
แผนบรหิารการสอนประจําบทที่  9 
 

หัวขอเนื้อหา 

 การออกแบบวงจรและการกาํหนดขนาดอปุกรณ  
 วงจรทํางานมคีวามเร็วสูงและความเร็วต่ํา 
 การคํานวณขนาดของอุปกรณไฮดรอลิกส 
 วงจรลดแรงดนั 
 วิธีบํารุงรักษาและแกไขปญหาในระบบไฮดรอลิกส 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษาบทที่  9  จบแลวนกัศึกษาสามารถ 
 1.  เพื่อใหรูและเขาใจหลักการออกแบบไฮดรอลิกส 
 2.  อธิบายถึงขั้นตอนของการออกแบบวงจรไฮดรอลิกสได 
 3.  บอกขั้นตอนของการกําหนดขนาดอุปกรณไฮดรอลิกสได 
 4.  คํานวณหาขนาดของอุปกรณในการออกแบบได 
 5.  บอกวิธีการบํารุงรักษาและแกไขปญหาในระบบไฮดรอลิกสได 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

  1.  วิธีสอน 
 1.1  การบรรยาย 
 1.2  การมีกิจกรรมในชั้นเรียน 
 1.3  การสอนแบบเนนการเรียนรูดวยตนเอง 

  2.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
     2.1  การเขารวมกิจกรรมในชั้นเรียนและหองปฏิบัติการ การถามตอบ  การแสดง 

ความคิดเหน็ของ นกัศึกษาเพื่อนําเขาสูการออกแบบวงจรและการกาํหนดขนาดอุปกรณไฮดรอลิกส 
     2.2  ผูเรียนศึกษาคนควาจากเอกสาร ตาํราและหนังสือที่เกี่ยวของแลวทําการสรุป

เนื้อหานําเสนอผูสอน 
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  2.3  แบงกลุมทําการปฏิบัติตอวงจรจากแบบปฏิบัติการ  11  และ  12  แลวสรุปผล
นําเสนอ 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1.  เอกสารประกอบการสอน 
2.  แผนโปรงใส 
3.  เครื่องฉายภาพสามมิต ิ
4.  วีดิทัศน 
5.  ชุดฝกปฏิบัติการ 

 

การวัดและการประเมินผล 

1.  สังเกตจากความสนใจขณะบรรยาย 
2.  สังเกตจากการปฏิบัติงานออกแบบวงจร 
3.  กิจกรรมถามตอบ 
4.  ผลสรุปจากการออกแบบวงจร 
5.  ตรวจผลสรุปจากการออกแบบวงจร 
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บทที่  9 
การออกแบบวงจรและการกําหนดขนาดอุปกรณไฮดรอลิกส 

 
 ตามที่ไดศึกษามาแลวเกีย่วกบัวงจรไฮดรอลิกสและการทาํงานของอุปกรณตาง ๆ  นั้น 
ในบทนีจ้ะไดนําอุปกรณที่ศกึษามาแลวมาประยกุตใชการเพื่อเปนการออกแบบวงจรใหเหมาะสมกับ
การใชงานของเครื่องจักรเพราะจะทําใหเกิดผลของงานที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถประหยัด
ราคาของอุปกรณที่ใชงาน  โดยการนําวงจรมาตอและทํางานรวมกันอยางมีระบบและใชสัญลักษณ
เขียนแทนขนาดของอุปกรณจริงลงในผังวงจร  นอกจากนี้การวางตําแหนงอุปกรณจะมีขั้นตอนคือ 
การหาขนาดกระบอกสูบ  หาขนาดของปม  หาขนาดของมอเตอร  หาขนาดของทอ  หาขนาดของ
วาลวและหาขนาดของถังน้ํามัน 
 อุปกรณไฮดรอลิกสที่นํามาใชงานในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยทัว่ไป
ที่วิศวกรหรือชางเทคนิคเกี่ยวของจะมีอยู  3  ประการ  คือ 

1.  การซอมบํารุง 
2.  การสรางเครื่องจักรจากการลอกแบบของตางประเทศ 
3.  การออกแบบวงจรและสรางเครื่องจักรเองทั้งหมด 

  งานทั้ง  3  ประการ  แบงออกได  2  สวนคือ 
 1.  งานโครงสรางเครื่องจักร 
 2.  งานเกี่ยวกบัระบบไฮดรอลิกส    
  ในที่นี้จะขอกลาวเฉพาะในงานที่เกี่ยวกับระบบไฮดรอลกิส 

 การซอมบํารุง  สวนใหญอุปกรณถูกนําเขามาจากตางประเทศ  ฉะนั้นชางเทคนิคจะทาํ
การดูแลเร่ืองน้ํามันไฮดรอลิกส  การรั่วของน้ํามันตามทอทางน้ํามัน  หรือถามีอุปกรณสวนใดชํารุด
ก็ทําการซอมแกไข  หรือเปลีย่นอุปกรณใหมใหมีขนาดและชนิดเหมือนของเดิม 
 การลอกแบบ สามารถทําไดโดยดูขนาดและชนิดของอุปกรณจากเครื่องจักรเดิมซึ่ง
โดยท่ัวไปสภาพงาน  อุตสาหกรรมในประเทศไทยถือไดวาเปนที่ดีที่สุด  งายที่สุดและประหยดัที่สุด 
 การออกแบบวงจรและสรางเครื่องจักรเอง  ในสมัยกอนไมคอยไดทํา แตในปจจุบันมี
โรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมาก  มีการแขงขันในการผลิตสินคามากขึ้น  ความรูของชางเทคนิค
สูงขึ้น  บริษัทผูแทนจําหนายสินคาเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกสมีมากขึ้น  สามารถหาซื้อไดงาย  ทํา
ใหโอกาสในการสรางเครื่องจักรมีมาก ในปจจุบันประเทศไทยไดผลิตเครื่องจักรที่เกี่ยวกับระบบ 
ไฮดรอลิกสไดแกเครื่องฉีดพลาสติก  และเครื่องจักรอีกหลายอยางสงขายตางประเทศ  นับไดวา
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เปนความกาวหนาขั้นหนึ่ง แตอุปกรณไฮดรอลิกสโดยสวนมากหรือเกือบทั้งหมดสั่งซ้ือมาจากตาง 
ประเทศ มีทั้งยุโรป  อเมริกา  และญี่ปุน  ในอนาคตอาจจะมีการผลิตอุปกรณไฮดรอลิกสขึ้นภายใน 
ประเทศไทยก็เปนได  ซ่ึง  มนตรี  โชติวรวิทย,  และชนินทร  นุมศิริ  (2536, หนา 146-147)  ไดกลาววา 
ในการสรางเครื่องจักรไฮดรอลิกส  ส่ิงที่ตองคํานึงถึงมีอยู  2  ประการคือ  การออกแบบวงจร  และ
การกําหนดขนาดอุปกรณ 
 

การออกแบบวงจรและการกําหนดขนาดอุปกรณ 

      ในการออกแบบวงจรและสรางเครื่องจักรที่ดีตองมีคุณสมบัติดังนี ้
 1.  สามารถทํางานไดดี  และมีประสิทธิภาพในการทํางานสูง 
 2.  ตนทุนในการสรางเครื่องจักรต่ํา 
 3.  เสียคาใชจายในการใชงานนอย (ประหยัดคาไฟฟา) 
 4.  อายุการใชงานนาน 
 5.  ซอมบํารุงดูแลรักษางายและประหยัด 
 6.  สามารถปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  หรือเพิม่เติมอุปกรณใหทํางานไดหลายชนิด 
 

      ขั้นตอนการออกแบบวงจรและการกําหนดขนาดอุปกรณมีดังนี ้
 1.  ตองรูวางานที่จะทําเปนงานอะไร 
 2.  ตองหาวงจรที่ใชใหเหมาะสม 
 3.  ตองรูภาระงานที่จะทํา  ตองใชแรงไปกระทําเทาใด 
 4.  เลือกใชตัวทํางานใหเหมาะสมคือจะเลอืกกระบอกสบูหรือมอเตอรไฮดรอลิกส 
 5.  การกําหนดความเร็วของตัวทํางาน 
 6.  การกําหนดความดนัใชงาน 
 7.  คํานวณหาขนาดอุปกรณ 

  7.1  ขนาดเสนผานศูนยกลางของกระบอกสูบ 
  7.2  ขนาดของปม 
  7.3  ขนาดของมอเตอรไฟฟา 
  7.4  ขนาดทองทางน้ํามัน 
  7.5  ขนาดวาลวควบคุมทิศทางน้ํามัน 
  7.6  ขนาดถังน้ํามัน 
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ตัวอยางที่  9.1  การกําหนดขนาดอุปกรณ 
 การทํางานเคลื่อนยายวัตถุชนิดหนึ่ง  วิศวกรผูออกแบบไดเลือกใชระบบไฮดรอลิกส 
ในการชวยทํางานนั้นและไดออกแบบวงจรไวดังแสดงในภาพที่  9.1 

 
ภาพที่  9.1  ออกแบบการเคลื่อนยายวัตถุ   

   ที่มา  (มนตรี  โชติวรวิทย  และชนินทร  นุมศิริ, 2545, หนา 148) 
      

 จากการคํานวณดานความเสียดทานของผิววัตถุกับพื้นแลว ปรากฏวาตองใชแรงใน
การเคลื่อนยายวัตถุนี้ดวยแรง  5000  นิวตัน  วัตถุจึงจะเคลื่อนที่ 
 โดยกําหนดให 
 ความเร็วในการเคลื่อนที่ของลูกสูบ = 4  เมตร/นาท ี
 ตองการใหวัตถุเคลื่อนที่เปนระยะทาง = 0.3  เมตร  (ไมควรเกิน  1  เมตร) 
 ความดันใชงาน   = 60  บาร  (ควรอยูในชวง 40 - 100 บาร) 
 ถามวาวิศวกรผูนี้จะตองกําหนดขนาดอุปกรณตาง ๆ  ที่ใชในงานขนาดเทาใดบาง 
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 1.  หาขนาดกระบอกสูบ 
  จากสูตร   

    Fn   =  (A ⋅ P) – FR

  เมื่อ    Fn = 5000  N 
    FR = 500  N  (10%  ของกระบอกสูบ) 
    P = 60  bar 

  ∴  A =     22425 /10/1060
5005000

cmmmN
N
−⋅×

+  

    =     9.16  cm2

         A =     D2 ⋅ 
4
π  

        D2 =     
π

4⋅A  

        D =     
π

4⋅A  

    =     
π

416.9 ×  

    =     3.41  cm = 34.1  mm 

 ∴  ควรเลือกใชกระบอกสูบขนาด  35  mm  × 300  mm 

 2.  หาขนาดของปม 

  จากสูตร Q  =  V ⋅ A   =   V ⋅ D2 ⋅ 
4
π   =  4 ⋅ (35)2 ⋅ 

4
π  ⋅ 10-3  l/min 

              =  3.84    l/min 

  ∴  ควรเลือกใชปมขนาดทีส่ามารถสั่งจายปริมาณการไหลของน้ํามันได  4  l/min 

 3.  หาขนาดของมอเตอรไฟฟา 

  จากสูตร   PowerN  =   
PM

PQ
ηη ⋅
⋅   (ปมใหมมีคา  ηP   =   80%   และ  ηM   =   80% 

        =    
8.08.0

1010604 35

×
××× −

   =   37500   
min

mN ⋅  

  หรือ  =   
60

37500   W     =     625  W     =     0.625  kW 

         =    
746
625    hp     =     0.84   hp 

  ∴  ควรเลือกใชมอเตอรไฟฟาขนาดอยางต่ําสุด  0.7  kW  หรือเลือกขนาด  1  แรงมา 
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ภาพที่  9.2  แผนภาพหาขนาดทอ   
   ที่มา  (มนตรี  โชติวรวิทย  และชนินทร  นุมศิริ, 2545, หนา 150) 
 
 4.  หาขนาดทอทางน้ํามนั  จากภาพที่  9.2  สามารถหาขนาดทอได  5.5 มิลลิเมตรหรือ  
2  หุน  แตการใชงานโดยทั่วไปจะมีขนาด  3  หุนถึง  6  หนุ  ฉะนั้นวงจรนี้ใหเลือกใชทอทางน้ํามัน
ขนาด  3  หุน 
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  วิธีการหา  เมือ่ทราบคาอัตราการไหลของน้ํามัน  สมมุตมิีคา  4  ลิตร/นาท ี  กําหนด
จุดไวบนแกนดานซายแลวลากเสนไปทางแกนดานขวาใหอยูในชองของวงเล็บปกกา  ซ่ึงมีอยู  2 
วงเล็บ  คือ ทอน้ํามันดูด ทอน้ํามันไหลกลับ  เปนทอทีไ่มมีความดันและทอน้ํามันทีม่ีความดัน เสน
จะลากตัดผานแกนกลาง เราจะไดคาของขนาดเสนผานศนูยกลางทอ 
 
 5.  หาขนาดของวาลวน้ํามนัตาง ๆ  ใหเลือกใชขนาดตามทอทางน้ํามันที่ใช  เพราะถา
เลือกตัวเล็กเกินไปจะมีผลตอการตานทานการไหลของน้ํามัน  ถาใชตัวใหญจะแพงไปและกินเนื้อที่
ติดตั้ง 
  ในกรณีเชนวงจรนี้ใหเลือกใชขนาด  3  หุน 
 
 6.  หาขนาดของถงัน้าํมัน  ใหกําหนดมีปริมาตรความจุน้ํามนัได 5 เทาของอัตราการไหล
ที่ปมสงจายออกไปใชงาน เพื่อใหปริมาณน้ํามันเพยีงพอตอการใชงานหมุนเวียนภายในระบบและ
ยังชวยระบายหรือถายเทความรอนไดดยีิ่งขึ้น 

  ฉะนั้นปริมาตรถัง   =    5 × 4  =    20  ลิตร 
   ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพื้นที่ติดตั้งโดยอยาใหถังแบนราบจนเกนิไป  และอยาใหระดับ
น้ํามันอยูต่ํากวาทอดูดน้ํามันของปม 

 
  ระบบไฮดรอลิกสประกอบดวยอุปกรณดังตอไปนี้  ชุดตนกาํลัง (power unit)  วาลว
ควบคุมความดัน (pressure  control  valve)  วาลวควบคุมทิศทางการไหลของน้ํามนั  (directional  
control  valve)  วาลวควบคุมอัตราการไหลของน้ํามัน (flow  control  valve)  อุปกรณทาํงาน (actuator)  
ระบบทอทาง  (piping  system)  และอุปกรณอ่ืน ๆ  (accessories)  ซ่ึง  ณรงค  ตันชีวะวงศ (2545, 
หนา 216)  ไดอธิบายการนาํเอาระบบไฮดรอลิกสไปใชงานกับเครื่องจักรจะตองนําเอาอุปกรณตาง  ๆ 
เหลานี้มาตอรวมกันเพื่อควบคุมการทํางานของเครื่องจักรใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตองการ เรียกวา  
วงจรไฮดรอลกิส  การนาํเอาวงจรไฮดรอลกิสไปใชงานนัน้มีอยูหลายรูปแบบดวยกนั  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของผูใชวาตองการลักษณะการทํางานเปนแบบใด  ถาเปนการทํางานที่ไมยุงยากซับซอน  
วงจรที่ใชจะเปนแบบธรรมดา  แตบางครั้งอาจนําวงจรตาง ๆ  มารวมกันเพื่อควบคุมการทํางานที่
ซับซอน  ซ่ึงอยูกับการพจิารณาเลือกใชวงจรใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน 
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ภาพที่  9.3  วงจรพื้นฐานของระบบไฮดรอลิกส   
  ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2546, หนา 216) 

 

วงจรทํางานที่มีความเร็วสูงและต่ํา 

 1.  วงจรทํางานที่ความดันต่าํ 
  จากภาพที่  9.4  รายช่ือของอุปกรณมีดังตอไปนี ้
  (A) , (B)  = ปม (Pump) 
  (C) =  วาลวลดโหลด (unloading  valve) 
  (D)         = เช็กวาลว  (check  valve) 
  (E)  = รีลีฟวาลว  (relief  valve) 
  M =  มอเตอรไฟฟา  (electric  motor) 
  หลักการทาํงานมีดังนี ้ เมื่อความดนัในระบบต่ํากวาคาของวาลว  (C)  และ  (E)  วาลว
ทั้งสองนี้จึงอยูในตําแหนงปด  น้ํามันที่ออกจากปม  (B)  จะสงเขาไปในระบบผานทางวาลว (E)  
สวนน้ํามันจากปม  (A)  สงเขาระบบโดยผานทางวาลว  (C), (D)  จากนั้นน้ํามันจากปมทั้งสองตัว
รวมกันสงน้ํามันเขาไปในระบบ 
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ภาพที่  9.4  วงจรทํางานที่ความดันต่ํา   
   ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2546, หนา 217) 
 
 2.  วงจรทํางานที่ความดันสงู 
  จากภาพที่  9.5  รายช่ือของอุปกรณมีดังตอไปนี ้
  (C) = วาลวลดโหลด (unloadind  valve) 
  (E) = รีลีฟวาลว (relief  valve) 
  หลักการทํางานมีดังตอไปนี้คือ  เมื่อความดันในระบบสูงขึ้นจนถึงคาที่ตั้งไวที่วาลว 
(C)  ทําใหวาลว  (C)  เปด  การเปดของวาลว  (C)  นั้นจะมาจากความดันดานปม  (B)  เมื่อวาลว  (C)  
เปดทําใหการสงน้ํามันของปม  (A)  สงน้ํามันลงถังน้ํามันโดยตรง  การสงน้ํามันเขาไปในระบบจึง
มาจากปม  (B)  เพียงตัวเดียว  สําหรับวาลว  (D)  มีไวปองกันไมใหความดันดานปม  (B)  ไหลไปสู
ความดันดานปม  (A)  ได 
  ปกติวาลว  (E)  จะตั้งคาไวสูงคาของวาลว  (C)  ดังนั้นความดันดานปม  (B)  จึงเปน
ดานความดันสูง  แตขนาดการสงน้ํามันของปมต่ํา  ซ่ึงตรงขามกับดานปม  (A)  ที่เปนดานความดัน
ต่ําแตอัตราการสงน้ํามันไดสูง 
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ภาพที่  9.5  วงจรที่ทํางานที่ความดันสูง   
   ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2546, หนา 217) 
 
ตัวอยางที่  9.2  การหาคาตาง ๆ  ในวงจรไฮดรอลิกส   

 
 

ภาพที่  9.6  วงจรความเร็วสูงและความเรว็ต่ํา   
   ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2544, หนา 304) 

 
  กรณี A  :     แรง  F  =  600  กิโลกรัมแรง  (สูบยังไมสัมผัสภาระ) 
  กรณี B  :     แรง  F  =  1,200  กิโลกรัมแรง  (สูบวิ่งสัมผัสภาระ) 
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  สูตรตาง ๆ 
  1.    V   =   Q/A 
  2.    F   =   PA 

  3.  Li   =    
612
PQ  ×  ประสิทธิภาพ  (กิโลวัตต) 

  
 กรณี A  :  กระบอกสูบวิ่งเขาหาชิ้นงานใชปมทั้งสองตัว 
  1.)  ความเร็วของกระบอกสบู 

       V    =     
A
Q  

   QT    =     Q1  +  Q2

           =     10  ลิตร/นาที  +  30  ลิตร/นาที 
         =      40  ลิตร/นาที 

         =     
60

000,140×   ลูกบาศกเซนติเมตร/วินาที 

   สูตร     V    =   
A
Q  

                   =  
60

000,140×        ลูกบาศกเซนติเมตร/วินาที 

                            20          ตารางเซนติเมตร 
   ฉะนั้นความเรว็        =   33.33  เซนติเมตร/วินาท ี
 
  2.)  ขนาดมอเตอรไฟฟา 

   Li     =    
612
PQ   ×  1 

          (ใหประสิทธิภาพมีคาเทากับ  1) 

   P     =    
A
F  

 
          =      

600  กิโลกรัมแรง 

             
20  ตารางเซนติเมตร 

         =   30  กิโลกรัมแรง/ตารางเซนติเมตร 
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   Li     =     30  กิโลกรัมแรง/ตารางเซนติเมตร ×

           =   1.9  กิโลวัตต  (2  กิโลวัตต) 
  
 กรณี  B  :  กระบอกสูบวิ่งสัมผัสภาระ 
   1.)  ความเร็วของกระบอกสบู 

   V   =   
A
Q  

   Q   =        

   A   =     20  ลูกบาศกเซนติเมตร 

   V     =   
60

000,110×     ลูกบาศกเซนติเมตร/วินาท ี

  40  ลิตร/นาที  
612 

                  20            ตารางเซนติเมตร 
            =   8.33  เซนติเมตร/วินาท ี
  
  2.)  ขนาดมอเตอรไฟฟา 

   Li    =    
612
PQ   ×  1 

          (ใหประสิทธิภาพมีคาเทากับ  1) 

   P   =    
A
F  

         =    
 

            =   60  กิโลกรัมแรง/ตารางเซนติเมตร 
   Q  =   10  ลิตร/นาที  (เนื่องจากปมขนาด 30 ลิตร/นาที  อยูในสภาพไมมีภาระ 
          หรือใหสงน้ํามันลงถังโดยตรง) 

   Li  =    

    =   0.98  กิโลวัตต   
 

 

ลิตร  ×  1,000  ลูกบาศกเซนติเมตร

นาที  ×  60  วินาท ี

10  

1,200  กิโลกรัมแรง 
20  ตารางเซนติเมตร 

60  กิโลกรัมแรง/ตารางเซนติเมตร ×   10  ลิตร/นาที 
612 
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  การคํานวณหา  Li รวมในกรณี  B 
  Li = L1  +  L2

  L1 = 
612
PQ   

 
   =  
           

60  กิโลกรัมแรง/ตารางเซนติเมตร ×  10  ลิตร/นาที     
612 

(คิดที่ความดันสูงสุดในระบบคือ  60  กิโลกรัมแรง/ตารางเซนติเมตร  สวน Q  คิดที่ปมจังหวะ 
สัมผัสภาระ) 
   = 0.98  กิโลวัตต  (1  กิโลวัตต)   
 
  L2 =  
                

5  กิโลกรัมแรง/ตารางเซนติเมตร  ×   30  ลิตร/นาที 
612 

(Q  ของปม  30  ลิตร/นาที  ถึงแมวาจะอยูในจังหวะไมมภีาระ  แตยังตองใชพลังงานขับใหหมนุที่
ความดัน  5  กโิลกรัมแรง/ตารางเซนติเมตร  (เปนความตานทานภายในของวาลว)  ปกติใชคาตั้งแต  
5-10  กิโลกรัมแรง/ตารางเซนติเมตร) 
 
    = 0.24  กิโลวัตต 
   Li = L1  +  L2

    = 1  +  0.24  
    = 1.24  กิโลวัตต  หรือ  2  กิโลวัตต 
  
 สรุปไดวาขนาดมอเตอรไฟฟาที่ใชในวงจรนี้ทั้งในกรณี  A  และ  B  เทากับ  5  กิโลวัตต 
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ตัวอยางที่  9.3  การหาคาตาง ๆ  ในวงจรไฮดรอลิกส 
 

 

2 
advance speed (A) 

return speed  
(R) 
3 

 
ภาพที่  9.7  วงจรตัวอยางเพื่ออธิบายคาตาง ๆ  ในวงจรไฮดรอลิกส 

  ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2540, หนา 198) 
 
 จากภาพที่  9.7  เปนวงจรไฮดรอลิกส  จงตอบคําถามตอไปนี้ 
 1.  วงจรนี้เปนวงจรชนิดใด 
 2.  ความเร็วในจังหวะ  advance  speed  เปนเทาไร (เซนติเมตร/วินาที) (วงจรรีเจน
เนอเรทีฟ) 
 3.  ความเร็วในจังหวะ  return  speed  เปนเทาไร (เซนติเมตร/วินาท)ี (วงจรธรรมดา) 
 4.  pressure  during  advance  เปนเทาไร  (กิโลกรัมแรง/ตารางเซนติเมตร) 
 5.  pressure  during  return  เปนเทาไร  (กิโลกรัมแรง/ตารางเซนติเมตร) 
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 แสดงวิธีทํา 
 1.  เปนวงจรรีเจนเนอเรทีฟ  เมื่อโซลีนอยด  a  ทํางาน 
 2.  ความเร็วในจังหวะ  advance  speed  (วงจรรีเจนเนอเรทีฟ)  หาไดจากสูตร 

   V = 
A
Q    (A  =  พื้นทีข่องกานสูบ) 

     30  ลิตร × 1,000  ซม.3 × นาที 

     (10-6)  ซม.2 × นาที × ลิตร × 60 วินาท ี

    = 
604
000,130

×
×    เซนติเมตร/วนิาที 

    = 125   เซนติเมตร/วินาท ี
 3.  ความเร็วในจังหวะ  return  speed  (วงจรธรรมดา)  หาไดจากสูตร 

   V = 
A
Q    (A  =  พื้นทีข่องกานสูบ) 

           30  ลิตร × 1,000  ซม.3 × นาที 

       6 ซม.2 × นาที × ลิตร × 60 วินาท ี
    = 83.33  เซนติเมตร/วินาท ี
 

 4.  ความดันในจังหวะลูกสบูวิ่งออก  (วงจรรีเจนเนอเรทีฟ)  กิโลกรัมแรง/ตาราง
เซนติเมตร   

      หาไดจากสูตร   F  =  PA 

   P = 
A
F  

       200  กิโลกรัมแรง 
     (10-6)  ตารางเซนติเมตร 
    = 50  กิโลกรัมแรง/ตารางเซนติเมตร 
 5.  ความดันในขณะลูกสูบวิง่เขา (วงจรธรรมดา)  กิโลกรัมแรง/ตารางเซนติเมตร 
                หาไดจากสูตร   F  =  PA 

    P = 
A
F  

      200  กิโลกรัมแรง 
     6 ตารางเซนติเมตร 

= 

= 

= 

= 

    = 33.33  กิโลกรัมแรง/ตารางเซนติเมตร 
 



 275 

การคํานวณหาขนาดของอุปกรณไฮดรอลิกส 

 1.  เคร่ืองเพรสขนาด  15  ตนั 
  การคํานวณหาขนาดของอุปกรณไฮดรอลิกสของเครื่องเพรส  15  ตัน 
  กําหนดให 
  F    =      แรงที่ตองการ  15  ตัน 

    (15,000  กิโลกรัมแรง  (kgf)  หรือ  2,204 × 15  =  33,060  ปอนด  
  Q1    =       ความเร็วลูกสบูขณะเคลื่อนที่ขึ้น  3  นิ้ว/วนิาที  
    (76.2  มิลลิเมตร/วินาท)ี 
  Q2     =      ความเร็วลูกสบูขณะเคลื่อนที่ลง (ยังไมแตะชิ้นงาน) 1.5 นิ้ว/วินาท ี
    (38.1  มิลลิเมตร/วินาท)ี 
  Q3     =      ความเร็วลูกสบูขณะเคลื่อนที่ลง (ขณะอัดชิ้นงาน) 0.2 นิ้ว/วินาท ี
    (5.08  มิลลิเมตร/วินาท)ี 
  P      =      ความดัน  1,500  ปอนด/ตารางนิ้ว 

    (1,500 × 0.070     =     105  กิโลกรัมแรง/ตารางเซนติเมตร 

     1,500 × 0.069     =     103.5  บาร) 
 
  1.)  การคํานวณหาขนาดกระบอกสูบ 
   จากสูตร F = PA 

    A = 
P
F  

             33,060  ปอนด 
      1,500  ปอนด/ตารางนิ้ว 

=

     = 22  ตารางนิ้ว 

  สูตรหาเสนผานศูนยกลาง    D = 
14.3

4×A  

    = 
14.3

422×  

    = 02.28  
    = 5.29  นิ้ว 
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   ฉะนัน้ตองใชกระบอกสูบขนาด  5  นิ้ว  กานสูบขนาด  3  นิ้ว (ขนาด  5.29  นิว้  
ไมมีจําหนายในทองตลาด)  และตองเพิ่มความดันขึน้  เพือ่ใหไดแรงตามที่ตองการ 
   จากสูตร  F   =    PA  (เมื่อ  P  =  2,000  ปอนด/ตารางนิ้ว, A  =  5  นิ้ว) 

     =    2,000 ×  
4

5514.3 ××  

     =     39,250  ปอนด 
     =      17.8  ตัน 
 
   2.)  การคํานวณหาขนาดของปม 
          จากสูตร  Q  = VA 

    Q1 = 3  ×   ( ) ( )
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ××

−
××

4
3314.3

4
5514.3  

     = 37.7   ลูกบาศกนิ้ว/วินาท ี

     = 
231

607.37 ×  

     = 97.9  แกลลอน/นาที (GPM)  
       (231 ลูกบาศกนิ้ว = 1 US  gallon) 

     = 
2642.0
79.9  

     =     37.05 ลิตร/นาที (l/min)(0.2642 US gallon = 1 ลิตร) 
   อัตราการไหลของน้ํามัน (Q1) ในจังหวะลูกสูบวิ่งขึ้น = 9.79  แกลลอน/นาท ี

    Q2 = 1.5 ×  ( )
4

5514.3 ××  

     = 29.44  ลูกบาศกนิ้ว/วินาท ี

     = 
231

6044.29 ×  

     = 7.64  แกลลอน/นาท ี
   อัตราการไหลของน้ํามัน (Q2) ในจังหวะลูกสูบเลื่อนลง (ยงัไมแตะชิน้งาน) =  
7.64  แกลลอน/นาท ี

    Q3 = 0.2 ×  
4

5514.3 ××  

     = 3.92   ลูกบาศกนิ้ว/วินาท ี
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     = 
231

6092.3 ×  

     = 1.01  แกลลอน/นาท ี
   อัตราการไหลของน้ํามัน (Q3) ในจังหวะลูกสูบเลื่อนลง (ขณะอดัชิ้นงาน) = 
1.01  แกลลอน/นาท ี
   เพราะฉะนั้นใชปมแบบดับเบิลปม ขนาด 7 แกลลอน/นาที และ 1 แกลลอน/
นาที  ที่ 1,200  รอบ/นาที  หรือ ขนาด 8.45 แกลลอน/นาที และ 1.2  แกลลอน/นาที  ที่ 1,450  
รอบ/นาที  
   3.)  การคํานวณหาขนาดของมอเตอรไฟฟา 

   จากสูตร  แรงมา (HP) =      
                                                   

     =     ( ) %20
714,1

5002.145.8
+

×+  

     =     3.4  แรงมา (ขณะลกูสูบเคลื่อนที่ลง  ยังไมแตะชิน้งาน) 

                   แรงมา =     %20
714,1

000,22.1
+

×   

     =     1.7  แรงมา (ขณะอดัชิ้นงาน) 
   สรุปพิจารณาเลือกใชมอเตอรไฟฟาในจังหวะการทํางานของลูกสูบทั้งหมด
ขนาด  5.5  แรงมา  เนื่องจากอาจจะใชความดันเกนิกวา  2,000  ปอนด/ตารางนิ้ว ขณะอัดชิ้นงาน 
 
   4.)  การหาขนาดมอเตอรไฟฟาที่ใช  หนวยเปนกิโลวัตต 

   HP    P (kgf/cm2) × Q (l/min) 
                      612 

       500 ปอนด/ตารางนิ้ว × 0.070 × ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

2642.0
2.145.8 + 20% 

                 612 
     = 2.18  กิโลวัตต + 20%  =  2.61  กิโลวัตต 

     = 2.61 × 1,341 
     = 3.5  แรงมา  (1  กิโลวัตต  =  1,341  แรงมา) 

Flow Rate (GMP)×Pressure (PSI) + Safety Factor 20% 
1,714 

=

=
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รายช่ืออุปกรณ 
1 วัดระดับน้ํามัน 
2 ฝาเติมน้ํามันและรูหายใจ 
3-4 กรองน้ํามัน 
5 ขอตอ 
6 ปมไฮดรอลิก Hi-Flow 
    Lo-Press 
7 ปมไฮดรอลิก Lo-Flow 
    Hi-Press 
8-9 เช็กวาลว 
10 วาลวลดโหลด 
11 รีลีฟวาลว 
12 วาลวสําหรับเกจวัดความดัน 
13  เกจวัดความดัน 
14  โซลีนอยดวาลว 
15 Subplate 
16 กระบอกสูบ 
17 มอเตอรไฟฟา 7.5 HP 
18 ถังน้ํามัน 120 ลิตร 

 

ภาพที่  9.8  วงจรตัวอยางของเครื่องเพรส  15  ตัน 
   ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงษ, 2544, หนา 289) 

 
 การทํางานของเครื่องเพรสดังภาพที่  9.8  ตองการความเร็วของกระบอกสูบมาก  จึง
ตองใชระบบความเรว็สูงและความเรว็ต่าํ  ซ่ึงควบคุมดวยวาลวภาระและรลีีฟวาลว  ใชมอเตอรไฟฟา
ขนาด  7.5  แรงมา และกําหนดใหคาอ่ืน ๆ  มีดังตอไปนี ้
 แรงกด  15  ton   ความเร็ว 15  cm/sec 

 ขนาดกระบอกสูบ ∅       125  mm (5 นิ้ว) ขนาดปม LO  =  23  GPM 
                 A   =   19.6  in2    HI   =    7  GPM 
 ความดัน   140  kg/cm2 (2,000 PSI)   มอเตอรไฟฟา    7.5  HP 
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 2.  เคร่ืองเพรส  180  ตัน 
 

 
 

ภาพที่  9.9  วงจรเครื่องเพรส  180  ตัน  
   ที่มา  (ณรงค   ตันชีวะวงษ, 2547, หนา 156) 

 
 หลักการทํางานของวงจรเครื่องเพรส  180  ตัน 
 เมื่อกดสตารทเพื่อใหปมความดันสูง  (5)  และความดันต่ํา  (6)  กระบอกสูบเลื่อนลง
ทํางาน  จะตองใหมีไฟปอนที่  sol 1, sol 3 และ  sol 4  (sol 3  และ  sol 4  ทํางาน  ทําใหมีความดัน
เกิดขึ้นที่รีลีฟวาลว  (1)  และ  unloading  valve (2)) ทําใหน้ํามันจากปมทั้งสองตัวไหลลงถังไมได  
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น้ํามันจึงถูกสงน้ํามันเขาไปในกระบอกสบูดานหวัลูกสบูใหลูกสูบเลือ่นลง ในขณะที่ลูกสูบเลื่อน
ลงนั้น จะมีความดันน้ํามันดานกานสูบสูงขึ้นจนถึงคา 30 กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร  ทําให  
sequence valve  (3)  เปด  ดังนั้นน้ํามนัจงึยอนกลับไปเขากระบอกสบูดานหวัลูกสบูอีกครั้งหนึ่ง  
จึงทําใหความเร็วลูกสูบเพิ่มขึน้ (วงจร  regenerative)  เมือ่ลูกสูบวิ่งลงมาอัดแมพิมพ  จะทําใหมี
ความดันดานลูกสูบเพิ่มขึ้นเปน  70  กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร  ทําให sequence  valve  (4)  
เปด  น้ํามันดานกานสูบกจ็ะไหลลงถังน้ํามัน (ตัดวงจร  regenerative  ออก)  และขณะเดยีวกัน 
unloading valve  (2)  ก็จะเปดใหน้ํามันจากปม  (6)  ไหลลงกลับถังน้ํามันดวย  คงเหลอืแตปม  (5) 
(เปนปมที่มีอัตราการไหลต่ํากวาปม  (6)  แตมีความดันสงูกวาปม  (6))  สงน้ํามันเขาระบบเพยีงตัว
เดียว เมื่อลูกสบูเลื่อนลงอัดแมพิมพตัวลาง จะทําใหความดันเพิ่มสูงขึน้อีกเปน 200 กิโลกรัมแรง
ตอตารางเซนติเมตร  ทําใหสวิตซความดนั (7) ตัดสัญญาณของ sol 1 , sol 2 และ sol 3 ดังนั้นวาลว 
(8) จึงอยูในตาํแหนงกลาง  ในขณะนี้ความดันดานลูกสบูจะคอย ๆ  ลดลง  โดยระบายน้ํามันผาน
ทางวาลว  (9)  และปม  (5)   ก็สงน้ํามันลงถังโดยตรงโดยผานทางวาลว  (8)  หรือผานทางรีลีฟวาลว  
(1)  ซ่ึงมีความดันเพยีง 40  กโิลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร  เทานั้น  (ตั้งคา  remote  valve (10)  
ไวเพยีง  40  กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร)  สวนปม  (6)  จะสงน้ํามันลงถังโดยตรงทางวาลว  
(8)  หรือผานทางวาลว  (2)  ก็ได 
 เมื่อสวิทซความดันตอสัญญาณไฟเขา sol 2, sol 3  และ  sol 4  อีกครั้งหนึ่ง  ทําใหน้ํามัน
จากปมทั้งสองตัวสงน้ํามันเขากระบอกสูบทางดานกานสบูเพื่อใหลูกสบูถอยกลับที่เดิม ในขณะนี้
ถาไมมีการระบายน้ํามันจากดานลูกสูบออกลงถังน้ํามันกอนหนานีจ้ะทาํใหเกดิเสียงดงัมาก น้ํามัน
ทางดานกานสูบจะระบายออกทางไพลอตเช็กวาลว (11) โดยเอาความดันจากดานกานสูบของ
กระบอกสูบ  จึงสามารถระบายน้ํามันออกไดอยางรวดเร็ว  เมื่อกระบอกสูบถอยกลับสุดแลวจึงตดั
สัญญาณ  sol 2, sol 3  และ  sol 4  ออก  เพื่อใหปมทั้งสองอยูในสภาวะ  unloading  ตอไป  การ
ทํางานก็จะเริ่มตนใหมไดอีกครั้งหนึ่ง 
 จากวงจรดังกลาวนี้จะหาขนาดของอุปกรณตาง ๆ  ไดอยางไร  เมื่อใหความเร็วของ
กระบอกสูบจงัหวะวิง่เขาหาเทากับ  130  มิลลิเมตรตอวนิาท ี  และความเรว็จังหวะอดัชิ้นงานเทากบั  
5.5  mm/sec  สวนจังหวะหดกลับไดมีความเร็วเทากับ  130  มิลลิเมตรตอวนิาท ี  ใชความดันใน
ระบบเทากับ  3,000  ปอนดตอตารางนิ้ว  (210  กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร) 
 

 รายการในการคํานวณหาขนาดของอุปกรณในวงจรเครือ่งเพรส  180  ตัน 
    F = 180  ton 
     = 180 × 1,000  
     = 180,000  kg 
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 จากสูตร F = PA 

   A = 
P
F  

   A = 
210

000,180  

    = 857.14   cm2

 จากสูตร D = 
14.3

4×A  

    = 
14.3

414.857 ×  

    = 90.091,1   
    = 33   cm 
   Q = VA 
   Q = 130 ×  857.14 ×  0.006 
    = 668.56  LPM 
 ถาให  Q  ลดลงเหลือ  300  LPM  จะได 

   V = 
A
Q  

    = 
006.014.857

300
×

 

    = 58.33   mm/sec 
 แตเนื่องจากความเรว็นีเ้มื่อทําเปนวงจร regenerative จะไดความเร็วเพิม่ขึ้นประมาณ 2 
เทา  ดังนั้น 

   HP = 
9.0450

/ 2

×
× LPMcmkgf  

    = 
9.0450

30050
×
×  

    = 37.03 
    = 40 HP คือ  แรงมาในจังหวะกระบอกสูบวิง่ออก 

   HP = 
9.0450

/ 2

×
× LPMcmkgf  

    = 
9.0450
28.28210

×
×  

    = 14.66  คือ  แรงมาในจังหวะอัดชิ้นงาน 
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 คา  28.28 LPM  มาจาก Q = VA 

      = 5.5 × 857.14 × 0.006 
      = 28.28  LPM 
 สรุป  ขนาดแรงมาที่ใชในระบบ = 40  HP 
 
 

วงจรลดแรงอัด 

 วงจรลดแรงอดัที่แสดงในภาพที่  9.10  เปนวิธีที่จะชวยลดความดนัสูงในทอทางที่ตอ
กับกระบอกสูบอัดชิ้นงานในเครื่องอัดไฮดรอลิกส เพื่อปองกันไมใหเกิดอาการช็อคจากความดัน
น้ํามันที่สูงมากหลังจากอัดชิ้นงานเรียบรอยแลว และตองการเปลี่ยนตําแหนงของวาลวควบคุม
ทิศทางเพื่อใหกระบอกสูบเลือ่นถอยกลับ  ถาไมมีวิธีลดแรงอัดการทํางานของวาลวควบคุมทิศทาง
ในชวงดังกลาวจะทําใหเกิดเสียงดังมากในทอทาง 
 

 

S1 S2

S3

 

ภาพที่  9.10   วงจรลดแรงอดัดวยวิธีควบคุมทางไฟฟา 
  ที่มา  (ขวัญชัย  สินทิพยสมบรูณ  และปานเพชร  ชินินทร, 2539, หนา 473) 

 
 จากภาพที่  9.10  เปนวงจรลดแรงอัดในเครื่องไฮดรอลิกสซ่ึงควบคุมการทาํงานดวย
ระบบไฟฟา  เมื่อกดสตารทใหเครื่องอัดทาํงาน  จะมีไฟปอนเขาโซลีนอยด  S1  ดานซายมือของ
วาลว A วาลวจะเปลี่ยนตําแหนงใหน้ํามันจากปมสงเขากระบอกสูบทําใหกานสูบเลื่อนออกไป
อัดช้ินงาน  การเลื่อนออกจะเปนไปอยางนิม่นวลดวย  ในขณะที่อัดชิน้งาน  ความดันในทอทางจะ



 283 

สูงขึ้นจนถึงคาที่ปรับตั้งไวทีส่วิทซ  ความดัน (วาลว D) ซ่ึงถูกปรับตั้งใหทํางานดวยความดันเดียวกบั
ที่ตองการใหอัดช้ินงาน  เมื่อสวิทซความดันทํางาน  จะชวยตัดไฟที่ปอนเขาโซลีนอยด S1  ของ
วาลว  A  ดานซายมือและปอนไฟเขาโซลีนอยด  S3  ของวาลว  B  น้ํามันในทอทางก็จะคอย ๆ  
ลดลง  การเลื่อนกลับตําแหนงกลางของวาลว  A  ก็จะไมมีผลทําใหเกดิอาการช็อคขึ้น  เสียงดังใน
ทอทางก็จะไมเกิด  และเมื่อสตารตใหกานสูบเลื่อนถอยกลับ  จะมีไฟปอนเขาโซลีนอยด  S2  ของ
วาลว  A  ดานขวามือ  และตดัไฟที่ปอนเขาโซลีนอยด  S3  ของวาลว  B กานสูบจะเลื่อนถอยกลับ  
สวนวาลว  F  นั้นจะเปนวาลวกันตกของกานสูบในกรณีทีว่งจรไมทํางาน 
 

วิธีบํารุงรักษาและแกไขปญหาในระบบไฮดรอลิกส 

 วิธีบํารุงรักษาและแกไขปญหาในระบบไฮดรอลิกส (maintenance management and  
troubleshooting)  ซ่ึง  ขวัญชัย  สินทิพยสมบูรณ  และปานเพชร  ชินินทร  (2539, หนา 541-546)  
ไดกลาวถึงวิธีการบํารุงรักษาไวดังนี ้
 1.  วิธีการบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิกส  แสดงดังตารางที่  9.1 
 
ตารางที่  9.1  แสดงวิธีการบาํรุงรักษาระบบไฮดรอลิกส 

สิ่งที่ควรตรวจสอบ ชวงเวลาที่ตรวจสอบ วิธีการและจุดประสงคในการตรวจสอบ 
ปมมีเสียงดังผิดปกต ิ
 
 
 

1  คร้ัง/วัน 
 
 
 

ตรวจสอบสิ่งตาง ๆ เหลานี้ โดยการฟงเสยีงและ
สังเกตด ู
- ฟองอากาศปนในน้ํามัน 
- สเตรนเนอรอุดตัน 
- การสึกหรอของอุปกรณช้ินใดชิ้นหนึ่งในปม 

ระดับสุญญากาศใน 
ทอดูดของปม 
 

1  คร้ัง/3  เดือน 
 
 

ตรวจสอบโดยดูวาความดันสญุญากาศจากเกจวดั
สุญญากาศที่ติดใกลกับทอดดูของปมเพื่อตรวจสอบ
ดูการอุดตันทีส่เตรนเนอร 

อุณหภูมิที่ตัวปม 
 

1  คร้ัง/3  เดือน 
 

ตรวจสอบเพื่อดูวามีการสึกหรอที่อุปกรณหรือ 
แบริ่งหรือไม 

ความดันในการสง 
น้ํามันของปม 

1  คร้ัง/3  เดือน 
 

ตรวบสอบเพื่อดูวามีการสึกหรอที่อุปกรณหรือไม 
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ตารางที่  9.1  แสดงวิธีการบาํรุงรักษาระบบไฮดรอลิกส  (ตอ) 

สิ่งที่ควรตรวจสอบ ชวงเวลาที่ตรวจสอบ วิธีการและจุดประสงคในการตรวจสอบ 
เสียงผิดปกติทีค่ัปปลิ้
งตอเพลามอเตอรขับปม 

1  คร้ัง/6  เดือน 
 

ตรวจสอบโดยการฟงเสียงแลวตรวจดกูารสึกหรอ
และดูศูนยหรือแนวของเพลาขับปมวาผิดไป 
หรือไม 

คัปปลิ้งที่ใชงานมานาน 
– ดูการชํารุด 

1  คร้ัง/1  ป 
 

เปลี่ยนจาระบสํีาหรับคัปปลิ้งแบบโซ 
 

สเตรนเนอรทอดูดและ
บริเวณปลายทอดูดที ่
ใชตอ 

1  คร้ัง/3  เดือน 
 

ทําความสะอาดสเตรนเนอรที่ทอดูดดวยน้าํยา 
แลวเปาโดยใชลมเปาจากดานในออกมา 

มอเตอรมีเสียงผิดปกต ิ
 

1  คร้ัง/3  เดือน 
 

ตรวจสอบโดยการฟงเสียงเพือ่ดูวามีการสึกหรอ 
ที่อุปกรณหรือไม 

เกจวัดความดนัที่ติดตั้ง
ในบริเวณตาง ๆ  อง 
วงจร 

1  คร้ัง/6  เดือน ตรวจสอบเพื่อดูการทํางานของวงจรวาปกติหรือไม
และมีการสึกหรอที่อุปกรณใด ๆ รวมทั้งตรวจสอบ
การทํางานและการสึกหรอของเกจ 

ความเร็วของอปุกรณ
การทํางาน 

1  คร้ัง/6  เดือน ตรวจสอบเพื่อดูการทํางานผดิปกติหรือไมและ 
การรั่วซึมภายในเพิ่มขึ้นหรือไม อันเนื่องมาจาก 
การสึกหรอของอุปกรณ 

จังหวะการทํางานของ
เครื่องจักรและ
ระยะเวลาที่โหลดปม 

1  คร้ัง/6  เดือน 
 
 

ตรวจสอบเพื่อดูวาอุปกรณใดทํางานผิดปกติ
หรือไมและดวูามีการรั่วซึมภายในเพิ่มขึน้หรือไม  
อันเนื่องมาจากการสึกหรอของอุปกรณ 

ปะเก็นที่อุปกรณการ
ทํางาน 

1  คร้ัง/ป เปลี่ยนปะเก็นใหม 

อุณหภูมิที่แบริ่ง 1  คร้ัง/6  เดือน ตรวจสอบเพื่อดูการสึกหรอของแบริ่ง 

ความดันของแกสในถัง
สะสมพลังงานเมื่อเร่ิม
ทํางาน 

1  คร้ัง/3  เดือน 
 

ถาลดลง  ใหตรวจดูการรั่วโดยใชฟองสบู 
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ตารางที่  9.1  แสดงวิธีการบาํรุงรักษาระบบไฮดรอลิกส  (ตอ) 

สิ่งที่ควรตรวจสอบ ชวงเวลาที่ตรวจสอบ วิธีการและจุดประสงคในการตรวจสอบ 
เกจวัดความดนั
เทอรโมมิเตอร  จังหวะ
ในการทํางาน 

1  คร้ัง/ป 
 
 

ตรวจสอบความถูกตอง และปรับใหไดคาตาม
มาตรฐานที่กําหนด 
 

สายไฮดรอลิกส 1  คร้ัง/6  เดือน ตรวจสอบวามรีอยฉีกขาดเสยีหายหรือไม 

ซีลในอุปกรณตาง ๆ 
และซีลในระบบทอทาง 

1  คร้ัง/6  เดือน 
 

ตรวจสภาพซลีโดยดูวามกีารรั่วซึมเกิดขึ้นหรือไม 
 

อุปกรณถายเทความรอน 
 
 
 

1  คร้ัง/6  เดือน 
 
 
 

สําหรับอุปกรณถายเทความรอนแบบใชอากาศให
ทําความสะอาดอุปกรณระบายความรอน และ
สําหรับอุปกรณถายเทความรอนที่ใชน้ํามนัหลอเยน็ 
ใหทําความสะอาดภายในหมอน้ํา 

เกลียวขอตออุปกรณ
และที่ยดึทอ 

1  คร้ัง/6  เดือน 
 

ในระบบที่มกีารสั่นสะเทือนมาก ๆ ควรตรวจสอบ
ใหอยูในสภาพแข็งแรง ยดึแนนเสมอ 

ระบบไฮดรอลิกส 
ทั้งระบบ 

1คร้ัง/ป 
 

ถอดอุปกรณออกตรวจสภาพ และทําความสะอาด
ภายในทอทาง 

สภาพน้ํามันไฮดรอลิกส 1  คร้ัง/3  เดือน เปลี่ยนถายน้ํามันถามีสภาพไมไดมาตรฐาน 

อุณหภูมิของน้าํมัน 1  คร้ัง/วัน ถาอุณหภูมิผิดปกติ ใหตรวจหาสาเหตุและแกไข 

ระดับน้ํามันในถังพัก 
 

1  คร้ัง/เดือน 
 

เติมน้ํามันมีระดับลดลง และถาลดลงผิดปกติให
ตรวจสอบหาจุดรอยรั่ว 

น้ํามันมีน้ําปะปน 1  คร้ัง/3  เดือน ถอดปลั๊กระบายของถังพัก เพื่อระบายน้ําออก 

การปองกัน
กระแสไฟฟาร่ัวใน
ระบบปริมาณ
กระแสไฟฟาปอนวงจร 

1  คร้ัง/ป 
 
1  คร้ัง/3  เดือน 

ถาหากไฟฟาร่ัว  ใหตรวจสอบมอเตอร  สายลวด 
โซลีนอยดวาลว  สวิตซจํากดั ฯลฯ  เพื่อหาสาตุ 
ตรวจสอบอุปกรณไฟฟา  เพือ่ปองกันกระแสไฟฟา
สูงเกินกําหนด 

 

ที่มา  (ขวัญชัย  สินทิพยสมบรูณ  และปานเพชร  ชินินทร, 2539, หนา 541-542) 
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 2.  ปญหาที่เกิดกับปมไฮดรอลิกส  แสดงดังตารางที่  9.2 
 

ตารางที่  9.2  แสดงปญหา  สาเหตุ  และวธีิการแกไขที่เกิดกับปมไฮดรอลิกส 
 

ปญหา สาเหตุ วิธีแกไข 
1.  ปมหมุนกลบัทาง 
 

ใหติดตั้งปมใหมใหหมุนตามทิศทางที่ 
สเปคของปมกําหนด 

2.  เพลาไมหมนุหรือหมุนไดไม 
     เต็มที่ 

ใสสลักเพลาใหถูกตอง และขันคัปปลิ้ง 
ใหแนน 

3.  สเตรนเนอรหรือทอดูดอดุตัน ทําความสะอาด 

4.  มีการั่วซึมที่ทอดูด 
 

ตรวจสอบขอตอ  แลวขันใหแนนรวมทั้ง
เปลี่ยนปะเก็นที่ชํารุด 

5.  น้ํามันมีความหนืดมากเกนิไป 
 
 

เปลี่ยนมาใชน้าํมันที่มีความหนืดพอเหมาะ 
และอุนน้ํามนัดวยอุปกรณใหความรอน
กอนในกรณีทีร่ะบบทํางานที่สภาพอากาศ
หนาวเยน็ 

6.  ติดตั้งปมสูงจากระดับน้ํามัน 
     มากเกินไป 

ควรจัดใหปมอยูในระดับใกลระดับน้ํามัน
คือไมติดตั้งสูงเกินกวา 3 ฟุตน้ํามัน 

7.  ความเร็วรอบการหมุนผิดปกต ิ ปรับความเร็วใหตรงตามสเปคของปม 

8.  ใบเวนเกิดการเสียหายหรือไม 
     เคล่ือนตัวอยูภายในรองของ 
     โรเตอร (ในกรณีทีใ่ชปมแบบ 
      เวน) 

ถอดอุปกรณออกทําความสะอาดและ
เปลี่ยนอุปกรณที่เสียหายประกอบให 
ถูกตอง 

9.  อัตราสงน้ํามันหรือปริมาตรจุ 
     ภายในปมแบบปรับคาไดอาจ 
     ถูกปรับคาไดอาจถูกปรับไวที ่
     คาศูนย 

ปรับตั้งคาปริมาตรจุของปมใหม 
 
 

ปมไมสามารถสงน้ํามัน
ตามปกติ  (ถาใหปม
ทํางานตอไปในสภาพ
ดังกลาว จะทําใหเสีย
สภาพการหลอล่ืนและ
เกิดการสึกหรอ  ดังนั้น
จึงควรหยุดแลวหาทาง
แกไข) 

10.  ช้ินสวนอปุกรณภายในปม 
       เกิดการชํารุดเสียหายหรอื 
       สึกหรอไป 

เปลี่ยนชิ้นสวนที่ชํารุด หรือสึกหรอมาก
เกินไปใหม 
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ตารางที่  9.2  แสดงปญหา  สาเหตุ  และวธีิการแกไขที่เกิดกับปมไฮดรอลิกส  (ตอ) 
  

ปญหา สาเหตุ วิธีแกไข 
1.  สเตรนเนอรหรือทอดูดอุดตัน ทําความสะอาด 
2.  ขนาดเสนผานศูนยกลางของ 
     ทอดูดเล็กเกินไปหรือทอยาว 
     เกินไปหรือมีขอตองอมาก 
     เกินไป 

เปลี่ยนทอและลดจํานวนขอตอใหงอ
นอยลงเพื่อใหระดับสุญญากาศในทอดูด
ไมสูงเกินกวาที่กําหนด (สุญญากาศในทอ
ดูดไมควรเกิดขึ้นเกินกวา 5 นิ้วปรอท) 

3.  สเตรนเนอรที่ทอดูดมีขนาด 
     ไมพอเหมาะใชขนาดเล็ก 
     เกินไป 

ใชสเตรนเนอรที่ใหอัตราการไหลผานเปน 
2 เทาหรือกวานั้นของอัตราการไหลของ
น้ํามันในทอดูด 

4.  ติดตั้งปมสูงจากระดับน้ํามัน 
     มากเกินไป 

ลดระดับน้ํามัน เพื่อไมใหระดับสุญญากาศ
ในทอดูดสูงเกินกําหนด 

5.  บูชของปมเกิดการเสียหาย 
     หรือหลวม 

เปลี่ยนหรือซอมบูชของปมใหม 
 

6.  น้ํามันมีความหนืดมากเกินไป เปลี่ยนมาใชน้ํามันที่มีความหนืดพอเหมาะ 
7.  อุณหภูมิในการทํางานของ 
     น้ํามันต่ําเกินไป 

อุนน้ํามันดวยอุปกรณใหความรอนใน
กรณีที่ระบบตองทํางานที่สภาพอากาศ
หนาวเย็น 

8. ความเร็วรอบที่ใชในการขับปม
เร็วเกินไป 

ปรับความเร็วใหตรงตามสเปคของปม 
 

9. ชองระบายอากาศบนถังพัก
น้ํามันอุดตัน 

ทําความสะอาดชองระบายอากาศ เปล่ียน
ไสกรองอากาศถาสกปรกมาก 

10. อากาศรั่วไหลเขาในทอดูด ทําความสะอาดชองระบายอากาศ เปล่ียน
ไสกรองอากาศถาสกปรกมาก 

ปมมีเสียงดัง  ขอที่  1-9 
เปนปญหาที่เกดิจาก
อาการคาวิเตชัน่ ขอ 
10-18 เปนปญหาที่เกิด
จากอาการอะเรชั่น  
ขอที่  19-24  เปนปญหา
ที่เกิดจากกรณอ่ืีน ๆ 

11. มีฟองอากาศในถังพักน้ํามัน ในกรณีที่น้ํามันมีความเร็วสูง ใหวางปาก
ทอไหลกลับสูต่ํากวาระดับน้ํามันในถังพัก
แลวตรวจเช็คขอตอใหแนน 
-  ปรับสภาพถังพักน้ํามัน เชน ใชแผนกั้น 
   ในถังพัก 
-  ถาระดับน้ํามันต่ําเกินไปใหเติมน้ํามันอีก 
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ตารางที่  9.2  แสดงปญหา  สาเหตุ  และวธีิการแกไขที่เกิดกับปมไฮดรอลิกส  (ตอ) 

ปญหา สาเหตุ วิธีแกไข 

12.  ระดับน้ํามันในถังพักต่ํา
เกินไป 

เติมใหไดระดับตามกําหนด 

13.  ซีลที่เพลาของปมเกิดการ 
       สึกหรอและรั่วซึม 

เปลี่ยนซีลใหม 

14.  ทอน้ํามันไหลกลับที่ตอลงถัง 
       อยูสูงกวาระดับน้ํา 

ติดตั้งใหมโดยตอใหปลายทอไหลกลับ 
อยูในระดับตํ่ากวาผิวน้ํามัน  สูงจากกนถัง
ประมาณ  2  นิ้ว  ปลายทอควรบากเปนมุม 
45o  หันดานบากเขาหาผนังดานขาง 

15.  อากาศไมถายเทออกนอกปม ลดโหลดปม  จนอากาศระบายออกหมด 

16.  ทอน้ํามันร่ัวหรือขอตอตาง ๆ  
       ในระบบทอขันไมแนน 

ขันใหแนน 
 

17.  มีฟองอากาศในทอทาง ในวงจรปด  ควรใชวงจรที่มีการระบาย 
อากาศออกจากทอ 

18.  ความเร็วของน้ํามันในทอไหล 
       กลับลงถังสูงเกินไป 

เปลี่ยนทอใหมีขนาดใหญขึ้น  ใหได 
ความเร็วในทอไหลกลับตามที่กําหนด 

19.  ความดันสูงเกินกําหนด เลือกใชปมใหเหมาะสมกับความดันที่ใช
งานและปรับต้ังคาความดันใชงานให
เปนไปตามสเปคของปม 

20.  มีเสียงดังบริเวณคัปปลิ้ง ปรับแนวขอตอเพลาใหไดศูนย หรือเปลี่ยน 
คัปปลิ้ง 

21.  ช้ินสวนอุปกรณภายในปมเกิด 
        การชํารุดเสียหายหรือสึกหรอ 
        ไป 

เปลี่ยนช้ินสวนที่ชํารุดหรือสึกหรอ 
มากเกินไปใหม 

22.  แบริ่งชํารุด เปลี่ยนแบริ่งใหม 
23.  วาลวแบงความดันในปมเวน 
       ชนิด  2  สเตจทํางานผิดปกติ 

ถอดวาลวออกทําความสะอาด 

 

24.  อุปกรณปรับอัตราสงน้ํามัน 
       ทํางานผิดปกติ 

เปลี่ยนหรือซอมอุปกรณ 
 



 289 

ตารางที่  9.2  แสดงปญหา  สาเหตุ  และวธีิการแกไขที่เกิดกับปมไฮดรอลิกส  (ตอ) 

ปญหา สาเหตุ วิธีแกไข 
1.  ช้ินสวนอุปกรณภายในปมเกิด 
     การชํารุดเสียหาย 

เปลี่ยนชิ้นสวนที่ชํารุด 
 

2.  เกิดอาการคาวิเตชั่น แกไขปญหาทีเ่กิดจากอาการคาวิเตชั่น 

อัตราสงน้ํามัน 
ไมเพียงพอ 

3.  เกิดอะเรชั่น แกไขปญหาทีเ่กิดจากอาการอะเรชั่น 
4.  อุปกรณปรับอัตราสงน้ํามัน 
     หรือปรับคาปริมาตรจุทํางาน 
     ผิดปกติ (สําหรับปมแบบปรับ 
     คาอัตราการไหลได) 

เปลี่ยนหรือซอมอุปกรณ 

5.  วาลวแบงความดันทํางาน 
      ผิดปกติ  (สําหรับปมเวนชนิด  
      2 สเตจ) 

เปลี่ยนหรือทําความสะอาดวาลว 
 

 

6.  น้ํามันมีความหนืดไมพอเหมาะ เปลี่ยนมาใชน้าํมันที่มีความหนืดพอเหมาะ 
1.  เกิดการรัว่ภายในมากทําให 
     ปริมาตรของน้ํามันไมเพยีงพอ 

ซอมแซมบริเวณที่ร่ัว 
 

2.  ช้ินสวนที่เคลื่อนที่เกิดความ 
      รอนสูง 

ซอมแซมบริเวณที่ชํารุด 

อุณหภูมิในการทํางาน
สูงขึ้นจนผิดปกติ 

3.  แบริ่งชํารุด เปลี่ยนแบริ่ง 
1.  ซีลหรือเพลาชํารุด เปลี่ยนซีลหรือเพลา 
2.  ความดันทีซี่ลของเพลาสูงเกิน 
     ไปเนื่องจากเกิดการรั่วภายใน 

ซอมแซมสวนที่ชํารุด 

3.  ทอระบายภายนอกอุดตนั ทําความสะอาดทอทาง 
4.  ทอระบายภายนอกมีขนาดเสน 
     ผานศูนยกลางไมพอดีหรือมี 
     ความยาวมากเกินไป 

เปลี่ยนมาใชทอที่มีขนาดพอเหมาะ 
 
 

น้ํามันร่ัวซึมบริเวณซีล
ที่เพลา 

5.  เกิดการระบายภายนอกมาก 
     เกินไป 

ซอมแซมสวนที่สึกหรอ 
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ตารางที่  9.2  แสดงปญหา  สาเหตุ  และวธีิการแกไขที่เกิดกับปมไฮดรอลิกส  (ตอ) 

ปญหา สาเหตุ วิธีแกไข 
1.  น้ํามันไฮดรอลิกสมีส่ิงสกปรก 
     ปะปน 

เปลี่ยนถายน้ํามันหรือเพิ่มฟลเตอร 
 

2.  มีน้ําและฟองอากาศผสมอยูใน   
     น้ํามัน 

ซ อ ม แ ซ ม ชิ้ น ส ว น ที่ ทํ า ใ ห น้ํ า แ ล ะ
ฟองอากาศรั่วไหลเขาไปในน้ํามัน 

3.  น้ํามันไฮดรอลิกสมีคุณภาพ 
     ไมเหมาะสมกับอุปกรณ 

เปลี่ยนน้ํามันไฮดรอลิกส เลือกใชชนิดที่
เหมาะสมกับอุปกรณตามที่บริษัทกําหนด 

ช้ินสวนอุปกรณชํารุด
หรือรอนจัดอยาง 
รวดเร็วหรือมอีายุ 
การใชงานต่ํา 

4.  ปมทํางานดวยความเร็ว 
     ผิดปกติ 

ปรับความเร็วใหพอเหมาะโดยเฉพาะใน
กรณีที่ใชน้ํามันไฮดรอลิกส ประเภทมีน้ํา
เปนสวนผสม 

 

ที่มา  (ขวัญชัย  สินทิพยสมบรูณ  และปานเพชร  ชินินทร, 2539, หนา 543-546) 
 
สรุป 

 การออกแบบวงจรและการกําหนดขนาดอุปกรณไฮดรอลิกส  จะเห็นวา  การใช 
สัญลักษณแทนแลวจึงกําหนดขนาดและทิศทางการไหลของน้ํามันลงในอุปกรณแตละตัว เพื่อให
มีความสอดคลองกับ เครื่องจักรที่ไดทําการออกแบบ สวนการเอาระบบไฮดรอลิกสไปใชงานกับ
เครื่องจักรจะตองนําเอาอุปกรณตาง ๆ  มาตอรวมกันเพื่อควบคุมการทํางานของเครื่องจักรใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่ตองการ  การนําวงจรระบบไฮดรอลิกสไปใชงานนั้นมีหลายรูปแบบดวยกัน  
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของผูใช  ถาเปนงานที่ไมยุงยากซับซอน วงจรที่ใชจะเปนแบบธรรมดา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 291 

แบบฝกหดั 
 
1.  เพราะอะไรจึงมีการออกแบบวงจรและกําหนดขนาดอุปกรณไฮดรอลิกส 
2.  เครื่องจักรที่ใชระบบไฮดรอลิกสในงานอุตสาหกรรมของประเทศไทยโดยทั่วไปที่วิศวกรหรือ 
     ชางเทคนิคเกี่ยวของมีอยู  3  ประการ  มอีะไรบางและจงอธิบายมาใหเขาใจ 
3.  การออกแบบวงจรและสรางเครื่องจักรที่ดีตองมีคุณสมบัติอะไรบาง 
4.  จงบอกขั้นตอนการออกแบบวงจรไฮดรอลิกสและการกําหนดขนาดอุปกรณมาใหเขาใจ 
5.  ปมไฮดรอลิกสมีเสียงดังผิดปกติจะมวีธีิการและจุดประสงค ในการตรวจสอบอยางไร 
6.  มีเสียงผิดปกติที่คับปลิ้งของเพลามอเตอรขับปมไฮดรอลิกสจะมีวิธีการและจดุประสงคในการ 
     ตรวจสอบอยางไร 
7.  ปมไฮดรอลิกสหมุนกลับทางเกิดจากสาเหตุอะไร 
8.  ขนาดเสนผานศูนยกลางของทอดูดเล็กเกินไปหรือทอยาวเกินไปหรอืมีขอตอมากเกินไป  จะม ี
     วิธีแกไขอยางไร 
9.  น้ํามันร่ัวบริเวณซีลเพลามากเกินไปเกดิจากสาเหตุอะไรและมวีิธีแกอยางไร 
10. จากภาพเครื่องเพรส  300  ตัน 

รายการอุปกรณของวงจรเครื่องเพรส  300  ตัน 
(1) ปมไฮดรอลิกส 
(2) มอเตอรไฟฟา 
(3) ตัวระบายความรอน 
(4) รีลีฟวาลว 
(5) วาลวมือโยก 
(6) counter  balance  valve 
(7) sequence  valve 
(8) กระบอกสูบ 
(9) กระบอกสูบ 
(10)   prefill  valve 
(11)   ถังน้ํามันสวนบน 
(12)   ถังน้ํามันสวนลาง 
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ภาพวงจรเครื่องเพรส 300 ตัน 

 
จากภาพเครื่องเพรส  300  ตัน  โดยมีรายการในการคํานวณหาขนาดของอุปกรณในวงจร 
ดังนี ้
-  กําหนดใหแรงของกระบอกสูบ  =  300  ton 
-   ความดนัในระบบ  =  2,000  PSI (140  kgf/cm2) 
-   ความเร็วในการวิ่งเขาหา  =  6  cm/sec  (60  mm/sec) 
-   ความเร็วอัด  =  0.66  cm/sec (6.66  mm/sec) 
จงตอบปญหาดังตอไปนี ้

4.1 อธิบายหลักการทํางานของวงจรเครื่องเพรส  300  ton 
4.2 หาขนาดความโตของกระบอกสูบ  (cm) 
4.3 หาขนาดปมไฮดรอลิกส (Q = lit/min) 
4.4 หาขนาดของมอเตอรไฟฟา (h.p.) 
4.5 หาขนาดของปมน้ํามันไฮดรอลิกส (lit) 
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