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บทที่ 6  การเขียนสกรูหรือสลักเกลียว 
 

ในการประกอบชิ้นงาน สลักเกลียวและนัตจะเป็นชิ้นส่วนมาตรฐานที่มีหน้าที่ท าให้ชิ้นงานนั้น ยึด
ติดกัน โดยอาศัยการขันน็อตใหชิ้นงานติดกัน และสามารถคลายออกได้โดยไม่เกิดความเสียหาย นอกจากนั้น
สลักเกลียวยังมีบทบาทหน้าที่อย่างอ่ืนอีกเช่น การส่งก าลังการเคลื่อนที่ป้องกันการรั่วซึม ใช้ในการผ่อนแรงโดย
สลักเกลียวและน็อตจะประกอบไปด้วยเกลียวนอกและเกลียวใน 

 

เกลียวเป็นส่วนประกอบชิ้นส่วนที่ใช้กันมากในวงการอุตสาหกรรม มีลักษณะการใช้งานพ้ืนฐานของ
เกลียว 3 แบ่งคือ 

1. จบัยึดชิ้นงานเข้าด้วยกัน โดนจับยึดชิ้นส่วนให้ให้ติดแน่น และสะดวกต่อการ ถอดประกอบ 
เช่นสลักเกลียว และหมุดเกลียว 
 2. ปรับต าแหน่งหรือระยะของชิ้นส่วนแต่ละชิ้น เช่นสกรูปรับความตึงของโซ่มอเตอร์ไซด์ 
 3. ถ่ายทอดกาลังและการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่นเพลาส่งก าลังในเครือ่งกลึง 
 

เกลียวนอก (External Thread)คือเกลียวที่เกิดข้ึนด้านนอกของผิวงานที่มีลักษณะเป็นแท่ง 
หรอืเพลา ซึ่งมีรูปร่างลักษณะของเกลียวนอก 
 
 เกลียวใน (Internal Thread)คือเกลียวที่เกิดขึ้นที่ผิวด้านในของรู ซึ่งมีรูปร่างลักษณะของ 
เกลียวใน 
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สลักเกลียว (Screw) เป็นเกลียวนอกจะมีลักษณะเป็นแท่งหรือเพลาโดยปลายด้านหนึ่งจะเป็นเกลียว
และปลายอีกดา้นหนึ่งโดยปกติจะเป็นหัว ซ่ึงจะมีบางชนิดที่ไม่มีหัวหรืออาจจะเป็นเกลียวทัง้สองด้าน สลัก
เกลียวมีอยู่ ด้วยกนัหลายชนิด 

 

 
 

 ลักษณะและส่วนต่างๆ ของเกลียว 
 

1. เกลียว (Screw thread) คือ วัตถุท่ีมีรูปทรงทีเ่ป็นร่องหรือเป็นฟันเปน็เกลียวโค้ง (helical curve)  
   วนพันรอบๆ แกน หรือพ้ืนผิวของรูปทรงกระบอก 
2. เกลียวตรง (Straight thread) คือ เกลียวที่ท ารอบสลักรูปทรงกระบอก 
3. เกลียวเรียว (Taper thread) คือ เกลียวที่ท ารอบบนวัสดุรูปทรงกรวย  
4. เกลียวนอก (External thread) คือ เกลียวที่ท าอยู่รอบนอกวัสดุทรงกระบอก เช่น สลักเกลียว  
    เกลียวทีเ่พลา 
5. เกลียวใน (Internal thread) คือ เกลียวที่อยู่ ภายรู เช่น แป้นเกลียว เกลียวในรูต่างๆ 
6. เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ (Major diameter) คือ เส้นผ่านศูนย์กลางทีย่อดเกลียว (ของเกลียวนอก  
    และเกลียวใน) 
7. เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก (Minor diameter) คือ เส้นผ่านศูนย์กลางทีโ่คนเกลียว (ทัง้เกลียวนอก  
    และเกลียวใน) 
8. เส้นฟิตช์ (Pitch line) คือ เส้นที่สมมุติชิ้นให้ลากผ่านเกลียวแล้วท าให้ความกว้างของฟันเกลียวและ 
    ร่องฟันเกลียวเท่ากัน 
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9. เส้นผ่านศูนย์กลางฟิตช์ (Pitch diameter) คือ เส้นผ่านศูนย์กลางทีเ่ส้นฟิตช์ 
10. ระยะฟติช์ (Pitch) คือ ระยะห่างของยอดฟันเกลียวหนึ่งถึงยอดฟันเกลียวหนึ่งอันถัดไป โดยวัด 
      ขนานกบัแกนของเกลียว 
11. ช่วงน าเกลียว (Lead) คือ เป็นระยะทีจุ่ด ๆ หนึ่งบนยอดเกลียวเคลื่อนที่ไปตามแนวแกน เมื่อหมุน 
      เกลียวครบหนึ่งรอบ  
12. ยอดเกลียว (Crest) คือ ส่วนปลายสุดของตัวฟันเกลียว 
13. ร่องเกลียว (Root) คือ ส่วนล่างสุดของร่องฟันเกลียวที่เกิดจากการตัดกันของผิวข้างเกลียว 2 ข้าง 
14. มุมเกลียว (Thread angle) คือ มุมของฟันเกลียวหรือร่องเกลียว วัดที่ผิวข้างเกลียวของฟันเกลียว 
15. ผิวข้างเกลียว (Side) คือ ผิวด้านข้างของฟันเกลียว  
16. ความลึกร่องเกลียว (Depth of thread) คือ ความลึกของร่องเกลียววัดจาก ยอดเกลียวถึงร่อง 
     เกลียว 
17. รูปแบบเกลียว (Form of thread) คือ รูปร่างของเกลียวที่เกิดข้ึนในภาคตัด 
 

 รูปแบบของเกลียว (Form of thread) เป็นภาพตัดตามแนวแกนของเกลียวที่พบเห็นโดยทั่วไป 
 

1. เกลียวเมตริกไอเอสโอ (Metric ISO) เป็นเกลียวมาตรฐานที่ตกลงกนัใช้ในนาๆ ประเทศ 
(International screw thread fastener) ฟันและร่องฟันเกลียวท ามุมประมาณ 60O กับแกน ยอด
ฟันและร่องฟันเกลียวจะท าให้เรียบ (แต่ในทางปฏิบัติจะท าให้มน) รูปร่างจะคล้ายกับเกลียว
อเมริกันเนชั่นแนลยูนิฟายล์ (Unifiled) หรือเกลียวนิ้ว  
 

 
ขนาดรากฐานของเกลียวเมตริกไอเอสโอ (ทีม่า : มอก. 159 (2518)) 
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2. เกลียวสี่เหลี่ยม (Square) ใช้ส าหรับงานส่งก าลังขับเคลื่อน ใช้ส่งถ่ายแรงตามแนวแกนได้ท้ัง
สองทิศทาง ฟันและร่องฟันเกลียวท ามุมประมาณ 90O กับแกน มีความยากในการท าเกลียวใน การใช้
งานเช่น สกรูของปากกาจับชิ้นงาน 

 
 

เกลียวสี่เหลี่ยม 
ทีม่า : บรรเลง, ประเสริฐ (2524) 
 

3. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู (Acme) ดัดแปลงมาจากเกลียวสี่เหลี่ยม มีความแข็งแรง กว่าเพราะมีฐานที่
กว้างกว่า ท ามุมเกลียว 29o ใช้งานได้กว้างขว้างกว่าและสามารถท าเกลียวในได้ ง่าย การใช้งาน เช่น 
เพลาเกลียวน าของเครื่องกลึง 

 
ที่มา : บรรเลง, ประเสริฐ (2524) 
 

4. เกลียววิทเวอช (Whit worth) ใช้งานได้เหมือนกบเกลียวเมตริกท่ัวไป แต่มีมุม เกลียว 55O และใช้
ในระบบงานท่อ 

 
ที่มา : บรรเลง, ประเสริฐ (2524) 
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5. เกลียวกลม (Knuckle) ยอดฟันและร่องฟันเกลียวมีลักษณะกลม โดยทั่วไปท าจากเหล็กแผนปั้นขึน้ 
    รูป ใช้ในงานประเภทไฟฟ้าเช่น ส่วนต่อของหลอดไฟฟ้า ขั้วหลอดไฟฟ้าและหวัเสียบฟิวส์ เกลียว 
    ฝาขวดฯ 

 
ที่มา : บรรเลง, ประเสริฐ (2524) 
 

6. เกลียวฟันเลื่อย (Buttress) ออกแบบส าหรับงานขับเคลื่อนก าลัง ใช้ส่งถ่ายแรง 
ตามแนวแกนได้ทิศทางเดียว  

 
ที่มา : บรรเลง, ประเสริฐ (2524) 
 

 ชนิดของเกลียว 
1. เกลียวขวา เกลียวจะเคลื่อนที่เข้าไปในรูทีท่ าเกลียว ถ้าหมุนเกลียวไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา 
และลักษณะของฟันเกลียวจะเอียงไปทางด้านขวามือตามแกนเกลียว เมื่อมองทางด้านล่างของเกลียว 
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2. เกลียวซ้าย เกลียวจะเคลื่อนที่เข้าไปในรูทีท่ าเกลียว ถ้าหมุนเกลียวไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา 
และลักษณะของฟันเกลียวจะเอียงไปทางด้านซ้ายมือตามแกนเกลียว เมื่อมองทางด้านล่างของเกลียว 
ตามปกตินิยมใช้เกลียวขวามากกวาเกลียวซ้าย 

 
3. เกลียวปากเดียว ลักษณะเกลียวที่มีสันเกลียว และร่องเกลียวเพียงอันเดียวพันไปรอบแกนเกลียว 
ท าให้มี ระยะลีด = ระยะฟิตช์ เส้นยอดฟันเกลียวเอียง 1/2 ฟิตช์ 
 

4. เกลียวหลายปาก ลักษณะเกลียวก็มีสันเกลียว และร่องเกลียวหลายอันพัน 
ไปรอบแกนเกลียวใช้ในงานที่ต้องการความแน่นมากๆ ไม่ต้องการความแข็งแรงมาก เช่น เกลียว
ปากกาหมึกซึม ระบบลิ้นที่เปิดปิดท่อน้ า เกลียวสองปากมี ระยะลีด = 2 เท่าของฟิตช์ เส้นยอดฟัน
เอียง 1 ฟิตช์ เกลียวสามปากมี ระยะลีด = 3 เท่าของฟิตช์ เส้นยอดฟันเอียง 1 1/2 ฟิตช์  
เกลียว 4 ปาก (Tetra), เกลียว 5 ปาก (Penta) และ เกลียว 6 ปาก (Hexa) 
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 การเขียนแบบเกลียว  
การเขียนแบบเกลียวจะต้องทราบขนาด และส่วนต่างๆ ของเกลียว คือ รูปแบบเกลียว เส้น

ผ่านศูนย์กลางใหญ ่ระยะฟิตช์ ความยาวของเกลียว เกลียวนอก หรือเกลียวใน เกลียวซ้ายหรือเกลียว
ขวา เกลียวปากเดียวหรือเกลียวหลายปาก จึงสามารถเขียนแบบเกลียวได้ 

 

1. การเขียนแบบเกลียวเมตริกไอเอสโอ ก าหนดให้ เขียนแบบเกลียวเมตริกขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์ระบุ 39 มม. ระยะฟิตช์ 4 มม. ท าเกลียวยาว 40 มม 

 

1.1 ลากเส้นผ่านศูนย์กลาง และเขียนส้นร่างแบบห่างกนเท่ากับ ความโตผ่าน
ศูนย์กลางของเกลียว 39 มม. และความกว้างเท่ากับความยาวเกลียว 40 มม. และท าการ
แบ่งเส้นตรงเท่ากบระยะฟิตช์ 4 มม. เริ่มที่จุดปลายเกลียวด้านบน ตลอดความยาวที่เป็น
เกลียว 

 
 

1.2 แบ่งระยะครึ่งฟิตช์ โดยแบ่งที่จุดปลายเส้นด้านล่างของเกลียว ลากเส้นตรงจาก
จุดปลายบนสุดมายังจุดแบ่งครึ่งฟิตช์ที่ด้านล่าง เป็นเส้นเอียงยอดเกลียว แล้วลากเส้นขนาน
จากจุดแบ่งทุกจุดที่ด้านบนลงมาด้านล่างเช่นเดียวกนจะได้เส้นยอดเกลียว 
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1.3 ลากเส้นท ามุม 60O ทีจุ่ดยอดเกลียวทั้งด้านบน และด้านล่างลงมาตัดกันจะเป็น
ร่องเกลียว และเขียนเส้นตรงร่องเกลียว เขียนเส้นข้างฟันเกลียวทั้ง 2 ข้างเป็นเต็มหนัก และ
ลากเส้นระหว่างยอดเกลียวร่องเกลียว 

 
1.4 ท าการลบมุมทีป่ลายเกลียว 45oโดยเขียนเส้นร่างจากจุดโคนเกลียว (เส้นผ่าน

ศูนย์กลางวงกลมเล็ก) มาที่ปลายเกลียวเขียนตัดเส้นยอดฟัน และบอกขนาดเกลียว 
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2. การเขียนแบบเกลียวสี่เหลี่ยม ก าหนดให้ เขียนแบบเกลียวสี่เหลี่ยมขนาดเส้นผ่านศูนย์ระบุ 
50 มม. ระยะฟิตช์ 10 มม. ท าเกลียวยาว 40 มม 

 

2.1 ลากเส้นผ่านเส้นศูนย์กลาง และเขียนเส้นร่างแบบห่างกันเทา่กบั ความโต 
ผ่านศูนย์กลางของเกลียว 50 มม. และความกว้างเท่ากบัความยาวเกลียว 40 มม แบ่งเส้น
ยอดเกลียวให้มีระยะห่าง ซึ่งมีความลึกจากยอดเกลียวเท่ากบครึ่งพิตช์ 5 มม. 

 
 

2.2 ลากเส้นยอดเกลียวขนานกันลงมา มีความเอียงเท่ากับครึ่งพิตช์ 5 มม. (เกลียว
ปากเดียว) แล้วต่อเส้นยอดเกลียวของแต่ละคู่  

 
 

2.3 เขียนเส้นยอดเกลียวด้านหลังที่มองเห็น จากยอดเกลียวที่อยู่ด้านตรงข้าม 
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2.4 ลากเส้นขนานขอบของโคนเกลียว ถึงจุดตั้งฉากจากยอดเกลียวที่มองเห็น 
ต่อไปถึงจดุศูนย์กลางเกลียว เขียนเกลียวที่สมบูรณ์ และบอกขนาดเกลียว 

 
 

 3. การเขียนแบบเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู 
  3.1 ลากเส้นผ่านศูนย์กลาง และเขียนเส้นร่างแบบห่างกันเทา่กบั ความโตผ่าน 

ศูนย์กลางของเกลียวและความกว้างเท่ากบความยาวเกลียว แล้วลากเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก 
ซ่ึงมคีวามลึกจากยอดเกลียวเท่ากับครึ่งพิตช์ 

 
 

3.2 เขียนเส้นพิตช์ระหวางเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ และเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก มี
ระยะห่างจากเส้นยอดเกลียวเท่ากบ 1/4 พิตช์ แบ่งเส้นพิตช์ให้มีระยะห่าง เท่ากับ 1/2 พิตช์ 
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3.3 ทีจุ่ดแบ่งบนเส้นผ่านศูนย์กลางพิตช์ ลากเส้นเอียงเป็น เส้นผิวข้างฟันเกลียว 
ทัง้สองข้างเป็นมุม 15O การลากเส้นขอบข้างฟันเกลียวด้านล่างให้สังเกต ถ้าเป็นเกลียวปาก
เดียวและเกลียวสามปากยอดฟันและร่องฟันจะอยู่ตรงข้าม ถ้าเป็นเกลียว 2 ปากยอดฟัน 
และรอ่งฟันจะ อยู่ตรงกนั  

 
 

 3.4 ลากเส้นเอียงต่อระหว่างยอดฟันและโคนฟัน และเขียนเส้นเอียงของยอดฟัน
และโคนฟันเป็นเกลียวสมบูรณ์ และบอกขนาดเกลียว 
 

 


