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Shield Metal Arc welding  

กระบวนการเช่ือมไฟฟ้าด้วยลวดเช่ือมหุ้มฟลกัซ์ (Shield Metal Arc welding :SMAW) 

  เป็นกรรมวิธีการเช่ือมแบบหลอมเหลววิธีหน่ึง ซ่ึงใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งความร้อน โดยอาศัยหลักการอาร์คระหว่างปลาย
ลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์กับโลหะช้ินงาน ความร้อนจากการอาร์คจะหลอมเหลวปลายลวดเช่ือมกับโลหะงานบริเวณอาร์คหลอม
รวมกันและแข็งตัวเป็นแนวเช่ือม ส่วนฟลักซ์เม่ือหลอมละลายบางส่วนจะเกิดเป็นแก๊สเฉ่ือยปกคลุมบ่อหลอมเหลว เพ่ือป้องกัน
บรรยากาศจากภายนอกเข้าท าปฏิกริิยากบัแนวเช่ือม เม่ือเยน็ตวัลงจะกลายเป็นสแลกปกคลมุแนวเช่ือมเพ่ือลดอตัราการเยน็ตวั 



ประเภทลวดเช่ือมไฟฟ้าทีม่สีารพอกหุ้ม 
 ลวดเช่ือมไฟฟ้าทีม่สีารพอกหุ้ม มหีลายประเภทตามลกัษณะความเหมาะสมในการใช้งานการ
จ าแนกประเภทลวดเช่ือมเพ่ือให้ง่ายต่อการเลือกใช้ให้เหมาะสมได้จ าแนกออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1. แยกตามรหัสสี  

• โดยใช้สีท าเคร่ืองหมายเป็นจุดของสีส่วนปลายลวดเช่ือมด้านทีใ่ช้ส าหรับจบัหัวเช่ือม ส าหรับลวด
เช่ือมทีนิ่ยมใช้กนัในกลุ่ม E 6010 - E 6013 (ตามรหัสตัวอกัษรและตัวเลข) จะมจุีดสี ดงันี ้



ประเภทลวดเช่ือมไฟฟ้าทีม่สีารพอกหุ้ม (ต่อ)                                                                                                                                

2. แยกตามรหัสตัวอกัษรและตัวเลข ตามมาตรฐาน 

1. AWS (A5.1)           มาตรฐานของประเทศอเมริกา 

2. JIS (Z3211 - 1991)    มาตรฐานของประเทศญีปุ่่น 

3. DIN 1913               มาตรฐานของประเทศเยอรมัน 

4. มอก. 49 - 2528        มาตรฐานของประเทศไทย 



E หมายถึง Electrode ลวดเช่ือมส าหรับการเช่ือมไฟฟ้า 

ตัวอย่าง รหสัตัวอักษรและตัวเลข มาตรฐาน AWS. (A5.1)   

มาตรฐาน AWS. (A5.1) สามารถแปลความหมายตามรหัส (Code) E6013 

 

รหัสลวดเชื่อม ชนิดกระแสไฟฟ า การอาร์ก การละลายลึก 
 

สารพวกหุ้ม 
 

E xxx0 DCSP         า           -         
E xxx1 AC&DCSP         า           -            
E xxx2 AC&DC  า   า   า   า     า             -         
E xxx3 AC&DC                 า             -            
 



แสดงอตัรากระแสไฟฟ้าตามขนาดความโตของลวดเช่ือม 

แกนลวดเช่ือม (Core wire)  
(มิลลเิมตร) 

กระแสไฟฟ้า 
ต ่า (Minimum) สูง (Maximum) 

2.6 50 90 
3.2 65 130 
4.0 110 185 
5.0 150 250 
6.0 200 315 
6.3 220 350 



ต าแหน่งท่าเช่ือม (Welding Position)  มี4 ท่า  

ท่าราบ (Flat Position) ช้ินงานจะวางราบกบัพืน้ (ส าหรับงานที่เป็นแผ่น)แต่ ถ้าเป็นรอยต่อ 
ตวัท ีจะวางช้ินงานหงายรอยต่อโดยผู้เช่ือมจะเตมิลวดเช่ือมด้านบนของรอยต่อ 



ต าแหน่งท่าเช่ือม (Welding Position)  มี4 ท่า  

ท่าขนานนอน (Horizontal Position) ช้ินงานจะวางตั้งโดยรอยต่อจะยาวขนานกบัพืน้ ผู้
เช่ือมจะเช่ือมทีร่อยต่อขนานกบัพืน้จากซ้ายไปขวา (ผู้ทีถ่นัดขวา) 



ต าแหน่งท่าเช่ือม (Welding Position)  มี4 ท่า  

 ท่าตั้ง (Vertical Position) ช้ินงานวางตั้งฉากกบัพืน้ราบโดยรอยเช่ือมจะอยู่ในแนวตั้ง (แนวดิ่ง) 
ด้วย ทั้งช้ินงานทีเ่ป็นแผ่นและตวัทีว่างตั้ง ผู้เช่ือมจะเช่ือมด้านบนสู่ล่าง เรียกว่า เช่ือมลง (Vertical 
down) และถ้าผู้เช่ือมเช่ือมจากล่างขึน้บน เรียกว่า การเช่ือมขึน้ (Vertical up) 



ต าแหน่งท่าเช่ือม (Welding Position)  มี4 ท่า  

 ท่าเหนือศีรษะ (Overhead Position) เป็นต าแหน่งท่าเช่ือมทีเ่ช่ือมได้ยากทีสุ่ด เพราะช้ินงานอยู่ในต าแหน่งสูง 
หรืออยู่บนลวดเช่ือม ในการอาร์ค (Arc) โลหะหลอมละลายกจ็ะย้อยลงมาด้วยแรงโน้มถ่วง การเช่ือมท่าเหนือ
ศีรษะ ลวดเช่ือมจะท ามุม 10-15 องศา กบัเส้นแนวดิง่ ซ่ึงตั้งฉากกบัแนวเช่ือม ท ามุม 90 องศา 



เคร่ืองเช่ือมแบบเยนเนอเรเตอร์ (Generators Welding Machines) 

ขับด้วยมอเตอร์ ขับด้วยเคร่ืองยนต์ 



เคร่ืองเช่ือมแบบหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Welding Machine) 

เคร่ืองเช่ือมแบบหม้อแปลง
แบบเล่ือนขดลวด 



เคร่ืองเช่ือมแบบหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Welding Machine) 

เคร่ืองเช่ือมหม้อแปลงแบบอนิเวอร์ทเตอร์ 
(Inverter Teclunology) 



อุปกรณ์ประกอบเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า 

 หัวจับลวดเช่ือม (ELECTRODE HOLDER) 

ปากจับลวดเช่ือม 

ด้ามจับลวดเช่ือม 

สกรูขนัด้ามจบั 

ทีต่่อสายเช่ือม 



อุปกรณ์ประกอบเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า 

สายเช่ือม (Cables) 

 สายเช่ือมมหีน้าทีน่ ากระแสไฟจากเคร่ืองเช่ือมไปสู่บริเวณอาร์คสายเช่ือมทีใ่ช้ในวงจรเช่ือมมอียู่ 
2 สาย คือ สายดนิและสายเช่ือม ส่วนปลายสายดนิจะต่อเข้ากบัที่จับช้ินงานเช่ือม (Ground Clamp) 
ส่วนสายเช่ือมจะต่อไว้กบัคมีจับลวดเช่ือม (Electrode Holder) 

 

สายเช่ือมไฟฟ้า 
ข้อต่อสายเช่ือม 



อุปกรณ์ประกอบเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า 

ทีย่ดึสายดิน (Ground Clamp) 

 มีหน้าที่จับยึดช้ินงานเช่ือมให้ต่อกับสายดิน  และที่ยึดสายดินนี้จะท าด้วยวัสดุตัวน าไฟฟ้า
เพ่ือที่เป็นทางให้กระแสเช่ือมไหลผ่านจากสายดินสู่งานเช่ือม โดยทั่วไปแล้วที่จับยึดสายดิน จะ
ประกอบด้วยสปริงเพ่ือจับยดึงานได้แน่น และมีหลายแบบหลายขนาด) 

 



อุปกรณ์ท าความสะอาด แนวเช่ือมไฟฟ้า 

แปรงลวด (Wire Brish)   
 แปรงลวดเป็นแปรงด้ามไม้ ขนแปรงท าด้วยเหลก็แข็งที่สปริงพอควร เม่ือใช้แปรงแล้วจะได้ไม่
หักงอหรือเสียรูป แปรงลวดนีใ้ช้ท าความสะอาดช้ินงานหรือหลงัเช่ือม เช่น ขดัสนิม เศษของสแลก 
ขนาดเลก็ทีต่กค้างอยู่ หรืออ่ืนๆ 



อุปกรณ์ท าความสะอาด แนวเช่ือมไฟฟ้า 

ค้อนเคาะสแลก (Chipping Hammer)  
 ใช้ส าหรับเคาะสแลกทีอ่ยู่บนแนวเช่ือมเม่ือเสร็จงาน หรือเม่ือต้องการเช่ือมทบัแนวเดมิค้อนเคาะ 
สแลกท าด้วยเหลก็ ปลายด้านหน่ึงแบนคล้ายสกดั และปลายอกีด้านหน่ึงแหลมเพ่ือใช้เคาะสแลกที่ฝังอยู่
บนแนวเช่ือม 



อุปกรณ์ท าความสะอาด แนวเช่ือมไฟฟ้า 

คมีจับงานร้อน (Plier)  
 ใช้ส าหรับจับช้ินงานในขณะร้อน จะมีลักษณะพิเศษกว่าคีมอ่ืน ๆ คือจะมีด้ามที่ยาวเพ่ือสะดวกใน
การจับงานร้อน คมีจับงานร้อนที่ดีจะต้องจับงานได้มั่นคง 



อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย 

ห  า า  บบ   ห ั ห  า า  บบ ื ถื  ห  า บบAuto 



อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย 

ถ   ื ห  ั   ้ื ห  ั    ๊  ห  ั 



งานเช่ือมแก๊ส Gas Welding 



งานเช่ือมแก๊ส Gas Welding 

ความหมายของการเช่ือมแก๊ส Gas Welding 

 เป็นกระบวนการเช่ือมแบบหลอมละลายชนิดหน่ึง โดยอาศัยความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ของ
แก๊สเช้ือเพลิงและออกซิเจน ท าให้โลหะงานหลอมละลายติดกัน ในการหลอมละลายติดกันของโลหะน้ัน
จะเติมโลหะหรือให้โลหะหลอมละลายติดกนัเองได้ 

แก๊สเช่ือเพลงิที่สามารถใช้ในกระบวนการเช่ือมแก๊สน้ันมีหลายชนิด 

 1. แก๊สอะเซทิลนี (Acetylene)   

 2. แก๊สโพรเพน (Propane) 

 3. แก๊สไฮโดรเจน (Hydrogen) 

เป็นทีนิ่ยมใช้มาก เพราะให้อณหภูมทิี่
3,480 องศาเซลเซียส ซ่ึงลวดเช่ือมที่ใช้
เติมมีความยาว 90 มม. โต 1.6-9.5 มม. 



ชนิดของแก๊สเช้ือเพลงิและค่าความร้อน 

ชนิดของแก๊สเช้ือเพลงิ ความร้อนสูงสุดโดยประมาณ 
     จ    +  ะ        3,480° C  ห ื    6,000   
     จ     +  ฮ    จ  2,400° C  ห ื    4,300   
     จ    +   พ  พ  2,500° C  ห ื    4,500   
 า าศ   +   ะ        2,400° C  ห ื    4,300   
 า าศ   +   พ  พ  1,750° C  ห ื    3,200   



งานเช่ือมแก๊ส Gas Welding 

1. เปลวคาร์บูไรซิง (Carburizing Flame ) ให้ความร้อนประมาณ 3,150 องศาเซลเซียส 

เปลวไฟเช่ือมแก๊สมี 3 ชนิด  



งานเช่ือมแก๊ส Gas Welding 

2. เปลวนิวทรัล (Neutral Flame) ให้ความร้อนประมาณ 3,315 องศาเซลเซียส 



งานเช่ือมแก๊ส Gas Welding 

3.เปลวออกซิไดซิง (Oxidizing Frame) ใหค้วามรอ้นประมาณ 3,480 องศาเซลเซียส 



วงจรกระบวนการเช่ือมแก๊สและเคร่ืองมืออุปกรณ์ทีใ่ช้ 

1. ถงัออกซิเจน 
2. ถงัแก๊สอะเซทิลนี 
3. อปุกรณ์ปรับความดนั 
4. สายออกซิเจน 
5. สายแก๊ส 
6. ทอร์ชเช่ือม 
7. ลวดเช่ือม 
8. หัวทิพ 
9. ช้ินงาน 
10. เปลวไฟเช่ือม 



เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเช่ือมแก๊ส 

ท่อบรรจุแก๊สออกซิเจน 

ท่อความดนัสูง ท าด้วยเหลก็กล้าคาร์บอนสูง  
(High -carbon steel) เป็นท่อไม่มีตะเข็บ  

หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. 

สามารถทนความดนัน า้ได้ 3360 ปอนด์ต่อตารางนิว้  
(250 กโิลกรัมต่อตารางเซนตเิมตร)  

โดยไม่ได้รับความเสียหาย 



เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเช่ือมแก๊ส 

ท่อบรรจุแก๊สอะเซทลินี 

ท่อบรรจุแก๊สอะเซทลินี เป็นท่อความดนัต า่  
ท าจากเหลก็กล้าคาร์บอนสูง (High-Carbon Steel) 

สามารถทนความดนัน า้ได้ 800 ปอนด์ต่อตารางนิว้  
(50 กโิลกรัมต่อตารางเซนตเิมตร) โดยไม่ได้รับความเสียหาย 



เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเช่ือมแก๊ส 

อุปกรณ์ปรับแรงดนัแก๊ส (Regulator) 

High Pressure Gage 

Low-Pressure Gage 



เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเช่ือมแก๊ส 

ทอร์ชเช่ือม (Welding Torch) 

ทอร์ชเช่ือมม ี2 ชนิด คือ แบบหัวฉีดและแบบสมดุลความดนัส่วนใหญ่ 
จะนิยมใช้ทอร์ชแบบสมดุลย์ความดนักบัแก๊สที่บรรจุในท่อ 

Mixing chamber มือจบั (Handle) 

วาลว์เปิด-ปิด แกส๊อะเซทิลีน 

วาลว์เปิด-ปิด ออกซิเจน 



เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเช่ือมแก๊ส 

ทอร์ชเช่ือมแบบสมดุลความดนั (Equal-Pressure Type) 

หอ้งผสมแกส๊ ออกซิเจน 

อะเซทิลีน 



เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเช่ือมแก๊ส 

ทอร์ชเช่ือมแบบหัวฉีด (Injector-Type) 

ออกซิเจน 

อะเซทิลีน 

แกส๊ท่ีผสมแลว้ 

หวัฉีด 
ออกซิเจน 

อะเซทิลีน 

แกส๊ท่ีผสมแลว้ 

 



เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเช่ือมแก๊ส 

หัวทิพ (Tip) 

หัวทพิ คื       ณ      ะ  บ ข า บั    ช ชื      าห  า   ให   ๊    ผา่  า ผ  
 า   ั า ่  ข    ๊  พื  ให         ฟ า         า  

ขนาดเบอรห์วัทิพ ขนาดความหนาโลหะทีตอ้งการเช่ือม (น้ิว) 

0 

1 

2 

3 



อุปกรณ์ท าความสะอาดหัวทพิ (Tip Cleaner) 

อปุกรณ์ท าความสะอาดหัวทพิ 



อุปกรณ์ท าความสะอาดหัวทพิ (Tip Cleaner) 

ทีจุ่ดเปลวไฟ (Spark Lighter) 



อุปกรณ์ท าความสะอาดหัวทพิ (Tip Cleaner) 

แว่นตาเช่ือมแก๊ส 

 บบ           
 บบ     ค  ่



เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเช่ือมแก๊ส 

ลกัษณะของสายยางเช่ือมแก๊ส 

สายยางจะประกอบด้วยยาง 3 ช้ัน ระหว่างช้ัน 
จะมเีส้นใยไนลอนกั้นอยู่ทุกช้ัน เพราะต้องทน 
กบัความดนัสูงของแก๊สได้ 



เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเช่ือมแก๊ส 

ลกัษณะของข้อต่อเช่ือมแก๊ส 

ข้อต่อ  เป็นอปุกรณ์ทีต่ดิกบัสายยาง ประกอบด้วย 
นัทและนิปเปิล ข้อต่อออกซิเจนจะมี อกัษร “OX” 
เป็นเกลยีวขาวส่วนข้อต่ออะเซติลนีเป็นเกลยีวซ้าย
มีอกัษร “AC” และมรีอยบากอยู่บน ตวันัท 



เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเช่ือมแก๊ส 

อปุกรณ์ป้องกนัไฟย้อนกลบั (Flashback Arrestors) 



เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเช่ือมแก๊ส 

คมีจับงานร้อน ถุงมือหนัง   ้ื ห  ั 



ความปลอดภัยในงานเช่ือมแก๊ส Gas Welding Safety 

พืน้ที่เช่ือมแก๊สที่มีอากาศไม่ถ่ายเท 



ความปลอดภัยในงานเช่ือมแก๊ส Gas Welding Safety 

บริเวณที่ท าการเช่ือมน้ัน ควรติดตังระบบแสงสว่างอย่างเพยีงพอ มองเห็นได้อย่างชัดเจนทั่วทั้งบริเวณทีท าการเช่ือม 



ความปลอดภัยในงานเช่ือมแก๊ส Gas Welding Safety 

เน่ืองจาก การเผาไหม้ส่วนผสมระหว่างออกซิเจนกบัอะเซทิลนีขณะท าการเช่ือมจะมีมลพษิที่เกดิจากกลิน่หรือเขม่าควนั ซ่ึงจะเป็น
อนัตรายกบัผู้เช่ือมและผู้ทีอ่ยู่ใกล้เคยีงการตดิตั้งพดัลมดูดอากาศ จงึเป็นส่ิงทีจ่ าเป็นมาก 




