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  ตัวยึดชนิดเกลียว
(Threaded Fastener)

ั ึ ั ่+ ตัวยึดแบบชัวคราว 
(temperary Fasterner)

จาก 2103-105

ระบุไดถึงรูปแบบตางๆและสวนประกอบของตัวยึดชนิดเกลียว 
บอกไดถึงขั้นตอนในการทําเกลียวนอกและเกลียวใน
เขียนแบบเกลียวมาตรฐานอยางงายไดเขยนแบบเกลยวมาตรฐานอยางงายได
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Threaded Fasteners

FASTENING  TYPE
1. Permanent

WeldingWelding GluingGluing RivetingRivetinggg gg gg
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FASTENING  TYPE

2.1 Threaded fastener

2. Temporary

2.1 Threaded fastener
- bolts 
- studs 
- screws

2 2 Non threaded fastener2.2 Non-threaded fastener
- keys
- pin

key

เปาหมายการเรียนรู
สามารถ

ระบุไดถึงช่ือของตัวยึดแบบชั่วคราวแบบตางๆและปจจัยในการเลือกใชตัวยึด

มา 2103-203

ชนิดเกลียวแบบตางๆได (2.1-2.8,6)
ระบุถึงความจําเปนและการทํางานของกลไกปองกันการคลายตัวได (2.9)
เขียนแบบเกลียวมาตรฐานอยางงาย พรอมระบุรายละเอียดเกลียวในแบบได (3.3,4)
กําหนดขนาดรูเจาะและเกลียวสําหรับการยึดช้ินงานดวยตัวยึดชนิดเกลียวชนิด
ที่กําหนดได พรอมระบุขั้นตอนการทําเกลียวในชิ้นงาน (5.1)
อธิบายไดถึงการออกแบบการยึดช้ินงานดวยตัวยึดชนิดเกลียวเพื่อลดการรับแรงบิดอธบายไดถงการออกแบบการยดชนงานดวยตวยดชนดเกลยวเพอลดการรบแรงบด
และแรงเฉือนตอตัวยึดชนิดเกลียว และเพื่อความสะดวกตอการติดตั้ง
และถอดประกอบได (5.2,5.3)

เหลานี้คือความรูและทักษะที่มุงตรงไปยังรายวิชาออกแบบ
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แนวคิดการยึดชิ้นสวนทางกล

Honda CBR600RR

แนวคิดการยึดชิ้นสวนทางกล Crank case
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แนวคิดการยึดชิ้นสวนทางกล Swing arm

การยึดแบบชัว่คราว 
สลักเกลียว (bolt) 
สกรู (screw) สลักเกลียวสองขาง (stud) 
สลัก (pin) ล่ิม (key) แหวนลอค (retaining ring) 

แนวคิดการยึดชิ้นสวนทางกล
การยึดแบบถาวร 
หมุดย้ํา (Rivet)
การเชื่อม (Welding)การเชอม (Welding)

BoilerBoiler

Chile miners rescue
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Chile miners rescue

August 5

33 men

2041 feet

69 days

R1 230

การใชงานเกลียวทางวิศวกรรม
ข) เพื่อกําหนดระยะ หรือคุมการเคลื่อนที่ก) เพื่อการยึดช้ินสวน

ค) เพื่อสงกําลัง
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ตัวยึดชนิดเกลียว สลักเกลียวและแปนเกลียว
Bolt and Nut

ขอสังเกต

ดูตารางที่ 1,2
ขนาดเกลียว (major diameter,pitch) /ระยะเวนบวก

ระยะเวนบวก
การเผื่อเกลียว (ราว 3 เกลียว)
การใชแหวนรอง

ตัวยึดชนิดเกลียว หมุดเกลียว Cap screw

ใชกับการจับยึดที่ไมถอดใสบอยนัก
 การประกอบมีขั้นตอนและใชเวลานอย
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ตัวยึดชนิดเกลียว สลักเกลียวสองขาง 
(Stud)

ทําไมไมใช capscrew ?

ตัวยึดชนิดเกลียว

การ 

รับแรงนอยถึงปานกลาง
มีหัวหลากหลาย

Machine screw

Set screw
ปองกันการเคลื่อนที่สัมพัทธ
มีหรือไมมีหัวมหรอไมมหว
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การปองกันการคลายตัวของเกลียว

ล็อคนัต Tab washerแหวนรองแบบล็อค

แปนเกลียวผารอง และ split pin

Stiff nutStiff nut

มาตรฐานของเกลียว
• … : การใชงานเกลียว
• คศ. 1797 : Henry Maudsley ประดิษฐเครื่องกลึงสําเร็จ 
• คศ  1841 : Whitworth เสนอมาตรฐานเกลียว• คศ. 1841 : Whitworth เสนอมาตรฐานเกลยว
• คศ. 1860 : เปนเกลียวมาตรฐานของอังกฤษ British Standard Whitworth BSW 
• ค.ศ. 1924 : Franklin Institute ของอเมริกาจัดตั้ง American Standard Thread
• คศ. 1949 : ต้ังมาตรฐานเกลียว (unified thread standard, UTS) ซึ่งใชระบบนิ้ว
  เกลียวหยาบ (Unified Coarse, UNC)) เกลียวละเอียด (Unified Fine (UNF))  
  เกลียวละเอียดพิเศษ (Unified Extra Fine, UNEF) และ Unified Special (UNS)
• คศ. 1947 : ISO ไดต้ังมาตรฐานเกลียวในระบบมิลลิเมตร ซึ่งตอมาเปนที่ยอมรับทั่วโลก 

ปจจุบัน ระบบเมตริก (SI) และระบบนิ้ว (Unified inch system)
รูปรางเกลียวเหมือนกัน  ตางที่ขนาดพื้นฐาน tolerance และวิธีเขียนหมายเหตุ
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การระบุเกลยีว - เกลียวเมตริก
ระบบ ขนาด ความละเอียดเกลียว ช้ันเกลียว ขอมูลอื่นๆ

การยึดแบบถาวร 
ความละเอียดเกลียว
ระบุดวยคา pitch
แบงเปน
          เกลียวละเอียด
          เกลียวหยาบ
ดูตารางที่ 1

การระบุเกลยีว - เกลียวเมตริก
ระบบ ขนาด ความละเอียดเกลียว ช้ันเกลียว ขอมูลอื่นๆ

ชั้นเกลียว ระบุถึง Allowance & Tolerance
Tolerance position (หรือ allowance) G หรือ H สําหรับเกลียวใน e,f,g,h เกลียวนอก
Tolerance grade คือขนาดการผันแปรของมิติ ระบุดวยตัวเลข 3 ถึง 9
ตัวอยาง สําหรับงานทั่วไป เกลียวใน 6H เกลียวนอก 6g
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การระบุเกลยีว - เกลียวนิ้ว
ระบบ ขนาด ความละเอียดเกลียว ช้ันเกลียว ขอมูลอื่นๆ

ความละเอียดเกลียว ระบุดวย
ตัวเลข คือจํานวนเกลียวตอนิ้ว
ั ั  ื  ี่ ี ํ ี  ิ้  ัตวอกษร คออนุกรมตางๆทมจานวนเกลยวตอนวตางๆกน

แบงไดเปน เกลียวหยาบ  (Unified Coarse, UNC)
เกลียวละเอียด (Unified Fine, UNF) 
เกลียวละเอียดพิเศษ (Unified Extra Fine, UNEF) 

การระบุเกลยีว - เกลียวนิ้ว
ระบบ ขนาด ความละเอียดเกลียว ช้ันเกลียว ขอมูลอื่นๆ

ชั้นเกลียว ระบุดวย
1A, 2A, 3A สําหรับเกลียวนอก
1B, 2B, 3B สําหรับเกลียวใน

 A: External, B: Internal
1A, 1B สําหรับงานสกปรก ยอมใหเกลียวเสียหาย
2A, 2B สําหรับงานทั่วไป หาซื้อไดในทองตลาด
3A, 3B สําหรับงานแมนยํา หรือรับความเคนสูง
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การเขียนรายละเอียดเกลียวในแบบ

การเขียนรายละเอียดของตัวยึดชนิดเกลยีวลงในแบบ

แนวคิดการออกแบบ การกําหนดขนาดรูเจาะและเกลียว

ดูตารางที่ 5
ระยะ A คุมความแข็งแรงของการจับยึด
ระยะ B เปนระยะเผื่อเพื่อการผลิตเกลียว 
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ตัวอยาง การกําหนดขนาดรูเจาะและเกลียว
5) Two machine parts are to be held together using a M6 capscrew. The top part is 12 
mm thick and made of cast iron. The bottom part is made of aluminum. 

20 

็ ั ึระยะ A คุมความแข็งแรงของการจับยึด
ระยะ B เปนระยะเผื่อเพื่อการผลิตเกลียว
กําหนดความยาวเกลียว ตามความแข็งแรงและตามมาตรฐาน
กําหนดความยาวสลักเกลียว     กําหนดรูเจาะและการทําเกลียว 

ทักษะจาก 2103-105

Pitch/2Pitch/2

Root
CrestThread runout

RootRoot
CrestThread runout

Hole depth
Thread depth
Hole depth
Thread depth
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แนวคิดการออกแบบ การออกแบบเพื่อรับแรง
Mech Draw

รูจักช้ินสวนทางกล
Design I

ออกแบบชิ้นสวนทางกล
Design II

ออกแบบระบบทางกล

แนวคิด
เกลียวควรรับแรงดึงแตอยางเดียวจะดีที่สุด
หลีกเลี่ยงหรือลดความเคนดัด และความเคนเฉือน โดยใหสวนอื่นรับแทนเกลียว

แนวคิดการออกแบบ การออกแบบเพื่อรับแรง
แนวคิด
เกลียวควรรับแรงดึงแตอยางเดียวจะดีที่สุด
หลีกเลี่ยงหรือลดความเคนดัด และความเคนเฉือน 

ความเคนดัดสงูสุด 
ที่สวนที่ออนแอทีส่ดุของกาน 
(ซึ่งกค็ือเกลียว) มีความเคนเฉือนดวย 
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แนวคิดการออกแบบ การออกแบบเพื่อรับแรง
แนวคิด
เกลียวควรรับแรงดึงแตอยางเดียวจะดีที่สุด
หลีกเลี่ยงหรือลดความเคนดัด และความเคนเฉือน 

แนวคิดการออกแบบ การออกแบบเพื่อรับแรง
แนวคิด
เกลียวควรรับแรงดึงแตอยางเดียวจะดีที่สุด
หลีกเลี่ยงหรือลดความเคนดัด และความเคนเฉือน 

สําหรับชิ้นหมุนที่รอบแกน 
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แนวคิดการออกแบบ การออกแบบเพื่อรับแรง
แนวคิด
เกลียวควรรับแรงดึงแตอยางเดียวจะดีที่สุด
หลีกเลี่ยงหรือลดความเคนดัด และความเคนเฉือน 

สําหรับการบีบจับชิ้นงาน

แนวคิดการออกแบบ การออกแบบเพื่อการติดตั้ง
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แนวคิดการออกแบบ การเวนระยะสําหรับประแจ

ดูตารางที่ 10

การยึดแบบชั่วคราวแบบอื่นๆ

หมดยึดหมุดยด
 แหวนลอค
 ลิ่ม
Spline
Snap fit Snap fit 
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ก) เพื่อกําหนดตําแหนง
ข) เพื่อรับแรงบิดในการหมุน

หมุดยึด (pin)ตัวยึดสําหรับเพลา

ก) เพื่อกําหนดตําแหนง
ข) เพื่อรับแรงบิดในการหมุน

หมุดยึด (pin)ตัวยึดสําหรับเพลา
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ตัวยึดสําหรับเพลา
เพื่อต้ังระยะแนวแกน ไมรับแรงมากนัก

แหวนลอค (Retaining ring)

ตัวยึดสําหรับเพลา
ปองกันการหมุนสัมพัทธของเพลาและชิ้นสวนบนเพลา

ลิ่ม

Parallel key

Woodruff keyGib head key



20

ตัวยึดสําหรับเพลา Spline
เมื่อตองการสงแรงบิดที่สูงเกินกวาลิ่มจะรับได

ตัวยึดแบบอืน่ๆ Snap fit
ใชสมบัติเฉพาะของพลาสติก

ถอด-ใสไดงายดวยมือ
ลดจํานวนของชิ้นสวนประกอบไดมาก

ใ  ใ ิ้   ิ โ ิ ใชมากในชินสวนยานยนต อิเลคโทรนิกส


