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การเชื่อมไฟฟ้า 

 กำรเชื่อมไฟฟ้ำเป็นกระบวนกำรต่อโลหะให้ติดกันโดยอำศัยควำมร้อนที่เกิดจำกกำรอำร์กระหว่ำงลวด
เชื่อมกับชิ้นงำนซึ่งจะหลอมละลำยระหว่ำงชิ้นงำนและลวดเชื่อมเป็นกระบวนกำรเชื่อมที่นิยมใช้กันอย่ำง
แพร่หลำย 
 กำรฝึกทักษะขั้นพ้ืนฐำน ผู้ฝึกจะต้องมีควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยและข้อควรระวังทั่วไปควำมรู้ควำม
เข้ำใจหลักและทฤษฎีงำนเชื่อมไฟฟ้ำเบื้องต้น ควำมรู้ด้ำนกำรเลือกเครื่องเชื่อมกำรจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์
และซ่อมบ ำรุงทักษะกำรเชื่อมในรูปแบบต่ำงๆ ทุกท่ำเชื่อมได้อย่ำงถูกต้องปลอดภัยช่วยป้องกันอุบัติเหตุใน
โรงงำน 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเชื่อมไฟฟ้า 
 กำรเชื่อมโลหะ (Welding) คือ กำรประสำนโลหะเข้ำด้วยกันโดยให้ควำมร้อนจนโลหะงำนหลอม
ละลำย วิธีกำรเชื่อมโลหะมีหลำยวิธี ซึ่งจะแตกต่ำงกันที่ต้นก ำเนิดของควำมร้อน โลหะหลำยชนิดสำมำรถที่จะ
เชื่อมประสำนกันได้ โดยใช้ควำมร้อนอย่ำงเดียว เรียกว่ำ กำรเชื่อมแบบหลอมละลำยซึ่งอำจจะมีกำรเติมหรือไม่
มีกำรเติมตัวประสำน หรือลวดเชื่อมก็ได้วิธีกำรเชื่อมแบบหลอมละลำยนี้จะเป็นกำรให้ควำมร้อนจนโลหะเกิด
กำรหลอมละลำยในขอบเขตจ ำกัดเมื่อเชื่อมโลหะประสำนลงไปหลังจำกกำรเย็นตัว จะกลำยเป็นแนวเชื่อมซึ้ง
เป็นเนื้อเดียวกับโลหะงำนส่วนกำรใช้ควำมร้อนและแรงอัดที่เรียกกำรเชื่อมอัดเป็นกำรให้ควำมร้อนแก่ชิ้นงำนที่
ต้องเชื่อมตำมบริเวณท่ีจะเชื่อมต่อกันและอัดให้ติดกัน ณ อุณหภูมิประสำนตัว ซึ่งโดยทั่วไปจะไม่ใช้ตัวประสำน 
 การเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ เป็นกระบวนกำรเชื่อมที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนพลังงำนไฟฟ้ำให้
เป็นพลังงำนควำมร้อน โดยเกิดจำกกำรระหว่ำงลวดเชื่อมไฟฟ้ำที่เรียกว่ำอิเล็กโทรด (Electrode) กับชิ้นงำน
บริเวณท่ีจะท ำกำรเชื่อมจะหลอมละลำยโลหะให้เป็นเนื้อเดียวกัน 
 กระบวนกำรเชื่อมไฟฟ้ำด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์เป็นกำรเชื่อมแบบดั้งเดิมที่มีกำรใช้กันอย่ำงแพร่หลำย 
ในขณะท ำงำนควำมร้อนจำกลวดเชื่อมจะถ่ำยเทไปที่ชิ้นงำนเพ่ือให้เกิดกำรหลอมละลำย โดยจะต้องรักษำระยะ
ระหว่ำงลวดเชื่อมและชิ้นงำนให้พอเหมำะเพ่ือให้เกิดกำรอำร์ก ที่สมบูรณ์ ในขณะเชื่อมเนื้อลวดจะถูกหลอม
ละลำยลงไปเติมแนวเชื่อม เพ่ือเกิดกำรประสำนกันของเนื้อโลหะส่วนฟลักซ์ที่ หุ้มอยู่ด้ำนนอกของลวดจะท ำ
หน้ำที่เป็นควันปกคลุมแนวเชื่อมไม่ให้มีอำกำศจำกภำยนอกเข้ำรวมตัวกับน ำโลหะที่หลอมละลำยอยู่ซึ่งมีผลให้
โครงสร้ำงของโลหะเปลี่ยนไป 
 ข้อดี ของกำรเชื่อมไฟฟ้ำคือ เชื่อมง่ำย ใช้อุปกรณ์น้อยเคลื่อนย้ำยใช้งำนได้สะดวก ประหยัดค่ำใช้จ่ำย 
 

 
วงจรการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟลักซ์ 

  
 



การแบ่งกระบวนการเชื่อม 
 กำรแบ่งกระบวนกำรเชื่อมตำมมำตรฐำนอเมริกำ (AWS) ได้แบ่งกลุ่มกระบวนกำรเชื่อม ตำมลักษณะ
ดังนี้ 
   1.   พลังงำนที่ให้ในกำรถ่ำยเทน้ ำโลหะเชื่อม  
  2.   องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อกำรไหลแทรกซึมของน้ ำโลหะลวดเชื่อมเข้ำไปในร่องรอยต่อจะเห็นว่ำ
กระบวนกำรเชื่อมที่ใช้หลักกำรไหลแทรกซึม (Capillary Attraction) ได้แก่ กำรบัดกรีแข็ง (Brazing) และกำร
บัดกรีอ่อน (Soldering) จะแตกต่ำงจำก Arc Welding, Gas Welding 
 การแบ่งกระบวนการเชื่อมตามมาตรฐานสากล  ( ISO 4063) 
 กระบวนกำรเชื่อมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ  
 1.กำรเชื่อมแบบหลอมละลำย (Fusion Welding) 
 2.กำรเชื่อมโดยใช้แรงกดอัด (Pressure Welding) 

 ข้อดี-ข้อเสียของการเชื่อมเมื่อเปรียบเทียบกับการย้้าหมุด 
ข้อดีของการเชื่อม 

 1. โครงสร้ำงของงำนไม่ยุ่งยำก 
 2. รอยต่อมีคุณภำพสูง 
 3. สำมำรถป้องกันกำรรั่วไหลของแก๊ส  น้ ำมัน ของเหลวและอำกำศ ได้ดี 
 4. ประหยัดวัสดุ 
 5.ลดขั้นตอนกำรท ำงำน 
 6. งำนมีคุณภำพสูงคงทนและสวยงำม 
 7.ลดต้นทุนกำรผลิต 
 8.ลดเสียงดังขณะท ำงำน 

ข้อเสียของการเชื่อม 
 1. ท ำให้สมบัติของงำนเชื่อมเปลี่ยนแปลง 
 2. งำนบิดตัวและหด 
 3.ท ำให้เกิดควำมเค้นตกค้ำงอยู่ในวัสดุงำนเชื่อม 
 4.กำรตรวจสอบคุณภำพของงำนเชื่อมท ำได้ยำก 
 5. ชิ้นส่วนของงำนเชื่อมมีควำมไวต่อกำรเกิดควำมเค้นเฉพำะที่ 

 เครื่องเชื่อม (Welding Machine) 
 กำรเชื่อมโลหะที่ใช้ไฟฟ้ำเป็นต้นก ำเนิดควำมร้อนซึ่งจะท ำให้เกิดกำรอำร์ก  ระหว่ำงลวดเชื่อมกับ
ชิ้นงำนส ำหรับกระแสไฟบ้ำน  220 โวลท์ ไม่สำมำรถน ำมำใช้กับกำรเชื่อมได้เนื่องจำกขนำดแรงดันไฟฟ้ำสูง
เกินไปอำจจะเป็นอันตรำยต่อผู้ปฏิบัติงำนได้ ในกำรเชื่อมไม่ต้องกำรแรงดันไฟฟ้ำสูงแต่ต้องกำรจ ำนวนกระแส
มำก ดังนั้นเครื่องเชื่อมจะต้องมีลักษณะดังนี้  



  1 ) ขนำดแรงดันไฟฟ้ำอยู่ระหว่ำง 40 – 100 โวลท์ 
  2 ) กระแสเชื่อมสูง  แต่แรงเคลื่อนต่ ำ  
  3 ) สำมำรถควบคุมขนำดกระแสเชื่อม  
 ลักษณะของงาน  
 ชนิดของเครื่องเชื่อมไฟฟ้ำ ชนิดของเครื่องเชื่อมที่นิยมใช้กันในอุตสำหกรรมงำนเชื่อมได้ จัดแบ่งออกเป็น
ประเภทต่ำง ๆ  ดังนี้  
 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบ่งชนิดตามลักษณะการจ่ายพลังงานเครื่องเชื่อมชนิดนี้แบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ (Constant  Current ; CC)  เป็นเครื่องเชื่อมที่มีกำรจ่ำยพลังงำน
ออกมำแล้วน ำไป เขียนแผนภำพจะได้เส้นแผนภำพที่มีลักษณะลำดชันขณะวงจรเปิด  (Open Circuit)  จะไม่
มีกระแสไฟฟ้ำและแรงเคลื่อนจะสูงในขณะท ำกำรเชื่อมหรือวงจรปิดหำกปรับกระแสไฟเชื่อมสูงแรงเคลื่อนจะ
ลดลงตำมจ ำนวนของกระแสที่เพิ่มขึ้น   
 2. เครื่องเชื่อมแบบแรงดันไฟฟ้าคงที่  (Constant Voltage ; CV)  เป็นเครื่องเชื่อมไฟฟ้ำที่จะจ่ำย
พลังงำนออกมำแล้วเมื่อวงจรเปิดไม่มีกระแสไฟฟ้ำแรงดันจะอยู่ประมำณ 40 โวลท์ ขณะท ำกำรเชื่อมหรือวงจร
ปิดแรงเคลื่อนจะอยู่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมำกนัก  หำกปรับกระแสไฟเชื่อมสูง  แรงเคลื่อนจะลดลงเล็กน้อย จึง
เป็นระบบที่ใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ  ที่ใช้เครื่องป้องลวดแบบควำมเร็วคงที่  เช่น  กำร
เชื่อมมิก / แมก (MIG / MAG)  หรือกำรเชื่อมใต้ฟลักซ์  (SAW)  ที่ใช้ลวดเชื่อมเล็กเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิต
ออกมำเฉพำะกระแสตรง (DC) เท่ำนั้น 
 
 อุปกรณ์เครื่องมือที่จ้าเป็นส้าหรับช่างเชื่อมไฟฟ้า 
 กำรเชื่อมเหล็กนั้นจ ำเป็นต้องมีเครื่องมือที่จ ำเป็นหำกขำดเครื่องมือต่ำงๆเหล่ำนี้แค่อย่ำงเดียวก็จะไม่
สำมำรถท ำงำนเชื่อมได้เนื่องจำกจะท ำให้กำรปฏิบัติงำนของท่ำนมีควำมเสี่ยง ฉะนั้นหำกท่ำนจะเริ่มท ำกำร
เชื่อมควรมีอุปกรณ์เหล่ำนี้ต้องครบครัน ช่ำงเชื่อมหลำยคนละเลยสิ่งเหล่ำนี้ซึ่งอำจเป็นอันตรำยถึงชีวิตได ้

 อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมไฟฟ้า 
 1. เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ Inverter พัฒนำจำกระบบหม้อแปลงแบบเก่ำใช้งำนได้กับไฟบ้ำน        
220 โวลต์ ขนำดกระทัดรัด น้ ำหนักรวมเพียง 8 kg.มำพร้อมใช้งำนกับชุด Elctrode Holder 1 เส้น และ 
Earth clamp 1 เส้น เหมำะส ำหรับอุตสำหกรรมขนำดเล็ก-กลำงที่ต้องใช้ควำมคล่องตัว น้ ำหนักเบำ 
เคลื่อนย้ำยได้ง่ำย 

 

ตัวอย่างภาพ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 



 2. สายไฟเชื่อม นี้จะต้องเป็นแบบที่ใช้งำนหนักสำมำรถอ่อนตัวได้ ฉนวนหุ้มจะต้องคงทนต่อกำร 
ใช้งำนหยำบ ๆ ในโรงงำนได้ สำยไฟเชื่อมจะต่อกับอุปกรณ์เชื่อมโดยใช้ห่วงและข้อต่อซึ่งจะต้องต่อให้แน่น 
มิฉะนั้นบริเวณข้อต่อนั้นจะเกิดควำมร้อนมำก จนไหม้สำยไฟได้ 

 
ตัวอย่างภาพ สายไฟเชื่อม 

 3. หัวจับลวดเชื่อม (Electrode Holder) ใช้ส ำหรับคีมจับลวดเชื่อมที่ด้ำมจับจะต่อสำยไฟเชื่อมเข้ำ
กับเครื่องเชื่อม หัวจับลวดเชื่อมที่ดีจะต้องมนี้ ำหนักเบำ ระบำยควำมร้อนออกสูบบรรยำกำศได้ดี และมีฉนวน
ป้องกันกระแสไฟรั่วได้อย่ำงดี 

 
 

ตัวอย่างภาพ หัวจับลวดเชื่อม 

 4. คีบจับสายกราวด์ (A ground Clamp) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต่อเข้ำกับสำยเชื่อมเพ่ือไปคีบต่อเข้ำกับ
ชิ้นงำนหรือโต๊ะงำนเชื่อม จะต้องคีบได้แน่นพอที่จะให้กระแสไฟไหลผ่ำนได้อย่ำงเพียงพอและไม่ควรจับใน
บริเวณท่ีมคีวำมสกปรก มิฉะนั้นจะเกิดกำรอำร์กระหว่ำงชิ้นงำนหรือโต๊ะกับคีมคีบสำย 70 กรำวด์ท ำให้กระแส
เชื่อมเกิดกำรสะดุดติดๆ ดับๆ ได้ปกติคีบสำยกรำวด์จะท ำด้วยทองแดง เพ่ือให้กระแสไฟไหลผ่ำน   ไดดี้ 

 

ตัวอย่างภาพ คีมจับสายกราวด์ (สายดิน) 

 5. ลวดเชื่อม (Welding electrodes) เป็นตัวก่อให้เกิดกำรอำร์กระหว่ำงลวดเชื่อมกับชิ้นงำน แล้ว
ตัวลวดเชื่อมก็จะหลอมละลำย เป็นตัวเติมเพ่ือประสำนให้หลอมละลำยติดกัน ดังนั้นลวดเชื่อมที่ใช้จะต้องเป็น
โลหะชนิดเดียวกับโลหะท่ีเชื่อม ลวดเชื่อมแบ่งออกเป็นหลำยชนิด จึงแบ่งออกได้หลำยชนิดเช่น ลวดเชื่อมเหล็ก
เหนียว (Mild steel electrodes) ลวดเชื่อมเหล็กหล่อ (Cast Iron electrodes) ลวดเชื่อมเหล็กคำร์บอนสูง   
( High carbon steel electrodes) ลวดเชื่อมเหล็กผสมชนิดพิเศษ ( Special alloy steel electrodes) 
และ ลวดเชื่อมวัสดุอโลหะ (Non ferrous metals electrodes )  



 
 

ตัวอย่างภาพ ลวดเชื่อม 

 6. หน้ากากเชื่อม ( Welding shield ) เป็นอุปกรณ์ป้องกันแสงที่เกิดจำกกำรเชื่อม เพรำะใน
ระหว่ำงกำรเชื่อมจะเกดิกำรอำร์กระหว่ำงลวดเชื่อมกับชิ้นงำนท ำใหเกิดรังษีอุนตรำไวโอเลต มีแสงสว่ำงมำกไม่
สำมำรถมองด้วยตำเปล่ำได้  หำกมองกำรเชื่อมด้วยตำเปล่ำนำนๆ จะท ำให้แสบตำ และปวดแสบปวดร้อน 
อย่ำงมำก จึงจ ำเป็นจะตอ้งใช้หน้ำกำกป้องกันแสงทุกครั้ง 

 
 

ตัวอย่างภาพ หน้ากากเชื่อม 
 7. ถุงมือหนังส้าหรับเชื่อม ป้องกันควำมร้อนจำกกำรเชื่อมงำนเเละประกำยไฟกระเด็นถูกมือเเละที่
ส ำคัญป้องกันไฟดูดเเละอันตรำยจำกไฟฟ้ำรั่วไหล 

 

ตัวอย่างภาพ ถุงมือส้าหรับงานเชื่อม 

 8. ชุดหนัง เป็นสิ่งจ ำเป็นมำกในกำรเชื่อมไฟฟ้ำใช้เพื่อป้องกัน รังสีอุนตรำไวโอเล็ท ควำมร้อนและ
สะเก็ดไฟเชื่อมนอกจำกนี้ยังลดอันตรำยจำกไฟฟ้ำดูดได้อีกด้วย 

 
ตัวอย่างภาพ ชุดหนัง 



ปัญหาในการเชื่อมและการป้องกัน 

 ปัญหำที่เกิดขึ้นกับงำนเชื่อมนั้นมำกมำย ส ำหรับทุกท่ำนที่เคยมีปัญหำเกี่ยวกับด้ำนงำนเชื่อม วันนี้เรำ
ขอยกตัวอย่ำงปัญหำที่พบกันบ่อยครั้ง และมำท ำควำมเข้ำใจถึงปัญหำ ตลอดจนแนวทำงกำรแก้ไข 

 
ตัวอย่างภาพ ชนิดของสิ่งบกพร่องในการเชื่อม 

 1.รอยกัดขอบ  
สาเหตุ 
1). กระแสไฟเชื่อมสูงเกินไป   2). ควำมเร็วในกำรเดินลวดเชื่อมสูงเกินไป 
3). ระยะอำร์คสูงเกินไป    4). เอียงลวดเชื่อมมำกเกินไป 

การป้องกัน 
1). ใช้กระแสไฟเชื่อมในช่วงที่เหมำะสม   
2). ใช้ควำมเร็วในกำรเดินลวดเชื่อมที่เหมำะสม 
3). รักษำระยะอำร์คให้เหมำะสม (ประมำณเท่ำกับเส้นผ่ำศูนย์กลำงของลวดเชื่อม) 
4). เอียงลวดเชื่อมในมุมที่ถูกต้อง 
 
 

 
ตัวอย่างภาพ รอยกัดขอบ 



 2.รอยเกย  
สาเหตุ 
1). กระแสไฟเชื่อมต่ ำเกินไป   2). ควำมเร็วในกำรเดินลวดเชื่อมต่ ำเกินไป 
3). ระยะอำร์คสั้นเกินไป    4). เอียงลวดเชื่อมน้อยเกินไป 
การป้องกัน 
1). ใช้กระแสไฟเชื่อมในช่วงที่เหมำะสม  2). ใช้ควำมเร็วในกำรเดินลวดเชื่อมที่เหมำะสม 
3). รักษำระยะอำร์คให้เหมำะสม   4). เอียงลวดเชื่อมในมุมที่ถูกต้อง 
 

 
ตัวอย่างภาพ รอยเกย 

 3.ตามดและโพรงอากาศ  
สาเหตุ 
1). ชิ้นงำนเชื่อมสกปรก    2). ลวดเชื่อมได้รับควำมชื้นมำก 
3). ใช้กระแสไฟเชื่อมสูงเกินไป   4). ส่ำยลวดเชื่อมกว้ำงเกินไป 
การป้องกัน 
1). ท ำควำมสะอำดชิ้นงำนก่อนเชื่อม 
2). อบลวดเชื่อมก่อนกำรใช้งำน 
3). ใช้กระแสไฟเชื่อมในช่วงที่เหมำะสม    
4). ควรส่ำยลวดเชื่อมไม่เกิน 3 เท่ำ ของขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงลวดเชื่อม 

     
ตัวอย่างภาพ  ตามดและโพรงอากาศ 

 
 



 
 

 4.แสล็กฝังใน  
สาเหตุ 
1). ขนำดของลวดเชื่อมโตเกินไป ส ำหรับร่องเชื่อมนั้น   2). ไม่แคะแสล็กหรือเคำะออกไม่หมดก่อนเชื่อมทับ 
3). ร่องแนวเชื่อมแคบเกินไป    4). กระแสไฟเชื่อมต่ ำเกินไป 
5). ควำมเร็วในกำรเดินลวดเชื่อมสูงเกินไป 
การป้องกัน 
1). เลือกใช้ขนำดของลวดเชื่อมให้เหมำะสมกับขนำดของร่องและควำมหนำของชิ้นงำน 
2). เคำะแสล็กออก และท ำควำมสะอำดให้ดีก่อนกำรเชื่อมชั้นต่อ ๆ ไป 
3). เตรียมร่องแนวเชื่อมให้เหมำะสม 
4). ใช้กระแสไฟเชื่อมในช่วงที่เหมำะสม 
5). เดินลวดเชื่อมด้วยควำมเร็วที่เหมำะสม 

         
ตัวอย่างภาพ แสล็กฝังใน 

 5. รอยปรุ 
สาเหตุ 
1). ใช้กระแสไฟเชื่อมต่ ำ หรือสูงมำกเกินไป  2). ควำมเร็วในกำรเดินแนวเชื่อมไม่เหมำะสม 
3). ลวดเชื่อมดูดซับควำมชื้นไว้มำกเกินไป   4). ระยะอำร์คสูงมำกเกินไป 
5). แผ่นเหล็กร้อนมำกเกินไป 
การป้องกัน 
1). ใช้กระแสไฟเชื่อมในช่วงที่เหมำะสม 
2). ควำมเร็วในกำรเชื่อม และควำมกว้ำงในกำรส่ำยลวดต้องสัมพันธ์กัน 
3). ต้องอบลวดเชื่อมไล่ควำมชื้นออกก่อนให้ถูกต้อง 
4). ระยะอำร์คต้องเหมำะสม และคงที่ตลอดกำรเชื่อม 
5). หลีกเลี่ยงกำรเชื่อมต่อเนื่องนำน ๆ  

 
 

  
 

                                                                             ตัวอย่างภาพ รอยปรุ 



6.รอยแตกร้าว  
สาเหตุ 
1). มีกำรสะสมของไฮโดรเจนในเนวเชื่อม 
2). ควำมเปรำะของแนวเชื่อม 
3). ชิ้นงำนเชื่อมมีควำมสกปรกของน้ ำมัน สนิม จำรบี และควำมชื้นเกำะติดอยู่มำก 
4). ลวดเชื่อมได้รับควำมชื้นมำกเกินไป 
การป้องกัน 
1). ใช้ลวดเชื่อมชนิดไฮโดรเจนต่ ำ 
2). อุ่นชิ้นงำนก่อนเชื่อม 
3). ท ำควำมสะอำดบริเวณผิวของแผ่นชิ้นงำนทุกครั้งก่อนเชื่อม 
4). อบลวดเชื่อมไล่ควำมชื้นก่อนใช้งำน 

 
ตัวอย่างภาพ รอยแตกร้าว 

  
ความปลอดภัยในการเชื่อม (Welding Safety) 
 ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเกี่ยวกับกำรเชื่อม นับเป็นควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง เพรำะฉะนั้นผู้เชื่อมต้อง
ท ำกำรศึกษำและหำทำงป้องกันในเรื่องอันตรำยที่จะเกิดจำกกระบวนกำรเชื่อมต่ำงๆ ผู้ที่ท ำงำนโดยไม่ค ำนึงถึงควำม
ปลอดภัย มักจะประสบกับอุบัติเหตุเสมอ ซึ่งบำงครั้งอำจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตหรือไม่ก็ทรัพย์สมบัติเสียหำยซ่ึงนับเป็น
กำรสูญเสียทั้งเงินและเวลำ อันตรำยจำกกำรเชื่อมมีหลำยอย่ำง ซึ่งเรำพอจะสรุปออกมำได้เป็นหัวข้อดังนี้  
 1. อันตรำยที่เกิดจำกไฟฟ้ำดูด โดยปกติแล้วมีข้อควรระวังและหำทำงป้องกันอันตรำยจำกไฟฟ้ำดูดมำกมำย 
สิ่งแรกที่ควรค ำนึงถึง คือ อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่จะใช้ในกำรเชื่อมนั้นอยู่ในสภำพที่ดี เรียบร้อย พร้อมใช้งำน และอุปกรณ์
ต่ำงๆ ที่จะใช้ในกำรเชื่อมควรถูกต้อง และเป็นไปตำมมำตรฐำน ขั้วต่อสำยต ำแหน่งต่ำงๆ แน่นดีเพียงไร และสำเหตุ
อันเกิดจำกไฟฟ้ำนี้จะเป็นเหตุท ำให้เครื่องมือ อุปกรณ์ช ำรุดเสียหำย และเป็นอันตรำยต่อผู้ใช้ด้วย บริเวณที่ท ำงำน
เชื่อมควรเปน็ทีแ่หง่ไม่ชื้นแฉะ ซึ่งท ำใหเ้กิดไฟฟ้ำลัดวงจร หรือดูดผู้ท ำงำนได้ 
 2. อันตรำยที่เกิดจำกอำกำรกรรมวิธีกำรเชื่อมแบบต่ำงๆ จะท ำใหเ้กิดแสงอุลตรำไวโอเลต และแสงอินฟำเรด
เป็นจ ำนวนมำกมำย ผิวหนังแม้จะโดนแสงดังกล่ำว เป็นเวลำสั้นๆ ก็ตำมแต่ก็ส่งผลท ำให้ผิวหนังไหม้จนท ำให้เกิด
ควำมเจ็บปวดได้อย่ำงมำก ทั้งนี้ผู้ท ำงำนเชื่อมควรสวมเสื้อหนังเพ่ือป้องกัน ควรเป็นเสื้อหนังอย่ำงดี และไม่ติดไฟได้
ง่ำย ทั้งนี้ยังรวมไปถึง หมวก, ปลอกแขน, ไหล่, หน้ำอกและท้อง รวมทัง้ถุงมือด้วย สิ่งที่ต้องค ำนึงถึงอีกอย่ำงหนึ่งก็คือ 
ดวงตำ ทั้งนี้เพรำะกำรป้องกันส่วนอ่ืนอย่ำงดี แต่ไม่ป้องกันดวงตำ จะใช้หน้ำกำกอย่ำงเดียวย่อมไม่เพียงพอ ควรจะ



สวมแว่นตำป้องกันอีกชั้นหนึ่ง แสงอำร์กจำกกำรเชื่อมจะท ำให้เกิดกำรเจ็บปวดเป็นเวลำ 24-48 ชั่วโมง ขึ้นไป และ
ตอนนี้ก็ได้มีกำรคิดค้นหำทำงป้องกันอยู่เสมอ โดยเฉพำะดวงตำแสงอินฟำเรดจะท ำให้ “เรติน่ำ” ของตำเกิดอำกำร
เมื่อยล้ำเพ่ิมมำกข้ึน และผลที่เกิดข้ึนนี้มิใช้จะเกิดในทันททีันใดแต่จะเกิดขึ้นในภำยหลัง  
 3. กำรระบำยอำกำศขณะท ำกำรเชื่อมจะเกิดควันขึ้น ควรจะหลีกเลี่ยงกำรสูดดมควันโดยตรงควรหำผ่ำนมำ
ปิดจมูกไวห้รือถ้ำเชื่อมในบริเวณพ้ืนที่จ ำกัด ควรต้องใหอ้ำกำศจำกภำยนอกหมุนเวียนเข้ำมำอย่ำงสม่ ำเสมอ และควร
มีผู้อยู่ข้ำงนอกหนึ่งคนคอยให้ควำมช่วยเหลือเมื่อจ ำเป็น กำรเชื่อมโลหะจ ำพวก ตะกั่ว ทองแดง แคดเมี่ยม และ
สังกะสี ควรมีเครื่องมือพิเศษเหล่ำนี้เป็นตัวดูดควัน  
 4. กำรลุกไหม้และกำรเกิดกำรระเบิด กำรลุกไหม้และกำรเกิดกำรระเบิด นับเป็นอันตรำยอันอำจเกิดขึ้นได้
ในขณะเชื่อม ถ้ำไม่หำวิธีป้องกันที่ดีพอ กำรเชื่อมแบบต่ำงๆ ย่อมท ำให้เกิดประกำยไฟ และสะเก็ดไฟกระเด็น      ซ่ึง
เปน็จุดใหเ้กิดไฟไหม้และกำรระเบิดได้ ถ้ำไม่หำทำงป้องกันไว้ก่อน ฉะนั้นจึงควรมอุปกรณ์ในกำรดับเพลิง     ซ่ึงได้แก่ 
น้ํำยำเคมีดับเพลิง (Dry Chemical Type) ที่บริเวณรอบๆ โรงงำน และให้ง่ำยต่อกำรหยิบใช้และควรมีกำรตรวจตรำ
อยู่เสมอให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้เชื่อมควรค ำนึงให้มำกก็คือ กำรเชื่อมถังที่เคยบรรจุเชื้อเพลิงไว้ซ่ึง
อำจเป็นเหตุท ำใหเ้กิดไฟ และกำรระเบิดได้ ฉะนั้นผู้ท ำงำนเชื่อมด้ำนนี้จึงควรค ำนึงถึงและแน่ใจว่ำจะไม่เกิอันตรำยขึ้น
ได้  
  5. อันตรำยที่เกิดขึ้นภำยหลังกำรท ำควำมสะอำดงำนเชื่อมและอ่ืนๆ อันตรำยที่จะเกิดขึ้นภำยหลังกำรเชื่อม 
ก็คือ กำรท ำควำมสะอำดแนวเชื่อม ฉะนั้นผู้ เชื่อมจึงควรป้องกันผิวหนัง และตำ หน้ำกำก ถุงมือ เสื้อหนัง จะช่วย
ป้องกันจำกกำรเจียรนัย และควรสวมแว่นตำ เป็นกำรป้องกันรองจำกกำรใช้หน้ำกำกโดยสม่ํำเสมอ ทั้งนี้เพรำะเศษ
ของโลหะอำจกระเด็นเข้ำไปภำยในหน้ำกำกที่สวมใส่ได้เสมอ 
  

เทคนิคการเชื่อมไฟฟ้า 
 ระยะอาร์ก (Arc  length)  
 ระยะอำร์ก คือระยะห่ำงระหว่ำงปลำยลวดเชื่อมกับชิ้นงำนที่อำร์กกระโดดข้ำมขณะเชื่อมนั้นปลำย
ลวดเชื่อมจะหลอมละลำยสั้นลงเลื่อยๆ ดั้งนั้นจะต้องคงระยะอำร์กให้คงทีซ่ึ่งมีผลต่องำนเชื่อมดังนี้ 
 

 
ตัวอย่างภาพ ระยะอาร์ก 

  
 
 
 
 



ระยะอาร์กสั้นเกินไป  
 ระยะอำร์กสั้นเกินไป คือระยะถ่ำยโอนน้ ำโลหะจำกปลำยลวดเชื่อมถึงบ่อหลอมละลำยโลหะสั้นเกินไป 
แนวเชื่อมที่ได้จะแคบและนูน 

 
ตัวอย่างภาพ ระยะอาร์กสั้นเกินไป 

 ระยะอาร์กยาวเกินไป 
 ระยะอำร์กยำวเกินไป คือระยะถ่ำยโอนน้ ำโลหะจำกปลำยลวดเชื่อมถึงบ่อหลอมละลำยโลหะยำว
เกินไปจะเกิดสะเก็ดเชื่อมกระเด็นมำกแนวเชื่อมที่ได้กว้ำงและแบน 

 
ตัวอย่างภาพ ระยะอาร์กยาวเกินไป 

 การหาระยะอาร์กที่เหมาะสม 
 -  ระยะอำร์กท่ีถูกต้องหำได้จำกกำรทดลองโดยทั่วไปประมำณ  3-10 มม. 
 - ลวดเชื่อมรูไทล์ เท่ำกับ 1 เท่ำของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงลวดเชื่อม 
 - ลวดเชื่อม Low Hydrogen เท่ำกับ ½ เท่ำเส้นผ่ำนศูนย์กลำงลวดเชื่อม 

 การตั้งมุมลวดเชื่อม 
 ตั้งมุมลวดเชื่อมในขณะเชื่อมมุมลวดเชื่อมจะต้องตั้งให้ได้มุมที่เหมำะสมโดยจะมีมุมเกิดขึ้นจำกลวด
เชื่อมและชิ้นงำน คือ มีมุมหน้ำลวดเชื่อมกับมุมทำงด้ำนข้ำง ประโยชน์ของมุมลวดนี้ก็เพ่ือป้องกันและบังคับ
สแล็กท่ีเกิดจำกฟลักซ์ให้วิ่งตำมรอยเชื่อมและอลุมรอยเชื่อมไว้ไม่ให้อำกำศเข้ำไปผสมกับรอยเชื่อมได้ 
 1. มุมหน้ำลวดเชื่อมขณะท ำกำรเชื่อมมุมนี้ควร ตั้งให้ได้ 70-80 องศำโดยสม ่ำเสมอ 
 2. มุมด้ำนข้ำง เมื่อเดินลวดแนวเชื่อมแนวเดียว มุมด้ำนข้ำงควรจะ ตั้งให้ได้ 90 องศำตลอดเวลำ 
 3. มุมด้ำนข้ำง กรณีที่เชื่อมพอกหรือเชื่อมทับแนวกันหลำย ๆ แนว มุมนี้ควรตั้งมุมลวด ประมำณ 45 
ถึง 60 องศำ 
 การเริ่มต้นจุดอาร์ก 
 1. เริ่มโดยน ำลวดเชื่อมจี้ที่ชิ้นงำนให้อำร์กเป็นประกำยก่อน 
 2.ยกให้สูงเพ่ือปรับระยะอำร์ก 



 3.ระยะอำร์ก คือ ระยะที่ใช้เชื่อมชิ้นงำน เพ่ือให้กำรหลอมละลำยของลวดเชื่อมกับชิ้นงำนติดดี ระยะ
อำร์กที่เหมำะสมจะห่ำงเท่ำกับแกนลวดเชื่อม เช่นลวด 0 3.25 มม. ระยะอำร์กคือ 3.25 มม. 
 งานป้อมลวดเชื่อม 
 ระหว่ำงกำรอำร์ก ลวดเชื่อมจะละลำยประสำนแนวเชื่อมทีละน้อย ให้ป้อนลวดเชื่อมลงหำชิ้นงำน โดย
รักษำระยะอำร์กคงที่มุมด้ำนข้ำง ยังต้องรักษำไวให้ได้ 90° 

 
 ภาพตัวอย่าง งานป้อมลวดเชื่อม 

  
 
 การต่อแนวเชื่อม 
 งำนเชื่อมจะต้องมีแนวต่องำน เช่น เมื่อเชื่อมไปแล้วหมดลวด หรือหยุดพักก่อนกำรต่อแนว ต้องท ำ
ควำมสะอำดให้เรียบร้อยโดยแปรงลวดก่อน วิธีต่อให้เริ่มจำกจุดนอกของรอยเชื่อม เมื่อจุดอำร์กแล้วจึงเดินตำม
แนวเชื่อม 

 
ภาพตัวอย่าง การต่อแนวเชื่อม 

 ท่าเชื่อมไฟฟ้า 
กำรเชื่อมไฟฟ้ำมีท่ำเชื่อมได้หลำยท่ำตำมลักษณะของกำรท ำงำน ดังต่อไปนี้ 

 

 



 ท่าเชื่อมราบ 
 ท่ำเชื่อมรำบเป็นกำรเชื่อมเม่ือชิ้นงำนวำงอยู่ล่ำงลวดเชื่อมขณะเชื่อมอยู่ข้ำงบน กำรเชื่อมท่ำรำบอำจ
เป็นงำนต่อชน เชื่อมมุมหรือเชื่อมฉำก เป็นต้น 

 
ตัวอย่างภาพ  ท่าเชื่อมราบ 

  
 ท่าเชื่อมขึ้นและเชื่อมลง 
 ท่ำเชื่อมขึ้น คือ กำรเชื่อมเดินลวดเชื่อมขึ้น บนชิ้นงำนที่ตั้งฉำกกับแนวระดับชิ้นงำนอำจจะต่อชนหรือ
ต่อเป็นมุมฉำก 
 ท่ำเชื่อมลง เป็นกำรเชื่อมโดยเดินลวดจำกด้ำนบนลงด้ำนล่ำง 

 
ตัวอย่างภาพ  ท่าเชื่อมขึ้นและเชื่อมลง 

 ท่าเชื่อมขนานนอน 
 ท่ำเชื่อมขนำนนอนเป็นกำรเชื่อมโดยเดินลวดเชื่อมในแนวระดับนอน 

 
ตัวอย่างภาพ  ท่าเชื่อมขึ้นและเชื่อมลง 



 ท่าเชื่อมเหนือศีรษะ 
 ท่ำเชื่อมเหนือศีรษะเป็นกำรเชื่อมที่รอยเชื่อมอยู่สูงและเชื่อมทำงด้ำนล่ำงของงำน 

 
ตัวอย่างภาพ  ท่าเชื่อมเหนือศีรษะ 

การส่ายลวดเชื่อม 
 กำรลำกลวดเชื่อมไปทำงด้ำนข้ำงเพ่ือให้แนวเชื่อมมีขนำดกว้ำงขึ้นโดยทั่วไปแล้วควำมกว้ำงของแนว
เชื่อมไม่ควรเกิน 5 เท่ำของควำมโตลวดเชื่อมกำรเลือกรูปร่ำงหรือแบบของกำรส่ำยลวดเชื่อมจะต้องค ำนึงถึง
ชนิดของรอยต่อขนำดของแนวเชื่อมและต ำแหน่งท่ำเชื่อมด้วยกำรเชื่อมส่ำยลวดเชื่ อมนี้โดยทั่วไปใช้เทคนิคนี้
กับกำรเชื่อมรอยต่อร่องของตัววีส ำหรับงำนหนำ ๆ และรอยเชื่อมฟิลเลทบนรอยต่อแบบต่ำง ๆ หรือกำรเชื่อม
เสริมทับกันหลำย ๆ ชั้น กำรเชื่อมส่ำยลวดเชื่อมจะเป็นเทคนิคที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งส ำหรับกำรเชื่อมไฟฟ้ำแบบ
อำร์กแต่ต้องระลึกไว้เสมอว่ำกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกำรเชื่อม เช่นเปลี่ยนแปลงมุมเอียงระยะอำร์กรูปแบบ
กำรส่ำยลวดเชื่อมจะมีผลโดยตรงต่อคุณภำพของแนวเชื่อมอนึ่งกำรส่ำยลวดเชื่อมในบำงกรณี จะท ำเพ่ือให้รอย
เชื่อมมีเกล็ดสวยเท่ำนั้นโดยไม่ค ำนึงถึงประโยชน์ด้ำนอื่น ๆ  
 การเดินแนวเชื่อม 
 กำรเดินแนวเชื่อมไฟฟ้ำต้องค ำนึงถึงแนวเชื่อม ท่ำเชื่อม ชนิดของลวดเชื่อม (ชนิดของฟลักช์หุ้ม) และ
ควำมหนำของแนวเชื่อม กำรเดินแนวท ำได้ดังนี้ 
 การเดินแนวเชื่อมแนวระนาบ 
 1. เดินแนวตรงไม่ส่ำยลวด แนวเชื่อมเล็ก แนวนูน 
 2. เดินแนวส่ำยลวดเชื่อม ต้องกำรแนวเชื่อมกว้ำง แนวเชื่อมเว้ำตรงกลำง 

 
ตัวอย่างภาพ การเดินแนวเชื่อมแนวระนาบ 

  
  
 



 การเดินแนวเชื่อมตั้งขึ้นและลง 
 1. ตั้งขึ้น ให้เชื่อมสำยลวดเชื่อมแบบซิกแซ็กขึ้นบน 
 2. เชื่อมลง ส่ำยลวดเชื่อมแบบสำมเหลี่ยมจำกบนลงล่ำง 
 3. เชื่อมลง ส่ำยลวดเชื่อมแบบครึ่งวงกลมจำกบนลงล่ำง 

 
ตัวอย่างภาพ การเดินแนวเชื่อมตั้งข้ึนและลง 

 รอยต่อและชนิดของรอยต่อ  (ตามมาตรฐาน AWS)  
 รอยต่อคือกำรประสำนหรือกำรท ำกำรต่อชิ้นส่วนสองชิ้นหรือมำกกว่ำนั้นซึ่งอำจจะกระท ำได้โดยกำร
ยึดด้วยสกรูหรือกำรเชื่อมสำมำรถแบ่งได้ 5 ชนิด คือ 
 1.รอยต่อชน เป็นกำรน ำขอบชิ้นงำนทั้งสองชิ้นมำวำงให้ขอบชนกันซึ่งจะมีกำรเว้นช่องว่ำงหรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับควำมหนำของงำน ดังแสดงในรูป 

 
ตัวอย่างภาพ การเชื่อมแบบรอยต่อชน 

  
  
 
 



2.รอยต่อเกย ลักษณะกำรต่อเป็นกำรน ำชิ้นงำนสองชิ้นงำนซ้อนเกยกันซึ่งมีข้อดีคือไม่ต้องเสียเวลำใน
กำรเตรียมงำนมำกกำรต่อเกยที่ดีนั้นควรให้ชิ้นงำนทั้งสองชิ้นงำนซ้อนกันแนบสนิทตลอดควำมยำวดังแสดงใน
รปู 

 
ตัวอย่างภาพ การเชื่อมแบบรอยต่อเกย 

 3. รอยต่อขอบ โดยทั่วไปออกแบบส ำหรับงำนเชื่อมโลหะที่บำงๆ และไม่นิยมเติมลวดเชื่อมกำรต่อ
งำนลักษณะนี้สำมำรถกระท ำได้ง่ำยรวดเร็วและประหยัดค่ำใช้จ่ำยได้มำกดังแสดงในรูป 

 

ตัวอย่างภาพ การเชื่อมแบบรอยต่อขอบ 
 
 4.รอยต่อมุม กำรต่อมุมนี้มีลักษณะกำรต่อคล้ำยๆ กับกำรเชื่อมรอยต่อตัวทีแต่แตกต่ำงกันตรงรอยต่อ
มุมนั้นวำงตั้งฉำกกันบริเวณของขอบชิ้นงำนทั้งสอง กำรเชื่อมต่อมุมนี้สำมำรถเชื่อมได้ทั้งรอยต่อมุมภำยในและ
รอยต่อมุมภำยนอก ดังแสดงในรูป 

 
ตัวอย่างภาพ การเชื่อมแบบรอยต่อมุม 



 
 5. รอยต่อตัวท ีชิ้นงำนตั้งฉำกกันบนควำมกว้ำงของงำนอีกแผ่นหนึ่งกำรต่อลักษณะนี้จะต้องมีกำรเติม
ลวดเชื่อมเพ่ือให้ชิ้นงำนเกิดควำมแข็งแรงจึงนิยมใช้กันมำกในกำรเชื่อมประกอบโครงสร้ำงของกำรสร้ำง
อำคำร ดังแสดงในรูป 

 
ตัวอย่างภาพ การเชื่อมแบบรอยต่อมุม 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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