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บทที่ 5  การเขียนสลักเกียวหรือน็อต 
 

 ในการจับยึดชิ้นงาน ซึ่งการจับยึดชิ้นงานนั้น มีหลายแบบดวยกัน แตเราจะเนนเฉพาะการจับยึด
ชิ้นงานที่ใชสลักเกลียว (bolt) และแปนเกลียว (nut) พรอมทั้งจะไดเรียนรูคําศัพทที่เก่ียวของกับเกลียวและ
โครงสรางของเกลียว หลักการในการวาดชิ้นสวนสําหรับการจับยึด การบอกขนาด รวมถึงการใชงานสลัก 
เกลียวและแปนเกลียวอยางถูกตองเหมาะสม 
 

การจับยึดชิ้นงานรูปแบบตาง ๆ แบงลักษณะการจับยึดได แบบใหญ ๆ คือ การจับยึดแบบถาวร 
และการจับยึดแบบชั่วคราว สําหรับตัวอยางการจับยึดแบบถาวรนั้นไดแก การเชื่อม การจับยึดดวยกาว หรือ
การใช rivet แสดงดังภาพ 

 

 
การจับยึดชิ้นงานแบบถาวร 
ที่มา : Niphon Wansophark(2007) 
 

 สวนการจับยึดแบบชั่วคราวก็ยังสามารถแบงยอยออกไปไดอีก 2 แบบ คือ การจับยึดที่ใชเกลียว ซึ่ง 
ประกอบไปดวย bolt, nut, stud และ screw สวนอีกรูปแบบหนึ่งคือ การจบัยึดที่ไมใชเกลียว ซึ่งไดแก key, 
pin 
 

 
การจับยึดชิ้นงานแบบชั่วคราว 
ที่มา : Niphon Wansophark(2007) 
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คําศัพททีเ่กีย่วกับเกลียว 
- เกลียวนอก (external thread) หรือบางครั้งเรียกวา เกลียวตัวผจูะมีลักษณะเปนเกลียวที่อยูบน

ผิวนอกของทรงกระบอก 
- เกลียวใน (internal thread) หรือบางครั้งเรียกวา เกลียวตัวเมีย จะมีลักษณะเปนเกลียวที่อยูบน

ผิวภายในของรู 
 

 
ลักษณะของเกลียวนอกและเกลียวใน 
ที่มา : Niphon Wansophark(2007) 
 

- - เกลียวขวา (right-hand thread) คือเกลียวที่ถาถูกหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาแลว 
จะเปนการขันเกลียวใหแนน เกลียวชนิดนี้จะพบเห็นไดบอยที่สุดในชีวิตประจําวัน เพราะ 
ทุกครั้งที่เราตองการจะขันสกรูใหแนน เราก็จะบิดมันใน ทิศทางตามเข็มนาฬิกาเสมอ 
 

 
ลักษณะของเกลียวขวา 
ที่มา : Niphon Wansophark(2007) 

- เกลียวซาย (left-hand thread) คือเกลียวที่ถาถูกหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาแลวจะ 
เปนการขันเกลียวใหแนน เกลียวชนิดนี้จะพบเห็นไดไมบอยนัก อุปกรณที่พบวามีเกลียวซายอยคูือ 
turnbuckle อุปกรณชนิดนี้จะมี ทั้งเกลียวซายและเกลียวขวาอยูในตัวเอง ดังนั้นเมื่อจับสวนตรง
กลางหมุนแลว การหมุน นั้นจะทําใหเกิดการหมุนตามเข็มกับเกลียวดานหนึ่ง และหมุนทวนเข็ม
กับเกลียวอีกดาน หนึ่งเสมอ ซึ่งจะทําใหเกลียวทั้งสองดานนั้นเคลื่อนที่เขาหากันหรือออกจาก
กันได 
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ลักษณะของเกลียวซ้าย 
ที่มา : Niphon Wansophark(2007) 

 
ลักษณะ Turnbuckle ที่มีท้ังเกลียวซายและเกลียวขวา 
ที่มา : Niphon Wansophark(2007) 
 

- ยอดเกลียว (crest) คือสวนที่เปนขอบสูงสุดของเกลียว 
- ฐานเกลียว (root) คือสวนที่ต่ําสุดของเกลียวเมื่อเกลียวนั้นอยูบนผิวทรงกระบอก 
- มุมของเกลียว (thread angle) มุมระหวางผิวของเกลียวที่อยู่ติดกัน ประกอบด้วยเกลียวนอก

และเกลียวใน 
- Major diameter คือขนาดเสนผาศูนยกลางที่ใหญที่สุดของเกลียว ไมวาเกลียวนั้นจะ 

เปนเกลียวนอกหรือเกลียวใน 
- Minor diameter คือขนาดเสนผาศูนยกลางที่เล็กที่สุดของเกลียว ไมวาเกลียวนั้นจะเปน 

เกลียวนอกหรือเกลียวใน 
 

 
Major และ minor diameter 
ที่มา : Niphon Wansophark(2007) 
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- Pitch คือระยะระหว่างยอดเกลียวไปยังยอดเกลียวถัดไป 
 

 
ภาพแสดงระยะ Pitch ของเกลียว 
ที่มา : Niphon Wansophark(2007) 
 

- Lead คือระยะที่เกลียวเคลื่อนที่ครบ 1 รอบเกลียวจะเคลื่อนที่ไปได้เป็นระยะเท่ากับหนึ่งยอด
เกลียวแต่ในกรณีท่ีเกลียวมี Lead เป็น 3 เท่าของระยะ pitch เมื่อหมุนเกลียวครบ 1 รอบ 
เกลียวจะเคลื่อนที่ไปได้ 3 ยอดเกลียว 

-  

 
ภาพแสดง เกลียวที่มีระยะ pitch และระยะ lead ต่างๆ 
ที่มา : Niphon Wansophark(2007) 
 
การบอกขนาดเกลียว จะใชเสน leader line และ local note เพ่ือบอกชนิดของ เกลียว ขนาดของ

เกลียว และระยะ pitch สวนความยาวของเกลียวก็บอกขนาดโดยใชเสน extension line และเสน
dimension line ตัวเลขหลังตัวอักษร M ก็คือขนาด major diameter สวนตัวเลขหลังเครื่องหมายคูณ 
จะแสดงคาของ pitch ซึ่งโดยปกติแลวจะแสดงคาของ pitch ในกรณีที่เปนเกลียวชนิดละเอียดเทานั้น แต 
ถาเปนเกลียวชนิดหยาบ ก็จะไมบอกคา pitch มาแตสามารถเปดตารางหาคา pitch ได 
 

 
การบอกขนาดสําหรับเกลียวนอก 

   ที่มา : Niphon Wansophark(2007) 
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การเขียนภาพสลักเกลียวและแปนเกลียว (bolt and nut) เรามักจะเรียกสลักเกลียวและแปน 
เกลียวรวม ๆ วา “นอต” ซึ่งจริง ๆ แลวสลักเกลียวหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา bolt นั้นจะเปนชิ้นสวนที่มี
ลักษณะเปนทรงกระบอก โดยที่ผิวทรงกระบอกนั้นมีเกลียวอยูและมีสวนที่เปนหัวดวย และรูปรางของหัวที่
พบบอยที่สุดก็จะเปนหัวหกเหลี่ยม สวนแปนเกลียวหรือ nut นั้นจะมีลักษณะคลายกบัหัวหกเหลี่ยมของ bolt 
แตบริเวณตรงกลางจะเจาะรูและทําเกลียวใน 
 

 
ภาพสลักเกลียว (bolt) และแปนเกลียว (nut) 
ที่มา : Niphon Wansophark(2007) 
 

 
ภาพโครงสรางของสลักเกลียวและแป้นเกลียว 
ที่มา : Niphon Wansophark(2007) 
 

 
ตารางแสดงขนาดของสลักเกลียว 
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ตารางแสดงขนาดของแปนเกลียว 
 

ขั้นตอนการเขียนสลักเกลียว 
 1. เขียนเสนรางแสดงแกนของสลักเกลียว จากนั้นใชจุดบนเสนแกนนี้สรางวงกลม ขนาดเสนผาศูนย
กลางเทากับ B 

 
  
 2. สรางรูปหกเหลี่ยมด้านเทาที่ลอมรอบวงกลมในขั้นตอนที่ 1 
 

 
 

 3. จากรูปหกเหลี่ยมทีส่ราง ใหลากเสนจากมุมของหกเหลี่ยมทั้งหมด 4 มุม และ ลากเสนจากขอบของ
วงกลมทั้งสองด้านออกมาอีก 2 เสน ดังแสดงในรูป จากนั้น ลากเสนดิ่งหนึ่งเส้น (ตําแหนงใดก็ได  เพ่ือกําหนด
ใหเปนจุดเริ่มตนของการวาดหัวสลักเกลียว 

 
 

B 

B 

จดุเร่ิมต้น 



Lms.npru.ac.th บทเรียนออนไลน์ รายวชิา 9570202 เขียนแบบเคร่ืองกล หนา้ 7 

 

 4. จากเสนดิ่งที่ลากในขั้นตอนที่ 3 ใหลากเสนดิ่งอีกเสนโดยมีระยะหางจากเสนแรกเปนระยะเทากับ 
H 

 
 

 5. ลากเสนเฉียงทํามุม 30 องศากับเสนดิ่งที่ลากในขั้นตอนที่ 3 โดยใหลากจากจุดตัดระหวางเสนที่
ลากจากขอบวงกลมกับเสนดิ่งนี้ดังแสดงในรูป 

 
 6. ใชจุดตัดระหวางเสนดิ่งในขั้นตอนที่ 3 กับเสนแกนเปนจุดศูนยกลาง เขียนสวนโคงรัศมีเทากับ B/2 
ใหตัดเสนแกนอีกครั้ง ใชจุดตัดที่ไดเปนจุด ศูนยกลางเขียนสวนโคงรัศมี B/2 ใหตัดเสนแกนและตัดสวนโคงแรก
ที่วาด 

 
7. ใชจุดตัดของสวนโคงที่ไดเปนจุดศูนยกลาง เพ่ือเขียนสวนโคง 3 เสน โดยที่สวนโคงใหญตรงกลางจะ

เริ่มเขียนและสิ้นสุดระหวางเสนที่ลากมาจากมุมของหกเหลี่ยม สวนโคงเล็กทั้งสองขางใหลากจากเสนที่ลาก
จากมุมหกเหลี่ยมจนกระทั่งสัมผันกับเสนเฉียง 30 องศา 

 
 

H 
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8. ลากเสนเฉียงทํามมุ 30 องศาตอจากเสนโคงเล็กทั้งสองดานใหไปสิ้นสุดที่เสนที่ลากมาจากมุมของ
หกเหลี่ยม จากนั้นลากเสนตรงจากปลายของสวนโคงไปตามตามแนวเสนทีล่ากมาจากมุมของหกเหลี่ยมทั้ง 4 

เสน โดยลากไปใหสิ้นสุดที่เสนดิ่งที่ลากใน ขั้นตอนที่ 4 

 
9. ลากเสนดิ่ง 2 เสน เพ่ือปดสวนหัวของสลักเกลียวเสนดิ่งแรกใหลากจากจุดที่ 1 ไปยังจุดที่ 2 ดัง 

แสดงในรูป สวนเสนดิ่งเสนที่สองใหลากทับเสนดิ่งที่รางไวในขั้นตอนที่ 4 

 
10. การเขียนสวนลําตัวของสลักเกลียวจะเริ่มจากการลากเสนดิ่งที่มีระยะหางจากปลายของสวนหัว 

(ฝงที่ไมมีสวนโคง) เปนระยะทางเทากับความยาวของสวนลําตัวตามท่ีตองการ 

 
 
11. จากเสนดิ่งในขั้นตอนที่ 10 ใหวัดระยะยอนกับมาทางดานหัวของสลกเกลียวเปนระยะเทากับ

ระยะของเกลียวที่ตองการ แลวลากเสนดิ่ง 
 

 
 
 

Length 

Thread  Lenght 
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12. ลากเสนขนาน 1 คู โดยระยะระหวางเสนขนานมีคาเทากับ major diameter ของเกลียว 

 
 

13. ลากเสนขนานอีก 1 คู โดยใหมีระยะหางระหวางเสนเทากับ minor diameter จากนั้นทํา 
chamferมุม 45 ที่ปลายเกลียว แลวลากเสนเฉียงทํามุม 30 องศากับแกน ที่แนวสิ้นสุดของเกลียว เพื่อแสดง 
สวนที่เปน thread runout  
 

 
14. ลากเสนเพื่อสรางสวนที่ลําตัวของสลักเกลียว และสวนที่เปนเกลียว  
 

 
 
 
 
 
 

m
aj

o
r 



Lms.npru.ac.th บทเรียนออนไลน์ รายวชิา 9570202 เขียนแบบเคร่ืองกล หนา้ 10 

 

15. ถาตองการแสดงภาพดานขางของสลักเกลียว ก็ใหเขียนรูปหกเหลยมและวงกลมท่ีบรรจุอยูภายใน
หกเหลี่ยมนั้นดวยเสนเขม ดังแสดงในรูป 

 

 


