
1ครูจรญั   มนสั  วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน 5/12/2022



อปุกรณก์ารเชื่อมแกส๊
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แวว่ตาเชือ่มแกส๊แบบเลนสเ์ดยีว

แวว่ตาเชือ่มแกส๊แบบเลนสค์ู ่

ครูจรญั   มนสั  วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน



ถงุมอืหนัง ใชป้้องกนังานรอ้น

ถงุมอืยางใชจั้บงานเย็นทีเ่ป็นโลหะ
ป้องกนับาดมอื

5/12/2022 3ครูจรญั   มนสั  วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน



ชดุหนงัในการเชื่อมแกส๊

5/12/2022 4ครูจรญั   มนสั  วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน



Spark Lighter ทีจ่ดุเปลวไฟ
เชือ่มแกส๊ 

Tip Cleaner ชดุท าความ
สะอาดหวัทพิย ์

5

ประแจเหล่ียมเปิดแก๊สอะเซทิลีน

ครูจรญั   มนสั  วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน 5/12/2022



5/12/2022ครูจรญั   มนสั  วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน 6

เกจวดัวดัดนั

อปุกรณ์ป้องกันแกส๊ยอ้นกลับ
(Flashback Arrestor For Regulator) 

เกจวัดความดันแก๊สอะเซทิลีนเกจวัดความดันแก๊สออกชิเจน 



เกจวดัวดัดนัแบบหวัเดยีว 
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เกจวัดความดันแก๊สออกชิเจน เกจวัดความดันแก๊สอะเซทิลีน

ครูจรญั   มนสั  วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน
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น๊อตข๊อต๊อแก๊สออกซิเจน

น๊อตขอ้ต่อแก๊สอะเซทิลีน Picnic  ออก LPG

ครูจรญั   มนสั  วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน



หางปลาไหล picnic ใชส้  าหรบัต่อสาย

95/12/2022ครูจรญั   มนสั  วทิยาลยัการอาชีพบางสะพาน



5/12/2022
10

วาล์วเปิดถังแก๊สออกซิเจน

ลกัษณะหัวถังแก๊สอะเซทิลนี

ประแจส่ีเหลี่ยม
เปิดแก๊ส

อะเซทิลีน

ครูจรญั   มนสั  วทิยาลยัการอาชีพบางสะพาน



11

ถงัแกส๊อะเซทลินี ถงัแกส๊ออกซเิจน   

5/12/2022ครูจรญั   มนสั  วทิยาลยัการอาชีพบางสะพาน



125/12/2022ครูจรญั   มนสั  วทิยาลยัการอาชีพบางสะพาน



5/12/2022 13ครูจรญั   มนสั  วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน



คีมจบังานรอ้น และสายเช่ือมแก๊ส

14

สายเช่ือมแก๊สพร้อมข้อต่อ

ครูจรญั   มนสั  วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน 5/12/2022



15
ครูจรญั   มนสั  วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน

5/12/2022



แบบหวัทพิ และหวัตดัแกส๊

16ครูจรญั   มนสั  วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน 5/12/2022



ชุดเชื่อมแก๊สส าเร็จรูป พร๊อมใช๊ต๊อกับถังแก๊ส

5/12/2022

17

ครูจรญั   มนสั  วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน



5/12/2022Footer Text 18

แก๊สอะเซทลินีมากกวา่แก๊ส
ออกซเิจนหรอืเรยีกวา่เปลวลด

แก๊สอะเซทลินีและแก๊สออกซเิจน
เท่ากนัหรอืเรยีกวา่เปลวกลาง

แก๊สออกซเิจนมากกวา่แก๊ส
อะเซทลินีหรอืเรยีกวา่เปลวเพิม่

ครูจรญั   มนสั  วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน



5/12/2022 19ครูจรญั   มนสั  วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน



5/12/2022 20ครูจรญั   มนสั  วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน



ลวดเชื่อมแกส๊แบบต่างๆ

5/12/2022 21ครูจรญั   มนสั  วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน
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การเชือ่มแกส๊ หมายถงึ การท าใหโ้ลหะหลอมเหลวตดิกัน โดยอาศัยความรอ้นที่
เกดิจากการสนัดาปของแกส๊เชือ้เพลงิและแกส๊ออกซเิจน จนเกดิความรอ้นท าใหเ้กดิ
การหลอมเหลวตดิกันของโลหะงาน โดยจะเตมิลวดเชือ่มหรอืใหโ้ลหะหลอมเหลวตดิ
กันเองก็ได ้

ความหมายของการเชือ่มแกส๊

ครูจรญั   มนสั  วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน



ความหมายลวดเช่ือมแกส๊
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ลวดเชือ่มแกส๊ (Filler Rod)

ลวดเช่ือมแก๊ส หมายถึง โลหะท่ีใชเ้ติมลงในบ่อหลอมเหลวขณะท าการเช่ือมดว้ยแก๊สซ่ึงจะ
มีส่วนผสมของธาตุต่างๆ ท่ีมีสมบติัใกลเ้คียงกบัโลหะช้ินงานมากท่ีสุด และยงัสามารถเพิ่ม
สมบติัทางเชิงกลของแนวเช่ือมใหดี้ยิง่ข้ึน

ประเภทของลวดเชือ่มแกส๊

1. ลวดเช่ือมแก๊สที่เป็นเหล็ก จะมีส่วนผสมของธาตุเหลก็ เป็นหลกัและจะมี
ส่วนผสมของธาตุอ่ืนเลก็นอ้ย เพิ่มธาตุคาร์บอน แมงกานีส ซิลิคอน และฟอสฟอรัส เป็น
ตน้ ซ่ึงการเช่ือมโลหะท่ีเป็นเหลก็น้ีจะใชฟ้ลัก๊ซ์หรือไม่ใชก้ไ็ด้

2. ลวดเชือ่มแกส๊ทีไ่มใ่ชเ่หล็ก ใชใ้นการเชือ่มโลหะทีไ่มใ่ชเ่หล็ก เชน่ อลมูเินยีม 
ทองแดงทองเหลอืงเป็นตน้ และการเชือ่มโลหะประเภทนี ้จ าเป็นตอ้งใชฟ้ลักซ์ เพือ่ชว่ยใน
การประสานไดด้ี

ครูจรญั   มนสั  วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน



มาตรฐานสัญลักษณ์ลวดเชื่อมแก๊ส
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มาตรฐานลวดเชือ่มแกส๊ทีจ่ าแนกโดยสมาคมการเชือ่มของประเทศสหรัฐอเมรกิา มาตรฐาน AWS 
(American Welding Society) ไดก้ าหนดชนดิและสมบัตขิองลวดเชือ่มแกส๊เป็นตัวอักษรและ
ตัวเลข เชน่  GA – 50 GA – 60  GB – 60 GB – 65

มคีวามหมายดงันี้

ตัวอักษร G หมายถงึ ลวดเชือ่มแกส๊

ตัวอักษร A หมายถงึ ลวดเชือ่มทีม่สีมบัตยิดึตัวสงู (High Ductility)

ตัวอักษร B หมายถงึ ลวดเชือ่มทีม่สีมบัตยิดืตัวต า่ (Low Ductility)

ตัวเลข 50 , 60 และ 60 หมายถงึ คา่ความตา้นแรงดงึต า่สดุทีแ่นวเชือ่มทนได ้

คณูดว้ย 1,000 มหีน่วยเป็นปอนดต์อ่ตารางนิว้

ครูจรญั   มนสั  วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน



ตวัอยา่ง
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ตัวอยา่ง GA – 60

G = ลวดเชือ่มแกส๊

A = ลวดเชือ่มทีม่สีมบัตยิดืตัวสงู

60 = แนวเชือ่มรับแรงดงึไดต้ ่าสดุ 60,000 ปอนดต์อ่

ตารางนิว้ (60 X 1,000 = 60,000 PSI)

ครูจรญั   มนสั  วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน



26ครูจรญั   มนสั  วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน 5/12/2022

1.สวมหมวก

2.แวว่ตาเชือ่มแกส๊

3. ปลอกแขนหนัง

4. ถงุมอืหนัง

5.ชดุหนัง

6. รองเทา้หนัง
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ประมวลภาพการเรยีน – การสอนการเชือ่มแก๊สหลกัสตูรแกนมธัยม
โดยครจูรญั  มนสั

แผนกโลหะการ  วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน

5/12/2022ครูจรญั   มนสั  วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน



5/12/2022 28ครูจรญั   มนสั  วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน

ประมวลภาพการเรยีน – การสอนการเชือ่มแก๊สหลกัสตูรแกนมธัยม
โดยครจูรญั  มนสั

แผนกโลหะการ  วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน



แบบฝึกหดัท้ายบทเรยีน

5/12/2022

29

ครูจรญั   มนสั  วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน
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       . ใ  นักเรี นเติมค าในช องว างต อ ปนี  ใ  ครบสมบูร   

1.ในการเชื่อมแก สลวดเชื่อมแก สจะมีตัวอัก รและตัวเลข        G A B              50 60 ( 3 คะแนน ) 
   1.1 G  มา ถ ง…………………………………………….. 
   1.2 A  มา ถ ง…………………………………………….. 
   1.3  B  มา ถ ง…………………………………………….. 
2. ตัวเลขในการเชื่อมแก ส  มา ถ ง………………………………………………………………………………………… 

3. อธิบายความหมายดา้นล่างต่อไปน้ีใหถ้ กตอ้ง ( 3 คะแนน ) 
GA-60 

 
 

 

 

 

 

 

4. เปลวไฟในการเช่ือมแก๊สมีก่ีเปลว อะไรบา้ง ( 4 คะแนน )………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
5. ในการจุดเปลวไฟเช่ือมแก๊สเราใช ้อะไรในการจุด……………………………………………………… 
6. ในการเปิดเพื่อจุดไฟเช่ือมแก๊สเราควรเปิดแก๊สอะไรก่อนเสมอ……………………………………….. 
7. เปลวไฟเช่ือมแก๊สเกิดจากการผสมของแก๊สอะไรบา้ง…………………………………………………….. 
7. ใหน้กัเรียนเติมขอ้ความของชุดป ิบติังานเช่ือมแก๊สต่อไปน้ี ใหถ้ กตอ้ง ( 6 คะแนน ) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            -    ……………………………………………      ………… 

 าคเรี นที่ 2/2561 
สาขา..แกนมั  ม รงเรี น………………………………….. 

        ….2100 1005……    .                                  ลการทดสอบ………………………………. 
ทดสอบวัน…………………… ที่ ……….……………………2561   

 

 

 

ครูจรญั   มนสั  วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน
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แบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีน

ค าสั่ง จงเลอืกค าตอบทีถ่กูทีส่ดุเพยีงค าตอบเดยีว

1.แกส๊เชือ้เพลงิทีน่ยิมใชก้ันอยา่งแพรห่ลายในการเชือ่มแกส๊ คอืแกส๊อะไร

ก. ออกซเิจน       ข. อะเซทลินี     ค. โพรเพน ง. โพรพลีนี

2.แกส๊ออกซเิจนมสีตูรทางเคมตีามขอ้ใด

ก. CO2 ข. C2H2 ค. H2O     ง.  O2

3.แกส๊อะเซทลินีมสีตูรทางเคมตีามขอ้ใด

ก. CO2 ข. C2H2 ค. H2O   ง. O2

4.ขอ้ใดไมใ่ชค่ณุสมบัตขิองแกส๊ออกซเิจน

ก. ชว่ยใหต้ดิไฟ   ข. มอียูใ่นอากาศ 21 % ค. เป็นได ้3 สถานะ   ง. ตดิไฟไดง้า่ย

ครูจรญั   มนสั  วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน
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5. แกส๊ออกซเิจนทีบ่รรจเุต็มถังทีข่ายท่ัวๆไป จะมคีวามดันกีป่อนดต์อ่ตรางนิว้

ก. 2,200 ข. 2,500 ค. 3,000      ง. 3,200

6. ในการเปิดวาลว์ของทอ่อะเซทลินี ควรเปิดกีร่อบ

ก. 1/4-1/2 รอบ ข. 1-2 รอบ     ค. 2-3 รอบ     ง. เปิดจนหมดเกลยีว

7. ในการเปิดวาลว์ของทอ่ออกซเิจน ควรเปิดกีร่อบ

ก. 1/4-1/2 รอบ ข. 1-2 รอบ     ค. 2-3 รอบ     ง. เปิดจนหมดเกลยีว

8.ขอ้ใดไมใ่ชค่ณุสมบัตขิองแกส๊อะเซทลินี

ก. ชว่ยใหต้ดิไฟ   ข. มกีลิน่คลา้ยกระเทยีม  ค. เบากวา่อากาศ  ง. ละลายในของเหลวได ้

9.ในการตรวจสอบรอยร่ัวตามขอ้ตอ่อปุกรณ์เชือ่มแกส๊ ควรใชอ้ะไรในการตรวจสอบ

ก. น ้ามัน ข. น ้าสบู ่ ค. ใชจ้มกูดมกลิน่  ง. ใชเ้ปลวไฟออ่นๆส ารวจ

10.การเชือ่มแกส๊ หมายถงึ การเชือ่มทีอ่าศัยความรอ้นจากการเผาไหมร้ะหวา่งแกส๊อะไร

ก.ไฮโดรเจนกับออกซเิจน ข. บวิเทนกับกับออกซเิจน ค. แกส๊ธรรมชาตกิับออกซเิจน 
ง. อะเซทลินีกับออกซเิจน 

ครูจรญั   มนสั  วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน



เฉลยแบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีน

5/12/2022 33ครูจรญั   มนสั  วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน
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เฉลยแบบฝึกหดัทา้ยบท

1.แกส๊เชือ้เพลงิทีน่ยิมใชก้ันอยา่งแพรห่ลายในการเชือ่มแกส๊ คอืแกส๊อะไร

ก. ออกซเิจน       ข. อะเซทลินี     ค. โพรเพน ง. โพรพลีนี

ค าสั่ง จงเลอืกค าตอบทีถ่กูทีส่ดุเพยีงค าตอบเดยีว

2.แกส๊ออกซเิจนมสีตูรทางเคมตีามขอ้ใด

ก. CO2 ข. C2H2 ค. H2O     ง.  O2

3.แกส๊อะเซทลินีมสีตูรทางเคมตีามขอ้ใด

ก. CO2 ข. C2H2 ค. H2O   ง. O2

4.ขอ้ใดไมใ่ชค่ณุสมบัตขิองแกส๊ออกซเิจน

ก. ชว่ยใหต้ดิไฟ   ข. มอียูใ่นอากาศ 21 % ค. เป็นได ้3 สถานะ   ง. ตดิไฟไดง้า่ย

ครูจรญั   มนสั  วทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน



5/12/2022 35

5. แกส๊ออกซเิจนทีบ่รรจเุต็มถังทีข่ายท่ัวๆไป จะมคีวามดันกีป่อนดต์อ่ตรางนิว้

ก. 2,200 ข. 2,500 ค. 3,000      ง. 3,200

6. ในการเปิดวาลว์ของทอ่อะเซทลินี ควรเปิดกีร่อบ

ก. 1/4-1/2 รอบ ข. 1-2 รอบ     ค. 2-3 รอบ     ง. เปิดจนหมดเกลยีว

7. ในการเปิดวาลว์ของทอ่ออกซเิจน ควรเปิดกีร่อบ

ก. 1/4-1/2 รอบ ข. 1-2 รอบ     ค. 2-3 รอบ     ง. เปิดจนหมดเกลยีว

8.ขอ้ใดไมใ่ชค่ณุสมบัตขิองแกส๊อะเซทลินี

ก. ชว่ยใหต้ดิไฟ   ข. มกีลิน่คลา้ยกระเทยีม  ค. เบากวา่อากาศ  ง. ละลายในของเหลวได ้

9.ในการตรวจสอบรอยร่ัวตามขอ้ตอ่อปุกรณ์เชือ่มแกส๊ ควรใชอ้ะไรในการตรวจสอบ

ก. น ้ามัน ข. น ้าสบู ่ ค. ใชจ้มกูดมกลิน่  ง. ใชเ้ปลวไฟออ่นๆส ารวจ

10.การเชือ่มแกส๊ หมายถงึ การเชือ่มทีอ่าศัยความรอ้นจากการเผาไหมร้ะหวา่งแกส๊อะไร
ก.ไฮโดรเจนกับออกซเิจน ข. บวิเทนกับกับออกซเิจน ค. แกส๊ธรรมชาตกิับออกซเิจน 
ง. อะเซทลินีกับออกซเิจน 
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1.ในการเชือ่มแกส๊ลวดเชือ่มแกส๊จะมตัีวอักษรและตัวเลข ดังนี ้G A B และตัวเลขคอื 50 60

ค าสั่ง ใหนั้กเรยีนเตมิค าในชอ่งวา่งตอ่ไปนีใ้หส้มบรูณ์

1.1 G หมายถงึ    ลวดเชือ่มแกส๊

1.1 A หมายถงึ    ลวดเชือ่มมคีณุสมบัตยิดืตัวสงู ( High Ductility )

1.1 B หมายถงึ    ลวดเชือ่มลวดเชือ่มมคีณุสมบัตยิดืตัวสงู ( Low Ductility )

2. ตัวเลขในการเชือ่มแกส๊ หมายถงึ  คา่ความเคน้แรงดงึต า่สดุ ทีแ่นวเชือ่มคณูดว้ย 1,000

3. อธบิายความหมายดา้ยลา่งตอ่ไปนีใ้หถ้กูตอ้ง

G A – 60

ลวดเชือ่มแกส๊

ลวดเชือ่มทีม่สีมบัตยิดืตัวสงู

แนวเชือ่มรับแรงดงึไดต้ า่สดุ 60,000 ปอนดต์อ่

ตารางนิว้ (60 X 1,000 = 60,000 PSI)
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4. เปลวไฟในการเชือ่มแกส๊มกีีเ่ปลว อะไรบา้ง  

ตอบ  3 เปลว 1.เปลวคารบ์ไูรซงิ (Carburizing  Flame) หรอืเปลวลด

2.เปลวนวิทรัล (Neutral  Flame) หรอืเปลวกลาง

3.เปลวออกซไิดซงิ (Oxidizing   Flame) หรอืเปลวเพิม่

5. ในการจดุเปลวไฟเชือ่มแกส๊เราใชอ้ะไรในการจดุ   Spark  Lighter

6. ในการเปิดเพือ่จดุไฟเชือ่มแกส๊เราควรเปิดแกส๊อะไรกอ่นเสมอ   แกส๊อะเซทลินี

7. เปลวไฟในการเชือ่มแกส๊เกดิจากการผสมของแกส๊อะไรกับอะไร   แกส๊อะเซทลินี+ออกชเิจน
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8 .ใหนั้กเรยีนเตมิขอ้ความของชดุปฏบิัตงิานเชือ่มแกส๊ตอ่ไปนี ้ใหถ้กูตอ้ง

1.สวมหมวก

2.แวว่ตาเชือ่มแกส๊

3. ปลอกแขนหนัง

4. ถงุมอืหนัง

5.ชดุหนัง

6. รองเทา้หนัง
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