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การเชือ่ มอารก เปนหนึง่ ในกระบวนการ
เชือ่ มโลหะทีม่ ีอยูดว ยกันมากกวา 40 ชนิด ชือ่
เต็มคือ “การเชือ่ มอารกไฟฟาดวยลวดเชือ่ ม
หุม ฟลักซ” (SMAW; Shield Metal Arc Welding)
นิยมใชกันอยางแพรหลายในการเชือ่ มงานและ
ผลิตภัณฑตาง ๆ เชน ทอสงน้ํามัน ทอสงแกส
ชิน้ สวนเครือ่ งจักร งานโครงสราง ฯลฯ เนือ่ งจาก
ปฏิบตั งิ านงาย ไมยงุ ยาก ใชตน ทุนต่าํ แตใหงาน
คุณภาพสูง สามารถเชือ่ มเหล็กและโลหะอืน่ ทีม่ ี
ความหนาตัง้ แต 0.05 นิว้ (1.2 ม.ม.) ขึน้ ไป โดย
เปนกระบวนการตอโลหะใหเชื่อมติดกันโดยใช
ความรอนทีเ่ กิดจากการอารกระหวางลวดเชือ่ ม
หุม ฟลักซ (Electrode) กับชิน้ งาน (Base Metal)
ซึ่งความรอนที่เกิดขึ้นบริเวณปลายลวดเชื่อมมี
อุณหภูมปิ ระมาณ 5,000-6,000 องศาเซลเซียส
เพื่อหลอมละลายโลหะใหติดกัน โดยแกนของ
ลวดเชือ่ มทําหนาทีเ่ ปนตัวนําไฟฟาและเปนโลหะ
เติมลงในแนวเชื่อม สวนฟลักซที่หุมลวดเชื่อม
เมือ่ ไดรบั ความรอนจะหลอมละลายแลวปกคลุม
แนวเชื่อมเอาไวเพือ่ ปองกันอากาศภายนอกเขา
ทําปฏิกริ ยิ ากับแนวเชื่อมพรอมกับชวยลดอัตรา
การเย็นตัวของแนวเชือ่ มทําใหรอยเชือ่ มมีความ
เหนียว เมื่อเย็นตัวลง ฟลักซจะแข็งและเปราะ
เรียกวา “สแลก” (Slag)

องคประกอบในการเชือ่ มอารก SMAW
ทีส่ ําคัญ ไดแก
 การอารก (Arc) หรือลําแสงอารก คือ
การปลอยกระแสไฟฟาผานอะตอมแกสทําให
เกิดการวิ่งปะทะกันของอิเลกตรอนและอิออน
ภายในอะตอมของแกสนัน้ ผลทีเ่ กิดขึน้ ตามมา
อุณหภูมจิ ะสูงขึน้ โดยทันทีทนั ใดแสดงใหเห็นเปน
แสงสวางจา และอากาศโดยรอบขยายตัวอยาง
รวดเร็วและมีแรงดันอากาศเพิม่ ขึน้ ทั้งนี้ ความ
รอนสูงสุดจะเกิดขึน้ ทีศ่ นู ยกลางของลําแสงอารก
หรือบริเวณที่มีความเขมขนในการเคลื่อนที่สูง
โดยเฉลีย่ อยูท ี่ 3,300-5,500 องศาเซลเซียส ซึง่
สามารถทําใหเหล็กแกนลวดเชื่อมและชิ้นงาน
หลอมละลายกลายเปนของเหลวเชื่อมประสาน
เปนเนือ้ เดียวกันเมือ่ เย็นลง ดังนัน้ อันตรายของ
ลําแสงอารกก็คือความรอนสูงและแสงจาที่ชาง

เชือ่ มตองหาทางปองกันกอนลงมือปฏิบัตงิ าน
 กระแสเชือ
่ ม (Welding Current) เปน
กระแสไฟฟาไดจากเครือ่ งเชือ่ ม ลักษณะเฉพาะ
คือแรงเคลือ่ นต่าํ และกระแสสูง มี 2 ชนิด ไดแก
 กระแสไฟสลับ (Alternating Current:
AC) เป นกระแสไฟซึ่ งมีทิ ศทางการเคลื่ อนที่
สลับกันเปนคลืน่ (Wave) โดยใน 1 รอบ (Cycle)
จะมีกระแสผาน 0 จํานวน 2 ครัง้ ผานคลืน่ บวก
และคลืน่ ลบอยางละ 1 ครัง้ ซึง่ ใน 1 วินาทีจะเกิด
การสลับลักษณะนี้จาํ นวน 50 ครั้ง หรือที่เรียก
วา 50 เฮิรตซ (Hz; Hertz) จากการเคลือ่ นทีข่ อง
กระแสสลับดังไดกลาวมา จะมีผลทําใหเปลว
อารกเปลีย่ นขนาดตลอดเวลา เห็นไดจากเปลว
อารกจะอยูไมนิ่งขณะเชื่อม ดังนั้นชางเชื่อมจึง
ตองใชทกั ษะฝมือในการควบคุมอารกเพือ่ ใหได
คุณภาพของแนวเชือ่ มตามมาตรฐานกําหนด
 กระแสไฟตรง (DC; Direct Current)
เปนกระแสไฟฟาที่มีอีเลกตรอนเคลื่อนที่ตาม
ความยาวของตัวนําไปทิศทางเดียวกันเทานัน้ ซึง่
การเคลือ่ นทีข่ องอิเลกตรอนดังกลาวเหมือนกับ
น้ําประปาที่ไหลในทอ กระแสไฟฟาสลับมีการ
เปลีย่ นขั้ว 100 ครัง้ ตอวินาที (50 Cycle) แต
กระแสไฟฟาตรงจะไหลจากขัว้ หนึง่ ไปตลอดโดย
ไมมีการเปลี่ยนแปลงขั้ว สงผลใหกระแสเชื่อม
เรียบ เปลวอารกมีเสถียรภาพและสม่าํ เสมอ ให
ความรอนในการหลอมเหลวโลหะคงทีม่ ากกวา
กระแสไฟฟาสลับ
อันตรายของกระแสไฟฟาใชในการเชือ่ ม
ทีจ่ ะตองเตรียมการปองกัน เชน ไฟฟาลัดวงจร
ทําใหเกิดไฟไหม ไฟฟาช็อตชางเชือ่ มเนื่องจาก
มีสภาพเปนตัวนํา ฯลฯ
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เครือ่ งเชือ่ ม (Welding Machine) ตาม
ลักษณะพืน้ ฐานจะสามารถแบงเครือ่ งเชือ่ มออก
เปน 2 ประเภท ไดแก เครื่องเชือ่ มกระแสคงที่
(Constant Current) และเครือ่ งเชือ่ มแรงเคลือ่ น
คงที่ (Constant Voltage) ความแตกตางของ
เครือ่ งเชื่อมทั้ง 2 ประเภท พิจารณาไดจากการ
เปรียบเทียบลักษณะของ Volt-ampere Curves
ซึง่ Curves ไดจากการกําหนดจุดระหวางกระแส
เชือ่ มกับแรงเคลือ่ นใขณะเชือ่ ม โดยใหแกนนอน
เปนกระแสเชือ่ ม สวนแกนตัง้ จะเปนแรงเคลือ่ น
คงที่ ทัง้ นี้ หากแบงเครือ่ งเชือ่ มตามชนิดพลังงาน
สําหรับใชในการขับเคลือ่ นกระบวนการเชือ่ มมี
5 ชนิด ดังตอไปนี้
 เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับดวยเครื่อง
ยนต (Engine Drive Welding Machine) ทํางาน
โดยใชเครือ่ งยนตเปนตนกําลังขับเคลือ่ นเครือ่ ง


Welding Accessories

Inverter
Welding
Machine

กําเนิด (Generator) ใหจายกระแสไฟตรงออก
มาเหมือนกับเครือ่ งเชือ่ มแบบมอเตอร สามารถ
เคลือ่ นทีไ่ ด เหมาะสําหรับงานสนามทีไ่ มมไี ฟฟา
ใชหรือหาไดยาก ปจจุบนั มีผพู ฒ
ั นาเครือ่ งเชือ่ ม
ชนิดนีใ้ หผลิตกระแสไฟสลับ 220 โวลต เพือ่ ใช
กับระบบสองสวาง หรืออุปกรณชว ยการทํางาน
เชน สวาน หินเจียร เปนตน ทําใหไดประโยชน
ใชสอยคุม คามากยิง่ ขึน้
 เครื่ องเชื่ อ มชนิ ดกระแสตรงขั บ ด วย
มอเตอรไฟฟา (Motor Generator Welding Machine)
เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทํางานโดยรับไฟฟากระแส
สลับปอนเขามอเตอรใชในการขับ Generator
เพื่อจายกระแสไฟตรงที่มีความเรียบสําหรับใช
ในการเชื่อม
 เครื่ องเชื่ อมแบบหม อ แปลงไฟฟ า
(Transformer Welding Machines) เปนเครือ่ ง
เชือ่ มทีน่ ิยมใชกันทัว่ ไป ราคาถูก น้าํ หนักเบา มี
ขนาดเล็กกวาเครือ่ งเชือ่ มแบบอืน่ ๆ แตจะผลิต
เฉพาะกระแสไฟสลับ (AC) เทานัน้
 เครื่ อ งเชื่ อ มกระแสตรงแบบเครื่ อ ง
เรี ยงกระแส (Rectifier Type DC Welding

Welding Electrode

Machine) ประกอบดวยหมอแปลงไฟฟาและ
ซิลกิ อนหรือซิลเิ นียมทีท่ าํ หนาทีแ่ ปลงกระแสไฟ
สลับใหเปนกระแสไฟตรง
 เครือ
่ งเชือ่ มแบบผสมหมอแปลงเครือ่ ง
เรียงกระแส (Transformer-rectifier Welding
Machine) ผลิตกระแสไฟฟาสลับที่ใหผลดีกับ
การเชือ่ มดวยลวดเชือ่ มบางชนิด แตสามารถใช
Generator หรือ Rectifier เปลีย่ นกระแสไฟสลับ
ใหเปนกระแสไฟตรงสําหรับใชกับลวดเชื่อมที่
ตองเชื่อมดวยกระแสไฟตรง
 เครือ
่ งเชือ่ มแบบอินเวอรเตอร (Inverter
Welding Machine) เปนเครื่องเชื่อมที่ใชวงจร
อิเล็กทรอนิกสในการควบคุมกระแสไฟทีใ่ ชเชือ่ ม
ซึง่ เปนแบบกระแสตรง (DC) น้าํ หนักเบา พกพา
สะดวก และสามารถใชกับไฟฟาตามบานเรือน

ขนาด 220 โวลต รวมทั้งปรับปริมาณกระแส
ไฟฟาไดตงั้ แต 5-150 แอมแปร
 ลวดเชือ
่ มไฟฟา (Electrode) ในทีน่ ี้
หมายถึงลวดเชื่ อมหุ มฟลักซซึ่ งเปนลวดเชื่ อม
แบบสิน้ เปลือง (Consumable) ซึง่ ทําหนาทีเ่ ปน
ขัว้ ไฟฟาสําหรับการเชือ่ มอารค มาตรฐาน AWS
(American Welding Society) แบงลวดเชือ่ มตาม
ชนิดของโลหะทีเ่ ชือ่ มได ทีน่ ิยมใชกันมากไดแก
 AWS-A 5.1 ลวดเชือ
่ มเหล็กกลาคารบอน
สําหรับงานโครงสรางทัว่ ไป
 AWS-A 5.3 ลวดเชือ
่ มอะลูมเิ นียมและ
อะลูมิเนียมผสม
 AWS-A 5.4 ลวดเชือ
่ มเหล็กกลาโครเมียม
และเหล็กกลาโครเมียมนิกเกิล หรือลวดเชื่อม
สแตนเลส
 AWS-A 5.5 ลวดเชื่อมเหล็กกลาผสมต่ํา
 AWS-A 5.6 ลวดเชื่อมทองแดงและ
ทองแดงผสม
 AWS-A 5.11 ลวดเชื่อมนิกเกิลและ
นิกเกิลผสม
 AWS-A 5.15 ลวดเชือ
่ มเหล็กหลอ
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Welding Dusts) เปนอนุภาคทีต่ ดิ เขาไปกับลม
หายใจและสะสมอยูใ นชองวางของปอดจนกระทัง่
เกิดการอักเสบ หรือถึงขัน้ เปนมะเร็ง อาการปวย
เกิดจากควันของโลหะเปนอันตรายสูงสุดอยาง
หนึง่ ในงานเชือ่ มโดยเกิดจากการเปลีย่ นรูปแบบ
ออกไซดของโลหะประเภทตางๆ เชน สังกะสี
ออกไซดสาหรับเคลือบผิวโลหะ สารแคลเซี่ยม
ฟลูออไรด (CaF2) ทีล่ ะเอียดออนซึง่ เกิดจากสาร
พอกหุม แกนลวดเชือ่ มทีเ่ ปนดาง (Basic Coated
Lime-Fluoride or Low-Hydrogen) ไมสลายตัว
ในสภาวะปกติ อีกทัง้ มีปฏิกิรยิ าสูงเมือ่ ผสมกับ
บรรยากาศทีม่ ีความชืน้ แลวเกิดเปนกรดไฮโดร
ฟลูออริก (HF) หากเขาสูร ะบบหายใจและละลาย
ในรางกายในปริมาณที่พอเหมาะจะทําใหเกิด
การเจ็บปวยอยางรวดเร็ว
คีมจับลวดเชือ่ ม (Electrode holders)
เปนตัวนํากระแสจากเคเบิ้ลไปยังลวดเชื่อม มี
ฉนวนหุมเพื่อปองกันความรอน ตัวคีมทําจาก
โลหะที่มีสภาพการนําไฟฟาสูง น้ําหนักเบา มี
ความสมดุล ถือไดกระชับมือ สามารถหนีบลวด
ไดงายแตมั่นคง ทั้งนี้ ขนาดของคีมตองสมดุล
กับเครื่องเชื่อม เชน เครื่องเชื่อมขนาด 400


แกส (Gases) ขณะเชือ่ มโลหะจะเกิด
แกสอันตรายตางๆ อาทิ คารบอนมอนออกไซด
ไนโตรเจนออกไซด โอโซน และอืน่ ๆ ทําใหเกิด
ผลกระทบดานลบตอสุขภาพรางกายของผูป ฏิบตั ิ
งาน ดังตอไปนี้
 ระคายเคืองทีต
่ า จมูก และลําคอ อาจ
ทําใหหมดสติได
 ทําใหเกิดอักเสบทีป
่ อด (Inflammation
of the Lung)
 น้ํา ท วมปอด (Pulmonary Edema)
ปอดบวม และมีน้ําสะสม
 สูญเสียความยืดหยุน
 ของเนือ้ เยือ่ ปอด
(Emphysema)
 ทําใหหลอดลมอักเสบเรือ
้ รัง (Chronic
Bronchitis)
 ฟูมโลหะผสม BAG 1 มีแคดเมียมเปน
องคประกอบ เปนอันตรายตอปอด ไต ระบบ
หมุนเวียนของเลือด ฯลฯ
 ฟู มของโลหะหลั กประเภทนิ เกิ ลและ
โครเมียม รวมถึงแมงกานีส ทองแดง แบลิเลียม
สารประกอบฟลูออไรดและวานาเดียม ฯลฯ เปน
อันตรายตอปอดและอวัยวะสําคัญภายในรางกาย


แอมแปร ตองใชคมี จับทีใ่ หญกวาที่ใชกบั เครือ่ ง
เชือ่ มขนาด 200 แอมแปร
 สายเชือ
่ ม (Cable) เปนตัวนํากระแส
ไฟฟาในการเชือ่ มมี 2 สายคือ สายเชือ่ มและสาย
ดิน ทําจากลวดทองแดงที่เปนเสนขนาดเล็กๆ
หลายเสนรวมกันทําใหสายเชือ่ มสามารถโคงงอ
ตัวได โดยขนาดของสายทีใ่ ชจะใหญเปนสัดสวน
กับปริมาณกระแสเชื่อมและระยะหางระหวาง
จุดเชื่อมกับเครือ่ งเชือ่ ม (ตูเชือ่ ม) ทีเ่ พิ่มขึ้น แต
สายยาวจะใหแรงดันไฟฟา (Voltage) ลดลง
 ตั ว ยึ ด ชิ้ นงานพร อ มสาย (Ground
Clamps & Cable) ใชยึดชิน้ งานแลวตอเขากับ
วงจรเครือ่ งเชือ่ มเพือ่ ใหเปนสายดิน ทําจากวัสดุ
ทีเ่ ปนตัวนําไฟฟา เชน ทองแดง เปนตน

อันตรายจากการเชื่อมโลหะ
American Welding Society จําแนก
อันตรายหลักทีเ่ กิดจากการเชือ่ มไว ดังนี้
 ควันจากการเชือ
่ม
 แสงและรังสีจากการเชือ
่ม
 กระแสไฟฟาจากการเชื่อม
 ความรอนจากการเชื่อม

ควันจากการเชือ่ ม
ในกรณีนรี้ วมถึงฟูม (ไอโลหะ) และแกส
อันตรายชนิดตางๆที่ชางเชื่อมจะตองไมสูดเขา
ปอดไมวา จะตัง้ ใจหรือไมกต็ าม รวมถึงภาวะขาด
อากาศหายใจ โดยตองดําเนินการปองกันอยาง
สุดความสามารถ ดังตอไปนี้
 ควันและฝุน
 เชื่อม (Welding Fumes &
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การขาดอากาศหายใจ หมายถึง ภาวะ
ที่ควันแกสหรือฟูมจากงานเชื่อมเขาไปแทนที่
ออกซิเจนในบริเวณนั้น (สวนใหญเปนสถานที่
อับอากาศ) ทําใหออกซิเจนลดลงและไมพอใช
หายใจ อาจสงผลทําใหเสียชีวิตได
แนวทางปองกันอันตราย
 ดําเนินการควบคุมทางวิศวกรรมโดย
ติดตั้งระบบระบายอากาศแบบทัว่ ไป หรือแบบ
เฉพาะจุด เพือ่ กําจัดควัน แกสพิษ และฟูม ให
หมดไปจากบริเวณปฏิบตั งิ านเชือ่ ม หรือควบคุม
ปริมาณไมใหเกินมาตรฐานกําหนด
 หากใชมาตรการควบคุมทางวิศวกรรม
ไมไดผล ใหใชอปุ กรณปอ งกันสวนบุคคลสําหรับ
ปองกันระบบหายใจ (Respirators) หรือใชทงั้
สองมาตรการพรอมกันหรือรวมกันเพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยยิง่ ขึน้
 กําหนดขัน
้ ตอนและวิธกี ารปฏิบตั ิงาน
ทีป่ ลอดภัย อาทิ
 ออกคําเตือน “การเชื่อมทําใหเกิดควัน
ไอโลหะ แกสพิษ ฯลฯ และการหายใจเอาสิง่ เหลานี้
เขาไปเปนอันตรายรายแรงตอสุขภาพ”


การทํางานในพืน้ ทีจ่ าํ กัด ใหทาํ เฉพาะ
บริเวณทีม่ กี ารระบายอากาศดีเทานัน้ หรือสวม
เครื่องชวยหายใจ เนือ่ งจากควันเชื่อมและแกส
ในพืน้ ทีอ่ บั อากาศหรือไมมกี ารระบายอากาศจะ
เขาแทนทีอ่ อกซิเจน ทําใหขาดอากาศหายใจซึง่
เปนอันตรายถึงตายได ทัง้ นี้ ตองแนใจวา หายใจ
เอาแตอากาศบริสทุ ธิ์เขาไปขณะปฏิบตั ิงาน
 ไมควรเชือ
่ มใกลแหลงการกําจัดไขมัน
การทําความสะอาด หรือการพนสี ความรอน
หรือแสงอารกอาจทําปฏิกิริยากับไอสารกอให
เกิดความเปนพิษสูง
 อยาเชือ
่ มบนโลหะเคลือบ เชน เหล็ก
อาบสังกะสี เหล็กเคลือบตะกั่วหรือแคดเมียม
เนือ่ งจากโลหะทีเ่ คลือบทําใหเกิดไอมีความเปน
พิษสูงขณะทําการเชือ่ ม ยกเวน ไดขจัดผิวเคลือบ


Welding Accessories & Safety Equipments

เชือ่ มแตอยูใ นบริเวณใกลเคียงหรือเดินผาน จะ
ตองหลีกเลีย่ งการมองแสงจาทีเ่ กิดขึน้ มานัน้
 รังสีอินฟราเรด (Infrared Ray) เปน
รังสีทมี่ คี วามยาวคลืน่ ตัง้ แต 750 ไมครอนขึน้ ไป
ประสาทตาไม สามารถจะมองเห็ นได แต ให
ความรอนสูงและเปนอันตรายตอผิวหนัง
 รั งสี อุล ตร าไวโอเลต (Ultraviolet Ray)
ทุกครั้ งที่ ทําการเชื่ อมอาร กจะเกิ ดรั งสีชนิดนี้

นัน้ ออกจากบริเวณที่จะเชือ่ มไปแลว หรือพื้นที่ ขึ้นมาซึ่งเปนอันตรายตอตาและผิวหนังที่ไมได
นัน้ มีการระบายอากาศ และ/หรือ ผูป ฏิบัตงิ าน รับการปองกันอยางถูกวิธหี รือเหมาะสม โดยจะ
สวมครือ่ งชวยหายใจซึ่งใหการปองกันพอเพียง ทําใหเกิดการระคายเคืองในเบาตาคลายกับมี
แสงและรังสีจากการเชื่อม
เม็ดทรายเขาไปอยูในตา ขณะที่ผิวหนังจะถูก
ขณะปฏิบตั ิงานเชื่อมจะเกิดแสงและรังสี เผาไหม เนือ่ งจากรังสีมสี ว นทําใหบริเวณทําการ
ชนิดตางๆ รวมถึง
เชื่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของโอโซน
 รังสีทม
ี่ องเห็นได (Visible Light Rays) ในบรรยากาศเหนือผิวหนัง
หรือแสงทีส่ ามารถมองเห็นไดดว ยตาเปลา เปน
 รังสีเอกซ (X-Rays) สวนใหญจะเกิด
แสงจามีความเขมขนสูง ความยาวคลื่นอยูใน จากการเชือ่ มดวยระบบอีเล็กตรอนบีม (EBW;
ชวง 400-750 ไมครอน (ไมโครเมตร) หากผู Electron Beam Welding) หากมีการสะสมใน
ปฏิบตั งิ านเชือ่ มมองแสงจาโดยไมผา นเลนสทมี่ ี รางกายปริมาณมากจะทําใหเนือ้ เยื่อถูกทําลาย
ความมืดเหมาะสมจะทําใหตาพราและมานจอตา เซลลตาย ผมรวง เปนโรคเม็ดเลือดขาวมากเกิน
ดับชัว่ ขณะหนึง่ ถาจองตอไปแมไมนานนักจะสง (ลูคเิ มีย) มีการเปลีย่ นแปลงทาง DNA ฯลฯ เพือ่
ผลใหประสาทตาระคายเคืองหรืออักเสบและอาจ ปองกันรังสีเอกซเรยรวั่ ซึมจะตองทําแผนปองกัน
ถึงตาบอดได ทั้งนี้ รวมถึงผู ไมเกีย่ วของกับการ รังสีในหองเชื่อมเปนอยางดี ผูป ฏิบตั ิงานเชือ่ ม
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ตองไมไดรบั รังสีเอกซไมเกิน 5,000 milli-rems
ตอป หรือ 100 milli-rems ตอสัปดาห และการ
รับรังสีเอกซในอุตสาหกรรมจะตองอยูใ นเกณฑ
ไมเกิน 1/10 ครัง้ ของระดับปฏิบัติงานอาชีพ
แนวทางปองกันอันตราย
 สวมอุปกรณปอ
 งกันตาและหนา (Eye
and Face Protective Equipments) ทีเ่ หมาะสม
ไดแก หมวกเชือ่ ม (Welding Helmet) ซึง่ มีเลนส
กรองแสงระบุหมายเลขแสดงคาความเขมตรงกับ
ลักษณะงานที่กําลังทําเพื่อปองกันรังสีเปนแสง
ทีท่ ําใหตาบาดเจ็บได ตามขอบังคับ OSHA 29
CFR 1910.133(a)(5) Eye and Face Protection
แสดงไวในตาราง Filter Lenses for Protection
Against Radiant Energy
 สวมแว น ตานิ ร ภั ย มี ก ระบั ง ด า นข าง
หรือที่ครอบตานิรภัยไวใตหมวกเชื่อม

สวมเสื้ อแขนยาวและกางเกงขายาว
หรือชุดหมี (Coverall) ทีส่ ามารถปองกันอันตราย
จากสะเก็ดไฟหรือลูกไฟ และไมลุกติดไฟงาย
 สวมรองเทาหุมขอหรือรองเทานิรภัย
(Safety Shoes) ตามความเหมาะสม
 สวมถุงมือหนังชนิดไมเปดปลายนิว้ มือ
 ใช ฉากหรือที่ บั งตาป องกั นผู ไม เกี่ ยว
ของกับการปฏิบตั งิ านไดรบั อันตรายจากแสงจา


The Well-dressed (Safe) Welder
Safety Glasses
Working Leathers
Working Helmet
Working Gloves

Denim Pants
Leathers Boots (Tucked into Pants)

และ/หรือ สะเก็ดไฟกระเด็นจากการเชือ่ ม
 แจ ง ให ทราบหรื อ ติ ด ป ายเตื อนให ผู
ไมเกี่ยวของอยูหางจากจุดทํางานเชื่อมในรัศมี
50 ฟุต (15 เมตร) ขึน้ ไป

กระแสไฟฟาจากการเชือ่ ม
ระบบไฟฟาในการเชือ่ มอารกจะเริม่ จาก
แหลงจายไฟและจบลงทีส่ ายดิน (Ground) โดย
กระแสไฟฟาจะไหลผานสูช ิ้นงาน กระแสไฟฟา

ที่มีประจุตรงกันขามจะไหลในทิศทางกลับกัน
แตจะตองไหลลงสูด ินเพื่อใหวงจรสมบูรณ และ
ในการไหลลงสูด นิ กระแสไฟฟาจะเลือกทางเดิน
สะดวกทีส่ ุดเสมอ นั่นก็คอื “สายดิน” ยกเวน ผู
ทําการเชือ่ มไมไดตอ สายดิน หรือสถานทีป่ ฏิบตั ิ
งานมีสภาพความเปนตัวนําสูง เชน เปยก ชืน้
มีนา้ํ ขัง ฯลฯ กระแสไฟฟาอาจไหลผานรางกาย
ผูป ฏิบัตงิ านทําใหไฟฟาช็อตถึงขัน้ เสียชีวิตได
โดยทั่วไป กระแสไฟฟาทีใ่ ชในการเชือ่ ม
อารกจะมีความตางศักย 80 โวลต การลัดวงจร
ของกระแสไฟฟาทีม่ คี วามตางศักยดงั กลาวอาจ
ไมทําใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิต แตจะมีผลตอ
การควบคุมกลามเนือ้ ซึง่ อาจกอใหเกิดอุบตั เิ หตุ
เชน การพลัดตกจากนั่งราน เสียหลัก หรือลม
ศีรษะฟาดของแข็ง ฯลฯ รวมทัง้ อุบตั ภิ ยั อืน่ อาทิ
เปนแหลงความรอนทําใหเกิดอัคคีภัยหรือการ
ระเบิด และในกรณีรา งกายของผูเ ชือ่ มสัมผัสกับ
ขัว้ ไฟฟาทีต่ างกันหรือตัวเปยกน้าํ กระแสไฟฟา
ที่ไหลผานตัวผูทํางานเชื่อมอาจสูงถึงขั้นทําให
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวติ ได
แนวทางการปองกันอันตราย
 กอนปฏิบต
ั งิ านเชือ่ ม จะตองตรวจสอบ
สภาพของแหลงจายไฟเชือ่ ม ตูเ ชือ่ ม สายเชือ่ ม
และสายดิน รวมถึงวัสดุอปุ กรณเกีย่ วของกับงาน
เชื่อมทั้งหมดเพื่อใหแนใจวามีความเหมาะสม
และอยูใ นสภาพสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย
ทั้งนี้ การตอสายเชื่อมและสายดินควรตรวจซ้ํา
อยางนอย 2 รอบเพือ่ ความมัน่ ใจ
 จงจําไววา สายทีต
่ อไมถกู ตอง สายไม
ไดขนาด สายคุณภาพต่าํ และ/หรือ สายมีสภาพ
ชํารุด มีความเสีย่ งจะเกิดกระแสไฟฟาลัดวงจร
ทําใหชอตหรือดูดผูป ฏิบตั ิงานได
 สวมชุ ดปฏิ บั ติ ง านรวมถึ ง ถุ ง มื อและ
รองเทาที่มีสภาพดีและแหงเพื่อปองกันไมใหมี
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สถานะเปนตัวนําไฟฟา
 ปฏิ บั ติ ง านเชื่ อมบนพื้ นที่ แห ง และ
ปราศจากขยะมูลฝอย หากจําเปนตองเชื่อมบน
พื้นเปยกชื้น ตองสวมรองเทายาง หรือยืนบน
แผนไมแหง ทัง้ นี้ หามเชือ่ มหรือตัดชิน้ งานทีว่ าง
แนบอยูบนพื้นคอนกรีตโดยไมมีที่รองรับอยาง
เหมาะสม
 การหุ มด วยวัส ดุเป นฉนวนไฟฟ ากั้ น
ระหวางตัวผูเ ชือ่ มและชิน้ งานจะชวยปองกันการ
เกิดไฟดูดไดดี โดยเฉพาะในกรณีตองนั่งหรือ
เอนตัวทํางาน หรือเมือ่ ทํางานในทีอ่ ับชื้น

รวมถึงวงจรและชิ้นสวนของเครื่องเชื่อมในการ
เขื่อมทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติ ลวนมี
กระแสไฟฟาเดินอยูท งั้ สิ้น ดังนั้น จงหลีกเลีย่ ง
การสัมผัสสิง่ ตางๆ เหลานีข้ ณะปฏิบตั งิ านเชือ่ ม
และควรสวมถุงมือทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ า นทานกระแส
ไฟฟาไวตลอดเวลาจนกวาจะเสร็จงาน

เครื่องเชื่อมที่ใชกระแสไฟฟาสลับจะ
ตองตอเขากับแหลงจายไฟทีม่ เี ฟสและขัว้ เดียวกัน
ไมควรใชเครือ่ งเชือ่ มทีใ่ ชในไฟฟากระแสตรงและ
ไฟฟากระแสสลับบนชิน้ งานเดียวกันและในเวลา
เดียวกัน
 อยาพันสายไฟไวรอบตัวเพราะฉนวน
หุมสายไฟอาจอยูในสภาพชํารุด
 เลือกใชมือจับลวดเชื่อมใหเหมาะสม
กับไฟฟาทีใ่ ชเพือ่ หลีกเลีย่ งการเกิดความรอนสูง
แตหากเกิดความรอนจัด อยาแชมอื จับลวดเชือ่ ม
ลงในน้าํ ทั้งนี้ ในทุกกรณีของการเชือ่ ม หามทิง้
มือจับลวดเชื่อมไวโดยไมดูแล
 ตระหนักไวเสมอวา “ไฟฟาชอตทําให
เสียชีวติ ได” การจับชิน้ สวนทีม่ กี ระแสไฟฟาเดิน
อยูจ ะทําใหเกิดไฟฟาชอตหรือไหมเกรียม ทันทีที่
เครื่องเชื่อมเปดทํางาน ลวดเชื่อมและชิ้นงาน

ในกรณีหลีกเลี่ยงไมไดหรือจําเปนจะ
ตองเชื่อมโลหะในลักษณะเสี่ยงจะเกิดอันตราย
เชน เชือ่ มในบริเวณชืน้ แฉะ สวมใสเสือ้ ผาเปยก
บนโครงสรางเหล็ก ยืนบนพื้นตระแกรงเหล็ก
เชือ่ มในทานัง่ คุกเขา หรือนอนบนนัง่ รานเหล็ก
สัมผัสพืน้ เปยก ฯลฯ แนะนําใหปฏิบัตดิ ังนี้
 มีผช
ู ว ยอยางนอย 1 คน
 ใชเครือ
่ งเชือ่ มไฟฟากระแสตรง (DC)
ชนิดแรงเคลือ่ นไฟฟาคงทีแ่ บบกึง่ อัตโนมัติ หรือ
 ใชเครือ
่ งเชือ่ มไฟฟากระแสสลับ (AC)
ชนิดลดแรงเคลือ่ นไฟฟา
 ปลดสายป อนกระแสไฟฟ า (Input)
หรือหยุดเครือ่ งเชือ่ มกอนทําการติดตัง้ หรือซอม
บํารุงอุปกรณ ในการปลดไฟฟาออก ใหทาํ ตาม
มาตรฐาน OSHA 29 CFR 1910.147
 ไม ค วรต อสายหั วเชื่ อ มหรื อ สายจั บ





ชิน้ งานมากกวา 1 สาย
 ปดเครื่องเชื่อมทุกครั้งเมื่อไมใชงาน
 ในการใชเครือ
่ งเชือ่ มแบบ Inverter DC
หลังเสร็จงานใหปด Inverter ปลดสายไฟฟาและ
คลายประจุทสี่ ะสมใน Capacitor ตามคําแนะนํา
ในคูม อื การบํารุงรักษากอนจะสัมผัสกับชิน้ สวน
ใดๆ ของเครือ่ งเชือ่ ม

ความรอนจากงานเชื่อม
การเชือ่ มอารกทุกครัง้ จะเกิดความรอนจัด
ทีจ่ ุดกําเนิดตรงปลายลวดเชือ่ ม อุณหภูมิสูงสุด
อยูใ นชวง 3,300-5,500 องศาเซลเซียส จากนัน้
จะมีการถายเทความรอนไปยังชิ้นงานและวัตถุ
ที่อยูใกลเคียงและโดยรอบดวยการนํา การพา
และการแผรังสี อีกทั้งระหวางการเชื่อมจะเกิด
ประกายไฟ สะเก็ดไฟ ลูกไฟ โลหะหลอมเหลว
สแลก ฯลฯ สงผลใหบริเวณปฏิบตั ิงานเชือ่ ม
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รวมถึงชิน้ งานและวัสดุอปุ กรณตา งๆ มีแนวโนม
จะเปนอันตรายตอผูท าํ การเชือ่ มทัง้ ทางตรงและ
ทางออม อาทิ
 ผิ วหน าวั ตถุ ที่ เป น ชิ้ น งาน หรื อส วน
ประกอบของอุปกรณเชือ่ ม รวมถึงลวดเชือ่ ม มี
สภาพรอนจัดหากสัมผัสหรือจับโดยไมมีเครื่อง
ปองกัน ผิวหนังจะเกิดการไหมเปนแผลพุพองได
 ประกายไฟ สะเก็ดไฟ ลูกไฟ รวมถึง
รังสีความรอนจากการเชือ่ มสามารถทําอันตราย
ตอผิวหนังและอวัยวะทีไ่ มไดรับการปองกันโดย
การเผาไหมและทําใหเกิดบาดแผลฉกรรจ
 ความรอนจากการเชื่อมในรูปแบบตางๆ
ดังกลาวขางตนสามารถทําใหเกิดเพลิงไหมหรือ
ระเบิดไดหากไปสัมผัสกับของเหลวไวไฟ แกส
ไวไฟ วัตถุระเบิด สารเกิดปฏิกิริยาสูง ฯลฯ
 ความรอนจากการเชื่อมทําใหวัตถุติด
ไฟงายหรือพรอมลุกติดไฟ เชน ไมขดี ไฟ ไฟแช็ค
บรรจุแกส เศษกระดาษหรือเศษผาเปอ นน้าํ มัน
และอื่นๆ เกิดการไหมโดยไมคาดคิดไวกอ น
 การเชือ
่ มอารกในพืน้ ทีป่ ด เชน ถัง ทอ
บรรจุซึ่งมีหรือเคยมีไอสารไวไฟอยูข างใน หาก
ไมไดทาํ ความสะอาดใหหมดจด ความรอนจาก
การเชือ่ มจะจุดติดไอสารเหลานัน้ ทําใหลุกไหม
หรือระเบิดอยางรุนแรงโดยผูปฏิบัติงานอาจจะ
ไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได
แนวทางปองกันอันตราย
 สวมชุดและอุปกรณปองกันชนิดตาน
ทานความรอนและเปลวไฟ โดยตองอยูใ นสภาพ
ที่แหงและปราศจากคราบน้ํามัน
 หามจับชิ้นงานที่รอนจัดดวยมือเปลา
โดยปราศจากเครือ่ งปองกันอยางเด็ดขาด

การเคลือ่ นยายชิน้ งานรอนจัด ควรใช
เครื่องมือเหมาะสม และ/หรือ สวมถุงมือนิรภัย
สําหรับงานเชือ่ มทีเ่ ปนฉนวนกันความรอน รวม
ทั้งสวมเสื้อผาปองกันผิวไหม
 ควรมีระยะเวลาปลอยใหชิ้ นงานและ
อุปกรณเชือ่ มเย็นลง ไมควรทําตอเนือ่ งเปนเวลา
นานจนเกิดความรอนเกินขีดจํากัด
 ปฏิบต
ั งิ านอยางระมัดระวังเพือ่ ปองกัน
ตนเองและผูอื่นไมใหไดรับอันตรายจากลูกไฟ
สะเก็ดไฟ ประกายไฟ หรือโลหะหลอม
 หามทําการเชือ
่ มในบริเวณทีส่ ะเก็ดไฟ
สามารถกระทบวัสดุไวไฟ ไมวาจะเปนของแข็ง
ของเหลว หรือแกส ก็ตาม
 สารไวไฟและวั ตถุ ติ ดไฟง ายทุ กชนิ ด
ควรใหอยูห า งจากบริเวณทําการเชือ่ มอยางนอย
11 เมตร (35 ฟุต) ถาเปนไปได ใหคลุมดวยวัสดุ
ตานทานความรอนและเปลวไฟ เชน แผนฉนวน
ผาหมกันไฟ ฯลฯ
 ระมั ดระวั ง ไม ให ส ะเก็ ดไฟหรื อโลหะ
หลอมกระเด็นหรือแทรกไปตามรอยแตกเล็กๆ
บริเวณพืน้ หรือผนัง
 กรณีตอ
 งการเชือ่ มถังหรือทีบ่ รรจุอนื่ ๆ
ซึ่งมีหรือเคยมีไอสารไวไฟ แกสติดไฟได หรือ
วัตถุระเบิด ตองทําความสะอาดหรือจํากัดอนุภาค


อันตรายเหลานัน้ ใหหมดไป หรือเหลือปริมาณ
ต่ํากวาคากําหนดเสียกอน เพื่อปองกันไฟไหม
หรือการระเบิด
 ในทางปฏิบต
ั ิ ใหทาํ การเชือ่ มตรงจุดที่
ไมหา งจากเครือ่ งเชือ่ มมากเกินไป เพือ่ เปนการ
หลีกเลีย่ งการใชสายเชือ่ มยาวซึง่ อาจเปนอุปสรรค
ทําใหเกิดการลาชาในการแกปญหาขัดของของ
สายเชือ่ มและเครือ่ งเชือ่ มจนเกิดไฟฟาชอตหรือ
อัคคีภยั ขึน้ ได
 ปลดลวดเชือ
่ มออกจากคีมจับเมือ่ ไมได
ใชงาน
 ปฏิบต
ั งิ านเชือ่ มในสถานทีม่ กี ารระบาย
อากาศทีเ่ หมาะสมเพือ่ ปองการสะสมของความ
รอนและอนุภาคชนิดติดไฟไดอันอาจทําใหเกิด
ไฟไหมหรือการระเบิดได
 เตรี ย มอุ ป กรณ ดั บ เพลิ ง ที่ ไ ด รั บ การ
รับรองไวใชในกรณีฉุกเฉิน
 หากจําเปนหรือมีความเสีย
่ งสูง ตองจัด
ใหมีผเู ฝาระวังอัคคีภัย (Fire Watcher) ระหวาง
ปฏืบัติงานเชื่อมเพื่อดูแลและปองกันไมใหเกิด
เพลิงไหมโดยเฉพาะ
REFERENCE
1. ANSI/American Welding Society
Z49.1, Safety in Welding, Cutting and Allied
Processes
2. ANSI/ISEA Z87.1, Occupational and
Educational Eye and Face Protection Devices
3. OSHA 29 CFR 1910.133(a)(5), Eye
and Face Protection; Filter Lenses for
Protection Against Radiant Energy
4. OSHA 29 CFR 1910, the Control of
Hazardous Energy (Lockout/Tagout)
5. Guidelines for Shielded Metal Arc
Welding (SMAW); Miller Electric Mfg. Co., USA
6. Manual Metal Arc Welding (MMAW)
or Shield Metal Arc Welding (SMAW); Article
Online, http://www.meeboard.com/users/
weld/imgupload/4-3.pdf
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ในป 1981 “Hornell” ผูผ ลิตหมวกเชือ่ ม
ชั้นนําของประเทศสวีเดนแนะนําผลิตภัณฑที่มี
ชื่อวา “SpeedglasTM Auto-Darkening Filter”
ใชเลนสปองกันแสงจาจากการเชื่อมเปน LCD
(Liquid Crystal Display) สามารถปรับความเขม
ไดเองโดยอัตโนมัติ โดยใชเซ็นเซอร ตรวจจับ
ความสวางของแสงอารกแลวสงสัญญาณกลับ
มาที่หนวยควบคุมเพื่อปรับระดับความมืดของ
LCD ใหเหมาะสมในชั่วเวลาแคเสี้ยววินาที
เดือนมกราคมป 2004 บริษัท 3M ซือ้
กิจการของ “Hornell” ทัง้ หมด รวมถึงสิทธิบตั ร
และชื่อสินคา “SpeedglasTM Auto-Darkening
Filter” ปจจุบันหมวกเชื่อมปรับแสงอัตโนมัติ
รุน นีผ้ ลิตและจัดจําหนายทัว่ โลกโดย 3M
ดวยหมวกเชื่อมปรับความเขมเลนสได
อัตโนมัติ ผูป ฏิบตั งิ านเชือ่ มไมตอ งเสียเวลาปรับ
เปลีย่ นเลนสทมี่ คี วามเขมตรงกับแสงจาทีเ่ กิดขึน้
ไมตองขยับตําแหนงเลนสโดยการกมหรือเงย
ศีรษะขณะสวมหมวกเชื่อม โดยเฉพาะในชวง
กอนเริม่ อารกซึง่ จะตองใชเลนสความเขมสูงและ
ยื่นหนาไปใกลชิ้นงานเพื่อใหมองชิ้นงานถนัด
ปองกันไมใหงานบกพรอง เนือ่ งจากเลนสปรับ
ความเขมอัตโนมัติจะไมเพิ่มความเขมจนกวา
จะมีลาํ แสงอารก ดังนัน้ จึงมองชิน้ งานไดชดั เจน
ในชวงเตรียมการเชื่อม นอกจากนัน้ ผูเชือ่ มยัง
สามารถเชือ่ มดวยทาทางและตําแหนงทํางานเดิม
ทําใหเชือ่ มไดตอเนือ่ งและมีประสิทธิภาพสูงขึน้
ทีส่ ําคัญ ผูป ฏิบตั ิงานไมมคี วามจําเปนตองถอด
หมวกตัง้ แตเริ่มเชื่อมจนงานเสร็จ จึงทําใหไมมี
ความเสีย่ งจะไดรบั แสงจาโดยไมตงั้ ใจ
หลังจากแนะนําตัวครัง้ แรกเมือ่ 35 ปกอ น
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หมวกเชื่อมปรับความเขมเลนสอัตโนมัติไดรับ
ความนิยมอยางแพรหลายภายในเวลาไมนานนัก
ไมกี่ปตอมา มีหลายบริษัทผลิตสินคาประเภท
เดียวกันออกมาแขงขันเพื่อแยงสวนแบงตลาด
โดยไดทาํ การพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนือ่ งทัง้
ดานเทคโนโลยีและการออกแบบรูปทรง
ทุกวันนี้ หมวกเชือ่ มปรับความเขมเลนส
อัตโนมัตเิ ปนอุปกรณความปลอดภัยในงานเชือ่ ม
ขายดีอนั ดับตนๆ เพราะคุณภาพดี ราคาไมแพง
เกินไป และมีรปู แบบทันสมัยใหเลือกนับไมถว น
ในประเทศสหรั ฐอเมริกา หมวกเชื่ อม
ปรับความเขมเลนสอัตโนมัติที่จะวางจําหนาย
ตองเปนผลิตภัณฑผานการทดสอบและไดการ
รับรองตามมาตรฐาน ANSIZ 87.1 ซึง่ กําหนด
ใหมคี ณ
ุ สมบัตปิ อ งกันรังสีอลุ ตราไวโอเลต (UV)
และรังสีอินฟราเรด (IR) ทีเ่ กิดจากการเชือ่ มได
ทั้งหมด แมยังไมไดปรับใหเปนเลนสมืดก็ตาม
ปจจุบนั หมวกเชือ่ มปรับความเขมเลนส
อัตโนมัติขายทั้งในตลาดอุปกรณเซฟตี้และทาง
อินเตอรเน็ต มีแบบผลิตภัณฑใหเลือกมากมาย
คุณภาพก็ขึ้นอยูกบั แบรนดสินคา ถามีชอื่ เสียง
ชั้นแนวหนาราคาคอนขางแพง แตถาเปนยี่หอ
พืน้ ๆ หรือไมคอยดัง ราคาจะถูกลง แตโดยรวม
แลวถือวาราคาเหมาะสมตามเกรดสินคาและ
คุม คากับเงินทีจ่ า ยไป
คุณสมบัติหมวกเชือ่ มปรับความเขมเลนส
อัตโนมัตทีม่ จี ําหนายทัว่ ไปในปจจุบัน อาทิ
 ใชเลนสแบบจอ LCDควบคุมดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ปรับความเขมจากสวางไปมืด
ไดภายในเวลา 1-2 มิลลิวนิ าที (0.001-0.002
วินาที) และปรับกลับจากมืดมาสวางรวดเดียว

ภายใน 20-100 มิลลิวนิ าที (0.02-0.1 วินาที)
รวมทัง้ สามารถตัดระบบปรับแสงอัตโนมัติ เมือ่
ไมมีการใชงานเกิน 20 นาที โดยเฉลี่ย ทั้งนี้
ตัวเลขจะมีการแขงขันกันมาก ขึน้ อยูก บั รุน หรือ
แบรนดสินคาวาสามารถเชื่อถือไดแคไหน
 ระดับความเขมของเลนสสําหรับการ
ใชงานอยูใ นชวง Number 9-13 ในอเมริกา บาง
ยีห่ อปรับไดที่ Number 5 และ 8-13
 ใช พ ลั ง งานจากภายนอกป อนระบบ
เซ็ นเซอร และอิ เล็ กทรอนิ ก ส ป รั บเลนส เช น
แบตเตอรี โซลารเซล เปนตน
 แผ น กั้ น หน า จอ LCD ทํ า ด ว ยวั ส ดุ
โพลีคารบอเนต ทนความรอน ถอดเปลีย่ นงาย
 หนากากทําจากพลาสติ กชนิดพิ เศษ
ทนความรอน ไมออ นตัว มีนา้ํ หนักเบา และไม
ทําใหเกิดอาการเมื่อยคอเมื่อทํางานติดตอกัน
เปนเวลานาน
 สายรั ดศี รษะออกแบบมาให นุ มและ
ไมระคายเคือง สามารถปรับขนาดใหกระชับได
ตามความตองการ
 อุณหภูมก
ิ ารปฏิบตั ิงาน -5 ถึง 55 C
 คุณสมบัตเิ ฉพาะของรุน
 ผลิตภัณฑ

