
 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 5 : การแล่นประสานและการตัดโลหะด้วย
แก๊ส 
โมดูลย่อย 5.1 : การแล่นประสาน 

ใบขั้นตอนการใช้
บทเรียนโมดูล 

หน้าที่  
1 

แผ่นที่ : 1 

 

ขั้นตอนการใชบ้ทเรียนโมดูล 

 

 

 

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

ตรว   าตอบ ากใบเ ลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

ศ ก าเนื้อหาบทเรียน 

 

 

ท าแบบ  กหัด / ท าใบป ิบัติงาน 

 

 

ตรว   าตอบ ากใบเ ลยแบบ  กหัด  

/ ใบเ ลยใบป ิบัติงานและด าเนินการตามเงื่อน ขที่ก าหนด 

 

 

แบบทดสอบ 

 

 

ประเมินผล ร้อยละ 60 

 
 

 

 ม่ผ่านเก                     ผ่านเก    

 

 

ทบทวนโมดูลที่ ม่ผ่าน        ศ ก าโมดูลต่อ ป
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ใบ ำช้ีแ งการ
ใช้บทเรียนโมดูล 

หน้าที่  
2 

แผ่นที่ : 1 

 
 

 ำช้ีแ งใช้บทเรียนโมดูล 5.1 

 

      ำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

บทเรียนโมดูลย่อย 5.1 การแล่นประสาน เป็นบทเรียนโมดูลท่ีผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นส่ือประกอบการเรียนการสอน

วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยแบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็น   

หัวข้อย่อย ประกอบด้วย หลักการแล่นประสาน เครื่องมือและอุปกรณ์การแล่นประสาน องค์ประกอบในการ

แล่นประสาน 

ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ใบจุดประสงค์ 

4. ใบเนื้อหา 

5. ใบแบบฝึกหัด/ใบส่ังงาน/ใบปฏิบัติงาน 

6. ใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยใบปฏิบัติงาน 

7. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

8. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
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ใบ ำช้ีแ งการ
ใช้บทเรียนโมดูล 

หน้าที่  
3 

แผ่นที่ : 2 

 

 ำช้ีแ งใช้บทเรียนโมดูล 5.1 

 

      ำแนะนำในการใชบ้ทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจุตมุ่งหมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมตูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและขั้นตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงาน และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการ

เรียนด้วยตนเองและไม่เกิดความเข้าใจท่ีแท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานท่ีเรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อท่ีผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดา 

คำตอบ ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพื้น

ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 

3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 

5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงานในบทเรียนนั้น ๆ ลง

ในใบแบบฝึกหัด / ใบปฏิบัติงาน 
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ใบ ำช้ีแ งการ
ใช้บทเรียนโมดูล 

หน้าที่  
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แผ่นที่ : 3 

 

 ำช้ีแ งใช้บทเรียนโมดูล 5.1 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยการปฏิบัติงาน 

7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีต้ังไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 

8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 

10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีกำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา

ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีกำหนด 
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หน้าที่  
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แผ่นที่ : 4 

 

 ำช้ีแ งใช้บทเรียนโมดูล 5.1 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

การแล่นประสาน (Brazing) เป็นกระบวนการเชื ่อมโลหะที ่แตกต่างจากกระบวนการเชื ่อมจะ

หลอมเหลว(Capillary Action) ท่ัวไป คือช้ินงานตรงบริเวณรอยประสานจะไม่หลอมเหลวเหมือนกับการเช่ือม

เพียงโลหะประสานเท่านั้นและจะไหลเข้าช่องร่องรอยต่อด้วยปฏิกิริยาแทรกซึมด้วยอาศัยฟลักซ์เป็นตัวช่วย

ประสาน ุดมุ่งหมาย (Objective) 

 เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับ

การแล่นประสาน      

 วามรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 

ในการเรียนบทเรียนของโมดูลนี้ให้ได้ผลดีนั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการ

แล่นประสาน



 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน 
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แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 5.1 

    ำช้ีแ ง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 5ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาท่ีใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ี 1 การแล่นประสาน 
1. การแล่นประสานมีหลักการพื้นฐานอย่างไร  

 1.ประสานชิน้งานท่ีแตกต่างกันได้  2.ประสานชิน้งานท่ีเหมือนกันได้ 

 3.ประสานโลหะและอโลหะให้ติดกันได้ 4.ถูกทุกข้อ 

2.การแล่นประสานหมายถึงข้อใด    

 1.การให้ชิ้นงานสองชิน้ให้ยึดติดกันด้วยเนื้อโลหะหลอมเหลวรวมกัน 

 2.การให้ชิ้นงานยึดติดกันด้วยโลหะประสานหลอมรวมกับโลหะงาน 

 3.การใช้โลหะประสานท่ีอุณหภูมสิูงกว่า 450องศาเซลเซียสแต่ไม่ถึงจุดหลอมเหลวของชิ้นงาน 

 4.การใช้โลหะประสานท่ีอุณหภูมิต่ํากวา่ 450องศาเซลเซียสแต่ไม่ถึงจุดหลอมเหลวของชิ้นงาน 

3.ข้อใดไม่ใช่สมบัติของการแล่นประสาน        

 1.  ใช้งานท่ีไม่ต้องการความแข็งแรงมากนัก  2.  ชิ้นงานไม่หลอมทำให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง 

 3.  เกิดการบิดตัวน้อยเนื่องจากใช้ความร้อนน้อย 4.  เสียค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากอุปกรณ์มีราคาแพง 

 

 

 



 
 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 5.1 
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ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

หน้าที่  
8 

แผ่นที่ : 2 

 

 

4.ข้อใดไม่ใช่โลหะแล่นประสาน                                           

1. เหล็กหล่อ    2. ทองเหลือง 3.  ทองแดง 4.  ทองแดง-สังกะสี 

5.ลวดแล่นประสานท่ีดีควรมีสมบัติใดต่อไปนี้ 

            1.  มีจุดหลอมเหลวสูงกว่าชิ้นงาน  2.  ต้องหลอมเหลวพร้อมๆกับชิ้นงาน 

            3.  เกาะติดผิวชิ้นงานได้ง่ายและแข็งแรง 4.ถูกทุกข้อ 

6.ข้อใดไม่ใช่หน้าท่ีของฟลักซ ์

            1.  ทำความสะอาดผิวหน้าของชิน้งาน 2.  ช่วยให้รอยแล่นประสานแข็งแรง    

            3.  ช่วยลดออกไซด์ขณะแล่นประสาน 4.  ช่วยให้เกิดปฏิกิริยาแทรกซึมได้ดี  
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ใบกระดา  ำตอบ
ก่อนเรียน 

หน้าที่  
9 

แผ่นที่ : 3 

 

กระดา  ำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 5.1 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศ ก า..................... ... 

ข้อ ก ข   ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

คะแนนเต็ม 6 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงช่ือ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 
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โมดูลย่อย 5.1 : การแล่นประสาน 

ใบเ ลย
แบบทดสอบกอ่น

เรียน หน้าที่  
10 

แผ่นที่ : 4 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 5.1 

 

ข้อ  ำตอบ 

1. 4 

2. 3 

3. 4 

4. 1 

5. 3 

6. 2 



 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การรวบรวมเนื้อหา และสร้างใบงาน/ใบ

กิ กรรม/แบบ  กหัด



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 5 : การแล่นประสานและการตัดโลหะด้วยแก๊ส 
โมดูลย่อย 5.1 : การแล่นประสาน 

ใบ
 ุดประสง   หน้าที่  

11 
แผ่นที่ : 1 

 

 ุดประสง  เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายหลักการ ข้อดี ข้อจำกัดของกระบวนการแล่นประสานได้ 

2. บอกหน้าท่ีของลวดแล่นประสาน การเลือกใช้ลวดแล่นประสาน และฟลักซ์ท่ีเหมาะสม 

ช้ินงานได้อย่างถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

การแล่นประสาน (Brazing) เป็นกระบวนการท่ีทำให้โลหะติดกันโดยใช้ความร้อนจากเปลวไฟแก๊ส 

ในการหลอมลวดแล่นประสานให้แทรกประสานระหว่างผิวของช้ินงาน โดยใช้ฟลักซ์เป็นตัวช่วยในการไหล 

ของโลหะประสานเครื่องมือและอุปกรณ์เป็นลักษณะเดียวกับการเช่ือมโลหะด้วยแก๊สท่ัว ๆ ไป ส่วนการตัด 

โลหะด้วยแก๊สเป็นกระบวนการท่ีอาศัยเปลวไฟจากหัวตัด ซึ่งเกิดจากการผสมระหว่างแก๊สออกซิเจนกับ 

แก๊สเช้ือเพลิง 

หลักการแล่นประสาน 

1.1 หลักการพื้นฐาน 

การแล่นประสาน คือการประสานช้ินงานโดยการใช้โลหะประสานท่ีมีอุณหภูมิสูงกว่า 450 องศา

เซลเซียส (842 องศาฟาเรนไฮต์) แต่ไม่เกิดจุดหลอมเหลวของช้ินงาน ซึ่งโลหะประสานท่ีหลอมเหลวจะแล่น

ไหลเข้าไปในร่องรอยต่อด้วยปฏิกิริยาแทรกซึม ขณะให้ความร้อนแก่ช้ินงานการแล่นประสานเป็นกรรมวิธีการ

เช่ือมต่อด้วยการยึดเกาะผิว ดังภาพหัวเช่ือม 

 
ภาพท่ี 5.1 การแล่นประสาน 

ลวดแล่นประสานจะทำหน้าท่ีฉาบและไหลแทรกซึมเข้าไปในช่องว่างระหว่างช้ินงานท้ัง 2 ช้ิน 

ดังนั้นการแล่นประสานรอยต่อจะต้องมีช่องว่างท่ีเล็กมากหรือแคบมาก ซึ่งจะทำปฏิกิริยาให้น้ำโลหะ 

ประสานแทรกซึมเข้าไปในรอยต่อเมื่อได้รับความร้อนเพียงพอ 
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โมดูลที่ 5 : การแล่นประสานและการตัดโลหะด้วยแก๊ส 
โมดูลย่อย 5.1 : การแล่นประสาน 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
12 

แผ่นที่ : 1 
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1.2 การนำไปใช้งาน 

การแล่นประสานเป็นกระบวนการท่ีอาศัยความร้อนจากเปลวไฟแก๊สหรือขดลวดเหนี่ยวนำไฟฟ้าได้ ซึ่งลักษณะ

งานท่ีใช้การต่อโลหะด้วยการแล่นประสาน ได้แก่ งานต่อคมตัดคาร์ไบด์ติดกับด้ามมีด งานต่อท่อทองแดงใน

ระบบเครื่องทำความเย็น งานต่อท่ออะลูมิเนียมบาง และอื่นๆ 

 

1.3 ข้อดีและข้อจำกัด 

1.3.1 ข้อดีของกระบวนการแล่นประสาน มีดังนี ้

1) สามารถต่อช้ินงานต่างชนิดเข้าด้วยกันได้ 

2) สามารถต่อช้ินงานท่ีมีความหนาไม่เท่ากันได้ 

3) ใช้ความร้อนในการแล่นประสานไม่สูงมากเหมือนกับการเช่ือม 

4) ช้ินงานไม่เกิดการบิดตัวหลังจากการเล่นประสานเพราะใช้ความร้อนน้อย 

5) สามารถต่อช้ินงานแบบช่ัวคราวหรือแบบถาวรได้ ซึ่งรอยต่อจากการแล่นประสานสามารถ

ใช้ความร้อนหลอมเหลวรอยท่ีต่อไว้ให้ออกจากกันได้ 

6) โครงสร้างภายในของช้ินงานท่ีผ่านการแล่นประสานไม่มีการเปล่ียนแปลง 
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1.3.2 ข้อจำกัดของกระบวนการแล่นประสาน มีดังนี ้

1) เนื้อของรอยแล่นประสานกับเนื้อของโลหะงานมีสีแตกต่างกัน 

2) ไม่เหมาะกับงานท่ีต้องใช้กับความร้อนท่ีอุณหภูมิสูงกว่า 200 องศาเซลเซียส  

    (392 องศาฟาเรนไฮต์) 

3) ถ้าอุณหภูมิประมาณ 500 องศาเซลเซียส (932 องศาฟาเรนไฮต์) เนื้อของรอยแล่ประสาน

จะไม่แข็งแรง ขณะท่ีช้ินงานยังแข็งแรงดีอยู่ เช่น เหล็กกล้าหรือเหล็กหล่อ 

ตารางท่ี 5.1 ลักษณะของรอยต่อสำหรับการแล่นประสาน 
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เ ร่ืองมือและอุปกร  การแล่นประสาน 

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการแล่นประสานด้วยเปลวไฟแก๊สจะใช้ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์เช่นเดียวกับ

การเช่ือมแก๊ส เพียงแต่เปล่ียนมาใช้หัวทิพสำหรับการเล่นประสานโดยเฉพาะ การเลือกขนาดของหัวทิพขึ้นอยู่

กับรูปแบบของชิ ้นงานและการให้ความร้อนกับชิ ้นงาน สำหรับแก๊สเชื ้อเพลิงอาจ เป็นแก๊สอะเซทิลีน           

แก๊สโพรเพนแก๊สบิวเทน (Butane) แก๊สปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas LPG) หรือแก๊สแม็ป 

(Methyl Acetylene Propadiene Gas Mapp) คือแก๊สบรรจุกระป๋องที ่มีส่วนผสมของเมทิลอะเซทิลีน

(Methylacetylene) และโพรพาดีน (Propadiene) เมื ่อเผาไหม้จะให้ความร้อนสูง เปลวไฟสามารถนำไป

เช่ือมและการแล่นประสานได้มีความคล่องตัวสูงต่อการใช้งาน 

 

ภาพท่ี 5.3 ชุดออกอะเซทิลีนขนาดเล็กเหมาะสำหรับการเล่นประสาน 

ท่ีมา: http://www.weldequip.com/gas-weld-braze-set.html 
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การแล่นประสานด้วยแก๊สออกอะเซทิลีนเป็นท่ีนิยมใช้กันมากแต่อะเซทิลีนเป็นแก๊สท่ีให้ความร้อนสูง

ซึ่งผลจากความร้อนสูงอาจจะทำให้เกิดการไหม้ท่ีแนวแล่นประสาน คือช้ินงานเกิดการหลอมเหลวและฟลักซ์ท่ี

ได้รับความร้อนสูงเกินไป ดังนั้นการแล่นประสานด้วยแก๊สออกอะเซทิลีนนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความชำนาญ

สูงยังมีเปลวไฟจากแก๊สเชื ้อเพลิงบางชนิดที ่ให้ความร้อนน้อยกว่าและแล่นประสานได้นิ ่มนวลกว่า เช่น        

แก๊สโพรเพนแก๊สบิวเทน แก๊สปิโตรเลียมเหลว และแก๊ส แม็ป 

 

 
 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 5 : การแล่นประสานและการตัดโลหะด้วยแก๊ส 
โมดูลย่อย 5.1 : การแล่นประสาน 

ใบเนื้อหา หน้าที่  
17 
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ลวดแล่นประสาน 

เนื้อโลหะท่ีเติมลงไปเพื่อยึดหรือประสานคนงานท้ัง 2 ช้ินให้ติดกัน จะเป็นโลหะต่างชนิดหรือโลหะ
ชนิดเดียวกันก็ได้ เรียกว่า โลหะประสานซึ่งมีหลายลักษณะด้วยกัน เช่น อาจเป็นเส้น แท่ง แผ่น แถบ วงแหวน 
ผง หรือลักษณะพิเศษอื่นๆ โดยจะหลอมเหลวเมื่อถูกความร้อนและถูกดูด เข้าไปตามรอยต่อของช้ินงาน  

3.1 มาตรฐานสัญลักษณ์ลวดแล่นประสาน 
สัญลักษณ์ของลวดแล่นประสานตามมาตรฐานของสมาคมการเช่ือมของอเมริกา (AWS) 
ตัวอย่าง     B CuZn-A 

B คือ ลวดแล่นประสาน (Brazing)  Cu คือ ทองแดงผสม 57 เปอร์เซ็นต์ 
 Zn คือ สังกะสีผสม 42 เปอร์เซ็นต์ A คือ ธาตุอื่นๆ เช่น ดีบุก 1 เปอร์เซ็นต์ 

 

 
ภาพท่ี 5.5 ลักษณะลวดแล่นประสาน 

http://www.alibaba.com/product/HARRIS_brazing_alloy_rod 
3.2 ชนิดของลวดแล่นประสาน 

ลวดแล่นประสานมีหลายชนิด มีสมบัติ และความเหมาะสมต่อการใช้งานดังนี้ 
3.2.2 ลวดแล่นประสานทองแดงและทองแดง สังกะสี นิยมใช้กับงานเหล็กและโลหะนอก

กลุ่มเหล็ก โดยวิธีการต่อเกยและต่อชนแต่ลวดแล่นประสานทองแดงสังกะสีจะมีความต้านทานการกัด
กร่อนไม่ดีพอท่ีจะใช้กับงานประเภททองแดง ทองแดงผสม ซิลิคอน และเหล็กกล้าไร้สนิม แต่จะใช้กับ
งานธรรมดาท่ัวไป ต้องควบคุมไม่ให้ช้ินงานร้อนจัดและไม่ให้ไอของสังกะสีสะสมจนเกิดช่องว่างในรอย
แล่นประสานซึ่งระยะห่างระหว่างช้ินงานท่ีเหมาะสม คือ 0.50 -0.13 มิลลิเมตร 
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ใบเนื้อหา 
หน้าที่ 
18 แผ่นที่ : 7 

3.3.2 ลวดแล่นประสานทองแดง-ฟอสฟอรัส เหมาะกับงานทองแดง ทองแดงผสม และยัง
สามารถใช้กับเงิน ฟังสเตน และโมลิบดีนัม แต่ไม่เหมาะกับนิกเกิลผสมหรือทองแดง นิกเกิลท่ีมี
มากกว่าและอุณหภูมิสูง ปกติสามารถใช้งานท่ีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส (302 องศาฟาเรนไฮต์) 
ได้ต่อเนื่อง (เปอร์เซ็นต์รอยแล่นประสานทนต่อการกัดกร่อนได้ดี ยกเว้นเมื่อใช้งานในบรรยากาศท่ีมี
กำมะถันเป็นเวลานาน 

3.2.3 ลวดแล่นประสานเงิน ส่วนมากเหมาะกับงานเหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก ยกเว้น 
อะลูมิเนียมและแมกนีเซียม สามารถให้ความร้อนได้ทุกวิธี อาจเติมก่อนหรือหลังการให้ความร้อน 
ส่วนรอยต่อควรมีระยะห่างประมาณ 0.50-0.13 มิลลิเมตร 

3.3 สมบัติของลวดแล่นประสาน ลวดแล่นประสานท่ีดีควรมีสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. สามารถให้รอยแล่นประสานท่ีมีสมบัติเชิงกลและกายภาพตามต้องการ 

2. มีจุดหลอมเหลวเหมาะสมกับช้ินงานและไหลตัวได้ดีเมื่อถูกดึงดูดเข้าอณูของช้ินงาน 

3. มีส่วนผสมสม่ำเสมอและเสถียรภาพไม่แยกตัวในขณะหลอมเหลว 

4. เกาะติดผิวชิ้นงานได้ง่ายและแข็งแรง 

5. ไม่ควรทำปฏิกิริยากับช้ินงาน  
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ฟลักซ  

ฟลักซ์ (Flux) เป็นวัสดุท่ีสำคัญสำหรับการแล่นประสาน หน้าท่ีของฟลักซ์มีอยู่ 3 ประการ ดังนี้ 

1. กําจัดออกไช บางๆ ท่ีอยู่บนผิวของช้ินงานตรงบริเวณท่ีจะแล่นประสาน 

2. ช่วยให้โลหะประสานไหลตัวดีข้ึนและช่วยให้น้ำโลหะประสานเกาะผิวชิ้นงานได้ดี 

3. ช่วยให้เกิดปฏิกิริยาแทรกซึมได้ดีทำให้น้ำโลหะแล่นประสานท่ีหลอมเหลวสามารถไหลเข้าไปในร่องรอยต่อ
ได้ท่ัวถึง 

 

ฟลักซ์เมื่อได้รับความร้อนจนถึงอุณหภูมิการใช้งานจะไหล เข้าไปในร่องรอยต่อ มีหน้าท่ีในการป้องกัน
ออกไซด์และช่วยนำพาน้ำโลหะเหลวจากลวดประสานให้ไหลเข้าไปในรอยต่อ หลังจากเล่นประสานเสร็จแล้วฟ
ลักซ์ท่ีตกค้างต้องกำจัดออกได้ง่าย ฟลักซ์มีหลายลักษณะ เช่น ของเหลว ผง ของแข็ง ครีม และอื่นๆ ซึ่ง
หลังจากทำการแล่นประสานเสร็จแล้วต้องกำจัดฟลักซ์ท่ีตกค้างออกทันที เนื่องจากจะเกิดการกัดกร่อนช้ินงาน
การกำจัดฟลักซ์ท่ีตกค้างกระทำได้หลายวิธี เช่น การนำไปจุ่มน้ำอุ่นทันที กำจัดหรือล้างด้วยสารเคมี ท้ังนี้ขึ้นอยู่
กับชนิดของช้ินงานด้วย 
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4.1 ชนิดและการเลือกใช้ฟลักซ์ 

ฟลักซ์เป็นเคมีภัณฑ์ดังนั้นการเลือกใช้จึงขึ้นอยู่กับชนิดของลวดแล่นประสานและความนิยมของผู้ใช้  

ตารางท่ี 5.2 ชนิดและการใช้งานของฟลัก 

 

จากตารางท่ี 5.2 ฟลักซ์ชนิดอัลคาไลน์ไบฟลูออไรด์มีความเหมาะสมสำหรับช้ินงานท่ีเป็นแก๊สท่ีเกิด
จากฟลัก ชนิด และจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้นในการใช้งานผู้ปฏิบัติงานแล่นประสานโลหะประเภท
เหล็กกล้าไร้สนิม ซิลิคอนบรอนซ์ ทองเหลืองเจืออะลูมิเนียม เบริลเลียม แต่จะมีกล่ินของในการใช้ฟลักซ์ท่ีทำ
จากเกลือโซเดียมไซยาไนด์เช่นกัน แก๊สท่ีเกิดจากการใช้ฟลักซ์ชนิดนี้ ท่ีใช้พลักซ์ชนิดนี้ต้องปฏิบัติงานในสถานท่ี
ท่ีมีอากาศถ่ายเทได้ดีดังนั้นขณะทําการแล่นประสานต้องพยายามหลีกเล่ียงการสูดดม กล่ินระเหยของฟลักซ์
ชนิดนี้ ควรสวมหน้ากากปิดจมูกให้มิดชิดและไม่ควรให้ฟลักซ์ชนิดนี้ถูกส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย 

4.2 การใช้ฟลักซ์ 

ฟลักซ์ท่ีใช้ในการแล่นประสานมีท้ังชนิดผง ครีม และของเหลว ซึ่งต้องเลือกให้เหมาะสมกับ
ชนิดของงานและวิธีการเล่นประสาน โดยท่ัวไปนิยมใช้ชนิดครีมเพราะใช้งานง่ายและยึดเกาะ
ผิวชิ้นงานได้ดี อนุภาคของฟลักซ์ชนิดครีมมีขนาดเล็กและสม่ำเสมอ ในกรณีใช้ฟลักซ์ชนิดครีม
ควรอุ่น ภาพท่ี 5.7 การทาฟลักซ์ชนิดครีมในการแล่นประสาช้ินงานก่อนการใช้งาน’สำหรับการใช้
งานฟลักซ์ชนิดผง วิธีการใช้ฟลักซ์นั้นจะต้องอุน่ลวดแล่นประสานโดยใช้เปลวไฟแก๊สแล้วจุ่มลงใน
กระป๋องซึง่ผงฟลักซ์จะเกาะติดตามผิวของลวดแล่นประสาน 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 5 : การแล่นประสานและการตัดโลหะด้วยแก๊ส 
โมดูลย่อย 5.1 : การแล่นประสาน 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่ 
20 แผ่นที่ : 9 

 

4.3 การกำจัดฟลักซ์หลงเหลือ 

หลังจากการแล่นประสานเสร็จแล้วต้องล้างฟลักซ์ท่ีหลงเหลือบนชิ้นงานออกอย่างรวดเร็ว เพราะ
หากยังตกค้างอยู่อาจทำให้ช้ินงานผุกร่อนได้ ถ้าออกแบบรอยต่อดี แล่นประสานด้วยวิธีที่ถูกต้อง 
โลหะประสานจะเข้าไปแทนท่ีฟลักซ์จนหมด โดยฟลักซ์จะถูกขับออกมาปกคลุมรอยแล่นประสานไว้ 
เมือ่แข็งตัวจะเปราะและมีลักษณะคล้ายแก้วเคลือบอยู่บนรอยแล่นประสาน 

การกำจัดฟลักซ์ออกจากช้ินงานโดยท่ัวไป ทำได้โดย การล้างในน้ำร้อนแล้วใช้ลมเป่าให้แห้ง ถ้าฟลักซ์ติดแน่น
จะกำจัด โดยจุ่มลงในสารเคมีหรือใช้วิธีทางกล เช่น ขัดด้วยแปรงลวด ยิงด้วยเม็ดทราย หรือสกัดออก ซึ่งต้อง
พิจารณาตามลักษณะของช้ินงานเป็นสำคัญ เช่น เหล็กกล้าไร้สนิม ควรขัดด้วยแปรงลวดเหล็กกล้าไร้สนิมท่ีไม่
ทำให้ผิวงานเสียหาย ถ้าลวดแล่นประสานผสมด้วยเงินหรือทองแดงไม่ควรล้างด้วยกรดไนตริก 
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อง  ประกอบในการแล่นประสาน 

องค์ประกอบในการแล่นประสาน มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้ปฏิบัติงานจะต้องศึกษาให้เข้าใจ 

เพื่อจะได้นำองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ไปปฏิบัติ ซึ่งการแล่นประสานจะได้ผลดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับ 

องค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ 

5.1 การทำความสะอาดก่อนการแล่นประสาน 

การทำความสะอาดนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญและจำเป็นต่อการแล่นประสาน ถ้าผิวบริเวณการ
แล่นประสานมีดังนี้ รอยต่อของชิ้นงานมีความสะอาด รอยแล่นประสานก็จะแข็งแรงและการ
เกิดปฏิกิริยาแทรกซึมได้ดี แต่ถ้าผิวรอยต่อนั้นสกปรกมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นเสมอ โดยส่ิงสกปรกท่ีมักมี
ปัญหาต่อคุณภาพของ 

5.1.1 คราบน้ำมันหรือจาระบี ถ้ามีคราบน้ำมันหรือจาระบีเกาะตามผิวของชิ้นงาน 
ฟลักซ์จะเข้าไปทำความสะอาดได้ไม่ท่ัวถึงและเมื่อได้รับความร้อนคราบน้ำมันหรือจาระบีนั้น
จะเผาไหม้กลายเป็นคาร์บอน ซึ่งจะไปขัดขวางการยึดเกาะของโลหะประสานกับช้ินงานหรือ
อาจทำให้การแล่นประสานไม่ติด 

5.1.2 คราบสนิม ถ้าผิวงานมีสนิมจะแล่นประสานไม่ติด จะต้องทำความสะอาดก่อน
กำจัดออกไซด์ออกก่อน การกำจัดออกไซด์อาจทำได้ด้วยวิธีทางกลหรือวิธีทางเคมี โดยการ
ล้างด้วยแม้จะช่วยป้องกันการกัดกร่อนแต่จะทำให้การแล่นประสานยากขึ้น นอกจากจะใช้ฟ
ลักซ์ชนิดพิเศษท่ีกัดแก้ว (สำหรับช้ินงานท่ีเป็นเหล็กกล้าไร้สนิม อะลูมิเนียม และเหล็กหล่อ) 
ซึ่งหลังจากล้างด้วยกรดแล้ว เช่น กรดเกลือ (สำหรับช้ินงานเหล็กกล้า) กรดกำมะถัน กรดไน
ตริก กรดออร์โธฟอสฟอริก ต้องใช้น้ำสะอาดล้างกรดที่ตกค้างออกทันที แต่ถ้าไม่จำเป็นไม่
ควรกำจัดออกไซด์ด้วยวิธีทางเคมีขัดด้วยฝอยเหล็กหรือแปรงลวด เมื่อทำความสะอาดเสร็จ
แล้วล้างน้ำสะอาดทันทีเป่าหรือเช็ดให้แห้งขอแนะนำให้ใช้วิธีทางกล เช่น การพ่นด้วยเม็ด
เหล็ก เม็ดทราย การตะไบ การขัดด้วยกระดาษทราย เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วล้างน้ำ
สะอาดทันทีเป่าหรือเช็ดให้แห้ง แล้วเติมฟลักซ์เพื่อแล่นประสานทันที 
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5.2 การเตรียมและการเว้นช่องรอยต่อให้พอดี 

สำหรับการเตรียมรอยต่อสำหรับการเล่นประสานได้อธิบายไว้แล้วในตารางท่ี 5.1 สำหรับการ
เว้นช่องของรอยต่อระหว่างชิ้นงานต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง ควรเว้นช่องให้เล็กเพื่อจะได้
เกิดปฏิกิริยาแทรกซึมได้ดี ไม่ควรเว้นช่องใหญ่จนเกินไปเพราะจะได้รอยแล่นประสานท่ีไม่แข็งแรงแล้ว
ยังจะเป็นการสิ้นเปลืองลวดแล่นประสานและฟลักซ์มากเกินไป โดยทั่วไปนิยมเว้นช่องไว้ประมาณ
0.50-0.13 มิลลิเมตร 

5.2.1 การเลือกใช้ฟลักซ์ท่ีเหมาะสมกับชนิดของช้ินงาน นอกจากจะทำให้การยึดติด สมบูรณ์
แล้วยังทำให้ได้รอยแล่นประสานแข็งแรง ผิวของรอยแล่นประสานในขณะแล่นประสาน 

5.2.2 การเลือกใช้ลวดแล่นประสานที่เหมาะสม ลวดแล่นประสานมีหลายรูปแบบอาจเป็น 
เส้น แท่ง แผ่น วงแหวน แถบ ผง และลักษณะพิเศษอื่นๆ ผู้ปฏิบัติงานบางคนนิยมใช้ลวดแล่นประสาน 
ชนิดวงแหวนหรือแถบเล็กๆ โดยการเติมลงบนรอยต่อหลังจากการเติมฟลักซ์ หลังจากนั้นจึงให้ความ
ร้อนกับช้ินงานจนถึงอุณหภูมิท่ีต้องการ โลหะแล่นประสานจะถูกหลอมแล้วถูกดูดเข้าไปตามซอกของ
รอยต่อโดยอัตโนมัติ 

5.3.2 การให้ความร้อนเหมาะสม การแล่นประสานต้องให้ความร้อนเป็นบริเวณกว้าง ไม่ใช่
เผาเป็นจุดๆ ถ้าเป็นไปได้ควรให้ความร้อนพร้อมๆ กันให้ท่ัวถึงท้ังรอยต่อ โดยต้องควบคุมไม่ให้ร้อนจัด
จนเกินไป ถ้าเป็นการให้ความร้อนด้วยเปลวไฟควรเลือกหัวทิพท่ีให้เปลวไฟแผ่เป็นบริเวณกว้าง 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

การสร้างแบบทดสอบหลังเรียน แบบโมดูล 
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แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 5.1 

      

    ำช้ีแ ง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 5ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาท่ีใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ี 1 การแล่นประสาน 
1. การแล่นประสานมีหลักการพื้นฐานอย่างไร  

 1.ประสานชิน้งานท่ีแตกต่างกันได้  2.ประสานชิน้งานท่ีเหมือนกันได้ 

 3.ประสานโลหะและอโลหะให้ติดกันได้ 4.ถูกทุกข้อ 

2.การแล่นประสานหมายถึงข้อใด    

 1.การให้ชิ้นงานสองชิน้ให้ยึดติดกันด้วยเนื้อโลหะหลอมเหลวรวมกัน 

 2.การให้ชิ้นงานยึดติดกันด้วยโลหะประสานหลอมรวมกับโลหะงาน 

 3.การใช้โลหะประสานท่ีอุณหภูมสิูงกว่า 450องศาเซลเซียสแต่ไม่ถึงจุดหลอมเหลวของชิ้นงาน 

 4.การใช้โลหะประสานท่ีอุณหภูมิต่ํากวา่ 450องศาเซลเซียสแต่ไม่ถึงจุดหลอมเหลวของชิ้นงาน 

3.ข้อใดไม่ใช่สมบัติของการแล่นประสาน        

 1.  ใช้งานท่ีไม่ต้องการความแข็งแรงมากนัก  2.  ชิ้นงานไม่หลอมทำให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง 

 3.  เกิดการบิดตัวน้อยเนื่องจากใช้ความร้อนน้อย 4.  เสียค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากอุปกรณ์มีราคาแพง 

4.ข้อใดไม่ใช่โลหะแล่นประสาน                                           

1. เหล็กหล่อ    2. ทองเหลือง 3.  ทองแดง 4.  ทองแดง-สังกะสี 

5.ลวดแล่นประสานท่ีดีควรมีสมบัติใดต่อไปนี้ 

            1.  มีจุดหลอมเหลวสูงกว่าชิ้นงาน  2.  ต้องหลอมเหลวพร้อมๆกับชิ้นงาน 

            3.  เกาะติดผิวชิ้นงานได้ง่ายและแข็งแรง 4.ถูกทุกข้อ 

6.ข้อใดไม่ใช่หน้าท่ีของฟลักซ ์

            1.  ทำความสะอาดผิวหน้าของชิน้งาน 2.  ช่วยให้รอยแล่นประสานแข็งแรง    

            3.  ช่วยลดออกไซด์ขณะแล่นประสาน 4.  ช่วยให้เกิดปฏิกิริยาแทรกซึมได้ดี  



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 5 : การแล่นประสานและการตัดโลหะด้วยแก๊ส 
โมดูลย่อย 5.1 : การแล่นประสาน 

ใบกระดา  ำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

25 
แผ่นที่ : 2 

 

กระดา  ำตอบแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 5.1 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศ ก า..................... .... 

ข้อ ก ข   ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6     

 

 

คะแนนเต็ม 6 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ลงช่ือ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 5 : การแล่นประสานและการตัดโลหะด้วยแก๊ส 
โมดูลย่อย 5.1 : การแล่นประสาน 

ใบเ ลย
แบบทดสอบหลงั

เรียน 
หน้าที่  
26 

แผ่นที่ : 3 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 5.1 

 

 

ข้อ  ำตอบ 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 6. 

 

 



 
 

 

ขั้นตอนการใชบ้ทเรียนโมดูล 

 

 

 

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

ตรว   าตอบ ากใบเ ลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

ศ ก าเนื้อหาบทเรียน 

 

 

ท าแบบ  กหัด / ท าใบป ิบัติงาน 

 

 

ตรว   าตอบ ากใบเ ลยแบบ  กหัด  

/ ใบเ ลยใบป ิบัติงานและด าเนินการตามเงื่อน ขที่ก าหนด 

 

 

แบบทดสอบ 

 

 

ประเมินผล ร้อยละ 60 

 
 

 

 ม่ผ่านเก                     ผ่านเก    

 

 

ทบทวนโมดูลที่ ม่ผ่าน        ศ ก าโมดูลต่อ ป

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 5 : การแล่นประสานและการตัดโลหะด้วยแก๊ส 
โมดูลย่อย 5.2 : การตัดโลหะด้วยแก๊ส 

ใบขั้นตอนการใช้
บทเรียนโมดูล หน้าที่  

27 
แผ่นที่ : 1 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 5 : การแล่นประสานและการตัดโลหะด้วยแก๊ส 
โมดูลย่อย 5.2 : การตัดโลหะด้วยแก๊ส 

ใบ ำช้ีแ งการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

28 
แผ่นที่ : 1 

 
 

 ำช้ีแ งใช้บทเรียนโมดูล 5.2 

      ำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

บทเรียนโมดูลย่อย 5.2 การตัดโลหะด้วยแก๊ส เป็นบทเรียนโมดูลท่ีผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นส่ือประกอบการเรียนการ

สอนวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยแบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็น 2 

หัวข้อย่อย ประกอบด้วย การตัดโลหะด้วยแก๊ส เครื่องมือและอุปกรณ์การตัดโลหะด้วยแก๊ส 

          ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ใบจุดประสงค์ 

4. ใบเนื้อหา 

5. ใบแบบฝึกหัด/ใบส่ังงาน/ใบปฏิบัติงาน 

6. ใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยใบปฏิบัติงาน 

7. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

8. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 5 : การแล่นประสานและการตัดโลหะด้วยแก๊ส 
โมดูลย่อย 5.2 : การตัดโลหะด้วยแก๊ส 

ใบ ำช้ีแ งการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

29 
แผ่นที่ : 2 

 

 ำช้ีแ งใช้บทเรียนโมดูล 6.2 

      ำแนะนำในการใชบ้ทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจุตมุ่งหมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมตูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและขั้นตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงาน และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการ

เรียนด้วยตนเองและไม่เกิดความเข้าใจท่ีแท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานท่ีเรียน 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อท่ีผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดา 

คำตอบ ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพื้น

ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 

3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 

5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงานในบทเรียนนั้น ๆ ลง

ในใบแบบฝึกหัด / ใบปฏิบัติงาน 

 

 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 5 : การแล่นประสานและการตัดโลหะด้วยแก๊ส 
โมดูลย่อย 5.2 : การตัดโลหะด้วยแก๊ส 

ใบ ำช้ีแ งการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

30 
แผ่นที่ : 3 

 

 ำช้ีแ งใช้บทเรียนโมดูล 6.2 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

1. เมื่อทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยการ

ปฏิบัติงาน 

2. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีต้ังไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 

3. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงใน 

กระดาษคำตอบ 

4. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 

5. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีกำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวน

เนื้อหาของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีกำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 5 : การแล่นประสานและการตัดโลหะด้วยแก๊ส 
โมดูลย่อย 5.2 : การตัดโลหะด้วยแก๊ส 

ใบ ำช้ีแ งการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

31 
แผ่นที่ : 4 

 

 ำช้ีแ งใช้บทเรียนโมดูล 5.2 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

การตัดโลหะด้วยแก๊สเป็นกระบวนการตัดโลหะโดยการใช้ความร้อนจากเปลวไฟท่ีได้จากการผสมของ

แก๊สเช้ือเพลิงและแก๊สออกซิเจนจนกระท่ังโลหะร้อนแดงจึงเป่าพ่นแก๊สออกซิเจนจนแรงดันสูงเป่าโลหะให้ขาด

ออกจากกัน เป็นท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากประหยัดและความรวดเร็วในการใช้งานบทเรียนโมดูล

ย่อย 5.2 การตัดโลหะด้วยแก๊ส เป็นบทเรียนโมดูลท่ีผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นส่ือประกอบการเรียนการสอนวิชางาน

เช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยแบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็น  2 หัวข้อ

ย่อย ประกอบด้วย การตัดโลหะด้วยแก๊ส เครื่องมือและอุปกรณ์การตัดโลหะด้วยแก๊ส 

 ุดมุ่งหมาย (Objective) 

 เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ในเรื่อง การ

ตัดโลหะด้วยแก๊ส เครื่องมือและอุปกรณ์การตัดโลหะด้วยแก๊ส 

 วามรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 

ในการเรียนบทเรียนของโมดูลนี้ให้ได้ผลดีนั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตัดโลหะ

ด้วยแก๊ส เครื่องมือและอุปกรณ์การตัดโลหะด้วยแก๊ส



 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 5 : การแล่นประสานและการตัดโลหะด้วยแก๊ส 
โมดูลย่อย 5.2 : การตัดโลหะด้วยแก๊ส 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

33 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 5.2 

 

    ำช้ีแ ง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 1 ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาท่ีใช้ในการทำแบบทดสอบ 3 นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ี 1   การตัดโลหะด้วยแก๊ส 

1.การตัดโลหะด้วยแก๊สนิยมใช้แก๊สเช้ือเพลิงชนิดใดต่อไปนี้ 

 1.  แก๊สโพรเพน  2.  แก๊สโพรพีลีน  3.  แก๊สธรรมชาติ 4.  แก๊สอะเซทิลีน 

2. อุปกรณ์ในการตัดโลหะด้วยแก๊สจะเหมือนกับอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเช่ือมใด    

 1.  การเช่ือมไฟฟ้า 2.  การเช่ือมออกซีอะเซทิลีน 3. การบัดกรี 4. การยํ้าหมุด 

3.เปลวไฟชนิดใดท่ีใช้สำหรับการตัดโลหะด้วยแก๊ส 

 1.  เปลวคาร์บอนมาก 2.  เปลวกลาง 3.  เปลวเพิ่ม  4.  เปลวอะเซทิลีนบริสุทธิ์   

4.ขณะตัดโลหะด้วยแก๊สควรให้กรวยไฟอยู่ในลักษณะใด 

          1.  กรวยไฟจุ่มในบ่อหลอมเหลวเล็กน้อย 2.  กรวยไฟจุ่มในบ่อหลอมเหลวประมาณครึ่งหนึ่ง 

          3.  กรวยไฟห่างจากช้ินงานประมาณ 6-8มิลลิเมตร 4.  กรวยไฟไม่ควรต้ังฉากกับช้ินงาน 

 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 5 : การแล่นประสานและการตัดโลหะด้วยแก๊ส 
โมดูลย่อย 5.2 : การตัดโลหะด้วยแก๊ส 

ใบกระดา  ำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

34 
แผ่นที่ : 2 

 

กระดา  ำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 5.2 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศ ก า..................... ... 

. 

ข้อ ก ข   ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 

 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงช่ือ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 



 
 

 
 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 5 : การแล่นประสานและการตัดโลหะด้วยแก๊ส 
โมดูลย่อย 5.2 : การตัดโลหะด้วยแก๊ส 

ใบเ ลยแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

35 
แผ่นที่ : 3 

p0พะ 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 5.2 

 

ข้อ  ำตอบ 

1. 4 

2. 2 

3. 2 

4. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การรวบรวมเนื้อหา และสร้างใบงาน/ใบ

กิ กรรม/แบบ  กหัด



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 5 : การแล่นประสานและการตัดโลหะด้วยแก๊ส 
โมดูลย่อย 5.2 : การตัดโลหะด้วยแก๊ส 

ใบ
 ุดประสง   หน้าที่  

37 
แผ่นที่ : 1 

 

 ุดประสง  เชิงพฤติกรรม 

1. บอกวิธีการการการตัดโลหะด้วยแก๊ส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 5 : การแล่นประสานและการตัดโลหะด้วยแก๊ส 
โมดูลย่อย 5.2 : การตัดโลหะด้วยแก๊ส 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
38 

แผ่นที่ : 1 

การตัดโลหะด้วยแก๊ส 

การตัดโลหะด้วยแก๊ส หมายถึงกระบวนการตัดโลหะโดยใช้ความร้อนจากเปลวไฟที่ได้จาก

การผสมของแก๊สเชื้อเพลิงและแก๊สออกซิเจนจนกระทั่งโลหะร้อนแดงจึงเป่าพ่นแก๊สออกซิเจน

แรงดันสูงเป่าโลหะให้ขาดจากกัน 

หลักการพื้นฐาน 

การตัดโลหะด้วยแก๊สเป็นกระบวนการที่อาศัยเปลวไฟจากหัวตัด ซึ่งเกิดจากการผสมการ

ตัดโลหะด้วยแก๊สเป็นกระบวนการระหว่างแก๊สออกซิเจนกับแก๊สเชื้อเพลิงด้วยเปลวนิวทรัลเผา

ชิ้นงานบริเวณที่จะตัดให้มีลักษณะสุกแดง อุณหภูมิจะนํากว่าอุณหภูมิที่จะเริ่มการหลอมเหลว ซึ่งที่

จุดนี้ลำของออกซิเจนที่มีแรงดันสูงจะถูกเป่าพ่นลงบนชิ้นงาน เมื่อปะทะกับเหล็กร้อนเกือบๆ เหลว 

จะเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้อย่างรวดเร็วทะลุออกไปตามแรงดันของออกซิเจนเกิดเป็นช่องว่าเล็กๆ 

จนทำให้ชิ้นงานขาดออกจากกันตามแบบที่ต้องการตัด วิธีการติดด้วยแก๊สสามารถตัดด้วยมือ 

(Manual) และตัดด้วยเครื่องตัดซึ่งสามารถตัดได้ทั้งแนวตรง วงกลม และท่อ 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 5 : การแล่นประสานและการตัดโลหะด้วยแก๊ส 
โมดูลย่อย 5.2 : การตัดโลหะด้วยแก๊ส 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
39 

แผ่นที่ : 2 

 

การนำ ปใช้งาน 

การตัดโลหะมีมากมายหลายวิธีและวิธีการตัดโลหะด้วยแก๊สเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

เนื่องจากประหยัดและความรวดเร็วในการใช้งานแต่ไม่ควรใช้กับวัสดุบางประเภทการตัดโลหะด้วยแก๊ส จะใช้

ตัดได้ดีเฉพาะจะมีผลกระทบเนื่องจากอิทธิพลของความร้อนท่ีใช้ในการตัดโลหะท่ีเป็นเหล็กเหนียวหรือ

เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำเท่านั้น 

ข้อดีและข้อ ำกัด 

ข้อดีของการตัดโลหะด้วยแก๊ส มีดังนี้ 

1) ตัดได้เร็วกว่าวิธีกล 

2) ตัดงานท่ีมีรูปร่างซับซ้อนได้ดีกว่าวิธีกล 

3) ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยกว่าวิธีกล 

4) อุปกรณ์หัวตัดแก๊สท่ีใช้มือตัดมีราคาต่ำกว่าเครื่องมือชนิดอื่น 

5) สามารถเปล่ียนทิศทางการตัดได้ง่ายและเร็วกว่าการตัดด้วยวิธีกล 

6) สามารถตัดช้ินงานท่ีมีขนาดใหญ่ได้โดยการเคล่ือนท่ีของหัวตัด 

7) ตัดงานหลายๆ ช้ินพร้อมกันได้โดยใช้หัวตัดหลายหัวหรือหัวตัดเดียวแต่วางงานซ้อนกัน 

8) ใช้สำหรับเตรียมขอบของแผ่นโลหะ เซาะร่อง สำหรับการเช่ือม 

ข้อ ำกัดของการตัดโลหะด้วยแก๊ส มีดังนี้ 

1) ความเท่ียงตรงน้อยกว่าวิธีกล 

2) ใช้ตัดเหล็กกล้าหรือเหล็กหล่อเท่านั้น 

3) เปลวไฟและตะกรันท่ีถูกเป่าไล่ออกจากรอยตัด อาจทำอันตรายบุคคลอื่น 

ส่ิงก่อสร้าง หรือวัตถุอื่นได้ง่าย (เช่น ไฟลวก สะเก็ดไฟ หรือไฟไหม้) 

4) ต้องการ การจัดระบบระบายอากาศท่ีดี 

5) ตัดเหล็กกล้า ชุบแข็งได้ต้องอุ่นงานท้ังกอ่นและหลังตัด 

6) ตัดเหล็กกล้าผสมสูงและเหล็กหล่อต้องใช้กรรมวิธีพิเศษ 

แก๊สเช้ือเพลิงท่ีใช้ในการอุ่นงานก่อนการตัดมีหลายชนิด ซึ่งโดยท่ัวๆ ไปจะเลือกใช้ชนิดท่ีมีราคาไม่สูง

และจัดหาได้ง่าย ท่ีนิยมใช้ท่ัวไป ได้แก่ แก๊สอะเซทิลีนและแก๊สปิโตรเลียมเหลว เนื่องจากให้ปริมาณความร้อน

สูงและยังสามารถซื้อหาได้ง่าย 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 5 : การแล่นประสานและการตัดโลหะด้วยแก๊ส 
โมดูลย่อย 5.2 : การตัดโลหะด้วยแก๊ส 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
40 

แผ่นที่ : 3 

เ ร่ืองมือและอุปกร  การตัดโลหะด้วยแก๊ส 

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัดโลหะด้วยแก๊สใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เช่นเดียวกับการเช่ือมโลหะด้วย

แก๊ส แต่จะเปล่ียนจากหัวเช่ือมมาเป็นหัวตัดแก๊ส ซึ่งอุปกรณ์ในการตัดแบ่งเป็น 2 ชนิด ดังนี้ 

การตัดแก๊สด้วยมือ 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการตัดแก๊สด้วยมือคือหัวตัดแก๊ส (Cutting Torch) ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างจากหัวเช่ือมแก๊สท่ี

ส่วนปลายจะต่อจากท่อทางเดินของแก๊สจะเป็นหัวทิพตัด ซึ่งสามารถถอดเปล่ียนได้ตามความเหมาะสมในการ

ใช้งาน 

 

 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 5 : การแล่นประสานและการตัดโลหะด้วยแก๊ส 
โมดูลย่อย 5.2 : การตัดโลหะด้วยแก๊ส 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
41 

แผ่นที่ : 4 

หัวตัดแก๊สจะใช้หัวทิพตัดท่ีอยู่ส่วนปลายทำหน้าท่ีให้ความร้อนเพื่ออุ่นงานโดยใช้เปลวไฟจากส่วนผสม

ของแก๊สเชื้อเพลิงกับแก๊สออกซิเจนจนทำให้ชิ้นงานเริ่มหลอมเหลวแล้วใช้ออกซิเจนแรงดันสูงเป่าพ่นโลหะท่ี

กำลังหลอมเหลวให้ขาดสำหรับเป่าพ่นออกซิเจนออกไปตัดช้ินงาน 

 

หัวตัดแก๊สจะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนท่ีสามารถถอดประกอบกันได้ คือส่วนท่ีเป็นตัวหัวตัดและ

ส่วนท่ีเป็นหัวทิพตัด มีดังนี้ 

หัวตัด (Cutting Torch Body) หัวตัดเป็นเคร ื ่องมือที ่ใช้ผสมแก๊สออกซิเจนกับแก๊สเชื ้อเพลิง 

เช่นเดียวกับหัวเชื่อมให้ขาดออกจากกันแต่จะมีส่วนประกอบเพิ่มเติมคือ มีท่อสำหรับส่งออกซิเจนไปยังที่เป็น

หัวทิพเพื่อเป่าพ่นตัดช้ินงานโดยจะแยกจากเปลวไฟท่ีให้ความร้อนกับช้ินงาน หัวตัดจะมีวาล์วควบคุม 3 หรือ 4 

ตัว คือ วาล์วเปิด-ปิดออกซิเจน วาล์วเปิด-ปิดแก๊สเชื้อเพลิงใช้ปรับเปลวไฟสำหรับการอุ่นงาน วาล์วเปิด-ปิด

ออกซิเจนอีกตัวสำหรับตัด และสุดท้ายจะเป็นคันบังคับเปิดวาล์วออกซิเจนไปตัดช้ินงาน 

หัวทิพตัด (Cutting Tip) หัวทิพตัดเป็นส่วนประกอบท่ีอยู่ส่วนปลายของหัวตัด ภายในหัวทิพติดจะมีรู

สำหรับอุ่นงานเป็นรูเล็กๆ เรียงกันเป็นวงและอีกรจูะอยู่ตรงกลางมีขนาดใหญ่กว่า ซึ่งเป็นรูสำหรับเฉพาะแก๊ส

ออกซิเจนท่ีเป่าพ่นออกมาตัดช้ินงาน 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 5 : การแล่นประสานและการตัดโลหะด้วยแก๊ส 
โมดูลย่อย 5.2 : การตัดโลหะด้วยแก๊ส 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
42 

แผ่นที่ : 5 

การติดแก๊สด้วยเ ร่ือง 

การตัดแก๊สโดยใช้เครื่องตัดแก๊สมีหลักการทำงานเหมือนกับการตัดแก๊สด้วยมือทุกอย่างเพียงแต่ว่า

แท่นท่ีจะใช้การเคล่ือนท่ีด้วยมือและแขน แต่เครื่องตัดแก๊สจะพาชุดหัวตัดแก๊สเคล่ือนท่ีด้วยการควบคุมการ

ทำงานจากคอมพิวเตอร์หรือมอเตอร์ไฟฟ้าเดินตามรางหรือตามท่อ สามารถตัดเป็นรูปร่างต่างๆ ได้ตามความ

ต้องการ แต่ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะของการตัด 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 5 : การแล่นประสานและการตัดโลหะด้วยแก๊ส 
โมดูลย่อย 5.2 : การตัดโลหะด้วยแก๊ส 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
42 

แผ่นที่ : 5 

 

การประกอบและติดต้ังอุปกร  การตัดโลหะด้วยแก๊ส 

การประกอบและติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัดโลหะด้วยแก๊สจะมีขั้นตอนเหมือนกับการ

ประกอบและติดต้ังการเช่ือมโลหะด้วยแก๊สออกอะเซทิลีนทุกประการ แต่จะต้องเปล่ียนหัวเช่ือมมาเป็นหัวตัด

เท่านั้น ซึ่งในการตัดโลหะด้วยแก๊สจะได้ยกตัวอย่างกับแก๊สอะเซทิลีน จากนั้นเป็นขั้นตอนในการจุดเปลวไฟมี

ขั้นตอนดังนี้ 

1. ตรวจสอบมาตรวัดความดันแก๊สทั้งสองและคลายเกลียวที่ก้านปรับความดันออกจนสุดเกลียวแต่

อย่าให้หลุดออกจากมาตรวัดความดันเพื่อเป็นการป้องกันแรงกระแทกจากแรงดันแก๊สภายในท่อบรรจุ 

2. เปิดวาล์วเปิด-ปิดแก๊สท่ีหัวถังบรรจุแก๊สออกซิเจน โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาช้าๆ จนสุดเกลียว 

3. เปิดวาล์วเปิด-ปิดแก๊สที่หัวถังบรรจุอะเซทิลีน โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาช้าๆ ประมาณ 2 แล้วคา

ประแจไว้บนก้านลิ้นเปิด-ปิด สำหรับกรณีฉุกเฉินจะได้ปิดได้ทันที (ท่อบรรจุแก๊สบางรุ่นจะมีที่เปิดไม่ต้องใช้

ประแจ) 

4. เปิดวาล์วแก๊สออกซิเจนที่หัวตัดสำหรับปรับเปลวไฟและวาล์วแก๊สออกซิเจนสำหรับตัดที่หัวตัด      

1 /2รอบ และกดคันบังคับเปิดวาล์วแก๊สออกซิเจนตัด ในขณะเดียวกันให้ปรับความดันท่ีมาตรวัดความดันแก๊ส

ให้ได้ตามความต้องการ (ถ้าไม่กดคันบังคับเปิดวาล์วแก๊สออกซิเจนตัดก่อนจะทำให้ความดันขณะตัดลดลงทำให้

เปลวไฟหดส้ันลงในขณะตัดเป็นเหตุให้รอยตัดท่ีได้ไม่ดี) เมื่อปรับความดันเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วให้ปิดเฉพาะวาล์ว

เปิด-ปิดแก๊สออกซิเจนสำหรับปรับเปลวไฟท่ีหัวตัดการเปล่ียนแปลงให้ปรับเปลวไฟเป็นเปลวกลางอีกครั้ง 

5. เปิดวาล์วแก๊สอะเซทิลีนท่ีหัวตัดและปรับความดันท่ีมาตรวัดความดันแก๊สตามท่ีต้องการเมื่อปรับได้

เรียบร้อยแล้วปิดวาล์วแก๊สอะเซทิลีน 

 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 5 : การแล่นประสานและการตัดโลหะด้วยแก๊ส 
โมดูลย่อย 5.2 : การตัดโลหะด้วยแก๊ส 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
43 

แผ่นที่ : 6 

6.เปิดวาล์วแก๊สอะเซทิลีนท่ีหัวตัดประมาณ 3 รอบ และจุดเปลวไฟด้วยอุปกรณ์จุดเปลวไฟ 

7. เพิ่มแก๊สอะเซทิลีนจนควันท่ีปลายเปลวไฟเกือบหมด 

8. เปิดวาล์วแก๊สออกซิเจนเข้าไปผสมกับแก๊สอะเซทิลีนปรับจนได้เปลวกลาง 

9. กดคันบังคับเปิดวาล์วแก๊สออกซิเจนตัดให้สังเกตดูเปลวไฟจะต้องไม่เปล่ียนแปลง หากมีในการตัด

โลหะด้วยแก๊สจำเป็นต้องปรับความดันแก๊สให้เหมาะสมกับความหนาของช้ินงานจึงจะได้งานติดท่ีมีคุณภาพ 

โดยรายละเอียดการปรับความดันแก๊สมีดังนี้ 

ตารางท่ี 5.3 การปรับความดันแก๊สให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

 

เท นิ การตัดโลหะด้วยแก๊ส 

การตัดโลหะด้วยแก๊สท่ีถูกวิธีทำให้ได้รอยตัดท่ีมีขนาดเล็กและแคบ เพื่อเป็นการประหยัดเนื้อโลหะท่ี

สูญเสียไป ควรมีการเตรียมการท่ีดีและใช้เทคนิคการตัดท่ีถูกต้องจะทำให้การตัดดำเนินไปด้วยความสะดวกไม่

หยุดชะงักระหว่างทาง การหยุดชะงักจะทำให้ขอบของการตัดมีตำหนิจำเป็นต้องเพิ่มระยะเวลาและค่าใช้จ่าย

ในการตกแต่งรอยตัดมากขึ้นในภายหลัง เทคนิคการตัดโลหะด้วยแก๊สท่ีสำคัญมีดังนี้ 
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ปริมา  วามร้อนที่ใช้ในการอุ่นงาน 

การให้ความร้อนท่ีขอบของช้ินงจนกระท่ังผิวของช้ินงานร้อนแดง มีสีสุกสว่างผิวของช้ินงานด้านท่ีถูก

ความร้อนด้วยเปลวไฟท้ังนี้หากมีปริมาณความร้อนน้อยเริ่มหลอมเหลว ท้ังนี้หากมีปริเกินไปจะทำให้ช้ินงาน

ร้อนช้าและเสียเวลามากถ้าความร้อนมากเกินไปจะทำให้ผิวหน้าของช้ินงานเกิดรอยและรอยตัดจะกว้างทำให้

เสียเนื้อโลหะไปมาก ปริมาณความร้อนท่ีใช้ในการอุ่นงานจะสัมพันธก์ับความหนาของช้ินงาน ขนาดของหัวทิพ

ตัดและการปรับเปลวไฟท่ีถูกต้อง 

 

มุมและระยะห่างระหว่างกรวย ฟกับชิ้นงาน 

ในกรณีการตัดช้ินงานแบบหน้าตัดเรียบการถือหัวตัดจะต้องให้หัวทิพตัดอยู่ในแนวตั้งฉากกับผิวของ

ช้ินงาน มุมงาน 90 และการอุ่นงานท่ีขอบของช้ินงานจะต้องให้กรวยไฟอยู่เหนือผิวของช้ินงานประมาณ 6-8 

มิลลิเมตร จนเมื่อขอบของช้ินงานด้านบนเริ่มแดงสุกสว่างจึงเริ่มทํากา คันบังคับเปิดวาล์วแก๊สออกซิเจนตัด 

และการ เล่ือนหัวตัดไปข้างหน้าในขณะตัดต้องควบคุมระยะห่างระหว่างกรวยไฟกับช้ินงานให้คงท่ีตลอดของ

แนวการตัด 
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แผ่นที่ : 8 

แรงดันออกซิเ นที่ใช้ตัด 

เมื่อขอบของช้ินงานร้อนแดงจนกระท่ังจะเริ่มหลอมเหลวแล้ว ลำดับต่อไปคือการกดคันบังคับ

เปิดวาล์วแก๊สออกซิเจนตัดแรงดันสูงเพื่อให้เป่าพันออกมาตัดชิ้นงานให้ขาดออกจากกัน ในการตัด

โลหะด้วยแก๊สขนาดความกว้างของร่องตัด (Kerf)จะขึ้นอยู่กับขนาดของรูเป่าพ่นออกซิเจนตัดและ

แรงดันของแก๊สออกซิเจน ในกรณีที่ชิ้นงานที่มีความหนาเพิ่มขึ้น จะต้องใช้แรงดันหรืออัตราการไหล

ของแก๊สออกซิเจนมากขึ้นและขนาดของหัวทิพตัดใหญ่ขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับแรงดันของออกซิเจน

ตัดท่ีเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งจะทำให้ความกว้างของร่องรอยตัดเพิ่มขึ้นด้วย 

 
 วามเร็วในการเ ลื่อนหัวตัด 

ควรเหมาะสมและสม่ำเสมอ ถ้าเคล่ือนเร็วเกินไปจะทำให้ช้ินงานได้รับความร้อนน้อยเกิดการ

ออกซิเดชันไม่เพียงพอต่อการตัดทำให้น้ำโลหะในบ่อหลอมเหลวสะท้อนขึ้นมา ช้ินงานไม่ถูกตัดขาด

เกิดตำหนิท่ีขอบของรอยตัดทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการตกแต่งหรือต้องตัดใหม่ ดังนั้นความเร็วใน

การเคล่ือนหัวตัดจึงมีความสำคัญต่อการตัดเป็นอย่างยิ่ง ความเร็วในการตัดจะขึ้นอยู่กับความหนาของ

ช้ินงาน ถ้าช้ินงานหนาต้องการปริมาณความร้อนในการออกซิเดชันนานจำเป็นต้องเคล่ือนหัวตัดให้ช้า

ลง ดังภาพ 
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แผ่นที่ : 9 

 วามสะอาดของหัวตัด 

การตัดโลหะด้วยแก๊สเป็นกระบวนการท่ีอาศัยเปลวไฟในการตัด ท่ีบริเวณปลายหัวทิพตัดจะมีรูพ่น

เปลวไฟสำหรับอุ่นงานซึ่งอยู่รอบๆ รูสำหรับเป่าพ่นออกซิเจนแรงดันสูง ความสะอาดของรูเหล่านั้นจะส่งผลต่อ

คุณภาพของรอยตัด ต้องหมั่นตรวจสอบเนื่องจากอาจมีเม็ดโลหะเล็กๆ เกาะติด หรือปิดทางออกของเปลวไฟ

หรือแก๊ส ควรทำความสะอาดด้วยอุปกรณ์การทำความสะอาดรูหัวทิพ 

ลัก  ะของรอยตัดแก๊ส 

ลักษณะของรอยตัดท่ีดีจะต้องประกอบด้วยความเหมาะสมและความถูกต้อง เช่น ปริมาณความร้อนท่ี

ใช้ในการอุ่นงาน ระยะห่างระหว่างกรวยไฟกับช้ินงาน ความเร็วในการเคล่ือนหัวตัดไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไป และ

แรงดันของแก๊สออกซิเจนสำหรับพ่นตัด หากน้อยไปจะตัดช้ินงานไม่ขาดหรือหากมากเกินไปรอยตัดจะไม่เรียบ 

ลักษณะของรอยตัดในแต่ละแบบ ดังภาพ 
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ส่วนที่ 3 

การสร้างแบบทดสอบหลังเรียน แบบโมดูล



 
 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 5.2 

      

    ำช้ีแ ง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 5ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาท่ีใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ี 1   การตัดโลหะด้วยแก๊ส 

1.การตัดโลหะด้วยแก๊สนิยมใช้แก๊สเช้ือเพลิงชนิดใดต่อไปนี้ 

 1.  แก๊สโพรเพน  2.  แก๊สโพรพีลีน  3.  แก๊สธรรมชาติ 4.  แก๊สอะเซทิลีน 

2. อุปกรณ์ในการตัดโลหะด้วยแก๊สจะเหมือนกับอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเช่ือมใด    

 1.  การเช่ือมไฟฟ้า 2.  การเช่ือมออกซีอะเซทิลีน 3. การบัดกรี 4. การยํ้าหมุด 

3.เปลวไฟชนิดใดท่ีใช้สำหรับการตัดโลหะด้วยแก๊ส 

 1.  เปลวคาร์บอนมาก 2.  เปลวกลาง 3.  เปลวเพิ่ม  4.  เปลวอะเซทิลีนบริสุทธิ์   

4.ขณะตัดโลหะด้วยแก๊สควรให้กรวยไฟอยู่ในลักษณะใด 

          1.  กรวยไฟจุ่มในบ่อหลอมเหลวเล็กน้อย 2.  กรวยไฟจุ่มในบ่อหลอมเหลวประมาณครึ่งหนึ่ง 

          3.  กรวยไฟห่างจากช้ินงานประมาณ 6-8มิลลิเมตร 4.  กรวยไฟไม่ควรต้ังฉากกับช้ินงาน 
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กระดา  ำตอบแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 5.2 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศ ก า..................... ... 

. 

ข้อ ก ข   ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 

 

คะแนนเต็ม 4 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ลงช่ือ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 
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เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 5.2 

 

ข้อ  ำตอบ 

1. 4 

2. 2 

3. 2 

4. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


