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การเชือ่มอารก เปนหนึง่ในกระบวนการ
เชือ่มโลหะท่ีมีอยูดวยกนัมากกวา 40 ชนดิ ชือ่
เต็มคือ “การเช่ือมอารกไฟฟาดวยลวดเช่ือม
หุมฟลกัซ” (SMAW; Shield Metal Arc Welding)
นยิมใชกันอยางแพรหลายในการเชือ่มงานและ
ผลิตภัณฑตาง ๆ เชน ทอสงน้ํามัน ทอสงแกส
ชิน้สวนเคร่ืองจกัร งานโครงสราง ฯลฯ เนือ่งจาก
ปฏิบติังานงาย ไมยุงยาก ใชตนทุนตํ่า แตใหงาน
คุณภาพสงู สามารถเชือ่มเหล็กและโลหะอ่ืนท่ีมี
ความหนาต้ังแต 0.05 นิว้ (1.2 ม.ม.) ข้ึนไป โดย
เปนกระบวนการตอโลหะใหเชื่อมติดกันโดยใช
ความรอนท่ีเกดิจากการอารกระหวางลวดเชือ่ม
หุมฟลักซ (Electrode) กบัชิน้งาน (Base Metal)
ซึ่งความรอนท่ีเกิดข้ึนบริเวณปลายลวดเชื่อมมี
อุณหภูมิประมาณ 5,000-6,000 องศาเซลเซยีส
เพื่อหลอมละลายโลหะใหติดกัน โดยแกนของ
ลวดเชือ่มทําหนาท่ีเปนตัวนาํไฟฟาและเปนโลหะ
เติมลงในแนวเชื่อม สวนฟลักซท่ีหุมลวดเชื่อม
เม่ือไดรับความรอนจะหลอมละลายแลวปกคลุม
แนวเชื่อมเอาไวเพือ่ปองกนัอากาศภายนอกเขา
ทําปฏิกริิยากับแนวเชื่อมพรอมกับชวยลดอัตรา
การเยน็ตัวของแนวเชือ่มทําใหรอยเชือ่มมีความ
เหนียว เม่ือเย็นตัวลง ฟลักซจะแข็งและเปราะ
เรียกวา “สแลก” (Slag)

องคประกอบในการเช่ือมอารก SMAW
ทีส่ําคญั ไดแก

 การอารก (Arc) หรือลําแสงอารก คือ
การปลอยกระแสไฟฟาผานอะตอมแกสทําให
เกิดการว่ิงปะทะกันของอิเลกตรอนและอิออน
ภายในอะตอมของแกสนัน้ ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา
อุณหภูมิจะสงูข้ึนโดยทันทีทันใดแสดงใหเห็นเปน
แสงสวางจา และอากาศโดยรอบขยายตัวอยาง
รวดเร็วและมีแรงดันอากาศเพิม่ข้ึน ท้ังนี ้ความ
รอนสงูสดุจะเกดิข้ึนท่ีศูนยกลางของลําแสงอารก
หรือบริเวณท่ีมีความเขมขนในการเคล่ือนท่ีสูง
โดยเฉล่ียอยูท่ี 3,300-5,500 องศาเซลเซยีส ซึง่
สามารถทําใหเหล็กแกนลวดเชื่อมและชิ้นงาน
หลอมละลายกลายเปนของเหลวเชื่อมประสาน
เปนเนือ้เดียวกนัเม่ือเยน็ลง ดังนัน้ อันตรายของ
ลําแสงอารกก็คือความรอนสูงและแสงจาท่ีชาง

เชือ่มตองหาทางปองกันกอนลงมือปฏิบัติงาน
 กระแสเช่ือม (Welding Current) เปน

กระแสไฟฟาไดจากเคร่ืองเชือ่ม ลักษณะเฉพาะ
คือแรงเคล่ือนตํ่าและกระแสสงู มี 2 ชนดิ ไดแก

 กระแสไฟสลับ (Alternating Current:
AC) เปนกระแสไฟซึ่งมีทิศทางการเคล่ือนท่ี
สลับกนัเปนคล่ืน (Wave) โดยใน 1 รอบ (Cycle)
จะมีกระแสผาน 0 จาํนวน 2 คร้ัง ผานคล่ืนบวก
และคล่ืนลบอยางละ 1 คร้ัง ซึง่ใน 1 วินาทีจะเกดิ
การสลับลักษณะนี้จาํนวน 50 คร้ัง หรือท่ีเรียก
วา 50 เฮิรตซ (Hz; Hertz) จากการเคล่ือนท่ีของ
กระแสสลับดังไดกลาวมา จะมีผลทําใหเปลว
อารกเปล่ียนขนาดตลอดเวลา เห็นไดจากเปลว
อารกจะอยูไมนิ่งขณะเชื่อม ดังนั้นชางเชื่อมจึง
ตองใชทักษะฝมือในการควบคุมอารกเพือ่ใหได
คุณภาพของแนวเชือ่มตามมาตรฐานกาํหนด

 กระแสไฟตรง (DC; Direct Current)
เปนกระแสไฟฟาท่ีมีอีเลกตรอนเคล่ือนท่ีตาม
ความยาวของตัวนาํไปทิศทางเดียวกนัเทานัน้ ซึง่
การเคล่ือนท่ีของอิเลกตรอนดังกลาวเหมือนกบั
น้ําประปาท่ีไหลในทอ กระแสไฟฟาสลับมีการ
เปล่ียนข้ัว 100 คร้ังตอวินาที (50 Cycle) แต
กระแสไฟฟาตรงจะไหลจากข้ัวหนึง่ไปตลอดโดย
ไมมีการเปล่ียนแปลงข้ัว สงผลใหกระแสเชื่อม
เรียบ เปลวอารกมีเสถยีรภาพและสมํ่าเสมอ ให
ความรอนในการหลอมเหลวโลหะคงท่ีมากกวา
กระแสไฟฟาสลับ

อันตรายของกระแสไฟฟาใชในการเชือ่ม
ท่ีจะตองเตรียมการปองกัน เชน ไฟฟาลัดวงจร
ทําใหเกดิไฟไหม ไฟฟาชอ็ตชางเชือ่มเนื่องจาก
มีสภาพเปนตัวนํา ฯลฯ
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 เครือ่งเช่ือม (Welding Machine) ตาม
ลักษณะพืน้ฐานจะสามารถแบงเคร่ืองเชือ่มออก
เปน 2 ประเภท ไดแก เคร่ืองเชือ่มกระแสคงท่ี
(Constant Current) และเคร่ืองเชือ่มแรงเคล่ือน
คงท่ี (Constant Voltage) ความแตกตางของ
เคร่ืองเชื่อมท้ัง 2 ประเภท พิจารณาไดจากการ
เปรียบเทียบลักษณะของ Volt-ampere Curves
ซึง่ Curves ไดจากการกาํหนดจดุระหวางกระแส
เชือ่มกบัแรงเคล่ือนใขณะเชือ่ม โดยใหแกนนอน
เปนกระแสเชือ่ม สวนแกนต้ังจะเปนแรงเคล่ือน
คงท่ี ท้ังนี ้หากแบงเคร่ืองเชือ่มตามชนดิพลังงาน
สําหรับใชในการขับเคล่ือนกระบวนการเชือ่มมี
5 ชนิด ดังตอไปนี้

 เคร่ืองเชื่อมกระแสตรงขับดวยเคร่ือง
ยนต (Engine Drive Welding Machine) ทํางาน
โดยใชเคร่ืองยนตเปนตนกําลังขับเคล่ือนเคร่ือง

Machine) ประกอบดวยหมอแปลงไฟฟาและ
ซลิิกอนหรือซลิิเนยีมท่ีทําหนาท่ีแปลงกระแสไฟ
สลับใหเปนกระแสไฟตรง

 เคร่ืองเชือ่มแบบผสมหมอแปลงเคร่ือง
เรียงกระแส (Transformer-rectifier Welding
Machine) ผลิตกระแสไฟฟาสลับท่ีใหผลดีกับ
การเชือ่มดวยลวดเชือ่มบางชนิด แตสามารถใช
Generator หรือ Rectifier เปล่ียนกระแสไฟสลับ
ใหเปนกระแสไฟตรงสําหรับใชกับลวดเชื่อมท่ี
ตองเชื่อมดวยกระแสไฟตรง

 เคร่ืองเชือ่มแบบอินเวอรเตอร (Inverter
Welding Machine) เปนเคร่ืองเชื่อมท่ีใชวงจร
อิเล็กทรอนกิสในการควบคุมกระแสไฟท่ีใชเชือ่ม
ซึง่เปนแบบกระแสตรง (DC) น้าํหนกัเบา พกพา
สะดวก และสามารถใชกับไฟฟาตามบานเรือน

ขนาด 220 โวลต รวมท้ังปรับปริมาณกระแส
ไฟฟาไดต้ังแต 5-150 แอมแปร

 ลวดเช่ือมไฟฟา (Electrode) ในท่ีนี้
หมายถึงลวดเชื่อมหุมฟลักซซึ่งเปนลวดเชื่อม
แบบสิน้เปลือง (Consumable) ซึง่ทําหนาท่ีเปน
ข้ัวไฟฟาสาํหรับการเชือ่มอารค มาตรฐาน AWS
(American Welding Society) แบงลวดเชือ่มตาม
ชนดิของโลหะท่ีเชือ่มได ท่ีนิยมใชกันมากไดแก

 AWS-A 5.1 ลวดเชือ่มเหลก็กลาคารบอน
สาํหรับงานโครงสรางท่ัวไป

 AWS-A 5.3 ลวดเชือ่มอะลูมิเนยีมและ
อะลูมิเนียมผสม

 AWS-A 5.4 ลวดเชือ่มเหลก็กลาโครเมียม
และเหล็กกลาโครเมียมนิกเกิล หรือลวดเชื่อม
สแตนเลส

 AWS-A 5.5 ลวดเชื่อมเหล็กกลาผสมต่ํา
 AWS-A 5.6 ลวดเชื่อมทองแดงและ

ทองแดงผสม
 AWS-A 5.11 ลวดเชื่อมนิกเกิลและ

นิกเกิลผสม
 AWS-A 5.15 ลวดเชือ่มเหล็กหลอ

กําเนิด (Generator) ใหจายกระแสไฟตรงออก
มาเหมือนกบัเคร่ืองเชือ่มแบบมอเตอร สามารถ
เคล่ือนท่ีได เหมาะสาํหรับงานสนามท่ีไมมีไฟฟา
ใชหรือหาไดยาก ปจจุบนัมีผูพฒันาเคร่ืองเชือ่ม
ชนดินีใ้หผลิตกระแสไฟสลับ 220 โวลต เพือ่ใช
กบัระบบสองสวาง หรืออุปกรณชวยการทํางาน
เชน สวาน หินเจยีร เปนตน ทําใหไดประโยชน
ใชสอยคุมคามากยิง่ข้ึน

 เคร่ืองเชื่อมชนิดกระแสตรงขับดวย
มอเตอรไฟฟา (Motor Generator Welding Machine)
เคร่ืองเชื่อมชนิดนี้ทํางานโดยรับไฟฟากระแส
สลับปอนเขามอเตอรใชในการขับ Generator
เพื่อจายกระแสไฟตรงท่ีมีความเรียบสําหรับใช
ในการเชื่อม

 เคร่ื องเชื่ อมแบบหมอแปลงไฟฟา
(Transformer Welding Machines) เปนเคร่ือง
เชือ่มท่ีนิยมใชกันท่ัวไป ราคาถกู น้าํหนักเบา มี
ขนาดเล็กกวาเคร่ืองเชือ่มแบบอ่ืนๆ แตจะผลิต
เฉพาะกระแสไฟสลับ (AC) เทานัน้

 เคร่ืองเชื่ อมกระแสตรงแบบเคร่ือง
เรียงกระแส (Rectifier Type DC Welding

Welding Accessories

Welding Electrode
Inverter
Welding
Machine
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 คมีจับลวดเช่ือม (Electrode holders)
เปนตัวนํากระแสจากเคเบิ้ลไปยังลวดเชื่อม มี
ฉนวนหุมเพื่อปองกันความรอน ตัวคีมทําจาก
โลหะท่ีมีสภาพการนําไฟฟาสูง น้ําหนักเบา มี
ความสมดุล ถอืไดกระชบัมือ สามารถหนบีลวด
ไดงายแตม่ันคง ท้ังนี้ ขนาดของคีมตองสมดุล
กับเคร่ืองเชื่อม เชน เคร่ืองเชื่อมขนาด 400

อันตรายจากการเช่ือมโลหะ
American Welding Society จําแนก

อันตรายหลักท่ีเกิดจากการเชือ่มไว ดังนี้
 ควันจากการเชือ่ม
 แสงและรังสจีากการเชือ่ม
 กระแสไฟฟาจากการเชื่อม
 ความรอนจากการเชื่อม
ควันจากการเช่ือม
ในกรณีนีร้วมถงึฟมู (ไอโลหะ) และแกส

อันตรายชนิดตางๆท่ีชางเชื่อมจะตองไมสูดเขา
ปอดไมวาจะต้ังใจหรือไมกต็าม รวมถงึภาวะขาด
อากาศหายใจ โดยตองดําเนนิการปองกนัอยาง
สุดความสามารถ ดังตอไปนี้

 ควันและฝุนเชื่อม (Welding Fumes &

Welding Dusts) เปนอนภุาคท่ีติดเขาไปกบัลม
หายใจและสะสมอยูในชองวางของปอดจนกระท่ัง
เกดิการอักเสบ หรือถงึข้ันเปนมะเร็ง อาการปวย
เกิดจากควันของโลหะเปนอันตรายสูงสุดอยาง
หนึง่ในงานเชือ่มโดยเกดิจากการเปล่ียนรูปแบบ
ออกไซดของโลหะประเภทตางๆ เชน สังกะสี
ออกไซดสาหรับเคลือบผิวโลหะ สารแคลเซี่ยม
ฟลูออไรด (CaF2) ท่ีละเอียดออนซึง่เกดิจากสาร
พอกหุมแกนลวดเชือ่มท่ีเปนดาง (Basic Coated
Lime-Fluoride or Low-Hydrogen) ไมสลายตัว
ในสภาวะปกติ อีกท้ังมีปฏิกิริยาสงูเม่ือผสมกับ
บรรยากาศท่ีมีความชืน้แลวเกิดเปนกรดไฮโดร
ฟลูออริก (HF) หากเขาสูระบบหายใจและละลาย
ในรางกายในปริมาณท่ีพอเหมาะจะทําใหเกิด
การเจบ็ปวยอยางรวดเร็ว

แอมแปร ตองใชคีมจับท่ีใหญกวาท่ีใชกบัเคร่ือง
เชือ่มขนาด 200 แอมแปร

 สายเช่ือม (Cable) เปนตัวนํากระแส
ไฟฟาในการเชือ่มม ี 2 สายคือ สายเชือ่มและสาย
ดิน ทําจากลวดทองแดงท่ีเปนเสนขนาดเล็กๆ
หลายเสนรวมกนัทําใหสายเชือ่มสามารถโคงงอ
ตัวได โดยขนาดของสายท่ีใชจะใหญเปนสดัสวน
กับปริมาณกระแสเชื่อมและระยะหางระหวาง
จุดเชื่อมกับเคร่ืองเชือ่ม (ตูเชือ่ม) ท่ีเพิ่มข้ึน แต
สายยาวจะใหแรงดันไฟฟา (Voltage) ลดลง

 ตัวยึดช้ินงานพรอมสาย (Ground
Clamps & Cable) ใชยึดชิน้งานแลวตอเขากับ
วงจรเคร่ืองเชือ่มเพือ่ใหเปนสายดิน ทําจากวัสดุ
ท่ีเปนตัวนาํไฟฟา เชน ทองแดง เปนตน

 แกส (Gases) ขณะเชือ่มโลหะจะเกิด
แกสอันตรายตางๆ อาทิ คารบอนมอนออกไซด
ไนโตรเจนออกไซด โอโซน และอ่ืนๆ ทําใหเกิด
ผลกระทบดานลบตอสขุภาพรางกายของผูปฏิบติั
งาน ดังตอไปนี้

 ระคายเคืองท่ีตา จมูก และลําคอ อาจ
ทําใหหมดสติได

 ทําใหเกดิอักเสบท่ีปอด (Inflammation
of the Lung)

 น้ําทวมปอด (Pulmonary Edema)
ปอดบวม และมีน้ําสะสม

 สญูเสยีความยดืหยุนของเนือ้เยือ่ปอด
(Emphysema)

 ทําใหหลอดลมอักเสบเร้ือรัง (Chronic
Bronchitis)

 ฟมูโลหะผสม BAG 1 มีแคดเมียมเปน
องคประกอบ เปนอันตรายตอปอด ไต ระบบ
หมุนเวียนของเลือด ฯลฯ

 ฟูมของโลหะหลักประเภทนิเกิลและ
โครเมียม รวมถงึแมงกานสี ทองแดง แบลิเลียม
สารประกอบฟลูออไรดและวานาเดียม ฯลฯ เปน
อันตรายตอปอดและอวยัวะสาํคญัภายในรางกาย
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 การขาดอากาศหายใจ หมายถงึ ภาวะ
ท่ีควันแกสหรือฟูมจากงานเชื่อมเขาไปแทนท่ี
ออกซิเจนในบริเวณนั้น (สวนใหญเปนสถานท่ี
อับอากาศ) ทําใหออกซเิจนลดลงและไมพอใช
หายใจ อาจสงผลทําใหเสียชีวิตได

แนวทางปองกันอนัตราย
 ดําเนินการควบคุมทางวิศวกรรมโดย

ติดต้ังระบบระบายอากาศแบบท่ัวไป หรือแบบ
เฉพาะจดุ เพือ่กาํจัดควัน แกสพษิ และฟูม ให
หมดไปจากบริเวณปฏิบติังานเชือ่ม หรือควบคุม
ปริมาณไมใหเกินมาตรฐานกําหนด

 หากใชมาตรการควบคุมทางวิศวกรรม
ไมไดผล ใหใชอุปกรณปองกนัสวนบคุคลสาํหรับ
ปองกันระบบหายใจ (Respirators) หรือใชท้ัง
สองมาตรการพรอมกันหรือรวมกันเพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยยิง่ข้ึน

 กาํหนดข้ันตอนและวิธกีารปฏิบติังาน
ท่ีปลอดภัย อาทิ

 ออกคําเตือน “การเช่ือมทําใหเกิดควัน
ไอโลหะ แกสพษิ ฯลฯ และการหายใจเอาส่ิงเหลานี้
เขาไปเปนอันตรายรายแรงตอสุขภาพ”

นัน้ออกจากบริเวณท่ีจะเชือ่มไปแลว หรือพื้นท่ี
นัน้มีการระบายอากาศ และ/หรือ ผูปฏิบัติงาน
สวมคร่ืองชวยหายใจซึ่งใหการปองกันพอเพียง

แสงและรังสีจากการเช่ือม
ขณะปฏิบติังานเชื่อมจะเกดิแสงและรังสี

ชนดิตางๆ รวมถึง
 รงัสทีีม่องเห็นได (Visible Light Rays)

หรือแสงท่ีสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา เปน
แสงจามีความเขมขนสูง ความยาวคล่ืนอยูใน
ชวง  400-750 ไมครอน (ไมโครเมตร) หากผู
ปฏิบติังานเชือ่มมองแสงจาโดยไมผานเลนสท่ีมี
ความมืดเหมาะสมจะทําใหตาพราและมานจอตา
ดับชัว่ขณะหนึง่ ถาจองตอไปแมไมนานนกัจะสง
ผลใหประสาทตาระคายเคืองหรืออักเสบและอาจ
ถึงตาบอดได ท้ังนี ้รวมถึงผู ไมเกีย่วของกับการ

เชือ่มแตอยูในบริเวณใกลเคียงหรือเดินผาน จะ
ตองหลีกเล่ียงการมองแสงจาท่ีเกดิข้ึนมานัน้

 รังสีอินฟราเรด (Infrared Ray) เปน
รังสท่ีีมีความยาวคล่ืนต้ังแต 750 ไมครอนข้ึนไป
ประสาทตาไมสามารถจะมองเห็นได แตให
ความรอนสูงและเปนอันตรายตอผวิหนัง

 รังสีอุลตราไวโอเลต (Ultraviolet Ray)
ทุกคร้ังท่ีทําการเชื่อมอารกจะเกิดรังสีชนิดนี้

 การทํางานในพืน้ท่ีจาํกดั ใหทําเฉพาะ
บริเวณท่ีมีการระบายอากาศดีเทานัน้ หรือสวม
เคร่ืองชวยหายใจ เนือ่งจากควันเชื่อมและแกส
ในพืน้ท่ีอับอากาศหรือไมมีการระบายอากาศจะ
เขาแทนท่ีออกซเิจน ทําใหขาดอากาศหายใจซึง่
เปนอันตรายถงึตายได ท้ังนี ้ตองแนใจวา หายใจ
เอาแตอากาศบริสทุธิ์เขาไปขณะปฏิบติังาน

 ไมควรเชือ่มใกลแหลงการกาํจดัไขมัน
การทําความสะอาด หรือการพนสี ความรอน
หรือแสงอารกอาจทําปฏิกิริยากับไอสารกอให
เกดิความเปนพษิสงู

 อยาเชือ่มบนโลหะเคลือบ เชน เหล็ก
อาบสังกะสี เหล็กเคลือบตะกั่วหรือแคดเมียม
เนือ่งจากโลหะท่ีเคลือบทําใหเกดิไอมีความเปน
พษิสงูขณะทําการเชือ่ม ยกเวน ไดขจดัผวิเคลือบ

ข้ึนมาซึ่งเปนอันตรายตอตาและผิวหนังท่ีไมได
รับการปองกนัอยางถกูวิธหีรือเหมาะสม โดยจะ
ทําใหเกิดการระคายเคืองในเบาตาคลายกับมี
เม็ดทรายเขาไปอยูในตา ขณะท่ีผิวหนังจะถูก
เผาไหม เนือ่งจากรังสมีีสวนทําใหบริเวณทําการ
เชื่อมเกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีของโอโซน
ในบรรยากาศเหนือผิวหนัง

 รงัสเีอกซ (X-Rays) สวนใหญจะเกดิ
จากการเชือ่มดวยระบบอีเล็กตรอนบีม (EBW;
Electron Beam Welding) หากมีการสะสมใน
รางกายปริมาณมากจะทําใหเนือ้เยื่อถกูทําลาย
เซลลตาย ผมรวง เปนโรคเม็ดเลือดขาวมากเกนิ
(ลูคิเมีย) มีการเปล่ียนแปลงทาง DNA ฯลฯ เพือ่
ปองกนัรังสเีอกซเรยร่ัวซมึจะตองทําแผนปองกนั
รังสีในหองเชื่อมเปนอยางดี ผูปฏิบติังานเชือ่ม

Welding Accessories & Safety Equipments
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ตองไมไดรับรังสเีอกซไมเกนิ 5,000 milli-rems
ตอป หรือ 100 milli-rems ตอสปัดาห และการ
รับรังสเีอกซในอุตสาหกรรมจะตองอยูในเกณฑ
ไมเกิน 1/10 คร้ัง ของระดับปฏิบัติงานอาชีพ

แนวทางปองกันอนัตราย
 สวมอุปกรณปองกนัตาและหนา (Eye

and Face Protective Equipments) ท่ีเหมาะสม
ไดแก หมวกเชือ่ม (Welding Helmet) ซึง่มีเลนส
กรองแสงระบหุมายเลขแสดงคาความเขมตรงกบั
ลักษณะงานท่ีกําลังทําเพื่อปองกันรังสีเปนแสง
ท่ีทําใหตาบาดเจบ็ได ตามขอบงัคับ OSHA 29
CFR 1910.133(a)(5) Eye and Face Protection
แสดงไวในตาราง Filter Lenses for Protection
Against Radiant Energy

 สวมแวนตานิรภัยมีกระบังดานขาง
หรือท่ีครอบตานิรภัยไวใตหมวกเชื่อม

และ/หรือ สะเก็ดไฟกระเด็นจากการเชือ่ม
 แจงใหทราบหรือติดปายเตือนใหผู

ไมเกี่ยวของอยูหางจากจุดทํางานเชื่อมในรัศมี
50 ฟุต (15 เมตร) ข้ึนไป

กระแสไฟฟาจากการเช่ือม
ระบบไฟฟาในการเชือ่มอารกจะเร่ิมจาก

แหลงจายไฟและจบลงท่ีสายดิน (Ground) โดย
กระแสไฟฟาจะไหลผานสูชิ้นงาน กระแสไฟฟา

ท่ีมีประจุตรงกันขามจะไหลในทิศทางกลับกัน
แตจะตองไหลลงสูดินเพื่อใหวงจรสมบรูณ และ
ในการไหลลงสูดิน กระแสไฟฟาจะเลือกทางเดิน
สะดวกท่ีสุดเสมอ นั่นก็คือ “สายดนิ” ยกเวน ผู
ทําการเชือ่มไมไดตอสายดิน หรือสถานท่ีปฏิบติั
งานมีสภาพความเปนตัวนําสูง เชน เปยก ชืน้
มีน้าํขัง ฯลฯ กระแสไฟฟาอาจไหลผานรางกาย
ผูปฏิบัติงานทําใหไฟฟาชอ็ตถงึข้ันเสยีชวิีตได

โดยท่ัวไป กระแสไฟฟาท่ีใชในการเชือ่ม
อารกจะมีความตางศักย 80 โวลต การลัดวงจร
ของกระแสไฟฟาท่ีมีความตางศักยดังกลาวอาจ
ไมทําใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิต แตจะมีผลตอ
การควบคุมกลามเนือ้ซึง่อาจกอใหเกดิอุบติัเหตุ
เชน การพลัดตกจากนั่งราน เสียหลัก หรือลม
ศีรษะฟาดของแข็ง ฯลฯ รวมท้ังอุบติัภัยอ่ืน อาทิ
เปนแหลงความรอนทําใหเกิดอัคคีภัยหรือการ
ระเบดิ และในกรณรีางกายของผูเชือ่มสมัผสักบั
ข้ัวไฟฟาท่ีตางกันหรือตัวเปยกน้าํ กระแสไฟฟา
ท่ีไหลผานตัวผูทํางานเชื่อมอาจสูงถึงข้ันทําให
บาดเจบ็สาหัสหรือเสียชีวิตได

แนวทางการปองกันอนัตราย
 กอนปฏิบติังานเชือ่ม จะตองตรวจสอบ

สภาพของแหลงจายไฟเชือ่ม ตูเชือ่ม สายเชือ่ม
และสายดิน รวมถงึวัสดุอุปกรณเกีย่วของกบังาน
เชื่อมท้ังหมดเพื่อใหแนใจวามีความเหมาะสม
และอยูในสภาพสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย
ท้ังนี้ การตอสายเชื่อมและสายดินควรตรวจซ้ํา
อยางนอย 2 รอบเพือ่ความม่ันใจ

 จงจาํไววา สายท่ีตอไมถกูตอง สายไม
ไดขนาด สายคุณภาพตํ่า และ/หรือ สายมีสภาพ
ชํารุด มีความเสีย่งจะเกิดกระแสไฟฟาลัดวงจร
ทําใหชอตหรือดูดผูปฏิบติังานได

 สวมชุดปฏิบัติงานรวมถึงถุงมือและ
รองเทาท่ีมีสภาพดีและแหงเพื่อปองกันไมใหมี

 สวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว
หรือชดุหมี (Coverall) ท่ีสามารถปองกนัอันตราย
จากสะเกด็ไฟหรือลูกไฟ และไมลุกติดไฟงาย

 สวมรองเทาหุมขอหรือรองเทานิรภัย
(Safety Shoes) ตามความเหมาะสม

 สวมถงุมือหนงัชนดิไมเปดปลายนิว้มือ
 ใชฉากหรือท่ีบังตาปองกันผูไมเกี่ยว

ของกบัการปฏิบติังานไดรับอันตรายจากแสงจา

The Well-dressed (Safe) Welder

Safety Glasses

Working Leathers

Working Helmet

Working Gloves

Denim Pants

Leathers Boots (Tucked into Pants)
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สถานะเปนตัวนาํไฟฟา
 ปฏิบั ติงานเชื่ อมบนพื้ นท่ี แหงและ

ปราศจากขยะมูลฝอย หากจาํเปนตองเชื่อมบน
พื้นเปยกชื้น ตองสวมรองเทายาง หรือยืนบน
แผนไมแหง ท้ังนี ้หามเชือ่มหรือตัดชิน้งานท่ีวาง
แนบอยูบนพื้นคอนกรีตโดยไมมีท่ีรองรับอยาง
เหมาะสม

 การหุมดวยวัสดุเปนฉนวนไฟฟากั้น
ระหวางตัวผูเชือ่มและชิน้งานจะชวยปองกนัการ
เกิดไฟดูดไดดี โดยเฉพาะในกรณีตองนั่งหรือ
เอนตัวทํางาน หรือเม่ือทํางานในท่ีอับชื้น

รวมถึงวงจรและชิ้นสวนของเคร่ืองเชื่อมในการ
เข่ือมท้ังแบบกึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติ ลวนมี
กระแสไฟฟาเดินอยูท้ังสิ้น ดังนั้น จงหลีกเล่ียง
การสมัผสัสิง่ตางๆ เหลานีข้ณะปฏิบติังานเชือ่ม
และควรสวมถงุมือท่ีมีคุณสมบติัตานทานกระแส
ไฟฟาไวตลอดเวลาจนกวาจะเสร็จงาน

ชิน้งานมากกวา 1 สาย
 ปดเคร่ืองเชื่อมทุกคร้ังเม่ือไมใชงาน
 ในการใชเคร่ืองเชือ่มแบบ Inverter DC

หลังเสร็จงานใหปด Inverter ปลดสายไฟฟาและ
คลายประจท่ีุสะสมใน Capacitor ตามคําแนะนาํ
ในคูมือการบาํรุงรักษากอนจะสมัผสักบัชิน้สวน
ใดๆ ของเคร่ืองเชือ่ม

ความรอนจากงานเช่ือม
การเช่ือมอารกทุกครัง้จะเกดิความรอนจดั

ท่ีจุดกาํเนิดตรงปลายลวดเชือ่ม อุณหภูมิสูงสุด
อยูในชวง 3,300-5,500 องศาเซลเซยีส จากนัน้
จะมีการถายเทความรอนไปยังชิ้นงานและวัตถุ
ท่ีอยูใกลเคียงและโดยรอบดวยการนํา การพา
และการแผรังสี อีกท้ังระหวางการเชื่อมจะเกิด
ประกายไฟ สะเก็ดไฟ ลูกไฟ โลหะหลอมเหลว
สแลก ฯลฯ สงผลใหบริเวณปฏิบติังานเชือ่ม

 เคร่ืองเชื่อมท่ีใชกระแสไฟฟาสลับจะ
ตองตอเขากบัแหลงจายไฟท่ีมีเฟสและข้ัวเดียวกนั
ไมควรใชเคร่ืองเชือ่มท่ีใชในไฟฟากระแสตรงและ
ไฟฟากระแสสลับบนชิน้งานเดียวกนัและในเวลา
เดียวกัน

 อยาพันสายไฟไวรอบตัวเพราะฉนวน
หุมสายไฟอาจอยูในสภาพชํารุด

 เลือกใชมือจับลวดเชื่อมใหเหมาะสม
กบัไฟฟาท่ีใชเพือ่หลีกเล่ียงการเกดิความรอนสงู
แตหากเกดิความรอนจดั อยาแชมือจบัลวดเชือ่ม
ลงในน้าํ ท้ังนี้ ในทุกกรณขีองการเชือ่ม หามท้ิง
มือจับลวดเชื่อมไวโดยไมดูแล

 ตระหนกัไวเสมอวา “ไฟฟาชอตทาํให
เสยีชีวติได” การจบัชิน้สวนท่ีมีกระแสไฟฟาเดิน
อยูจะทําใหเกดิไฟฟาชอตหรือไหมเกรียม ทันทีท่ี
เคร่ืองเชื่อมเปดทํางาน ลวดเชื่อมและชิ้นงาน

 ในกรณีหลีกเล่ียงไมไดหรือจําเปนจะ
ตองเชื่อมโลหะในลักษณะเสี่ยงจะเกิดอันตราย
เชน เชือ่มในบริเวณชืน้แฉะ สวมใสเสือ้ผาเปยก
บนโครงสรางเหล็ก ยืนบนพื้นตระแกรงเหล็ก
เชือ่มในทานัง่ คุกเขา หรือนอนบนนัง่รานเหล็ก
สัมผัสพืน้เปยก ฯลฯ แนะนาํใหปฏิบัติดังนี้

 มีผูชวยอยางนอย 1 คน
 ใชเคร่ืองเชือ่มไฟฟากระแสตรง (DC)

ชนดิแรงเคล่ือนไฟฟาคงท่ีแบบกึง่อัตโนมัติ หรือ
 ใชเคร่ืองเชือ่มไฟฟากระแสสลับ (AC)

ชนดิลดแรงเคล่ือนไฟฟา
 ปลดสายปอนกระแสไฟฟา (Input)

หรือหยดุเคร่ืองเชือ่มกอนทําการติดต้ังหรือซอม
บํารุงอุปกรณ ในการปลดไฟฟาออก ใหทําตาม
มาตรฐาน  OSHA 29 CFR 1910.147

 ไมควรตอสายหัวเชื่ อมหรือสายจับ



รวมถงึชิน้งานและวัสดุอุปกรณตางๆ มีแนวโนม
จะเปนอันตรายตอผูทําการเชือ่มท้ังทางตรงและ
ทางออม อาทิ

 ผิวหนาวัตถุท่ีเปนชิ้นงาน หรือสวน
ประกอบของอุปกรณเชือ่ม รวมถึงลวดเชือ่ม มี
สภาพรอนจัดหากสัมผัสหรือจับโดยไมมีเคร่ือง
ปองกนั ผวิหนงัจะเกดิการไหมเปนแผลพพุองได

 ประกายไฟ สะเก็ดไฟ ลูกไฟ รวมถึง
รังสคีวามรอนจากการเชือ่มสามารถทําอันตราย
ตอผิวหนงัและอวัยวะท่ีไมไดรับการปองกันโดย
การเผาไหมและทําใหเกิดบาดแผลฉกรรจ

 ความรอนจากการเชื่อมในรูปแบบตางๆ
ดังกลาวขางตนสามารถทําใหเกดิเพลิงไหมหรือ
ระเบิดไดหากไปสัมผัสกับของเหลวไวไฟ แกส
ไวไฟ วัตถุระเบิด สารเกดิปฏิกิริยาสูง ฯลฯ

 ความรอนจากการเชื่อมทําใหวัตถุติด
ไฟงายหรือพรอมลุกติดไฟ เชน ไมขีดไฟ ไฟแชค็
บรรจแุกส เศษกระดาษหรือเศษผาเปอนน้าํมัน
และอ่ืนๆ เกดิการไหมโดยไมคาดคิดไวกอน

 การเชือ่มอารกในพืน้ท่ีปด เชน ถงั ทอ
บรรจุซึ่งมีหรือเคยมีไอสารไวไฟอยูขางใน หาก
ไมไดทําความสะอาดใหหมดจด ความรอนจาก
การเชือ่มจะจดุติดไอสารเหลานัน้ ทําใหลุกไหม
หรือระเบิดอยางรุนแรงโดยผูปฏิบัติงานอาจจะ
ไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสยีชีวิตได

แนวทางปองกันอนัตราย
 สวมชุดและอุปกรณปองกันชนิดตาน

ทานความรอนและเปลวไฟ โดยตองอยูในสภาพ
ท่ีแหงและปราศจากคราบน้ํามัน

 หามจับชิ้นงานท่ีรอนจัดดวยมือเปลา
โดยปราศจากเคร่ืองปองกนัอยางเด็ดขาด

 การเคล่ือนยายชิน้งานรอนจดั ควรใช
เคร่ืองมือเหมาะสม และ/หรือ สวมถงุมือนิรภัย
สาํหรับงานเชือ่มท่ีเปนฉนวนกนัความรอน รวม
ท้ังสวมเสื้อผาปองกันผิวไหม

 ควรมีระยะเวลาปลอยใหชิ้นงานและ
อุปกรณเชือ่มเยน็ลง ไมควรทําตอเนือ่งเปนเวลา
นานจนเกดิความรอนเกนิขีดจาํกดั

 ปฏิบติังานอยางระมัดระวังเพือ่ปองกนั
ตนเองและผูอ่ืนไมใหไดรับอันตรายจากลูกไฟ
สะเก็ดไฟ ประกายไฟ หรือโลหะหลอม

 หามทําการเชือ่มในบริเวณท่ีสะเกด็ไฟ
สามารถกระทบวัสดุไวไฟ ไมวาจะเปนของแข็ง
ของเหลว หรือแกส กต็าม

 สารไวไฟและวัตถุติดไฟงายทุกชนิด
ควรใหอยูหางจากบริเวณทําการเชือ่มอยางนอย
11 เมตร (35 ฟตุ) ถาเปนไปได ใหคลุมดวยวัสดุ
ตานทานความรอนและเปลวไฟ เชน แผนฉนวน
ผาหมกนัไฟ ฯลฯ

 ระมัดระวังไมใหสะเก็ดไฟหรือโลหะ
หลอมกระเด็นหรือแทรกไปตามรอยแตกเล็กๆ
บริเวณพืน้หรือผนัง

 กรณตีองการเชือ่มถงัหรือท่ีบรรจอ่ืุนๆ
ซึ่งมีหรือเคยมีไอสารไวไฟ แกสติดไฟได หรือ
วัตถุระเบิด ตองทําความสะอาดหรือจํากัดอนุภาค

อันตรายเหลานัน้ใหหมดไป หรือเหลือปริมาณ
ตํ่ากวาคากําหนดเสียกอน เพื่อปองกันไฟไหม
หรือการระเบิด

 ในทางปฏิบติั ใหทําการเชือ่มตรงจดุท่ี
ไมหางจากเคร่ืองเชือ่มมากเกนิไป เพือ่เปนการ
หลีกเล่ียงการใชสายเช่ือมยาวซ่ึงอาจเปนอปุสรรค
ทําใหเกดิการลาชาในการแกปญหาขัดของของ
สายเชือ่มและเคร่ืองเชือ่มจนเกดิไฟฟาชอตหรือ
อัคคีภัยข้ึนได

 ปลดลวดเชือ่มออกจากคีมจบัเม่ือไมได
ใชงาน

 ปฏิบัติงานเช่ือมในสถานท่ีมีการระบาย
อากาศท่ีเหมาะสมเพือ่ปองการสะสมของความ
รอนและอนุภาคชนดิติดไฟไดอันอาจทําใหเกิด
ไฟไหมหรือการระเบิดได

 เตรียมอุปกรณดับเพลิงท่ีไดรับการ
รับรองไวใชในกรณฉุีกเฉิน

 หากจาํเปนหรือมีความเสีย่งสงู ตองจดั
ใหมีผูเฝาระวังอัคคีภัย (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” ผูผลิตหมวกเชือ่ม
ชั้นนําของประเทศสวีเดนแนะนําผลิตภัณฑท่ีมี
ชื่อวา “SpeedglasTM Auto-Darkening Filter”
ใชเลนสปองกันแสงจาจากการเชื่อมเปน LCD
(Liquid Crystal Display) สามารถปรับความเขม
ไดเองโดยอัตโนมัติ โดยใชเซ็นเซอรตรวจจับ
ความสวางของแสงอารกแลวสงสัญญาณกลับ
มาท่ีหนวยควบคุมเพื่อปรับระดับความมืดของ
LCD ใหเหมาะสมในชั่วเวลาแคเสี้ยววินาที

เดือนมกราคมป 2004 บรษิัท 3M ซือ้
กิจการของ “Hornell” ท้ังหมด รวมถึงสทิธิบตัร
และชื่อสินคา “SpeedglasTM Auto-Darkening
Filter” ปจจุบันหมวกเชื่อมปรับแสงอัตโนมัติ
รุนนีผ้ลิตและจัดจําหนายท่ัวโลกโดย 3M

ดวยหมวกเชื่อมปรับความเขมเลนสได
อัตโนมัติ ผูปฏิบติังานเชือ่มไมตองเสยีเวลาปรับ
เปล่ียนเลนสท่ีมีความเขมตรงกบัแสงจาท่ีเกดิข้ึน
ไมตองขยับตําแหนงเลนสโดยการกมหรือเงย
ศีรษะขณะสวมหมวกเชื่อม โดยเฉพาะในชวง
กอนเร่ิมอารกซึง่จะตองใชเลนสความเขมสงูและ
ยื่นหนาไปใกลชิ้นงานเพื่อใหมองชิ้นงานถนัด
ปองกันไมใหงานบกพรอง เนือ่งจากเลนสปรับ
ความเขมอัตโนมัติจะไมเพิ่มความเขมจนกวา
จะมีลําแสงอารก ดังนัน้จงึมองชิน้งานไดชดัเจน
ในชวงเตรียมการเชื่อม นอกจากนัน้ ผูเชือ่มยัง
สามารถเชือ่มดวยทาทางและตําแหนงทํางานเดิม
ทําใหเชือ่มไดตอเนือ่งและมีประสทิธิภาพสูงข้ึน
ท่ีสําคัญ ผูปฏิบติังานไมมีความจาํเปนตองถอด
หมวกต้ังแตเร่ิมเชื่อมจนงานเสร็จ จงึทําใหไมมี
ความเสีย่งจะไดรับแสงจาโดยไมต้ังใจ

หลังจากแนะนาํตัวคร้ังแรกเม่ือ 35 ปกอน

หมวกเชื่อมปรับความเขมเลนสอัตโนมัติไดรับ
ความนยิมอยางแพรหลายภายในเวลาไมนานนกั
ไมกี่ปตอมา มีหลายบริษัทผลิตสินคาประเภท
เดียวกันออกมาแขงขันเพื่อแยงสวนแบงตลาด
โดยไดทําการพฒันาผลิตภัณฑอยางตอเนือ่งท้ัง
ดานเทคโนโลยีและการออกแบบรูปทรง

ทุกวันนี ้หมวกเชือ่มปรับความเขมเลนส
อัตโนมัติเปนอุปกรณความปลอดภัยในงานเชือ่ม
ขายดีอันดับตนๆ เพราะคุณภาพดี ราคาไมแพง
เกนิไป และมีรูปแบบทันสมัยใหเลือกนบัไมถวน

ในประเทศสหรัฐอเมริกา หมวกเชื่อม
ปรับความเขมเลนสอัตโนมัติท่ีจะวางจําหนาย
ตองเปนผลิตภัณฑผานการทดสอบและไดการ
รับรองตามมาตรฐาน ANSIZ 87.1 ซึง่กาํหนด
ใหมีคุณสมบติัปองกนัรังสอุีลตราไวโอเลต (UV)
และรังสอิีนฟราเรด (IR) ท่ีเกดิจากการเชือ่มได
ท้ังหมด แมยังไมไดปรับใหเปนเลนสมืดกต็าม

ปจจุบนั หมวกเชือ่มปรับความเขมเลนส
อัตโนมัติขายท้ังในตลาดอุปกรณเซฟต้ีและทาง
อินเตอรเน็ต มีแบบผลิตภัณฑใหเลือกมากมาย
คุณภาพก็ข้ึนอยูกบัแบรนดสินคา ถามีชือ่เสียง
ชั้นแนวหนาราคาคอนขางแพง แตถาเปนยี่หอ
พืน้ๆ หรือไมคอยดัง ราคาจะถูกลง แตโดยรวม
แลวถือวาราคาเหมาะสมตามเกรดสินคาและ
คุมคากับเงนิท่ีจายไป

คณุสมบติัหมวกเช่ือมปรับความเขมเลนส
อตัโนมัตทีมี่จําหนายทัว่ไปในปจจบุัน อาทิ

 ใชเลนสแบบจอ LCDควบคุมดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ปรับความเขมจากสวางไปมืด
ไดภายในเวลา 1-2 มิลลิวินาที (0.001-0.002
วินาที) และปรับกลับจากมืดมาสวางรวดเดียว

ภายใน 20-100 มิลลิวินาที (0.02-0.1 วินาที)
รวมท้ังสามารถตัดระบบปรับแสงอัตโนมัติ เม่ือ
ไมมีการใชงานเกิน 20 นาที โดยเฉล่ีย ท้ังนี้
ตัวเลขจะมีการแขงขันกันมาก ข้ึนอยูกบัรุนหรือ
แบรนดสินคาวาสามารถเชื่อถือไดแคไหน

 ระดับความเขมของเลนสสําหรับการ
ใชงานอยูในชวง Number 9-13 ในอเมริกา บาง
ยีห่อปรับไดท่ี Number 5 และ 8-13

 ใชพลังงานจากภายนอกปอนระบบ
เซ็นเซอรและอิเล็กทรอนิกสปรับเลนส เชน
แบตเตอรี โซลารเซล เปนตน

 แผนกั้ นหนาจอ LCD ทําดวยวัสดุ
โพลีคารบอเนต ทนความรอน ถอดเปล่ียนงาย

 หนากากทําจากพลาสติกชนิดพิเศษ
ทนความรอน ไมออนตัว มีน้าํหนกัเบา และไม
ทําใหเกิดอาการเม่ือยคอเม่ือทํางานติดตอกัน
เปนเวลานาน

 สายรัดศีรษะออกแบบมาใหนุมและ
ไมระคายเคือง สามารถปรับขนาดใหกระชับได
ตามความตองการ

 อุณหภูมิการปฏิบติังาน -5 ถงึ 55 C
 คุณสมบติัเฉพาะของรุนผลิตภัณฑ
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