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 ความเร็วของกานสูบและมอเตอรไฮดรอลิก  ถูกควบคุมดวย วาลวควบคุมอัตราการไหล  แตเมื่อมี
ภาระมากกระทํากับอุปกรณทํางานมากขึ้นหรืออุณหภูมิของนํ้ามันมีคาสูงขึ้นเปนผลทําใหความเร็วของ
อุปกรณทํางานมีคาเพ่ิมขึ้นเชนกัน  ซ่ึงมีวิธีการแกไขปญหาดังกลาวโดยการใชวาลวควบคุมอัตราการไหล
แบบคงที่   

 หลักการพื้นฐานของการควบคุมอัตราการไหล 
 
 

 
 

รูปที่ 1 
จากรูปที1่จะเห็นวาถาเปดชองทางบริเวณวาลวคอคอดใหกวางขึ้นมีผลทําใหความดันในระบบ 

P1 ,P2  มีคาต่าํ  และยังไมสามารถดันชนะแรงสปริงของวาลวจาํกัดความดัน  ( Pressure  Limiting  Valve )  
ไดดังน้ัน อัตราการไหลจากปมมีคาเทาใดจะถูกจายนําไปเขาอุปกรณเทาน้ัน  โดยมิไดรั่วหายไปที่บริเวณจาก



วาลวจํากัดความดัน  การกระทาํดังกลาวน้ีสรุปไดวา ถาเปดวาลวคอคอดกวางมากขึ้น  อัตราการไหลที่เขาไป
ยังอุปกรณทํางานมากขึ้นความเร็วของอุปกรณทํางานจะเพิ่มมากขึ้น  
โดยมีสมการอางอิงคือ   
 Q  =  A V   
เมื่อ       Q   คือ  คาอัตราการไหล 

A คือ  พ้ืนที่รับอัตราการไหลของน้ํามัน เชน  พ้ืนที่หัวลูกสูบ 
V คือ  คาอัตราความเร็ว 

 
รูปที่ 2 

 จากรูปที่ 2  จะเห็นวาถาหร่ีชองทางบริเวณคอคอดใหแคบลงมีผลทําใหคาความดนัในระบบ P1  
และ  P2 สูงขึ้นจนสามารถดันชนะแรงสปริงของวาลวจํากัดความดัน  ได  ดังน้ันอัตราการไหลจากปม  ( Qp) 
จะถูกระบายทิง้ลงถังไปบางสวนซึ่งมีคาเทากับ( QB)  ดังน้ันอัตราการไหลที่เขาไปยังอุปกรณทํางานจะมีคา
เทากับ( QP – QB )  จากการกระทาํดังกลาวน้ีสรุปไดวาถาหรี่วาลวคอคอดใหแคบลงอัตราการไหลที่เขาไป
ยังอุปกรณทํางานจะนอยลงความเร็วของอปุกรณทํางานจะลดลงดวย 
 จากการกระทาํทั้ง 2 เหตุการณยังสามารถสรุปไดอีกวา 

- ถาความดันบริเวณวาลวจาํกัดความดัน( P1)  มีคานอยกวาแรงกดของสปริง  นํ้ามันจะ 
ไมสามารถระบายทิ้งลงถังได 
- ถาความดันบริเวณดังกลาว( P 1 )มีคามากกวาแรงกดของสปริงนํ้ามันจะสามารถระบายทิ้งลงถัง 
- ถาความดันบริเวณดังกลาว( P1 )คงที่นํ้ามันที่ระบายทิ้งลงถังก็จะคงที่  มีผลทําให อัตราการไหลที่ 

ไปยังอุปกรณทํางานคงที่ดวยเชนกัน  ดังน้ันจะสงผลทําใหความเรว็ของอุปกรณทํางานคงที่เชนกัน 
  



เหตุท่ีทําใหความดันบริเวณวาลวจํากัดความดันเพิ่มข้ึน 
จากขอความขางตนจะพบวาถาทาํการหร่ีวาลวคอคอด มีผลทําใหความดันบริเวณกอนเขาวาลว

จนถึงบริเวณหนาปมและบริเวณวาลวจํากัดความดัน สูงขึ้นสวนอีกสาเหตุหน่ึงที่ทําใหความดันบริเวณ
ดังกลาวสูงขึ้น  คือ ภาระ ดังรูปที่ 3 จะพบวา กานสูบไปดันภาระที่มีคามากขึ้นผลก็คือ ความดันในระบบ
เพ่ิมขึ้น เพราะน้ํามันถูกตานการไหลมากขึ้น  ดังน้ันความดันบริเวณวาลวจาํกัดความดัน จึงเพ่ิมมากขึ้นดวย  
ดังน้ันอัตราการไหล QB จึงถูกระบายทิ้ง ลงถัง ไปบางสวนมีผลทําใหความเรว็ของกานสูบลดลง 

 
รูปที่ 3 

จากรูปที่ 3 จะพบวา ถาตองการทําใหอัตราการไหลที่ผานเขาไปยังอุปกรณทํางานคงที่จะกระทําไดโดยรักษา
ความดันบริเวณวาลวจาํกัดความดันใหคงที่ซ่ึงจะสงผลใหอัตราการไหลระบายทิ้ง ( QB) ไหลลงถังไดคงที่
น่ันเอง  ดังน้ันอัตราการไหลที่เหลือ จะไหลเขาสูอุปกรณทํางานไดคงที่เชนกัน 

 การควบคุมอัตราการไหลใหคงที่ดวยวาลวชนิดตางๆ 
1) การใชวาลวควบคุมอัตราการไหลคงที่แบบมีตัวชดเชยความดัน 2 ทาง 

(2  Way Flow Control Valve ) 
วาลวชนิดน้ีสามารถควบคุมอัตราการไหลใหคงที่ไดเพราะมีอุปกรณท่ีเรียกวา  ตัวชดเชยความดัน  
( Pressure  Compensator ) ดังน้ันไมวาคาของภาระจะเพิ่มมากขึ้นเทาใด  คาความดันบริเวณวาลว จาํกัดความ
ดันระบบ  ยังคงที่เชนเดิมซึ่งวาลวชนิดน้ียังมีโครงสรางเปน 2 แบบ คือ 
 
 
 
 



 
 
 
 

1.1 วาลวท่ีมีตัวชดเชยความดันกอนวาลวคอคอด 

 
รูปท่ี 4 

จากรูปที่ 4  จะเห็นวานํ้ามันจะไหลจากปม มายังวาลวควบคุมอัตราการไหลคงที่โดยไหลเขา
ทางดานตวัชดเชยความดัน (2) กอนไหลไปยังวาลวคอคอด ( 1) แลวจึงไหลตอไปยังกระบอกสูบ 

หลักการทํางาน : เมื่อทําการหรี่ใหวาลวคอคอดมีขนาดแคบลงทําให ความดันกอนเขาวาลวคอคอด P2 

มีคาสูงขึ้นทําใหชองทางน้ํามนัทางดานซายมือ (L) มีความดันสูงข้ึนดวย จึงสามารถไปดันใหตัวชดเชย
ความดันเล่ือนไปทางขวามือมีผลทําใหรูที่ชองบาของตวัชดเชยความดัน C มีขนาดเล็กลง มีผลทําให คา
ความดัน P1 สูงขึ้นดังน้ันจึงทําใหการเปดนํ้ามันระบายทิ้งบริเวณ  วาลวจาํกัดความดันในระบบ  มีอัตรา
การไหลทิ้ง มากขึ้น ดังน้ัน ความเร็วของกระบอกสูบจะลดลง  แตถาตองการเพิ่มความเร็วในการ
เคลื่อนที่ของกานสูบ  กระทําไดโดยหมุนเปดใหวาลวคอคอดมีขนาดกวางขึ้น  มีผลทําใหคาความดันที่
ไป ตัวชดเชยความดัน  ลดลงดวย   ดังน้ันแรงดันขของสปริงจะดันใหตัวชดเชย ความดันเลื่อนไป
ทางซายมือ  มีผลทําใหชองC  มีขนาดกวางมากขึ้น จึงทําใหคาความดัน P1 ลดลง มีผลทําใหการเปด
นํ้ามันระบายทิ้งลงถังลดลงดังน้ันความเรว็ของกานสูบจะเพิ่มขึ้นสวนในกรณีที่กานสูบดันภาระเพิ่ม
มากขึ้น  มีผลทําใหคาความดัน P3  เพ่ิมมากขึ้นดวย  ถาหากไมมีชองทางน้ํามัน  R  ความดัน P2 และ P1 
จะเพ่ิมมากขึ้นดวยเชนกัน  เน่ืองจากน้ํามันถูกตานการไหลมากขึ้น  ซ่ึงสงผลทําใหความเรว็ของกานสูบ



ลดลง แตตามโครงสรางของวาลว  เมื่อคาความดัน P3 เพ่ิมข้ึนมีผลทําใหคาความดันในชองทาง R เพ่ิม
มากขึ้น และจะไปดันใหตัวชดเชยความดัน เลื่อนไปทางซายมือ มีผลทําใหชองบา C เปดกวางมากขึ้น  
ดังน้ัน นํ้ามันจากปมจะไหลผานบริเวณชองบา Cไดสะดวกขึ้น  

 ดังน้ันคาความดัน P1  จึงมีคาไมเปลี่ยนแปลง  ซึ่งสงผลทําใหอัตราการไหลที่ไหลไปยังกระบอก
สูบมีคาคงที่  ความเร็วของกานสูบก็จะคงที่ถึงแมวาจะมภีาระเพ่ิมมากขึ้น หลังการนั้น  ภาระลดลงความ
ความดัน P3 ,P2 และ P1 จะลดลงดวย เพราะน้าํมันไหลไดสะดวกขึ้น  ดังน้ันเพ่ือเปนการปองกันไมให
กานสูบเคลื่อนที่เร็วเกินไป จึงมาพิจารณาที่ความดัน P2 ซ่ึงในขณะนี้จะมีคามากกวา P3  จะดันใหตัว
ชดเชยความดันเลื่อนไปทางซายมือ เพ่ือทําใหชองบา C มีขนาดเล็กลง มีผลทําให P1 ยังคงมีคาเทาเดิม  
ดังน้ันความเรว็ในการเลื่อนที่ของกานสูบก็ยังคงเทาเดิมอยู 

1.2 วาลวท่ีมีตัวชดเชยความดันหลังวาลวคอคอด 

 
รูปที่ 5 

จากรูปที่ 5 จะเห็นวา นํ้ามันจะไหล จากปมมายังวาลวควบคุมอัตราการไหลคงที่โดยไหลเขาทาง
วาลวคอคอดกอนจากนั้นจะไหลไปยังตัวชดเชยความดันแลวจึงไหลผานไปยังอุปกรณทํางาน 

 หลักการทํางาน : เมื่อทาํการหรี่ใหวาลวคอคอดมีขนาดแคบลง คาความดัน P1  จะเพิ่มมากขึ้นมีผล

ทําใหมีแรงไปดันใหวาลวจํากัดความดันเปดมากขึ้นอัตราการไหลจากปมจะถูกระบายกลับถังมากขึ้น ผลก็
คือความเร็วของอุปกรณทํางานจะชาลงแตในทางกลับกันถาเปดใหวาลวคอคอดมีขนาดเพ่ิมข้ึนสงผลทําให
คาความดัน P1 ลดลง  ดังน้ันนํ้ามันจากปมจะถูกระบายกลับถังนอยลง  มีผลทําใหความเร็วของอุปกรณ
ทํางานเพิ่มขึ้นและในกรณีที่อุปกรณทํางานซึ่งในที่น้ีคือกระบอกสูบไฮดรอลิกไปดันภาระที่มีนํ้าหนักเพ่ิม
มากข้ึนมีผลทําใหความดัน P3  มีคาเพ่ิมขึ้น  ดังน้ันเพ่ือเปนการปองกันไมใหความดัน P2  และ P1  เพ่ิมข้ึน



ตามไปดวย อันจะมีผลทําให ความเร็วของกานสูบลดลงนํ้ามันที่ไหลผานบริเวณบาของตวัชดเชยความดัน  
จะตองไหลไดสะดวกซึ่งกระทําไดโดยใหนํ้ามันไหลไปยังหองสปริงและดันใหแกนของตัวชดเชยความดัน
เลื่อนไปทางซายมือมีผลทําใหชองนํ้ามันบริเวณบาตวัชดชยความดันเปดกวางข้ึน  ดังน้ันนํ้ามันยังคงไหลได
สะดวกซึ่งมีผลทําใหความดันP2และP1ยังคงมีคาคงที่อยูดวยเหตุผลน้ีความเร็วของกานสูบก็จะยังมีคาคงที่
อยูเชนเดียวกัน 
 จากวาลวควบคุมอัตราการไหลคงที่แบบ2ทางท้ัง2ชนิดน้ีสามารถแสดงเปนสัญลักษณ แบบสมบูรณ 
และแบบยอไดดังรูปที่ 6 โดยที่รูปดานบนซายแสดงสัญลักษณสมบูรณของวาลวชนิดที่ 1.1  สวนรูปดานบน
ขวาแสดงสัญลักษณสมบูรณของวาลวชนิดที่ 1.2  และรูปดานลางแสดงสัญลักษณ แบบ ยอของทั้ง 2 ชนิด 
 

 
รูปที่ 6 

 การนําวาลวไปตอใหงาน : 

1) วาลวดังกลาวจะมีรูนํ้ามันอยู 2 รู  คือรูที่นํ้ามันเขาไปยังวาลวโดยจะรับนํ้ามันมากจากแหลงที่ตองการ
ใหอัตราการไหลคงที่สวนใหญจะมาจากปมและรูที่ตอไปยังอุปกรณทํางานหรือไหลลงถัง การตอรูใชงานนี้
หามสลับรูปกันเพราะถาตอรูสลับกันแลวการทํางานของวาลวจะมีคุณสมบัติเปนเพียงวาลวคอคอดธรรมดา  
เพราะ นํ้ามันจะไปดันใหตัวชดเชยความดันเล่ือนและเปดรองบานํ้ามันใหกวางตลอดเวลา 

2) ถาวาลวที่มีขนาดอัตราการไหลมากกวาอัตราการไหลของปมวาลวตวัดังกลาวจะไมมีคุณสมบัติการ
ชดเชยความดันและมีคุณสมบัติเปนวาลวคอดอดธรรมดาเทาน้ัน 

 
 



ตัวอยาง การนําไปประยุกตใชงาน 

1) ใชควบคุมอุปกรณทํางานในการปอนมีดกลึงเพราะไมวามีดกลึงจะไปกลึงวัสดุที่มีความแข็งที่
แตกตางกันอยางไรความเร็วในการปอนมีดกลึงก็ยังคงที่อยู 
2)ใชควบคุมความเร็วกระบอกในการเคลื่อนที่ของ Boom  ใน Crane เพราะไมวา Crane  จะยกนํ้าหนัก
มากหรือนอยเพียงใด  จะตองควบคุม ใหความเร็วขณะเคลื่อนท่ีของ Boom   มีคาคงทีแ่ละไมเร็วจนเสีย
การทรงตัวขณะที่ยกนํ้าหนักมากๆ  ดังวงจรในรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2.การใชวาลวควบคุมอัตราการไหลคงที่แบบมีตัวชดเชยความดัน 3 ทาง 

 
 

รูปที่ 8 
จากรูปที่ 8 จะเห็นวานํ้ามันจะไหลจากปมเขามายังวาลวควบคุมอัตราการไหลทางรู 3  สวนหน่ึงไหลไป

ยังวาลวคอคอด ( 1) ผานไปยังอุปกรณทํางานทางดานรู (4) และสวนหน่ึงไหลไปยังตัวชดเชยความดันและ
ไหลลงถังไปดานรู (5)  

หลักการทํางาน : เมื่อทําการหรี่ใหวาลวคอคอดมีขนาดแคบลง ทําใหความดัน P1 บริเวณรู 3 สูงข้ึนมีผลให

ความดันดังกลาวไปดันใหตัวชดเชยความดันเลื่อนไปทางขวามือมากข้ึน ดังน้ันรองบาของแกนเลื่อนจึงเปด
ใหนํ้ามันไหลทิ้งถังทางรู5มากขึ้น อัตราการไหลของน้ํามันจากปมผานวาลวควบคมุความเร็วไปยังอุปกรณ
ทํางานจะนอยลง มีผลทําใหความเรว็อุปกรณทํางานชาลง  แตในทางกลับกันถาปรับใหวาลวคอคอดเปด
กวางมากขึ้นคาความดัน P1 จะลดลงดังน้ันสปริงทางดานขวามอืจะดันใหตัวชดเชยความดันเลื่อนไป
ทางซายมือ  มีผลทําใหรองบาของแกน  แคบลงดังน้ันนํ้าจะไหลทิ้งลงถังไดนอยลง  จึงทําใหอัตราการไหล
จากปมผานวาลวควบคุมความเร็วไปยังอุปกรณทํางานมากขึ้นมีผลทําใหความเร็วอุปกรณทํางานเร็วขึ้นและ
กรณีที่อุปกรณทํางานรับภาระเพิ่มมากขึ้น  มีผลทําใหความดัน P2  บริเวณรู4 เพ่ิมข้ึน ความดันดังกลาวจะมี
ผลทําใหความดันP1เพ่ิมข้ึนดวยผลก็คือถาไมมีชองสัญญาณ  S จากรู 4 ไปยังหองสปริง จะทาํใหความดัน 



P1 ดันใหแกนของตัวชดเชยความดัน เปดนํ้ามันไหลทิ้งลงถังซ่ึงจะสงผลใหความเร็วของอุปกรณทํางานชา
ลงขณะรับภาระเพิ่มขึ้น  ดังน้ันถามีความดันไหลผานไปตามชองสัญญาณดังกลาวไปยังหองสปริง ความดัน 
P2 จะชวยสปริงดันแกนตัวชดเชยความดันใหสมดุลกับความดัน P1 จึงมีผลทําใหชองบาของตวัชดเชยความ
ดันยังคงเปดเทาเดิมดังน้ัน นํ้ามันที่ระบายทิ้งลงถังก็ยังคงที่ เปนเหตุใหอัตราการไหลของน้ํามันไหลจากปม
ผานวาลวควบคุม ความเร็วไปยังอุปกรณทํางานยังมีคาคงที่อยูและก็จะทําใหความเร็วของอุปกรณทํางานก็ยัง
มีคาคงที่อยูเชนกันถึงแมจะมีภาระมากขึ้นก็ตาม 

 การนําวาลวไปตอใชงาน หามสลับตอรู การที่สลับรู3และ4จะทาํใหมีคุณสมบัติเปนเพียงวาลวคอ

คอดเทาน้ัน 

ตัวอยางการนําไปประยุกตใชงาน:วาลวดังกลาวน้ีนําไปใชคูกับระบบไฮดรอลิกที่มีปมแบบอัตราการ

ไหลคงที่ 

ความสัมพันธระหวาง อุณหภูมิ และความหนืดของน้ํามันไฮดรอลิก 
 จากหลักการที่วาดวยคาความหนืดของนํ้ามันไฮดรอลิกจะเปลี่ยนแปลงไปตามคาอุณหภูมิที่เกิดขึ้น  
โดยที่อุณหภูมิของนํ้ามันมีคาสูงขึ้น มีผลทําใหคาความหนืดของน้ํามันลดลงโดยดูไดจากสมการของ 
Andrede’ s  Equation 
  μ = C1 e

C2/T
 

เมื่อ μ  คือ ความหนืดสัมบูรณ 
 C1  และC2   คือ คาคงที่ที่ไดจากคาคํานวณทีไ่ดจากขอมูลในการวัด 
 e  คือ คาคงที ่
 T  คือ คาอุณหภูมิ 

 แตในทางปฎบิัติจะนิยมใชคาความหนืด  เปนความหนืดจลน (ν )  ซึ่งมีความสัมพันธ กับ ความ
หนืดสัมบูรณดังน้ี    
  ν =   μ / ρ 
เมื่อ  ν    คือ  คาความหนืดจลน  มีหนวยเปน  Centistokes ( Cst : 0.01 cm2/Sec )หรือ m2/Sec  หรือ 
Ft2/Sec 
 ρ    คือ  คาความหนาแนนของน้ํามันที่ใชในระบบ 
 ซ่ึงความหนืดจลนก็ยังคงมีความสัมพันธกับอุณหภูมิที่แสดงไวคือกราฟที่ 1 เปนตัวอยางที่นิยมไป
ใชในทางปฏบิัติ  ซ่ึงคาอุณหภูมิสูงขึ้นคาความหนืดของน้ํามันจะลดลง 



 

 
กราฟที่ 1 

 

ความสัมพันธ ระหวางความหนืดและความเร็วของการไหล 
จากสมการที่ไดจากกฎของ Hagen  และ Poiseuille  คือ 

  Q =  d4ΔP / νL 

เมื่อ ΔP คือ คาความดนัลดเนื่องจากความเสียดทานภายในทอ 
L คือ  คาความยาวของทอใชงาน 

 d คือ  คาเสนผานศูนยกลางของทอ 
 Q คือ  คาอัตราการไหล 
 ν คือ  คาความหนืดจลน 
จากสมการจะเห็นวา ความสมัพันธระหวางอัตราการ (   Q  ) จะแปรผกผัน กับความหนืดจลน(  ν  ) 

  Q α ( 1/ν) 
 
 น้ันคือ ถาความหนืดจลนลดลงอัตราการไหลจะสูงข้ึน  
จากหลักการขางตนมีขอสรุปคือ ถาอุณหภูมิของนํ้ามันมีคาสูงข้ึนทําใหคาความหนืดจลนลดลงมีผลทําใหค
อัตราการไหลของน้ํามันไฮดรอลิก สูงขึ้น ดังน้ันความเรว็ของอุปกรณทํางานจะมีคาเพ่ิมมากขึ้นดวย 
 



3) การใชวาลวควบคุมอัตราการไหลคงที่แบบ มีตัวชดเชยความดัน และอุณหภูมิ  
( Pressure  and Temperature – Compensated Flow Control Vale ) 

 
รูปที่ 9 

จากรูปที่9จะเห็นวานํ้ามันจะไหลจากปมเขามายังวาลวควบคุมอัตราการไหลทางดานตัวชดเชยความ
ดัน และไหลผานไปยังวาลวคอคอด และออกไปยังอุปกรณทํางาน 

หลักการทํางาน : เมื่อทาํการหรี่ปรับวาลวคอคอดก็จะมีผลตอความเร็วของอุปกรณทํางานดังวาลวควบคุม

อัตราการไหลคงที่แบบมีตัวชดเชยกอนวาลวคอคอดและในกรณีที่อุณหภูมิของนํ้ามันไฮดรอลิกเพ่ิมมากขึ้น
จะทาํใหความหนืดของนํ้ามันลด  มีผลทําใหการไหลของน้ํามันไหลไดงายขึ้น สงผลทําใหอุปกรณทํางานมี
คาความเร็วมากขึ้น  เพ่ือควบคุมใหความเร็วของอุปกรณทํางานมีคาคงที่ กระทําไดโดยนําความรอนจาก
นํ้ามันไฮดรอลิกมาทําให แกนชดเชยอุณหภูมิขยายตัวมีผลทําใหไปดันใหรองบากของวาลวคอคอดมีขนาด
แคบลงจึงทําใหนํ้ามันท่ีมีความหนืดต่ําแตมีความเร็วในการสูงไหลผานวาลวคอคอดไปยังอุปกรณทํางานได



ยากขึ้นจากผลของการชดเชยอุณหภูมิและอัตราการไหล จึงทําใหความเร็วของอุปกรณทํางานยังคงมีคาคงที ่
อยูตลอดเวลา 

การนําวาลวไปตอใชงาน :  เชนเดียวกันกับ วาลวควบคุมอัตราการไหลคงที่แบบ 2 ทาง  

ตัวอยางการนําไปประยุกตใชงาน  
1) นําไปควบคุมความเร็วของกระบอกสูบในการรีดเหล็ก 
2) นําไปควบคุมความเร็วของมอเตอรไฮดรอลิกที่ใชหมุนกวาน เก็บสายสริง หรือ อวน 
 

สรุป ปญหาความเร็วไมคงที่ของอุปกรณทํางานขณะรับภาระเพิ่มมากขึ้นแกไขไดโดยใชวาลวควบคุมอัตรา

การไหลคงที่ แบบมีตัวชดเชยความดันซ่ึงมีอยู 2 ชนิด หลัก คือ แบบ  2 ทาง และ 3 ทาง สวนปญหา ที่เกิด
จากอุณหภูมิของน้ํามันไฮดรอลิกสูงเกินไปแกไขไดโดยใชวาลวควบคุมอัตราการไหลคงที่ แบบมีตวัชดเชย
อุณหภูมิ สวนการเลือกวาลวเพ่ือนําไปใชงานตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับอัตราการไหลของปมใน
ระบบไฮดรอลิกดวย 
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