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กําลังด้วยระบบไฮดรอลิก นิยมนําพรอพอร์ชันนัลและเซอร์ โววาล์ว (Proportional and 
Servo Valves) เข้ามาประยุกต์ ใช้ ในระบบ ส่งผลให้การขับเคล่ือนน่ิมนวล เท่ียงตรง แม่นยํา 
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ให้น้อยลง โดยมุ่งเน้นและให้ความสําคัญกับระบบพรอพอร์ชันนัลและเซอร์โวไฮดรอลิก
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  (เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์) พ้ืนฐานการขับเคลือ่นมอเตอร์ ไฟฟา้          
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ค�ำน�ำ

หนึ่งในเทคโนโลยีที่เกี่ยวของและมีความส�าคัญกับระบบอัตโนมัติตั้งแตยุคแรกเริ่ม

จนถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 (Industrial Revolution 4.0) คือเทคโนโลยีก�าลังของไหล 

(Fluid Power Technology) นอกจากระบบนิวแมติก (Pneumatic System) แลว ระบบ

ไฮดรอลิก (Hydraulic System) นับเปนอีกสวนหนึ่งของเทคโนโลยีดังกลาว เครื่องจักร

อุตสาหกรรม (Industrial Machinery) รวมไปถึงเครื่องจักรกลเคลื่อนที่ (Mobile Machinery) 

ที่อาศัยการขับเคลื่อนดวยระบบไฮดรอลิกในปัจจุบันมักน�าพรอพอรชันนัลและเซอร โววาลว 

(Proportional and Servo Valves) เขามาประยุกตใช สงผลใหการขับเคลื่อนนิ่มนวล แมนย�า 

เที่ยงตรง ประหยัดพลังงาน รวมทั้งสามารถลดจ�านวนอุปกรณและความซับซอนของวงจร 

ไฮดรอลิกเดิมใหนอยลง 

หนังสือ “เทคโนโลยีไฮดรอลิกอุตสาหกรรม” เลมน้ีเปนทางเลือกหน่ึงส�าหรับการศึกษา

และคนควาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางดานนี้ โดยผูเขียนไดรวบรวมและเรียบเรียงขึ้นจากต�ารา 

เอกสาร รวมทั้งประสบการณการสอน บรรยายและการท�าวิจัย เนื้อหาภายในเลมมุงเนน

และใหความส�าคัญกับระบบพรอพอรชันนัลไฮดรอลิก (Proportional Hydraulic System) 

และระบบเซอรโวไฮดรอลิก (Servo Hydraulic System) ที่เปนการผสานเทคโนโลยี 

ไฮดรอลิกไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส และการควบคุมเขาไว ในระบบเดียวกัน ดังนั้นจึงคาดหวังวา

หนังสือเลมนี้น่าจะเอื้อประโยชนตอนักศึกษา ผูสนใจ รวมถึงผูเกี่ยวของกับระบบอัตโนมัติโดย

เฉพาะอยางยิ่งระบบไฮดรอลิกขั้นสูงไดบางไมมากก็นอย

ขอขอบพระคุณ เจาของความรูและขอมูล ครู อาจารย ตลอดจนเพื่อนรวมอาชีพ และ 

ผูเกีย่วของทกุทาน ที่ใหการสนบัสนนุและเปนก�าลงัใจ ประโยชนทีห่ากเกดิขึน้จากหนงัสอืเลมนี้

ขอมอบใหแดคุณครูทุกทาน ความผิดพลาดซึ่งอาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสาเหตุใดก็ตาม รวม
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1.1 ควำมหมำยและกำรประยุกต์ ใช้งำน
ไฮดรอลิก (Hydraulic) เปนค�าซึ่งมาจากรากศัพทภาษากรีก 2 ค�า คือ Hydro ที่หมายถึง 

น�้า และ Aulis ซึ่งหมายถึงทอ ดังนั้นเม่ือเอาความหมายของ 2 ค�ามารวมกัน จึงหมายถึง 

การไหลของน�า้ในทอ และอาจตีความไดวาระบบไฮดรอลกิก็คือ ระบบท่ีใชน�า้เปนสื่อกลางในการ 

สงก�าลงัน่ันเอง อยางไรกต็าม ในการประยกุตใชงานในภาคอตุสาหกรรมและกระบวนการผลติ 

เม่ือเวลาผานไปกพ็บวาน�า้ไมใชสื่อกลางในการสงถายก�าลังท่ีดท่ีีสดุ แตพบวาน�า้มนัเปนตวัเลือก

ทีดี่กวา ทัง้น้ีเนื่องจากน�า้มนัไมมกีารกดักรอน ชวยในการหลอลื่นและมคีวามหนาแน่นสงู สงผล

ใหสามารถท�างานได ในระดับความดันที่สูง และสรางพลังงานไดมากขึ้น นอกจากนั้นยังพบวา

น�า้มนัมกีารระเหยนอยกวาและยงัคงอณุหภมิูไดดกีวาน�า้อกีดวย ดวยคุณสมบัตดิงักลาว ปัจจบัุน

ระบบไฮดรอลิกโดยสวนใหญจึงนิยมใชน�้ามันเปนตัวกลางในการสงถายก�าลังงาน 

จากที่ไดกลาวมาในขางตนจึงพอทีจ่ะใหความหมายของระบบไฮดรอลกิอตุสาหกรรมไดวา 

คือระบบการสงถายก�าลังโดยอาศัยน�้ามันเปนสื่อกลาง ซึ่งในบางคร้ังระบบไฮดรอลิกเองอาจ 

รวมอยูกับค�าวา ก�าลังของไหล (Fluid Power) ทีร่วมเอาระบบนวิแมตกิ (Pneumatic System) 

โดยอาศัยของไหลคือแก๊สหรืออากาศไว ในค�านี้ดวย อยางไรก็ตาม ส�าหรับหนังสือเลมนี้จะ 

กลาวถึงเฉพาะในสวนที่เปนระบบไฮดรอลิกเทานั้น

ฉะนั้นเมื่อกลาวถึงระบบไฮดรอลิก จะมีลักษณะเดนในเรื่องของความสามารถในการ 

สงถายก�าลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง ในขณะเดียวกันก็สามารถควบคุมพลังงานเหลาน้ันได

อยางหลากหลาย จึงสงผลใหมีการน�าเอาระบบไฮดรอลิกมาประยุกตใชงานอยางแพรหลาย 

โดยปกติทั่วไปอาจแบงออกไดเปน 2 กลุมใหญ คือ กลุมแรกเปนการประยุกตใช ในเครื่องจักร

และกระบวนการผลติอตัโนมตัซิึง่เปนระบบตดิตัง้อยูกบัที ่และกลุมที ่2 เปนการประยกุตใชกบั

ระบบเครื่องจักรกลเคลื่อนที่ 

1
ระบบไฮดรอลิก 
และกำรควบคุม
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รูปที่ 1.1 ตัวอยางการประยุกตใช ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม

รูปที่ 1.2 ตัวอยางการประยุกตใช ในเครื่องจักรกลเคลื่อนที่

1.2 กำรเปรียบเทียบระบบไฮดรอลิกกับระบบอื่น
นอกเหนือจากระบบไฮดรอลิกแลว ในการขับเคลื่อนและควบคุมยังมีระบบอื่น ๆ  ไมวา

จะเปนการขับเคลื่อนดวยชิ้นสวนทางกล ไฟฟ้า หรือนิวแมติก เพื่อใหเห็นถึงความแตกตางทั้ง 

ขอไดเปรียบขอดอย จึงไดแสดงและท�าการเปรียบเทียบในแตละระบบของการขับเคลื่อนใน

ตารางที่ 1.1 และ 1.2 ตามล�าดับ
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ตารางที่ 1.1 คุณลักษณะของระบบไฮดรอลิก

ขอไดเปรียบ ขอเสีย

•	การส่งก�าลังขนาดใหญ่โดยใช้ชิ้นส่วนขนาดเล็ก
•	การก�าหนดต�าแหน่งที่แม่นย�า
•	ความสามารถในการออกตัวภายใต้ภาระหนัก
•	การเคลื่อนที่จะไม่ขึ้นอยู่กับโหลด
•	การท�างานที่ราบเรียบ
•	การควบคุมและการบังคับที่ดี
•	กระจายหรือการถ่ายเทความร้อนได้ดี

•	การรั่วไหล	และน�้ามันหมดอายุอาจเป็นมลพิษ
และมีผลตอสิ่งแวดลอม (รวมถึงอันตรายจาก 
ไฟไหมหรืออุบัติเหตุ)

•	ความไวต่อสิ่งสกปรก
•	อันตรายที่เกิดจากความดันและแรงกดที่มาก 

เกินไป 
•	อุณหภูมิมีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลง 

ความหนืด สงผลตอการท�างาน
•	การสูญเสียเชิงปริมาตรและการเสียดทาน

ตารางที่ 1.2 การเปรียบเทียบระบบไฮดรอลิกกับระบบอื่น ๆ  

หัวขอ ระบบไฮดรอลิก ระบบนิวแมติก
ระบบไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์

ระบบกลไก

•	โครงสร้างพื้นฐาน

•	ตัวน�าพลังงาน น�า้มัน 
(โดยสวนใหญ)

อากาศ อิเล็กตรอน เฟือง เพลา สายพาน 
โซ ขอเหวี่ยง ลอ ฯลฯ

•	การส่งถ่าย
พลังงาน

ทอ สาย ทอ สาย วัสดุตัวน�า เฟือง เพลา สายพาน 
โซ ขอเหวี่ยง ลอ ฯลฯ

•	การเปลี่ยน 
รูปแบบพลังงาน

ปั๊ม กระบอกสูบ 
มอเตอรไฮดรอลิก

ปั๊มลม กระบอกสูบ 
มอเตอรนิวแมติก

เครื่องก�าเนิด 
แบตเตอรี่ มอเตอร
ไฟฟ้า โซลีนอยด

•	ค่าปริมาณใช้งาน ความดัน p 
(30–400 บาร)
การไหล Q

ความดัน p 
(≈ 6 บาร)
การไหล Q

แรงดัน V
กระแส I

แรง แรงบิด ความเร็ว

•	ประสิทธิภาพของ
ก�าลัง

ดีมาก
เพราะสามารถใชกับ
ความดันสูง ๆ  
ได

ดี
ถูกจ�ากัดความดันไว 
ที่ประมาณ 6 บาร

พอใชถึงดี
ก�าลงัที่ไดตอน�า้หนกัตัว 
(มอเตอร) 
นอยกวา

ดี
ไมตองเปลี่ยนแปลง
ก�าลังงาน

•	ความแม่นย�าใน 
การเคลื่อนที่

ดีมาก
เนื่องจากน�้ามัน 
มีการยุบตัวนอยมาก

พอใชถึงดี
เนื่องจากอากาศ
สามารถยุบตัวได

ดีมาก
มีมอเตอรไฟฟ้า 
ใหเลือกใชงานมากมาย

ดีมาก
ขึ้นอยูกับอุปกรณ 
ตอรวม

•	ประสิทธิภาพ พอใชถึงดี
เน่ืองจากเกดิการสญูเสยีเชงิปรมิาตรและ 
การเสยีดทานขณะเปล่ียนรปูแบบของก�าลงังาน

ดี
เพราะใชไฟฟ้าในการ
เปลี่ยนก�าลังโดยตรง

ดี
ท�างานโดยไมตอง
เปลี่ยนก�าลังงาน
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1.3 อุปกรณ์หลักในระบบไฮดรอลิก
จากความหมายของระบบไฮดรอลิกอุตสาหกรรมที่กลาวถึงไว ในตอนตน รูปที่ 1.3 และ 

1.4 แสดงใหเห็นถึงโครงสรางในการสงถายก�าลังที่ผานอุปกรณหลักตาง ๆ  ดังตอไปนี้

รูปที่ 1.3 โครงสร้างพื้นฐานในระบบไฮดรอลิก

รูปที่ 1.4 อุปกรณหลักในระบบไฮดรอลิก

1.3.1 น�้ำมันไฮดรอลิก
จากรูปที่ 1.3 และ 1.4 สื่อหรือตัวกลางที่ใช ในการสงถายก�าลังก็คือ น�้ามันไฮดรอลิก 

ซึง่นอกเหนอืจากมหีนาทีห่ลกัดงักลาวแลวน�า้มนัไฮดรอลกิยงัมหีนาทีอ่ื่นทีส่�าคญัดงัแสดงไว ใน

ตารางที่ 1.3
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ตารางที่ 1.3 หนาที่ของน�้ามันไฮดรอลิก

หนาที่ของน�า้มันไฮดรอลิก รายละเอียด

•	ส่งผ่านก�าลังงาน	(Power	
Transmission)

น�้ามันไฮดรอลิกมีหนาที่เปนตัวกลางในการสงผานก�าลังงานจากจุดหนึ่งไป
ยังอีกจุดหนึ่งในระบบ เพื่อเปลี่ยนก�าลังของไหลใหเปนก�าลังกล 
อยางเชนในที่นี้ก็คือ การสงถายก�าลังของไหลจากปั๊มไปยังมอเตอรหรือ 
กระบอกสูบไฮดรอลิก 

•	การหล่อลื่น	(Lubrication) น�้ามันไฮดรอลิกจะท�าหนาที่เปนตัวหลอลื่นและลดแรงเสียดทานระหวาง
ผิวสัมผัสของอุปกรณตาง ๆ  ในระบบ เชน ชิ้นสวนของปั๊ม มอเตอร 
กระบอกสูบ แกนวาลว และสวนประกอบตาง ๆ  ที่มีการเคลื่อนที่ โดยที่
น�้ามันไฮดรอลิกจะมีสภาพเปนแผนฟิลมบาง ๆ  กั้นระหวางผิวสัมผัสของ
ชิ้นสวนที่มีการเคลื่อนที่ที่เสียดสีกันทั้งในขณะที่ระบบท�างานและไมได
ท�างาน

•	การซีล	(Sealing) น�้ามันไฮดรอลิกจะท�าหนาที่เปนซีลดวยเพื่อใหการรั่วซึมภายในชิ้นสวน
ของอุปกรณในระบบไฮดรอลิกขณะมีความดันเกิดขึ้นนอยที่สุด ซึ่ง 
การซีลดังกลาวจะขึ้นอยูกับความหนืดของน�้ามันไฮดรอลิกแตละชนิด 

•	ก�าจัดหรือช�าระสิ่งสกปรก น�้ามันไฮดรอลิกยังสามารถน�าเอาสิ่งสกปรก ฝุ่น ผง เศษสิ่งตาง ๆ  ที่เกิด
จากการเสียดสี รวมทั้งน�า้และอากาศออกจากภายในอุปกรณไฮดรอลิกได 

•	การระบายความร้อน	
(Cooling)

การไหลเวียนของน�้ามันไฮดรอลิกในระบบขณะมีการท�างานจะชวย 
ถายเทความรอนที่เกิดขึ้นกับอุปกรณตาง ๆ  อันเนื่องมาจากการสูญเสีย
ก�าลังงานในระบบ ความรอนนี้จะถูกน�าไปโดยน�้ามันและไหลลงสูถังพัก
แลวแผกระจายความรอนผานผนังของถังพักได

น�้ามันไฮดรอลิกโดยทั่วไปมีใหเลือกใชมากมายหลายชนิด โดยทั่วไปน�้ามันปิโตรเลียมมี

คุณสมบัติในการหลอล่ืนที่ดี ตานทานการสึกกรอน ตานทานการเกิดสนิม ที่อุณหภูมิสูง ๆ  มี

ดัชนีความหนืดสูงและมีความสามารถในการซีล ดวยคุณสมบัติดังกลาวจึงท�าใหน�้ามันชนิดน้ี

เหมาะกับระบบไฮดรอลิกทั่วไป อยางไรก็ตาม ขอเสียที่ส�าคัญของน�้ามันปิโตรเลียมก็คือเปน

น�า้มันที่ติดไฟได ดังนั้นจึงไมเหมาะกับงานที่อยูใกลประกายไฟ น�า้มันทนไฟ (Fire Resistance 

Fluids) จะถกูน�ามาใชในกรณีทีร่ะบบตองท�างานในสภาพแวดลอมทีม่อีณุหภมูสิงู หรอืในบรเิวณ

ที่อาจจะมีการติดไฟไดงายเมื่อมีการรั่วซึมของน�้ามันในระบบ น�้ามันไฮดรอลิกประเภทนี้แบง

ออกเปน 2 ชนิดดวยกัน คือ น�้ามันที่ผลิตจากสารเคมีสังเคราะห (Synthetic Fluids) และ

น�้ามันที่มีน�้าผสมอยู
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1.3.2 ถังพักน�้ำมัน
ในระบบไฮดรอลิกไมวาจะเปนขนาดเล็กหรือขนาดกลาง 

สวนใหญดานบนของถังพักน�้ามันจะใชเปนที่ติดตั้งมอเตอรไฟฟ้า 

ป๊ัมไฮดรอลกิ วาลว และอปุกรณอื่น ๆ  แตหากเปนระบบไฮดรอลกิ 

ขนาดใหญก็มักจะติดตั้งมอเตอรไฟฟ้าและปั๊มแยกจากถังพัก

น�้ามัน ทั้งนี้เพราะมอเตอรและปั๊มมีขนาดใหญท�าใหมีการสั่น

สะเทือนมาก

ตารางที่ 1.4 หนาที่ของถังพักน�า้มันไฮดรอลิก

หนาที่ของถังพักน�า้มันไฮดรอลิก รายละเอียด

•	เป็นที่เก็บและพักน�้ามัน	 ถังพักน�้ามันจะตองมีขนาดใหญพอที่จะเก็บและส�ารองน�้ามันใหเพียงพอ 
ที่จะจายใหกับระบบทั้งหมด โดยจะมีการรักษาความดันเทากับบรรยากาศ 
และหากถาจ�านวนน�า้มันไมเพียงพอจะท�าใหมีการอัดอากาศผสมเขาไปใน
ระบบบางสวน ซึ่งจะมีผลตอการท�างานของอุปกรณในระบบ 

•	เป็นที่ขจัดสิ่งสกปรกและ 
น�้าที่ปนมากับน�้ามัน

ภายในถังพักจะตองมีอุปกรณหรือสวนที่คอยดักเพื่อใหสิ่งสกปรกตาง ๆ  
รวมทั้งใหน�้าแยกตัวออกจากน�้ามันและตกตะกอนสูกนถังได 

•	เป็นที่ขจัดฟองอากาศ	 เมื่อน�้ามันไหลกลับสูถังพักจะเกิดฟองอากาศผสมอยูกับน�้ามัน ฟองอากาศ
เหลานี้จะถูกขจัดออกไปดวยการแยกตัวหนีกลับสูบรรยากาศได  
โดยภายในถังพักตองมีพื้นที่ส�าหรับอากาศเหนือผิวน�า้มันซึ่งมีความดัน
เทากับความดันบรรยากาศ ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวของน�า้มันและ
ฟองอากาศที่แทรกตัวอยูในน�้ามัน 

•	เป็นที่ระบายความร้อนของ
น�้ามันในระบบ 

ความรอนดังที่เกิดจากการสูญเสียก�าลังงานในระบบ เชน จากความ 
เสียดทาน จากความดันลดที่วาลวตาง ๆ  หรือเมื่อน�้ามันไหลผาน เปนตน 
ซึ่งความรอนดังกลาวสามารถถายเทออกโดยการน�าและแผกระจาย 
ความรอนผานผนังของถังพัก หากเปนระบบไฮดรอลิกขนาดใหญ ควร 
มีชุดถายเทความรอนหรือ Heat Exchanger เพิ่มเขาไปเพื่อชวยลด
อุณหภูมิของน�้ามัน

รูปที่ 1.5 ถังพักน�า้มัน
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1.3.3 ปั๊มไฮดรอลิก
ป๊ัมไฮดรอลกิจะท�าหนาทีแ่ปลงพลังงานกล เชน การหมนุของมอเตอรหรอืเครื่องยนตเปน

พลังงานของเหลว โดยทัว่ไปจะเรยีกป๊ัมเหลานีว้า ป๊ัมแทนทีเ่ชงิบวก (Positive Displacement 

Pumps) และแตกตางจากแบบแรงเหวีย่ง (Centrifugal Types) เชน ป๊ัมน�า้ และพดัลม เพราะ

พลังงานการไหลและแรงดันถูกสรางขึ้นในพื้นที่ปิด

ตารางที่ 1.5 ชนิดของปั๊มไฮดรอลิก

ชนิดของปั๊ม ยานความเร็ว 
(rpm)

ปริมาตรขจัด 
(cm3)

ความดันพิกัด 
(bar)

ประสิทธิภาพ

•	ปั๊มเฟืองฟันนอก 500–3,500 1.2–250 63–160 0.8–0.91 

•	ปั๊มเฟืองฟันใน 500–3,500 4–250 160–250 0.8–0.91 

•	ปั๊มสกรู 500–4,000 4–630 25–160 0.7–0.84 

•	ปั๊มใบพัด 960–3,000 5–160 100–160 0.8–0.93 

•	ปั๊มลูกสูบแนวแกน 750–3,000 25–800 160–320 0.8–0.92

•	ปั๊มลูกสูบแนวรัศมี 960–3,000 5–160 160–320 0.90
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ตารางที่ 1.6 การติดตั้งปั๊มไฮดรอลิก

รูปแบบการติดตั้งปั๊มไฮดรอลิก รายละเอียด

•	การติดตั้งปั๊มด้านบนถังพักน�า้มัน •	การติดตั้งปั๊มแบบนี้ระดับน�้ามันอยู่ต�่ากว่าปั๊ม	 ดังนั้นปั๊มต้อง
ท�างานหนักเนื่องจากจะตองสรางความเปนสุญญากาศใหมาก
พอจงึจะสามารถดูดน�้ามนัเขาทีท่อดดูได ดงันัน้จงึมีโอกาสเกดิ
ปรากฏการณคาวิเตชัน (Cavitation) หรือเกิดฟองอากาศขึ้น
ที่ทอดูดได และอาจสงผลใหเกิดการช�ารุดเสียหายแกปั๊มได 
นอกจากนั้นอาจมีอากาศภายนอกรั่วซึมเขาไปตามรอยรั่วของ
ทอดูดที่อยูเหนือระดับน�้ามันที่เรียกวา อะเรชัน (Aeration) ซึ่ง
อาจสงผลใหการท�างานของระบบคลาดเคลื่อนได อยางไรกต็าม
การติดตั้งแบบนี้มีขอดีในแงของความสะดวกในการตรวจเช็ก 
ติดตั้งและซอมบ�ารุง

•	การติดตั้งปั๊มด้านล่างถังพักน�า้มัน •	การติดตั้งปั๊มในลักษณะนี้ระดับน�้ามันอยู่สูงกว่าปั๊ม	 ดังนั้นจะ
มีความดันเนื่องจากน�้าหนักของน�้ามันหรือความดันเนื่องจาก
ความสูงชวยดันน�้ามันเขาปั๊มสงผลใหปั๊มท�างานเบากวาการ
ติดตั้งในแบบที่ผานมา และโอกาสเกิดฟองอากาศก็นอยกวา
ดวย อยางไรก็ตามการติดตั้งปั๊มแบบนี้จะตองมีวาลวเปิด/ปิด
ระหวางทอดูดกับถังพักน�า้มันส�าหรับไว ในกรณีที่มีการตรวจ
ซอม นอกจากน้ันการตรวจเช็กหรือซอมบ�ารุงปั๊มคอนขางท�า 
ไดล�าบาก เนื่องจากอยูดานลางถังพักน�า้มัน

•	การติดตั้งปั๊มด้านข้างถังพักน�า้มัน •	การติดตั้งปั๊มในลักษณะนี้ที่ท่อดูดจะมีน�า้มันมาดันหรือท่วม 
อยูตลอดเวลา แตจะนอยกวาแบบที่ปั๊มอยูดานลางถังพัก 
การติดตั้งแบบนี้จะมีขอดีในแงของการตรวจเช็กและ 
ซอมบ�ารุง แตการติดตั้งเมื่อรวมกับถังพักน�า้มันแลวตอง 
ใชพื้นที่มากกวาแบบอื่น

•	การติดตั้งปั๊มในถังพักน�้ามัน •	ตดิตัง้ป๊ัมในลกัษณะนีเ้ป็นการจุ่มป๊ัมลงในถังพกัน�า้มัน	ดงันัน้จึง
มขีอดีในแงของการประหยัดพืน้ที่ในการตดิตัง้ ไมจ�าเปนตองมี
ทอดูด สามารถป้องกันอากาศหรือเศษสิ่งสกปรกจากภายนอก
เขาไปในระบบ ระดบัเสยีงในการท�างานต�า่ อายุการใชงานของ
ปั๊มยาวนานกวาการติดตั้งแบบอื่น แตมีขอเสียก็คือ การตรวจ
เช็กและซอมบ�ารุงคอนขางท�าไดล�าบากและยุงยาก

1.3.4 ชุดกรองน�้ำมัน
จุดประสงคหลักของการกรองในระบบไฮดรอลิก เพื่อกรองเศษสิ่งสกปรกตาง ๆ  ที่ปะปน

อยูกับน�้ามันซึ่งอาจมาจากตัวน�้ามันเอง เศษสิ่งสกปรกภายนอกที่เล็ดลอดเขาไปภายในระบบ 

เศษชิ้นสวนเล็ก ๆ  ที่หลุดรอนมาจากชิ้นสวนภายในของอุปกรณไฮดรอลิกตาง ๆ  
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รูปที่ 1.6 ต�าแหน่งการติดตั้งการกรองในระบบไฮดรอลิก

ตารางที่ 1.7 ต�าแหน่งการติดตั้งการกรองในระบบไฮดรอลิก

ต�าแหน่งการกรอง ขอดี ขอเสีย

1  ที่ทอความดัน •	เป็นการกรองน�า้มันก่อนเข้าอุปกรณ์
โดยตรง

•	ได้คุณภาพของน�า้มันที่สะอาด

•	ราคาแพง
•	เป็นสาเหตุให้เกิดความดันตกคร่อม
•	จ�าเป็นต้องหยุดเครื่องเมื่อมี 

การเปลี่ยนไสกรองใหม

2  ที่ทอน�้ามัน 
 ไหลกลับ

•	น�้ามันที่ไหลกลับถังพักทั้งหมดจะ
ผานการกรอง

•	จะไม่มีเศษสิ่งสกปรกลงสู่ถังพัก
น�้ามัน

•	ราคาถูก
•	ขนาดของตัวกรองเป็นแบบทั่วไป

•	จะต้องต่อตัวกรองที่ท่อความดันด้วย
หากอุปกรณในระบบมีความละเอียด
สูง เชน เซอรโววาลว

•	จะต้องติดตั้งวาล์วทางเลี่ยง 
(by–pass) ดวยเพื่อป้องกัน 
การมีปัญหาเมื่อไสกรองอุดตัน

•	หากมีการเปลี่ยนหรือซ่อมจ�าเป็น
ตองหยุดเครื่อง

3  ที่ทอดูด •	เป็นการกรองที่ท่อดูดของปั๊ม •	การกรองละเอียดไม่สามารถท�าได้
•	ให้ประสิทธิภาพการกรองที่ไม่ดี

4  วงจรแยกอิสระ •	รูปแบบการกรองไม่ขึ้นอยู่กับรอบ
ของการท�างาน ดังนั้นความสามารถ
ในการกรองจึงขึ้นอยูกับไสกรอง

•	ราคาถูกกว่า
•	ระบบทั้งหมดไม่จ�าเป็นต้องหยุด 

หากมีการซอมหรือเปลี่ยนไสกรอง
ใหม

•	จะต้องต่อตัวกรองที่ท่อความดันด้วย
หากอุปกรณในระบบมีความละเอียด
สูง เชน เซอรโววาลว

•	จะต้องมีปั๊มพิเศษท�าให้สิ้นเปลือง
พลังงานสูงขึ้น

•	ใช้กับระบบที่มีขนาดใหญ่
•	ต้องการการกรองที่มากกว่า 

หากมีเศษสิ่งสกปรกปรากฏ
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1.3.5 อุปกรณ์ท�ำงำน
อุปกรณท�างาน (Actuators) ในระบบไฮดรอลิก โดยท่ัวไปจะท�าหนาท่ีเปล่ียนพลังงาน

ของไหลหรือน�้ามันใหเปนพลังงานกล ซึ่งถาหากเราจะคิดแบงประเภทตามลักษณะของการ

เคลื่อนที่แลวก็สามารถแบงออกไดเปน 3 กลุมใหญดวยกัน กลาวคือ (1) อุปกรณท�างาน 

ที่มีลักษณะการเคลื่อนที่เปนเสนตรง ซึ่งโดยทั่วไปจะหมายถึงกระบอกสูบหรือ Cylinders 

(2) อุปกรณท�างานที่มีลักษณะการเคลื่อนที่เปนเชิงมุมแตจะมีการจ�ากัดการหมุนเอาไวหรือ 

Rotary Actuators และ (3) อุปกรณท�างานที่มีลักษณะการเคลื่อนที่เปนเชิงมุมและสามารถ

หมุนไดรอบตัวซึ่งในที่นี้จะหมายถึงมอเตอร (Motors) 

ตารางที่ 1.8 อุปกรณท�างานในระบบไฮดรอลิก

ประเภท โครงสราง สัญลักษณ์

•	กระบอกสูบท�างานทางเดียว

•	กระบอกสูบท�างานทางเดียว 
แบบมีสปริง

•	กระบอกสูบท�างานสองทาง 
(พื้นที่ดานลูกสูบมากกวาดาน 
กานสูบ 2:1)

•	กระบอกสูบท�างานสองทางแบบมี
กานสูบสองดาน (พื้นลูกสูบเทากัน
ทั้งสองดาน)

•	กระบอกสูบท�างานสองทาง 
แบบปรับกันกระแทก

•	กระบอกสูบแบบยืดหด 
(Telescopic Cylinder)

•	กระบอกสูบแบบเพิ่มความดัน	
(Pressure Intensifier)

•	กระบอกสูบแบบสองตอน
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ประเภท โครงสราง สัญลักษณ์

•	มอเตอร์ไฮดรอลิกแบบเฟือง

•	มอเตอร์ไฮดรอลิกแบบใบพัด

•	มอเตอร์แบบลูกสูบ

•	อุปกรณ์ท�างานแบบจ�ากัดการหมุน

1.3.6 วำล์วในระบบไฮดรอลิก
หากตองการใหอุปกรณท�างาน เชน กระบอกสูบมีการเล่ือนออกหรือเล่ือนเขา น่ัน

หมายความวา เราจะตองมกีารควบคมุทศิทางของน�า้มนั และหากตองการควบคุมความเร็วของ

กระบอกสูบ (v = Q/A) ก็จ�าเปนตองมีควบคุมอัตราการไหลของน�้ามัน (Q) นอกจากนั้นหากยัง

ตองการควบคมุแรงที่ไดจากกระบอกสบู (F = P × A) ใหเปนไปตามความตองการ เรากจ็�าเปน 

จะตองมีการควบคุมความดันของน�้ามัน (P) เพื่อใหความตองการดังกลาวบรรลุผล ในระบบ 

ไฮดรอลิกจึงมีอุปกรณ์อยู่กลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า	 “วาล์ว	 (Valve)”	 ส�าหรับวาล์วพื้นฐานในระบบ 

ไฮดรอลิกโดยทั่วไปสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุมใหญดวยกันตามหนาที่ดังที่ไดกลาวมาใน

ขางตน

วาล์วควบคุมความดัน เมื่อปั๊มท�าหนาที่จายน�้ามัน จะท�าใหเกิดอัตราไหลที่คาหนึ่งเพื่อ

ป้อนใหกับอุปกรณท�างาน คือ กระบอกสูบหรือมอเตอรไฮดรอลิกและเมื่อน�้ามันถูกขวางการ

ไหลดวยอุปกรณดังกลาว ความดันในระบบก็จะเกิดขึ้นเทาที่โหลดตองการท�างาน ดังน้ันหาก

ไมมีการควบคุมความดันเมื่อปั๊มจายน�้ามันในปริมาณที่สูง จะท�าใหเกิดความดันสูงเกินความ

ตองการซึ่งอาจจะเปนสาเหตุใหอุปกรณตาง ๆ  ช�ารุดเสียหายได นอกจากการควบคุมความดัน

ในระบบแลว วาลวควบคุมความดัน (Pressure Control Valve) ยังสามารถน�าไปประยุกตใช

ตารางที่ 1.8 (ตอ) อุปกรณท�างานในระบบไฮดรอลิก
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ในจุดประสงคอื่น ๆ  อีก กลาวคือ (1) เพื่อควบคุมความดันใหอยูในระดับที่ปลอดภัย (2) เพื่อ

ก�าหนดระดับการท�างาน (3) เพื่อก�าหนดระดับการท�างาน 2 ระดับหรือมากกวา (4) เพื่อปรับ

ความดัน 2 ระดับที่เวลาเดียวกัน (5) เพื่อลดโหลดหรือภาระของปั๊ม

รูปที่ 1.7 ตัวอยางวาลวควบคุมความดันในระบบไฮดรอลิก

วาลวควบคุมความดันในระบบไฮดรอลิกมีอยูหลายประเภทเพื่อน�ามาใช ในวัตถุประสงค

ดังกลาวในขางตน ตารางที่ 1.9 เปนการรวบรวมวาลวควบคุมดันที่อยูในรูปสัญลักษณ

ตารางที่ 1.9 สัญลักษณของวาลวควบคุมความดัน

สัญลักษณ์ ชื่อวาล์ว สัญลักษณ์ ชื่อวาล์ว

วาลวปลดความดัน
(Pressure Relief Valve)

วาลวกันตก
(Shutoff/Counteracting Valve)

วาลวปลดความดันชนิดใชไพล็อต
(Pressure Relief Valve with Pilot Control)

วาลวลดความดัน
(Pressure Reducing Valve)

วาลวปลดความดันชนิดใชไพล็อตแบบปรับคา
(Variable Pressure Relief Valve with Pilot 
Control)

วาลวลดความดันแบบปรับคา
(Variable Pressure Reducing Valve)

วาลวลดความดัน 3 ทาง
(3–way Pressure Reducing Valve)

วาลวชดเชยความดันปกติเปิด
(Opening Pressure Compensator)

วาลวชดเชยความดันปกติปิด
(Closing Pressure Compensator)

วาลวชดเชยความดันปกติเปิดแบบปรับคา
(Variable Opening Pressure Compensator)

วาลวชดเชยความดันปกติปิดแบบปรับคา
(Variable Closing Pressure Compensator)
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วาลวควบคุมทิศทาง วาลวควบคุมทิศทางน�้ามันหรือ Directional Control Valve (DCV) 

เปนวาลวทีม่หีนาทีเ่ลอืกทศิทางการไหลของน�า้มนัใหหยุดหรือเปนไปตามทิศทางท่ีตองการ ท้ังน้ี

เพื่อใหวงจรหรืออุปกรณท�างาน เชน กระบอกสูบ มอเตอร สามารถท�างานหรือเคลื่อนที่ไปใน

ทิศทางที่ถูกตองไดตามความตองการ ดังตัวอยางในรูปที่ 1.8

รูปที่ 1.8 ตัวอยางวาลวควบคุมทิศทางน�า้มันในระบบไฮดรอลิก

การเรยีกชื่อวาลวควบคมุทศิทางจะเรยีกจากจ�านวนจดุตอน�า้มนั (Port) / จ�านวนต�าแหน่ง

ในการเล่ือนวาลว (Position) และการก�าหนดรหัสจุดตอน�้ามันของวาลวควบคุมทิศทาง 

(Marking of Port) โดยทั่วไปจะใชตัวอักษรและเขียนก�ากับไว ในต�าแหน่งปกติของวาลวที่ 

สวนใหญมักเปนต�าแหน่งกลางหากเปนวาลว 3 ต�าแหน่ง หรือเปนต�าแหน่งที่ติดกับสปริงหาก

เปนวาลว 2 ต�าแหน่ง อยางไรก็ตามภายในต�าแหน่งใด ๆ  ก็ตาม จ�านวนจุดตอน�้ามันจะเทากัน

เสมอ ดังแสดงตัวอยางในรูปที่ 1.9

รูปที่ 1.9 การเรียกชื่อและการก�าหนดรหัสจุดตอน�า้มันของวาลวควบคุมทิศทาง
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การเลื่อนวาลวควบคมุทศิทางเพื่อเปลีย่นต�าแหน่งและทศิทางการไหลนัน้สามารถกระท�า

ไดหลายวิธี โดยทั้งนี้จะขึ้นอยูกับความตองการในการน�าไปใชงานที่แตกตางกันดังแสดงใน 

รูปที่ 1.10

รูปที่ 1.10 การเลื่อนวาลวโดยสั่งการดวยวิธีตาง ๆ  

วาล์วควบคมุการไหล	จากสมการพืน้ฐานทีว่่า	v	=	Q/A	ดงันัน้การทีจ่ะควบคมุความเรว็
ของกระบอกสบูหรอืมอเตอรไฮดรอลิกไดนัน้ เราจะตองควบคมุการไหลของน�า้มนัทีจ่ะเขาหรอื

ออกจากกระบอกสูบหรือมอเตอรไฮดรอลิก โดยการใชอุปกรณที่เรียกวา วาลวควบคุมการไหล 

(Flow Control Valve) ซึ่งวาลวดังกลาวมีหลักควบคุมการไหลดวยการปรับเปล่ียนขนาด 

ชองทางของวาลวที่ใหน�า้มันไหลผาน และการเปล่ียนแปลงปรมิาณการไหล (Q) ของน�า้มนัน่ีเอง

จะท�าใหความเร็วของกระบอกสูบหรือมอเตอรไฮดรอลิกเปลี่ยนแปลงตามไปดวย
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รูปที่ 1.11 ตัวอยางวาลวควบคุมการไหลของน�า้มันในระบบไฮดรอลิก

จากรูปที่ 1.11 เปนตัวอยางวาลวควบคุมการไหลทางเดียว (One Way Flow Control 

Valve) โครงสรางและหลักการท�างานแสดงดังรูปที่ 1.12 กลาวคอื หากน�้ามันไหลจาก A ® B 

เปนการควบคุมอัตราไหล และหากน�้ามันไหลจาก B ® A น�้ามันสามารถผานเช็กวาลวไดโดย

อิสระ

รูปที่ 1.12 โครงสรางและหลักการท�างานของวาลวควบคุมการไหลทิศทางเดียว

การติดตั้งวาล์ว วิธีการติดตั้งวาลวตาง ๆ  ในระบบไฮดรอลิกอุตสาหกรรมนั้นมีอยูหลาย

รูปแบบดวยกัน ซึ่งในตารางที่ 1.10 จะแสดงถึงวิธีการติดตั้งแบบตาง ๆ  โดยสรุปประเด็นที่น่า

สนใจของการติดตั้งในแตละวิธี
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ตารางที่ 1.10 ต�าแหน่งการติดตั้งวาลว

ต�าแหน่งการติดตั้ง รายละเอียด 

•	ติดตั้งโดยตรงเข้ากับท่อ	(Pipe	Mounted) •	โครงสร้างเป็นแบบง่าย	ๆ 	
•	สะดวกต่อการติดตั้งและซ่อมบ�ารุง
•	ต้องการพื้นที่ในการติดตั้ง
•	มีแนวโน้มที่จะเกิดการรั่ว

•	ติดตั้งเข้ากับแผ่นรอง	(Sub	Plate	Mounted) •	โครงสร้างเป็นแบบง่าย	ๆ 	
•	สะดวกต่อการติดตั้งและซ่อมบ�ารุง
•	มีแนวโน้มที่จะเกิดการรั่ว
•	ต้องการพื้นที่ในการติดตั้ง
•	เปลี่ยนวาล์วใหม่ได้ง่าย

•	ติดตั้งซ้อนกัน	(Stack	Mounted) •	มีความยืดหยุ่นน้อย
•	เหมาะกับวาล์วที่มีขนาดเล็ก
•	ต้องการพื้นที่ในการติดตั้งน้อย
•	ต้นทุนในการติดตั้งต�า่

•	ติดตั้งกับหน้าแปลน	(Flange	Mounted) •	ใช้กับชุดควบคุมปั๊มเพียงอย่างเดียว
•	ต้องการพื้นที่ในการติดตั้งน้อย

•	ติดตั้งกับก้อนแมนิโฟลด์	(Manifold	Mounted) •	การติดตั้งอยู่ในชุดเดียวกัน
•	โอกาสรั่วไหลน้อย
•	ค้นหาจุดเสียค่อนข้างยาก
•	ต้นทุนค่อนข้างสูงส�าหรับปริมาณงานน้อย	ๆ 	

1.4 กำรควบคุมระบบไฮดรอลิก
ดังที่เคยกลาวไว ในขางตนวาระบบไฮดรอลิกประกอบดวย 3 สวนหลัก คือ (1) สวน 

ตนก�าลัง (2) สวนควบคุมก�าลัง และ (3) สวนขับเคลื่อน โดยในสวนของการควบคุมก�าลังที่มัก

ใชเปนวาลวควบคุมทิศทางน�้ามันเปนหลักนั้นอาจถูกสั่งการดวยกลามเนื้อมนุษย กลไก น�้ามัน 

หรือไฟฟ้า ดังแสดงในรูปที่ 1.13
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รูปที่ 1.13 โครงสรางของการควบคุมระบบไฮดรอลิก

ส�าหรบัในสวนของวาลวควบคมุระบบไฮดรอลกิ โดยท่ัวไปน้ันสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม 

ดังท่ีเคยกลาวถึงไว ในขางตน คอื วาลวควบคมุความดนั วาลวควบคุมทิศทาง และวาลวควบคุม

การไหล โดยเฉพาะอยางยิง่วาลวทีม่หีนาทีห่ลกัในการควบคมุทศิทางการเคลื่อนทีข่องอปุกรณ 

ท�างาน อันไดแก กระบอกสูบหรือมอเตอรไฮดรอลิก มีการท�างานอยู 2 ลักษณะ คือ วาลวที่มี 

การท�างานแบบเปิด/ปิด (On/Off) หรอืในบางครัง้อาจเรียกวา สวติชิงวาลว (Switching Valve) กับ 

วาลวทีม่กีารท�างานแบบตอเนื่อง หรอือาจเรยีกไดวาเปนวาลวแบบแอนะลอ็ก (Analog Valve) 

ดังน้ันส�าหรับในที่นี้หากยึดเอาลักษณะการท�างานของวาลวมาเปนเงื่อนไขในการก�าหนด

ประเภทของการควบคุมระบบไฮดรอลิก จึงสามารถแบงการควบคุมออกเปน 2 ลักษณะดวย 

เชนเดียวกัน กลาวคือ ระบบการควบคุมวาลวที่ท�างานเปนแบบเปิด/ปิด กับระบบการควบคุม

วาลวที่ท�างานเปนแบบตอเนื่อง ซึ่งรายละเอียดการควบคุมทั้งสองแบบจะไดกลาวถึงในล�าดับ

ตอไป

1.4.1 ระบบกำรควบคุมวำล์วที่ท�ำงำนแบบเปิด/ปิด
โดยปกติทั่วไปการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอุปกรณท�างานมักใชวาลวควบคุม

ทิศทางเปนหลัก ซึ่งการเลื่อนตัวของวาลวควบคุมทิศทางเองเปนการท�างานแบบเปิด/ปิด และ

การเลื่อนตัวจะถูกสั่งการดวยหลากหลายวิธี เชน กลามเนื้อ (มือ เทา) กลไก (ลูกกลิ้ง) น�้ามัน 

หรือไฟฟ้า เปนตน ตัวอยางของรูปที่ 1.14 เปนระบบการควบคุมวาลวที่ท�างานแบบเปิด/ปิด 

ดวยกลไก หรือวาลวลูกกลิ้งและวาลวตาง ๆ  ที่น�ามาตอรวมกันเปนวงจรไฮดรอลิก
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รูปที่ 1.14 การควบคุมดวยกลไกและวาลวที่สั่งการดวยน�้ามัน

ส�าหรับรูปที่ 1.15 เปนตัวอยางการควบคุมวาลวหลักที่ท�างานแบบเปิด/ปิด ที่สั่งการดวย

สัญญาณไฟฟ้า (Solenoid Valve) ดวยอุปกรณและวงจรไฟฟ้า

รูปที่ 1.15 การควบคุมดวยอุปกรณไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า

1.4.2 ระบบกำรควบคุมวำล์วที่ท�ำงำนแบบต่อเนื่อง
วาลวในระบบไฮดรอลิก นอกเหนือจากกลุมที่มีลักษณะการท�างานเปนแบบเปิด/ปิด แลว 

ยังมีวาลวอีกกลุมหนึง่ทีม่ลีกัษณะการท�างานแบบตอเนื่องดงัที่ไดกลาวถงึไว ในขางตน ซึง่วาลว

ในกลุมที่มีการท�างานแบบตอเนื่องนี้โดยทั่วไปยังแบงไดอีก 2 กลุม คือ พรอพอรชันนัลวาลว 

(Proportional Valve) และเซอรโววาลว (Servo Valve) โครงสราง สวนประกอบ หลักการ

ท�างาน และรายละเอียดดานเทคนิคตาง ๆ  จะขอกลาวถึงในบทตอ ๆ  ไป
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เม่ือวาลวมีการท�างานงานเปนแบบตอเนื่อง ดังนั้นสัญญาณที่ใช ในการขับวาลวก็ตอง

เปนแบบตอเนื่องดวยเชนกัน โดยทั่วไปมักใชวงจรขับและขยายทางอิเล็กทรอนิกส (Amplifier 

or Driver) รูปที่ 1.16 เปนตัวอยางระบบควบคุมวาลวที่ท�างานเปนแบบตอเนื่องที่มีลักษณะ 

การควบคุมที่เรียกวา การควบคุมแบบวงรอบเปิด (Open Loop Control) วาลวหลักที่น�ามา

ใชสวนใหญเปนพรอพอรชันนัลวาลว การควบคุมลักษณะเชนน้ี จึงอาจมีช่ือเรียกอีกอยางวา

เปน พรอพอรชันนัลไฮดรอลิก

รูปที่ 1.16 การควบคุมพรอพอรชันนัลวาลวดวยวงจรขับและอุปกรณไฟฟ้า

อยางไรก็ตาม การควบคุมแบบวงรอบเปิดในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคาตัวแปรตาง ๆ  

ท่ีอยูในระบบจะสงผลใหผลลัพธที่ไดจากการท�างานไมวาจะเปนความเร็ว ต�าแหน่ง ความดัน 

หรือแรง มีการเปลี่ยนแปลงไปจากคาเดิมหรือคาที่ตองการ ดังนั้นเพื่อแกไขหรือพัฒนาระบบ

การควบคมุวาลวทีท่�างานแบบตอเนื่องใหตอบสนองความตองการดงักลาว การควบคมุแบบวง

รอบปิด (Closed Loop Control) จึงเปนทางออกหนึ่ง รูปที่ 1.17 แสดงตัวอยางการควบคุม

วาลวทีท่�างานแบบตอเนื่องแบบวงรอบปิด ซึง่อาจใชเปนพรอพอรชนันลัวาลวหรอืเซอรโววาลว

ก็ได แตโดยสวนใหญมกันยิมใชเซอรโววาลว ประกอบกับการควบคุมในลักษณะน้ีจ�าเปนตองใช

เซนเซอรในการตรวจวัดคาที่ตองการควบคุม เชน ในรูปเปนการใชเซนเซอรตรวจจับต�าแหน่ง

ของกานสูบ ดังนั้นควบคุมในลักษณะเชนนี้ อาจเรียกอีกอยางวาเปน เซอรโวไฮดรอลิก
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รูปที่ 1.17 การควบคุมแบบวงรอบปิดหรือระบบเซอรโวไฮดรอลิก

รายละเอียดตาง ๆ  ของทั้งการควบคุมแบบวงจรเปิดหรือระบบพรอพอรชันนัลไฮดรอลิก 

และการควบคุมแบบวงรอบปิดหรือระบบเซอรโวไฮดรอลิก จะเปนเนื้อหาหลักของหนังสือเลม

นี้และกลาวถึงในล�าดับตอไป

1.5 สรุป
ระบบไฮดรอลิกอุตสาหกรรม เปนระบบที่อาศัยการไหลและความดันของน�้ามันในการสง

ถายก�าลงังาน ดวยลกัษณะเดนของการใหก�าลังทีส่งูเมื่อเทียบกับระบบอื่น ๆ  จงึท�าใหไดรับความ

นิยมอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมหนัก การประยุกตใชงานสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม 

คอื เครื่องจกัรทีต่ดิตัง้อยูกบัทีก่บัเครื่องจกัรกลเคลื่อนที ่สวนประกอบหลกัของระบบไฮดรอลกิ

ประกอบไปดวย (1) ชดุตนก�าลงัท�าหนาที่ในการสรางการไหลและความดนัใหกับระบบ ประกอบ

ไปดวย ปั๊ม ชุดขับปั๊ม ถังเก็บน�้ามัน วาลวปลดความดัน (2) อุปกรณควบคุมซึ่งประกอบไปดวย 

วาลวควบคุมทิศทาง วาลวควบคุมการไหล และวาลวควบคุมความดัน (3) อุปกรณท�างานซึ่ง

มีหนาที่ในการเปลี่ยนการไหลและความดันใหเปนพลังงานกล ประกอบไปดวย กระบอกสูบ 

มอเตอร และอุปกรณจ�ากัดการหมุน

ส�าหรับในการควบคุมการท�างานของระบบไฮดรอลิกนั้น สามารถควบคุมไดตั้งแตการใช 

อปุกรณไฮดรอลกิ การใชอปุกรณไฟฟ้าควบคมุ การใชตัวควบคุมแบบโปรแกรมไดหรอื PLC ซึง่

การควบคมุทีก่ลาวมาวาลวทีอ่ยูในระบบจะท�างานเปนแบบเปิด/ปิด นอกเหนือจากการควบคุมท่ี

กลาวมาแลวในปัจจบุนั มกันยิมน�าวาลวทีท่�างานแบบตอเนื่องหรอืทีเ่รยีกวา พรอพอรชนันลัวาลว 

และเซอรโววาลว มาใช ในระบบไฮดรอลิก ท�าใหเกิดเปนระบบการควบคุมที่เรียกวา ระบบ 

พรอพอรชันนัลไฮดรอลิกและระบบเซอรโวไฮดรอลิก 
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1. จงใหความหมายของระบบไฮดรอลิก

2. การประยุกตใชงานระบบไฮดรอลิกในอุตสาหกรรมมี 2 กลุม อะไรบาง

3. จงบอกถึงขอไดเปรียบของระบบไฮดรอลิก

4. ขอเสียของระบบไฮดรอลิกมีอะไรบาง

5. จงบอกถึงสวนประกอบหลักของระบบไฮดรอลิก

6. น�า้มันไฮดรอลิกมีหนาที่อะไร

7. ปั๊มไฮดรอลิกมีกี่ประเภทอะไรบาง

8. จงบอกถึงหนาที่ของถังเก็บน�้ามันไฮดรอลิก

9. สามารถติดตั้งชุดกรองไดที่ใดบาง

10. อุปกรณท�างานในระบบไฮดรอลิกมีกี่ประเภทอะไรบาง

11. วาลวในระบบไฮดรอลิกมีกี่ประเภทอะไรบาง

12. หากยึดเอาลักษณะการท�างานของวาลวหลักมาเปนตัวแบงประเภทของการควบคุม 

จะสามารถแบงการควบคุมออกไดกี่ประเภทอะไรบาง

13. พรอพอรชันนัลและเซอรโววาลวมีลักษณะการท�างานเปนแบบใด

14. การควบคุมแบบวงรอบเปิดหมายถึงอะไร

15. จงใหความหมายของการควบคุมแบบวงรอบปิด

ค�ำถำมท้ำยบท
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ด้านไฮดรอลิก ไฟฟา้ อิเล็กทรอนิกส์และการควบคุม เข้าไว้ ในระบบเดียวกัน ท่ีสําคัญภายในเล่ม
ยังได้สอดแทรกการเรียนรู้การทําความเข้าใจด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จําลอง (Computer 
Simulation Software) ซ่ึงสามารถสืบค้น ดาวน์ โหลด ติดตั้ง และใช้งานจากอินเทอร์เน็ต 
หนังสือเล่มน้ีสามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาไฮดรอลิก ระดับปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์/ครุศาสตร์อุตสาหกรรม รายวิชานิวแมติกและไฮดรอลิก
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล/วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ/ครุศาสตร์ 
อุตสาหกรรม รวมท้ังรายวิชานิวแมติกและไฮดรอลิก ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล/ 
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากน้ียังสามารถใช้ประกอบการอบรม 
กับสถานประกอบการอุตสาหกรรมอีกด้วย

การศึกษา
• ปริญญาเอก สาขาไฟฟา้ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ                            

การทํางาน
• ปจัจุบันดํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล       
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การอบรม/ดูงาน
• ผ่านการอบรมและดูงานด้านระบบอัตโนมัติจากหลายประเทศ ได้แก่          
  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
  สาธารณรัฐประชาชนจีน ญ่ีปุน่ และสิงคโปร์
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  แบบฟซัซีลอจิก 

ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรมท่ีอาศัยการขับเคล่ือนและส่งถ่าย 
กําลังด้วยระบบไฮดรอลิก นิยมนําพรอพอร์ชันนัลและเซอร์ โววาล์ว (Proportional and 
Servo Valves) เข้ามาประยุกต์ ใช้ ในระบบ ส่งผลให้การขับเคล่ือนน่ิมนวล เท่ียงตรง แม่นยํา 
ประหยัดพลังงาน รวมท้ังสามารถลดจํานวนอุปกรณ์และความซับซ้อนของวงจรไฮดรอลิกเดิม 
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ให้น้อยลง โดยมุ่งเน้นและให้ความสําคัญกับระบบพรอพอร์ชันนัลและเซอร์โวไฮดรอลิก
(Proportional and Servo Hydraulic Systems) ซึ่งมีเน้ือหาเป็นการผสานเทคโนโลยี
ด้านไฮดรอลิก ไฟฟา้ อิเล็กทรอนิกส์และการควบคุม เข้าไว้ ในระบบเดียวกัน ท่ีสําคัญภายในเล่ม
ยังได้สอดแทรกการเรียนรู้การทําความเข้าใจด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จําลอง (Computer 
Simulation Software) ซ่ึงสามารถสืบค้น ดาวน์ โหลด ติดตั้ง และใช้งานจากอินเทอร์เน็ต 
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เจาะลึกเทคโนโลยีสมัยใหม่
ด้านไฮดรอลิกอุตสาหกรรม 
เรียนรู้และทําความเข้าใจด้วยโปรแกรม
จําลองการทํางานของระบบเทคโนโลยี
ไฮดรอลิกอุตสาหกรรมแบบใหม่
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