
 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 4 : การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 
โมดูลย่อย 4.1 : หลักการเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 

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



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 4 : การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 
โมดูลย่อย 4.1 : หลักการเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 

ใบ ำช้ีแ งการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

2 
แผ่นที่ : 1 

 
 

 ำช้ีแ งใช้บทเรียนโมดูล 4.1 

 

      ำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

บทเรียนโมดูลย่อย 4.1 หลักการเช่ือมแก๊สออกซีอะเซทิลีน เป็นบทเรียนโมดูลท่ีผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นส่ือ

ประกอบการเรียนการสอนวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดย

แบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็น   หัวข้อย่อย ประกอบด้วย หลักการเช่ือมแก๊สออกซีอะเซทิลีน แก๊สท่ีใช้ในการ

เช่ือมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 

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 4 : การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 
โมดูลย่อย 4.1 : หลักการเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 

ใบ ำช้ีแ งการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

3 
แผ่นที่ : 2 

 

 ำช้ีแ งใช้บทเรียนโมดูล 4.1 

 

      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 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 4 : การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 
โมดูลย่อย 4.1 : หลักการเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 

ใบ ำช้ีแ งการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

4 
แผ่นที่ : 3 

 

 ำช้ีแ งใช้บทเรียนโมดูล 4.1 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยการปฏิบัติงาน 

7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีต้ังไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 

8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 

10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีกำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา

ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีกำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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โมดูลย่อย 4.1 : หลักการเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 

ใบ ำช้ีแ งการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

5 
แผ่นที่ : 4 

 

 ำช้ีแ งใช้บทเรียนโมดูล 4.1 

 

หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

การเชื่อมด้วยแก๊สเป็นการเชื่อมที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เป็นการเชื่อมที่ได้รับความร้อนจากการเผา

ไหม้ของแก๊สเป็นตัวให้ความร้อนกับชิ้นงาน ซึ่งเปลวไฟที่ได้นี ้เกิดจากการเผาไหม้ของแก๊สเชื ้อเพลิงกับ

ออกซิเจน การเชื่อมแก๊สเป็นการประสานชิ้นงานให้ติดกัน โดยโดยการใช้ความร้อนจากเปลวไฟเผาลงบน

ชิ้นงานจนกระทั่งบริเวณรอยต่อของชิ้นงานหลอมละลายรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันและเมื่อเย็นตัวลงชิ้นงานจะ

ติดกัน และมีความแข็งแรงเหมือนกับว่าช้ินงานนั้นเป็นช้ินเดียวกัน 

 ุดมุ่งหมาย (Objective) 

 เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับ

การเช่ือมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 

 วามรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 

ในการเรียนบทเรียนของโมดูลนี้ให้ได้ผลดีนั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการ

เช่ือมแก๊สออกซีอะเซทิลีน



 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
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ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

7 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 4.1 

    ำช้ีแ ง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 5ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาท่ีใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ี 1 หลักการเช่ือมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 

1. แก๊สเช้ือเพลิงท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการเช่ือมแก๊สคือแก๊สชนิดใด 

1. ออกซิเจน 2. อะเซทิลีน 3. โพรเพน 4. โพรพีลีน 

2. แก๊สออกซิเจนมีสัญลักษณ์ทางเคมีคือข้อใด 

1. CO2  2. Ar  3. C2H2  4. O2 

3. ข้อใดไม่ใช่สมบัติของแก๊สออกซิเจน 

 1. ช่วยให้ติดไฟ    2. มีอยู่ในอากาศประมาณ 21% 

 3. ในสภาพของเหลวมีสีนํ้าทะเลอ่อน 4.  ติดไฟได้ง่าย 

4. แก๊สอะเซทิลีนเตรียมได้จากข้อใด 

 1. เผาปรอทแดง   2. การอัดอากาศเหลว  

 3. แคลเซียมออกไซด์ + นํ้า 4. แคลเซียมคาร์ไบด์ + นํ้า 
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รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 4 : การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 
โมดูลย่อย 4.1 : หลักการเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 

ใบกระดา  ำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

8 
แผ่นที่ : 3 

 

กระดา  ำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 4.1 

 

 

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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ใบเ ลย
แบบทดสอบกอ่น

เรียน 
หน้าที่  

9 
แผ่นที่ : 4 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 4.1 

 

ข้อ  ำตอบ 

1. 2 

2. 4 

3. 4 

4. 4 



 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การรวบรวมเนื้อหา และสร้างใบงาน/ใบ

กิ กรรม/แบบ  กหัด
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โมดูลย่อย 4.1 : หลักการเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 

ใบ ุดประสง   
หน้าที่  
10 

แผ่นที่ : 1 

 

 ุดประสง  เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายหลักการเช่ือมแก๊สออกซีอะเซทิลีนได้ 

2. บอกหน้าท่ีของหลักการเช่ือมแก๊สออกซีอะเซทิลีนได้อย่างถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

การเชื่อมแก๊ส (Gas Welding) 
              การเช่ือมแก๊ส (Gas Welding) คือ กรรมวิธีการเช่ือมแบบหลอมละลาย โดยได้รับความ ร้อนจาก
การเผาไหม้ระหว่างแก๊สเช้ือเพลิงกับออกซิเจน หลอมละลายโลหะให้ติดกัน ด้วยการเติม ลวดเช่ือม  
(Filler Metal) หรือให้เนื้อของโลหะงานหลอมประสานกันเองโดยไม่ต้องเติมลวดเช่ือม ก็ได้การเช่ือมโลหะด้วย
แก๊สออกซิเจน – อะเซทิลีน เป็นการเช่ือมซึ่งจัดอยู่ในประเภทงานเช่ือม หลอมเหลววิธีหนึ่ง แหล่งความร้อนท่ี
ใช้กับช้ินงานได้จากพลังงานทางเคมีซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ ระหว่างแก๊สอะเซทิลีน ซึ่งเป็นแก๊สเช้ือเพลิงและ
แก๊สออกซิเจน อุณหภูมิจากการเผาไหม้นั้นสูงมาก พอท่ีจะหลอมละลายโลหะงานได้ การเผาไหม้จะสมบูรณ์
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของ แก๊สท้ังสองและอัตราส่วนผสมท่ีพอเหมาะ ถ้าแก๊สท้ังสองบริสุทธิ์และ
อัตราส่วนท่ีเหมาะสมเกิด การเผาไหม้ท่ีสมบูรณ์ ให้ความร้อนสูง 3,200 องศาเซลเซียส และจะไม่มีเขม่าหรือ
ควัน 

 

 
รูปท่ี 3.1ลักษณะการเช่ือมแก๊ส 

 การเช่ือมด้วยแก๊สเป็นแบบของการเช่ือมท่ีได้รับความนิยมแพร่หลายท่ีสุด โดยใช้เปลวไฟ จากแก๊สเป็น
เครื่องช่วยให้ความร้อนแก่ช้ินงาน เปลวไฟท่ีได้เกิดจากการเผาไหม้ของแก๊สเช้ือเพลิง กับแก๊สออกซิเจนท่ีได้รับ
จากบรรยากาศหรือแก๊สออกซิเจนท่ีบริสุทธิ์จากแหล่งอื่นๆ 

 

 
รูปท่ี 3.2 การเช่ือมแก๊ส 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 4 : การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 
โมดูลย่อย 4.1 : หลักการเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
11 

แผ่นที่ : 1 
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ข้อแตกต่างท่ีได้รับแก๊สออกซิเจนมาช่วยในการเผาไหม้จากแหล่งต่างๆ กัน มี 3วิธี ซึ่งมีผล แตกต่าง
กันดังนี้คือ การเผาไหม้ท่ีได้รับออกซิเจนจากบรรยากาศรอบตัวเรา เช่น การลุกไหม้ของตะเกียง แก๊ส  
1.เทียนไข ซึ่งทำให้เกิดผล ดังนี้คือ  

1.1ให้อุณหภูมิการเผาไหม้ต่ำท่ีสุด  
1.2 ให้ปริมาณความร้อนต่ำ  
1.3 ความสะอาดของเปลวไฟต่ำสุด  

2. การเผาไหม้ของแก๊สเช้ือเพลิงซึ่งได้รับแก๊สออกซิเจนจากบรรยากาศอีกแบบหนึ่ง  
แก๊สออกซิเจนถูกดูดผ่านรูของหัวเผาไหม้เข้ามาช่วยในการเผาไหม้ของตะเกียงหัวเผา หรือตะเกียง  
บุนเสน ซึ่งทำให้เกิดผลดังนี้คือ 

2.1 ให้อุณหภูมิของการเผาไหม้สูงกว่าวิธีแรก  
2.2 ความสะอาดของเปลวไฟสูงกว่าวิธีแรก  
2.3 ให้ปริมาณความร้อนสูงกว่าวิธีแรก  

3. การเผาไหม้ของแก๊สเช้ือเพลิงกับแก๊สออกซิเจนท่ีได้จากแหล่งต่างๆ ท่ีมีความกดดัน โดยนำมาผสมกับแก๊ส
เช้ือเพลิงเสียก่อน แล้วจึงนำไปเผาไหม้เช่นหัวเช่ือมแก๊สท่ีเราใช้กันอยู่ใน ปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้เกิดผลดังนี้คือ  

3.1 ให้อุณหภูมิของการเผาไหม้สูงสุด  
3.2 ให้ความสะอาดของเปลวไฟสูงสุด  
3.3 ให้ปริมาณความร้อนสูงสุด 

แก๊สเช้ือเพลิงท่ีใช้กันอยู่หลายชนิดด้วยกัน การเลือกจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมท้ัง ราคา 
ปริมาณความร้อนท่ีได้ และผลท่ีจะเกิดกับโลหะงานนั้น สำหรับแก๊สอะเซทิลีนนั้น เมื่อเผา ไหม้กับออกซิเจน จะ
ให้ความร้อนสูงสุดถึง 6,000 องศาฟาเรนไฮด์ ซึ่งเหมาะแก่การเช่ือมเหล็ก และโลหะผสมต่างๆ ซึ่งเรยีกวิธีเช่ือม
แบบนี้ว่า “ Oxyacetylene” และเป็นท่ีนิยมใช้กันใน อุตสาหกรรมการเช่ือมโดยท่ัวไป สำหรับความร้อนท่ีได้
จากแก๊สเช้ือเพลิงแต่ละชนิดแตกต่างกัน ดังนี้ 
  
 
 
 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 4 : การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 
โมดูลย่อย 4.1 : หลักการเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 

ใบเนื้อหา หน้าที่  
13 

แผ่นที่ : 3 

 ตารางแสดง  วามร้อนสูงสุดของแก๊สเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ 

ชนิดของแก๊สเช้ือเพลิง ความร้อนสูงสุดโดยประมาณ 

ออกซิเจน + อะเซทิลีน 

ออกซิเจน + โปรเพน 

ออกซิเจน + ไฮโดรเจน 

อากาศ + อะเซทิลีน 

อากาศ + โปรเพน 

3,316 องศาเซลเซียส หรือ 6,000องศาฟาเรนไฮด์ 

2,500 องศาเซลเซียส หรือ 4,600 องศาฟาเรนไฮด์ 

2,400 องศาเซลเซียส หรือ 4,300 องศาฟาเรนไฮด์ 

2,500 องศาเซลเซียส หรือ 4,500 องศาฟาเรนไฮด์ 

1,750 องศาเซลเซียส หรือ 3,200 องศาฟาเรนไฮด์ 

เปลว ฟที่ใช้สำหรับการเชื่อม  
การเช่ือมด้วยแก๊สเป็นวิธีการประสานหรือสร้างโลหะต่างๆ ด้วยการหลอมละลายของเนื้อ โลหะตรง

รอยต่อเข้าด้วยกัน โดยการให้ความร้อนจากเปลวไฟลงไปบนช้ินงานหรือช้ืนโลหะจนกระท่ังตรงบริเวณรอยต่อ
ของโลหะท้ังสองนั้นหลอมละลาย ซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่ง เมื่อโลหะท่ี ทำการเช่ือมถูกหลอมละลายเป็นแอ่ง
เดียวกัน โลหะท้ังสองช้ินนั้นก็จะถูกหลอมละลายกันด้วย วิธีการนี้ คุณสมบัติของโลหะจะไม่มีการเปล่ียนแปลง
หรือมีผลเสียจากคุณสมบัติเดิมของโลหะ ขณะหลอมเหลว เปลวไฟสำหรับใช้ในการเช่ือมจะต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้คือ  

1) เปลวไฟจะต้องมีอุณหภูมิสูงเพียงพอสำหรับการหลอมเหลวของช้ินงานท่ีจะนำมาเช่ือม 

2) ต้องมีปริมาณความร้อนเพียงพอ  
3) เปลวไฟต้องไม่เผาไหม้เนื้อโลหะ  
4) ไม่มีส่ิงสกปรกจากเปลวไฟหรือตัวชักนำวัสดุอย่างหนึ่งอย่างใดเข้ารวมตัวกับเนื้อโลหะของช้ินงาน  
5) เปลวไฟจะมีคาร์บอน รวมตัวกับเนื้อโลหะท่ีถูกเช่ือม  
6) ผลท่ีเกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของเปลวไฟ จะต้องไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้  

ปริมาณความร้อนนี้วัดได้ด้วยจำนวนแก๊สท่ีถูกเผาไหม้ซึ่งคิดเป็นลูกบาศก์ฟุตต่อช่ัวโมง ปริมาณของ
แก๊สท่ีถูกเผาไหม้จะมีปริมาณความร้อนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของรูหัวทิพท่ีใช้ ถ้ารูของหัวทิพท่ีใช้ขนาดรู
ใหญ่กว่าจะต้องใช้ความดันแก๊สสูงกว่าและใช้ปริมาณแก๊สมากกว่าขนาด ของรูหัวทิพท่ีมีขนาดเล็ก แก๊สท่ีใช้
สำหรับการเช่ือมและการตัด นิยมใช้มีดังนี้คือ  
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  1. ออกซี - อะเซทิลีน (Oxy-Acetylene) หรือ ออกซิเจน + อะเซทิลีน 

2.ออกซิเจน + ไฮโดรเจน (Oxygen + Hydrogen)  
3. ออกซิเจน + แก๊ส (oxygen + gas) แก๊สธรรมชาติหรือแก๊สท่ีผลิตเทียมข้ึน 

4. ออกซิเจน + แก๊สเหลว (ได้จากการกล่ันน้ำมันปิโตรเลียมมี)  

เปลว ฟออกซี – อะเซทิลีน (oxy- Acetylene flame) คือเปลวไฟท่ีได้จากการเผาไหม้ของแก๊ส 
ออกซีอะเซทิลีน แต่ในอัตราการผสมแก๊สท่ีไม่ ถูกต้องจะมีผลให้เกิดเปลว ออกซิไดซิ่ง (Oxidizing flame) ขึ้น 
หรือเปลวคาร์บูไรซิ่ง (Carburizing flame) ถ้าปรับส่วนผสมให้ออกซิเจนมากจะได้เปลวออกซิไดซิ่ง ในทำนอง
เดียวกันถ้าปรับ ส่วนผสมอะเซทิลีนมากจะได้เปลวคาร์บูไรซิ่งขึ้น ซึ่งโดยท่ัวไปแล้วสำหรับการเช่ือมนั้นเขาใช้ 
เปลวลง เปลวนี้ได้จากการปรับอัตราส่วนของแก๊สท้ังสองให้ถูกต้อง 

วิธีการจุดเปลวไฟเช่ือมแก๊ส ขั้นแรกให้เปิดวาล์วแก๊สเซทีลีนบนหัวเช่ือมเพียงเล็กน้อย แล้ว จุดเปลวไฟ
ด้วยที่จุดไฟแก๊ส จากนั้นค่อยๆ เปิดวาล์วแก๊สเซทีลีนให้เพิ่มข้ึนพอประมาณ แล้วจึงเปิด วาล์วแก๊สออกซิเจน
ปล่อยแก๊สออกซิเจนให้ผสมกับแก๊สเซทีลีน ปรับเปลวไฟตามต้องการ ซึ่งชนิด ของเปลวไฟมีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด 
หรือ 3 เปลว แตกต่างกันตามปริมาณอัตราส่วนผสมของแก๊สท้ัง สองคือ 

เปลวไฟเช่ือมแก๊สออกซีอะเซทิลีน เป็นเปลวที่ให้อุณหภูมิสูงถึง 6,000 องศาฟาเรนไฮด์ ความร้อนขนาดนี้
สามารถท่ีจะหลอมโลหะท่ีใช้ในงานอุตสาหกรรมได้โดยง่าย จึงนิยมใช้ในงาน อุตสาหกรรมโดยท่ัวไป เปลวของ
ออกซีอะเซทิลีนแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้ 

1. เปลวนิวทรัลหรือเปลวกลาง (Neutral Flame) 
2. เปลวคาร์บูไรซิงหรือเปลวลด (Carburizing Flame)  
3. เปลวออกซิไดซิ่งหรือเปลวเพิ่ม (Oxidizing Flame)  
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 6.1.1 เปลวนิวทรัลหรือเปลวกลาง (Neutral flame)  
เปลวนิวทรัลหรือเปลวกลาง หรือบางครั้งเรียกว่า Balanced Flame เป็นเปลวไฟเช่ือมท่ี นิยมใช้กัน

มากท่ีสุดท้ังการเช่ือมและการตัด มีอัตราส่วนผสมของแก๊สออกซิเจนกับแก๊สอะเซทีลีน เท่ากันในอัตราส่วน
หนึ่งต่อหนึ่ง (1:1) เปลวนิวทรัลเมื่อเผาหลอมละลายโลหะจะได้น้ำโลหะ หลอมเหลวใสสะอาด ลักษณะเป็น
เปลวสองช้ัน 

 
รูปท่ี3.3 ลักษณะเปลวนิวทรัลหรือเปลวกลาง 

 

        วิธีการปรับเปลวนิวทรัลขั้นแรกจะต้องเปิดวาล์วอะเซทีลีนเล็กน้อยบนหัวเช่ือมก่อน แล้ว จุดเปลวไฟ
เพิ่มแก๊สอะเซทีลีนพอประมาณ แล้วจึงเปิดวาล์วแก๊สออกซิเจนหัวเช่ือมไปผสม ปรับ วาล์วแก๊สท้ังสองให้เปลว
ไฟมีลักษณะสองช้ัน ซึ่งเปลวชั้นในมีลักษณะเป็นกรวยปลายมนสีขาว นวลสว่าง ยาวประมาณ 1/16,3/4 นิ้ว 
ขึ้นอยู่กับขนาดของหัวทิพ เปลวช้ันนอกเป็นสีน้ำเงินใส สะอาด เปลวชนิดนี้เหมาะสำหรับการเช่ือมและการตัด
โลหะท่ัวไป มีอุณหภูมิความร้อนประมาณ 5,900 องศาฟาเรนไฮต์ หรือประมาณ 3,300 องศาเซลเซียส ให้
สำหรับเช่ือมเหล็กเหนียว เหล็กหล่อเหล็กสแตนเลส ทองแดง และอะลูมิเนียม เป็นต้น 

6.1.2 เปลว าร บู รซิงหรือเปลวลด (Caburizing Flame)  
เปลวคาร์บูไรซิงหรือท่ีเรียกว่า เปลวลด (Reducing Flame) เปลวไฟชนิดนี้จะมีปริมาณ ของแก๊สอะ

เซตทีลีนผสมอยู่มากกว่าแก๊สออกซิเจน ลักษณะเป็นกรวยเปลวไฟสามช้ัน เปลวช้ันท่ี สองซึ่งมีสีน้ำเงินเรียกว่า 
Acetylene Feather จะมีความยาวกว่าเปลวช้ันแรกประมาณ 3 เท่า 

 

 
รูปท่ี 3.4 ลักษณะเปลวคาร์บูไรซิงหรือเปลวลด 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 4 : การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 
โมดูลย่อย 4.1 : หลักการเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 

ใบเนื้อหา หน้าที่  
16 

แผ่นที่ : 6 

 
 วิธีการปรับเปลว าร บู รซิงขั้นแรกจะต้องปรับให้ได้เป็นเปลวกลางก่อน แล้วจึงค่อยๆ เปิดวาล์ว

แก๊สอะเซทีลีนท่ีหัวเช่ือมเพิ่มแก๊สอะเซทีลีนจนได้ขนาดและรูปร่างตาม ต้องการ เป็น เปลวที่เหมาะสมกับการ
เช่ือมพวกโลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก เช่น นิกเกิล อะลูมิเนียม หรือการแล่น ประสาน เป็นต้น เป็นเปลวไฟซึ่งมีปริมาณ
แก๊สออกซิเจนผสมอยู่น้อยมาก มีอุณหภูมิสูงประมาณ 5,700 องศาฟาเรนไฮต์ หรือประมาณ 3,150 องศา
เซลเซียส 

6.1.3 เปลวออกซิ ดซิงหรือเปลวเพิ่ม (Oxidizing Flame)  
เปลวเพิ่มจะมีปริมาณของแก๊สออกซิเจนมากกว่าแก๊สอะเซทีลีน มีลักษณะเป็นเปลวไฟ สองช้ัน เปลว

ช้ันใน (Inner Cone) จะเล็กและส้ันกว่าเปลวชั้นในของเปลวนิวทรัลหรือเปลวกลาง และเปลวช้ันนอกก็หดส้ัน
เช่นกัน ดังรูปท่ี 6.4 เนื่องจากเปลวไฟชนิดนี้มีแก๊สออกซิเจนอยู่มาก เมื่อทำการเช่ือมแก๊สออกซิเจนจะไปผสม
ในเนื้อโลหะ จึงทำให้โลหะเช่ือมเปราะไม่แข็งแรงเป็น เปลวไฟเช่ือมท่ีมีความร้อนแรงมากท่ีสุด 

 
รูปท่ี 3.5 ลักษณะเปลวออกซิไดซิงหรือเปลวเพิ่ม 

 

วิธีการปรับเปลวออกซิ ดซิง ขั้นแรกปรับให้ได้เปลวนิวทรัลหรือเปลวกลางก่อน แล้วจึง ค่อยๆ เปิดวาล์วแก๊ส
ออกซิเจนเพิ่มจำนวนแก๊สออกซิเจนให้มากกว่าอะเซทีลีน จะได้เปลวช้ันใน ส้ัน เนื่องจากเปลวออกซิไดซิงมี
แก๊สออกซิเจนมาก มีความร้อนแรง และจะมีเสียงดังออกมาด้วย อุณหภูมิของเปลวออกซิไดซิ่งประมาณ 6,300 

องศาฟาเรนไฮต์ (3,400  C) เปลวเพิ่มอย่าง อ่อนใช้สำหรับการเช่ือมประสานทองเหลืองและการแล่น
ประสาน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

การสร้างแบบทดสอบหลังเรียน แบบโมดูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 4 : การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 
โมดูลย่อย 4.1 : หลักการเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่ 

18 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 4.1 

      

    ำช้ีแ ง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 5ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาท่ีใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ี 1 หลักการเช่ือมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 

1. แก๊สเช้ือเพลิงท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการเช่ือมแก๊สคือแก๊สชนิดใด 

1. ออกซิเจน 2. อะเซทิลีน 3. โพรเพน 4. โพรพีลีน 

2. แก๊สออกซิเจนมีสัญลักษณ์ทางเคมีคือข้อใด 

1. CO2  2. Ar  3. C2H2  4. O2 

3. ข้อใดไม่ใช่สมบัติของแก๊สออกซิเจน 

 1. ช่วยให้ติดไฟ    2. มีอยู่ในอากาศประมาณ 21% 

 3. ในสภาพของเหลวมีสีนํ้าทะเลอ่อน 4.  ติดไฟได้ง่าย 

4. แก๊สอะเซทิลีนเตรียมได้จากข้อใด 

 1. เผาปรอทแดง   2. การอัดอากาศเหลว  

 3. แคลเซียมออกไซด์ + นํ้า 4. แคลเซียมคาร์ไบด์ + นํ้า 

 

 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 4 : การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 
โมดูลย่อย 4.1 : หลักการเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 

ใบกระดา  ำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

19 
แผ่นที่ : 2 

 

กระดา  ำตอบแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 4.1 

 

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  

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



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 4 : การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 
โมดูลย่อย 4.1 : หลักการเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 

ใบเ ลย
แบบทดสอบหลงั

เรียน 
หน้าที่  
20 

แผ่นที่ : 3 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 4.1 

 

 

ข้อ  ำตอบ 

1. 2 

2. 4 

3. 4 

4. 4. 

 

 



 
 

 

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 4 : การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 
โมดูลย่อย 4.2 : เ ร่ืองมือและอุปกร  ในการเชือ่ม  

ใบขั้นตอนการใช้
บทเรียนโมดูล หน้าที่  

21 
แผ่นที่ : 1 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 4 : การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 
โมดูลย่อย 4.2 : เ ร่ืองมือและอุปกร  ในการเชือ่ม 

ใบ ำช้ีแ งการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

22 
แผ่นที่ : 1 

 
 

 ำช้ีแ งใช้บทเรียนโมดูล 4.2 

  

     ำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

บทเรียนโมดูลย่อย 4.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเช่ือมเป็นบทเรียนโมดูลท่ีผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นส่ือ

ประกอบการเรียนการสอนวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยแบ่งเนื้อหา

บทเรียนออกเป็น 3 หัวข้อย่อย ประกอบด้วย เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเช่ือม ลวดเช่ือม และเทคนิคการ

เช่ือม       

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 4 : การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 
โมดูลย่อย 4.2 : เ ร่ืองมือและอุปกร  ในการเชือ่ม 

ใบ ำช้ีแ งการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

23 
แผ่นที่ : 2 

 

 ำช้ีแ งใช้บทเรียนโมดูล 4.2 

      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 4 : การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 
โมดูลย่อย 4.2 : เ ร่ืองมือและอุปกร  ในการเชือ่ม 

ใบ ำช้ีแ งการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

24 
แผ่นที่ : 3 

 

 ำช้ีแ งใช้บทเรียนโมดูล 4.2 

     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 4 : การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 
โมดูลย่อย 4.2 : เ ร่ืองมือและอุปกร  ในการเชือ่ม 

ใบ ำช้ีแ งการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

25 
แผ่นที่ : 4 

 

 ำช้ีแ งใช้บทเรียนโมดูล 4.2 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

การเชื่อมด้วยแก๊สเป็นการเชื่อมที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เป็นการเชื่อมที่ได้รับความร้อนจากการเผา

ไหม้ของแก๊สเป็นตัวให้ความร้อนกับชิ้นงาน ซึ่งเปลวไฟที่ได้นี ้เกิดจากการเผาไหม้ของแก๊สเชื ้อเพลิงกับ

ออกซิเจน การเชื่อมแก๊สเป็นการประสานชิ้นงานให้ติดกัน โดยโดยการใช้ความร้อนจากเปลวไฟเผาลงบน

ชิ้นงานจนกระทั่งบริเวณรอยต่อของชิ้นงานหลอมละลายรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันและเมื่อเย็นตัวลงชิ้นงานจะ

ติดกัน และมีความแข็งแรงเหมือนกับว่าช้ินงานนั้นเป็นช้ินเดียวกัน 

 ุดมุ่งหมาย (Objective) 

 เมื ่อผู ้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว ผู ้เรียนจะมีความรู้ในเรื่อง 

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเช่ือม 

 วามรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 

ในการเรียนบทเรียนของโมดูลนี้ให้ได้ผลดีนั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือและ

อุปกรณ์ในการเช่ือม



 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 4 : การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 
โมดูลย่อย 4.2 : เ ร่ืองมือและอุปกร  ในการเชือ่ม 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

27 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 4.2 

 

    ำช้ีแ ง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 1 ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาท่ีใช้ในการทำแบบทดสอบ 3 นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ี 1   เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเช่ือม 

1.ถังบรรจุแก๊สออกซิเจนด้วยความดันสูงการผลิตถังจะทำด้วยวิธีใด 

 1. การม้วนแล้วเช่ือม 2. การหล่อด้วยวิธีพิเศษ   3. การปั๊มข้ึนรูป 4. การอัดข้ึนรูป 

2. ถังบรรจุแก๊สออกซิเจนผลิตจากเหล็กชนิดใด 

 1. เหล็กกล้าคาร์บอนตํ่า 2. เหล็กกล้าคาร์บอนสูง    3. เหล็กหล่อ 4. เหล็กเครื่องมือ 

3. แก๊สออกซิเจนท่ีบรรจุเต็มถังบรรจุท่ีขายท่ัวไปจะมีความดันกี่ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 

 1. 2,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  2. 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 

 3. 3,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  4. 3,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 

4. ถังบรรจุออกซิเจนสำหรับใช้งานทางอุตสาหกรรมกำหนดด้วยสีใด 

 1. สีขาว  2. สีเขียว 3. สีดำ  4. สีนํ้าตาล 

5. แก๊สอะเซทิลีนมีสัญลักษณ์ทางเคมีคือข้อใด 

1. CO2  2. Ar  3. C2H2 4. O2 

6. ถังบรรจุแก๊สอะเซทิลีนผลิตถังบรรจุด้วยกรรมวิธีใด 

 1. การม้วนแล้วเช่ือม 2. การหล่อด้วยวิธีพิเศษ  3. การปั้มข้ึนรูป 4. การอัดข้ึนรูป 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 4 : การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 
โมดูลย่อย 4.2 : เ ร่ืองมือและอุปกร  ในการเชือ่ม 

ใบกระดา  ำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

28 
แผ่นที่ : 2 

 

กระดา  ำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 4.2 

 

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 4 : การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 
โมดูลย่อย 4.2 : เ ร่ืองมือและอุปกร  ในการเชือ่ม 

ใบเ ลยแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

29 
แผ่นที่ : 3 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 4.2 

 

ข้อ  ำตอบ 

1. 4 

2. 2 

3. 2 

4. 3 

5. 3 

6. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การรวบรวมเนื้อหา และสร้างใบงาน/ใบ

กิ กรรม/แบบ  กหัด



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 4 : การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 
โมดูลย่อย 4.2 : เ ร่ืองมือและอุปกร  ในการเชือ่ม 

ใบ ุดประสง   
หน้าที่  
31 

แผ่นที่ : 1 

 

 ุดประสง  เชิงพฤติกรรม 

1. บอกวิธีการและหน้าท่ีของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเช่ือมได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 4 : การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 
โมดูลย่อย 4.2 : เ ร่ืองมือและอุปกร  ในการเชือ่ม 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
32 

แผ่นที่ : 1 

อุปกร  การเชื่อมด้วยออกซี-อะเซทิลีน  
อุปกรณ์ท่ีใช้สำหรับการเช่ือมแก๊สท่ีจำเป็นในการใช้โดยท่ัวไปสำหรับการเช่ือมแก๊ส มีดังนี้ 

1. ถังออกซิเจน 2. ถังแก๊สอะเซทิลีน 3. เครื่องควบคุมความดัน  4. สายเช่ือมแก๊ส  
   5. หัวเช่ือมแก๊ส  6. หัวทิพเช่ือม หรือหัวฉีด  7. แว่นตาเช่ือมแก๊ส                 8. เข็มแยงหัวทิพ 

   9. ท่ีจุดไฟแก๊ส   10. ประแจ                  11. อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 

  

รูปท่ี 3.6 อุปกรณ์เช่ือมแก๊ส 

1. ถังออกซิเ น (Oxygen cylinder) ถงัออกซิเจนท่ีมีใช้กันอยู่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
1.1 ถังบรรจุออกซิเจนชนิดแก๊ส ถังบรรจุออกซิเจนชนิดแก๊สมีหลายขนาดต้ังแต่ 20 ลูกบาศก์ 

ฟุต จนถึง 300 ลูกบาศก์ฟุต สำหรับประเทศไทยนิยมใช้ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร โดยอัดออกซิเจนด้วยความดัน
ประมาณ 2,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว โดยการวัดท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 

ถังออกซิเจนประกอบด้วยส่วนใหญ่ๆ 3 ส่วน คือ 

  1. ตัวถังบรรจุออกซิเจน ถังบรรจุออกซิเจนผลิตด้วยวีการอัดข้ึนรูป หรือตีข้ึนรูปแล้วนำไปอบชุบและ
จะต้องผ่าน การทดสอบแรงดันประมาณ 2 เท่าของแรงดันใช้งาน คือ ประมาณ 3,360 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ใน
ระหว่างการใช้งานต้องมีการทดสอบใหม่ๆ ทุก 10 ปีในการผลิต, การทดสอบ, การบรรจุ, การ กำหนด
เครื่องหมาย และการบำรุงรักษา จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง โดยมีการตอก
มาตรฐานและรายละเอียดต่างๆ ไว้ที่บ่าส่วนบนของขวดให้มองเห็นได้ชัดเจน ในปัจจุบันนี้มีการผลิตถังบรรจุ
ออกซิเจนท่ีมีน้ำหนักเบา และมีความจุมากขึ้น เนื่องจากมี การพัฒนาทางด้านความแข็งแรงของวัสดุท่ีจะนำมา
ทำถังสูงขึ้นกว่าท่ีกำหนดมาตรฐานเดิม เช่น ถัง ผลิตขึ้นมาใหม่สามารถบรรจุออกซิเจนได้ความดันสูงถึง 183 
Bar ซึ่งเดิมสมารถบรรจุได้ไม่เกิน 150 Bar เป็นต้น 



 
 

 

 

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

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
33 

แผ่นที่ : 2 

 

 2. วาล์วหรือล้ินหัวถังออกซิเจน ( Oxygen Cylinder Valve ) วาล์วหัวถังออกซิเจนประกอบไว้ที่ส่วน
หัวของถัง ซึ่งเป็นประตูปิด – เปิดให้ออกซิเจน ไหลออกจากถังโดยออกแบบเป็นพิเศษให้สามารถทนแรงดันได้
สูง ซึ่งวาล์วทำด้วยทองเหลืองตีอัด ขึ้นรูป 

 

 
รูปท่ี 3.7 ถังบรรจุออกซิเจน  

 

3.ฝาครอบป้องกันวาล์ว (Safety Cap) ฝาครอบป้องกันวาล์วหัวแข็งของออกซิเจน มีลักษณะเหมือน
ถ้วยมีเกลียวสำหรับขันยึดกับ เกลียวท่ีคอของถังออกซิเจน โดยปกติเป็นเกลียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 1/8 
นิ้ว ระยะฟันเกลียว ขนาด 7 หรือ 11 เกลียวนิ้ว ซึ่งมีหน้าท่ีป้องกันวาล์วหัวถังชำรุดอันเนื่องมาจากการขนส่ง 
หรือ อุบัติเหตุล้มลง ถ้าไม่มีฝาครอบวาล์วป้องกันแล้ว เมื่อเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้น อาจจะทำให้ ออกซิเจนใน
ถังไหลออกมาช่วยการเผาไหม้วัสดุข้างเคียงได้ หรืออาจทำให้ถังพุ่งเหมือนจรวด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

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

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
34 

 
 1.2 ถังบรรจุออกซิเจนเหลว ถังบรรจุออกซิเจนท้ังชนิดเหลวและชนิดแก๊สท่ีมีมาตรฐานเดียวกันจะมี

ขนาดความสูง เท่ากัน แต่เส้นผ่านศูนย์กลางของถังบรรจุออกซิเจนชนิดเหลวจะโตเป็น 2 เท่าของถังบรรจุ 
ออกซิเจนชนิดแก๊ส (รูปท่ี 4.4) ถังบรรจุออกซิเจนเหลวจะซับซ้อนกว่าถังบรรจุออกซิเจนชนิดแก๊ส โดยสร้าง
เป็น 2 ช้ัน ช้ันในทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม และช้ันนอกทำด้วยเหล็กกล้าคาร์บอน ระหว่างช้ันในกับช้ันนอก 
บรรจุด้วยวัสดุกันความร้อนในสภาวะสุญญากาศ ซึ่งผนังด้านในของถงัช้ันนอกจะสัมผัสอยู่กับท่อ ทางออกของ
ออกซิเจน การทำงานของถังนั้นจะใช้แรงดันภายในถัง ดันออกซิเจนเหลวออกจากถัง ช้ันใน ไหลผ่านตามท่อท่ี
ติดอยู่กับผนังท่อด้านนอกและเปล่ียนสภาพกลายเป็นแก๊ส หัวถังบรรจุออกซิเจนเหลวจะมีเกจบอกปริมาณของ
ออกซิเจนเหลวภายในท่อว่าเหลืออยู่ มากน้อยแค่ไหน ส่วนวาล์วนิรภัยทำหน้าท่ีระบายออกซิเจนในถังออกทาง
ท่อทางออกเมื่อออกซิเจน ภายในถังมีความดันสูงเกินกว่า 235 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อออกซิเจน
เหลวได้รับ ความร้อนสูงกว่าปกติ อัตราการไหลของออกซิเจนขึ้นอยู่กับปริมาณความร้อนท่ีผ่านเข้าไปในถัง 
ออกซิเจนเหลว 

 

 
รูปท่ี 3.8 ภาพตัดถังบรรจุออกซิเจนชนิดเหลว  

 

 

 



 
 

 

 

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

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
35 

แผ่นที่ : 4 

 
 ข้อ วรระวังในการขนย้ายและเก็บรัก าออกซิเ น  
การเก็บออกซิเจนท่ีมีแรงดันท่ีสูงมากไว้ในถังนัน้ จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ และปฏิบัติ อย่างเคร่งครัดดังนี้ 
ถังออกซิเจนท้ังหมดจะต้องบอกวันท่ีทำการทดสอบถัง 

- ไม่ควรเก็บถังออกซิเจนไว้ในท่ีมีอุณหภูมิเปล่ียนแปลงมากๆ 

- ไม่ควรเก็บถังออกซิเจนไว้ใกล้น้ำมัน จาระบี และขั้วต่อไฟฟ้า 

- เมื่อออกซิเจนผสมกับน้ำมันหรือจาระบี อาจจะเกิดระเบิดอย่างรุนแรง 

- ไม่ควรถอดฝาครอบของถังออกซิเจนในขณะเคล่ือนย้าย 

- เมื่อถังชำรุดไม่ควรใช้และควรแจ้งบริษัทผู้แทนจำหน่ายมาแก้ไขโดยด่วน 

2. ถังแก๊สอะเซทิลีน (Acetylene cylinder)  
ถังบรรจุแก๊สอะเซทิลีนนั้น จะบรรจุความดันท่ีต่ำกว่าถังออกซิเจน ดังนั้นการสร้างถงั บรรจุแก๊ส

อะเซทิลีน จึงไม่จำเป็นต้องอัดข้ึนรูปเหมือนกับถังออกซิเจน เพียงแต่ใช้เหล็กแผ่นมา ม้วนขึ้นรูปแล้วเช่ือม
ประกอบก็เพียงพอ ส่วนภายในถังจะบรรจุไว้ด้วยวัสดุฟองน้ำ เช่น Balsa Wood ถ่านหรือเอสเบสตอส เพื่อดูด

ซึมอะซีโตนเหลว ซึ่งอะซีโตนเหลวนี้สามารถดูดซึมแก๊ส อะเซทิลีนเหมือนกับสำลีดูด 

ซุมน้ำ ดังนั้นถังบรรจุอะเซทิลีนจึงสามารถบรรจุแก๊สอะเซทิลีนท่ี แรงดันสูงถึง 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วได้อย่าง
ปลอดภัย แต่ถ้าเปิดแก๊สอะเซทิลีนออกจากถังบรรจุ ด้วยความดันท่ีสูงกว่า 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้วแล้ว อาจจะ
ทำให้แก๊สอะเซทิลีนแยกตัวออกเป็น คาร์บอนและไฮโดรเจน จะเกิดความร้อนและอุณหภูมิเพิ่มข้ึน อาจทำให้
เกิดการระเบิดได้ สำหรับ ส่วนบนและส่วนก้นของถังจะติดปล๊ักท่ีเช่ือมติดไว้ด้วยวัสดุท่ีมีจุดหลอมเหลวต่ำ
เอาไว้ เมื่อมี อุณหภูมิสูงกว่า 212 องศาฟาเรนไฮด์ ปล๊ักจะหลุดออกเพื่อให้แก๊สระบายท้ิง ซึ่งเป็นการป้องกัน 
การระเบิด 

 
รูปท่ี 3.9 ลักษณะภายในของถังแก๊สอะเซทิลีน 
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 ข้อ วรระวัง  
- ถังแก๊สอะเซทิลีนจะต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานท่ีนำมาใช้งาน 

- ถังแก๊สอะเซทิลีนท่ีเกิดการรั่วซึมหรือชำรุด ควรจะรายงานส่งกลับคืนผู้ขายไม่ควรแก้ไข หรือ
ซ่อมแซมเอง 

- แก๊สอะเซทิลีน (ท่ีไม่ได้บรรจุอะซีโตน) ไม่ควรเก็บไว้ด้วยแรงดันสูงเกินกว่า 15 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว 

- ถ้าต้องการเก็บถงัแก๊สอะเซทิลีนจำนวนมากในท่ีใกล้กับถังของออกซิเจน ต้องทำผนัง ชนิดทนไฟกั้น
ระหว่างออกซิเจนและอะเซทิลีน 

- ถังอะเซทิลีนจะต้องอยู่ในตำแหน่งต้ังเสมอ โดยเฉพาะขณะเปิดวาล์วใช้งานห้ามนอนถัง โดยเด็ดขาด 
เพราะจะทำให้อะซีโตนภายในถังแก๊สไหลออกมากับแก๊ส 

- ห้ามเก็บถังอะเซทิลีนไว้ในท่ีมีความร้อนสูง 

วาล วหรือลิ้นถังแก๊สอะเซทิลีน  
วาล์วถังอะเซทิลีนจะประกอบอยู่ส่วนบนของถังแก๊สอะเซทิลีน มีหน้าท่ีปิดเปิดแก๊ส ภายในถังตาม

ต้องการ วาล์วของถังอะเซทิลีนจะไม่เหมือนกับวาล์วของถังออกซิเจน เนื่องจากถัง ออกซิเจนแรงดันสูงกว่า 

3. เ ร่ือง วบ ุม วามดันแก๊ส  
อุปกรณ์ท่ีใช้สำหรับวัดความดันของแก๊สก็คือ เครื่องควบคุมความดันแก๊ส ในหน้าปัดนั้น จะบอกความ

ดันเป็นปอนด์ต่อตารางนิ้ว การเลือกใช้ความดันของแก๊สสำหรับเช่ือมและตัดขึ้นอยู่ กับขนาดของหัวทิพและ
ความหนาของช้ินงาน จะเห็นว่าการใช้ความดันของแก๊สเพิ่มขึ้นเมื่อเช่ือม หรือตัดงานท่ีมีความหนาเพิ่มขึ้นแต่
ถ้าใช้ความดันแก๊สสูงเกินไปจะทำความเสียหายแก่เครื่องควบ- คุมความดันและสายเช่ือมได้ 

หน้าที่ของเ ร่ือง วบ ุม วามดันแก๊ส  
           เครื่องควบคุมความดันเป็นหัวใจของระบบเช่ือมและตัดด้วยแก๊ส มีหน้าท่ีสำคัญดังนี้ 

-ลดความดันสูงจากแหล่งกำเนิดให้ต่ำลงเพื่อนำไปใช้งาน 

- สามารถต้ังความดันให้ได้ตามต้องการ 

- ควบคุมอัตราการไหลของแก๊สให้สม่ำเสมอ 

- ป้องกันไฟกลับเข้าถัง 

การแบ่งชนิดเ ร่ือง วบ ุม วามดันแก๊ส   
เครื่องควบคุมความดันท่ีใช้ในการเช่ือมมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ซึ่งมีท้ังชนิดประกอบเข้า กับถังแก๊ส

และท่อส่งแก๊ส แต่อย่างไรก็ตามเครื่องควบคุมความดันต่างๆ นั้น แบ่งออกได้ 2 ชนิด ใหญ่ๆ คือ 
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1. เ ร่ือง วบ ุม วามดันสองขั้นตอน (Two Stage Regulators )  
เป็นอุปกรณ์ท่ีมีการลดความดันของแก๊สก่อนจะนำไปใช้งานถึง 2 ขั้นตอน คือ ในขั้นตอนแรกลดความ

ดันสูงจากถังบรรจุแก๊สด้วยแรงสปริงท่ีต้ังมาจากโรงงานผู้ผลิต เช่น ออกซิเจนความดันสูงภายในถังบรรจุ
ประมาณ 2,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ในขั้นตอนแรกจะลดลง ให้เหลือประมาณ 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และ
ในขั้นตอนท่ีสองลดจาก 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ให้ เหลือตามความต้องการท่ีจะนำมาใช้งาน เครื่องควบคุม
ความดันชนิดนี้สามารถจ่ายแก๊สออกไปใช้ งานได้สม่ำเสมอดีกว่าแบบขั้นตอนเดียว 

 

 
รูปท่ี 3.10 เครื่องควบคุมความดันแก๊สแบบสองขั้นตอน 

2. เ ร่ือง วบ ุม วามดันแบบขั้นตอนเดียว (Single Stage Regulators)  
เครื่องควบคุมความดันชนิดขั้นตอนเดียว จะทำหน้าท่ีลดความดันสูงจากถังบรรจุ 

แก๊ส เป็นความดันต่ำท่ีนำไปใช้ในงานเพียงขั้นตอนเดียวเท่านั้น โดยปรับท่ีสกรูปรับความดัน เครื่องควบคุม
ความดันชนิดนี้มีราคาถูกกว่าชนิดสองขั้นตอน และอัตราการไหลของแก๊สคงท่ี พอควร การเช่ือมโดยใช้หัว
เช่ือมหลายหัวพร้อมกันท่ีต้องการปริมาณของแก๊สสูง ควรเลือกใช้ เครื่องควบคุมความดันแบบข้ันตอนเดียว ซึ่ง
ให้ปริมาณการไหลของแก๊สสูงกว่าสองขั้นตอน 
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4. สายเชื่อมแก๊ส (Hose)  
สายเช่ือมแก๊ส มีหน้าท่ีส่งแก๊สอะเซทิลีนและออกซิเจนจากเครื่องควบคุมความดันไปยัง หัวเช่ือม การ

ดูแลรักษาสายเช่ือมท่ีดีจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยและการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ สายเช่ือมท่ีใช้มีอยู่ท้ังชนิด
สายเดียวและสายคู่ซึ่งสามารถทนต่อแรงอัดได้ถึง 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว โดยท่ัวไปสายเช่ือมทำด้วยวัสดุ
สังเคราะห์หรือยางธรรมชาติผสมโดยใช้เส้นใยไนล่อนหรือ ลินินถักเสริมความแข็งแรงอยู่ภายในยาง ทำให้
สามารถโค้งงอได้และทนทาน สายเช่ือมมีอยู่หลาย สี ซึ่งแต่ละสีจะใช้งานต่างกันคือ สีเขียวหรือสีดำใช้กับ
ออกซิเจนและข้อต่อท้ังหมดเป็นเกลียวขวา ส่วนสายเช่ือมสีแดงใช้กับแก๊สอะเซทิลีน และข้อต่อเป็นเกลียวซ้าย
ท้ังหมด สำหรับนัดเกลียวซ้าย จะบากเป็นร่องตัววีโดยรอบ สายเช่ือมท่ีใช้กันมีหลายขนาดคือ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางรูในต้ังแต่ 3/16 นิ้ว ¼ นิ้ว ½ นิ้ว ส่วนความยาวตัดแบ่งได้ตามความต้องการ 

 

 
 

รูปท่ี3.11โครงสร้างของสายเช่ือมแก๊ส 

ข้อ วรระวังในการใช้สายเชื่อม  
- สายเช่ือมท่ีผลิตออกมาจะโรยไว้ด้วยแป้งฝุ่น ดังนั้นควรเป่าเอาฝุ่นแป้งออกก่อนใช้งาน 

- ต้องตรวจสอบสายเช่ือมก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง 

- อย่าให้ถังหรืออุปกรณ์อื่นใดทับสายเช่ือม 

- อย่าให้สายเช่ือมบิดพันเป็นเกลียวในขณะใช้งาน 

- อย่าให้สายเช่ือมถูกเปลวไฟ สแลก และสะเก็ดไฟ 

- ขณะทำการอย่าใช้สายเช่ือมพาดตามร่างกาย 
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5. หัวเชื่อม (Welding Torch)  
หัวเช่ือม เป็นอุปกรณ์หลักของการเช่ือมแก๊สท่ีเป็นทางผ่านของออกซิเจน และแก๊ส อะเซทิลีน หัว

เช่ือมประกอบด้วยส่วนใหญ่ๆ ดังนี้ 
 

 
รูปท่ี 3.12 หัวเช่ือมแก๊ส 

 

1. วาล์วควบคุมการไหล (Control Valves) ในหัวเช่ือมจะมีวาล์วควบคุมการไหล 

อยู่ 2 ตัว คือตัวหนึ่งใช้กับอะเซทิลีน ซึ่งต่อประกอบไว้กับตัวหัวเช่ือมท่ีเขียนว่า “Fuel” และมีเกลียว ต่อเป็น
เกลียวซ้าย ส่วนอีกตัวหนึ่งใช้กับออกซิเจน ซึ่งต่อประกอบไว้กับตัวหัวเช่ือมท่ีเขียนว่า “Oxy” และเกลียวต่อ
เป็นเกลียวขวา 

2. ตัวหัวเช่ือม (Torch Body) เป็นท่อกลวงและมีท่อแก๊สกับท่อออกซิเจนอยู่ ภายในหัวเช่ือมยังเป็นท่ี
มือจับสำหรับการเช่ือมแก๊สอีกด้วย 

 3. หัวทิพ (Torch Head) เป็นส่วนหัวปลายสุดของหัวเช่ือม และยังมีเกลียวสำหรับ ต่อกับห้องผสม
แก๊ส (Mixing Chamber) หัวเช่ือมแก๊สแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามลักษณะแรงดันของแก๊สอะเซทิลีน 
เนื่องจากว่าแก๊สอะเซทิลีนท่ีใช้กันอยู่ท้ังสองชนิดบรรจุถังสำเร็จรูปท่ีมีความดันสูง ทำให้ ความสามารถควบคุม
แรงดันในการนำออกมาใช้งานๆ ได้ดี แล้วยังสะดวกต่อการใช้งาน ส่วนอีก แบบหนึ่งเป็นแบบท่ีเตรียมข้ึนเอง 
โดยนำเอาแคลเซียมคาร์ไบด์ผสมกับน้ำในเครื่องกำเนิดแก๊ส แต่ แรงดันต่ำและควบคุมยาก ดังนั้นจึงแบ่งหัว
เช่ือมออกเป็น 2 แบบ คือ 
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  3.1 แบบความดันสมดุล (Equal Pressure Type) 

หัวเช่ือมแบบความดันสมดุล ใช้กับแก๊สอะเซทิลีนแบบบรรจุถังสำเร็จ ซึ่งให้ ความดันของแก๊สสูงกว่า
ชนิดเครื่องกำเนิดจากแคลเซียมคาร์ไบด์ โดยท่ีหัวเช่ือมชนิดนี้ต้องใช้ ความดันของแก๊สสูงพอท่ีจะดันเข้าไปยัง
ห้องผสม สำหรับความดันของแก๊สโดยท่ัวไปแล้วอยู่ ระหว่าง 1-15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หัวเช่ือมชนิดนี้บางทีก็
เรียกว่า Balanced Pressure ความดันของ ออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีนโดยปกติแล้วจะใช้เท่ากัน 

 

 
 

รูปท่ี 3.13 ภาพตัดของกระบอกเช่ือมแบบความดันสมดุล 
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 3.2 แบบหัวฉีด (Injector Type) หัวเช่ือมแบบหัวฉีดเรียกอีกช่ือว่า Low Pressure Type ซึ่งเป็นหัว
เช่ือมท่ีใช้ ความดันของแก๊สอะซทิลีนต่ำ โดยเฉพาะแก๊สอะเซทิลีนท่ีได้จากเครื่องกำเนิดแก๊ส และยังสามารถ 
ใช้กับชนิดบรรจุถังสำเร็จได้อีกด้วย หัวเช่ือมแบบหัวฉีดมีลักษณะเหมือนกับแบบความดันสมดุลจะ แตกต่างกัน
ตรงโครงสร้างภายใน โดยท่ีหัวเช่ือมด้านในมีท่อออกซิเจนอยู่กลางและล้อมรอบด้วย แก๊สอะเซทิลีน โดยท่ีท่อ
ออกซิเจนจะมีความดันสูงกว่าท่ีใช้กับหัวเช่ือมแบบความดันสมดุล และ ออกซิเจนท่ีความดันสูงจะผ่านหัวฉีด
เข้าไปยังห้องผสม พร้อมกับดึงแก๊สอะเซทิลีนท่ีความดันต่ำ เข้าไปยังห้องผสมด้วย 

 

 
รูปท่ี 3.14 ภาพตัดของหัวเช่ือมแบบหัวฉีด 

6. หัวทิพเชื่อม (Welding Tip)  
หัวเช่ือมทิพเหมือนกับท่อทองแดงท่ีเจาะรูไว้ มีขนาดรูท่ีแตกต่างกัน หัวทิพท่ีรูใหญ่จะให้ เปลวไฟใหญ่

สำหรับหัวทิพขนาดเล็กจะให้เปลวไฟเล็ก ขนาดของรูทิพจะกำหนดเป็นเบอร์โดย เบอร์น้อยขนาดรูหัวทิพเล็ก 
เบอร์ใหญ่ขนาดรูทิพใหญ่ เช่น เบอร์ 0 จะเล็กกว่า เบอร์ 1 เป็นต้น หัวทิพท่ีจะใช้งานต้องทำความสะอาดและ
ต้องรักษารูให้กลมอยู่เสมอ 

 

 
รูปท่ี 3.15 หัวทิพเช่ือม 
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การเลือกขนาดของหัวทิพนั้น จะต้องคำนึงถึงความหนาและชนิดของโลหะงานท่ีจะเช่ือม เช่น ถ้าเลือก

หัวทิพใหญ่เกินไป จะทำให้แนวเช่ือมใหญ่และงานอาจทะลุ ถ้าเลือกหัวทิพขนาดเล็ก ไปจะทำให้เสียเวลามาก
เพราะปริมาณความร้อนท่ีออกจากหัวทิพไม่พอสำหรับการหลอมละลาย งาน ถ้าขนาดหัวทิพใหญ่หรือเล็ก
เกินไปห้ามแก้ไขโดยการเพิ่มหรือลดแรงดันแก๊ส เพราะอาจเกิด อันตรายได้ เช่น ไฟกลับเมื่อใช้แรงดันแก๊สต่ำ
เกินไป 

7. แว่นตาเชื่อมแก๊ส (Welding Goggle) แว่นตาเช่ือมแก๊ส เป็นอุปกรณ์ป้องกันตาจากแสงเช่ือมและสะเก็ด
ไฟเช่ือม แว่นตาเช่ือม แก๊สจะต้องยอมให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ขณะสวมใส่ และต้องเลือกกระจกกรองแสง
ให้ เหมาะสม เช่น เลนส์เบอร์ 4 ใช้สำหรับตัดหรือเช่ือมโลหะบาง เลนส์เบอร์ 5-6 ควรใช้สำหรับการ ตัดหรือ
เช่ือมโลหะหนา หรือเช่ือมเหล็กหล่อ เป็นต้น 

 
รูปท่ี 3.16 แว่นตาเช่ือมแก๊ส 

8. เข็มแยงรูทิพ (Tip Cleaner)เข็มแยงรูหัวทิพใช้ทำความสะอาดรูหัวทิพ โดยไม่ทำให้รูหัวทิพขยายใหญ่ขึ้น 
และไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนต่อผนังรูภายใน 

 
รูปท่ี 3.17 เข็มแยงรูทิพ 
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 8. ที่ ุด ฟแก๊ส (Friction Lighter)  
การจุดเปลวไฟเช่ือมจะต้องใช้ท่ีจุดไฟแก๊สทุกครั้ง อย่าจุดด้วยไม้ขีดไฟ หรือต่อไฟจาก หัวเช่ือมอื่น 

การจุดไฟด้วยไม้ขีด อาจจะไม่ปลอดภัยเนื่องจากไม้ขีดอยู่ใกล้ไฟเกินไป อาจทำให้เกิด การระเบิด 

 

 
รูปท่ี 3.18 ท่ีจุดไฟแก๊ส 

9. ประแ  (Wrench) ประแจท่ีใช้กับอุปกรณ์เช่ือมแก๊ส เป็นประแจพิเศษท่ีผลิตจากโรงงานผู้ผลิต
อุปกรณ์เช่ือม ให้มีขนาดพอดีกับอุปกรณ์เช่ือม การถอดประกอบอุปกรณ์เช่ือมแก๊สทุกครั้ง ควรใช้ประแจ
ประจำ เครื่อง อย่าใช้ประแจเล่ือน เพราะจะทำให้ขอบสลักเกลียวชำรุดได้ 

 

 
รูปท่ี 3.19 ประแจพิเศษสำหรับอุปกรณ์เช่ือมแก๊ส 

 10. ลวดเชื่อม (Filler rods) ลวดเช่ือมแก๊สท่ีใช้สำหรับงานท่ัวๆไป คือ 

     1. ลวดเช่ือมเหล็ก (Mild Steel)  
     2. ลวดเช่ือมเหล็กอ่อน (Cast iron)  
     3. ลวดเช่ือมเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel)  
     4. ลวดเช่ือมโลหะเจือสำหรับการบัดกรีแข็ง 

     5. ลวดเช่ือมอะลูมิเนียม (Aluminium)  
         5.1 อะลูมิเนียมผลิตโดยวิธีดึง (Draw)  
         5.2 อะลูมิเนียม ผลิตโดยวิธีอัดผ่านแบบ (Extruded)  
         5.3 อะลูมิเนียม ผลิตโดยวิธีหล่อ 
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ลวดเช่ือม Mild Steel Stainless Steel โลหะเจือสำหรับบัดกรีแข็ง อะลูมิเนียม บางชนิด ทำเส้น

ขนาดยาว 28 นิ้ว (ระบบเมตริกยาว 100 ซม.) สำหรับลวดเช่ือมเหล็ก จะทำการเคลือบผิวด้วยทองแดง 
สำหรับป้องกันมิให้ลวดเช่ือม เป็นสนิมได้ง่าย ลวดเช่ือมมีขนาดความโตขนาดต่างๆ คือ 1/32 ,3/32, 1/8 , 
5/32 ,3/16 , ¼ , 5/16 , 3/8 นิ้ว ลวดเช่ือมอะลูมิเนียมทำเส้นขนาดยาว 36 นิ้ว หรือทำเป็นม้วน ลวดเช่ือม
อะลูมิเนียมบาง ชนิดมีฟลักซ์หุ้มเพื่อสะดวกสำหรับการใช้งาน ลวดเช่ือมนี้ทำเป็นเส้นยาว 28 นิ้ว ลวดเช่ือม
แก๊สแบ่งเป็นเกรดต่างๆ แต่ในท่ีนี้จะกล่าวเฉพาะการแบ่งแบบ A.W.S เช่น GA-50 , GA- 60 , GB –65 ,GB-56 
ตามเบอร์เกรดลวดเช่ือมข้างบนนี้ อักษร G หมายถึง ลวดเช่ือมแก๊ส อักษร A หมายถึง ลวดเช่ือมท่ีมีคุณสมบัติ
ยืดตัวได้สูง อักษร B หมายถึงลวดเช่ือมท่ีมีคุณสมบัติ ยืดตัวได้ต่ำ เลข 45,50,60,65 หมายถึง ขนาดทนแรงดึง
ได้สูงสุด โดยใช้ 1000 PSI คูณกับเลขเหล่านี้จะเป็นค่าแรงดึง สูงสุด เช่น 65 × 1,000 = 65000 PSI  

11. ฟลักซ  (Flux) American Welding Society (A.W.S) ให้คำจำกัดความของฟลักซ์ คือวัสดุท่ีใช้
สำหรับ ป้องกันละลาย หรือขจัดต่างๆของช้ินงาน การใช้ฟลักซ์ ใช้เมื่อเปลวไฟให้ความร้อนแก่โลหะหรืองาน
จนเกือบจะประสานเข้า ด้วยกันด้วยตะกั่วบัดกรี โลหะเงินเจือ, โลหะทองแดงเจือ หรือการเช่ือมโลหะหรือ
ช้ินงานเข้า ด้วยกัน ซึ่งฟลักซ์ทำหน้าท่ีของมันขณะท่ีตะกั่วบัดกรีหรือโลหะบัดกรีเหล่านั้นกำลังหลอมละลาย 
หรืองานกำลังหลอมละลาย การเลือกใช้ฟลักซ์จะต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องกับโลหะท่ีจะทำการบัดกรี ซึ่งอาจแบ่ง
ได้ตาม วิธีการเช่ือมหรือการบัดกรีดังนี้คือ ฟลักซ์สำหรับการบัดกรีอ่อนใช้กับช้ินงานอะลูมิเนียม –ทองแดงเจือ 
– แผ่นเหล็กอาบสังกะสี- เหล็กแผ่น 

- ฟลักซ์สำหรับการบัดกรีแข็งใช้กับช้ินงาน 

- อะลูมิเนียม –การเช่ือมบัดกรี –เหล็กหล่อ –เหล็กไร้สนิม 

 หลักการเชื่อมแก๊ส  
การเช่ือมแก๊สเป็นกระบวนการเช่ือมโลหะซึ่งต้องอาศัยความร้อนจากเปลวไฟเช่ือมเพื่อเผา ให้โลหะ

ช้ินงานหลอมเหลวติดกัน ใช้ลวดเช่ือมเพิ่มเติมและประสานจนเป็นแนวเช่ือม ดังได้กล่าว มาแล้ว ซึ่งมีเทคนิค
การเช่ือมแก๊ส (Gas Welding Technique) และทิศทางในการเช่ือมแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ การเช่ือมไป
ทางซ้ายหรือเช่ือมเดินหน้า และการเช่ือมไปทางขวาหรือเช่ือมถอยหลัง 
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รูปท่ี 3.20 มุมและทิศทางเทคนิคการเช่ือมแก๊ส 2 แบบ 

 

ส่วนจะเลือกใช้เทคนิคแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับความหนาและลักษณะของช้ินงาน โดยท่ัวๆ ไปแล้ว มักจะ
เลือกใช้เทคนิคการเช่ือมแบบเดินหน้าหรือเช่ือมไปทางซ้าย เพราะโลหะช้ินงานท่ีนำมาเช่ือม แก๊สส่วนใหญ่เป็น
โลหะค่อนข้างบาง ถ้าเป็นชิ้นงานหนามากขึ้นจะนยิมเช่ือมด้วยไฟฟ้า 

การเชือ่ม ปทางซ้ายหรือเชื่อมเดินหน้า การเช่ือมแบบเดินหน้า เป็นการเช่ือมจากขวาไปซ้าย (Right to Left) 
สำหรับผู้ถนัดขวา เปลวไฟเช่ือมจากหัวเช่ือมพุ่งตรงไปในทิศทางเดียวกันกับการเช่ือม ในงานเช่ือมท่ีต้องใช้ลวด
เช่ือม ลวดเช่ือมจะเคล่ือนท่ีนำหน้าเปลวไฟเช่ือม เทคนิคการเช่ือมแบบนี้ความ 

 ร้อนบางส่วนจากเปลว หัวเช่ือมท่ีพุ่งไปยังช้ินงานจะเกิดการสะท้อนไปในบรรยากาศ ความร้อนท่ี
ได้รับจึงไม่เต็มท่ี ซึ่งจะ เหมาะกับการเช่ือมโลหะบาง ๆ ซึ่งมีความหนาไม่เกิน 3 มิลลิเมตร น้ำโลหะแนวเช่ือม
ไหลเรียบ ขนาดแนวเช่ือมพอเหมาะ 

 
รูปท่ี 3.21 ลักษณะการเช่ือมเดินหน้า 
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รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 4 : การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 
โมดูลย่อย 4.2 : เ ร่ืองมือและอุปกร  ในการเชือ่ม 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
46 

แผ่นที่ : 14 

 
การเชื่อม ปทางขวาหรือเชื่อมถอยหลัง การเช่ือมแบบถอยหลังหรือเช่ือมไปทางขวา เหมาะกับการ

เช่ือมโลหะแผ่นหนาๆ ได้ดีกว่า แบบเดินหน้า ปกติจะเช่ือมช้ินงานโลหะแผ่นหนาเกินกว่า 3 มิลลิเมตรขึ้นไป 
เปลวไฟเช่ือมจะช้ี พุ่งตรงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการเช่ือม ลวดเช่ือมตามหลังเปลวไฟเช่ือม ความ
ร้อนจาก เปลวไฟเช่ือมพุ่งไปยังช้ินงานรวมตัวกันอย่างสมบูรณ์ จึงให้ความร้อนสูง ลวดเช่ือมต้องส่ายอยู่ใน บ่อ
หลอมละลายตลอดเวลา ขณะเช่ือมต้องสร้างรูกุญแจ (Keyhole) ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะ เป็นการเช่ือม
โลหะหนา เพื่อให้เกิดการหลอมละลายลึก (Penetration) ซึมตลอดด้านหลังแนวเช่ือม ลักษณะเกล็ดแนว
เช่ือมจะกว้างและมีการซึมลึกได้อย่างสมบูรณ์ 

 
การเชื่อมเดินแนวโดย ม่ใช้ลวดเชื่อม การฝึกเช่ือมแก๊สแรกๆ ควรเริ่มต้นด้วยการฝึกเดินแนวโดยไม่

ใช้ลวดเช่ือม (Running a Bead) หรือไม่ต้องเติมลวดเช่ือมก่อน เพื่อฝึกการปรับเปลวไฟเช่ือม ควบคุมเปลวไฟ 
หัวเช่ือมและ บ่อหลอมละลาย เมื่อปฏิบัติในส่ิงเหล่านี้ได้ถูกต้อง จะทำให้ได้แนวเช่ือมท่ีมีการหลอมละลายลึก 

สมบูรณ์ เกล็ดแนวสะอาดเรียบ สม่ำเสมอ 

 

 
รูปท่ี 3.23การเช่ือมเดินแนวโดยไม่ใช้ลวดเช่ือม 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 4 : การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 
โมดูลย่อย 4.2 : เ ร่ืองมือและอุปกร  ในการเชือ่ม 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
47 

แผ่นที่ : 15 

ข้อแนะนำ  
1. ต้องปรับเปลวไฟให้ได้เป็นเปลวนิวทรัลหรือเปลวกลางตลอดการเช่ือม 

2. ช้ินงานต้องสะอาด ปราศจากสนิม น้ำมัน จาระบี และสีต่างๆ ก่อนการเช่ือม 

3. เลือกขนาดหัวทิพให้ถูกต้อง เหมาะสมกับความหนาของช้ินงาน 

 

 
รูปท่ี 3.24 ลักษณะการส่ายหัวเช่ือม 

 4. เมื่อช้ินงานยังไม่หลอมละลายโตพอเพียงกับขนาดท่ีต้องการ ไม่ควรเคล่ือนท่ีหัวเช่ือม ไปข้างหน้า 

5. ควรส่ายหัวเช่ือมให้สม่ำเสมอได้ขนาดความโตของแนวเช่ือมตามต้องการ และควบคุม แนวเช่ือมให้
ตรงตลอดแนว 

การเชื่อมเดินแนวท่าราบใช้ลวดเชื่อม  
การเช่ือมเดินแนวท่าราบโดยใช้ลวดเช่ือม (Making Beads with Welding Rod) เป็นการ เช่ือมซึ่งได้

แนวเช่ือมท่ีนูนโตกว่า และแข็งแรงกว่าการเช่ือมแบบไม่ใช้ลวดเช่ือม ลวดเช่ือมท่ีใช้มี หลายขนาดและเป็นโลหะ
หลายชนิด ช่างเช่ือมจะต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องตามขนาดและชนิดของ โลหะช้ินงานด้วย การปฏิบัติการเช่ือม
ต้องปฏิบัติสองมือ คือ มือซ้ายจับลวดเช่ือม และมือขวาจับ หัวเช่ือม ท้ังสองมือต้องปฏิบัติให้สัมพันธ์กัน เพื่อจะ
ได้แนวเช่ือมท่ีมีคุณภาพสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 4 : การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 
โมดูลย่อย 4.2 : เ ร่ืองมือและอุปกร  ในการเชือ่ม 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
48 

แผ่นที่ : 16 

 
รูปท่ี 3.25 การเช่ือมเดินแนวท่าราบใช้ลวดเช่ือม 

 
รูปท่ี 3.26 มุมลวดเช่ือมและการส่ายหัวเช่ือมท่ีถูกวิธี 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 4 : การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 
โมดูลย่อย 4.2 : เ ร่ืองมือและอุปกร  ในการเชือ่ม 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
49 

แผ่นที่ : 17 

  
ข้อแนะนำ  

  1.ช้ินงานต้องสะอาด ปราศจากสนิม น้ำมัน จาระบี และสีต่าง ๆ 

2. ต้องปรับเปลวไฟให้ได้เปลวนิวทรัล ไม่ควรปรับอ่อนหรือแรงจนเกินไป 

3. จับลวดเช่ือมด้วยมือซ้าย ให้อยู่ในตำแหน่งท่ีถูกต้อง ดังรูปท่ี 6.15  
4. ไม่ควรเติมลวดเช่ือม เมื่อบ่อหลอมละลายบนชิ้นงานยังไม่โตเพียงพอ 

5. ควรรักษามุมหัวทิพ มุมลวดเช่ือม และระยะห่างของกรวยเปลวไฟให้ได้ขนาดถูกต้อง ตลอดการ
เช่ือม  
 

การเช่ือมต่อชนท่าราบ การเช่ือมต่อชนท่าราบ (Making Butt Welds) เป็นวิธีการเช่ือมซึ่งนิยมใช้กัน
มากในงาน อุตสาหกรรมและงานเช่ือมท่ัวไป เป็นการง่ายต่อการประกอบเตรียมงานและได้แนวเช่ือมท่ีแข็งแรง 
การหลอมละลายลึกสมบูรณ์ตลอดด้านหลังของรอยต่อ การเช่ือมด้วยวิธีนี้ส่วนใหญ่ต้องเติมลวด เช่ือมด้วย
เสมอ 

 

 
รูปท่ี 3.28 การเช่ือมต่อชนท่าราบ  

 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 4 : การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 
โมดูลย่อย 4.2 : เ ร่ืองมือและอุปกร  ในการเชือ่ม 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
50 

แผ่นที่ : 18 

ระยะห่างระหว่างปลายหัวทิพกับชิ้นงาน 

ระยะห่างระหว่างหัวทิพกับช้ินงาน  มีท้ังผลดีและผลเสีย  ขึ้นอยู่กับความต้องการให้ความร้อนมากหรือ
น้อย  และลักษณะการเช่ือมเป็นแบบซึมลึกหรือเดินแนวต่อชนช้ินงาน  ตัวอย่าง เช่น 

1. การเช่ือมแบบต้องการการซึมลึกของแนวเช่ือมถ้าเช่ือมแล้วไม่เกิด Key-hole (รูซึมลึก)  ต้องใช้
ระยะห่างระหว่างหัวทิพกับช้ินงานชิด เพื่อเพิ่มความร้อนให้เกิด key-hold ก็จะเล็กลงตามต้องการ 

2. การเช่ือมแบบเดินแนวต่อชนช้ินงาน  จะต้องให้มีระยะห่างของหัวทิพกับช้ินงานโดยกำหนดระยะ
ประมาณ  คือให้ปลายกรวยไฟช้ันในห่างจากช้ินงานประมาณ 3 มม. 

 

 
รูปท่ี 3.30 ลักษณะตำแหน่งต่าง ๆ ท่ีถูกต้องสำหรับการเช่ือมต่อชนท่าราบ 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 4 : การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 
โมดูลย่อย 4.2 : เ ร่ืองมือและอุปกร  ในการเชือ่ม 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
51 

แผ่นที่ : 19 

ข้อแนะนำ 

1. เปลวไฟเช่ือมต้องเป็นเปลวนิวทรัลเสมอ เมื่อเปลวไฟเปล่ียนไปต้องรีบปรับใหม่ 
2. ขณะเช่ือมต้องสร้างบ่อหลอมละลายให้ทะลุออกด้านหลังเป็นรูกุญแจอย่างต่อเนื่องให้ ตลอดแนว 

จะทำให้การหลอมละลายลึกสม่ำเสมอ 

3. ควบคุมรักษามุมของหัวเช่ือมและลวดเช่ือมท่ีกระทำกับช้ินงานให้ถูกต้องตลอดแนว เช่ือม ซึ่งทำมุม
โดยประมาณ 45 องศา กับช้ินงาน 

 

การเชื่อมต่อมุม  
การเช่ือมต่อมุม (Outside Corner Welds) เป็นวิธีเช่ือมวิธีหนึ่งซึ่งเหมาะกับการฝึกเช่ือมใน 

ระยะแรกๆ เพื่อให้เกิดทักษะในการปรับเปลวไฟและควบคุมบ่อหลอมละลายให้สมบูรณ์สม่ำเสมอ ตลอดแนว 
งานเช่ือมต่อมุมด้วยวิธีนี้จะเติมลวดเช่ือมหรือไม่เติมก็ได้ ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแม่เหล็กบาง ก็ไม่จำเป็นต้องเติมลวด
เช่ือม แต่อาศัยเนื้อโลหะตรงขอบมุมหลอมละลายแทนลวดเช่ือมได้ 

 

 
รูปท่ี 3.31 การเช่ือมต่อมุม 

ข้อแนะนำ  
การเช่ือมยึดเพื่อเตรียมช้ินงานก่อนเช่ือม ควรวางช้ินงานให้ถูกต้อง โดยให้ขอบ ช้ินงานสัมผัสตลอดแนว เพราะ
ถ้าเตรียมงานไม่ได้ จะได้แนวเช่ือมไม่เรียบและอาจทะลุได้ง่าย 

1.ปรับเปลวไฟให้เป็นเปลวนิวทรัลตลอดเวลาและรักษาระยะห่างของกรวยเปลวไฟอย่าง ถูกต้องตาม
ความเหมาะสม 

2.ควบคุมบ่อหลอมละลายให้มีขนาดโตสม่ำเสมอตลอดแนวถ้าบ่อหลอมละลายยังไม่โตเพียงพออย่า
เคล่ือนท่ีหัวเช่ือมไปข้างหน้า 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 4 : การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 
โมดูลย่อย 4.2 : เ ร่ืองมือและอุปกร  ในการเชือ่ม 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
52 

แผ่นที่ : 20 

 การเชื่อมรอยต่อเกย 

การเช่ือมรอยต่อเกย (Lap Welds) เป็นท่ีนิยมนำมาใช้เช่ือมต่อกันมากในงานอุตสาหกรรม การเตรียม
รอยต่อกระทำได้ง่าย เช่ือมได้รวดเร็วและมีความแข็งแรง นิยมใช้เช่ือมถังน้ำมันเช้ือเพลิง (Oil Fuel Tank) 
เป็นต้น การเตรียมรอยต่อคือ การนำโลหะช้ินงานท่ีจะต่อเข้าด้วยกันมาวางซ้อน เกยกันแล้วเช่ือมแนวยึด
ช้ินงานท้ังสอง การเช่ือมรอยต่อเกยต่อเกยจำเป็นต้องเติมลวดเช่ือมด้วย เสมอ 

 

 
รูปท่ี 3.32 การเช่ือมรอยต่อเกย 

 

ข้อแนะนำ  
1. การเช่ือมยึดเพื่อเตรียมช้ินงานก่อนเช่ือม ควรวางช้ินงานให้ถูกต้อง โดยให้ขอบ ช้ินงานสัมผัสตลอด

แนว เพราะถ้าเตรียมงานไม่ได้ จะได้แนวเช่ือมไม่เรียบและอาจทะลุได้ง่าย 

2. ปรับเปลวไฟให้เป็นเปลวนิวทรัลตลอดเวลาและรักษาระยะห่างของกรวยเปลวไฟอย่าง ถูกต้องตาม
ความเหมาะสม 

3. ควบคุมบ่อหลอมละลายให้มีขนาดโตสม่ำเสมอตลอดแนว ถ้าบ่อหลอมละลายยังไม่โต เพียงพออย่าเคล่ือนท่ี
หัวเช่ือมไปข้างหน้า  
การเชื่อมรอยต่อตัวที  

รอยต่อตัวที (Tee or Fillet Welds) เป็นการวางช้ินงานท้ังสองเป็นมุมฉากซึ่งกนัและกัน ลักษณะ
คล้ายรูปตัวที การเช่ือมและแนวเช่ือมคล้ายกับการเช่ือมรอยต่อเกย แนวเช่ือมของรอยต่อ ตัวทีและรอยต่อเกย
เรียกว่า แนวเช่ือมแบบฟิลเลท 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 4 : การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 
โมดูลย่อย 4.2 : เ ร่ืองมือและอุปกร  ในการเชือ่ม 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
53 

แผ่นที่ : 21 

 

 
 

รูปท่ี 3.34 สัญลักษณ์การเช่ือมรอยต่อตัวที  
 

 ข้อแนะนำ  
1. การเช่ือมรอยต่อตัวที มักจะเกิดรอยแหว่งท่ีขอบแนวเช่ือมบนชิ้นงานแผ่นต้ังได้ง่ายจึง ควรระวงั 

โดยเฉพาะการป้อนหรือเติมลวดเช่ือม ควรเติมจากด้านบนของบ่อหลอมละลาย เพื่อ หลีกเล่ียงรอแหว่ง
ดังกล่าว 

2. ต้องปรับเปลวไฟเช่ือมให้ได้เปลวนิวทรัลตลอดการเช่ือม และรักษาขนาดของแนวเช่ือม ให้เท่ากัน
ตลอดแนว 

 
การเชื่อมต่อชนเชื่อม ปทางขวา  

การเช่ือมไปทางขวาหรือเช่ือมถอยหลัง เหมาะกับการเช่ือมโลหะงานท่ีหนาเกินกว่า 3 มิลลิเมตรขึ้นไป 
ไม่นิยมใช้เช่ือมกับโลหะช้ินงานบาง การเช่ือมแบบนี้ลวดเช่ือมจะส่ายวนและ เคล่ือนท่ีอยู่ในบ่อหลอมละลาย
ตลอดเวลา และลวดเช่ือมจะเคล่ือนท่ีตามหลังเปลวไฟเช่ือม การ เช่ือมต่อชนบากงานด้วยวิธีเช่ือมแบบถอย
หลัง เป็นการเช่ือมท่ีค่อนข้างยาก เหมาะกับการฝึกเพื่อ เตรียมสำหรับการเช่ือมต่อท่อเหล็กหนา ซึ่งต้องเช่ือม
ด้วยวิธีนี ้

 
 
 
 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 4 : การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 
โมดูลย่อย 4.2 : เ ร่ืองมือและอุปกร  ในการเชือ่ม 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
54 

แผ่นที่ : 22 

 
 

 
รูปท่ี 3.36 การเช่ือมต่อชนบากงาน (Beveled Butt Welding) 

ข้อแนะนำ  
การเช่ือมไปทางขวา แนวแรกจะต้องให้เปลวไฟหลอมละลายช้ินงานจนเกิดเป็นรู กุญแจก่อน แล้วจึงเติมลวด
เช่ือมและต้องรักษารูกุญแจไปเรื่อยๆ จนสุดแนวเช่ือม 

1. ลวดเช่ือมต้องส่ายวนอยู่ในบ่อหลอมละลายตลอดเวลา และเคล่ือนท่ีตามหลังหัวเช่ือม 
2. ต้องรักษาเปลวไฟให้เป็นเปลวนิวทรัลตลอดการเช่ือม 

 
รูปท่ี 3.37 การเช่ือมต่อชนไปทางขวา 

 

 



 
 

  

 ใบแบบ  กหัดโมดูลย่อยที่ 4.2  

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

 
No.8-10 - Mild Steel 1 ช้ิน 64x120x2มม. 
หัวทิพ ลวด

เช่ือม 

วัสดุ จำนวน ขนาด 

เ ร่ืองมือและ
อุปกร   

ลำดับขั้นการทำงาน เท นิ วิธี 

1. ชุดเช่ือมแก๊ส 

2. อุปกรณ์จุดเปลว
ไฟ 

3. แว่นตาเช่ือมแก๊ส 

4. คีมจับงานร้อน 

5. แปรงลวด 

6. เครื่องมือทำ
ความสะอาดหัวทิพ 

7. เส้ือหนัง 

 
 
 
  

1. ทำความสะอาดช้ินงานเช่ือม 

2. ขีดแนวด้วยเหล็กหรือใช้นำ
ศูนย์ตอกให้เป็นรอยตามความ
ยาวของช้ินงานจำนวน 3 แนว 

3. อุ่นช้ินงานให้ท่ัวแผ่น 

4. สร้างบ่อหลอมละลายท่ีขอบ
งานทางขวามือ ควบคุมบ่อ
หลอมละลายให้ซึมลึกอย่าง
สม่ำเสมอ จนถึงขอบงานทาง
ซ้ายมือ 

5. สร้างบ่อหลอมละลายและ
ควบคุมให้สม่ำเสมอจนครบท้ัง
สามแนว 

1. ใช้เปลวนิวทรัลในการสร้างบ่อหลอมละลาย 

2. ควบคุมบ่อหลอมละลายให้สม่ำเสมอโดยใช้
ความเร็วในการเดินและมุมในการควบคุมบ่อ
หลอมละลาย 

 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 4 : การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 
โมดูลย่อย 4.2 : เ ร่ืองมือและอุปกร  ในการเชือ่ม 

ใบแบบ  กหัด 
หน้าที่  
55 

แผ่นที่ : 1 



 
 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

การสร้างแบบทดสอบหลังเรียน แบบโมดูล



 
 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 4.2 

    ำช้ีแ ง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 5ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาท่ีใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ี 1   เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเช่ือม 

1.ถังบรรจุแก๊สออกซิเจนด้วยความดันสูงการผลิตถังจะทำด้วยวิธีใด 

 1. การม้วนแล้วเช่ือม 2. การหล่อด้วยวิธีพิเศษ   3. การปั๊มข้ึนรูป 4. การอัดข้ึนรูป 

2. ถังบรรจุแก๊สออกซิเจนผลิตจากเหล็กชนิดใด 

 1. เหล็กกล้าคาร์บอนตํ่า 2. เหล็กกล้าคาร์บอนสูง    3. เหล็กหล่อ 4. เหล็กเครื่องมือ 

3. แก๊สออกซิเจนท่ีบรรจุเต็มถังบรรจุท่ีขายท่ัวไปจะมีความดันกี่ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 

 1. 2,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  2. 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 

 3. 3,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  4. 3,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 

4. ถังบรรจุออกซิเจนสำหรับใช้งานทางอุตสาหกรรมกำหนดด้วยสีใด 

 1. สีขาว  2. สีเขียว 3. สีดำ  4. สีนํ้าตาล 

5. แก๊สอะเซทิลีนมีสัญลักษณ์ทางเคมีคือข้อใด 

1. CO2  2. Ar  3. C2H2 4. O2 

6. ถังบรรจุแก๊สอะเซทิลีนผลิตถังบรรจุด้วยกรรมวิธีใด 

 1. การม้วนแล้วเช่ือม 2. การหล่อด้วยวิธีพิเศษ  3. การปั้มข้ึนรูป 4. การอัดข้ึนรูป 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 4 : การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 
โมดูลย่อย 4.2 : เ ร่ืองมือและอุปกร  ในการเชือ่ม 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

57 
แผ่นที่ : 1 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 4 : การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 
โมดูลย่อย 4.2 : เ ร่ืองมือและอุปกร  ในการเชือ่ม 

ใบกระดา  ำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

58 
แผ่นที่ : 2 

 

กระดา  ำตอบแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 4.2 

 

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

. 

ข้อ ก ข   ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

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

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

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

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

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 4 : การเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน 
โมดูลย่อย 4.2 : เ ร่ืองมือและอุปกร  ในการเชือ่ม 

ใบเ ลยแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

59 
แผ่นที่ : 3 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 4.2 

 

ข้อ  ำตอบ 

1. 4 

2. 2 

3. 2 

4. 3 

5. 3 

6. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


