




ระบบไฮดรอลกิส์ (Hydraulic System)  

การใชง้านของระบบไฮดรอลกิ (Task of hydraulic installation)  

 ไฮดรอลิก หมายถึง การประยุกต์ใชง้านท่ีก่อให้เกดแรง และการ
เคล่ือนท่ีโดยการใชข้องไหล ซ่ึงของไหลไฮดรอลิก (Hydraulic fluid) จะ
ทาํหนา้ท่ีเป็นสารตวักลางในการส่งกาํลงั (Power transimmion) Merkle, 

Schrader and Thomes (1998:6)  

ลกัษณะพ้ืนฐานของระบบไฮดรอลิกแบ่งแยกไดร้ะหวา่ง  
 ระบบไฮดรอลิกแบบอยู่กบัท่ี (Stationary hydraulic)ระบบไฮ
ดรอลิกแบบอยูก่บัท่ีมีการประยกุตใ์ชง้านในลกัษณะต่างๆต่อไปน้ี 



เคร่ืองจกัรกลทีใ่ช้ในระบบการผลติและประกอบทุกประเภท  

• เส้นทางการล าเลียง (Transfer line)  

 
• อปุกรณ์ยกและขนถ่าย (Lifting and conveying machines) 

  
• งานกดอดั (Presses)  

 
• เคร่ืองฉีดพลาสติก (Injection molding machines)  

 
• เส้นทางล าเลียงแบบลกูกลิง้ (Rolling line)  

 
• ลิฟต์ (Lift) 



เคร่ืองจกัรกลทีใ่ช้ในระบบการผลติและประกอบทุกประเภท  

ตวัอยา่ง การประยกุตใ์ชง้านของระบบไฮดรอลิกส์แบบอยูก่บัท่ี 

ภาพท่ี 1 แสดงเคร่ืองฉีดพลาสติก 



เคร่ืองจกัรกลทีใ่ช้ในระบบการผลติและประกอบทุกประเภท  

ในเคร่ืองจกัรกลรุ่นใหม่เช่น เคร่ืองฉีดพลาสติก ท่ีควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ มีการฉีด
ดว้ยระบบไฮดรอลิกส์   

ภาพท่ี 2แสดงเครองกดอดั (Press with elevated reservoir) 



เคร่ืองจกัรกลทีใ่ช้ในระบบการผลติและประกอบทุกประเภท  

 ระบบไฮดรอลิกแบบเคล่ือนท่ี (Mobile hydraulic) จะเคล่ือนท่ีบนลอ้ 
(Wheel) หรือราง (Tracks) ซ่ึงจะไม่เหมือนกบัระบบไฮดรอลิกแบบอยู่กบัท่ี 
(Stationry hydraulic) ท่ีจะตอ้งการควบคุมใหท้าํงานโดยการใชมื้อบงัคบัแต่ถา้เป็น
ระบบไฮดรอลิกส์แบบอยู่กบัท่ีส่วนใหญ่จะใช้โซลีนอยดวาลว์ควบคุม ส่วนระบบไฮ
ดรอลิก อ่ืนๆประกอบด้วย  ระบบไฮดรอลิกสําหรับเ รือ เ ดินทะเล  (Marine 

hydraulic) ระบบไฮดรอลิกส์สําาหรับเหมืองแร่ (Mining hydraulic) และ
ระบบไฮดรอลิกสาํหรับอากาศยานทุกชนิด (Aircraft hydraulic) ซ่ึงระบบไฮดรอ
ลิกสาํหรับอากาศยาน จะเป็นแบบพิเศษเพราะจะตอ้งมีความปลอดภยัสูง ระบบไฮดรอ
ลิกส์แบบเคล่ือนท่ีหรือไฮดรอลิกส์สาํหรับยานยนต ์(Mobile hydraulic)  



ตวัอย่างการประยุกต์ใช้งานสําหรับไฮดรอลกิแบบเคล่ือนทีไ่ด้แก่ 

• เคร่ืองจกัรกลงานก่อสร้าง (Construction machinery)  

 
• รถดัม๊ (Tippers), รถขดุ (Excavator), แท่นยก (Elevating 

platforms)  
 

• อุปกรณ์ยกและขนถ่าย (Lifting and conveying devices) 

  
• เคร่ืองจกักลการเกษตร (Agricultural machinery) 



ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานสําหรับไฮดรอลกิแบบเคล่ือนที่ได้แก่ (ต่อ) 

 ระบบไฮดรอลกแบบเคล่ือนท่ี มีการประยุกต์ใช้งานกนัอย่างกวา้งขวางใน
เคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรมก่อสร้างต่างๆ ตัวอย่างเช่น ระบบไฮดรอลิกสําหรับรถ
รถบรรทุกรถ (Car carrier) โดยระบบไฮดรอลิกส์ แต่จะรวมถึงการควบคุมการ
เคล่ือนท่ีหรือเล่ือนของเฟือง (อย่างเช่น การยก) ก็เป็นการควบคุมโดยทางไฮดรอลิกส์
ดว้ย สําหรับการเคล่ือนท่ีทาํงานแนวเส้นตรงเกิดข้ึนโดยอุปกรณ์ทาํางานแบบเส้นตรง 
(กระบอกสูบ) ส่วนการเคล่ือนท่ีแนววงกลมหรือแบบหมุนสามารถทาํไดโ้ดยอุปกรณ์
ทาํงานแบบหมุน (มอเตอร์, อุปกรณ์ขบัหมุนอ่ืนๆ ) 
  



ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานสําหรับไฮดรอลกิแบบเคล่ือนที่ได้แก่ (ต่อ) 

1 



ลฟิท์แบบไฮดรอลคิ 

 แนวคิดของลิฟท์นั้ นธรรมดามาก ท่ีจริงมันก็คือกล่อง ทําไว้สําหรับขน
ของ โดยผกูกล่องติดไวก้บัเชือก หรือ ไฮดรอลิก เพื่อใชม้นัยกข้ึนและลงเท่านั้นอยา่งไร
ก็ตามลิฟท์สมัยใหม่  มีระบบซับซ้อนกว่ าสมัย ก่อนมาก   เพราะ ต้องบรรทุก
ผูโ้ดยสาร  และของท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบความปลอดภยั และการ
เคล่ือนท่ีกต็อ้งน่ิมนวลข้ึน 
 เราแบ่งลิฟทอ์อกเป็น  2  ประเภทดงัน้ี 
  ลิฟทร์ะบบไฮดรอลิก 
  ลิฟทท่ี์ใชส้ายเคเบิล 
 แบบแรกใชย้กส่ิงของท่ีมีขนาดใหญ่และหนกั  ภายในกระบอกไฮดรอลิกบรร
จุของเหลวท่ีอดัตวัไม่ได้  ลูกสูบเคล่ือนท่ีข้ึนและลงโดยการอดัของเหลวเข้าไปใน
กระบอก   คุณสามารถมองเห็นระบบการทาํงานดงัรูป 



ลฟิท์แบบไฮดรอลคิ (ต่อ) 



ระบบไฮดรอลกิแยกเป็น  3  ส่วนคือ 

1. ถงับรรจุนํ้ามนัไฮดรอลิก 
 

2. ป๊ัมไดก้าํลงัจากมอเตอร์ไฟฟ้า 
 

3. วาวลอ์ยูร่ะหวา่งถงับรรจุกบักระบอกไฮดรอลิก 
 

 เม่ือตอ้งการใหลู้กสูบเคล่ือนท่ีข้ึน  ใหปิ้ดวาลว์ เปิดป๊ัมขบัดนัของเหลวจากถงั
เก็บไปท่ีกระบอกไฮดรอลิก  ดนัให้ลูกสูบเคล่ือนท่ี และยกห้องลิฟท์ข้ึนขณะท่ีห้องถูก
ยกข้ึนไปถึงชั้นท่ีตอ้งการ  ระบบควบคุมจะส่งสัญญาณไปท่ีมอเตอร์เพื่อหยดุป๊ัม  ทาํให้
ไม่มีของเหลวไหลเขา้ไปในกระบอก   เม่ือวาลว์ยงัปิดอยู ่ หอ้งจะน่ิงอยูท่ี่ชั้นนั้น 



ระบบไฮดรอลกิแยกเป็น  3  ส่วนคือ 

 เม่ือตอ้งการใหลู้กสูบเคล่ือนท่ีลง  ใหเ้ปิดวาลว์  ของเหลวท่ีอยูใ่นกระบอกจะ
ไหลกลบัเขา้สู่ถงัเก็บโดยใช้นํ้ าหนักของห้องลิฟท์กดลูกสูบลงห้องจะค่อยๆเคล่ือนท่ี
ลง  และหยดุในระดบัท่ีตอ้งการ   ระบบควบคุมทาํการปิดวาลว์อีกคร้ัง 



ลฟิท์ที่ใช้สายเคเบิล 

 ลิฟท์แบบน้ีนิยมใช้กันมากสุด  ห้องลิฟท์ถูก
ย ก ข้ึ น แ ล ะ ล ง โ ด ย ส า ย เ ค เ บิ ล  ท่ี ค ล้ อ ง ผ่ า น
รอก  (Sheave) 3   ดงัรูป  เม่ือรอกหมุนจะฉุดให้
สายเคเบิลเคล่ือนท่ี 
  เพลาของรอกต่อเขา้กบัมอเตอร์ไฟฟ้า (2)   ถา้
ต้อ ง ก า ร ท ด ร อ บ ใ ห้ ค ว า ม เ ร็ ว ล ด ล ง  ต้อ ง มี ร ะ บ บ
เกียร์  ทั้งหมดตั้งอยูใ่นหอ้งควบคุม (1) 
     สายเคเบิลคลอ้งผ่านรอก ด้านหน่ึงยึดเขา้กบัตู ้
อีกดา้นหน่ึงยึดเขา้กบันํ้ าหนกัถ่วง  (4)   ซ่ึงมีนํ้ าหนัก
ประมาณ  40%  ของนํ้ าหนกัหอ้งท่ีบรรทุกสูงสุด   ใน
กรณีท่ีหอ้งบรรทุกนํ้าหนกัเท่ากบั  40 %  ของนํ้าหนกั
สูงสุด   มนัจะเท่ากบันํ้าหนกัถ่วงพอดี 



ลฟิท์ที่ใช้สายเคเบิล (ต่อ) 

     ความสมดุลท่ีเกิดข้ึนน้ี ช่วยประหยดัพลงังานได ้  มอเตอร์ใชแ้รงขบัเคล่ือน
เพียงเลก็นอ้ย เพื่อชนะแรงเส่ียดทาน  กส็ามารถยกหอ้งข้ึนมาได ้
      หอ้งบรรทุก กบันํ้ าหนกัถ่วง  เคล่ือนท่ีอยูใ่นรางเล่ือน  (guide  rails) 
(5) ช่วยไม่ใหน้ํ้าหนกัเล่ือนเหวี่ยงไปมาได ้
      ลิฟท์ท่ีใช้สายเคเบิล  สามารถประยุกตก์ารใชง้านไดห้ลากหลายกว่าลิฟท์
ระบบไฮดรอลิก  และมีประสิทธิภาพสูงกวา่ 



ส่วนประกอบหลกัของวงจรไฮดรอลกิส์ทั่วไป 

 

 



การเขยีนวงจรโดยกาํหนดหมายเลขความสัมพนัธ์ในการทํางาน 



การเขยีนวงจรโดยกาํหนดหมายเลขมาตราฐาน (DIN) ISO 1219-2 



วงจรจํากดัความดัน 

 จุดประสงค์ของการจาํกดัความดนั (pressure limitation) ใน
ระบบไฮดรอลิก คือ ป้องกนัอุปกรณ์ต่างๆจากความดนัท่ีมีค่าสูงเกินไป วาลว์ปลด
ความดนั (pressure relief vale) จะถูกนาํมาใชเ้พื่อป้องกนัความดนัเกิน
โดยติดตั้งในส่วนหลงัจากนํ้ามนัออกจากป๊ัม 



การจํากดัความดันให้กบัระบบ 



การลดภาระป๊ัมในขณะวงจรไม่ทํางานด้วยการให้นํ้ามันไหลกลบัสู่ถังพกั 



การใช้งานวงจรควบคุมทศิทาง  
(การใช้วาล์ว 2/2 และ3/2 ควบคุมการขึน้ลงของกระบอกสูบ) 



การใช้งานวงจรควบคุมทศิทาง (การควบคุมด้วยวาล์ว 4/2) 



วงจรควบคุมความเร็ว 

 วาลว์ควบคุมการไหล(flow control vales) โดยทัว่ไปมี 2 แบบคือ 
แบบไม่มีเช็ควาลว์และแบบมีเช็ควาลว์ 
 การต่อวาลว์ควบคุมการไหล จะต่ออยูร่ะหวา่งวาลว์และอุปกรณ์ทาํงาน 

  



การควบคุมความเร็วอุปกรณ์ทาํงานด้วยวาล์วควบคุมการไหล 



การควบคุมนํ้ามันไหลเข้า (meter -in) และนํ้ามันไหลออก  
(meter -out) 



ตัวอย่างงานที่ใช้วงจรไฮดรอลกิส์ 

ตวัอยา่งท่ี 1 อุปกรณ์ยกมว้นกระดาษข้ึนแขวนบนชุดหมุนกระดาษ (Calendar) 



วงจรการทํางานโดยใช้ลูกสูบแบบทางเดียว 



วงจรการทํางานโดยใช้ลูกสูบแบบสองทาง 



ตารางสรุป 



ตัวอย่างงานที่ใช้วงจรไฮดรอลกิส์ 

ตวัอยา่งท่ี 2 ระบบไฮดรอลิกสาํหรับเปิด-ปิดฝาเตาชุบแขง็ 



วงจรการทํางานโดยใช้ลูกสูบแบบทางเดียว 



วงจรการทํางานโดยใช้ลูกสูบแบบสองทาง 



ตารางสรุป 



ตัวอย่างงานที่ใช้วงจรไฮดรอลกิส์ 

ตวัอยา่งท่ี 3 เคร่ืองป๊ัมตรานูนบนแผน่โลหะบาง โดยท่ีแผน่โลหะบางจะถูกป้อน
ผา่นเคร่ืองป๊ัมตรานูนอยูต่ลอดเวลาและความเร็วในการป๊ัมตรานูนจะสัมพนัธ์กบั
การเคล่ือนท่ีของแผน่โลหะบาง 



วงจรการทํางานโดยใช้ลูกสูบแบบสองทาง 



ตารางสรุป 



แบบทดสอบ  
บทที่ 5  ออกแบบและเขียนแบบวงจรไฮดรอลิกส์งานขน

ถ่ายอุตสาหกรรม 



1. ไฮดรอลิก หมายถึง 
 ตอบ …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

 

 

 

  เฉลย การประยกุตใ์ชง้านท่ีก่อใหเ้กดแรง และการเคล่ือนท่ีโดยการใช้
ของไหล ซ่ึงของไหลไฮดรอลิก (Hydraulic fluid) จะทาํหนา้ท่ีเป็น
สารตวักลางในการส่งกาํลงั (Power transimmion) 



2. ระบบไฮดรอลิกแยกเป็นก่ีส่วน อะไรบา้ง 
 ตอบ …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 
 
 

 

  เฉลย ระบบไฮดรอลิกแยกเป็น 3 ส่วน 1. ถงับรรจุนํ้ามนัไฮดรอลิก 
2. ป๊ัมไดก้าํลงัจากมอเตอร์ไฟฟ้า 3. วาวลอ์ยูร่ะหวา่งถงับรรจุกบั
กระบอกไฮดรอลิก 

 



3. ระบบไฮดรอลิกแบบเคล่ือนท่ี (Mobile hydraulic) ต่างจาก 
ระบบไฮดรอลิกแบบอยูก่บัท่ี (Stationry hydraulic) อยา่งไร 

 ตอบ …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

 

  เฉลย ระบบไฮดรอลิกแบบเคล่ือนท่ี (Mobile hydraulic) จะ
เคล่ือนท่ีบนลอ้ (Wheel) หรือราง (Tracks) ซ่ึงจะไม่เหมือนกบั
ระบบไฮดรอลิกแบบอยูก่บัท่ี (Stationry hydraulic) ท่ีจะตอ้งการ
ควบคุมใหท้าํงานโดยการใชมื้อบงัคบัแต่ถา้เป็นระบบไฮดรอลิกส์แบบอยู่
กบัท่ีส่วนใหญ่จะใชโ้ซลีนอยดวาลว์ควบคุม 



4. จงยกตวัอยา่งการประยกุตใ์ชง้านสาํหรับไฮดรอลิกแบบเคล่ือนท่ี  ตอบ 
…………………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

 

 

  เฉลย 1. เคร่ืองจกัรกลงานก่อสร้าง (Construction 
machinery)  2. รถดัม๊ (Tippers), รถขดุ (Excavator), 
แท่นยก (Elevating platforms)  3. อุปกรณ์ยกและขนถ่าย 
(Lifting and conveying devices) 4.  เคร่ืองจกักล
การเกษตร (Agricultural machinery) 



5. ระบบไฮดรอลิกแบบอยูก่บัท่ีมีการประยกุตใ์ชก้บัเคร่ืองจกัรกลใชใ้นระบบ
การผลิตและประกอบทุกประเภทมีอะไรบา้ง 

 ตอบ …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

 

  เฉลย เสน้ทางการลาํเลียง (Transfer line)  อุปกรณ์ยกและขน
ถ่าย (Lifting and conveying machines) งานกดอดั 
(Presses)  เคร่ืองฉีดพลาสติก (Injection molding 
machines)  เสน้ทางลาํเลียงแบบลูกกล้ิง (Rolling line) ลิฟต ์
(Lift) 



6. จุดประสงคข์องการจาํกดัความดนั (pressure limitation) ใน
ระบบไฮดรอลิก คือ 

 ตอบ …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 
 

 

  เฉลย คือ ป้องกนัอุปกรณ์ต่างๆจากความดนัท่ีมีค่าสูงเกินไป วาลว์
ปลดความดนั (pressure relief vale) จะถูกนาํมาใชเ้พ่ือป้องกนั
ความดนัเกินโดยติดตั้งในส่วนหลงัจากนํ้ามนัออกจากป๊ัม 



7. หากโหลดยงัไม่ตอ้งการความดนัของนํ้ามนัในการทาํงาน แต่มีนํ้ามนัไหล
ผา่นวาลว์ปลดความดนัภายใตค้วามดนัสูงสุดท่ีปรับตั้งค่าไว ้จะทาํใหเ้กิด
อะไรข้ึน 

 ตอบ …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

 

 

 

  เฉลย จะทาํใหเ้กิดการสูญเสียในรูปของความร้อน 

 



8. จงเขียนวงจรการควบคุมมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ดว้ยวาลว์ 4/2 

 ตอบ 





9. จงเขียนวงจรการควบคุมมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ดว้ยวาลว์ 4/3   

 ตอบ 




