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Pneumatic Systems

Mechanical Engineering

ระบบนิวแมติก
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ความเปนมาของระบบนิวแมติก

นิวแมติก (pneumatic) มาจากคําวานิวมา (pneuma) เปนภาษากรีก

โบราณ หมายถึง ลมหรือลมหายใจ ลมอัดเปนพลังงานเกาแกที่มนุษย

รูจักนํามาใชประโยชนเปนเวลาหลายพันปมาแลว
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ระบบนิวแมติก

ระบบนิวแมติก หมายถึง ระบบการทํางานที่ใชอากาศเปนตัวสงกําลังใน
การทํางานของเครื่องจักรตางๆ
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ความสมัพันธระหวางแรง ความดนั และพื้นที่
 จากกฎของปาสคาล

F = P x A
เมื่อ F = แรงที่กระทําจากภายนอก (N)

P = ความดัน (N/m2)

A = พื้นที่หนาตัดของลูกสูบ (m2)
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ขอดีของระบบนิวแมติก

1. การเคลื่อนที่ในแนวตรง ในระบบนิวแมติกการเคลื่อนที่ในแนวตรง

กระทําไดงายกวา คือ จะใชอุปกรณทํางานประเภทกระบอกสูบซึ่งไม

จําเปนตองใชระบบแมคคานิกสเขามาชวย

2. ระบบเบรกหรือระบบหยุด ในระบบนิวแมติกทําไดงายกวามาก ถา

เราตองการใหการทํางานของเครื่องจักรหยุดที่ตําแหนงใดเราก็จะเลือก

กระบอกสูบที่มีระยะชักตามตําแหนงที่เราตองการ

3. การปรับความเร็ว ในระบบนิวแมติกสะดวกกวามาก โดยจะใช
อุปกรณควบคุมความเร็วตอเขากับระบบ งาย สะดวก รวดเร็ว และ
ราคาถูก
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ขอดีของระบบนิวแมติก

4. การบํารุงรักษาและซอมบํารุงงาย ในระบบนิวแมติกการบํารุงรักษาไม
ยุงยากเหมือนกับระบบไฟฟา โดยเฉพาะการตรวจหาขอบกพรองของ
เครื่องจักงายกวาระบบไฟฟาไมจําเปนตองตัดกําลังที่สงใหกับระบบออก

จากวงจร

5. มีความปลอดภัยสูง อุปกรณระบบลมไมเกิดความเสียหายถึงแมวาจะ

ใชงานเกินกําลัง เมื่อเกิดขอบกพรองในวงจรก็ไมเกิดอันตรายตอ

ผูใชเครื่องจกัรกลนั้น 
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ขอเสียของระบบนิวแมติก

1. มีเสียงดัง เมื่อปอนลมเขาไปในระบบการควบคุมอุปกรณทํางาน

ตางๆของระบบจะตองระบายลมออกทางดานวาลวควบคุม แมวาวาลว

ที่ควบคุมจะมีตัวเก็บเสียง (silencer) ติดอยูก็ตาม ก็ยังทําใหเกิดเสียงดัง

ขณะที่เครื่องจักรทํางาน

2. ความดันของลมเปลี่ยนเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ความดันของลมจะ

มีคาเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและความดันจะลดลงเมื่ออุณหภูมิลดลง 

เปนผลทําใหการควบคุมในระบบเปลี่ยนแปลง
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ขอเสียของระบบนิวแมติก

3. อากาศมีความชื้นเมื่ออัดตัว ลมอัดถูกทําใหเย็นลงหลังจากการอัดเขา

ในถังเก็บซึ่งทําใหเกิดการกลั่นตัวเปนหยดน้ําและเมื่อความชื้นเขาไป

ในระบบการควบคุม ก็จะทําใหตัวทํางานและวาลวควบคุมชนิดตางๆ

เกิดสนิมและจะทําใหอายุการใชงานของอุปกรณสั้นลง

4. เนื่องจากลมสามารถอัดตัวได จึงทําใหเกิดการเคลื่อนที่ของตัวทํางาน

ในขณะที่ที่มีโหลดมีโอกาสเคลื่อนที่ไมสม่ําเสมอ
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วิธีการควบคมุระบบนิวแมติก

การควบคุมดวยลมอัด

การควบคุมนิวแมติกดวยไฟฟา

การควบคุมนิวแมติกดวย PLC

การควบคุมแบบผสม
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พื้นฐานทางฟสกิสของระบบนิวแมติก

ระบบนิวแมติก เปนระบบที่ใชลมอัดหรืออากาศเปนตนกําลัง จึงมี

ความสัมพันธกับแรง ความดัน อุณหภูมิ และความชื้น

- ความดัน (Pressure)

- อุณหภูมิ (Temperature)

- ความชื้น (Humidity)
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ความดัน (Pressure)

ความดัน  หมายถึงแรงตอหนวยพื้นที่ที่กระทํา ณ จุดใดๆ

ความดันสัมบูรณ (Absolute pressure) คือ ความดันบรรยากาศตั้งแต

ความดันสุญญากาศถึงความดันเกจ

ความดันเกจ (Gauge pressure) คือ คาที่อานไดจากความดันเกจวัด

ความดันของไหลที่ตอกับเกจและความดันบรรยากาศ เปนความดันที่

แสดงคาสูงกวาความดันบรรยากาศ

ความดันสูญญากาศ(Vacuum pressure) คือ ความดันจากความดัน

ศูนยสัมบูรณ ไปจนถึงความดันบรรยากาศ
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ความดันสัมบูรณ (absolute pressure, Pabs) เปนคาความดันเทียบกับ

สูญญากาศ(vacuum pressure, Pv )

ความดันเกจ (gage pressure, P
g
) เปนคาความดันเทียบกับความ

ดันบรรยากาศ (atmospheric pressure, Patm )

ความดันสัมบูรณ = ความดันเกจ + ความดันบรรยากาศ

ความดันเกจ = ความดันสัมบูรณ - ความดันบรรยากาศ

ความดันสูญญากาศ = ความดันบรรยากาศ - ความดันสัมบูรณ

ความดัน (Pressure)
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การแสดงคาความดนัตาง ๆ 
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การเปรียบเทียบหนวยวัดคาความดัน 
Pa bar kgf/cm2 atm mmH2O mmHg or 

Torr
psi

Pa
1 1x10-5 1.01972

x10-5
9.86923

x10-6
1.01972

x10-1
7.50062

x10-3
1.45038

x10-4

bar
1x105 1 1.01972 9.86923

x10-1
1.01972

x104
7.50062

x102
1.45038

x10

kgf/cm2
9.80665

x104
9.80665

x10-1 1 9.67841
x10-1 1x104 7.35559

x102
1.42234

x10

atm 1.01325
x105 1.01325 1.03323 1x104 1.03323

x102
7.60
x10 1.46960

mmH2O 9.80665
x10-5 9.80665 1x10-4 9.67841

x10-5 1 7.35559
x10-2

1.42234
x10-3

mmHg or 
Torr

1.33322
x102

1.33322
x10-3

1.35951
x10-3

1.31579
x10-3

1.35951
x10- 1 1.93368

x10-2

psi 6.89473
x103

6.89473
x10-2

7.03065
x10-2

6.80457
x10-2

7.03067
x102

5.17147
x10 1
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อุณหภูม ิ(Temperature)

อุณหภูมิ หมายถึง ระดับความรอนที่มีอยูของสารในสภาวะตางๆ
เครื่องวัดอุณหภูมิ คือ เทอรโมมิเตอร 

0 องศาเซลเซียส (°C ) = 273 องศาเคลวิน (K)
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ความชื้น (Humidity)

ความชื้น ความชื้น หมายถึง ปริมาณไอน้ําที่มีปะปนอยูในอากาศซึ่งปริมาณไอน้ํา 

ถาไอน้ํานี้มีปริมาณมากพอภายใตสภาวะของอุณหภูมิและความดันก็จะรวมตัว

กลั่นเปนหยดน้ําได การกลั่นตัวเปนหยดน้ําขึ้นอยูกับความชื้นสัมพันธ 

ความชื้นสัมบูรณ (absolute humidity) หมายถึงจํานวนไอน้ําที่มีอยูในอากาศจริง
มีหนวยเปนกรัมตอลูกบาศกเมตร  
ความชื้นสัมพัทธ (relative humidity)หมายถึงคาความชื้นที่คิดเปนเปอรเซ็นต

 ซึ่งจะเปนความสัมพันธกันระหวางความชื้นสัมบูรณกับปริมาณความอิ่มตัวของ

ไอน้ําในอากาศภายในสภาพความดันและอุณหภูมิปกติ
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ความชื้น (Humidity)

ปริมาณความอิ่มตัวของไอน้ําในอากาศ (saturation quantity)หมายถึงจํานวนไอ

น้ําที่อากาศสามารถรับไวได จนถึงจุดมากที่สุด หรือเรียกวาจุดอิ่มตัว
มีหนวยเปนกรัมตอลูกบาศกเมตร 

100
Quantity  Saturation

Humidity AbsoluteHumidity Relative ×=

ความชื้นที่มีอยูในอากาศหรือในลมอัดที่เราจะใชสามารถคํานวณได


