
 แผนบริหารการสอนประจําบทที่  6 
 

หัวขอเนื้อหา   

 ชนิดของการควบคุมกระบอกสูบ 
 วงจรควบคุมแบบตอเนื่องและไมตอเนื่อง 
 ขั้นตอนการออกแบบ 
  วงจรนวิแมตกิสไฟฟาพื้นฐาน 
 การควบคุมกระบอกสูบใหทาํงานกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ 
  ระบบไฮดรอนิวแมตกิส 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษาบทที่  6  จบแลวนกัศึกษาสามารถ 
 1.  เขาใจและอธิบายถึงวิธีการออกแบบวงจรนิวแมติกสได 
 2.  ลําดับขั้นตอนการออกแบบวงจรนวิแมติกสได 
 3.  อธิบายการเขียนวงจรควบคุมการทํางานของระบบนวิแมตกิสไฟฟาได 
 4.  อธิบายวิธีการทํางานรวมกันระหวางลมกับน้ํามันได 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  วิธีสอน 
   1.1  วิธีสอนแบบบรรยาย 
   1.2  วิธีสอนแบบอภิปราย 
   1.3  สอนแบบกลุมเพื่อทํากิจกรรม 
   1.4  สอนแบบสาธิต 
 2.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
     2.1  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาประกอบการบรรยายในการออกแบบวงจร 
นิวแมติกส  พรอมวิธีการออกแบบวงจรที่ตองใชอุปกรณที่จําเปน 
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     2.2  จัดกลุมอภิปรายหลักการทํางานของวงจรทีก่ลุมไดออกแบบมาและเปรียบเทยีบ 
กับกลุมอ่ืน ๆ  พรอมตอวงจรจากชุดสาธิตนิวแมติกส 
     2.3  ผูสอนไดสรุปแลวสาธิตการตอวงจรจากการออกแบบแตละกลุม  เพื่อเปรียบเทียบ 
ถึง ขอดี-ขอเสีย  ความเหมาะสมกับการนําไปใชงานแลวใหผูเรียนจัดทํารายงานสง 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1.  ชุดสาธิตนิวแมติกส 
2.  เครื่องฉายภาพ  3  มิติ 
3.  เอกสารประกอบการสอน 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1.  ใชวิธีการสังเกตพรอมบันทึกเปนระยะ 
1.1  สังเกตขณะมีการเรียนการสอน 
1.2  สังเกตจากการถามตอบ 
1.3  สังเกตจากการทํากิจกรรมกลุม 

  2.  ใชวิธีการตรวจดูผลงาน 
2.1  ตรวจจากการทํากิจกรรมกลุม 
2.2  จากการทํารายงาน 
2.3  ตรวจแบบปฏิบัติการ  6  จากการตอวงจร 
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บทที่  6 
การออกแบบวงจรนิวแมติกส 

  
  การออกแบบวงจรจําเปนตองใชความรูพื้นฐาน   ลําดับการทํางานและขอมูลระบบบังคับ 
ทางเทคนิค  รวมถึงรายละเอียดที่มาก  โดยพิจารณาลักษณะเงื่อนไขของงาน  การออกแบบวงจรนั้น  
จะมีลักษณะของวงจรการทํางานที่มีความแตกตางกันขึ้นอยูกัยวัตถุประสงค  การนําไปใชงานและ
ตองคํานึงถึงการประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้งและยังตองมีราคาถูก  ความสะดวกสะบาย  ความ
ปลอดภัยในการใชงานของเครื่องจักรนั้น ๆ  ดังนั้นในการออกแบบวงจรใหมีความเหมาะสมกับ
การใชงานของเครื่องจักรจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจะทําใหเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพอีกทั้ง
ยังสามารถประหยัดราคาของอุปกรณที่ใชงานอีกดวย 
 การออกแบบวงจรนิวแมติกส  หมายถึง  การทําอยางไรก็ไดเพื่อใหอุปกรณทํางาน  
(actuators) สามารถทํางานไดบรรลุวตัถุประสงค อุปกรณทํางานสวนมากแลวมกัจะเปนกระบอกสูบ
ชนิดสองทิศทาง  สวนวาลวควบคุมก็มักจะเปนวาลวทํางานดวยลมและวาลวทํางานดวยไฟฟา 
  จากการที่ไดศึกษาการทํางานของอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในระบบนิวแมติกสตลอดจน
การเขียนแผนภาพแลว  ซ่ึงณรงค  ตันชีวะวงศ  (2547, หนา 283) กลาววา เราสามารถนําเอาพื้นฐาน
เหลานั้นมาออกแบบวงจรการทํางานไดตามความตองการของเครื่องจักรเหลานั้นได โดยอาศัย
หลักการออกแบบดวยวิธีตาง ๆ  ดังแสดงในภาพที่  6.1 
  

 ก.  วงจรควบคุมกระบอกสูบชนิดทิศทางเดียวดวย 
 วาลว  3/2  แบบมือกดกลับดวยสปริง 

 
   ข.  วงจรควบคุมกระบอกสูบแบบหมุนไป-มา   

 (rotary  actuator)  ดวยวาลว  5/3  แบบมือโยก 
 ชนิดสปริงดันกลับตําแหนงกลาง ตําแหนงกลาง 
 ปดหมดและการควบคุมมอเตอรลมดวยวาลว  5/3 

 แบบมือโยก  คางตําแหนงได  ตําแหนงกลางเปด 
 
 ภาพที่  6.1  การออกแบบวงจรแบบงาย 

ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2547, หนา 284)  
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ชนิดของการควบคุมกระบอกสูบ 

 การควบคุมกระบอกสูบในระบบนิวแมติกส  แบงการควบคุมออกเปน  2  ชนิด  คือ 
1. การควบคุมทางตรง  (direct  control) 
2. การควบคุมทางออม  (indirect  control) 

 
  1.  การควบคุมทางตรง  (direct  control) 
   หมายถึง การบังคับใหกระบอกสูบทํางานไดโดยตรงดวย วาลวบังคับทิศทางเพียง
ตัวเดียวและเปนสัญญาณเดี่ยว การควบคุมลักษณะนี้จะใชในกรณีที่ตําแหนงการควบคุมอยูไมไกล
จากกระบอกสูบมากนัก  เพราะถาอยูไกลกันมาก ๆ  จะทําใหแรงดันลมที่ไหลเขากระบอกสูบต่ํา 
เปนผลทําใหแรงที่ปลายกานสูบนอยลงตามไปดวย ดังแสดงในภาพที่  6.2 
 

 
 

ภาพที่  6.2  แสดงการควบคมุกระบอกสูบทางตรง 
   ที่มา  (ธนะรัตน  แตวฒันา, 2541, หนา 59) 
  

 2.  การควบคุมทางออม  (indirect  control) 
   หมายถึง แรงดันลมที่ผานวาลวควบคุมไมไหลเขาไปยังกระบอกสูบโดยตรง แตจะ
ไหลเขาไปยังเมนวาลว  และใชเมนวาลวเปนตัวจายลมใหกับกระบอกสูบ  ซ่ึงวาลวที่ควบคุมนี้
สามารถใชขนาดเล็กเปน  ตัวปอนสัญญาณให  เรียกวา  pilot  valve  เพื่อจะไดเบาแรงในการบังคับ  
ดังแสดงในภาพที่  6.3 
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ภาพที่  6.3  แสดงวงจรการบังคับทางออม 
   ที่มา  (ธนะรัตน  แตวฒันา, 2541, หนา 59) 
 

วงจรควบคุมแบบตอเนื่องและไมตอเนื่อง 

 1.  วงจรการทํางานแบบตอเนื่อง  ดังแสดงในภาพที่ 6.4 และ 6.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

ภาพที่  6.4  ตัวอยางวงจรการทํางานแบบตอเนื่อง โดยอาศัยทางกลับตามความกดดัน 
 ที่มา  (ธนะรัตน  แตวฒันา, 2541, หนา 63) 
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ภาพที่  6.5  วงจรการทํางานแบบตอเนื่อง  โดยใชวาลวหนวงเวลา  (time delay valve) 
 ที่มา  (พรจิต  ปทุมสุวรรณ, ม.ป.ป., หนา 99) 

 
 2.  วงจรการทํางานแบบไมตอเนื่อง  ดังแสดงในภาพที่ 6.6 
 

 
 

   ภาพที่  6.6  วงจรการทํางานแบบไมตอเนือ่ง   
ที่มา  (ประวิตร  ลิมปะวัฒนะ, 2540, หนา 142) 

 

   การทํางานเมื่อกดวาลว  1.2  จะทําใหมีสัญญาณลมผานไปยังเมนวาลว  1.1  ทําให
กระบอกสูบ  1.0  เล่ือนออกไปกดวาลว  1.3  ทําใหสัญญาณเลื่อนเมนวาลว  1.1  กลับสูสภาพเดิม 
กระบอกสูบจึงเคลื่อนที่กลับ 
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 3.  วงจรควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติ  ดังแสดงในภาพที่ 6.7 
 

 
 

ภาพที่  6.7  วงจรควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัตแิละแบบอัตโนมัติ 
  ที่มา  (ธนะรัตน  แตวฒันา, 2541, หนา 64) 

 
 การทํางานของวงจรภาพที่  6.7  สวนตาง ๆ  จะเหมือนกันแบบกึ่งอัตโนมัติและแบบ
อัตโนมัติโดยวาลว  1.4  จะทําหนาที่สตารทการทํางานของกึ่งอัตโนมัติ  (Semi  auto)  แตถาตองการ
เปนอัตโนมัติก็ใหโยกวาลว  1.6  ก็จะเดินตอเนื่อง 
 

ขั้นตอนการออกแบบวงจร 

 ในวงจรทํางานของระบบนิวแมติกสขึ้นอยูกับการที่จะนําไปใชงาน ซึ่งมีความสําคัญ
อยางยิ่งเพราะจะทําใหเกิดผลของงานที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถประหยัดราคาอุปกรณที่
ใชงานอีกดวย  ฉะนั้นการออกแบบวงจรในระบบนิวแมติกส ไดกําหนดเปนขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 ขั้นตอนที่  1 เลือกชนิดของกระบอกสูบใหเหมาะสมกับการใชงาน โดยดูจาก 
   ความเหมาะสมจากงานและอุปกรณที่มีจําหนายในทองตลาด 
 ขั้นตอนที่  2 เลือกขนาดของกระบอกสูบและระยะชัก  โดยหาไดจากสูตรหรือกราฟ 
   ในบทที่  3 
 ขั้นตอนที่  3   เลือกชนิดของเมนวาลว  และขนาดของวาลว  โดยดูลักษณะของงาน   
   เชน  ทางตอลม  ตําแหนงของวาลว  การเลื่อนเปลี่ยนการทํางานของ 
   วาลวและชนิดของกระบอกสูบ  (ดูไดจากบทที่  3  และ  4) 
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 ขั้นตอนที่  4 เลือกอุปกรณควบคุมความเร็วและชนิดของการควบคุมความเร็ว 
   ของกระบอกสูบ ทั้งนี้   ขึ้นอยูกับความตองการของการใชงาน  เชน   
   ถาตองการกระบอกสูบเคลื่อนที่เร็ว  ก็เลือกใชวาลวเรงระบาย  (quick   
   exhaust valve)  หรือตองการเคลื่อนที่ชาก็ใชวาลวหล่ี  (flow control   
   valve)  เขาควบคุม 
 ขั้นตอนที่  5 กําหนดขั้นตอนการทํางานและกําหนดตําแหนงของวาลวควบคุม 
   โดยเริ่มจากการเขียนแผนภาพลําดับการทํางาน (alphabetic  diagram) 
 ขั้นตอนที่  6 เขียนแผนภาพการไหลลําดับการทํางาน  (alphabetic with signal flow   
   diagram)  และแผนภาพขั้นตอนการทํางาน  (motion-Step diagram) 
 ขั้นตอนที่  7 เขียนวงจรควบคุมการทํางาน โดยดูจาก  motion-step  diagram  ให 
   สังเกตสัญญาณวาลวควบคุม  ถาไมเกิดขึ้นพรอมกันก็ใชวาลวลูกกลิ้ง 
   แบบกดสองทางได  แตถาสัญญาณวาลวควบคุมเกิดขึ้นพรอมกันจะ 
   ใชวาลวลูกกล้ิงกดทางเดียว 
 ขั้นตอนที่  8 เพิ่มเติมเงื่อนไขพิเศษ  (ถามี)  ลงในวงจร  เพื่อใหวงจรสมบูรณยิ่งขึ้น   
   เชน  มีอุปกรณสตารท  มีสวิทซส่ังงานอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ  มี 
   อุปกรณวาลวฉุกเฉิน  เปนตน 
 ขั้นตอนที่  9         ตรวจสอบการทํางานของวงจรที่ออกแบบและตอวงจรจากอุปกรณจริง 
 
 จากภาพที่  6.8  ใหออกแบบวงจรควบคุมแบบตอเนื่อง  โดยใชระบบนิวแมติกส 

 
ภาพที่  6.8  วงจรควบคุมแบบตอเนื่อง 

 ที่มา  (ธนะรัตน  แตวฒันา, 2541, หนา 66) 
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ตัวอยางที่  6.1  จงออกแบบวงจรควบคุมกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติ 
วิธีทํา 

 จากขั้นตอนการออกแบบวงจรสามารถลําดับขั้นตอนไดดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1  เลือกชนิดของกระบอกสูบ 

 
 
 เลือกใชกระบอกสูบทํางานสองทาง  (double  acting  cylinder)  ทั้งสองตัวเพราะตอง
ใชแรงมากและระยะชักยาวมากเกินกวาที่จะเลือกใชกระบอกสูบทิศทางเดียว 
 ขั้นตอนที่  2  เลือกขนาดกระบอกสูบใชสูตรและกราฟในบทที่  3 
 
 ขั้นตอนที่  3  เลือกชนิดของวาลว  ในที่นี้เลือกใชวาลว  5/2  เล่ือนดวยลมทั้งสองดาน
เพราะตองการทํางานแบบคางตําแหนง 
 

 
 
 ขั้นตอนที่  4  เลือกอุปกรณควบคุมความเร็ว  โดยใชวาลวหร่ีควบคุมทางเดียว ทั้งการ
เคล่ือนที่เขาและเคลื่อนที่ออกของกระบอกสูบตัวที่  1.0  สวนกระบอกสูบตัวที่  2.0  เคล่ือนที่ออก
ถูกควบคุมความเร็ว  สวนเคลื่อนที่เขากลับอยางรวดเร็ว  โดยใชวาลวเรงระบาย   
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  ขั้นตอนที่  5  กาํหนดขั้นตอนการทํางานเปน  alphabetic  diagram  (เปนการใชอักษร
ภาษาองักฤษหรือตัวเลขที่มีจดุทศนยิมเปนศูนยผสมกับเครื่องหมาย +  และ  -  เชน  A+, B+, A-, B-  
หรือ  1.0 +, 2.0+, 1.0-, 2.0-) 
 

 
 

  ขั้นตอนที่  6  เขียน  alphabetic  with  signal  flow  และ  motion  step  diagram  (แสดง
ขั้นตอนการทํางานของกานสูบโดยใชตัวอักษรผสมกับเครื่องหมาย +  และ  -  พรอมทั้งโยงลูกศรแสดง
สัญญาณของวาลวควบคุมทศิทางและการแสดงขั้นตอนการทํางานโดยใชแผนภาพความสัมพันธ
ระหวางการเคลื่อนที่ของกานสูบกับจังหวะในการทํางาน) 
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 Alphabetic  with  signal  flow  diagram 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขั้นตอนที่  7  เขียนวงจรควบคุมการทํางาน 
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 ขั้นตอนที่  8  เปนเงื่อนไขที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อใหวงจรมีความพิเศษขึ้นมา  จากการ
ทํางานทั้ง  7  ขั้นตอนจะมีวาลว  1.2 (3/2)  ที่ทําหนาที่เปนตัวสตารทในวงจรทุกครั้งที่มีการเริ่มตน
ของวงจรใหม  ดังนั้นเพื่อเปนการใหวงจรมีความสมบูรณมากขึ้นจึงมกีารเพิ่มวาลวควบคุมใหเปน
อัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ  พรอมเพิ่มวงจรหยุดฉุกเฉิน  โดยนําเอาการทํางานของอุปกรณควบคุม
ตาง ๆ  ที่เหมาะสมกับการออกแบบมาประกอบการออกแบบ 

 

1.6 

  
 

  การออกแบบวงจรและเพิ่มเติมเงื่อนไขพิเศษลงในขั้นตอนที่  8  ซ่ึงจะทําใหวงจรมี
ความสมบูรณขึ้น  เชน  เพิ่มวาลว  1.6  จะทําหนาที่เปนสวิทซควบคุมใหเกิดการทํางานแบบอัตโนมตัิ  
หรือกึ่งอัตโนมัติ  สวนวาลว  0.2 (5/2)  เขาไปจะทําหนาที่เปนสวิทซปด – เปดลมอัดเขาในวงจร
ควบคมุ  และยงัทําหนาทีเ่ปนสวิทซหยดุฉุกเฉิน  โดยใชรวมกับวาลว  1.5  และ  2.5  (วาลวลมเดยีว)  
แตถาเกิดอุบัติเหตุสามารถกดวาลว  0.2  ได  จะทําใหวงจรถูกตัดลมจะถูกระบายทิ้ง ทําใหวาลว  1.1  
และ  2.1  (5/2)  เล่ือนกลับพรอมลูกสูบ  1.0  และ  2.0  เคลื่อนที่กลับดวย 
 ขั้นตอนที่  9  ตรวจสอบการทํางานของวงจรที่ทําการออกแบบโดยการตอวงจรจาก
ชุดสาธิตนิวแมติกส 
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วงจรนิวแมติกสไฟฟาพื้นฐาน 

 ในระบบนิวแมติกส  อุปกรณที่ควบคุมกระบอกสูบและมอเตอรลมใหทํางานตามตองการ
คือ  วาลว  การเลื่อนวาลวนั้นสามารถทําไดหลายวิธี  คือ  เล่ือนวาลวโดยใชมือ  กลามเนื้อ  กลไก  
และเลื่อนดวยไฟฟา  หรือเล่ือนดวยขดลวดแมเหล็กไฟฟา  ซ่ึงมนูญ  ช่ืนชม  (2544, หนา 94-95) 
กลาววา ระบบนิวแมติกสไฟฟาเปนการใชระบบไฟฟาควบคุมอุปกรณทํางานในระบบนิวแมติกส  
กลาวคือ การควบคุมอุปกรณทํางานที่ตองใชวาลวเลื่อนโดยไฟฟา หรือวาลวเลื่อนดวยขดลวด
แมเหล็กไฟฟา  และระบบควบคุมอื่น ๆ  เปนระบบไฟฟาเชนกัน  ยกเวนอุปกรณทํางานคือ  กระบอก
สูบ  มอเตอรลม  และอุปกรณควบคุมลมที่เปนระบบลมอัด 
  
 การเขียนวงจรควบคุมการทํางานของระบบนิวแมติกสไฟฟา 
 ในการเขียนวงจรนิวแมติกสไฟฟาจะตองมีมาตรฐานการเขียนรหัสใหถูกตองและมี
ความเขาใจตรงกัน  เพื่อสะดวกในการอานและออกแบบวงจร  ซ่ึงฐิฑารีย  ถมยา  (2546, หนา 321-
325)  กลาววา  การเขียนวงจรควบคุมการทํางานของระบบนิวแมติกสไฟฟาสามารถเขียนแยกเปน  
2  ระบบ  คือ  
 1.  ระบบนิวแมติกสหรือวงจรกําลัง 
  ประกอบดวยอุปกรณทํางานคือ  กระบอกสูบหรือมอเตอรลม วาลวควบคุม
ความเร็ว  เชน  วาลวควบคุมอัตราการไหล  วาลวปรับอัตราการไหลทางเดียว  วาลวคายไอเสียเร็ว  
และวาลวควบคุมทิศทางทํางานดวยไฟฟา 
 
 2.  ระบบควบคุมดวยไฟฟาหรือวงจรควบคุม 
  ประกอบดวยวงจรไฟฟากระแสตรง  24  โวลต  ขดลวดแมเหล็กไฟฟาของวาลว  
สวิทซ  รีเลย  วงจรควบคุมมี  2  วิธี  คือ  วงจรควบคุมโดยทางตรง  และวงจรควบคุมโดยทางออม 
     2.1  วงจรควบคุมโดยทางตรง 
      วงจรควบคุมโดยทางตรงเปนการควบคุมการทํางานโดยผานขดลวดของวาลว
เพียงอยางเดียวที่ไมมีอุปกรณชวย  ซ่ึงประกอบดวย 
           2.1.1  วงจรกําลัง  เชน  กระบอกสูบ  หรือมอเตอรลม  วาลวเล่ือนล้ินดวยขดลวด 
แมเหล็กไฟฟาเปนตน 
   2.1.2  วงจรควบคุม  เชน  ระบบไฟฟากระแสตรง  24  โวลต  สวิทซ  ลิมิตสวิทซ   
อุปกรณตรวจจับหรือเซ็นเซอร  ขดลวดแมเหล็กไฟฟาของวาลว  สวิทซความดัน  เปนตน 
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   วงจรที่ 6.1  การควบคุมกระบอกสูบโดยใชวาลวเล่ือนล้ินไปดวยขดลวดแมเหล็ก 
ไฟฟา  เล่ือนล้ินกลับดวยสปริง  ดังแสดงในภาพที่  6.9 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่  6.9  การควบคุมกระบอกสูบโดยใชวาลวเล่ือนล้ินไปดวยขดลวดแมเหล็กไฟฟา 
  เล่ือนล้ินกลับดวยสปริง 
 ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 322) 
 
    หลักการทํางาน 
   จากภาพที่  6.9  เมื่อกดสวิทซ  S1  จะมีกระแสไหลผานขดลวด  Y1  ทําให
ขดลวดมีอํานาจแมเหล็กเอาชนะแรงสปริงเลื่อนวาลวใหแรงดันลมจาก  1(P)  ไป  2(A)  และ  
4(A)  เปนผลทําใหลูกสูบเคลื่อนที่ออก  และเมื่อปลอยสวิทซ  S1  สวิทซจะตัดวงจรไมใหกระแส
ไหลผานขดลวด  Y1  ขดลวดจะหมดสภาพการเปนแมเหล็ก  สปริงจะดันให  วาลว  3/2  กลับสู
สภาพเดิม  เปนผลทําใหลูกสูบเคลื่อนที่เขา 
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   วงจรที่ 6.2  การควบคุมกระบอกสูบโดยใชวาลวเล่ือนล้ินไปดวยขดลวดแมเหล็ก 
ไฟฟา  เล่ือนล้ินกลับดวยขดลวดแมเหล็กไฟฟา  ดังแสดงในภาพที่  6.10 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  6.10   การควบคุมกระบอกสูบโดยใชวาลวเล่ือนล้ินไปดวยขดลวดแมเหล็กไฟฟา 
  เล่ือนล้ินกลับดวยขดลวดแมเหล็กไฟฟา 
 ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 323) 
 
   หลักการทํางาน 
   จากภาพที่  6.10  เมื่อกดสวทิซปุมกดปกตเิปด  S1  กระแสไฟฟาจะไหลผาน
ขดลวดแมเหล็กไฟฟา  Y1  เกิดอํานาจแมเหล็ก  เล่ือนวาลว  3/2  ทําใหลมไหลจาก  1(P)  ไป  2(A) 
4(A)  เปนผลทําใหลูกสูบเคลื่อนที่ออก  เมื่อปลอยมือจะไมมีกระแสไหลผานสวิทซ  S1  ขดลวด
แมเหล็กไฟฟา  Y1  หมดอํานาจแมเหล็กแตลูกสูบยังคงคางตําแหนง  เมื่อกดสวิทซปุมกดปกติเปด  
S2  ลูกสูบจะเคลื่อนที่เขา 
 
  2.2  วงจรควบคุมโดยทางออม 
      วงจรควบคุมโดยทางออมประกอบดวยวงจรกําลังและวงจรควบคุม  แตวงจร
ควบคุมทํางานโดยมีอุปกรณอ่ืน ๆ  มาชวย  เชน  รีเลยซ่ึงใชกระแสไฟฟานอย ๆ  เพื่อชวยควบคุม
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ขดลวดแมเหล็กไฟฟาของวาลว  และใชหนาสัมผัสของรีเลยไปควบคุมอุปกรณที่ใชกระแสสูงกวา
ได  นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมระยะไกลได  และใชอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสมาควบคุมได 
 
   วงจรที่ 6.3  การควบคุมกระบอกสูบโดยใชรีเลยชวย  ดังแสดงในภาพที่  6.11 
 

 
 

ภาพที่  6.11  การควบคุมกระบอกสูบโดยใชรีเลยชวย 
      ที่มา  (มนูญ  ช่ืนชม, 2544, หนา 105) 

 
   หลักการทํางาน 
   จากภาพที่  6.11  เมื่อกดสวิทซ  S1  กระแสไฟฟาจะไหลผานขดลวดรีเลย  K1  
เมื่อรีเลย  K1  ทํางาน  หนาสัมผัส  K1  จะตอวงจรใหกระแสไปที่ขดลวด  Y1  ขดลวดจะมีอํานาจ
แมเหล็กเอาชนะแรงสปริงเล่ือนวาลว  1(P)  ไป  2(A)  และ  1(P)  ไป  4(A)  และยังคางตําแหนง  
เมื่อกดสวิทซ  S2  เปนการตัดวงจรไมใหกระแสไหลผานขดลวดรีเลย  K1  จึงหยุดทํางานทาํให
อํานาจแมเหล็ก  หนาสัมผัส  K1  ตัดวงจรการทํางานของขดลวดแมเหล็กไฟฟา  Y1  ก็หมดอํานาจ
แมเหล็ก  สปรงิจะเลื่อนล้ินใหกลับสูตําแหนงปกติลูกสูบจึงเคลื่อนที่กลับ 
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   วงจรที่  6.4  การควบคุมกระบอกสูบโดยใชสวิทซปุมกดปกติเปดทํางานได 
หลายจุด  ดังแสดงในภาพที่  6.12 
 

 
 

ภาพที่  6.12    การควบคุมกระบอกสูบโดยใชสวิทซปุมกดปกติเปดทํางานไดหลายจุด 
 ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 325) 

 
   หลักการทํางาน 
   จากภาพที่  6.12  เมื่อกดสวิทซปุมกดปกติเปด  S1 หรือ  S2  หรือ  S3  ตัวใดก็ได 
กระแสไฟฟาจะไหลผานผานสวิทซปุมกดปกติปด S4 , S5  และขดลวดรีเลย K1 ทํางาน  สราง
อํานาจแมเหล็กดูดหนาสัมผัสติดกัน ล็อกการทํางานของตนเองและตอวงจร  ขดลวดแมเหล็กไฟฟา  
Y1  เกิดอํานาจแมเหล็กเลื่อนล้ินของวาลว  ทําใหลมไหลผาน  1(P)  ไป  2(A)[4(A)]  ลูกสูบเคลื่อนที่
ออกและคางตําแหนง  เมื่อกดสวิทซปุมกดปกติปด  S4  หรือ  S5  ตัวใดก็ได  ทําใหขดลวดรีเลย  K1  
หยุดทํางาน  ขดลวดแมเหล็กไฟฟา  Y1  หมดอํานาจแมเหล็ก  สปริงจะเลื่อนลิ้นของวาลวกลับ
ตําแหนงปกติ  ลูกสูบเคลื่อนที่กลับ 
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การควบคุมกระบอกสูบใหทํางานกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ 

 การควบคุมกระบอกสูบใหทํางานกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ โดยใชลิมิตสวิทซ รีเลย
ตั้งเวลา  สวิทซความดัน  สวิทซปุมกด  สวิทซกดคางตําแหนง  อุปกรณตรวจจับหรือเซ็นเซอร  เปน
ตน  การควบคุมใหลูกสูบเคลื่อนที่ออกและเคลื่อนที่กลับกึ่งอัตโนมัติเมื่อกดสวิทซปุมกดดวยมือ
เพียงครั้งเดียว แตเมื่อใชสวิทซกดคางตําแหนงจะทําใหกระบอกสูบทํางานโดยอัตโนมัติ 
 
 วงจรที่ 6.5  การควบคุมกระบอกสูบดวยลิมิตสวิทซใหทํางานแบบกึ่งอัตโนมัติ  (วงจร
ควบคุมโดยทางตรง)  ดังแสดงในภาพที่  6.13 
 

 
 

ภาพที่  6.13  การควบคุมกระบอกสูบดวยลิมิตสวิทซใหทาํงานแบบกึ่งอัตโนมัติ 
 ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 326) 

 
   หลักการทํางาน 
   จากภาพที่  6.13  เมื่อกดสวทิซ  S1  กระแสไฟไหลผานขดลวด  Y1  ขดลวดจะมี
อํานาจแมเหล็กเลื่อนวาลวควบคุม  1.1  ไปทางขวามือ  (คางตาํแหนง)  เปนผลทําใหลูกสูบเคลื่อนที่
ออกจนสุด  กานสูบจะไปกดลิมิตสวิทซ  S2  ตอวงจรใหมีกระแสไหลผานขดลวดไฟฟาวาลว  Y2  

ของลวดจะมีอํานาจแมเหล็กเลื่อนวาลว  1.1  กลับสูสภาพเดิม  เปนผลทําใหลูกสูบเคลื่อนที่เขา  
และถาตองการใหกระบอกสูบเคลื่อนที่ออกก็จะตองกดสวิทซ  S1  อีกครั้งหนึ่ง 
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  วงจรที่  6.6  การควบคุมกระบอกสูบดวยลิมิตสวิทซและรีเลยชวยใหทํางานแบบ 
กึ่งอัตโนมัติ  ดังแสดงในภาพที่  6.14 

 

 
 

ภาพที่  6.14  การควบคุมกระบอกสูบดวยลิมิตสวิทซและรีเลยชวยใหทาํงานแบบกึ่งอัตโนมัติ 
 ที่มา  (มนูญ  ช่ืนชม, 2544, หนา 113) 

 
   หลักการทํางาน 
   จากภาพที่  6.14  เมื่อกดสวิทซ   S1  จะมีกระแสไฟฟาไหลผานรีเลย  K1  หนาสัมผัส  
K1  จะตอวงจรล็อคการทํางานของตัวเอง  และตอวงจรใหกระแสไฟผานขดลวด  Y1  ขดลวดจะมี
อํานาจแมเหล ็กเอาชนะแรงสปริงเลื่อนวาลว  1.1  และคางตําแหนง  เปนผลทําใหลูกสูบเคลื่อนที่
ออกจนสุด  กานสูบจะไปกดลิมิตสวิทซ  S2  สวิทซจะตัดวงจรไมใหมีกระแสไหลผานรีเลยชวย  K1  
หนาสัมผัส  K1  จะกลับสูสภาพเดิมตัดวงจรการทํางานของรีเลยชวย  K1  กระแสไฟ  Y1  เมื่อ
กระแสไฟหมดสภาพการเปนแมเหล็กสปริงจะเลื่อนวาลว  1.1  ใหกลับสูสภาพเดิม  กระบอกสูบ
จึงเคลื่อนที่เขา 
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  วงจรที่  6.7  การควบคุมกระบอกสูบดวยลิมิตสวิทซและรีเลยชวยใหทํางานแบบ 
อัตโนมัติ  ดังแสดงในภาพที่  6.15 

 

 
 

ภาพที่  6.15  การควบคุมกระบอกสูบดวยลิมิตสวิทซและรีเลยชวยใหทาํงานแบบอัตโนมัติ 
 ที่มา  (มนูญ  ช่ืนชม, 2544, หนา 115) 
 
   หลักการทํางาน 
   จากภาพที่  6.15  เมื่อกดสวทิซ  S3  ซ่ึงกดคางตําแหนง  กระแสไฟฟาไหลผาน
ลิมิตสวิทซ  S1  และขดลวดรีเลย  K1  ทํางานสรางอํานาจแมเหล็กดดูหนาสัมผัสติดกนัและตอวงจร
ขดลวดแมเหล็กไฟฟา  Y1  เกิดอํานาจแมเหล็กเลื่อนล้ินของวาลว  ลมไหลผานจาก  1(P)  ไป  4(A)  
ลูกสูบเคลื่อนที่ออก  (ลิมิตสวิทซ  S1  เล่ือนกลับตําแหนงปกติเปด  ตดัวงจรขดลวดรีเลย  K1  หยดุ
ทํางานและขดลวดแมเหล็กไฟฟา  Y1  หมดอํานาจแมเหล็ก)  ลูกสูบกดลิมิตสวิทซ  S2  ตอวงจร
ขดลวดรเีลย K2  ทํางานสรางอํานาจแมเหล็กดดูหนาสัมผัสติดกนัและตอวงจรขดลวดแมเหล็กไฟฟา  
Y2  เกิดอํานาจแมเหล็กเลื่อนล้ินของวาลวกลับตําแหนงปกติลูกสูบเคลื่อนที่กลับ  (ลิมิตสวิทซ  S2  
เล่ือนกลับตําแหนงปกติเปดตัดวงจรขดลวดรีเลย  K2  หยุดทํางาน  ขดลวดแมเหล็กไฟฟา  Y2  
หมดอํานาจแมเหล็ก)  ลูกสูบเคลื่อนที่กลับไปกดลิมิตสวิทซ  S1  อีกครั้ง  และทําใหลูกสูบเคลื่อนที่
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ออกและเคลื่อนที่กลับโดยอัตโนมัติ  ทํางานเชนนี้จนกระทั่งเมื่อกดสวิทซ  S3  เพื่อคลายล็อกคาง
ตําแหนง วงจรทั้งหมดจึงหยดุทํางาน 
 
  วงจรที่  6.8  การควบคุมกระบอกสูบใหทํางานแบบกึง่อัตโนมัตแิละอัตโนมัติ (วงจร
ควบคุมโดยทางตรง)   ดังแสดงในภาพที่  6.16 
 

 
 

ภาพที่  6.16  การควบคุมกระบอกสูบใหทํางานแบบกึ่งอัตโนมัติและอตัโนมัติ 
 ที่มา  (มนูญ  ช่ืนชม, 2544, หนา 329) 

 
   หลักการทํางาน 
   จากภาพที่  6.16   สวิทซปุมกดปกติเปด  S3  จะเปนสวิทซควบคุมใหทาํงานแบบ
กึ่งอัตโนมัติ  สวนสวิทซล็อคตําแหนง  S4  เปนสวิทซควบคุมใหทํางานแบบอัตโนมัติ  ในการ
ควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัตินั้นจะตองปลดลอคสวิทซ  S4  ใหตัดวงจรกอนเสมอ  หลักการทํางาน
เหมือนวงจรที ่ 6.6 
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   หมายเหต ุ  ถาขดลวดแมเหล็กไฟฟา  Y1  หรือ  Y2  ตัวใดตวัหนึ่งมีอํานาจแมเหล็ก
คางอยู  เพื่อทําใหขดลวดแมเหล็กไฟฟาตวัใหมอีกตัวสรางอํานาจแมเหล็ก  วาลวจะไมเล่ือนล้ิน  ตอง
ทําใหขดลวดแมเหล็กไฟฟาตวัเกาหมดอํานาจแมเหล็กกอน 
 
   วงจรที่  6.9  การควบคุมกระบอกสูบโดยใชสวิทซปุมกดปกตเิปดทาํงานพรอมกนั
แบบกึ่งอัตโนมัติ  ดังแสดงในภาพที่  6.17 
 

 
 

ภาพที่  6.17  การควบคุมกระบอกสูบโดยใชสวิทซปุมกดปกติเปดทํางานพรอมกัน 
  แบบกึ่งอัตโนมัติ 
 ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 330) 
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   หลักการทํางาน 
   จากภาพที่ 6.17 เมื่อกดสวทิซปุมกดปกติเปด S1 หรือ S2 หรือ S3 เพยีงตวัใดตวัหนึ่ง
จะไมทํางาน  ตองกดสวิทซพรอมกันทั้ง  3  ตัว  กระแสไฟฟาไหลผานลิมิตสวิทซ  S4  ขดลวดรีเลย  
K1 ทํางานสรางอํานาจแมเหล็กดูดหนาสัมผัสติดกันล็อกการทํางานของตนเองและตอวงจร ขดลวด
แมเหล็กไฟฟา  Y1  เกิดอํานาจแมเหล็กเล่ือนล้ินของวาลว  ทําใหลมไหลผานจาก 1(P)  ไป  2(A)[4(A)] 
ลูกสูบเคลื่อนที่ออก (ลิมิตสวิทซ S4  เล่ือนกลับตําแหนงปกติเปด ตดัวงจรขดลวดรีเลย  K1  หยุด
ทํางาน  ขดลวดแมเหล็กไฟฟา  Y1  หมดอํานาจแมเหล็ก)  ลูกสูบกดลิมิตสวิทซ  S5  ขดลวดรีเลย  
K2  ทํางานสรางอํานาจแมเหล็กดูดหนาสัมผัสติดกันและตอวงจร  ขดลวดแมเหล็กไฟฟา  Y2  เกิด
อํานาจแมเหล็กเลื่อนล้ินของวาลวกลับตําแหนงปกต ิ ลูกสูบเคลื่อนที่กลับ  ลิมิตสวิทซ  S5  เล่ือนกลับ
ตําแหนงปกติเปดขดลวดรีเลย  K2  หยดุทํางาน  ขดลวดแมเหล็กไฟฟา  Y2  หมดอํานาจแมเหล็ก 
 
   วงจรที่  6.10  การควบคุมกระบอกสูบโดยการตั้งเวลาและใชลิมิตสวิทซ  ดังแสดง
ในภาพที่  6.18 

 
 

ภาพที่  6.18   การควบคุมกระบอกสูบโดยการตั้งเวลาและใชลิมิตสวิทซ 
 ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 331) 
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   หลักการทํางาน 
   จากภาพที่  6.18  เมื่อกดสวิทซปุมกดปกติเปด  S1  กระแสไฟฟาไหลผานรีเลยชวย  
K1  คอนแทค  K1  จะตอวงจรล็อคการทํางานของตนเองและตอวงจรใหมีกระแสไหลผานขดลวด  
Y1  ขดลวดจะมีอํานาจแมเหล็กเอาชนะแรงสปริงเลื่อนวาลว  1.1  ลมจาก  1(P)  ไปยงั  2(A)  และ  
4(A)  ทําใหลูกสูบเคลื่อนทีอ่อกสุด  กานสบูจะกดลิมิตสวิทซ  S2  ตอวงจรใหมกีระแสไหลผานรเีลย
ตั้งเวลา  คอนแทค  K2T  จะตดัวงจรการทํางานของลีเรยชวย  K1  คอนแทค  K1  จะตดัการทํางานของ
ตัวเองไมใหมกีระแสไหลผานขดลวด  Y1  ขดลวดจึงหมดสภาพการเปนแมเหล ็กสปริงจะเลื่อนวาลว 
1.1  ใหกลับสูสภาพเดิม  ทําใหลูกสูบเคลื่อนที่กลับ 
 

ระบบไฮดรอนิวแมติกส   

 ระบบนิวแมติกสใชในการขับเคลื่อนงานที่ตองการความเร็วสูง  แตตองการแรงไมสูง
มากนัก  เชน  ไมเกิน  3,000  กิโลกรัมแรง  ถาใหไดแรงเกินกวานี้จะเปนการสิ้นเปลืองพลังงานมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับระบบอื่น ซ่ึงณรงค  ตันชีวะวงศ  (2547, หนา 145-148)  กลาววา ระบบนิวแม
ติกสอาจมีขอไดเปรียบในการใชงานหลายกรณี แตในงานเครื่องมือกลบางอยางซึ่งตองใชการ
ขับเคลื่อนงานอยางชา ๆ  แตมั่นคงสม่ําเสมอจะใชระบบนิวแมติกสโดยตรงไมได  เนื่องจากลมมี
คุณสมบัติหยุนตัวได  ตางกับระบบไฮดรอลิกส ซ่ึงใหความเร็วในการปอนงานไดอยางสม่ําเสมอ 
แตถาหากใชระบบไฮดรอลิกสโดยตรงก็จะเปนการสิ้นเปลืองคาใชจายมากในกรณีที่ไมตองการแรง
สูงมากนัก  ดังนั้นจึงมีการผนวกขอดีของระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกสเขาดวยกันโดยใชลม
เปนพลังงานขับเคลื่อนและใชน้ํามันเปนตัว  ควบคุมความเร็วจะทําใหไดงานที่ใหแรงไมสูงนัก  แต
สามารถปรับความเร็วใหมั่นคงและสม่ําเสมอได 

 1.  การใชลมบังคับน้ํามัน 
  การใชวงจรผสมระหวางระบบนิวแมติกสและระบบไฮดรอลิกสมีขอไดเปรียบกวา

การใชพลังงานใดพลังงานหนึ่งเพียงชนิดเดียววงจรนี้มีช่ือเรียกกันทั่วไปวา  วงจร  “ลมบนน้ํามัน”  
(air over oil)  โดยใชลมอัดดันลูกสูบและบังคับความเร็วโดยการปรับอัตราการไหลของน้ํามัน 
  การทํางานทําไดโดยการใชถังปดมิดชิดใสน้ํามันลงไปจํานวนหนึ่งและใชลมปอน 
เขาถังนี้ทางดานบน  ผลักน้ํามันใหไหลออกทางดานลางของถังแลวสงเขากระบอกสูบ  ความดัน
น้ํามันในกระบอกสูบจะเทากับความดันลมที่ปอนเขาถัง ฉะนั้นแรงที่ไดจากการทํางานทั้งการใช
ลมโดยตรงและใชลมดันน้ํามันจะเทากัน แตตางกันที่ถาใชลมรวมกับน้ํามันจะสามารถบังคับการ
ไหลไดดีกวาเพราะน้ํามันไมมีการหยุนตัวเหมือนลมอัด  ตัวอยางของหลักการทํางานนี้คือ 
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   1.1  กานสูบจะเคลื่อนที่อยางชา ๆ  แตมั่นคง  และไมเกิดการกระตุก 
   1.2  สามารถบังคับใหหยุดที่จุดตาง ๆ  ระหวางชวงชักไดอยางแมนยํา 
   1.3  ในงานเครื่องมือกลสามารถหยุดการปอนมีดไดอยางทันที  ณ  ตําแหนงที่ 
ตองการ 
  เมื่อตองการบังคับกระบอกสูบขนาดใหญใหหยุดระหวางชวงชัก  ถาเปนกระบอก
สูบลมแลวจะไมสามารถบังคับใหหยุดในตําแหนงที่ตองการไดและถาหลังจากการหยุดแลวโหลด
มีการเปลี่ยนแปลงก็จะไมสามารถคางที่ตําแหนงนั้นได  ตัวอยางของการใชงานในระบบนี้ที่เห็นได
ชัด  ไดแก  งานเลื่อนล้ินงานปอนมีดตาง ๆ  ในงานเครื่องมือกล  เชน  งานกลึง  เจาะ กัด ฯลฯ  จะ
ปอนงานไดอยางราบเรียบถึงแมจะมีความเร็วชาก็ตาม  การกระตุกขณะปอนชิ้นงานก็ไมเกิดขึ้น  ใน
กรณีเชนนี้หากใชระบบไฮดรอลิกสโดยตรงก็จะเปนการสิ้นเปลืองเพราะตองมีแหลงพลังงาน  
(power source) ของระบบไฮดรอลิกสอีกทั้งงานชนิดนี้ไมตองการแรงของกระบอกสูบมากนัก  
การใชลมอัดดันน้ํามันนี้ไมสามารถใชไดผลในทุกกรณีเพียงแตชวยเพิ่มความมั่นคงของพลังงาน
และประหยัดกวาการใชระบบไฮดรอลิกสโดยตรง  กระบอกสูบที่ใชในระบบนี้เปนกระบอกสูบลม
ชนิดใชซีลลูกสูบแบบปองกันการรั่วไดดีเปนพิเศษเพื่อปองกันการรั่วของน้ํามันไอดรอลิกส 
 
  2.  วงจรลมดันน้ํามัน 
 

 
 

ภาพที่  6.19  หลักการทํางานของระบบลมดันน้ํามัน  
  ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2547, หนา 146) 
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  ระบบลมดันน้ํามันใชหลักการเชนเดียวกับระบบลมอัดโดยตรง แตใชการบังคับ
การไหลของ น้ํามันเพื่อใหกานสูบเลื่อนไดอยางมั่นคง ระบบที่มีการใชชลมโดยตรงอยูแลวสามารถ
เปลี่ยนมาใชระบบลมดันน้ํามันไดโดยติดตั้งถังน้ํามันระหวางวาลวบังคับทิศทางและกระบอกสูบ  
หากใชลมความดัน  6  บาร  จะได น้ํามันความดัน  6  บารเชนกัน  โดยไมเกิดการสูญเสียความดนัเลย
ระบบน้ํามันแบงออกเปนชนิดถังเดี่ยวและถังคู  คือ 
     2.1  ระบบลมดันน้ํามันชนิดถังเดี่ยว 
      โดยการใชถังความดันเพียงถังเดียวเมื่อตองการควบคุมความเร็วเพียงทิศทางเดียว  
ดังแสดงในภาพที่  6.20 
 

 
 

ภาพที่  6.20  ระบบถังเดี่ยว   
   ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2547, หนา 147) 

  
   ภาพท่ี  6.20  แสดงถึงวงจรควบคุมความเร็วดานเลื่อนออกแบบบังคับการไหล
ออกของน้ํามันโดยใชวาลวบังคับการไหล  (2)  ถาตองการควบคุมความเร็วดานเลื่อนเขา  ใหเปลี่ยน
การติดตั้งถังน้ํามันมาไวทางดานลูกสูบ 
   เนื่องจากความดันในระบบต่ํา  จึงควรเลือกใชวาลวบังคับการไหล  (2)  ที่มีขนาด
รูลมใหญกวา  รูลมที่เขากระบอกสูบ  1  ถึง  2  ขนาด  เพราะวาถาใชรูลมขนาดเดียวกันจะทําให
ความเร็วเล่ือนกลับของกระบอกสูบชาลง  เพราะพื้นที่หนาตัดของรูลมภายในวาลวมีขนาดเล็กกวา
ขนาดรูลมที่ตอกับวาลว ระบบลมดันน้ํามันนี้ควรติดตั้งตัวดักฝอยน้ํามัน  (3)  ไวที่ชองระบายลมทิ้ง
ของวาลวควบคุม ทั้งนี้เพื่อไมใหบริเวณเครื่องจักรมีฝอยน้ํามันซึ่งอาจจะทําใหล่ืน เปนอันตรายและ
ทําใหพื้นที่บริเวณนั้นสกปรก 
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  2.2  ระบบลมดันน้ํามันชนิดถังคู 
      ควรติดตั้งถังน้ํามันในระดับสูงกวากระบอกสูบ และทอน้ํามันควรใชทอที่มี 

ขนาดใหญกวาทอลมที่ใชในระบบลมโดยตรง  และควรติดตั้งถังน้ํามันใหใกลกับกระบอกสูบ 
มากที่สุด  ดังแสดงในภาพที่  6.21 

 

 
 

ภาพที่  6.21  ระบบถังคู   
   ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2547, หนา 147) 

  
   จากภาพที่  6.21  เปนการทาํงานของวงจร  เร่ิมจากการใชถังน้ํามันสองถังมา
ชวยในการควบคุมการเคลื่อนที่เขาและออกของลูกสูบ  และเปนการควบคุมความเรว็แบบควบคุม
ปริมาณน้ํามนัออกจากกระบอกสูบ  ถาตองการถายน้ํามนัจากถังที่มนี้ํามันมากกวาไปยังถังที่มีน้าํมัน
นอยกวา  ตองปอนลมอัดเขาถังน้ํามันที่มีระดับสูงกวาและเปดวาลว  (4)  เพื่อใหน้ํามันมีระดับ
เดียวกัน 
   เมื่อใชลมดันน้าํมันไฮดรอลิกสโดยตรงจะเกิดละอองน้ํามนัเหนือระดับน้ํามัน  
ละอองน้ํามันจะระบายออกทางรูระบายลมของวาลวบังคับทิศทาง (1) ทําใหบริเวณเครื่องจักร
สกปรกและไมสะดวกตอการทํางานจึงควรติดตั้งตวักรอง  (5)  เพื่อดกัหรือกําจดัละอองน้ํามนั  สวน
วิธีที่จะไมใหเกิดละอองน้ํามนัเลยควรใชกระบอกสูบสองตอนซึ่งแยกลมและน้ํามันออกจากกนัใน
แตละสวนของกระบอกสูบ 
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สรุป 

  จากการศึกษาอุปกรณนิวแมติกสตลอดจนถึงการออกแบบวงจรจะเห็นวาทุก ๆ  สวน
มีความสําคัญตั้งแตบทที่  1 – 5  ผูที่ศึกษาตองหมั่นฝกฝนจึงจะสามารถออกแบบวงจรไดโดยเฉพาะ
สัญลักษณและความหมายของสัญลักษณนั้นจะชวยใหการนําไปประยุกตใชงานตามที่ตองการได 
ในวงจรการทํางานของระบบนิวแมติกสขึ้นอยูกับการที่จะนําไปใชงาน  ซ่ึงจะมีความสําคัญยิ่ง  
เพราะจะทําใหเกิดผลของงานที่มีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังสามารถประหยัดราคาอุปกรณใชงาน
อีกดวย  ดังนั้นการออกแบบวงจรอยางเปนขั้นตอนคือ เลือกชนิดและขนาดกระบอกสูบใหเหมาะสม
กับงานแลวเลือกชนิดเมนวาลว ขนาดของวาลว เลือกอุปกรณควบคุม แลวกําหนดขั้นตอนการ
ทํางาน  พรอมกําหนดตําแหนงของวาลวควบคุม  เสร็จแลวเขียนแผนภาพลําดับขั้นตอนการทํางาน  
เขียนวงจรการควบคุมการทํางานจากนั้น ผูออกแบบจะเพิ่มเติมเงื่อนไขพิเศษอะไรในวงจรเพื่อความ
สมบูรณ  สุดทายตรวจสอบการทํางานของวงจรที่ออกแบบและตอวงจรการทํางานจากชุดสาธิต
นิวแมติกส 
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แบบฝกหดั 
 

1.  การออกแบบวงจรนวิแมติกส  หมายถึงอะไร  พรอมใหความหมายของการออกแบบวงจร 
2.  การควบคมุกระบอกสูบ  หมายถึงอะไร  มีกี่ชนิด  ไดแกอะไรบาง 
3.  จงเขียนภาพประกอบของวงจรการทํางานแบบตอเนือ่ง  พรอมอธิบายหลักการทํางานของวงจร 
     มาดวย 
4.  การเขียนวงจรควบคุมการทํางานของระบบนิวแมติกสไฟฟามีกี่ระบบ  ไดแกอะไรบาง 
5.  วงจรควบคมุโดยทางตรงดวยระบบไฟฟาที่ไมมีอุปกรณชวยประกอบไปดวยอะไรบาง 
6.  เพราะเหตุใดงานบางอยางจึงตองใชระบบไฮดรอนิวแมติกส 
7.  วงจรลมดนัน้ํามันมหีลักการอยางไร  จงอธิบาย 
8.  จากภาพเปนชุดควบคุมสายพานตางระดับ  จงออกแบบวงจรและอธิบาย  เพื่อใหไดการทํางาน 
     ตามที่ระบุไว  ดังนี ้
 

 
 

ภาพชุดควบคมุสายพานตางระดับ 
 

  ช้ินสวนจะถูกพามาจากสายพานตัวบน  ผานสายพานตางระดับ  ไปสูสถานีทดสอบ  
 ช้ินสวนที่ผานการทดสอบแลววาใชได  จะถูกสงผานมายังสายพานตัวลางโดยผานสายพาน 
 ตางระดับ  สวนชิ้นสวนที่ทดสอบแลวไมผานจะถูกสงออกจากสายพานเพื่อซอมหรือทําใหม   
 แลวแต ขอบกพรองที่เกิดขึ้น 
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  ตองการใหในภาวะปกติ  กระบอกลมจะยดืออกสุด  (สายพานถูกยกขึน้)  เมื่อช้ินสวน 
 ถูกสงผานมายังสายพานตางระดับเขาสูสถานีทดสอบที่อยูต่ํากวาแลว  ใหกดปุมสั่งใหกระบอกลม 
 ถอยกลับเพื่อใหช้ินสวนที่ผานการทดสอบแลววาใชได  ผานกลับไปยังสายพานตัวลาง  เมื่อ 
 ช้ินสวนผานไปเรียบรอยแลวกระบอกลมจะยืดออกอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อรับชิ้นสวนตัวตอไป 
 
9.  จากภาพเปนชุดปอนชิ้นงาน  จงออกแบบวงจรและอธิบาย  เพื่อใหไดการทํางานตามที่ระบุไว 
     ดังนี้ 
 

 
 

ภาพชุดปอนชิน้งาน 
 

 ตองการปอนชิ้นงานที่อยูในรางเขาเครื่อง  โดยใชกระบอกลมสองทาง  โดยมีเงื่อนไข 
ที่จะทําใหกระบอกลมยืดออก  ดังนี ้

 1.  จะตองมีช้ินงานอยูในราง 
 2.  กระบอกลมจะตองอยูในตําแหนงถอยหลังสุด 
 3.  จะตองมีการสั่งงานวาลวกดปุมทั้งสองตัว  (ปุมแยกกนั) 

 
 เมื่อกระบอกลมยืดออกสุด กระบอกลมจะตองถอยกลับไปที่ตําแหนงเริ่มตนใหมทนัที 
ถาตองการเริ่มทํางานใหม จะตองใหเงื่อนไขเปนไปตามขอกําหนดขางตน 
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10.  จากภาพเปนเครื่องกดขึ้นลายรหัสสินคาของวงจรนิวแมติกส  จงออกแบบวงจรและอธิบาย 
       เพื่อใหไดการทํางานตามที่ไดระบุไว  ดังนี้ 

 
 

ภาพเครื่องกดขึ้นลายรหัสสินคา 
 

  ตองการกดขึ้นลายชิ้นงานพลาสติกเปนเลขรหัสสินคา  โดยใชกระบอกลมสองทาง   
 จํานวน  2  ตัว  โดยกระบอกลม  (A)  จะเปนตัวพาชิ้นงานที่ถูกยึดเรียบรอยแลว  ไปยังใต 
 กระบอกลม  (B)  ของเครื่องกดขึ้นลายชิ้นงาน  เมื่อช้ินงานถูกดันมาถึงตําแหนงที่กําหนด   
 กระบอกลม  (B)  จะยืดออกและกดขึ้นลายเลขรหัสบนชิ้นงาน  เมื่อชิ้นงานถูกกดแลว  กระบอกลม   
 (B)  จะถอยกลับทันที  จากนั้นกระบอกลม  (A)  จึงจะถอยกลับไปที่จดุเริ่มตนวงจรจะหยุดที ่
 จุดนี้  ช้ินงานถูกนําออกจากตัวยึด  และใสช้ินใหมเขาไปแทน  การทํางานแตละรอบส่ังงานโดย 
 การกดปุมปุมเดียว  แผนภาพแสดงลําดับขั้นการทํางาน  แสดงใหเห็นการเคลื่อนที่ของกระบอกลม 
 ทีละขั้น  เปนวงจรดังภาพ 
 จงออกแบบวงจรและอธิบายเพื่อใหไดการทํางานตามที่ระบุไว 
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