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ผังมโนทัศน ์

หน่วยที่ 1ความรู้เบื้องต้นในงานเชื่อมแก๊ส 

1.1 ความปลอดภัยในงานเชื่อมแก๊ส 

 

1.3 การประกอบเครื่องมืออุปกรณ์งานเชื่อม
แก๊สและการตรวจสอบรอยรั่ว 

1.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเชื่อมแก๊ส 
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หน่วยท่ี 1 
ความรู้เบื้องต้นในงานเชื่อมแก๊ส 

              
สาระส าคัญ 
           การเชื่อมแก๊ส (Gas Welding) หมายถึง กรรมวิธีการเชื่อมโลหะแบบหลอมเหลวโดยใช้ความ
ร้อนจากเชื้อเพลิงซึ่งเป็นแก๊สผสมระหว่างแก๊สอะเซทิลีนกับแก๊สออกซิเจนเผาไหม้จะเกิดความร้อนใน
ปริมาณสูงท าให้ชิ้นงานหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน โดยการให้ความร้อนกับชิ้นงานบริเวณรอยต่อ จนหลอม
ติดกัน ในขณะที่ท าการเชื่อมอาจจะเติมลวดเชื่อมหรือไม่เติมก็ได้ การเชื่อมแก๊สแบ่งออกได้เป็นหลายวิธี
ตามชนิดของแก๊สเชื้อเพลิงที่ใช้ในงานเชื่อม ได้แก่ การเชื่อมออกซีอะเซทิลีน   (Oxy - acetylence 
Welding : OAW) การเชื่อมออกซีไฮโดรเจน (Oxy-hydrogen Welding: OHW) การเชื่อมแอร์อะเซทิลีน 
(Air - Acetylence Welding : AAW) และการเชื่ อมแรงดันแก๊ส  (Pressure Gas Welding: PGW)    
เป็นต้น ส าหรับกรรมวิธีการเชื่อมแก๊สที่จะกล่าวถึงในบทนี้ คือการเชื่อมออกซี-อะเซทิลีน ซึ่งเป็นกรรมวิธี
การเชื่อมที่ได้รับความนิยมและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย  
 

สาระการเรียนรู้ 
1.1 ความปลอดภัยในงานเชื่อมแก๊ส 
1.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเชื่อมแก๊ส 
1.3 การประกอบเครื่องมืออุปกรณ์งานเชื่อมแก๊สและการตรวจสอบรอยรั่ว 

 

สมรรถนะย่อย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในงานเชื่อมแก๊ส 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
             1.  บอกความหมายของความปลอดภัยในงานเชื่อมแก๊สได้อย่างถูกต้อง 
             2.  จ าแนกชนิดเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานเชื่อมแก๊สได้อย่างถูกต้อง 
             3.  ปฏิบัติการประกอบเครื่องมืออุปกรณ์งานเชื่อมแก๊สและตรวจสอบรอยรั่วแก๊สได้อย่าง 
ถูกต้อง 

4.  มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานด้วยความละเอียด รอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบสะอาด ตรงต่อ
เวลา มีความซื่อสัตย์ และรักษาสภาพแวดล้อม 
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1.1 ความปลอดภัยในงานเชื่อมแก๊ส 
               ความปลอดภัยในงานเชื่อมแก๊ส หมายถึง พฤติกรรมและสภาพการที่ปลอดจากอุบัติภัยหรือ
อุบัติเหตุอันอาจเกิดแก่ร่างกาย ชีวิตหรือทรัพย์สินในขณะปฏิบัติงานเชื่อมแก๊ส  การปลูกฝังนิสัยเพ่ือการ
ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย  จึงมีความจ าเป็นส าหรับทุกคน และถือว่าเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนการสอนทางด้านช่างอุตสาหกรรม จึงมีป้ายติดไว้ในสถานศึกษาหรือโรงงานต่างๆ เพ่ือ
เตือนสติ ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ค านึงถึงความปลอดภัย 

  

หลักความปลอดภัยในงานเชื่อมแก๊ส 
         หลักความปลอดภัยในงานเชื่อมแก๊สนั้น สิ่งที่ต้องค านึงถึงมากท่ีสุด คือความปลอดภัย 

เพราะเป็นสิ่งส าคัญ  เพราะอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากงานเชื่อมแก๊สมีมากมาย  ซึ่งตัวผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องค านึงถึงความปลอดภัยในการท างาน และวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจาก เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในงานเชื่อมแก๊สโดยจะต้องศึกษาวิธีการใช้ให้เข้าใจก่อนเริ่มปฏิบัติงาน หากผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจ
หรือไม่ใส่ใจในการป้องกันอันตรายในขณะปฏิบัติงานเชื่อมอาจก่อให้เกิดมลพิษที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัย
ของผู้ปฏิบัติงานได้  ดังแสดงในรูปที่ 1.1 
 

 
                       

 รูปที่ 1.1 แสดงลักษณะการเชื่อมแก๊ส 
       ที่มา : นายช านาญ   ชว่ยคุณูปการ , 2562 
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การเชื่อมแก๊สให้เกิดความปลอดภัย  ผู้ปฏิบัติงานควรปฏิบัติดังนี้ 
 

1.พ้ืนที่ปฏิบัติงานเชื่อมแก๊สต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก  หากเกิดการรั่วไหลของแก๊สอะเซทิลีน
จะสามารถระบายแก๊สออกได้ทันที ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ที่ก าลัง ปฏิบัติงานเชื่อมและ  ผู้ที่อยู่
ใกล้เคียง ดังแสดงในรูปที่ 1.2 

 
 

รูปที่ 1.2 แสดงลักษณะพื้นที่ปฏิบัติงานเชื่อมแก๊สที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
       ที่มา : นายช านาญ   ชว่ยคุณูปการ , 2562 

                                  

 2.โต๊ะส าหรับฝึกงานเชื่อมแก๊สในโรงงาน จะต้องปูพ้ืนด้วยอิฐทนไฟ  และพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน
เชื่อมแก๊ส ต้องท าด้วยวัสดุไม่ติดไฟ เช่น คอนกรีต ห้ามปฏิบัติงานเชื่อม บริเวณที่เป็นพ้ืนไม้ พื้นกระเบื้อง 
ยางหรือวัสดุปูพื้นท่ีติดไฟได้ง่าย ดังแสดงในรูปที่ 1.3 

                      
 

                        รูปที่ 1.3 แสดงลักษณะส่วนประกอบโต๊ะฝึกงานเชื่อมแก๊ส 
                                      ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

    2. ที่วางชิ้นงานปูด้วยอิฐทนไฟ 

        

4. พ้ืนคอนกรีต 

  1.ผนังปิดด้วยตะแกรงเหล็ก 

    3.พ้ืนนั่งเชื่อมท าด้วยแผ่นเหล็ก 
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          3.  การจัดวางท่อบรรจุแก๊สจะต้องมีอุปกรณ์ส าหรับยึดท่อบรรจุแก๊สให้มั่นคงแข็งแรงป้องกัน
ท่อบรรจุแก๊สล้มจนเป็นเหตุให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ช ารุดเสียหาย หรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ ดังแสดง
ในรูปที่ 1.4  

 

รูปที่ 1.4  แสดงลักษณะการยึดท่อบรรจุแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีนด้วยโซ่ 
           ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 

4.  การเก็บรักษาท่อแก๊สหรือการน าท่อแก๊สมาใช้งานควรใช้โซ่คล้องแล้วยึดติดกับผนังเพ่ือไม่ให้
ท่อล้มเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 1.5 

 

 
 

รูปที่ 1.5  แสดงลักษณะการยึดท่อบรรจุแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีนด้วยโซ่ 
           ที่มา : นายช านาญ   ชว่ยคุณูปการ , 2562 
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5.  การเก็บรักษาท่อแก๊สอะเซทิลีนและการใช้งานควรห่างจากสารติดไฟไม่น้อยกว่า 25 ฟุต หรือ

7.6 เมตร   
6. การเก็บรักษาท่อแก๊สอะเซทิลีนและท่อแก๊สออกซิเจนควรแยกออกจากกัน โดยมีก าแพงกั้น

กลาง มีความสูงอย่างน้อย  5 ฟุต หรือ 1.5 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 1.6 
 
 
    

  
 
 
 
 
 
 

(ก) ท่อแก๊สอะเซทิลีน                             (ข) ท่อแก๊สออกซิเจน 

รูปที่ 1.6  แสดงลักษณะการเก็บรักษาท่อแก๊สอะเซทิลีนและท่อแก๊สออกซิเจนควรแยกออกจากกัน  
           ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

7.  ห้องที่ใช้เก็บท่อแก๊สอะเซทิลีน ต้องมีช่องระบายอากาศและที่ประตูต้องมีค าเตือนห้ามน า
เชื้อเพลิงหรือไฟเข้าใกล้ ดังแสดงในรูปที่ 1.7 
 

      

 
 

รูปที่ 1.7 แสดงลักษณะห้องเก็บแก๊สอะเซทิลีน 
           ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

1.5 m 
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 8.  การเคลื่อนย้ายท่อแก๊สต้องสวมฝาครอบป้องกันเสมอ เพ่ือป้องกันมิให้วาล์วถูกกระแทกจน
แตกหรือบิ่นเมื่อขนส่งด้วยรถบรรทุกหรือรถเทลเลอร์  

9.  ถ้าวางท่อแก๊สอะเซทิลีนในต าแหน่งนอนนาน ๆ หรือน าท่อตั้งขึ้นแล้วใช้งานทันทีสารอะซีโตน
จะเคลื่อนตัวออกมาจากท่อ  สารอะซีโตนที่ออกมาจากท่อจะท าให้เปลวไฟมีอุณหภูมิต่ ากว่าปกติ  และจะ
ออกมาท าความเสียหายต่อมาตรวัดความดัน  (Regulator) หรือบริเวณลิ้นปิด - เปิด (Valuve) ของ    
ทอร์ชเชื่อม (Torch) ถ้าการเคลื่อนย้ายจ าเป็นต้องวางท่อลักษณะนอน เมื่อจะใช้งานควรน าตั้งขึ้นและ
ระยะเวลาเพ่ือให้สารอะซีโตนเข้าที่ หรือจัดระเบียบตัวเองระยะหนึ่ง จึงจะใช้งานได้อย่างปลอดภัย ดัง
แสดงในรูปที่ 1.8 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1.8  แสดงลักษณะการวางท่อแก๊สตั้งขึ้นควรให้สารอะซีโตนจัดระเบียบให้ดีก่อนเปิดใช้งาน 

           ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 
 

10.ก่อนท าการเชื่อมต้องสังเกตพ้ืนที่รอบข้างเสียก่อนว่ามีถังแก๊ส ถังสีหรือกาน้ ามันอยู่ในบริเวณ
เชื่อมหรือไม่ เพราะถ้ามีประกายไฟอาจกระเด็นไปถูกท าให้น้ ามันหรือแก๊สลุกติดไฟได้ 

11.ภายในโรงงานเชื่อมต้องมีอุปกรณ์ดับไฟ สามารถที่จะหยิบใช้ได้ง่าย เมื่อเกิดเพลิงไหม้ 
และควรติดตั้งสูงจากพ้ืนที่ประมาณ 1 – 1.5 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 1.9 
 
 

 
 

รูปที่ 1.9 แสดงลักษณะอุปกรณ์ดับไฟ 
           ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

     ท่อแก๊สอะเซทิลีน 

ก่อนใช้งาน 

 วางท่อแก๊สตั้งขึ้นขณะใช้งาน 
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12.ผนังก าแพงที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงควรทาสีแดงไว้รอบ ๆ อุปกรณ์ดับเพลิงและถ้าหาก   ไม่มี
ก าแพงควรท ากล่องติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและทาสีพื้นกล่องด้วยสีแดงทุกด้าน ดังแสดงในรูปที่ 1.10 

 

 
รูปที่ 1.10 แสดงลักษณะกล่องติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง 
           ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 

             13. การเคลื่อนย้ายท่อบรรจุแก๊ส ไม่ควรกลิ้งในแนวนอนไปกับพ้ืน ควรกลิ้งในแนวตั้ง ให้ท่อ
บรรจุแก๊สท ามุมเอียงเข้าหาตัวให้ท่อท ามุมกับพ้ืนประมาณ 80° โดยใช้มือซ้ายประคองหัวท่อ มือขวาหมุน
ท่อ ( ส าหรับคนถนัดขวา ) ถ้าคนถนัดซ้ายให้ท าตรงข้ามกัน หรือใช้รถเข็นชุดเชื่อมแก๊สเคลื่อนย้ายไปก็ได้ 
ดังแสดงในรูปที่ 1.11 

 

                                            
 

รูปที่ 1.11 แสดงลักษณะการเคลื่อนย้ายท่อบรรจุแก๊ส 
  ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคณุูปการ , 2562 
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14. การตรวจสอบรอยรั่วของแก๊ส หากมีแก๊สรั่วไหล โดยพ้ืนฐานสังเกตจากการฟังเสียงหรือ  
การดมกลิ่น หากตรวจสอบรอยรั่วของแก๊สให้ละเอียดควรใช้น้ าสบู่จุ่มด้วยแปรงทาสีตรวจเช็ค บริเวณสาย
เชื่อมและข้อต่อต่างๆ ห้ามใช้น้ ายาอ่ืนๆที่ท าให้เกิดฟองตรวจเช็ค ดังแสดงในรูปที่ 1.12 

 
 

รูปที่ 1.12  แสดงลักษณะการใช้น้ าสบู่ตรวจสอบรอยรั่วของแก๊ส 
           ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 

15. ขณะจุดเปลวไฟ ให้หันปลายหัวทิพออกจากตัวไปด้านข้าง ระมัดระวังไม่ให้เปลวไฟ  
ไปโดนสายเชื่อมแก๊ส และผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ใกล้เคียง ดังแสดงในรูปที่ 1.13 
 

 
 

รูปที่ 1.13 แสดงลักษณะการจุดเปลวไฟเชื่อมแก๊สแบบถูกวิธี 
           ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 

16.   ต้องใช้สายเชื่อมให้ถูกต้องตามชนิดของแก๊ส 
17.  ไม่ใช้สายยางเชื่อมแก๊สที่ช ารุดเสียหาย  

 

    หันปลายหัวทิพออก 

 การตรวจสอบรอยรั่วแก๊ส 
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รูปที่ 1.14 แสดงลักษณะสายยางเชื่อมแก๊สที่ช ารุด 
           ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 

             17.  ผู้ท าการเชื่อมไม่ควรสวมชุดที่เปื้อนน้ ามันหรือจารบี เพราะอาจติดไฟได้  
18.  ขณะท าการเชื่อมควรงอปลายลวดเชื่อมด้านที่ไม่ใช้เชื่อมเพ่ือป้องกันปลายลวดเชื่อมถูก

ตนเองหรือเพ่ือนผู้ปฏิบัติงานข้างเคียง 
19.  ห้ามใช้น้ ามันหรือจาระบีในการหล่อลื่นบริเวณข้อต่อในงานเชื่อมแก๊สเพราะจะท าให้เกิดการ

ลุกไหม้ขึ้นไดง้่าย หากเกิดแก๊สรั่วบริเวณดังกล่าว 
             20.  จัดเตรียมอุปกรณ์และยาในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น ครีมทาหากเกิดแผลพุพองจาก
การสัมผัสความร้อนที่เกิดจากการเชื่อม หรือน้ ายาล้างตา ดังแสดงในรูปที่ 1.15 
 

 
 

  รูปที่ 1.15  แสดงลักษณะการจัดวางตู้ยา 
                                       ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 
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21.  พ้ืนที่ที่อยู่ในบริเวณโรงงานจะต้องแสดงป้ายเตือน บอกต าแหน่งสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ให้
ชัดเจน  ดังแสดงในรูปที่ 1.16 

 

 
 

รูปที่ 1.16   แสดงลักษณะป้ายบอกต าแหน่งต่างๆในโรงงาน 
           ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 

22. ไม่ควรใช้อุปกรณ์อ่ืนจุดเปลวไฟ ควรใช้ที่จุดเปลวไฟส าหรับงานเชื่อมแก๊สเท่านั้น เพ่ือป้องกัน
อันตรายที่เกิดจากเปลวไฟ ดังแสดงในรูปที่ 1.17 

 

 
 

รูปที่ 1.17   แสดงลักษณะการจุดเปลวไฟเชื่อมแก๊สแบบถูกวิธ ี
           ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 

 2.อุปกรณ์จุดเปลวไฟ 

1.หัวทิพ 
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23. ไม่ควรจุดเปลวไฟจากเปลวไฟหัวเชื่อมแก๊สของเพ่ือนเพราะเปลวไฟอาจจะท าอันตรายกับ
เพ่ือนได้ให้จุดจากท่ีจุดเปลวไฟเท่านั้น   

24. ห้ามน าเปลวไฟหยอกล้อเล่นกัน อาจเกิดอันตรายจากเปลวไฟได้  
           25. ไม่ควรเปิดแก๊สจากหัวเชื่อม (Torch) ทิ้งไว้ เพราะอาจเกิดการลุกไหม้ได้ ดังแสดงในรูปที่ 
1.18 
 

 
 

                    รูปที่ 1.18   แสดงลักษณะการเปิดแก๊สจากหัวเชื่อมทิ้งไว้ 
                  ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 
                     26.  ไม่ควรไปยืนดูด้านหลังขณะที่มีคนเชื่อมอยู่เพราะอาจจะถูกเปลวไฟ หรือลวดเชื่อม
ที่ร้อน 

      27. ไม่ควรใช้คีมล็อกในการเปิด ปิดวาล์วหัวท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีน ควรใช้ประแจของท่อ
บรรจุแก๊สอะเซทิลีน 
                    28. ควรเปิดวาล์วหัวท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีนประมาณ 1/4 - 1/2 รอบ พร้อมทั้งค้าง
ประแจไว้ที่วาล์วหัวท่อบรรจุแก๊ส กรณีเกิดอุบัติเหตุจะปิดได้ทันที 
                   29. ถ้าเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน ให้ปิดวาล์วที่หัวถังแก๊สอะเซทิลีนก่อน 
                    30. หลังจากปฏิบัติงานเชื่อมแก๊สเสร็จแล้ว  เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์เข้าที่เก็บให้เรียบร้อย 
ท าความสะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงานให้เรียบร้อย 
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1.ท่อบรรจุแก๊สออกซิเจน 

2.ท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีน 

1.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใชใ้นงานเชื่อมแก๊ส 
เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานเชื่อมแก๊สผู้ที่ท าการเชื่อมจะต้องมีความรู้และเข้าใจ ถึง 

ชนิด และวิธีการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์ ซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 1.19   แสดงลักษณะชุดเชื่อมแก๊สและอุปกรณ์งานเชื่อมแก๊ส 
                  ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 

8
1 

 3 
3 

  3.อุปกรณ์ควบคุมความดันแก๊สออกซิเจน        
    และแก๊สอะเซทิลีน 

4 

 5 
6 

7 

4.สกรูปรับความดันแก๊สออกซิเจน 
   และแก๊สอะเซทิลีน 

5.สายยางเชื่อมแก๊สแก๊สออกซิเจน 
   และแก๊สอะเซทิลีน 

6.หัวเชื่อมแก๊ส 

7.หัวทิพ 

8.อุปกรณ์จุดเปลวไฟ 

  9.ประแจเปิด ปิด วาลว์แก๊ส 

10.แวน่ตาเช่ือมแก๊ส 

11. เส้ือหนงัและถุงมือหนงั 

              ( ก ) ชุดเชื่อมแก๊ส 

   ( ข ) อุปกรณ์ที่ใช้ในงานเชื่อมแก๊ส 

2 

1 

1 
1 

9 11 10 
8.อุปกรณ์จุดเปลวไฟ 

9.ประแจเปิด ปิด วาล์วแก๊ส 

10. แว่นตาเชื่อมแก๊ส 

   11.เสื้อหนังและถุงมือหนัง 
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1. ท่อบรรจุแก๊สออกซิเจน ( Oxygen  Cylinder ) 
ท่อบรรจุแก๊สออกซิเจนมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกผลิตจากเหล็กกล้าแมงกานีส 

( Manganese  Steel )  เป็นท่อที่ไม่มีตะเข็บหรือผ่านกรรมวิธีการเชื่อม  แต่จะผลิตด้วยกรรมวิธีการอัด
ขึ้นรูปแล้วน าไปอบคืนตัวเพ่ือลดความเครียดและให้มีความเหนียว  ผนังท่อมีความหนาประมาณ  9 
มิลลิเมตร มีการบรรจุหลายขนาดตั้งแต่  20 ลูกบาศก์ฟุต (0.57 ลูกบาศก์เมตร)  จนถึง  300  ลูกบาศก์
ฟุต (8.50 ลูกบาศก์เมตร)    การบรรจุออกซิเจนจะอัดด้วยความดันประมาณ   2,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
(154.68 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ที่อุณหภูมิ  70 องศาฟาเรนไฮต์  หรือ  21  องศาเซลเซียส   ซึ่ง
ทุ ก ท่ อ จ ะ ต้ อ งผ่ า น ก า ร ท ด ส อ บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ     โด ย ก า ร อั ด น้ า เข้ า ไป ด้ ว ย ค ว าม ดั น 
ประมาณ  3,360  ปอนด์ต่อ ตารางนิ้ว (236.23 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ท่อจะทาด้วยสีเขียวหรือ  
สีด า เกลียวที่ คอขวดใช้ประกอบเข้ากับมาตรวัดความดัน  จะเป็นเกลียวขวา บริ เวณท่อจะมี
ตัวอักษร  O2  เพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นแก๊สออกซิเจน ดังแสดงในรูปที่ 1.20 

 

                                                      

                ( ก )  ท่อบรรจุแก๊สออกซิเจน                         ( ข ) ส่วนประกอบหัวถังแก๊สออกซิเจน                                                            

รูปที่ 1.20 แสดงลักษณะท่อและส่วนประกอบท่อบรรจุแก๊สออกซิเจน 
           ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 
ส่วนบนของท่อบรรจุแก๊สออกซิเจน จะมีลิ้นปิด – เปิดท่อบรรจุแก๊สออกซิเจนใช้ส าหรับปิด – 

เปิดแก๊สเมื่อต้องการใช้งาน ได้ออกแบบไว้เป็นพิเศษ เพ่ือให้สามารถทนต่อความดันสูงภายในท่อ  ซึ่งจะ
ท าด้วยทองเหลือง  จะประกอบด้วยซีล (Seal) ป้องกันแก๊สรั่ว 2 ชุดกั้นอยู่โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

              

1.ฝาครอบหัวท่อ

หมวกครอบ 

3. แหวนเหล็กอัดคอถัง 

 2.ปลั๊กนิรภัย 
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              1.ซีลหลัก (Main Seating Seal) เป็นซีลที่ปิด เปิดแก๊สโดยตรงเมื่อต้องการน าแก๊สออกไปใช้งาน                                                                                                                                                       
              2.ซีลหลัง (Back  Seating  Seal) เป็นซีลที่ใช้ป้องกันการรั่วรอบ ๆ แกนลิ้นปิด – เปิด ขณะท าการ

เปิด – ปิดแก๊ส 
            3.แผ่นนิรภัย  (Safety Release  Disc)  จะท าหน้าที่เปิดทางให้แก๊สออก  เมื่อแก๊สภายในถังร้อน
หรือมีความดันสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  

 

 

รูปที่  1.21 แสดงลักษณะต าแหน่งและภาพตัดภายในของวาล์วท่อบรรจุแก๊สออกซิเจน 
        ที่มา : ทรงวุฒิ  เสมาค า.งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น, 2556 

  

 2. ท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีน (Acetylene Cylinder) 
ท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีนมีขนาดและรูปร่างต่างกัน  เป็นท่อความดันต่ า ท าจากเหล็กกล้าคาร์บอน

สูง (High Carbon Steel) ต้องผ่านการทดสอบ ตามมาตรฐานของ ICC (Interstate Commerce 
Commission) สามารถทนความดันน้ าได้ 800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (56.25 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
โดยท่อไม่ได้รับความเสียหาย หรือช ารุด ลักษณะท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีนจะเป็นท่อรูปทรงกระบอกคล้าย
ขวด  ด้านบนนอกจากจะมีวาล์วส าหรับเปิด – ปิดแก๊สแล้ว ยังมีปลั๊กนิรภัยติดอยู่ เพ่ือป้องกันการระเบิด
ของท่อโดยปลั๊กนิรภัยนี้จะท าจากวัสดุที่มีจุดหลอมละลายต่ า ประมาณ 67 –105 องศาเซลเซียส เมื่อเกิด
ความร้อนข้ึนภายในท่อไม่ว่าจากการใช้งานหรือการขนส่ง ปลั๊กนิรภัยจะละลายเพ่ือให้แก๊สระบายออกมา 
ช่วยลดความดันภายในท่อก่อนเกิด    การระเบิด ด้านบนของท่อก็จะมีฝาครอบ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ป้องกัน
ความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนกับวาล์ว เปิด – ปิด เช่น เดียวกับท่อบรรจุออกซิเจน สีของท่อบรรจุแก๊ส
อะเซทิลีนจะเป็นสีน้ าตาลหรือสีเลือดหมู แก๊สอะเซทิลีนเมื่อบรรจุความดันเต็มท่อจะมีความดัน 250 
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว(17.58 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)  โดยมีขนาดบรรจุบอกเป็นปริมาตรโดยขนาดที่
ใช้ทั่วไปในปัจจุบันคือ ขนาด 4 – 6 ลูกบาศก์เมตรและขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร    แก๊สอะเซทิลีนเป็นแก๊ส
ที่ติดไฟ ถ้าหากบรรจุแก๊สอย่างอิสระภายใต้ความดันจะท าให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี ก่อให้เกิดความร้อนขึ้น
ภายในทอ่ อาจเกิดระเบิดขึ้นได้ ดังนั้นกรรมวิธีการบรรจุแก๊ส จะต้องให้แก๊สอะเซทิลีนละลายอยู่ใน

  2. กา้นวาลว์ 

4. ซีลหลัง 

3. ซีลหลัก 

5. แผ่นนิรภัย 

 7.ข้อต่ออุปกรณ์ปรับความดัน 

6. ทางเดินแก๊ส 

 1.วาล์วเปิด - ปิด 1 

1 2 
2 3 

3
3 

4 

3
3 

5 

3
3 

6 

3
3 

7

3 
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ของเหลวชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “อะซีโตน” ซึ่งถูกเติมเข้าไปในท่อก่อนมีการบรรจุแก๊สอะเซทิลีน อะซีโตนจะ
ซึมไปตามรูพรุนเล็ก ๆ ที่อยู่ภายในท่อท าให้ สามารถบรรจุแก๊สอะเซทิลีนได้มากข้ึน วัสดุพรุนที่บรรจุใน
ท่อปัจจุบันนิยมใช้ชนิดซิลิก้า ดังแสดงในรูปที่ 1.22 

 

 

                              
         
        ( ก )  ท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีน                  ( ข )  ปลั๊กนิรภัยท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีน 

รูปที่ 1.22  แสดงลักษณะท่อและปลั๊กนิรภัยท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีน 
           ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 

 

 
                            รูปที่ 1.23  แสดงลักษณะท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีนและส่วนประกอบต่างๆ 

ที่มา : ทรงวุฒิ  เสมาค า.งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น, 2556 

 

1. ฝาครอบขณะเคลื่อนย้าย 

2. ลิ้นเปิด-ปิด วาล์ว 

  3. ฝาครอบขณะเคลื่อนย้าย 

  4. ใยหินยาว 

  5.ปกคลุมด้วยใยหิน

เคล่ือนยา้ย 

  8. ปลั๊กนิรภัย 

6. เศษหินหรือเศษไม้

เคล่ือนยา้ย 7. ใยหินละเอียด 

 

ปลั๊กนิรภัยท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีน 
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ปลั๊กนิรภัยในท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีน  ประกอบด้วยโครง (Body) ซึ่งท าด้วยทองเหลืองและมีรู
ตรงกลาง ส าหรับอัดโลหะที่มีจุดหลอมละลาย ณ อุณหภูมิต่ า  โดยทั่วไปนิยมใช้ตะก่ัวซึ่งมีจุดหลอมละลาย
ที่อุณหภูมิ 415 องศาฟาเรนไฮต์  เมื่อความดันหรือความร้อนภายในถังเพ่ิมข้ึนเกินกว่าที่ก าหนดไว้  ตะกั่ว
นี้จะละลายและเปิดทางให้แก๊สออกไปก่อนที่ท่อจะระเบิด   หรือท าให้ส่วนอ่ืนเสียหาย  และท่อแก๊ส
อะเซทิลีนทุกท่อจะต้องผ่านการทดสอบ โดยจะต้องสามารถทนต่อแรงดันของน้ าได้สูงถึง 800  ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว โดยที่ท่อไม่แตกหรือรั่ว ดังแสดงในรูปที ่1.24  

 
 

รูปที่ 1.24  แสดงลักษณะท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีนและส่วนประกอบต่างๆ 
 ที่มา : ทรงวุฒิ  เสมาค า.งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น, 2556 

 

3.อุปกรณ์ปรับความดันแก๊ส                                                                                                           

                 อุปกรณ์ปรับความดันแก๊ส  ใช้ส าหรับควบคุมความดันของแก๊สในงานเชื่อมจะมีตัวเลขบอก
ความดันภายในท่อบรรจุและความดันที่เปิดเพ่ือการใช้งาน หน่วยวัดความดันจะมีสองสเกล คือ ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว( psi ) และกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ( Kg/cm2) หรือ( Bar )   แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ 

   3.1  อุปกรณ์ปรับความดันแก๊สอะเซทิลีน   (Acetylene  Regulator)    ใช้ในการควบคุมความ
ดันของแก๊สอะเซทิลีนในงานเชื่อมจะมีตัวเลขบอกความดันภายในท่อบรรจุและความดันที่เปิดเพ่ือการใช้งาน 
หน่วยวัดความดันจะมีสองสเกล คือ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว(psi) และกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร(Kg/cm2)หรือ
(Bar)  อุปกรณ์ปรับความดันแก๊สอะเซทิลีน จะประกอบด้วยเกจวัดความดัน 2 อัน คือ 
                  1. เกจวัดความดันสูง (High Pressure Gage)  จะท าหน้าที่วัดสภาวะความดันภายในท่อ
เพ่ือให้ทราบว่าในขณะนี้มีแก๊สอะเซทิลีน อยู่ในท่อจ านวนเท่าใด เกจวัดความดันของแก๊สอะเซทิลีน จะวัด
ความดันได้สูงถึง  350 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว(psi) 
         2. เกจวัดความดันต่ า (Low Pressure Gage) จะท าหน้าที่วัดความดัน และใช้ปรับความ
ดันที่น าไปใช้งานให้เหมาะสมกับการเชื่อม ความดันแก๊สจะถูกส่งมาจากเกจวัดความดันสูง  

1.โครง 
2.โลหะจุดหลอมเหลวต่ า 
3. เกลียว 
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เกจวัดความดันต่ าของแก๊สอะเซทิลีนจะวัดความดันได้สูงถึง 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) และปรับความ
ดันใช้งานไม่เกิน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) หรือประมาณ 1.05 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (Kg/cm2)   
ดังแสดงในรูปที่ 1.25 

 

 
 
 

รูปที่ 1.25  แสดงลักษณะอุปกรณ์ปรับความดันแก๊สอะเซทิลีน  
           ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 
3.2 อุปกรณ์ปรับความดันแก๊สออกซิเจน  (  Oxygen Regulator)   ประกอบด้วยเกจวัด

ความดัน 2 อันเหมือนกับอุปกรณ์ปรับความดันของแก๊สอะเซทิลีนคือ 
 1. เกจวัดความดันสูง (High Pressure Gage)  จะท าหน้าที่วัดความดันภายในท่อออกซิเจน
เพ่ือให้ทราบว่าในขณะนี้มีแก๊สอยู่ในท่อจ านวนเท่าใด เกจวัดความสูงของออกซิเจนจะวัดความดันได้สูงถึง 
3,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) 
 2. เกจวัดความดันต่ า (Low Pressure Gage) จะท าหน้าที่วัดความดัน และใช้ปรับความดันที่
น าไปใช้งานให้เหมาะสมกับการเชื่อม ความดันแก๊สจะถูกส่งมาจากเกจวัดความดันสูง  เกจวัดความดันต่ า
ของ ออกซิเจนวัดได้สูงประมาณ 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi)และปรับความดันใช้งานไม่เกิน 25ปอนด์
ต่อตารางนิ้ว (psi) หรือประมาณ 1.77 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร(Kg/cm2)  

 

1.เกจวัดความดันต ่า 

2.เกจวัดความดันสูง 

       4.ข้อต่อแก๊สเข้า 

 3.ข้อต่อแก๊สออก 

   5.สกรูปรับความดันแก๊สอะเซทิลีน 

 
     

5 

1 

4 
1 3 

2 

1 1 

1 
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รูปที่ 1.26 แสดงลักษณะอุปกรณ์ปรับความดันแก๊สออกซิเจน  
           ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

               3.3 การปรับความดันของแก๊สอะเซทิลีนและแก๊สออกซิเจน  
                      การปรับความดันของแก๊สอะเซทิลีนและแก๊สออกซิเจน จะปรับที่สกรูปรับความดัน 
(Pressure Adjusting Screw) เพ่ือควบคุมปริมาณการไหลและความดันแก๊สที่ไหลไปยังหัวเชื่อม เมื่อ
หมุนสกรูตามเข็มนาฬิกา สกรูจะไปกดสปริงวาล์ว เปิดทางให้แก๊สไหลผ่านไปยังหัวเชื่อม ถ้าหมุนสกรูปรับ
ความดันทวนเข็มนาฬิกา แรงที่กดสปริงกดจะลดลง วาล์วที่อยู่ภายในอุปกรณ์ปรับความดันแก๊สจะปิดไม่
ยอมให้แก๊สไหลผ่านไปยังหัวเชื่อมได้อีก  ดังแสดงในรูปที่ 1.27 
 

                                          

     ( ก ) การปรับความดันแก๊สออกซิเจน                  (ข ) การปรับความดันแก๊สอะเซทิลีน 
 

รูปที่ 1.27 แสดงลักษณะการปรับความดันแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน  
           ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 

   1. เกจวัดความดันต ่า 

2. เกจวัดความดันสูง 

   4.ข้อต่อแก๊สออก 

 3.ข้อต่อแก๊สเข้า 

 5. สกรูปรับความดันแก๊สออกซิเจน 

5 
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1 
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 4. หัวเชื่อมแก๊ส หรือทอร์ชเชื่อม  (Welding Torch) 

หัวเชื่อมแก๊ส หรือทอร์ชเชื่อม   เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ ควบคุมการเปิด – ปิดเพราะมีวาล์ว
ควบคุมการเปิด – ปิดของแก๊สและเป็นทั้งที่จับหัวเชื่อม  เป็นห้องส าหรับผสมแก๊ส (Mixing Chamber) 
ระหว่างออกซิเจน และแก๊สอะเซทิลีน ก่อนออกไปสู่หัวทิพ ดังแสดงในรูปที่ 1.28 
 

       

 

 
รูปที่ 1.28 แสดงลักษณะหัวเชื่อมแก๊ส  

   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 
 

จากรูปที่ 1.28 หัวเชื่อมแก๊สมีส่วนประกอบ ดังนี้ 
  
 
 

 
 
4.2.1 หัวเชื่อมแก๊ส หรือทอร์ชเชื่อม มี 2 ชนิด คือ  
        1.หัวเชื่อมแบบสมดุลความดัน   ( Equal – Pressure Type )  ใช้กับแก๊สอะเซทิลีนแบบบรรจุ
ส าเร็จจะให้ความดันแก๊สสูง  หัวเชื่อมชนิดนี้จ าเป็นต้องใช้ความดันของแก๊สอะเซทิลีนสูง ซึ่งโดยทั่วไปจะ
อยู่ที่ 1–15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ดังแสดงในรูปที1่.29 
 

 
 
 
 

 3. หัวทิพ 

2.ห้องผสมแก๊ส 

1.ด้ามจับหัวเชื่อมแก๊ส 

5.วาล์วเปิด- ปิด แก๊สอะเซทิลีน 

4.วาล์วเปิด- ปิดแก๊สออกซิเจน 

              6.ข้อต่อแก๊สออกซิเจน 

          7.ข้อต่อแก๊สอะเซทิลีน 
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รูปที่ 1.29 แสดงลักษณะภาพตัดหัวเชื่อมแบบสมดุลความดัน 
ที่มา : ทรงวุฒิ  เสมาค า.งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น, 2562 

จากรูปที่ 1.29  หวัเชื่อมแบบสมดุลความดันมีส่วนประกอบ ดังนี้ 
1.วาล์วแก๊สออกซิเจน       5.แก๊สผสม  
2.วาล์วแก๊สอะเซทิลีน       6.หัวทิพ  
3.ข้อต่อสายแก๊ส             7.แก๊สอะเซทิลีน 
4.ห้องผสมแก๊ส               8.แก๊สออกซิเจน 

             2. หัวเชื่อมแบบหัวฉีด ( Injector Type )   หัวเชื่อมแบบนี้ จะให้แรงดันแก๊สอะเซทิลีนต่ า 
โดยเฉพาะแก๊สอะเซทิลีนที่ได้จากเครื่องผลิตแก๊สอะเซทิลีน และยังสามารถที่จะใช้กับแก๊สที่บรรจุในถัง
ส าเร็จได้อีกด้วย ดังแสดงในรูปที่ 1.30 

 

 
 

 
 

 
 

 

รูปที่ 1.30 แสดงลักษณะภาพตัดหัวเชื่อมแบบหัวฉีด 
ที่มา : ทรงวุฒิ  เสมาค า.งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น, 2562 
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จากรูปที่ 1.29  หัวเชื่อมแบบหัวฉีด มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
1.วาล์วแก๊สอะเซทิลีน                   5.หัวทิพ 
2.วาล์วแก๊สออกซิเจน                   6.แก๊สออกซิเจน 
3.ห้องผสมแก๊ส                            7.แก๊สอะเซทิลีน 
4.หัวฉีด   

5.  สายยางเชื่อมแก๊ส (Hoses)  
             สายยางเชื่อมแก๊ส เป็นอุปกรณ์ส าหรับส่งแก๊สจากท่อบรรจุแก๊สสู่หัวเชื่อม โดยต่อจากอุปกรณ์
ปรับความดัน (Regulators) มายังหัวเชื่อม (Welding Torch ) สายยางเชื่อมแก๊ส จะประกอบด้วยยาง 3 
ชั้น ระหว่างชั้นจะมี เส้นใยไนลอนกั้นอยู่ทุกชั้น เพราะต้องทนกับความดันสูงของแก๊สได้ สายยางเชื่อม
แก๊สที่ใช้กันมีอยู่ 2 แบบคือ แบบสายเดี่ยว และสายคู่ ส่วนลักษณะสายสีเขียว หรือสีด าใช้กับ แก๊ส
ออกซิเจน ส่วนสายยางเชื่อมแก๊สอะเซทิลีนจะใช้สายสีแดง ดังแสดงในรูปที ่1.31 
 

                                                            
 

รูปที่ 1.31  แสดงลักษณะสายยางเชื่อมแก๊ส 
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

6. ข้อต่อสายเชื่อมแก๊ส (Connectors) 
ข้อต่อสายเชื่อมแก๊ส เป็นอุปกรณ์ที่ติดกับสายเชื่อมแก๊ส ต่อระหว่างท่อแก๊สโดยประกอบด้วย  2 

ส่วนคือ  
            1. นัต ( Nut )  มีลักษณะภายนอกเป็นรูปหกเหลี่ยม ภายในมีเกลียวใช้คู่กับนิปเปิล ( Nipple ) 
ประกอบกับเกลียวนอกของอุปกรณ์ปรับความดัน ข้อต่อท าจากโลหะทองเหลือง ข้อต่อออกซิเจนจะมี
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อักษร “ OX ” เป็นเกลียวขวาส่วนข้อต่ออะเซทิลีนเป็นเกลียวซ้ายมีอักษร “AC” และมีรอยบากอยู่บน
ตัวนัต 
           2. นิปเปิล ( Nipple ) มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกอยู่ในรูของนัตส่วนหางจะมีรูปร่างเรียวและ
ขึ้นลอนเพ่ือสวมกับสายยางเชื่อมแก๊ส ดังแสดงในรูปที1่.32 
 

                              

          ( ก ) นิปเปิลและนัตอะเซทิลีน                                                  (ข ) นัตออกซิเจน                
รูปที่ 1.32 แสดงลักษณะข้อต่อสายเชื่อมแก๊ส 
ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

7.  หัวทิพ (Welding Tip) 
หัวทิพ เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบเข้ากับหัวเชื่อมท าหน้าที่ให้แก๊สที่ผ่านการผสมตามอัตราส่วนของ

แก๊สเพ่ือให้ได้เปลวไฟตามที่ต้องการ หัวทิพรูใหญ่จะให้เปลวไฟใหญ่ส่วนหัวทิพขนาดเล็กจะให้เปลวไฟเล็ก 
ขนาดของรูหัวทิพจะก าหนดเป็นเบอร์ เช่นหัวทิพเบอร์ 1 จะเล็กกว่าหัวทิพเบอร์ 2 เวลาใช้เชื่อมโลหะ
จะต้องคอยท าความสะอาดหัวทิพ และต้องรักษารูหัวทิพให้กลมอยู่เสมอ ดังแสดงในรูปที่ 1.33 
 
 
                                        
 
 
 
 
                    (ก) หัวทิพ                                                                  (ข) เบอร์หัวทิพ 

รูปที่ 1.33  แสดงลักษณะหัวทิพและเบอร์หัวทิพ 
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 

ตวัเลขแสดงเบอร์หวัทิพ 
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             หัวทิพจะมีให้เลือกหลายขนาดตามแต่ชนิด และความหนาของโลหะที่ต้องการน ามาเชื่อม โดย
จะมีขนาดหัวทิพ เบอร์ 0, 1, 2, 3, 4, 5 ตามขนาดของรูหัวทิพ ถ้าเลือกหัวทิพใหญ่เกินไปจะท าให้แนว
เชื่อมใหญ่ และชิ้นงานอาจทะลุเป็นรู ถ้าเลือกหัวทิพเชื่อมเล็กเกินไปจะท าให้ความร้อนไม่เพียงพอที่จะ
หลอมละลายโลหะงาน การเลือกขนาดของหัวทิพจะแสดงไว้ในตารางเพ่ือให้เลือกขนาดของหัวทิพที่
เหมาะสมกับความหนาของโลหะท่ีจะน ามาเชื่อม 
ตารางท่ี 1.1 แสดงเบอร์หัวทิพและขนาดความหนาโลหะที่เชื่อม 
 

เบอร์หัวทิพ 
ขนาดความหนาโลหะที่เชื่อม 

มิลลิเมตร นิ้ว 

0 0.8 
32

1  

1 1.6 
16

1  

2 2.4 
32

3  

3 3.2 
8

1  

4 4.8 
16

3  

5 6.4 
4

1  

 
8. อุปกรณ์ท าความสะอาดหัวทิพ (Tip Cleaner) 
              อุปกรณ์ท าความสะอาดหัวทิพ ใช้ส าหรับท าความสะอาดหัวทิพ เพราะหัวทิพเมื่อใช้เชื่อมนาน 
ๆ ไปจะเกิดสะเก็ดโลหะเล็ก ๆ กระเด็นมาจากบ่อหลอมละลายขึ้นมาเกาะติดปลายหัวทิพเชื่อม ท าให้แก๊ส
ไหลออกไม่สะดวก จึงควรท าความสะอาดหัวทิพด้วยอุปกรณ์ท าความสะอาดรูหัวทิพ ซึ่งมีลักษณะคล้าย
ตะไบกลมเล็ก ๆ มีหลายขนาดวางเรียงในตลับ ผู้ใช้ควรเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของรูหัวทิพ คือควร
เลือกให้เล็กกว่า ขนาดของรูหัวทิพและยังมีลักษณะคล้ายตะไบแบนอันเล็ก ๆ ไว้ตะไบตกแต่งท าความ
สะอาดบริเวณปลายหัวทิพ ดังแสดงในรูปที ่1.34 
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รูปที่ 1.34  แสดงลักษณะอุปกรณ์ท าความสะอาดหัวทิพ 
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

9. อุปกรณ์จุดเปลวไฟ (Spark Lighter) 
              อุปกรณ์จุดเปลวไฟ  ที่ปลายขาจะมีถ้วยประกอบติดอยู่และอีกด้านหนึ่งจะประกอบด้วยแกน
ถ่าน วางในถ้วยบนแกนเหล็กซึ่งแกนเหล็กจะมีผิวคล้ายผิวตะไบ เมื่อกดที่ด้ามจับไปมาจะท าให้เกิด
ประกายไฟ ก็จะสามารถจุดเปลวไฟเชื่อมแก๊สได้ ขณะจุดเปลวไฟควรให้หัวทิพห่างจากที่จุดประมาณ   2-
3 เซนติเมตร ดังแสดงในรูปที่ 1.35 
 

 

        
 
 

                       รูปที่ 1.35 แสดงลักษณะอุปกรณจ์ุดเปลวไฟ 
                        ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 
 
10.  แว่นตาเชื่อมแก๊ส  (Goggles) 

แว่นตาเชื่อมแก๊ส  เป็นอุปกรณ์ส าหรับป้องกันอันตรายจากแสงที่เกิดจากเปลวไฟขณะเชื่อม 
ช่วยให้มองเห็นการเชื่อมอย่างชัดเจนด้วยกระจกกรองแสงที่มีความเข้มเพียงพอในการกรองแสง กระจก
กรองแสงที่เหมาะสมในการเชื่อมแก๊สควรใช้เบอร์ 4 – 5 เพราะหากใช้เบอร์ที่มีความเข้มมาก เช่น ใช้
เบอร์ 10 ก็เข้มเกินไปจนมองไม่เห็นแนวเชื่อมขณะเชื่อม มีอยู่ 2 แบบ คือ  

4.ด้ามจับ 

1.แกนถ่าน 
  2.แกนเหล็ก 

3.ถ้วย 

   1. ตะไบแบน 

2.  ตะไบกลม 

1 
1 

2 

3 4 
1 

1 

1 

2 
1 
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                      1. แบบกระจกเดี่ยว ลักษณะของแว่นตาแบบนี้จะมีกระจกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 
5 x10 เซนติเมตรเหมาะส าหรับผู้เชื่อมที่มีปัญหาทางสายตา จ าเป็นต้องสวมแว่นสายตาประกอบขณะ
เชื่อม ดังแสดงในรูปที ่1.36 

 

รูปที่ 1.36  แสดงลักษณะแว่นตาเชื่อมแก๊สแบบกระจกเดี่ยว  
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 

2. แบบกระจกคู่ ลักษณะของแว่นตาแบบนี้จะมีกระจกเป็นรูปวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 
เซนติเมตร จ านวน 2 อันประกอบด้วยกัน ดังแสดงในรูปที่ 1.37 

 
 

 

รูปที่ 1.37 แสดงลักษณะแว่นตาเชื่อมแก๊สแบบกระจกคู่ 
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 
11. ถุงมือหนัง  ( Gloves )  

ถุงมือหนังควรเป็นถุงมือที่ท าด้วยหนัง หรืออาจเป็นวัสดุอ่ืนที่ไม่ติดไฟ ใช้สวมใส่เพ่ือป้องกัน  
ความร้อนจากการเชื่อมแก๊ส ดังแสดงในรูปที่  1.38 
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                                                    รูปที่ 1.38 แสดงลักษณะถุงมือหนัง 
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 

12. เสื้อคลุมหนัง ( Apron )   
เสื้อคลุมหนัง ควรท าด้วยหนัง หรืออาจเป็นวัสดุอ่ืนที่ไม่ติดไฟใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าที่

ปฏิบัติงานที่สวมใส่อยู่โดนสะเก็ดไฟ และยังเป็นการป้องกันความร้อนจากการเชื่อมได้อีกด้วย ดังแสดง   
ในรูปที่ 1.39 

 

รูปที่ 1.39 แสดงลักษณะเสื้อคลุมหนัง 
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 

13. ประแจเปิด – ปิด วาล์วแก๊ส ( Wrench )                      
              ประแจเปิด – ปิด วาล์วแก๊ส ใช้กับอุปกรณ์เชื่อมแก๊ส จะมีขนาดพอดีกับข้อต่อของอุปกรณ์
เชื่อม การถอด หรือประกอบอุปกรณ์เชื่อมแก๊สทุกครั้ง ควรใช้ประแจประจ าเครื่องห้ามใช้ประแจเลื่อน 
หรือประแจปากตาย  ดังแสดงในรูปที ่1.40 
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รูปที่ 1.40  แสดงลักษณะประแจเปิด – ปิดวาล์วแก๊ส 
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 
14. คีมจับชิ้นงาน 

คีมจับชิ้นงานใช้ส าหรับจับชิ้นงานร้อน ใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้มือของผู้ท าการเชื่อมแก๊สโดนโลหะ
ร้อน หรือใช้จับชิ้นงานร้อนไปจุ่มน้ า ดังแสดงในรูปที่ 1.41 
 

 
 

รูปที่ 1.41 แสดงลักษณะคีมจับชิ้นงาน 
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 

15. อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ (Flashback Arrestors) 
อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ ประกอบด้วยโครงสร้างหลักท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ 
             1. Non Return Valve  เป็นลิ้นควบคุมการไหลให้ไปในทิศทางเดียว 
             2. Flame Arrestor เป็นตัวดูดซับ หรือดับไฟที่ย้อนกลับ 
             3. Thermal Cut-Off Valve เป็นตัวจับความร้อนโดยลิ้นจะปิดการไหลของแก๊สโดยทันทีเมื่อ
มีความร้อนเกิดข้ึน 
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รูปที่ 1.42  แสดงลักษณะภายนอกและโครงสร้างภายในของอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ 
   ที่มา : นริศ   ศรีเมฆ.งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น, 2562 

อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ ใช้ต่อระหว่างอุปกรณ์ปรับความดันกับหัวเชื่อม เพ่ือป้องกันไฟ
ย้อนกลับเข้าไปในท่อบรรจุแก๊สใช้ต่อทั้งท่อแก๊สออกซิเจนและท่อแก๊สอะเซทิลีน ดังแสดงในรูปที่ 1.43 

 

 

รูปที่ 1.43 แสดงลักษณะอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับและการประกอบเข้ากับอุปกรณ์เชื่อมแก๊ส  
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 

 

       7.สายเชื่อมแก๊สอะเซทิลีน 

4.อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับแก๊สอะเซทิลีน 

    3. อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับแก๊สออกซิเจน 

5.ข้อต่อสายแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน 

     6.สายเชื่อมแก๊สออกซิเจน 

  2.วาล์วเปิด - ปิดแก๊ส 

 1.หัวเชื่อมแก๊ส 

    1.Non Return Valve   

     2. Flame Arrestor 

3.Thermal Cut-Off 
Valve 

1
1 
1 2
2 
2/
2
2
2 

3
3 

1 
11 

2
2 
2 

 
7 

3 
4

 
11 
 

1 

1

6 

5 

7 
11 
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(ก) อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับแก๊สอะเซทิลีน      (ข)  อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับแก๊สออกซิเจน             
รูปที่ 1.44 แสดงลักษณะอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับแก๊สอะเซทิลีน - แก๊สออกซิเจน               

   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 
1.3 การประกอบเครื่องมืออุปกรณ์งานเช่ือมแก๊สและการตรวจสอบรอยรั่ว 
         การประกอบเครื่องมืออุปกรณง์านเชื่อมแก๊สจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้ันตอน ซึ่งมีขั้นตอน
ปฏิบัติดังนี้ 
         1.ท่อบรรจุแก๊สออกซิเจนและท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีนที่น าออกมาใช้ควรท าการยึดด้วยโซ่ หรือสาย
หนังเพื่อป้องกันท่อบรรจุแก๊สล้มและการกระแทก ท่อบรรจุแก๊สควรวางในแนวตั้ง ดังแสดงในรูปที่1.45 

 

 
 

รูปที่ 1.45 แสดงลักษณะท่อบรรจุแก๊สออกซิเจนและท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีนทีย่ึดด้วยโซ่   
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 
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       2.ถอดฝาครอบหัวท่อบรรจุแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีนออก 

          
 
 
 
 
 
                                       
         
        (ก) ถอดฝาครอบหัวท่อบรรจุแก๊สออกซิเจน          (ข) ถอดฝาครอบหัวท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีน 
 

รูปที่ 1.46 แสดงลักษณะการถอดฝาครอบหัวท่อบรรจุแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน 
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 

3.เปิดวาล์วที่หัวท่อบรรจุแก๊สออกซิเจนโดยท าการหมุนทวนเข็มนาฬิกา  ให้เปิดและปิดวาล์วที่
หัวท่อบรรจุแก๊สออกซิเจนอย่างรวดเร็ว วิธีนี้เรียกว่า “ แคร๊กกริ้ง ” ( Cracking ) เพ่ือท าการไล่ฝุ่นที่อยู่
บริเวณทางออกของแก๊ส และป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองเข้าไปในอุปกรณ์ควบคุมความดันแก๊ส และอุดตัน
ภายใน ระหว่างที่เปิดวาล์วท่อบรรจุแก๊สออกซิเจนควรยืนด้านข้างของท่อบรรจุแก๊สออกซิเจน ดังแสดง 
ในรูปที่ 1.47 

 
 

 
 

รูปที่ 1.47 แสดงลักษณะเปิดวาล์วหัวท่อบรรจุแก๊สออกซิเจนโดยท าการหมุนทวนเข็มนาฬิกา  
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 
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4.ก่อนประกอบอุปกรณ์ควบคุมความดันแก๊สออกซิเจน ให้ตรวจเช็คความเรียบร้อยของเกลียวที่
บริเวณท่อบรรจุแก๊สออกซิเจน และท าความสะอาดก่อน จากนั้นจึงท าการประกอบเข้ากับเกลียวท่อบรรจุ
แก๊สออกซิเจน โดยใช้ประแจปากตายขันเกลียวเข้ากับข้อต่อแก๊สโดยท าการขันเกลียวตามเข็มนาฬิกาให้
แน่นพอดี ดังแสดงในรูปที่ 1.48 
 

 
 

รูปที่ 1.48 แสดงลักษณะการประกอบอุปกรณ์ควบคุมความดันแก๊สออกซิเจน 
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 
5.เปิดวาล์วที่หัวท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีน ด้วยประแจ ขันเกลียวหมุนไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

ให้แก๊สไหลออกมาและท าการปิดวาล์วอย่างรวดเร็ว วิธีนี้เรียกว่า “ แคร๊กกริ้ง ” ( Cracking ) เพ่ือท าการ
ไล่ฝุ่นที่อยู่บริเวณทางออกของแก๊ส และป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองเข้าไปในอุปกรณ์ควบคุมความดันแก๊ส ดัง
แสดงในรูปที่ 1.49 
 

 
 

 

รูปที่ 1.49 แสดงลักษณะการเปิดวาล์วที่หัวท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีน 
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 
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6.ประกอบอุปกรณ์ควบคุมความดันแก๊สอะเซทิลีน ให้ตรวจเช็คความเรียบร้อยของเกลียวที่
บริเวณท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีน และท าความสะอาดก่อน จากนั้นจึงท าการประกอบเข้ากับเกลียวท่อบรรจุ
แก๊สอะเซทิลีน โดยใช้ประแจปากตายขันเกลียวเข้ากับข้อต่อแก๊สโดยท าการขันเกลียวตามเข็มนาฬิกาให้
แน่นพอดี   ดังแสดงในรูปที่ 1.50 

 

 
 

รูปที่ 1.50 แสดงลักษณะการประกอบอุปกรณ์ควบคุมความดันแก๊สอะเซทิลีน   
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 

7.ประกอบสายยางเชื่อมแก๊ส ( สายสีเขียว หรือสีด า ) เข้ากับข้อต่อทางออกของแก๊ส ของ
อุปกรณ์ควบคุมความดันแก๊สออกซิเจน โดยมีลักษณะเป็นเกลียวขวา หมุนตามเข็มนาฬิกา ให้แน่นพอดี 
ดังแสดงในรูปที ่1.51 

 

 
 

รูปที่ 1.51 แสดงลักษณะการประกอบสายยางเชื่อมแก๊สออกซิเจน 
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 
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8. ประกอบสายยางเชื่อมแก๊ส ( สายสีแดง ) เข้ากับข้อต่อทางออกของแก๊ส ของอุปกรณ์ควบคุม
ความดันแก๊สอะเซทิลีน โดยมีลักษณะเป็นเกลียวซ้าย หมุนทวนเข็มนาฬิกา ให้แน่นพอดี ดังแสดงในรูปที่  
1.52 

 

 
 

รูปที่ 1.52 แสดงลักษณะการประกอบสายยางเชื่อมแก๊สอะเซทิลีน 
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 

9.หัวเชื่อมแก๊สที่ต่อกับสายยางเชื่อมแก๊ส นัตที่สายยางเชื่อมแก๊สอะเซทิลีน จะมีรอยบากขันเข้า
กับเกลียวที่หัวเชื่อมแก๊ส อะเซทิลีนจะมีตัวอักษร F เป็นเกลียวซ้ายท าการหมุนไปในทิศทางทวนเข็ม
นาฬิกา  ส่วนนัตที่สายยางเชื่อมแก๊สออกซิเจนไม่มีรอยบากขันเข้ากับเกลียวหัวเชื่อมแก๊สออกซิเจน จะมี
ตัวอักษร O  เป็นเกลียวขวาท าการหมุนตามเข็มนาฬิกา ดังแสดงในรูปที ่1.53 

 

 
 

                      รูปที่ 1.53 แสดงลักษณะหัวเชื่อมแก๊สที่ต่อกับสายยางเชื่อมแก๊ส 
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 
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10.น าอุปกรณ์ห้องผสมแก๊สมาต่อเข้ากับหัวเชื่อมแก๊ส ท าการหมุนห้องผสมแก๊สหัวเชื่อมแก๊สไป
ในทิศทางตามเข็มนาฬิกาจนแน่นพอดี ดังแสดงในรูปที่ 1.54 

 

           
 

รูปที่ 1.54 แสดงลักษณะอุปกรณ์ห้องผสมแก๊สมาต่อเข้ากับหัวเชื่อมแก๊ส   
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 
11.น าหัวทิพมาประกอบเข้ากับห้องผสมแก๊สโดยท าการหมุนเกลียวไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา

จนแน่นพอดี ดังแสดงในรูปที่ 1.55 
 

 
 

รปูที่ 1.55 แสดงลักษณะการน าหัวทิพมาประกอบเข้ากับห้องผสมแก๊ส   
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 
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       หลังจากท่ีเราได้ประกอบอุปกรณ์การเชื่อมแก๊สเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนท าการเชื่อมเราต้องท าการ
การปรับค่าอุปกรณ์ควบคุมความดันแก๊สและการตรวจสอบรอยรั่ว มี 2 วิธี คือ 
1.ท่อบรรจุแก๊สออกซิเจน ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบรอยรั่ว ดังนี้ 

1.1 เปิดวาล์วที่หัวท่อบรรจุแก๊สออกซิเจนอย่างช้าๆ จนสุดเกลียว ที่หน้าปัดเกจวัดความดันสูง 
จะแสดงปริมาณของแก๊สที่บรรจุอยู่ในท่อ ดังแสดงในรูปที่ 1.56 

 

 
 

รูปที่ 1.56 แสดงลักษณะการตรวจสอบรอยรั่วของท่อบรรจุแก๊สอออกซิเจน  
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

  
1.2 ใช้มือหมุนสกรูปรับความดันโดยหมุนตามเข็มนาฬิกา จนหน้าปัดเกจวัดความดันต่ าเข็ม

ชี้บอกไปที่ต าแหน่ง 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ดังแสดงในรูปที่ 1.57 

 
 
 
 
 
 
 
 

               
 

รูปที่ 1.57 แสดงลักษณะการหมุนสกรูปรับความดันแก๊สออกซิเจน    
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 
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1.3  เปิดวาล์วแก๊สออกซิเจนที่หัวเชื่อมแก๊ส แล้วสังเกตดูเข็มความดันที่หน้าปัดเกจวัดความ 

ดันต่ าลดลงหรือไม่ ถ้าค่าความดันลดลงให้ปรับจนได้ค่าเท่าเดิม แล้วท าการตรวจสอบรอยรั่วด้วยตาเปล่า
ตามจุดข้อต่อระหว่างชุดปรับความดันแก๊สกับท่อแก๊สบรรจุออกซิเจน  สายยางเชื่อมแก๊ส หัวเชื่อมแก๊ส 
และอุปกรณ์ของหัวเชื่อมแก๊สทั้งชุด ถ้าแก๊สออกซิเจนรั่วจะได้ยินเสียงคล้ายกับเสียงลม ผู้ปฏิบัติงานควร
ใช้น้ าผสมสบู่หรือผสมซักฟอก ให้เป็นฟองใช้แปรงทาสีจุ่มตรงตามข้อต่อต่างๆ เมื่อตรวจเช็คเรียบร้อยแล้ว 
ท าการปิดวาล์วแก๊สออกซิเจนที่หัวเชื่อมแก๊ส ดังแสดงในรูปที่ 1.58 
 

              
 

 

รูปที่1.58 แสดงลักษณะการเปิดวาล์วแก๊สออกซิเจนที่หัวเชื่อมแก๊ส     
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 
2. ท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีน 

ท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีน หลังจากที่เราได้ประกอบอุปกรณ์การเชื่อมแก๊สเข้ากับท่อบรรจุแก๊ส
อะเซทิลีน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนท าการเชื่อมเราต้องท าการตรวจสอบรอยรั่วและการปรับค่าอุปกรณ์
ควบคุมความดันแก๊ส ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบรอยรั่ว มีดังนี้ 

1.ใช้ประแจเปิดวาล์วท่อหัวท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีน โดยหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกา 
ประมาณ 1/4  รอบ ถึง  1/2  รอบ โดยที่ประแจเปิดวาล์ววางไว้ที่ต าแหน่งหัวท่อ สังเกตดูที่หน้าปัดเกจ
วัดความดันสูงจะแสดงปริมาณแก๊สที่มีอยู่ในท่อ ดังแสดงในรูปที่ 1.59 
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รูปที่ 1.59 แสดงลักษณะการใช้ประแจเปิดวาล์วหัวท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีน      
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 

2. หมุนสกรูปรับความดัน โดยหมุนตามเข็มนาฬิกา ให้เข็มความดันเลื่อนไปอยู่ที่ต าแหน่ง  
5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ดังแสดงในรูปที่ 1.60 

 

 
 

รูปที่ 1.60 แสดงลักษณะการหมุนสกรูปรับความดันแก๊สอะเซทิลีน      
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562  

3. เปิดวาล์วแก๊สอะเซทิลีนที่หัวเชื่อมแก๊ส แล้วสังเกตดูเข็มความดันที่หน้าปัดเกจวัดความ 
ดันลดลงหรือไม่ ถ้าค่าความดันลดลงให้ปรับจนได้ค่าเท่าเดิม แล้วท าการตรวจสอบรอยรั่วด้วยตาเปล่า
ตามจุดข้อต่อระหว่างชุดปรับความดันแก๊สกับท่อแก๊สบรรจุอะเซทิลีน  สายยางเชื่อมแก๊ส หัวเชื่อมแก๊ส 
และอุปกรณ์ของหัวเชื่อมแก๊สทั้งชุด ถ้าแก๊สอะเซทิลีนรั่วจะมีกลิ่นออกมา ผู้ปฏิบัติงานควรใช้น้ าผสมสบู่
หรือผสมซักฟอก ให้เป็นฟองใช้แปรงทาสีจุ่มตรงตามข้อต่อต่างๆ เมื่อตรวจเช็คเรียบร้อยแล้ว ท าการปิด
วาล์วแก๊สอะเซทิลีนที่หัวเชื่อมแก๊ส ดังแสดงในรูปที่ 1.61 
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รูปที่ 1.61 แสดงลักษณะการเปิดวาล์วแก๊สอะเซทิลีนที่หัวเชื่อมแก๊ส        
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 

 การจัดเก็บอุปกรณ์เช่ือมแก๊ส 
การจัดเก็บอุปกรณ์เชื่อมแก๊สหลังจากท่ีผู้ปฏิบัติงานเชื่อมแก๊สเสร็จแล้วทุกครั้ง จะต้องมีการ 

จดัเก็บอุปกรณ์เชื่อมแก๊สให้ถูกต้อง เพ่ือให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ได้ยาวนานขึ้น และยังเป็นการลด
การเกิดอุบัติเหตุอ่ืนๆ ซึ่งมีข้ันตอนการจัดเก็บดังนี้ 

1.ปิดวาล์วแก๊สอะเซทิลีนที่หัวเชื่อมแก๊สโดยหมุนทิศทางตามเข็มนาฬิกาจนสุดเกลียว เปลวไฟที่
หัวทิพจะดับลง ดังแสดงในรูปที่ 1.62 

 

 
 

รูปที่ 1.62 แสดงลักษณะการปิดวาล์วแก๊สอะเซทิลีนที่หัวเชื่อมแก๊ส        
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 
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2.ปิดวาล์วแก๊สออกซิเจนที่หัวเชื่อมแก๊สโดยหมุนทิศทางตามเข็มนาฬิกาจนสุดเกลียว ดังแสดง  

ในรูปที่ 1.63 

 

 
 

รูปที่ 1.63 แสดงลักษณะการปิดวาล์วแก๊สออกซิเจนที่หัวเชื่อมแก๊ส        
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 

3.ปิดวาล์วที่หัวท่อบรรจุแก๊สออกซิเจนโดยหมุนทิศทางตามเข็มนาฬิกาจนสุดเกลียว  
ดังแสดงในรูปที่ 1.64 

 

 
 

รูปที่ 1.64 แสดงลักษณะการปิดวาล์วที่หัวท่อบรรจุแก๊สออกซิเจน  
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 
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4.ปิดวาล์วที่หัวท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีนโดยหมุนทิศทางตามเข็มนาฬิกาจนสุดเกลียว ดังแสดง   
ในรูปที่ 1.65 

 

 
 

รูปที่ 1.65  แสดงลักษณะการปิดวาล์วที่หัวท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีน  
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 
5. เปิดวาล์วแก๊สออกซิเจนที่หัวเชื่อมแก๊สโดยหมุนทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจ านวน 1 รอบ เพ่ือ

ปล่อยแก๊สออกซิเจนที่ค้างอยู่ภายในสายยางเชื่อมแก๊สออก  เข็มที่หน้าปัดเกจวัดความดันสูงและ
ความดันต่ าจะชี้ลงมาท่ีต าแหน่งเลขศูนย์ ดังแสดงในรูปที่ 1.66 

 

 
 

รูปที่ 1.66 แสดงลักษณะการเปิดวาล์วแก๊สออกซิเจนที่หัวเชื่อมแก๊ส 
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 
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6. ปิดวาล์วแก๊สออกซิเจนที่หัวเชื่อมแก๊สโดยหมุนทิศทางตามเข็มนาฬิกาจนแน่น  และท า 
การคลายสกรูปรับความดันของออกซิเจนตามจ านวนรอบที่ขันเข้าไป อย่าคลายจนสกรูหลุดออกมาจาก
ชุดควบคุมความดันแก๊ส ดังแสดงในรูปที ่1.67 

 

 
 

รูปที่ 1.67  แสดงลักษณะการปิดวาล์วแก๊สออกซิเจนที่หัวเชื่อมแก๊ส 
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 
7.เปิดวาล์วแก๊สอะเซทิลีนที่หัวเชื่อมแก๊สโดยหมุนทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจ านวน 1รอบ เพ่ือ

ปล่อยแก๊สอะเซทิลีนที่ค้างอยู่ภายในสายยางเชื่อมแก๊สออก  เข็มที่หน้าปัดเกจวัดความดันสูงและ
ความดันต่ าจะชี้ลงมาท่ีต าแหน่งเลขศูนย์ ดังแสดงในรูปที่ 1.68 

 

 
 

รูปที่ 1.68 แสดงลักษณะการเปิดวาล์วแก๊สอะเซทิลีนที่หัวเชื่อมแก๊ส 
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 
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8.คลายหัวทิพออกจากหัวเชื่อมแก๊สในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา จนหัวทิพหลุดออกมาจากห้อง
ผสมแก๊ส ดังแสดงในรูปที่ 1.69 
 

 
 

รูปที่ 1.69 แสดงลักษณะการคลายหัวทิพออกจากหัวเชื่อมแก๊ส 
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 
9.คลายหัวเชื่อมแก๊สและสายยางเชื่อมเชื่อมแก๊สในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา จนห้องผสมแก๊สหลุด

ออกมาจากหัวเชื่อมแก๊ส   ดังแสดงในรูปที่ 1.70 
 

 
 

รูปที่ 1.70 แสดงลักษณะการคลายหัวเชื่อมแก๊ส   
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 

10.ใช้ประแจปากตายขันนัต จากสายยางเชื่อมแก๊สออกซิเจนที่ต่อกับชุดควบคุมความดันแก๊ส  
จนสายยางเชื่อมแก๊สหลุดออกจากชุดควบคุมความดันแก๊สออกซิเจน โดยหมุนในทิศทางทวนเข็ม
นาฬิกา ดังแสดงในรูปที่ 1.71 
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รูปที่ 1.71  แสดงลักษณะการใช้ประแจปากตายขันนัตจากสายยางเชื่อมแก๊สออกซิเจน 
ที่ต่อกับชุดควบคุมความดันแก๊ส 

   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 
 

11.ใช้ประแจปากตายขันนัตจากสายยางเชื่อมแก๊สอะเซทิลีนที่ต่อกับชุดควบคุมความดันแก๊ส  
จนสายยางเชื่อมแก๊สหลุดออกจากชุดควบคุมความดันแก๊สอะเซทิลีน โดยหมุนในทิศทางตามเข็ม
นาฬิกา ดังแสดงในรูปที่ 1.72 

 

 
 

รูปที่ 1.72  แสดงลักษณะการใช้ประแจปากตายขันนัตจากสายยางเชื่อมแก๊ส 
                                     อะเซทิลีนที่ต่อกับชุดควบคุมความดันแก๊ส 
                                     ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคณุูปการ , 2562 
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       12.ใช้ประแจปากตายขันที่เกลียวข้อต่อแก๊สเข้ากับชุดควบคุมความดันแก๊สออกซิเจน  โดยหมุน
ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา จนเกลียวของข้อต่อแก๊สที่ต่อเข้ากับชุดควบคุมความดันแก๊สออกซิเจน  ใกล้
หลุด แล้วใช้มือหมุนออกจากท่อบรรจุแก๊สออกซิเจน ดังแสดงในรูปที่ 1.73 

 

                                               
 

รูปที่ 1.73 แสดงลักษณะการใช้ประแจปากตายขันนัตที่เกลียวข้อต่อแก๊ส 
                                                 เข้ากับชุดควบคุมความดันแก๊สออกซิเจน   

   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 
 

13.ใช้ประแจปากตายขันที่เกลียวข้อต่อแก๊สเข้ากับชุดควบคุมความดันแก๊สอะเซทิลีน  โดยหมุน
ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา จนเกลียวของข้อต่อแก๊สที่ต่อเข้ากับชุดควบคุมความดันแก๊สอะเซทิลีน  
ใกล้หลุด แล้วใช้มือหมุนออกจากท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีน ดังแสดงในรูปที ่1.74 

 

 
 

                   รูปที่ 1.74 แสดงลักษณะการใช้ประแจปากตายขันนัตที่เกลียวข้อต่อแก๊ส 
                                                    เข้ากับชุดควบคุมความดันแก๊สอะเซทิลีน  

                ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562  
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14. ม้วนเก็บสายยางเชื่อมแก๊ส  และอุปกรณ์ท่ีจุดเปลวไฟ แว่นตาเชื่อมแก๊ส ถุงมือหนัง ให้
เรียบร้อย และท ากวาดขยะบริเวณท างาน  ดังแสดงในรูปที่ 1.75 

 

          
 

รูปที่ 1.75 แสดงลักษณะการม้วนเก็บสายยางเชื่อมแก๊สและอุปกรณ์เชื่อมแก๊ส    
   ที่มา : นายช านาญ   ช่วยคุณูปการ , 2562 

 
สรุปท้ายหน่วย 

ความปลอดภัยในงานเชื่อมแก๊ส  หมายถึง การปฏิบัติงานใดๆที่เก่ียวกับงานเชื่อมแก๊ส โดยที่
ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุ  หรือการท าให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สิน ต่อตัวเองและเพ่ือน
ร่วมงาน 
           เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเชื่อมแก๊ส ได้แก่ ถังบรรจุแก๊สออกซิเจนและถังบรรจุแก๊ส
อะเซทิลีน อุปกรณ์ปรับความดันแก๊ส สายเชื่อม ข้อต่อ และทอร์ชเชื่อม หัวทิพ เป็นต้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง
ศึกษาขั้นตอนวิธีการประกอบและการตรวจสอบรอยรั่วของแก๊สให้มีความเข้าใจ เพราะจะท าให้เกิดความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
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ใบงานที่ 1 แผ่นที่ 1 
รหัสวิชา  2100 – 1005  วิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น หน่วยที่ 1 
ชื่อหน่วย  ความรู้เบื้องต้นในงานเชื่อมแก๊ส 
ชื่องาน งานประกอบเครื่องมืออุปกรณ์งานเชื่อมแก๊สและการตรวจสอบรอยรั่ว จ านวน 3 คาบ 
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ใบงานที่ 1 แผ่นที่ 2 
รหัสวิชา  2100 – 1005 วิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น หน่วยที่ 1 
ชื่อหน่วย  ความรู้เบื้องต้นในงานเชื่อมแก๊ส 
ชื่องาน งานประกอบเครื่องมืออุปกรณ์งานเชื่อมแก๊ส 
และการตรวจสอบรอยรั่ว 

          จ านวน 3 คาบ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในงานเชื่อมแก๊สได้อย่าง
ถูกต้อง 
2.ปฏิบัติงานประกอบเครื่องมืออุปกรณ์งานเชื่อมแก๊สและ
การตรวจสอบรอยรั่วได้อย่างถูกต้อง 
3.มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานด้วยความละเอียด รอบคอบ 
ปลอดภัย เป็นระเบียบสะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ 
และรักษาสภาพแวดล้อม 
 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1.ท่อบรรจุแก๊สออกซิเจน จ านวน 1 ท่อ 
2.ท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีน  จ านวน 1 ท่อ 
3. สายยางเชื่อมแก๊สออกซิเจน และข้อต่อ จ านวน 1 ชุด 
4. สายยางเชื่อมแก๊สอะเซทิลีน และข้อต่อ จ านวน 1 ชุด 
5.อุปกรณ์ปรับความดันแก๊สออกซิเจน จ านวน 1 ชุด 
6. อุปกรณ์ปรับความดันแก๊สออกซิเจน จ านวน 1 ชุด 
7. หัวเชื่อมแก๊ส  ห้องผสมแก๊ส จ านวน 1 ชุด 
8. หัวทิพเบอร์ 0 จ านวน 1 อัน 
9.อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ อย่างละ 1 ชุด 
10. ประแจใช้ส าหรับขันข้อต่อแก๊ส อย่างละ 1 ชุด 
11.ประแจส าหรับเปิดวาล์วท่อแก๊สอะเซทิลีนจ านวน1 ชุด 
12. เทปพันเกลียว จ านวน 1 ม้วน 
 
 

วัสดุที่ใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน 
1.สบู่ หรือผงซักฟอก 
2. ฟองน้ า หรือแปรงทาสี 
3. อุปกรณ์ส าหรับใส่น้ า 
ข้อเสนอแนะ 
1.ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาขั้นตอน ตรวจสอบ
อุปกรณ์ และวิธีการประกอบอุปกรณ์เชื่อม
งานเชื่อมแก๊สก่อน 
2.เกลียวของข้อต่อแก๊สอะเซทิลีนจะเป็น
เกลียวซ้าย ออกซิเจนจะเป็นเกลียวขวา 
ขณะที่ท าการประกอบสายแก๊สเข้ากับข้อต่อ 
จะต้องระมัดระวัง ให้ท าการตรวจสอบก่อน
ประกอบ 
3.สายยางเชื่อมแก๊สของถังออกซิเจนจะเป็น
สีเขียวหรือสีด าสายและสายยางเชื่อมแก๊ส
ของถังอะเซทิลีนจะเป็นสีแดงหรือสีน้ าตาล
อ่อน 
4.ก ารป ระก อ บ อุ ป ก รณ์ ป รั บ แ ร งดั น
ออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีนต้องเปิดวาล์วที่
ท่อแก๊สก่อนประกอบอุปกรณ์ เพ่ือเปิดแก๊ส
ไล่สิ่งสกปรกที่อาจค้างหรือติดอยู่ออกก่อน
ทุกครั้งหรือเรียกว่าการ Cracking 
5.การประกอบข้อต่อที่มีเกลียวต้อง 
พันเกลียวก่อนทุกครั้งเพ่ือป้องกันการรั่วซึม
ของแก๊ส 
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รูปประกอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 
 
 

 
1. จัดเตรียมอุปกรณ์เชื่อมแก๊สให้พร้อม 
    
ข้อควรระวัง 
1.ต้องตรวจดูว่าโซ่ที่ ใช้ผูกท่อแก๊สออกซิเจนและ   
ท่อแก๊สอะเซทิลีนไว้ให้แน่น 

 
     

 

                   
 
 

                    

    
2.ถอดฝาครอบหัวท่อบรรจุแก๊สออกซิ เจนและ     
ท่อแก๊สอะเซทิลีนออก 
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รูปประกอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
     

 
 

3.เปิดวาล์วที่หัวท่อบรรจุแก๊สออกซิเจนโดยหมุน
ทวนเข็มนาฬิกา ให้แก๊สออกซิเจนไหลออกมาและ
หมุนปิดตามเข็มนาฬิกาอย่างรวดเร็ว เพ่ือท าการ
แคร๊กกริ้ง ท่อบรรจุแก๊สออกซิเจน 
ข้อควรระวัง 
อย่ายืนอยู่ด้านหน้าทางไหลของแก๊ส และต้องแน่ใจ
ว่าไม่มีบุคคลยืนอยู่ทางไหลออกของแก๊ส 
 

 

 

 
 

  
4. เปิดวาล์วที่หัวท่อบรรจุแก๊สอะเซทีลีน 
โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาให้แก๊สให้แก๊สอะเซทิลีน
ไหลออกมาน้อย และหมุนปิดวาล์วตามเข็มนาฬิกา
อย่างรวดเร็ว เพื่อท าการแคร๊กกริ้ง  
ท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีน  

 
 

 

 
 
 
 

 

 
5. ใช้เทปพันเกลียวพันที่ข้อต่อคอท่อถังบรรจุแก๊ส
ออกซิเจน เพ่ือป้องกันการรั่วซึมของแก๊ส  
 

 
 
 
 
 
 

2 (ปิด)  1 (เปิด)  

 

 ทิศทางแก๊สไหลออก 

1 (เปิด)  2 (ปิด)  

    ทิศทางแก๊สไหลออก 
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รูปประกอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 

 
6.ใช้เทปพันเกลียวพันที่ข้อต่อคอท่อถังบรรจุแก๊ส
อะเซทิลีน เพื่อป้องกันการรั่วซึมของแก๊สอะเซทิลีน 

 

 

 

 

 

7.น าอุปกรณ์ ปรับความดันของแก๊สออกซิ เจน 
ประกอบเข้ากับเกลียวท่อบรรจุแก๊สออกซิเจน ใช้
ประแจปากตายขันเกลียวหัวต่อแก๊ส โดยขันตามเข็ม
นาฬิกาให้แน่นพอดี ให้อยู่ในแนวตั้งตรง เพ่ือให้
สามารถมองเห็นเกจวัดความดัน 
ข้อควรระวัง 
ก่อนประกอบอุปกรณ์ควบคุมความดันแก๊สออกซิเจน 
เข้ากับเกลียวท่อบรรจุแก๊สควรท าความสะอาดก่อน 
 

 

 

 

8.น า อุปกรณ์ ป รับ แรงดั น ของแก๊ สอะ เซทิ ลี น 
ประกอบเข้ากับเกลียวท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีนและใช้
ประแจปากตายขันเกลียวหัวต่อแก๊สเข้าโดยขันตาม
เข็มนาฬิกาให้แน่นพอดี ให้อยู่ในแนวตั้งตรง เพ่ือให้
สามารถมองเห็นเกจวัดความดัน 
ข้อควรระวัง 
ก่อนประกอบอุปกรณ์ควบคุมความดันแก๊สอะเซทิลีน 
เข้ากับเกลียวท่อบรรจุแก๊สควรท าความสะอาด
อุปกรณ์ต่างๆก่อน 
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รูปประกอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 

 
 
 

 

9. ประกอบสายยางเชื่อมแก๊สอะเซทิลีนสายสีแดง
เข้ากับข้อต่อสายเชื่อม ใช้ไขควงปากแบนขันเข็มขัด
รัดสายให้แน่น โดยขันตามเข็มนาฬิกา  

 

 

 
 

 

10. สายยางเชื่อมแก๊สอะเซทิลีน และสายยางเชื่อม
แก๊สออกซิเจนที่ประกอบเข้ากับข้อต่อเรียบร้อยแล้ว 
 

 

 

11. ประกอบข้อต่อเข้ากับอุปกรณ์ปรับความดัน ดังนี้ 
11.1 ประกอบข้อต่อเข้ากับอุปกรณ์ปรับความดัน
แก๊สออกซิเจน โดยใช้เทปพันเกลียวข้อต่อก่อน
ประกอบ แล้วใช้ประแจ ส าหรับเชื่อมแก๊สขันนัตตาม
เข็มนาฬิกาให้แน่น  

 

ไขควงปากแบน        

เข็มขัดรัดสาย 
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รูปประกอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

11.2 ประกอบข้อต่อเข้ากับกับอุปกรณ์ปรับความดัน
แก๊สอะเซทิลีน โดยใช้เทปพันเกลียวข้อต่อก่อน
ประกอบ แล้วใช้ประแจ ส าหรับเชื่อมแก๊ส ขันนัต
ตามเข็มนาฬิกาให้แน่น  

 

  

 

 
12. ประกอบอุปกรณ์กันไฟย้อนกลับ เข้ากับหัวเชื่อม
แก๊ส มีอยู่ 2 ลักษณะคือ 
   1.หั ว เชื่ อ ม แ ก๊ ส อ ะ เซ ทิ ลี น จ ะ มี ตั ว อั ก ษ ร
ภาษาอังกฤษ “GAS”  
   2.หั ว เชื่ อ ม แ ก๊ ส อ อ ก ซิ เจ น จ ะ มี ตั ว อั ก ษ ร
ภาษาอังกฤษ “ OX” 

 
            
 
 

 

 

 
13. ประกอบอุปกรณ์กันไฟย้อนกลับของแก๊สเข้ากับ
หัวเชื่อมแก๊ส มี 2 ทาง คือ 
   1. แก๊สออกซิเจน (เกลียวขวา )   
   2. แก๊สอะเซทิลีน (เกลียวซ้าย ) จะมีรอยบากที่
ตรงกึ่งกลาง กับหัวเชื่อมแก๊ส 

 
 
 

1.แก๊สอออกซิเจน 

 
2. “ OX ” 

1. “ GAS ” 

2. แก๊สอะเซทิลีน 
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รูปประกอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

14.น าสายยางเชื่อมแก๊สอะเซทิลีน  และสายยาง
เชื่อมแก๊สออกซิเจน ประกอบเข้ากับอุปกรณ์กันไฟ
ย้อนกลับซึ่งประกอบกับหัวเชื่อมแก๊ส 

 

 

 
15. น าอุปกรณ์ห้องผสมแก๊สมาประกอบเข้ากับหัว
เชื่อมแก๊สโดยหมุนตามเข็มนาฬิกา 

 

 

 
16.ประกอบหัวทิพเข้า กับหัวเชื่อมแก๊สโดยใช้เทป
พันเกลียวพันที่เกลียวของหัวทิพ แล้วใช้มือหมุน
เกลียวในต าแหน่งตามเข็มนาฬิกา จนแน่น 
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รูปประกอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

       
 
 

 

 

 
17.การเปิดแก๊สออกซิเจนเพ่ือใช้งาน แบ่งออกเป็น 2 
แบบ คือ 
17.1 การเปิดวาล์วท่อแก๊สออกซิเจน  
การเปิดวาล์วท่อแก๊สออกซิเจน ต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์ปรับ
ความดันอยู่ในต าแหน่งปิดก่อนทุกครั้ง โดยหมุนเปิด
วาล์วที่ท่อบรรจุช้า ๆ จนสุดเกลียว เพ่ือป้องกันไม่ให้
ออกซิเจนรั่วออกมาตามร่องเกลียว สังเกตที่เกจวัดความ
ดันสูง จะแสดงความดันหรือแรงดันภายในท่อบรรจุแก๊ส 

 
17.2 การปรับความดันแก๊สออกซิเจน  
การปรับอุปกรณ์ปรับความดันเพื่อใช้งานให้หมุนปรับที่ 
เกจวัดความดันต่ า โดยหมุนสกรู  
ปรับความดันตามเข็มนาฬิกาโดยทั่วไปจะปรับความดัน
ออกซิเจนใช้งาน 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 

 
 

 

 
 

  

 
18.การเปิดวาล์วท่อแก๊สอะเซทิลีนเพ่ือใช้งาน แบ่ง
ออกเป็น 2 แบบ คือ  
18.1 การเปิดวาล์วท่อให้ใช้ประแจส าหรับเปิดวาล์วท่อ

แก๊สอะเซทิลีนโดยหมุนเปิดวาล์ว 
4

1 ถึง 
2

1  รอบเท่านั้น 

ห้ามถอดประแจออกจากวาล์วท่อแก๊ส เพราะหากเกิด
อุบัติเหตุจากแก๊สรั่วหรือไฟไหม้สามารถปิดวาล์วที่ท่อ
แก๊สได้ทันท ี
 

 
 
 

 

เกจวัดความดันสูง 

 
 

เกจวัดความดันต่ า 
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รูปประกอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 

 
 

 

18.2 การปรับความดันแก๊สอะเซทิลีน  
การปรับอุปกรณ์ปรับความดันแก๊สอะเซทิลีนเพ่ือใช้งาน 
ให้หมุนปรับที่เกจวัดความดันต่ า (ซ้ายมือ) โดยหมุนสก
รูปรับความดันตามเข็มนาฬิกาโดยทั่วไปจะปรับความดัน
แก๊สอะเซทิลีน 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 

 
 

 
 

         

 
19. การตรวจสอบรอยรั่วของแก๊ส 
ละลายน้ าสบู่ใส่ภาชนะท่ีเตรียมไว้ ปิดวาล์วที่หัวเชื่อม
แก๊สอะเซทิลีนและแก๊สออกซิเจน ใช้แปรงจุ่มน้ าสบู่ทา
ตรงบริเวณข้อต่อของท่อแก๊สและสายแก๊สอะเซทิลีน
และออกซิเจนทุกจุด หากมีรอยรั่วตรงบริเวณใดจะมี
ฟองสบู่ผุดขึ้นมา ให้รีบปิดวาล์วที่ถังแก๊สและท าการ
แก้ไขในจุดที่รั่วทันที 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงฟองสบู่ผุดขึ้นส่วนที่เกิดรอยรั่ว   
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ใบประเมินผลการปฏิบัติงานที ่1 

ชื่อ …………………   นามสกุล ………………..    วันที่ปฏิบัติงาน  …… / ………… / …….. 
ระดับชั้น ปวช. ………. แผนก ……………….. กลุ่ม ……………  เลขที่ …….. 
ชื่อใบงาน :  งานประกอบเครื่องมืออุปกรณ์งานเชื่อมแก๊สและการตรวจสอบรอยรั่ว    จ านวน 2 คาบ                                                   

                                 
                                                                              ลงชื่อ …………………………….  ผู้ประเมิน 

                                                                       ( ………………………… ) 

 

ที ่ รายการประเมิน ลักษณะการ
ประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

1 การเตรียมงาน  
1.1 จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์เชื่อมแก๊ส,ตรวจสอบรอยรั่ว ถูกต้อง 5  

2 ผลการปฏิบัติงาน  
2.1 การประกอบอุปกรณ์ควบคุมความดันแก๊สออกซิเจนเข้า
กับท่อบรรจุแก๊สออกซิเจน  

ถูกต้อง 5  

2.2 การประกอบอุปกรณ์ควบคุมความดันแก๊สอะเซทิลีนเข้า
กับท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีน 

ถูกต้อง 5  

2.3 การต่อสายยางเชื่อมแก๊สเข้ากับเครื่องควบคุมความดัน
แก๊สทั้ง 2 ชนิด 

ถูกต้อง 5  

2.4 การประกอบห้องผสมแก๊ส หัวทิพเข้ากับหัวเชื่อมแก๊ส ถูกต้อง 5  
2.5 การตรวจสอบรอยรั่วและวิธีการแก้ไข ถูกต้อง 5  

3 เวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน  
3.1 เวลาที่ใช้ ตามท่ี

ก าหนด 
4  

4 จิตพิสัย  
4.1  แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ ถูกต้อง 2  
4.2 การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ถูกต้องและปลอดภัย ถูกต้อง 2  
4.4 การท าความสะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ท าความ

สะอาด 
2  

รวม 40  
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ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ที ่ รายการประเมิน คะแนน เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน คะแนน 

1. การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ 
ในงานเชื่อมแก๊ส 
 

2 1.1 จัดเตรียมเครื่องมือและ
อุปกรณ์เชื่อมแก๊สครบ และวางเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

2 

1.2 จัดเตรียมเครื่องมือและ
อุปกรณ์เชื่อมแก๊สครบ แต่ไม่จัด
วางเป็นระเบียบเรียบร้อย 

1 

1.3 จัดเตรียมเครื่องมือและ
อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส ไม่ครบ และไม่
วางให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

0 

2. การประกอบอุปกรณ์ควบคุม
ความดันแก๊สเข้ากับท่อบรรจุแก๊ส
ออกซิเจนและท่อบรรจุแก๊ส
อะเซทิลีน 

3 2.1 ประกอบอุปกรณ์ถูกต้อง
ตามล าดับขั้นตอนทั้งหมด   

3 

2.2 ประกอบอุปกรณ์ข้ามขั้นตอน
ผิดพลาดน้อยกว่า 2 จุด            

2 

2.3 ประกอบอุปกรณ์ข้ามขั้นตอน 
ผิดพลาดมากกว่า 2 จุด          

1 

3. การประกอบข้อต่อ 
 

3 3.1 ข้อต่อทุกจุดพันเกลียว และ 
ขันแน่นทุกจุด 

3 

3.2 ข้อต่อพันเกลียว และ ขันแน่น
ผิดพลาดน้อยกว่า 2จุด     

2 

3.3 ข้อต่อพันเกลียว และ ขันแน่น
ผิดพลาดมากกว่า 2จุด     

1 

4. การตรวจสอบรอยรั่วของแก๊ส 3 4.1ข้อต่อทุกจุดไม่มีรอยรั่วของแก๊ส       3 
4.2 ข้อต่อมีรอยรั่วของแก๊สไม่เกิน 
1 จุด       

2 

4.3 ข้อต่อมีรอยรั่วของแก๊ส
มากกว่า 1จุด   
     

1 
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ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน ( ต่อ ) 

ที ่ รายการประเมิน คะแนน เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน คะแนน 

5 การเปิดวาล์วท่อแก๊สออกซิเจนไล่
ฝุ่น ( Cracking ) 

1 5.1 เปิดวาล์วท่อแก๊สไล่ฝุ่นทิศทางไม่
ตรงกับบุคคลอ่ืนข้างเคียง 

1 

5.2 เปิ ด ว าล์ วท่ อ แก๊ ส ไล่ ฝุ่ น ทิ ศ
ทางตรงกับบุคคลอ่ืนข้างเคียง 

0 

6 การเปิดวาล์วหัวท่อแก๊ส
อะเซทิลีน 

1 6.1 เปิดวาล์วโดยใช้ประเจและค้าง
ไว้ที่หัวท่อแก๊สอะเซทิลีน 

1 

6.2 เปิดวาล์วโดยใช้ประเจและถอด
ประแจออกจากหัวท่อแก๊ส
อะเซทิลีน 

0 

7 การปรับค่าความดันใช้งานแก๊ส
ออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน 

2 7.1 ปรับค่าความดันใช้งานแก๊ส
ออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีนถูกต้อง
ทั้งสองอย่าง 

2 

7.2 ปรับค่าความดันใช้งานแก๊ส
ออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีนถูกต้อง
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

1 

7.3 ปรับค่าความดันใช้งานแก๊ส
ออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีนไม่
ถูกต้องทั้งสองอย่าง 

0 

8 เวลาที่ใช้ 3 8.1 ใช้เวลาในประกอบอุปกรณ์
ควบคุมความดันแก๊สเข้ากับท่อบรรจุ
แก๊สออกซิเจนและท่อบรรจุแก๊ส
อะเซทิลีนไม่เกิน 10 นาท ี

3 

8.2 ใช้เวลาในประกอบอุปกรณ์
ควบคุมความดันแก๊สเข้ากับท่อบรรจุ
แก๊สออกซิเจนและท่อบรรจุแก๊ส
อะเซทิลีนระหว่าง 10- 15 นาที 

2 
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ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน ( ต่อ ) 
ที ่ รายการประเมิน คะแนน เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน คะแนน 

   8.3 เวลาที่ใช้ในการประกอบอุปกรณ์
ควบคุมความดันแก๊สเข้ากับท่อบรรจุ
แก๊สออกซิเจนและท่อบรรจุแก๊ส
อะเซทิลีน เกิน 15 นาที 

1 

9 การปฏิบัติงานด้วยความ
ปลอดภัย 

3 9.1 ไม่ถูกตักเตือนขณะปฏิบัติงาน            3 
9.2 ถูกตักเตือนขณะปฏิบัติงาน 1ครั้ง            2 
9.3 ถูกตักเตือนขณะปฏิบัติงาน
มากกว่า 1 ครั้ง            

1 

10 การท าความสะอาดอุปกรณ์เชื่อม
แก๊สและพ้ืนที่บริเวณงานเชื่อม
แก๊ส  

2 10.1 ท าความสะอาดอุปกรณ์เชื่อม
แก๊สและพื้นที่บริเวณงานเชื่อมแก๊ส
เมื่อเสร็จงาน 

2 

10.2 ท าความสะอาดอุปกรณ์เชื่อม
แก๊ส และพ้ืนที่บริเวณงานเชื่อมแก๊สไม่
สะอาด หรือบกพร่องอย่างใดอย่าง
หนึ่ง 

1 

10.3 ไม่ท าความสะอาดอุปกรณ์เชื่อม
แก๊ส และไม่ท าความสะอาดพ้ืนที่
บริเวณงานเชื่อมแก๊สเมื่อเสร็จงาน 

0 
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แบบประเมินผลด้านเจตคติ (คุณธรรม จริยธรรม) 
หลักสูตร  :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   (ปวช.)            
ภาคเรียนที…่…………………                                   ปีการศึกษา................................ 

รหัสวิชา    2100 - 1005 
วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 
หน่วยที่  1  งานเชื่อมแก๊ส 
ระดับชั้น      ..................................... 
แผนก/กลุ่ม  ..................................... 
เลขที่            ..................................... 
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ล าดับที ่ รหัส ชื่อ –  ชื่อสกุล 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              

 

เกณฑ์การประเมิน           
    ยังต้องปรับปรุงพฤติกรรม      =  0  คะแนน 
    พฤติกรรมมีการเปลีย่นแปลง  =  1  คะแนน                                  
 

                                                                                       ลงชื่อ........................................................ 
      (นายช านาญ  ช่วยคุณูปการ) 

       ผู้ประเมิน 

                                                                                ............/....................../.............. 
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แบบฝึกหัด 
 

 ค าสั่ง   จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง   
 

1.จงบอกความหมายของความปลอดภัยในงานเชื่อมแก๊ส  ( 2 คะแนน ) 
ตอบ …………………………………………………………….………………………………………………………..………….. 
…………………………………………………………….………………………………………………………..........................
............................................................................................................................................................ 
 

2.จงบอกหลักการเชื่อมแก๊สให้เกิดความปลอดภัยมา 5 ข้อ  ( 3 คะแนน ) 
ตอบ …………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….………………………………………………………..........................
............................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
 

3.จงบอกวิธีการเก็บรักษาท่อแก๊สอะเซทิลีนและท่อแก๊สออกซิเจน  ( 2 คะแนน ) 
ตอบ …………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….………………………………………………………..........................
............................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
 

4. จงบอกวิธีการแก้ไขปัญหาแก๊สรั่ว   ( 2 คะแนน ) 
ตอบ …………………………………………………………….………………………………………………….………………….. 
…………………………………………………………….………………………………………………………..........................
............................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 

5. จงบอกวิธีการเคลื่อนย้ายท่อแก๊สแบบถูกวิธี ( 2 คะแนน ) 
ตอบ …………………………………………………………….……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….………………………………………………………..........................
............................................................................................................................................................ 
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6.จงบอกวิธีการตรวจสอบรอยรั่วของแก๊ส  ( 2 คะแนน ) 
ตอบ …………………………………………………………….……………………..…………………………………………….. 
…………………………………………………………….………………………………………………………..........................
............................................................................................................................................................ 
 
 

7.จงบอกลักษณะของท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีน ( 2 คะแนน )
ตอบ…………………………………………………………….…………………………………………………….……………….. 
…………………………………………………………….………………………………………………………..........................
............................................................................................................................................................ 
………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 

8.จงบอกลักษณะของปลั๊กนิรภัยของถังบรรจุแก๊สอะเซทิลีน ( 2 คะแนน ) 
ตอบ …………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….………………………………………………………..........................
............................................................................................................................................................ 
 
 

9.จงบอกลักษณะของท่อบรรจุแก๊สออกซิเจน ( 2 คะแนน ) 
ตอบ …………………………………………………………….………….………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….………………………………………………………..........................
............................................................................................................................................................ 
 
 

10.จงบอกชนิดของอุปกรณ์ปรับความดันแก๊ส ( 3 คะแนน ) 
ตอบ …………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….………………………………………………………..........................
............................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….………………………………………………………..........................
............................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
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เฉลยแบบฝึกหัด 
ค าสั่ง   จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง   
1.จงบอกความหมายของความปลอดภัยในงานเชื่อมแก๊ส ( 2 คะแนน ) 
ตอบ พฤติกรรมและสภาพการที่ปลอดจากอุบัติภัยหรืออุบัติเหตุอันอาจเกิดแก่ร่างกาย ชีวิตหรือทรัพย์สิน
ในขณะปฏิบัติงานเชื่อมแก๊ส   
 

2.จงบอกหลักการเชื่อมแก๊สให้เกิดความปลอดภัยมา 5 ข้อ  ( 3 คะแนน ) 
ตอบ 1.พ้ืนที่ปฏิบัติงานเชื่อมแก๊สต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก  หากเกิดการรั่วไหลของแก๊สอะเซทิลีนจะ
สามารถระบายแก๊สออกได้ทันที  

2.โต๊ะส าหรับฝึกงานเชื่อมแก๊สในโรงงาน จะต้องปูพ้ืนด้วยอิฐทนไฟ และพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานเชื่อมแก๊ส 
ต้องท าด้วยวัสดุไม่ติดไฟ เช่น คอนกรีต ห้ามปฏิบัติงานเชื่อม บริเวณที่เป็นพ้ืนไม้ พ้ืนกระเบื้อง ยางหรือ
วัสดุปูพ้ืนที่ติดไฟได้ง่าย  

 3.  การจัดวางท่อบรรจุแก๊สจะต้องมีอุปกรณ์ส าหรับยึดท่อบรรจุแก๊สให้มั่นคงแข็งแรงป้องกัน ท่อบรรจุ
แก๊สล้มจนเป็นเหตุให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ช ารุดเสียหาย หรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได ้ 

4.  การเก็บรักษาท่อแก๊สหรือการน าท่อแก๊สมาใช้งานควรใช้โซ่คล้องแล้วยึดติดกับผนังเพ่ือไม่ให้ท่อล้มเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุขึ้น  
5.  การเก็บรักษาท่อแก๊สอะเซทิลีนและการใช้งานควรห่างจากสารติดไฟไม่น้อยกว่า 25 ฟุต 7.6 เมตร   
 

3.จงบอกวิธีการเก็บรักษาท่อแก๊สอะเซทิลีนและท่อแก๊สออกซิเจน ( 2 คะแนน ) 
ตอบ การเก็บรักษาท่อแก๊สอะเซทิลีนและท่อแก๊สออกซิเจนควรแยกออกจากกัน โดยมีก าแพงกั้นกลาง มี
ความสูงอย่างน้อย  5 ฟุต หรือ 1.5 เมตร ห้องที่ใช้เก็บท่อแก๊สอะเซทีลีน ต้องมีช่องระบายอากาศและที่
ประตูตอ้งมีค าเตือนห้ามน าเชื้อเพลิงหรือไฟเข้าใกล้  
 

4. จงบอกวิธีการแก้ไขปัญหาแก๊สรั่ว   ( 2 คะแนน ) 
ตอบ ให้รีบน าท่อแก๊สออกจากอาคารหรือพ้ืนที่ท างานไปไว้ในที่โล่งแจ้งที่อากาศระบายได้ดี   
ในขณะเดียวกันควรมีป้ายบอกเตือนเพื่อไม่ให้ผู้อื่นไม่สูบบุหรี่หรือท าให้เกิดประกายไฟบริเวณท่ีแก๊สรั่ว   
 

5. จงบอกวิธีการเคลื่อนย้ายท่อแก๊สแบบถูกวิธี  ( 2 คะแนน ) 
ตอบ การเคลื่อนย้ายท่อแก๊สต้องสวมฝาครอบป้องกันเสมอ เพื่อป้องกันมิให้วาล์วถูกกระแทกจนแตกหรือ
บิ่นเมื่อขนส่งด้วยรถบรรทุกหรือรถเทลเลอร์ ไม่ควรกลิ้งในแนวนอนไปกับพ้ืน ควรกลิ้งในแนวตั้ง ให้ท่อ
บรรจุแก๊สท ามุมเอียงเข้าหาตัวให้ท่อท ามุมกับพ้ืนประมาณ 80° โดยใช้มือซ้ายประคองหัวท่อ มือขวาหมุน
ท่อ ( ส าหรับคนถนัดขวา ) ถ้าคนถนัดซ้ายให้ท าตรงข้ามกัน หรือใช้รถเข็นชุดเชื่อมแก๊สเคลื่อนย้ายไปก็ได้  
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6.จงบอกวิธีการตรวจสอบรอยรั่วของแก๊ส  ( 2 คะแนน ) 
ตอบ การตรวจสอบรอยรั่วของแก๊ส หากมีแก๊สรั่วไหล โดยพ้ืนฐานสังเกตจากการฟังเสียงหรือ   การดม
กลิ่น หากตรวจสอบรอยรั่วของแก๊สให้ละเอียดควรใช้น้ าสบู่จุ่มด้วยแปรงทาสีตรวจเช็ค บริเวณสายเชื่อม
และข้อต่อต่างๆ ห้ามใช้น้ ายาอ่ืนๆที่ท าให้เกิดฟองตรวจเช็ค 
 

7.จงบอกลักษณะของท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีน ( 2 คะแนน ) 
ตอบ ท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีนจะเป็นท่อรูปทรงกระบอกคล้ายขวด  ด้านบนนอกจากจะมีวาล์วส าหรับเปิด 
– ปิดแก๊ส สีของท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีนจะเป็นสีน้ าตาลหรือสีเลือดหมู แก๊สอะเซทิลีนเมื่อบรรจุความดัน
เต็มท่อจะมีความดัน 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว(17.58 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)  โดยมีขนาดบรรจุ
บอกเป็นปริมาตรโดยขนาดที่ใช้ทั่วไปในปัจจุบันคือ ขนาด 4 – 6 ลูกบาศก์เมตรและขนาด 8 ลูกบาศก์
เมตร     

8.จงบอกลักษณะของปลั๊กนิรภัยของถังบรรจุแก๊สอะเซทิลีน ( 2 คะแนน ) 
ตอบ ปลั๊กนิรภัยติดอยู่ที่ด้านบนของท่อ เพ่ือป้องกันการระเบิดของท่อโดยปลั๊กนิรภัยนี้จะท าจากวัสดุที่มี
จุดหลอมละลายต่ า ประมาณ 67 –105 องศาเซลเซียส เมื่อเกิดความร้อนขึ้นภายในท่อไม่ว่าจากการใช้
งานหรือการขนส่ง ปลั๊กนิรภัยจะละลายเพ่ือให้แก๊สระบายออกมา ช่วยลดความดันภายในท่อก่อนเกิด    
การระเบิด ด้านบนของท่อก็จะมีฝาครอบ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับวาล์ว 
เปิด – ปิด  
 

9.จงบอกลักษณะของท่อบรรจุแก๊สออกซิเจน ( 2 คะแนน ) 
ตอบ ท่อบรรจุแก๊สออกซิเจนมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกผลิตจากเหล็กกล้าแมงกานีส  เป็นท่อที่ไม่มี
ตะเข็บหรือผ่านกรรมวิธีการเชื่อม  แต่จะผลิตด้วยกรรมวิธีการอัดขึ้นรูปแล้วน าไปอบคืนตัวเพ่ือลด
ความเครียดและให้มีความเหนียว ผนังท่อมีความหนาประมาณ  9 มิลลิเมตร มีการบรรจุหลายขนาด
ตั้งแต่  20 ลูกบาศก์ฟุต (0.57 ลูกบาศก์เมตร)  จนถึง  300  ลูกบาศก์ฟุต (8.50 ลูกบาศก์เมตร)     ท่อจะ
ทาด้วยสีเขียวหรือสีด า      เกลียวที่คอขวดใช้ประกอบเข้ากับมาตรวัดความดัน จะเป็นเกลียวขวา บริเวณ
ท่อจะมีตัวอักษร  O2  เพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นแก๊สออกซิเจน  
 

10.จงบอกชนิดของอุปกรณ์ปรับความดันแก๊ส ( 3 คะแนน ) 
ตอบ  อุปกรณ์ปรับความดันแก๊ส แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
1. อุปกรณ์ปรับความดันแก๊สอะเซทิลีน   (Acetylene  Regulator) จะประกอบด้วยเกจวัดความดัน 2 
อัน คือ 

1.1 เกจวัดความดันสูง (High Pressure Gage)  จะท าหน้าที่วัดสภาวะความดันภายในท่อเพ่ือให้
ทราบว่าในขณะนี้มีแก๊สอะเซทิลีน อยู่ในท่อจ านวนเท่าใด เกจวัดความดันของแก๊สอะเซทิลีน จะวัดความ
ดันได้สูงถึง  350 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว(psi) 
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1.2  เกจวัดความดันต่ า (Low Pressure Gage) จะท าหน้าที่วัดความดัน และใช้ปรับความดันที่
น าไปใช้งานให้เหมาะสมกับการเชื่อม ความดันแก๊สจะถูกส่งมาจากเกจวัดความดันสูง เกจวัดความดันต่ า
ของแก๊สอะเซทิลีนจะวัดความดันได้สูงถึง 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) และปรับความดันใช้งานไม่เกิน 15 
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) หรือประมาณ 1.05 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (Kg/cm2) 
2.อุปกรณ์ปรับความดันแก๊สออกซิเจน  (  Oxygen Regulator)   อุปกรณ์ปรับความดันแก๊สออกซิเจน  
ประกอบด้วยเกจวัดความดัน 2 อันคือ 
 2.1 เกจวัดความดันสูง (High Pressure Gage)  จะท าหน้าที่วัดความดันภายในท่อออกซิเจน
เพ่ือให้ทราบว่าในขณะนี้มีแก๊สอยู่ในท่อจ านวนเท่าใด เกจวัดความสูงของออกซิเจนจะวัดความดันได้สูงถึง 
3,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) 
 2.2 เกจวัดความดันต่ า (Low Pressure Gage) จะท าหน้าที่วัดความดัน และใช้ปรับความดันที่
น าไปใช้งานให้เหมาะสมกับการเชื่อม ความดันแก๊สจะถูกส่งมาจากเกจวัดความดันสูง  เกจวัดความดันต่ า
ของ ออกซิเจนวัดได้สูงประมาณ 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi)และปรับความดันใช้งานไม่เกิน 25ปอนด์
ต่อตารางนิ้ว (psi) หรือประมาณ 1.77 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร(Kg/cm2)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


