
1

นิวแมติกไฟฟาเบื้องตน

อุปกรณไฟฟาและวาลวทํางานดวยไฟฟา

2

นิวแมติกไฟฟาเบื้องตน

การควบคุมนิวแมติกไฟฟา คือ การควบคุมการทํางานของกระบอกสูบ

หรือมอเตอรลมใหทํางานโดยใชไฟฟาควบคุมการทํางานของวาลวตางๆ

 แบงออกเปน 2 ระบบคือ

วงจรไฟฟาเปนวงจรควบคุมการทํางานของวาลวโดยใชไฟฟา (ในที่นี้

จะกลาวถึงการใชวงจรไฟฟากระแสตรง 24 โวลต)

วงจรกําลังเปนวงจรควบคุมการทํางานของอุปกรณทํางาน เชน 

กระบอกสูบหรือมอเตอรลมโดยใชลมอัด

3

อุปกรณที่ใชในระบบควบคมุนิวแมติกไฟฟา

อุปกรณที่ใชในการควบคุมนิวแมติกไฟฟา เชน สวิตซชนิดตางๆ 
คอนแทกเตอรหรือรีเลย รีเลยตั้งเวลา อุปกรณนับจํานวน และอุปกรณตรวจจับ

4

สวิตซปุมกด (push button switch)

มีสวนประกอบดังนี้ ปุมหนาสัมผัส (contact) ทําจากตัวนําไฟฟา 

โครงสรางภายนอกเปนฉนวน ทํางานโดยใชแรงภายนอกกระทํา เชน 

มือกด เมื่อปลอยจะกลับสูตําแหนงปกติ มี 3 ชนิด คือ สวิตซปุมกดปกติ

เปด สวิตซปุมกดปกติปด และสวิตซปุมกดปกติเปดและปกติปดรวมอยู

ในตัวเดียวกัน 
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5

สวิตซปุมกดปกติเปด

ในตําแหนงปกติกระแสไฟฟาไมสามารถไหลผานได เมื่อกดปุมจึงทําให

หนาสัมผัสแตะถึงกัน และทําใหกระแสไฟฟาไหลผานไดเมื่อปลอยมือ

หนาสัมผัสจะกลับสูตําแหนงปกติดวยสปริง

6

สวิตซปุมกดปกติเปด

7

สวิตซปุมกดปกติปด

ในตําแหนงปกติกระแสไฟฟาสามารถไหลผานได เมื่อกดปุมจะทําให

หนาสัมผัสเคลื่อนที่ออกจากกัน และทําใหกระแสไฟฟาไมสามารถ

ไหลผานไดเมื่อปลอยมือหนาสัมผัสจะกลับสูตําแหนงปกติ ใชสําหรับ

หยุดการทํางาน

8

สวิตซปุมกดปกติปด
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9

สวิตซปุมกดปกติเปดและปกติปดรวมอยูในตัวเดียวกัน 

ใชในการปองกันการทํางานของอุปกรณทํางาน เชน ขดลวด รีเลย 
หรือวาลวไมใหซ้ําซอนกัน คือถาตัวใดตัวหนึ่งทํางาน จะปองกันไมให
อีกตัวทํางาน

การทํางานของสวิตซชนิดนี้ เมื่อถูกกดจะทํางานสลับกัน คือ จากปกติ
เปดเปนปกติปด ปกติปดเปนปกติเปด

10

สวิตซปุมกดปกติเปดและปกติปดรวมอยูในตัวเดียวกัน

11

สวิตซกดคางตําแหนง (toggle switch)

สวิตซกดคางตําแหนง คือ อุปกรณที่ควบคุมการเปด-ปดวงจรไฟฟา 

สวนประกอบคลายกับสวิตซปุมกดแตเมื่อปลอยมือแลวยังคงคางที่

ตําแหนงทํางาน

12

สวิตซกดคางตําแหนง (toggle switch)
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13

ลิมิตสวิตซ หรือสวิตซจํากดัระยะ (limit switch)

สวนประกอบคือ ปุมหนาสัมผัสเหมือนสวิตซปุมกด ตางกันที่แรงที่ทํา
ใหสวิตซทํางาน คือใชอุปกรณทางกล เชน กานสูบ ประตูปด-เปด

การทํางานจะทํางานเมื่อมีแรงภายนอกมากระทํา เชน กานสูบเคลื่อนที่
มากด ปุมหนาสัมผัสเลื่อนและคางตําแหนงจนกวาลูกสูบจะเคลื่อนที่
กลับ

รูปที่ 11.5 ลาง

14

ลิมิตสวิตซ หรือสวิตซจํากดัระยะ (limit switch)

รูปที่ 11.5 บน

15

รีดสวิตซ (reed switch) หรือสวิตซแมเหล็ก (magnetic switch)

รีดสวิตซเปนสวิตซที่ทํางานโดยไมตองสัมผัส แตอาศัยอํานาจแมเหล็กเปนตัวสั่ง
การทํางาน เหมาะสําหรับใชในงานที่มีการตัดตอของสวิตซตลอดเวลาหรือเปน
ประจํา และงานที่มีปญหาพื้นที่ในการติดตั้งลิมิตสวิตซ

สวนประกอบ มีปุมหนาสัมผัสซึ่งทํางานดวยสนามแมเหล็ก และติดตั้งรวมกับ
กระบอกสูบชนิดพิเศษที่มีแมเหล็กถาวรรูปวงแหวนติดตั้งอยู

การทํางานเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ทําใหแมเหล็กที่ติดตั้งภายในผานรีดสวิตซ
สนามแมเหล็กจะที่ลูกสูบจะเหนี่ยวนําใหปุมหนาสัมผัสทั้งสองตอถึงกัน และเมื่อ
ลูกสูบเคลื่อนที่กลับรีดสวิตซจะหมดอํานาจแมเหล็ก ปุมหนาสัมผัสจะกลับสู
ตําแหนงปกติ

16

รีดสวิตซ (reed switch) หรือสวิตซแมเหล็ก (magnetic switch)

รูปที่ 11.6
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17

รีดสวิตซ (reed switch) หรือสวิตซแมเหล็ก (magnetic switch)

18

สวิตซความดัน (pressure switch)

สวิตซความดันทํางานโดยอาศัยความดันลมจากภายนอกมากระทําเทากับความดัน

ที่ตั้งไว ทําใหปุมหนาสัมผัสทํางาน ใชสําหรับงานควบคุมลมอัด
สวนประกอบ ดานลมอัดจะอาศัยการทํางานของกระบอกสูบ ทางดานไฟฟาเปน
สวิตซหนาสัมผัสทางไฟฟา มีทั้งตําแหนงปกติปด ปกติเปด หรือหนาสัมผัสปรับ
ไดสองทาง

รูปที่ 11.9 บน

19

สวิตซความดัน (pressure switch)

รูปที่ 11.9 ลาง

20

สวิตซแมเหลก็ไฟฟา (electro-magnetic switch) หรือรีเลย 

หรือคอนแทกเตอร (relay or contactor)

สวิตซแมเหล็กไฟฟาทํางานโดยอาศัยอํานาจแมเหล็กไฟฟาชวยใหเกิด

การตัดตอวงจรควบคุม มีการใชงานที่แตกตางกันดังนี้

คอนแทกเตอร หมายถึง อุปกรณในการตัดตอวงจรไฟฟาที่ใชกระแสไฟฟา

และแรงเคลื่อนสูง เชน ควบคุมการทํางานของมอเตอรไฟฟากระแสสลับ 

220 หรือ 380 โวลต

รีเลย หมายถึง อุปกรณที่ใชในการตัดตอวงจรไฟฟากําลังที่ใชกระแสไฟฟา

และแรงเคลื่อนต่ําๆจึงมีขนาดเล็ก เชนควบคุมจงจรระบบไฟฟากระแสตรง 

24 โวลตของระบบลิฟต ระบบควบคุมนิวแมติกไฟฟา
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21

การทาํงานของคอนแทกเตอรหรือรเีลย

22

การทาํงานของคอนแทกเตอรหรือรเีลย

ตําแหนงปกติ แกนเหล็กทั้งสองชุดจะถูกดันใหหางออกจากกันดวยสปริง 

ที่ขาทั้งสองขางของแกน

ตําแหนงทํางาน เมื่อจายกระแสไฟฟาเขาขดลวดที่พันรอบแกนเหล็ก ทํา

ใหเกิดสนามแมเหล็กและเอาชนะแรงสปริงที่ดึงดูดแกนเหล็กชุดเคลื่อนที่

ลงมา ทําใหชุดหนาสัมผัสทั้งสองชุดเปลี่ยนตําแหนงการทํางาน คือ ชุด

หนาสัมผัสปกติเปดจะตอวงจร ชุดหนาสัมผัสปกติปดจะเปดวงจร

23

รีเลยตั้งเวลา (time relay)

รีเลยตั้งเวลาเปนสวิตซที่อาศัยหลักการหนวงเวลาดวยระบบมอเตอร

ไฟฟา ระบบลม หรือระบบอิเล็กทรอนิกส 
การนําไปใชงาน เชน ควบคุมมอเตอร การปด-เปดสัญญาณไฟจราจร

แบงออกเปนสองชนิดคือ รีเลยตั้งเวลาแบบหนวงเวลาเมื่อมีสัญญาณ
ไฟเขา และหนวงเวลาเมื่อตัดสัญญาณไฟออก

24

รีเลยตั้งเวลาแบบหนวงเวลาเมือ่มีสัญญาณไฟเขา (ชนิด
จายไฟเขาขดลวดตลอดเวลา)

ตําแหนงทํางาน เมื่อจายไฟเขาขดลวดรีเลย ชุดหนาสัมผัสยังคงอยู
ตําแหนงปกติกอน เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว ชุดหนาสัมผัสจะเปลี่ยนตําแหนง
เปนตําแหนงตรงกันขาม และจะคางตําแหนงจนกวาจะหยุดจายไฟ
ใหกับขดลวดรีเลย

ใชในการควบคุมใหมอเตอรเริ่มทํางานแบบสตารททํางานตอไป หรือ
งานที่ตองการใชอุปกรณหนึ่งทํางานไประยะเวลาหนึ่งแลวหยุดทํางาน
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25

รีเลยตั้งเวลาแบบหนวงเวลาเมือ่มีสัญญาณไฟเขา (ชนิด
จายไฟเขาขดลวดตลอดเวลา)

26

รีเลยตั้งเวลาแบบหนวงเวลาเมือ่มีสัญญาณไฟออก (ชนิด
หลังจากตัดไฟออก)

ตําแหนงทํางาน เมื่อจายไฟเขาขดลวดรีเลย ทําใหชุดหนาสัมผัสเปลี่ยน
ตําแหนงทันที เชนปกติเปดเปนปกติปดทันที เมื่อหยุดจายไฟใหกับ
ขดลวดรีเลยแลวจะเริ่มนับเวลา เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไวชุดหนาสัมผัสจะ
กลับสูตําแหนงปกติ

การใชงาน ใชในการตรวจสอบวงจร

27

รีเลยตั้งเวลาแบบหนวงเวลาเมือ่มีสัญญาณไฟออก (ชนิด
หลังจากตัดไฟออก)

28

อุปกรณนับจํานวน (counter)

อุปกรณนับจํานวนทํางานโดยอาศัยสัญญาณพัลสหรือสัญญาณที่เปน

แบบปด-เปดทางไฟฟา เพื่อสั่งใหมีการนับ
หลักการทํางานเมื่อสวิตซทํางาน จะทําใหมีกระแสไหลผานขดลวด ทํา

ใหเกิดการนับ 1 ครั้ง อุปกรณนับจํานวนมีสองชนิด คือ แบบนับอยาง

เดียว และแบบตั้งจํานวนนับได 
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29

อุปกรณนับจํานวน (counter)

30

อุปกรณตรวจจับสัญญาณหรือเซนเซอร (sensor)

เซนเซอรเปนอุปกรณที่ทําหนาที่ตรวจจับหรือรับสัญญาณจากอุปกรณ

ทํางานหรือกระบวนการทํางาน ซึ่งเปนคาทางฟสิกสหรือกายภาพ แลว
เปลี่ยนสัญญาณเหลานั้นเปนสัญญาณที่สามารถตอเขากับอุปกรณ

ควบคุมภายนอกได

31

อินดักทฟีเซนเซอร (inductive sensor)

การทํางานสวนหัวของเซนเซอรจะสรางสนามแมเหล็ก แลวสงอํานาจ
แมเหล็กไปยังวัตถุที่ตองการตรวจสอบซึ่งเปนโลหะ ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงคาเหนี่ยวนําขึ้นในวงจรตรวจจับ

การใชงานจะใชในการตรวจจับชิ้นงานที่เปนโลหะโดยใชแทนลิมิต

สวิตซ ใชในงานเกี่ยวกับการนับจํานวน การแยกประเภทชิ้นงาน และ
การตรวจสอบตําแหนง

32

อินดักทฟีเซนเซอร (inductive sensor)
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33

คาปาซทิฟีเซนเซอร (capacitive sensor)

มีหลักการทํางานคลายกับอินดักทีฟเซนเซอร แตอาศัยการเปลี่ยนแปลง
ความจุทางไฟฟา

การใชงาน ใชตรวจจับชิ้นงานที่เปนโลหะและอโลหะ ในรูปของการ
ตรวจสอบระยะทาง การนับชิ้นงาน การแยกประเภทชิ้นงาน และการ
ตรวจสอบตําแหนง การตรวจจับระดับของของเหลวในภาชนะบรรจุ

34

คาปาซทิฟีเซนเซอร (capacitive sensor)

35

ออปติกเซนเซอร (optic sensor)

ออปติกเซนเซอรใชแสงเปนตัวตรวจจับชิ้นงาน นิยมใชแสงสีแดงและ

แสงอินฟราเรดมีหลายชนิด

การใชงาน ใชตรวจจับชิ้นงานที่สะทอนแสงทุกชนิด

36

ออปติกเซนเซอร (optic sensor)
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37

วาลวที่ทํางานดวยแมเหล็กไฟฟา หรือโซลินอยดวาลว 

(solenoid valves) หรือขดลวดแมเหล็กไฟฟา

เมื่อจายไฟฟาใหกับขดลวดแมเหล็กไฟฟา ทําใหเกิดเสนแรงแมเหล็ก
รอบขดลวด ทําใหเกิดแรงดึงดูดบนแกนเหล็กที่เคลื่อนที่ไดเอาชนะแรง
ดึงสปริง เมื่อตัดกระแสไฟฟาออกจะทําใหแมเหล็กไฟฟาหมดอํานาจ 
แรงสปริงจะดึงแกนเหล็กกลับมาตําแหนงเดิม จากหลักการนี้สามารถ
นําไปใชในการเลื่อนลิ้นของวาลวในระบบไฟฟาได

38

วาลว 2/2 ปกติปดเลื่อนลิ้นไปดวยขดลวดแมเหล็กไฟฟา 
เลื่อนลิ้นกลับดวยสปริง

39

วาลว 3/2 ปกติปดเลื่อนลิ้นไปดวยขดลวดแมเหล็กไฟฟา 
เลื่อนลิ้นกลับดวยสปริง

40

วาลว 4/2 เลื่อนลิ้นไปดวยขดลวดแมเหล็กไฟฟาและลมชวย 
เลื่อนลิ้นกลับดวยสปริง
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41

วาลว 4/2 เลื่อนลิ้นไปดวยขดลวดแมเหล็กไฟฟา เลื่อนลิ้น
กลับดวยขดลวดแมเหล็กไฟฟา

42

วาลว 5/2 เลื่อนลิ้นไปดวยขดลวดแมเหล็กไฟฟาและลมชวย 
เลื่อนลิ้นกลับดวยสปริง (วาลวแบบลูกสูบเลือ่น)
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วาลว 4/2 เลื่อนลิ้นไปและกลับดวยขดลวดแมเหล็กไฟฟา
และลมชวย (วาลวแบบลูกสูบและแผนเลื่อน)
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วาลว 5/2 เลื่อนลิ้นไปและกลับดวยขดลวดแมเหล็กไฟฟา
และลมชวย (วาลวแบบลูกสูบเลื่อน)


