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งานเชื่อมโลหะ

งานเชื่อมหรือตัดโลหะดวยอุณหภูมิสูง เปนสวนหนึ่งของงานผลิต 

และซอมสรางเกี่ยวกับงานโลหะทั่วไป เปนงานที่มีอันตรายหลาย 

ประเภทแฝงอยู และมีคนงานเปนจํานวนมากที่ขาดความรูเกี่ยวกับ

อันตรายที่กําลังเสี่ยงภัยอยูเปนประจํา ซึ่งสามารถสังเกตุไดจากการ

ที่ผูปฏิบัติงานโดยทั่วไปขาดความระวังภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางาน 

นั้น ทําใหมีผูประสบอุบัติเหตุและโรคที่เกิดขึ้นจากการทํางานอยูเสมอ



สาเหตแุละอนัตรายที่เกดิจากงานเชือ่ม

1. แสงจาและรังสี   งานเชื่อมทําใหเกิดแสงจาและรังสีอัลตราไวโอเลต ซึ่งเปนอันตราย ตอ

สายตา ทําใหตาเปนตอได ผิวหนังที่ไดรับรังสีจะเกิดการอักเสบ ปวดแสบปวดรอนหรอื

อาจทําใหผิวหนงัไหมไดการบรรเทาอาการเจ็บตาใหใชยาหยอดตา หรือใชผาเย็นประคบ 

หรืออาจใชเปลือกกลวยที่สะอาดปดเปลือกตาก็ได



สาเหตแุละอนัตรายที่เกดิจากงานเชือ่ม

2. ประกายไฟ หรือลูกไฟที่เกิดขึ้นจากงานเชื่อมโลหะมีอุณหภูมิ
ประมาณ 1200-1600 องศาเซลเซียส ซึ่งทําใหผวิหนัง
ไหม และอาจเปนสาเหตุของเพลิงไหม งานเชื่อมในที่อับทึบ 
และมีละอองไอน้ํามัน ทําใหเกิดการระเบิดได



สาเหตแุละอนัตรายที่เกดิจากงานเชือ่ม

3. ไฟฟาลัดวงจร     หากมีการชํารุดของสายไฟ จุดตอสายไฟไมเปน
ตามมาตรฐานจะทําใหเกิดกระแสไฟฟา ลดัวงจรได



สาเหตแุละอนัตรายที่เกดิจากงานเชือ่ม

4. ความเมื่อยลา      เกิดขึ้นไดหากปฏิบัติงานในทวงทาที่ไมถูกตอง 
เชน นั่งยองๆ หรือกมหลังเชื่อม เนระยะเวลานานๆ อาจทําใหระบบ
ไหลเวียนของโลหิตไมดีอาจทําใหเกิดการเมื่อยลา เหน็บชา หนามืด
เปนตน



5.อันตรายของสารเคมีในรูปของ ฟูม เกิดขึ้นเมื่อโลหะหลอมเหลวจนเปนไอ 
และเย็นตัวลงอยางรวดเร็วเกิดเปนอนุภาคขนาดเล็กมาก ลองลอย อยูในอากาศ
พบได ในงาน เชื่อมโลหะ หลอมโลหะ บัดกรี เขาสูรางกายไดทางระบบทางเดิน
หายใจ และทําใหเกิดโรคตางๆ ไดหลายชนิด



ชนิดและปริมาณสารพิษมากนอยขึ้นกับปจจัย ดังนี้
วิธีการเชื่อมโลหะดวยไฟฟากอใหเกิดฟูมของสารพิษไดมากที่สุด

•ชนิดโลหะที่ตองการเชื่อม ถาโลหะนัน้มีองคประกอบทีม่ีอันตรายตอ รางกายสูง 
เชน แคดเมี่ยม โคบอลต นิกเกิล ก็จะทําอันตรายตอรางกาย ไดสูง

•ชนิดของลวดเชื่อม ชนดิของสารที่เปนองคประกอบของลวดเชื่อม จะเปนตวัชี้
ชนิดของฟูม หรือกาซอันตรายที่เกิดขึ้น

•กาซที่ใชในการเชื่อม เชน คารบอนไดออกไซด ไนโตรเจน อารกอน อะเซทลิีน 
เหลานีไ้มใชกาซพิษแตสามารถทําอันตรายถึงแกชีวิตได หาก ทํางานในที่อับชืน้ 
เนื่องจากขาดออกซิเจน





ตําแหนงที่ทําการเชื่อม

สายไฟไดรับความรอน

จากงานเชื่อมทําให

สายไฟเกิดความเสียหาย



สายไฟไดรับความเสยีหายจาก ลูกไฟรวงหลน



ทํางานโดยไมสวมใสอุปกรณปองกัน





การปองกันอนัตรายจากการเชื่อมโลหะ

1. ตรวจสอบอุปกรณตางๆ กอนและหลังการใชงานอยูเสมอ

2. จัดระบบระบายอากาศภายในโรงงาน และมีระบบดดูอากาศเฉพาะที่ ณ 

จุดเชื่อม การใชสารลางไขมันประเภท ไตรคลอโรเอทิลีน เปอรคลอโร-

เอทิลีน และ เมทิลคลอโรฟอรม เพราะอาจเสี่ยงตอการเกิดกาซฟอสจีน 

ซึ่งเปนกาซพิษที่มีอันตรายสูง

3. จัดสภาพการทํางานเพื่อลดความเมื่อยลาจากการทํางาน เชน ยกระดับ 

วัสดุที่ตองการเชื่อมใหสูงจากพื้น ใหไดระดับทีส่ามารถทํางานได 

สะดวก สบายขึ้น

4. สวมใสอุปกรณปองกันขณะทํางาน



ความปลอดภยัในการเชื่อมโลหะ

ไฟฟากระแสสลับเกิดอันตรายไดงายกวาไฟฟากระแสตรง ดวยเหตุนีถ้ังหรือ
ภาชนะที่ทําดวยโลหะโดยรอบตองเชื่อมดวยไฟฟากระแสตรง



ความปลอดภยัในการเชื่อมโลหะ

• ขอมูลอืน่เกี่ยวกับขอปฏิบัติและขอควรระวัง

จัดใหมีใบอนุญาตทํางานทีม่ีความรอน

เฉพาะผูที่ไดรับอนุญาติเทานั้นที่จะทําการซอมแซมอปุกรณไฟฟาได

อุปกรณไฟฟ าตองมีสายดิน, ตัวรัดและตัวตออยางถูกตอง
หามใชสายเชื่อมและหวัลวดเชื่อมทีช่ํารุด

หามเคลื่อนยายหัวเชื่อมขณะทีม่ีลวดเชือ่มติดอยู

ปดเครื่องเชื่อมทกุครั้งหลังเสร็จงานแตละชวง

ใหความระมัดระวังกับผูที่อยูบริเวณใกลเครียง กอนลงมือเชื่อม
จัดใหมกีารถายเทอากาศเพื่อลดควันจากการเชื่อม 
อยาเชื่อมขณะยนือยูในน้ํา

อยาเชื่อมใกลถังแกสหรอืสารไวไฟ และสารทีม่คีวามเสี่ยงตอการระเบิด



1.โครงสรางตองไมมีรอยรั่ว

2.สวิทซเปด-ปดใชงานไดดี

3.มือหมุนปรับแรงดนัไฟฟาใชงานไดดี

4.สายเขาตูเชื่อมมีขนาดสาย 10 SQM.

5.สายดินตูเชื่อมมีขนาดสาย 6 SQM.

6.สายเชื่อมกับสายกราวนดตองย้ําแนนดวย

หางปลาเพื่อตอเขากับตูเชื่อมดวย น็อตและ

พันเทปที่จุดตอ ขนาดสายเชื่อม 25 SQM.

7.หัวเชือ่มตองไมชํารุดแตกหัก

8.สายเชื่อมและสายกราวนดตองไมเปอย

หรือแตกลายงา

9.TERMINAL BARS  ไมแตกหัก 

เครื่องเชื่อมไฟฟาและอุปกรณ



หมายเลขเครื่อง สถานที่ บริษัท เดือน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1.โครงสรางของตูเชื่อม, การดครอบใบพัด

2.สภาพสายไฟตอเขาตูเชื่อม

3.จุดตอไฟเขาตูเชื่อมไดมาตรฐาน

4.สายดินที่ตูเชื่อมไมหลุด,หลวม ขนาดสาย 6 SQM.

5.สายกราวด สายเชื่อมไมแตกลายงา

6.จุดตอสายกราวด ที่ตูขันแนน มีเทปพัน

7.จุดตอสายเชื่อม ที่ตูขันแนน มีเทปพัน

8.หัวเชื่อมมีสภาพดี

9.ตัวหนีบจับลงกราวดใชงานไดดี

10.สวิทซเปด-ปด ตูเชื่อมใชงานไดดี

11.สติ๊กเกอรที่ตูเชื่อมยังไมหมดอายุ

12.ตูเชื่อมวางไวบนพื้นที่แหงและปลอดภัย

13.มีถังดับเพลิงบริเวณที่ตั้งเครื่องเชื่อม

=  ผาน ใชงานไดดี ผูใชงาน

=  ชํารุดตองปรับปรุง หัวหนางาน

 X =  ไมผาน ตองแกไขทันที เซฟตี้

ผูต
รว
จส
อบ

รายการตรวจสอบ

แบบตรวจสอบเครื่องเชื่อมและอุปกรณประจําวัน

WELDING SET DAILY CHECKLIST



คําแนะนําสาํหรับการใชงานเครือ่งเชื่อมสนาม

ทําการเชื่อม

5 นาที
หยุดพักเชื่อม

5 นาที
หยุดพักเชื่อม

5 นาที
ทําการเชื่อม

5 นาที

เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องจักร

1. หามทําการเชื่อมติดตอกันเกินกวา 5 นาที

2. ตองหยุดพักเชื่อมทนัทเีมื่อใชเวลาเชื่อมครบ 5 นาที



คําแนะนําสาํหรับการใชงานเครือ่งเชื่อมสนาม

เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องจักร

อยาใชสายไฟขันยึด เพราะจะทําใหขัว้เชื่อมเสียหาย

ควรใชหางปลาขันยึดขั้วแทน และขันใหแนนเสมอ



การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายในงานเชื่อมไฟฟา



การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายในงานเชื่อมไฟฟา

กระจกกรองแสงที่ไดมาตรฐานจะมีเครื่องหมายรับประกันคุณภาพติดแสดง

ตามรูป กระจกจะมีความเขมแตกตางกันโดยแสดงเปนหมายเลขกํากับไว กระจก

กรองแสงที่เหมาะสําหรับการเชื่อมคือหมายเลข 6, 7, 8, 9, 10, 11 โดยหมายเลข 7 

เหมาะกับการเชื่อมที่ใชลวดเชื่อมขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน 2.5 มิลลิเมตร และ

หมายเลข 10 เหมาะสําหรับการเชื่อมที่ใชลวดเชื่อมขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.25 

ถึง 6 มลิลิเมตร



ความปลอดภยัในการเชื่อมโลหะ



ความปลอดภยัในการเชื่อมโลหะ

• ขอควรพิจารณาถึงการระบายอากาศ

– ชนิดของการระบายอากาศ

– ตําแหนงสถานที่ (โลงแจง, ภายใน ฯลฯ)

– จํานวนงานที่ตองเชื่อมและจํานวนชางเชื่อม

– ประเภทของงานที่ตองเชื่อม

– ชนิดของอุปกรณและเครื่องแตงกาย





ความปลอดภยัในการเชื่อมโลหะ

• อุปกรณที่ใชสําหรับงานเชื่อม

– แหลงกําเนิดพลังงาน 
(Power Sources A.C. or D.C.)

– สายเชื่อม (Welding Cable)
– สายกราวดจับชิ้นงาน 

(Workpiece Cables)
– สายกราวดตัวเครื่อง 

(Machine Ground)



ความปลอดภยัในการเชื่อมโลหะ

• การปองกันอัคคีภัย

– ตองเพิ่มความระมัดระวังและรูถึง สถานที่ที่เปน
แหลงเชื้อเพลิง และติดไฟได

– ไมทําการเชื่อมงานในพื้นที่ที่ไมมทีางเขา - ออก 
เชนภายใน ทอ ถัง และโครงสรางอื่น ๆจนกวา
พื้นที่ นั้นจะปลอดภัย

– จัดชุดทีมฉุกเฉิน การประสานงาน ติดตอขอ
ความชวยเหลือ



ความปลอดภยัในการเชื่อมโลหะ

• สายเชื่อม (Welding Cable)
–ระยะหางของจดุที่สายหัวเชื่อมชํารุดกับ

สายตออยางนอยตอง ไมนอยกวา 10 ฟตุ

–ฉนวนหุมสายตอจะตองมีความสามารถ

ทนทานตอกระแสไฟ  (600 โวลท)

– เทปพันสายไฟหรือหลอดกนัความรอน 
สามารถใชเปนฉนวน กนัความรอนได



ความปลอดภยัในการเชื่อมโลหะ

• สายกราวดจับชิ้นงาน (Workpiece Cables)
– จะตองมีความสามารถนําพากระแสไฟที่ออกจากแหลงกําเนิด ได
เปนอยางดี

– จะตองมีการเชื่อมตอของกระแสไฟฟาไปถึงชิ้นงานไดดี

– จะตองมีการตรวจสอบสภาพเปนประจําและสม่ําเสมอ



หาม! ทํางานเชื่อมใกลสารไวไฟ
หาม! ทํางานเชื่อมโดยไมมกีารปองกันลูกไฟ

หาม! ทํางานเชื่อมโดยไมมถีังดบัเพลิง
หาม! ทํางานเชื่อมโดยไมสวมใสอุปกรณปองกัน



หามทําใหเกิดความรอนและประกายไฟ

จนกวาจะเคลื่อนยายสารเคมอีอกไป

หรือมีการปองกันที่ดีพอ

LPG





ผาใบกนัไฟ ประกอบไปดวย Glass 

Fiber แผนโลหะ,และฟลมชนิด

พิเศษ สามารถรองรบัความรอนได

ที่อุณหภูมิ 1250ºC

วัสดปุองกันความรอนและประกายไฟ

ควรตดิตั้งผาใบกันไฟหางจากตําแหนงลูกไฟรวงหลนประมาณ 1-1.5 เมตร


	ความปลอดภัยในการเชื่อมโลหะ
	ความปลอดภัยในการเชื่อมโลหะ
	เครื่องเชื่อมไฟฟ้าและอุปกรณ์
	ความปลอดภัยในการเชื่อมโลหะ
	ความปลอดภัยในการเชื่อมโลหะ
	ความปลอดภัยในการเชื่อมโลหะ
	ความปลอดภัยในการเชื่อมโลหะ
	ความปลอดภัยในการเชื่อมโลหะ
	ความปลอดภัยในการเชื่อมโลหะ
	ห้ามทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ�จนกว่าจะเคลื่อนย้ายสารเคมีออกไป�หรือมีการป้องกันที่ดีพอ

