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	 ระบบควบคุมในงานวิศวกรรม

	 ระบบนิวแมติกส์ ในงานอุตสาหกรรม

	 การควบคุมระบบนิวแมติกส์
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	 แบบฝึกหัด

1 ระบบนิวแมติกส์



2 คัมภีรการใชงาน ระบบนิวแมติกส บทที่ 1 
 

 
 
 

  

บทที่ 1 ระบบนิวแมติกส 3 
 

นิวแมติกส (Pneumatics) มาจากคําศัพทภาษากรีกวา “Pneuma” หมายถึง หายใจ หรือลม แตใน
ปจจุบัน ตามความหมายในระบบอุตสาหกรรมน้ันหมายถึง การนําลมชักไปใชกับเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะการนํามาใชขับเคล่ือนและควบคุมอุปกรณเครื่องจักรกลตางๆ ที่ใชลมเปนตนกําเนิดกําลังในการทํางาน 

ปจจุบันมีโรงงานมากมายเขามาตั้งฐานผลิตในเมืองไทย ทําใหเกิดนิคมอุตสาหกรรมขึ้นหลายแหง 
ทั้งนี้เนื่องมาจากรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  หรือ SME (Small and 
Medium Enterprise)    จึงมีการแขงขันกันสูงในเร่ืองของการตลาด ราคาของผลิตภัณฑ  ดังนั้น จึงมีหลายบริษัทท่ี
พยายามปรับตัวเอง  โดยการนําเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation Technology) เขามาใชงาน  
เพื่อใหสินคาสามารถแขงขันในตลาดโลกไดทั้งในเรื่องราคาและคุณภาพ 
 
1.1 ระบบควบคมุในงานวิศวกรรม

ปจจุบันในโรงงานอุตสาหกรรมหลายแหงใชระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อควบคุมเคร่ืองจักรในโรงงาน 
อุตสาหกรรม  ระบบควบคุมอัตโนมัตินี้สามารถใชควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมไดทุกประเภท  ทําใหไดผลผลิตที่
ถูกตองเท่ียงตรงและรวดเร็ว และสามารถเก็บบันทึกขอมูลการทํางานไดตลอดเวลา  ระบบควบคุมอัตโนมัติที่ใช
ควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไปจะใชคอมพิวเตอรพีแอลซี  หรือ ไมโครคอนโทรลเลอร เปนตัวควบคุมระบบ
อัตโนมัติ  เชน  หุนยนตอุตสาหกรรมใชควบคุมระบบการผลิตไดมากมายหลายอยาง (อุตสาหกรรมประกอบรถยนต  
อุตสาหกรรมขนถายวัสดุ อุตสาหกรรมงานเชื่อม เปนตน)  ระบบซอฟตแวร CAD/CAM/CAPP ควบคุมเคร่ือง CNC 
หรือระบบควบคุมตรวจสอบการทํางานของเครื่องจักร เปนตน 
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4 คัมภีรการใชงาน ระบบนิวแมติกส บทที่ 1 
 

เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติกําลังพัฒนากาวหนาไปอยางรวดเร็ว โรงงานอุตสาหกรรมบางแหง
จัดตั้งทีมงานวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติขึ้นมา เพื่อใหสามารถแกไขและตรวจสอบระบบการทํางานของ
เครื่องจักรไดทันทวงที และเพื่อรองรับเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อนํามาใชในสายงานการผลิต จึง
กลาวไดวาเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติเขามามีบทบาทคอนขางมากในอุตสาหกรรม และจะเติบโตอีกมาก
ตอไปในอนาคต 

 

 

รูปที ่1.1  แสดงระบบควบคุมอัตโนมัติ 
 

1.2 ระบบนิวแมติกส์ในงานอุตสาหกรรม
ปจจุบันระบบนิวแมติกสถูกนํามาใชในงานอุตสาหกรรมอยางแพรหลาย ซึ่งหลักการของระบบนิวแมติกส 

คือ การนําอากาศมาอัดใหมีความดันสูงดวยเครื่องอัดอากาศ (Compressor) แลวนําลมอัดที่ไดมาเก็บไวที่ถัง
เก็บลมอัด (Reservoir) โดยลมอัดที่ไดจะมีความดันลมอัดท่ีสูงและมีละอองนํ้า ตลอดจนส่ิงสกปรกปนเปอนมากับ
ลมอัด จึงตองผานชุดควบคุมคุณภาพลมอัด (Service Unit) สุดทายก็จะนําลมอัดที่สะอาดไปใชในระบบนิวแมติกส
ตอไป 
  

บทที่ 1 ระบบนิวแมติกส 5 
 

 

 

รูปที ่1.2  แสดงระบบนิวแมติกส 

 

ระบบนิวแมติกสสามารถแบงออกตามลักษณะการทํางานไดดังนี้ (ดูรูปที่ 1.2 ประกอบ) 
 

. เคร่ืองอัดอากาศ (Compressor) จะทําหนาที่เปล่ียนพลังงานกลใหเปนพลังงานลมอัดที่ใชใน
ระบบนิวแมติกส 

. เคร่ืองระบายความร้อน (Heat Exchanger) ลมอัดที่มาจากเครื่องอัดอากาศจะมีความดันสูง และ
มีปริมาณนํ้าเปนจํานวนมาก จึงตองมีการระบายความรอนและดักน้ําออกสวนหนึ่งกอน 

. เคร่ืองกรองลมอัด (Main Air Filter) จะทําหนาที่กรองลมอัดที่มีความชื้น ฝุนละออง และนํ้าที่
ปะปนมาใหสะอาดกอนนําไปใชงาน 

. ถังเก็บลมอัด (Reservoir) มีหนาที่เก็บปริมาณลมอัดใหเพียงพอกับปริมาณการใชงาน และจาย
ลมอัดไปใชงานดวยความดันสมํ่าเสมอ 

. เคร่ืองกาํจัดความช้ืน (Air Dryer) ลมอัดจะมีความชื้นปะปนมาดวย จึงตองกําจัดความชื้น โดย
ทําใหลมอัดมีอุณหภูมิตํ่าลง 

6. ชดุควบคมุคณุภาพลมอัด (Service Unit) ชุดควบคุมคุณภาพลมอัดนี้ จะประกอบไปดวย
อุปกรณ 3 ชนิด ดังนี้ 

 

เครื่องอัดอากาศ

ตัวกรอง
ลมอัด

เครื่องระบายความรอน เครื่องกําจัดความช้ืน

กระบอกสูบ 
วาลวควบคุมความเร็ว 

วาลวควบคุมความเร็ว 
อุปกรณเก็บเสียง

ชุดนํ้ามันหลอลื่น

ชุดควบคุมความดัน
ชุดกรองอากาศ
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เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติกําลังพัฒนากาวหนาไปอยางรวดเร็ว โรงงานอุตสาหกรรมบางแหง
จัดตั้งทีมงานวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติขึ้นมา เพื่อใหสามารถแกไขและตรวจสอบระบบการทํางานของ
เครื่องจักรไดทันทวงที และเพื่อรองรับเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อนํามาใชในสายงานการผลิต จึง
กลาวไดวาเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติเขามามีบทบาทคอนขางมากในอุตสาหกรรม และจะเติบโตอีกมาก
ตอไปในอนาคต 

 

 

รูปที ่1.1  แสดงระบบควบคุมอัตโนมัติ 
 

1.2 ระบบนิวแมติกส์ในงานอุตสาหกรรม
ปจจุบันระบบนิวแมติกสถูกนํามาใชในงานอุตสาหกรรมอยางแพรหลาย ซึ่งหลักการของระบบนิวแมติกส 

คือ การนําอากาศมาอัดใหมีความดันสูงดวยเครื่องอัดอากาศ (Compressor) แลวนําลมอัดที่ไดมาเก็บไวที่ถัง
เก็บลมอัด (Reservoir) โดยลมอัดที่ไดจะมีความดันลมอัดท่ีสูงและมีละอองนํ้า ตลอดจนส่ิงสกปรกปนเปอนมากับ
ลมอัด จึงตองผานชุดควบคุมคุณภาพลมอัด (Service Unit) สุดทายก็จะนําลมอัดที่สะอาดไปใชในระบบนิวแมติกส
ตอไป 
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ระบบนิวแมติกสสามารถแบงออกตามลักษณะการทํางานไดดังนี้ (ดูรูปที่ 1.2 ประกอบ) 
 

. เคร่ืองอัดอากาศ (Compressor) จะทําหนาที่เปล่ียนพลังงานกลใหเปนพลังงานลมอัดที่ใชใน
ระบบนิวแมติกส 

. เคร่ืองระบายความร้อน (Heat Exchanger) ลมอัดที่มาจากเครื่องอัดอากาศจะมีความดันสูง และ
มีปริมาณนํ้าเปนจํานวนมาก จึงตองมีการระบายความรอนและดักน้ําออกสวนหนึ่งกอน 

. เคร่ืองกรองลมอัด (Main Air Filter) จะทําหนาที่กรองลมอัดที่มีความชื้น ฝุนละออง และนํ้าที่
ปะปนมาใหสะอาดกอนนําไปใชงาน 

. ถังเก็บลมอัด (Reservoir) มีหนาที่เก็บปริมาณลมอัดใหเพียงพอกับปริมาณการใชงาน และจาย
ลมอัดไปใชงานดวยความดันสมํ่าเสมอ 

. เคร่ืองกาํจัดความช้ืน (Air Dryer) ลมอัดจะมีความชื้นปะปนมาดวย จึงตองกําจัดความชื้น โดย
ทําใหลมอัดมีอุณหภูมิตํ่าลง 

6. ชดุควบคมุคณุภาพลมอัด (Service Unit) ชุดควบคุมคุณภาพลมอัดนี้ จะประกอบไปดวย
อุปกรณ 3 ชนิด ดังนี้ 

 

เครื่องอัดอากาศ

ตัวกรอง
ลมอัด

เครื่องระบายความรอน เครื่องกําจัดความช้ืน

กระบอกสูบ 
วาลวควบคุมความเร็ว 

วาลวควบคุมความเร็ว 
อุปกรณเก็บเสียง

ชุดนํ้ามันหลอลื่น

ชุดควบคุมความดัน
ชุดกรองอากาศ

ระบบนิวแมติกส์ 5บทที่ 1



6 คัมภีรการใชงาน ระบบนิวแมติกส บทที่ 1 
 

1. ชุดกรองอากาศ (Filter) จะทําหนาที่กรองลมอัดที่มีฝุนละออง น้ํา และนํ้ามันที่ปนมากับอากาศ 
2. ชุดควบคุมความดัน (Regulator) เนื่องจากลมอัดที่ไหลเขามามีความดันสูงจึงตองปรับความ

ดันลมอัดดานใชงานใหคงที่ และเหมาะสมกับอุปกรณในระบบนิวแมติกส  
3. ชุดน้ํามันหลอล่ืน (Lubricator) จะทําหนาท่ีเปนตัวจายสารหลอล่ืนใหกับอุปกรณนิวแมติกส 

เพื่อลดการสึกหรอ และความฝดของอุปกรณตางๆ 
 

7. อุปกรณ์เก็บเสียง (Air Silencer) จะทําหนาที่เก็บเสียงลมอัดกอนท่ีจะระบายสูบรรยากาศ เพื่อ
ไมใหเกิดเสียงดัง 

8. วาล์วควบคมุทิศทาง (Directional Control Valve) จะทําหน า ท่ีควบคุมอุปกรณต างๆ  ให
เคล่ือนท่ีไปตามทิศทางการไหลของลมเปนการควบคุมลูกสูบใหทํางานเคลื่อนท่ีเขา-ออก หรือใหคาง
ตําแหนงการทํางาน 

9. วาล์วควบคมุความเร็ว (Flow Control Valve) จะทําหนาที่ควบคุมปริมาณการไหลของลม โดย
สามารถปรับใหลูกสูบเคล่ือนท่ีเขา-ออก โดยใหชาหรือเร็วได 

0. กระบอกสบู (Pneumatic Cylinder) กระบอกสูบจะเคลื่อนท่ีในแนวเสนตรงโดยจะเปลี่ยนพลังงาน 
ลมอัดใหเปนพลังงานกล กระบอกสูบที่ใชในงานอุตสาหกรรมจะมีอยู 2 ชนิดคือ กระบอกสูบทาง
เดียว (Single Acting Cylinder) และกระบอกสูบสองทาง (Double Acting Cylinder) 

 
1.3 การควบคมุระบบนิวแมติกส์

ปจจุบันระบบนิวแมติกสถูกพัฒนาไปอยางรวดเร็วเพื่อใหทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงไดมีชุดควบคุม
ระบบนิวแมติกสเพื่อใหการทํางานถูกตองและรวดเร็วย่ิงขึ้น โดยแบงวงจรควบคุมออกเปน 2 ชนิดคือ วงจรกําลัง 
(Power Circuit) และวงจรควบคุม (Control Circuit)  โดยวงจรกําลังจะอาศัยลมอัดเปนตัวกลางในการสง
กําลังเพื่อควบคุมวงจรการทํางาน สวนวงจรควบคุมจะใชตัวควบคุมไดหลายอยาง เชน ระบบไฟฟา พีแอลซี 
และไมโครคอนโทรลเลอร เปนตน 
 
 
 

บทที่ 1 ระบบนิวแมติกส 7 
 

 
(ก) พีแอลซ ี (ข)  ไมโครคอนโทรลเลอร 

รูปที ่1.3 แสดงอุปกรณควบคุมระบบนิวแมติกส 

การควบคุมระบบนิวแมติกสสามารถแบงออกตามลักษณะการใชงานไดดังนี้ 
 การควบคุมระบบนิวแมติกสดวยลม 
 การควบคุมระบบนิวแมติกสดวยไฟฟา 
 การควบคุมระบบนิวแมติกสดวยโปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรเลอร หรือ พีแอลซี (PLC) 
 การควบคุมระบบนิวแมติกสดวยไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller) 

1.3.1 การควบคมุระบบนิวแมติกส์ด้วยลม 

ระบบนิวแมติกสทุกระบบจะตองใชลมอัดเปนตัวกลางในการสงกําลัง การควบคุมระบบนิวแมติกส 
ดวยลมระบบนี้ก็เชนกัน  การทํางานจะประกอบดวยแหลงจายลม อุปกรณใหสัญญาณ อุปกรณควบคุม
ความเร็ว และอุปกรณทํางาน  แตการทํางานในระบบนิวแมติกสเมื่อใชกระบอกสูบ 2 กระบอกสูบขึ้นไป การ
ทํางานของวงจรอาจเกิดสัญญาณลมตานจากการออกแบบระบบการทํางาน การควบคุมระบบนิวแมติกสดวย
ลมที่เกิดสัญญาณลมตานสามารถแกปญหาไดดังนี้ 
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1. ชุดกรองอากาศ (Filter) จะทําหนาท่ีกรองลมอัดที่มีฝุนละออง น้ํา และนํ้ามันที่ปนมากับอากาศ 
2. ชุดควบคุมความดัน (Regulator) เนื่องจากลมอัดที่ไหลเขามามีความดันสูงจึงตองปรับความ

ดันลมอัดดานใชงานใหคงที่ และเหมาะสมกับอุปกรณในระบบนิวแมติกส  
3. ชุดนํ้ามันหลอล่ืน (Lubricator) จะทําหนาที่เปนตัวจายสารหลอล่ืนใหกับอุปกรณนิวแมติกส 

เพื่อลดการสึกหรอ และความฝดของอุปกรณตางๆ 
 

7. อุปกรณ์เก็บเสียง (Air Silencer) จะทําหนาที่เก็บเสียงลมอัดกอนท่ีจะระบายสูบรรยากาศ เพื่อ
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1.3 การควบคมุระบบนิวแมติกส์

ปจจุบันระบบนิวแมติกสถูกพัฒนาไปอยางรวดเร็วเพื่อใหทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงไดมีชุดควบคุม
ระบบนิวแมติกสเพื่อใหการทํางานถูกตองและรวดเร็วย่ิงขึ้น โดยแบงวงจรควบคุมออกเปน 2 ชนิดคือ วงจรกําลัง 
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กําลังเพื่อควบคุมวงจรการทํางาน สวนวงจรควบคุมจะใชตัวควบคุมไดหลายอยาง เชน ระบบไฟฟา พีแอลซี 
และไมโครคอนโทรลเลอร เปนตน 
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(ก) พีแอลซ ี (ข)  ไมโครคอนโทรลเลอร 

รูปที ่1.3 แสดงอุปกรณควบคุมระบบนิวแมติกส 

การควบคุมระบบนิวแมติกสสามารถแบงออกตามลักษณะการใชงานไดดังนี้ 
 การควบคุมระบบนิวแมติกสดวยลม 
 การควบคุมระบบนิวแมติกสดวยไฟฟา 
 การควบคุมระบบนิวแมติกสดวยโปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรเลอร หรือ พีแอลซี (PLC) 
 การควบคุมระบบนิวแมติกสดวยไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller) 

1.3.1 การควบคมุระบบนิวแมติกส์ด้วยลม 

ระบบนิวแมติกสทุกระบบจะตองใชลมอัดเปนตัวกลางในการสงกําลัง การควบคุมระบบนิวแมติกส 
ดวยลมระบบนี้ก็เชนกัน  การทํางานจะประกอบดวยแหลงจายลม อุปกรณใหสัญญาณ อุปกรณควบคุม
ความเร็ว และอุปกรณทํางาน  แตการทํางานในระบบนิวแมติกสเมื่อใชกระบอกสูบ 2 กระบอกสูบขึ้นไป การ
ทํางานของวงจรอาจเกิดสัญญาณลมตานจากการออกแบบระบบการทํางาน การควบคุมระบบนิวแมติกสดวย
ลมที่เกิดสัญญาณลมตานสามารถแกปญหาไดดังนี้ 
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 ใชวาลวลูกกล้ิงทางเดียว (Roller Trip) 
 ใชวาลวใหสัญญาณลมผานชั่วขณะ (One Short Valve) 
 ใชวิธีแบงกลุมลมแบบเเคสเคด (Cascade Control) 
 ใชวิธีแบงกลุมลมแบบชิฟตรีจีสเตอร (Shift Register Control) 

 
รูปที ่1.4  แสดงวงจรควบคุมนิวแมติกสดวยลม 

1.3.2 การควบคมุระบบนิวแมติกส์ด้วยไฟฟ้า 

การควบคุมระบบนิวแมติกสดวยไฟฟาจะแบงวงจรการควบคุมออกเปน  2  ชนิดคือ 

1. วงจรกาํลัง (Power Circuit) เปนวงจรควบคุมการทํางานของระบบนิวแมติกสประกอบไปดวย
แหลงจายลม (Power Source)  ชุดควบคุมคุณภาพลมอัด (Service Unit) โซลีนอยดวาลว 
(Solenoid Valve)  ลูกสูบ (Cylinder) เปนตน 

2. วงจรควบคุม (Control Circuit) เปนวงจรควบคุมการทํางานของระบบนิวแมติกสดวยไฟฟา
ประกอบไปดวย สวิตชปุมกด (Pushbutton Switch)  รีเลย (Relay) ตัวต้ังเวลา (Timer) ตัวนับเวลา 
(Counter) เซ็นเซอร (Sensor) เปนตน 

 1.0 1.3

1.3

0.1

1.2 1.4

1.6

1.1
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วงจรกาํลัง 

วงจรควบคมุ 

รูปที ่1.5  แสดงวงจรควบคุมนิวแมติกสดวยไฟฟา 

1.3.3 การควบคมุระบบนิวแมติกส์ด้วยพแีอลซี 

การใชพีแอลซีควบคุมเคร่ืองจักรในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีความสะดวกมากในปจจุบัน เพราะในตัวของ
พีแอลซีนั้น  จะมี Input/Output Ports  ตลอดจนอุปกรณควบคุมภายใน เชน Relay, Timer และ Counter จะเปน
อุปกรณซึ่งอยูในซอฟตแวร   ทําใหการเรียกใชหรือแกไขสะดวกรวดเร็ว และลดคาใชจายลงอีกดวย ปจจุบัน
ภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรมพีแอลซี สามารถแบงออกเปน 3 ภาษา ดังนี้ 

1. ภาษาบูลีน (STL ;  Instruction List Boolean Logic Element) 
2. ภาษาแลดเดอร (Ladder Diagram) 
3. ภาษาบล็อค (Function  Chart) 
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วงจรกาํลัง 

 
Ladder Diagram  
 

Absol. Op Symbol. Op Comment 
I0.0 Start - 
I0.1 A1 Limit Sw. 
Q0.0 Y1 Output1 
Q0.1 Y2 Output2 

 

รูปที ่1.6  แสดงวงจรควบคุมนิวแมติกสดวยพีแอลซ ี

1.3.4 การควบคมุระบบนิวแมติกส์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

การใชไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมระบบนิวแมติกสในปจจุบันยังไมนิยมมากนัก  แตนิยมใชควบคุม 
เคร่ืองจักรและระบบการผลิตในอุตสาหกรรม  เพราะจะตองศึกษาหลายอยาง และรูเรื่องเก่ียวกับกระบวนการ
ทํางานอยางแทจริง เชน สถาปตยกรรมของ ไมโครคอนโทรลเลอร ประกอบดวยหนวยประมวลผลกลาง 
หนวยความจําอินพุต เอาตพุต  โปรแกรมวงจรอิเล็กทรอนิกส เปนตน  ซึ่งไมโครคอนโทรลเลอรจะมีอุปกรณภายใน 
เชน  Timer  และ Counter  อยู  และสามารถขยายเอาตพุตได   ไมโครคอนโทรลเลอรที่ใชในปจจุบันมีหลายคาย 
เชน  Intel, Phillips, Siemens  เปนตน ปจจุบันภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรม ไมโครคอนโทรลเลอร มีอยูหลาย
ภาษาดังนี้   ภาษาเบสิก   ภาษาแอสแซมบลี   และภาษาซี 
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วงจรกาํลัง 

 
ภาษาซี 

                            #include <AT89X51.H> 
                               sbit start = P2^0; 
                               sbit stop = P2^1; 
                               sbit y1 = P2^3; 
                               sbit y2 = P2^4; 
                               void main () 
                               { 
                                   start = 1; 
                                   stop = 1; 
                                   y1 = 0; 
                                   y2 = 0; 
                                   while (1) 
                                      { 
                                         if((!start)&&(stop)) 
                                        { 
                                            y1 = 1; 
                                            y2 = 0; 

รูปที ่1.7 แสดงวงจรควบคุมนิวแมติกสดวยไมโครคอนโทรลเลอร 
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วงจรกาํลัง 

 
Ladder Diagram  
 

Absol. Op Symbol. Op Comment 
I0.0 Start - 
I0.1 A1 Limit Sw. 
Q0.0 Y1 Output1 
Q0.1 Y2 Output2 

 

รูปที ่1.6  แสดงวงจรควบคุมนิวแมติกสดวยพีแอลซ ี
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ภาษาซี 
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                                         while (!start); 
                                          } 
                                         if((start)&&(!stop)) 
                                          { 
                                             y1 = 0; 
                                             y2 = 1; 
                                           while (!stop); 
                                            } 
                                          } 
                                       } 

รูปที ่1.7  (ตอ)  แสดงวงจรควบคุมนิวแมติกสดวยไมโครคอนโทรลเลอร 

 
1.4 ข้อดีและข้อเสียของระบบนิวแมติกส์

ระบบนิวแมติกสถูกนํามาใชอยางแพรหลายในปจจุบัน  ดังนั้น การที่จะนําระบบลมอัดไปใชรวมกับระบบ
ควบคุมอัตโนมัติจึงตองศึกษาถึงขอดีและขอเสียของลมอัดกอน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

1.4.1 ข้อดีของลมอัด 

1. มีความปลอดภัยสูงถึงแมวาจะใชงานเกินกําลัง เพราะลมอัดไมเปนอันตรายตอผูควบคุมเครื่องจักร 
2. การบํารุงรักษางายและสะดวก 
3. โครงสรางโดยทั่วไปของระบบนิวแมติกสไมยุงยากซับซอน เชน ลูกสูบ วาลว ขอตอ เปนตน 
4. ไมเกิดอันตรายหรือระเบิดเมื่อลมอัดร่ัวออกจากทอลม 
5. ลมอัดมีความเร็วในการทํางานสูง โดยลูกสูบสามารถเคล่ือนท่ีไดดวยความเร็วสูงถึง 2 เมตร/วินาที 
6. สามารถควบคุมความเร็วในการเคล่ือนท่ีของลูกสูบได 
7. ระบบลมอัดมีความสะอาด เพราะลมอัดไดผานชุดควบคุมคุณภาพลมอัด (Service Unit) มาแลว 
8. สามารถใชรวมกับระบบไฟฟาได 
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1.4.2 ข้อเสียของลมอัด 

1. มีขีดจํากัดในการทํางานที่มีโหลดมากๆ 
2. ลมอัดจะมีเสียงดังกอนระบายสูบรรยากาศ 
3. ลมอัดสามารถอัดตัวได  การทํางานในขณะมีโหลดอาจทําใหลูกสูบเคล่ือนท่ีไมสม่ําเสมอ 
4. ความชื้นสามารถปะปนไปไดกับลมอัด  ทําใหอุปกรณในระบบนิวแมติกสเกิดสนิม และชํารุดได 
5. ความดันลมอัดจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ ทําใหการควบคุมของระบบเกิดการเปล่ียนแปลงได 

 
1.5 สัญลักษณ์ในระบบนิวแมติกส์

อุปกรณในระบบนิวแมติกสมีหลากหลายชนิดขึ้นอยูกับลักษณะการใชงาน ดังนั้น จึงมีการกําหนด
สัญลักษณขึ้นตามมาตรฐาน DIN (24300) เพ่ือใหงายและสะดวกแกผูใชตลอดจนแกไข หรือดัดแปลงวงจร
นิวแมติกส โดยไดกําหนดสัญลักษณดังแสดงในรูปที่ 1.8  ตอไปนี้ 
 

อุปกรณ์ สัญลักษณ์ ความหมาย 

 

เคร่ืองอัดอากาศ  
(Compressor) 

 

ชุดควบคุมคุณภาพลมอัด  
(Service Unit) 

รูปที ่1.8  สัญลักษณและอุปกรณในระบบนิวแมติกส 
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                                         while (!start); 
                                          } 
                                         if((start)&&(!stop)) 
                                          { 
                                             y1 = 0; 
                                             y2 = 1; 
                                           while (!stop); 
                                            } 
                                          } 
                                       } 

รูปที ่1.7  (ตอ)  แสดงวงจรควบคุมนิวแมติกสดวยไมโครคอนโทรลเลอร 

 
1.4 ข้อดีและข้อเสียของระบบนิวแมติกส์

ระบบนิวแมติกสถูกนํามาใชอยางแพรหลายในปจจุบัน  ดังนั้น การที่จะนําระบบลมอัดไปใชรวมกับระบบ
ควบคุมอัตโนมัติจึงตองศึกษาถึงขอดีและขอเสียของลมอัดกอน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

1.4.1 ข้อดีของลมอัด 

1. มีความปลอดภัยสูงถึงแมวาจะใชงานเกินกําลัง เพราะลมอัดไมเปนอันตรายตอผูควบคุมเครื่องจักร 
2. การบํารุงรักษางายและสะดวก 
3. โครงสรางโดยทั่วไปของระบบนิวแมติกสไมยุงยากซับซอน เชน ลูกสูบ วาลว ขอตอ เปนตน 
4. ไมเกิดอันตรายหรือระเบิดเมื่อลมอัดร่ัวออกจากทอลม 
5. ลมอัดมีความเร็วในการทํางานสูง โดยลูกสูบสามารถเคล่ือนท่ีไดดวยความเร็วสูงถึง 2 เมตร/วินาที 
6. สามารถควบคุมความเร็วในการเคล่ือนท่ีของลูกสูบได 
7. ระบบลมอัดมีความสะอาด เพราะลมอัดไดผานชุดควบคุมคุณภาพลมอัด (Service Unit) มาแลว 
8. สามารถใชรวมกับระบบไฟฟาได 
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อุปกรณ์ สัญลักษณ์ ความหมาย 

  

อุปกรณจายลม  
(Manifold) 

  

กระบอกสูบทํางานสองทางแบบ 
มีกันกระแทกปรับไดสองทาง 

(Double acting cylinder with 
adjustable cushioning in both 

directions) 

กระบอกสูบทางเดียว 
(Single acting cylinder) 

 

กระบอกสูบสองทาง 
แบบลูกสูบเคลื่อนท่ี  

(Double rod cylinder) 

  

วาลว 3/2 แบบปุมกด ปกติปด 
(3/2 way valve with pushbutton 

actuation, normally closed) 

  

วาลว 3/2 แบบปุมกด ปกติเปด 
(3/2 way valve with pushbutton 

actuation, normally open) 

รูปที ่1.8 (ตอ)  สัญลักษณและอุปกรณในระบบนิวแมติกส 

 

บทที่ 1 ระบบนิวแมติกส 15 
 

อุปกรณ์ สัญลักษณ์ ความหมาย 

 

วาลว 3/2 แบบลอ็ก 
หรือคางตําแหนง ปกติปด  

(3/2 way valve with selector actuation, 
normally closed) 

 

วาลว 5/2 แบบลอ็กหรือคางตําแหนง  
(5/2 way valve with selector switch) 

วาลว 3/2 แบบเลือ่นดวยลมดานเดียว
แบบปกติเปด 

 

วาลว 5/2 แบบเลือ่นดวยลมดานเดียว 
แบบปกติเปด 

 

วาลว 5/2 แบบเลือ่นดวยลมสองดาน  
(5/2 way double pilot valve,  

both sides) 

รูปที่ 1.8 (ต่อ)  สัญลักษณและอุปกรณในระบบนิวแมติกส 
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อุปกรณ์ สัญลักษณ์ ความหมาย 
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รูปที่ 1.8 (ต่อ)  สัญลักษณและอุปกรณในระบบนิวแมติกส 
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อุปกรณ์ สัญลักษณ์ ความหมาย 

 
วาลว 5/3 ตําแหนงกลางปด 

(5/3 way valve mid-position closed) 

 

ลูกกลิ้งกดทํางานสองทิศทาง ปกติปด 
(3/2 way roller lever valve, normally 

closed) 

 

ลูกกลิ้งกดทํางานทิศทางเดียว ปกติปด 
(3/2 way roller with idle return, 

normally closed) 

  

นิวแมติกสรีดวาลว 
(Pneumatic reed valve) 

 

เซ็นเซอรแบบสะทอนกลบั 
(Reflex sensor) 

 

วาลวลมเด่ียว 
(Shuttle valve, OR) 

รูปที ่1.8 (ตอ)  สัญลักษณและอุปกรณในระบบนิวแมติกส 

บทที่ 1 ระบบนิวแมติกส 17 
 

อุปกรณ์ สัญลักษณ์ ความหมาย 

  

ชุดวาลวลมเด่ียว 
(Shuttle valve 3-fold, OR) 

 

 
วาลวลมคู 

(Two pressure valve, AND) 

 

ชุดวาลวลมคู 
(Two pressure valve 3-fold, AND) 

 

 
วาลวระบายลมเร็ว 

(Quick exhaust valve) 

 

 

วาลวควบคุมอัตราการไหล 
(Flow control valve) 

  

วาลวต้ังเวลา ปกติปด 
(Time delay valve, normally closed) 

รูปที่ 1.8 (ต่อ)  สัญลักษณและอุปกรณในระบบนิวแมติกส 
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หนังสือชุด คัมภีร์การใช้งาน
โดย ผศ.ดร. เดชฤทธิ์ มณีธรรม

คมัภีรก์ารใช้งาน พีแอลซีเบคฮอฟฟ์
Barcode 9786160827398
ราคา 250 บาท
จ�านวน 284 หน้า

น�าเสนอและอธิบายเกี่ยวกับระบบการท�างานและระบบการควบคุมการท�างานด้วยพีแอล
ซีเบคฮอฟฟ์ ที่ผลิตจากประเทศเยอรมนี เพื่อเรียนรู้และน�าผลที่ได้ไปใช้ในการควบคุม
เครื่องจักรอุตสาหกรรม ท่ีมีการแข่งขันทางด้านการตลาด และระบบเศรษฐกิจท่ีสูง โดย
จะเริม่ต้นอธบิายเกีย่วกบัพแีอลซเีบคฮอฟฟ์ การใช้โปรแกรมพแีอลซ ี(PLC Programmer) 
การซิมูเลชั่นซอฟต์แวร์ (Software Simulation) การประยุกต์ใช้งานพีแอลซีควบคุมระบบ
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม การควบคุมระบบแอนะล็อก (Analog 
Control System) การควบคุมระบบปิด (Closed Loop Control System) การควบคุม
พีแอลซีผ่านจอสัมผัส จึงเหมาะส�าหรับนักเรียนนักศึกษาใช้เรียนและค้นคว้าเพ่ิมเติม 
รวมทั้งช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรโรงงาน ตลอดจนผู้สนใจในงาน
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

คมัภีรก์ารใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร ์PIC
Barcode 9786160825967
ราคา 280 บาท
จ�านวน 360 หน้า

กล่าวถึงไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) ท่ีได้ถูกน�ามาใช้อย่างกว้างขวางในงาน
อุตสาหกรรมเพื่อควบคุมเครื่องจักรและระบบการผลิตต่างๆ เช่น ควบคุมระบบในรถยนต์ 
(ECU) ควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมหรือควบคุมระบบขนถ่ายวัสดุ เป็นต้น เพื่อให้ระบบ
การผลติเกดิความรวดเรว็ ถกูต้อง และแม่นย�า จนท�าให้เครือ่งจกัรท�างานได้มปีระสทิธภิาพ
สูง และสามารถลดจ�านวนคนงานลงได้มาก เหมาะส�าหรับนักศึกษาได้ใช้เรียนและค้นคว้า
เพิม่เตมิ รวมทัง้ช่างไฟฟ้า ช่างอเิล็กทรอนกิส์ วิศวกรโรงงาน ตลอดจนผูส้นใจในงานควบคุม
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์





คมัภีรก์ารใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร ์MCS-51
Barcode 9786160825950
ราคา 250 บาท 
จ�านวน 284 หน้า

หนังสือเล่มน้ี มีจุดมุ่งหมายท่ีจะพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation Control 
System) ตลอดจนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot) ให้มีการแข่งขันและพัฒนา
ให้ทนักบัโลกยคุปัจจบุนั ทีม่กีารแข่งขนัทางด้านการตลาดและระบบเศรษฐกจิทีส่งูขึน้ โดย
จะเริ่มต้นอธิบายเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCS-51) ภาษาซี การออกแบบควบคุม
การท�างานของ Input/Output port การควบคุม Stepping Motor การควบคุม DC Motor 
การควบคมุ DC Servo Motor และจบด้วยการควบคมุหุน่ยนต์อตุสาหกรรม เหมาะส�าหรบั
นกัศกึษาได้ใช้เรยีนและค้นคว้าเพิม่เตมิ รวมทัง้ช่างไฟฟ้า ช่างอเิลก็ทรอนกิส์ วศิวกรโรงงาน 

ตลอดจนผู้สนใจในงานควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

คมัภีรก์ารใช้งาน หุ่นยนต ์(Robot)
Barcode 9786160826018
ราคา 350 บาท 
จ�านวน 448 หน้า

กล่าวถงึการพฒันาหุน่ยนต์อตุสาหกรรมด้วยการเรยีนรูร้ะบบการควบคมุหุน่ยนต์หรอืสมอง
ของหุ่นยนต์ (Brain of a Robot)  เพื่อให้มีการแข่งขันทางด้านการตลาดและการพัฒนา
ความสามารถของหุ่นยนต์ โดยจะเริ่มอธิบายถึงความรู้เบื้องต้นของหุ่นยนต์ อุปกรณ์ใน
ระบบหุน่ยนต์ ซอฟต์แวร์ควบคมุหุน่ยนต์ การควบคมุหุน่ยนต์ด้วยคอมพวิเตอร์ การควบคมุ
หุ่นยนต์ด้วย โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร์ หรือ PLC การควบคุมหุ่นยนต์ด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และตัวอย่างโครงงานการสร้างชุดจ�าลองรถไฟฟ้าขับเคล่ือนด้วย
มอเตอร์กระแสตรงควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

คมัภีรก์ารใช้งาน ไฮดรอลิกส ์(Hydraulics System)
Barcode 9786160826025
ราคา 300 บาท 
จ�านวน 384 หน้า

กล่าวถึงระบบไฮดรอลิกส์ (Hydraulic System) ที่ถูกน�ามาใช้ในงานอุตสาหกรรมกันอย่าง
แพร่หลาย เพื่อใช้ในการควบคุมระบบการท�างานของอุตสาหกรรม ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึง
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น ไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม (Industrial Hydraulic) ไฮดรอลิกส์
โมบาย (Mobile Hydraulic) อตุสาหกรรมขดุเจาะน�า้มนั (Offshore Industry) เพือ่ให้ใช้ระบบ
ไฮดรอลกิส์ในการควบคมุให้เกดิความดนั ความเรว็ ก�าลงัและการส่งถ่ายก�าลงัทีส่งูได้ อกีทัง้
ระบบไฮดรอลกิส์ยงัมปีระสทิธภิาพในการท�างานทีด่ด้ีวย ซึง่จะเริม่ต้นอธบิายเกีย่วกบัระบบ
ไฮดรอลกิส์ควบคมุด้วยน�า้มนั ระบบไฮดรอลกิส์ควบคมุด้วยไฟฟ้า ระบบไฮดรอลกิส์ควบคมุ
ด้วยโปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร์ หรือ PLC และระบบไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และตัวอย่างโครงงานการสร้างชุดเครื่องอัดไฮดรอลิกส์(ขนาดเล็ก) 
ที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อน�าไปใช้เป็นกรณีศึกษาอีกด้วย
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