
แผนบรหิารการสอนประจําบทที่  7 
 

หัวขอเนื้อหา 

 กระบอกสูบในระบบไฮดรอลิกส 
  การคํานวณหาแรงลูกสูบ 
 โนโมแกรม  

การคํานวณหาความเร็วลูกสบู 
การติดตั้งจับยดึกระบอกสูบ 

 มอเตอรไฮดรอลิกส 
 การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอรไฮดรอลิกส 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษาบทที่  7  จบแลวนกัศึกษาสามารถ 
 1 .   บอกประเภทและอธิบายหลักการทํางานของกระบอกสูบในระบบไฮดรอลิกสได 
 2.  คํานวณหาแรงและความเร็วของลูกสูบได 
 3.  อธิบายหลักการทํางานของมอเตอรไฮดรอลิกสได 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  วิธีสอน 
   1.1  วิธีสอนแบบบรรยาย 
   1.2  วิธีสอนแบบอภิปราย 
   1.3  วิธีสอนแบบสาธิต 
  2.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
     2.1  จัดแบงกลุมเพื่อทําการปฏิบัติ  การตอวงจรไฮดรอลิกสตามแบบปฏิบัติการ  7  
และ  8  ที่ไดรับมอบหมาย 

     2.2  แตละกลุมนําเสนอปญหาจากการลงมือปฏิบัติ การตอวงจรไฮดรอลิกสจาก
ชุดสาธิต  พรอมวิธีการแกปญหา  จากนัน้นําเสนอรายงานและตอบคําถาม 
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สื่อการเรียนการสอน 

  1.  ชุดสาธิตไฮดรอลิกส 
  2.  เครื่องฉายภาพ  3  มิติ 
  3.  แผนภาพโปรงใส 
  4.  แบบปฏิบัติการไฮดรอลิกส 
  5.  หนังสือและเอกสารประกอบการสอน 
  6.  วีดิทัศน 
 

การวัดและการประเมินผล 

 1.  ใชวิธีการสงัเกตและบนัทกึผล 
   1.1  จากการทาํกิจกรรมกลุม  แตละกลุมรวมกันแกปญหา 
   1.2  จากการมสีวนรวมในการอภิปราย  ตอบตําถาม 
  2.  ใชวิธีตรวจผลงาน 
   2.1  ตรวจผลงานขณะปฏิบัต ิ
   2.2  ตรวจรายงาน 
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บทที่  7 
อุปกรณทาํงานในระบบไฮดรอลิกส 

  
  ในบทนี้จะกลาวถึงอุปกรณการทํางานในระบบไฮดรอลิกสซ่ึงเปนอุปกรณที่ใชเปลี่ยน
กําลังงานของน้ํามันไฮดรอลิกสใหเปนกําลังงานกลโดยการเปลี่ยนความดันและความเร็วของ
น้ํามันไฮดรอลิกสในทอทางใหมีการเคลื่อนที่เปนแนวเสนตรงและการเคลื่อนที่ในแนวหมุน  ไดแก 
กระบอกสูบและมอเตอรไฮดรอลิกส  โดยจะอธิบายถึงชนิดตาง ๆ  โครงสราง  และวิธีการทํางาน
รวมทั้งหลักการคํานวณหาแรงที่ไดจากอุปกรณประเภทนี้  ซึ่งจะชวยใหสามารถเลือกอุปกรณที่
เหมาะสมกับระบบและชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพตามตองการ  ซ่ึงขวัญชัย  สินทิพยสมบูรณ, 
และปานเพชร  ชินินทร  (2539, หนา 266)  กลาววาอุปกรณทํางานในระบบไฮดรอลิกสทําหนาที่
เปลี่ยนกําลังงานไฮดรอลิกสไปเปนพลังงานกล  แบงออกได  2  ประเภทใหญ ๆ  คือ 
  1.  อุปกรณทํางานทีเ่ปลีย่นความดนัของน้ํามันเปนแรงและการเคลื่อนทีใ่นแนวเสนตรง 

     1.1    กระบอกสูบทางเดียว 
       (single  acting  cylinder) 
     1.2    กระบอกสูบสองทาง 
       (double  acting  cylinder) 
     1.3    กระบอกสูบสองทางแบบมีกานสูบสองดาน 
       (double  rod  cylinder) 

  2.  อุปกรณทํางานที่เปลี่ยนความดันของน้ํามันเปนแรงบิดและการเคลื่อนที่ในแนวหมุน 
     2.1    มอเตอรไฮดรอลิกสชนิดหมุนไดทางเดียว 
       (hydraulic  motor  unidirectional) 
     2.2    มอเตอรไฮดรอลิกสชนิดหมุนไดสองทาง 
       (hydraulic  motor  bidirectional) 

 

กระบอกสูบในระบบไฮดรอลิกส 

 ทําหนาที่เปนตัวเปลี่ยนกําลังงานไฮดรอลิกสใหเปนพลังงานกลออกมาในรูปของการ
เคล่ือนที่ในแนวเสนตรง  แรงที่ไดออกมาของกานสูบจะนําเอาไปดัน  ยก  หรือดึงชิน้งาน  (load)  
ใหเกดิการเคลือ่นที่  เชน  รถยกสินคา  (forklift)  เครื่องปมขึ้นรูปชิ้นงาน 
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 1.  กระบอกสูบทางเดียว  (single  acting  cylinder) 
  กระบอกสูบทางเดียว เปนตัวทํางานที่รับน้ํามันเขากระบอกสูบทางดานหัวลูกสูบ
เพียงทางเดียว  เพื่อผลักดันใหลูกสูบพรอมกานสูบเคลื่อนที่ออกไปผลักดันชิ้นงาน  สวนในตอนที่
ลูกสูบเคลื่อนที่กลับจะไมใชน้ํามันดัน  แตจะใชช้ินงานหรือสปริงเปนตัวผลักดนัใหลูกสูบเคลื่อนที่
ชา  ดังแสดงในภาพที่ 7.1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ก.  กระบอกสูบทางเดียวชนดิใชแรงจากภายนอกเลื่อนลูกสูบกลับ 
 
 
 
 
 

  ข.  กระบอกสบูทางเดียวชนดิมีสปริงเลื่อนกลับอยูภายใน 
 

ภาพที่  7.1  กระบอกสูบทางเดียว 
   ที่มา  (มนตรี  โชติวรวิทย  และชนินทร  นุมศิริ, 2545, หนา 87) 

 

  สวนประกอบ 
 1.  กระบอกสบูและฝาปด 
 2.  กานสูบ 
 3.  ลูกสูบ 
 4.  ซีลกันร่ัว 
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 2.  กระบอกสูบทํางานสองทาง  (double  acting  cylinder) 
  กระบอกสูบสองทาง  เปนตัวทํางานที่มีรูรับน้ํามันเขาและออกอยูดานหัวลูกสูบและ
ดานกานสูบทัง้  2  ทาง  การทํางานจะแบงออกเปน  2  ลักษณะ 
  2.1  ลูกสูบเคลื่อนที่ออกเพื่อไปผลักดันชิ้นงาน  กระทําไดโดยใหน้ํามันเขาทางดาน 
หัวลูกสูบและใหน้ํามนัออกทางดานกานสบู  ดังแสดงในภาพที่  7.2 ก. 
  2.2  ลูกสูบเคลื่อนที่เขาเพื่อดึงชิ้นงานเขามา  กระทําไดโดยใหน้าํมันเขาทางดาน 
กานสูบและใหน้ํามันออกทางดานหวัลูกสบู  ดังแสดงในภาพที่  7.2 ข. 
 

 
 

ภาพที่  7.2  กระบอกสูบสองทาง 
   ที่มา  (มนตรี  โชติวรวิทย, 2545, หนา 88) 

 
   สวนประกอบ 
   1.  กระบอกสบูพรอมฝาปด 
   2.  ลูกสูบและกานสูบ 
   3.  ซีลกันร่ัว 
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การคํานวณหาแรงลูกสูบ 

 แรงที่เกิดขึ้นภายในกระบอกสูบและสงแรงมายังกานสูบนั้น  ขึ้นอยูกบัขนาดเสนผาน
ศูนยกลางของลูกสูบ  ความดันน้ํามันและแรงตานทานจากความเสียดทานของอุปกรณซีลตาง ๆ 
 
 การคํานวณหาแรงลูกสูบทางทฤษฎีสามารถคํานวณไดจากสูตรดังนี ้
 

     Fth   =    A  ⋅  P 
 
 Fth  คือแรงลูกสูบทางทฤษฎี  (N) 
 A  คือพื้นที่หนาตัดลูกสูบ  (cm2) 
 P  คือความดันใชงาน  (N/m2 , bar) 
 ในทางปฏิบัต ิ ผลของแรงลูกสูบที่ไดตองคํานึงถึงแรงเสียดทานจากซีลลูกสูบ ซ่ึงมี
คาประมาณ 10-20  เปอรเซ็นตของแรงลูกสูบที่คํานวณไดในทางทฤษฎีโดยคํานวณไดจากสตูร
ดังนี ้
 
 กระบอกสูบชนิดทํางานทางเดียว 
 

 
 
 
 
  
 กระบอกสูบชนิดทํางานสองทาง  จังหวะลูกสูบเล่ือนออก  (forward  stroke) 
 
 
 
 

 
Fn = (A ⋅ P) - FR 
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 กระบอกสูบชนิดทํางานสองทาง  จังหวะลูกสูบเล่ือนเขา  (return  stroke) 
 

 
 

Fn   =   (A/  ⋅  P) - FR

 
 Fn  คือแรงลูกสูบที่ไดจริง  (N) 
 A  คือพื้นที่หนาตดัของลูกสูบ  (cm2) 

   = [ 
4

2 π×D ] 

 A’   คือพื้นที่หนาตดัของวงแหวนลูกสูบ (ดานทีม่ีกานสูบ)  (cm2) 

   = (D2  - d2) 
4
π  

 P  คือความดันใชงาน  (N/m2  ,  bar) 
 FR  คือแรงเสยีดทานจากซีลลูกสูบมีคาประมาณ  10-20  เปอรเซ็นตของแรงลูกสูบ  (N) 
 FF  คือแรงตานจากสปริง  (N) 
 D  คือเสนผานศูนยกลางลูกสบู  (mm) 
 d  คือเสนผานศูนยกลางกานสูบ  (mm) 
 
ตัวอยางที่  7.1  การคํานวณหาแรงลูกสูบ 
 กระบอกสูบไฮดรอลิกสชนิดทํางานสองทางตัวหนึ่งมีคาตาง ๆ  ดังนี้ 
 เสนผานศูนยกลางลูกสูบ (D)  = 32  มิลลิเมตร 
 เสนผานศูนยกลางกานสูบ (d)  = 16  มิลลิเมตร 
 แรงเสียดทานจากซีลลูกสูบ (FR) = 10  เปอรเซ็นต 
 ความดันใชงานของน้ํามัน (P)  = 60  บาร 
 แรงลูกสูบที่ไดจริง (Fn)  มีคาเทาไร 
 
 
 



 208 

การคํานวณ 
 พื้นที่หนาตัดลูกสูบ 

 A  =  D2 ⋅  
4
π   =  (3.2)2   cm2 ⋅ 

4
π   =   8.04   cm2

 พื้นที่หนาตัดของวงแหวนลกูสูบ 

 A/  =  (D2 – d2) ⋅ 
4
π   =  [(3.2)2  cm2 – (1.6)2  cm2]

4
π   =  6.03  cm2

 แรงลูกสูบทางทฤษฎีในจังหวะลูกสูบเลื่อนออก 

 Fth(out) =  A ⋅ P  =  (8.04  × 10-4  m2) ⋅ (60 × 105  N/m2)  =  4824   N 
 แรงเสียดทานจากซีลลูกสูบ (คิด 10% ของ Fth) 
 FR  =  482.4  N 
 แรงลูกสูบที่ไดจริงในจังหวะลูกสูบเลื่อนออก 

 Fn(out)  =  (A⋅ P) – FR  =  (8.04 × 10-4) ⋅ (60 × 105  N/m2) – 482.4  N  ≈  4342  N 
 แรงลูกสูบทางทฤษฎีในจังหวะลูกสูบเลื่อนเขา 

 Fth(in)  =  A/ ⋅ P  =  (6.03 × 10-4  m2) ⋅ (60 × 105 N/m2)  =  3618  N 
 แรงเสียดทานจากซีลลูกสูบ (คิด 10% ของ Fth) 
 FR  =  361.8  N 
 แรงลูกสูบที่ไดจริงในจังหวะลูกสูบเลื่อนเขา 

 Fn(in)  =  (A/ ⋅ P) - FR  =  (6.03 × 10-4  m2) ⋅ (60 × 105  N/m2)  -  361.8  N ≈ 3256  N 
 

โนโมแกรม    

 โนโมแกรมจะเปนการแสดงความสัมพันธระหวางแรงที่ไดจากกระบอกสูบ ขนาด
เสนผานศูนยกลางลูกสูบและความดันที่นําไปใชงาน ซ่ึงจะชวยทําใหมีความสะดวก รวดเร็ว 
ประหยัดเวลาไดมากกวาการคํานวณหาขนาดตาง ๆ  เชน  การหาขนาดเสนผานศูนยกลางลูกสูบ 
หาแรงของลูกสูบและการหาความดันทีใ่ชงาน ดังแสดงในภาพที่  7.3   
  การหาขนาดแรงลูกสูบสามารถหาได  2  วิธีคือ 
 

วิธีท่ี  1 หาโดยใชสูตร  F  =  P ⋅ A  โดยที่เราจะตองทราบคาความดันใชงาน (P) และขนาดเสนผาน 
 ศูนยกลางลูกสบู  (D)  เพื่อนํามาหาพื้นทีห่นาตัด  (A)  จึงจะสามารถคํานวณหาคาแรง 
 ลูกสูบ  (F)  ไดดังตัวอยางที่ 7.2 



 209 

ตัวอยางที่ 7.2 กระบอกสูบมีขนาดเสนผานศูนยกลาง  9.2  เซนติเมตร  ความดันใชงานในระบบ 
ไฮดรอลิกส เทากับ  75  กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร  จงคํานวณหาแรงลูกสูบ 
  จากสูตร  F  =  P ⋅ A 
  เมื่อ  P      =     75   kg/cm2

    A     =     ( )
4

2.9 2 π⋅   cm2

    F     =     ( )
4
2.975 2 π××          =       5000     kg 

วิธีท่ี  2 หาโดยใชโนโมแกรม  ดังแสดงในภาพที่  7.3 และตัวอยางที่ 7.3 
ตัวอยางที่ 7.3  กระบอกสูบมีเสนผานศูนยกลาง  9.2  เซนติเมตร ความดันใชงานในระบบไฮดรอ
ลิกสเทากับ  75  กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร   จาหาแรงลูกสูบโดยใชโนโมแกรม 
           โนโมแกรมแสดงความสัมพันธระหวางแรงลูกสูบ ขนาดเสนผานศูนยกลางลูกสูบและ
ความดันใชงานของระบบเมตริก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่  7.3  โนโมแกรมแสดงความสัมพนัธระหวางแรงลูกสูบ  ขนาดเสนผานศูนยกลาง 
                   ลูกสูบและความดันใชงาน 
ที่มา  (ขวัญชัย  สินทิพยสมบรูณ  และปานเพชร  ชินินทร, 2539, หนา 573) 
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  จากโนโมแกรม  กําหนดจุดคาความดันใชงานบนเสนทางขวามือที่จุด 75 กิโลกรัม/
ตารางเซนติเมตร  กําหนดจดุคาเสนผานศนูยกลางลูกสบูที่จุด  9.2  เซนติเมตร  ลากเสนตรงจากจุด
คาความดันใชงานผานจุดคาเสนผานศูนยกลางลูกสูบทางดานซายมืออานคาได  5,000  กิโลกรัม 
 
หมายเหตุ โนโมแกรมนีใ้ชหนวยทางเมตริกและไมไดคิดแรงเสียดทาน 
 

การคํานวณหาความเร็วลูกสูบ 

 ความเร็วในการเคลื่อนที่ของลูกสูบ  มีผลกระทบตอการทํางานคืองานบางประเภท
ตองการใหลูกสูบ  เคลื่อนที่ชา ๆ  เพื่อทํางานที่ตองการความนิ่มนวลหรืองานบางประเภทตองการ
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของลูกสูบสูงทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของกระบอกสูบและปริมาณการไหล
ของน้ํามัน  โดยสามารถคํานวณไดจากสูตรดังนี้ 
 

      V   =   
A
Q  

  
  V   คือความเร็วลูกสูบ  (m/min) 
  Q คือปริมาณการไหลของน้ํามันที่เขาไปในลกูสูบ (l/min) 
  A คือพื้นที่หนาตดัของลูกสูบ  (cm2) 
  ในทางปฏิบัติ  ความเร็วลูกสบูเกิดอยู  2  จังหวะ  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพืน้ที่หนาตัด 
 
 กระบอกสูบชนิดทํางานสองทาง  จังหวะลูกสูบเล่ือนออก 
 

 
 

Vo  =  
A
Q  
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  กระบอกสูบชนิดทํางานสองทาง  จังหวะลูกสูบเล่ือนเขา 
 

 
 

Vi  =   
A
Q  

  
 A คือพื้นที่หนาตดัของลูกสูบ  (cm2) 

  =    ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ⋅
4

2 πD  

 A/ คือพื้นที่หนาตดัของวงแหวนลูกสูบ  (cm2) 

  =     (D2 – d2) 
4
π  

 D คือเสนผานศูนยกลางลูกสบู  (mm) 
 d คือเสนผานศูนยกลางกานสูบ  (mm) 
 
ตัวอยางที่  7.4   การคํานวณหาความเร็วลูกสูบ 
 กระบอกสูบชนิดทํางานสองทางตัวหนึ่ง  มคีาตาง ๆ  ดังนี้ 
 เสนผานศูนยกลางลูกสูบ  (D)  =  50  มิลลิเมตร 
 เสนผานศูนยกลางกานสูบ  (d)  =  20  มิลลิเมตร 
 ปริมาณการไหลของน้ํามันที่เขาไปในลูกสูบ  (Q)  =  7  ลิตร/นาที 
 ความเร็วลูกสบู  (V)  มีคาเทาไร 
 
การคํานวณ 
 พื้นที่หนาตัดลูกสูบ 

 A  =  D2 ⋅  
4
π   =  (5)2   cm2 ⋅ 

4
π   =   19.63   cm2

 พื้นที่หนาตัดของวงแหวนลกูสูบ 

 A/  =  (D2 – d2) ⋅ 
4
π   =  [(5)2  cm2 – (2.0)2  cm2]

4
π   =  16.49  cm2

 



 212 

 ความเร็วลูกสบูในจังหวะลูกสูบเลื่อนออก 

 Vo  =  
A
Q   =   263.19

10min/7
cm

l ⋅   ≈  3.56  m/min 

 ความเร็วลูกสบูในจังหวะลูกสูบเลื่อนเขา 

 Vi  =  
A
Q   =  249.16

10min/7
cm

l ⋅    ≈   6.6  m/min 

 

 คําอธิบายเกี่ยวกับปริมาณการไหลของน้ํามันที่เขาไปในกระบอกสูบ  (quantity  flow)  
หมายถึง  ปริมาณน้ํามันที่สงจายออกมาจากปม  ซ่ึงเราสามารถดูไดจากสเปคของบริษัทผูผลิตหรือ
โดยการวัดดวยถวยตวง  ในกรณีนี้ตองพจิารณาดวยวาไมมีน้ํามันที่สงมาจากปมไหลไปทางอื่นเลย  
ถามีทางแยกของน้ํามนัที่สงจากปมไหลผานไปสวนอ่ืน ๆ  เราจะนําเอาคาของปรมิาณน้าํมันที่สงจาย
จากปม  คิดเปนปริมารการไหลของน้ํามันที่เขาไปในกระบอกสบูไมได 
 จากสูตรการคํานวณหาความเร็วกระบอกสูบที่กลาวมาขางตน ใชในกรณีที่ทราบคา 
ตัวแปรตาง ๆ ครบถวน แตบางกรณีถาเราไมทราบคาตัวแปรเหลานั้นเรายังสามารถพลิกแพลง
สูตรตาง ๆ  ไดอีกเพื่อใหสามารถคํานวณหาความเรว็ลูกสูบไดกวางขวางขึ้น 
 

 
 

จากสูตรเดิม 

V   =   
A
Q  

 
สามารถแปลงสูตรใหมไดดังนี้ 

 

     VO  =  
A

Qhi   =   
A

Qro

′
 

    
Vi   =   

A
Qri

′
  =   

A
Qho  
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เมื่อ Q ยอมาจาก  quantity  Flow 
 h ยอมาจาก  head 
 r ยอมาจาก  ring 
 i ยอมาจาก  in 
  o ยอมาจาก  out 
 A ยอมาจาก  area 
ฉะนั้น VO คือความเร็วทีลู่กสูบเลื่อนออก  (m/min) 
 Vi คือความเร็วทีลู่กสูบเลื่อนเขา  (m/min) 
 Qhi คือปริมาณการไหลของน้ํามันที่ไหลเขาดานหัวลูกสูบ  (l/min) 
 Qho คือปริมาณการไหลของน้ํามันที่ไหลออกดานหัวลูกสูบ  (l/min) 
 Qri คือปริมาณการไหลของน้ํามันที่ไหลเขาดานพื้นทีว่งแหวน (ดานกานสบู) (l/min) 
 Qro คือปริมาณการไหลของน้ํามันที่ไหลออกจากดานพืน้ที่วงแหวน (ดานกานสูบ)  
  (l/min) 
 A คือพื้นที่หนาตดัของลูกสูบ  (cm2) 
 A/ คือพื้นที่หนาตดัของวงแหวนลูกสูบ  (ดานกานสูบ)  (cm2) 
 At คือพื้นที่หนาตดัของกานสูบ  (cm2) 
 

ตัวอยางที่  7.5  จงเลือกความเร็วเคลื่อนที่ออกของกานสูบ  3  ขั้นความเร็ว  โดยมีอัตราการไหลของ
ปม  40  ลิตรตอนาที  พื้นที่หนาตัดลูกสูบ  100  ตารางเซนติเมตร  พื้นที่หนาตัดของกานสูบ  60  ตาราง
เซนติเมตร  วาลว  Q1  ใหน้ํามันไหลผาน  10  ลิตรตอนาที  วาลว  Q2  ใหน้ํามันไหลผาน  2  ลิตรตอ
นาที  จงคํานวณหาความเร็วในการเคลื่อนที่ออกและเขาของกานสูบดงั   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  7.4  วงจรการเคลื่อนที่ออก  3  ขั้นความเร็ว 
  ที่มา  (มนตรี  โชติวรวิทย  และชนินทร  นุมศิริ, 2545, หนา 196) 
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การคํานวณ 

 จากสูตร  V   =   
A
Q  

 
 หาความเร็วในการเคลื่อนที่ออกเร็วที่สุด 

  Vomax = 
A

Qhi  =  
A

Qro

′
 

   = 
A

Qhi  =  
100

1040x  =   4  m/min 

 
 หาความเร็วในการเคลื่อนที่ออกปานกลาง 

 Vomed = 
A

Qro

′
  =  

A
Q
′
1  

   =  
40

1010x  =   2.5  m/min 

 
 หาความเร็วในการเคลื่อนที่ออกชาที่สุด 

 Vomin = 
A

Qro

′
  =  

A
Q
′
2  

   =  
)60100(

102
−
×  =   

40
20  =   0.5  m/min 

 
 หาความเร็วในการเคลื่อนที่เขา 

 Vi  = 
A
Qri

′
  =  

A
OP
′

 

   =  
40

1040x  =   10  m/min 

 

การติดตั้งจับยึดกระบอกสูบ  

 กระบอกสูบที่ใชในงานอุตสาหกรรมสวนใหญแลวจะเปนแบบที่มีฝาปดสี่เหล่ียมจัตุรัส 
ทั้งสองดานยึดประกอบกันดวยสลักเกลียวส่ีตัวซ่ึงกระบอกสูบชนิดนี้สามารถถอดหรือเปลี่ยน
อุปกรณภายในไดสะดวกรวดเร็ว  ซึ่งขวัญชัย  สินทิพยสมบูรณ, และปานเพชร  ชินินทร (2539, 
หนา 288) กลาววา สําหรับฐานติดตั้งเพื่อใหกระบอกสูบทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะมี
หลายลักษณะขึ้นอยูกับการใชงาน  และสภาพรอบ ๆ  ดานของกระบอกสูบวาสามารถจับยึดดวย
วิธีการใด 
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ภาพที่  7.5  การติดตั้งจับยดึกระบอกสูบแบบตาง ๆ 
   ที่มา  (ขวัญชยั  สินทพิยสมบรูณ  และปานเพชร  ชินนิทร, 2539, หนา 288) 

 
 กระบอกสูบกันกระแทก  (cushioned  cylinder)  กระบอกสูบสวนใหญไมวาจะใชกับ
ระบบลมหรือระบบไฮดรอลิกสอาจมีอุปกรณกันกระแทกไวที่ปลายกระบอกสูบดานหนึ่งหรือ  
ทั้งสองดานเพื่อชวยลดความเร็วหรือลดอัตราหนวงของลูกสูบเมื่อสุดระยะชัก เปนการปองกัน
การกระแทกที่เกิดขึ้นระหวางลูกสูบกับฝาปด  โดยการใชวาลวแบบเข็มและวาลวกันกลับทําใหเกิด
เบาะน้ํามันขึ้นมาระหวางลูกสูบกับฝาปด  น้ํามันขางที่มีความดันสูงก็จะดันลูกสูบใหเคล่ือนที่
ตอไปดวยความลําบากจะเปนการหนวงความเร็วของลูกสูบลงตอนใกลสุดระยะชัก ทําใหไมเกิด
กระแทกขึ้นดังแสดงในภาพที่  7.4  โดยทั่วไประยะกันกระแทกจะอยูระหวาง      นิ้ว   ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับขนาดเสนผานศูนยกลางของกระบอกสูบ 

4
12

8
7
−  

 

ก. 

ข. 

 

 ภาพที่  7.6  กระบอกสูบกันกระแทก   
ที่มา  (ขวัญชัย  สินทิพยสมบรูณ  และปานเพชร  ชินินทร, 2539, หนา 298) 
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 จากภาพที่  7.6 (ก) และ (ข) แสดงกระบอกสูบที่มีวาลวเข็มใชทําใหเกดิเบาะน้ํามนักนั
กระแทกทั้งสองดาน เมื่อกานสูบเลื่อนไปถึงชองกันกระแทก น้ํามันสวนที่อยูหนาลูกสูบจะถูกดนั
ใหออกทางวาลวเข็ม (ซ่ึงสามารถจะปรับไดตามตองการ) ความเร็วของลูกสูบก็จะถูกหนวงใหลดลง
ตอนใกลสุดระยะชัก 
 เมื่อน้าํมันเริ่มผานเขากระบอกสูบเพื่อดันใหกานสูบเล่ือนกลับ น้ํามันจะไหลเขาทาง
วาลวกันกลับและวาลวเข็มไดทําใหเกิดความดันของน้ํามันที่ไปกระทําตอผิวหนาลูกสูบไดเต็ม 
เนื้อที่  เพราะวาลวกันกลับนี้มีหนาที่ทําใหน้ํามันไหลเขากระบอกสูบไดอยางเต็มที่  กานสูบก็เล่ือน
ไดเต็มความเร็วดังภาพที่  7.6 (ก)  น้ํามันยงัถูกระบายออกไปไดอยางอิสระ  เพราะสวนปดทางไหล
กอนสุดระยะชัก (cushion nose)  ยังเลื่อนไมถึงชองรองรับ (cushion  recess)  สวนปดทางไหล  
แตเมื่อสวนปดทางไหลเลื่อนไปอีกจนถึงชองรองรับดังภาพที ่ 7.6 (ข)  น้ํามันสวนที่เหลือก็จะไหล
ผานทางชองนี้ไมได น้ํามนัสวนนีก้็จะเปนเบาะเพื่อกนัการกระแทกได  บริเวณนี้จึงเรียกวาชองกัน
กระแทก  (cushion  chamber)  หรือชองเบาะน้ํามันนั่นเองและน้าํมันสวนนี้จะถูกดันใหคอย ๆ  
ไหลออกไปทางวาลวเข็มโดยสามารถปรับปริมาณการไหลที่วาลวเข็มไดเพื่อใหเกิดการกระแทก
มากหรือนอย 
 

มอเตอรไฮดรอลิกส    

 มอเตอรไฮดรอลิกสทําหนาที่เปนตัวเปลีย่นกําลังงานไฮดรอลิกสใหเปนกําลังงานกล
ออกมาในรูปของการหมุน  มีขนาดรูปรางลักษณะและสัญลักษณคลายกันกับปมน้ํามันไฮดรอลิกส  
ตางกันที่ปมน้ํามันไฮดรอลิกสรับการหมุนจากมอเตอรไฟฟาทําใหเกิดการสงจายน้ํามันออกไป 
แตมอเตอรไฮดรอลิกสรับน้าํมันเขามาทําใหเกิดการหมุน  ซ่ึง  มนตรี  โชติวรวิทย  และชนินทร  
นุมศิริ  (2536, หนา 110)  กลาววา  แรงบิดของมอเตอรไฮดรอลิกสจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับขนาด
และความดันของน้ํามัน  มอเตอรไฮดรอลิกสจะถูกนําไปใชงานในลักษณะของการหมุนที่ตองการ
แรงบิดสูง ๆ  แตรอบต่ํา  เชน  เปนตัวขับเคลื่อนลอรถตีนตะขาบ  ขับลูกกลิ้งงานรีดในโรงงานผลิต
เหล็กหรือโรงโม  ในงานสรางเครื่องจักรกลหนักและเครื่องอัด  เปนตัวขับเพลาในงานฉีดและ
เครื่องทําแบบหลอ กวานสมอเรือเดินทะเลหรือใชขับเคลื่อนเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมการ
ตอเรือ 
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ภาพที่  7.7  การนํามอเตอรไฮดรอลิกสไปใชงานอุตสาหกรรม 
  ที่มา (มนตรี  โชติวรวิทย, 2536, หนา 110) 

 
 1.  มอเตอรไฮดรอลิกสชนิดหมุนทางเดียว  ที่ตัวอุปกรณจะมีรูอยู  2 รู ถาใหน้ํามันเขา
รูหนึ่งอีก รูหนึ่งใหน้ํามนัไหลออกไปลงถังจะทําใหเกิดการหมนุ 
 
 
 

 2.  มอเตอรไฮดรอลิกสชนิดหมุนไดสองทาง  ที่ตัวอุปกรณมีรูอยู  2  รู  เชนเดียวกับ
ชนิดหมนุทางเดียว  ถาสลับทิศทางเขา-ออกของน้ํามันทศิทางของการหมุนกจ็ะเปลีย่นแปลง 
 

 
 
 ภาพโครงสรางและการทํางานของมอเตอรไฮดรอลิกสแบบ  cam-type  axial-piston  motor 
 สวนประกอบ  ดังแสดงในภาพที่  7.8 

1. แผนลูกเบี้ยว 
2. บริเวณที่ปดลูกสูบดนบน 
3. ตําแหนงกึ่งกลาง 
4. บริเวณทีน่้ํามนัเขา 
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5. บริเวณที่น้ํามันออก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  7.8  โครงสรางมอเตอรไฮดรอลิกส 

  ที่มา  (มนตรี  โชติวรวิทย  และชนินทร  นุมศิริ, 2545, หนา 112) 
 
  การทํางาน  พิจารณาภาพที่  7.8  ไดดังนี้ แผนลูกเบีย้ว (หมายเลข 1) จะเปนตวัแยก
ทางน้ํามันเขา (หมายเลข 4)  และทางน้ํามนัออก (หมายเลข 5)  ใหอยูคนละขางลูกสูบซึ่งสวมอยู
ในลูกโมจะถูกน้ํามันจากชองที่  4  ดันใหเล่ือนลง เมื่อลูกสูบเลื่อนลงไปตามแผนเอียงจะทําใหเกดิ
การเคลื่อนที่ของลูกโมไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา เมื่อลูกสูบเคลื่อนตัวไปพรอมกับลูกโมถึง
ตําแหนงหมายเลข 3 จะไมมีแรงดันพอเลยมาถึงตําแหนงหมายเลข 5 ลูกสูบจะถูกยกตวัขึ้นตาม
แผนเอียง  น้ํามันจะไหลผานออกไปทางตําแหนงหมายเลข  5  ในเวลาเดียวกันลูกสูบอื่น ๆ  จะเขา
มารับน้ํามันทีต่ําแหนงหมายเลข  4  ซ่ึงจะเปนการผลักดนัใหลูกโมหมนุไปเรื่อย ๆ  โดยที่ลูกโมมี
แกนเพลาติดอยู  ฉะนั้นเมื่อลูกโมหมุนแกนเพลาจะหมุนตามไปดวย  จากแกนเพลานี้  นําเอาการ
หมุนไปตอเขากับชิ้นงาน ถาจํานวนลูกสูบมากพื้นที่หนาตัดของลูกสูบแตละลูกมากและน้าํมันที่
เขามาในชองที่  4  มีแรงดันสูงจะทําใหแรงบิดที่เพลางานสูงตามไปดวย 
 
 วงจรที่  7.1  เปนวงจรที่ใชในการควบคุมมอเตอรไฮดรอลิกสชนิดหมุนทางเดียว  วาลว
ที่ใชในการควบคุมตองใชชนิด  3/2  (3/2 way  valve  normally  closed) ดังแสดงในภาพที่ 7.9 
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ภาพที่  7.9  แสดงแผนภาพวงจรที่  7.1 
  ที่มา  (มนตรี  โชติวรวิทย  และชนินทร  นุมศิริ, 2545, หนา  113) 
 
 อุปกรณประกอบดวย 

1. ชุดตนกําลังไฮดรอลิกส 
2. วาลวควบคุมความดันน้ํามัน 
3. เกจวัดความดนั 
4. วาลวควบคุมทิศทางน้ํามันชนิด  3/2  ตําแหนงปกติปด 
5. วาลวเปด - ปด 
6. มอเตอรไฮดรอลิกสชนิดหมนุทางเดียว 

 
 ขอสังเกต   วาลวเปด-ปด  ใชแทนวาลวควบคุมความเร็วของมอเตอรไฮดรอลิกสให  
ชาลงไดโดยการเปดกวางหรือแคบเพื่อใหอัตราการไหลของน้ํามันไหลผานไปไดมากหรือนอย 
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 วงจรที่  7.2  วงจรการควบคมุมอเตอรไฮดรอลิกสชนดิหมุนไดสองทางดวยวาลวควบคุม
ทิศทางชนิด  4/2  (4/2  way  valve)  ดังแสดงในภาพที่  7.10 
 

 
 

ภาพที่  7.9  แสดงแผนภาพวงจรที่  7.10 
 ที่มา  (มนตรี  โชติวรวิทย  และชนินทร  นุมศิริ, 2545, หนา  114) 
 
 อุปกรณประกอบดวย 

1. ชุดตนกําลังไฮดรอลิกส 
2. วาลวควบคุมความดันน้ํามัน 
3. เกจวัดความดนั 
4. วาลวควบคุมทิศทางน้ํามันชนิด  4/2 
5. มอเตอรไฮดรอลิกสชนิดหมนุไดสองทาง 

 
 ขอสังเกต  วงจรนี้ปกติมอเตอรไฮดรอลิกสจะหมุนอยูตลอดเวลาถาหากเรากดวาลว 
ควบคุมทิศทางน้ํามัน  (4)  มอเตอรไฮดรอลิกสจะหมุนเปล่ียนทิศทางไดอยางทันททีันใด 
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 วงจรที่  7.3  วงจรควบคุมมอเตอรไฮดรอลิกสชนิดหมนุไดสองทางดวยวาลวควบคุม 
ทิศทางชนิด  4/3  (4/3  way  valve)  ดังแสดงในภาพที่  7.11 
 

 
 

ภาพที่  7.11  แสดงแผนภาพวงจรที่  7.3 
  ที่มา  (มนตรี  โชติวรวิทย  และชนินทร  นุมศิริ, 2545, หนา  115) 
 
 อุปกรณประกอบดวย 

1. ชุดตนกําลังไฮดรอลิกส 
2. วาลวควบคุมความดันน้ํามัน 
3. เกจวัดความดนั 
4. วาลวควบคุมทิศทางน้ํามันชนิด  4/3 
5. มอเตอรไฮดรอลิกสชนิดหมนุไดสองทาง 

 
 ขอสังเกต  วงจรนี้ปกติมอเตอรไฮดรอลิกสจะหยุดหมุนเพราะน้าํมันจากชุดตนกาํลัง 
จะผานไปยังอุปกรณผานไปลงถังทางอุปกรณหมายเลข  (4) 
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การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอรไฮดรอลิกส 

 การควบคุมความเร็วของมอเตอรไฮดรอลิกสจะขึ้นอยูกับน้ํามันที่เขาไปในมอเตอร
เพื่อทําใหหมนุที่ความเร็วสูงหรือความเร็วต่ําได  เชน  น้ํามันเขาไปเทากับ  5  แกลลอน/นาที  ก็
จะไดคาความเร็วคาหนึ่งแตถาใหอัตราการไหลของน้ํามันเพิ่มขึ้นที่  10  แกลลอน/นาที  ก็จะไดคา
ความเร็วมากขึ้นเปน  2  เทา  เปนตน  ซ่ึงณรงค  ตันชีวะวงศ  (2544 , หนา 123-124)  กลาววา  การ
ควบคุมความเรว็ของมอเตอรไฮดรอลิกสนั้นกระทําไดโดยการใชวาลวควบคุมความเร็ว  (flow  control  
valve)  ดวยวธีิการควบคุม  3  วิธี  คือ  การควบคุมแบบมิเตอร-อิน  การควบคุมแบบมิเตอร-เอาท
และการควบคมุแบบบลีด-ออฟ วิธีควบคมุแบบลีด-ออฟจะเปนวิธีทีท่ําใหเกดิความรอนในระบบ
นอยที่สุด  แตไดความแมนยาํนอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกบั  2  วิธีแรก  เพราะเปนวธีิควบคุมใน
ทางออม  (indirect)  ไมสามารถใชวิธีชดเชยความดัน  (pressure  compensate) ได  การใชวิธีควบคุม
แบบบลีด-ออฟมักจะใชควบคุมวงจรในกรณีที่ไมตองการความแมนยาํมากนัก 
 
 การควบคุมความเร็วของมอเตอรแบบมิเตอร-อิน  (Meter - in) 
 ตําแหนงการติดตั้งของวาลวควบคุมความเร็วชนิดชดเชยความดันแบบมิเตอร-อิน จะ
ติดตั้งอยูในตําแหนงกอนน้ํามันเขามอเตอร 
 

 
 

 ภาพที่  7.12  การควบคุมความเร็วของมอเตอรแบบมิเตอร-อิน   
ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2544, หนา 124) 
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 จากภาพที่  7.12  สมมติใหภาระของมอเตอรตองการความดัน 800 ปอนด/ตารางนิ้ว  
เพื่อขับภาระที่มีความดันยอนกลับ  (back  pressure)  เทากับ  50  ปอนด/ตารางนิ้ว  ความดันใน
ระบบที่ตั้งคาไวที่รีลีฟวาลว  1,500  ปอนด/ตารางนิว้  สวนปมสงน้าํมันได  10  แกลลอน/นาที  และ
วาลวควบคุมการไหลปรับใหน้ํามันผานไปได  8  แกลลอน/นาท ี
 เมื่อปมเริ่มตนทํางาน  วัดไดจากเกจวัดความดัน  1  ไดเทากับ  1,500  ปอนด/ตารางนิ้ว
ซ่ึงเปนคาความดันของระบบสวนเกจวัดคาความดัน  2  เปนคาความดันที่ภาระตองการคือ  800  
ปอนด/ตารางนิ้ว  และบวกดวยคาความดนัยอนกลับอีก  50  ปอนด/ตารางนิ้ว  จึงอานคาได  850  
ปอนด/ตารางนิ้ว  และที่เกจวัดคาความดัน  3  เปนคาความดันยอนกลับ  50  ปอนด/ตารางนิ้ว  วาลว
ควบคุมการไหลแบบชดเชยความดันจาํกัดการไหลของน้ํามันที่สงมาจากปมใหผานออกไปได  8  
แกลลอน/นาที  แตปมสงน้ํามันออกได  10  แกลลอน/นาที  ดังนั้นน้ํามนัที่เหลือ  2  แกลลอน/นาที  
จึงตองไหลลงถังน้ํามันทางรีลีฟวาลว 
 จากภาพที่  7.13  จํานวนน้ํามันที่สงเขาไปในมอเตอร  8  แกลลอน/นาที  จะมีสวนหนึ่งที่
ร่ัวภายในมอเตอรและสะสมรวมกันอยูจึงจําเปนตองระบายทิ้งลงถังน้ํามัน ไมเชนนั้นจะตานกับ
การหมุนของมอเตอรไฮดรอลิกส  ดังนั้นมอเตอรไฮดรอลิกสจึงตองมีทอตอออกจากตัวมอเตอร  
การรั่วของน้ํามันเกิดจากชองวางของอุปกรณมีมากเกินไปอันเนื่องมาจากการใชงานมานาน  เชน  
การรั่วจากใบเวนหรือเฟองหรือจากลูกสูบกับกระบอกสูบ 
 
 
 
 
 

ก.  ความเร็วของมอเตอรวัดจากการไหลของน้ํามัน 
 
 

 
 

 
 

ข.  ความเร็วของมอเตอรลดลงเมื่อภาระเพิ่มขึ้น 
 
 

ภาพที่  7.13  ความเร็วของมอเตอร 
              ที่มา  (ณรงค  ตันชวีะวงศ, 2544, หนา 125) 
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 เมื่อมีน้ํามันไหลเขาไปในมอเตอรไฮดรอลิกสจํานวน  8  แกลลอน/นาที  และเกิดการ
ร่ัวภายในเทากบั 0.75 แกลลอน/นาที  ดังนั้นน้ํามันที่ออกจากมอเตอรไฮดรอลิกสจึงเหลือ  7.25  
แกลลอน/นาท ี เทานัน้และคาของน้าํมนัที่ออกจากมอเตอรนี้เปนตวัช้ีถึงคาความเร็วของมอเตอร  คอื
มอเตอรมีความเร็วท่ีอัตราการไหลเทากับ  7.25  แกลลอน/นาที  ถาความดันที่ตองการขบัภาระเพิ่มขึน้
เปน  1,200  ปอนด/ตารางนิ้ว  บวกกับคาความดันยอนกลับอีก  50  ปอนด/ตารางนิ้ว  จึงเทากับ  
1,250  ปอนด/ตารางนิว้  ก็จะทําใหคาการรัว่ไหลภายในของน้ํามนัยิ่งเพิม่มากขึ้น  (ความดนัแตกตาง
เพิ่มมากขึ้น)  เชน  ร่ัวเพิ่มขึน้เปน  1  แกลลอน/นาท ี ดังภาพที่  7.13  ดังนั้นน้าํมันทีอ่อกจากมอเตอร 
ไฮดรอลิกสจึงเหลือเทากับ  7  แกลลอน/นาทีเทานั้น  ทําใหความเรว็ลดลงเมื่อมีภาระเพิ่มขึ้น 
 
 การควบคุมความเร็วของมอเตอรแบบมิเตอร - เอาท  (meter - out) 

 
 

ภาพที่  7.14  การควบคุมความเร็วของมอเตอรแบบมิเตอร-เอาท 
  ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2544, หนา 126) 

 
 วิธีการควบคุมอัตราการไหลของน้ํามันที่เขามอเตอรแบบมิเตอร – อิน  ไมใชวิธีที่จะ
ไดความเร็วของมอเตอรที่เปนคาละเอียดมากนัก  เนื่องจากความตานทานของภาระและคาความดัน
แตกตางมีการเปลี่ยนแปลง ถาตองการคาความละเอียดในการควบคุมความเร็วมากขึ้นใหใชวิธีการ
ควบคุมแบบมิเตอร – เอาท  ดังภาพที ่ 7.14  วัดความดันที่เกจ  1  เทากบั  1,500  ปอนด/ตารางนิ้ว  
ซ่ึงมีคาที่ตั้งไวที่  รีลีฟวาลว  ที่เกจ  2  อานคาความดันได  700  ปอนด/ตารางนิ้ว  คาความดัน
แตกตาง  (pressure differential)  ที่ดานทางออกของมอเตอร  800  ปอนด/ตารางนิ้ว (1,500-700)  
น้ํามันเขามอเตอร  8.75  ปอนด/ตารางนิว้  ร่ัวภายในเทากับ  0.75  ปอนด/ตารางนิว้  จงึไดน้ํามนัออก
จากมอเตอร  8  แกลลอน/นาที  ซ่ึงเปนคาชี้ถึงความเร็วของมอเตอร 
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ภาพที่  7.15   การรั่วของน้ํามันเพิ่มขึ้นเมื่อความดันแตกตางเพิ่มขึ้น 
  ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2544, หนา 126) 

 
 จากภาพที่  7.15  เมื่อภาระเพิ่มขึ้นทําใหตองการความดันแตกตางเพิ่มขึ้นเปน 1,200 
ปอนด/ตารางนิ้ว  เพื่อใหเทากับคาความตานทานของภาระที่เพิ่มขึ้น  ที่เกจ  1  วัดคาความดันได  
1,500  ปอนด/ตารางนิ้ว  ที่เกจ  2  วัดความดันไดลดลงเหลือ  300  ปอนด/ตารางนิ้ว  และที่เกจ  3  
เทากับความดันน้ํามันลงถังน้ํามัน  50  ปอนด/ตารางนิ้ว  จะเห็นวาการรั่วของน้ํามันเพิ่มขึ้น  แต
จํานวนน้าํมันออกจากมอเตอรยังเทาเดิม  ดังนั้น  ความเร็วยังคงเทาเดิมเมื่อภาระยังไมเพิ่มหรือยัง
เทาเดิมเมื่อความดันแตกตางเทากับ  800  ปอนด/ตารางนิ้ว 
  

สรุป 

 อุปกรณทํางานในระบบไฮดรอลิกสจะประกอบไปดวยอุปกรณหลักคือ กระบอกสูบ
มอเตอรไฮดรอลิกส  โดยกระบอกสูบจะเปนตัวรับแรงดันน้ํามันมาจากปมมาดันใหกระบอกสูบ
ทําการเคลื่อนที่เพื่อใหเกิดงาน โดยอัตราการไหลของน้ํามันจะเปนตัวกําหนดความเร็วของ
กระบอกสูบ สวนการเคลื่อนที่จะชาหรือเร็วนั้นสามารถคํานวณหาความเร็วของลูกสูบได กระบอกสูบ
ทั่ว ๆ  ไปมี  2  แบบ  คือ  แบบทํางานทางเดียวและแบบทํางานสองทาง สวนมอเตอรไฮดรอลิกส
จะเปนตัวเปลี่ยนพลังงานไฮดรอลิกสใหเปนกําลังงานกลอยูในรูปของการหมุนและจะถูกนําไป 
ใชงานในลักษณะของการหมุนที่ตองการแรงบิดสูง ๆ  เชน  เปนตัวขับเคลื่อนลอรถตีนตะขาบ  
ขับเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม  การหมุนของมอเตอรสามารถหมุนทั้งตามเข็มและทวน 
เข็มนาฬิกาซึ่งสามารถควบคุมความเร็วรอบของมอเตอรไฮดรอลิกสได 
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แบบฝกหดั 
 
 1.  กระบอกสบูที่ใชในระบบไฮดรอลิกสแบงออกเปนกีป่ระเภท  แตละประเภทมีหลักการทํางาน   
      ที่แตกตางกันอยางไร 
 2.  วงจรไฮดรอลิกสมีขนาดเสนผานศูนยกลางลูกสูบ 35  มิลลิเมตร  เสนผานศูนยกลางกานสูบ    
      18  มิลลิเมตร  โดยมีปริมาณการไหลของน้ํามันที่เขาไปในกระบอกสูบจํานวน  5  ลิตร/นาที   
      จงหาความเร็วของลูกสูบ 
 3.  ไฮดรอลิกสวงจรหนึ่งมขีนาดกระบอกสูบ  6.5  เซนติเมตร  ความดันในการใชงานของระบบ   
      3,500  กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร  จงหาแรงลูกสูบโดยใชโนโมแกรม 
4.  จงอธิบายการทํางานของกระบอกสูบกนักระแทกของระบบไฮดรอลิกสมาใหเขาใจ 
5.  จงอธิบายหนาที่ของมอเตอรไฮดรอลิกส และนําไปใชกับงานชนิดใด 
6.  มอเตอรไฮดรอลิกสชนิดหมุนไดสองทางมีการทํางานอยางไร 
7.  การควบคมุความเร็วของมอเตอรไฮดรอลิกสมีกี่วิธี อะไรบาง 
8.  จงอธิบายการควบคุมความเร็วมอเตอรไฮดรอลิกสแบบมิเตอร-อิน มาใหเขาใจ 
9.  จงอธิบายการควบคุมความเร็วมอเตอรไฮดรอลิกสแบบมิเตอร-เอาท มาใหเขาใจ 
10.  จากภาพการควบคุมความเร็วของมอเตอรไฮดรอลิกสชนิดหมนุได  2  ทิศทาง  ในหนาถัดไป 
       จงตอบคําถามดังตอไปนี้ 
 10.1  วาลวหมายเลข  (6a)  มีช่ือเรียกวาอะไรและมีการทํางานอยางไร 
 10.2  วาลวหมายเลข  (6b)  และ  (6c)  มีช่ือเรียกวาอะไรและมีหนาที่อยางไร 
 10.3  ถาไมมีวาลวหมายเลข  (6b)  และ  (6c)  วงจรจะมีขอเสียอยางไรบาง 
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