
วาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียว 

หมายถึง  วาลว์ท่ีใหล้มไหลไปทางเดียวเท่านั้น  ไหลยอ้ยกลบัไม่ได ้ แบ่งได ้ 5  ชนิด  คือ 

1. วาลว์กนักลบั  (check  valves) 

2. วาลว์กนักลบัสองทาง  (shuttle  valves) 

3.  วาลว์ความดนัสองทาง  (two  pressure  valves  or  twin  pressure  valves) 

4.  วาลว์ปรับอตัราการไหลทางเดียว  (flow  control  valves  or  restrictor  check  valve) 

5.  วาลว์คายไอเสียเร็ว  (quick-exhaust  valves) 



วาลว์กนักลบั  (check  valves) 

เป็นวาลว์ท่ียอมใหล้มไหลไดท้างเดียวและไหลยอ้นกลบัไม่ได ้

โครงสร้างของวาลว์กนักลบั  ซีลเป็นรูปกรวย  มีลูกบอลหรือแผน่กลม  หรือแผน่ไดอะแฟรม 
เป็นล้ินปิด-เปิดลมเขา้บรรจุในตวัเรือน  เพื่อขวางทางลมซ่ึงเป็นรูลมเขา้และรูลมออกรวมเป็น 2 รู 

ลมไหลผา่นได ้ ลมไหลยอ้นกลบัไม่ได ้



เม่ือมีสัญญาณลมเขา้  12(X)  แรงดนัลมจะเอาชนะแรงตา้นของสปริงท าใหล้ิ้นวาลว์เล่ือน
ออกจะท าใหล้มสามารถไหลออกทาง  14(Y)  เม่ือมีสัญญาณลมเขา้  14(Y)  แรงดนัลมจะ
ดนัล้ินวาล์วให้ปิดทางลม  ท าให้ลมไม่สามารถไหลออกไปทาง  12(X)  ได ้ (หรือไม่
สามารถไหลยอ้นกลบัทางเดิมได)้ 

วาลว์กนักลบั มีหนา้ท่ีใหล้มไหลผา่นไดท้างเดียวโดยจะไหลยอ้นกลบัไม่ได ้
เม่ือความดนัดา้นท่ีต่อไปใชง้านสูงกวา่ดา้นเขา้ 



การน าไปใชง้าน 

1.  ใชก้บังานท่ีตอ้งการใหล้มไหลทางเดียว  หา้มไหลยอ้นกลบั 

ลมไหลผา่นได ้ ลมไหลผา่นวาลว์กนักลบัไม่ได ้



2.  ใชก้บัวงจรแยกอุปกรณ์การท างานไม่ใหร้บกวนซ่ึงกนัและกนั 



วาล์วกันกลับสองทาง  หรือวาล์วลมเดี่ยว 

เป็นวาลว์ท่ียอมใหล้มไหลออกไดท้างเดียว  โดยมีลมเขา้  12(X)  หรือ  14(Y)  

โครงสร้างเป็นวาลว์นัง่บ่า  มีลูกบอลหรือแผ่นกลม  หรือแผ่นไดอะแฟรมบรรจุใน
ตวัเรือนมีรูลมเขา้  2  ทาง  รูลมออก  1  ทาง 



เ ม่ื อ มีสัญญาณลมเข้า   12(X)  
แรงดนัจะท าให้ลูกบอลเล่ือนไป
ปิดวาลว์ทางท่อลม  14(Y)  มีผล
ท าใหล้มไหลออกไปทาง  2(A)  

เ ม่ื อ มี สั ญญาณลม เ ข้ า   14(Y)  
แรงดันลมจะท าให้ลูกบอลเล่ือน
ไปปิดวาล์วทางท่อลม  12(X)  มี
ผลท าใหล้มไหลออกไปทาง  2(A)  

การน าไปใชง้านใชใ้นวงจรท่ีควบคุมการท างานของกระบอกสูบไดห้ลายจุด 

การควบคุมกระบอกสูบท างานสองทางท่ีมีจุดสตาร์ทได ้ 2  จุด  (ควบคุมโดยทางออ้ม)  







วาล์วความดันสองทาง  หรือวาล์วลมคู่ 

เป็นวาลว์ท่ีตอ้งใหล้มเขา้พร้อมกนัทั้งสองขา้งจึงจะท าใหล้มออกไปท างานได ้

โครงสร้างเป็นแบบวาลว์นัง่บ่า  มีลูกสูบหรือแผน่ไดอะแฟรมท าหนา้ท่ีเป็นล้ิน
เล่ือนบรรจุขวางอยูใ่นตวัเรือน  มีรูลมเขา้  2  ทาง และรูลมออก  1  ทาง 



ลมเขา้ทาง 12(X) และ 14(Y) พร้อมกนั 

ถา้สัญญาณลมเขา้ดา้นใดดา้นหน่ึง  เช่น  ลมเขา้ท่ี  12(X)  หรือลมเขา้ท่ี  14(Y)  
ล้ินวาลว์กจ็ะไปปิดทางลมเขา้ท าใหล้มไม่สามารถออกไปท่ี  2(A)  ได ้

การควบคุมกระบอกสูบทางเดียวท่ีมีจุดสตาร์ทพร้อมกนั  2  จุด  

ลมเขา้ทาง 12(X) ลมเขา้ทาง 14(Y) 



วาลว์ปรับอตัราการไหลทางเดียวหรือวาลว์ควบคุมความเร็ว  

เป็นวาลว์ท่ีมีลมถูกควบคุมปริมาณการไหลใหไ้หลไดท้างเดียว  ส่วนอีกทิศทาง  ลมจะ
ไหลผา่นวาลว์กนักลบัโดยไม่ถูกควบคุม 

โครงสร้างประกอบดว้ยวาลว์กนักลบัต่อขนานกบัวาลว์ควบคุมการไหลชนิดปรับได ้ 
ควบคุมการท างานโดยมือหรือกลไกลูกกล้ิงกด 

ลมผา่นวาลว์กนักลบัไม่ได ้ ตอ้งถูกควบคุมผา่นช่องแคบปรับอตัราการไหล 



หลักการท างาน 

เม่ือใหล้มเขา้ดา้น  2(A)  ลมสามารถดนัล้ิน
หรือลูกบอลของวาลว์กนักลบั  และผ่านได้
สะดวกโยไม่ถูกควบคุม 

แต่ถา้เปล่ียนให้ลมเขา้ด้าน  1(P)  ลมจะดัน
ล้ินหรือลูกบอลให้ปิดทาง  ท าให้ลมออก
ไม่ได ้ ลมจึงไหลผ่านวาลว์ควบคุมอตัราการ
ไหลอยา่งชา้ๆ  ซ่ึงจะปรับใหล้มไหลออกชา้ๆ
ดว้ยมือ 

การน าไปใชง้าน  ใชก้บัวงจรท่ีตอ้งการควบคุมให้ลูกสูบท างานอย่างชา้ๆ  ซ่ึงจะติดตั้งโดย
ตรงท่ีท่อทางเขา้และออกของกระบอกสูบ  การติดตั้งมี  2  วิธีคือ 

ลมผา่นวาลว์กนักลบัไม่ได ้ ตอ้งถูกควบคุมผา่นช่องแคบปรับอตัราการไหล ลมไหลผา่นออกได ้ ไม่ถูกควบคุม 



การติดตั้งวาลว์ปรับอตัราการไหลทางเดียวแบบควบคุมลมเขา้  (meter  in)  

เม่ือกดวาลว์  (3/2) 1.2  ลมจะไหลจาก  1(P)  
ไป  2(A)  ผ่านวาล์วควบคุมอัตราการไหล  
1.02  ท าให้ปริมาณลมถูกปรับให้น้อยตาม
ตอ้งการ  ลูกสูบจึงเคล่ือนท่ีออกอย่างชา้ๆ  เม่ือ
ปล่อยมือ  วาลว์  (3/2) 1.2  จะเล่ือนกลบัโดย
สปริง  ลมจากกระบอกสูบจึงถูกระบายท้ิงโดย
ผ่านวาล์วกนักลบัจากท่อ  2(A)  ไป  3(R)  ท า
ให้ลูกสูบเคล่ือนท่ีกลบัตามปกติดว้ยแรงสปริง
ภายใน 

ควบคุมกระบอกสูบทางเดียว  



เม่ือกดวาลว์  (5/2) 1.2  ลมจะไหลจาก  1(P)  
ไป  4(A)  ผ่านวาล์วควบคุมอัตราการไหล  
1.02  ท าให้ปริมาณลมถูกปรับให้น้อยตาม
ตอ้งการ  ลูกสูบจึงเคล่ือนท่ีอย่างชา้ๆส่วนทาง
ก้านสูบ  ลมจะระบายท้ิงผ่านวาล์วกันกลับ  
1.03  โดยไม่ถูกควบคุมลมออก  เม่ือปล่อยมือ  
วาลว์  (5/2) 1.2  จะเล่ือนกลบัโดยสปริง  ลมจึง
เขา้จาก  1(P)  ไป  2(B)  ผา่นวาลว์ควบคุมอตัรา
การไหล  1.03  ท าใหลู้กสูบเคล่ือนท่ีกลบัอยา่ง
ชา้ๆ  ดา้นลูกสูบลมจะระบายท้ิงผ่านวาล์วกนั
กลบั  1.02  โดยไม่ถูกควบคุมลมออก ควบคุมกระบอกสูบท างานสองทาง 



การติดตั้งวาลว์ปรับอตัราการไหลทางเดียวแบบควบคุมลมออก  (meter  out)  

เม่ือกดวาลว์  (3/2) 1.2  ลมจะไหลจาก  1(P)  
ไป  2(A)  ผ่านวาลว์กนักลบั  1.01  และลูกสูบ
เคล่ือนท่ีออกตามปกติ  เม่ือปล่อยมือ  วาล์ว  
(3/2) 1.2  จะเล่ือนกลบัโดยสปริงลมจาก
กระบอกสูบจึงระบายท้ิงผ่านวาล์วควบคุม
อตัราการไหล  1.02  ท าใหป้ริมาณลมถูกปรับ
ใหน้อ้ยตามตอ้งการ  ลมจะระบายท้ิงอย่างชา้ๆ  
และลูกสูบเคล่ือนท่ีออกอยา่งชา้ๆ 

ควบคุมกระบอกสูบทางเดียว  



เม่ือกดวาลว์  (5/2) 1.2  ลมจะไหลจาก  1(P)  
ไป  4(A)  ผ่านวาลว์กนักลบั  1.01  และลูกสูบ
จะเคล่ือนท่ีออก  แต่ลมท่ีระบายท้ิงทางด้าน
กา้นสูบจะถูกควบคุมปริมาณการไหลโดยผ่าน
วาลว์ควบคุมอตัราการไหล  1.02  ท าให้ลม
ระบายท้ิงอย่างช้าๆ  ลูกสูบจึงเคล่ือนท่ีออก
อย่างช้าๆ  ในท านองเดียวกัน  เม่ือปล่อยมือ  
วาลว์  (5/2) 1.2  จะเล่ือนกลบัโดยสปริง  ท าให้
ลมไหลเขา้กระบอกสูบโดยผ่านวาล์วกนักลบั  
1.02  แต่ลมระบายท้ิงจะถูกควบคุมโดยวาลว์
ควบคุมอตัราการไหล  1.01  ท าให้ลูกสูบ
เคล่ือนท่ีกลบัอยา่งชา้ๆ 

ควบคุมกระบอกสูบท างานสองทาง  



การเปรียบเทียบวงจรการควบคุมลมเขา้และลมออกจากกระบอกสูบ 
 

การควบคุมลมเขา้ การควบคุมลมออก 
1. ลมไหลเขา้กระบอกสูบชา้ๆ  ตอ้งสะสม 
    ความดนัในการสตาร์ท 
2. การเคล่ือนท่ีลูกสูบไม่สม ่าเสมอ  เพราะไม่มี 
    ความดนัลมมาตา้นทางดา้นกา้นสูบ 
3. เหมาะส าหรับกระบอกสูบท่ีมีขนาดเลก็หรือ 
    กระบอกสูบทางเดียว 

1. เม่ือมีลมเขา้กระบอกสูบ  ลูกสูบจะเคล่ือนท่ี 
    ออกทนัทีโดยไม่ตอ้งสะสมความดนั 
2. การเคล่ือนท่ีของลูกสูบจะสม ่าเสมอเพราะมี 
    ความดนัลมมาตา้นทางดา้นกา้นสูบ 
3. เหมาะส าหรับกระบอกสูบท างานสองทาง 



วาล์วคายไอเสียเร็ว 

วาลว์คายไอเสียเร็วช่วยระบายลมท้ิงจากกระบอกสูบออกสู่บรรยากาศไดเ้ร็วโดยไม่ตอ้ง
ไหลผา่นตวัอ่ืนๆ  ท าใหลู้กสูบเคล่ือนท่ีไดเ้ร็วกวา่ปกติ 

โครงสร้างวาลว์นัง่บ่าจะมีลูกบอลหรือแผ่นไดอะแฟรมขวางภายในตวัเรือน  
มีรูลมเขา้  1  รู  รูลมออก  1  รู  รูระบายลมท้ิง  1  รู 

ลมไหลจาก 1(P) ไป 2(A) 



เม่ือลมเขา้  1(P)  ล้ินจะเล่ือนไปปิดรูลม  3(R)  ท าใหล้มไหลออก  2(A)  ตามปกติ  แต่เม่ือ
ลมระบายท้ิงออกมาทาง  2(A)  ล้ินจะเล่ือนปิดทาง  1(P)  ท าให้ลมระบายสู่บรรยากาศท่ี  
3(R)  โดยตรง 

การน าไปใชง้าน  ใชก้บัวงจรท่ีตอ้งการควบคุมใหลู้กสูบท างานอยา่งรวดเร็ว 

ลมไหลจาก 1(P) ไป 2(A) ลมระบายทิ้ง 2(A) ไป 3(R) 










