
 

บทที่ 11 

สลักเกลียวและการจับยึด 
 

 ในบทนี้จะเปนหัวขอที่เกี่ยวกับชิ้นสวนที่ใชสําหรับการจับยึดชิ้นงาน ซ่ึงการจับยึดชิ้นงานนั้น

มีหลายแบบดวยกัน แตเราจะเนนเฉพาะการจับยึดชิ้นงานที่ใชสลักเกลียว (bolt) และแปนเกลียว (nut) 

เทานั้น อยางไรก็ดีผูเรียนก็จะไดทราบรูปแบบการจับยึดอ่ืน ๆ ที่ใชเกลียวดวย เชน stud และ screw 

เปนตน พรอมทั้งจะไดเรียนรูคําศัพทที่เกี่ยวของกับเกลียวและโครงสรางของเกลียว สวนหัวขออ่ืนที่จะ

กลาวถึงก็คือหลักการในการวาดชิ้นสวนสําหรับการจับยึดเหลานี้ การบอกขนาด รวมถึงการใชงานสลัก

เกลียวและแปนเกลียวอยางถูกตองเหมาะสม  

 

11.1 การจับยึดชิน้งานรูปแบบตาง ๆ  

  เราสามารถแบงลักษณะการจับยึดได 2 แบบใหญ ๆ คือ การจับยึดแบบถาวร และการจับ

ยึดแบบชั่วคราว สําหรับตัวอยางการจับยึดแบบถาวรนั้นไดแก การเชื่อม การจับยึดดวยกาว หรือการใช 

rivet ดังแสดงในรูปที่ 11.1  

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 11.1  การจับยึดชิ้นงานแบบถาวร 

Welding Gluing Riveting
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สวนการจับยึดแบบชั่วคราวก็ยังสามารถแบงยอยออกไปไดอีก 2 แบบ คือ การจับยึดที่ใชเกลียว ซ่ึง

ประกอบไปดวย bolt, nut, stud และ screw ดังตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 11.2ก สวนอีกรูปแบบหนึ่งคือ

การจับยึดที่ไมใชเกลียว ซ่ึงไดแก key, pin ดังแสดงไวในรูปที่ 11.2ข 

 

 

 

 

 

ตามที่ไดกลาวไวขางตนแลววาเราจะเนนเนื้อหาเฉพาะการจับยึดที่ใชเกลียวเทานั้น โดยตัวอยางการใช

งานของชิ้นสวนที่มีเกลียวนี้ ไดแก  

 1. ใชเพ่ือการจับยึด ดังแสดงในรูปที่ 11.3 และ  

 2. เพ่ือใหชิ้นสวนมีการเคลื่อนที่สัมพัทธกันได ดังแสดงในรูปที่ 11.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 11.2  การจับยึดชิ้นงานแบบชัว่คราว 

key

(ก)  การจับยึดแบบใชเกลียว (ข)  การจับยึดแบบไมใชเกลียว 

Part A Part B

Part C

รูปที่ 11.3  การใชชิ้นสวนที่มีเกลียวในการจับยึดชิ้นงาน 

รูปที่ 11.4  การใชชิ้นสวนที่มีเกลียวเพื่อทําใหชิ้นสวนอ่ืนเคลื่อนที่สมัพัทธกันได 

Wood working vise Palm fruit pressing machine
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11.2 คําศัพททีเ่ก่ียวกับเกลียว  

- เกลียวนอก (external thread) หรือบางครั้งเรียกวา เกลียวตัวผู จะมีลักษณะเปนเกลียว

ที่อยูบนผิวนอกของทรงกระบอก ดังแสดงในรูปที่ 11.5 

- เกลียวใน (internal thread) หรือบางครั้งเรียกวา เกลียวตัวเมีย จะมีลักษณะเปนเกลียว

ที่อยูบนผิวภายในของรู ดังแสดงในรูปที่ 11.5 

 

 

 

 

 

 

- เกลียวขวา (right-hand thread) คือเกลียวที่ถาถูกหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาแลว

จะเปนการขันเกลียวใหแนน เกลียวชนิดนี้จะพบเห็นไดบอยที่สุดในชีวิตประจําวัน เพราะ

ถาผูเรียนลองทบทวนดูจะพบวาทุกครั้งที่เราตองการจะขันสกรูใหแนน เราก็จะบิดมันใน

ทิศทางตามเข็มนาฬิกาเสมอ ลักษณะของเกลียวขวาไดแสดงไวในรูปที่ 11.6 

- เกลียวซาย (left-hand thread) คือเกลียวที่ถาถูกหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาแลวจะ

เปนการขันเกลียวใหแนน เกลียวชนิดนี้จะพบเห็นไดไมบอยนัก แตอุปกรณที่สามารถ

พบวามีเกลียวซายอยูดวยก็คือ turnbuckle ดังที่แสดงในรูปที่ 11.7 อุปกรณชนิดนี้จะมี

ทั้งเกลียวซายและเกลียวขวาอยูในตัวเอง ดังน้ันเม่ือจับสวนตรงกลางหมุนแลว การหมุน

น้ันจะทําใหเกิดการหมุนตามเข็มกับเกลียวดานหนึ่ง และหมุนทวนเข็มกับเกลียวอีกดาน

หน่ึงเสมอ ซ่ึงจําทําใหเกลียวทั้งสองดานนั้นเคลื่อนที่เขาหากันหรือออกจากกันได  

 

 

 

 

รูปที่ 11.5  ลักษณะของเกลียวนอกและเกลียวใน 

รูปที่ 11.6  ลักษณะของเกลียวขวาและเกลียวซาย 
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- ยอดเกลียว (crest) คือสวนที่เปนขอบสงูสุดของเกลียว 

- ฐานเกลียว (root) คือสวนที่ต่ําสุดของเกลียวเม่ือเกลียวนั้นอยูบนผวิทรงกระบอก 

- มุมของเกลียว (thread angle) มุมระหวางผิวของเกลยีวที่อยูติดกัน 

ลักษณะของ crest, root และ thread angle สําหรับเกลียวนอกและเกลียวในนั้น แสดงไวในรูปที ่11.8 

 

 

 

 

 

- Major diameter คือขนาดเสนผาศูนยกลางที่ใหญที่สุดของเกลียว ไมวาเกลียวนั้นจะ

เปนเกลียวนอกหรือเกลียวใน 

- Minor diameter คือขนาดเสนผาศูนยกลางที่เล็กที่สุดของเกลียว ไมวาเกลียวนั้นจะเปน

เกลียวนอกหรือเกลียวใน 

เน่ืองจาก major และ minor diameter เปนสวนสําคัญของเกลียวซึ่งตองนํามาใชสําหรับการวาดตัว

เกลียวเอง และใชเปนขนาดมาตราฐานสําหรับการเลือกใชเกลียว ดังน้ันเพ่ือใหเขาใจความหมายของ 

major และ minor diameter ใหมากขึ้นขอใหศึกษาจากตัวอยางในรูปที่ 11.9  

 

 

 

 

รูปที่ 11.7  Turnbuckle ที่มีทั้งเกลียวซายและเกลียวขวา 

Internal ThreadExternal Thread

CrestRoot

Thread  angle

CrestRoot

รูปที่ 11.8  โครงสรางของเกลียว 

Internal ThreadExternal Thread
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รูปที่ 11.9  Major และ minor diameter 
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11.3 การสรางเกลียวนอกและเกลยีวใน  

 อุปกรณสําหรับการสรางเกลียวนอกนั้นประกอบไปดวย thread die และ die stock ดังแสดง

ในรูปที่ 11.13 ซ่ึงการใชงานนั้นจะเริ่มจากการนํา thread die ใสเขาไปใน die stock แลวล็อคใหแนน 

จากนั้นนําไปสวมไวที่ปลายทรงกระบอกที่ตองการสรางเกลียวนอก แลวเริ่มหมุน die และ die stock 

โดยใชมือจับไปที่ดามจับดังแสดงในรูปที่ 11.14 การหมุนไปมาเชนนี้จะทําใหฟนที่อยูดานในของ die กัด

เน้ือทรงกระบอกใหเปนเกลียวตามที่ตองการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณในการสรางเกลียวในประกอบไปดวย สวาน, ดอกสวาน (drill bit), tap และ tap wrench ดัง

แสดงในรูปที่ 11.15 การสรางเกลียวในดวยอุปกรณดังที่กลาวขางตนนั้น จะเร่ิมจากการใชสวานเจาะรูบน

วัตถุที่ตองการสรางเกลียวกอน จากนั้นนํา tap ติดตั้งลงไปใน tap wrench ดังแสดงในรูปที่ 11.16ก แลว

นําปลาย tap อีกดานใสเขาไปในรูที่เจาะไว แลวเริ่มหมุน tap กับ tap wrench ไปมา โดยจับที่ดามจับดัง

แสดงในรูปที่ 11.16ข ซ่ึงฟนที่อยูบนผิวของ tap ก็จะกัดเนื้อภายในของรูเพ่ือสรางเกลียวในตามที่

ตองการ 

รูปที่ 11.13  ลักษณะของ thread die และ die stock 

(ก)  Thread die (ข)  Die stock 

รูปที่ 11.14  การใช die และ die stock ในการสรางเกลียวนอก 
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11.4 เทคนิคการเขียนเกลียวแบบตาง ๆ  

 เทคนิคการเขยีนเกลียวนั้นมีทั้งหมด 3 รูปแบบ ดังน้ี 

1. การเขียนเกลยีวแบบ detailed 

2. การเขียนเกลยีวแบบ schematic 

3. การเขียนเกลยีวแบบ simplified 

 เทคนิคการเขียนเกลียวแบบ detailed น้ันจะแสดงเกลียวในรูปแบบที่เหมือนจริง ดังตัวอยาง

ที่แสดงในรูปที่ 11.17 จากรูปจะเห็นวา เราใชเสนเฉียงแทนยอดและฐานของเกลียว โดยยอดและฐาน

ของเกลียวที่วาดจะมีลักษณะเปนฟนแหลมทํามุมประมาณ 60° ดังแสดงในรูป การเขียนเกลียวแบบนี้จะ

ใหภาพที่มีความสมจริงมากที่สุด แตก็วาดยากที่สุดดวยเชนเดียวกัน   

 

 

 

 

รูปที่ 11.15  อุปกรณสําหรับการทําเกลยีวใน 

(ก)  ดอกสวาน (ข)  Tap (ค)  Tap wrench 

รูปที่ 11.16  การใช tap และ tap wrench ในการสรางเกลียวใน 

(ก)  ติดตั้ง tap ใน tap wrench (ข)  การสรางเกลียวใน  

External  thread Internal  thread

60oPitch

Thread runout

รูปที่ 11.17  การแสดงเกลียวแบบ detailed 
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สวนสําคัญของเกลียวอีกสวนหนึ่งที่แสดงไวในรูปที่ 11.17 ก็คือบริเวณสิ้นสุดของเกลียวกอนที่จะเปนเนื้อ

ของวัตถุ จากรูปจะเห็นวาเกลียวในบริเวณนั้นจะเปนเกลียวที่มีรูปรางไมสมบูรณ เน่ืองจาก die ที่ใชกัด

เกลียวนั้นจะไมสามารถสรางฟนเกลียวที่สมบูรณไดในบริเวณสิ้นสุดเกลียว ซ่ึงบริเวณดังกลาวนั้นเราจะ

เรียกวา thread runout  

 เทคนิคการเขียนเกลียวแบบที่สองที่จะกลาวถึงก็คือ การเขียนเกลียวแบบ schematic การ

เขียนเกลียวแบบนี้จะใชเสนยาวแทนยอดของเกลียว (crest) และใชเสนสั้นแทนฐานของเกลียว (root) ดัง

แสดงในรูปที่ 11.18 โดยเสนยาวนั้นจะเขียนดวยเสนบาง สวนเสนสั้นจะเขียนดวยเสนเขม และระยะหาง

ระหวางเสนยาวก็จะมีคาเทากับระยะ pitch ของเกลียว 

 

 

 

 

 

 เทคนิคการเขียนเกลียวแบบสุดทายที่จะกลาวถึงก็คือ การเขียนเกลียวแบบ simplified ซ่ึง

เปนแบบที่เราจะใชเปนหลักในหนังสือเลมน้ี เน่ืองจากเขียนไดงายและไมเสียเวลาในการเขียนเกลียวทีละ

เกลียวเหมือนกับสองแบบขางตน รูปแบบของการเขียนเกลียวแบบน้ีแสดงไวในรูปที่ 11.19 จากรูปจะ

เห็นวา เราใชเสนเขมแทนสวนที่เปนยอดเกลียว (crest) เสนบางแทนสวนที่เปนฐานเกลียว (root) และใช

เสนบางที่ลากเฉียงเพื่อแสดงสวนที่เปน thread runout นอกจากนี้แลวในรูปที่ 11.19 ยังไดแสดงการ

เขียนเกลียวในแบบ simplified ทั้งในกรณีที่ไมไดทํา section และแบบที่ทํา section ดวย โดย

รายละเอียดในการเขียนเกลียวนั้นจะไดกลาวในหัวขอถัดไป 

 

 

 

 

 

External  thread

Pitch Crest (thin line)
Root (thick line)

Internal  thread

รูปที่ 11.18  การแสดงเกลียวแบบ schematic 

External  thread Internal  thread

Pitch/2

Root
Crest

Thread runout

Internal  thread

Sectional view

รูปที่ 11.19  การแสดงเกลียวแบบ simplified พรอมทั้งการเขียนเกลียวในแบบ section และไม section 
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11.5 การเขียนเกลียวแบบ simplified 

 กอนที่จะกลาวถึงรายละเอียดของการเขียนเกลียวแบบ simplified น้ัน จะขอนําเสนอ

มาตราฐานสําหรับใชในการเรียกขนาดของเกลียวกอน ซ่ึงการเรียกขนาดของเกลียวนั้น จะใชตัวอักษร M 

แลวตามดวยตัวเลขที่บอกขนาดของ major diameter สวนขนาดของ minor diameter และ pitch ของ

เกลียวแตละขนาดนั้น สามารถดูตัวอยางไดจากตารางที่แสดงในรูปที่ 11.20 จากตารางจะพบวา มีคาใน

ตารางที่ตองกลาวถึงอีกหนึ่งคาก็คือคาของ tap drill size ผูผลิตจะใชคานี้ในการเจาะรูกอนการทําเกลียว

ในนั่นเอง และจะเห็นไดวาขนาดของ tap drill size น้ันจะใหญกวาขนาดของ minor diameter เล็กนอย 

ซ่ึงในทางปฏิบัติแลว การที่เราเจาะรูใหมีขนาดที่ใหญกวา minor diameter น้ี จะทําใหเกิดชองวาง

เล็กนอยระหวางเกลียวตัวผูและเกลียวตัวเมีย ทําใหการขันเกลียวตัวผูเขาไปในเกลียวตัวเมียน้ันมีความ

คลองตัวมากยิ่งขึ้น แตอยางไรก็ดีเวลาเขียนแบบเราจะกําหนดใหคา minor diameter มีคาเทากับ tap 

drill size เพ่ือใหการเขียนแบบมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น  

 

 

 

 

 

 

ขอสังเกตุอีกประการหนึ่งที่เห็นไดจากตารางก็คือ ความสัมพันธระหวางคา major diameter, minor 

diameter และ คา tap drill size น้ันสามารแสดงไดดังสมการขางลาง 

 

 

ความสัมพันธน้ีผูเรียนควรจดจําใหไดเพราะจะมีประโยชนมากในการอานแบบ สําหรับตารางที่แสดงใน

รูปที่ 11.21 น้ันเปนตารางแสดงขนาดเกลียวชนิดละเอียด (fine thread) 

 

 

 

 

รูปที่ 11.20  ตารางแสดงมาตราฐานของขนาดเกลียวชนิดหยาบ (coarse thread) 

Nominal
size

Major 
diameter

Pitch Minor 
diameter

Tap drill size

M6 6.00 1.00 4.92 5.00
M8 8.00 1.25 6.65 6.75

M10 10.00 1.50 8.38 8.50
M12 12.00 1.75 10.11 10.25

Minor diameter ≈ Tap drill sizeMetric  thread

Minor diameter = Major diameter – Pitch

Nominal
size

Major 
diameter

Pitch Minor 
diameter

Tap drill size

M8 8.00
0.75 7.188 7.25
1.00 6.917 7.00

M10 10.00
0.75 9.188 9.25
1.00 8.917 9.00
1.25 8.647 8.75

รูปที่ 11.21  ตารางแสดงมาตราฐานของขนาดเกลียวชนิดละเอียด (fine thread) 
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ข้ันตอนการเขียนเกลียวนอก 

 ขอมูลหลักที่ตองใชประกอบการเขียนแบบไมวาจะเปนเกลียวในหรือเกลียวนอกก็คือ คา 

major diameter และ minor diameter แตในบางครั้งเราอาจจะไดคา major diameter กับคา pitch มาก

แทน ซ่ึงเราก็สามารถหาคา minor diameter ไดจากความสัมพันธระหวางสามคานี้ที่ไดกลาวไปแลว

ขางตนนั่นเอง ขอมูลสําคัญอีกสวนหนึ่งที่ขาดไมไดสําหรับการเขียนเกลียวก็คือ ระยะความยาวของ

เกลียวที่ตองการ เม่ือไดขอมูลเหลานี้ครบถวนแลว ขั้นตอนการเขียนเกลียวจะเริ่มจาก 

1. ลากเสนที่เปนแนวแกนของเกลียวกอนดวยเสนราง จากนั้นใหลากเสนขนานกับแนวแกนของ

เกลียว 2 คู โดยคูที่อยูนอกสุดจะมีระยะหางเทากับ major diameter และระยะหางระหวางเสนคู

ในจะมีคาเทากับ minor diameter ดวยเสนรางอีกเชนเดียวกัน 

2. กําหนดตําแหนงเริ่มตนของเกลียวดวยเสนด่ิงหน่ึงเสน จากนั้นลากเสนด่ิงอีกหนึ่งเสนโดยใหมี

ระยะหางจากเสนแรกเทากับความยาวของเกลียวที่ตองการ (เสนทั้งหมดเปนเสนราง) 

3. ที่ปลายดานที่เปนตําแหนงเริ่มตนของเกลียวใหทํา chamfer 45 องศา และที่ปลายเกลียวอีกดาน 

(ดานที่ตอกับสวนของทรงกระบอกที่ไมไดทําเกลียว) ใหลากเสนเฉียง 30 องศากับแกนของ

เกลียวเพ่ือทําสวนที่เปน thread runout (เสนทั้งหมดเปนเสนราง) 

4. สุดทายใหลากเสน visible line โดยเสนที่เปน major diameter, chamfer, เสนสิ้นสุดเกลียว ให

ลากดวยเสนเขม เขมเทากับเสนรูปปกติ สวนเสน minor diameter และเสนแสดง thread 

runout ใหลากดวยเสนบางที่มีนํ้าหนักเสนเทากับเสน center line 

โดยขั้นตอนการเขียนเกลียวที่ไดอธิบายมานี้ไดแสดงไวในรูปที่ 11.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draw
45o Chamfer

Draw line making
30o with thread axis

Draw
thread
axis

M
in

or
 d

ia
.

M
aj

or
 d

ia
.

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 

รูปที่ 11.22  ขั้นตอนการเขยีนเกลียวนอก 

Thread LengthStarting
position



 

Niphon Wansophark  August 2007  Version 0.5 

301 Threaded  Fasteners 

รูปที่ 11.23 เปนการแสดงภาพออโธกราฟกของเกลียวนอก จากรูปจะเห็นวาถามองในทิศทางตามแกน

ของเกลียวนอกนี้แลว (จากตัวอยางก็คือมองจากทางดานซาย) ภาพของเกลียวนอกนั้นจะถูกวาดดวย

วงกลมสองวง โดยวงนอกสุดจะมีขนาดเสนผาศูนยกลางเทากับ major diameter และเขียนดวยเสนเขม 

สวนวงในจะเขียนไมครบวง โดยเขียนประมาณสามในสี่ของวงกลมเทานั้น โดยมีขนาดเสนผาศูนยกลาง

เทากับ minor diameter และเขียนดวยเสนบาง  

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการเขียนเกลียวใน 

 การเขียนเกลียวในนั้นจะมีสองแบบ แบบแรกคือเกลียวในของรูที่เจาะทะลุ และแบบที่สอง

คือเกลียวในของรูที่เจาะไมทะลุ  

1. การเขียนเกลียวในกรณีที่รูเจาะทะลุ สมมติวาเรามีวัตถุที่ตองการจะทําเกลียวในดังแสดงในรูปที่ 

11.24ก ขั้นตอนการเขียนเกลียวในจะเริ่มจาก 

- ลากเสนรางแสดงแนวแกนของเกลียวในกอน (รูปที่ 11.24ข) 

- ลากเสนขนานสองคูดวยเสนราง โดยระยะหางของเสนคูนอกมีคาเทากับ major 

diameter และระยะหางของเสนคูในมีคาเทากับ minor diameter (รูปที่ 11.24ค) 

- ถาภาพที่วาดไมใชภาพ sectional view ก็ใหแสดงขอบของ major และ minor 

diameter ดวยเสนประ (รูปที่ 11.24ง) 

 

 

 

 

Outside circle
represents a crest.

Inside arc
represents a root.

รูปที่ 11.23  ภาพออโธกราฟกของเกลียวนอก 

Draw
thread
axis

M
in

or
 d

ia
.

M
aj

or
 d

ia
.

รูปที่ 11.24  ขั้นตอนการเขยีนเกลียวในกรณีที่รูเจาะทะลุ 

(ก) (ข) (ค) (ง) 



 

Niphon Wansophark  August 2007  Version 0.5 

302  Fundamental of Engineering Drawing 

สวนภาพของเกลียวในเม่ือมองในทิศทางขนานกับแกนของเกลียวไดแสดงไวในรูปที่ 11.25 จ า ก รู ป จ ะ

เห็นวาภาพของเกลียวในประกอบไปดวย วงกลมสองวงเหมือนกับเกลียวนอก แตในกรณีน้ีวงกลมวงใน

จะเขียนเต็มวงดวยเสนเขม สวนวงนอกจะเขียนดวยเสนบางและเขียนไมเต็มวง โดยจะเขียนเพียงสามใน

สี่ของวงกลมเทานั้น สวนรูปที่ 11.26 แสดงภาพออโธกราฟกของเกลียวในแบบ section ซ่ึงจะเห็นวา

เสนประจะถูกเปลี่ยนไปเปนเสนตอเน่ือง โดยเสนคู (minor diameter) ในจะตองเขียนดวยเสนเขม เสนคู

นอก (major diameter) จะเขียนดวยเสนออน และเสนแรเงา (section lines) จะตองลากใหมาหยุดที่แนว

เสนคูในดังที่แสดงในรูป  

 

 

 

 

 

2. การเขียนเกลียวในกรณีที่รูเจาะไมทะลุ ในกรณีน้ีจะมีขอมูลที่ตองการเพิ่มเติม น่ันคือระยะความ

ลึกของรูเจาะกอนที่จะทําเกลียวในนั่นเอง และเพื่อใหเขาใจการเขียนเกลียวในกรณีที่รูเจาะไม

ทะลุไดดียิ่งขึ้น จะขออธิบายขั้นตอนในการทําเกลียวภายในรูเจาะที่ไมทะลุกอน โดยขั้นตอนจะ

เริ่มจากการเจาะรู โดยขนาดเสนผาศูนยกลางของรูเจาะจะมีคาเทากับ tap drill size และเจาะรู

ใหลึกกวาความลึกของเกลียวที่ตองการ จากนั้นคอยใช tap และ tap wrench มากัดเกลียว

ภายในรูจนมีความลึกตามที่ตองการ ซ่ึงลําดับขั้นตอนที่กลาวมานี้สามารถแสดงไดดังรูปที่ 11.27 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 11.25  ภาพออโธกราฟกของเกลียวใน รูปที่ 11.26  ภาพ section ของเกลียวใน 

1

2 3
Drill Tap

รูปที่ 11.27  ขั้นตอนการทาํเกลียวใน 
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ลักษณะของภาพออโธกราฟกสําหรับเกลียวในที่มีรูเจาะไมทะลุน้ันไดเแสดงไวในรูปที่ 11.28 

โดยรูปที่แสดงนั้น จะแสดงทั้งกรณีที่เปนภาพออโธกราฟกแบบปกติ กับกรณีที่เปนภาพแบบ 

section จากรูปจะเห็นวาปลายของรูที่ถูกเจาะดวยดอกสวานนั้นจะมีลักษณะเปนกรวยแหลม

ตามรูปรางของปลายดอกสวานนั่นเอง และปลายแหลมของดอกสวานนี้จะทํามุมประมาณ 118 

องศา แตเพ่ือใหงายตอการเขียนแบบก็ใหเขียนมุมที่ปลายมีคาเทากับ 120 องศาแทน สวน

ขั้นตอนในการเขียนเกลียวในนั้นมีดังตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ลากเสนรางแสดงแนวแกนของเกลียวกอน จากนั้นลากเสนรางที่ขนานกับแนวแกน

ของเกลียวสองคู ระยะหางของเสนคูในมีคาเทากับ minor diameter สวนระยะหาง

ของเสนคูนอกมีคาเทากับ major diameter  (รูปที่ 11.29ก) 

- ใหวัดระยะจากผิวของวัตถุฝงที่ถูกสวานเจาะไปเปนระยะทางเทากับความลึกของ

การเจาะที่ตองการ แลวลากเสนด่ิงเพ่ือแสดงระยะการเจาะนั้นและ ณ ตําแหนง

สิ้นสุดของการเจาะรูดังกลาว ก็ใหสรางรูปรางสามเหลี่ยม (เพ่ือแสดงปลายของดอก

สวาน) โดยใหฐานของสามเหลี่ยมมีคาเทากับระยะ minor diameter และมุมที่ปลาย

สามเหลี่ยมนี้มีคาเทากับ 120 องศา (รูปที่ 11.29ข) 

รูปที่ 11.28  ภาพออโธกราฟกของเกลียวในทั้งแบบธรรมดาและแบบภาพ section 

(ก)  ภาพการเจาะรูดวยสวาน (ข)  ภาพภายหลังจากการทําเกลียวใน 
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- ใหวัดระยะจากผิวของวัตถุฝงที่ถูกสวานเจาะไปเปนระยะทางเทากับความลึกที่

ตองการทําเกลียว แลวลากเสนด่ิงเพ่ือแสดงแนวสิ้นสุดของการทําเกลียวนั้นและ ณ 

ตําแหนงที่สิ้นสุดการทําเกลียวก็ใหลากเสนเฉียงทํามุม 30 องศากับแนวแกนของ

เกลียวดังแสดงในรูปที่ 11.29ค เพ่ือแสดงบริเวณที่ไมสามารถกัดเกลียวใหมีรูปรางที่

สมบูรณได 

- ถาเปนกรณีของภาพออโธกราฟกแบบธรรมดา ก็ใหลงเสนประดวยเสนเขมดัง

ตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 11.29ง  

- แตถาเปนกรณีที่สรางภาพแบบ section ก็ใหเขียนเสน minor diameter พรอมกับ

เสนที่แสดงปลายแหลมของดอกสวน และเสนที่แสดงแนวการสิ้นสุดของการทํา

เกลียวดวยเสนตอเน่ืองเขม สวนเสน major diameter และเสนเฉียง 30 องศาที่ลาก

เพ่ือแสดงสวนของเกลียวที่ถูกมีรูปรางไมสมบูรณน้ันใหลากดวยเสนตอเน่ืองบาง 

และสุดทายคือเสน section lines ก็ตองลากใหมาสิ้นสุดที่เสน minor diameter ดัง

ตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 11.30  
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รูปที่ 11.29  ขั้นตอนการเขยีนเกลียวในกรณีเจาะรูไมทะล ุ
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11.6 การบอกขนาดเกลียว 

 การบอกขนาดสําหรับเกลียวนอกจะใชเสน leader line และ local note เพ่ือบอกชนิดของ

เกลียว ขนาดของเกลียว และระยะ pitch สวนความยาวของเกลียวก็บอกขนาดโดยใชเสน extension 

line และเสน dimension line ตามปกติ ตัวอยางของการบอกขนาดเกลียวนอกแสดงไวในรูปที่ 11.31 

จากรูปที่แสดงนั้น ตัวเลขหลังตัวอักษร M ก็คือขนาด major diameter สวนตัวเลขหลังเครื่องหมายคูณ

จะแสดงคาของ pitch ซ่ึงโดยปกติแลวจะแสดงคาของ pitch ในกรณีที่เปนเกลียวชนิดละเอียดเทานั้น แต

ถาเปนเกลียวชนิดหยาบ ก็จะไมบอกคา pitch มาแตสามารถเปดตารางหาคา pitch ได 

 

 

 

 

 

สวนการบอกขนาดสําหรับเกลียวในนั้นจะใช leader line และ local note เชนเดียวกับการบอกเกลียว

นอก แตจะนิยมบอกขนาดในมุมมองที่เห็นเกลียวในเปนวงกลม โดยใชเสน leader line ชี้ไปที่วงกลมใน 

และใช local note เพ่ือบอกขอมูลดังตอไปน้ี tap drill size (≈ minor diameter), ความลึกของรูเจาะ 

รูปแบบของเกลียว ขนาดเกลียว ระยะ pitch และความลึกของระยะเกลียว ตัวอยางของการบอกขนาด

สําหรับเกลียวในแสดงไวในรูปที่ 11.32 จากรูปจะเห็นวาขอความที่เขียนน้ันแบงไดเปนสองบรรทัด 

บรรทัดแรกจะเปนขอมูลที่เกี่ยวกับการเจาะรูและความลึกของรูที่เจาะ สวนบรรทัดที่สองจะบอกขอมูล

ของขนาดเกลียวและความลึกของเกลียวที่ตองการ 

 

รูปที่ 11.30  ภาพ section ของเกลียวใน 

รูปที่ 11.31  การบอกขนาดสําหรับเกลียวนอก 

M10×1 

xx
Thread
length
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11.7 การเขียนภาพสลักเกลียวและแปนเกลยีว (bolt and nut) 

 ลักษณะของสลักเกลียวและแปนเกลียวนั้นแสดงไวในรูปที่ 11.33 แตเรามักจะเรียกสลัก

เกลียวและแปนเกลียวรวม ๆ วา “นอต” อยูเสมอ ซ่ึงจริง ๆ แลวสลักเกลียวหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา 

bolt น้ันจะเปนชิ้นสวนที่มีลักษณะเปนทรงกระบอก โดยที่ผิวทรงกระบอกนั้นมีเกลียวอยูและมีสวนที่เปน

หัวดวย และรูปรางของหัวที่พบบอยที่สุดก็จะเปนหัวหกเหลี่ยม สวนแปนเกลียวหรือ nut น้ันจะมีลักษณะ

คลายกับหัวหกเหลี่ยมของ bolt แตบริเวณตรงกลางจะเจาะรูและทําเกลียวใน สวนโครงสรางของสลัก

เกลียวและแปนเกลียวนั้นแสดงไวในรูปที่ 11.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.50 Drill, 20 Deep,
M10 Tapped, 15 Deep

รูปที่ 11.32  การบอกขนาดสําหรับเกลียวใน 

รูปที่ 11.33  สลักเกลยีว (bolt) และแปนเกลียว (nut) 

Head
thickness

Thread  length

Length

Width 
across flat

Nut (แปนเกลียว) 

Bolt (สลักเกลียว) 

รูปที่ 11.34  โครงสรางของสลักเกลยีวและแปนเกลียว 

Head
thickness

Width 
across flat
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โดยขนาดของ width across flat และ head thickness ของสลักเกลียวและแปนเกลียวสามารถหาไดจาก

ตารางที่แสดงในรูปที่ 11.35 และ 11.36 ตามลําดับ สวนขนาดความยาวของสลักเกลียวและความยาว

ของสวนที่เปนเกลียวนั้นจะขึ้นอยูกับความตองการของผูออกแบบวาตองการเทาไร ขอสังเกตุอีกประการ

ของสลักเกลียวและแปนเกลียวก็คือ สวนที่เปนหัวหกเหลี่ยมน้ันจะเห็นวามีการเขียนสวนโคงเล็ก ๆ สาม

โคงอยู ซ่ึงสวนโคงเหลานี้เกิดจากการนําเอาหัวหกเหลี่ยมมาลบมุมออกโดยรอบ โดยหัวหกเหลี่ยมของ

สลักเกลียวนั้นจะลบมุมออกดานเดียว แตหัวหกเหลี่ยมของแปนเกลียวนั้นจะลบมุมออกทั้งสองดาน 

Size H B 

M3 2 5.5 
M4 2.8 7 
M5 3.5 8 
M6 4 10 
M8 5.5 13 
M10 7 17 
M12 8 19 
M16 10 24 
M20 13 30 
M24 15 36 

 

 

 

 

 

Size M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 

B 4 5 5.5 7 8 10 13 17 19 24 30 36 

H 1.6 2 2.4 3.2 4 5 6.5 8 10 13 16 19 

 

 

H

TL

LB

รูปที่ 11.35  ตารางแสดงขนาดของสลักเกลียว 

Unit: mm. 

HB

Unit: mm. 

รูปที่ 11.36  ตารางแสดงขนาดของแปนเกลียว 
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ข้ันตอนการเขียนสลักเกลียว 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draw
bolt
axis

B

Draw
bolt
axis

B

Starting
position

H

30o

ขั้นตอนที่ 1 

เขียนเสนรางแสดงแกนของสลักเกลียว 

จากนั้นใชจุดบนเสนแกนนี้สรางวงกลม

ขนาดเสนผาศูนยกลางเทากับ B 

ขั้นตอนที่ 2 

สรางรูปหกเหลีย่มดานเทาที่ลอมรอบ

วงกลมในขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที ่3 

จากรูปหกเหลีย่มที่สราง ใหลากเสนจาก

มุมของหกเหลี่ยมทั้งหมด 4 มุม และ

ลากเสนจากขอบของวงกลมทั้งสองดาน

ออกมาอีก 2 เสน ดังแสดงในรูป จากนั้น

ลากเสนดิ่งหน่ึงเสน (ตําแหนงใดก็ได) 

เพื่อกําหนดใหเปนจุดเริ่มตนของการวาด

หัวสลักเกลียว 

ขั้นตอนที่ 4 

จากเสนดิ่งที่ลากในขั้นตอนที่ 3 ให

ลากเสนดิ่งอีกเสนโดยมีระยะหางจาก

เสนแรกเปนระยะเทากับ H 

ขั้นตอนที่ 5 

ลากเสนเฉียงทํามุม 30 องศากับเสนดิ่ง

ที่ลากในขั้นตอนที่ 3 โดยใหลากจาก

จุดตัดระหวางเสนที่ลากจากขอบวงกลม

กับเสนดิ่งน้ี ดังแสดงในรูป 
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Length

ขั้นตอนที่ 6 

ใชจุดตัดระหวางเสนดิ่งในข้ันตอนที่ 3 กับเสน

แกนเปนจุดศูนยกลาง เขียนสวนโคงรัศมีเทากับ 

B/2 ใหตัดเสนแกนอีกครั้ง ใชจุดตัดที่ไดเปนจุด

ศูนยกลางเขียนสวนโคงรัศมี B/2 ใหตัดเสนแกน 

และตัดสวนโคงแรกที่วาด 

ขั้นตอนที่ 7 

ใชจุดตัดของสวนโคงที่ไดเปนจุดศูนยกลาง เพื่อ 

เขียนสวนโคง 3 เสน โดยที่สวนโคงใหญตรงกลาง

จะเร่ิมเขียนและสิ้นสุดระหวางเสนที่ลากมาจาก

มุมของหกเหลี่ยม สวนโคงเล็กทั้งสองขางใหลาก

จากเสนที่ลากจากมุมหกเหลี่ยมจนกระทั่งสัมผัน

กับเสนเฉียง 30 องศา 

ขั้นตอนที ่8 

ลากเสนเฉียงทํามุม 30 องศาตอจากเสนโคงเล็กทั้ง

สองดานใหไปส้ินสุดที่เสนที่ลากมาจากมุมของหก

เหลี่ยม จากนั้นลากเสนตรงจากปลายของสวนโคง

ไปตามตามแนวเสนที่ลากมาจากมุมของหกเหลีย่ม

ทั้ง 4 เสน โดยลากไปใหส้ินสุดที่เสนดิ่งที่ลากใน

ข้ันตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 9 

ลากเสนดิ่ง 2 เสน เพื่อปดสวนหัวของสลักเกลียว 

เสนดิ่งแรกใหลากจากจุดที่ 1 ไปยังจุดที่ 2 ดัง

แสดงในรูป สวนเสนดิ่งเสนที่สองใหลากทับเสน

ดิ่งที่รางไวในข้ันตอนที่ 4 

ถึงขึ้นตอนนี้ก็เปนอันส้ินสุดขั้นตอนการเขียน

สวนหัวของสลักเกลียว  

ขั้นตอนที่ 10 

การเขียนสวนลําตัวของสลักเกลียวจะเร่ิมจากการ

ลากเสนดิ่งที่มีระยะหางจากปลายของสวนหัว (ฝง

ที่ไมมีสวนโคง) เปนระยะทางเทากับความยาว

ของสวนลําตัวตามที่ตองการ 

B/2 B/2

1

2



 

Niphon Wansophark  August 2007  Version 0.5 

310  Fundamental of Engineering Drawing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thread Length

M
aj

or
 φ

ขั้นตอนที ่11 

จากเสนดิ่งในข้ันตอนที่ 10 ใหวัดระยะยอนกับมา

ทางดานหัวของสลกัเกลียวเปนระยะเทากับระยะ

ของเกลียวที่ตองการ แลวลากเสนดิ่ง 

ขั้นตอนที ่12 

ลากเสนขนาน 1 คู โดยระยะระหวางเสนขนานมี

คาเทากับ major diameter ของเกลียว 

ขั้นตอนที่ 13 

ลากเสนขนานอีก 1 คู โดยใหมีระยะหางระหวาง

เสนเทากับ minor diameter จากนั้นทํา chamfer 

มุม 45 ที่ปลายเกลยีว แลวลากเสนเฉยีงทํามุม 30 

องศากับแกน ที่แนวส้ินสุดของเกลียว เพื่อแสดง

สวนที่เปน thread runout 

ขั้นตอนที ่14 

ลากเสนเพื่อสรางสวนที่ลําตัวของสลักเกลียว และ

สวนที่เปนเกลียว สําหรับนํ้าหนักเสนที่ใชลาก ให

ใชตามที่ไดอธิบายไปแลวในหัวขอที่สอนการ

เขียนเกลียวนอก  

 

ขั้นตอนที ่15 

ถาตองการแสดงภาพดานขางของสลักเกลียว ก็

ใหเขียนรูปหกเหลีย่มและวงกลมที่บรรจุอยูภายใน

หกเหลีย่มน้ันดวยเสนเขม ดังแสดงในรูป 
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ข้ันตอนการเขียนแปนเกลียว 

 สําหรับขั้นตอนการเขียนแปนเกลียวนั้นจะมีขั้นตอนเหมือนกับที่ใชในการเขียนสลักเกลียว 

โดยจะเริ่มจากขั้นตอนที่ 1 ไปจนถึงขั้นตอนที่ 8 จากนั้นก็ยอนกับไปในขั้นตอนที่ 5 อีกครั้ง เพียงแต

เปลี่ยนไปทําที่อีกฝงเพ่ือสรางสวนโคง 3 เสนที่อีกดานของตัวแปนเกลียวนั่นเอง    

 

11.8 การใชงานสลักเกลียวและแปนเกลียว 

 ในหัวขอน้ีจะนําเสนอการใชงานที่ถูกตองของสลักเกลียวและแปนเกลียว โดยรูปที่ 11.37 

แสดงตัวอยางการใชสลักเกลียวและแปนเกลียวในการจับยึดชิ้นสวนสองชิ้นเขาดวยกัน การจับยึด

ชิ้นสวนเขาดวยกันโดยใชสลักเกลียวและแปนเกลียวนั้น จะตองเจาะรูบนชิ้นสวนทั้งสองกอน ซ่ึงโดยปกติ

แลวจะเจาะรูใหมีขนาดเสนผาศูนยกลางใหญกวาขนาดของ major diameter ของสลักเกลียวเล็กนอย 

เพ่ือใหสามารถสอดสลักเกลียวผานชิ้นงานเหลานั้นไปไดโดยสะดวก เม่ือสอดสลักเกลียวไปแลว กอนที่

จะล็อคชิ้นงานดวยแปนเกลียว ก็จะนิยมสวมแหวนรอง (washer) เขาไปกอน จากนั้นขันแปนเกลียวเขา

ไปจนสุดเพื่อล็อคชิ้นงานทั้งสองเขาดวยกัน แหวนรองที่ใสเขาไปนั้นจะชวยแปนเกลียวในการกระจายแรง

ที่ใชในการจับยึดชิ้นงานเขาดวยกัน ทําใหการจับยึดนั้นดีขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือประกอบชิ้นสวนดังที่กลาวขางตนเปนที่เรียบรอยแลว จะไดภาพสุดทายของการประกอบดังแสดงใน

รูปที่ 11.38 การเขียนภาพประกอบของสลักเกลียว แหวนรองและแปนเกลียวนั้นตองใหความระมัดระวัง

ในเร่ืองของการซอนทับกันของชิ้นงานเมื่อประกอบเสร็จสิ้นแลว จากรูปจะเห็นวาบางสวนของเกลียวบน

Washer
Nut

Bolt

Object 1 Object 2

รูปที่ 11.37  การใชสลักเกลียว แหวนรองและแปนเกลยีวในการจับยดึชิ้นงาน 
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ลําตัวของสลักเกลียวนั้นจะถูกทับดวยแหวนรองและแปนเกลียว ทําใหเวลาเขียนแบบน้ันไมตองเขียน

เกลียวของสลักเกลียวในบริเวณดังกลาว จุดที่ตองระมัดระวังที่ตําแหนงหน่ึงก็คือบริเวณรอยตอของ

ชิ้นสวนทั้งสองชิ้น จากรูปก็จะเห็นวารอยตอของชิ้นสวนที่มาประกอบกันนั้นจะถูกลําตัวของสลักเกลียว

บังไปบางสวน ทําใหเวลาเขียนแบบก็ไมตองเขียนรอยตอ ณ บริเวณนั้นเชนเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สําหรับการใชงานสลักเกลียวและแปนเกลียวที่ถูกตองน้ัน ก็คือควรเลือกความยาวในสวน

ลําตัวของสลักเกลียวใหเหมาะสมไมยาวจนเกินความจําเปนหรือสั้นจนเกินไปจนทําใหแปนเกลียวไม

สามารถขันไดจนเต็มเกลียว ซ่ึงความยาวที่เหมาะสมก็คือยาวเลยแปนเกลียวเม่ือขันแปนเกลียวจนแนน

สนิทแลวประมาณ 3-4 เทาของระยะ pitch สวนความยาวของเกลียวนั้นก็ควรมากพอ โดยเผื่อระยะใหลึก

เขาไปในชิ้นงานเล็กนอยประมาณ 2-3 เทาของระยะ pitch เพ่ือใหแนใจไดวาเรามีเกลียวเหลือพอที่จะขัน

แปนเกลียวใหแนนได ดังแสดงในรูปที่ 11.38 ขอแนะนําในการใชงานสลักเกลียวกับแปนเกลียวขอตอไป

ก็คือ ไมควรใหสวนที่เปนเกลียวบนลําตัวของสลักเกลียวนั้นผานบริเวณที่เปนรอยตอของชิ้นงานที่มา

ประกอบกัน เพราะสวนที่เปนเกลียวบนลําตัวของสลักเกลียวนั้นจะมีความแข็งแรงนอยกวาบริเวณที่

ไมไดทําเกลียว จึงไมเหมาะที่จะนํามารับแรงเฉือน ณ บริเวณรอยตอของชิ้นงาน สุดทายก็คือไมควรเจาะ

รูของชิ้นงานที่จะสอดสลักเกลียวนั้นใหญเกินขนาดเสนผาศูนยกลาง (major diameter) ของสลักเกลียว 

มากจนเกินไป เพราะจะทําใหการจับยึดนั้นไมม่ันคงเทาที่ควร ซ่ึงถาจะใหการจับยึดม่ันคงก็ตองเลือกใช

สลักเกลียวที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางใหญตามรูที่เจาะดวย ทําใหเสียคาใชจายเพ่ิมขึ้นสําหรับขนาดของ

สลักเกลียวที่ใหญเกินความจําเปน (ขนาดของสลักเกลียวที่เหมาะสมนั้น สามารถคํานวณไดโดยใช

ความรูจากวิชา mechanics of materials หรือวิชา machine design ซ่ึงอยูนอกเหนือจากเนื้อหาของวิชา

เขียนแบบวิศวกรรม)  

รูปที่ 11.38  ภาพประกอบสุดทายของการใชสลักเกลยีว แหวนรองและแปนเกลียวในการจับยึดชิ้นงาน 
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สําหรับตวัอยางที่ไมดีของการใชงานสลกัเกลียวและแปนเกลียวนั้นไดแสดงรวมไวในรูปที่ 11.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 11.39  ตัวอยางที่ไมดีสําหรับการใชสลักเกลียวและแปนเกลียว 

(ค) ความยาวของสวนที่เปนเกลียวมากจนเกินไป  

ทําใหลําตัวของสลักเกลียวเลยแปนเกลียวไปมาก 

(ก) ความยาวของสวนที่เปนเกลียวสั้นจนเกินไป  

ควรยาวเลยเขามาในรูของชิ้นงานเล็กนอย 

(ง) ความยาวของเกลียวสั้นจนเกินไป ทําใหแปน

เกลียวไมสามารถจับกับเกลียวของสลักเกลียวได

เต็มที ่

(ข) ไมควรใหสวนที่เปนเกลียวของสลกัเกลียวผาน
บริเวณทีเ่ปนรอยตอของชิ้นงาน 

(จ) ขนาดรูเจาะบนชิน้งานใหญจนเกนิไป ทําใหการ

จับยึดไมมั่นคงแข็งแรง 
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ในบางกรณีเราอาจจะตองใชสลักเกลียวเพียงชิ้นเดียวในการจับยึดชิ้นงานเขาดวยกัน เชนกรณีที่วัตถุชิ้น

หน่ึงมีความหนามาก ๆ ไมสะดวกตอการเจาะรูใหทะลุหรือไมมีพ้ืนที่สําหรับใชแปนเกลียวในการจับยึดที่

ปลายอีกดานหนึ่ง ดังตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 11.40 

 

 

 

 

 

 

จากรูปจะเห็นวาการจับยึดที่ถูกตองน้ัน รูเจาะที่เจาะเพ่ือทําเกลียวในของ object 1 จะตองมีความลึก

มากกวาความลึกของเกลียวในที่จะทํา สวนความยาวของเกลียวบนตัวสลักเกลียวนั้น เม่ือขันลงไปจนสุด

แลวจะตองเหลือที่วางระหวางเกลียวนอกและเกลียวในอีกเล็กนอยประมาณ 2-3 เทาของระยะ pitch และ

ความยาวของเกลียวก็ตองยาวเลยเขามาใน object 2 ประมาณ 2-3 เทาของระยะ pitch อีกเชนเดียวกัน 

สําหรับ object 2 น้ัน เราจะเจาะรูธรรมดาไมตองทําเกลียวใน เพียงแตรูที่เจาะนั้นจะตองมีขนาด

เสนผาศูนยกลางที่ใหญกวาเสนผาศูนยกลางของสลักเกลียวเล็กนอยเพ่ือใหสวมผานลงไปไดโดยสะดวก 

สําหรับตัวอยางการใชสลักเกลียวในการจับยึดชิ้นงานที่ไมเหมาะสมแสดงรวมไวในรูปที่ 11.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 11.40  ภาพประกอบสําหรับการใชสลักเกลยีวเพยีงตัวเดียวในการจับยึดชิ้นงาน 

Object 1

Object 2

รูปที่ 11.41  การใชสลักเกลียวเพยีงตวัเดียวในการจับยึดชิ้นงานที่ไมเหมาะสม 

(ก) สวนที่เปนเกลียวบนสลักเกลียวยาวมากจนเกินไป  

ซึ่งอาจทําใหเมื่อขันเกลียวจนสุดแลว สลักเกลียวยัง

ไมสามารถจับยึดชิ้นงานไวดวยกันได 

(ข) สวนที่เปนเกลียวบนสลักเกลียวสัน้มากจนเกินไป 

ซึ่งอาจทําใหเมื่อขันเกลียวจะสุดแลว สลักเกลียว

ยังไมสามารถจับยึดชิ้นงานไวดวยกันได 

อาจสุดเกลียวที่ปลายดาน

ลางสุดกอนการจบัยึด 

อาจสุดเกลียวที่ปลาย

ดานบนกอนการจับยึด 
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11.9 การเขียนแบบ stud 

 Stud มีลักษณะคลายกับสลักเกลียวแตไมมีสวนที่เปนหัวหกเหลี่ยม แตจะมีเกลียวอยูทั้งสอง

ดาน ดังที่แสดงในรูปที่ 11.42ก สวนรูปที่ 11.42ข แสดงภาพออโธกราฟกของ stud  

 

 

 

 

 

 

จากรูปจะเห็นวาขอมูลที่ตองการสําหรับการเขียนแบบ stud ก็คือ ความยาวทั้งหมดของตัว stud  ความ

ยาวเกลียวทั้งสองดาน (โดยปกติจะยาวเทากันทั้งสองดาน) ขนาดของ major diameter และ minor 

diameter สวนขั้นตอนการเขียนแบบจะไมขอกลาวถึงเน่ืองจากจะเหมือนกับขั้นตอนการเขียนลําตัวของ

สลักเกลียวที่แสดงไปแลวขางตนเพียงแตเพ่ิมเติมสวนที่เปนเกลียวเขาไปอีกดานหนึ่งเทานั้นเอง 

 

การใชงาน stud ที่ถูกตอง 

 ขั้นตอนการใชงาน stud น้ันมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1. จะเร่ิมจากการเจาะรูบนวัตถุที่ตองการจับยึด ใหมีความลึกที่เหมาะสม 

2. จากนั้นทําเกลียวในใหไดขนาด major diameter ตามที่ตองการ โดยมีความลึกที่

เหมาะสม แตไมลึกเทากับที่เจาะรูไว 

3. นํา stud มาขันลงไปจนสุดเกลียวของ stud (ดังน้ันความลึกของรูที่เจาะ และความลึก

ของเกลียวในที่ทํา ตองมากพอใหที่จะขัน stud จนสุดเกลียวได) 

4. นําวัตถุอีกชิ้นที่ตองการจับยึดดวยมาสวมผาน stud ที่ยื่นออกมา 

5. ใสแหวนรอง (washer) และแปนเกลียว (nut) เพ่ือจับยึดชิ้นงานเขาดวยกันใหแนน 

ขั้นตอนตาง ๆ เหลานี้ไดแสดงไวดวยรูปภาพในรูปที่ 11.43 จากรูปในขั้นตอนที่ 2 จะเห็นวา เสน 

section lines น้ันจะตองลากเขาไปสิ้นสุดที่เสน minor diameter (เสนคูในสุด) แตเม่ือใส stud เขาไปแลว 

เสน section lines ในบริเวณที่มี stud อยูน้ันจะหายไป 

รูปที่ 11.42  stud และภาพออโธกราฟกของ stud 

Thread  length

Length

Thread  length

(ก) stud (ข) ภาพออโธกราฟกของ stud 
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ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 5 

ขัน stud ลงไป   

จนสุดเกลียว 

เกลียวของ stud จะ 

ตองเลยเขามาในวัตถ ุ

เม่ือใสแปนเกลียวแลวควรเหลีอ

เกลียวของ stud อีกเล็กนอย 

รูปที่ 11.43  ขั้นตอนการใชงาน stud ที่ถูกตอง 
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การบอกขนาดจะใชเสน leader line ชี้ไปที่วงกลมวงในของภาพดานบน เพราะเปนมุมมองที่เห็นรูเจาะ

แบบ counterbore เปนวงกลม  โดยแนวของเสนตองผานจุดศูนยกลางของวงกลม จากนั้นเขียนขอความ

ตามรูปแบบที่แสดงในรูปที่ 11.47 สวนตัวอักษร x, w, y และ s ที่แสดงในรูปน้ันจะเปนตัวเลขที่แสดง

1

2 3
Drill C’bore

รูปที่ 11.45  ลักษณะของหัวเจาะ counterbore 

รูปที่ 11.46  ขั้นตอนการสรางรูแบบ counterbore 

รูปที่ 11.47  การบอกขนาดของรูแบบ counterbore 

x drill,
φy C’bore,S deep

x drill, w deep,
φy C’bore,S deep
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ขนาดของ เสนผาศูนยกลางของรูเจาะ ความลึกของรูเจาะ ขนาดเสนผาศูนยกลางของปากรูที่ทํา 

counterbore และความลึกของการทํา counterbore ตามลําดับ จากรูปจะเห็นวาถารูเจาะของเราทะลุ ก็

ไมตองบอกขนาดความลึกของรูเจาะ (w) ใหละไวไดเลย ดังน้ันถาเราอานแบบแลวไมเห็นขอความที่บอก

ความลึก (deep) หลังขอความที่บอกการเจาะ (drill) ก็ใหเปนที่เขาใจเลยวารูเจาะน้ันเจาะทะลุ สวน

ขอความ C’bore น้ันยอมาจาก counterbore น่ันเอง  

 

11.12   รูเจาะแบบ countersink 

 ขั้นตอนการสรางรูแบบ countersink จะเร่ิมจากการเจาะรูดวยสวานตามปกติ ซ่ีงรูที่เจาะนั้น

จะทะลุหรือไมทะลุก็ได จากนั้นจะใชหัวเจาะ countersink ดังที่แสดงในรูปที่ 11.48 ทําการขยายปากรูให

กวางขึ้นเปนรูปกรวยจนกระทั่งไดความกวางของปากกรวยตามที่ตองการ ขั้นตอนที่ไดกลาวถึงน้ีแสดง

รวมไวในรูปที่ 11.49 สวนภาพออโธกราฟกของรูเจาะแบบ countersink และตัวอยางของการบอกขนาด

รูชนิดนี้ ไดแสดงไวในรูปที่ 11.50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 11.48  ลักษณะของหัวเจาะ countersink 

DRAWN 90°

1

2 3
Drill C’sink

รูปที่ 11.49  ขั้นตอนการสรางรูแบบ countersink 
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จากรูปที่ 11.52 จะเห็นวาสวนปลายของ set screw จะจมลงไปในชิ้นสวนของวัตถุที่อยูดานใน แตสวนที่

เปนเกลียวก็จะติดอยูกับชิ้นสวนอีกชิ้นหนึ่งที่อยูดานนอก ลักษณะเชนนี้ตัว set screw ก็จะชวยปองกัน

ไมใหชิ้นสวนดานในหมุนสัมพัทธกับดานนอกไดตามที่ตองการ 

 

11.14   บทสรุป 

 ในบทนี้ไดแนะนําใหผูอานรูจักกับอุปกรณสําหรับการจับยึดชิ้นงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

จับยึดชิ้นงานดวยอุปกรณที่มีเกลียว จากน้ันไดแนะนําใหผูอานไดรูจักเกี่ยวกับคําศัพทของเกลียว เชน 

เกลียวนอก (เกลียวตัวผู), เกลียวใน (เกลียวตัวเมีย), เกลียวขวา, เกลียวซาย, major diameter, minor 

diameter และระยะ pitch เปนตน รวมถึงไดอธิบายถึงขั้นตอนในการทําเกลียวนอกและเกลียวใน อีกทั้ง

ไดแนะนําใหรูจักกับรูปแบบการเขียนเกลียวแบบตาง ๆ ซ่ึงมีทั้งการเขียนเกลียวแบบ detail, แบบ 

schematic และแบบ simplified แตรูปแบบที่แนะนําใหใชเน่ืองจากเขียนไดงายที่สุดก็คือการเขียนเกลียว

แบบ simplified น่ันเอง หัวขอที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ไดกลาวถึงก็คือการเขียนสลักเกลียว (bolt) การ

เขียนแปนเกลียว (nut) และการเขียน stud จากนั้นไดอธิบายถึงการใชสลักเกลียว แปนเกลียวและ stud 

ที่ถูกตอง รวมทั้งลักษณะของ cap screw และ set screw ดวย สุดทายก็เปนการแนะนําการเจาะรูแบบ

พิเศษซึ่งไดแกการเจาะรูแบบ counterbore และ countersink การที่ผูอานไดเรียนรูและทําความเขาใจ

เกี่ยวกับการใชงานอุปกรณสลักเกลียวและแปนเกลียวที่ถูกตอง จะทําใหผูเรียนสามารถออกแบบและ

เลือกใชงานอุปกรณเหลานี้ไดอยางเหมาะสม 

 

 

set screw 

รูปที่ 11.52  ตัวอยางการใชงานของ set screw 
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