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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 5  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้  สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย  งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  งานเช่ือมแก๊ส จ านวนคาบ 4 

หัวข้อเร่ือง 
1. การเช่ือมดว้ยแก๊สต่าง ๆ 
2. การเช่ือมดว้ยแก๊สออกซิเจน – อะเซทิลิน 
3. ชุดเช่ือมแก๊สและขั้นตอนการใชชุ้ดเช่ือมแก๊ส 
4. การตดัโลหะแผน่บาง 

สาระส าคญั 
การเช่ือมแก๊สเป็นการเช่ือมท่ีใชใ้นงานอุตสาหกรรมเป็นการเช่ือมท่ีไดรั้บความร้อนจากการเผาไหม้

ของแก๊สเป็นตวัใหค้วามร้อนกบัช้ินงานเช่น การเช่ือมดว้ยแก๊ส     ชุดเช่ือมแก๊สและขั้นตอนการใชชุ้ดเช่ือมแก๊ส
ตอ้งมีการฝึกฝนพอสมควรเพื่อใหเ้กิดทกัษะและช านาญผูป้ฏิบติังานตอ้งมีการศึกษาใหเ้ขา้ใจก่อนการท างาน
และมีการอบรมผูป้ฏิบติังานในดา้นเทคนิคการเช่ือมสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดการประยกุตใ์ชค้วามรู้  ทกัษะ  คุณธรรม เขา้ดว้ยกนั) 
               1. ปฏิบติังานเช่ือมแก๊สไดอ้ยา่งถูกตอ้งและไดป้ระสิทธิภาพของทุกขั้นตอนการปฏิบติังานเช่ือม 

จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 
 จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง      

(ด้านความรู้)   
            1.  เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการเช่ือมแก๊ส 
                 (ด้านทักษะ) 
            2.  เพื่อใหมี้ทกัษะในการปฏิบติังานเช่ือมแก๊ส 
            (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 
            3.  เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานเช่ือมแก๊สดว้ยความปลอดภยัลดค่าใชจ่้ายและคุม้ค่ากบัการ
ท างานในระยะยาวตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D   
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 5  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่11-13 

ช่ือหน่วย  งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 

ช่ือเร่ือง.  งานเช่ือมแก๊ส จ านวนคาบ 4 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
          (ด้านความรู้) 

1. อธิบายวธีิการเช่ือมแก๊สไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
        (ด้านทักษะ) 
              2.     จ าแนกชนิดของเปลวไฟในการเช่ือมแก๊สไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
              3.     เลือกใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเช่ือมแก๊สไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
              4.    ปฏิบติังานเช่ือมแก๊สออกซิเจน-อะเซทิลีนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง          
         (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D) 
              5.   ใชว้ธีิปฏิบติังานเช่ือมแก๊สออกซิเจน-อะเซทิลีนไดถู้กตอ้งดว้ยความปลอดภยัลดค่าใชจ่้ายและคุม้ค่า
กบัการท างานในระยะยาวตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D   
การบูรณาการกบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณลกัษณะ 3D 

• หลกัความพอประมาณ 
1.   จ าแนกวธีิและขั้นตอนการเช่ือมแก๊สไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.   ก าหนดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเช่ือมแก๊สใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงาน 

• หลกัความมีเหตุผล 
1.   ใชว้ธีิการปฏิบติังานเช่ือมแก๊ส ถูกตอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
2.   มีหลกัการเลือกเทคนิคการเช่ือมแก๊ส ในระบบงานอุตสาหกรรมเหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
3.   สามารถเลือกใชว้ธีิการปฏิบติังานเช่ือมแก๊สถูกตอ้งตามล าดบัขั้นตอนการปฏิบติังานเช่ือม 
4.   กลา้แสดงความคิดอยา่งมีเหตุผลในการตอบค าถาม  

• หลกัความมีภูมิคุ้มกนั 
1.  มีทกัษะในการปฏิบติั งานเช่ือมแก๊สตรงตามต าแหน่งท่าเช่ือมอยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
2.  ไดรั้บความรู้ท่ีถูกตอ้งในการเลือกเทคนิคการเช่ือมแก๊ส  
3.  สามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติั งานเช่ือมแก๊สในการประกอบอาชีพ        
4.  มีความรอบคอบในการเลือกใชเ้ทคนิคการเช่ือมในการน าไปใชง้านเช่ือมต่าง ๆไดเ้ป็นอยา่งดี 
5.  แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ยตนเอง 



 
 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 5  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย  งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 

ช่ือเร่ือง.  งานเช่ือมแก๊ส จ านวนคาบ 4 

การตดัสินใจและการด าเนินกจิกรรมต่างๆให้อยู่ในระดบัพอเพยีงหรือตามปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงน้ัน ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพืน้ฐาน ดงันี ้
 

• เงือ่นไขความรู้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติั งานเช่ือมแก๊สออกซิเจน-อะเซทิลีนดว้ยความรอบครอบและ

ปลอดภยั (ความสนใจใฝ่รู้   ความรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) 
2.   มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการเช่ือมแก๊ส ออกซิเจน-อะเซทิลีน 
3.   เลือกใชว้ธีิการปฏิบติั งานเช่ือมแก๊สออกซิเจน-อะเซทิลีนดว้ยความละเอียดรอบคอบและปลอดภยั 
 

• เงือ่นไขคุณธรรม 
1.  ใชว้ธีิปฏิบติั งานเช่ือมแก๊สออกซิเจน-อะเซทิลีนท่ีถูกตอ้งและปลอดภยัเหมาะสมกบังาน   
2.  เลือกใชช้นิดของอุปกรณ์ใน งานเช่ือมแก๊สออกซิเจน-อะเซทิลีนดว้ยความปลอดภยัง่ายต่อการ
ปฏิบติังานอยา่งคุม้ค่า ประหยดัเวลา  (ความประหยดั) 
3.  ใชห้ลกัความปลอดภยัตรงตามมาตรฐานสากล (ความซ่ือสัตย ์  สุจริต) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย    งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 

เนือ้หาเนือ้หาสาระการสอน/การเรียนรู้   

•  ด้านความรู้ / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

  1. การเช่ือมด้วยแก๊สต่าง ๆ ( Others Fuel Gas ) 
         1.1  การเช่ือมแก๊ส    (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1) 

             แก๊สเช้ือเพลิงท่ีรวมตวักบัออกวเิจนแลว้ใหค้วามร้อนสูงนั้นมีหลายชนิด ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผูใ้ชจ้ะพิจารณา
เลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะของงาน ซ่ึงอุณหภูมิแตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางท่ี 5-1 
 

ตารางที ่5-1 แสดงการเปรียบเทยีบอุณหภูมิของแก๊สเช้ือเพลงิชนิดต่าง ๆ  

 

แก๊สเชือ้เพลิง 

เปลวกลาง 
Neutral Flame 
อุณหภูมิ ๐F 

(๐C) 

เปลวปฐม 
Primary Flame 

Btu / ft3 
(kg-cal / m3) 

เปลวรอง 
Secondary Flame 

Btu / ft3 

(kg-cal / m3) 

รวมปริมาณความร้อน 
ทั้งหมด 
Btu / ft3 

(kg-cal / m3) 
อะเซทิลีน 
(Acetylene) 
MAPP 
 

แก๊สธรรมชาติ 
(Natural gas) 
โพรเพน 
(Propane) 
โพรพีลีน 
(Propylene) 

5,589 
(3,087) 
5,301 

(2,927) 
4,600 
(,538) 
4,579 

(2,526) 
5,193 

(2,867) 

507 
(4,510) 

517 
(4,600) 

11 
(98) 
255 

(2,270) 
438 

(3,900) 

963 
(8,570) 
1,889 

(16,820) 
989 

(8,810) 
2,243 

(19,970) 
1,962 

(17,470) 

1,470 
(13,090) 

2,406 
(21,420) 

1,000 
(8,900) 
2,498 

(22,240) 
2,371 

(21,110) 
        

         จากตารางจะเห็นวา่ แก๊สอะเซทิลีนกบัออกซิเจนเม่ือรวมตวักนัเกิดการเผาไหมจ้ะใหค้่าความร้อนสูงกวา่
แก๊สชนิดอ่ืน ดงันั้น การน าแก๊สอะเซทิลีนมาใชใ้นการเช่ือมโลหะจึงเป็นท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ใน
ขณะเดียวกนัแก๊สอะเซทิลีนปัจจุบนัสามารถเตรียมไดง่้ายและราคาไม่แพงมากเม่ือเทียบกบัแก๊สชนิดอ่ืน ๆ  
 
 
 



 
 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย    งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 

การเช่ือมด้วยแก๊สออกซิเจน- อะเซทิลนี (Oxy-Acetylene Welding ) 
 

ลกัษณะของแก๊สอะเซทลินี 
              แก๊สอะเซทิลีนเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน มีลกัษณะทางเคมี คือ C2H2 เป็นแก๊สติดไฟ เม่ือ 
เผาไหมร้วมตวักบัออกซิเจนแลว้ใหเ้ปลวไฟท่ีมีความร้อนสูง การผลิตแก๊สอะเซทิลีนล าไดโ้ดยการน า 
แคลเซียมคาร์ไบดร์วมกบัน ้า ท าใหเ้กิดปฏิกิริยาข้ึน โดยคาร์บอนท่ีอยูใ่นแคลเซียมคาร์ไบดก์บัไฮโดรเจนท่ีอยู่ 
ในน ้าจะรวมตวักนัเป็นแก๊สอะเซทิลีน  (C2H2) ดงัสมการเคมี 

                 CaC2 + 2H2O                                   C2H2  + Ca(OH) 2  
      แคลเซียมคาร์ไบด ์+ น า                              อะเซทิลีน  +  แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 
        ส่วนแคลเซียมคาร์ไบดผ์ลิตไดจ้ากการน าหินปูน (Calcium Oxide) ไปเผารวมกบัถ่านโคก้ (Coke)  

ในเตาไฟฟ้า (Electric Arc Furnaces) เม่ือหลอมละลายและเยน็ตวัลงเป็นกอ้นแขง็ ซ่ึงกอ้นแขง็คลา้ยหินสีเทาท่ีเห็น
อยูน่ั้นคือ แคลเซียมคาร์ไบด ์นัน่เอง ดงัสมการเคมีน้ี 

                CaO  +  3C                                            CaC2   +  CO 
    แคลเซียมออกไซด ์ +  ถ่านโคก้                                   แคลเซียมคาร์ไบด ์ +  คาร์บอนมอนอกไซด์ 
          การเก็บรักษากอ้นแคลเซียมคาร์ไบดน์ั้น ตอ้งเก็บรักษาไวใ้นท่ีมิดชิดไม่ใหอ้ากาศหรือความช้ืนเขา้ท า
ปฏิกิริยากบักอ้นแคลเซียมคาร์ไบดจ์ะระเหยเป็นแก๊สลอยไปในอากาศได้ 

คุณสมบัติของแก๊สอะเซทลินี 
              2.1  ติดไฟได ้และเม่ือตวักบัออกซิเจนในอตัราส่วนท่ีเหมาะสมแลว้จะติดเปลวไฟท่ีมีความร้อนสูง 
ประมาณ  5,500 – 6,000 F๐  
              2.2  เบากวา่อากาศ 
              2.3  ไม่มีสี 
              2.4  มีกล่ินรุนแรงคลา้ยกล่ินกระเทียม 
              2.5  สามารถละลายในของเหลวได ้
              2.6  ไม่สามารถควบคุมไดเ้ม่ือมีความดนัเกิน 30 ปอนด์/ตารางน้ิว (30 Psi หรือเท่ากบั 2.1 kg/cm2)  
หรือท่ีอุณหภูมิท่ีสูงกวา่1435๐ F(780๐  C) และถา้ความดนัหรืออุณหภูมิสูงถึงจุดวกิฤตก็จะระเบิดได้ 
              2.7   เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซ่ึงประกอบดว้ยคาร์บอน 92.3 % และไอโดรเจน 7.7 %  
โดยน ้าหนกั 
 



 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 
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การผลติแก๊สอะเซทิลนี 
 

              การผลิตแก๊สอะเซทีลีน ดว้ยเคร่ืองก าเนิดแก๊สอะเซทิลีน (Acetylene Generators) ซ่ึงสามารถแบ่งเป็น  
2   ประเภทไดด้งัน้ี คือ 
              1.  แบบเติมแคลเซียมคาร์ไบดล์งน ้า (Carbide to Water) 
              2.  แบบเติมลงแคลเซียมคาร์ไบด ์(Water to Carbide) 

 

เคร่ืองก าเนิดแก๊สอะเซทลินีแบบเติมแคลเซียมคาร์ไบด์ลงน า้ 
               เคร่ืองผลิตแก๊สชนิดน้ีส่วนมากจะใชใ้นการผลิตแก๊สขนาดใหญ่ ส่วนบนของถงัจะมีหอ้งบรรจุ
แคลเซียมคาร์ไบด ์และมีล้ินเปิดปิดควบคุมการปล่อยแคลเซียมคาไบดล์งน ้าดว้ยความดนัของแก๊สภายในถงั 
แคลเซียมคาร์ไบดจ์ะท าปฏิกิริยากบัน ้าไดแ้ก๊สอะเซทิลีนลอยข้ึนขา้งบนออกไปตามท่อผา่นตวักนัไฟกลบัและ
มาตรวดัความดนัแลว้ถูกน าออกไปใชง้าน บริเวณกน้ถงัคงเหลือแต่ปูนขาวผสมกบัน ้า มีลกัษณะคลา้ยโคลนเม่ือน า
ออกมา เคร่ืองก าเนิดแบบน้ีโดยทัว่ไปจะใชก้อ้นแคลเซียมคาร์ไบดท่ี์มีขนาดเล็กและขนาดเท่า ๆ กนั เพื่อการ
ควบคุมการปล่อยลงน ้าจะกระท าไดง่้ายดงัแสดงในรูปท่ี 5.1 
                                                                                                                        
                                                                                                                                      กลไกควบคุมลิน้ปิดเปิด 

 

                   ถุงบรรจุคาร์ไบต์ 

                                                                                                                                                                                 ถังบรรจุแก๊ส 

                   

                                                                                                                                                                              ลิน้ควบคุมการปล่อยคาร์ไบต์ 

                                                           
                                                                     ระดบัน า้  
แก๊สออก 
                                                         ถังบรรจุน า้ 

 
รูปที ่5.1 แสดงถังผลติแก๊สอะเซทลินีแบบเติมแคลเซียมคาร์ไบด์ลงน า้ 
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 เคร่ืองก าเนิดแก๊สอะเซทลินีแบบเติมน า้ลงแคลเซียมคาร์ไบด์  
 

              เคร่ืองก าเนิดแก๊สอะเซทิลีนแบบน้ีจะแตกต่างจากเติมแคลเซียมคาร์ไบดล์งน ้าตรงท่ีจะสลบัท่ีกนัระหวา่ง
น ้ากบัแคลเซียมคาร์ไบด ์เคร่ืองก าเนิดแก๊สอะเซทิลีนแบบเติมน ้าลงแคลเซียมคาร์ไบดจ์ะออกแบบถงัออกเป็น 2 
ส่วน โดยถงับรรจุแคลเซียมคาร์ไบดจ์ะอยูด่า้นล่าง ส่วนถงับรรจุน ้าจะอยูด่า้นบน 
             น ้าจากถงับรรจุน้ี นอกจากใชเ้ติมลงในถงัแคลเซียมคาร์ไบดแ์ลว้ ยงัใชท้  าความสะอาดแก๊สอะเซทิลีนอีก
ดว้ยเม่ือเกิดแก๊สลอยตวัออกมา ถงัจะออกแบบใหส่้วนบนมีลกัษณะโคง้ลาดชนัข้ึนขา้งบนคลา้ยระฆงั ภายในถงัจะ
ควบคุมการปล่อยน ้าลงถงัแคลเซียมคาร์ไบดโ์ดยการใชลู้กบอลวึ่งบนลูกบอลจะมีแท่งโลหะวางขวางอยู ่แท่งเหล็ก
บนลูกบอลน้ี จะถูกควบคุมดว้ยความดนัของแก๊สภายในถงั ถา้แก๊สภายในถงัมีนอ้ย ความกดดนัภายในถงัจะมีนอ้ย 
แท่งเหล็กบนลูกบอลก็จะกดลูกบอลลง เปิดใหน้ ้าเขา้ไปสู่ท่อถงัแคลเซียมคาร์ไบด ์แต่ถา้แก๊สมีปริมาณมาก เกิด
ความดนัภายในถงัมาก ความดนัน้ีจะไปดนัใหแ้ท่งเหล็กบนลูกบอลลอยตวัข้ึน ท าใหล้ิ้นปิดหยดุการเติมน ้า 
ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัผูป้ฏิบติัตอ้งคอยตรวจสอบอยูเ่สมอ เพราะถา้หากแท่งเหล็กบนลูกบอล (Bar for 
Operating Valve) ซ่ึงควบคุมการปล่อยน ้าเสีย ปล่อยใหน้ ้าเขา้ถงัแคลเซียมคาร์ไบดม์ากเกินไป จะเป็นเหตุให้
อุปกรณ์อ่ืนช ารุดหรือถงัระเบิดได ้เม่ือน ้าท่ีปล่อยลงไปท าปฏิกิริยากบัแคลเซียมคาร์ไบดจ์ะเกิดแก๊สอะเซทิลีน
รวมตวักนัผา่นไปตามท่อโคง้ลงผา่นน ้า แก๊สสะอาดจะลอยตวัข้ึนเก็บไวภ้ายในถงัก่อนท่ีจะถูกปล่อยออกไปใชง้าน 
ดงัแสดงในรูปท่ี 5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่5.2 แสดงเคร่ืองก าเนิดแก๊สอะเซทลินีแบบเติมน า้ลงแคลเซียมคาร์ไบด์  
 
 



 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย    งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 
 

แก๊สออกซิเจน 
 

             ออกซิเจนเป็นแก๊สชนิดหน่ึง มีสัญลกัษณ์ทางเคมีวา่ O2 เป็นแก๊สท่ีมีความส าคญัมากต่อการด ารงชีวติของ
พืชและสัตว ์เป็นแก๊สท่ีช่วยใหไ้ฟติดแต่ไม่ติดไฟ ช่วยใหแ้ก๊สอะเซทิลีนติดไฟ และเม่ือมีส่วนผสมท่ีสมบูรณ์แลว้
จะท าใหเ้กิดความร้อนสูงสุดสามารถท าใหโ้ลหะหลอมละลายได ้
             อากาศท่ีเราใชห้ายใจในทุกวนัน้ีมีออกซิเจนผสมอยูป่ระมาณ 21 % โดยปริมาตร มีในโตรเจน 
ประมาณ 78 % อีก 1% นั้นเป็นธาตุคาร์บอนไดออกไซด ์โฮโดรเจนและอ่ืน ๆ แต่แก๊สในโตรเจนเป็นแก๊สท่ีไม่ช่วย
ในการเผาไหม ้แก๊สออกซิเจนท่ีรวมตวักบัอะเซทิลีนและใหค้วามร้อนสูงนั้นตอ้งเป็นออกซิเจนบริสุทธ์ิ  
 คุณสมบัติของแก๊สออกซิเจน 
            1.  ไม่มีสี ไม่มีกล่ิน ในสภาพเป็นแก๊ส แต่ในสภาพของเหลวจะมีสีน ้าทะเลอ่อน 
            2.  เป็นไดท้ั้ง 3 สถานะ คือ ก๊าซ ของเหลว และของแขง็ 
            3.  มีอยูป่ระมาณ 21 % โดยประมาตรในบรรยากาศ 
            4.  มีสถานะเป็นของเหลวท่ีอุณหภูมิ –183๐C และกลายเป็นของแขง็ท่ีอุณหภูมิ -218๐C  
             นอกจากออกซิเจนในอากาศแลว้ ยงัมีออกวเิจนในน ้า ซ่ึงมีสัญลกัษณ์ทางเคมี H2O ซ่ึงประกอบดว้ย 
ธาตุ 2 ธาตุ คือ ออกซิเจนและไฮโดรเจน ดงันั้นวธีิการผลิตออกซิเจนจึงมีอยูด่ว้ยกนั 2 วธีิ คือ 
              1.  การผลิตออกซิเจนจากอากาศ 
              2.  การผลิตออกซิเจนจากน ้า 
การผลติออกซิเจนจากอากาศ 
           การผลิตวธีิน้ีจะน าอากาศไปเก็บไวใ้นถงัเก็บ และขดัส่ิงสกปรกออกก่อน จากนั้นลดอุณหภูมิใหต้ ่าลงจน 
ถึงอุณหภูมิ -200๐C และเพิ่มความดนัใหม้ากข้ึนดว้ยอุณหภูมิและความดนัระดบัน้ีท าใหอ้ากาศกลายสภาพจากแก๊ส
เป็นของเหลว เรียกวา่ “ อากาศเหลว ” อากาศเหลวท่ีไดน้ี้มีทั้งออกซิเจนและไนโตรเจน แต่มีจุดเดือดท่ีแตกต่างกนั 
จากจุดเดือดท่ีแตกต่างกนัน้ีท าใหส้ามารถแยกไนโตรเจนออกจากออกซิเจนได ้โดยการเพิ่มอุณหภูมิใหสู้งข้ึน และ
ลดความดนัลงท่ีอุณหภูมิ –19507 ๐C แก๊สไนโตรเจนท่ีเป็นของเหลวอยูจ่ะกลายเป็นแก๊สระเหยข้ึนมาและนย  าไป
จดัเก็บ 
           ฉะนั้น  อากาศเหลวท่ีเหลืออยูก่็จะมีเพียงแก๊สออกซิเจนเหลวเท่านั้น เม่ือลดความดนัลงในขณะเดียวกนั  
ก็เพิ่มอุณหภูมิอีกประมาณ –182.6 ๐C   ออกซิเจนเหลวก็กลายเป็นแก๊สระเหยข้ึนมาเม่ือน าไปจดัเก็บจะมีความ
บริสุทธ์ิถึง 99 %  
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     การผลติออกซิเจนจากน า้ 
             ในน ้าก็จะมีออกซิเจนเช่นกนั ส่ิงมีชีวติ เช่น ปลา เต่า ปู ฯลฯ อาศยัออกซิเจนจากน ้าในการด ารงชีวติ 
ถา้ออกซิเจนในน ้ามีนอ้ย เช่น น ้าเน่า น ้าเสีย ส่ิงมีชีวติในน ้าก็ตายหมด น ้าเป็นสารประกอบชนิดหน่ึง 
ประกอบดว้ยธาตุ 2 ธาตุ คือ ออกซิเจน และไฮโดรเจน มีสัญลกัษณ์ทางเคมีเรียกวา่ H2O นัน่คือ ประกอบดว้ย 
ไฮโดรเจนจ านวน 2 ส่วน และออกซิเจนจ านวน 1 ส่วน 
              ในการแยกออกวเิจนออกจากน ้าสามารถกร าท าไดโ้ดยกรรมวธีิแยกน ้าดว้ยไฟฟ้า โดยใชไ้ฟฟ้า
กระแสตรง ซ่ึงการแยกออกซิเจนออกจากน ้า นกัศึกษาอาจเคยเห็นและไดป้ฏิบติัมาบา้งแลว้ในหอ้งทดลอง
ของการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ ส าหรับน ้าท่ีน ามาใชใ้นการแยกจะเติมโซเดียมคลอไรดเ์พื่อใหไ้ฟฟ้าไหลผา่น
ไดส้ะดวก โดยจะมีสายไฟต่อจากขั้วบวกของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง น าไปจุ่มน ้าไวท้ั้งสองขั้ว  
              น าขวดสองใบใส่น ้าใหเ้ตม็ น าไปคว  ่าไวท่ี้ขั้วบวกและขั้วลบ เม่ือสับสวติช์กระแสไฟจะไหลผา่น
จากขั้วบวกผา่นไปยงัขั้วลบ และเม่ือกระแสไฟไหลผา่นน ้าก็จะเร่ิมท าปฏิกิริยาเกิดฟองอากาศผดุข้ึนท่ีปลาย
ขั้วบวกและขั้วลบซ่ึงขวดน ้าครอบอยู ่ฟองอากาศจะเขา้ไปแทนท่ีน ้าในขวดจนเตม็ในขณะท่ีขวดหน่ึงมีแก๊ส
อยูเ่ตม็แต่อีกขวดหน่ึงจะมีแก๊สเพียงคร่ึงขวด นัน่แสดงใหเ้ห็นวา่ ขวดเตม็นั้น คือ ไฮโดรเจน ส่วนอีกขวด
หน่ึง คือ ออกซิเจน ตรงตามสูตรทางเคมี คือ H2O ประกอบดว้ย แก๊สไฮโดรเจน 2 ส่วน และออกซิเจน 1 ส่วน 
ดงัแสดงในรูปท่ี 5.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่ 5.3 แสดงการแยกแก๊สออกซิเจนจากน า้ 
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               ถา้น าแก๊สท่ีไดไ้ปทดลองจุดไฟและสังเกตดูจะเห็นวา่ แก๊สออกซิเจนท่ีมีอยูค่ร่ึงขวดจะท าใหไ้มขี้ดไฟ 
สวา่งจา้ข้ึน เพราะออกซิเจนเป็นแก๊สท่ีช่วยใหติ้ดแต่ตวัมนัเองไม่ติดไฟ ส่วนอีกขวดหน่ึงเป็นแก๊สไฮโดรเจน  
ซ่ึงมีอยูเ่ตม็ขวด เม่ือน าไมขี้ดไฟแหยเ่ขา้ไปจะลุกติดไฟทนัที เพราะแก๊สไฮโดรเจนเป็นแก๊สท่ีติดไฟ  
              การทดลองดว้ยวธีิน้ีตอ้งท าดว้ยความระมดัระวงั อยา่ใหอ้อกซิเจนในอากาศรวมตวักบัแก๊สไฮโดรเจน  
ในขวดได ้เพราะท าใหเ้กิดการสันดาปเกิดการลุกไหมแ้ละเกิดการระเบิดได ้การผลิตออกซิเจนดว้ยวธีิน้ีไม่เป็น
ท่ีนิยมกนั เพราะเสียค่าใชจ่้ายสูง ส่วนมากจะใชผ้ลิตเม่ือตอ้งการใชไ้ฮโดรเจนเท่านั้น เน่ืองจากไดไ้ฮโดรเจน
จ านวนมาก  
              ออกซิเจนบริสุทธ์ิในสภาพของเหลวจะใชช่้วยในการขบัดนัจรวด ส่วนออกซิเจนท่ีอยูใ่นสภาพแก๊สจะ
บรรจุขวดใชส้ าหรับช่วยในการหายใจของนกับิน และคนไขใ้นงานแพทย ์ในส่วนของงานอุตสาหกรรมจะใช้
งานเช่ือมและงานตดั 
              ออกซิเจนเม่ือรวมตวักบัธาตุอ่ืนจะเกิดปฏิกิริยาเรียกวา่ “ออกซิเดชนั” (Oxidation) การเกิดออกซิเดชนัน้ี 
ถา้เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วจะมีความร้อนและแสงเกิดข้ึน ซ่ึงเราเรียกวา่ “การสันดาป” 
              ตวัอยา่งการเกิดออกซิเดชนั ไดแ้ก่ การเกิดสนิมในเน้ือเหล็ก แต่ปฏิกิริยาไดเ้กิดข้ึนอยา่งชา้ ๆ จึงมี 
ความร้อนเกิดข้ึนนอ้ย ในขณะเดียวกนัเหล็กท่ีก าลงัร้อนจดัเม่ือเพิ่มออกซิเจนเขา้จะเกิดปฏิกิริยาข้ึนอยา่งรวดเร็ ว 
และเม่ือมีความดนัลมช่วยเป่าก็จะท าใหเ้น้ือเหล็กท่ีก าลงัเกิดออกซิเดชนัหลุดออกท าใหเ้หล็กขาดออกจากกนั 
จากหลกัการท่ีกล่าวมาจึงน าไปใชก้บัการตดัเหล็กดว้ยแก๊สไดเ้ป็นอยา่งดีและใชม้าจนถึงปัจจุบนัน้ี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเช่ือมแก๊ส 
อุปกรณ์ในการเช่ือมแก๊สจะประกอบดว้ย 
              1.  ท่อบรรจุแก๊สอะเซทิเลีนและออกซิเจน ( Acetylene and oxygen Cylinder1) 
              2.  มาตรวดัความดนัออกซิเจนและอะเซทิลีน ( Oxygen and Acetylene Regulator) 
              3.  สายเช่ือมและขอ้ต่อ ( Hose and Connection) 
              4.  ทอร์ชเช่ือมและหวัทิพ ( Torch and Tip ) 
              5.  ชุดท าความสะอาดหวัทิพ ( Tip Cleaner ) 
              6.  อุปกรณ์จุดเปลวไฟ ( Sark2 Lighter) 
              7.  แวน่ตาเช่ือมแก๊ส ( Gas Goggles) 
              8.  ตวักนัไฟกลบัและชุดกนัไฟกลบั ( Flashback Arrestor) 
              9.  ลวดเช่ือม ( Filler Rod ) 
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1. ท่อบรรจุแก๊สอะเซทลินีและออกซิเจน ( Acetylene and Oxygen Cylinder ) 

1.1 ท่อบรรจุแก๊สอะเซทลินี (Acetylene Cylinder ) 
(1) ลกัษณะของท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีน 

ท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีนท่ีนิยมใชก้นัอยูโ่ดยทัว่ไปจะมีขนาดความสูงตั้งแต่ฐานถึงบริเวณคอถงัประมาณ 
1,028 มม. และขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางภายใน ( Inside Diameter )304 มม. สามารถบรรจุแก๊สไดถึ้ง 275 
ลูกบาศกฟุ์ต อดัไดค้วามดนั 250 ปอนดต่์อตารางน้ิว ณ อุณหภูมิ 700F1 ( 200C2) เน่ืองจากท่อแก๊สอะเซทิลีนบรรจุ
แก๊สดว้ยความดนัต ่ากวา่ออกซิเจนตวัท่อจึงสร้างข้ึนจากกการมว้นแผน่โลหะและเช่ือมประกอบกนัเป็นถงัแก๊ส 
จะทาดว้ยสีเหลืองหรือสีน ้าตาล บริเวณคอถงัจะตอกค าวา่ C2H2 เพื่อใหแ้น่ใจวา่เป็นแก๊สอะเซทิลีน ดงัแสดง 
ในรูปท่ี 5.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.4 แสดงลกัษณะของท่อบรรจุแก๊สอะเซทลินี 
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              เน่ืองจากแก๊สอะเซทิลีนเป็นแก๊สท่ีลุกติดไฟไดง่้าย เพื่อความปลอดภยัจึงติดตั้งปลัก๊นิรภยัหรือเซฟต้ีปลัก๊       
( Safety Plug) ติดไวท่ี้บริเวณใตถ้งัจ านวน 2 ตวั และบริเวณคอถงัอีก 2 ตวั ดงัแสดงในรูปท่ี 3.4  
     ( 2 ) เซฟต้ีปลัก๊ในท่ออะเซทิลีน  
              Safety Plug  น้ี ส่วนโครงจะท าดว้ยทองเหลือง ตรงกลางมีรู จะอดัไวด้ว้ยโลหะท่ีละลายดว้ยอุณหภูมิท่ี
ต ่า โดยทัว่ไปจะนิยมใชต้ะกัว่ซ่ึงมีจุดหลอมละลายท่ีอุณหภูมิ 4150F ( 2120C) เม่ือความดนัหรือความร้อนภายใน
ถงัเพิ่มข้ึนเกินกวา่ท่ีก าหนดไว ้ตะกัว่น้ีจะละลายและเปิดทางใหแ้ก๊สไปก่อนท่ีท่อจะระเบิด หรือท าใหส่้วนอ่ืน
เสียหาย และท่อแก๊สอะเซทิลีนทุกท่อจะตอ้งผา่นการตรวจสอบ โดยจะตอ้งทนต่อแรงดนัของน ้าไดสู้งถึง 800 
ปอนดต่์อตาราวน้ิว โดยท่ีท่อไม่แจกหรือร่ัว ดงัแสดงในรูปท่ี 5.5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.5 แสดงภาพตัดของเซฟตีป้ลัก๊ 
        (3)  การควบคุมแก๊สอะเซทิลีน 

              อะเซทิลีน ไม่สามารถรักษาเสถียรภาพไวไ้ดห้รือควบคุมไม่ไดท่ี้ความดนัเกินกวา่ 30 psig1  
(21 kg/cm2)2  หรือท่ีอุณหภูมิเกินกวา่  1,435 0F ( 7800C)ถา้เกินกวา่น้ีอาจจะระเบิดได ้

              จากความท่ีไม่แน่นอนหรือการท่ีไม่สามารถรักษาเสถียรภาพของแก๊สอะเซทิลีนดงักล่าวขา้งต้o 
และเพื่อความปลอดภยัใหม้าก ควรน าแก๊สอะเซทิลีนไปใชท่ี้ความดนัไม่เกิน 15 psig ( 1.05 kg/cm2) ดงันั้น ควร
หลีกเล่ียงการน าถงัแก๊สอะเซทิลีนเขา้ใกลจุ้ดไฟฟ้า อาจท าใหเ้กิดประกายไฟได ้เช่นบริเวณคตัเอาดห์รือรอยต่อ
และบริเวณท่ีมีความร้อนสูงกวา่ปกติ โดยเฉพาะชุดเช่ือมแก๊สแบบแมนดิโฟลด ์(Mandifold) ท่อแยกหรือท่อท่ี
แก๊สอะเซทิลีนไหลผา่นไม่ควรใชท้่อทองแดง เพราะทองแดงจะรวมตวักบัแก๊สอะเซทิลีนเป็น Copper 
Acetylien ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการระเบิดได ้

 
 

โลหะจุดหลอมละลายต ่า โครง 

เกลยีว 
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              ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้วา่ถงับรรจุแก๊สอะเซทิลีนจะบรรจุแก๊สลงในท่อประมาณ 220-250 psig  

(ปอนดต่์อตารางน้ิว) แต่แก๊สอะเซทิลีนนั้นมีความดนั 30 psig ก็เร่ิมจะควบคุมไม่ได ้มีโอกาสเกิดการระเบิดหรือ
ลุกติดไฟไดต้ลอดเวลา ฉะนั้นเพื่อใหส้ามารถจดัเก็บแก๊สอะเซทิลีนไดม้าก จึงน าสารอะซีโตน ( Acetone ) ใส่ไว้
ภายในถงั เพื่อใชใ้นการดูดซึมแก๊สอะเซทิลีนและเพื่อรักษาเสถียรภาพของมนั 

              ดงันั้น ภายในถงัจะเตม็ไปดว้ยวสัดุรูพรุน เช่น เศษหิน (Monolithic Filler) หรือไมห้อม ( Balsa  
Wood)  และผงแอสเบสทอส ( Fne Asbestos) ก่อนอ่ืนตอ้งบรรจุสารรูพรุนเหล่าน้ีเขา้ไปในถงัก่อนแลว้บรรจุ
สารอะซีโตนและแก๊สอะเซทิลีนเขา้ในท่อภายหลงั สารอะซีโตนจะดูดซึมอะเซทิลีนได ้24 เท่าของน ้าหนกัของ
ตวัมนัเอง จากรูป 3.6 จะเห็นวา่ สารรูพรุน อะซีโตน และแก๊สอะเซทิลีนจะอยูร่วมกนัภายในถงั ในขณะเดียวกนั
เม่ือเปิดล้ินน าแก๊สออกใชง้าน แก๊สอะเซทิลีนจะถอนตวัออกมาเป็นฟองลอยข้ึนไป และถูกน าไปใชง้าน ดงั
แสดงในรูป 5.6 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.6  แสดงอะเซทลินีจะถอนตัวลอยขึน้อย่างรวดเร็ว 
1.2 ท่อบรรจุแก๊สออกซิเจน ( Oxygen Cylinder ) 

 (1)  ลกัษณะของท่อบรรจุแก๊สออกซิเจน 
         ท่อบรรจุแก๊สออกซิเจน ท าจากเหล็กกลา้คาร์บอนสูง ( High Carbon Steel ) เป็นท่อท่ีไม่มีตะเขบ็หรือ 

ผา่นการเช่ือม จะผลิตโดยวธีิอดัข้ึนรูป แลว้น าไปอบคืนตวัเพื่อลดความเครียดและใหมี้ความเหนียว เป็นท่อผนงั
หนามประ9 มิลลิเมตร มีหลายขนาดตั้งแต่บรรจุได ้20 ลูกบาศกฟุ์ต (0.56 ม.3)1 จนถึง 300 ลูกบาศกฟุ์ต ( 8.5 ม.3) 
แต่ท่ีนิยมใชก้นัมากโดยเฉพาะในประเทศไทยจะใชข้นาดบรรจุ 220 ลูกบาศกฟุ์ต ( 6 ม.3) การบรรจุออกซิเจนจะ
อดัดว้ยความดนัประมาณ 2,200 ปอนดต่์อตารางน้ิว ท่ีอุณหภูมิ 700F (200C)ซ่ึงท่อทุกท่อจะตอ้งผา่นการทดสอบ
ประสิทธิภาพโดยการอดัน ้าเขา้ไปดว้ยความดนัประมาณ 2 เท่า ของความดนับรรจุแก๊ส คือ ประมาณ 3,360 
ปอนดต่์อตารางน้ิว ถงัจะทาดว้หรือสีด าเกลียวที 
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 ประกอบเขา้กบัมาตรวดัความดนัจะเป็นเกลียวขวา บริเวณคอขวดจะตอกตวัอกัษร O2 เพื่อใหแ้น่ใจวา่ เป็น 

แก๊สออกซิเจน ดงัแสดงในรูปท่ี 5.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

รูปที ่5.7 แสดงลกัษณะของถังออกซิเจน 
 
       (2)  ล้ินเปิดปิดท่อบรรจุแก๊สออกซิเจน (Value2 Oxygen Cylinder) 

ล้ินเปิดปิดท่อบรรจุออกซิเจนจะประกอบอยูท่ี่ส่วนบนของท่อ เป็นประตูเปิดปิดแก๊สเม่ือตอ้งการใช้  
งาน ตอ้งออกแบบไวเ้ป็นพิเศษเพื่อใหส้ามารถทนต่อความดนัสูงภายในท่อ ชุดล้ินเปิดปิดน้ีจะท าดว้ยทองเหลือง 
ประกอบดว้ย ซีล (Seal)1 ป้องกนัแก๊สร่ัว 2 ชุด กั้นอยู ่โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

-  ซีลหลกั ( Main Sating2 Seal ) เป็นซีล (Seal) ท่ีเปิดปิดแก๊สโดยตรง เม่ือตอ้งการน าแก๊สออกไปใชง้าน 
-  ซีลหลงั (Back Sating Seal) เป็น (Seal ) ท่ีใชป้้องกนัการร่ัวรอบ ๆ แกนล้ินเปิดปิด ขณะท าการเปิด 

แก๊ส 
             แผน่ปล่อยแก๊สออกเพื่อความปลอดภยั (Safety Release Disc ) แผน่น้ีจะเป็นทางเปิดใหแ้ก๊สออก เทใน
ถงัร้อนหรือมีความดนัสูงเกินกวา่ท่ีก าหนดไว ้ดงัแสดงในรูปท่ี 3.8 
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รูปที ่5.8 แสดงลิน้ปิดเปิด (Valve)ของท่อบรรจุแก๊สออกซิเจน 
   2.  มาตรวดัความดันออกซิเจนและอะเซทลินี (Oxygen and Acetylene Regulator)  

       เป็นอุปกรณ์ท่ีส าคญัช้ินหน่ึงในงานเช่ือมแก๊ส ถา้ขาดตวัควบคุมความดนัน้ีจะไม่สามารถท างานได ้  
เพราะมาตรวดัความดนัจะช่วยบอกใหท้ราบถึงความดนัท่ีมีอยูภ่ายในถงั และควบคุมความดนัท่ีจะน าออกไปใช้
งาน ท าใหค้วามดนัในการท างานนั้นสม ่าเสมอ ถึงแมว้า่ความดนัภายในถงัจะเปล่ียนไปก็ฌตาม ส าหรับมาตรวดั
ความดนัมีส่วนประกอบและลกัษณะการท างาน ดงัแสดงในรูปท่ี5.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.9  แสดงมาตรวดัความดันของแก๊สออกซิเจน จะเห็นเกจวดัความดันสูงภายในถังและเกจวดัความ 
                      ดันต ่า เพือ่ออกไปสู่กระบอกเช่ือม 
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2.1   เกจวดัความดันสูง  (High Pressure Gage)   จะท าหนา้ท่ีวดัความดนัสูงภายในถงั สามารถบ่งบอกปริมาณ
ของแก๊สท่ีมีในถงัแก่ผูป้ฏิบติังานเช่ือม 
           1.  เกจวดัความดนัสูงของแก๊สออกซิเจนวดัความดนัไดสู้งถึง 3,000 ปอนดต่์อตารางน้ิว 
           2.   เกจวดัความดนัสูงของแก๊สอะเซทิลีน จะวดัความดนัไดต้  ่ากวา่เกจวดัความดนัของออกซิเจน 
เน่ืองจากแก๊สในถงัมีความดนัต ่ากวา่ ซ่ึงสามารถวดัความดนัไดสู้งถึง 350 ปอนดต่์อตารางน้ิว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.10 แสดงมาตรวดัความดันของออกซิเจนซ่ึงประกอบด้วย เกจวดัความดันสูงและเกจวดัความดันต ่า 
           
              จากรูปท่ี 5.10 จะบอกหน่วยความดนัเป็น 2 ระบบ คือ บอกหน่วยความดนัเป็นปอนดต่์อตารางน้ิว 
(P.S.I) ซ่ึงอยูด่า้นใน และบอกหน่วยความดนัเป็น บาร์ (Bar) หรือกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (kg/cm2) ซ่ึงอยู่
ดา้นนอก โดยทัว่ไปความดนัภายในถงัออกซิเจน บริษทัจะอดัความดนัมาใหป้ระมาณ 2,000-2,200 ปอนดต่์อ
ตารางน้ิวเท่านั้น ส าหรับเกจวดัความดนัต ่าจะปรับใชง้านประมาณ 25 ปอนดต่์อตารางน้ิว 
หมายเหตุ :  เกจวดัความดนัต ่าของออกซิเจนจะแบ่งสเกลมีค่าขีดละ 10 ปอนดต่์อตารางน้ิว  เกจวดัความดนัต ่า 
(Low Pressure Gage) ใชว้ดัความดนัแก๊สต่อจากเกจวดัความดนัสูงจะวดัความดนัในการใชง้าน 
             1.  เกจวดัความดนัต ่าของแก๊สออกซิเจน สามารถปรับความดนัไดสู้งถึง 0-400 ปอนดต่์อตารางน้ิว และ
ปรับใชง้านท่ีความดนัประมาณ 25 ปอนดต่์อตารางน้ิว 
             2.  เกจวดัความดนัต ่าของแก๊สอะเซทิลีน สามารถปรับความดนัไดสู้งถึง 0-30 ปอนด ์ต่อตารางน้ิว และ
ปรับใชง้านท่ีความดนัไม่เกิน 15 ปอนดต่์อตารางน้ิว ดงัแสดงในรูปท่ี 3.11  
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รูปที ่5.11 แสดงมาตรวดัความดันของอะเซทลินีซ่ึงประกอบด้วย เกจวดัความดันสูง และเกจวดัความดันต ่า 
     

             จากรูปท่ี 5.11 จะมีทั้งหน่วยความกดนัเป็นปอนดต่์อตารางน้ิว ซ่ึงอยูด่า้นใน และหน่วยวดัความดนัเป็น 
บาร์หรือกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร โดยทัว่ไปบริษทัจะอดัความดนัแก๊สอะเซทิลีนมาประมาณ 200-250 
ปอนดต่์อตารางน้ิว ส่วนความดนัท่ีใชง้านนั้นจะปรับใชค้วามดนัไม่เกิน 15 ปอนดต่์อตารางน้ิว 
หมายเหตุ : เกจวดัความดนัต ่าของแก๊สอะเซทิลีน จะแบ่งสเกลมีค่าขีดละ 1 ปอนดต่์อตารางน้ิว 
1.3 ส่วนประกอบของมาตรวดัความดนั (Pressure Regulator)  
(1) เกจวดัความดนั (Pressure Gage) 

    ในเกจวดัความดนัจะมีท่อบูดง (Bourdon Tube) ท าดว้ยโลหะทองเหลืองมีลกัษณะงอ รูปร่างเหมือนตวัซี 
(C) ขา้งหน่ึงจะต่อเขา้กบัท่อแก๊สท่ีมาจากมาตรวดัความดนั  ส่วนอีกปลายขา้งหน่ึงจะต่อเขา้กบักา้นโลหะซ่ึงต่อ
เขา้กบัเฟือง และเฟืองน้ีจะไปขบัเฟืองของเขม็ช้ีบอกความดนั    เม่ือความดนัเขา้ไปภายในท่อบูดง ท่อก็จะยดื
ตรง แขนต่อกบัปลายท่อบูดงก็จะไปดึงแขนเฟืองใหต้น้เข็มข้ึนไป  เขม็จะช้ีบอกความดนับนหนา้ปัด ซ่ึงมีทั้ง
หน่วยเป็นปอนดต่์อตารางน้ิวในเกจวดั(psig)  หรือกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรในเกจวดั (kg/cm2G)  เป็นท่ีรู้กนั
อยูแ่ลว้วา่บนผวิโลกของเราน้ีมีความดนับรรยากาศ 14.7 ปอนดต่์อตารางน้ิว (psi) 2 หรือ 1.05 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร (kg/cm2) ฉะนั้นความดนัในการใชง้านตอ้งมากกวา่ความดนับรรยากาศ ดงัแสดงในรูปท่ี 5.12  
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รูปที่5.12 แสดงเกจไม่มีความดันและเกจหลงัจากเปิดความดันแก๊ส 
              ในงานเช่ือมความดนัในเกจและความดนันอกเกจ หน่วย psig and psi หรือ kg/cm2G and kg/cm2 
สามารถเปล่ียนความดนัในเกจเป็นความดนันอกเกจไดด้งัน้ี คือ ส าหรับความดนัในเกจ 1 psig (0.7  kg/cm2G) 
เปล่ียนเป็นความดนันอกเกจได ้คือ 14.7 + 1 =  1.10 kg/cm2  
(2) สกรูปรับความดนั (Pressure Adjusting Screw) เป็นสกรูท่ีใชห้มุนปรับหรือลดความดนัแก๊สในการน าออก 
ไปใชง้าน เม่ือหมุนตามเขม็นาฬิกา สกรูจะเคล่ือนเขา้ไปดา้นในและไปดนัสปริง ซ่ึงสปริงกจ้ะไปดนัแผน่
ไดอะแฟรมและแกนเปิดปิดแก๊ส แกนเปิดปิดน้ีจะเปิดใหแ้ก๊สไหลเขา้มาท่ีเกจวดัความดนัต ่า และไหลออกไป
ตามสายเช่ือม และเม่ือคลายสปริงทวนเขม็นาฬิกาแกนเปิดปิดก็จะปิดไม่ใหแ้ก๊สไหลเขา้มาในเกจวดัความดนัต ่า 
(3)  ขอ้ต่อแก๊สเขา้มาตรวดัความดนั (Inlet  Connection) ดา้นหน่ึงเป็นเกลียวนอกต่อเขา้กบัมาตรวดัความดนั 
อีกดา้นหน่ึงเป็นนตัรูปหกเหล่ียมมีเกลียวใน ใชส้วมเขา้กบัเกลียวท่ีวาลว์เปิดปิดหวัถงั นตัรูปหกเหล่ียมน้ีถา้เป็น
ขอ้ต่อของแก๊สออกซิเจนจะมีผวิเรียบ แต่ถา้เป็นขอ้ต่อของแก๊สอะเซทิลีนจะบากร่องไวแ้สดงใหรู้้วา่เป็นของ
แก๊สอะเซทิลีน 
(4) ขอ้ต่อทางออกของมาตรวดัความดนั (Outlet Connection) ลกัษณะเป็นเกลียวนอกและเป็นทางออกใชง้าน 
ของแก๊สใชต่้อเขา้กบัขอ้ต่อของสายเช่ือม ขอ้ต่อทางออกของเกจวดัความดนัออกซิเจนจะเป็นเกลียวขวา แต่ของ
เกจวดัความดนัอะเซทิลีนจะเป็นเกลียวซา้ย 
(5)วาลว์ระบบแก๊สออกเม่ือความดนัสูง (Pressure Release Valves) วาลว์ตวัน้ีจะช่วยไม่ใหม้าตรวดัความดนั 

ช ารุดเสียหาย เพราะเม่ือความดนัเกินวาลว์ตวัน้ีจะเปิดทางใหแ้ก๊สออก แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดงัน้ี คือ  
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5.1 แบบลูกบอล  (Safety  Release  Valve)  วาลว์ระบายแก๊สแบบน้ีจะมีสปริงมาดนัลูกบอลขนาดเล็ก  

ถา้มีความดนัสูงในมาตรวดัความดนั  ความดนันั้นจะดนัลูกบอลใหถ้อยหลงั  แก๊สท่ีมีความดนัสูงก็จะดนัออกมา  
ดงัแสดงในรูปท่ี  5.13 

5.2 แบบแผ่นโลหะ  (Safety  Disc  Valve)   จะมีโลหะลกัษณะเป็นจานแผน่บาง ๆ  เม่ือแก๊สภายใน
มาตรความดนัสูงโลหะแผน่บางน้ีก็จะเปิดทางใหแ้ก๊สผา่นไป 
 

       โครงของมาตรวดัความดนั                              โครงของมาตรวดัความดนั 

                                    ลูกบอล                
                             สปริง                                                         โลหะแผ่นลาง  

 

                                                           ทางออกของแก๊ส                                                  ทางออกของแก๊ส 

 
 
 

            ทางออกนิรภัยแบบลูกบอล                                      ทางออกนิรภัยแบบจาน 

 
 

 
รูปที ่ 5.13  แสดงวาล์วระบายแก๊สเมื่อความดันสูง  (Pressure  Release  Valves) 

 

2.4 มาตรวดัความดันแก๊ส  แบ่งเป็น  2  แบบ  ดงัน้ี 
1. แบบปรับความดนัชั้นเดียว  (Single-Stage  Type) 
2. แบบปรับความดนัสองชั้น  (Two-Stage  Type) 
(1)  มาตรวดัความดันแบบปรับความดันช้ันเดียว  มีขั้นตอนการลดความดนัดงัน้ี  คือ  เม่ือเปิดวาลว์

หวัถงั  แก๊สจะไหลเขา้ไปอยูใ่นหอ้งท่ีมีเกจวดัความดนัภายในถงั  (ความดนัสูง)  และเม่ือหมุนสกรูปรับความดนั  
ล้ินก็จะเปิดใหแ้ก๊สออกมาและน าออกไปใชง้านเลยดว้ยความดนัท่ีปรับไว ้   ดงัแสดงในรูปท่ี  5.14 
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รูปที ่5.14  แสดงแก๊สความดันสูง  1  ช้ัน         รูปที ่5.15  แสดงมาตรวดัความดันแบบปรับความดัน 2 ช้ัน 
 
              (2)  มาตรวดัความดันแบบปรับความดันสองช้ัน  มีขั้นตอนการลดความดนัสองชั้น  ดงัน้ี  คือ  เม่ือเปิด
วาลว์หวัถงั  แก๊สจะไหลเขา้สู้องท่ีมีเกจวดัความดนัภายในถงั  (ความดนัสูง)  และในขณะเดียวกนัแก๊สจะไหล
ผา่นล้ินท่ีตั้งระยะการเปิดไวแ้ลว้เขา้สู่หอ้งท่ี  1  ซ่ึงความดนัท่ีไดจ้ะมีความดนัลดลง  คือ  มีความดนัในระดบั
ปานกลาง 

และเมื่อหมุนสกรูปรับความดัน  ลิน้ที ่ 2  กจ็ะเปิดออกเข้าสู่มาตรวดัความดันใช้งานเพือ่น าไปใช้งาน 
ตามทีไ่ด้ปรับความดันไว้  ดังแสดงในรูปที ่ 5.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่ 5.16    แสดงมาตรวดัความดนัแบบปรับความดนัสองช้ันของออกซิเจน 

 
 



 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย    งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 
2.5   การท างานของแผ่นไดอะแฟรมและมาตรวดัความดัน 
        (Flexible1   Diaphram2  and  Regulator) 
          เม่ือเปิดล้ินท่ีถงัแก๊ส  แก๊สความดนัสูงจะเขา้ไปในเกจวดัความดนัสูง  (High  Gage)  จากนั้นจึงปรับความ
ดนัใชง้านดว้ยสกรูปรับความดนั  (Adjusting   Screw)  ถา้ปรับความดนัใชง้าน  10  ปอนดต่์อตารางน้ิว  แผน่
ไดอะแฟรมก็จะรับแรงดนั  10  ปอนดต่์อตารางน้ิวดว้ย  แผน่ไดอะแฟรมเม่ือรับความดนัจะมีลกัษณะสปริงตวั
โคง้  ดงัแสดงในรูปท่ี  5.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่ 5.17  เมื่อปรับความดันใช้งานแผ่นไดอะแฟรมจะถูกแก๊สดันให้มีลกัษณะโค้ง 
 

              เม่ือคลายสกรูปรับความดนั  ล้ินก็จะปิดแก๊สไม่สามารถออกมาท่ีหอ้งวดัความดนัใชง้านแผน่
ไดอะแฟรมก็จะหยดุและสปริงกลบัคืน  ดงัแสดงในรูปท่ี  5.18 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่ 5.18   แสดงแผ่นไดอะแฟรมสปริงกลบัคนืดังเดิม  เมือ่คลายสกรูปรับ ความดันปิดลิน้ไม่ให้
แก๊สเข้าห้อ 
                   ความดันใช้งาน  แต่จะมคีวามดันตกค้างอยู่ในมาตรวดัความดัน 
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              ในขณะปฏิบติังานเช่ือม  ช่างเช่ือมตอ้งเปิดวาลว์หวัถงัแก๊สความดนัสูงจะเขา้ไปในมาตรวดัความดนั  เกจ
วดัความดนัสูงจะแสดงความดนัท่ีมีอยูภ่ายในถงั  แลว้ผูเ้ช่ือมท าการปรับความดนัใชง้านตามตอ้งการ  ถา้ปรับ
ความดนัใชง้าน  10  ปอนดต่์อตารางน้ิว  ในขณะท่ีปิดล้ินท่ีกระบอกเช่ือม  (Torch)  เม่ือเปิดแก๊สใชง้านความดนั
ท่ีเกจวดัความดนัจะลดลงเหลือ  9  ปอนดต่์อตารางน้ิว  เน่ืองจากความดนัถูกระบายออกไปท าใหค้วามดนัใช้
งานลดไปจากท่ีตอ้งการจริง 
 เม่ือเป็นเช่นน้ีขณะปรับความดนัใชง้าน  ผูเ้ช่ือมตอ้งเปิดล้ินท่ีกระบอกเช่ือม(Torch)  ไวแ้ละปรับใหไ้ด้
ความดนัตามตอ้งการ  เม่ือท าการเช่ือมจะไดค้วามดนัตามท่ีก าหนดและคงท่ีตลอดถึงแมว้า่ความดนัภายในถงัจะ
ลดลงก็ตามแต่ความดนัใชง้านจะคงท่ีเสมอ  ท าใหผู้ป้ฏิบติังานเช่ือมสามารถควบคุมความร้อนและบ่อหลอม
ละลายไดเ้ป็นอยา่งดี  ดงัแสดงในรูปท่ี  5.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่ 5.19  แสดงการเปิดแก๊สเมื่อปรับความดันใช้งาน 
 

ตารางที ่ 5-2  ความดันของมาตรวดัความดัน  (Regulator)  จะแปรผนัไปตามความยาวของท่อยาง 

ความดนัทีห่ัว Tip 
Psig (kg/cm2G) 

Regulator  Pressure  for  Hose  Lengths  ft1  (m) 

10  ft  (3 m) 25  ft  (7.6 m) 50  ft  (15.2 m) 75  ft  (22.9m) 100  ft  (30.5m) 

1 (0.1) 
5 (0.35) 
10     (0.7) 

(0.1) 
5      (0.35) 
10     (0.7) 

2.25  (0.15) 
6.25 (0.4) 
11.25  (0.75) 

3.5 (0.27) 
7.5 (0.52) 
12.5  (0.85) 

4.75 (0.35) 
8.75 (0.6) 

13.75  (0.95) 

6  (0.4) 
10  (0.7) 
15  (1.0) 

หมายเหตุ :      มาตรฐานของตารางน้ีใชท้่อยางขนานเส้นผา่ศูนยก์ลาง        น้ิว  (6  มม.)  ขนาดของท่อยางท่ี
ใหญ่หรือเล็กหรือท าการเช่ือมในท่ีสูงจะท าใหอ้ตัราการไหลและความดนัจะเปล่ียนไป  
1  ft  =  ฟุต  (foot)  หมายถึง  หน่วยวดัระยะความยาวระบบองักฤษ 
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              จากตารางท่ี  5-2  จะเห็นวา่  ถา้ตอ้งการความดนัใชง้านท่ีหวัทิพ  (Tip)  1  ปอนดต่์อตารางน้ิวในเกจ  
(psig)  ตอ้งปรับท่ีมาตรวดัความดนั  1 psig  ซ่ึงในระยะความยาวของท่อยาง 10 ft  (3 ม.)  ความดนัไม่
เปล่ียนแปลง  แต่ถา้ท่อยางยาว  25  ft (7.6 ม.)  เพื่อใหไ้ดค้วามดนัท่ีหวัทิพ (Tip)  1 psig  ตอ้งปรับความดนัท่ี
มาตรวดัความดนั  2.25  psig  (0.15  kg/cm2G)  หรือถา้ตอ้งการความดนัท่ีปลายหวัทิพ  5  psig  โดยท่ีท่อยางยาว  
100  ft (30.5 m)  ตอ้งปรับความดนัท่ีมาตรวดัความดนัท่ี  10  psig 
 3.  สายเช่ือมและข้อต่อ  (Hose  and  Connection) 

1. ลกัษณะท่อยาง 
ท่อยางเป็นอุปกรณ์ท่ีส าคญัอีกช้ินหน่ึง  เพราะเป็นท่อท่ีจะน าส่งแก๊สจากมาตรวดัความดนัออกไป

ยงักระบอกเช่ือมและหวัทิพ  เน่ืองจากแก๊สท่ีส่งมาตามท่อยางเป็นแก๊สท่ีติดไฟ  (C2H2)  และแก๊สท่ีช่วยใหไ้ฟติด  
( O2)  อีกทั้งความดนัสูง  ดงันั้นท่อยางท่ีน ามาใชง้านจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 ท่อทนแรงดนัไดดี้ 
 ตอ้งไม่ท าปฏิกิริยากบัแก๊สท่ีน าส่ง 
 มีความอ่อนตวัดี 

เพื่อใหง่้ายต่อการท างาน 
 ทนต่อการเผาไหมไ้ดดี้ 

                      รูปที ่ 5.20  ท่อยางอยู่ภายใต้ความดนัควรจะเป็นท่อผนังหนา 

2. ชนิดของท่อยาง 
ท่อยางท่ีใชโ้ดยทัว่ไปจะมีอยู ่ 2  แบบ คือ  แบบสายเด่ียว และสายคู่  ลกัษณะของท่อยางจะ

ออกแบบเป็น  3  ชั้น  คือ  ชั้นในซ่ึงท าจากยางชั้นดี  ไม่ท าปฏิกิริยากบัแก๊สท่ีส่งผา่น  ชั้นกลางจะช่วยเสริมความ
แขง็แรงและช่วยใหอ่้อนตวัไดดี้  ส่วนชั้นนอกจะมีความบางกวา่ชั้นในและชั้นกลางจะมีความเหนียวทนต่อการ
สึกหรอและทนต่ดการเผาไหมไ้ดดี้  ทั้งน้ีในแต่ละชั้นของท่อยางจะสานดว้ยใยผา้  เพื่อใหท้นต่อความดนัสูงได ้  

ขนาดของท่อยางจะวดัท่ีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางภายในของรู  ซ่ึงจะมีหลายขนาด  ดังน้ี 
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             ท่อยางจะประกอบเขา้กบัมาตรวดัความดนัดว้ยขอ้ต่อ  (Connector)  ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนส าคญั  2  ส่วน
ดว้ยกนั  คือ 

 นัต  (Nut)  ภายนอกมีลกัษณะหกเหล่ียม  ภายในมีเกลียวใชคู้่กบันิปเปิล (Nipple)  ประกอบเขา้
กบัเกลียวนอกของมาตรวดัความดนั 

 นิปเปิล  (Nipple)  มีลกัษณะเป็นรูปทรงกระบอกสอดอยูใ่นรูของนตั  ส่วนหางจะมีรูปร่างเรียว  
และข้ึนลอน  เพื่อสวมเขา้กบัท่อยาง 

3. ลกัษณะของขอ้ต่อ 
ข้อต่อนีจ้ะท าจากโลหะสีเหลอืง  โดยทีข้่อต่อของออกซิเจนจะเป็นเกลยีวขวาในขณะทีข้่อต่อของแก๊ส 

อะเซทลินีจะเป็นเกลยีวซ้าย  ถ้าสังเกตจากภายนอกจะเห็นร่องทีบ่ากอยู่โดยรอบของข้อต่อ  ดังแสดงในรูปที ่ 
5.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             ภาพสามมิติขอ้ออกซิเจนและอะเซทิลีน ภาพตดัแสดงใหเ้ห็นลกัษณะภายในของขอ้ต่อออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน 

รูปที ่ 5.21  แสดงข้อต่อของแก๊สออกซิเจนและอะเซทลินี 
 

หมายเหต ุ : Groove  หมายถึง  รางร่อง  เส้นเว้า 
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รูปที ่ 5.22  แสดงเกลยีวนอกบริเวณทางออกของ           รูปที ่ 5.23  แสดงการย า้ท่อยางเข้ากบัหางของนิปเปิล 
      มาตรวดัความดันพร้อมทีจ่ะสวมด้วยข้อต่อ            (Nipple)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่ 5.24  แสดงประกอบข้อต่อและท่อยางเข้ากบัมาตรวดัความดัน 
 

1  Nipple   หมายถึง  ส่ิงของหรือวตัถุทีม่รูีปร่างคล้ายหัวนม 
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4. ทอร์ชเช่ือมและหัวทพิ (Torch  and  Tip) 

ทอร์ชเช่ือม 
ทอร์ชเช่ือมหรือกระบอกเช่ือมเป็นอุปกรณ์การเช่ือมแก๊สท่ีส าคญัอีกช้ินหน่ึง  จะต่อเขา้กบัท่อยาง  

เป็นตวัควบคุมความดนัและปริมาณของแก๊สขั้นสุดทา้ยเขา้สู่หอ้งผสมแก๊ส  (Mixing  Chamber)  ก่อนออกไปสู่
หวัทิพ  โดยมีส่วนประกอบและการท างานดงัน้ี 

1)  ทอร์ชหรือกระบอกเช่ือม (Torch Boby) มีลกัษณะเป็นทรงกระบอก  ออกแบบมามีรูปร่างและ
ขนาดพอเหมาะเม่ือจบัแลว้มีความถนดัและมัน่คง  บริเวณเกลียวท่ีต่อเขา้กบัท่อยางจะมีล้ินเปิดปิด (Valve) 
ทางเดินของออกซิเจนและอะเซทิลีน   ล้ินเปิดปิดแก๊สทั้งสองน้ีจะควบคุมปริมาณของแก๊ส เขา้สู่หอ้งผสมแก๊ส 
(Mixing Chamber) 

2) หอ้งผสมแก๊สจะเป็นหอ้งท่ีแก๊สทั้งสอง   (ออกซิเจนและอะเซทิลีน)  ออกมารวมกนัหลงัจากท่ี
เดินทางแยกกนัมาตั้งแต่ตน้  เม่ือรวมตวักนัดีแลว้จะไหลออกไปทางหวัทิพ (Tip) เพื่อจุดเปลวไฟน าไปใชง้าน
เช่ือมต่อไป 

3) เกลียวนอกท่ีกระบอกเช่ือม  ซ่ึ งจะต่อเขา้กบัขอ้ต่อของท่อยาง  ทางเขา้ของออกซิเจนจะเป็น
เกลียวขวา  บริเวณใกลเ้กลียวจะมีตวัอกัษร  OXY  เพื่อแสดงใหรู้้ชดัเจนวา่เป็นแก๊สออกซิเจนส่วนทางเขา้ของ
แก๊สอะเซทิลีนจะเป็นเกลียวซา้ย  บริเวณใกลเ้กลียวจะมีตวัอกัษร   C2H2  cแสดงใหรู้้วา่เป็นทางเขา้ของแก๊ส
อะเซทิลีน  ดงัแสดงในรูปท่ี 5.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่ 5.25  แสดงทอร์ชหรือกระบอกเช่ือม 
4 )  แบบของทอร์ชเช่ือม  เน่ืองจากแก๊สอะเซทิลีนท่ีผลิตเองดว้ยถงัก าเนิดนั้นมีความดนัต ่า  แต่ถา้

น าไปบรรจุใส่ถงัท่ีท าข้ึนพิเศษดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  จะสามารถบรรจุอดัดว้ยความดนัสูงได ้ จากความดนัแก๊สท่ี
แตกต่างกนัน้ีจึงมีการออกแบบทอร์ชเช่ือมตามลกัษณะแรงดนัของแก๊ส  ในปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมใชก้นัมีอยู ่2 แบบ  
คือ  แบบความดนัสมดุล (Equal Pressure Type)  และแบบหวัฉีด (Injector Type)   
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( 1)  ทอร์ชเช่ือมแบบความดันสมดุล  เหมาะส าหรับแก๊สท่ีมีความดนัสูง  และสามารถปรับใหแ้ก๊ส

ทั้งสองมีความดนัเท่ากนัไหลเขา้สู่หอ้งผสมแก๊ส  โดยปกติจะใชถ้งับรรจุแก๊สส าเร็จซ่ึงมีความดนัสูง  ดงัแสดง
ในรูปท่ี 5.26 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
รูปที ่ 5.26  แสดงลกัษณะภายในของห้องผสมแก๊สแบบความดันสมดุล 

แก๊สท่ีออกมาจากหวัทิพ  (Tip)  จะเป็นแก๊สท่ีผสมกนัระหวา่งแก๊สออกซิเจนกบัอะเซทิลีน  แก๊สท่ี
ผสมกนัและรวมตวักนัเป็นอยา่งดีจะท าใหเ้กิดการเผาไหมส้มบูรณ์และเกิดความร้อนสูง  ดงันั้นในหอ้งผสม
แก๊สในทอร์ชจะออกแบบไวใ้หแ้ก๊สท่ีไหลเขา้ไป  เม่ือมาพบกนัจะเกิดการหมุนตวัท าใหเ้กิดการผสมกนัอยา่งรด
เร็วและถูกความดนัภายในท่ีต่อเน่ืองมาดนัออกไปสู่หวัทิพเพื่อใหแ้ก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีนผสมกนัได ้ 
100%  บริษทัผูผ้ลิตจึงไดอ้อกแบบเพิ่มแรงหมุนตวัของแก๊ส  โดยการน าขดลวดโลหะใส่ไวใ้นทางเดินของแก๊ส
ออกซิเจน  ใหแ้ก๊สหมุนตวัก่อนเขา้สู่หอ้งผสมแก๊ส 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่ 5.27  แสดงกานน าขดลวดโลหะใส่ไว้ในทางเดินของแก๊สให้แก๊สเคลือ่นตัวและหมุนพร้อมกนั
ไปเข้าสู่ 
                  ห้องผสม 
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          (2)  ทอร์ชเช่ือมแบบหัวฉีด  จะใชก้บัแก๊สทั้งสองท่ีมีความดนัสูงและปรับใหค้วามดนัทั้งสองเท่ากนัไหลเขา้
สู่หอ้งผสมแก๊ส  หรือจะใชก้บัแก๊สเช้ือเพลิงท่ีมีความดนัต ่าอยา่งเช่นถงัก าเนิดแก๊สอะเซทิลีนก็ได ้ แต่โดยทัว่ไป
แลว้ผูใ้ชจ้ะเลือกซ้ือใชก้บัถงัก าเนิดแก๊ส  ซ่ึงมีความดนัต ่า  โดยบางคร้ังมีความ ดนัเพียง  6  Oz/in2 (26.3 g/cm2)  
เท่านั้น 
  Oz/in2  หมายถึง  ออนซ์ต่อตารางน้ิว 
  G/cm2  หมายถึง  กรัมต่อตารางเซนติเมตร 
  ทอร์ชเช่ือมแบบหัวฉีดจะออกแบบให้ออกซิเจนความดันสูงไหลผ่านไป  และความเร็วนีจ้ะดูด
เอาแก๊สอะเซทลินีไปด้วย  ไหลเข้าไปรวมตัวกนัในห้องผสมแก๊สก่อนออกไปทีหั่วทพิดังแสดงในรูปที ่ 5.28  และ
รูปที ่ 5.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่ 5.28  แสดงระบบผสมแก๊สแบบหัวฉีด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่ 5.29  แสดงลกัษณะของทอร์ชเช่ือมแบบหัวฉีด 
  
              หวัทิพ (Tip)  เป็นอุปกรณ์ส่วนปลายประกอบเขา้กบัทอร์ชเช่ือม  และเป็นอุปกรณ์ช้ินสุดทา้ยท่ีแก๊ส
ผา่น  ท่ีปลายของหวัทิพเม่ือจุดไฟ  จะเกิดเปลวไฟท่ีปลายของทิพ  หวัทิพน้ีมีใหเ้ลือก  2  แบบดว้ยกนั  คือ  
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 แบบช้ินเดียว  เป็นทิพท่ีมีเพียงช้ินเดียว  เพื่อประกอบเขา้กบัทอร์ชเช่ือม 
 แบบแยกช้ินได้  จะมี  2  ส่วนคือ  ส่วนปลายและส่วนโคน  จะประกอบเขา้ดว้ยกนัโดยใช้

เกลียว  แลว้จึงน าไปประกอบเขา้กบัทอร์ชเช่ือม 
  หวัทิพจะท าดว้ยทองแดงผสม  ซ่ึงมีคุณสมบติัในการน าความร้อนไดดี้  และถ่ายเทความร้อน

ไดดี้  ท าใหห้วัเช่ือมไม่หลอมละลายเม่ืออยูใ่กลเ้ปลวไฟท่ีมีความร้อนสูง 
 หวัทิพมีหลายขนาด  เลือกใชง้านตามความหนาของงานท่ีจะเช่ือม  ถา้งานบางจะใชค้วามร้อน

นอ้ย  ควรเลือกใชห้วัทิพท่ีมี รูขนาดเล็ก  ในกรณีท่ีช้ินงานมีความหนามากตอ้งการใชป้ริมาณความร้อนมากใน
การเช่ือม  ดงันั้น  ควรเลือกหวัทิพท่ีมีรูใหญ่ใหพ้อเหมาะกบัความหนาของงาน  

 
 
 
 
 
 

รูปที ่ 5.30  แสดงทอร์ชเช่ือมและหัวทพิทีป่รับทศิทางได้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่ 5.31  แสดงการประกอบทพิเข้ากบัด้ามทอร์ช 
 
รูของหวัทิพบางคร้ังเรียกวา่  ออริฟิก  (Orifice)1   มีขนาดหลายขนาด  โดยจะตอกตวัเลขบอกไวท่ี้โคน

ของทิพ  เพื่อบอกขนาดความโตของรูทิพ 
 

1 Orifice  หมายถึง  ช่อง  หรือปาก. 
 
 



 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย    งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 
ตารางที ่ 5-3  เปรียบเทยีบขนาดของรูทพิแบบเก่าและแบบใหม่  เปลีย่นเป็นนัมเบอร์ของดอกสว่านและ    แปลง
เป็นนิว้และมิลเิมตร 

ขนาดนัมเบอร์ 

หัว Tip แบบใหม่ 

ขนาดนัมเบอร์ 

หัว Tip แบบเก่า 

ขนาดรูเจาะมาตรฐาน
เป็นนัมเบอร์ 

ขนาดรู 

นิว้ 
ขนาดรู 

มิลลเิมตร 

4 
6 
8 

10 
12 
15 
17 
20 
21 
26 
29 
32 
34 
38 

 

00 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
- 
6 
7 
8 
- 
9 

10 

78 
73 
67 
61 
56 
53 
51 
47 
45 
38 
32 
31 
29 
25 

0.016. 
0.0240 
0.0320 
0.0390 
0.0465 
0.0595 
0.0670 
0.0785 
0.0820 
0.1015 
0.1160 
0.1200 
0.1360 
0.1495 

0.406 
0.610 
0.813 
0.991 
1.181 
1.511 
1.702 
1.994 
2.083 
2.578 
2.946 
3.048 
3.454 
3.797 

 
ช้ินงานบางควรใชห้วัทิพท่ีมีรูขนาดเล็ก  เพราะใชป้ริมาณความร้อนนอ้ย  แต่ถา้ช้ินงานมีความหนาตอ้ง

เลือกใชห้วัทิพท่ีมีรูขนาดใหญ่ข้ึน  เพราะตอ้งใชป้ริมาณความร้อนจ านวนมากในการหลอมละลาย  ดงันั้นอตัรา
ความไหลของแก๊สจะแปรผนัไปตามขนาดของหวัทิพ  ดงัแสดงในตารางท่ี  5-4 

 
 
 

 
 
 
 



 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย    งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 
ตารางที ่ 5-4  แสดงอตัราการไหลของแก๊สซ่ึงจะแปรผนัไปตามขนาดของทพิ 

ความโตของ รู
ทพิ บอกขนาด
เป็น No. ของ
ดอกสว่าน 

ความหนาของโลหะ
ทีใ่ช้ในการเช่ือม 

ความดันของแก๊ส  
psi 

อัตราการไหลก่อน 

C2H2 
อัตราการไหลของ 

O2 

น้ิว (มม.) O2 C2H2 cfh L/min cfh L/min 

70 
65 
60 
59 
53 
49 
43 
36 
30 

 (0.4) 
(0.8) 
(1.6) 
(2.4) 
(3.2) 
(4.8) 
(6.4) 
(8.0) 
(9.5) 

1 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

(0.0730) 
(0.0730) 
(0.0730) 
(0.1406) 
(0.2109) 
(0.2812) 
(0.3515) 
(0.4218) 
(0.4921) 

0.1 
0.4 
1 
2 
8 

17 
25 
34 
43 

(0.0471) 
(0.188) 

(0.4719) 
(0.943) 
(3.775) 
(8.022) 

(11.797) 
(16.044) 
(20.291) 

0.1 
0.4 
1.1 
2.2 
8.8 
18 
27 
37 
47 

(0.0471) 
(0.188) 
(0.519) 
(1.038) 
(4.152) 
(8.494) 

(12.741) 
(17.460) 
(22.179) 

 

หมายเหต ุ: 

 อตัราการไหลของแก๊สอะเซทิลีนตอ้งไม่เกิน  1  ใน  7  ของอตัราการไหลหมดถงัใน  1  ชัว่โมง  
ตวัอยา่งเช่น  ถงัขนาดใหญ่บรรจุไดเ้ป็นจ านวน  275  cuft1  (130 L)  ตอ้งปรับอตัราการไหลใชง้านไม่เกิน  39  
cfh 2  (18.40 L/min3) 
 

 
1cuft = Cubic  foot  (ลูกบาศก)์ 
2cfh = Cubic  foot  per  hour (คิวบิกฟุตหรือลูกบาศกฟุ์ตต่อชัว่โมง) 
3L/min = Linthe  per  minute (ลิตรต่อนาที) 

 
 

 
 
 
 



 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย    งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 
5. ชุดท าความสะอาดหัวทพิ  (Tip  Cleaner) 

เน่ืองจากขณะท าการเช่ือมจะเกิดเมด็โลหะเล็ก ๆ  กระเด็นข้ึนมาจากบ่อหลอมละลายจ านวนมาก  
ซ่ึงเกิดจากความดนัของแก๊สท่ีพุง่ออกมากระทบกบัน ้าโลหะ    มีบางส่วนกระเด็นสวนความดนัของแก๊สไป
เกาะติดอยูบ่ริเวณปากรูและภายในท่อทางเดินของแก๊ส  จ  าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์เฉพาะท าความสะอาดในรู  ดงันั้น
อุปกรณ์ท าความสะอาดจึงมีลกัษณะกลม  รอบ ๆ มีฟันคลา้ยตะไบกลม  มีขนาดใหญ่ถึงขนาดเล็กลดหลัน่กนัไป  
วางเรียงอยูใ่นตลบัโลหะ  ซ่ึงผูใ้ชต้อ้งเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัขนากของรูหวัทิพ  นัน่คือ  ตอ้งเลือกทิพคลีนเนอร์
ท่ีมีขนาดเล็กกวา่รูของหวัทิพ  มิฉะนั้นทิพคลีนเนอร์จะหกัคาอยูใ่นรูทิพได ้ ดงัแสดงในรูปท่ี  5.32   
และรูปท่ี  5.33 

 
 

 
 
 
 
                 

               รูปที ่ 5.32  แสดงชุดของ  Tip Cleaner              รูปที ่ 5.33  แสดงการท าความสะอาดรูของหัวทพิด้วย 
                                                                                                              Tip  Cleaner 
การเลอืกใช้ทพิคลนีเนอร์ 

         ในกรณีทิพคลีนเนอร์หกัคาอยูใ่นรูของทิพ  สามารถแกปั้ญหาไดโ้ดยการใชต้ะไบแบนเลก็
ตะไบท่ีปลายของทิพรอบ ๆ  ทิพคลีนเนอร์ท่ีหกันั้น  เม่ือเน้ือทองแดงของปลายทิพถูกตะไบลดลง
ไปทิพคลีนเนอร์กจ็ะโพล่ยืน่ออกมา  จากนั้นจึงใชคี้มจบัดึงออกมา  ตะไบแต่งปลายของหวัทิพให้
เรียบดงัเดิมกส็ามารถน าไปใชง้านไดด้งัเดิม  ดงัแสดงในรูปท่ี  5.34 
 

 
 
 
 

 
 

 

รูปที ่ 5.34  แสดงขั้นตอนการน า  Tip  Cleaner   ออกจากรูของหัวทพิ 
 
 



 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย    งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 
6. อุปกรณ์จุดเปลวไฟ  (Spark  Lighter) 

ในการจุดเปลวไฟท่ีปลายของทิพ  ควรใชอุ้ปกรณืส าหรับจุดเปลวไฟท่ีท าไวโ้ดยเฉพาะเท่านั้น  ไม่
ควรใชไ้ฟแช็กหรือไมขี้ดไฟจุดเปลวไฟ  เพราะเปลวไฟท่ีจุดระเบิดข้ึนอาจไหมมื้อผูจุ้ดได ้ ดงัแสดงใน 
รูปท่ี  5.35 

 
 
 
 
 

 

รูปที่  5.35  แสดงอปุกรณ์จุดเปลวไฟ (Spark  Lighter) 
              อปุกรณจ์ดุเปลวไฟน้ีจะมถีว้ยประกอบตดิอยู่บรเิวณปลายของขาดา้นหน่ึง  อกีดา้นหน่ึงประกอบดว้ยแกนถ่าน  

ภายในถว้ยจะมแีกนเหลก็กลมมผีวิคลา้ยฟนัตะไบ  ขณะใชจ้ดุเปลวไฟควรใหป้ลายของทพิอยู่ห่างจากถว้ยประมาณ  1  น้ิว  
แกส๊จะถกูปลอ่ยและอยู่ภายในถว้ยจ านวนหน่ึงช่วยใหเ้กดิการจกุระเบดิไดง้า่ย  เมือ่ใชม้อืบบีใหแ้กนถ่านถกูบัแท่งเหลก็และ

เกดิประกายไฟ แกนถ่านน้ีสามารถถอดเปลีย่นดว้ยเกลยีวเมือ่ใชจ้นกระท ัง่สกึหรอ  และแกนถ่านหมดไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  5.36  แสดงการจุดเปลวไฟดว้ยอปุกรณ์จุดเปลวไฟ 
 
 
 
 
 



 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย    งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 
7. แว่นตาเช่ือมแก๊ส  (Gas  Goggles) 

              ลกัษณะและส่วนประกอบแว่นตาเช่ือมแก๊ส 
ขณะท าการเช่ือม  ผูเ้ช่ือมตอ้งมองไปท่ีบ่อหลอมละลายเพื่อใหเ้ห็นทิศทางในการเช่ือมและสังเกต

การหลอมละลายของโลหะ  แสงสวา่งอนัเกิดจากเน้ือโลหะท่ีหลอมละลายและแสงจากเปลวไฟจะสวา่งมาก
ท าใหผู้เ้ช่ือมมองเห็นไม่ชดัเจน  ถา้ผูเ้ช่ือมฝืนมองการเช่ือมดว้ยตาเปล่าอาจท าใหก้ลา้มเน้ือตาเม่ือยลา้  และอาจ
เป็นสาเหตุใหส้ายตาเสียได ้ เพื่อป้องกนัและช่วยถนอมสายตาของผูเ้ช่ือม  ขณะปฏิบติัการเช่ือมทุกคร้ังตอ้ง
สวมแวน่ตาป้องกนัแสง  ซ่ึงเป็นแวน่ตาท่ีมีเลนส์กรองแสง  สามารถป้องกนัแสงได ้ นอกจากน้ีแวน่ตาเช่ือมยงั
ช่วยป้องกนัการกระเด็นของน ้าโลหะหรือประกายไฟอนัเกิดจากการเช่ือม  ท าใหผู้เ้ช่ือมสามารถมองเห็นน ้า
โลหะไดอ้ยา่งชดัเจน  ซ่ึงมีส่วนประกอบดงัน้ีคือ 

1.  โครงหรือกรอบแวน่  จะท าดว้ยพลาสติกทนความร้อน   ประกอบติดดว้ยสายรัด  เพื่อรัดให้
แวน่ตาติดกบัศีรษะ 

กระจกใส  จะมีขนาดเท่ากบัเลนส์กรองแสง  เป็นกระจกราคาถูก  จะใส่ไวด้้ านหนา้เลนส์กรองแสง  
ช่วยป้องกนัน ้าโลหะเหลวกระเด็นมาติดท่ีเลนส์กรองแสง  ซ่ึงมีราคาแพงกวา่ 

เลนส์กรองแสง  โดยทัว่ไปจะมีสีเขียวใส  สามารถกรองความเขม้ของแสงลงไดท้  าใหผู้ป้ฏิบติัการ
เช่ือมสามารถมองบ่อหลอมละลายไดอ้ยา่งสะบายตา  ความเขม้ของเลนส์มีตั้งแต่เบอร์  1  ถึงเบอร์  14  โดยปกติ
แลว้ใชป้ระมาณเบอร์  4 ถึงเบอร์ 5  ดงัแสดงในตารางท่ี 5-5 

ตารางที ่ 5-5  แสดงการเปรียบเทยีบความหนาของงานกบัความเข้มของเลนส์  

ความหนาของโลหะท่ีเช่ือม 
ความเข้มของเลนส์กรองแสง 

ความหนาไม่เกิน   3  มม.  (1/8 น้ิว) 
ความหนา  3-12  มม. (1/8-1/2 น้ิว) 
ความหนาเกินกวา่  12  มม.  (>1/2 น้ิว) 

No.4-5 
No.5-6 
No.6-8 

 

หมายเหตุ         เลขนมัเบอร์ (Number)  ยิง่มาก  ความเขม้จะเพิ่มมากข้ึน 
 2.  แบบของแว่นตาเช่ือมแก๊ส 
 แวน่ตาเช่ือมแก๊สมีอยูด่ว้ยกนั  2  แบบ  คือ 
 (1)  แบบเลนส์คู่  ลกัษณะของแวน่ตาจะมีเลนส์รูปร่างกลมจ านวน  2  อนั  ขนาดเลนส์ผา่ศูนยก์ลาง
ประมาณ  50  มิลลิเมตร  ประกอบอยู ่ เหมาะส าหรับผูป้ฏิบติังานเช่ือมโดยทัว่ไป 

 

 



 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา   งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย    งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 
           (2)     แบบเลนส์เดี่ยว   ลกัษณะของแวน่ตาเช่ือมแบบน้ีจะมีเลนเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ขนาด  50  x  100  
มิลลิเมตร เหมาะส าหรับผูป้ฏิบติังานเช่ือมท่ีมีสายตาสั้น จ  าเป็นตอ้งใส่แวน่ตาท าการเช่ือม  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.37 แสดงแว่นตาเช่ือมแก๊ส 
        8.  ตัวกนัไฟกลบัและชุดกนัไฟกลบั 
            อุปกรณ์ป้องกนัไฟยอ้นกลบั 
           ในการเช่ือมแก๊สนั้น อุปกรณ์ทุกอยา่งตอ้งมีความปลอดภยัเป็นพิเศษตอ้งมีการตรวจสอบอุปกรณ์ในการ
ใชง้านอยูเ่สมอ  เน่ืองจากแก๊สท่ีใชใ้นการเช่ือมมีความไวในการลุกติดไฟไดง่้ายและอยูใ่นสภาวะท่ีมีความดนัสูง  
ดงันั้นขณะท าการเช่ือมจึงมีโอกาสท่ีแก๊สจะติดไฟและลุกติดยอ้นกลบัไปตามสายยางเช่ือม  ถ้าไม่มีการป้องกนั
ไฟยอ้นกลบัในช่วงน้ี  ไฟอาจจะลุกติดไปถึงถงัและเขา้ไปในถงั ท าใหถ้งัแก๊สระเบิดได ้
                      ดงันั้น  การท่ีจะช่วยยบัย ั้งไฟไหลยอ้นกลบัในช่วงดา้มทอร์ชจนถึงถงัแก๊ส  คือ  การติดตั้งอุปกรณ์
ป้องกนัไฟไหลยอ้นกลบั  ซ่ึงมี  3  แบบ คือ 
     1. แบบหมอ้กนัไฟกลบั  (Back  Pressure  Valve) 
     2. แบบวาลว์ป้องกนัแก๊สไหลยอ้น (Reverse  Flow  Valve) 
     3. แบบวาลว์ป้องกนัแก๊สและไฟยอ้นกลบั  (Flashback  Arrestor and Reverse Flow Valve) 
ในท่ีน้ีจะขอกล่าวเพียงแบบท่ี 1 และแบบท่ี 2 เท่านั้น 

        1. แบบหม้อกนัไฟกลบั  (Back  Pressure  Valve) 
              แบบกนัไฟกลบัส่วนมากจะใชก้บัถงัก าเนิดแก๊สอะเซเทลีน  ส่วนอะเซเทลีนส าเร็จรูปนั้นจะน าไปใชใ้น
ระบบการจ่ายแก๊สแบบท่อรวม  (Mandifolded) หมอ้กนัไฟกลบัจะช่วยไม่ใหแ้ก๊สหรือไฟยอ้นกลบัมาระหวา่ง
ถงัผลิตหรือถงัจ่ายกบัท่อยาง  ภายในหมอ้จะบรรจุน ้าไว ้ ทุกๆคร้ังท่ีจะใชง้านตอ้งตรวจสอบระดบัน ้าก่อน  ดงั
รูปท่ี  5.38 
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รูปที ่5.38 แสดงหม้อป้องกนัไฟย้อนกลบั (Hydraulic Back – Pressure Valve) 
 

2. แบบวาล์วป้องกนัแก๊สไหลย้อน (Reverse Flow Valve ) 

        วาลว์ป้องกนัการไหลยอ้นของแก๊สแบบน้ีจะประกอบติดดว้ยเกลียวบริเวณดา้มทอร์ชก่อนท่ีจะ
ประกอบเขา้กบัขอ้ต่อของท่อยาง  เม่ือแก๊สผา่นมาตามท่อยางเขา้ภายในวาลว์น้ีจะดนัลูกบอลขนาด
เลก็  และลูกบอลกจ็ะไปดนัสปริง  แก๊สท่ีจะออกผา่นลูฏบอลและสปริงเขา้ไปในทอร์ช  กรณีมี
ความดนัแก๊สไหลยอ้นคือมา  แก๊สจะช่วยสปริงดนัลูกบอลกดปิดรูทางออก  แก๊สกไ็ม่สามารถยอ้น
คือนออกไปได ้ดงัแสดงในรูปท่ี 5.39 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.39 แสดงวาล์วป้องกนัแก๊สไหลย้อนกลบั (Reverse Flow Valve) 
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         9.  ลวดเช่ือมแก๊ส (Filler Rod ) 
             ในการเช่ือมแก๊สจะสามารถกระท าไดไ้ม่ตอ้งเติมลวดเช่ือม  เช่น  การเช่ือมต่อขอบและต่อมุม  ส่วนใน
การเช่ือมต่อชนและต่อตวัทีอาจจ าเป็นตอ้งเติมลวดเช่ือมลงไปในเน้ือโลหะท่ีหลอมละลาย โดยปกติลวดเช่ือม
จะตอ้งเป็นโลหะชนิดเดียวกนักบัช้ินงาน 
        โลหะท่ีน ามาเช่ือมต่อกนัเรียกวา่  “Base  Metal”  เม่ือเน้ือโลหะหลอมละลายและเติมลวดเช่ือมลง
ไปเกิดแนวเช่ือมข้ึนเรียก  “Weld  Metal”  ลวดเช่ือมท่ีใชส้ามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ 

1. ลวดเช่ือมท่ีเป็นเหล็ก  (Ferrous Rod) 
2. ลวดเช่ือมท่ีไม่ใช่เหล็ก  (Non Ferrous Rod) 

1. ลวดเช่ือมทีเ่ป็นเหลก็  จะมีส่วนผสมของธาตุเหล็กเป็นหลกั  และจะมีส่วนผสมของ 
ธาตุอ่ืนอีกเล็กนอ้ย เพื่อเพิ่มคุณสมบติัอยา่งอ่ืนตามท่ีบริษทัผูผ้ลิตจะก าหนด เช่น เพิ่มธาตุคาร์บอน แมงกานีส 
ซิลิคอน และฟอสฟอรัส เป็นตน้  ซ่ึงการเช่ือมโลหะท่ีเป็นเหล็กจะใชฟ้ลกัซ์  (Flux) หรือไม่ใชก้็ได ้

2. ลวดเช่ือมทีไ่ม่ใช่เหลก็ จะใชเ้ติมลงในบ่อหลอมละลายของการเช่ือมโลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก 
เช่น อะลูมิเนียม  ทองแดง  ทองเหลือง  เป็นตน้  ส่วนใหญ่แลว้จะเช่ือมโลหะท่ีไม่ใช่เหล็กจ าเป็นตอ้งใชฟ้ลกัซ์ 
(Flux) เพื่อช่วยในการผสานไดดี้ 
         ลวดเช่ือมทั้งสองน้ี  อาจจะท าเป็นเส้นห รือเป็นมว้นก็ได ้ โดยมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางและความ
ยาวดงัแสดงในตารางท่ี 5-6 

ตารางที ่5-6 แสดงขนาดความโตของลวดเช่ือมแก๊สและความยาว 

ลวดเช่ือมแก๊ส 

ความโตของลวด () 
(มิลลเิมตร) 

1 1.6 2.6 3.2 4 5 6 

ความยาว 1,000 มิลเิมตร  (36 นิว้ ) 
       มาตรฐาน  AWS  (American  Welding  Society)  ไดก้ าหนดชนิดและคุณสมบติัของลวดเช่ือมแก็สเป็น
ตวัอกัษรและตวัเลข  เช่น 
                                                GA-50,                       GA-60 
                                                GB-60,                       GB-65  เป็นตน้ 
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           อ้กษร       G          หมายถึง              ลวดเช่ือมแก๊ส 
                       A          หมายถึง          ลวดเช่ือมท่ีมีคุณสมบติัยดืตวัสูง  (High  Ductility) 
          B           หมายถึง          ลวดเช่ือมท่ีมีคุณสมบติัยดืตวัต ่า   (Low  Ductility) 
           ตัวเลข  50  และ  60  หมายถึงค่าความเเคน้แรงดึงต ่าสุดท่ีแนวเช่ือมทนไดคู้ณดว้ย  1,000 มีหน่วยเป็น  
ปอนดต่์อตารางน้ิว  ซ่ึงเป็นค่าโดยประมาณ 
            ตัวอย่าง  GA-60 
 
                                                                  60 =  แนวเช่ือมจะรับแรงดึงไดต้  ่าสุด 
                                                                  60  x  1000           =  60,000  ปอนดต่์อตารางน้ิว 
 
                                                                 ลวดเช่ือมท่ีมีคุณสมบติัยดึตวัสูง 
 
                                                                 ลวดเช่ือมแก๊ส 
ตารางที ่3-7  แสดงการเปรียบเทยีบขนาดของทพิ  และความดันของแก๊สและขนาดของลวดเช่ือมในการเช่ือม
แก๊ส 

ความดันแก๊ส 
ปอนด์ / ตารางนิว้ 

ความหนาของโลหะทีเ่ช่ือม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลวด 

ออกซิเจน อะเซทลินี นิว้ มิลลเิมตร นิว้ มิลลเิมตร 
1 1 - - - - 

2 2 1/32 0.8 1/16 1.5 

3 3 1/16 1.5 1/16 1.5 

4 4 3/32 2.4 1/16,  3/32,  1/8 1.5,  2.4,  3.2 

5 5 1/8 3.2 3/32 , 1/8 2.4 หรือ 3.2 

6 6 3/16 4.8 1/8 3.2 

7 7 ¼ 6.4 3/16 4.8 

8 8 5/16 7.9 3/16 4.8 

9 9 3/8 9.5 ¼ 4.8 

10 10 7/6 11.5 3/16 , 1/4 
4.8 , 6.4 
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         •  ด้านทหัษะ / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

   ชุดเช่ือมแก๊สและขั้นตอนการใช้ชุดเช่ือมแก๊ส 
1. ชุดเช่ือมแก๊ส  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  ดงัน้ี (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 3) 

1.1  ชุดเช่ือมแก็สประเภทยดึอยูก่บัท่ี  ชุดเช่ือมแก๊สประเภทน้ีส่วนใหญ่แลว้จะอยูใ่น 
อาคารหรือโรงงาน  ตวัท่อออกซิเจนและอะเซทิลีนจะคลอ้งดว้ยโซ่และยดึติดกบัผนงั  เพื่อป้องกนัการดึงหรือ
กระแทกลม้ขณะปฏิบติังาน  เม่ือจะใชง้านตอ้งน าช้ินงานมาเช่ือมในบริเวณน้ีเท่านั้น  ไม่สามารถเคล่ือนท่ีไป
เช่ือมบริเวณอ่ืนได ้ ดงัแสดงในรูปท่ี  5.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.40 แสดงชุดเช่ือมแก๊สทีส่มบูรณ์ 
 
 

1.2  ชุดเช่ือมแก๊สเคล่ือนท่ี  ในการปฏิบติังานมิใช่วา่ 
จะอยูภ่ายในโรงงานเสมอไป  บ่อยคร้ังตอ้งท างานนอกสถานท่ี   
จ าเป็นตอ้งเคล่ือนยา้ยชุดเช่ือมแก๊สในการยา้ยชุดเช่ือมแก๊ส 
จะสร้างปัญหาใหก้บัผูป้ฏิบติัมากเน่ืองจากชุดเช่ือมแก๊ส 
ประกอบดว้ยอุปกรณ์หลายอยา่งและมีน ้าหนกัมากถา้หาก 
เคล่ือนยา้ยไม่ระมดัระวงั  โอกาสอุปกรณ์เช่ือมแก๊สบางตวั 
จะเสียหายมีมากทีเดียว  ซ่ึงปัญหาน้ีจะลดนอ้ยลงหรือหมด 
ปัญหาไป  เม่ือผูป้ฏิบติังานเช่ือมใชชุ้ดเช่ือมแก๊สเป็นแบบ 
ชุดสนาม  ซึงอุปกรทุกอยา่งจะอยูบ่นรถเขน็  2  ลอ้  
 ดงัแสดงในรูปท่ี  5.41 
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รูปที ่5.42 แสดงชุดปฏิบัติงานเช่ือมแก๊ส 

        เปลวไฟในการเช่ือม 
          1.  คุณสมบัตขิองเปลวไฟ 

 
 

               การเช่ือมแก๊สเป็นกระบวนการเช่ือมท่ีใชก้นัมานาน   ซ่ึงในปัจจุบนัก็ยงัไดรั้บการนิยมใชก้นัอยา่ง
แพร่หลาย   โดยใชค้วามร้อนจากการเผาไหมข้องแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน ใหเ้ปลวไฟท่ีมีความร้อนสูง
ประมาณ  6,000 F  เพียงพอท่ีจะท าใหโ้ลหะทุกชนิดหลอมละลาย   เปลวไฟจะถูกก าหนดใหเ้ผาลงบนช้ินงาน
จนกระทัง่โลหะท่ีต่อกนัหลอมละลายรวมเป็นเน้ือเดียวกนั  เม่ือเยน็ตวัลงโลหะสองช้ินจะติดกนัเป็นความ
แขง็แรงเท่ากบัหรือมากกวา่เน้ือโลหะเดิม  ซ่ึงเปลวไฟท่ีใชส้ าหรับเช่ือมจะตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัน้ี  

1.1 มีอุณหภูมิสูงเพียงพอท่ีจะหลอมละลายช้ินงาน 
1.2 มีปริมาณความร้อนเพียงพอเม่ือตอ้งการ 
1.3 ตอ้งไม่มีส่ิงสกปรกจากเปลวไฟ  หรือน าวตัถุอยา่งใดอยา่งหน่ึงเขา้มารวมตวักบัเน้ือ  

โลหะท่ีหลอมละลาย 
1.4 เปลวไฟตอ้งไม่เพิ่มธาตุคาร์บอนลงในเน้ือโลหะ  ซ่ึงจะท าใหเ้น้ือของโลหะเปล่ียนไป  
1.5 เปลวไฟตอ้งไม่เป็นอนัตรายกบัผูป้ฏิบติังานในทางเคมี 

 
 
 
 

 
 

      ชดุปฏิบตัิงานชดุปฏิบตัิงานเช่ือม
แก๊ส 
ผูป้ฏิบติังานเช่ือมตอ้งเผชิญกบัสภาวะท่ีเป็นอนัตะราย
รอบดา้น เช่น แสดงจากการเช่ือม  ความร้อนจากเปลวไฟ
ควนัพิษจากท่ีถูกความร้อน สะเก็ดและเมด็โลหะท่ี
กระเด็นออกมา  ส่ิงต่างๆ  เหล่าน้ีจะรบกวนสมาธิในการ
เช่ือมของผูป้ฏิบติังานท าใหเ้ช่ือมไม่สมบูรณ์  งานเช่ือม
ไม่ไดผ้ลตามตอ้งการ  และยิง่กวา่นั้นอาจเกิดการบาดเจ็บ
กบัผูเ้ช่ือมได ้

       เพือ่แก้ปัญหาดังกล่าว  ผู้ปฏิบัติงานเช่ือม
ต้องเตรียมอุปกรณ์และชุดทีใ่ช้ในการสวมใส่ขณะ
เช่ือมให้พร้อม  ดังแสดงในรูปที ่ 5.42             
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     2.   ชนิดของเปลวไฟ  (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 3) 
          โดยทัว่ไปจะแบ่งเปลวไฟออกเป็น  3  ชนิด  คือ 

2.1 เปลวไฟคาร์บูไรซิง  (Carburizing  Flame )หรือเปลวลด  (Reducing  Flame ) 
2.2 เปลวนิวทรัล (Neutral  Flame ) 
2.3 เปลวออกซิไดซิง  (Oxidizing  Flame ) 

                   2.1   เปลวคาร์บูไรซิง  (Carburizing  Flame) 
            เป็นเปลวท่ีไดจ้ากการจุดระเบิดของแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีนผสมกนั  โดยมีปริมาณของแก๊ส
อะเซทิลีนมากกวา่แก๊สออกซิเจน  เปลวชั้นนอกมีลกัษณะเป็นเปลวยา วมีสีส้มลอ้มรอบเปลวชั้นใน  ซ่ึงมีความ
ยาวคร่ึงหน่ึงของเปลวชั้นนอก  เปลวชั้นในจะมีลกัษณะพล้ิวเหมือนขนนกในระยะท่ีห่างจากกรวยไฟประมาณ  
3  มิลลิเมตร  จะมีอุณหภูมิ  5,700  F (2,800 C )  การเผาไหมจ้ะมีก๊าซอะเซทิลีนเหลืออยูจ่  านวนหน่ึง  จึงเหมาะ
ส าหรับการเช่ือมงานท่ีตอ้งการเติมคาร์บอนท่ีผวิโลหะหรือเช่ือมโลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก ซ่ึงตอ้งใชอุ้ณหภูมิหลอม
ละลายไม่สูงมากนกั  เช่น  อะลูมิเนียม  แมกนีเซียม  และใชใ้นการบดักรีแขง็ (Brazing) ดงัแสดงในรูปท่ี  5.43 
 
 
 

รูปที5่.43 แสดงลกัษณะของเปลวคาร์บูไรซิง 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.44 แสดงลกัษณะของเปลวนิวทรัล 
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รูปที ่5.45 แสดงลกัษณะของเปลวออกซิไดซิง 
 

          2.2   เปลวนิวทรัล (Neutral  Flame ) 
                  เป็นเปลวไฟท่ีไดม้าจากการผสมกนัระหวา่งออกซิเจนกบัอะเซทิลีนในอตัราส่วน  1:1  การเผาไหม้
สมบูรณ์  ประกอบดว้ยเปลวไฟ  2  ชั้น ชั้นในเป็นกรวยเปลวมน  ระยะห่างจากปลายกรวยประมาณ  3  
มิลลิเมตร  จะมีอุณหภูมิประมาณ  6,000  F (3,150 C ) เม่ือน าไปเผาโลหะท่ีเป็นเหล็กจะหลอมละลายเป็นบ่อน ้า
โลหะคลา้ยน ้าเช่ือม  เม่ือเยน็ตวัลงจะไดแ้นวเช่ือมท่ีสะอาดมีค วามแขง็แรงเปลวไฟชนิดน้ีจึงเหมาะส าหรับการ
เช่ือมและตดัโลหะไดดี้  ดงัแสดงในรูปท่ี  5.42 
          2.3 เปลวออกซิไดซิง  (Oxidizing  Flame) 
               เป็นเปลวไฟไดม้าจากการผสมระหวา่งแก๊สออกซิเจนกบัแก๊สอะเซทิลีน โดยปรับใหอ้อกซิเจน
มากกวา่อะเซทิลีน  ลกัษณะเปลวมี สองชั้น  เปลวชั้นในเป็นรูปเปลวแหลมหดสั้นเปลวน้ีมีอุณหภูมิสูงกวา่เปลว
อีก  2  ชนิดท่ีกล่าวมาคือ มีอุณหภูมิสูงถึง  6,300 F (3,480 C)  เม่ือท าการเช่ือมจะเกิดประกายไฟหรือสะเก็ดไฟ
กระเด็นออกมาจากบ่อหลอมละลายอยา่งมาก บ่อหลอมละลายมีฟองอากาศไม่เหมาะท่ีจะน าไปใชใ้นงา นเช่ือม
เหล็ก  เพราะการเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์จะมีออกซิเจนหลงหรืออยู ่ และออกซิเจนจะเติมลงในเน้ือเหล็ก  ท าใหแ้นว
เช่ือมเปราะ  ความแขง็แรงต ่า  แต่นิยมน าไปใชใ้นการตดัโลหะแผน่บาง  ดงัแสดงในรูปท่ี  5.45 

  เป็นท่ีทราบแลว้วา่เปลวไฟท่ีใชใ้นงานเช่ือมโลหะโดยเฉพาะเหล็ก  คือ  เปลวนิวทรัล (Neutral  
Flame)  เน่ืองจากเป็นเปลวท่ีมีความเผาไหมท่ี้สมบูรณ์ ไม่มีการเติมธาตุบางตวัท่ีไม่พึงประสงคล์งในเน้ือเหล็ก  
ดงัมีโครงสร้างของเปลว  ดงัแสดงในรูปท่ี  5.46 
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รูปที ่5.46 แสดงโครงสร้างเปลวนิวทรัลของแก๊สออกซิเจนกบัอะเซทลินี  
 

       เปลวเช่ือมแก๊สออกซิเจนและอะเซทลินี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.47 แสดงเปลวนิวทรัลเปรียบเทยีบกบัอุณหภูมิในระยะต่าง ๆของเปลว  
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     เทคนิคการเช่ือมแก๊ส 
1. กรรมวธีิการเช่ือมแกส็ (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 4) 

           เม่ือมีความประสงค์ทีจ่ะเช่ือมโลหะสองช้ินให้ตดิกนั  ก่อนอืน่ต้องเช่ือมยดึ  (Tack  Weld) ที่ 

ขอบของงานทั้งสองข้างให้งานทั้งสองช้ินตดิกนัเสียก่อน  แล้วจึงเร่ิมต้นจากทางขวาไปทางซ้ายด้วยแนวนิวทรัล  โดยให้หัวทพิเอยีงท ามุมกับ
ช้ินงาน  45  องศา  ส่วนลวดเช่ือมกใ็ช้เตมิลงในรอยต่อเพือ่เพิม่เนื้อโลหะกเ็อยีงท ามุม  45  องศากบัช้ินงานเหมือนกนั  เม่ือขอบของงานเร่ิม
หลอมละลายจึเตมิลวดลงไป  และเร่ิมดันหัวทพิไปทางซ้ายด้วยความเร็วสม ่าเสมอ  ในขณะเดียวกนัต้องรักษาระยะห่างปลายของแกนกรวย  
(Inner Cone) ให้ห่างจากบ่อหลอมละลายประมาณ  3  มิลลเิมตร (1/8 นิ้ว)  ดังแสดงในรูปที ่ 5.48 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.48 แสดงทศิทางและมุมในการเช่ือมแก๊ส 

2.  การส่ายหวัทิพ 

       ขณะท าการเช่ือมผู้เช่ือมจะส่ายหัวทพิหรือไม่กไ็ด้ขึน้อยู่กบัความต้องการและลกัษณะของ  

งานทีจ่ะเช่ือม การทีส่่ายหัวทพิจะท าให้บ่อหลอมละลายมีขนาดเล ็แนวเช่ือมทีไ่ด้มีความนูนมาก ส่วนการเช่ือมโดยการส่ายหัวทพิจะท าให้ได้
บ่อหลอมละลายทีก่ว้าง และการซึมลกึทีด่ี เหมาะส าหรับการเช่ือมช้ินงานทีม่ีความหนา  ซ่ึงต้องการให้เกดิการหลอมละลายตลอดความหนา
ของงาน  โดยมีลกัษณะการส่ายหัวทพิดังแสดงในรูปที ่ 5.49  และรูปที ่ 5.50  
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รูปที ่5.49 แสดงการส่ายหัวทพิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่5.50 แสดงการส่ายหัวทพิและการส่ายลวดเช่ือม เพือ่ตามไปเติมลวดเช่ือม  
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2. เทคนิคการเช่ือม 

       ในอุตสาหกรรมทัว่ไปนอกจากจะต้องมีโลหะหลายประเภทแล้ว  ความหนาของโลหะกแ็ตกต่างกนัไปด้วย ดังน้ันการเช่ือมโลหะบางหรื
อโลหะทีม่ีความหนาจึงมีเทคนิคการเช่ือม ดังน้ัน 

2.1 การเช่ือมจากทางขวาไปซ้าย (Forehand Welding) 
           ท าการเช่ือมจากขอบของงานทางขวามือไปทางซา้ยมือจนกวา่จะส้ินสุดการเช่ือมจากทิศทางการเดินลวด
เช่ือมและเปลวเช่ือมจะน าหนา้หวัทิพ  วธีิน้ีจะสูญเสียความร้อนไปบางส่วนเน่ืองจากมีความร้อนสะทอ้นออกไป
จากผวิหนา้ของงาน  ผูเ้ช่ือมสามารถจะเพิ่มหรือลดปริมา ณความร้อนท่ีบ่อหลอมละลายไดโ้ดยปรับมุมระหวา่ง
หวัทิพกบัช้ินงาน  ถา้ตอ้งการความร้อนนอ้ยก็เอนหวัทิพใหม้าก  (ท ามุมนอ้ย)  ถา้ตอ้งการความร้อนท่ีบ่อหลอม
ละลายมาก  ก็ยกหวัทิพใหต้ั้งข้ึน (ท ามุมมาก) ดงันั้น  เทคนิคการเช่ือมแบบน้ีจึงเหมาะกบัการเช่ือมช้ินงานบาง
หรืองานท่ีมีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร หรือโลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก ซ่ึงขณะเช่ือมตอ้งปรับเพิ่มหรือลดปริมาณ
ความร้อนตลอดเวลา เช่น ทองเหลือง ทองแดง อะลูมิเนียม และการบดักรีแขง็ (Brazing) เป็นตน้ ดงัแสดงในรูป
ท่ี 5.51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.51 แสดงการเช่ือมแบบ Forehand และทศิทางการเช่ือม 
 

2.2 การเช่ือมจากซ้ายไปขวา (Backhand Welding) 
                   ท าการเช่ือมจากทางซา้ยของขอบงานเดินไปทางขวามือจนกระทัง่ส้ินสุดการเช่ือม จากทิศทางของ  
การเช่ือมจะเห็นไดว้า่  หวัทิพน าเปลวเช่ือมและลวดเช่ือม  แนวเช่ือมจะไดรั้บความร้อนเตม็ท่ี  โดยไม่มีการ
สูญเสียความร้อนหรือสูญเสียก็มีจ  านวนนอ้ยมาก  จึงท าการเช่ือมซึมลึกดีเหมาะส าหรับการเช่ือมช้ินงานท่ีมี
ความหนาเกินกวา่  6  มิลลิเมตร  ดงัแสดงในรูปท่ี  5.52 
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รูปที ่ 5.52 แสดงการเช่ือมแบบ Backhand และทศิทางการเช่ือม 
 

            ส าหรับนกัศึกษาผูเ้ร่ิมฝึกหดัการเช่ือมใหม่ๆ  ควรเร่ิมตน้ฝึกการใชเ้ทคนิคการเช่ือมแบบจากขวาไปซา้ย  
(Forehand)    ถือหวัเช่ือมใหท้ ามุมประมาณ  30-45  องศากบัช้ินงาน เปลวไฟจะพุงไปขา้งหนา้  ส่วนการ
เคล่ือนไหวหรือการส่ายหวัทิพหรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัลกัษณะของช้ินงาน    ความตอ้งการของผูเ้ช่ือมและการ
ออกแบบรอยต่อ 

3. การเช่ือมต่อชน  (Butt  Joint  Welding) 
เป็นเช่ือมต่อแบบหน่ึงท่ีนิยมใชก้นัมากในงานเช่ือมแก๊ส  ซ่ึงในงานเช่ือมนั้นจะตอ้งวางชั้นงานห่างกนั 

ในระยะใกลเ้คียงหรือเท่ากบัความหนาของงานท่ีจะเช่ือม   เพื่อสร้างรูกุญแจ (Key  Hole)  ในขณะท่ีหลอม-
ละลายท่ีรอยต่อของงานทั้งสองช้ิน  เพื่อใหเ้กิดการหลอมละลายซึมตลอดความหนาของงาน 

การวางรอยต่อน้ีจะตอ้งวางใหด้า้นท่ีส้ินสุดการเช่ือมห่างมากกวา่ดา้นท่ีเร่ิมตน้เช่ือมเน่ืองจาก  
เม่ือเช่ือมงานไดรั้บความร้อนจะขยายตวั  และโลหะจะขยายตวัติดกนั  โอกาสในการท ารูกุญแจ (Key  Hole)   
จะท าไม่ไดเ้ป็นผลท าใหก้ารซึมลึกไม่เตม็ความหนาของช้ินงาน   ซ่ึงจะท าใหผ้ลิตภณัฑ์น้ีจะไม่ผา่นการ
ตรวจสอบ    ดงัแสดงในรูปท่ี  5.53 
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รูปที ่5.53 แสดงการเว้นรอยต่อชน การเช่ือมยดึ และการสร้างรูกุญแจ  
 

การเช่ือมต่อชนช้ินงานยาวๆ  การเช่ือมยดึ  (Tack  Welding) เพียงหวัและทา้ยอาจจะไม่เพียง 
พอ  จะท าใหช้ิ้นงานท่ีเช่ือมเม่ือไดรั้บความร้อนจากเปลวไฟท่ีไม่เท่ากนั  ท าใหก้ารบิดตวั (Torsion)  เป็นเหตุให้
ผลิตภณัฑน์ั้นไม่ผา่นการตรวจสอบตอ้งทิ้งไป  ท าใหเ้กิดการสูญเสียในกระบวนการผลิต  ในกรณีเช่นน้ีสามารถ
แกไ้ขไดโ้ดยการท าการเช่ือมยดึงานใหถ่ี้ข้ึน  และล าดบัการเช่ือมยดึ  ดงัแสดงในรูปท่ี  5.54 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.54 แสดงล าดับข้ันการเช่ือมยดึทีเ่กดิจากการบิดตัวน้อยทีสุ่ด 
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       5. การเช่ือมต่อชนท่าราบ (Flat Butt Joint) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. การเช่ือมต่อชนท่าตั้ง  (Vertical Butt  Joint) 
            แนวเช่ือมจะอยูใ่นแนวด่ิง  แรงดึงดูดของโลกจะมีผลต่อน ้าโลหะในบ่อหลอมละลาย  จะท าใหน้ ้าโลหะ
ไหลยอ้นลงมาดา้นล่าง  การเช่ือมท่าตั้งน้ีมี  2  วธีิดว้ยกนั  คือ  การเช่ือมท่าตั้งเช่ือมข้ึน (Vertical  Up)  กบัการ
เช่ือมท่าเช่ือมลง  (Vertical  Down) 

7. การเช่ือมต่อชนท่าตั้งเช่ือมขึน้  (Vertical  up  Butt  Joint) 
          ในการเช่ือมท่าตั้ง  เพื่อใหไ้ดง้านเช่ือมท่ีมีคุณภาพควรเลือกวธีิการเช่ือมแบบเช่ือมข้ึนน ้าโลหะท่ีไหลยอ้น
ลงมาจะสร้างปัญหาใหก้บัผูเ้ช่ือมเป็นอยา่งมาก  อีกทั้งจะท าใหแ้นวเช่ือมนูนมากเกินความจ าเป็น  ซ้ึงปัญหาท่ี
กล่าวมาน้ีถา้ผูก้ารเช่ือมมีทคนิคการควบคุมท่ีดีจะท าใหแ้นวการเช่ือมท่ีสมบูรณ์แขง็แรง  ปัญหาต่างๆก็ลด
นอ้ยลงหรือหมดไป  โดยมีเทคนิควธีิดงัน้ี    

     7.1  ควรถือหัวทพิให้ท ามุมกบัช้ินงานประมาณ  25-80  องศา  จะถือหวัทิพใหท้ ามุมกบังานมากนอ้ยเท่าใด 
นั้นข้ึนอยูก่บัความหนาของงานเป็นส าคญั  เช่น  ถา้งานบางควรเอียงหวัทิพใหม้าก  เพราะเปลวไฟจะสะทอ้น
ออกไปจากงานส่วนหน่ึง  ถา้งานหนาก็จบัใหห้วัทิพตั้งข้ึนจนเกือบไดฉ้าก  เน่ืองจากช้ินหนาตอ้งการปริมาณ
ความร้อนในการหลอมละลายจ านวนมาก 
 เปลวไฟท่ีพุงข้ึนขา้งบนจะช่วยพยงุน ้าโลหะไม่ใหไ้หลยอ้น  และตกลงมาจากบ่อหลอมละลาย  ดงั
แสดงในรูปท่ี  5.56 
 
 

 
 

       การเช่ือมต่อชนในท่าราบ  เป็นท่าท่ี
เช่ือมง่ายท่ีสุดส าหรับผูท่ี้เร่ิมฝึกเช่ือม และ
เป็นท่าเช่ือมท่ีสามารถควบคุมบ่อหลอม
ละลาย  เพื่อใหเ้กิดการซึมลึกท่ีสมบูรณได้
ง่าย  เน่ืองจากแรงดึงดูดของโลก  ไม่มีผลต่อ
น ้าโลหะเหลวในบ่อหลอมละลาย  ถา้ไม่มี
ความจ าเป็นบงัคบัใหต้อ้งเช่ือมท่าอ่ืนแลว้ผู ้
ปฏิบติัการเช่ือมควรน าผลิตภณัฑน์ั้นมาเช่ือม
ท่าราบเป็นดีท่ีสุด  โดยมีลกัษณะการเช่ือม  
ดงัแสดงในรูปท่ี  5.55 
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       7.2  การส่ายหัวทพิในลกัษณะคร่ึงวงกลม  จะช่วยใหค้วามดนัดนัแก๊สสามารถพยงุน ้าโลหะไดบ้่อหลอม 

ละลายท่ีกวา้งข้ึน  และไดแ้นวเช่ือมท่ีมีความกวา้งเพียงพอกบัความแขง็แรงของงาน  ดงัแสดงในรูปท่ี  3.56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  การเช่ือมท่าตั้งเช่ือม  (Vertical  Down  Position) 
เป็นท่าเช่ือมท่ีเหมาะช้ินงานท่ีมีความหนาไม่มากนกั  เพื่อใหเ้กิดบ่อหลอมละลายท่ีไม่ใหญ่ 

มากนกั  การเดินและการส่ายหวัทิพตอ้งกระท าเร็วกวา่การเช่ือมข้ึน  ส าหรับช้ินงานท่ีหนาตั้งแต่  3  มม.  ข้ึนไป  
การหลอลายใหไ้ดก้ารซึมลึกท่ีดีนั้นกระท าไดย้าก  เพราะตอ้งสร้างบ่อหลอมละลายใหใ้หญ่  น ้าโลหะเหลวยิง่มี
มากก็ยิง่ควบคุมยาก  เพราะไม่มีแนวเช่ือมเก่ารองรับน ้าโลหะเช่นเดียวกบัการเช่ือมข้ึน  การเช่ือมท่าน้ีจึงไม่นิยม
เช่ือมกนั  ถา้มีโอกาสเลือกควรเลือกท่าอ่ืน 
 
 

                                                                                                                                                     รูปที ่5.57 แสดงการเช่ือมท่าตั้งเช่ือมลง 
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การเช่ือมต่อชนท่าขนานนอน (Horizontal Butt Joint) 

การเช่ือมช้ินงานในท่าขนานนอน ช้ินงานจะอยูใ่นลกัษณะตะแคงรอยต่ออยูใ่นแนวนอน  
เม่ือเช่ือมแลว้จะไดแ้นวเช่ือมอยูใ่นแนวนอน เพื่อใหไ้ดแ้นวเช่ือมท่ีดี การใหค้วามร้อนตรงรอยต่อนั้ นควรใหป้ลาย
หวัทิพเงยข้ึนไปขา้งบนเล็กนอ้ย ปลายหวัทิพท่ีเงยข้ึนไปจะท าใหเ้ปลวไฟท่ีพุง่ข้ึนไปจะช่วยพยงุน ้าโลหะไหลยอ้ย
ลงมาใหน้อ้ยท่ีสุด แนวเช่ือมท่ีไดข้อบดา้นล่างจะนูนกวา่ขอบท่ีอยูข่า้งบน 
 เม่ือเร่ิมตน้เช่ือมในท่าขนานนอน ควรเช่ือมแนวเล็กโดยการสร้างบ่อหลอมละลายขนาดเล็ก ถา้บ่อหลอม
ละลายใหญ่ เน้ือโลหะเหลวจะแขง็ตวัชา้ แนวเช่ือมจะยอ้ยลงมาตามแรงดึงดูดของโลก ผลท่ีไดจ้ะเกิด อนัเดอร์คตั 
(Undercut) ท่ีขอบบนและเกิด โอเวอร์แลป (Overlap) ท่ีขอบดา้นล่าง ดงัแสดงในรูป 5.58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     รูปที ่5.58  แสดงการเช่ือมท่าขนานนอน      รูปที ่5.59  บ่อหลอมละลายใหญ่มากเกนิไป 
                              น า้โลหะไหลย้อย 
การเช่ือมต่อชนท่าเหนือศีรษะ (Overhead Butt Joint) 
 การเช่ือมท่าเหนือศีรษะ นบัเป็นท่าเช่ือมท่ีเช่ือมไดย้ากและล าบากท่ีสุด เน่ืองจากแนวเช่ือมจะอยูด่า้นใต้
ช้ินงาน และช้ินงานเช่ือมจะอยูเ่หนือศีรษะของผูเ้ช่ือม ผูเ้ช่ือมตอ้งใชค้วามพยายามและความอดทนเป็นพิเศษ 
เน่ืองจากขณะท าการเช่ือมสะเก็ดโลหะจะตกลงบนร่างกายของผูเ้ช่ือม ดงันั้น ในการเช่ือมท่าน้ีผูเ้ช่ือมตอ้งสวมชุด
และอุปกรณ์ป้องกนัเป็นพิเศษ ต าแหน่งของหวัทิพจะเหมือนกบัการเช่ือมท่าราบ เปลวไฟท่ีเกิดจากแรงดนัของ
แก๊สบวกกบัความเหนียวของน ้าโลหะจะช่อยพยงุไม่ใหน้ ้าโลหะตกลงมา ท่ีส าคญัตอ้งใชค้วามร้อนหรือปรับเปลว
ไฟใหพ้อเหมาะ เพราะถา้บ่อหลอมละลายกวา้ง  
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และน ้าโลหะมีจ านวนมากจะท าใหย้ากต่อการควบคุมและอาจหยดลงมาได้  ดงันั้น จึงจ าเป็นอยา่งมากในการเช่ือม
ท่าน้ีท่ีจะตอ้งพิถีพิถนัในการปรับเปลวไฟเป็นพิเศษ ดงัแสดงในรูป 3.60  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  รูปที ่3.61  แสดงการเช่ือมแบบ Forehand 
                         ส าหรับงานหนาไม่เกนิ 5 มม.  ส าหรับ 
 แสดงการเคลือ่นไหวหรือการส่ายหัวทพิ                   การเช่ือมต่อชนท่าเหนือศีรษะ 
 รูปที ่5.60 แสดงการเคลือ่นไหวหรือการส่ายหัวทพิ  
                             ในการเช่ือมท่าเหนือศีรษะ 

 
 
                                                      

                    รูปที ่5.62  แสดงด้านข้างของการเช่ือมแบบ       
                                                                                                               Backhand ส าหรับเช่ือมงานหนามากกว่า 
                                                                                                               5 มม. ในการเช่ือมต่อชนท่าเหนือศีรษะ 
 
 
 

 
การเช่ือมต่อตัวท ี(T-joint Welding) 
 แนวเช่ือมท่ีไดเ้รียกวา่ ฟิลเลต (Fillet Weld) เป็นท่ีสับสนกนัเล็กนอ้ยเก่ียวกบัการต่อตวัทีในท่าต่างๆ และ
การต่อตวัทีนั้น ขอบของช้ินงานช้ินหน่ึงตอ้งตั้งอยูภ่ายในความกวา้งของช้ินงานอีกช้ินหน่ึงบริเวณใดก็ได  
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แต่ไม่ใช่ท่ีขอบของช้ินงาน เพราะจะเปล่ียนเป็นการต่อขอบไป ดงันั้นเพื่อใหเ้ขา้ใจเป็นแนวเดียวกนัจึงน ารอยต่อตวั
ทีมาแสดงท่าต่างๆ ดงัแสดงในรูปท่ี 5.63 

 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.63  แสดงการต่อตวัทีในท่าต่างๆและแนวเช่ือมแบบ Fillet 
 

เทคนิคการเช่ือมรอยต่อตัวทท่ีาราบ (Flat T-joint) 
 เน่ืองจากการเช่ือมต่อตวัทีนั้น ช้ินงานท่ีตั้งอยูจ่ะเป็นการเช่ือมบริเวณส่วนขอบของช้ินงานดงัรูป (1) ส่วน
ช้ินงานอีกช้ินหน่ึงจะเป็นการเช่ือมบริเวณตรงกลางหรือภายในผวิหนา้ของงานดงัรูป (2) ดงันั้น เม่ือใหป้ริมาณ
ความร้อนจ านวนเท่ากนั ช้ินงานช้ินท่ี   จะหลอมละลายเร็วกวา่ช้ินท่ี  ท าใหง้านเช่ือมไม่แขง็แรง ดงันั้นเพื่อให้
ปริมาณความร้อนมีจ านวนใกลเ้คียงกนัผูเ้ช่ือมตอ้งใหเ้ปลวไฟเอียงไปยงัช้ินท่ี   ใหม้ากกวา่ช้ินท่ี ดงัแสดงในรูปท่ี 
5.64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปที ่5.64  แสดงเทคนิคการเช่ือมต่อตัวทท่ีาราบ 

 
 



 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา   งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย    งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 

การเช่ือมต่อตัวทท่ีาขนานนอน (Horizontal T-joint) 
ช้ินงานต่อตวัทีท่าขนานนอนก็มีเทคนิคการเช่ือมเช่นเดียวกบัการเช่ือมต่อตวัทีท่าราบ ดงัรูปท่ี 5.65  

 
    

 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.65  แสดงการให้ปริมาณความร้อนกบัการเช่ือมต่อตัวทท่ีาขนานนอน  
 

การเช่ือมต่อตัวทท่ีาตั้งเช่ือมขึน้ (Vertical Up T-joint) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แสดงการให้ความร้อนของรอยต่อตัวทีท่าตั้งเช่ือมขึน้ 
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การเช่ือมต่อมุมท่าราบ (Flat-corner joint) 
 การเช่ือมต่อมุม ถา้ช้ินงานไม่หนามากนกัจะท าการเช่ือมท่ีมุมดา้นนอก (Outside Corner) เพียงดา้นเดียวก็
เพียงพอต่อความแขง็แรง แต่ถา้ช้ินงานมีความหนามาก ตอ้งการความแขง็แรงสูงจ าเป็นตอ้งเช่ือมทั้งสองดา้น ซ่ึง
ก่อนการเช่ือมจะตอ้งท าการเช่ือมยดึงานเสียก่อน โดยการวางใหข้อบของช้ินงานทั้งสองช้ินตั้งฉากกนั แลว้จึงท า
การเช่ือมยดึ (Tack Welding) บริเวณมุมหวัทา้ยของช้ินงาน หลงัจากนั้นจึงพลิกงานคว  ่าลงท าการเช่ือมยดึตรงกลาง
อีกสองจุด เพื่อไม่ใหช้ิ้นงานโก่งตวัหนี ดงัแสดงในรูปท่ี 5.67  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.67  แสดงข้ันตอนการเช่ือมยดึช้ินงาน เพือ่เช่ือมต่อมุมภายนอก 
 ส่วนในด้านเทคนิคการเช่ือมกเ็ช่นเดียวกบัการเช่ือมทัว่ๆ ไปทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว ดังแสดงในรูปที ่3.68  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.68  แสดงมุมของหัวทพิเช่ือมทีใ่ช้ในการเช่ือมต่อมุมเช่ือมนอกท่าราบ 
                                               (Outside Corner Joint Flat  Position) 
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การเช่ือมต่อเกย (Lap Joint) 
 ลกัษณะการต่อ คือ ช้ินงานช้ินหน่ึงจะวางเกยบนช้ินงานอีกช้ินหน่ึง ดงัแสดงในรูป การใหค้วามร้อนกบั
ช้ินงาน ถา้ใหป้ริมาณท่ีเท่ากนั ช้ินงานช้ินบนไดรั้บปริมาณความร้อนบริเวณขอบของงานจะหลอมละลายเร็วกวา่
ช้ินงานช้ินล่างเปลวไฟท่ีเผาบริเวณผวิหนา้ของช้ินงานจะหลอมละลายชา้กวา่ เป็นผลใหก้ารซึมลึกของการเช่ือม
ระหวา่งช้ินงานสองช้ินไม่เท่ากนั 
 เพื่อใหก้ารหลอมละลายเท่ากนั และมีการละลายซึมลึกท่ีท าใหแ้นวเช่ือมมีความแขง็แรงใกลเ้คียงกนั 
ผูป้ฏิบติังานเช่ือมควรปรับมุมของทิพใหช้ิ้นงานท่ีวางอยูด่า้นล่างไดรั้บปริมาณความร้อนมากกวา่ช้ินงานท่ีวางเกย
อยู ่ดงัแสดงในรูปท่ี 5.69  
 
 
 
 
 
 
 
   
               

รูปที ่5.69 แสดงการให้ความร้อนทีไ่ม่ถูกต้อง ช้ินงานทั้งสองช้ินหลอมละลายไม่พร้อมกนั 
                     งานช้ินบนละลายเร็วกว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่5.70 แสดงการให้ความร้อนทีถู่กต้อง ช้ินงานทั้งสองช้ินใช้เวลาละลายใกล้เคียงกนั 
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งานตัดโลหะด้วยแก๊ส 

หลกัการของการตัดด้วยแก๊ส 
 การตดัโลหะดว้ยแก๊ส เกิดจากการใหค้วามร้อนดว้ยเปลวไฟจากหวัตดัซ่ึงเกิดจากการผสมกนัระหวา่งแก๊ส
ออกซิเจนกบัแก๊สเช้ือเพลิงแลว้เผาช้ินงานใหร้้อนแดงดว้ยเปลวนิวทรัล และท าใหเ้กิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั 
(Oxidation) อยา่งรวดเร็ว โดยการพน่ออกซิเจนจากหวัตดัออกไปอยา่งแรงและรว ดเร็ว ช้ินงานก็จะถูกตดัขาดออก
จากกนั โดยรอยตดัจะมีลกัษณะเป็นร่องตดั (Kerf) 
 การตดัดว้ยแก๊สออกซิเจนและแก๊สเช้ือเพลิง (Oxy Fuel Gas Cutting, OCF) เป็นกระบวนการตดัโดยใช้
ความร้อนจากเปลวไฟท่ีเกิดการเผาไหมร้ะหวา่งแก๊สออกซิเจนและแก๊สเช้ือเพลิง โดยการเผาช้ินงาน (Preheat) ท่ีมี
อุณหภูมิ 1,625 องศาF (884 องศาC) จนกระทัง่เกิดบ่อหลอมละลายจากนั้นจึงเปิดวาลว์พน่ออกซิเจนบริสุทธ์ิ
ออกไปอยา่งรวดเร็ว ส าหรับแก๊สท่ีใชใ้นการเผาช้ินงานนั้นมีหลายชนิดดว้ยกนั ดงัน้ี  

1. แก๊สอะเซทิลีน(Acetylene Gas) 
2. แก๊ส MAPP (Methyl Acetylene Propadiene Gas) 
3. แก๊สโพรเพน(Propane Gas) 
4. แก๊สธรรมชาติ(Natural Gas) 
5. แก๊สไฮโดรเจน(Hydrogen Gas) 

แก๊สเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการตดันั้นมีอยูด่ว้ยกนัหลายชนิด แต่แก๊สท่ีสามารถน าไปใชต้ดัไดดี้ 
มีปริมาณความร้อนสูงและประหยดั คือ แก๊สอะเซทิลีน ซ่ึงเป็นแก๊สท่ีรู้จกักนัดีในงานเช่ือมและราคาไม่แพงนกั อีก
ทั้งเป็นแก๊สท่ีหาซ้ือไดง่้ายในประเทศไทย ดงัแสดงในตารางท่ี 3-8 
     ตารางที่ 5-8  ตารางแสดงอตัราส่วนการเผาผลาญของแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีนในขณะท่ีอุ่นช้ินงานก่อนตดั  

แก๊สเช้ือเพลิง 
(Fuel Gas) 

อตัราส่วนท่ีเหมาะสมของแก๊ส 
ออกซิเจนกบัแก๊สเช้ือเพลิง 

การเผาผลาญของแก๊สขณะท าการ 
อุ่นช้ินงานก่อนตดั (Cuft/hr) 

ออกซิเจน แก๊สเช้ือเพลิง 

แก๊สอะเซทิลีน 
แก๊สธรรมชาติ 
แก๊สโพรเพน 

1.7:1 
2.0:1 
4.5:1 

17 
56 
54 

10 
28 
12 

จากตาราง จะเห็นวา่แก๊สเช้ือเพลิงท่ีใชแ้ก๊สอะเซทิลีนมีอตัราการเผาผลาญนอ้ยกวา่แก๊ส  
  ธรรมชาติ และแก๊สโพรเพนขณะท าการอุ่นช้ินงานก่อนตดั 
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ปฏกิริิยาขณะท าการตัดด้วยแก๊สออกซิเจนกบัแก๊สอะเซทลินี 
 ปฏิกิริยาการเกิดออกซิเดชนั (Oxidation) จากการตดั มีลกัษณะการเกิดคลา้ยกบัเกิดออกซิเดชนัของสนิม
เหล็ก (Iron Oxide) เพียงแต่การเกิดออกซิเดชนัในการตดันั้นมีการเร่งใหเ้กิดโดยเร็วดว้ยออกซิเจนท่ีเติมลงไป และ
ความรุนแรงของออกซิเจนท่ีพน่ลงไป ท าใหช้ิ้นงานทะลุขาดออกจากกนั  
 ปฏิกิริยาการเกิดออกซิเดชนั ขณะท าการตดั 
 3Fe + 2O                    FeO  + 26,691 cal 
 เหล็ก + ออกซิเจน                           เหล็กออกไซด ์  +  ปริมาณความร้อน (แคลอรี) 
 เหล็กออกไซดท่ี์ไดจ้ากการตดัจะมีสีด า แขง็เปราะ มีสูตรทางเคมีคือ FeO แต่เหล็กออกไซดท่ี์เกิดจากสนิม 
(Rust) จะมีสีน ้าตาล มีลกัษณะร่วนหลุดไดง่้าย มีสูตรทางเคมี คือ FeO 
 
อุปกรณ์การตัดแก๊ส 
 อุปกรณ์การตดัแก๊สมีช้ินส่วนเช่นเดียวกบัอุปกรณ์การเช่ือมทุกอยา่ง เพียงแต่เปล่ียนจากหวัเช่ือม (Welding 
Tip) มาเป็นหวัตดั (Cutting Head) เท่านั้น ดงัแสดงในรูปท่ี 5.71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.71 แสดงชุดการเช่ือม ซ่ึงสามารถเปลีย่นจากหัวเช่ือมมาเป็นหัวตัดได้อย่างรวดเร็ว 
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ช้ินส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของการตดัแก๊สก็คือ หวัตดั (Cutting Head) ซ่ึงมีลกัษณะและช้ินส่วนต่างๆ ดงัแสดงในรูป
ท่ี 5.72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.72  แสดงส่วนต่างของหัวตัดแก๊ส 
 ส่วนส าคญัของหวัตดัก็คือ ทิพตดั (Cutting Tip) ซ่ึงลกัษณะของทิพตดันั้นมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัทิพ
เช่ือม (Welding Tip) เพียงแต่ทิพตดัมีท่อทางเดินของออกซิเจนเพิ่มอีก 1 รู ดงัแสดงในรูปท่ี 3.73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

รูปที ่5.73  แสดงการเดินของแก๊สทีใ่ช้ในการอุ่นช้ินงาน ทางเดินของออกซิเจนใช้พ่นตัด  
                                     และต้องผสมแก๊สแบบสมดุลความดัน 
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            จากรูปท่ี 3.73เป็นหวัตดัชนิดสมดุลความดนั (Equal-Pressure Torch) นัน่คือ แก๊สออกซิเจนและแก๊ส
อะเซทิลีนพุง่เขา้สู่หอ้งผสมแก๊ส (Mixing Chamber) ดว้ยแรงดนัของมนัเอง เหมาะส าหรับแก๊สท่ีเป็นถงัส าเร็จ 
ถูกจดัเก็บดว้ยความดนัสูง และพร้อมท่ีจะไหลออกมาอยา่งรวดเร็วเม่ือเปิดล้ินท่ีหวัถงั หวัตดัชนิดน้ีจะมีหอ้งผสม
แก๊สท่ีใหญ่ ท าใหก้ารผสมแก๊สสมบูรณ์มากข้ึน ท าใหไ้ดเ้ปลวไฟตดัท่ีมีอุณหภูมิสูง 
 แต่ยงัมีหวัตดัอีกชนิดหน่ึงคือ หวัตดัแบบหวัฉีด (Injector Torch) สามารถใชก้บัแก๊สออกซิเจนและแก๊ส
อะเซทิลีนท่ีมีความดนัต่างกนั หรือแก๊สท่ีการบรรจุในถงัส าเร็จท่ีมีความดนัสูงไดเ้ช่นเดียวกนั แต่หวัตดัแบบ
หวัฉีดน้ียงัสามารถใชไ้ดก้บัถงับรรจุแก๊สท่ีมีความดนัต ่าไดอี้ก จากการออกแบบหวัตดัชนิดน้ี การไหลของ
ออกซิเจนจะดึงแก๊สอะเซทิลีนท่ีมีความดนัต ่าประมาณ 6 ออนซ์ต่อตารางน้ิว (OZ /in2) หรือ 26 กรัมต่อตาราง
เซนติเมตร(26 g/cm2) เขา้ไปในหอ้งผสมเหมาะส าหรับถงัแก๊สท่ีผลิตเอง(Acetylene Generator) หรือแก๊ส
ธรรมชาติ หวัตดัชนิดน้ีจะมีหอ้งผสมแก๊สขนาดเล็ก การผสมอาจไม่ดีพอ ท าใหค้วามร้อนลดลงเล็กนอ้ย ดงั
แสดงในรูปท่ี 5.74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.74  แสดงทางเดินของแก๊สทีใ่ช้ในการอุ่นช้ินงาน ทางเดินของออกซิเจนใช้พ่นตัด  
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หัวตัดมาตรฐาน (Standard Cutting Tip) และหัวตัดแบบความเร็วสูง (Highspeed Cutting Tip)  
 หวัตดัมาตรฐานนั้น รูของออกซิเจนพน่ตดัจะมีขนาดเท่ากนัโดยตลอด แต่หวัตดัแบบความเร็วสูงจะ
ออกแบบใหอ้อกซิเจนพน่ตดัเดินทางไดเ้ร็วและสะดวก โดยออกแบบใหรู้ทางเดินของออกซิเจนความดนัสูง
ก่อนพน้ปลายทิพประมาณ 6-13 มิลลิเมตร มีมุมผายออกโดยรอบ 4 องศา ท าใหแ้ก๊สพน่ตดัออกมาได้เร็ว และมี
แรงดนัสูงสามารถตดัช้ินงานไดเ้ร็วกวา่หวัตดัมาตรฐาน ดงัแสดงในรูปท่ี 5.75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.75  แสดงลกัษณะของหัวตัดมาตรฐาน และหัวตัดแบบความเร็วสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.76  แสดงลกัษณะทพิตัดของแก๊สโพรเพนและแก๊สธรรมชาติ กบัทพิตัดของแก๊สอะเซทลินี  
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ตารางที ่5-9  แสดงการเลอืกขนาดของทพิตัดให้เหมาะสมกบัชนิดของแก๊สเช้ือเพลงิ  

ชนิดของแก๊ส 
นัมเบอร์ของทพิตัดทีใ่ช้ในการอุ่นช้ินงาน 

(Number of Preheat Head) 
อะเซทิลีน(Acetylene) 1-6 
แก๊สโพร(Propane Gas) ใชทิ้พตดัแบบสองช้ินประกอบ 
แก๊สธรรมชาติ(Natural Gas) ใชทิ้พตดัแบบสองช้ินประกอบ 

การถอดทพิตัดออกจากทอร์ช 
 เน่ืองจากทิพตดัตอ้งท างานอยูก่บัความร้อนอยูเ่สมอ บางคร้ังจึงท าใหเ้กลียวขยายตวัและอดัแน่น ดงันั้น 
การถอดทิพตดัออกจากทอร์ชเพื่อเปล่ียนทิพตดัอนัใหม่นั้น ก่อนอ่ืนตอ้งทิ้งไวใ้หเ้ยน็ไดห้รือไม่ ถา้ยงัแขง็อยูใ่ห้
ใชค้อ้นไมห้รือคอ้นพลาสติกเคาะท่ีดา้นบนของทอร์ชดว้ยแรงเคาะพอประมาณเพื่อกระตุน้ใหเ้กลียวขยบัตวั 
หลงัจากนั้นจึงใชป้ระแจคลายทิพตดัอีกคร้ังหน่ึง จะเห็นวา่ทิพตดัคลายออกไดโ้ดยง่าย ดงัแสดงในรูปท่ี 3.77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่5.77  แสดงการใช้ค้อนพลาสติกเคาะทีด้่านบนของทอร์ชเพือ่กระตุ้นเกลยีวให้คลายออกได้โดยง่าย 
 

เคร่ืองตัดแกส็ 
 เคร่ืองตดัแก๊ส มีหลกัการท างานเหมือนกบัการตดัดว้ยมือทุกอยา่ง เพียงแต่วา่แทนท่ีจะใชก้ารเคล่ือน
ดว้ยมือและแขน แต่เคร่ืองตดัแก๊สจะเคล่ือนหวัตดัดว้ยมอเตอร์ โดยจะเคล่ือนไปตามรางท่ีท าไว ้สามารถตดัได้
ทั้งตดัตรงและตดัโคง้ ดงัแสดงในรูปท่ี 5.78  และรูปท่ี 5.79  
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รูปที ่ 5.78  แสดงลกัษณะของเคร่ืองตัดแก๊สชนิดเคลือ่นทีไ่ด้ (Portable Flame-Cutting Machine) 
                            สามารถใช้ตัดวงกลมได้ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่ 5.79  แสดงลกัษณะของเคร่ืองตัดแก๊สชนิดเคลือ่นทีไ่ด้ ซ่ึงใช้ในการตัดตรงโดยเคลือ่นไปบนรางตัด  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่5.80  แสดงการเร่ิมต้นปรับเปลวไฟทีเ่กดิจากแก๊สอะเซทลินี โดยปรับให้ขาดจากปลายทพิก่อน  
        จากน้ันจึงลดวาล์วให้เปลวไฟหดตัวกบัปลายทพิส้ินสุดข้ันตอนนีจึ้งเปิดวาล์วออกซิเจนออกมา 

 
 

 
 



 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา   งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย    งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 

ปฏกิริิยาของการตัดด้วยแก๊ส 
 หลงัจากท่ีอุ่นช้ินงาน (Preheat) จนกระทัง่ผวิงานร้อนแดงมีสีสุกสวา่งและผวิงานดา้นท่ีถูกเผาดว้ย
เปลวไฟเร่ิมหลอมละลายจึงกดแขนตดั เพื่อปล่อยใหอ้อกซิเจนแรงดนัสูงออกมาท าปฏิกิริยากบับ่อหลอมละลาย
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั (Oxidation) อยา่งรวดเร็ว ในขณะเดียวกนัออกซิเจนแรงดนัสูงก็จะดนัใหบ้่อหลอม
ละลายทะลุขาดออกจากกนัเกิดเป็นร่องตดั (Kerf) ดงัแสดงในรูปท่ี 5.81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่5.81  แสดงลกัษณะการตัดและการเกดิปฏิกริิยาเคมี 

 
หมายเหตุ :  
 ปริมาณออกซิเจนมากกวา่แก๊สอะเซทิลีนหรือเปลวออกซิไดซิง ไม่แนะน าใหน้ าไปใชใ้นการอุ่น
ช้ินงานเน่ืองจากจะท าใหเ้กิดฟองอากาศเม่ือโลหะหลอมละลาย และการท่ีใชเ้ปลวนิวทรัลอุ่นช้ินงานนั้น เม่ือ
พน่ออกซิเจนความดงัสูงออกมาเปลวไฟท่ีไดจ้ะเป็นเปลวออกซิไดซิงอ่อนๆ  
 
 
 
 

 

 

 



 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา   งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย    งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 

มุมเดินและระยะห่างระหว่างกรวยไฟกบัช้ินงาน 
 ในการตดั ผูป้ฏิบติังานตอ้งเคล่ือนหวัตดัไปในทิศทางการตดัดว้ยความเร็วสม ่าเสมอ และควรถือหวัตดั
เอนเล็กนอ้ยประมาณ 5-10 องศา หรือมีมุมเดิน 90-95 องศา นัน่เอง การเอนหวัตดัน้ีจะช่วยใหส้ามารถตดัโลหะ
แผน่บางไดดี้ ดงัแสดงในรูปท่ี 5.82 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.82  แสดงการถือหัวตัดให้มีมุมเดิน 90-95 องศา 
 ขณะท าการตดัโดยเคล่ือนหวัตดัไปขา้งหนา้นั้น ตอ้งควบคุมใหก้รวยไฟ (Inner Cone) อยูห่่างจาก
ผวิหนา้ช้ินงาน 3-10 มิลลิเมตร ดงัแสดงในรูปท่ี 5.83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.83  แสดงระยะห่างระหว่างกรวยไฟกบัช้ินงานทีเ่หมาะสมในการตัด  
 

 



 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา   งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย    งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 

      ล าดบัขั้นการตดั 
 การตดัตอ้งเร่ิมตน้ตดัท่ีขอบของแผน่เหล็ก โดยถือทอร์ชใหทิ้พติดตั้งฉากหรือเอนเขา้หาช้ินงานเล็กนอ้ย 
ดงัแสดงในรูปท่ี 5.84  
 
 
 

                                                                                                     รูปที ่5.84  แสดงการเร่ิมตดัท่ีขอบของช้ินงาน 
                                  โดยเอนทิพตดัเขา้หาช้ินงานเล็กนอ้ย 
 
 
 
 
  

                   การเร่ิมตน้ตดัท่ีขอบของช้ินงานน้ีจะท าใหช้ิ้นงานรับความร้อนไดเ้ร็วและจะร้อนแดงในไม่ชา้ เม่ือ
ขอบของงานร้อนแดงจนกระทัง่เร่ิมหลอมละลายในช่วงน้ีควรใหก้รวยไฟห่างจากบ่อหลอมละลาย 6-8 
มิลลิเมตร จึงกดแขนตดัเพื่อปล่อยใหอ้อกซิเจนแรงดนัสูงพุง่ออกมา ในช่วงน้ีออกซิเจนจะพุ่ งออกไปกระแทก
บ่อหลอมละลาย น ้าโลหะเหลวจะกระเด็นออกมาจ านวนมากในช่วงน้ี ควรถือหวัตดัใหก้รวยไฟห่างจากบ่อ
หลอมละลาย 13-16 มิลลิเมตร ถือหวัตดัใหอ้ยูใ่นระยะน้ีในช่วงระยะเวลาหน่ึง หลงัจากช้ินงานถูกเจาะไชจน
ทะลุแลว้จึงลดระยะห่างระหวา่งกรวยไฟกบับ่อหลอมละลายลงมาเหลือ 6-8 มิลลิเมตร เช่นเดิม ดงัแสดงในรูปท่ี 
5.85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่5.85  แสดงการเร่ิมตน้ตดัการเจาะทะลุ และระยะห่างระหวา่งกรวยไฟกบับ่อหลอมละลาย 
 
 
 



 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา   งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย    งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 

ช่ือเร่ือง  งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 
 

                  ถา้โลหะท่ีน ามาตดัมีความหนามาก จ าเป็นท่ีตอ้งมีการส่ายหรือเคล่ือนท่ีทิพเป็นวงกลมขนาดเล็ก เพื่อ 
ใหก้ารเจาะทะลุกระท าไดง่้าย   ดงัแสดงในรูปท่ี 5.86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 5.86  แสดงเทคนิคการตดัโดยให้รอยตดัอยู่ในแนวด่ิง 
 

การตดัตรงโดยให้รอยตดัอยู่ในแนวด่ิง  เพื่อให้ได้รอยตัดที่มีขนาดเล็กแคบ  และ
เป็นการประหยดัเนือ้โลหะที่สูญเสียไป  ถ้ามีการเตรียมการที่ดี  ใช้เทคนิคการตัดที่
ถูกต้องแล้ว  จะท าให้การตัดด าเนินไปด้วยความสะดวกโดยไม่หยุดชะงกัระหว่างทาง  
การหยุดชะงกัระหว่างทางจะท าให้ขอบของการตัดมีต าหนิ  จ าเป็นต้องเพิ่มระยะเวลา
และค่าใช้จ่ายในการตกแต่งรอยตัดมากขึน้ในภายหลัง 

จากเหตุผลขา้งตน้  ผู ้ ปฎิบติังานตดัตอ้งถือดา้มทอร์ชตดัโดยใหรู้อุ่นช้ินงานจ านวน 2 รู และ รูพน่
ออกซิเจนอยูใ่นแนวเดียวกนักบัแนวตดัท่ีขีดไว ้ โดยท่ีรูอุ่นช้ินงานอีก 2 รู  เดินคู่ขนานไปกบัแนวตดั  ดงัแสดง
ในรูปท่ี5.87 

 
 

81 



 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา   งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย    งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.87 แสดงการควบคมุทิพตดัตรงโดยที่ร่องตดัอยู่ในลกัษณะด่ิง 

เทคนิคการตดัตรงโดยให้รอยตดับากเฉียง 

ในการตดับากเฉียงก็เช่นเดียวกนั ผูป้ฎิบติังานตอ้งควบคุมทอร์ชโดยใหรุ้พน่ออกซิเจนแรงดนัสูงเพื่อน
ตดัใหอ้ยูต่รงแนวตดัท่ีขีดไว ้ และรูอุ่นช้ินงานทั้ง 4 รู   อยูใ่นต าแหน่งขนานไปกบัแนวตดัขา้งละ 2 รู ดงัแสดง
ในรูปท่ี 5.88  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.88 แสดงการควบคุมทพิตัดในการตัดบากเฉียง 
 



 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา   งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย    งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 

ความเร็วในการเคลือ่นหวัตดั 

ความเร็วในการเคล่ือนหวัตดัตอ้งเหมาะสมและสม ่าเสมอ ถา้เคล่ือนหวัตดัเร็วเกินไปจะท าใหช้ิ้นงานไดรั้บความร้อน
นอ้ย  การเกิดออกชิเดชนัไม่เพียงพอต่อการตดั ท าใหน้ ้ าโลหะในบ่อหลอมละลายสะทอ้นข้ึนมา ช้ินงานไม่ถูกตดัขาด เกิดต าหนิ
ท่ีขอบของรอยตดั  ท าใหเ้สียวค่าใชจ่้ายเพ่ิมในการตกแต่ง  หรือตอ้งตดัใหม่  ดั้งนั้น  ความเร็วในการเคล่ือนหวัตวัมีความส าคญั
อยา่งยิง่  ในขบวนการตดั ความเร็วในการตดัข้ึนอยูก่บัความหนาของช้ินงานถา้ช้ินงานหนาตอ้งการปริมาณความร้อนในการ
ออกชิเดชนันาน  จ าเป็นตอ้งเดินหวัตดัอยา่งชา้ๆ ดงัแสดงในรูปท่ี 5.89  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.89  แสดงความเร็วตัดเป็นอตัราส่วนแปรผนัตามความหนาของช้ินงาน  
จากรูปท่ี 5.89 สัญญาลกัษณ์ (ก) แสดงอตัราส่วนความเร็วตดัของเคร่ืงตดัช่ึงเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็ว

สม ่าเสมอ สัญญาลกัษณ์ (ข) แสดงอตัราส่วนความร้อนตดัของการตดัดว้ยมือช่ึงจะเดินชา้กวา่การตดัดว้ยเคร่ือง
ตดั เน่ืองจากการตดัดว้ยมือ การเคล่ือนหวัตดัจะไม่สม ่าเสมอ  
           จากสัญญาลกัษณ์ทั้งสองจะเห็นวา่  ความเร็วท่ีใชใ้นการตดัจะแปรผนัไปตามความหนาของช้ินงาน  ถา้
ชินงานบางก็สามารถเคล่ือนหวัตดัเร็วได ้แต่ถา้ช้ินงานหนาก็ตอ้งเคล่ือนหวัตดัไหช้า้ลงเพื่อใหไ้ดก้ารตดัท่ี  
สมบรูณ์ 
การใช้อุปกรณ์ช่วยตัด 

การตดัแผน่โลหะจะตดัไดย้ากกวา่แผน่โลหะบาง เช่น การตดัแผน่โลหะหนา 6 มิลิเมตรหรือนอ้ยกวา่  
สามารถตดัไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคการตดั  แต่ถา้เป็นโลหะหนา  เช่น 13 มิลิเมตร หรือหนากวา่  อาจจะ
ตดัไม่ขาดถา้ตดัไม่ถูกวธีิ  โดยเฉพาะการตดัท่ีหนกัและยาก เช่น การตดัแผน่เหล็กท่ีหนา 305 มิลิเมตร (12 น้ิว) 
หรือหนากวา่  จ  าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์และเทคนิคการตดัช่วย เพื่อป้องการผดิพลาด  

 

 
 



 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา   งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย    งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 
                  การใชเ้หล็กฉากประกิบในการตดัเป็นเทคนิควธีิหน่ึงท่ีจะช่วยใหก้ารเคล่ือนท่ีตดั เท่ียงตรงและ
สม ่าเสมอ สามารถช่วยในการตดัไดต้รงตามต าแหน่งท่ีตอ้งการ  ดงัแสดงในรูปท่ี 5.90  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.90  แสดงการใช้เหลก็ฉากช่วยในการตัด 
                  การใชล้อ้ประกอบหวัตดั  ช่วยใหส้ามารถตดัตรงและตดัโคง้ไดเ้ป็นอยา่งดี ช่วยใหก้ารตดัง่ายข้ึนและ
ไดแ้นวตดัท่ีมีคุณภาพ  ดงัแสดงในรูปท่ี 5.91  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 รูปที ่5.91  แสดงการใชล้อ้ประกอบหวัตดัช่วยใหก้ารตดัดว้ยมือมีความเท่ียงตรงสูง   
  
 
 

                                 รูป (ก) เป็นการประกอบล้อเข้ากบัหัวตัดใช้ในการตัดวงกลมหรือส่วนโค้ง  
                                  รูป (ข) เป็นการประกอบล้อเข้ากบัหัวตัดใช้ในการตัดตรงได้ดี 
 
 
 
 



 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา   งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย    งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 

สแลกและการเกิดสแลก 

สแลกเป็นเศษวสัดุอย่างหน่ึงทีเ่กดิจากการตัด  สแลกมี 2 ชนิด  คือ สแลกอ่อนและสแลกแขง็ 
* สแลกอ่อน จะเป็นลกัษณะรูพรุน เปราะ สามารถเคาะออกไดง่้ายจากกรอยตดั 
* สแลกแข็ง เกิดจากเน้ือโลหะท่ีไม่เกิดการออกชิเดชนั หรือออกชิเดชนัไม่หมด  รวมตวักบัสแลกอ่อน 

ท าใหเ้กิดเป็นสแลกแขง็ท่ีบริเวณดา้นใตข้องรอยตดั  เคาะออกไดย้ากจ าเป็นตอ้งใชก้ารเจียระไนออก  สแลกแขง็
เกิดจาการตดัท่ีไม่ถูกตอ้งหรือทิพตดัสกปรก หรือท าการอุ่นช้ินงานมากเกิดไป  หรือเดิ นชา้เกินไป  หรือ
ระยะห่างเปลวไปกบัช้ินงานห่างมากเกินไป  หรือความดนัของออกชิเจนมากเกินไป 

เพื่อใหไ้ดช้ิ้นงานท่ีมีรอยคดัสะอาด ไหมี้สแลกแกะติด  ท าใหป้ระหยดัเวลาในการเคาะน าสแลกออกผู ้
ปฎิบติังานตดัควรถือใหห้วัตดัเอนเล็กนอ้ยประมาณ 1-2 องศา  สแลกจะถูกเป่าออกไม่ติดอ ยูใ่นส่วนท่ีเป็นเศษ
วสัดุ  ดงัแสดงในรูปท่ี 5.92  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

รูปที ่5.92  แสดงการเอนหวัตดัเล็กนอ้ย ท าใหไ้ม่มีสแลกเกาะติดช้ินงานท่ีน าไปใชง้าน 
 

การให้ความร้อนแผ่นเหลก็หนา 
หวัตดัดว้นมือ (Hand Torch)  ทัว่ไปไม่สามารถตดัโลหะท่ีหนากวา่ 178 มิลิเมตร(7 น้ิว)  ถึง 254 มิลิ

เมตร (10 น้ิว)  ได ้ แต่หวัตดัขนาดใหญ่ซ้ึงมีความเร็วในการไหลของแก๊สในอตัรา 600 คิวบิกฟุตต่อชัว่โมง 
(2830ลิตรต่อนาที)  สามารถตดัโลหะไดห้นาถึง 4 ฟุต (1.2 เมตร) 

ในการใหค้วามร้อนแก่ช้ินงานท่ีหนามากๆเช่นน้ี  จะร้อนชา้และเสียเวลามาก  ดั้งนั้น  เพื่อใหช้ิ้นงา น
หนาๆร้อนแดงและเกิดออกซิเดชนัไดเ้ร็ว  ตอ้งใชล้วดเสริมเขา้ไปในเปลวไฟ  ซ่ึงจะช่วยใหส้ามารถท าการ
เร่ิมตน้ตดัไดเ้ร็วข้ึน   
 
 
 



 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา   งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย    งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 

 
 
 
 
 

                      

รูปที่ 5.93    แสดงการเสริมลวดขณะอุน่ชิน้งาน ส าหรับชิน้งานที่มีความหนามาก ๆ  

                                           ช่วยให้สามารถท าการเร่ิมต้นตดัได้เร็วขึน้ 

 

การตดัโลหะแผ่นบาง 

การตดัโลหะแผน่บางซ่ึงมีความหนาเกจ 18 จนถึงเกจ 11  จะตอ้งถือทอร์ชใหห้วัทิพเอนเป็นมุมแหลม
ใหม้ากจากผวิหนา้ของช้ินงาน  จึงจะท าใหร้อยตดัท่ีเรียบและมีสแลกเกาะติดเล็กนอ้ย  ดงัแสดงในรูปท่ี 5.94 

 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่5.94  แสดงการควบคุมหวัทิพในการตดัโลหะแผน่บาง 

 

การตดัวงกลม 

การเจาะแผน่โลหะใหไ้ดรู้ขนาดใหญ่จ าเป็นตอ้งใชก้ารตดัดว้ยแก๊ส  เน่ืองจากการตดัดว้ยวธีิอ่ืนกระท า
ไดย้าก  เสียเวลา  และค่าใชจ่้ายสูง   การตดัดว้ยแก๊สน้ี  ก่อนอ่ืนใหผู้ป้ฎิบติังานเร่ิมตน้ตดับริเวณพื้นท่ีภายในให้
เป็นเศษวสัดุเสียก่อน  จากนั้นจึงเคล่ือนตดัในลกัษณะโคง้เพื่อเดินเขา้หาแนวตดัวงกลมท่ีตอ้งการ  การตดัให้
เอียงหวัทิพเล็กนอ้ย  โดยใหเ้ปลวไฟพุง่ไปยงัเศษวสัดุ  จะท าใหส้แลกไปเกาะติดอยูท่ี่ เศษวสัดุ  เม่ือส้ินสุดการ
ตดั  แผน่วงกลมภายในจะหลุดตกลงมาไดร้อยเจาะรูขนาดใหญ่ท่ีมีรอยตดัสะอาดและเรียบ  



 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา   งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย    งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

รูปที ่5.95  แสดงเทคนิควธีิในการตัดวงกลมภายในขนาดใหญ่ด้วยหัวทพิแก๊ส  

 

การตัดท่อ (pipe cutting) 
การตดัท่อดว้ยมือ (freehand cutting)  ส าหรับท่อขนาดเล็ก ขนาด 76 มิลลิเมตร (3น้ิว) หรือต ่ากวา่  

สามารถท าการตดัโดยการถือทอร์ชใหห้วัตดัอยูใ่นแนวด่ิง  และเคล่ือนตดัมายงัดา้นขา้งทั้งสองขา้งไดเ้ลย  
เน่ืองจากท่อมีขนาดเล็ก  หลงัจากนั้นใหห้มุนท่อพลิกข้ึนเพื่อท าการตดัดา้นล่างต่อไป   ดงัแสดงในรูปท่ี 5.96 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่5.96  แสดงการตัดท่อทีม่ีขนาดเลก็ 
ส าหรับท่อขนาดใหญ่หรือโตกวา่ 76 มิลลิเมตร (3น้ิว)  ผูป้ฎิบติังานตอ้งถือทอร์ชโดยใหห้วัทิพตั้งฉาก

กบัผวิโคง้เทคนิคตดัแบบน้ี  เหมาะส าหรับท่อขนาดใหญ่ท่ีมีผนงัหนา  แต่ก็ตดัท่อขนาดเล็กไดดี้เช่นเดียวกนั  
 

 
 
 
 



 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา   งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย    งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 
 

เน่ืองจากท่อมีขนาดใหญ่  ไม่สามารถหมุนท่อได ้ ดงันั้น  การตดัควรตดัต่อเน่ืองจนกระทัง่มาบรรจบ
กบัรอยตดัในระยะเร่ิมตน้  ดงัแสดงในรูปท่ี 5.97 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่ 5.97  แสดงการควบคุมหัวตัดให้ตั้งฉากกบัผวิโค้งในการตัดท่อขนาดใหญ่  และทศิทางตัด  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 5 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย งานเช่ือมไฟฟ้า คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  งานเช่ือมไฟฟ้า จ านวนคาบ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           •  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  / บูรณาการปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงคุณลกัษณะ  3D  

                            5.   ใชว้ธีิปฏิบติังานเช่ือมแก๊สออกซิเจน-อะเซทิลีนไดถู้กตอ้งดว้ยความปลอดภยัลดค่าใชจ่้าย
และคุม้ค่ากบัการท างานในระยะยาวตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D   
 (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 5) 
 
 



ใบรายละเอยีดการสอน 

      วชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้     รหัสวชิา  2103 – 1005 
                             หน่วยที่  5       ช่ือหน่วย งานเช่ือมแก๊ส     ผู้สอน  นายมนูญ     วนิทะไชย 
             ============================================================================================ 

1. จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม (นกัศึกษาสามารถ....)    
         (ด้านความรู้) 

1. อธิบายวธีิการเช่ือมแก๊สไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
        (ด้านทักษะ) 
              2.     จ าแนกชนิดของเปลวไฟในการเช่ือมแก๊สไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
              3.     เลือกใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเช่ือมแก๊สไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
              4.    ปฏิบติังานเช่ือมแก๊สออกซิเจน-อะเซทิลีนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง          
         (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D) 
              5.   ใชว้ธีิปฏิบติังานเช่ือมแก๊สออกซิเจน-อะเซทิลีนไดถู้กตอ้งดว้ยความปลอดภยัลดค่าใชจ่้ายและคุม้ค่ากบัการ
ท างานในระยะยาวตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D   
 2.  การน าเข้าสู่บทเรียน   (อุปกรณ์ช่วยสอน) 
          -    ส่ือ powerpoint , เคร่ืองฉายโปรเจทเตอร์ , หนงัสือเรียน วชิางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ 
3. ปฏิบัตกิาร         

เวลา   -   นาที 10 40 10 150 20 10 หมายเหตุ 
จุดประสงค ์             

ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน             
ขั้นบอกกล่าว บรรยาย             

ถาม-ตอบ             
ศึกษาดว้ยตนเอง             
สรุป             

ขั้นบรรยาย แบบสาธิต             
แบบฝึกหดั             

       ขั้นส าเร็จ             
ระดบักิจกรรม
ของนกัเรียน
นกัศึกษา 

สูง             
ปานกลาง             
ต ่า             

 
 
 
 

อุปกรณ์ช่วยสอน 

เคร่ืองฉายโปรเจทเตอร์             
ใบความรู้             
ใบบอกกล่าว             
ใบงาน             
ใบทดสอบ             
ต ารา             
ของจริง,ตวัอยา่ง             
อุปกรณ์การทดลอง             
เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร             
วสัดุฝึก             



ใบกจิกรรมการเรียนการสอน 

                                      วชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้     รหัสวชิา  2103 –1005 
                         หน่วยท่ี  5   ช่ือหน่วย   งานเช่ือมแก๊ส              ระดบั  ปวช 

ล าดับขั้นการสอน การเรียนการสอน 
รายการส่ือ, 
อุปกรณ์

,เคร่ืองมือ 
1. ขั้นสนใจ

ปัญหา 
(Motivation) 

 
 
 
2.  ขั้นศึกษา

ขอ้มูล 
 (Information) 

 
 
3. ขั้นพยายาม 

(Application) 
 
 
 
 
 
4. ขั้นส าเร็จผล 

(Progress) 

1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวดัความรู้พื้นฐาน 
2. แจง้จุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 5 งานเช่ือมแก๊ส    และ การให้
ความร่วมมือของนกัศึกษาในการท ากิจกรรม 
3.  ครูเล่าถึงการปฏิบติังานเช่ือมแก๊สและตดัดว้ยแก๊สในลกัษณะงานต่างๆ 
4.  ครูถามนกัเรียนถึงงานเช่ือมแก๊สใชแ้ก๊สชนิดใดบา้ง 

5. ผูเ้รียนมีการตอบค าถามการอิสระ(Democracy ดา้นประชาธิปไตย:3D)  
6. ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้เน้ือหาในหน่วยการเรียนท่ี 5 งานเช่ือมแก๊ส               

7.  ครูผูส้อนอธิบายเน้ือหาในหน่วยท่ี 5 ตามจุดประสงคก์ารการเรียนรู้เชิง
พฤติกรรม 
8.  ผูเ้รียนฟังครูค าบรรยายตามเน้ือหาในสไลดส่ื์อการเรียน 
 9.  ผูเ้รียนคิดตามและท าความเขา้ใจในเน้ือหางานเช่ือมแก๊ส               
10.  ครูอธิบายหลกัการและเทคนิคการเช่ือมแก๊ส               
 11.   ผูเ้รียนมีการถาม -ตอบภายในกลุ่มอยา่งอิสระ 
12.  ครูผูส้อนอธิบายเน้ือหาเพิ่มเติมในหน่วยท่ี 5  งานเช่ือมแก๊ส               
13.  ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นมีการตอบค าถามการอิสระ  
14.  ครูสรุปจากท่ีนกัศึกษาน าเสนอขอ้มูลพร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติม และสรุป
เน้ือหาตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ตามหวัขอ้สาระส าคญัพร้อมทั้งปลูกฝังให้
นกัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ดูหนงัสือและเอกสารประกอบการเรียนอยา่ง
สม ่าเสมอ และฝึกการคิดวเิคราะห์ส่งเสริมใหใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์   
(ส่งผลท าใหห่้างไกลจากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยั
จากยาเสพติด : 3D 
 15.  ใหแ้ต่ละคนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 16.  ตรวจแบบทดสอบ 

 
- เคร่ืองฉายโป
รเจทเตอร์ 
-  หนงัสือเรียน
วชิา งานงาน
เช่ือมและโลหะ
แผน่เบ้ืองตน้      
- .ใบงาน 
-  ใบทดสอบ 
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 5  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้      สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย  งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 

ช่ือเร่ือง.  งานเช่ือมแก๊ส  จ านวนคาบ 4 

การบูรณาการกบัคุณลกัษณะ 3 D แก่ผู้เรียน 
 
 

ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 
 1.  การท างานร่วมกนัโดยแลกเปล่ียนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
  2.  การใหผู้ฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียน 
              3. การยกมือในการถาม-ตอบค าถาม 
 
 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) 
        1.  มีความตรงต่อเวลาในการเรียน (ความรับผดิชอบ) 
       2.  มีหลกัการและเทคนิคการงานเช่ือมแก๊ส อยา่งถูกตอ้งระเอียดรอบคอบ และประหยดัเวลาในการใช้
งาน(ความประหยดั) 
    3.   มีความเพียรพยายามใฝ่เรียนรู้ในการเรียน (ความ ขยนั ความอดทน)  
       4. ใหค้วามร่วมมือและความสามคัคีกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม  
 
 

ด้านภูมิคุ้มกนัภยัจากยาเสพตดิ(Drug - Free)  
 ปลูกฝังใหน้กัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ และฝึกการคิดวเิคราะห์ส่งเสริมให้
ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์   (ส่งผลท าใหห่้างไกลจากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยัจาก
ยาเสพติด : 3D  
 
 
 
 



 
 
 
 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 5  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย  งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  งานเช่ือมแก๊ส จ านวนคาบ 4 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 
 ก่อนเรียน 

             1. จดัเตรียมเอกสารประกอบการเรียน ส่ือการเรียนการสอนตามท่ีอาจารยผ์ูส้อนและบทเรียนก าหนด   
             2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเร่ืองความรู้พื้นฐานงานเช่ือมแก๊ส แลว้เปล่ียนกนัตรวจค าตอบ 
             3. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 5    

 ขณะเรียน 
2. จากการจดบนัทึกการบรรยายและตามส่ือการเรียนการสอน  
3. จากการถาม – ตอบค าถาม 
4.   ร่วมกนัสรุปเน้ือหา งานเช่ือมแก๊ส               
5. การท าใบงาน  

 
 หลงัเรียน 

             1.  ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
             2.  ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 
 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

1.   ใบงานท่ีไดรั้บมอบหมายของนกัเรียน 
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 5  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย  งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  งานเช่ือมแก๊ส จ านวนคาบ 4 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
 1.  หนงัสือเรียนวชิา งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ (ใชป้ระกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมขอ้ท่ี 1-5) 
             2.   แบบทดสอบก่อนเรียน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นเตรียม ขอ้ 1 
             3.   แบบทดสอบหลงัเรียน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นส าเร็จ ขอ้ 4 
             4.  แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นสรุป  ขอ้ 4 
             5. แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียน - หลงัเรียน  และแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน ใชป้ระกอบในขั้นเตรียมและ
ขั้นสรุป 
             6. แบบประเมินผลงานตามใบงาน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน  ขอ้ 2  
             7. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน ขอ้ 2 
 
 ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 
 

                         -- 
         
 
 
ส่ือของจริง 
 
                          _ 

 
 

 

14 



 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 5  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย  งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  งานเช่ือมแก๊ส จ านวนคาบ 4 

แหล่งการเรียนรู้ 
    
     ในสถานศึกษา 

1. หอ้งสมุด ตึกวทิยบริการ  ในหนงัสือวชิางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้, , งานโลหะแผน่
พื้นฐาน เป็นตน้ 

2. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาขอ้มูลทาง Internet 
 
    นอกสถานศึกษา 

1. การฝึกปฏิบติังานเช่ือมในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ในพื้นท่ี  

2. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 

การบูรณาการ/ความสัมพนัธ์กบัวชิาอืน่ 
 

            1.  บูรณาการกบัวชิางานเช่ือมโลหะ1 และงานเช่ือมโลหะ 2 
            2.  บูรณาการกบัวชิางานโลหะแผน่พื้นฐาน 
            3.  บูรณาการกบัวชิางานประกอบช้ินส่วนอุตสาหกรรม 
            4.   บูรณาการกบัวชิาวถีิธรรมวถีิไทย   ดา้นการพดู  การอ่าน  การเขียน และการฝึกปฏิบติัตน

ทางสังคมดา้นการเตรียมความพร้อม  ความรับผดิชอบ และความสนใจใฝ่รู้ 
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 5  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย  งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  งานเช่ือมแก๊ส จ านวนคาบ 4 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

       ก่อนเรียน. 
                     ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
 
            ขณะเรียน 

1. แบบประเมินการท างานเป็นกลุ่ม 
2. สังเกตการท างานกลุ่มในการท างาน 

     
 
            หลงัเรียน 

1. ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
          
                   -   
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 5  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย  งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 

ช่ือเร่ือง.  งานเช่ือมแก๊ส จ านวนคาบ 4 

รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่1 - 5) 
การวดัและประเมินผล 
1. การวดัผล  วดัผลโดยวธีิการดงัน้ี 

1.1 แบบฝึกหดัปรนยั  1   ตอน  ตอนละ  5  คะแนน  รวม  5  คะแนน 
1.2 การท าใบงาเป็นกลุ่ม  5  คะแนน (การเตรียมตวั  2 คะแนน,รูปแบบการน าเสนอ  3 คะแนน) 
1.3 แบบวดับูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม รอยขีด( / ) ละ  1  คะแนนสะสมปลายภาค  30  คะแนน 

2.  การประเมินผล การประเมินโดยถือเกณฑ์ 
เกณฑ ์( คะแนนเตม็ 20 คะแนน) 
       คะแนนระหวา่ง  0 -7  คะแนน    อยูร่ะดบัตอ้งปรับปรุงแกไ้ข  (1) 
       คะแนนระหวา่ง  8 – 10 คะแนน อยูร่ะดบัตอ้งปรับปรุงแกไ้ข  (2) 
       คะแนนระหวา่ง  11 – 15 คะแนน อยูร่ะดบัตอ้งปรับปรุงแกไ้ข  (3) 
       คะแนนระหวา่ง  16 – 20 คะแนน อยูร่ะดบัตอ้งปรับปรุงแกไ้ข  (4) 
เกณฑก์ารแบ่งกลุ่มจากการทดสอบก่อนเรียน ( คะแนนเตม็  10 คะแนน) 
       คะแนนระหวา่ง  0 -2  คะแนน  จดัเป็นกลุ่มอ่อน 
       คะแนนระหวา่ง  3 – 4  คะแนน  จดัเป็นกลุ่มปานกลาง 
       คะแนนระหวา่ง   5 – 10    คะแนน  จดัเป็นกลุ่มเก่ง 
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 5  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย  งานเช่ือมแก๊ส   คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  งานเช่ือมแก๊ส   จ านวนคาบ 4 

รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่1  อธิบายวธีิการเช่ือมแก๊สไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1. วธีิการประเมิน                      :     ทดสอบ                   

2. เคร่ืองมือ                               :      แบบฝึกหดั    ปรนยั    3  ขอ้ๆละ  1  คะแนน         

3.  เกณฑ์การให้คะแนน            :       อธิบายกรรมวธีิการเช่ือมได ้ 3  คะแนน    

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน      :       ผา่นระดบัร้อยละ  80   

         จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่2     จ าแนกชนิดของเปลวไฟในการเช่ือมแก๊สไดอ้ยา่งถูกตอ้ง    

   1. วธีิการประเมิน                    :   ทดสอบ             

    2.เคร่ืองมือ                             :   แบบฝึกหดั       ปรนยั      3  ขอ้ๆละ  1  คะแนน                 

    3. เกณฑ์การให้คะแนน         :  จ าแนกเปลวไฟในการเช่ือมแก๊สได ้3  คะแนน    

    4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน    :   ผา่นระดบัร้อยละ  80   

   จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่3   เลือกใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเช่ือมแก๊สไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     1. วธีิการประเมิน                :   ทดสอบ             

     2. เคร่ืองมือ                            :    แบบฝึกหดั       ปรนยั  3  ขอ้ๆละ  1  คะแนน                            

     3.  เกณฑ์การให้คะแนน         :  เลือกใชเ้คร่ืองมือถูกตอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะงานได ้3  คะแนน     3  คะแนน    

    4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน   :   ผา่นระดบัร้อยละ  80    
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 5  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย  งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  งานเช่ือมแก๊ส จ านวนคาบ 4 

รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
    จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่4   ปฏิบติังานเช่ือมแก๊สออกซิเจน-อะเซทิลีนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง          

1. วธีิการประเมิน                :   ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                            :    แบบฝึกหดั       อตันยัตอนท่ี   3   3  ขอ้ๆละ  1  คะแนน                            

3.  เกณฑ์การให้คะแนน         :   ปฏิบติังานเช่ือมแก๊สได ้ 3  คะแนน    3  คะแนน    

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน   :   ผา่นระดบัร้อยละ  80    
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่        5.   ใชว้ธีิปฏิบติังานเช่ือมในต าแหน่งท่าเช่ือมและชนิดรอยต่อต่างๆได้
ถูกตอ้งดว้ยความปลอดภยัลดค่าใชจ่้ายและคุม้ค่ากบัการท างานในระยะยาวตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณลกัษณะ3D   
 

1. แบบวดับูรณาการคุณธรรม  จริยธรรมหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  รอยขีด 
( / ) ละ  1  คะแนนสะสมปลายภาค  30  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที ่ 5  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย  งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  งานเช่ือมแก๊ส จ านวนคาบ 4 
ค าช้ีแจง  จงตอบค าถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้องและสมบูรณ์ทีสุ่ด 
 
1.  จงบอกคุณสมบติัของแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน ? 
2.  จงบอกเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการเช่ือมแก๊ส ? 
3.  เปลวไฟท่ีใชใ้นงานเช่ือมแก๊ส มีก่ีอยา่ง อะไรบา้ง ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 แบบฝึกหัด หน่วยที ่ 5  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย  งานเช่ือมแก๊ส   คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  งานเช่ือมแก๊ส จ านวนคาบ 4 
ค าช้ีแจง  จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
1. ในอุตสาหกรรมทัว่ไปถา้พดูค าวา่  “การเช่ือมแก๊ส”  หมายถึง  การเช่ือมท่ีอาศยัความร้อนจากการเผาไหม้
ระหวา่งแก๊สอะไร 
               ก. ไฮโดรเจนกบัออกซเิจน   ข. บวิเทนกบัออกซเิจน 
               ค. แกส๊ธรรมชาตกิบัออกซเิจน    ง.  อะเซทลินีกบัออกซเิจน 

2. ในการตรวจสอบรอยร่ัวตามขอ้ต่อของอุปกรณ์เช่ือมแก๊ส  ควรใชอ้ะไรตรวจสอบ  
ก.  น ้าสบู่      ข.  น ้ามนั 
ค.  ใชจ้มูกดมกล่ิน     ง.  ใชเ้ปลวไฟส ารวจ 

3.  การเปิดวาลว์ของท่ออะเซทิลีน  ควรเปิดก่ีรอบ 
ก.  1/4-1/2 รอบ     ข.  1-2 รอบ 
ค.  2-3 รอบ    ง.  เปิดจนหมดเกลียว 

4.  การเปิดวาลว์ของท่อออกซิเจน  ควรเปิดเท่าใด 
 ก. 1/4-1/2 รอบ    ข. 1-2 รอบ 
ค.  2-3 รอบ    ง.  เปิดจนหมดเกลียว 

 5.  ขอ้ใด ไม่ใช่  คุณสมบติัของแก๊สออกซิเจน 
 ก.  ติดไฟไดง่้าย    ข. ในสภาพของเหลวมีสีน ้าทะเลอ่อน 

ค.  มีอยูใ่นอากาศประมาณ  21%  ง.  ช่วยใหติ้ดไฟ 
6.  ขอ้ใด ไม่ใช่  คุณสมบติัของแก๊สอะเซทิลีน 
 ก.  เบากวา่อากาศ   ข.  ช่วยใหติ้ดไฟ 
 ค.  ละลายในของเหลวได ้  ง.  มีกล่ินคลา้ยกระเทียม 
7.  แก๊สอะเซทิลีนมีสูตรทางเคมี  คือ 
  ก.  CO     ข.  C2H2 
 ค.  CH2     ง.  CO2 
8. จะใชใ้นการผลิตแก๊สออกซิเจน  เม่ือตอ้งการใชแ้ก๊สไฮโดรเจนดว้ย  จะใชก้ารผลิตแบบใด  
 ก.  ผลิตออกซิเจนจากอากาศ  ข.  ผลิตออกซิเจนจากน ้า 
 ค.  นิยมใชท้ั้งสองวธีิ   ง.  ถูกทุกขอ้ 
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9. ในการประกอบมาตรวดัความดนั  (requlator)  เขา้กบัท่อบรรจุแก๊ส  ควรท าอยา่งไรก่อน 

ก.  เปิดวาลว์ท่ีท่อเพื่อไล่ส่ิงสกปรกบริเวณทางท่อออกของแก๊สก่อน 
ข.  ชโลมน ้ามนัท่ีเกลียวเสียก่อน   เพื่อจะไดป้ระกอบไดง่้าย 
ค.  ใชป้ากเป่าลมเพื่อไล่ฝุ่ นละอองออกจากรูทางเดินแก๊ส 
ง.  ใชผ้า้ชุบน ้าแลว้บิดพอหมาดๆ เช็ดถงัแก๊สใหส้ะอาด 

10.  ขอ้ต่อสายยางซ่ึงจะต่อเขา้กบัเกลียวของมาตราวดัความดนัของแก๊สอะเซทิลีน  จะมีลกัษณะอยา่งไร 
ก.  เป็นเกลียวซา้ย   ข.  เป็นเกลียวขวา 
ค.  เป็นเกลียวส่ีเหล่ียม   ง.  เป็นเกลียวกลม 

11.  การเผาไหมร้ะหวา่งแก๊สอะไรท่ีใหอุ้ณหภูมิสูงสุด 
 ก.  ออกซิเจน-แก๊สธรรมชาติ  ข.  ออกซิเจน-โพรเพน 
 ค.  ออกซิเจน-ไฮโดรเจน   ง.  ออกซิเจน-อะเซทิลีน 
12.  การผลิตแก๊สออกซิเจนท่ีใชใ้นงานอุตสาหกรรมทุกวนัน้ี  ใชก้ระบวนการผลิตจากอะไร  

ก.  ผลิตจากอากาศ   ข.  สาร 
ค.  ผลิตจากแก๊สธรรมชาติ  ง.  ผลิตจากออกไซดข์องโลหะ 

13.  ในอากาศรอบตวัเรามีแก๊สอะไรมากท่ีสุด 
ก.  ออกซิเจน    ข.  ไนโตรเจน 
ค.  คาร์บอนไดออกไซด์   ง.  คาร์บอนมอนอกไซค์ 

14.  ในสภาพของอากาศเหลว จะมีส่วนผสมของแก๊สอะไร 
ก.  ออกซิเจนกบัคาร์บอนไคออกไซค์ ข.  ออกซิเจนกบัไฮโดรเจน 
ค.  ออกซิเจนกบัไนโตรเจน  ง.  ออกซิเจนกบัอะเซทิลีน 

15.  เหล็กท่ีใชผ้ลิตเป็นท่อออกซิเจน จะเป็นเหล็กชนิดใด 
ก.  เหล็กคาร์บอนต ่า(Low carbon)  ข.  เหล็กคาร์บอนสูง(High Carbon) 
ค.  เหล็กไร้สนิม(Stainless Steel)  ง.  เหล็กเคร่ืองมือ(Tool Steel) 

16.  แก๊สออกซิเจนบรรจุเตม็ท่อท่ีอุณหภูมิ700 F จะอดัดว้ยความดนัเท่าไร 
ก.  2,200 ปอนดต่์อตารางน้ิว  ข.  3300 ปอนดต์ารางน้ิว 
ค.  4,100ปอนดต่์อตารางน้ิว  ง.  5,000ปอนดต่์อตารางน้ิว 
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17.  แก็สอะเซทิลีนบรรจุเตม็ท่อท่ีอุณหภูมิ 700F จะอดัดว้ยความดนัเท่าไร 

ก.  200ปอนดต่์อตารางน้ิว  ข.  250ปอนดต่์อตารางน้ิว 
              ค.  300ปอนดต่์อตารางน้ิว  ง.  350ปอนดต่์อตารางน้ิว 
18.  Safety Plug ของถงัแก๊สอะเซทิลิน ล าตวัท าดว้ยทองเหลือง  แต่โลหะท่ีมีจุดหลอมละลายต ่าอุดอยูภ่ายในรูท า
ดว้ยโลหะอะไร 

ก.  ทองแดง    ข.  ดีบุก 
ค.  ตะกัว่    ง.  พลาสติกแขง็ 

19.  แก๊สอะเซทิลีนจะไม่รักษาเสถียรภาพหรือควบคุมไม่ได้ เม่ือความดนัเกินกวา่ก่ีปอนด็ต่อตารางน้ิว 
ก.  15ปอนดต่์อตารางน้ิว   ข.  20ปอนดต่์อตารางน้ิว 
ค.  25ปอนดต่์อตารางน้ิว   ง.  30ปอนดต่์อตารางน้ิว 

20.  เพื่อความปลอดภยัในการท างาน  จึงควรปรับความดนัใชง้านของแก๊สอะเซทิลีนไม่ควรเกินก่ีปอนดต่์อ  
ตารางน้ิว 

ก.  10ปอนดต่์อตารางน้ิว   ข.  15ปอนดต่์อตารางน้ิว 
ค.  20ปอนดต่์อตารางน้ิว   ง.  20ปอนดต่์อตารางน้ิว 

21.  สารอะซีโตนมีความสามารถดูดศิมอะเซทิลีนไดก่ี้เท่าของตวัมนัเอง  
ก.  14 เท่า    ข.  20 เท่า 
ค.  24 เท่า    ง.  30  เท่า 

22.  เกจท่ีใชว้ดัความดนัภายในท่อเป็นเกจชนิดใด 
ก.  เกจวดัความดนัสูง(High Pressure Gage)     ข.  เกจวดัควากนัต ่า(Low Pressure Gage) 
ค.  เกจวดัความดนั(Pressure Gage)                    ง.  เกจวดัความดตันปานกลาง(Medium Pressure Gage) 

23.  ถงับรรจุแก๊สอะเซทิลินโดยทัว่ไปแลว้จะทาดว้ยสีอะไร 
ก.  ด า,เขียว    ข.  เหลือง,น ้าตาล 
ค.  แดง,ส้ม    ง.  ถูกทุกขอ้ 

24.  ถงับรรจุแก๊สออกซิเจนโดยทัว่ไปจะทาดว้ยสีอะไร 
ก.  ด า,เขียว    ข.  น ้าเงิน,ฟ้า 
ค.  เทา,เทาแก่    ง.  ม่วง,ม่วงแดง 
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25.  ในการเคล่ือนยา้ยถงัแก๊ส ควรใชว้ธีิใด 

ก.  นอนวงแลว้ใชถี้บใหก้ล้ิงไป   
ข.  จบัถงัเอน แลว้ดึงส่วนหวัถงัแลว้ใชก้ าลงัลากไป 
ค.  จบัถงัเอนดว้ยมือขวา แลว้ใชมื้อซา้ยป่ันส าตวัใหห้มุนไป 
ง,  จบันอนบนตะแกรงโคง้แลว้ 2 คน ช่วยกนัห้ิวไป 

26.  เพื่อใหไ้ดค้วามดนัใชง้านตามความตอ้งการและคงท่ีขณะหมุนปรับสกท่ีูมาตรวดัความดนั ควรท าอยา่งไร  
ก.  ปิดวาลท่ี์ทอร์ช 
ข.  เปิดวาลว์ท่ีทอร์ช 
ค.  เปิดวาลวท่ี์ทอร์ช  แตอ้งเหยยีบท่อยางไวใ้หแ้บน 
ง.  เปิดวาลว์ท่ีทอรช  แต่ตอ้งใชน้ิ้วอุดรูไว้ 

27.  ท่อยางท่ีเป็นทางเดินของแก๊สซ่ึงใชใ้นการเช่ือม ตจอ้งมีคุณสมบติัอยา่งไร 
             ก.  ตอ้งทนแรงดนัสูง   ข.  ตอ้งไม่ท าปฏิกิริยากนัแก๊สท่ีผา่น 

ค.  ตอ้งทนต่อการเผาไหมไ้ดดี้  ง.  ถูกทุกขอ้ 
28.  ทอร์ชเช่ือมแบบหวัฉีดเหมาะส าหรับแก๊สอะเซทิลีนแบบใด 

ก.  แก๊สอะเซทิลีนแบบถงัส าเร็จซ่ึงมีความดนัสูง 
ข.  แก๊สอะเซทิลีนแบบถงัก าเนิดซ่ึงมีความดนัต ่า 
ค.  แก๊สอะเซทิลีนท่ีละลายในสารอะซีโตน 
ง.  ถูกทั้งขอ้ ก และ ค. 

29.  อตัราการไหลของแก๊สจะแปรผนัไปตามขนาดของอะไร 
ก.  ขนาดของท่อยาง   ข.  ขนาดของรูทิพ 
ค.  ถงับรรจุ    ง.  มาตรวดัความดนั 

30.  การจุดเปลวไฟ  ควรจุดดว้ยอะไร 
ก.  ไฟแช็ก    ข.   ไมขี้ดไฟ 
ค.  จุดจากโลหะร้อน   ง.  ท่ีจุดเปลวไฟ  (Spark Lighter) 

31.  การจุดเปลวไฟ ควรจุดดว้ยอะไร 
ก.  ไฟแช็ก    ข.  ไมขี้ดไฟ 

ค.  จุดจากโลหะร้อน   ง.  ท่ีจุดเปลวไฟ  (Spark Lighter  
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32.  เช่ือมช้ินงานหนา 2 มม. ดว้ยแก๊สออกซิเจนกบัแก๊สอะเซทิลีน ควรเล่ือกใชเ้ลนส์กรองแสงท่ีมีความเขม้
ขนาดนมัเบอร์เท่าไร 

ก.  No 4-5    ข.  No 5-6 
ค.  No 6-8    ง.  ใชไ้ดท้ั้งหมด 

33.  ผูป้ฏิบติังานเช่ือมแก๊สท่ีสายตาสั้นจ าเป็นตอ้งใส่แวน่ตา ควรใชแ้วน่ตาแบบใด 
ก.  แบบเลนส์คู่    ข.  แบบเลนส์เด่ียว 
ค.  แบบหนา้กาก    ง.  ไม่ตอ้งใชเ้น่ืองจากมีแวน่สายตาใส่อยูแ่ลว้ 

34.  ขณะท าการเช่ือมแก๊ส ควรงอปลายดา้นท่ีไม่ไดใ้ชง้านเพื่ออะไร 
ก.  เพื่อเอาใวใ้ชแ้ขวน   ข.  เพื่อความสวยงาม 
ค.  เพื่อความปลอดภยั   ง.  ถูกทุกขอ้ 

35.  เปลวไฟในการเช่ือมท่ีดี ตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งไร 
ก.  ตอ้งไม่เพิ่มออกไซดใ์หก้บัโลหะ 
ข.  ตอ้งไม่มีส่ิงสกปรกลงไปในบ่อหลอมละลาย 
ค.  ตอ้งมีอุณภูมิสูงพอท่ีจะหลอมละลายโลหะได ้
ง.  ถูกทุกขอ้ 

36.  เปลวคาร์บูไรซ่ิง (Carburizing) จะมีส่วนผสมระหวา่งออกซิเจนกบัอะเซทิลีนอยา่งไร 
ก.  ปริมาณออกซิเจนมากกวา่อะเซทิลีน 
ข.  ปริมาณออกซิเจนเท่ากบัอะเซทิลีน 
ค.  ปริมาณอะเซทิลีนมากกวา่ออกซิเจน 
ง.  ปริมาณไฮโดเจนมากกวา่ออกซิเจน 

37.  เปลวไฟท่ีเหมาะส าหรับในการเช่ือมเหล็กเหนียว เป็นเปลวชนิดใด 
ก.  เปลวคาร์บูไรซ่ิง (Carburizing Flame) 
ข.  เปลวนิวทรัล (Neutral Flame) 
ค.  เปลวออกซิไดซิง (Oxidizing Flame) 
ง.  ถูกทั้งขอ้ ข. และ ค.  
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38.  เปลวนิวทรัล (Neutral Flame) จะมีส่วนผสมระหวา่งออกซิเจนกบัอะเซทิลีนอยา่งไร 

              ก.  ปริมาณออกซิเจนมากกว่าอะเซทิลีน 

ข.  ปริมาณออกซิเจนเท่ากบัอะเซทิลีน 
ค.  ปริมาณอะเซทิลีนมากกวา่ออกซิเจน 
ง.  ปริมาณไฮโดเจนมากกวา่ออกซิเจน 

39.  เปลวไฟท่ีใชใ้นการดดัโลหะแผน่บางไดดี้ คือเปลวชนิดใด 
ก.  เปลวคาร์บูไรซ่ิง   ข.  เปลวนิวทรัล 
ค.  เปลวออกซิไดซิง   ง.  ถูกทั้งขอ้ ก. และ ข. 

40.  เปลวไฟท่ีมีความร้อนไม่สูงมากนกัเหมาะส าหรับการบดักรีเขง็ คือเปลวชนิดใด 
ก.  เปลวคาร์บูไรซิง   ข.  เปลวนิวทรัล 
ค.  เปลวออกซิไดซิง   ง.  ถูกทั้งขอ้ ก. และ ค. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ใบงานที ่ 1 หน่วยที ่5 
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                                                                                                      ( เปลวคาร์บูไรซิง ) 
 

                                                                                                                                                                                ( เปลวนิวทรัล ) 
 
                                                                                                      

                                                                                                                                                                         ( เปลวออกซิไดซิง ) 
 
 

No. 8 - - - - 
หวัทิพ ลวดเช่ือม วสัดุ จ านวน ขนาด 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ล าดับขั้นการท างาน 

1.  ชุดเช่ือมแก๊ส 
2.  แวน่ตาเช่ือมแก๊ส 
3.  อุปกรณ์จุดเปลวไฟ 
4.  คีมจบังานร้อน 
5.  เขม็แยงหวัทิพ 

1.  ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ใหพ้ร้อม 
2.  เปิดวาลว์หวัถงัและปรับความดนัแก๊สตามขั้นตอน 
3.  จุดเปลวไฟดว้ยอุปกรณ์จุดเปลวไฟ 
4.  ปรับเปลวคาร์บูไรซิง 
5.  ปรับเปลวนิวทรัล 
6.  ปรับเปลวออกซิไดซิง 

เทคนิควธีิการปฏิบัติงาน 
1.  จุดเปลวไฟอะเซทิลีนก่อนโดยเปิดวาลว์ท่ีทอร์ชพอประมาณ สังเกตดูไม่ใหเ้ปลวมีเขม่าไฟ  
2.  ค่อย ๆ เปิดวาลว์ออกซิเจน จนกระทัง่ไดเ้ปลวท่ีเกิดขึนคร้ังแรก คือ เปลวคาร์บูไรซิง ซ่ึงปริมาณออกซิเจน
นอ้ยกวา่อะเซทิลีน 
3.  จากนั้นค่อย ๆ เปิดวาลว์ออกซิเจนเพิ่มข้ึนอีก โดยท่ีปริมาณอะเซทิลีนยงัคงท่ีอยู ่จนกระทัง่เปลวชั้นท่ี 3 หด
สั้นลงเหลือ 2 ชั้น คือชั้นนอกและแกนกลาง นัน่คือเปลวนิวทรัล แสดงวา่ปริมาณออกซิเจนและปริมาณ
อะเซทิลีนมีจ านวนท่ีเท่ากนั 
4.  เปิดวาลว์ออกซิเจนเพิ่มข้ึนอีกใหป้ริมาณของออกซิเจนมากกวา่ปริมาณของอะเซทิลีน จนกระทัง่แกนกลาง
ชั้นในหดสั้นลง เกิดเสียงดงัแรงข้ึน แสดงวา่นัน่คือ เปลวออกซิไดซิง 
มอบงาน :  ( ใหน้กัศึกษาฝึกหดัปรับเปลวไฟตามท่ีอาจารยผ์ูส้อนสั่ง.) 
 
 



 ใบประเมนิผล  ใบงานที ่ 1 หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย  งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 
 

ช่ือ / สกุล ……………………………………………  วนัท่ีปฏิบติังาน ……….…./……….……../……………. 
ระดบัชั้น ปวช ………….กลุ่ม ………………………. แผนกช่าง ……………………………………………… 
ช่ืองาน  การปรับเปลวไฟ  /  ตามใบงานท่ี 1 หน่วยท่ี 5 
 

รายการตรวจ 

ระดบัคะแนน 

3 4 5 35 

ปานกลาง ค่อนข้างดี ด ี คะแนนทีไ่ด้ 

1.  การจดัเตรียม - วางอุปกรณ์ 
2.  การจุดเปลวไฟ 
3.  การปรับเปลวคาร์บูไรซิง 
4.  การปรับเปลวนิวทรัล 
5.  การปรับเปลวออกซิไดซิง 
6.  การดบัเปลวไฟ 
7.  พฤติกรรมขณะปฏิบติังาน 

    

รวม     

 

บันทกึพเิศษ …………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเหตุการให้คะแนน : 
คะแนนท่ีได ้           คะแนนเตม็ (35)  = ……………...………คะแนน   X  (100)          10    = ………………… 
คะแนนท่ีไดใ้นใบงานน้ีคือ ……………………  คะแนน ( คะแนนรวมเตม็ 10 คะแนน ) 
 

 
                                                                                                         ลงช่ือ ………………………………. ผูต้รวจ 
                                                                                                                        ( …………………………. ) 
                                                                                                            วนัท่ี ……. /……………. /……………… 
 
  
 

 



 ตัวอย่างใบประเมนิผล  ใบงานที ่ 1 หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย  งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 
ช่ือ / สกุล    นายบุญลาด     กาญจนพฒัน์  วนัท่ีปฏิบติังาน …23….…./…ตุลาคม…../……2548………. 
ระดบัชั้น ปวช    1   กลุ่ม    4     แผนกช่าง อุตสาหกรรม (ช่างรวม) 
ช่ืองาน  การปรับเปลวไฟ  /  ตามใบงานท่ี 1 หน่วยท่ี 5 

รายการตรวจ 

ระดบัคะแนน 

3 4 5 35 

ปานกลาง ค่อนข้างดี ด ี คะแนนที่ได้ 

1.  การจดัเตรียม - วางอุปกรณ์ 
2.  การจุดเปลวไฟ 
3.  การปรับเปลวคาร์บูไรซิง 
4.  การปรับเปลวนิวทรัล 
5.  การปรับเปลวออกซิไดซิง 
6.  การดบัเปลวไฟ 
7.  พฤติกรรมขณะปฏิบติังาน 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 

รวม    34 

บันทกึพเิศษ …………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุการให้คะแนน : 
คะแนนท่ีได ้           คะแนนเตม็ (35)  = 34         35  =  0.97  คะแนน   X  (100)          10    =       9.7   
คะแนนท่ีไดใ้นใบงานน้ีคือ      9.7    คะแนน ( คะแนนรวมเตม็ 10 คะแนน ) 
 

ลงช่ือ ………………………………. ผูต้รวจ 
                                                                                                                        (นายมนูญ    วนิทะไชย) 
                                                                                                               
                                                                                                                วนัท่ี  ........  / ................ /  ……... 
 

 



 ใบงานที ่ 2 หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย  งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. 8-10 - Mild Steel 1  ช้ิน 64 X 120 X 2 มม. 
หวัทิพ ลวดเช่ือม วสัดุ จ านวน ขนาด 

เคร่ืองมอืและอุปกรณ์ ล าดบัขั้นการท างาน 
1.  ชุดเช่ือมแก๊ส 
2.  แวน่ตาเช่ือมแก๊ส 
3.  ท่ีจุดเปลวไฟ 
4.  คีมจบังานร้อน 
5.  เขม็แยงหวัทิพ 
6.  แปรงลวด 

1 ท าความสะอาดช้ินงานเช่ือม 
2 ขีดแนวดว้ยเหลก็ขีดหรือใชน้ าศูนยต์อกใหเ้ป็นรอย

ตามความของช้ินงาน จ านวน 3 แนว 
3 อุ่นช้ินงานใหท้ัว่แผน่ 
4 สร้างบ่อหลอมละลายท่ึขอบงานทางขวามือควบคุมบ่อ

หลอมละลายใหซึ้มลึกสม ่าเสมอจนถึงขอบงาน
ทางดา้นซา้ยมือ 

5 สร้างบ่อหลอมละลายและควบคุมใหส้ม ่าเสมอจนครบ 
3 แนว 

เทคนิควธีิการปฏิบัติงาน 
1.  ใชเ้ปลวนิวทรัลในการสร้างบ่อหลอมละลาย 

2.  ควบคุมบ่อหลอมละลายใหส้ม ่าเสมอโดยใชค้วามเร็วในการเดินและมุมในการควบคุมบ่อหลอมละลาย 
 
 
                                                                      (1 )                 ( 2 )  
 
 
 
 
 



 ใบประเมนิผล  ใบงานที ่ 2 หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย  งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 
 

ช่ือ / สกุล ……………………………………………  วนัท่ีปฏิบติังาน ……….…./……….……../……………. 
ระดบัชั้น ปวช ………….กลุ่ม ………………………. แผนกช่าง ……………………………………………… 

ช่ืองาน  การควบคุมบ่อหลอมละลาย  /  ตามใบงานท่ี 2 หน่วยท่ี 5 

 

รายการตรวจ 

ระดบัคะแนน 

3 4 5 30 

ปานกลาง ค่อนข้างดี ด ี คะแนนที่ได้ 

1.  ความสม ่าเสมอของการซึมลึก 
2.  ความเพียงพอของปริมาณความร้อน 
3.  ความสวยงามของเกลด็ท่ีเกิดจากการ  
     ส่ายหวัทิพ 
4.  การเดินเป็นแนวตรงของบ่อ 
     หลอมละลาย 
5.  การควบคุมความร้อนหรือบ่อหลอม 
     ละลายในช่วงใกลส้ิ้นสุด 
6.  พฤติกรรมขณะปฏิบติังาน 

    

รวม     

บันทกึพเิศษ  …………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุการให้คะแนน : 
คะแนนท่ีได ้           คะแนนเตม็ (30)  = …………...…………คะแนน   X  (100)          10    = ………………… 
คะแนนท่ีไดใ้นใบงานน้ีคือ ……………………  คะแนน ( คะแนนรวมเตม็ 10 คะแนน ) 
 

ลงช่ือ ………………………………. ผูต้รวจ 
                                                                                                                        (นายมนูญ    วนิทะไชย) 
                                                                                                            วนัท่ี ……. /……………. /……………… 
 
 
 

 



 ใบงานที ่ 3 หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย  งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 
                                                            การส่ายหัวทพิ 

 
 
 
 

                                                                                                                    แนวเช่ือม 

 
 
 

                                               ช้ินงาน 

 

No. 8-10 2.6  มม. Mild Steel 1  ช้ิน 64 X 120 X 2 มม. 

หวัทิพ ลวดเช่ือม วสัดุ จ านวน ขนาด 

เคร่ืองมอืและอุปกรณ์ ล าดบัขั้นการท างาน 

1.  ชุดเช่ือมแก๊ส 
2.  แวน่ตาเช่ือมแก๊ส 
3.  ท่ีจุดเปลวไฟ 
4.  คีมจบังานร้อน 
5.  เขม็แยงหวัทิพ 
6.  แปรงลวด 
7.  ลวดเช่ือม 
8.  ช้ินงาน 
9.  เหลก็น าศูนยห์รือเหลก็ขีด 
10.  คอ้นเหลก็ 

1.  ท าความสะอาดช้ินงาน 
2.  ร่างแนวของการเช่ือมจ านวน 3 แนวดว้ยเหลก็ขีดหรือ
ตอกแนวดว้ยเหลก็น าศูนย  ์
3.  อุ่นช้ินงานดว้ยเปลวไฟใหท้ัว่แผน่ 
4.  สร้างบ่อหลอมละลายท่ีมุมทางขวามือ พร้อมกบัเติมลวด
เดินแนวจนถึงขอบงานทางซา้ยมือ 
5.  เช่ือมใหค้รบ 3 แนว 
6.  ท าความสะอาดดว้ยแปลงลวด 
7.  ส่งอาจารยต์รวจงาน 

เทคนิควธีิการปฏิบัตงิาน 
1.  ใชเ้หลก็ตอกน าศูนยต์อกน าเป็นแนว 
2.  ปรับเปลวนิวทรัลเพื่อใชใ้นการเช่ือม 
3.  ส่ายหวัทิพสลบักบัลวดเช่ือม 
 
มอบงาน : (ใหน้กัศึกษาฝึกเช่ือมเดินแนวโดยเติมลวดเช่ือมจ านวน3 แนว ) 
 

 

 

 



 ใบประเมนิผล  ใบงานที ่ 3 หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย  งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 
 

ช่ือ / สกุล ……………………………………………  วนัท่ีปฏิบติังาน ……….…./……….……../……………. 
ระดบัชั้น ปวช ………….กลุ่ม ………………………. แผนกช่าง ……………………………………………… 

ช่ืองาน  การเช่ือมเดินแนวเติมลวดเช่ือม  /  ตามใบงานท่ี 3 หน่วยท่ี 5 

รายการตรวจ 

ระดบัคะแนน 

3 4 5 40 

ปานกลาง ค่อนข้างดี ด ี คะแนนที่ได้ 

1.  ปริมาณความร้อนท่ีใชซ่ึ้งสงัเกตไดจ้าก    
แนวเช่ือม 
2.  การหลอมละลายซึมลึก 
3.  ความสม ่าเสมอในการเติมลวดเช่ือม 
4.  ความสวยงามของเกลด็แนวเช่ือม 
5.  ความตรงของแนวเช่ือม 
6.  การเร่ิมตน้และส้ินสุดแนวเช่ือม 
7.  ไม่มี Undercut  และ Overlap 
8.  ความเรียบร้อยสวยงามโดยรวม 

    

รวม     

บันทกึพเิศษ  …………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุการให้คะแนน : 
คะแนนท่ีได ้           คะแนนเตม็ (40)  = …………...…………คะแนน   X  (100)          10    = ………………… 
คะแนนท่ีไดใ้นใบงานน้ีคือ ……………………  คะแนน ( คะแนนรวมเตม็ 10 คะแนน ) 
 
 
                                                                                                         ลงช่ือ ………………………………. ผูต้รวจ 
                                                                                                                        (นายมนูญ    วนิทะไชย) 
                                                                                                            วนัท่ี ……. /……………. /……………… 
  
 

 



 
ใบงานที ่ 4 หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย  งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 
 

                                                                                      การส่ายหัวทพิ         
                                                                                                                                               ช้ินงาน 

 
 
 

                                                                                                                ลวดเช่ือม                         หัวทพิ  

                                                                                                                                 ภาพด้านบน 

 
      
 

                                                                        ภาพด้านข้าง 

No. 8-10 2.6  มม. Mild Steel 1  ช้ิน 64 X 120 X 2 มม. 

หวัทิพ ลวดเช่ือม วสัดุ จ านวน ขนาด 

เคร่ืองมอืและอุปกรณ์ ล าดบัขั้นการท างาน 
1.  ชุดเช่ือมแก๊ส 
2.  แวน่ตาเช่ือมแก๊ส 
3.  ท่ีจุดเปลวไฟ 
4.  คีมจบังานร้อน 
5.  เขม็แยงหวัทิพ 
6.  แปรงลวด 
7.  ลวดเช่ือม 
8.  ช้ินงาน 
9.  เหลก็น าศูนยห์รือเหลก็ขีด 
10.  คอ้นเหลก็ 

1.  เตรียมช้ินงานใหไ้ดข้นาดท่ีก าหนด 
2.  ท าความสะอาดช้ินงาน 
3.  ร่างแนวของการเช่ือมจ านวน 3 แนว 
4.  เปิดแก๊สตามขั้นตอนและจุดเปลวไฟ 
5.  เช่ือมแนวแรกเร่ิมตน้จากดา้นล่าง ข้ึนไปดา้นบน 
6.  เช่ือมแนวท่ี 2 และ 3 จนครบ 
7.  ท าความสะอาดแนวเช่ือมดว้ยแปลงลวด 
8.  ส่งอาจารยต์รวจงาน 

เทคนิควธีิการปฏิบัตงิาน 

1. ใชเ้ปลวนิวทรัล 
2.  หวัทิพท ามุมกบัช้ินงานประมาณ 30 – 60 องศา 
3.  แรงดึงดูดของโลกท าใหน้ ้าโลหะยอ้ยตวัลงมา จึงควรส่ายหวัทิพแบบคร่ึงวงกลม 
4.  ขณะเช่ือมควรงอลวดเช่ือมเป็นมุม 110 องศา เพ่ือไม่ใหร้้อนมือขณะเขา้ป้อนลวดเช่ือม 
มอบงาน : (ใหน้กัศึกษาปฏิบติังานเช่ือมเดินแนวเติมลวดเช่ือมในท่าตั้งเช่ือมข้ึน จ านวน 3 แนว) 
 

 



 
ใบประเมนิผล  ใบงานที ่ 4 หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย  งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 
 

ช่ือ / สกุล ……………………………………………  วนัท่ีปฏิบติังาน ……….…./……….……../……………. 
ระดบัชั้น ปวช ………….กลุ่ม ………………………. แผนกช่าง ……………………………………………… 

ช่ืองาน  การเช่ือมเดินแนวท่าตั้ง  /  ตามใบงานท่ี 4 หน่วยท่ี 5 

รายการตรวจ 

ระดบัคะแนน 

3 4 5 40 

ปานกลาง ค่อนข้างดี ด ี คะแนนที่ได้ 

1.  ปริมาณความร้อนท่ีใชซ่ึ้งสงัเกตไดจ้าก    
แนวเช่ือม 
2.  การหลอมละลายซึมลึก 
3.  ความสม ่าเสมอในการเติมลวดเช่ือม 
4.  ความสวยงามของเกลด็แนวเช่ือม 
5.  ความตรงของแนวเช่ือม 
6.  การเร่ิมตน้และส้ินสุดแนวเช่ือม 
7.  ไม่มี Undercut  และ Overlap 
8.  ความเรียบร้อยสวยงามโดยรวม 

    

รวม     

บันทกึพเิศษ  …………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุการให้คะแนน : 
คะแนนท่ีได ้           คะแนนเตม็ (40)  = ………………..……คะแนน   X  (100)          10    = ………………… 
คะแนนท่ีไดใ้นใบงานน้ีคือ ……………………  คะแนน ( คะแนนรวมเตม็ 10 คะแนน ) 
 

ลงช่ือ ………………………………. ผูต้รวจ 
                                                                                                                        (นายมนูญ    วนิทะไชย) 
                                                                                                            วนัท่ี ……. /……………. /………………  
 
 
 

 



 ใบงานที ่ 5 หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย  งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No. 8-10 2.6  มม. Mild Steel 2  ช้ิน 30 X 120 X 2 มม.  

หวัทิพ ลวดเช่ือม วสัดุ จ านวน ขนาด 

เคร่ืองมอืและอุปกรณ์ ล าดบัขั้นการท างาน 
1.  ชุดเช่ือมแก๊ส            6.  แปรงลวด 
2.  แวน่ตาเช่ือมแก๊ส      7.  ลวดเช่ือม 
3.  ท่ีจุดเปลวไฟ             8.  ช้ินงาน 
4.  คีมจบังานร้อน          9.  เหลก็น าศูนยห์รือเหลก็ขีด 
5.  เขม็แยงหวัทิพ           10.  คอ้นเหลก็ 

1.  เตรียมช้ินงานตามขนาดท่ีก าหนด 
2.  ท าความสะอาดช้ินงานโดยผิวหนา้งานตอ้งปราศจาก
ไขมนัและคราบน ้ามนั 
3.  เปิดแก๊สตามขั้นตอนและจุดเปลวไฟ 
4.  ท าการเช่ือมช้ินงาน (Tack Welding) บริเวณ
หวัทา้ยและกลางจ านวน 3 จุด 
5.  ท าการเช่ือมจากมุมขวามือไปส้ินสุดทางซา้ยมือ 
6.  ท าความสะอาดแนวเช่ือม แลว้ส่งตรวจ 

เทคนิคและวธีิท างาน 

1.  ใชเ้ปลวนิวทรัลท าการเช่ือมซ่ึงมีอุณหภูมิสูง 
2.  เผื่อระยะห่าง (Gab) ระหวา่งช้ินงานโดยวางเผื่อการขยาย 
ตวัของโลหะ ใหด้า้นส้ินสุดการเช่ือมกวา้งกวา่ดา้นเร่ิมตน้เช่ือม 
 
3.  ใหค้วามร้อนท่ีขอบของรอยต่อ สร้างบ่อหลอมละลายเป็น 
รูปกญุแจ (Key Hole) เพ่ือใหเ้กิดการซึมลึกตลอดความหนาของงาน 
มอบงาน : (ใหน้กัศึกษาปฏิบติัการเช่ือมต่อชนท่าราบ ) 
 

 

 

 

 



 ใบประเมนิผล  ใบงานที ่ 5 หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย  งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 
 
ช่ือ / สกุล ……………………………………………  วนัท่ีปฏิบติังาน ……….…./……….……../……………. 
ระดบัชั้น ปวช ………….กลุ่ม ………………………. แผนกช่าง ……………………………………………… 

ช่ืองาน  การเช่ือมต่อชนท่าราบ  /  ตามใบงานท่ี 5 หน่วยท่ี 5 

รายการตรวจ 

ระดบัคะแนน 

3 4 5 40 

ปานกลาง ค่อนข้างดี ด ี คะแนนทีไ่ด้ 

1.  ปริมาณความร้อนท่ีใชซ่ึ้งสงัเกตไดจ้าก    
แนวเช่ือม 
2.  การหลอมละลายซึมลึก 
3.  ความสม ่าเสมอในการเติมลวดเช่ือม 
4.  ความสวยงามของเกลด็แนวเช่ือม 
5.  ความตรงของแนวเช่ือม 
6.  การเร่ิมตน้และส้ินสุดแนวเช่ือม 
7.  ไม่มี Undercut  และ Overlap 
8.  ความเรียบร้อยสวยงามโดยรวม 

    

รวม     

บันทกึพเิศษ  …………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุการให้คะแนน : 
คะแนนท่ีได ้           คะแนนเตม็ (40)  = ………………..……คะแนน   X  (100)          10    = ………………… 
คะแนนท่ีไดใ้นใบงานน้ีคือ ……………………  คะแนน ( คะแนนรวมเตม็ 10 คะแนน ) 
 
 
                                                                                                         ลงช่ือ ………………………………. ผูต้รวจ 
                                                                                                                        (นายมนูญ    วนิทะไชย) 
                                                                                                            วนัท่ี ……. /……………. /……………… 
  
 

 



 ใบงานที ่ 6 หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย  งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 
                                                                                                                          หัวทพิ 

 

                เช่ือมยดึ 3 จุด 

 

                                                                                                                                                            อฐิ 

 
 
 
 
 
 

No. 8-10 2.6  มม. Mild Steel 2  ช้ิน 30 X 120 X 2 มม.  

หวัทิพ ลวดเช่ือม วสัดุ จ านวน ขนาด 

เคร่ืองมอืและอุปกรณ์ ล าดบัขั้นการท างาน 
1.  ชุดเช่ือมแก๊ส            6.  แปรงลวด 
2.  แวน่ตาเช่ือมแก๊ส      7.  ลวดเช่ือม 
3.  ท่ีจุดเปลวไฟ             8.  ช้ินงาน 
4.  คีมจบังานร้อน          9.  เหลก็น าศูนยห์รือเหลก็ขีด 
5.  เขม็แยงหวัทิพ           10.  คอ้นเหลก็ 

1.  เตรียมช้ินงานตามขนาดท่ีก าหนดให้ 
2.  ท าความสะอาดช้ินงาน โดยปราศจากคราบน ้ามนัและ
จาระบี 
3.  เปิดวาลว์หวัถงัและปรับความดนัใชง้านตามขั้นตอน 
4. เช่ือมยึดช้ินงานหวัทา้ยทั้งสองช้ินใหติ้ดกนั 
5.  ท าการเช่ือมจากมุมทางขวามือไปทางซา้ยมือ 
6.  ท าความสะอาดแนวเช่ือมแลว้ส่งตรวจ 

เทคนิควธีิการท างาน 
1.  การเช่ือมต่อตวัทีน้ีแนวเช่ือมอยูใ่นมุมอบัความร้อนมีการสะทอ้นออกมามากกวา่การเช่ือมรอยต่ออ่ืน ดงันั้นจึงตอ้ง
ใชเ้ปลวนิวทรัลท่ีมีปริมาณความร้อนมากกวา่เปลวนิวทรัลปกติ 
2.  ในการเช่ือมยึดควรใชฉ้ากพิงช่วยในการวางต าแหน่งของงาน 
3.  เปลวไฟควรเอียงไปทางผิวหนา้ของแผน่ล่างมากกวา่ขอบของช้ินตั้ง 
 
 
 
 

 
มอบงาน : (ใหน้กัศึกษาปฏิบติังานเช่ือมต่อตวัท่ีท่าราบ) 
 



 ใบประเมนิผล  ใบงานที ่ 6 หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย  งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 
 
ช่ือ / สกุล ……………………………………………  วนัท่ีปฏิบติังาน ……….…./……….……../……………. 
ระดบัชั้น ปวช ………….กลุ่ม ………………………. แผนกช่าง ……………………………………………… 

ช่ืองาน  การเช่ือมต่อตวัท่ีท่าราบ  /  ตามใบงานท่ี 6 หน่วยท่ี 5 

รายการตรวจ 

ระดบัคะแนน 

3 4 5 40 

ปานกลาง ค่อนข้างดี ด ี คะแนนที่ได้ 

1.  ปริมาณความร้อนท่ีใชซ่ึ้งสงัเกตไดจ้าก    
แนวเช่ือม 
2.  การหลอมละลายซึมลึก 
3.  ความสม ่าเสมอในการเติมลวดเช่ือม 
4.  ความสวยงามของเกลด็แนวเช่ือม 
5.  ความตรงของแนวเช่ือม 
6.  การเร่ิมตน้และส้ินสุดแนวเช่ือม 
7.  ไม่มี Undercut  และ Overlap 
8.  ความเรียบร้อยสวยงามโดยรวม 

    

รวม     

บันทกึพเิศษ  …………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุการให้คะแนน : 
คะแนนท่ีได ้           คะแนนเตม็ (40)  = ……………...………คะแนน   X  (100)          10    = ………………… 
คะแนนท่ีไดใ้นใบงานน้ีคือ ……………………  คะแนน ( คะแนนรวมเตม็ 10 คะแนน ) 
 
 
                                                                                                         ลงช่ือ ………………………………. ผูต้รวจ 
                                                                                                                        (นายมนูญ    วนิทะไชย) 
                                                                                                            วนัท่ี ……. /……………. /……………… 
  

 

 



 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที ่ 5  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย  งานเช่ือมแก๊ส  คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  งานเช่ือมแก๊ส จ านวนคาบ 4 
ข้อที ่1   คุณสมบัติของแก๊สออกซิเจน 
              1. ไม่มีสี ไม่มีกล่ิน ในสภาพเป็นแก๊ส แต่ในสภาพของเหลวจะมีสีน ้ าทะเลอ่อน 
              2. เป็นไดท้ั้ง 3 สถานะ คือ ก๊าซ ของเหลว และของแขง็ 
              3. มีอยูป่ระมาณ 21 % โดยประมาตรในบรรยากาศ 
              4. มีสถานะเป็นของเหลวท่ีอุณหภูมิ –183๐C และกลายเป็นของแขง็ท่ีอุณหภูมิ -218๐C  
             นอกจากออกซิเจนในอากาศแลว้ ยงัมีออกวเิจนในน ้ า ซ่ึงมีสญัลกัษณ์ทางเคมี H2O ซ่ึงประกอบดว้ยธาตุ 2 ธาตุ คือ 
ออกซิเจนและไฮโดรเจน 

              คุณสมบัติของแก๊สอะเซทลินี 
              1. ติดไฟได ้และเม่ือตวักบัออกซิเจนในอตัราส่วนท่ีเหมาะสมแลว้จะติดเปลวไฟท่ีมีความร้อนสูง 
ประมาณ  5,500  – 6,000 F๐  
              2. เบากวา่อากาศ 
              3. ไม่มีสี 
              4.  มีกล่ินรุนแรงคลา้ยกล่ินกระเทียม 
              5.  สามารถละลายในของเหลวได ้
              6.  ไม่สามารถควบคุมไดเ้ม่ือมีความดนัเกิน 30 ปอนด์/ตารางน้ิว (30 Psi หรือเท่ากบั 2.1 kg/cm2)  
หรือท่ีอุณหภูมิท่ีสูงกวา่1435๐ F(780๐  C) และถา้ความดนัหรืออุณหภูมิสูงถึงจุดวกิฤตก็จะระเบิดได้ 
              7 . เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซ่ึงประกอบดว้ยคาร์บอน 92.3 % และไอโดรเจน 7.7 %  
โดยน ้าหนกั 
ข้อที ่2 เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเช่ือมแก๊ส 
อุปกรณ์ในการเช่ือมแก๊สจะประกอบดว้ย 
           1.  ท่อบรรจุแก๊สอะเซทิเลีนและออกซิเจน ( Acetylene and oxygen Cylinder1) 
           2.  มาตรวดัความดนัออกซิเจนและอะเซทิลีน ( Oxygen and Acetylene Regulator) 
           3.  สายเช่ือมและขอ้ต่อ ( Hose and Connection)                     4.  ทอร์ชเช่ือมและหวัทิพ ( Torch and Tip ) 
           5.  ชุดท าความสะอาดหวัทิพ ( Tip Cleaner )                           7.  แวน่ตาเช่ือมแก๊ส ( Gas Goggles) 
           8.  ตวักนัไฟกลบัและชุดกนัไฟกลบั ( Flashback Arrestor)     9.  ลวดเช่ือม ( Filler Rod ) 
ข้อที ่3  โดยทัว่ไปจะแบ่งเปลวไฟออกเป็น 3 ชนิด คือ 
           1.  เปลวคาร์บูไรซิง (Caburizing Flame)                               2.  เปลวนิวทรัล  (Neutral Flame ) 
           3.   เปลวออกซิไดซิง  (Oxidizing Flame) 

20 



 
 
 

 เฉลยแบบฝึกหัด หน่วยที ่ 5  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย  งานเช่ือมแก๊ส  คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  งานเช่ือมแก๊ส จ านวนคาบ 4 
เฉลยแบบทดสอบหลงัการเรียน  : 
 
1.     ง                            21.   ค 
2.      ก                           22.   ก 
3.      ก                           23.   ข 
4.      ค                           24.   ข 
5.      ก                           25.   ก 
6.      ข                           26.   ค 
7.      ข                           27.   ข 
8.      ง                            28.   ง 
9.      ก                            29.   ก 
10.    ก                            30.   ข 
11.    ง                             31.   ง 
12.    ก                            32.   ก 
13.    ก                            33.   ข 
14.    ง                             34.   ค 
15.    ข                             35.  ง 
16.    ก                             36.   ค 
17.    ข                             37.   ข 
18.    ค                             38.   ข 
19.    ง                         39.   ค 
20.    ข                         40.   ก 
 
 

20 



 

 บันทึกหลงัการสอน หน่วยที ่ 5 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 11-13 

ช่ือหน่วย  งานเช่ือมแก๊ส คาบรวม  4 

ช่ือเร่ือง.  งานเช่ือมแก๊ส จ านวนคาบ 4 
1.  ผลการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ปัญหาทีพ่บ 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.  การแก้ไขปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
4.  เร่ืองทีน่ าไปสู่การวจัิยในช้ันเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….  
               
 …………………………..               ………………….................                   .............................................        
(  นายมนูญ  วนิทะไชย       )            (                                           )                     (                                       ) 
         ผูส้อน                                       หวัหนา้แผนกวชิาโลหะการ                    รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ                                                                                                               
  


