
บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาขอมูลตาง ๆ  จากเอกสาร  ตํารา  และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของซึ่งจะเปนประโยชนตอการวิจัยคร้ังนี้ใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไวโดย
แยกเปนหัวขอดังนี้ 
 1.  ความหมายของเครื่องประทับตรา 
 2.  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นสวนเครื่องจกัรกล 
 3.  วัสดุและคณุสมบัติของวสัดุ 
 4.  ประสิทธิภาพ 
 5.  สวนประกอบของเครื่องประทับตรา 
  5.1  โครงสรางรูปตัวซี 
  5.2  โปรแกรมเมเบิล  ลอจิก  คอนโทรลเลอร 
  5.3  ระบบนิวแมติกส 
  5.4  ระบบไฮดรอลิกส 
  5.5  ระบบไฮดรอนิวแมติกส 
  5.6  เครื่องอัดลม 
  5.7  ตัวกรองอากาศ 
  5.8  วาลวควบคุมความดันของลมอัด 
  5.9  เกจวดัความดันของลมอัด 
  5.10  ชุดเติมน้าํมันหลอล่ืน 
  5.11  วาลวควบคุมทิศทาง 
  5.12  กระบอกสูบนิวแมตกิส 
  5.13  อุปกรณตรวจจับ 
  5.14  เครื่องพิมพ 
 6.  งานวจิยัที่เกี่ยวของ   
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ความหมายของเครื่องประทับตรา 

 เครื่องประทับตรา  หมายถึง  เครื่องมือกลชนิดหนึ่งที่ไดพัฒนาจากการใชแรงงานคน
กดคันโยกมาเปนการควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติ  โดยมีพีเอลซี  (PLC)  เปนตัวควบคุมการ
ทํางานของชุด  เครื่องพิมพ  (Pinter)  และชุดไฮดรอนวิแมติกสไดอยางลงตัวสามารถปรับตั้งความเร็ว
และการทํางานไดดวยการใชโปรแกรมจากคอมพิวเตอร  ทําใหมีความแมนยําสม่ําเสมอ  และแรง
ที่กดลงบนกระดาษเทากันทกุแผน 
 
ตารางที่  2.1  เปรียบเทียบเครื่องประทับตรา 

 

เครื่องประทับตราแบบใชคนกดคันโยก 
 

เครื่องประทับตราที่พัฒนาขึน้มาใหม 

1.  มีผูควบคุมเครื่องประทับตรา  จาํนวน  1  คน 
2.  ผูควบคุมตองทําการปอนกระดาษที่ละแผน 
     เขาเครื่องแลวใชแขนกดคันโยกเพื่อทําการ 
     ประทับตรา 

1.  มีผูควบคุมเครื่องประทับตรา  จาํนวน  1  คน 
2.  ผูควบคุมปอนกระดาษทีต่ัวชองเครื่องพิมพ 
     คร้ังละ  1 – 70  แผน  แลวกดสวิทซเพือ่ให 
     เครื่องทํางานเองโดยอัตโนมัติพรอมมีตวัเลข 
     บอกจํานวนแผน 

3.  แรงจากคนกดเครื่องประทับตราลงบน 
     คันโยกจะไมสม่ําเสมอ 

3.  แรงจากการกดเครื่องประทับตราจะมีความ 
     สม่ําเสมอหรือเทากันทกุแผน 

4.  ตําแหนงการประทับตราจากการกดคนัโยก 
     จะไมอยูในตําแหนงเดิมซ่ึงจะทําใหเกดิการ 
     ปลอมแปลงไดงาย 

4.  ตําแหนงการประทับตราจะมีตําแหนง 
     เดียวกันจึงยากตอการปลอมแปลง 
      

5.  มีความเมื่อยลาหรืออาจจะเกดิการอักเสบ 
     ของกลามเนื้อแขนได 

5.  ใชแรงกดจากกลไกการเมือ่ยลาจะไมเกดิขึ้น 
     เนื่องจากมกีารควบคุมแบบอัตโนมัติ 

 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล 

 ช้ินสวนเครื่องจักรกลสวนใหญที่ออกแบบแลว นํามาประกอบเปนชุดประกอบ  (Assembly)   
หรือนําเอาชุดประกอบหลาย ๆ  ชุดมาประกอบรวมกันเปนเครื่องจักรกล  เชน  เครื่องกลึง  
เครื่องใส  ไดอยางเหมาะเจาะพอดี  (Optimum)  การจะออกแบบชิ้นสวน  หรือเครื่องจักรกลที่ใช
งาน ไดดีนั้น ประการแรกจะตองมีการรวบรวมวิธีแกปญหาในการออกแบบไดหลายรูปแบบ มี
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ประสบการณมากพอสมควร  มีพื้นฐานทางวิศวกรรมลึกซึ้งรวมทั้งการมีจินตนาการ  ความคิด
ริเร่ิม  สรางสรรคที่ดี  และมีความรูเกี่ยวกับวิศวกรรมคุณคา  (Value  Engineering)  ดวย  (มานพ  
ตันตระบัณฑิตย, 2540) 
  การออกแบบเครื่องจักรกล  นอกจากจะตองคิดถึงความเปนไปไดเชิงวิศวกรรม  ความ
สะดวกในการใชงานและงายตอการบํารุงรักษาแลวยังตองคํานึงถึงความแข็งแรงทนทานอีกดวย  
เครื่องจักรกลจะแข็งแรงทนทานมากนอยเทาใดนั้นขึ้นอยูกับความแข็งแรงของชิ้นสวนประกอบ   
ดังนั้นจึงตองมีการคํานวณชิ้นสวนประกอบใหมีความแข็งแรงพอเพียงกับขนาดและภาระของ
เครื่อง  และจะตองออกแบบใหถูกตองเหมาะสมสะดวกแกการถอดประกอบและเปลี่ยนแทนได
เมื่อเกิดการชํารุดเสียหาย  หรือหมดอายุการใชงาน  (บรรเลง  ศรนิล  และกิตติ  นิงสานนท, 2530) 
  1.  หลักเกณฑทั่วไปในการออกแบบเครื่องจักรกลและชิ้นสวนในทางวิศวกรรม  วิธีการ
ดําเนินการออกแบบเครื่องจักรกล  หรือชิ้นสวนจะตองประกอบไปดวยหลักการ  และขั้นตอน
ดังตอไปนี้ 
 1.1  การวางแผน  เนนการเลือกงานที่จะออกแบบ 
 1.2  แนวคิด  เนนการแจงรูปแบบของการออกแบบ   การแบงแยกของระบบทํางาน
รวมไปเปนระบบการทํางานยอย  (Subsystem)  การรวมแนวการออกแบบเพื่อใหเกิดเปนระบบ 
ทํางานรวม  การประเมินคุณคาแนวการออกแบบในเชิงวิศวกรรม  และเชิงเศรษฐศาสตร 
 1.3  การออกแบบราง  เปนการออกแบบรางอยางเปนมาตราสวน  โดยจะตองมีการ
ประเมินคุณคาการออกแบบรางเชิงวิศวกรรม  และเชิงเศรษฐศาสตร  และการปรับปรุงออกแบบ
รางใหดีขึ้นดวยการออกแบบรูปรางโซนตาง ๆ  ใหดูเหมาะสมมากขึ้น 
 1.4  การออกแบบรายละเอียด  เปนการออกแบบชิ้นสวนยอยใหมีความเหมาะสม  การ
เขียนรายละเอยีด  การเขียนแบบ  การเลือกใชช้ินสวนมาตรฐาน  เชน  สกรู  สลัก  โซ  สายพาน  ฯลฯ  
ตารางรายการวสัดุ  วิธีการผลติ  การประกอบ  การขนสง  และการเก็บรักษา  การตรวจสอบตนทนุ
การผลิต  การสรางชุดตนแบบ  (Prototype)  หรือโมเดล  (Model)  และการตัดสินใจเพื่อการผลิต 
  2.  การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบเครื่องกล  หมายถึง  การ 
ออกแบบสิ่งตาง ๆ  ระบบตาง ๆ  ของเครื่องจักรกล  ผลิตภณัฑ  โครงสราง  อุปกรณ  และเครื่องตาง ๆ  
สําหรับการออกแบบชิ้นสวนเครื่องกล สวนใหญแลวจะใชหลักการทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
วัสดุและวิทยาศาสตรทางวิศวกรรมเครื่องกล 
  การออกแบบเครื่องจักรกลจะตองมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการจัดจําแนก       
ช้ินสวนเครื่องจักรกลตาง ๆ  ตั้งแตการคํานวณจากขอมูลที่ทราบ  เชน  งานที่ทําไดกําลังงานที่ใช  
แลวคํานวณหาแรงในแตละสวน  ตามลําดับหนาที่การทํางานของเครื่อง  โดยใชหลักการของ
กลศาสตร  แลวทําการออกแบบแตละชิ้นสวนเพื่อใหสามารถทํางานได  ตามหนาที่โดยไมพังหรือ
เสียหาย 
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  เราจําเปนจะตองใชหลักการความแข็งแรงของวัสดุนํามาชวยแกปญหาทางวิศวกรรม  
โดยมีจุดมุงหมายที่จะใหช้ินสวนเครื่องจักรมีความถูกตองเหมาะสม  ในวิธีการนั้น  ผูออกแบบ
จะตองทําการวิเคราะหความเคน  (Stress)  เพื่อตัดสินใจที่จะใหช้ินสวนตาง ๆ  สามารถรับความ
เคนสูงสุด  (Maximum  Stress)  แตละชนิดได  (อนันต  วงศกระจาง, 2533) 
  ขอที่ผูวิจัยตองพิจารณาในการออกแบบ  ส่ิงสําคัญที่สุดที่จะตองคํานึงถึงในการออกแบบ  
คือ  ความแข็งแรง  (Strength)  ซ่ึงจัดเปน  องคประกอบหลักในการกําหนดรูปรางและขนาดของ
ช้ินสวน  จึงกลาวไดวาความแข็งแรงจึงเปนขอพิจารณาในการออกแบบที่สําคัญอยางหนึ่ง  และส่ิง
อ่ืน  ๆ อีกหลายอยาง  ที่จะตองพิจารณา  ซ่ึงอาจจะเปนสิ่งที่ทําใหมีผลกระทบกระเทือนตอการออกแบบ
ช้ินสวน  หรือตอทุกระบบ  และในสภาพการออกแบบที่อยูใตขอกําหนด  ขอพิจารณาบางอยางใน
การออกแบบจะเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดวิกฤตขึ้นไดซ่ึงนั่นก็หมายถึงชิ้นสวน  หรือเคร่ืองจักรกลหรือ
ระบบที่ไดออกแบบมีความเสียหาย ไมสามารถใชงานไดหรือใชงานไดไมถึงขดีความสามารถตามที่
ออกแบบไว  ดังนั้นในการออกแบบดังกลาว  จะเปนแนวทางในการกาํหนดชนิดวัสดุ  ขบวนการ
ทําและการประกอบชิ้นสวนตาง ๆ  ใหมีความถูกตองและเหมาะสมกับรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุ
บังคับ 
 โปรแกรมเมบลิ  ลอจิก  คอนโทรลเลอร  (Programmable  Logic  Controller)  บุคคล
ทั่วไปหรือทางชองอุตสาหกรรมจะเรียกวา  “PLC”  ซ่ึงเปนที่เขาใจตรงกัน  ดังนั้นในงานวิจยัเลมนี้
จะเรียกเปนคํายอภาษาอังกฤษวา  PLC   
 PLC  (Programmable  Logic  Controller)  เปนอุปกรณควบคุมชนิดหนึง่  ที่นํามาแทน
การควบคุมที่ใชรีเลยทําใหสะดวกขึ้น    เพราะเปนระบบอิเล็กทรอนิกสและใชการเขียนโปรแกรม
ทํานองเดียวกบัคอมพิวเตอรแทนการเดินสายไฟฟา 
 PLC  มีหนวยอินพุตและเอาตพุตแบบลอจกิ  (ON/OFF)  และแบบอนาล็อก  (Analog)  
จึงทําใหสามารถควบคุมเครื่องจักรไดทกุชนดิ  นอกจากนัน้แลวยังมีหนวยอินพุตและเอาทพุตจํานวน
มาก  ทั้งมีขนาดเล็กและราคาถูก 
 PLC  เปนอุปกรณที่ประกอบดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสที่เปนโมดูล  สามารถตรวจสอบ
ดวยตวัเอง  เพราะฉะนัน้เมื่อเสียหายก็ทําไดโดยเปลี่ยนโมดูลเทานั้น  และ  PLC  สามารถตรวจสอบ
สภาวะ  “ON”  หรือ  “OFF”  ของอุปกรณภายนอกตามโปรแกรมได  ทําใหสามารถตรวจหาขอบกพรอง
ไดอยางรวดเรว็ 
 PLC  มีคําสั่งที่ใชเขียนโรแกรม  4  ภาษาคือ  ภาษาแลดเดอร  ภาษาบูลลีน  ภาษาบล็อก  
และภาษาคําส่ัง  ขอความภาษาอังกฤษ  โดยภาษาแลดเดอรและภาษาบลูลีนใชกับ  PLC  ขนาดเล็ก
ที่แทนรีเลย  เคานเตอร  และไทเมอร  สวนภาษาบล็อกและภาษาคําสั่งขอความภาษาอังกฤษเหมาะกับ  
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PLC  ขนาดใหญ  และการควบคุมที่ซับซอน  มีการคํานวณทางคณิตศาสตร  (ณรงค  ตันซีวะวงศ, 
2541) 
 PLC  มีขอดี  ดังตอไปนี ้
 1.  แกไขไดงาย 
 2.  ติดตอกับระบบอื่นไดงาย 
 3.  ติดตั้งงาย 
 4.  ลดการเดินสายไฟฟาควบคุม 
 5.  เนื้อที่ติดตั้งนอยกวา 
 6.  มีความนาเชื่อถือสูงกวา 
 7.  บํารุงรักษางาย  และซอมแซมงาย 
 8.  มีประสิทธิภาพการทํางานสูงกวา 
 จะเห็นวา  PLC  สามารถควบคุมเครื่องจักรไดทุกชนิด  อีกทั้งมีประสิทธิภาพสูง  นาเชื่อถือ
กวาระบบควบคุมแบบเดิม 
 

วัสดุและคุณสมบัติของวัสดุ 

 วัสดุที่ใชในการสรางเครื่องมืออุปกรณ  ช้ินสวนตาง ๆ  มีมากมายหลายชนิดขึ้นอยูกับ
ลักษณะของเครื่องมือและอุปกรณที่จะสราง  เปนการยากที่จะกําหนดถึงชนิดของวัสดุอยางใด   
อยางหนึ่งใหแนนอนลงไปไดผูที่เกี่ยวของในการออกแบบ  การกําหนดวัสดุในการออกแบบ  
ควรจะตองมีความเขาใจพื้นฐานของวัสดุชนิดตาง ๆ  ตั้งแตคุณสมบัติ  ชนิดและมาตรฐาน  ขนาด
มาตรฐาน ที่ผลิตออกจําหนาย  ตลอดจนกรรมวิธีทางความรอนที่จะใชในการปรับปรุงคุณสมบัติ
ของวัสดุ 
 1.  คุณสมบัติทางกลของวัสดุ  หมายถึง  คุณสมบัติของวัสดุในการตอบสนองตอแรง
ทางกล  (Mechanical  Force)  ที่มากระทําไมวาจะเปนลักษณะใดก็ตาม 
  คุณสมบัติทางกลของวัสดุเปนขอมูลสําคัญที่สามารถชวยใหเราตัดสินใจเลือกใช
ชนิดของวัสดุตามความตองการในการออกแบบไดถูกตอง  คุณสมบัติทางกลของวัสดุที่เกี่ยวของ
กับการออกแบบดังนี้ 
 1.1  ความแข็งแรง  เมื่อมแีรงภายนอกมากระทําตอวัสดุ  กจ็ะเกิดแรงตานภายในวัสดุ
ขึ้นเพื่อตานแรงที่มากระทํานั้น  ถาแรงที่มากระทํามีคามากกวาแรงภายในวัสดุที่จะตานได  วัสดุนั้น
จะเสยีรูป  ขาดหรือแตกหกัไป  ความสามารถในการตานทานแรงของวสัดุนี้คือความแข็งแรง 
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 1.2  ความเคน  เปนผลมาจากแรงภายนอกมากระทํากับชิ้นสวน  โดยคิดกระจาย
สม่ําเสมอบนพื้นที่หนาตัดของชิ้นสวนที่รับแรง  คาของความเคนนี้จะเปนส่ิงชี้บอกวา  ขณะนั้น    
ช้ินสวนอยูภายใตแรงเทาใดตอหนึ่งหนวยพื้นที่หนาตัด  เพื่อนําไปเปรยีบเทียบกับคาความแข็งแรง
ของวัสดุที่ทําชิ้นสวนนัน้ 
 1.3  ความเครยีด  คือ  อัตราการยึดหรือหดตัวของวัสด ุ เมื่ออยูภายใตแรงกระทําตอ
ความยาวเดิม วัสดุที่มีความเหนยีวสูงจะยดึตัวไดมากจะมคีาความเครยีดสูง วัสดุที่มีความแข็งแรงสูง
และมีความแขง็แรงจะมีความเครียดต่ํา  (อนันต  วงศกระจาง, 2533) 
 2.  ภาระและความเคน  การรับภาระของชิน้สวนเครื่องจกัรกลจะเกิดจากการที่มีแรงมา
กระทําตอช้ินสวนตามทิศทางที่แรงมากระทํา  โดยจะมีแรงดึง  แรงอัด  แรงเฉื่อย  แรงดัด  และ   
แรงบิด สําหรับแรงกดนั้น จะรวมการกดโกงและแรงกดตามพื้นที่ การกดโกงนั้นแรงกดโกงจะ
ทําใหช้ินสวนเครื่องจกัรโกงงอ  สวนแรงกดตามพืน้ที่นัน้จะเกดิการสัมผัสของชิน้สวนสองชิ้น  เชน  
แรงกดของเพลาในรองเพลา 
 ช้ินสวนเครื่องจักรกล  ตัวอยางเชน  เพลาของกระปุกเกียรที่มีการรับแรงดัดและแรง
หมุนบิดในเวลาเดียวกัน  ในกรณีเชนนี้จะเรียกวา  การรับภาระรวม  การที่มีแรงกระทําตอช้ินงาน
จะทําใหเกิดความเคนในชิ้นงาน  ความเคนนี้จะขึ้นอยูกับความสัมพันธของขนาดแรงและรูปราง
ขนาดภาคตัดขวางของชิ้นงานที่รับแรงดัด  แรงหมุนบิดและแรงกดโกง  โดยจะกําหนดเปนนิวตัน
ตอตารางมิลลิเมตร  (มานพ   ตันตระบัณฑิตย, สําลี  แสงหาว  และสุทิน  จิตรเจริญ, 2544)  
 3.  ประเภทของภาระ  แรงที่กระทําตอช้ินสวนเครื่องจักรกลในระยะเวลานาน  สามารถ
แบงไดดังนี้ 
  3.1  ภาระสถิตย  (Statics  Load)  เปนลักษณะที่ภาระหรือแรงกระทําตอช้ินสวน 
เครื่องจักรกล  ความเคนจะเริม่จากศูนยไปถงึคาสูงสุดแลวอยูคงที่  ดังรูปที่  2.1  ก. 
  ตัวอยาง  การหมุนของเพลาขับของพัดลม  ความเคนบิดจะเกิดการที่เพลา 
   เร่ิมหมุน  (ศูนย)  ไปจนถึงความเร็วรอบที่  (คาความเคนบิดจะอยู 
   สูงสุดคงที่) 
  3.2  ภาระพลวัต  (Dynamics  Load)  จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดพิกัดหรือทิศทาง
ของความเคนไปตลอด  ซ่ึงสามารถแบงแยกไดดังนี้ 
  ก.  ภาระพลวัตขึ้นลง  (Fluctuating  Load  หรือ  Varying  Load)  ความเคน
จะขึ้นลงระหวางศูนยถึงคาสูงสุด   รูปที่  2.1  ข. 
  ตัวอยาง  การรับภาระดัดของกระเดื่องกดลิ้นไอดีหรือไอเสียในเครื่องยนต 
  สันดาปภายใน 
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  ข.  ภาระพลวัตสลับ  (Alternating  Load)  ความเคนจะสลับขึ้นลงตลอด
ระหวางคาความเคนบวกและคาความเคนลบ   รูปที่  2.1  ค. 
  ตัวอยาง  เพลาที่หมุนขับในทิศทางตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกา  เพลาจะ 
  รับ ภาระดัดหรือบิดหรือภาระทั้งสองรวมกัน 
  ค.  ภาระพลวัตทั่วไป  (General  Dynamic  Load)  ความเคนจะมีคาระหวาง
คาสูงสุดและคาต่ําสุด  และคาต่ําสุดโดยอิสระ   รูปที่  2.1  ง. 
  ตัวอยาง  การหมุนบิดของเพลากัดสปนเดิลในขณะกัดนอนชิ้นงานที่รับ 
   ภาระพลวัตหรือมีรองบาก  จะเกิดแตกหักหรือขาดเนื่องจากการลา 
   ของเนื้อวัสดุไดงายหรือเร็วกวาชิ้นงานที่รับภาระสถิตย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

ภาระสถิต  (ภาระประเภทที่  I) ภาระพลวัตขึ้นลง  (ประเภทที่  2) 

ภาระพลวัตสลับ  (ประเภทที่  3) ภาระพลวัตทั่วไป 
ง. ค. 

ข. ก. 

รูปที่  2.1  ประเภทของภาระ 
 ที่มา  (มานพ   ตันตระบณัฑติย, สําลี  แสงหาว  และสุทิน   
  จิตรเจริญ, 2536, หนา 3) 
 
 4.  การบิด  โมเมนตที่กระทาํตอช้ินสวนในลักษณะที่ทําใหเกิดการบิดเรยีกวาโมเมนตบิด  
(Torsional Moment or Torques)  โมเมนตนี้เปนสวนสําคัญที่จะทําใหวัสดเุกดิการเสยีหายได  ถาหาก
โมเมนตที่กระทํากับวัสดุมากเกินไป  ฉะนั้นในการออกแบบชิ้นสวนใหรับโมเมนตบิดจึงตองพิจารณา
ไมใหโมเมนตบิดมากเกินไปในการกระทํากับชิ้นวัสดุนั้น  (กิตติ  อินทรานนท, 2539)   



 12 

 4.1  แรงบิด  (Torsional  Loaded)  หมายถึงสวนของโครงสรางที่รับแรงหรือโมเมนต
ที่พยายามบดิสวนของโครงสรางนั้นไปจากตําแหนงเดิม 
 4.2  โมเมนตบิด  (Torsional  Momentor  Torauces)  คือ  โมเมนตที่พยายามบิดทอน
วัสดุใหเปลี่ยนไปจากตําแหนงเดิม  มีคาเทากับผลรวมทางพีชคณิตของโมเมนตของแรงตาง ๆ  รอบ
แกนของทอนวัสดุนั้น 
 

ประสิทธิภาพ 

 ประสิทธิภาพตามพจนานุกรมไทย  ฉบับปรับปรุงใหมพิมพคร้ังที่  15, 2538  ไดให
ความหมายไวดังนี ้
 ประสิทธิภาพ  (ประ - สิต - ทิ - พาบ)  หมายถึง  ความคลองตัวในการปฏิบัติงานให
สําเร็จ 
 สวนประสิทธิภาพของเครื่องประทับตราสําหรับงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
จะเปนความสามารถในการทํางานของเครื่องประทับตราไดจํานวน  1  แผนในเวลา  18  วินาที  
หรือในเวลา  1  ช่ัวโมง  สามารถประทับตราไดจํานวน  200  แผน  ดังนั้นในเวลา  1  วันหรือ  8  
ช่ัวโมง  จึงสามารถประทับตราได  1,600  แผน  จึงเปนเครื่องบอกใหทราบถึงคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องประทับตราสําหรับงานทะเบยีนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมา 
 

สวนประกอบของเครื่องประทับตรา 

 1.  โครงสรางรูปตัวซี 
  โครงสรางรูปตัวซี  (C)  เปนโครงสรางที่ถูกสรางขึ้นตามการออกแบบและพัฒนา
เพื่อใหกระบอกสูบจับยึดทําจากเหลก็  St  37  ที่มีขาด  200 x 55x 40  มิลลิเมตร  จํานวน  2  ทอน  
และขนาด  55 x 50 x 42  มิลลิเมตร  จํานวน  1  ทอน  เปนเหล็กขึน้รูปที่มีราคาไมแพง  ดงัรูปที่  2.2 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.2  แสดงโครงสรางรูปตัวซี 
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  ผูวิจยัไดทําการทดลองโดยการใชกระบอกสูบ  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  40  มิลลิเมตร  
กดดวยแรงลมขนาด  7  บาร  (มาตรฐานทั่วไปที่ใชในอุตสาหกรรม)  ปรากฏวาเกิดรอยนูนเพียง
เล็กนอย  ดังนั้นไดมีการเพิ่มแรงกดใหมากขึ้นโดยการเพิ่มขนาดของกระบอกสูบใหใหญเปนขนาด
เสนผาศนูยกลาง  50  มิลลิเมตร  โดยยังใชความดนัของลม  7  บาร  เหมือนเดิมซ่ึงก็ทาํใหเกดิรอยนูน
มากขึ้นแตยังไมดีเทาที่ควร  ดังนั้นจึงพอสรุปไดวาเครื่องประทับตราที่จะสรางขึ้นจะตองมีแรงมากกวา  
7  บาร  มากดจึงจะทําใหเกดิรอยนูนตามความตองการ  แตในทางปฏบิัติ  การใชแรงกดมากกวา  7  
บาร  และแนวคิดในการออแบบเครือ่ง  ทางผูวิจยัตองการเครื่องที่มีขนาดเลก็  และกะทัดรัดสามารถ
เคล่ือนยายไดสะดวก  อีกทั้งกระดาษที่ใชก็ไมมีความจําเปนอะไรที่จะตองใชแรงมาก  จากการวิเคราะห
ปญหาพบวา  เกิดจากตัวตราที่ใชในการประทับตราที่สรางออกมาแลวไมดีพอ  จึงไดทําการแกไข
ใหมโดยการสัง่ทําชุดตรารอยนูนของมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรีอีก  1  ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.3  รูปโครสรางภายในของ  PLC 
   (ณรงค  ตันชวีะวงศ, 2542, หนา  6) 
 
  จากรูปที่  2.3  จัดเปนลักษณะโครงสรางภายในของ  PLC  ซ่ึงประกอบไปดวย  5  
สวนหลัก ดังนี้ 
  1.1  ภาคอินพตุ  (Input  Section) 
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  1.2  ตัวประมวลผล  (Central  Processing  Unit : CPU) 
  1.3  หนวยความจํา  (Memory) 
  1.4  ภาคเอาทพุต  (Output  Section) 
  1.5  แหลงจายไฟ  (Power  Section) 
 
  ภาคอินพุต  (Input  Section) 
  ทําหนาที่รับขอมูลเขามา  จากนั้นจะทําการสงขอมูลตอไปยังตัวประมวลผล  (CPU)  
เพื่อนําไปประมวลผลตอโดยขอมูลที่ไดรับเขามา  เปนสัญญาณอินพุทมาจากเซนเซอร  (Sensor)  
ลิมิตสวิตช  (Limit  Sritch)  และเอนโคดเดอร  (Encoder)  เปนตน 
  สัญญาณอนิพตุจะเปนสัญญาณแบบรีเลย, พัลส, แรงดนั  (VOC)  หรือกระแส  (mA)  
สัญญาณเหลานี้ไดถูกสงมาจากอุปกรณอินพุท  เมื่อ  PLC  ไดรับสัญญาณอินพุทแลว  หลังจากนัน้
จะนําสัญญาณที่ไดไปประมวลผลตอไป  อุปกรณอินพุททีใ่หสัญญาณดังกลาวไดแก  สวิตช  Encoder, 
Proximity switch  และ  Photo  Sensor  เปนตน 
  ตัวประมวลผล  (Central  Processing  Unit : CPU) 
  ทําหนาที่คํานวณและควบคุม  ซ่ึงเปรียบเสมือนสมองของ  PLC  ภายในประกอบดวย  
วงจรลอจิกหลายชนิดและมีไมโครโปรเซสเซอรเบส  (Micro  Processor  Based)  ใชแทนอุปกรณ
จําพวกรีเลย  เคานเตอร/ไทมเมอร  และซีเควนเซอร  เพื่อใหผูใชสามารถออกแบบวงจรโดยใช  
Relay  Ladder  Diagram  ได  UPC  จะยอมรับขอมูลจากอุปกรณอินพุตตาง ๆ  จากนั้นจะทําการ
ประมวลผลและเก็บขอมูลโดยใชโปรแกรมจากหนวยความจํา  หลังจากนั้นจะสงขอมูลที่เหมาะสม
และถูกตองออกไปยังอุปกรณเอาทพุท  เพิ่มเติม 
  หนวยความจํา  (Memory)
  ทําหนาที่เก็บรักษาโปรแกรมและขอมูลที่ใชในการทํางาน  โดยขนาดของหนวยความจํา
จะถูกแบงออกเปนบิตขอมูล  (Data  Bit)  ภายในหนวยความจํา  1  บิต  ก็จะมีคาสภาวะทางลอจกิ  
0  หรือ  1  แตกตางกันแลวแตคําส่ัง  ซึ่ง  PLC  ประกอบดวยหนวยความจําสองชนิดคือ  ROM  
และ  RAM 
  RAM  ทําหนาที่เก็บโปรแกรมของผูใชและขอมูลที่ใชในการปฏิบัติงานของ  PLC  
หนวยความจาํประเภทนี้จะมีแบตเตอรี่เล็ก ๆ  ตอไวเพื่อใชเปนไฟเลี้ยงขอมูลเมื่อเกิดไฟดับ  การ
อานและการเขียนขอมูลลงใน  RAM  ทําไดงายมาก  เพราะฉะนัน้จึงเหมาะกับงานในระยะทดลอง
เครื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขโปรแกรมอยูบอย ๆ 
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  ROM  ทําหนาที่เก็บโปรแกรมสําหรับใชในการปฏิบัติงานของ  PLC  ตามโปรแกรม
ของผูใชหนวยความจําแบบ  ROM  ยังสามารถแบงไดเปน  EPROM  ซ่ึงจะตองใชอุปกรณพิเศษ
ในการเขยีนและลบโปรแกรม  เหมาะกับงานที่ไมตองการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม  นอกจากนี้ยังมี
แบบ  EEPROM  หนวยความจําประเภทนีไ้มตองใชเครือ่งมือพิเศษในการเขียนและลบโปรแกรม  
สามารถใชงานไดเหมือนกับ  RAM  แตไมตองใชแบตเตอรี่สํารอง  แตราคาจะแพงกวาเนื่องจาก
รวมคุณสมบัตขิอง  ROM  และ  RAM  ไวดวยกัน   
  ภาคเอาทพุต  (Output  Section) 
  ทําหนาที่รับขอมูลจากตัวประมวลผลแลวสงตอขอมูลไปควบคุมอุปกรณภายนอก
เชน  ควบคุมหลอดไฟ  มอเตอร  และวาลว  เปนตน   
  สัญญาณที่ออกมาจากภาคเอาทพุทของ  PLC  ไมวาจะเปนเอาทพุตแสดงอุปกรณ
อินพุท  (Input  Devices)  แบบรีเลย  หรือทรานซิสเตอร  กอนที่สัญญาณจะผานไปยังอุปกรณเอาทพทุ
ไดตองผาน  Buffer  Relay  กอน  จึงจะสามารถตอเขาโหลดได  หรือตองตอผานวงจรไดรฟกอน  
เชน  ถาตองการสัญญาณเอาทพุทไปควบคมุใหมอเตอรทาํงาน  ตองผานวงจรไดรฟกอนเนื่องจาก
กระแสที่จายออกมาจาก  PLC  มีคานอยเกนิไป  เปนตน 
  แหลงจายไฟ  (Power  Section) 
  ทําหนาที่จายพลังงานและรักษาระดับแรงดันไฟฟากระแสตรงใหกับ  CPU  Unit    
หนวยความจําและหนวยอินพุท/เอาทพุท   
 2.  โปรแกรมเมเบิล  ลอจิก  คอนโทรลเลอร 
  PLC  เปนอุปกรณชนิดโซลิด – สเตท  (Solid  State)  ที่ทํางานแบบลอจิก  (Logic  
Functions)  การออกแบบการทํางานของ  PLC  จะคลายกับหลักการทาํงานของคอมพิวเตอร  จาก
หลักการพื้นฐานแลว  PLC  จะประกอบดวยอุปกรณที่เรียกวา  Solid – State  Digital  Logic  
Elements  เพือ่ใหทํางานและตัดสินใจแบบลอจิก  PLC  ใชสําหรับควบคุมกระบวนการทํางานของ
เครื่องจักรและอุปกรณในโรงงานอุตสาหกรรม 
  การใช  PLC  สําหรับควบคมุเครื่องจกัรหรืออุปกรณตาง ๆ  ในโรงงานอุตสาหกรรม
จะมีขอไดเปรียบกวาการใชระบบของรีเลย  (Relay)  ซ่ึงจําเปนจะตองเดินสายไฟ  หรือที่เรียกวา  
Hard – Wired  ฉะนั้นเมื่อมคีวามจําเปนทีต่องเปลี่ยนกระบวนการผลิต  หรือลําดับการทํางานใหม  
ก็ตองเดินสายไฟใหม  ซ่ึงเสียเวลาและเสียคาใชจายสูง  แตเมื่อเปลี่ยนมาใช  PLC  แลว  การ
เปลี่ยนกระบวนการผลิตหรือลําดับการทํางานใหมนั้นทาํไดโดยการเปลี่ยนโปรแกรมใหมเทานั้น  
นอกจากนี้แลว  PLC  ยังใชระบบโซลิด – สเตท  ซ่ึงนาเชื่อถือกวาระบบเดิม  การกินกระแสไฟฟา
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นอยกวา  และสะดวกกวาเมื่อตองการขยายขั้นตอนการทํางานของเครื่องจักร  (ธีรศลิป  ทุมวภิาค  
และสุภาพร  จาํปาทอง, 2547) 
  2.1  การใชซอฟตแวรคอมพวิเตอร 
   PLC  สามารถใชซอฟตแวรของคอมพวิเตอรเพื่อทําหนาทีไ่ดหลาย ๆ  อยาง  เชน  
ใชซอฟแวรทําการปอนโปรแกรม  แกไขขอมูล  ดูการทํางานของโปรแกรม  ดังแสดงในรูปที่  2.4  
เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.4  การใชซอฟแวรเพือ่ปฏิบัติการตาง ๆ  ใน  PLC 
   ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2542, หนา  24) 
 
  2.2  การเรียกชือ่อุปกรณควบคุม 
   จะเรียกชื่อตัวควบคุมตัวนีว้า  PLC  หรือ  PC  ถูกตองกวา 
   จากหลักการพืน้ฐานแลว  อุปกรณควบคมุตัวนีจ้ะทํางานในลกัษณะเลขฐานสอง  
คือ  “ปด”  หรือ  “เปด  “ON”  หรือ  “OFF”  หรือสัญญาณลอจิก  (Logic)  เทานัน้  แตปจจุบันนี้
ไมไดเปนเชนนั้นตอไปอีกแลวคือ  สามารถรับและสงสัญญาณอินพุต  (Input)  แบบตอเนื่อง  หรือ
สัญญาณอนาล็อก  (Analog)  ได  ดังนั้นการเรียกชื่อวา  PLC  จึงไมนาถูกตอง  ควรเรียกวา  PC  
ถึงจะถูกตองกวา  (ตวั  L  ในตัวยอ  PLC  มาจากคําวา  Logic)  อยางไรก็ตาม  เพื่อไมใหเกิดความ
สับสนของคําวา  PC  ที่เปนชื่อเรียกของ  Personal  Computer  จึงยังคงเรียกเปน  PLC  เชนเดิม 
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  2.3  คอมพิวเตอรกับพีแอลซี 
   PLC  เปนคอมพิวเตอรเฉพาะประเภทหนึ่ง  จึงมีโครงสรางเหมือนคอมพิวเตอร  
แตมีขอแตกตางกันดังตอไปนี้ 
   2.3.1  PLC  ถูกออกแบบใหมีความทนทานตอสภาพแวดลอมของโรงงาน
อุตสาหกรรม  เชน  ความรอน  ความหนาว  ระบบไฟฟารบกวน  การสั่นสะเทือน  การกระแทก 
   2.3.2  การใชโปรแกรมของ  PLC  จะไมยุงยากเหมือนของคอมพิวเตอร  PLC  
จะมีระบบตรวจสอบตัวเอง  ทําใหใชงานไดงายและบํารุงรักษางาย 
   2.3.3  PLC  ทาํงานตามที่โปรแกรมเอาไวเพียงโปรแกรมเดียว  ทําใหไมยุงยาก  
สวนคอมพิวเตอรจะทํางานที่โปรแกรมหลาย ๆ  โปรแกรมพรอมกัน  จึงมีความยุงยาก 
   2.3.4  PLC  ใชควบคุมกระบวนการผลิตทุกชนิด  ทั้งแบบอนาล็อก  และแบบ
ลอจิก  (ON – OFF) 
  2.4  ความสามารถของพีแอลซี 
   PLC  สามารถควบคุมงานได  3  ลักษณะ  คือ 
   2.4.1  งานที่ทําตามลําดับกอนหลัง  (Sequence  Control)  ตัวอยางเชน 
    (1)  การทํางานของระบบรีเลย 
    (2)  การทํางานของไทเมอร  เคานเตอร 
    (3)  การทํางานของ  P.C.B  Card 
    (4)  การทํางานในระบบกึ่งอัตโนมัติ  ระบบอัตโนมัติ  หรืองานที่เปน
กระบวนการทาํงานของเครื่องจักรกลตาง ๆ 
   2.4.2  งานควบคุมสมัยใหม  (Sophisticated  Control)  ตวัอยางเชน 
    (1)  การทํางานทางคณิตศาสตร  เชน  บวก  ลบ  คูณ  หาร 
    (2)  การควบคมุแบบอนาล็อก  (Analog  Control)  เชน  การควบคุมอุณหภูม ิ 
(Temperature)  การควบคุมความดัน  (Pressure)  เปนตน 
    (3)  การควบคุม  P.I.D.  (Proportional – Intergral – Derivation) 
    (4)  การควบคุมเซอรโวมอเตอร  (Servo – motor  Control) 
    (5)  การควบคุม  Stepper – motor 
    (6)  Information  Handling 
  2.5  การควบคมุเกี่ยวกับงานอํานวยการ  (Supervisory  Control)  ตัวอยางเชน 
   2.5.1  งานสัญญาณเตือน  (Alarm)  และ  Process  Monitoring 
   2.5.2  Fault  Diagnostic  and  Monitoring 
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   2.5.3  งานตอรวมกับคอมพวิเตอร  (RS-232C/RS422) 
   2.5.4  Printer/ASCII  Interfacing 
   2.5.5  งานควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม  (Factory  Automation   
Networking) 
   2.5.6  LAN  (Local  Area  Network) 
   2.5.7  WAN  (Wide  Area  Network) 
   2.5.8  FA., FMS., CIM.  เปนตน 
  2.6  การทํางานของพีแอลซี 
   เครื่องจักรทีค่วบคุมดวย  PLC  จะมีความสามารถเขียนโปรแกรมการทาํงานของ
เครื่องจักร  และมีความยดืหยุนในการเขยีนโปรแกรม  เชน  การเปลี่ยนแปลงแกไขเพิม่เตมิก็สามารถ
กระทําได  ซ่ึงรวมถึงมีไทเมอร  (Timer)  เคานเตอร  (Counter)  หรือคําสั่งพิเศษตาง ๆ  เชน  MOV  
Data  และอื่น ๆ  อีกมากมายเพื่อใชควบคุมอุปกรณภายนอก  ไมวาจะเปนมอเตอร  โซลีนอยด  
(Solenoid)  หลอดไฟ  เปนตน  นอกจากนี้ยังมีการตดิตอส่ือสารระหวาง  PLC  กับคอมพิวเตอร  
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันหรืออาจจะติดตอกับจอชนิดสัมผัส  (Touch  Screen)  เพื่ออํานวย
ความสะดวกตอสัญญาณอินพุตและสัญญาณเอาตพุต  ยิ่งไปกวานั้นการติดตอกับคอมพิวเตอร
เพื่อใหคอมพวิเตอรเปนตัวควบคุม  PLC  อีกทีหนึ่ง  ซ่ึงจะทําใหขีดความสามารถในการควบคุม
สูงขึ้นอีก 
  2.7  ขั้นตอนการใชพีแอลซี 
   2.7.1  กําหนดขั้นตอนการทาํงานของเครื่องจักร 
   2.7.2  กําหนดอินพุตและเอาตพุตคือการกําหนด  Address  ของสวิทซกดปุม  (Push  
Button)  หรือแมกเนติก  (Magnetic)  วาอยูในแชนแนลที่เทาใด  เชน  สวิทซกดปุม  (Push  Button)  
จะตอเขาที่ขัว้ตอสาย  (Terminal)  1  ก็คอื  Bit  00  เปนตน 
   2.7.3  เดินสายไฟจากอินพุตเขาที่ขั้นตอสายดานอินพุต  (Input  Terminal)  และ
จากขั้วตอสายดานเอาตพุต  (Output  Terminal)  เขาที่โหลด  (Load)  หรือรีเลย  (Buffer) 
   2.7.4  เขียนโปรแกรมลงใน  CPU  ของ  PLC  เขียนตามขั้นตอนการทํางานของ
เครื่อง  อาจจะเปนในรูปของนีมอนิก  (Mnemonic)  หรือแลดเดอรก็ได 
   2.7.5  การให  PLC  ทํางานตามโปรแกรม  และการมอมิเตอร  (Monitor)  โปรแกรม  
หลังจากการเขยีนโปรแกรมจบแลว  ส่ัง  (Run)  คือใหเครื่องจักรทํางานตามขั้นตอนที่เขียนไวใน
โปรแกรมตามตองการ  และดูสภาวะการทาํงานที่หนาจอ  (Monitor)   
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  การทํางานของระบบและ 
อุปกรณอินพุต/เอาทพุตมีอะไรบาง 

   

  เขียนขั้นตอน 
การทํางานของเครื่องจักร 

   

  กําหนดจํานวนจุด  (Point)  อินพุตและเอาทพุต 
เขียนแบบการเดินสายไฟเขา  I/O  Point 

   

  แปลงจากขั้นตอนการทํางานของ 
เครื่องใหเปนแลดเดอร 

   

  ตรวจสอบการเดินสายไฟของ  I/O 
ใหถูกตองดวยการทดสอบโดยตรง 

(Force  Test  I/O) 
   

แกไขโปรแกรมใหได 
ตามลําดับการทํางาน 

ทดลองโปรแกรมใหไดตาม 
ข้ันตอนที่เขียนไวในโปรแกรม 

 ใชไมได  
                   ใชได 
  จัดเก็บโปรแกรมลงใน 

EEPROM  หรอื  Floppy  Disk 
   

 พิมพโปรแกรมเก็บไว  เพื่อเปนขอมูลอางองิ  (Reference) 
   
  จบขั้นตอนการทํางาน 
 
    รูปที่  2.5  แผนผังการใช  PLC 

   ที่มา  (ธีรศิลป  ทุมวิภาค  และสุภาพร  จําปาทอง, 2547, หนา  65) 
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  2.8  การนําพีแอลซีไปใชงานกับระบบควบคุมอัตโนมัติ 
   ในระบบควบคุมอัตโนมัติ  สวนที่ทําหนาที่เปนตัวควบคุม  เพื่อปรับตั้งและ
ส่ังงานใหระบบทํางานไดอยางอัตโนมัติตามตองการ  อาจเปนอุปกรณจําพวก  ไมโครคอนโทรลเลอร 
คอมพิวเตอร  หรือ  PLC  การเลือกใชงานอุปกรณควบคุมในแตละแบบจะขึ้นอยูกับลักษณะและ
ระบบที่ตองการควบคุม  ซ่ึงอุปกรณที่กลาวมานี้จะตองสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอกอื่น ๆ  
ได  เชนการเชื่อมตอกับอุปกรณที่รับและสงสัญญาณแบบอะนาลอก  เพื่อใหการควบคุมเปนไป
อยางอัตโนมัติ 
   เราสามารถนํา  PLC  ไปใชงานในระบบควบคุมอัตโนมัติไดทุกระบบ  เนื่องจาก
เปนอุปกรณควบคุมที่มีความยืดหยุนในการใชงาน  ไมวาจะเปนระบบควบคุมอุณหภูมิ  ควบคุม
ความดนั  ควบคุมการไหล  ควบคมุระดับ  หรือระบบอื่น ๆ  เพยีงแตตองเลือกใชงาน  PLC  รวมกับ
หนวยอินพตุ/เอาทพุตใหถูกตอง  เชน  ในระบบควบคมุอุณหภูมิสามารถเลือกใชงาน  PLC  กับ  
Temperature  Control  Unit  หรือจะใช  PLC  รวมกับหนวยอินพุต/เอาทพุตแบบอะนาลอกเพื่อรับ
สัญญาณจาก  Temperature  Sensor  เชน  เทอรโมคัปเปล  อารทีดดีที่ใหสัญญาณเปนอะนาลอก
ก็สามารถทําได 
 
 หนวยความจํา  PLC  ประกอบดวยหนวยความจําชนิด  ROM  ทําหนาที่เก็บขอมูล
สําหรับใชในการปฏิบัติงานของ  PLC  และ  RAM  ทําหนาที่เก็บโปรแกรมสําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานของ  PLC  ตามโปรแกรมของผูใช  สําหรับหนวยความจําชนิด  ROM  และ  RAM  ได
อธิบายไวในเนือ้หาเรียนรู  PLC  ขั้นตนดวยตนเอง  ในทีน่ี้จะกลาวถึงรายละเอียดของหนวยความจํา
อีกชนิดหนึ่ง  คือ  EEPROM  สําหรับหนวยความจําชนิดนี้จะติดตั้งอยูบน  Memory  Cassette  และ  
Flash  Memory  ที่อยูภายนอกของ  PLC  สามารถใชในการคัดลอกขอมูล 
 1.  EPROM  (Erasable  Programmable  Read - only  Memory)  หนวยความจําชนิดนี้
จะตองใชเครื่องมือพิเศษในการเขียนและลบขอมูล  มีขอดีตรงที่ขอมูลจะไมสูญหายแมไฟจะดับ  
จะลบขอมูลตองใชแสงอัลตราไวโอเลต  (Ultra – Violet)  เทานัน้  และจะทาํการเขียนขอมูลลงไป
ไดโดยใชเครือ่งอัดโปรแกรม  (PROM  Writer)  จึงเหมาะกับการใชงานที่ไมตองการเปลี่ยนแปลง
แกไขขอมูลบอย ๆ  เชน  การเก็บสํารองโปรแกรมตนฉบับ  (Backup  Original  Program) 
 2.  EEPROM  (Electrically  Erasable  Programmable  Read - only  Memory)  หนวย 
ความจาํชนิดนี้ไมตองใชเครื่องมือพิเศษในการเขียนและลบขอมูล  โดยถาตองการลบขอมูลก็ใช
ไฟฟาลบออกได  จะรวมคณุสมบัติที่ดีของทั้ง  RAM  และ  EPROM  เอาไวดวยกนั  คือใชวิธีการ
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ทางไฟฟาเหมอืนกับ  RAM  แตการเขาถึง  (Access)  ขอมูลจะชากวา  นอกจากนั้นกไ็มจําเปนตอง
มีแบตเตอรี่สํารองไฟเมื่อไฟดับ  แตราคาจะแพงกวาหนวยความจําแบบอื่น 
 สําหรับหนวยความจําแบบ  EPROM  และ  EEPROM  เปนหนวยความจําที่จะตดิตัง้
เพิ่มมาในสวนของ  Memory  Cassettes  ซ่ึงเปนอุปกรณเสริมพิเศษ  (Optional)  จะใชหรือไมใช
ก็ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.6  หนวยความจําแบบ  EPROM  และ  EEPROM   
  ที่มา  (ธีรศิลป  ทุมวิภาค  และสุภาพร  จําปาทอง, 2547, หนา  87) 
 
 3.  ระบบนิวแมติกส 
  คําวา  pneumatics  เปนคําที่มาจากภาษากรีก  คือ  pneuma  มีความหมายวา  “กาซ
ที่มองไมเห็น”  ในสมัยนั้นรูจักนวิแมตกิสเพียงหมายถึงการไหลของอากาศเทานั้น  แตในปจจุบัน
นิวแมติกส  หมายถึง  ระบบที่ใชอากาศอัดสงไปตามทอลมเพื่อเปนตัวกลางการถายทอดกําลังของ
ไหลใหเปนกําลังงานกล  เชน  การทําใหกระบอกสูบลมหรือมอเตอรทํางาน  ตัวอยางงาน  เชน  
งานบรรจุหีบหอสินคา  งานขนถายวัสดเุครื่องมือลมทุกชนิดและการจับ  ยึด  เจาะ  อัดปม  ขึ้นรูป
ในงานอุตสาหกรรมตาง ๆ  ซ่ึงขวัญชัย  สินทิพยสมบูรณ  และปานเพชร  ชินินทร  (2541, หนา 
11)  ไดกลาววา  ระบบนิวแมติกสจะตองมอุีปกรณพื้นฐานในการทํางานดังนี ้
  อุปกรณตนกําลังนิวแมตกิส  (Power  Unit) 
  อุปกรณปรับปรุงคุณภาพลมอัด  (Treatment  Component) 
  อุปกรณควบคมุการทํางาน  (Controlling  Component) 
  อุปกรณการทาํงาน  (Actuator  or  Working  Component) 
  อุปกรณในระบบทอทาง  (Piping  System) 
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รูปที่  2.7  อุปกรณพื้นฐานในการทํางานของระบบนิวแมติกส 

  ที่มา  (ขวัญชัย  สินทิพยสมบรูณ  และปานเพชร  ชินินทร, 2541, หนา 10) 
 

   1.  อุปกรณตนกําลังนิวแมติกส  ทําหนาที่สรางลมอัดทีม่ีคุณภาพเพื่อใชในงานระบบ 
นิวแมติกสประกอบดวย 
  2.  อุปกรณปรับปรุงคุณภาพลมอัด  ทําใหอากาศอดัปราศจากฝุนละอองคราบน้ํามนั
และน้ํากอนที่จะนําไปใชในระบบนิวแมติกส  ประกอบดวยกรองลมอัด  (Air  Filter)  วาลวปรับ 
ความดันพรอมเกจ  (Pressure  Regulator)  อุปกรณผสมละอองน้ํามันหลอล่ืน  (Lubricator  Oiler) 
  3.  อุปกรณควบคุมการทํางาน  หมายถึง  ล้ินควบคุมชนดิตาง ๆ  ในระบบนวิแมตกิส  
ซ่ึงทําหนาที่ควบคุมการเริ่มและหยุดการทํางานของวงจร  ควบคุมทิศทางการไหลของลมอัด  ควบคุม
อัตราการไหลของลมอัดและควบคุมความดัน 
  4.  อุปกรณการทํางาน  ทําหนาที่เปลี่ยนกําลังงานของไหลใหเปนกําลังกล  เชน  
กระบอก สูบลมชนิดตาง ๆ  และมอเตอรลม 
  5.  อุปกรณในระบบทอทาง  ใชเปนทอทางไหลของลมอัดในระบบนิวแมติกสระบบ
ทอนี้รวมถึงทอสงลมอัดและขอตอชนิดตาง ๆ  ดวย 
 
 4.  ระบบไฮดรอลิกส 
  คําวา  hydraulics  มาจากคําในภาษากรีก  2  คํา  คือ  hydro  หมายถึง  น้ํา  และ  aulis 
ซ่ึงหมายถึง  ทอ  (Pipe)  เดิมคําวา  hydraulics  จึงหมายถึงเฉพาะการไหลของน้ําในทอเทานั้น  แต
ปจจุบันคํานี้หมายถึงการไหลของของเหลวทุกชนิดที่ใชในระบบเพื่อเปนตัวกลางการถายทอด
กําลังงานในการเปลี่ยนแปลงกําลังงานของไหลใหเปนกําลังงานกล คือ ทําใหกระบอกสูบไฮดรอลิกส
และมอเตอรไฮดรอลิกสทํางาน  ตัวอยางงานเชน  ระบบเบรกในรถยนต  แมแรงไฮดรอลิกส  เครื่องอัด  
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เกียรอัตโนมัติ  เครน  กวาน  รถแทรกเตอรและเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ซ่ึงขวัญชัย  
สินทิพยสมบูรณ  และปานเพชร  ชินินทร (2541, หนา 11)  ไดกลาววา  ระบบไฮดรอลิกสจะตอง
มีอุปกรณพื้นฐานในการทํางานดังนี้    
   อุปกรณตนกําลังไฮดรอลิกส  (Primary  Component) 
   อุปกรณเก็บและปรับปรุงคุณภาพน้ํามันไฮดรอลิกส  (Storage  and  Treatment  
Component) 
   อุปกรณสรางการไหล  (Transferring  Component)   
  อุปกรณควบคมุการทํางาน  (Controlling  Component) 
   อุปกรณการทํางาน  (Actuator  or  Working  Component) 
  อุปกรณในระบบทอทาง  (Piping  System) 
 

 

รูปที่  2.8  อุปกรณพื้นฐานในการทํางานของระบบไฮดรอลิกส 

   ที่มา  (ขวัญชยั  สินทิพยสมบูรณ  และปานเพชร  ชินินทร, 2541, หนา 12) 
 

  1.  อุปกรณตนกําลังไฮดรอลิกส  ทําหนาที่เปนตนกําลังในการขับเคลื่อนปมน้ํามัน 
ไฮดรอลิกสเพือ่สงจายใหแกระบบไฮดรอลิกส  ประกอบดวยเครื่องยนตหรือมอเตอรไฟฟา 
  2.  อุปกรณเก็บและปรับปรุงคุณภาพน้ํามันไฮดรอลิกส  ทําหนาที่เปนที่พักของน้ํามัน 
ขจัดสิ่งสกปรก  ขจัดฟองอากาศ  และระบายความรอนของน้ํามันไฮดรอลิกส  ประกอบดวยถังพัก
น้ํามัน  ไฮดรอลิกส  ไสกรองน้ํามันไฮดรอลิกส  และอุปกรณประกอบอื่น ๆ  ที่ใชกับถังพักน้ํามัน 
  3.  อุปกรณสรางการไหล  ทาํหนาที่สรางอัตราการไหล ประกอบดวยปมไฮดรอลกิส 
ชนิดตาง ๆ 
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  4.  อุปกรณควบคุมการทํางาน  หมายถึง  วาลวควบคุมชนดิตาง ๆ  ในระบบไฮดรอลิก 
เชน  วาลวควบคุมทิศทางการไหล  ใชควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของกานสูบ  วาลวควบคุมอัตรา
การไหลใชจํากัดปริมาณน้ํามันที่เขาลูกสูบเพื่อควบคุมความเร็วของกานสูบ วาลวควบคุมความดนั 
ใชควบคุมความดันในระบบ 
  5.  อุปกรณการทํางาน  ทําหนาที่เปลี่ยนกาํลังงานของไหลใหเปนกําลังงานกล  เชน  
กระบอกสูบไฮดรอลิกสหรือมอเตอรไฮดรอลิกส 
  6.  อุปกรณในระบบทอทาง  ทําหนาที่เปนทอทางการไหลของน้ํามันไฮดรอลิกสใน
ระบบประกอบดวยแปป  (Pipe)  ทอ  (Tube)  สายน้ํามันไฮดรอลิกส  (Hoses)  ของอ  (Bendling)  
และขอตอชนดิตาง ๆ  (Fittings) 
 
 5.  ระบบไฮดรอนิวแมติกส   
  ระบบนิวแมติกสใชในการขับเคลื่อนงานที่ตองการความเร็วสูง  แตตองการแรงไม
สูงมากนัก  เชน  ไมเกิน  3,000  กิโลกรัมแรง  ถาใหไดแรงเกินกวานี้จะเปนการสิ้นเปลืองพลังงาน
มากเมื่อเปรียบเทียบกับระบบอื่น  ซ่ึงณรงค  ตันชีวะวงศ  (2547, หนา 145 – 148)  กลาววา  ระบบ
นิวแมติกสอาจมีขอไดเปรียบในการใชงานหลายกรณี แตในงานเครื่องมือกลบางอยางซึ่งตองใช
การขับเคล่ือนงานอยางชา ๆ  แตมั่นคงสม่ําเสมอจะใชระบบนิวแมติกสโดยตรงไมได  เนื่องจากลม
มีคุณสมบัติหยุนตัวได  ตางกับระบบไฮดรอลิกส ซ่ึงใหความเร็วในการปอนงานไดอยางสม่าํเสมอ 
แตถาหากใชระบบไฮดรอลิกสโดยตรงก็จะเปนการสิ้นเปลืองคาใชจายมากในกรณีที่ไมตองการ
แรงสูงมากนัก  ดังนั้นจึงมีการผนวกขอดีของระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกสเขาดวยกันโดยใช
ลมเปนพลังงานขับเคลื่อนและใชน้ํามันเปนตัว  ควบคุมความเร็วจะทําใหไดงานที่ใหแรงไมสูงนัก  
แตสามารถปรับความเร็วใหมั่นคงและสม่ําเสมอได   

  การใชลมบังคับน้ํามัน 
  การใชวงจรผสมระหวางระบบนิวแมติกสและระบบไฮดรอลิกสมีขอไดเปรียบกวา

การใชพลังงานใดพลังงานหนึ่งเพียงชนิดเดียววงจรนี้มีช่ือเรียกกันทั่วไปวา  วงจร  “ลมบนน้ํามัน”  
(Air Over Oil)  โดยใชลมอัดดันลูกสูบและบังคับความเร็วโดยการปรับอัตราการไหลของน้ํามัน 
  การทํางานทําไดโดยการใชถังปดมิดชิดใสน้ํามันลงไปจํานวนหนึ่งและใชลมปอน 
เขาถังนี้ทางดานบน  ผลักน้ํามันใหไหลออกทางดานลางของถังแลวสงเขากระบอกสูบ  ความดัน
น้ํามันในกระบอกสูบจะเทากับความดันลมที่ปอนเขาถัง ฉะนั้นแรงที่ไดจากการทํางานทั้งการใช
ลมโดยตรงและใชลมดันน้ํามันจะเทากัน แตตางกันที่ถาใชลมรวมกับน้ํามันจะสามารถบังคับการ
ไหลไดดีกวาเพราะน้ํามันไมมีการหยุนตัวเหมือนลมอัด  ตัวอยางของหลักการทํางานนี้คือ 
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  1.  กานสูบจะเคลื่อนที่อยางชา ๆ  แตมั่นคง  และไมเกิดการกระตุก 
  2.  สามารถบังคับใหหยุดที่จุดตาง ๆ  ระหวางชวงชักไดอยางแมนยํา 
  3.  ในงานเครือ่งมือกลสามารถหยุดการปอนมีดไดอยางทนัที  ณ  ตําแหนงที่ 
ตองการ 
  เมื่อตองการบังคับกระบอกสูบขนาดใหญใหหยุดระหวางชวงชัก  ถาเปนกระบอก
สูบลมแลวจะไมสามารถบังคับใหหยุดในตําแหนงที่ตองการไดและถาหลังจากการหยุดแลวโหลด
มีการเปลี่ยนแปลงก็จะไมสามารถคางที่ตําแหนงนั้นได  ตัวอยางของการใชงานในระบบนี้ที่เห็น
ไดชัด  ไดแก  งานเลื่อนล้ินงานปอนมีดตาง ๆ  ในงานเครื่องมือกล  เชน  งานกลึง  เจาะ กัด ฯลฯ  
จะปอนงานไดอยางราบเรียบถึงแมจะมีความเร็วชาก็ตาม  การกระตุกขณะปอนชิ้นงานก็ไมเกิดขึ้น  
ในกรณีเชนนี้หากใชระบบไฮดรอลิกสโดยตรงก็จะเปนการสิ้นเปลืองเพราะตองมีแหลงพลังงาน  
(Power  Source) ของระบบไฮดรอลิกสอีกทั้งงานชนิดนี้ไมตองการแรงของกระบอกสูบมากนัก  
การใชลมอัดดันน้ํามันนี้ไมสามารถใชไดผลในทุกกรณีเพียงแตชวยเพิ่มความมั่นคงของพลังงาน
และประหยัดกวาการใชระบบไฮดรอลิกสโดยตรง  กระบอกสูบที่ใชในระบบนี้เปนกระบอกสูบ
ลมชนิดใชซีลลูกสูบแบบปองกันการรั่วไดดีเปนพิเศษเพื่อปองกันการรั่วของน้ํามันไอดรอลิกสดัง
รูปที่  2.9 
 
  วงจรลมดันน้ํามัน 
 

 
 

ภาพที่  2.9  หลักการทํางานของระบบลมดันน้ํามัน 
   ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2547, หนา  146) 
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  ระบบลมดันน้ํามันใชหลักการเชนเดียวกับระบบลมอัดโดยตรง แตใชการบังคับ
การไหลของ น้ํามันเพื่อใหกานสูบเลื่อนไดอยางมั่นคง ระบบที่มีการใชลมโดยตรงอยูแลวสามารถ
เปลี่ยนมาใชระบบลมดันน้ํามันไดโดยติดตั้งถังน้ํามันระหวางวาลวบังคับทิศทางและกระบอกสูบ  
หากใชลมความดัน  6  บาร  จะไดน้ํามันความดัน  6  บารเชนกัน  โดยไมเกิดการสูญเสียความดันเลย
ระบบน้ํามันแบงออกเปนชนิดถังเดี่ยวและถังคู   

 
 6.  เคร่ืองอัดลม  
  ระบบนิวแมตกิส  มีความจําเปนมากที่จะตองใชลมอัด  เพราะตองใชลมอดัไปควบคุม
การทํางานในระบบและตวัท่ีผลิตลมอัดนี้คือ  เครื่องอัดลม  ซ่ึงจะทําการอัดลมหรืออากาศเขาไป
เก็บไวในถังเกบ็ลม  โดยเครือ่งอัดลมจะเปลี่ยนพลังงานลมอัดใหเปนพลังงานกล  ซ่ึงจะอัดลมจาก
ความดันปกตไิปถึงความดันสูง  แลวนําเอาลมอัดที่อัดไวไปเก็บที่ถังพักลม  สวนการนําไปใชงาน
นั้นตองผานเขาไปชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด  เนื่องจากอากาศที่ถูกอัดที่มีความดันสูงจึงจําเปนตอง
ปรับความดันลมอัดใหมีความเหมาะสมกบัอุปกรณใชงานในระบบนวิแมตกิสความดันของลมอัด
ที่นําไปใชงานมีตั้งแต  4 – 15  กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตรขึ้นไป  ทัง้นี้ขึ้นอยูกับความตองการวา
จะนําไปใชกับงานชนิดใด  ซ่ึงมีผูใหความหมายของเครื่องอัดลมไวดังนี ้
  มนูญ  ชื่นชม  (2544, หนา 7)  ไดกลาววา  เครื่องอัดลมทําหนาที่เปนแหลงผลิต
พลังงานทางนิวแมติกสโดยเพิ่มความดันใหอากาศ  เครื่องอัดลมจะใชพลังงานไฟฟาในการหมุน
มอเตอรที่ใชอัดลม  เครื่องอัดลมถูกออกแบบขึ้นเพื่อทําการอัดลมที่ความดันบรรยากาศใหได  1  
กิโลกรัมแรงตอตารางเซนตเิมตร เรียกวา  “โบลเวอร”  (Blower)  สวนเครื่องอดัลมทีใ่หความดนัลม
นอยกวา  0.1  กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตรนั้นเรียกวา “พัดลม”  (Fan)  โดยทัว่ไประบบนิวแมติกส
จะใชเครื่องอัดลมเปนตนกําลัง 
  เครื่องอัดลมแบบลูกสูบชัก  ซ่ึงปจจุบันนิยมใชกันอยางกวางขวางเพราะเครื่องอัดลม
แบบนี้ไมใชอัดไดเฉพาะความดันต่ําและความดันปานกลางเทานั้น  แตสามารถอัดใหความดันสูง ๆ  
ได  และดูดลมไดมากถึง  400  ลูกบาศกเมตรตอนาที  ดังรูปที่  2.10 
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รูปที่  2.10  จังหวะดูดและสงลดอัด 
   ที่มา  (ปรวิตร  ลิมปวัฒนะ, 2540, หนา  34) 
 
  ถาตองการอัดใหไดความดันสูง ๆ  ควรเลือกใชเครื่องอัดอากาศลูกสูบชักแบบอัด
หลายขั้น  (Multistage  Compressor)  อากาศจะถูกอัดเขาโดยลูกสูบแรกและมีการหลอเย็นภายใน
กอนจะถูกอัดขั้นตอไป  ปริมาตรของกระบอกสูบที่สองจะเล็กกวาในลักษณะของอัตราสวนการ
อัด  ความรอนจะเพิ่มสูงขึ้นอีกในขณะอัด  และตองมีการลดความดันโดยการหลอเย็นในระบบ  
ดังรูปที่  2.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.11  เครื่องอัดลมแบบลูกสูบชัก 
   ที่มา  (ปรวิตร  ลิมปวัฒนะ, 2540, หนา  38) 
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 ผูวิจัยเลือกใชเครื่องอัดลมแบบลูกสูบชัก  ใชมอเตอรขนาด  0.33  แรงมา  ใชไฟฟา  
220  โวลต  ที่ความเร็วของมอเตอร  1,440  รอบตอนาที  เปนตัวตนกําลังสามารถผลิตความดันของ
ลมอัดไดตั้งแต  7 – 20  บาร  ที่อัตราการไหล  55  ลิตรตอนาที  มีขายตามทองตลาดทั่วไป  
 ประวิตร  ลิมปะวัฒนะ  (2540, หนา 33)  ไดใหความเห็นวาเครื่องอัดลมมีหนาที่อัด
อากาศใหมีความดันสูงขึ้นตามความตองการจะขึ้นอยูกับลักษณะงานและตองพิจารณาถึงความดัน
ใชงานและปริมาณการจายลมดวย 
 จะเห็นไดวาเครื่องอัดลมเปนแหลงพลังงานที่เปนตัวเพิ่มความดันอากาศ  ใหมีความดัน
สูงและจายไปยังแหลงที่ตองการนําไปใชงาน  โดยอาศยัมอเตอรไฟฟาเปนตัวชวยใหเครื่องอัดลม
ทํางาน 
 ขอดีของลมอัด 
 1.  ทนตอการระเบิด  ลมอัดไมมีอันตรายจากการระเบดิหรือติดไฟ ดังนั้นจึงไมจําเปน 
ตองมีอุปกรณราคาแพงสําหรับปองกันการระเบิด 
 2.  รวดเร็ว  ลมอัดมีความรวดเร็วในการทํางานสูงลูกสูบลมมีความเร็วในการทํางาน   
1  ถึง  2  เมตรตอวินาที  ถาเปนลูกสูบแบบพิเศษสามารถใหความเรว็ในการทํางานไดถึง  10  เมตร
ตอวินาท ี
 3.  การสงถายงาย  การสงลมอัดไปตามทอในระยะทางไกล ๆ  สามารถทําไดงายและ
ลมอัดที่ใชแลวไมตองนํากลับปลอยทิ้งสูบรรยากาศไดเลย 
 4.  เก็บรักษาไดงาย  ลมอัดสามารถกักเก็บไวในถังเก็บลมไดงาย ดังนัน้อุปกรณทํางาน
สามารถทํางานไดตอเนื่องจากการใชลมอดันี ้
 5. ความปลอดภัยจากงานเกนิกําลัง อุปกรณที่ใชกับระบบลมอัดจะไมเกิดการเสียหาย
ถึงแมวางานจะเกนิกําลัง (Over  Load) 
 6.  การควบคมุอัตราความเร็ว  ความเรว็ของลูกสูบสามารถปรับไดงาย ๆ  ตามตองการ
โดยใชวาลวควบคุมอัตราไหลของลม 
 7.  การควบคมุความดัน  ความดนัของลมอดัที่ตองการสามารถควบคมุไดงาย ๆ  โดยใช
วาลวควบคุมความดัน 
 8.  สะอาด  ลมอัดมีความสะอาดทําใหอุปกรณและเครื่องมือสะอาดหมดจด 
 9.  โครงสรางงาย ๆ  เชน  ลูกสูบลม  จะมีโครงสรางงาย ๆ  ธรรมดามีการเคลื่อนที่เปน
เสนตรงจะไมมีกลไกยุงยาก สวนอื่น ๆ เชน แขนเหวีย่ง เยื้องศูนย เพลาเกลียวและอืน่ ๆ  
 10.  การตัง้คาระยะชวงชัก  โดยการปรับระยะหยดุหรือชวงชกัของลูกสบูทําใหสามารถ
ปรับระยะชวงชักไดทุกตําแหนงจากนอยสุดจนถึงมากสุดตามที่ตองการ 
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 11.  อุณหภูมิขณะใชงาน  ลมอัดที่สะอาด  (ปราศจากความชื้น)  สามารถทํางานไดดี 
ในชวงอณุหภมูิที่กวาง 
 
 7.  ตัวกรองลมอัด   
  เมื่อเครื่องอัดลมทําการอัดลมเพื่อใหมีความดันเพิ่มขึ้นนั้นลมที่ถูกเครื่องอัดลมดูด
เขาไปเพื่ออัดเก็บในถังเก็บลมนั้น  จะมีสวนผสมของมวลสารอื่น ๆ  ดวย  เชน  ไอน้ํา  ฝุนผง  หรือ
มวลสารที่ลองลอยในบริเวณที่เครื่องอัดลมทํางานอยู ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเอา
มวลสารที่ไมตองการเหลานี้ออกจากลมอัด  เพราะมวลสารและสิ่งสกปรกตาง ๆ  นี้จะเปนตัวที่
ทําใหอุปกรณทํางานของระบบนิวแมติกสเสียหาย  ทํางานติดขัดอายุการใชงานสั้นลงได  ดงัแสดง
ในรูปที่  2.12 
 

 

 ตัวเรือน 
ลมเขา 

อุปกรณทําใหลมเปลี่ยนทิศทาง 
ลมออก 

 
สัญลักษณ 

 
ลูกถวย 

แผนกระบัง 
ไสกรอง  

 ชุดระบายน้ําอัตโนมัติ 

 
ภาพที่  2.12  ตัวกรองลมอัด  

   ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2547, หนา  28) 
 
  ลมอัดไหลเขามาทางดานทอลมเขา  และไหลผานลงไปที่ตัวกรอง  ลมอัดที่ไหล
เขามาจะมีความดันสูง  และตองผานแผนกะบังบังคับการไหลทําใหเกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนยของ
ลมอัดไปปะทะกับผนังของลูกถวย  อากาศที่สะอาดก็จะไหลผานไสกรองออกทางดานทอลม
ออก  และสิ่งสกปรกก็จะติดอยูที่ไสกรอง  สวนละอองน้ําที่ติดอยูผนังของลูกถวย  เมื่อสะสมกัน
มาก ๆ  ก็จะไหลมารวมกันไปอยูดานลางของชุดกรองอากาศที่ดานลางของลูกถวยจะมีขีดจํากัด
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ปริมาณละอองน้ําไมใหสูงเกินไป  การระบายละอองน้ําออกสามารถทําไดโดยการระบายน้ําออก
ดวยการหมุนสกรูที่ใตลูกถวยหรือติดตั้งตัวระบายน้ําอัตโนมัติที่ลูกถวยก็ได 
 
 8.  วาลวควบคมุความดันของลมอัด   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝาครอบสปริง 

 
มือหมุน 
สกรู 

 สัญลักษณ 

 ลมออก 

 ทออริฟช 

 
 
กานของพอพเพต 

สปริงตัวเล็กดานลาง  ฝาครอบดานลาง 

 
ลมเขา 

ตัวเรือน 

 

  สปริง 

ภาพที่  2.13  วาลวควบคุมความดันของลมอัด  
   ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2547, หนา  28) 

 
 วาลวควบคมุความดนัจะทาํหนาที่ควบคุมความดนัลมอดัใหคงที่ทางดานออก  เนื่องจาก

ความดันลมอดัดานเขา  จะมีความดันสูงหรือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทําใหตองใชชุดควบคุมความ
ดันรักษาความดันใหคงที่กอนนาํไปใชงาน  เพราะถาไมมีการควบคุมความดันลมอัด  โดยนําไป 
ใชงานจะทําใหอุปกรณนิวแมติกสชํารุดเสียหายได  หรืออายุการใชงานของอุปกรณส้ันลง  เพราะ
อุปกรณแตละชนิดจะบอกความดันลมอัดที่ใชกับอุปกรณทุกชนิด  ตลอดจนอาจทําใหระบบการ
ทํางานของวงจรนิวแมติกสทํางานผิดพลาดได  โดยปกติความดันลมอัดที่ใชในระบบนิวแมติกส
ประมาณ  6 – 8  บาร  ชุดควบคุมความดนัสามารถแบงออกเปน  2  ชนดิ  คือ 

 1.  ชุดควบคุมความดันชนิดไมมีการระบายความดนัสูบรรยากาศ 
 2.  ชุดควบคุมความดันชนิดมีการระบายความดันสูบรรยากาศ 
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 9.  เกจวัดความดันลมอัด    
 

 
 

ภาพที่  2.14  เกจวดัความดันลมอัด 
   ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2547, หนา  29) 
 
  เกจวัดความดันลมอัดใชสําหรับวัดความดันในวงจรนิวแมติกส  ปกติจะติดตั้งอยู
ทางออกของตัวควบคุมความดันลมอัด  เกจวัดดันลมอัดดังรูปที่  2.14  จะเปนแบบทอสปริงรูปทรง
กลม  โคงงอในแนวรัศมี  และมีพื้นที่หนาตัดเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส  เปนทอกลวง  สวนปลายขาง
หนึ่งยดึติดกับชองที่ใหความดันลมอัดผานเขามาภายในขดสปริง  เมื่อมีแรงดันของลมทอสปริงรูป 
ทรงกลมจึงยืดออกใหทอตรงสวนปลายอีกดานของทอสปริงจะยึดติดกับชุดกลไกตอระหวางทอ
สปริงกับเฟองเข็ม  กลไกเหลานี้จะเพิ่มตัวแสดงการเคลื่อนไหวของทอสปริงขด  หรือบอกความดัน
ภายในระบบนั่นเอง 
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 10.  ชุดเติมน้าํมันหลอล่ืน    
 

 

 

 ชองมองการหยดของน้ํามัน
วาลวเข็มปรับการหยดของน้าํมัน
มือปรับการหยดของน้ํามัน

 ลมออก 

 สัญลักษณ เวนจูร่ี (คอคอด)  

 ลมเขา 

 ทอดูดน้ํามัน  ชองมองระดับน้ํามัน
น้ํามันหลอล่ืน 

 ลูกถวย 

 
ภาพที่  2.15  ชุดเติมน้ํามันหลอล่ืน 

   ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2547, หนา 30) 
 

  ชุดน้ํามันหลอล่ืนจะมีหนาที่เปนตัวจายสารหลอล่ืนใหกับอุปกรณนวิแมติกส  โดย
จะปนไปกับลมอัดในการใชงาน  เพื่อลดการสึกหรอ  และความฝดของอุปกรณตาง ๆ  เชน  วาลว  
ขอตอ  ลูกสูบ  เปนตน 
  ชุดน้ํามันหลอล่ืนจะอาศัยหลักการของชองแคบที่ความดันแตกตางกันคือ  ความเร็ว
ของลมอัดที่ไหลผานชองแคบมีความเร็วสูง  จึงทําใหเกิดการดูดน้ํามันขึ้นมาผสมกับลมอัดที่ไหล
ผานเปนละอองน้ํามันหลอล่ืน  เพื่อนําไปใชในระบบหลอล่ืนอุปกรณตาง ๆ  ตอไป  ดังรูปที่  2.15  
ในปจจุบันสวนมากอุปกรณนิวแมติกสจะใชวัสดุเทอรโมพลาสติก  (Thermopastic)  แทนวัสดุช้ิน
เกา  ทําใหชุดน้ํามันหลอล่ืนไมคอยมีบทบาทมากนักในปจจุบัน  และระบบการผลิตในอุตสาหกรรม
บางประเภทไมจําเปนตองใชการหลอล่ืน  เชน  อุตสาหกรรมผลิตอาหารและยา  อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 
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 11.  วาลวควบคุมทิศทาง 
  วาลวควบคุมทิศทาง  3/2  ปกติปด  เล่ือนล้ินดวยขดลวดแมเหล็กไฟฟา  เล่ือนล้ิน
กลับดวยสปริง แสดงไดดังรูปที่  2.16 
 

 
 

รูปที่  2.16  วาลวควบคุมทิศทาง  3/2  เล่ือนล้ินไปดวยขดลวดแมเหล็กไฟฟา 
   เล่ือนล้ินกลับดวยสปริง 
 ที่มา  (ฐิฑารีย  ถมยา, 2546, หนา 123) 
 
  หลักการทํางาน  
  ตําแหนงปกติ  เมื่อยังไมมีกระแสไฟไหลผานขดลวดแมเหล็กไฟฟา  ก็จะยังไมมี
อํานาจแมเหล็กสปริงจะดนัใหล้ิน  1(P)  ปด  ลดจาก  2(A)  ระบายออกทาง  3(R) 
  ตําแหนงทํางาน  เมื่อใหกระแสไฟไหลผานขดลวดแมเหล็กไฟฟา  ทําใหเกิดอํานาจ
แมเหล็กดึงดูดแกนเหล็กเลื่อนล้ินใหเคล่ือนที่เปนผลทําใหล้ินเปด  ลมจาก  1(P)  จะตอถึง  2(A)  
  การนําไปทํางาน  ใชควบคุมการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบทางเดียวโดยใชวงจรควบคุม
เปนระบบไฟฟากระแสตรง  24  โวลต 
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 12.  กระบอกสูบนิวแมติก 
  กระบอกสูบนวิแมตกิเปนอุปกรณที่ทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานของความดนัลมซึ่งเกดิ
จากเครื่องอัดลมใหเปนพลังงานกล  แรงที่ไดจากกระบอกสูบจะขึ้นอยูกับขนาดเสนผานศูนยกลาง
ของกระบอกสูบและความดันลม  สามารถแบงประเภทของกระบอกสูบออกไดเปนการเคลื่อนที่
ในแนวตรง  (Linear)  และการเคลื่อนที่แบบแกวงไป-มาในแนวหมุน  (Rotary)  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.17  กระบอกสูบชนิดทํางานทิศทางเดียว 
   ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2545, หนา  125) 
 
  กระบอกสูบชนิดทํางานทิศทางเดียว  ชนดิสปริงดันกลบั  กระบอกสบูชนิดนี้จะมี
รูลมเพียงรูเดียวใชสําหรับใหลมอัดเขาดันลูกสูบใหวิ่งออก  สวนจังหวะถอยกลับดวยแรงของสปริง
ภายในกระบอกสูบ  ดังนัน้  การใชงานของกระบอกสบูชนิดนี้จึงควรใชในจังหวะดันออกเทานัน้  
เพราะจังหวะถอยกลับจะกลับดวยแรงสปริง  ถาหากโหลดมีมากกวาแรงสปริงจะทาํใหกานสูบหด
กลับไมได 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.18  กระบอกสูบชนิดชวงชักสั้น 
   ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2545, หนา  126) 
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ตารางที่  2.2  แรงของกระบอกสูบชนิดชวงชักสั้น 

แรงในทางทฤษฎี 
กระบอกสูบทศิทางเดียว (กิโลกรัมแรง) 

 ขนาด
กระบอกสูบ   

ความดันทีใ่ช  (กก.แรง/ชม.2) 
โหลดใน

แนวแกนของ 
 (มม.) 3 5 7 

แรงสปริง
เร่ิมตน 

แรงสปริง
ส้ินสุด 

กานสูบสูงสุด 
 12 1.9   4.2     6.5 1.4 0.4 0.23 
 16   4.5   8.5   12.5 1.5 0.6 0.61 
ชนิด 20   7.8 14.1   20.3 1.6 0.6 0.67 
สปริง 25 12.6 22.4   32.2 2.1 1.1 1.63 
ดันกลับ 32 21.7 37.8   53.8 2.4 1.5 1.77 

 40 34.5 59.7   84.8 3.1 1.3 1.77 
 50 52.9 92.1 131.4 5.5 2.5   3.1 
 12   1.4   3.2     4.8 1.1 0.3 0.23 
 16   2.4   5.4     8.4 2.1 0.4 0.61 

ชนิด 20   4.2   8.9   13.6 2.8 0.5 0.67 
สปริง 25   8.3 15.8   23.4 3.0 1.0 1.63 
ดันกลับ 32 15.0 27.1   39.2 3.0 2.0 1.77 
 40 28.6 49.1   70.8 3.0 2.0 1.77 
 50 40.9 73.9 106.9 8.5 2.5   3.1 
 
ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2545, หนา  89) 
 
 13.  อุปกรณตรวจจับ 
  อุปกรณตรวจจับหรือเซนเซอร  เปนอุปกรณที่มีความสําคัญในการควบคุมการทํางาน
ในงานอุตสาหกรรมคอนขางสูง  โดยเฉพาะกระบวนการทาํงานที่เปนแบบอัตโนมัติ  นั่นคือ  จะ
ใชทําหนาที่ในการตรวจจับ  หรือรับสัญญาณจากกระบวนการทํางาน  หรืออุปกรณทํางาน  ซ่ึงเปน
คาทางฟสิกสหรือกายภาพตาง ๆ  เชน  ความรอน  แสง  สี  เสียง  การเคลื่อนที่  ระยะทาง  เปนตน  
แลวเปลี่ยนสัญญาณเหลานัน้ใหอยูในรูปที่อุปกรณควบคุมสามารถตอบสนองได  ดงัรูปที่  2.19 
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รูปที่  2.19  การใชเซนเซอรในงานอุตสาหกรรม 
   ที่มา  (พรจิต  ประทุมสุวรรณ, ม.ป.ป., หนา  140) 
 
  ในทีน่ี้เมือ่อุปกรณควบคุมเปนระบบทางไฟฟา  เฉพาะฉะนั้นสัญญาณจากเซนเซอร
ตาง ๆ  ที่ใชในการตรวจจับทีจ่ะสงใหกับระบบควบคุมก็ตองเปนสัญญาณทางไฟฟาดวย  ซ่ึงสัญญาณ
ทางไฟฟาที่นํามาใชกับระบบควบคุมสามารถแบงออกไดเปน  3  ลักษณะดวยกันคือ   
  1.  สัญญาณอนาล็อก 
  2.  สัญญาณดิจิตอล 
  3.  สัญญาณไบนารี่ 
 
  อ็อฟติกเซนเซอร  (OPTIC  SENSOR) 
  เซนเซอรประเภทนี้จะใชแสงในการตรวจจับชิ้นงาน  ซ่ึงสวนใหญจะใชแสงอินฟาเรด
และแสงสีแดงโดยในทีน่ี้สามารถแบงออกไดเปน  3  กลุม  ดวยกันคือ 
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  แบบแยกตัวรับและตัวสง  (THROUGH  BEAM  SENSOR)   
  อ็อฟตกิเซนเซอรประเภทนี้จะแยกตวัรับและตวัสงอยูคนละตําแหนงกนั  แตจะตอง
อยูในแนวเสนตรงเดียวกัน  บางครั้งอาจเรียกเซนเซอรประเภทนี้วาเปนแบบทางเดียว  (One – Wey  
Light  Barrier)  ระยะทางที่ใชในการตรวจจับจะไกลกวาประเภทอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.20  การใชงานของ  THROUGH  BEAM  SENSOR 
   ที่มา  (พรจิต  ประทุมสุวรรณ, ม.ป.ป., หนา  146) 
 
  หมายเหตุ :  ในงานบางประเภทหรือบางลักษณะ  อาจพบปญหาในเรื่องของการ
ติดตั้งเซนเซอร  ความตองการความแมนยําคอนขางสูงในการตรวจจับ  เพื่อตอบสนองความตองการ  
จึงมีอุปกรณทีช่วยในการสนบัสนุนการทํางานใหบรรลุวตัถุประสงคดังกลาว คือ  สายไฟอ็อพตกิ
เปนอุปกรณทีช่วยในการนาํและรับแสงไปยังสถานที่ที่ตองการ 
 
 14.  เคร่ืองพิมพ 
  เครื่องพิมพคอมพิวเตอร  เปนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ชวยใหชีวิตประจําวันของเรา
สะดวกสบายและเพลิดเพลินมากขึ้น  โดยใชแปนพิมพและเมาทในการปอนขอมูลและคําสั่ง  ผลลัพธ
ที่ไดจะแสดงบนจอภาพ  หรือพิมพออกมาทางเครื่องพิมพ  (Printers) 
  คอมพิวเตอรทุกเครื่องจะมีองคประกอบพื้นฐานเหมือนกันหมด  หากเราศึกษาวา
แตละชิ้นสวนมีประโยชนอยางไร  และทํางานรวมกับชิ้นสวนอ่ืน ๆ  เขาเปนระบบไดอยางไร  เรา
ก็จะสามารถดึงเอาความสามารถของคอมพิวเตอรมาใชไดอยางเต็มที่  ขอสําคัญอีกประการหนึ่งคือ  
เครื่องตางรุนกันก็จะมีรายละเอียดปลีกยอยที่ตางกันออกไป  ดังนั้นเราตองศึกษาคูมือของเครื่อง
เพื่อใชงานไดอยางถูกตอง 
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  14.1  เครื่องพิมพเปนอุปกรณประเภทฮารดแวรชนิดหนึง่ของคอมพิวเตอร  เปน
เครื่องพิมพใน  การพิมพงานลงในกระดาษ 
  14.2  ประเภทของเครื่องพิมพ  เครื่องพิมพมีอยู  2  ประเภท  คือ  เลเซอร  และ
อิงคเจ็ท 
   14.2.1  เครื่องพิมพเลเซอร  จะมีคุณภาพงานพิมพที่ดีกวาและเร็วกวา  แตมักจะ
มีราคาสูงกวา  โดยเฉพาะถาเปนเครื่องพิมพสี 
   14.2.2  เครื่องพิมพอิงคเจ็ท  จะมีราคาถูกกวา  และสวนใหญจะพมิพสีได  ถา
มีความประสงคจะพิมพงานไมถึงรอยแผนตอสัปดาห  เครื่องพิมพชนิดนีน้าจะเพียงพอตอการใชงาน 
  14.3  การเชื่อมตอเครื่องพิมพ   
   14.3.1  เครื่องพิมพเปนอุปกรณที่เชือ่มตอกับตวัเครื่อง  โดยวางเครื่องพิมพให
อยูใกลกับคอมพิวเตอร  และตองเวนที่ไวสําหรับใสกระดาษดวย 
   14.3.2  การใชเครื่องพิมพรวมกับ  “ฮับ”  เปนอุปกรณทีใ่ชเชื่อมโยงสัญญาณ
ของอุปกรณเครือขายเขาหากนั  เหมือนกับเปนชุมทางรถไฟ หรือชุมทางขอมูลของเครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณเครือขาย  ดงันัน้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอปุกรณตาง ๆ  ในระบบเครือขายที่ตองการ
สงขอมูลไปหาอุปกรณอ่ืนทีจ่ะตองสงขอมูลผานฮับโดยการเชื่อมตอสายมายังฮับ 
   การเชื่อมตอคอมพิวเตอรเปนระบบเครือขายระหวางเครื่องสองเครื่องไมตอง
ใช  “ฮับ”  ก็ได  อาจใชเพียงสายไขว 
   ผูวิจัยเลือกใชเครื่องพิมพยี่หอ  LEXMARK  รุน  Z 517  เปนเครื่องพิมพ
ขนาด  A4  ความเร็วในการพิมพสี  4  แผนตอนาที  สวนการพิมพขาวดํา  11  แผนตอนาที  ใช
กระแสไฟฟา  220  โวล  แปลงเปนกระแสไฟตรง  30  โวล  สามารถใชกับกระดาษ  A4  ลงมามี
ความกะทัดรัดราคาไมแพงหาไดงาย  มีขายตามทองตลาดทั่วไป  ผูวิจัยไดตอวงจรเชื่อมโยงกับ
ชุดควบคุมอัตโนมัติเปนการสั่งงานใหเครื่องพิมพทํางานตามโปรแกรมและเวลาที่ไดตั้งเอาไว  ซ่ึง
การทํางานของเครื่องพิมพนี้จะทําหนาที่คอยปอน  (Feed)  กระดาษแลวหยุดในตําแหนงที่ไดส่ังการ
ของชุดควบคุมอัตโนมัติ  เพื่อรอใหมีการประทับตราลงบนกระดาษตามตําแหนงที่ไดกําหนดไว  
จากนั้นจึงปอนกระดาษออกมาลงสูถาดรองรับจึงเปนอันสิ้นสุดการทํางานตอหนึ่งแผน  จากนัน้จงึ
เร่ิมการทํางานแผนตอ ๆ  ไป 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

   ประสาทพร  วงษคําชาง  (2544)  ออกแบบแขนกลที่มีโครงสรางเปนแบบขนาน  คือ  มี
โครงสรางเปนแบบปด  โดยรูปแบบของโครงสรางนั้นเรียกวา  “โครงสรางแบบสจอต”  การออกแบบ
นั้นจะคํานึงถึงการกระจายความหนวงโดยการคํานวณหา  Inertia  Effispsoid  จากโครงสรางที่มี
รูปรางตางกัน 
    จากการทดสอบโครงสรางที่สรางขึ้นนี้  ไดทําการทดสอบ  โดยใชจุดกึ่งกลางของสวน
ที่เคล่ือนที่ (Moving frame) เปนตําแหนงที่พิจารณาโดยกําหนดการเคลื่อนที่ของตําแหนงเริ่มตน
ไปยังตําแหนงตาง ๆ  4  ตําแหนงแลวบันทึกคาความยาวของตัวขับแตละตัว  นําคาที่ไดนี้มาคํานวณ
โดย  Forward Kinematics  จะไดคาตําแหนง  (Position)  และการเรียงตัว  (Orientation)  ในชวง
เวลาของการเคลื่อนที่ ผลการคํานวณคือ สวนที่เคลื่อนที่สามารถเคลื่อนที่แบบเลื่อนตัวดวยความเร็ว
สูงสุดเทากับ  1.0  เมตรตอวินาที  และการเคลื่อนที่แบบหมุนดวยความเร็วสูงสุดเทากับ  20  องศา
ตอวินาทีได  โดยมีความผิดพลาดของระยะการเคลื่อนที่ไมเกิน  3.86  มิลลิเมตร  ในระยะการเคลื่อนที่ 
100  มิลลิเมตร  และความผิดพลาดเชิงมุมสูงสุดไมเกิน  1  องศา  การทดสอบนี้เปนการทดสอบที่     
มีความเร็วคอนขางสูง  และคาความผิดพลาดดังกลาวนี้เปนคาความผิดพลาดรวม  ซ่ึงสวนหนึ่งก็
ขึ้นอยูกับการประมาณคาในสวนของ  Forward Kinematics  โดยใชการประมาณคาของนิวตันราฟสัน  
(Newton-Raphson Method)  ซ่ึงในวิจัยตอไปจะปรับปรุงสวนของระบบควบคุมการเคลื่อนที่ขอตัว
ขับเคลื่อนใหดียิ่งขึ้นและการปรับปรุงการหา Forward Kinematics และจากผลการทดลอง พิจารณา
จากความเร็ว  และความผิดพลาดของการเคลื่อนที่นี้ไดผลเปนที่นาพอใจ 
 สมบัติ  ทองสุข, วินัย  กายานนท  และไพโรจน  สุนทรกิตติสกุล  (2541)  ไดศึกษา
เครื่องอัดสัญลักษณ  (Hot  Press  Machine)  เปนเครื่องประทับตราสินคาลงบนเครื่องหนังแท
หนังเทียมและพีวีซี  โดยใชระบบนําความรอนจากกระแสไฟฟาสลับแรงเคลื่อน  220  โวลต  ผาน
ลงหวัจายความรอน  (Heater)  ลงสูแผนชิ้นงานโดยใชความรอนและแรงกดของแรงผานกระบอกสูบ
ที่ขับเคลื่อนและมีแรงดันลมถึงระดับ  60  ปอนดตอตารางนิ้ว  ใชเวลากด  15 – 20  วินาที  ใช
ความรอนมาตรฐาน  150  องศาเซลเซียส  เวลาที่ใชกดบนผิวหนังแท  หนังเทยีมและพีวีซี  พรอม
ความรอนที่เหมาะสมจะทําใหเกดิการชอตและลุกไหมเกดิเปนตราประทับ ซ่ึงเปนเครือ่งหมายการคา
ตามมาตรฐานสากลที่ระบไุว  และเปนขอบงัคับที่สําคัญของสินคาสงออกไปจําหนายยงัตางประเทศ 
 โกศล  โอฬารไพโรจน  (2541)  ไดออกแบบและสรางชุดตนแบบเปน  “การพัฒนา
ตนแบบเครื่องควบคุมที่โปรแกรมได”  ไดเปนผลสําเร็จและทําการทดสอบการทํางานไดผลเปนที่
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นาพอใจและไดทําการทดสอบใชงานจริงโดยควบคุมลิฟตจําลอง  ผลการทดลองสามารถควบคุม
การทํางานไดเปนอยางดี  และ  PLC  ที่ทําการสรางมีคุณสมบัติดังนี ้
 โครงสรางประกอบดวย  3  สวนใหญ ๆ  คอื  ซีพีย.ูบอรด, บอรดโปรแกรมและแสดงผล, 
บอรดอินพุต/เอาตพุต 
 หนาที่การทํางานพิเศษของ  PLC  ไดออกแบบใหใชความสามารถของซีพียู.  คือ  การ
แปลงสัญญาณอนาล็อกเปนดจิิตดอล, การสงเอาตพุตสัญญาณ  PWM, การตรวจจับสัญญาณความถี่
สูง, ฐานเวลาของคําส่ัง  TIMER, HIGH SPEED TIMER  ผูวิจัยไดออกแบบใหอยูบนซีพียู.บอรด  
ทั้งหมด 
 PLC  ที่ออกแบบสรางสามารถติดตอกับอนิพุต/เอาตพตุไดทั้งหมด  120  จุด  ซ่ึงเพยีงพอ
สําหรับงานควบคุมที่มีขนาดปานกลาง 
 ความเร็วเฉลี่ยในการทํางานคําส่ังเบื้องตน  3.4 μs 
 ความสามารถในการเก็บโปรแกรมแลดเดอร  4000  คําส่ัง 
 มีความสามารถในการดาวนโหลดคําสั่งแลดเดอรจากเครื่องไมโครคอมพิวเตอรทาง
พอรตอนุกรม  RS-232  และจัดเตรียมระบบติดตอแบบเน็ตเวิรคทาง  RS-485  ซ่ึงสามารถเลือกใช
งานสลับกับ  RS-232 
 จากการศึกษางานวิจัยผูวิจยัพบวา  มีการศึกษาหรือกลาวถึงเครื่องประทับตรา  เชน  สมบัติ  
ทองสุข, วินยั  กายานนท  และไพโรจน  สุนทรกิตติสกุล  ไดออกแบบและสรางเครื่องอัดสัญลักษณ  
ซ่ึงเปนเครื่องประทับตราสินคาลงบนเครื่องหนังแท  หนังเทียมและพีวีซี  โดยใชความรอนจาก
แรงเคลื่อนไฟฟา  220  โวลต  ผานลงบนหัวจาย  (Heater)  ลงสูแผนชิ้นงานโดยใชความรอน  150  
องศาเซลเซียส  และแรงดนัลม  60  ปอนดตอตารางนิ้ว  ใชเวลา  15 – 20  วินาที  สวนงานวิจยัที่
เกี่ยวของ  เชน  โกศล  โอฬารไพโรจน  ไดออกแบบและสรางชุดตนแบบเปนการพัฒนาตนแบบ
เครื่องควบคุมโปรแกรมได  ไดเปนผลสําเร็จและไดทําการทดสอบโดยควบคุมลิฟตจําลอง  จาก
ผลการทดลองสามารถควบคุมการทํางานไดเปนอยางดีและหนาที่การทํางานพิเศษของ  PLC  ได
ออกแบบใหใชความสามารถของ  CPU  คือการแปลงสัญญาณอนาลอกเปนดิจิตอล  สวน  ประสาทพร  
วงษคําชาง  ไดออกแบบการควบคุมแขนกลที่มีโครงสรางแบบสจวต  การหาคําตอบของสมการ
เคล่ือนที่แบบผกผัน  (Inverse  Kinematics) ไดจากกระบวนการในรปูแบบปด  จากผลการทดลอง
พิจารณาจากความเร็วและความผิดพลาดของการเคลื่อนที่นี้จะไดผลเปนที่นาพอใจ 
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	   เริ่มหมุน  (ศูนย์)  ไปจนถึงความเร็วรอบที่  (ค่าความเค้นบิดจะอยู่ 
	   สูงสุดคงที่) 
	 3.  ระบบนิวแมติกส์ 
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