
แนวคิดเบือ้งต้นในการออกแบบเพ่ือสรา้งเครือ่งจกัรกล 

•ความแขง็แรง 

•การออกแบบและการผลติ 

•การยดึดว้ยสลกัเกลยีว 

• เพลาและตลบัลกูปืน 



ความแขง็แรงของช้ินส่วน 

ลกัษณะของแรงกระทาํ 

ผูอ้อกแบบจะต้องทราบว่าช้ินส่วนได้รบัแรงกระทาํ

รปูแบบใด จึงจะสามารถคาํนวณได้อย่างเหมาะสม 

แรงดงึ แรงกด แรงเฉือน 

Mechanics of Material 

Design of Mechanical Elements 



การดดั 

วตัถุทีร่บัแรงในทศิทางตัง้ฉากกบัแกนจะเกดิแรงเฉือน (Shear force) การดดั (Bending) และการ

เสียรปู (Deflection) ขึน้ 

ความยาวยิง่มาก ยิง่มโีมเมนตด์ดัมาก ยิง่เสยีรปูมาก เพลายิง่สัน้ยิง่ด ี

ขนาดเพลาตอ้งใหญ่พอทีร่บัแรงเฉือน และโมเมนตด์ดั 

× 



การโก่ง 

วตัถุทีเ่รยีวยาวจะรบัแรงดงึได ้แต่รบัแรงกดไมไ่ด ้หรอืไดน้้อย เน่ืองจากจะเกดิ การโก่ง (Buckling) 



แรงกด - แรงเฉือน 

ชิน้งานมกัรบัแรงกดไดม้ากกวา่แรงเฉือน การประกอบทีไ่มเ่หมาะสมทาํใหร้บัภาระไดน้้อยลง 



การเขียน FBD เพ่ือวิเคราะหล์กัษณะแรง 

Note 
MB is the frictional moment developed at B due to 
the thrust of the screw against the body of the jaw. 

ถ้าไม่มี Capscrew ท่ียึดกบัพืน้ จะเกิดอะไรขึน้? 

สกรสู่งกาํลงัจะเสียรปูอย่างไร? 

ช้ินส่วน BC จะเสียรปูอย่างไร? 

 



แรงกระทาํซํา้ไปซํา้มา 

หากมแีรงกระทาํซํ้าไปซํ้ามา ถงึแรงจะมขีนาดน้อย กอ็าจสง่ผลใหเ้กดิความเสยีหายได ้

จากความล้า (Fatigue) 

แนวทางแก้ไข: เพิม่ขนาดของชิน้งานทีร่บัแรงซํ้าไปซํ้ามา 

แรงน้อยๆ แต่ซํา้ไปซํา้

มา ระหว่างดึง-กด 

แรงขนาดใหญ่

กว่าแต่ขนาดคงท่ี 



การเปล่ียนแปลงรปูร่างอย่างทนัทีทนัใด 

ลกัษณะรปูรา่งทีม่กีารเปลีย่นแปลงทนัททีนัใด เชน่ รอ่ง ร ูเป็นขัน้บนัได ทาํใหช้ิน้สว่นมคีวาม

แขง็แรงลดลง เน่ืองความการสะสมของความเค้น (Stress concentration)  

แนวทางแก้ไข: ลดขนาดการเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่ขนาด fillet 



รปูรา่งวสัดใุนตลาด 

วสัดุในตลาดมรีปูรา่งมาตรฐานอยู ่พยายามใชร้ปูรา่งเหล่าน้ีประกอบเป็นชิน้งาน 

การกาํหนดขนาดควรคาํนึงถงึขนาดมาตรฐาน 

EX  

• เหลก็กลมม ีφ 30, 40, 50,...  

• ชิน้งาน φ 48 มม. จะเอาเน้ือวสัดุ ออกน้อย  

• ชิน้งาน φ 50 มม. ตอ้งเลอืกเหลก็ φ 60 
มม. ซึง่ตอ้งเอาเน้ือวสัดุออกมาก  



รปูรา่งกบัการ Machining 

Machining การทาํใหว้สัดุเป็นรปูรา่งขึน้มาดว้ยวธิกีาร กลงึ กดั ไส เจาะร ู

รปูร่างท่ีทาํได้ง่าย รปูร่างท่ีทาํได้ยาก หรือทาํไม่ได้ 



ข้อระวงัในการใช้ดอกสว่าน 

ดอกสว่านขนาด

เลก็หกัได้ง่าย 

ไม่ออกแบบรเูจาะลึก

เกินความจาํเป็น 

ไม่ออกแบบความลึก

รเูจาะ ท่ีต้องการ

ความแม่นยาํมากๆ 

กรณีท่ีไม่สามารถผลิตด้วย

สว่านได้ 



ข้อระวงัในการทาํเกลียว 

ไม่ทาํเกลียวจน

สดุรเูจาะ 

ไม่ทาํเกลียวในท่ียาว

กว่าขนาด Tap 



ตวัยึดแบบเกลียวชนิดต่างๆ 

Bolt / Capscrew Set screw 

Machine screw Machine screw 

Hex socket head bolt Nut 

Washer Spring washer 



ความเสียหายของสลกัเกลียว  



ข้อระวงัในการออกแบบยึดด้วยสลกัเกลียว 

ออกแบบการยดึดว้ยสลกัเกลยีวไมเ่หมาะสม 

ไมส่ามารถใชอุ้ปกรณ์เขา้ไปขนัใหแ้น่นได ้

ประกอบ Bolt เขา้ไปไมไ่ด ้



ข้อระวงัในการออกแบบยึดด้วยสลกัเกลียว 

การขนัตอ้งมลีาํดบัแน่นอน ไมส่ะดวกในการ

ถอดประกอบ 

ใช ้Bolt ยดึตวัเดยีวไมร่องรบัโมเมนต ์



การใช้งานสลกัเกลียว 

การออกแบบใหม้หีน้าสมัผสักบัชิน้งานเพิม่ขึน้ 

เพือ่เพิม่ความแขง็แรงของสลกัเกลยีว 

การใช ้Nut 2 ตวัเพือ่ป้องกนัการคลายตวั 

อาจใชว้ธิอีื่นๆ เพือ่ป้องกนัการคลายตวัได ้



การประกอบช้ินงาน 

• สลกัเกลยีวมขีนาดเลก็กวา่ร ู

• ประกอบพอดยีาก 

• ถา้มแีรงเฉือน เกลยีวจะรบั

แรงเฉือน 

• ทาํบา่ทีช่ ิน้งาน 

• ประกอบตรงศนูยไ์ดง้า่ย 

• ถา้มแีรงเฉือน บา่จะรบัแรง

เฉือน 

Pin 

• Pin มขีนาดพอดรีเูจาะ ทาํ

ใหป้ระกอบไดต้รงศนูย ์

• ถา้มแีรงเฉือน Pin จะรบัแรง

เฉือน 



การเช่ือมต่อเพลา 

ในการสง่กาํลงัจากเพลาขบั

ไปเพลาตาม จะใชค้บัปลิง 

(Coupling) 



การเยือ้งศนูย ์

การเยือ้งศนูยส์ง่ผลใหเ้กดิการสัน่สะเทอืน 

แรงทีเ่กดิกลบัไปกลบัมา ทาํใหเ้กดิความลา้

และความเสยีหายของชิน้สว่น 



การยึดเพลากบัช้ินส่วนอ่ืน (1) 

ใช ้Set screw เพือ่ยดึชิน้สว่นเขา้กบัเพลา 

• ทาํไดง้า่ย 

• แรงบดิ (Torsion) ทีส่ง่ไดม้คีา่น้อย 

 

ทาํเพลาเรยีว (Taper) และยดึดว้ย Nut 

• ปรบัศนูยร์ะหวา่งชิน้สว่นไดง้า่ย 

 



การยึดเพลากบัช้ินส่วนอ่ืน (2) 

ใช ้ล่ิม (Key) เพือ่สง่กาํลงั 

• สง่แรงบดิไดม้าก ใชใ้นเครือ่งจกัรขนาดใหญ่ 

 

Spline 

• สง่แรงบดิไดม้ากกวา่ลิม่ 

• ใชม้ากในรถยนต ์

 



การใช้ตลบัลกูปืนเพ่ือรองรบัเพลาหมนุ 

ตลบัลกูปืน (Rolling bearing) 

• ลดความเสยีดทานในการหมุนและการไถลของเพลา 

• ลดการสกึหรอของชิน้สว่น 

 

 



Radial bearing – Thrust bearing 

Radial bearing 

Thrust bearing 

Radial bearing Thrust bearing 



การติดตัง้ Bearing 

ต้องออกแบบไม่ให้

ช้ินงานไถลกบัแหวนนอก

และแหวนในของตลบั

ลกูปืน 

 

 



การติดตัง้ Bearing 

ออกแบบให้ช้ินส่วนหมนุ (เช่น 

เฟือง พลูเล่ย ์อยู่ก่ึงกลาง

ระหว่างตลบัลกูปืน 

 

 

ออกแบบให้ช้ินส่วนหมนุใกล้กบั

ตลบัลกูปืน เพ่ือลดโมเมนตด์ดั 

 

 



การเขียน FBD เพ่ือวิเคราะหล์กัษณะแรง 

• เขียน FBD ของทกุช้ินส่วน 

• ช้ินส่วน E ถกูแรงลกัษณะใดกระทาํ และมี

แนวโน้มเสียรปูอย่างไร 

• ขาทัง้สองข้างถกูแรงลกัษณะใดกระทาํ และมี

แนวโน้มเสียรปูอย่างไร 

• ช้ินส่วนท่ีคาดระหว่างขา และ screw มีไว้เพ่ือ

อะไร ถ้าไม่มีจะเกิดอะไร 

• ในการใช้งานนอกจากจะหมนุล้อ C แล้ว ต้องยึด

โครงสร้างท่ีตาํแหน่งอ่ืนหรือไม่ 

 

 



การเขียน FBD เพ่ือวิเคราะหล์กัษณะแรง 

G 

L1 L2 

H 

θ 

ขนาดควรเป็นเท่าไหร่ จึงจะสามารถขึน้พืน้เอียงได้โดยไม่ล้มลงมา 
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