกตวัอยางการเขียนรหัสอุปกรณโดย 
     ใชกลุมตัวเลข  
4.  อุปกรณควบคุมความเร็ว  มีหนาที่ทําอะไรและจะติดตัง้อยูสวนใดของวงจร 
5.  จงบอกประโยชนของการเขียนรหัสอุปกรณการทํางานของวงจรนวิแมติกส 
6.  จงแสดงการเปรียบเทียบการเคลื่อนที่เปนจังหวะกับการเคลื่อนที่ตามเวลา 
7.  จงอธิบายถึงแผนภาพการควบคุม  (control  diagram)  การทํางานของวาลวมาใหเขาใจ 
8.  จงอธิบายถึงแผนภาพการทํางาน  (function diagram)  มาใหเขาใจ 
9.  จากภาพ  จงเขียนสัญญาณของแผนภาพโดยใชกลุมตัวเลขและตวัอักษร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  จงเขียนรหัสของอุปกรณในวงจรนวิแมติกสตาม  DIN  ISO  1219  ที่กําหนดใหดังตอไปนี ้
 10.1  ปมลม 
 10.2  อุปกรณทํางาน 
 10.3  อุปกรณบังคับ 
 10.4  อุปกรณชวย 
 10.5  วาลวควบคุมทิศทาง 
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	ภาพที่  5.4  การเขียนรหัสอุปกรณ์โดยใช้กลุ่มตัวเลข   
	  ที่มา  (ฐิฑารีย์  ถมยา, 2546, หน้า 230) 
	การเขียนรหัสอุปกรณ์โดยใช้ตัวอักษร 


	กระบอกสูบต่าง ๆ  โดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับเครื่องหมาย +  และ  -  มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
	ภาพที่  5.5  การเขียนตัวอักษรในตำแหน่งของกระบอกสูบ 
	  ที่มา  (ฐิฑารีย์  ถมยา, 2546, หน้า 231) 
	 

	  จากภาพที่  5.6   
	ภาพที่  5.7  การใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นรหัสแทนอุปกรณ์การทำงานและวาล์ว 
	ภาพที่  5.8  การเขียนสัญญาณของแผนภาพโดยใช้กลุ่มตัวเลขและตัวอักษร 
	ข้อสังเกต     :          ใช้แทนอัตราการไหลของสัญญาณ 
	 
	ภาพที่  5.9  การเขียนสัญญาณของแผนภาพโดยใช้กลุ่มตัวเลขและตัวอักษร 
	การใช้แผนภาพแสดงการทำงานของอุปกรณ์ในขอบเขตของงาน 




	 แผนภาพนี้จะบอกให้ทราบว่ากระบอกสูบทำงานตามลำดับอย่างไรในแต่ละรอบของจังหวะการทำงาน   ซึ่งฐิฑารีย์  ถมยา  (2546, หน้า 235)  ได้แบ่งเป็นแผนภาพการเคลื่อนที่  แผนภาพควบคุม  และแผนภาพการทำงาน 
	 
	ภาพที่  5.10  แบบฟอร์มของแผนภาพการเคลื่อนที่เป็นจังหวะ 
	  ที่มา  (ฐิฑารีย์  ถมยา, 2546, หน้า 236) 
	 
	 
	ภาพที่  5.13  การเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่เป็นจังหวะของกระบอกสูบ  2  ลูก 

	 วิธีการเขียนแผนภาพตามลำดับขั้นแสดงได้ดังภาพที่  5.14 
	 
	ภาพที่  5.15  การเขียนเส้นจังหวะแกนเวลา 

	  วงจรการทำงานของกระบอกสูบ  2  ลูก  มีรหัสการทำงานอัลฟาเบติกซีเควนซ์  ดังนี้ 
	 
	ภาพที่  5.16  การเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ตามเวลาของกระบอกสูบ  2  ลูก 

	  การเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ตามเวลา  แสดงการทำงานของวงจรกระบอกสูบ  2  ลูก มีรหัสการทำงานอัลฟาเบติกซีเควนซ์  ดังแสดงในภาพที่  5.17 
	 
	ภาพที่  5.17  การเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่เป็นเวลาของกระบอกสูบ  2  ลูก 

	แผนภาพการเคลื่อนที่เป็นจังหวะ
	แผนภาพการเคลื่อนที่ตามเวลา
	 
	 
	ภาพที่  5.22  การเขียนรหัสของอุปกรณ์วงจรกระบอกสูบ  1  ลูก  ควบคุมโดยวาล์วตั้งเวลา 
	สรุป 
	แบบฝึกหัด 
	เอกสารอ้างอิง 
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