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หน่วยที่ 4
กระบอกลมในระบบนิวเมติกส์
สาระสาคัญ
กระบอกลมในระบบนิว เมติกส์ ซึ่งทำหน้ำที่เปลี่ ยนพลังงำนลมอัดให้ เป็นพลังงำนกลหรือ อำจเปลี่ยน
พลังงำนกลให้ทำงำนในลักษณะหมุนก็ได้ ซึ่งเรำเรียกว่ำ กระบอกลม สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตำม
ลักษณะกำรทำงำนได้แก่ กระบอกลมทำงำนในลักษณะเคลื่อนที่เป็นวงรอบ และกระบอกลมทำงำนในลักษณะ
เคลื่อนทีเ่ ป็นเส้นตรง

สาระการเรียนรู้
1. กระบอกลมทำงำนทำงเดียว (Single Air Cylinder)
2. กระบอกลมทำงำนสองทำง (Double Air Cylinder)
3. กระบอกลมทำงำนในลักษณะแก่วง (Oscillating Motion)
4. กระบอกลมทำงำนในลักษณะหมุนรอบ (Rotary Motion)

จุดประสงค์การเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถ
1. บอกลักษณะโครงสร้ำงและกำรทำงำนของกระบอกลมทำงำนทำงเดียวได้ถูกต้อง
2. บอกลักษณะโครงสร้ำงและกำรทำงำนของกระบอกลมทำงำนสองทำงได้ถูกต้อง
3. บอกลักษณะโครงสร้ำงและกำรทำงำนของกระบอกลมทำงำนในลักษณะแก่วงได้ถูกต้อง
4. บอกลักษณะโครงสร้ำงและกำรทำงำนของกระบอกลมทำงำนในลักษณะหมุนรอบได้ถูกต้อง
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชื่อวิชา งำนนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัส 2100-1009
ชื่อหน่วย กระบอกลมในระบบนิวเมติกส์

หน่วยที่ 4
สอนครั้งที่ 6-7
จานวน 8 ชัว่ โมง

คำสั่ง จงทำเครื่องหมำย X ในข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. จำกภำพตรงกับสัญลักษณ์ของกระบอกลมในข้อใด
ก. กระบอกลมทำงำนทำงเดียว ข. กระบอกลมทำงำนสองทำง
ค. กระบอกลมทำงำนสองข้ำง ง. มอเตอร์ลมแบบหมุนสลับ
2. จำกภำพตรงกับสัญลักษณ์ของกระบอกลมในข้อใด
ก. มอเตอร์ลมแบบหมุนสลับ
ข. กระบอกลมช่วงชักหลำยตำแหน่ง
ค. กระบอกลมทำงำนสองทำงแบบปรับค่ำได้
ง. กระบอกลมทำงำนสองทำงมีเบำะลมกันกระแทกแบบปรับค่ำได้
3. จำกภำพตรงกับสัญลักษณ์ของกระบอกลมในข้อใด
ก. มอเตอร์ลมแบบลูกสูบ

ข. มอเตอร์ลมแบบใบพัดเลื่อน

ค. กระบอกลมแบบไม่มกี ้ำนสูบ ง. กระบอกลมแบบใบพัดเลื่อน
4. จำกภำพตรงกับสัญลักษณ์ของกระบอกลมในข้อใด
ก. มอเตอร์ลมแบบใบพัดเลื่อน

ข. มอเตอร์ลมแบบลูกสูบ

ค. กระบอกลมแบบใบพัดเลื่อน

ง. กระบอกลมแบบไม่มกี ้ำนสูบ
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5. กระบอกลมแบบใดเหมำะสำหรับงำนเปิดและปิดวำล์ว
ก. กระบอกลมทำงำนทำงเดียว

ข. กระบอกลมทำงำนนสองทำง

ค. กระบอกสูบช่วงชักหลำยตำแหน่ง

ง. กระบอกสูบหมุน

6. เมือ่ ต้องผลักชิ้นงำนให้เคลื่อนที่เพียงอย่ำงเดียว ควรเลือกใช้กระบอกลมในข้อใด
ก. กระบอกสูบทำงำนทำงเดียว

ข. กระบอกสูบทำงำนสองทำง

ค. กระบอกสูบช่วงชักหลำยตำแหน่ง

ง. กระบอกสูบก้ำนสูบสองข้ำง

7. กระบอกลมแบบใดที่มีช่วงชักยำวที่สุด
ก. กระบอกสูบทำงำนสองทำง

ข. กระบอกสูบช่วงชักหลำยตำแหน่ง

ค. กระบอกสูบแบบไม่มีก้ำนสูบ

ง. มอเตอร์ลมแบบลูกสูบ

8. กระบอกลมหมุนแกว่งแบบลูกสูบหมุนมีมุมหมุนแกว่งตรงกับข้อใด
ก. 30o

ข. 60 o

ค. 290 o

ง. 540 o

9. งำนที่ต้องกำรแรงบิดสูงๆควรเลือกใช้กระบอกลมแบบใด
ก. กระบอกสูบทำงำนสองทำง

ข. กระบอกสูบช่วงชักหลำยตำแหน่ง

ค. กระบอกสูบแบบไม่มีก้ำนสูบ

ง. มอเตอร์ลมแบบลูกสูบ

10. กำลังของมอเตอร์ลมแบบลูกสูบ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติตำมข้อใด
ก. ขนำดของปั๊มลม

ข. ขนำดของลูกสูบ

ค. ขนำดของรูลม

ง. ควำมเร็วลมอัด
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
ชื่อวิชา งำนนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัส 2100-1009
ชื่อหน่วย กระบอกลมในระบบนิวเมติกส์

ข้อที่
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หน่วยที่ 4
สอนครั้งที่ 6-7
จานวน 8 ชัว่ โมง
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ใบความรู้
ชื่อวิชา งำนนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัส 2100-1009
ชื่อหน่วย กระบอกลมในระบบนิวเมติกส์

หน่วยที่ 4
สอนครั้งที่ 6-7
จานวน 8 ชัว่ โมง

กระบอกลมในระบบนิวเมติกส์ ซึ่งทำหน้ำที่เปลี่ยนพลังงำนลมอัดให้เป็นพลังงำนกลหรือ อำจจะเปลี่ยน
พลังงำนกลให้ทำงำนในลักษณะหมุนก็ได้ ซึ่งเรำเรียกว่ำ กระบอกลม สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตำม
ลักษณะกำรทำงำนได้แก่ กระบอกลมทำงำนในลักษณะเคลื่อนที่เป็นวงรอบ และกระบอกลมทำงำนในลักษณะ
เคลื่อนทีเ่ ป็นเส้นตรง

ภาพที่ 4.1 กระบอกลมในระบบนิวเมติกส์
(ที่มำ: http//www. pneu-hyd.co.th)
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4.1 กระบอกลมทางานในลักษณะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง (Linear Motion)
ในระบบนิ วเมติกส์ อุป กรณ์ ที่เคลื่ อนที่เป็นแนวเส้นตรงจะนิยมใช้ กระบอกลม (Pneumatic Cylinder)
เนื่องจำกมีโครงสร้ำงที่ไม่ซับซ้อน และใช้งำนง่ำย ซึ่งแต่ละแบบจะมีลักษณะกำรทำงำนต่ำงกันรวมถึงกำรนำไปใช้
งำนที่ต่ำงกันออกไป
4.1.1 กระบอกลมทางานทางเดียว (Single Air Cylinder)
กระบอกลมทำงำนทำงเดียว(Single Air Cylinder) จะปล่อยลมเข้ำทำงด้ำนท้ำยของกระบอกลม
เพื่อเอำชนะแรงดันสปริงดันลูกสูบให้คลื่อนที่ออกเรียกกำรเคลื่อนที่มที ิศทำงเป็นบวก และในจังหวะเคลื่อนที่กลับก็
จะปล่อยลมทำงด้ำนท้ำยกระบอกลมเพื่อเป็นกำรระบำยลมทิ้งทำให้สปริงที่ติดตั้งอยู่หัวลูกสูบดันให้ลูกสูบเคลื่อนที่
เข้ำเรียกกำรเคลื่อนทีม่ ที ิศทำงเป็นลบ

สัญลักษณ์

บู๊ซก้ำนสูบ (Bush Bearing) กระบอกสูบ (Cylinder Barrel)
ลูกสูบ(Piston)

ก้ำนสูบ(Piston Rod)

ลูกสูบ(Exhaust Port)

รูลมเข้ำ(Working Port)
สปริงดันกลับ(Return Spring)

ภาพที่ 4.2 โครงสร้ำงของกระบอกลมทำงำนทำงเดียว
(ที่มำ: ณรงค์ ตันชีวะวงศ์.2546)
กระบอกลมทำงำนทำงเดียวมีสปริงดันกลับอยู่ภ ำยใน ดั งนั้นควำมยำวในกำรเคลื่อนที่จึงมีระยะ
จำกัดด้วยเหตุนี้ควำมยำวช่วงชักของก้ำนสูบโดยทั่วไปจะยำวไม่เกิน 100 มิลลิเมตร ลูกสูบแบบทำงำนทำงเดียวนี้
ในจังหวะเคลื่อนที่เข้ำไม่ควรรับโหลดเนื่องจำกใช้สปริงดันกลับ ตัวอย่ำงใช้งำนสำหรับ กระบอกสูบชนิดนี้ คือ งำน
จับยึด แม่ปั๊มเบรกรถยนต์ เป็นต้น
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4.1.2 กระบอกลมทางานสองทาง (Double Air Cylinder)

สัญลักษณ์
กระบอกสูบ (Cylinder Barrel)
บู๊ซก้ำนสูบ(Bush Bearing)

ก้ำนสูบ(Piston Rod)

ลูกสูบ(Piston)
ฝำปิดด้ำนท้ำย
(Piston)

ซีลต์ก้ำนสูบ(Piston Rod Seal)
รูลมเข้ำ P2 (Working Port)

ซีลต์ลูกสูบ(Piston Seal)

รูลมเข้ำ P1 (Working Port)

ภาพที่ 4.3 โครงสร้ำงของกระบอกลมทำงำนสองทำง
(ที่มำ: ณรงค์ ตันชีวะวงศ์.2546)
กระบอกลมทำงำนสองทำง กำรทำงำนจะปล่อยลมอัดเข้ำทำงด้ำนรูลม P1 และอีกด้ำนหนึ่งลมจะถูกระบำย
ทิ้งที่รูลม P2 เพื่อลดแรงต้ำนทำให้ก้ำนสูบเคลื่อนที่ออก ในจังหวะเคลื่อนที่เข้ำจะปล่อยลมอัดเข้ำทำงด้ำนรู ลม P2
ลมทำงด้ำน P1 จะถูกระบำยทิ้งทำให้ก้ำนสูบเคลื่อนที่เข้ำ ทำให้ได้แรงทั้งสองทิศทำง กระบอกลมทำงำนสองทำง
เหมำะกับงำนที่ใช้ควำมเร็วในกำรเคลื่อนที่ไม่มำกเพรำะในช่วงที่เคลื่อนที่ ออกสุด และเคลื่อนที่เข้ำสุดจะเกิดแรง
กระแทกกับฝำปิดหัวท้ำยของกระบอกลมทำให้เกิดกำรเสียหำย
4.1.3 กระบอกลมทางานสองทางแบบมีเบาะลมกันกระแทกปรับค่าได้ (Cylinder With End
Position Cushioning)

สัญลักษณ์
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กระบอกสูบ (Cylinder Barrel)
ก้ำนสูบ(Piston Rod)

บูซ๊ ก้ำนสูบ(Bush Bearing)

ฝำปิดด้ำนท้ำย (Bearing Cap)

รูลมเข้ำ P2 (Working Port)
ซีลต์ก้ำนสูบ(Piston Rod Seal)
รูลมเข้ำ P2 (Working Port)

รูลมเข้ำ P1 (Working Port)
ลูกสูบกันกระแทก (Cushion Piston)

ภาพที่ 4.4 โครงสร้ำงของกระบอกลมทำงำนสองทำงแบบมีเบำะลมกันกระแทกปรับค่ำได้
(ที่มำ: ณรงค์ ตันชีวะวงศ์.2546)
จำกภำพที่ 4.4 แสดงโครงสร้ำงของกระบอกลมแบบมีเบำะลมกันกระแทก ซึ่งกระบอกลมแบบนี้
ออกแบบมำเพื่อแก้ปัญหำของกระบอกลมแบบไม่มีกันกระแทก เบำะลมที่ออกแบบเพื่อชะลอควำมเร็วของลู กสูบ
เมื่อเคลื่ อนที่เข้ำ-ออกสุ ดเป็ น กำรป้ องกัน กำรกระแทกกับฝำปิดหั ว -ท้ำยของกระบอกลม โดยกำรปรับสกรูกัน
กระแทกที่ติดตั้งไว้ เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่มำถึงเบำะกันกระแทกลมที่ถูกระบำยทิ้งจะผ่ำนออกไปได้อยำก ต้องผ่ำนทำง
สกรูปรับกันกระแทกที่เดียว ทำให้มีลมต้ำนกำรเคลื่อนที่ทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่ช้ำลงในขณะเคลื่อนที่ลูกสูบเคลื่อนที่
เข้ำก็จะเกิดกำรทำงำนในลักษณะเดียวกัน ปกติระยะกันกระแทกของเบำะลมจะอยู่ที่ไม่เกิน 30 มิลลิเมตร
4.1.4 กระบอกลมทางานสองทางแบบมีก้านสูบสองข้าง (Cylinder With Double Sided
Piston Wool)

สัญลักษณ์
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ภาพที่ 4.5 กระบอกลมทำงำนสองทำงแบบมีก้ำนสูบสองข้ำง
(ที่มำ: http//www. pneu-hyd.co.th)
กระบอกลมทำงำนสองทำงแบบมีก้ำนสูบสองข้ำงมีโครงสร้ำงเหมือนกันกับกระบอกลมทำงำนสองทำง
แบบมีก้ำนสูบเดียวแต่จะต่ำงกันตรงที่มีก้ำนสูบที่สำมำรถใช้งำนได้สองข้ำง กระบอกลมแบบนี้จะรับแรงได้ทั้งสอง
ข้ำงไม่ว่ำจะเคลื่อนที่ไปหรือเคลื่อนที่กลับ และที่ปลำยทั้งสองข้ำงจะมีลูกปืนรองรับกำรเคลื่อนที่เพื่อแก้ปัญหำเมื่อ
เกิดแรงกระทำจำกด้ำนข้ำง
4.1.4 กระบอกลมแบบไม่มีก้านสูบ (Rod Less Cylinder)
สัญลักษณ์

ภาพที่ 4.6 โครงสร้ำงของกระบอกลมแบบไม่มีก้ำนสูบ
(ที่มำ: http//www. pneu-hyd.co.th)
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กระบอกลมแบบไม่มีก้ำนสูบมีลักษณะกำรทำงำนคล้ำยกับกระบอกลมสองทำงแบบธรรมดำโดยที่ภำยในก้ำน
สูบ จะมีแม่เหล็กติดอยู่กับ ลูกสูบที่เคลื่อนที่ได้ เมื่อมีแรงลมอัดดันให้แม่เหล็กเคลื่อนที่ เส้นแรงแม่เหล็กจะดึงให้
ลูกสูบภำยนอกเคลื่อนที่ตำม ช่วงชักของกระบอกลมแบบนี้จะยำวกว่ำกระบอกลมชนิดอื่น ซึ่งมี ช่วงชักสูงสุด 5
เมตร และสำมำรถเคลื่อนที่ด้วยควำมเร็วสูงถึง 40 เซนติเมตร/วินำที
4.2 กระบอกลมทางานในลักษณะเคลื่อนที่เป็นวงรอบ (Rotary Motion)
กระบอกลมทำงำนเคลื่อนที่เป็นวงรอบสำมำรถแบ่งออกตำมลักษณะกำรทำงำนได้เป็น 2 แบบ
4.2.1 กระบอกลมทางานในลักษณะหมุนแกว่ง (Oscillation Motion)
กระบอกลมหมุนแกว่งแบบลูกสูบหมุน

สัญลักษณ์
กระบอกสูบ(Cylinder Barrel)

ลูกปืน(Bearing)
เฟืองสะพำน(Rack)

ลูกสูบ(Piston)

ลมเข้ำ P1 (Working Port)

รูลมเข้ำ P2 (Working Port)

เฟือง(Pinion)

สกรูปรับระยะ(Adjustable Screw)

ภาพที่ 4.7 โครงสร้ำงของกระบอกลมหมุนแกว่งแบบลูกสูบหมุน
(ทีม่ ำ: อำพล ซื่อตรง.2556)
จำกภำพที่4.7 แสดงโครงสร้ำงของกระบอกลมหมุนแกว่งแบบลูกสูบหมุน กำรทำงำนจะใช้ลมอัด ดัน
ผ่ำนเข้ำไปในกระบอกลมทำให้ก้ำนสูบที่มีเฟืองสะพำนซึ่งเป็นเฟืองฟันตรงเคลื่อนผ่ำนเฟืองหมุน จำนวนรอบของ
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เฟืองหมุนไปและกลับขึ้นอยู่กับควำมยำวของช่วงชักของก้ำนสูบโดยทั่วไปแล้วมุมที่หมุนไปและหมุนกลับมีค่ำ ดังนี้
45, 90,180, 290 และ 720 ค่ำมุมที่หมุนหรือแกว่งสำมำรถปรับได้ด้วยกำรตั้งระยะช่วงชักด้วยสกรูปรับ ค่ำแรงบิด
ที่ได้ขึ้นอยู่กับควำมดันของลมอัด อัตรำทด และขนำดของลูกสูบ ลักษณะกำรนำไปใช้งำน คืองำนที่ต้องกำรกำร
เคลื่อนที่ในแนวหมุนแบบไม่ครบรอบ ได้ แก่ งำนดัดท่อ งำนเจำะ งำนหมุนชิ้นงำน งำนควบคุมลิ้นหมุนลิ้นเลื่อน
ต่ำงๆ
4.2.2 กระบอกลมทางานในลักษณะหมุนรอบ (Rotary Motion)
1. มอเตอร์ลมแบบลูกสูบ (Piston Motor)

สัญลักษณ์

ภาพที่ 4.8 มอเตอร์ลมแบบลูกสูบ (Piston Motor)
(ที่มำ: http//www. pneu-hyd.co.th)
ภำพที่ 4.8 แสดงมอเตอร์ลมแบบลูกสูบซึง่ จะมีทิศทำงกำรหมุนคล้ำยกับมอเตอร์ไฟฟ้ำแต่ได้รับควำม
นิยมนำมำใช้งำนซึ่งมีข้อดีเนื่องจำกไม่เกิดกำรอำร์คเหมือนมอเตอร์ไฟฟ้ำขณะใช้งำน กำรทำงำนจะจ่ำยลมอัด
หมุ น เวี ย นตำมล ำดั บ เพื่ อ ดั น ให้ ลุ ก สู บ เคลื่ อ นที่ ต่ อ จำกนั้ น ก้ ำ นสู บ จะไปผลั ก ให้ ข้ อ เหวี่ ย งท ำให้ เกิ ด กำรหมุ น
แบบต่อเนื่อง กำลังของมอเตอร์ลมแบบลูกสูบที่ได้ขึ้นอยู่กับควำมดันของลมอัด และขนำดของลูกสูบ ลักษณะกำร
ใช้งำน คืองำนที่ต้องแรงบิดสูง
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2. มอเตอร์ลมแบบใบพัดเลื่อน (Sliding Vane Motor)
สัญลักษณ์

เพลำ (Shaft)
รูลมเข้ำ (Working Port)

รูระบำยออก (Exhaust Port)

ใบพัด (Vane)
โรเตอร์ (Rotor)

ภาพที่ 4.9 โครงสร้ำงของมอเตอร์ลมแบบใบพัดเลื่อน (Sliding Vane Motor)
(ที่มำ: ณรงค์ ตันชีวะวงศ์.2546)
ภำพที่ 4.9 แสดงโครงสร้ำงของมอเตอร์ลมแบบใบพัดเลื่อนซึ่งมอเตอร์ลมแบบนี้จะประกอบด้วย รูลม
เข้ำ รูระบำยลม แผ่นใบพัด โรเตอร์ และเพลำ ซึ่งจะอำศัยแผ่นใบพัดเป็นตัวรับแรงเพื่อให้มอเตอร์หมุน กำรทำงำน
เมื่อจ่ำยลมอัดเข้ำรูลมเข้ำ แรงดันลมจะดันแผ่นใบพัดเคลื่อนที่ในแนวเส้นรอบวง ส่งผลให้เพลำหมุนตำมทิศทำงกำร
หมุนของแผ่นใบพัด และถ้ำต้องกำรให้มอเตอร์ลมหมุนในทิศทำงตรงกันข้ำมก็จ่ำยลมอัดเข้ำรูระบำยลม
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แบบฝึกหัด
ชื่อวิชา งำนนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัส 2100-1009
ชื่อหน่วย กระบอกลมในระบบนิวเมติกส์

หน่วยที่ 4
สอนครั้งที่ 6-7
จานวน 8 ชัว่ โมง

ตอนที่ 1 จงนำตัวอักษรหน้ำข้อควำมที่ให้มำด้ำนขวำมือเติมลงหน้ำหมำยเลขด้ำนซ้ำยมือให้ถูกต้อง
……………….1. กระบอกลมทำงำนทำงเดียว
……………….2. กระบอกลมทำงำนสองทำง
……………….3. กระบอกลมทำงำนสองทำง
แบบมีเบำะลมกันกระแทกปรับค่ำได้
……………….4. กระบอกลมหมุนแกว่งแบบลูกสูบหมุน
……………….5. มอเตอร์ลมแบบลูกสูบ
……………….6. ทำงำนในลักษณะหมุนรอบ
……………….7. กระบอกลมทำงำนสองทำง
แบบมีก้ำนสูบสองข้ำง
……………….8. เฟืองสะพำน
……………….9. กระบอกลมแบบไม่มีก้ำนสูบ
……………….10. มอเตอร์แบบใบพัดเลื่อน

ก. ใช้กับงำนที่ต้องกำรแรงบิดสูง
ข. มีลูกปืนรองรับกำรเคลื่อนที่
ค. เคลื่อนที่เข้ำและออกด้วยลมอัด
ง. Rack
จ. มีสกรูปรับแรงดันลม
ฉ. ใช้สปริงดันกลับ
ช. Vane
ซ. เหมำะกับงำนเปิด-ปิดวำล์ว
ญ. Rotary motion
ฌ. เคลื่อนที่ด้วยควำมเร็วสูงถึง 40 เซนติเมตร/วินำที
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เฉลยแบบฝึกหัด
ชื่อวิชา งำนนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัส 2100-1009
ชื่อหน่วย กระบอกลมในระบบนิวเมติกส์

หน่วยที่ 4
สอนครั้งที่ 6-7
จานวน 8 ชัว่ โมง

ตอนที่ 1 จงนำตัวอักษรหน้ำข้อควำมที่ให้มำด้ำนขวำมือเติมลงหน้ำหมำยเลขด้ำนซ้ำยมือให้ถูกต้อง
………ฉ……….1. กระบอกลมทำงำนทำงเดียว
………ค……….2. กระบอกลมทำงำนสองทำง
………จ……….3. กระบอกลมทำงำนสองทำง
แบบมีเบำะลมกันกระแทกปรับค่ำได้
………ซ……….4. กระบอกลมหมุนแกว่งแบบลูกสูบหมุน
………ก……….5. มอเตอร์ลมแบบลูกสูบ
………ญ..…….6. ทำงำนในลักษณะหมุนรอบ
………ข……….7. กระบอกลมทำงำนสองทำง
แบบมีก้ำนสูบสองข้ำง
………ง……….8. เฟืองสะพำน
………ฌ….….9. กระบอกลมแบบไม่มีก้ำนสูบ
………ช…….10. มอเตอร์แบบใบพัดเลื่อน

ก. ใช้กับงำนที่ต้องกำรแรงบิดสูง
ข. มีลูกปืนรองรับกำรเคลื่อนที่
ค. เคลื่อนที่เข้ำและออกด้วยลมอัด
ง. Rack
จ. มีสกรูปรับแรงดันลม
ฉ. ใช้สปริงดันกลับ
ช. Vane
ซ. เหมำะกับงำนเปิด-ปิดวำล์ว
ญ. Rotary motion
ฌ. เคลื่อนที่ด้วยควำมเร็วสูงถึง 40 เซนติเมตร/วินำที
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แบบทดสอบหลังเรียน
ชื่อวิชา งำนนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัส 2100-1009
ชือ่ หน่วย กระบอกลมในระบบนิวเมติกส์

หน่วยที่ 4
สอนครั้งที่ 6-7
จานวน 8 ชัว่ โมง

คำสั่ง จงทำเครื่องหมำย X ในข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. จำกภำพตรงกับสัญลักษณ์ของกระบอกลมในข้อใด
ก. กระบอกลมทำงำนสองทำง ข. กระบอกลมทำงำนทำงเดียว
ค. กระบอกลมทำงำนสองข้ำง ง. มอเตอร์ลมแบบหมุนสลับ
2. จำกภำพตรงกับสัญลักษณ์ของกระบอกลมในข้อใด
ก. กระบอกลมทำงำนสองทำงมีเบำะลมกันกระแทกแบบปรับค่ำได้
ข. กระบอกลมทำงำนสองทำงแบบปรับค่ำได้
ค. กระบอกลมช่วงชักหลำยตำแหน่ง
ง. มอเตอร์ลมแบบหมุนสลับ
3. จำกภำพตรงกับสัญลักษณ์ของกระบอกลมในข้อใด
ก. มอเตอร์ลมแบบใบพัดเลื่อน

ข. กระบอกลมแบบไม่มกี ้ำนสูบ

ค. มอเตอร์ลมแบบลูกสูบ

ง. กระบอกลมแบบใบพัดเลื่อน

4. จำกภำพตรงกับสัญลักษณ์ของกระบอกลมในข้อใด
ก. มอเตอร์ลมแบบใบพัดเลื่อน

ข. กระบอกลมแบบใบพัดเลื่อน

ค. มอเตอร์ลมแบบลูกสูบ

ง. กระบอกลมแบบไม่มกี ้ำนสูบ
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5. กระบอกลมแบบใดเหมำะสำหรับงำนเปิดและปิดวำล์ว
ก. กระบอกลมทำงำนทำงเดียว

ข. กระบอกสูบหมุน

ค. กระบอกสูบช่วงชักหลำยตำแหน่ง

ง. กระบอกลมทำงำนนสองทำง

6. เมือ่ ต้องผลักชิ้นให้เคลื่อนที่เพียงอย่ำงเดียว ควรเลือกใช้กระบอกลมในข้อใด
ก. กระบอกสูบก้ำนสูบสองข้ำง

ข. กระบอกสูบทำงำนทำงเดียว

ค. กระบอกสูบช่วงชักหลำยตำแหน่ง

ง. กระบอกสูบทำงำนสองทำง

7. กระบอกลมแบบใดที่มีช่วงชักมำกที่สุด
ก. กระบอกสูบทำงำนสองทำง

ข. กระบอกสูบช่วงชักหลำยตำแหน่ง

ค. มอเตอร์ลมแบบลูกสูบ

ง. กระบอกสูบแบบไม่มีก้ำนสูบ

8. กระบอกลมหมุนแกว่งแบบลูกสูบหมุนมีมุมหมุนแกว่งตรงกับข้อใด
ก. 540 o

ข. 290 o

ค. 60 o

ง. 30o

9. งำนที่ต้องกำรแรงบิดสูงๆควรเลือกใช้กระบอกลมแบบใด
ก. กระบอกสูบแบบไม่มกี ้ำนสูบ

ข. กระบอกสูบช่วงชักหลำยตำแหน่ง

ค. กระบอกสูบทำงำนสองทำง

ง. มอเตอร์ลมแบบลูกสูบ

10. กำลังของมอเตอร์ลมแบบลูกสูบ ขึ้นอยู่กับอะไร
ก. ควำมเร็วลมอัด

ข. ขนำดของปั๊มลม

ค. ขนำดของลูกสูบ

ง. ขนำดของรูลม
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ชื่อวิชา งำนนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัส 2100-1009
ชื่อหน่วย กระบอกลมในระบบนิวเมติกส์

ข้อที่

คาตอบ

1

ข

2

ก

3

ข

4

ค

5

ข

6

ข

7

ง

8

ข

9

ง

10

ค

หน่วยที่ 4
สอนครั้งที่ 6-7
จานวน 8 ชัว่ โมง
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ใบงานที่ 4.1
ชื่อวิชา งำนนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัส 2100-1009
ชื่อหน่วย กระบอกลมในระบบนิวเมติกส์

หน่วยที่ 4
สอนครั้งที่ 6
จานวน 4 ชัว่ โมง

ชื่องาน กำรต่อวงจรควบคุมกำรทำงำนกระบอกลมทำงเดียว
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ผู้เรียนสามารถ
1.1 เลือกอุปกรณ์สำหรับต่อวงจรได้ถูกต้อง
1.2 ต่อวงจรควบคุมกำรทำงำนของกระบอกลมทำงเดียวได้ถูกต้อง
1.3 แก้ปัญหำเมื่อเกิดข้อขัดข้องในกำรต่อวงจรควบคุมกำรทำงำนของกระบอกลมทำงเดียวได้
1.4 มีกิจนิสัยที่ดใี นกำรทำงำนด้วยควำมเป็นระเบียบ เรียบร้อย ประณีต รอบคอบ และตระหนักถึงควำม
ปลอดภัย
2. เครื่องมือ และอุปกรณ์
2.1 ถังลม
2.2 สำยต่อลม
2.3 วำล์ควบคุมทิศทำงลม
2.4 กระบอกลม
2.5 ชุดปรับคุณภำพลม
2.6 ข้อต่อลม
2.7 แผงติดตั้งอุปกรณ์ระบบนิวเมติกส์
3. การปฏิบัติ
3.1 ให้นักเรียน แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 2 คน
3.2 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติงำนต่อวงจรควบคุมกำรทำงำนกระบอกลมทำงเดียวตำมขั้นตำมขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนให้ถูกต้อง
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ใบงานที่ 4.1(ต่อ)
ชื่อวิชา งำนนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัส 2100-1009
ชื่อหน่วย กระบอกลมในระบบนิวเมติกส์

หน่วยที่ 4
สอนครั้งที่ 6
จานวน 4 ชัว่ โมง

ชื่องาน กำรต่อวงจรควบคุมกำรทำงำนกระบอกลมทำงเดียว
4. ลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้
4.1 ติดตั้งอุปกรณ์เข้ำกับแผงฝึกระบบนิวเมติกส์
4.2 ทำกำรต่อวงจรควบคุมกำรทำงำนกระบอกลมทำงเดียวด้วยควำมถูกต้อง
4.3 ตรวจสอบท่อลมทุกจุดต้องแน่นเพื่อควำมปลอดภัย
4.5 ต่อแหล่งจ่ำยลมเข้ำกับวงจร
4.6 แสดงกำรทำงำนของวงจร
4.7 ระบำยลมออกจำกวงจรเพื่อป้องกันอันตรำยขณะเก็บอุปกรณ์
4.8 ถอดท่อลมออกจำกอุปกรณ์
4.9 หลังกำรปฏิบัติงำนทุกครั้งต้องทำควำมสะอำดอุปกรณ์ และพื้นที่ปฏิบัติงำนให้เรียบร้อยก่อนเก็บให้เข้ำที่

วงจรควบคุมกำรทำงำนกระบอกลมทำงเดียวด้วยมือกดทำงำน
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ใบตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานใบงานที่ 4.1
ชื่อวิชา งำนนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัส 2100-1009
ชื่อหน่วย กระบอกลมในระบบนิวเมติกส์

หน่วยที่ 4
สอนครั้งที่ 6
จานวน4ชัว่ โมง

ชื่องาน กำรต่อวงจรควบคุมกำรทำงำนกระบอกลมทำงเดียว
ชื่อ-สกุล...............................................................กลุ่ม....................เลขที่...........................
ชื่อ-สกุล...............................................................กลุ่ม....................เลขที่...........................
คะแนน
รายการประเมิน
หมายเหตุ
เต็ม ได้
1. กำรเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์
2
การให้คะแนน
2. ควำมถูกต้องต่อวงจรควบคุมกำรทำงำนกระบอกลม
ทำถูกต้อง = ได้คะแนนเต็ม
1
ทำงเดียว
ทำไม่ถูกต้อง = ได้ 0 คะแนน
3. ตรวจสอบท่อลมทุกจุดต้องแน่นเพื่อควำมปลอดภัย
1
เกณฑ์การสรุปผลการปฏิบัติงาน
4. แสดงกำรทำงำนของวงจรอย่ำงถูกต้อง
2
มำกกว่ำร้อยละ 80 ดีมำก
5. ระบำยลมออกจำกวงจรเพื่อป้องกันอันตรำยขณะเก็บ
ร้อยละ 70-79 ดี
1
อุปกรณ์
ร้อยละ 60-69 ดี
ร้อยละ 50-59 ดี
6. ถอดท่อลมออกจำกอุปกรณ์ด้วยควำมระมัดระวัง
1
น้อยกว่ำร้อยละ 50 ไม่ผ่ำนเกณฑ์
7. ควำมสะอำดของอุปกรณ์ และพื้นที่ปฏิบัติงำน
2
คะแนนรวม 10
คิดเป็นร้อยละ 100
เกณฑ์การประเมิน : คะแนนที่ได้ต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 จึงจะผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ถ้ำคะแนนที่ได้ไม่ถึงร้อยละ 50 จะต้องทำกำรฝึกปฏิบัติใหม่
เกณฑ์การตัดสิน :  ผ่ำนกำรประเมิน  ไม่ผ่ำนกำรประเมิน
ลงชื่อ..............................................ผู้ประเมิน
(...................................................)
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ใบงานที่ 4.2
ชื่อวิชา งำนนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัส 2100-1009
ชื่อหน่วย กระบอกลมในระบบนิวเมติกส์

หน่วยที่ 4
สอนครั้งที่ 6
จานวน 4 ชัว่ โมง

ชื่องาน กำรต่อวงจรควบคุมกำรทำงำนกระบอกลมสองทำง
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ผู้เรียนสามารถ
1.1 เลือกอุปกรณ์สำหรับต่อวงจรได้ถูกต้อง
1.2 ต่อวงจรควบคุมกำรทำงำนของกระบอกลมสองทำงได้ถูกต้อง
1.3 แก้ปัญหำเมื่อเกิดข้อขัดข้องในกำรต่อวงจรควบคุมกำรทำงำนของกระบอกลมสองทำงได้
1.4 มีกิจนิสัยที่ดใี นกำรทำงำนด้วยควำมเป็นระเบียบ เรียบร้อย ประณีต รอบคอบ และตระหนักถึงควำม
ปลอดภัย
2. เครื่องมือ และอุปกรณ์
2.1 ถังลม
2.2 สำยต่อลม
2.3 วำล์ควบคุมทิศทำงลม
2.4 กระบอกลม
2.5 ชุดปรับคุณภำพลม
2.6 ข้อต่อลม
2.7 แผงติดตั้งอุปกรณ์ระบบนิวเมติกส์
3. การปฏิบัติ
3.1 ให้นักเรียน แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 2 คน
3.2 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติงำนต่อวงจรควบคุมกำรทำงำนกระบอกลมสองทำงตำมขั้นตำมขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนให้ถูกต้อง
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ใบงานที่ 4.2(ต่อ)
ชื่อวิชา งำนนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัส 2100-1009
ชื่อหน่วย กระบอกลมในระบบนิวเมติกส์

หน่วยที่ 4
สอนครั้งที่ 6
จานวน 4 ชัว่ โมง

ชื่องาน กำรต่อวงจรควบคุมกำรทำงำนกระบอกลมสองทำง
4. ลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้
4.1 ติดตั้งอุปกรณ์เข้ำกับแผงฝึกระบบนิวเมติกส์
4.2 ทำกำรต่อวงจรควบคุมกำรทำงำนกระบอกลมสองทำงด้วยควำมถูกต้อง
4.3 ตรวจสอบท่อลมทุกจุดต้องแน่นเพื่อควำมปลอดภัย
4.5 ต่อแหล่งจ่ำยลมเข้ำกับวงจร
4.6 แสดงกำรทำงำนของวงจร
4.7 ระบำยลมออกจำกวงจรเพื่อป้องกันอันตรำยขณะเก็บอุปกรณ์
4.8 ถอดท่อลมออกจำกอุปกรณ์
4.9 หลังกำรปฏิบัติงำนทุกครั้งต้องทำควำมสะอำดอุปกรณ์ และพื้นที่ปฏิบัติงำนให้เรียบร้อยก่อนเก็บให้เข้ำที่

วงจรควบคุมกำรทำงำนกระบอกลมสองทำงด้วยมือกดทำงำน
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ใบตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานใบงานที่ 4.2
ชื่อวิชา งำนนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัส 2100-1009
ชื่อหน่วย กระบอกลมในระบบนิวเมติกส์

หน่วยที่ 4
สอนครั้งที่ 6
จานวน4ชัว่ โมง

ชื่องาน กำรต่อวงจรควบคุมกำรทำงำนกระบอกลมสองทำง
ชื่อ-สกุล...............................................................กลุ่ม....................เลขที่...........................
ชื่อ-สกุล...............................................................กลุ่ม....................เลขที่...........................
คะแนน
รายการประเมิน
หมายเหตุ
เต็ม ได้
1. กำรเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์
2
การให้คะแนน
2. ควำมถูกต้องต่อวงจรควบคุมกำรทำงำนกระบอกลม
ทำถูกต้อง = ได้คะแนนเต็ม
1
สองทำง
ทำไม่ถูกต้อง = ได้ 0 คะแนน
3. ตรวจสอบท่อลมทุกจุดต้องแน่นเพื่อควำมปลอดภัย
1
เกณฑ์การสรุปผลการปฏิบัติงาน
4. แสดงกำรทำงำนของวงจรอย่ำงถูกต้อง
2
มำกกว่ำร้อยละ 80 ดีมำก
5. ระบำยลมออกจำกวงจรเพื่อป้องกันอันตรำยขณะเก็บ
ร้อยละ 70-79 ดี
1
อุปกรณ์
ร้อยละ 60-69 ดี
ร้อยละ 50-59 ดี
6. ถอดท่อลมออกจำกอุปกรณ์ด้วยควำมระมัดระวัง
1
น้อยกว่ำร้อยละ 50 ไม่ผ่ำนเกณฑ์
7. ควำมสะอำดของอุปกรณ์ และพื้นที่ปฏิบัติงำน
2
คะแนนรวม 10
คิดเป็นร้อยละ 100
เกณฑ์การประเมิน : คะแนนที่ได้ต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 จึงจะผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ถ้ำคะแนนที่ได้ไม่ถึงร้อยละ 50 จะต้องทำกำรฝึกปฏิบัติใหม่
เกณฑ์การตัดสิน :  ผ่ำนกำรประเมิน  ไม่ผ่ำนกำรประเมิน
ลงชื่อ..............................................ผู้ประเมิน
(...................................................)
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ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การประเมิน
มีพฤติกรรมตำมข้อกำหนด = 1 คะแนน

รวม

มีสัมมำคำระวะต่อครูผสู้ อน

ทำงำนที่ได้รับมอบหมำยด้วยควำมรับผิดชอบ

มีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน

ส่งงำนตำมเวลำที่กำหนด

มีควำมสนใจใฝ่เรียน

แต่งกำยถูกต้องตำมระเบียบสถำนศึกษำ

มีควำมตรงต่อเวลำ

วิชา งำนนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
รหัวิชา 2100-1009
หน่วยที่ 4 กระบอกลมในระบบนิวเมติกส์
ใบงานที่ 4 กำรต่อวงจรควบคุมกำรทำงำน
กระบอกลม
ระดับชั้น.............................................................
สาขาวิชา/กลุ่ม..................................................

ควำมมีวินัย

ชื่อหน่วย กระบอกลมในระบบนิวเมติกส์

มีควำมรับผิดชอบ

ชื่อวิชา งำนนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัส 2100-1009

หน่วยที่ 4
สอนครั้งที่ 6
จานวน 4 ชัว่ โมง

กล้ำแสดงควำมคิดเห็น

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

ยังต้องปรับปรุงพฤติกรรม = 0 คะแนน
ลงชื่อ..............................................ผู้ประเมิน
(...................................................)
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บันทึกหลังการสอน
ชื่อวิชา งำนนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัส 2100-1009
ชื่อหน่วย กระบอกลมในระบบนิวเมติกส์

หน่วยที่ 4
สอนครั้งที่ 6
จานวน 4 ชัว่ โมง

ชื่องาน กำรต่อวงจรควบคุมกำรทำงำนกระบอกลมสองทำง
ระดับชั้น.............................................................สาขาวิชา/กลุ่ม................................................................
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ผู้เรียนสามารถ
1. บอกลักษณะโครงสร้ำงและกำรทำงำนของกระบอกลมทำงำนทำงเดียวได้ถูกต้อง
2. บอกลักษณะโครงสร้ำงและกำรทำงำนของกระบอกลมทำงำนสองทำงได้ถูกต้อง
วิธีการสอน (เลือกได้มากกว่า 1 วิธี)
บรรยำย
กำรสำธิต
กำรอภิปรำยกลุ่มย่อย
ทัศนะศึกษำ ศึกษำดูงำน
กำรแสดงบทบำทสมมติ (Role Playing)
เกมส์ (Games)
กรณีตัวอย่ำง (Case)
กำรทดลอง (Experiment)
กำรฝึกปฏิบัติตำมใบงำน แบบฝึกหัด
บทเรียนแบบโปรแกรม
ศูนย์กำรเรียน (Learning Center) ชุดกำรเรียน ชุดกำรสอน โมดูล
อื่น ๆ (ระบุ)
สื่อการสอน (เลือกได้มากกว่า 1 วิธี)
ไฟล์คอมพิวเตอร์ เช่น Power point
ใบควำมรู้ ใบงำน แบบฝึกหัด
ของตัวอย่ำง
ของจริง
แผ่นใส
เอกสำรกำรเรียน กำรสอน
วีดิทัศน์ แผ่นซีดี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สื่อ Online เช่น wbi e-leaing
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
อื่น ๆ (ระบุ)
วิธีการวัดผล (เลือกได้มากกว่า 1 วิธี)
กำรถำม-ตอบ
แบบทดสอบ
กำรสังเกต
กำรตรวจสอบชิ้นงำน/ผลกำรฝึกปฏิบัติ
อื่น ๆ (ระบุ)
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พฤติกรรมผู้เรียนขณะสอน / หลังสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
การมอบหมาย / แบบฝีกหัด / การบ้าน / การค้นคว้าเพิม่ เติม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
เป็นไปตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ไม่เป็นไปตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เนื่องจำก........................................................
ปัญหาและข้อบกพร่องที่พบจากการสอนครั้งนี้
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................ผู้บันทึกกำรสอน
(
)
วันที.่ ......เดือน................พ.ศ..........

27
บรรณานุกรม
ไพรวรรณ์ พ่อธำนี และบุษกร มำลำ. งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือเมืองไทย,
2558
อำพล ซื่อตรง.งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร,2556
เดชฤทธิ์ มณีธรรม. คัมภีร์ระบบนิวเมติกส์. กรุงเทพฯ: เคทีพี,2548.
ณรงค์ ตันชีวะวงศ์. นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ: สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2546.
ฐิฑำรีย์ ถมยำ. นิวเมติกส์และนิวเมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545
แหล่งข้อมูลออนไลน์
http//www. pneu-hyd.co.th

