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สัญลักษณ วาลว และอุปกรณทํางานในระบบนิวแมตกิ

Mechanical Engineering
2

สัญลักษณในระบบนิวแมติก

Energy Supply

Compressor Water separator

Air receiver Lubricator

Filter Pressure regulator
P (1)

A (2)

R (3)

3

สัญลักษณในระบบนิวแมติก

Energy Supply

Air service unit

Pressure source

4

สัญลักษณในระบบนิวแมติก

Actuating devices

Single acting cylinder 

Double acting cylinder 

Double acting cylinder with cushioning one direction

Double acting cylinder with adjustable cushioning both direct
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5

สัญลักษณในระบบนิวแมติก

Actuating devices

Double acting cylinder with double ended piston rod

Air motor, rotation in one direction 

Air motor, rotation in both direction

Air motor, rotation in both direction variable capacity 
6

สัญลักษณในระบบนิวแมติก

Processing Element

Check valve Flow control valve

Spring load check valve

Shuttle valve ( OR function )

Two pressure valve ( AND function )

X Y

A

X Y

A

7

สัญลักษณในระบบนิวแมติก

Processing Element

One way flow control valve

Quick exhaust valve

Sequence valve external source

Pneumatic counter

P A

P

A

R

P

A

Z (12)
Y (10)

A (2)

P (1)
8

สัญลักษณในระบบนิวแมติก

Processing Element

Pressure sequence valve

Vacuum valve

Time delay valve, Normally close

R (3)P (1)Z (12)

A (2)

R (3)P (1)Z (12)

A (2)

P (1)
R (3)

Z (12)

A (2)
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9

สัญลักษณในระบบนิวแมติก

Directional control valve

Valve position

Closed path

Flow path

External port

10

สัญลักษณในระบบนิวแมติก

ตัวอยาง

2 / 2  way 

Number of position

Number of port

11

สัญลักษณในระบบนิวแมติก

3/2 way, normally closed 5/2 way 

4/2 way 5/3 way, center close

3/2 way, normally open 

4/3 way center open 

12

สัญลักษณในระบบนิวแมติก

Method of actuation

General manual operation Pedal operation

Push button Roller operation 

Lever operation Spring return
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13

สัญลักษณในระบบนิวแมติก

Method of actuation

Indirect pneumatic actuation (pilot)

Single solenoid operation

Double solenoid operation

Single solenoid with pilot operation
14

สัญลักษณในระบบนิวแมติก

Method of actuation

Double solenoid and manual with pilot operation 

15

สัญลักษณในระบบนิวแมติก

ตัวอยาง Directional control valve

P (1) R (3)

A (2)

P (1) R (3)

A (2)

Z (12)

P (1) R (3)

A (2)

P (1) R (3)

A (2)

Z (12) Y (10)

P (1) R (3)

A (2)

B (2)

Z (14)

A (4)

P (1)
R (3)S (5)

P (1) R (3)

A (2)

B (2)A (4)

P (1)
R (3)S (5)

P (1)
R (3)S (5)

B (2)A (4)
B (2)A (4)

P (1)
R (3)S (5)

16

ชนิดของวาลวในระบบนิวแมติก

วาลวควบคุมทิศทาง (directional control valves)

วาลวควบคุมอัตราการไหล (flow control valves)

วาลวควบคุมอัตราการไหลทางเดียว (non return valves)

วาลวควบคุมความดัน (pressure valves)

วาลวปด-เปด และวาลวผสม (shut off valve and valve componations)



5

17

ระบบการเขียนสัญลักษณของวาลวควบคุมทศิทาง

ในอุตสาหกรรม

ASA (American Standard Association)

ISO (International Standard Organization)

JIS (Japanese Industrial Standard)

J.I.C. (Joint Industry Congress)

DIN (Deutsche Industry Norm)

C.E.T.O.P (Committee European Transmission Oil Pneumatic)

18

วาลวควบคุมทศิทาง (directional control valves)

ทําหนาที่ในการกําหนดทิศทางลมเพื่อใหไหลไปในทิศทางตามที่

ตองการ เพื่อใหกระบอกสูบทํางานหรือหยุดทํางาน หรือหยุดคาง
ตําแหนงการทํางานได

19

ชนิดของวาลวควบคุมทิศทาง

วาลวแบบพอพเพต (poppet valve)

- วาลวแบบลูกบอลนั่งบา (ball seat valve)

- วาลวแบบแผนกลมนั่งบา (disc seat valve)

วาลวแบบเลื่อน (slide valve )

- วาลวแบบลูกสูบเลื่อน (piston slide valve)

- วาลวแบบลูกสูบและแผนเลื่อน (piston flat slide valve)

- วาลวแบบแผนหมุนหรือโรตารี (plate slide valve, rotary slide valve)

20

วาลวแบบพอพเพต (poppet valve)

เปนวาลวที่ปด-เปดวาลวโดยใชลูกบอลหรือแผนกลม

มีโครงสรางที่งาย ราคาถูก
อายุการใชงานนานและการชํารุดของซีลมีนอย

ขอเสียคือ ตองใชแรงกดมากในการเลื่อนวาลว เพราะมีแรงตานของ
สปริง
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21

โครงสรางของวาลวควบคุมทศิทางแบบพอพเพต

วาลวควบคุมทิศทาง 2/2 แบบลูกบอลนั่งบาวาลว

22

โครงสรางของวาลวควบคุมทศิทางแบบพอพเพต

วาลวควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปดแบบลูกบอลนั่งบาวาลว

23

โครงสรางของวาลวควบคุมทศิทางแบบพอพเพต

วาลวควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปด แบบแผนกลมนั่งบาวาลว

24

โครงสรางของวาลวควบคุมทศิทางแบบพอพเพต

วาลวควบคุมทิศทาง 

4/2 เลื่อนลิ้นไปดวย

ลมดัน และเลื่อนลิ้น

กลับดวยสปริง
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25

โครงสรางของวาลวควบคุมทศิทางแบบพอพเพต

วาลวควบคุม

ทิศทาง 3/2 ปกติปด 

เลื่อนลิ้นดวยมือกด

ละลมชวย เลื่อนลิ้น

กลับดวยสปริง

26

โครงสรางของวาลวควบคุมทศิทางแบบพอพเพต

วาลวควบคุม

ทิศทาง 4/2 เลื่อน

ลิ้นดวยกลไก

ลูกกลิ้งกดทางเดียว

และลมชวย เลื่อน

ลิ้นกลับดวยสปริง

27

โครงสรางของวาลวควบคุมทศิทางแบบพอพเพต

วาลวควบคุม

ทิศทาง 3/2 

ปกติปด เลื่อน

ลิ้นดวยขดลวด

แมเหล็กไฟฟา 

เลื่อนลิ้นกลับ

ดวยสปริง

28

วาลวแบบเลื่อน (slide valve)

วาลวแบบเลื่อนเปนวาลวที่มีโครงสรางภายในเปนลูกสูบที่เลื่อนไปมาใน

เรือนวาลว มีหลายชนิด คือ แบบลูกสูบเลื่อน แบบลูกสูบและแผนเลื่อน 
และแบบหมุน

การเลื่อนของลูกสูบจะใชแรงเพียงเล็กนอย

การเลื่อนของวาลวทําไดหลายวิธี คือ ใชกลามเนื้อ กลไก ลม ขดลวด
แมเหล็กไฟฟา
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29

โครงสรางของวาลวควบคุมทศิทางแบบเลื่อน

วาลวควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปด เลื่อนลิ้นไปดวยมือ เลื่อนลิ้นกลับดวย
สปริง

30

โครงสรางของวาลวควบคุมทศิทางแบบเลื่อน

วาลวควบคุมทิศทาง 5/2 เลื่อนลิ้นไปดวยมือกด เลื่อนลิ้นกลับดวย
สปริง

31

วาลวแบบลูกสบูและแผนเลื่อน (piston flat slide valve)

วาลวแบบนี้ลูกสูบเลื่อนจะเปนตัวบังคับแผนเลื่อนใหควบคุมทิศทางลม 
ทําใหลูกสูบมีการเสียดสีนอยเพราะไมตองเลื่อนผานรูลมเขาออก

32

โครงสรางของวาลวควบคุมทศิทางแบบลูกสูบและ

แผนเลื่อน (piston flat slide valve)

วาลวควบคุมทิศทาง 4/2 แบบลูกสูบและแผนเลื่อน (เลื่อนลิ้นไปและ

กลับดวยลม)
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33

โครงสรางของวาลวควบคุมทศิทางแบบลูกสูบและ

แผนเลื่อน (piston flat slide valve)

วาลวควบคุม

ทิศทาง 4/2 แบบ
ลูกสูบและแผน

เลื่อน (เลื่อนลิ้นไป

และกลับดวยการ

ระบายลมทิ้ง)

34

วาลวแบบแผนหมนุหรือโรตารี

(plate slide valve, rotary slide valve)

วาลวแบบนี้จะมีโครงสรางที่บังคับการทํางานดวยมือหรือเทา การเลื่อน
ลิ้นเปนแบบหมุน โดยมีแผนหมุนซึ่งติดอยูกับแขนโยกเปนตัวเลื่อน
เปลี่ยนตําแหนงการจายลม

35

โครงสรางของวาลวควบคุมทิศทางแบบวาลวแบบแผน

หมุนหรือโรตาร(ีplate slide valve, rotary slide valve)

วาลวควบคุมทิศทาง 4/3 แบบหมุนหรือโรตารี

36

วาลวควบคุมอัตราการไหล (flow control valves)

วาลวชนิดนี้มีหนาที่ในการควบคุมปริมาณการไหลของอากาศที่เขาหรือ

ออกจากอุปกรณการทํางาน

การควบคุมปริมาณการไหลของอากาศจะทําใหสามารถควบคุม

ความเร็วของระบบที่ทํางานในขณะที่ทํางานได
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37

วาลวควบคุมอัตราการไหล (flow control valves)

วาลวควบคุมอัตราการไหลชนิดปรับการไหลไมได

38

วาลวควบคุมอัตราการไหล (flow control valves)

วาลวควบคุมอัตราการไหลชนิดปรับการไหลได

39

วาลวควบคุมอัตราการไหลทางเดียว (non return valves)

วาลวกันกลับ (check valves)

วาลวกันกลับสองทาง (shuttle valves)

วาลวความดันสองทาง (two pressure valves)

วาลวปรับอัตราการไหลทางเดียว (flow control valves or restrictor 

check valves)

วาลวคายไอเสียเร็ว (quick-exhaust valves)

40

วาลวควบคุมอัตราการไหลทางเดียว (non return valves)

วาลวกันกลับ (check valves)
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41

วาลวควบคุมอัตราการไหลทางเดียว (non return valves)

วาลวกันกลับสองทาง (shuttle valves)

42

วาลวควบคุมอัตราการไหลทางเดียว (non return valves)

วาลวความดันสองทาง (two pressure valves)

43

วาลวควบคุมอัตราการไหลทางเดียว (non return valves)

วาลวปรับอัตราการไหลทางเดียว (flow control valves or restrictor 

check valves)

44

วาลวควบคุมอัตราการไหลทางเดียว (non return valves)

วาลวคายไอเสียเร็ว (quick-exhaust valves)
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45

วาลวควบคุมความดัน (pressure valves)

วาลวควบคุมความดัน คือ วาลวที่ควบคุมความดันดานการใชงานใหมี

คาคงที่ตามที่ตองการ แบงตามลักษณะการใชงานเปน 3 ชนิด

วาลวปรับลดความดัน (pressure regulating valve)

วาลวจํากัดความดัน (pressure limiting valve)

วาลวจัดลําดับ (sequence valve)

46

วาลวควบคุมความดัน (pressure valves)

วาลวปรับลด

ความดัน 

(pressure 

regulating 

valve) ทําหนาที่

รักษาความดัน

ใหคงที่เสมอ

47

วาลวควบคุมความดัน (pressure valves)

วาลวจํากัดความดัน (pressure limiting valve) ทําหนาที่เปนวาลวความ

ปลอดภัย รักษาไมใหความดันสูงเกินกวาที่กําหนด

48

วาลวควบคุมความดัน (pressure valves)

วาลวจัดลําดับ 

(sequence valve) 

เปนวาลวที่สะสม

ความดันจนถึง

ที่ตั้งไวจึงจะ

ทํางาน
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49

วาลวปด-เปด และวาลวผสม

(shut off valve and valve compo nations)

วาลวปด-เปด (Shut Off Valve ) มีหนาที่เปดและปดการไหลของลม

50

วาลวปด-เปด และวาลวผสม

(shut off valve and valve compo nations)

วาลวตั้งเวลาหรือวาลวหนวงเวลา(time delay valve)ปกติปด (normally 

closed)

51

วาลวปด-เปด และวาลวผสม

(shut off valve and valve compo nations)

วาลวตั้งเวลา

หรือวาลวหนวง

เวลา(time delay 

valve)ปกติเปด 

(normally 

opened)

52

อุปกรณทํางานในระบบนิวแมติก (actuator)

จะทําหนาที่ในการเปลี่ยนพลังงานของความดันลมใหเปนพลังงานกลใน

รูปแบบตางๆ โดยสวนใหญอยูในรูปการเคลื่อนที่ แบงตามลักษณะการ

ทํางานได 2 แบบคือ

อุปกรณทํางานในแนวเสนตรง เชน กระบอกสูบชนิดตางๆ

อุปกรณทํางานในแนวหมุน เชน มอเตอรลม
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53

อุปกรณทํางานในแนวเสนตรง

กระบอกสูบทางเดียว (single acting cylinder) เมื่อลมอัดเขาทางดานลูกสูบจะ

ทําใหลูกสูบเคลื่อนที่ออก เมื่อปลอยลมทิ้งทางดานลูกสูบ ลูกสูบจะเคลื่อนที่

กลับเองดวยแรงสปริง

54

อุปกรณทํางานในแนวเสนตรง

กระบอกสูบทํางานสองทาง (double acting cylinder) จะสามารถกําหนด

ทิศทางการทํางานเขาออกของลูกสูบโดยการจายลม

55

อุปกรณทํางานในแนวเสนตรง

กระบอกสูบทํางานสองทางชนิดไมมีเบาะลมกันกระแทก

56

อุปกรณทํางานในแนวเสนตรง

กระบอกสูบทํางานสองทางชนิดมีเบาะลมกันกระแทก
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57

อุปกรณทํางานในแนวเสนตรง

กระบอกสูบทํางานสองทางชนิดมีกานสูบสองขาง (double end rod 

cylinder) ใชในกรณีเนื้อที่การติดตั้งมีจํากัด หรือตองการแรงกระทําทั้งสอง

ดานเทากัน

58

อุปกรณทํางานในแนวเสนตรง

กระบอกสูบทํางานสองทางชนิดชวงชักหลายตําแหนง (multi-position 

cylinder)

59

อุปกรณทํางานในแนวเสนตรง

กระบอกสูบ

ทํางานสองทาง

ชนิดลูกสูบ

เคลื่อนที่ กานสูบ

อยูกับที่ (rodless

cylinder)

60

อุปกรณทํางานในแนวหมุน

มอเตอรลมแบบลูกสูบจะประกอบดวยลูกสูบที่รับลมอัดมาเปลี่ยนเปนลักษณะ 
การหมุน

มอเตอรลมแบบลูกสูบชนิดเรเดียล 
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61

อุปกรณทํางานในแนวหมุน

มอเตอรลมแบบลูกสูบชนิดแอกเซียล

62

อุปกรณทํางานในแนวหมุน

กระบอกสูบหมุน (rotary cylinder)

63

อุปกรณทํางานในแนวหมุน

ตัวอยาง กระบอกสูบหมุน (rotary cylinder)

64

อุปกรณทํางานในแนวหมุน

ตัวอยาง กระบอกสูบหมุน (rotary cylinder)


