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ค ำน ำ 

ในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่ำนมำ ควำมนิยมในงำนเชือ่มค่อยๆ เปลีย่นจำกกำรเชือ่มแก๊สเป็นกำรเชือ่มอำร์ก แต่ถงึใน

ปัจจุบันในงำนตัดก็ยังมักเป็นกำรตัดดว้ยแก๊ส (gasu setudan) นอกจำกนี้ กำรเชือ่มแก๊สยังคงใชใ้นหลำยๆ 

ไซตก์่อสรำ้ง เนื่องจำกอุปกรณ์นัน้เรียบง่ำยและสำมำรถใชร้่วมกับกำรตัดได ้และมีแสงวำบอ่อนกว่ำกำรเชือ่ม

อำร์ก อย่ำงไรก็ตำม แก๊สอะเซทลินี (asechiren) ที่ใชใ้นกำรเชือ่มแก๊สมีอันตรำยท ำใหเ้กดิอุบัตเิหตุรำ้ยแรง 

เช่น ระเบดิหรือเพลงิไหม ้ฯลฯ ไดห้ำกมีกำรจัดกำรทีผ่ดิพลำด เนื่องจำกสำมำรถเกดิระเบดิไดด้ว้ยกำร

กระแทกหรือไฟฟ้ำสถติเพียงเล็กนอ้ย 

ในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่ำนมำ ผลติภัณฑท์ีค่ ำนึงถงึควำมปลอดภัยไดค้่อยๆ แพร่หลำยมำกขึน้ รวมถงึอุปกรณ์ต่ำงๆ 

เช่น ภำชนะบรรจุแก๊สอะเซทลิีน (asechiren) หรือออกซเิจน (sanso), อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku 

chousei ki), หัวพ่น (tochi) เชือ่ม ฯลฯ อย่ำงไรก็ตำม หำกมวีธิจีัดกำรภำชนะ, วธิีใชอุ้ปกรณ์ปรับแรงดัน 

(aturyoku chousei ki) หรือหัวพ่น (tochi) เชือ่ม ฯลฯ ที่ไม่เหมำะสม ก็อำจน ำไปสู่กำรเกดิอุบัตเิหตุรำ้ยแรง

ไดเ้ช่นกัน 

ในควำมเป็นจรงิ นอกเหนือจำกแผลไฟไหมท้ี่เกดิจำกกำรเชือ่มแก๊ส ฯลฯ แลว้ ยังเกดิอุบัตเิหตุ เช่น กำร

แตกออก (haretu) / ระเบดิ / เพลงิไหม ้ฯลฯ ระหว่ำงกำรเชือ่ม รวมถงึยังมขีอ้กังวลเกี่ยวกับกำรเกดิโรคจำก

กำรประกอบอำชพี เช่น โรคฝุ่ นจับปอด (jinpai) ฯลฯ ในปีงบประมำณ 2018 มีอุบัตเิหตุบำดเจ็บและเสยีชวีติ

ซึง่มีสำเหตุจำกอุปกรณ์เชือ่มแก๊สทีต่อ้งหยุดงำนตัง้แต่ 4 วันขึน้ไปถงึ 82 ครัง้ 

(จำกค ำน ำในคู่ม ือ) 

(TH)
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บทที ่1 อุปกรณ์ท ีใ่ชใ้นกำรเชือ่มแก๊ส ฯลฯ 

1.1 ทฤษฎพี ืน้ฐำนของกำรเชือ่มแก๊ส ฯลฯ 

1.1.1 พืน้ฐำนของกำรเชือ่ม / ตดัดว้ยแก๊ส 

- ลกัษณะพเิศษของกำรเชือ่มแก๊ส (คู ่มอืหนำ้ 2)

ขอ้ดีและขอ้เสยีของกำรเช ือ่มแก๊สเมือ่เทียบกับกำรเชือ่มอำรก์มดีังนี้ 

● ขอ้ดี

- อุปกรณ์มีควำมเรียบง่ำย ไม่ตอ้งใชไ้ฟฟ้ำ จงึสำมำรถท ำงำนไดทุ้กทีเ่พียงมีแหล่งจ่ำยแก๊ส

(ถังแก๊ส (bonbe))

- หำกไม่จ ำเป็นตอ้งเช ือ่มโลหะเป็นวัสดุขอ้ต่อ ก็สำมำรถเช ือ่มโดยไม่ตอ้งใชล้วดเช ือ่มได ้

- เกดิรังสอีัลตรำไวโอเลต, ไอระเหย (hyumu) หรือเม็ดโลหะกระเด็น (supatta)

(อนุภำคหรือฝุ่ นโลหะหลอมละลำยทีก่ระเด็นระหว่ำงงำนตัดหรืองำนเชือ่ม)

ที่สรำ้งควำมเสยีหำยนอ้ย 

● ขอ้เสยี

- อุณหภูมขิองแหล่งควำมรอ้นต ่ำ

- ใชเ้วลำนำนในกำรใหค้วำมรอ้นจนกว่ำโลหะจะละลำย

- ท ำใหส้่วนทีเ่ช ือ่มรอ้นเกนิเฉพำะส่วนไดย้ำก

- เกดิแรงเครียด (Strain) สูง

- ขอบเขตที่ไดร้ับผลของควำมรอ้นกวำ้ง

- ไม่เหมำะส ำหรับกำรเช ือ่มโลหะที่แตกต่ำงกันหรือวัสดุแผ่นหนำ

- ลกัษณะพเิศษของกำรตดัดว้ยแก๊ส (gasu setudan) (คู ่มอืหนำ้ 2)

เนื่องจำกกำรตัดดว้ยแก๊ส (gasu setudan) เป็นกำรท ำออกซไิดซโ์ลหะ จงึสำมำรถตัดไดเ้ฉพำะวัสดุ

ประเภทเหล็กที่ออกซไิดซด์ว้ยอุณหภูมกิำรเผำไหมข้องแก๊ส ฯลฯ เท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ตำม หำกเป็นวัสดุซ ึง่ท ำ

ออกซไิดซท์ีอุ่ณหภูมกิำรเผำไหมข้องแก๊ส ก็จะสำมำรถตัดไดแ้มเ้ป็นวัสดุแผ่นหนำ 

(TH)
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1.1.2 ประวตัขิองกำรเชือ่ม / ตดัดว้ยแก๊ส 

- ระบบฝึกอบรมทกัษะ (คู ่มอืหนำ้ 4) 

จำกมุมมองของกำรป้องกันควำมเสยีหำยในกำรท ำงำน จงึไดม้ีกำรเริม่ "ระบบฝึกอบรมทักษะกำรเชือ่ม

แก๊ส" ตำมกฎหมำยมำตรฐำนแรงงำนในปี 1967 โดยเป็นคุณสมบัตทิีจ่ ำเป็นเพื่อท ำหนำ้ที่งำนเชือ่มแก๊ส ซึง่

กฎหมำยและค ำสั่งทีต่อ้งยดึถือนัน้เปลี่ยนเป็นกฎหมำยควำมปลอดภัยและอำชวีอนำมัยแรงงำน (roudou 

anzen eiseihou) ตัง้แต่ปี 1972 จนกระทั่งถงึในปัจจุบัน 

 

 

 

- ระบบใบอนุญำตหวัหนำ้งำนเชือ่มแก๊ส (gasu yousetu sagyou shuninsha) 

(คู ่มอืหนำ้ 4) 

ระบบ "ใบอนุญำตช่ำงเชือ่มอะเซทลิีน (asechiren)" ไดจ้ัดตัง้ขึน้ในปี 1947 ซึง่กฎหมำยมำตรฐำน

แรงงำนไดบ้ังคับใช ้ โดยเป็นคุณสมบัตทิีจ่ ำกัดกำรท ำงำนจำกมุมมองของควำมปลอดภัยและอำชวีอนำมัย

แรงงำน 

ดังนัน้ จงึตอ้งแต่งตัง้ผูท้ี่ไดร้ับใบอนุญำตช่ำงเชือ่มอะเซทลินี (asechiren) จำกผูอ้ ำนวยกำรกอง

มำตรฐำนแรงงำนประจ ำจังหวัดเป็นหัวหนำ้งำนเชือ่ม เพื่อท ำหนำ้ที่งำนจัดกำรอุปกรณ์เชือ่มอะเซทลิีน 

หลังจำกนัน้ ตัง้แต่ปี 1972 ไดเ้ปลี่ยนเป็นระบบ "ใบอนุญำตหัวหนำ้งำนเชือ่มแก๊ส (gasu yousetu 

sagyou shuninsha)" 

 

  

(TH)
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1.1.3 ภำพรวมของอนัตรำย / กำรสรำ้งควำมเสยีหำยจำกกำรเชือ่ม / 

ตดัดว้ยแก๊ส 

- อนัตรำยจำกกำรเชือ่ม / ตดัดว้ยแก๊ส (คู ่มอืหนำ้ 4)

มกีำรเชือ่ม / ตัดดว้ยแก๊สเป็นประจ ำทุกวันในโรงงำนและไซตก์่อสรำ้งต่ำงๆ ฯลฯ อย่ำงไรก็ตำม กำร

เชือ่ม / ตัดดว้ยแก๊สเป็นงำนซึง่ใชแ้ก๊สทีม่อีันตรำยเพื่อสรำ้งเปลวไฟอุณหภูมสิูง และอำจเกดิอุบัตเิหตุ

รำ้ยแรงไดห้ำกไม่ระมัดระวังอย่ำงเพียงพอ จ ำเป็นทีจ่ะตอ้งท ำงำนโดยตระหนักถึงสิง่นี้อยู่เสมอ 

ออกซเิจน (sanso) และแก๊สตดิไฟที่ใชง้ำนมอีันตรำยแฝงอยู่ ออกซเิจน (sanso) เผำไหมว้ัสดุตดิไฟ 

(kanensei no mono) อย่ำงรุนแรง ส่วนแก๊สตดิไฟก็เป็นสำเหตุของกำรระเบดิหรือเพลงิไหมเ้ช่นกัน 

ในควำมเป็นจรงิ อุบัตเิหตุที่เปลวไฟอุณหภูมสิูงเกดิไวไฟต่อไอน ้ำหรือแก๊ส ฯลฯ ที่ตดิไฟรอบๆ และเกดิ

ระเบดิขึน้จำกงำนเชือ่มแก๊สเหล่ำนี้ยังคงไม่หมดไป นอกจำกนี้ อุบัตเิหตุบำดเจ็บจำกกำรสัมผัสวัสดุทีจ่ะท ำ

กำรเชือ่มซึง่มอีุณหภูมสิูงหรือเม็ดโลหะกระเด็น (supatta) ฯลฯ ก็เกดิขึน้จ ำนวนมำก 

- ควำมเสยีหำยจำกกำรเชือ่ม / ตดัดว้ยแก๊ส (คู ่มอืหนำ้ 5)

ไม่เพียงแต่กำรเชือ่มแก๊ส หำกกล่ำวถงึกำรป้องกันควำมเสยีหำยในกำรท ำงำน มักจะมุ่งเนน้ไปที่กำร

ป้องกันอุบัตเิหตุบำดเจ็บหรือเสยีชวีติ แต่ก็จ ำเป็นตอ้งระวังถงึกำรป้องกันโรคจำกกำรประกอบอำชพีดว้ย 

หำกสูดดมไอระเหย (hyumu) ซึง่เกดิจำกกำรเชือ่มแก๊สปรมิำณมำกในระยะเวลำสัน้ๆ อำจท ำใหเ้กดิโรค

ต่ำงๆ เช่น อำกำรไขจ้ำกไอระเหย ฯลฯ ได ้นอกจำกนี้ แมเ้พียงปรมิำณนอ้ยแต่หำกสูดดมไอระเหย (hyumu) 

เป็นระยะเวลำนำน ก็อำจท ำใหเ้กดิโรครำ้ยแรง เช่น โรคฝุ่ นจับปอด (jinpai) ฯลฯ 

รวมถงึ เปลวไฟของแก๊สยังท ำใหเ้กดิรังสแีสงทีม่องเห็นได ,้ รังสอีัลตรำไวโอเลต หรือรังสอีนิฟรำเรดที่

แรง อำจท ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยกับดวงตำหรือผวิหนังได ้

(TH)
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1.2 อุปกรณ์ท ีใ่ชใ้นกำรเชือ่มแก๊ส ฯลฯ 

1.2.1 อุปกรณ์ท ีใ่ชใ้นกำรเชือ่ม / ตดัดว้ยแก๊ส (คูม่อืหนำ้ 6) 

หัวเชือ่มตอ้งใชรุ้่นที่เหมำะสมตำมประเภทหรือแรงดันของแก๊สตดิไฟ ไม่สำมำรถใชร้่วมกับแก๊สตดิไฟ

อื่นๆ ได ้

นอกจำกนี้ หำกเปลี่ยนท่อเป่ำ (suikan) และหัวทพิ (higuchi) ของอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกำรเช ือ่ม (ดูภำพ 

1-1) เป็นรุ่นส ำหรับตัด  จะสำมำรถตัดดว้ยแก๊ส (gasu setudan) ได ้

โซ่ส  ำหรับป้องก ัน
กำรพลิกคว  ่ำ

แก๊สเชื้
อเพลิง 

ออกซิ
เจน 
(sa

nso

)

ภำพ 1-1 อุปกรณ์ทีใ่ชส้ ำหรับกำรตัดดว้ยแก๊ส (gasu setudan) / เช ือ่มดว้ยแก๊ส 

(1) อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki)

ส ำหรับออกซเิจน (sanso)

(2) อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki)

ส ำหรับแก๊สเช ือ้เพลงิ

(3) สำย (housu) ออกซเิจน (sanso) (สนี ้ำเงนิ)

(4) สำย (housu) แก๊สเช ือ้เพลงิ (สแีดงหรือสสีม้)

(5) หัวเชือ่มหรือเครื่องตัด (setudanki) (ท่อเป่ำ

(suikan) และหัวทพิ (higuchi))

(* ภำพเป็นตัวอย่ำงเครื่องตัด (setudanki))

(6) วำล์วเซฟตีแ้บบแหง้ (kanshiki anzen ki)

สำหรับออกซเิจน (sanso)

(อุปกรณ์ป้องกันไฟยอ้นกลับ)

(7) วำล์วเซฟตีแ้บบแหง้ (kanshiki anzen ki)

สำหรับแก๊สเช ือ้เพลงิ (อุปกรณ์ป้องกันไฟยอ้นกลับ)

เอกสำรที ่มำ: แก ไ้ขบำงส่วนจำกภำพแนวทำงด ำ้นเทคนิคของ Japan Organization 

of Occupational Health and Safety

(TH)
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1.2.2 หวัพ่น (tochi) (คูม่อืหนำ้ 7) 

อุปกรณ์ที่ใชเ้ปลวไฟแก๊ส รวมถงึอำร์กแก๊สปกคลุมหรืออำร์กพลำสมำ ฯลฯ เพื่อท ำงำนใหค้วำมรอ้น, 

เชือ่ม, ตัด ฯลฯ โลหะ (วัสดุทีจ่ะท ำกำรเชือ่ม / ตัด) ดว้ยมอื ฯลฯ เรียกว่ำ "หัวพ่น (tochi)" ภำพ 1-2 ตัวอย่ำง

หัวพ่น (tochi) (เครื่องตัด (setudanki) ส ำหรับแรงดันต ่ำ) 

หัวเชือ่มส ำหรับกำรเชือ่มและเครื่องตัด (setudanki) ส ำหรับตัดดว้ยแก๊ส (gasu setudan) เป็นหัวพ่น 

(tochi) ทีผ่สมแก๊สตดิไฟและออกซเิจน (sanso) ใหเ้กดิกำรเผำไหมเ้พื่อใหค้วำมรอ้นวัสดุโลหะ บำงครัง้

เรียกว่ำ โบลว์ไพพ์ (Blow pipe) เบอร์เนอร ์(Burner) หัวเชือ่มหรือเครื่องตัด (setudanki) เหล่ำนี้ประกอบ

ขึน้จำกท่อเป่ำ (suikan) และหัวทพิ (higuchi) 

(อนุเครำะห์โดย NISSAN TANAKA CORPORATION) 

ภำพ 1-2: เครื่องตัดส ำหรับแรงดันต ่ำ

เอกสำรที่มำ: NISSAN TANAKA CORPORATION 

(TH)
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- หวัเชือ่มส ำหรบักำรเชือ่มแก๊ส (คู ่มอืหนำ้ 9)

(อนุเครำะห์โดย KOIKE SANSO KOGYO CO. LTD) 

- เคร ือ่งตดัส ำหรบักำรตดัดว้ยแก๊ส (gasu setudan) (คู ่มอืหนำ้ 10)

(อนุเครำะห์โดย KOIKE SANSO KOGYO CO. LTD) 

ภำพ 1-4 หัวเช ือ่มแบบ B (แบบฝรั่งเศส) 

เอกสำรที่มำ: KOIKE SANSO 
KOGYO CO. LTD

ปลำยหัวพ่น 

หัวทพิ 
(higuchi) 

น็อตส ำหรับท่อแก๊สผสม 

ท่อแก๊สผสม 
วำล์วออกซเิจน 

(sanso) 
วำล์วแก๊สเช ื ้อเพลงิ ทำงเขำ้แก๊ส 

เช ือ้เพลงิ 

ภำพ 1-5 เครื่องตัด (setudanki) ส ำหรับแรงดันต ่ำ (ผสมหัวพ่น (tochi)) 
(แบบฝรั่งเศส) 

เอกสำรที่มำ: KOIKE SANSO 
KOGYO CO. LTD

ปลำยหัวพ่น 

หัวทพิ 
(higuchi) 

ท่อแก๊สผสม 

ท่อออกซเิจนส ำหรับตัด 
(setudan sanso) 

ตัวผสม 
วำล์วออกซเิจนส ำหรับให  ้

ควำมรอ้นเบื ้องตน้ก่อนเช ือ่ม 

วำล์วออกซเิจนส ำหรับตัด 

วำล์วแก๊สเช ื ้อเพลงิ 

(TH)
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1.2.3 หวัทพิ (higuchi) 

- ประเภทของแก๊สตดิไฟและหวัทพิ (higuchi) (คู ่มอืหนำ้ 14)

เนื่องจำกแก๊สตดิไฟมคีุณสมบัตแิตกต่ำงกันไปตำมประเภทหัวทพิ (higuchi) จงึมโีครงสรำ้งที่แตกต่ำง

กันไปตำมแก๊สตดิไฟแต่ละชนิด 

ดังที่แสดงในตำรำง 1-3 อะเซทลินี (asechiren) จุดระเบดิไดง้่ำยและมีควำมเร็วในกำรเผำไหมสู้งกว่ำโพ

รเพน (puropan) ซึง่เป็นส่วนประกอบหลักของแก๊ส LPG (LPG) ดังนัน้ เพื่อป้องกันไฟยอ้นกลับ จงึตอ้งท ำ

ใหไ้ฟพุ่งออกมำจำกหัวทพิ (higuchi) ดว้ยควำมเร็วสูงพรอ้มๆ กับไม่ใหอุ้ณหภูมขิึน้สูงเท่ำที่จะเป็นไปได ้

จนกว่ำไฟพุ่งออกมำจำกหัวทพิ (higuchi) 

- อนัตรำยจำกกำรใชแ้ก๊สตดิไฟผดิประเภท (คู ่มอืหนำ้ 16)

เนื่องจำกอะเซทลินี (asechiren) และแก๊สชนิดอื่นๆ มคีวำมง่ำยในกำรจุดตดิไฟและควำมเร็วในกำรเผำ

ไหมท้ี่แตกต่ำงกัน รูปทรงของหัวทพิ (higuchi) ส ำหรับอะเซทลินี (asechiren) และหัวทพิ (higuchi) ของ

แก๊สชนิดอืน่ๆ จงึแตกต่ำงกัน 

เนื่องจำกอะเซทลิีน (asechiren) มีควำมเร็วในกำรเผำไหมสู้งกว่ำแก๊สตดิไฟชนิดอื่นๆ หัวทพิ (higuchi) 

ส ำหรับอะเซทลิีน (asechiren) จงึมีโครงสรำ้งทีท่ ำใหค้วำมเร็วในกำรพุ่งออกสูงกว่ำควำมเร็วในกำรเผำ

ไหม ้เพื่อป้องกันไฟยอ้นกลับ ดังนัน้ หำกใชแ้ก๊สทีม่คีวำมเร็วในกำรเผำไหมต้ ่ำ เช่น แก๊ส LPG (LPG) ฯลฯ 

ดว้ยหัวทพิ (higuchi) ส ำหรับอะเซทลิีน (asechiren) เปลวไฟส ำหรับใหค้วำมรอ้นเบื้องตน้ก่อนเชือ่ม 

(yonetu en) จะออกห่ำงจำกหัวทพิ (higuchi) หรือระเบดิออก (เปลวไฟจะดับ) 

ในทำงกลับกัน เนื่องจำกแก๊ส LPG (LPG) ฯลฯ มีควำมเร็วในกำรเผำไหมต้ ่ำ จุดตดิไฟยำก จงึมีโครงสรำ้ง

ใหค้วำมรอ้นแก๊สดว้ยหัวทพิ (higuchi) พรอ้มๆ กับท ำใหค้วำมเร็วในกำรพุ่งออกชำ้ลง ดังนัน้ หำกใชแ้ก๊ส

อะเซทลินี (asechiren) ดว้ยหัวทพิ (higuchi) ส ำหรับแก๊สตดิไฟชนิดอื่นๆ จะเกดิไฟยอ้นกลับและเป็น

อันตรำยอย่ำงยิง่ 

最低着火温度

（酸素中）

【℃】

燃焼速度

（中性混合比）

【m/sec】

アセチレン 296 7.2

プロパン 470 2.7

表1-3：アセチレンガスとプロパンガスの燃焼速度

※数値は日本溶接協会「要説 熱切断加工の"Q&A"」(2012年)を参考にした。

ตำรำง 1-3 ควำมเร็วในกำรเผำไหมข้องแก๊สอะเซท ิล ีน (asechiren) และแก๊สโพรเพน 
(puropan) 

อะเซท ิล ีน (asechiren) 

โพรเพน (puropan) 

อุณหภูมขิั น้ต ่ำในกำรจุดไฟ 
(ในออกซเิจน (sanso)) 

ควำมเร็วในกำรเผำไหม  ้

(อัตรำผสมที่เป็นกลำง) 

* : ค่ำตัวเลขอ ำ้งอ ิงจำก ""Q & A" สรุปสำระส ำคัญของกำรตัดและข ึน้รูปด ว้ยควำมรอ้น" (2012) ของ 

The Japan Welding Engineering Society  

(TH)



13 

1.2.4 อุปกรณ์ปรบัแรงดนั (aturyoku chousei ki) และวำลว์เซฟตี ้(anzen 

ki) 

- อุปกรณ์ปรบัแรงดนั (aturyoku chousei ki) (คู ่มอืหนำ้ 17)

หำกไม่ตดิตัง้อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) ที่เหมำะสมแลว้ จะไม่สำมำรถใชง้ำน

ออกซเิจน (sanso) หรือแก๊สตดิไฟซึง่ถูกเตมิอยู่ในภำชนะบรรจุได ้ อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku 

chousei ki) มีไวส้ ำหรับปรับแรงดันตน้ทำงของถังแก๊ส (bonbe) ใหเ้หมำะสมกับกำรเชือ่มหรือตัด 

คุณสมบัตขิองวัสดุ, โครงสรำ้ง ฯลฯ จะแตกต่ำงกันไปตำมประเภท, แรงดัน, อัตรำกำรไหล ฯลฯ ของแก๊ส 

จงึตอ้งพจิำรณำคุณสมบัตขิองแก๊สและเงื่อนไขกำรใชง้ำนใหด้ ีและเลือกอุปกรณ์ที่เหมำะสม 

- ส ิง่ท ีค่วรทรำบในกำรใชอุ้ปกรณ์ปรบัแรงดนั (aturyoku chousei ki) (คู ่มอืหนำ้ 18)

เวลำท ำกำรเชือ่ม ฯลฯ วำล์วในอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) จะตอ้งมีควำมมั่นคงและมี

ช่องว่ำงระยะหนึ่ง อย่ำงไรก็ตำม กรณีที่เข็มของอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) กระดกิถีห่รือมี

เสยีงผดิปกตเิกดิขึน้จำกอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) ในขณะทีก่ ำลังปล่อยแก๊ส ให ้

ตรวจสอบกำรตัง้ค่ำของอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) และปิดวำล์วฝ่ังแรงดันต ่ำครัง้หนึ่ง 

ก่อนจะเปิดอย่ำงชำ้ๆ หำกท ำซ ้ำหลำยครัง้แลว้ยังเกดิเหตุกำรณ์แบบเดยีวกัน ใหห้ยุดใชง้ำนและส่งซ่อมแซม 

(TH)
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- อุปกรณ์ปรบัแรงดนั (aturyoku chousei ki) ส ำหรบัอะเซทลินี (asechiren) 

(คู ่มอืหนำ้ 19)

อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) ส ำหรับแก๊สอะเซทลินี (asechiren) ตอ้งใชอุ้ปกรณ์เฉพำะ

ส ำหรับอะเซทลิีน (asechiren) อนึ่ง ยังมีประเภททีม่วีำล์วเซฟตีแ้บบแหง้ (kanshiki anzen ki) ในตัวใช ้

กันอย่ำงแพร่หลำย 

ดังที่แสดงในภำพ 1-17 ปำกหัววำลว์ของถังแก๊ส (bonbe) จะกดยดึดว้ยชิน้ส่วนยดึและไม่ใชส้กรู ดังนั้น 

จงึไม่สำมำรถเผลอไปยดึกับภำชนะบรรจุออกซเิจน (sanso) ได ้

อนึ่ง อะเซทลินี (asechiren) อำจท ำปฏกิริยิำกับทองแดง, เงนิ หรือสำรประกอบเหล่ำนั้นและเกดิเป็น 

Metal acetylide Metal acetylide สำมำรถจุดระเบดิไดเ้องตำมธรรมชำต ิ และอำจเป็นสำเหตุใหเ้กดิกำร

ระเบดิจำกกำรสลำยตัวของอะเซทลินี (asechiren) ได ้ ดังนั้น กฎหมำยควำมปลอดภัยและอำชวีอนำมัย

แรงงำนจงึก ำหนดว่ำหำ้มใช ้ "ทองแดง" หรือ "สิง่ที่มทีองแดงเกนิ 70%" ในบรเิวณซึง่ตอ้งสัมผัสกับ

อะเซทลินี (asechiren) อนึ่ง ภำชนะบรรจุ ฯลฯ ซึง่ใชต้ำมกฎหมำยรักษำควำมปลอดภัยจำกแก๊สแรงดันสูง 

หำ้มใชส้ิง่ทีม่ทีองแดงเกนิ 62% 

(อนุเครำะห์โดย NISSAN TANAKA CORPORATION) 

ภำพ 1-17: อุปกรณ์ปรับส ำหรับแก๊สอะเซทลินี (asechiren) 

เอกสำรที่มำ: NISSAN TANAKA CORPORATION

(TH)
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- อุปกรณ์ปรบัแรงดนั (aturyoku chousei ki) ส ำหรบัออกซเิจน (sanso) (คู ่มอืหนำ้

20)

อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) ส ำหรับออกซเิจน (sanso) ตอ้งใชอุ้ปกรณ์เฉพำะส ำหรับ

ออกซเิจน (sanso) 

ดังที่แสดงในภำพ 1-18 ปำกหัววำลว์ของอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) ของออกซเิจน 

(sanso) จะเป็นสกรูเกลียวขวำ เพื่อไม่ใหส้ำมำรถตดิตัง้กับถังแก๊ส (bonbe) ของแก๊สตดิไฟได  ้

นอกจำกนี้ ยังหำ้มหล่อลืน่อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) ส ำหรับออกซเิจน (sanso) ดว้ย 

ปำกหัววำลว์ของถังแก๊ส (bonbe) ออกซเิจน (sanso) ม ี 2 ประเภท คือ แบบเยอรมนีซ ึง่เป็นสกรูตัวผู ้

และแบบฝรั่งเศสซึง่เป็นสกรูตัวเมยี อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) ออกซเิจน (sanso) จะเขำ้

กับแคปเหล่ำนี้ ดังที่แสดงในภำพ 1-18 จะมแีบบน็อตยดึที่เป็นสกรูตัวเมีย (Cap nut) และแบบสกรูยดึที่เป็น

สกรูตัวผู ้จะไม่สำมำรถใชง้ำนอย่ำงนั้นร่วมกันได ้จงึตอ้งใชข้อ้ต่อส ำหรับแปลงทีม่จี ำหน่ำยอยู่ 

แบบน็อตยดึส่วนใหญ่จะแพร่หลำยอยู่ในภูมภิำคคันโต (แถบโตเกียว) และแบบสกรูยดึส่วนใหญ่จะ

แพร่หลำยอยู่ในภูมภิำคคันไซ (แถบโอซำกะ, เกียวโต) ดังนั้น จ ำเป็นตอ้งระมัดระวังเมื่อไปท ำงำนนอก

สถำนที่ประจ ำ ฯลฯ 

(อนุเครำะห์โดย KOIKE SANSO KOGYO CO. LTD) 

ภำพ 1-18: สกรูยดึอุปกรณ์ปรับส ำหรับออกซเิจน (sanso) 

แบบน็อตยดึ (แบบเยอรมนี) แบบสกรูยดึ (แบบฝรั่งเศส) 

เอกสำรที่มำ: KOIKE SANSO KOGYO CO. LTD 

(TH)
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- วำลว์เซฟตี ้(anzen ki) (กำรเชือ่ม / ตดัดว้ยแก๊สและไฟยอ้นกลบั) (คู ่มอืหนำ้ 20)

ในกำรเชือ่มแก๊ส หำกไม่จัดกำรแก๊สตดิไฟและออกซเิจน (sanso) อย่ำงเหมำะสม อำจเกดิเหตุกำรณ์ที่

เรียกว่ำ "ไฟยอ้นกลับ" ซึง่เปลวไฟจะยอ้นเขำ้สู่ดำ้นในของหัวเชือ่มหรือสำย (housu) วำล์วเซฟตี ้ (anzen 

ki) (อุปกรณ์ป้องกันไฟยอ้นกลับ (gyakka boushi souchi)) จงึเป็นอุปกรณ์ส ำหรับหยุดไฟยอ้นกลับ 

หำกวำลว์เซฟตี ้ (anzen ki) ท ำงำนอย่ำงเหมำะสม จะหยุดไฟยอ้นกลับได ้ แต่ในกรณีดังกล่ำว ไฟ

ยอ้นกลับยังเขำ้ไปจนถงึสำย (housu) แก๊สหรือหัวเชือ่มจนถงึวำล์วเซฟตี ้(anzen ki) ซึง่อำจเกดิเขม่ำเกำะ

ดำ้นในและลุกไหมใ้นภำยหลัง ไม่เพียงแต่สรำ้งควำมเสยีหำยใหกั้บอุปกรณ์เท่ำนั้น นอกจำกนี้ หำกเกดิ

เหตุกำรณ์ซึง่ควำมเร็วของไฟยอ้นกลับสูงกว่ำควำมเร็วเสยีงที่เรียกว่ำ "กำรระเบดิรุนแรง (Detonation)" 

อำจเกดิคลื่นกระแทกและสำย (housu) ฯลฯ อำจแตกออก (haretu) หรือจุดระเบดิได  ้

ยิง่ไปกว่ำนัน้ หำกวำลว์เซฟตี้ (anzen ki) ไม่ท ำงำน เปลวไฟจะยอ้นกลับไปจนถงึภำชนะบรรจุแก๊ส ซึง่

ส่งผลใหเ้กดิอุบัตเิหตุรำ้ยแรง 

จ ำเป็นตอ้งพยำยำมไม่ใหเ้กดิไฟยอ้นกลับ อย่ำคดิว่ำไม่เป็นไรเพียงเพรำะมวีำลว์เซฟตี้ (anzen ki) แลว้

(TH)
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1.2.5 สำย (housu) ส ำหรบักำรเชือ่ม 

- สภีำยนอกของสำย (housu) แก๊สส ำหรบัเชือ่ม / ตดั (คู ่มอืหนำ้ 24)

สขีองชัน้ยำงภำยนอกของสำยยำงส ำหรับเชือ่ม - ตัด (yousetu ・ setudan you gomu housu) ไม่ได ้

ถูกก ำหนดโดยกฎหมำย แต่มกีำรก ำหนดไวต้ำมประเภทของแก๊สในมำตรฐำน JIS K 6333 อนึ่ง มำตรฐำน 

JIS K 6333 นี้ระบุเป็น "สำยยำงส ำหรับตัด" แต่ค ำศัพทท์ีว่่ำ "ตัด" นี้ จะหมำยรวมถงึทัง้กำรเชือ่มและกำรตัด 

นอกจำกนัน้ มำตรฐำนนี้ยังใชก้ับสำย (housu) ส ำหรับแก๊สปกคลุมแบบ Inactive หรือ Active ของกำร

เชือ่มอำร์กดว้ย 

ขอ้ก ำหนด JIS ไม่ใช่หนำ้ที่ตำมกฎหมำยและค ำสั่ง แต่จ ำเป็นตอ้งปฏบิัตติำมเพื่อใหท้ ำงำนไดอ้ย่ำง

ปลอดภัย สำย (housu) แก๊สมลีักษณะเฉพำะตำมชนิดของแก๊ส จงึหำ้มใชร้่วมกับสำยแก๊สชนิดอื่นๆ 

- เคร ือ่งหมำยแสดงสำยยำงส ำหรบัเชือ่ม - ตดั (yousetu ・  setudan you gomu

housu) (คู่มอืหนำ้ 24)

มำตรฐำน JIS K 6333 ก ำหนดไวว้่ำใหแ้สดงรำยละเอียดต่อไปนี้บนสำยยำงส ำหรับเช ือ่ม - ตัด 

(yousetu ・ setudan you gomu housu) ไม่เกนิทุกๆ 1 เมตร 

- เครื่องหมำยผูผ้ลติหรือซัพพลำยเออร์

- หมำยเลขแสดงประเภทของสำย (housu)

- แรงดันสูงสุดในกำรใชง้ำนซึง่แสดงเป็นหน่วย

MPa 

- เสน้ผ่ำนศูนย์กลำง (ภำยใน) ซึง่แสดงเป็นหน่วย

mm 

- สัญลักษณ์แสดงประเภทของแก๊ส (ตำรำง 1-5)

- ปีที่ผลติ

ガスの種類

の記号
ガスの種類

外面ゴム層の

色

ACE
アセチレン及び他の燃料用ガス（※）

（LPG、MPS、天然ガス及びメタンは除く）
赤

OXY 酸素 青

SLD 空気、窒素、アルゴン、二酸化炭素 黒

LMN LPG、MPS、天然ガス、メタン オレンジ

AFG
アセチレン、LPG、MPS、天然ガス、メタン及び

他の燃料ガス
赤とオレンジ

表1-5：ガスの種類の記号及び色識別（JIS K 6333）

　※　製造業者は、水素用途に対する適合性について検討しなければならない

[ตัวอย่ำงเครื่องหมำยแสดง] 

สำมำรถเขำ้ใจควำมหมำยต่ำงๆ ไดจ้ำกสัญลักษณ์นี้ 
(1) ผูผ้ลติ ฯลฯ คือ "XYZ"

(2) ประเภทของสำย (housu) คือ "ประเภทที่ 1"
(3) แรงดันสูงสุดในกำรใชง้ำน คือ 2MPa
(4) เสน้ผ่ำนศูนย์กลำง (ภำยใน) คือ 10mm
(5) ประเภทของแก๊ส คือ ออกซเิจน (sanso)
(6) ปีที ่ผลติ คือ ปี 2019

สัญลักษณ์ 
ประเภทของ 
แก๊ส 

ประเภทของแก๊ส 
สีของชัน้ยำง 

ภำยนอก 

แก๊สส ำหรับอะเซทิล ีน (asechiren) และเช ือ้เพล ิงอ ื ่นๆ (*) 

(ไม่รวมแก๊ส LPG (LPG), MPS, แก๊สธรรมชำติและมีเทน) 

อำกำศ, ไนโตรเจน, อำร ์กอน, คำร ์บอนไดออกไซด์ 

ออกซเิจน (sanso) 

แก๊ส LPG (LPG), MPS, แก๊สธรรมชำติ, ม ีเทน 

อะเซทิลีน (asechiren), แก๊ส LPG (LPG), MPS, แก๊สธรรมชำติ, 

ม ีเทนและแก๊สเช ือ้เพล ิงอ ื ่นๆ 

* ผูผ้ล ิตตอ้งพิจำรณำควำมเหมำะสมส ำหรับกำรใชง้ำนไฮโดรเจน 

สีแดง 

สีน ้ำเง ิน 

สีด ำ 

สีสม้ 

สีแดงและส ีสม้

ตำรำง 1-5: สัญลักษณ์และกำรจ ำแนกสี ประเภทของแก๊ส 

(TH)
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1.2.6 ภำชนะบรรจุแก๊สชนดิตำ่งๆ (ถงัแก๊ส (bonbe)) 

และอุปกรณ์ก ำเนดิแก๊สอะเซทลินี (asechiren) 

(1) เคร ือ่งหมำยแสดงและสขีองภำชนะบรรจุแก๊สชนดิต่ำงๆ

- ป้ำยก ำกบักำรเตมิภำชนะบรรจุแก๊ส (คู ่มอืหนำ้ 27)

ป้ำยก ำกับกำรเตมิจะตดิอยู่บนภำชนะบรรจุแก๊ส บนป้ำยก ำกับกำรเตมิ

- ชือ่แก๊สเตมิ

- แรงดันที่เตมิหรือมวลเวลำเตมิ

- ปี-เดือน-วันทีเ่ตมิ / ตัวจ ำแนกล็อตกำรผลติ

- ขอ้มูลตดิต่อสถำนที่จ ำหน่ำย (ผูข้ำย) / ขอ้มูลตดิต่อสถำนที่ผลติ (ผูผ้ลติ)

- คุณสมบัตขิองแก๊สเตมิ

- สิง่ทีค่วรระวังทั่วไป

- ค ำอธบิำยเก ีย่วกับส ิง่ที่ส ำคัญ

ฯลฯ จะถูกระบุไว  ้

- สขีองภำชนะบรรจุแก๊ส (คู ่มอืหนำ้ 28)

ตำมกฎหมำย ภำชนะบรรจุแก๊สประเภทถังแก๊ส (bonbe) จะถูกก ำหนดดว้ยสทีี่แสดงในตำรำง 1-9 ตำม

ประเภทของแก๊สที่เตมิ ตำมกฎหมำย ผวิของถังแก๊ส (bonbe) จะตอ้งมสีอีย่ำงนอ้ยครึง่หนึ่ง แต่ถังแก๊ส

(bonbe) ของแก๊สแรงดันสูงเกือบทัง้หมดยกเวน้แก๊สส ำหรับกำรแพทย์จะมีสเีต็มทัง้ใบ

อนึ่ง ภำชนะทีม่ีปรมิำณไม่เกนิ 0.1 ลติร และภำชนะทีใ่ชโ้ดยไม่ไดปิ้ดผนึก อำจไม่ไดม้ีสตีำมทีร่ะบุนี้ 

นอกจำกนี้ เวลำท ำงำนเชือ่มในต่ำงประเทศ เช่น ประเทศจีน ฯลฯ ควรค ำนึงว่ำสขีองถังแก๊สอำจแตกต่ำงจำก

ในประเทศญี่ปุ่ น 

充填ガス 容器の色

酸素 　黒色　■

アセチレン 　褐色　■

水素 　赤色　■

液化炭酸ガス 　緑色　■

液化アンモニア 　白色　□

液化塩素 　黄色　■

その他のガス

（LPGなど）

　灰色　■

表1-9：ガス容器の色

แก๊สเต ิม 

ตำรำง 1-9: ส ีของภำชนะบรรจุแก๊ส 

สีของภำชนะ 

ออกซ ิเจน (sanso) 

อะเซท ิล ีน (asechiren) 

ไฮโดรเจน 

แอมโมเนียเหลว 

แก๊สคำร ์บอนเหลว 

คลอรีนเหลว 

แก๊สอ ื ่น ๆ 
(เช่น แก๊ส LPG (LPG) 

ฯลฯ) 

สีด ำ 

สีน ้ำตำล 

สีแดง 

สีขำว 

สีเข ียว 

สีเหล ือง 

สีเทำ 

(TH)
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(2) ถงัแก๊ส (bonbe) อะเซทลินี (asechiren)

- โครงสรำ้งภำยในของถงัแก๊ส (bonbe) อะเซทลินี (asechiren) (คู ่มอืหนำ้ 28)

แก๊สอะเซทลิีน (asechiren) เป็นสำรทีไ่ม่เสถยีรและมีอันตรำย หำกเตมิเขำ้ไปในถังแก๊ส (bonbe) ดว้ย

แรงดันสูงอย่ำงนั้น ดังนั้น โครงสรำ้งภำยในของถังแก๊ส (bonbe) อะเซทลินี (asechiren) จงึแตกต่ำงจำก

ถังแก๊ส (bonbe) ส ำหรับแก๊สชนิดอื่นๆ อย่ำงมำก ดังทีแ่สดงในภำพ 1-25 ถังแก๊สส ำหรับแก๊สอะเซทลินี

(asechiren you no gasubonbe) จะมีของแข็งที่ชุบแอซโีทนหรือไดเม็ทธลิฟอรม์ำรไ์มด ์ (DMF) ไว ้

ภำยในถังแก๊ส (bonbe) สิง่นี้เรียกว่ำ "วัสดุมรีูพรุน" ปัจจุบันมักจะใชเ้ป็นแคลเซยีมซลิเิกต จ ำเป็นตอ้งผ่ำน

กำรทดสอบที่สมำคมรักษำควำมปลอดภัยจำกแก๊สแรงดันสูงเป็นผูด้ ำเนินกำร

กำรเตมิอะเซทลินี (asechiren) ท ำไดโ้ดยวธิีกำรละลำยในไดเม็ทธลิฟอรม์ำร์ไมด์ (DMF) หรือแอซโีทน

ทีชุ่บไวใ้นวัสดุมรีูพรุน ดันัน้ หำกวำงถังแก๊ส (bonbe) อะเซทลินี (asechiren) นอนลง แอซโีทนหรือได

เม็ทธลิฟอรม์ำรไ์มด์ (DMF) อำจรั่วไหลออกมำจำกในวัสดุมรีูพรุน จงึจ ำเป็นตอ้งตัง้ไวใ้หต้รง เวลำทีถ่ังแก๊ส

พลกิคว ่ำ อย่ำเพิง่ใชท้ันทีหลังจำกตัง้ขึน้ พยำยำมรอใหผ้่ำนไปสักระยะหนึ่งก่อนแลว้จงึใชง้ำน นอกจำกนี้ 

หำ้มวำงถังแก๊ส (bonbe) ทีใ่ชอ้ะเซทลินี (asechiren) หมดแลว้นอนลงเช่นกัน 

วำล์วถังแก๊ส แคป 

ปลั๊กหลอมละลำย 

ตัวถังภำชนะ 

วัสดุม ีรูพรุน 

รูระบำยอำกำศ 

ซีลยำงโอร ิง (O-Ring) 

ปะเก็นเช ือก 
(Gland packing) 

Gland nut 

แกน (Spindle) 

วำล์วเซฟตี้แบบ 

ปลั๊กหลอมละลำย 

ช่องจ่ำยแก๊ส 

ปะเก็น (Packing) 

ฟิลเตอร ์ 

เอกสำรที่มำ: แนวทำงดำ้นเทคนิคของ Japan Organization of Occupational Health and Safety  

ภำพ 1-25: ภำชนะบรรจุอะเซทลิีน (asechiren) และวำลว์ถังแก๊ส 

(TH)



20 

・ ลกัษณะเด่นของรูปร่ำงภำยนอกของถงัแก๊ส (bonbe) อะเซทลินี (asechiren)

(คู ่มอืหนำ้ 29)

ปำกหัววำลว์ของถังแก๊ส (bonbe) อะเซทลิีน (asechiren) เรียกว่ำแบบ In-row และไม่มีสกรู (มีปะเก็น 

(Packing) ยำงธรรมชำตติดิอยู่) จงึจะขันยดึดว้ยชิน้ส่วนยดึฝ่ังอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) 

นอกจำกนี้ ยังมีปลั๊กหลอมละลำย (yousen) ที่ไหล่ถัง เพื่อใหโ้ลหะผสมละลำยทีอุ่ณหภูมติัง้แต่ 105°C 

ขึน้ไปและแก๊สที่อยู่ภำยในจะพุ่งออกมำ เพื่อป้องกันไม่ใหถ้ังแก๊ส (bonbe) แตกออก (haretu) เมื่อแรงดัน

ภำยในสูง 

(3) ถงัแก๊ส (bonbe) แก๊สตดิไฟชนดิอ ืน่ๆ (คู ่มอืหนำ้ 30)

บรรจุโพรเพน (puropan) / บวิเทน ฯลฯ ลงในถังแก๊ส (bonbe) ดว้ยสถำนะของเหลวแรงดันสูง

เนื่องจำกมีสภำพเป็นของเหลว หำกเปิดวำล์วถังแก๊สขณะที่วำงนอนลง ของเหลวจะไหลไปทีท่ำงฝ่ังหอ้ง

แรงดันต ่ำภำยในอุปกรณ์ปรับ และแรงดันฝ่ังแรงดันต ่ำจะสูงขึน้ ซึง่อำจท ำใหเ้กดิกำรท ำงำนทีผ่ดิปกตไิด ้

ปำกหัววำลว์ของถังแก๊ส (bonbe) แก๊สตดิไฟ (และฮีเลยีม) เป็นสกรูเกลยีวซำ้ย ยกเวน้แอมโมเนีย ฯลฯ 

(4) ถงัแก๊สออกซเิจน (sanso bonbe) (คู่มอืหนำ้ 30)

บรรจุออกซเิจน (sanso) ทีใ่ชใ้นกำรเชือ่มลงในถังแก๊สออกซเิจน (sanso bonbe) ดว้ยสถำนะก๊ำซที่

แรงดันต ่ำกว่ำ 15 MPa เล็กนอ้ย ถังแก๊สออกซเิจน (sanso bonbe) โดยทั่วไปจะค่อนขำ้งหนัก เพรำะผลติ

ขึน้อย่ำงหนำและแข็งแรงเพื่อทนต่อแรงดันสูง 

ปำกหัววำลว์ของถังแก๊สออกซเิจน (sanso bonbe) (ปำกเตมิ) เป็นสกรูเกลยีวขวำซึง่ตรงขำ้มกับแก๊สตดิ

ไฟ 

ออกซเิจน (sanso) ท ำหนำ้ทีช่่วยใหส้ิง่ของลุกไหม ้ แมป้รมิำณเพียงเล็กนอ้ย หำกเป้ือนเขำ้กับเสน้ทำง

กำรไหลของน ้ำมัน ฯลฯ ก็จะเผำไหมอ้ย่ำงรุนแรงและเป็นอันตรำยอย่ำงยิง่ 

(TH)
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(5) อุปกรณ์รวมแก๊ส

- อุปกรณ์เชือ่มรวมแก๊ส หมำยถงึ (คู ่มอืหนำ้ 30)

- กำรจดักำรอุปกรณ์เชือ่มรวมแก๊ส (คู ่มอืหนำ้ 32)

กรณีที่จะท ำงำนเชือ่ม, ตัด (เชือ่ม) หรือใหค้วำมรอ้นโลหะโดยใชอุ้ปกรณ์รวมแก๊ส จะตอ้งแต่งตัง้หัวหนำ้

งำนเชือ่มแก๊ส (gasu yousetu sagyou shuninsha)

อุปกรณ์ปรับแรงดัน 

(aturyoku chousei ki) 

เอกสำรที่มำ: แนวทำงดำ้นเทคนิคของ 

Japan Organization of Occupational Health and Safety  

วำล์ว 

เซฟตี้ 

ไปยังโรงงำน 

ท่อ 
ท่อเช ื ่อมต่อ 

ภำพ 1-28: ภำพแนวคดิของอุปกรณ์รวมแก๊สออกซเิจน (sanso) 

(TH)
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1.3 กำรจดักำรอุปกรณ์ท ีใ่ชใ้นกำรเชือ่มแก๊ส ฯลฯ 

1.3.1 คุณสมบตั ิ(คูม่อืหนำ้ 33) 

หำ้มด ำเนินหนำ้ที่งำนต่ำงๆ เช่น กำรเชือ่มแก๊ส ฯลฯ หำกไม่มคีุณสมบัต ิ เช่น เป็นผูท้ีผ่่ำนกำรฝึกอบรม

ทักษะกำรเชือ่มแก๊ส ฯลฯ อนึ่ง กำรเชือ่มโลหะผสม (Brazing) ดว้ยหัวพ่น (tochi) แก๊สทีไ่ม่ใชอ้อกซเิจน 

(sanso) ไม่จ ำเป็นตอ้งมคีุณสมบัตเิป็นพเิศษ 

นอกจำกนี้ ยังมีกำรจ ำกัดอำยุ หำ้มใหบุ้คคลทีม่ ีอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปีท ำหนำ้ที่งำนเชือ่มแก๊ส (ขอ้บังคับ

มำตรฐำนแรงงำนเด็ก มำตรำ 8 ขอ้ 29) อนึ่ง หำ้มมอบหมำยหนำ้ที่งำนเชือ่มบอยเลอร ์(Boiler) ใหก้ับบุคคล

ทีม่ีอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี ทัง้กำรเชือ่มอำร์กและกำรเชือ่มแก๊ส 

(TH)
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1.3.2 ถงัแก๊ส (bonbe) และอุปกรณ์ก ำเนดิอะเซทลินี (asechiren) 

(1) ส ิง่ท ีค่วรระวงัในกำรขนยำ้ยถงัแก๊ส (bonbe)

- ส ิง่ท ีค่วรระวงัเวลำขนส่งยำนพำหนะ (คู ่มอืหนำ้ 34)

ภำชนะบรรจุแก๊สตดิไฟที่ใชใ้นกำรเชือ่ม ตอ้งขนยำ้ยโดยตัง้ตรงหรือเอยีงเสมอ และยดึเขำ้กับอุปกรณ์

เฉพำะหรือยำนพำหนะโดยตรง อนึ่ง ถังแก๊สออกซเิจน (sanso bonbe) หำกเป็นแก๊สเหลว (ekika gasu)

จะวำงตัง้เรียงกัน และหำกเป็นแก๊สบีบอัดจะวำงนอนเรียงกัน

ต ำแหน่งในกำรบรรทุกถังแก๊ส (bonbe) ควรเยื้องมำทำงดำ้นหนำ้ของยำนพำหนะ และห่ำงจำกกันชน

ทำ้ยอย่ำงนอ้ย 30 ซม. เพื่อป้องกันไม่ใหภ้ำชนะแตกออก (haretu) เวลำถูกชนจำกดำ้นหลัง 

นอกจำกนี้ หำ้มวำงถังแก๊สทิง้ไวอย่ำงนั้นเป็นเวลำนำน เมื่อมำถงึจุดหมำยปลำยทำง 

- ส ิง่ท ีค่วรระวงัในกำรขนยำ้ยภำยในโรงงำน ฯลฯ (คู ่มอืหนำ้ 36)

กำรขนยำ้ยถังแก๊ส (bonbe) ภำยในโรงงำนหรือไซต์ก่อสรำ้ง พยำยำมขนยำ้ยโดยใชร้ถขนยำ้ยถังแก๊ส

(bonbe) โดยเฉพำะ หำ้มใชร้ถขนยำ้ยถังแก๊ส (bonbe) ที่เอำสำยรัดหรือเชอืกรัดส ำหรับยดึหลุดออก

หำ้มลำกหรือหมุนถังแก๊ส (bonbe) โดยไม่ใชร้ถขนยำ้ยถังแก๊ส (bonbe) อนึ่ง อำจเห็นว่ำบำงครัง้มีกำร

วำงถังแก๊ส (bonbe) ตัง้ขึน้ เอยีงเล็กนอ้ยและกลิง้ เพื่อขนยำ้ยในระยะทำงใกล ้ๆ  แต่ไม่แนะน ำใหใ้ชว้ธิีกำร

ขนยำ้ยดังกล่ำว 

กรณีทีข่นยำ้ยดว้ยมือ หำ้มขนยำ้ยโดยถือส่วนวำล์วของภำชนะ นอกจำกนี้ กรณีที่ขนยำ้ยไปชัน้อืน่ใน

อำคำรทีม่ลีฟิต ์ใหใ้ชล้ฟิต์ หำ้มขนยำ้ยทำงบันได 

(TH)
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(2) วธิใีชถ้งัแก๊ส (bonbe)

- วธิใีชถ้งัแก๊ส (bonbe) (คู ่มอืหนำ้ 36)

เวลำใชถ้ังแก๊ส (bonbe) ใหต้ัง้ตรงหรือเอยีง และยดึเขำ้กับอุปกรณ์เฉพำะหรือผนังของอำคำร ฯลฯ ดว้ย

โซ่ ฯลฯ

หลังจำกตดิตัง้อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) ฯลฯ แน่นแลว้ ค่อยๆ เปิดวำล์วของถังแก๊ส 

(bonbe) ชำ้ๆ ดว้ยอุปกรณ์เฉพำะ หำ้มใชป้ระแจเลื่อน นอกจำกนี้ ระวังว่ำมีแก๊สบำงประเภททีห่ำ้มเปิดจนสุด 

เมื่อเปิดวำลว์กะทันหัน อำกำศที่เหลืออยู่ภำยในอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) จะถูกบีบอัด

จนรอ้นจัด และอำจกลำยเป็นแหล่งจุดระเบดิจนอุบัตเิหตุระเบดิได ้อนึ่ง ตอ้งระวังว่ำอะเซทลิีน (asechiren) 

สำมำรถระเบดิไดแ้มไ้ม่มีออกซเิจน (sanso) 

ทิง้อุปกรณ์ (ประแจ) ทีใ่ชส้ ำหรับเปิดปล๊ักไวเ้ช่นนั้นจนกว่ำจะใชง้ำนเสร็จ 

- ส ิง่ท ีค่วรทรำบเวลำใชถ้งัแก๊ส (bonbe) (คู ่มอืหนำ้ 37)

ระวังเรื ่องต่อไปนี้เวลำใชถ้ังแก๊ส (bonbe)

[ส ิง่ทีค่วรทรำบเวลำใชถ้ังแก๊ส (bonbe)] 

- ตอ้งยดึถังแก๊ส (bonbe) ไว ้

- หำ้มใชข้ณะทีอ่ยู่บนกระบะบรรทุกของรถส ำหรับขนยำ้ย

- ไม่ยดึดว้ยส่วนคอของถังแก๊ส (bonbe)

- ไม่สัมผัสถังแก๊สออกซเิจน (sanso bonbe) ดว้ยถุงมอืทีเ่ป้ือนน ้ำมัน นอกจำกนี้

พยำยำมไม่วำงวัตถุประเภทน ้ำมันไวใ้กลก้ับถังแก๊ส (bonbe)

(TH)
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(3) ส ิง่ท ีค่วรระวงัเวลำเลกิใช ้/ คนื

- กำรคนืภำชนะบรรจุแก๊ส ฯลฯ (คู ่มอืหนำ้ 37)

ภำชนะบรรจุแก๊สซึง่บรษัิทฯ ซือ้เองหรือเช่ำจำกผูผ้ลติแก๊ส แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกำรเช่ำจำกผูผ้ลติแก๊ส

ดังนั้น จงึตอ้งส่งคืนใหก้ับผูผ้ลติแก๊สหลังจำกใชง้ำนแลว้

นอกจำกนี้ กรณีทีซ่ ือ้ภำชนะเองและไม่ตอ้งกำรใชแ้ลว้ ตอ้งตดิต่อไปยังซัพพลำยเออรห์รือขอ้มูลตดิต่อที่

ระบุอยู่บนภำชนะเพื่อขอใหม้ำรับคืน หำ้มวำงทิง้ไวภ้ำยในโรงงำนอย่ำงนัน้ หรือก ำจัดเป็นขยะอุตสำหกรรม

ทั่วไป กำรตัดภำชนะบรรจุแก๊สออกซเิจน (sanso) หรือแก๊สตดิไฟเป็นอันตรำยอย่ำงยิง่ หำ้มท ำเช่นนี้อย่ำง

เด็ดขำด 

กรณีทีไ่ม่ทรำบซัพพลำยเออรแ์ละไม่มขีอ้มูลตดิต่อระบุอยู่บนภำชนะ ตอ้งปรกึษำกับสมำคมรักษำควำม

ปลอดภัยจำกแก๊สแรงดันสูงประจ ำจังหวัด 

- ส ิง่ท ีค่วรระวงัเวลำคนืภำชนะบรรจุแก๊ส (คู ่มอืหนำ้ 37)

ผูผ้ลติแก๊สมักก ำหนดไวใ้นขอ้ตกลง (สัญญำกับผูซ้ ือ้แก๊ส) ว่ำใหส้่งคนืภำชนะบรรจุแก๊สโดยไม่ใชแ้ก๊สจน

หมด เพรำะหำกใชแ้ก๊สจนหมด แรงดันของถังแก๊ส (bonbe) จะเท่ำกับควำมกดอำกำศ และอำกำศสกปรก

อำจเขำ้ไปภำยในภำชนะได ้ดังนัน้ จงึตอ้งคนืภำชนะบรรจุแก๊สไปยังผูผ้ลติโดยไม่ใชแ้ก๊สจนหมด

ในควำมเป็นจรงิ จะเป็นกำรดหีำกส่งคนืเมื่อแรงดันฝ่ังแรงดันสูงของอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku 

chousei ki) เท่ำกับแรงดันระดับต ่ำสุดของเครื่องวัดแรงดัน 

(TH)
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1.3.3 อุปกรณ์ปรบัแรงดนั (aturyoku chousei ki) 

(1) กำรตดิต ัง้อุปกรณ์ปรบัแรงดนั (aturyoku chousei ki) (คู ่มอืหนำ้ 41)

ขัน้ตอนตดิตัง้อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) เขำ้กับถังแก๊ส (bonbe) ชนิดต่ำงๆ มดีังนี้

[ขัน้ตอนกำรตดิตัง้อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki)] 

(1) ก ำจัดฝุ่ น ฯลฯ

- ส ำหรบัถงัแก๊สออกซเิจน (sanso bonbe): ก่อนตดิตัง้อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki)

ใหเ้ปิดวำล์วประมำณคร ึง่รอบ ปล่อยทิง้ไวเ้ช่นนั ้นประมำณ 1 วนิำที แลว้เป่ำฝุ่ นออกจำกช่องเตมิดว้ยแก๊ส

- ส ำหรบัถงัแก๊ส (bonbe) แก๊สตดิไฟ: เช็ดช่องเตมิดว้ยผำ้ขี้ร ิว้

(2) ตรวจสอบปะเก็น (Packing)

ตรวจสอบว่ำตดิตัง้ปะเก็น (Packing) ไดป้กตแิละไม่มีร่องรอยเสียหำย

(3) ตดิตัง้เครื ่องวัดแรงดัน

- ส ำหรบัถงัแก๊สออกซเิจน (sanso bonbe): อย่ำหันช่องปล่อยแก๊สเขำ้หำตนเอง

ปรับต ำแหน่งใหม้องเห็นเครื ่องวัดแรงดันไดง้่ำย

และตดิตัง้ใหเ้กลียวของฝั่งอุปกรณ์ปรับหมุนเขำ้อย่ำงนอ้ย 5 เกลียวข ึน้ไป ในขัน้ตอนนี้

จะใชเ้ครื ่องมือตดิตัง้เฉพำะ

หำ้มใชป้ระแจเลื่อน เพรำะอำจไม่พอดีกับน็อตหรือท ำใหเ้กลียวเสียหำยได ้

- ส ำหรบัถงัแก๊ส (bonbe) อะเซทลินี (asechiren): อย่ำหันช่องปล่อยแก๊สเขำ้หำตนเอง

ปรับต ำแหน่งใหม้องเห็นเครื ่องวัดแรงดันไดง้่ำย และกดยดึดว้ยช ิน้ส่วนยดึ ในขัน้ตอนนี้

หำกขันสกรูไม่แน่นอำจเป็นสำเหตุของแก๊สรั ่วได ้หรือในทำงตรงกันขำ้ม หำกขันสกรูแน่นเกนิไป ปะเก็น

(Packing) จะเสียหำยและเป็นสำเหตุของแก๊สรั ่วไดเ้ช่นกัน

(4) ตรวจสอบยืนยันมือจับส ำหรับปรับ

หำกตดิตัง้อย่ำงถูกตอ้ง ตรวจสอบว่ำมือจับส ำหรับปรับไดห้ันไปทำงซำ้ยจนสุดและคลำยอยู่

โดยไม่ใหเ้ครื ่องวัดแรงดันหันตรงกับต ำแหน่งเยื ้องกับอุปกรณ์ปรับ อนึ่ง เมื ่อคลำยมือจับส ำหรับปรับ 

แก๊สจะไม่ไหล ตอ้งระวังว่ำจะตรงกันขำ้มกับก๊อกน ้ำประปำ 

(5) เปิดวำล์ว

ถัดมำ เปิดวำล์วของถังแก๊ส (bonbe) ชำ้ๆ หำ้มเปิดทันทีทันใด หำกหมุนวำล์วยำก ใหเ้คำะมือจับเปิด-

ปิดดว้ยฝ่ำมือเบำๆ ปล่อยมือจับไวเช่นนั ้นหลังจำกเปิดวำล์วเสร็จ 

- ส ำหรบัถงัแก๊สออกซเิจน (sanso bonbe): เปิดวำล์วแก๊สจนสุด

- ส ำหรบัถงัแก๊ส (bonbe) อะเซทลินี (asechiren): หมุน 1 ครัง้คร ึง่ (อย่ำเปิดจนสุด)

(6) ตรวจสอบแก๊สรั ่ว

ถัดมำ ใชน้ ้ำสบู่ ฯลฯ เช็ดส่วนเช ือ่มต่อ แลว้ท ำกำรตรวจสอบแก๊สรั ่วดว้ยสำยตำอย่ำงนอ้ยจำก 2 ทศิทำง

โดยตรวจสอบยืนยันว่ำไม่มีฟองเกดิข ึน้ 

(TH)
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(2) กรณีท ีพ่บควำมผดิปกตกิบัอุปกรณ์ปรบัแรงดนั (aturyoku chousei ki)

- แรงดนัฝั่งแรงดนัต ่ำสูงข ึน้ (คู ่มอืหนำ้ 42)

หำกวำล์วบรเิวณอุปกรณ์ปรับเป้ือนฝุ่ น แก๊สอำจรั่วไหลจำกฝ่ังแรงดันสูงไปยังฝ่ังแรงดันต ่ำ แมว้่ำมือจับ

ส ำหรับปรับจะคลำยเต็มที่ก็ตำม ในกรณีเช่นนี้ จะเกดิเหตุกำรณ์ที่เรียกว่ำ "แก๊สรั่ว (ไหลออก)" ซึง่แรงดันฝ่ัง

แรงดันต ่ำจะค่อยๆ สูงขึน้ในขณะที่ไม่ไดใ้ชแ้ก๊ส

หำกเกดิแก๊สรั่ว (ไหลออก) ใหห้ยุดใชง้ำนอุปกรณ์ปรับนัน้ทันท ี และรอ้งขอใหผู้ผ้ลติหรือรำ้นจ ำหน่ำยท ำ

กำรซ่อมแซม 

(3) ขอ้ควรระวงัในกำรใชอุ้ปกรณ์ปรบัแรงดนั (aturyoku chousei ki) (คู ่มอืหนำ้ 43)

เวลำใชอุ้ปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) ตอ้งระวังส ิง่ต่ำงๆ ดังต่อไปนี้

[ส ิง่ทีต่อ้งค ำนึงเวลำใชอุ้ปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki)] 

(1) เมือ่ไม่ใชง้ำน ใหห้มุนมอืจับส ำหรับปรับไปทำงซำ้ยจนสุดเพื่อคลำยออก

(2) หำ้มทำจำระบีหรือน ้ำมันกับแต่ละส่วนของอุปกรณ์ปรับ

และหำ้มใชง้ำนดว้ยมอืหรือถุงมอืทีเ่ป้ือนน ้ำมัน โดยเฉพำะอย่ำงย ิง่

หำ้มไม่ใหน้ ้ำมันเป้ือนบนอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) ออกซเิจน (sanso)

(3) หำกสกรูยดึของอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) เสยีหำย หำ้มฝืนตดิตัง้

(4) หำ้มเคลื่อนยำ้ยถังแก๊ส (bonbe) โดยทีต่ดิตัง้อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki)

กับถังแก๊ส (bonbe) อยู่

(5) หำกแรงดันของอะเซทลิีน (asechiren) ลดลงระหว่ำงกำรท ำงำน

ใหต้รวจสอบปรมิำณที่เหลือของถังแก๊ส (bonbe)

(6) เมือ่เสร็จงำนหรือพักชั่วครำว ใหปิ้ดวำล์วของถังแก๊ส (bonbe)

และหมุนมอืจับส ำหรับปรับไปทำงซำ้ยจนสุดเพื่อคลำยออก

(7) หำ้มแยกช ิน้ส่วนหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki)

(TH)
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1.3.4 หวัเชือ่ม ฯลฯ 

(1) กำรตดิต ัง้ (คู ่มอืหนำ้ 43)

ขัน้ตอนเชือ่มต่ออุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) กับหัวเช ือ่ม ฯลฯ มดีังนี้

[ขัน้ตอนเชือ่มต่ออุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) กับหัวเช ือ่ม] 

(1) ก่อนเช ือ่มต่อ ใหต้รวจสอบว่ำสำย (housu) ไม่เส ือ่มสภำพหรือฉีกขำด

(2) ตรวจสอบยืนยันว่ำไม่มีขยะ, แมลงหรือน ้ำภำยในสำย (housu)

(3) ตรวจสอบยืนยันว่ำวำล์วของท่อเป่ำ (suikan) ปิดอยู่

(4) ใชส้ำย (housu) สนี ้ำเงนิส ำหรับออกซเิจน (sanso) และสำย (housu) สแีดงส ำหรับอะเซทลิีน

(asechiren) หำ้มใชส้ำย (housu) ส ำหรับประเภทแก๊สทีแ่ตกต่ำงกันร่วมกัน

(5) หำกมอีุปกรณ์เชือ่มต่อแบบวันทัชตดิอยู่ที่ปลำยทัง้สองขำ้งของสำย (housu) ใหเ้ชือ่มต่อฝ่ังขำออก

ของอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) กับท่อเป่ำ (suikan) ใหส้นิท อนึ่ง อุปกรณ์แบบ

วันทัชจะมีโครงสรำ้งที่ไม่สำมำรถเชือ่มต่ออุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) ส ำหรับ

ออกซเิจน (sanso) กับสำย (housu) ส ำหรับอะเซทลิีน (asechiren) ได ้

ในขัน้ตอนนี้ หำกไม่มวีำล์วเซฟตี้แบบแหง้ (kanshiki anzen ki) ตดิอยู่บนอุปกรณ์ปรับแรงดัน 

(aturyoku chousei ki) ของแก๊สตดิไฟ ใหต้ดิตัง้วำล์วเซฟตี้แบบแหง้ (kanshiki anzen ki) ทำงฝ่ัง

สำย (housu) ของแก๊สตดิไฟ 

(6) เมื่อเชือ่มต่อเสร็จทัง้หมดแลว้ ใหตั้ง้แรงดันออกซเิจน (sanso) ไวท้ี่ประมำณ 0.3 - 0.5 MPa และ

ตรวจสอบแก๊สรั่วโดยใชน้ ้ำสบู่ ฯลฯ เมื่อตรวจสอบแก๊สออกซเิจน (sanso) รั่วเสร็จแลว้ ใหต้ัง้แรงดัน

ของแก๊สตดิไฟไวท้ี่ประมำณ 0.03 - 0.05 MPa และตรวจสอบแก๊สรั่วดว้ยวธิีเดยีวกัน

(7) หำกไม่มีแก๊สรั่ว ใหเ้ปิดวำลว์แก๊สตดิไฟของท่อเป่ำ (suikan) 2 - 3 วนิำทีเพื่อปล่อยแก๊ส และท ำซ ้ำ

2 ครัง้ ถัดมำ เปิดวำลว์แก๊สออกซเิจน (sanso) ประมำณ 5 วนิำทีเพื่อปล่อยออกซเิจน (sanso) ใน

สภำพทีปิ่ดวำลว์แก๊สตดิไฟ เพื่อไล่อำกำศทีม่ีอยู่ภำยในสำย (housu)

ในขัน้ตอนนี้ ตอ้งระวังอย่ำสูดดมแก๊สโดยตรง เพรำะไม่สำมำรถกล่ำวไดว้่ำออกซเิจน (sanso)

บรสิุทธิไ์ม่เป็นอันตรำยต่อร่ำงกำยมนุษย์

(8) ล ำดับสุดทำ้ย ปิดวำล์วของท่อเป่ำ (suikan) ปิดวำล์วของถังแก๊ส (bonbe) คลำยอุปกรณ์ปรับ

แรงดัน (aturyoku chousei ki) จนสุด แลว้รอประมำณ 5 นำที หลังจำกนั้น ตรวจสอบแรงดันฝ่ัง

แรงดันสูงและฝ่ังแรงดันต ่ำของอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) หำกแรงดันฝ่ังใดฝ่ังหนึ่ง

ตกลงแสดงว่ำเกดิแก๊สรั่ว หำกแรงดันฝ่ังแรงดันสูงตกลง แรงดันฝ่ังแรงดันต ่ำสูงขึน้ แสดงว่ำส่วนวำล์ว

ของอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) เสยีหำยอยู่ จ ำเป็นตอ้งซ่อมแซมในทัง้สองกรณี

(TH)
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(2) กำรจุดตดิไฟและปรบัเปลวไฟ

- กำรปรบัแรงดนัฝั่งแรงดนัต ่ำของอุปกรณ์ปรบัแรงดนั (aturyoku chousei ki)

(คู ่มอืหนำ้ 44)

ปรับแรงดันฝ่ังแรงดันต ่ำตำมขัน้ตอนต่อไปนี้ 

[ขัน้ตอนกำรปรับแรงดันฝ่ังแรงดันต ่ำ] 

(1) ตรวจสอบอกีครัง้ว่ำวำล์วของท่อเป่ำ (suikan) ปิดอยู่

(2) ค่อยๆ หมุนมอืจับส ำหรับปรับออกซเิจน (sanso) และแก๊สตดิไฟ ดว้ยอุปกรณ์ปรับแรงดัน

(aturyoku chousei ki) เพื่อปรับแรงดันฝ่ังแรงดันต ่ำ แรงดันทีเ่หมำะสมจะแตกต่ำงไปตำมหัวทพิ 

(higuchi) ซ ึง่จะระบุไวใ้นคู่ม ือของผูผ้ลติหัวทพิ (higuchi) ฯลฯ โดยทั่วไป จะเท่ำกับ 0.2 - 0.3 

MPa ส ำหรับออกซเิจน (sanso) และ 0.02 - 0.03 MPa ส ำหรับแก๊สตดิไฟ 

(TH)
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- กำรจุดตดิไฟและปรบัเปลวไฟ (คู ่มอืหนำ้ 44)

ท ำกำรจุดตดิไฟและปรับเปลวไฟตำมขัน้ตอนต่อไปนี้

[ขัน้ตอนกำรจุดตดิไฟและปรับเปลวไฟ] (ส ำหรับกำรเช ือ่ม) 

(1) สวมอุปกรณ์ป้องกันส ำหรับกำรเช ือ่ม และแว่นตำตัดแสงส ำหรับกำรเช ือ่มแก๊สอย่ำงเหมำะสม

(2) เปิดวำล์วแก๊สตดิไฟของท่อเป่ำ (suikan)

(2) จุดตดิไฟดว้ยอุปกรณ์จุดไฟโดยเฉพำะ (ไฟแช็คส ำหรับงำนเชือ่ม (yousetu you raita))

(4) เปิดวำลว์ออกซเิจนส ำหรับใหค้วำมรอ้นเบื้องตน้ก่อนเชือ่มโดยเร็วเท่ำที่จะเป็นไปได ้ ควบคุมวำลว์

แก๊สตดิไฟ, ออกซเิจน (sanso) ตำมล ำดับ ใหไ้ดเ้ปลวไฟสฟ้ีำขำว ในขัน้ตอนนี้ พยำยำมท ำใหส้่วนสี

ขำวรูปกรวยของเปลวไฟแก๊ส (เปลวไฟส่วนโคนสขีำว (จุดสขีำว)) ซึง่เกดิบรเิวณหัวทพิ (higuchi) 

ออกมำจำกหัวทพิ (higuchi) ตำมภำพ 1-30 (2) เปลวไฟสภำพที่เหมำะสมในเวลำนี้ เรียกว่ำเปลวไฟ

กลำง หรือเปลวไฟมำตรฐำน 

(อนุเครำะห์โดย KOIKE SANSO KOGYO CO. LTD) 

ภำพ 1-30: กำรปรับเปลวไฟ 

(1) เปลวไฟหลังจุดตดิไฟทันที (เปลวไฟคำร์บวิไรซงิ) (2) หลังจำกปรับปริมำณออกซเิจน (sanso) แลว้

(เปลวไฟมำตรฐำน) 

เอกสำรที่มำ: KOIKE SANSO KOGYO CO. LTD 

(TH)
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(3) กำรเชือ่มและกำรตดั

- กำรเชือ่ม (คู ่มอืหนำ้ 45)

ขัน้ตอนกำรเช ือ่มมดีังนี้

[ขัน้ตอนกำรเช ือ่มแก๊ส] 

(1) ตัง้วัสดุที่จะท ำกำรเช ือ่มในสภำพต่อชน

(2) ใหร้ะยะห่ำงผวิของวัสดุที่จะท ำกำรเชือ่มกับปลำยเปลวไฟส่วนโคนสขีำวห่ำงประมำณ 2-3 มม. ให ้

ควำมรอ้นปลำยดำ้นหนึ่งของรอยต่อชนวัสดุที่จะท ำกำรเชือ่ม ผ่ำนไปสักพักหนึ่ง ผวิของวัสดุที่จะท ำ

กำรเชือ่มซึง่สัมผัสกับเปลวไฟจะเปลี่ยนเป็นสแีดง และเกดิบ่อหลอมละลำยอยู่ตรงกลำง บ่อหลอม

ละลำยจะดูเหมือนส่องแสง กรณีซึง่วัสดุที่จะท ำกำรเชือ่มทัง้สองชิน้ไม่ประสำนตดิกัน ใหป้ระสำนตดิกัน

โดยกำรเพิม่ลวดเชือ่ม 

(3) เมื่อปลำยดำ้นหนึ่งของรอยต่อชนวัสดุที่จะท ำกำรเชือ่มประสำนตดิกันแลว้ ใหเ้ชือ่มปลำยฝ่ังตรงขำ้ม

ของรอยต่อชนในลักษณะเดียวกัน เพื่อเป็นยดึรอยต่อชนของวัสดุทีจ่ะท ำกำรเชือ่มไวช้ั่วครำว ซึง่

เรียกว่ำกำรเชือ่มยดึ (Tack welding) ในกำรเชือ่มวัสดุแผ่นบำง สำมำรถป้องกันไม่ใหเ้กดิแรงเครียด 

(Strain) สูงได ้โดยกำรเพิม่จ ำนวนจุดเชือ่มยดึ (Tack welding) 

(4) ถัดมำ สรำ้งบ่อหลอมละลำยที่ปลำยดำ้นหนึ่งของรอยต่อชนวัสดุที่จะท ำกำรเชือ่ม และท ำกำรเชือ่ม

พรอ้มๆ กับขยับหัวพ่น (tochi) ไปทำงรอยต่อชนโดยใหบ้่อหลอมละลำยมขีนำดคงที่ อนึ่ง ในกำรเชือ่ม

วัสดุแผ่นบำง พยำยำมอย่ำเพิม่ลวดเชือ่มมำกเกนิควำมจ ำเป็น ในทำงตรงกันขำ้ม กรณีซึง่วัสดุที่จะท ำ

กำรเชือ่มมีควำมหนำของแผ่น ใหห้ลอมวัสดุที่จะท ำกำรเชือ่มทีต่ ำแหน่งใกลก้ับเปลวไฟส่วนโคนสขีำว 

และเชือ่มพรอ้มๆ กับเพิม่ลวดเชือ่ม 

(TH)
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- กำรตดั (คู ่มอืหนำ้ 45)

ขัน้ตอนกำรตัดมดีังนี้

[ขัน้ตอนกำรตัดดว้ยแก๊ส (gasu setudan)] 

(1) ตัง้วัสดุที่จะท ำกำรตัด

(2) ล ำดับแรกใชเ้ปลวไฟส ำหรับใหค้วำมรอ้นเบื้องตน้ก่อนเชือ่ม (yonetu en) ใหเ้ปลวไฟส่วนโคนสี

ขำวสัมผัสกับบรเิวณทีต่อ้งกำรตัด จนวัสดุทีจ่ะท ำกำรตัดเกดิควำมรอ้นเป็นสแีดง

- กรณีที่จะตัดจำกผวิขอบ ใหใ้ชเ้ปลวไฟ 50 - 80% สัมผัสกับผวิขอบ และใหค้วำมรอ้นจนผวิของวัสดุ

ทีจ่ะท ำกำรตัดกลำยเป็นสแีดง หำกวัสดุที่จะท ำกำรตัดเกดิควำมรอ้นเป็นสแีดง ใหเ้ปิดวำล์ว

ออกซเิจนส ำหรับตัดอย่ำงนอ้ย 1 รอบขึน้ไป ในขัน้ตอนนี้เปลวไฟจะเป็นเปลวไฟคำรบ์วิไรซงิ

พยำยำมปรับวำล์วออกซเิจนส ำหรับใหค้วำมรอ้นเบื้องตน้ก่อนเชือ่มใหเ้ป็นเปลวไฟกลำง

- กรณีทีต่อ้งกำรตัดวัสดุที่จะท ำกำรตัดจำกส่วนอืน่ทีไ่ม่ใช่ขอบ ใหว้ำงท่อเป่ำ (suikan) ตัง้ฉำกตรงจุด

เดยีวกับแนวทีต่อ้งกำรตัด และเป่ำเปลวไฟใหค้วำมรอ้นเบื้องตน้ก่อนตัด จังหวะซึง่บรเิวณที่ใหค้วำม

รอ้นเบื้องตน้ก่อนตัดเปลี่ยนเป็นสแีดงหรือสเีหลือง ใหเ้อียงท่อเป่ำ (suikan) เล็กนอ้ย (ประมำณ 15

องศำ) เพื่อปล่อยออกซเิจนส ำหรับตัด (setudan sanso) และเจำะรูบนวัสดุที่จะท ำกำรตัด ใน

ขัน้ตอนนี้ ค่อยๆ ปล่อยออกซเิจนส ำหรับตัด (setudan sanso) ออกมำชำ้ๆ ในอัตรำส่วน 1 รอบต่อ

1 วนิำที

(3) ค่อยๆ ขยับไปตำมแนวทีต่อ้งกำรตัด โดยเอยีงท่อเป่ำ (suikan) เล็กนอ้ย ในขัน้ตอนนี้ ใหร้ะวังเพื่อ

รักษำระยะห่ำงระหว่ำงหัวทพิ (higuchi) กับวัสดุที่จะท ำกำรตัดคงที่ และขยับไปดว้ยควำมเร็วคงที่ ให ้

เม็ดโลหะกระเด็น (supatta) ซึง่เกดิจำกกำรตัดตกลงดำ้นล่ำงตรงๆ

- อนึ่ง กำรเอียงท่อเป่ำ (suikan) เล็กนอ้ย เพรำะหำกวำงตัง้ฉำก เม็ดโลหะกระเด็น (supatta)

อำจเขำ้ไปในหัวทพิ (higuchi) ได ้

- หำกเม็ดโลหะกระเด็น (supatta) ดูเหมือนจะกระเด็นในทศิทำงตรงขำ้มกับทศิกำรตัด แสดงว่ำกำร

ขยับเร็วเกนิไป นอกจำกนี้ หำกจะเชือ่มตดิใหม่ก็จะชำ้เกนิไป อนึ่ง หำกควำมเร็วในกำรตัดสูงเกนิไป

จะเรียกว่ำกำรเจียระไนและไม่สำมำรถตัดไดอ้ย่ำงสมบูรณ์

(TH)
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- ส ิง่ท ีค่วรระวงัระหว่ำงท ำงำนเชือ่ม / ตดั

กรณีท ีม่เีสยีงผดิปกตจิำกทอ่เป่ำ (suikan) (คู ่มอืหนำ้ 46)

หำกไดย้นิเสยีงคลกิเป็นครัง้ครำวหลังจุดตดิไฟ แสดงว่ำอำจขันหัวทพิ (higuchi) ไวไม่แน่นหรือหัวทพิ 

(higuchi) อำจมรี่องรอยเสยีหำย ใหด้ับไฟทันทแีละขันหัวทพิ (higuchi) ใหแ้น่น หำกไม่หำยใหเ้ปลีย่นหัว

ทพิ (higuchi) 

หำกมีเสยีงแปะๆ จำกท่อเป่ำ (suikan) ระหว่ำงท ำงำนเชือ่มหรือตัด เป็นไปไดว้่ำก ำลังเกดิไฟยอ้นกลับ 

หยุดงำนในทันที ท ำควำมสะอำด, ขันหัวทพิ (higuchi) ใหม, ตรวจสอบแก๊สรั่ว ฯลฯ อนึ่ง สำเหตุของไฟ

ยอ้นกลับ อำจมดีังต่อไปนี้ 

[สำเหตุของไฟยอ้นกลับ] 

⚫ อัตรำส่วนแก๊สผสมระหว่ำงออกซเิจน (sanso) และแก๊สตดิไฟเปลี่ยนไป

⚫ ส ิง่แปลกปลอม เช่น เม็ดโลหะกระเด็น (supatta) ฯลฯ เขำ้ไปในหัวทพิ (higuchi)

⚫ ปลำยของหัวทพิ (higuchi) ถูกกัน้ไว ้เช่น ชนเขำ้กับวัสดุที่จะท ำกำรเชือ่ม / ตัด ฯลฯ

⚫ อุณหภูมขิองหัวทพิ (higuchi) สูงข ึน้

⚫ กำรขันหัวทพิ (higuchi) ไม่แน่นพอ

⚫ มอีำกำศเขำ้ไปในระบบจ่ำยแก๊สตดิไฟ

(TH)
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- วธิดีบัไฟ (คู ่มอืหนำ้ 47)

เมื่อจะดับไฟ ใหปิ้ดวำล์วออกซเิจนส ำหรับใหค้วำมรอ้นเบื้องตน้ก่อนเชือ่ม แลว้จงึปิดแก๊สเชือ้เพลงิ กรณี

ทีท่ ำงำนตัด ใหปิ้ดวำลว์ออกซเิจนส ำหรับตัด (setudan sanso), ออกซเิจน (sanso) ใหค้วำมรอ้นเบื้องตน้

ก่อนเชือ่ม และแก๊สเชือ้เพลงิตำมล ำดับ กรณีทีไ่ฟดับระหว่ำงท ำงำนเชือ่ม / ตัด ใหปิ้ดวำลว์ตำมล ำดับ

เดยีวกันทันที

อย่ำงไรก็ตำม หำกเกดิไฟยอ้นกลับระหว่ำงท ำงำน ใหปิ้ดวำล์วออกซเิจนส ำหรับใหค้วำมรอ้นเบื้องตน้ก่อน

เชือ่มทันท ี จำกนั้นปิดวำล์วแก๊สเชือ้เพลงิ และปิดวำลว์ออกซเิจนส ำหรับตัดเป็นล ำดับสุดทำ้ย ถัดมำ ปิด

วำลว์ภำชนะบรรจุแก๊สออกซเิจน (sanso) / เชือ้เพลงิ และคลำยมือจับส ำหรับปรับแรงดัน (aturyoku 

chousei handoru) 

กรณีทีไ่ดด้ับไฟเนื่องจำกไฟยอ้นกลับ ใหห้ำสำเหตุที่เกดิและวำงมำตรกำรป้องกันก่อนที่จะเริม่ท ำงำนอีก

ครัง้ หำ้มเริม่ท ำงำนอีกครัง้โดยไม่สำมำรถสรุปสำเหตุที่เกดิได  ้

(TH)
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1.3.5 หวัทพิ (higuchi) 

- กำรเลอืกหวัทพิ (higuchi) (คู ่มอืหนำ้ 47)

จ ำเป็นตอ้งเลือกหัวทพิ (higuchi) อย่ำงเหมำะสมตำมคู่มือของผูผ้ลติ ฯลฯ ตำมประเภทของแก๊สตดิไฟที่

ใชแ้ละควำมหนำของวัสดุที่จะท ำกำรเชือ่ม 

- วธิตีดิต ัง้หวัทพิ (higuchi) (คู ่มอืหนำ้ 47)

ขัน้ตอนกำรตดิตัง้หัวทพิ (higuchi) มีดังนี้ 

[ขัน้ตอนกำรตดิตัง้หัวทพิ (higuchi)] 

(1) ตรวจสอบว่ำช ิน้ส่วนสัมผัสระหว่ำงหัวทพิ (higuchi)

กับท่อเป่ำ (suikan) ไม่มีร่องรอยเสยีหำย

และไม่มเีศษหรือน ้ำมันตดิอยู่

(2) หมุนน็อตตัวเมีย (น็อตปะเก็น (Packing)) ตำมภำพ 1-31

กลับจนสุด (จนชนกับส่วนหกเหลี่ยมของตัวอุปกรณ์)

(3) ขันหัวทพิ (higuchi) เขำ้กับท่อเป่ำ (suikan) จนสุด

(4) ขันส่วนหกเหลี่ยมของตัวอุปกรณ์หัวทพิ (higuchi)

ใหแ้น่นดว้ยประแจเฉพำะ หำกใชป้ระแจเลือ่นในขัน้ตอนนี้

น็อตของท่อดำ้นนอกอำจหมุนได ้

ดังนั ้นจงึไม่ควรใชป้ระแจเลื่อน

(5) หมุนน็อตตัวเมียดว้ยมือจนกว่ำจะรูส้กึตงึ

(6) หมุนน็อตตัวเมียดว้ยประแจเฉพำะ เวลำตดิตัง้ครัง้แรกควรหมุน 1/2

และกำรตดิตัง้ครัง้ทีส่องเป็นตน้ไปควรหมุนประมำณ 1/4

- วธิที ำควำมสะอำดหวัทพิ (higuchi) (คู ่มอืหนำ้ 49)

เมื่อท ำกำรเช ือ่มหรือตัด ปลำยของหัวทพิ (higuchi) อำจอุดตันจำกเม็ดโลหะกระเด็น (supatta) 

ในกรณีเช่นนั ้น ใหท้ ำควำมสะอำดดว้ยเข็มส ำหรับท ำควำมสะอำดหัวทพิ (higuchi) 

(อนุเครำะห์โดย KOIKE SANSO KOGYO CO. LTD) 

ภำพ 1-31: กำรต ิดตั ง้หัวท ิพ 
(higuchi) 

เอกสำรท ี ่มำ: KOIKE SANSO KOGYO CO. LTD 

น็อตตัวเม ีย 

ส่วนหกเหลี ่ยมของ

ตัวอุปกรณ์ 

ประแจเฉพำะ 

(TH)
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1.3.6 สำย (housu) 

- กำรตดิต ัง้ขอ้ต่อแบบวนัทชั (คู ่มอืหนำ้ 50)

สำย (housu) ส ำหรับกำรเชือ่มแก๊สมักจะถูกจ ำหน่ำย 2 เสน้ส ำหรับออกซเิจน (sanso) และส ำหรับแก๊ส

ตดิไฟ เป็น 1 ชุดซึง่ปลำยสองดำ้นมขีอ้ต่อแบบวันทัชที่แสดงในภำพ 1-36 ตดิอยู่ 

เมื่อซือ้สำย (housu) และขอ้ต่อแบบวันทัชแยกกัน และจะยดึขอ้ต่อแบบวันทัชที่ปลำยทัง้สองดำ้นของ

สำย (housu) ใหท้ ำดังต่อไปนี้ 

[ขัน้ตอนกำรยดึขอ้ต่อแบบวันทัชเขำ้กับปลำยทัง้สองดำ้นของสำย (housu)] 

(1) ยดึดว้ยที่รัดสำย (housu bando) ใหแ้น่น ในขัน้ตอนนี้ หำ้มใชน้ ้ำมันหรือจำระบ,ี ฝืนบดิ,

ขูดผวิดำ้นใน หรือเคำะเพื่อท ำใหอ้่อนลง

(2) เสยีบขอ้ต่อสำย (housu) ใหแ้น่น จุ่มลงในถังน ้ำและเพิม่แรงดันประมำณ 2

เท่ำของแรงดันสูงสุดในกำรใชง้ำนเป็นเวลำ 5 นำทีดว้ยไนโตรเจนหรืออำกำศแหง้

(เฉพำะส ิง่ทีไ่ม่ม ีน ้ำมันผสม) และตรวจสอบว่ำไม่มีกำรรั ่วหรือขอ้ต่อหลุด

(อนุเครำะห์โดย NISSAN TANAKA CORPORATION) 

ภำพ 1-36: ตัวอย่ำงขอ้ต่อแบบวันทัชส ำหรับกำรเช ือ่มแก๊ส 

เอกสำรที่มำ: NISSAN TANAKA CORPORATION 

(TH)
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- กำรตรวจสอบสำย (housu) แก๊สดว้ยสำยตำ (คู ่มอืหนำ้ 51)

ท ำกำรตรวจสอบรำยกำรต่อไปนี้ดว้ยสำยตำก่อนใชง้ำน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ตอ้งระวังว่ำหำกสำย 

(housu) ออกซเิจน (sanso) เกดิไฟยอ้นกลับแมเ้พียงครัง้เดยีว เขม่ำจะเกำะอยู่ดำ้นใน และเมื่อเกดิไฟ

ยอ้นกลับอีกครัง้อำจท ำใหเ้กดิกำรลุกไหมอ้ย่ำงรุนแรงได ้

[รำยกำรตรวจสอบดว้ยสำยตำก่อนใชง้ำน] 

⚫ รอยแตกถงึชัน้เสรมิแรงของผวิสำย (housu)

⚫ สกึหรอหรือบวม

⚫ เกดิกำรเปลี่ยนส ี/ แข็ง

⚫ ชิน้ส่วนขอ้ต่อครูดกัน

⚫ หำกเป็นสำย (housu) ออกซเิจน (sanso) ตรวจสอบส ิง่แปลกปลอมภำยใน (เช่น

เศษขยะ, แมลง ฯลฯ)

หำกมสีิง่ผดิปกตแิมเ้พียงจุดเดยีว ใหเ้ปลี่ยนสำย (housu) ใหม่โดยไม่ตอ้งซ่อมแซม หำ้มซ่อมแซม

บรเิวณที่สำย (housu) รั่วดว้ยเทปฉนวน ฯลฯ 

- ขอ้ควรระวงัในกำรใชส้ำย (housu) แก๊ส (คู ่มอืหนำ้ 52)

เวลำใชส้ำย (housu) แก๊ส ตอ้งระวังส ิง่ต่อไปนี้พอสมควร 

[ส ิง่ทีค่วรระวังเวลำใชส้ำย (housu) แก๊ส] 

⚫ หำ้มใชโ้ดยโคง้งอเท่ำกับหรือต ่ำกว่ำรัศมีโคง้งอต ่ำสุด

⚫ หำ้มใชโ้ดยแขวนไวท้ ี่ส ่วนคอของถังแก๊ส (bonbe) หรือไหล่ของคนงำน

⚫ หำ้มทำน ้ำมันและไขมันที่สำย (housu)

⚫ หำ้มซ่อมแซมและใชส้ำยที่ม ีร่องรอยเสยีหำย

⚫ หำ้มแขวนเก็บไวบ้นตะปู

⚫ หำ้มเก็บไวใ้นสถำนที่ซ ึง่เกดิโอโซน

(TH)
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1.3.7 กำรตรวจสอบอุปกรณ์ท ีใ่ชใ้นกำรเชือ่มแก๊ส 

- ควำมจ ำเป็นในกำรตรวจสอบอุปกรณ์ท ีใ่ชใ้นกำรเชือ่มแก๊ส (คู ่มอืหนำ้ 52)

หลังจำกซือ้ 

อุปกรณ์ที่ใชใ้นกำรเช ือ่มแก๊สจะเส ือ่มสภำพตำมกำรใชง้ำนประจ ำวันหรือระยะเวลำที่ผ่ำนไป ดังนั ้น 

จงึจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรตรวจสอบอุปกรณ์เหล่ำนี้เป็นประจ ำทุกวัน พรอ้มๆ กับใชม้ำตรกำรต่ำงๆ เช่น 

ตรวจสอบโดยผูผ้ลติหรือเลกิใช ้ฯลฯ เมื่อผ่ำนอำยุกำรใชง้ำนหนึ่งดังที่แสดงในตำรำง 1-17 

表1-17：各種溶接に用いる機器の廃棄またはメーカによる点検の時期

2回目以降の点検

開始時期 期間 期間

吹管 製造年月後 5年 メーカの指定する期間

圧力調整器 製造年月後 7年 メーカの指定する期間

乾式安全器 使用開始後 3年 メーカの指定する期間

資料：労働安全衛生総合研究所技術指針

対象機器
最初の点検

ตำรำง 1-17: ระยะเวลำในกำรเล ิกใชอุ้ปกรณ์ที ่ใชใ้นกำรเช ื ่อมชนิดต่ำงๆ หรือระยะเวลำตรวจสอบโดยผูผ้ล ิต 

อุปกรณ์ที ่ตอ้ง 
ตรวจสอบ 

กำรตรวจสอบครัง้แรก กำรตรวจสอบตั ง้แต่ครั ง้ท ี ่ 2 เป็นตน้ไป 

ช่วงเวลำเร ิ ่มตน้ ระยะเวลำ ระยะเวลำ 

ระยะเวลำที่ผู ผ้ล ิตก ำหนด 

อุปกรณ์ปรับแรงดัน 
(aturyoku chousei ki) 

ระยะเวลำที่ผู ผ้ล ิตก ำหนด 

ท่อดูด 

วำล ์วเซฟตี ้แบบแหง้ 
(kanshiki anzen ki) 

ระยะเวลำที่ผู ผ้ล ิตก ำหนด 

หลังจำกเด ือน-ปีท ี ่ผล ิต 

หลังจำกเร ิ ่มใช  ้

หลังจำกเด ือน-ปีท ี ่ผล ิต 

5 ปี 

3 ปี 

7 ปี 

เอกสำรที่มำ: แนวทำงดำ้นเทคนิคของ Japan Organization of Occupational Health and Safety  

(TH)
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- กำรตรวจสอบท่อเป่ำ (suikan) (หวัพ่น (tochi)) ฯลฯ

รำยกำรตรวจสอบโดยผูป้ระกอบกำร (คูม่อืหนำ้ 53)

จ ำเป็นตอ้งก ำหนดรำยกำรตรวจสอบตำมตำรำง 1-18 ล่วงหนำ้และตรวจสอบท่อเป่ำ (suikan) ให ้

เรียบรอ้ย กำรตรวจสอบประจ ำวัน (nichijou tenken) ใหด้ ำเนินกำรก่อนเริม่งำนของวันนัน้ๆ และกำร

ตรวจสอบประจ ำเดือนใหด้ ำเนินกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกๆ ระยะไม่เกนิ 1 เดือน 

点検項目 点検箇所 点検内容 日常点検
毎月の

定期点検

本体、ホース、継

手台及びパイプ

ひび割れや腐食がない

か
● ●

パイプ等 破損又は変形がないか ● ●

火口の当り部、

ホース継手台の当

り部

傷や変形はないか ● ●

火口 変形又は溶損がないか ● ●

バルブ シート漏れはないか ● ●

火口の取付け部 ガス漏れはないか ●

バルブや部品の取

付け部
外部漏れはないか ●

火炎
スムーズに調整できる

か
● ●

切断酸素気流 正常か ● ●

外観検査

気密検査

火炎状態の

確認

表1-18：点検項目（例）ตำรำง 1-18: รำยกำรตรวจสอบ (ตัวอย่ำง) 

รำยกำรตรวจสอบ 

ตรวจสอบสภำพ 

ภำยนอก 

ตรวจสอบควำม 

ผนึกของอำกำศ 

กำรตรวจสอบย ืน 

ยันสภำพเปลวไฟ 

ตัวอ ุปกรณ์, สำย (housu), 
ขอ้ต่อ และท่อ (Pipe) 

ส่วนท ี ่ตรวจสอบ รำยละเอ ียดท ี ่ตรวจสอบ 

กำรตรวจสอบ 
ประจ ำวัน 
(nichijou 

tenken) 

กำรตรวจสอบ 
ประจ ำเด ือน 

วำล ์ว ฯลฯ 

หัวท ิพ (higuchi) 

ส่วนสัมผัสหัวท ิพ (higuchi), 

ส่วนสัมผัสฐำนขอ้ต่อสำย 

(housu) 

ส่วนท ี ่ต ิดตั ้งวำล ์วหรือช ิน้ 

ส่วน 

ส่วนย ึดหัวท ิพ (higuchi) 

วำล ์ว 

เปลวไฟ 

กระแสกำรไหลของออกซ ิเจน
ส ำหรับตัด (setudan sanso) 

ม ีรอยแตกหรือส ึกหรอหรือไม่? 

ม ีควำมเส ียหำยหรือผ ิดรูปหรือไม่? 

ผ ิดรูปหรือละลำยเส ียหำยหรือไม่? 

ม ีร่องรอยเส ียหำยหรือผ ิดรูปหรื
อไม่? 

ม ีกำรรั ่วไหลสู ่ภำยนอกหรือไม่? 

ม ีแก๊สรั ่วหร ือไม่? 

แผ่นเปิดปิดวำล ์วรั ่วหร ือไม่? 

สำมำรถปรับไดอ้ย่ำงรำบรื ่นหรือไม่?  

ปกต ิหร ือไม่? 

(TH)
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- กำรตรวจสอบอุปกรณ์ปรบัแรงดนั (aturyoku chousei ki) ฯลฯ

รำยกำรตรวจสอบโดยผูป้ระกอบกำร (คูม่อืหนำ้ 

54) 

จ ำเป็นตอ้งก ำหนดรำยกำรตรวจสอบตำมตำรำง 1-19 

ล่วงหนำ้และตรวจสอบอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku 

chousei ki) ใหแ้น่นอน กำรตรวจสอบประจ ำวัน (nichijou 

tenken) ใหด้ ำเนินกำรก่อนเริม่งำนของวันนัน้ๆ และกำร

ตรวจสอบประจ ำปีใหด้ ำเนินกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกๆ 

ระยะไม่เกนิ 1 ปี 

点検項目 点検箇所 点検内容 日常点検
毎月の

定期点検

本体、カバー ひび割れや腐食がないか ● ●

入口継手、出口継手、圧

力計
破損又は変形がないか ● ●

入口継手と容器弁との接

合部及びねじ

傷、変形、気味の付着等

はないか
● ●

圧力計のケース 変形がないか ● ●

指針の位置 ゼロ点に戻っているか ● ●

①入口継手ねじ込み部

②高圧圧力計ねじ込み部

③バックキャップねじ込

み部

圧力調整ハンドルを緩め

た状態でガスを供給し、

石鹸水で確認してガス漏

れはないか

● ●

出口
ガス漏れ（出流れ）はな

いか
● ●

④本体とカバーねじ込み

部

⑤低圧圧力計ねじ込み部

⑥出口継手ねじ込み部

⑦安全弁部

出口を閉止した状態で仕

様圧力に設定し、石鹸水

で確認してガス漏れはな

いか

● ●

●

●

圧力低下の

確認
●

使用状態でガスを流したとき、高圧圧力計の低下が

ないか

表1-9：点検項目（例）

外観検査

気密検査

仕様圧力範

囲の確認

ガスを供給し、圧力調整ハンドルを操作して最高圧

力までの設定が正常に行えるか

安全弁放出口からのガス漏れはないか

ภำพ 1-40: ช ื ่อแต่ละส่วนของอุปกรณ์ปรับแรงดัน 
(aturyoku chousei ki)

เคร ื ่องวัดแรงดันฝั ่ ง 
แรงดันต ่ำ เคร ื ่องวัดแรงดันฝั ่ งแรงดันสูง

ขอ้ต่อขำออก
ขอ้ต่อขำเขำ้

สกรูเกล ียวเต็ม น็อต

ตำรำง 1-19: รำยกำรตรวจสอบ (ตัวอย่ำง) 

รำยกำรตรวจสอบ 

ตรวจสอบสภำพ
ภำยนอก 

ตรวจสอบควำม
ผนึกของอำกำศ 

กำรตรวจสอบยืนยัน
ขอบเขตแรงดันตำม

สเป็ค 

ตัวอุปกรณ์, ตัวครอบ 

ส่วนที ่ตรวจสอบ รำยละเอ ียดที ่ตรวจสอบ 

กำรตรวจสอบ 
ประจ ำวัน 

(nichijou 
tenken) 

กำรตรวจสอบ
ประจ ำ 

ทุกเด ือน 

ส่วนเช ื ่อมต่อและสกรูระหว่ำงข อ้ต่อขำเข ้

ำกับวำล ์วถังแก๊ส 

(1) ส่วนที ่ข ันเกล ียวข อ้ต่อขำเข ำ้ 

(2) ส่วนที่ขันเกลียวเครื่องวัดแรงดัน
แรงดันสูง 

(3) ส่วนที ่ข ันเกล ียว Back cap

ตัวเคสของเครื ่องวัดแรงดัน  

จ่ำยแก๊ส, ควบคุมม ือจับส ำหรับปรับแรงดัน (aturyoku chousei handoru) 

และตั ้งค่ำจนถ ึงแรงดันสูงสุดไดต้ำมปกต ิหร ือไม่? 

(4) ส่วนที่ขันเกลียวตัวอุปกรณ์และตัว
ครอบ 

(5) ส่วนที่ขันเกลียวเครื่องวัดแรงดัน
แรงดันต ่ำ 

(6) ส่วนที ่ข ันเกล ียวข อ้ต่อขำออก

(7) ส่วนวำล ์วเซฟตี ้ 

ทำงออก 

มีรอยแตกหรือส ึกหรอหรือไม่? 

มีควำมเส ียหำยหรือผ ิดรูปหรือไม่? 

จ่ำยแก๊สโดยคลำยมือจับส ำหรับปรับแรงดัน 
(aturyoku chousei handoru) 

และตรวจสอบดว้ยน ้ ำสบู ่ 

แล ว้พบว่ำม ีแก๊สรั ่วหร ือไม่?  

มีร่องรอยเส ียหำย, ผ ิดรูป, รอยเปื้ อนเล็กๆ 
นอ้ยๆ ฯลฯ หรือไม่? 

มีแก๊สรั ่ว (ไหลออก) หรือไม่? 

ตัง้ค่ำแรงดันใชง้ำนโดยปิดทำงออก และ

ตรวจสอบดว้ยน ้ำสบู่ว่ำมีแก๊สรั่วหรือไม่? 

กำรตรวจสอบว่ำแรง

ดันลดลง 

ขอ้ต่อขำเข ำ้, ขอ้ต่อขำออก, 

เคร ื ่องวัดแรงดัน 

ต ำแหน่งเข็มช ี ้ 

มีแก๊สรั ่วจำกช่องทำงออกของวำล ์วเซฟตี ้หร ือไม่? 

เคร ื ่องวัดแรงดันแรงดันสูงลดลง เวลำจ่ำยแก๊สในสภำพใชง้ำนหรือไม่? 

ผิดรูปหรือไม่? 

กลับไปอยู ่ท ี ่จ ุดศูนย ์หร ือไม?  

(TH)
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บทที ่2 ควำมรูพ้ ืน้ฐำนเก ีย่วกบัแก๊สตดิไฟ / ออกซเิจน 

(sanso) 

2.1 ควำมรูพ้ ืน้ฐำนเก ีย่วกบัออกซเิจน (sanso) 

2.1.1 บทน ำ (คูม่อืหนำ้ 57) 

ออกซเิจน (sanso) เป็นส ิง่จ ำเป็นส ำหรับส ิง่มชีวีติจ ำนวนมำกบนโลกในกำรด ำรงชวีติและกจิกรรม 

ดังนั ้นบำงครัง้อำจคดิไปว่ำมีประโยชน์ต่อร่ำงกำยมนุษย์ อย่ำงไรก็ตำม ออกซเิจน (sanso) 

ที่ม ีควำมเขม้ขน้สูงเป็นอันตรำยอย่ำงย ิง่ พรอ้มๆ กับเป็นสำรที่สรำ้งควำมเสยีหำยต่อร่ำงกำยมนุษย ์

ในทำงกลับกัน หำกควำมเขม้ขน้ต ่ำ ก็จะมีผลเสยีอย่ำงรำ้ยแรงต่อสุขภำพร่ำงกำยมนุษย์ 

เรำมักจะจัดกำรกับออกซเิจน (sanso) ง่ำยๆ โดยไม่ตระหนักถงึอันตรำยของมัน แต่จรงิๆ 

แลว้ตอ้งจัดกำรอย่ำงระมัดระวังเหมือนกับสำรเคมอีันตรำยอื่นๆ 

(TH)
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2.1.2 อนัตรำยของออกซเิจน (sanso) 

- ลกัษณะเด่นของออกซเิจน (sanso) (คู ่มอืหนำ้ 57)

ออกซเิจน (sanso) ไม่มีส,ี โปร่งแสงและไม่มีกลิน่ เนื่องจำกออกซเิจน (sanso) บรสิุทธิห์นักกว่ำอำกำศ 

์จ์งึอำจลอยต ่ำอยู่ในหลุมเตีย้ ฯลฯ โดยไม่ทันสังเกตหรือรูส้กึ 

ออกซเิจน (sanso) มสี่วนช่วยอย่ำงมำกใหส้ิง่ของลุกไหม ้ ดังนัน้แมส้ิง่ที่ไม่ไดเ้ผำไหมใ้นอำกำศก็จะลุก

ไหมอ้ย่ำงรุนแรง กล่ำวกันว่ำ หำกผำ้ดบิซึง่เป็นวัสดุของเสือ้ผำ้เผำไหมใ้นอำกำศทีม่ีออกซเิจน (sanso) 

เพิม่ขึน้ 10% จะลุกไหมเ้หมอืนฟิลม์เซลลูลอยด์ นอกจำกนี้ ดังที่แสดงในตำรำง 2-1 หำกควำมเขม้ขน้ของ

ออกซเิจน (sanso) เพิม่ขึน้ อุณหภูมจิุดระเบดิของสำรต่ำงๆ จะลดลง ท ำใหลุ้กไหมง่้ำยขึน้ 

นอกจำกนี้ อุณหภูมกิำรเผำไหมใ้นออกซเิจน (sanso) จะสูงกว่ำกำรเผำไหมใ้นอำกำศ กำรเชือ่ม / ตัด

ดว้ยแก๊สก็ใชล้ักษณะเด่นนี้เช่นกัน ดังนัน้ แผลไฟไหมจ้ำกกรณีที่คลำ้ยกับเวลำเสือ้ผำ้ลุกไหมด้ว้ยออกซเิจน 

(sanso) เขม้ขน้ จงึมักจะรำ้ยแรงกว่ำสิง่เดียวกันนี้เกดิขึน้ในอำกำศ 

- ตวัอย่ำงอุบตัเิหตุท ีเ่กดิจำกออกซเิจน (sanso) แรงดนัสูง (คู ่มอืหนำ้ 58)

ในปี 2008 เกดิอุบัตเิหตุวำลว์ปรับแรงดันระเบดิขณะควบคุมถังแก๊สออกซเิจน (sanso bonbe) คนงำน 1 

รำยไดร้ับบำดเจ็บ (แผลไฟไหม)้ สันนิษฐำนว่ำอุณหภูมฝ่ัิงแรงดันสูงของวำล์วปรับแรงดันเพิม่ขึน้อย่ำง

รวดเร็ว เนื่องจำกเปิดวำล์วทันททีันใด จงึท ำใหข้ยะ เช่น เศษโลหะ ฯลฯ ทีม่นี ้ำมันเป้ือนอยู่ภำยในเกดิลุก

ไหมแ้ละระเบดิ 

ガソリン 灯油 重油 鋸屑 水素

空気中 383 432 424 310 585

酸素中 272 251 256 280 585

資料：駒宮功額「酸素の危険性と災害防止対策」〔産業安全研究所　所報1961年〕

表2-1：物質の発火温度（℃）ตำรำง 2-1: อุณหภูม ิจุดระเบ ิดของสำร 

ในอำกำศ 

ในออกซ ิเจน 
(sanso)

น ้ ำมันเบนซ ิน น ้ ำมันก๊ำด น ้ ำมันเตำ ข ี้เล ื ่อย ไฮโดรเจน 

เอกสำรที ่มำ: Kougaku Komamiya "อันตรำยของออกซ ิเจน (sanso) และมำตรกำรป้องกันควำมเส ียหำย" 

(ทรัพย ์ส ินของสถำบันว ิจ ัยควำมปลอดภัยอ ุตสำหกรรม, ค.ศ.1961)

(TH)
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2.1.3 ควำมเสยีหำยจำกออกซเิจน (sanso) (คูม่อืหนำ้ 59) 

จำกรำยกำรควำมเสยีหำยต่อสุขภำพตำมหมวดหมู่และกำรจ ำแนกตำมระบบ GHS ทีด่ ำเนินกำรโดย

รัฐบำล ออกซเิจน (sanso) ม ี "ควำมเป็นพษิต่อกำรสบืพันธุ์" ตำมหมวดที ่2 และ "ควำมเป็นพษิต่ออวัยวะ

เป้ำหมำยเฉพำะ / ทัง้ร่ำงกำย (สัมผัสเพียงครัง้เดียว)" ตำมหมวดที ่ 3 (ระคำยเคืองทำงเดนิหำยใจ) 

ควำมหมำยก็คือ ยอมรับว่ำอำจเกดิควำมเป็นพษิต่อกำรสบืพันธุใ์นสัตวท์ีส่ัมผัสกับออกซเิจน (sanso) 

รวมถงึหลังจำกสัมผัสแลว้จะเกดิอำกำรต่ำงๆ เช่น ไอ, เจ็บปวด, หำยใจตดิขัด หรือหำยใจล ำบำก ฯลฯ และ

ขัดขวำงกำรท ำงำนของระบบหำยใจใหล้ดลง แต่จะฟ้ืนตัวเมื่อเวลำผ่ำนไประยะหนึ่ง 

 

  

(TH)
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2.2 แก๊สตดิไฟ 

2.2.1 บทน ำ 

(1) 3 องคป์ระกอบของกำรเผำไหมแ้ละขอ้ยกเวน้ (คู ่มอืหนำ้ 60)

หำกแก๊สตดิไฟ, ไอน ้ำ, ฝุ่ น ฯลฯ อยู่ในอำกำศที่ควำมเขม้ขน้ระดับหนึ่ง อำจลุกไหมแ้ละระเบดิไดโ้ดย

ขึน้อยู่กับแหล่งจุดระเบดิ เพื่อใหว้ัตถุเผำไหมไ้ด ้จ ำเป็นตอ้งมี "3 องค์ประกอบของกำรเผำไหม"้ ไดแ้ก่ สิง่ที่

เผำไหมไ้ด,้ ออกซเิจน (sanso) และแหล่งจุดระเบดิ หำกไม่มีหนึ่งใน 3 องค์ประกอบนี้ จะไม่มีกำรเผำไหม ้

เกดิขึน้  

กำรระเบดิเป็น "กำรเผำไหม"้ ทีรุ่นแรง ดังนั้น โดยหลักกำรแลว้หำกไม่มีหนึ่งใน 3 องค์ประกอบของกำร

เผำไหม ้จะไม่เกดิกำรระเบดิขึน้ 

อย่ำงไรก็ตำม อะเซทลิีน (asechiren) ฯลฯ จะ "ระเบดิ" ไดถ้งึแมไ้ม่มีออกซเิจน (sanso) และแก๊สไซ

เลน (Silane) ฯลฯ จะจุดระเบดิไดเ้องตำมธรรมชำตใินอำกำศแมว้่ำจะไม่มีแหล่งจุดระเบดิก็ตำม นอกจำกนี้ 

ในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่ำนมำ ไฮโดรเจนซึง่ไดร้ับควำมนิยมในฐำนะแก๊สตดิไฟส ำหรับตัดดว้ยแก๊ส (gasu 

setudan) มีพลังงำนขัน้ต ่ำในกำรจุดไฟต ่ำมำก ดังนั้น เมื่อรั่วไหลไปในอำกำศและถงึควำมเขม้ขน้ในช่วง

กำรเผำไหม ้ก็จะไม่สำมำรถหยุดกำรระเบดิดว้ยวธิกี ำจัดแหล่งจุดระเบดิไปไดจ้รงิๆ 

(2) ควำมเขม้ขน้ข ัน้ต ่ำสุดท ีเ่กดิกำรระเบดิ (bakuhatu kagen kai)

และควำมเขม้ขน้สูงสุดท ีเ่กดิกำรระเบดิ (คู ่มอืหนำ้ 60)

หำกแก๊สตดิไฟรั่วไหลไปในอำกำศ แก๊สนั้นจะไม่ระเบดิหำกไม่อยู่ในช่วงควำมเขม้ขน้ระดับหนึ่ง ซึง่จะ

เรียกช่วงควำมเขม้ขน้นี้ว่ำ ช่วงของกำรเผำไหม ้ (กำรระเบดิ) ฯลฯ กล่ำวไดว้่ำแก๊สทีม่คี่ำควำมเขน้ขน้ขัน้ต ่ำ

นอ้ยจะอันตรำยกว่ำ เพรำะสำมำรถถงึช่วงกำรระเบดิดว้ยปรมิำณเพียงเล็กนอ้ยหำกรั่วไหลออกมำ 

(TH)
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(3) ควำมเร็วในกำรเผำไหม ้(คู ่มอืหนำ้ 61)

(อนุเครำะห์โดย KOIKE SANSO KOGYO CO. LTD) 

ภำพ 2-1: กำรเกดิผิวเปลวไฟ 
(เปลวไฟส่วนโคนสีขำว) 

ควำมเร็วในกำรเผำไหมข้องแก๊ส 

ควำมเร็วในกำรเผำไหมข้องแก๊ส ควำมเร็วในกำรเผำไหมข้องแก๊ส 

ควำมเร็วในกำรเผำไหมข้องแก๊ส

เปลวไฟส่วน 
โคนส ีขำว 
(จุดส ีขำว) 

ควำมเร็วในกำรพุ่งออกของแก๊ส 

เปลวไฟส่วนโคนส ีขำว 
(จุดส ีขำว) 

บร ิเวณที ่ไม่ตอบ 

สนอง (Dead band)

ควำมเร็วในกำรพุ่งออก 
ของแก๊ส

ควำมเร็วในกำรพุ่งออก 
ของแก๊ส

ควำมเร็วในกำรพุ่ง 
ออกของแก๊ส

[มำตรฐำน] ไหลออก ไฟยอ้นกลับ

เอกสำรที ่มำ: KOIKE SANSO KOGYO CO. LTD

(TH)
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(4) พลงังำนข ัน้ต ่ำในกำรจุดไฟ

- พลงังำนข ัน้ต ่ำในกำรจุดไฟ หมำยถงึ (คู ่มอืหนำ้ 63)

เมื่อควำมเขม้ขน้ของแก๊สตดิไฟถงึขัน้ต ่ำที่เกดิกำรระเบดิ แก๊สนั้นจะระเบดิหำกมีพลังงำนจ ำนวนหนึ่ง

- แหล่งจุดระเบดิ (คู ่มอืหนำ้ 63)

พลังงำนของไฟฟ้ำสถติในร่ำงกำยมนุษยก์็สำมำรถท ำใหเ้กดิแก๊สระเบดิได  ้ ขึน้อยู่กับสถำนะของแก๊สตดิ

ไฟนั้นๆ

นอกจำกนี้ ภำยในสถำนที่ท ำงำนยังมีแหล่งจุดระเบดิจ ำนวนมำก เช่น มอเตอร์ไฟฟ้ำ, สะเก็ดไฟจำก

อุปกรณ์แก๊ส, วัตถุทีม่ีอุณหภูมสิูง, ควำมรอ้นจำกกำรเสยีดทำน และประกำยไฟจำกกำรกระแทก (*) ฯลฯ 

แมแ้ต่ในโรงงำนทั่วไปก็มีแหล่งจุดระเบดิมำกมำย และยำกทีจ่ะก ำจัดแหล่งจุดระเบดิทัง้หมดใหห้มดไปโดย

ไม่มองขำ้ม จ ำเป็นตอ้งป้องกันแก๊สตดิไฟรั่วไหล เพื่อป้องกันอุบัตเิหตุระเบดิในงำนเชือ่ม 

* ประกำยไฟทีเ่กดิเวลำที่ท ำเครื่องมือหรือช ิน้ส่วนโลหะหล่นลงบนพื้นคอนกรีต ฯลฯ

(TH)
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2.2.2แก๊สตดิไฟทีใ่ชใ้นกำรเชือ่ม ฯลฯ 

(1) คุณสมบตัทิำงกำยภำพ ฯลฯ (คู ่มอืหนำ้ 65)

アセチレン プロパン 水素

色及び臭い 無色・無臭のガス

である。溶接に使

用するアセチレン

には、容器に溶解

充てんするための

溶剤や不純物特有

の臭いがある。

（注1）

無色・無臭のガス

である。一般家庭

で用いられている

プロパンには着臭

剤をつけることが

高圧ガス保安法に

よって義務付けら

れているが、工業

用のLPGにはその

ような義務はな

い。

無色・無臭のガス

である。

化学式

ガス比重（注2） 0.895 1.6 0.07

沸点 -83.6℃ -42.1℃ -252.8℃

最低発火温度 305℃

その他 火炎温度は、他の

溶接用の可燃性ガ

スと比して高いた

め、ガス溶接には

適している

　　2：空気との重さの比。これが1より小さいと天井付近に滞留することが

あり、1より大きいとピットなどに滞留することがある。

　注1：この匂いは、家庭用のプロパンガスの臭いとはかなり異なる。

表2-6：溶接に用いられるガスの物理的性質等

สีและกลิ ่น 

สูตรเคม ี 

อุณหภูม ิขั น้ต ่ำในกำรจุด  

ระเบ ิด 

ควำมถ่วงจ ำเพำะของแก๊ส 

(หมำยเหตุ 2) 

จุดเด ือด 

อ ื ่นๆ 

อะเซทิลีน (asechiren) 

เป็นแก๊สที่ไม่มีสี / ไม่มี
กลิน่ อะเซทลิีน 
(asechiren) ที่ใชใ้นกำร
เชือ่มมีกลิ่นเฉพำะของตัว
ท ำละลำยและสิง่สกปรกที่
ใชใ้นกำรละลำยและเติม
ภำชนะ 

(หมำยเหตุ 1) 

เป็นแก๊สที่ไม่มีสี / ไม่มี
กลิน่ กฎหมำยรักษำควำม
ปลอดภัยจำกแก๊สแรงดัน
สูงก ำหนดใหต้อ้งเติมสำร
ใหก้ลิน่ลงในโพรเพน 
(puropan) ที่ใชใ้น
ครัวเรือนทั่วไป แต่ไม่ได ้
ก ำหนดใหก้ับแก๊ส LPG 
(LPG) ส ำหรับ

อุตสำหกรรม 

เป็นแก๊สที่ไม่มีส ี / ไม่มี
กลิน่ 

โพรเพน (puropan) ไฮโดรเจน 

อุณหภูมิเปลวไฟสูงเมื่อ
เทียบกับแก๊สติดไฟส ำหรับ
กำรเชื่อมชนิดอื่นๆ จงึ
เหมำะส ำหรับกำรเชือ่ม
แก๊ส 

หมำยเหตุ 1: กลิน่นี้ค่อนขำ้งแตกต่ำงจำกกลิน่ของแก๊สโพรเพน (puropan) ในครัวเรือน 
2: อัตรำส่วนน ้ำหนักต่ออำกำศ หำกนอ้ยกว่ำ 1 อำจลอยสูงอยู่ใกลเ้พดำน และหำกมำกกว่ำ 1 

อำจลอยต ่ำอยู่ในหลุม ฯลฯ 

ตำรำง 2-6: คุณสมบัตทิำงกำยภำพของแก๊สที่ใชใ้นกำรเช ือ่ม ฯลฯ 

(TH)
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(2) อนัตรำยและกำรสรำ้งควำมเสยีหำย

- อนัตรำย (คู ่มอืหนำ้ 66)

แก๊สอะเซทลิีน (asechiren), แก๊สโพรเพน (puropan) และไฮโดรเจนเป็นแก๊สทีต่ดิไฟ / ไวไฟสูง

หำกภำชนะบรรจุแก๊สรอ้นอำจเกดิกำรระเบดิได ้ไฮโดรเจนจุดระเบดิง่ำยและมองเห็นเปลวไฟไดย้ำก

- กำรสรำ้งควำมเสยีหำย (คู ่มอืหนำ้ 66)

เมื่อสูดดมแก๊สอะเซทลิีน (asechiren), แก๊สโพรเพน (puropan) หรือไฮโดรเจนอย่ำงใดก็ตำมที่มีควำม

เขม้ขน้สูง อำจท ำใหข้ำดออกซเิจน (sanso ketubou) และเป็นอันตรำยอย่ำงยิง่ นอกจำกนี้ ยังกล่ำวกันว่ำ

กำรสูดดมแก๊สอะเซทลินี (asechiren) อำจท ำใหเ้กดิอำกำรปอดบวมน ้ำ นอกจำกนี้ เมื่อสูดดมแก๊ส

อะเซทลินี (asechiren) และแก๊สโพรเพน (puropan) อำจท ำใหเ้กดิอำกำรง่วงนอน, เวยีนศีรษะ, หมด

ควำมรูส้กึ หรือปวดศรีษะ

(3) ขอ้ควรระวงักรณีท ีเ่กดิเพลงิไหม ้(คู ่มอืหนำ้ 66)

ใชส้ำรดับเพลงิชนิดผง (hunmatu shouka zai) หรือแก๊สเฉื่อย (N2, Ar, CO2 ฯลฯ)

ในกำรดับเพลงิไหมท้ีเ่กดิจำกแก๊สอะเซทลิีน (asechiren), แก๊สโพรเพน (puropan) หรือไฮโดรเจน 

กรณีที่เกดิเพลงิไหมใ้หญ่ ใหใ้ชก้ำรพ่นน ้ำหรือระบบสปรงิเกอร์ดับเพลงิ หำ้มฉีดน ้ำตรงๆ 

(TH)
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2.3 แก๊สแรงดนัสูง 

2.3.1 แก๊สแรงดนัสูง หมำยถงึ (คูม่อืหนำ้ 67) 

[ประเภทของแก๊สแรงดันสูง] (จำกกฎหมำยรักษำควำมปลอดภัยจำกแก๊สแรงดันสูง) 

(1) แก๊สบบีอัด

เป็นแก๊สบีบอัดซ ึง่มีแรงดันที่อุณหภูมปิกต ิ (ต่อไปนี้จะเรียกว่ำแรงดันเกจ)  เท่ำกับหรือสูงกว่ำ 1

MPa และมีแรงดันจรงิเท่ำกับ หรือสูงกว่ำ 1 MPa หรือแก๊สที่ม ีแรงดันเท่ำกับหรือสูงกว่ำ 1 MPa 

ที่อุณหภูม ิ35°C (ไม่รวมแก๊สอะเซทลิีนชนิดบีบอัด) 

(2) แก๊สอะเซทลิีนชนิดบีบอัด

เป็นแก๊สอะเซทลิีนชนิดบีบอัดซ ึง่มีแรงดันเท่ำกับหรือสูงกว่ำ 0.2 MPa ที่อุณหภูมปิกต ิ

และมีแรงดันจรงิเท่ำกับหรือสูงกว่ำ 0.2 MPa หรือมีแรงดันเท่ำกับหรือสูงกว่ำ 0.2 MPa 

ข ึน้ไปทีอุ่ณหภูม ิ15°C 

(3) แก๊สเหลว (ekika gasu)

แก๊สเหลว (ekika gasu) ซ ึง่มีแรงดันเท่ำกับหรือสูงกว่ำ 0.2 MPa ทีอ่ ุณหภูมปิกต ิ

และมีแรงดันจรงิเท่ำกับหรือสูงกว่ำ 0.2 MPa หรือมีแรงดันเท่ำกับ 0.2 MPa ข ึน้ไปทีอุ่ณหภูมไิม่เกนิ 

35°C 

(TH)



50 

2.3.2 อนัตรำยของแก๊สแรงดนัสูง 

(1) อนัตรำยจำกกำรบบีอดั

- เกดิอุบตัเิหตุแตกออก (haretu) (คู ่มอืหนำ้ 67)

เวลำเตมิถังแก๊ส (bonbe) แก๊สบีบอัดปกต ิ จะเตมิที่แรงดันไม่เกนิ 14.7 MPa ตำมกฎหมำยรักษำควำม

ปลอดภัยจำกแก๊สแรงดันสูง 14.7 MPa คือแรงดันประมำณ 150kg ต่อ 1cm2 มตีัวอย่ำงอุบัตเิหตุจ ำนวนมำก

ที่อำคำรโดยรอบ ฯลฯ พังทลำยจำกแรงดันคลืน่กระแทกซึง่เกดิจำกแทงค์แตกออก (haretu)

ตำมขอ้มูลของกระทรวงเศรษฐกจิ กำรคำ้ และอุตสำหกรรม อุบัตเิหตุแก๊สแรงดันสูงอย่ำงนอ้ย 93% เป็น

กำรปะทุและรั่วไหล แต่ก็มอีุบัตเิหตุทีภ่ำชนะบรรจุแก๊ส ฯลฯ แตกออก (haretu) หรือเสยีหำยดว้ย 

- อุบตัเิหตุถงัแก๊ส (bonbe) กระเด็น (คู ่มอืหนำ้ 68)

ถังแก๊ส (bonbe) อำจกระเด็นอย่ำงรุนแรงดว้ยแรงของแก๊สทีพุ่่งออกมำเนื่องจำกส่วนวำลว์ของถังแก๊ส

(bonbe) ที่เตมิหักเสยีหำย หรือในบำงกรณีอำจพุ่งกระเด็นเหมือนจรวด ในกรณีนี้ ไม่มวีธิจีัดกำรใดๆ

นอกจำกรอใหแ้ก๊สหมด

(2) ส ิง่ท ีค่วรทรำบในกำรใชแ้ก๊สแรงดนัสูง (คู ่มอืหนำ้ 68)

กฎหมำยรักษำควำมปลอดภัยจำกแก๊สแรงดันสูงก ำหนดใหต้อ้งเก็บรักษำแก๊สแรงดันสูงไวใ้นสถำน

ที่ซ ึง่ม ีอุณหภูมไิม่เกนิ 40°C 

温度

（℃）

容器内のガスの

圧力（MPa）

25℃のときの圧力を

1としたときの値

25 17.7 1.0000

35 18.3 1.0335

45 18.9 1.0671

75 20.7 1.1677

85 21.3 1.2012

表2-8：温度による圧力の変化ตำรำง 2-8: กำรเปลี่ยนแปลงแรงดันเนื ่องจำกอุณหภูม ิ 

อุณหภูม ิ แรงดันแก๊สภำยใน 

ภำชนะ (MPa) 

ค่ำเมื ่อแรงดันที ่ 25°C 

เท่ำกับ 1 

(TH)
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2.4 ป้องกนัควำมเสยีหำย 

2.4.1 สภำพควำมเสยีหำยจำกกำรเชือ่มแก๊ส 

- ควำมผดิปกตขิองสุขภำพจำกไอระเหย (hyumu) (คู ่มอืหนำ้ 74)

แมว้่ำปรมิำณไอระเหย (hyumu) ที่เกดิจำกกำรเชือ่มแก๊สจะไม่มำกเท่ำกับกำรเชือ่มอำร์ก แต่ก็มขีอ้กังวล

ว่ำอำจจะเกดิอำกำรปอดบวมน ้ำเนื่องจำกกำรเชือ่ม / ตัดวัสดุชุบสังกะส,ี มะเร็งปอดหรือโรคหอบหืด

เนื่องจำกกำรตัดสเตนเลส 

นอกจำกนี้ในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่ำนมำ ผลกระทบดำ้นสุขภำพต่อระบบประสำทส่วนกลำงเนื่องจำกกำรเชือ่ม / 

ตัดวัสดุประเภททองแดงรวมถงึแมงกำนีสเริม่เป็นปัญหำ 

(TH)
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2.4.2 กำรป้องกนัควำมเสยีหำยจำกกำรเชือ่มแก๊ส 

(1) กำรป้องกนัแผลไฟไหม ้(คู ่มอืหนำ้ 75)

ขอ้บังคับควำมปลอดภัยและอำชวีอนำมัยแรงงำน ก ำหนดใหค้นงำนตอ้งสวมแว่นตำและถุงมือป้องกัน

ตำมมำตรำ 312 ส ำหรับงำนเชือ่มซึง่ใชอุ้ปกรณ์เชือ่มอะเซทลินี ฯลฯ และมำตรำ 313 ส ำหรับงำนเชือ่มซึง่ใช ้

อุปกรณ์เชือ่มรวมแก๊ส ฯลฯ 

(อนุเครำะห์โดย Caterpillar Operator Training Ltd.) 

ภำพ 2-10: อุปกรณ์ป้องกันส ำหรับกำรเช ือ่ม 

เอกสำรที่มำ: Caterpillar Operator Training 
Ltd.

รองเทำ้นิรภัย ปลอกขำ 

ผำ้กันเป้ือน 

หนำ้กำกป้อง
กันส ำหรับ 

กำรเช ื ่อม 

ปลอกแขน 

หมวกป้องกัน 

แว่นตำป้องกัน 

หนำ้กำกกันฝุ่ น 

ถุงมือป้องกันส ำหรับ
กำรเชื่อมที่ท ำ 

จำกหนัง 

(TH)
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(2) กำรป้องกนัควำมเสยีหำยจำกกำรระเบดิ / เพลงิไหม ้

- สำเหตุของควำมเสยีหำยจำกกำรระเบดิ / เพลงิไหม ้

สภำพของอุบตัเิหตุระเบดิ / เพลงิไหม ้(คู ่มอืหนำ้ 75)

ควำมเสยีหำยในกำรท ำงำนจำกกำรระเบดิ / เพลงิไหม ้ เช่น แก๊สตดิไฟทีร่ั่วไหลเวลำเชือ่มแก๊สระเบดิ 

หรือวัตถุที่เผำไหมไ้ดร้อบๆ เกดิกำรจุดระเบดิและเกดิเพลงิไหม ้ ฯลฯ เหล่ำนี้ยังคงไม่หมดไป โดยเฉพำะ

อย่ำงยิง่ หำกไอน ้ำหรือฝุ่ นระเบดิในเรือหรือแทงค์ ฯลฯ ขนำดของกำรระเบดิจะยิง่รุนแรง และอำจกลำยเป็น

ควำมเสยีหำยทีร่ำ้ยแรง 

กรณีส่วนใหญ่ของอุบัตเิหตุระเบดิ / เพลงิไหมร้ะหว่ำงท ำงำนเชือ่มแก๊สจนถงึปัจจุบัน คือแก๊สตดิไฟ

ส ำหรับกำรเชือ่มเกดิระเบดิ / ลุกไหม ้สำเหตุไดแ้ก่ กำรรั่วไหลเนื่องจำกกำรตดิตัง้อุปกรณ์และสำย (housu) 

ไม่ดี, กำรรั่วไหลจำกอำคำรสถำนทีซ่ ึง่เสือ่มสภำพ รวมถงึไฟยอ้นกลับ ฯลฯ 

ระเบดิฝุ่ น (hunjin bakuhatu) หมำยถงึ (คู ่มอืหนำ้ 77) 

เมื่อท ำกำรเชือ่มแก๊สในสถำนทีซ่ ึง่มวีัสดุตดิไฟ (kanensei no mono) กลำยเป็นอนุภำคละเอียด (ฝุ่ น) 

และลอยอยู่ในอำกำศจ ำนวนมำก อำจกลำยเป็นแหล่งจุดระเบดิและเกดิกำรระเบดิอย่ำงรุนแรงได  ้

จ ำเป็นตอ้งระวังว่ำ หำกเป็นสิง่ที่เผำไหมไ้ด ้ฝุ่ นสำมำรถเกดิขึน้ไดถ้งึแมจ้ะไม่ใช่ของประเภทถ่ำนหนิ และ

ไม่เพียงแต่แป้งสำลี, น ้ำตำลหรือพลำสตกิเท่ำนั้น แต่ยังเกดิจำกโลหะ เช่น อลูมเินียมหรือเหล็กซึง่ไม่ตดิไฟ

ในสภำพกอ้น 

(TH)
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- กำรป้องกนักำรระเบดิ / เพลงิไหม ้

■ กำรป้องกนัควำมเสยีหำยจำกกำรระเบดิของแก๊สเชือ้เพลงิ (คูม่อืหนำ้ 77)

อุบัตเิหตุระเบดิที่เกดิในกำรเชือ่มแก๊ส ส่วนใหญ่เกดิจำกแก๊สเชือ้เพลงิ เช่น อะเซทลินี (asechiren) ฯลฯ

รั่วไหลเขำ้ไปในพื้นทีท่ ำงำน และเปลวไฟในงำนเชือ่มหรือไฟแช็คจุดตดิไฟกลำยเป็นแหล่งจุดระเบดิ ดังนัน้ 

พื้นฐำนคือตอ้งไม่ใหเ้กดิกำรรั่วไหลของแก๊สเชือ้เพลงิ เพื่อป้องกันอุบัตเิหตุระเบดิ นอกจำกนี้ ควรท ำกำร

หมุนเวยีนอำกำศในสถำนที่ท ำงำนอย่ำงเพียงพอในแต่ละวัน 

นอกจำกนี้ กรณีที่คำดว่ำจะมงีำนที่ประกอบดว้ยหลำยส่วนร่วมกับผูป้ระกอบกำรรำยอื่นๆ ฯลฯ จ ำเป็นตอ้ง

ท ำกำรปรับกำรท ำงำนใหเ้หมำะสมล่วงหนำ้ เพื่อไม่ใหม้ีกำรท ำงำนทำส ีฯลฯ ในบรเิวณใกลเ้คียง 

โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กรณีที่ท ำกำรปรับปรุง, ซ่อมแซม, ท ำควำมสะอำดเรือ ฯลฯ ภำยในเรือนั้น เช่น ทอ้ง

เรือส่วนที่บรรทุกของ ฯลฯ หรือบรเิวณใกลเ้คยีง ตอ้งวัดควำมเขม้ขน้ของไอน ้ำของวัตถุไวไฟหรือแก๊สตดิไฟ

ในสถำนทีท่ ำงำนหรือบรเิวณรอบๆ เวลำที่เริม่งำนรวมถงึตลอดเวลำระหว่ำงกำรท ำงำนดังกล่ำว (ขอ้บังคับ

ควำมปลอดภัยและอำชวีอนำมัยแรงงำน มำตรำ 328-3) 

(TH)
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■ กำรป้องกนักำรระเบดิ, เพลงิไหมจ้ำกไฟยอ้นกลบั

ไฟยอ้นกลบัและสำเหตุกำรเกดิ (คูม่อืหนำ้ 78)

ในกำรเชือ่ม / ตัดดว้ยแก๊สมแีก๊สตดิไฟและออกซเิจน (sanso) อยู่ในหัวเชือ่มและสำย (housu) ดว้ย

เหตุนี้ หำกระมัดระวังอย่ำงเพียงพอ อำจเกดิเหตุกำรณ์ที่เปลวไฟยอ้นกลับไปภำยในหัวเชือ่มหรือสำย 

(housu) และเกดิ "ไฟยอ้นกลับ (Flashback)" คือแก๊สตดิไฟภำยในลุกไหมไ้ด  ้

สำเหตุของไฟยอ้นกลับ อำจมดีังต่อไปนี้ 

[สำเหตุของไฟยอ้นกลับ] 

(1) กรณีทีค่วำมเร็วในกำรเผำไหมสู้งกว่ำกำรไหลของแก๊ส เช่น อุณหภูมขิองหัวทพิ (higuchi)

สูงข ึน้, อัตรำกำรไหลไม่เพียงพอ, อัตรำส่วนแก๊สผสมเปลี่ยนแปลง ฯลฯ

(2) กรณีที่สัมผัสกับวัสดุที่จะท ำกำรเช ือ่ม ฯลฯ หรือเม็ดโลหะกระเด็น (supatta)

ปิดกัน้ปลำยหัวทพิ (higuchi) ไว ้

(2) กรณีที่ใชห้ัวทพิ (higuchi) ส ำหรับแก๊ส LPG (LPG) กับอะเซทลิีน (asechiren)

(3) กรณีที่มอีำกำศหลงเหลืออยู่ภำยในสำย (housu) ส ำหรับแก๊สตดิไฟ

เพรำะก ำจัดแก๊สไม่หมดหรืออำกำศรั่วไหล

(5) กรณีที่ม ีฝุ่ นโลหะหรือเขม่ำเกำะจำกกำรเกดิไฟยอ้นกลับครัง้ก่อนอยู่ภำยในสำย (housu)

ส ำหรับออกซเิจน (sanso)

ควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำกไฟยอ้นกลบั (คูม่อืหนำ้ 78) 

อุบัตเิหตุทรัพยส์นิเสยีหำยที่เกดิจำกไฟยอ้นกลับ เช่น หัวทพิ (higuchi) หรือท่อเป่ำ (suikan) ไหม ้

เสยีหำย ฯลฯ นอกจำกนี้ สำย (housu) อำจแตกออก (haretu) เนื่องจำกกำรเผำไหมภ้ำยในสำย 

(housu) ที่เกดิจำกขอ้ (4) และ (5) ดำ้นบน 

แมว้่ำจะหยุด "ไฟยอ้นกลับ" ดว้ยวำลว์เซฟตี้ (anzen ki) แลว้ หำกเกดิเหตุกำรณ์ซ ้ำ ภำยในของสำย 

(housu) ฯลฯ จะบำงลงจำกกำรเผำไหมจ้นไม่สำมำรถทนต่อแรงดันและอำจแตกออก (haretu) ได ้

นอกจำกนี้ หำกเขม่ำเกำะภำยในสำย (housu) ออกซเิจน (sanso) จำกกำรเกดิไฟยอ้นกลับ เขม่ำอำจ

ลุกไหมจ้นระเบดิได  ้

กำรป้องกนัควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำกไฟยอ้นกลบั (คู ่มอืหนำ้ 79) 

จ ำเป็นตอ้งก ำจัดแก๊สก่อนเริม่งำนอย่ำงจรงิจัง, ตรวจสอบและเตรียมควำมพรอ้มอุปกรณ์ต่ำงๆ อย่ำง

จรงิจัง, จัดกำรกับแก๊สตดิไฟและออกซเิจน (sanso) ตำมมำตรฐำน ฯลฯ เพื่อไม่ใหเ้กดิไฟยอ้นกลับ 

นอกจำกนี้ ตอ้งตดิวำล์วเซฟตี้ (anzen ki) อย่ำงแน่นหนำ เพื่อเตรียมกำรในกรณีที่เกดิไฟยอ้นกลับ 

(TH)
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■ กำรป้องกนัอุบตัเิหตุเพลงิไหมน้อกเหนอืจำกแก๊สเชือ้เพลงิ

กำรก ำจดัวสัดุตดิไฟ (kanensei no mono) ฯลฯ (คูม่อืหนำ้ 79)

โดยหลักกำรแลว้ ตอ้งก ำจัดวัตถุที่เผำไหมไ้ดอ้อกจำกบรเิวณรอบๆ กำรท ำงำนเชือ่ม กรณีที่ไม่สำมำรถ

ก ำจัดวัตถุที่เผำไหมไ้ด ้ ใหค้ลุมดว้ยผำ้ใบกันเปลวไฟ (bouen shito) หรือตดิตัง้ฉำกกัน้ เวลำท ำงำน

เชือ่ม / ตัด หำกมีสตำฟคอยดูแลรับมือเรื่องกำรดับไฟจะเป็นกำรดี 

โพลยีูรีเทนโฟมแข็งที่ใชใ้นไซตก์่อสรำ้งปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นวัตถุทนไฟซึง่ไม่ลุกลำมง่ำย แต่หำกเป็น

พื้นที่แคบ แก๊สตดิไฟที่เกดิจำกกำรใหค้วำมรอ้นเพื่อเชือ่ม / ตัดอำจจะรวมตัวกัน และเกดิอุบัตเิหตุระเบดิ

หรือเพลงิไหมไ้ด ้ นอกจำกนี้ แมว้่ำโพลยีูรีเทนโฟมชนิดพ่นจะถูกระบุว่ำ "ทนไฟ" แต่ตอ้งระวังว่ำหำก

อุณหภูมสิูงกว่ำ 200°C จะเกดิแก๊สที่แยกสลำยดว้ยควำมรอ้น / ไอน ้ำทีต่ดิไฟได ้บำงสถำนทีจ่งึอำจเกดิ

ไฟลุกไหมไ้ด  ้

งำนทีป่ระกอบดว้ยหลำยส่วน หรอืงำนทีอ่ยู ่ใกลเ้คยีง (รวมถงึดำ้นบนและดำ้นล่ำง) ฯลฯ 

(คู ่มอืหนำ้ 81) 

ในงำนที่ประกอบดว้ยหลำยส่วน หรืองำนที่อยู่ใกลเ้คยีง เช่น งำนดำ้นบนและดำ้นล่ำง ฯลฯ วัตถุที่เผำ

ไหมไ้ดข้องงำนอืน่อำจเกดิกำรไวไฟ / จุดระเบดิและเกดิเพลงิไหมจ้ำกเม็ดโลหะกระเด็น (supatta) ได ้

อุณหภูมเิริม่ตน้ของเม็ดโลหะกระเด็น (supatta) จำกกำรตัดดว้ยแก๊ส (gasu setudan) อะเซทลินี 

(asechiren) เขำ้ใจว่ำประมำณ 2,200 - 2,300°C 

ตำมแนวควำมคดิทั่วไปทีว่่ำเม็ดโลหะกระเด็น (supatta) ลอยไดไ้กลประมำณ 10 ม. จงึจ ำเป็นตอ้งไม่

วำงวัตถุที่เผำไหมไ้ดไ้วใ้นขอบเขตพื้นทีนั่น้ 

(TH)



57 

(3) รงัสแีสงท ีส่รำ้งควำมเสยีหำยซึง่เกดิข ึน้เวลำเชือ่มแก๊ส (คู ่มอืหนำ้ 82)

เวลำท ำงำนเชือ่มแก๊ส จะเกดิรังสอีนิฟรำเรดทีแ่รงจำกส่วนทีม่อีุณหภูมสิูง เช่น วัสดุทีจ่ะท ำกำรเชือ่มหรือ

เปลวไฟ ฯลฯ โรคจำกกำรประกอบอำชพีจำกรังสอีนิฟรำเรด ระบุไวใ้นตำรำงแนบ 1-2 "รำยกำรโรคจำกกำร

ประกอบอำชพี" ในกฎกำรบังคับใชก้ฎหมำยมำตรฐำนแรงงำนว่ำ "โรคดวงตำ เช่น จอประสำทตำไหม ,้ ตอ้

กระจก ฯลฯ หรือโรคผวิหนังจำกหนำ้ที่งำนที่สัมผัสกับรังสอีนิฟรำเรด" อนึ่ง กำรเชือ่มแก๊สก็เกดิรังสแีสงที่

มองเห็นได ้ (แสงที่มองเห็นไดด้ว้ยตำ) หรือรังสแีสงทีม่อีันตรำย (yuugai kousen) เช่น รังสี

อัลตรำไวโอเลต ฯลฯ ทีแ่รง แมว้่ำจะไม่มำกเท่ำกำรเชือ่มอำร์ก 

(4) อำกำรขำดออกซเิจน (sanso ketubou) (คู ่มอืหนำ้ 86)

งำนเชือ่มแก๊ส ฯลฯ ในสถำนทีซ่ ึง่มีกำรหมุนเวยีนอำกำศไม่เพียงพอ อำจท ำใหข้ำดออกซเิจน (sanso

ketubou) ได ้ หำกท ำกำรเชือ่มแก๊ส / ตัดในสถำนทีซ่ ึง่มีกำรหมุนเวยีนอำกำศไม่เพียงพอ ใหท้ ำกำร

หมุนเวยีนอำกำศโดยตรงดว้ยอุปกรณ์หมุนเวยีนอำกำศแบบเคลื่อนยำ้ยได ้ฯลฯ พรอ้มกับพยำยำมใชอุ้ปกรณ์

ป้องกันส ำหรับหำยใจ (kokyuu you hogo gu) ที่เหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ 

อนึ่ง จ ำเป็นตอ้งค ำนึงว่ำ ในบรเิวณอำจเกดิอันตรำยจำกกำรขำดออกซเิจน (sanso ketubou) หำกไม่มี

หนำ้กำกทีจ่่ำยอำกำศบรสิุทธิ ์ เช่น หนำ้กำก Air-line respirator ฯลฯ จะไม่สำมำรถท ำงำนได ้ (กำรขำด

ออกซเิจน (sanso ketubou) หมำยถงึสภำวะที่ควำมเขม้ขน้ของออกซเิจน (sanso) ในอำกำศนอ้ยกว่ำ 

18% (ขอ้บังคับป้องกันอำกำรขำดออกซเิจน (sanso ketubou) ฯลฯ มำตรำ 2) นอกจำกนี้ จ ำเป็นตอ้งจัด 

"ฝึกอบรมพเิศษส ำหรับงำนที่อำจเกดิอันตรำยจำกกำรขำดออกซเิจน (sanso ketubou)" ส ำหรับงำนใน

สถำนทีซ่ ึง่อำจอันตรำยจำกกำรขำดออกซเิจน (sanso ketubou)) 

(TH)
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(5) ควำมเสยีหำยจำกไอระเหย (hyumu) โลหะ

- ไอระเหย (hyumu) โลหะและผลกระทบต่อสุขภำพ

กำรเกดิไอระเหย (hyumu) โลหะจำกกำรเชือ่มแก๊ส ฯลฯ (คู ่มอืหนำ้ 86)

ไอระเหย (hyumu) คือไอเกดิจำกโลหะทีม่อีุณหภูมสิูงกลำยเป็นไอน ้ำ หลุดออกสู่สภำพแวดลอ้มกำร

ท ำงำน แลว้เย็นลงในอำกำศและจับตัว จ ำเป็นตอ้งค ำนึงว่ำ ในกำรเชือ่มแก๊สและกำรตัดดว้ยแก๊ส (gasu 

setudan) ไม่เพียง แต่วัสดุทีจ่ะท ำกำรเชือ่มหรือตัดเท่ำนัน้ แต่โลหะที่อยู่ในกำรชุบผวิจะกลำยเป็นไอระเหย 

(hyumu) ดว้ย 

- โรคฝุ่ นจบัปอด (jinpai) และภำวะแทรกซอ้น

โรคฝุ่ นจบัปอด (jinpai) (คู ่มอืหนำ้ 88)

อำกำรทีร่ำ้ยแรงทีสุ่ดซึง่เป็นกำรบำดเจ็บเรื้อรังอันเกดิจำกไอระเหย (hyumu) โลหะ คือโรคฝุ่ นจับปอด 

(jinpai) และภำวะแทรกซอ้น เมื่ออำกำรป่วยด ำเนินไป จะมีอำกำร เช่น ไอ, มีเสมหะ, หำยใจเสยีงดัง และ

หำยใจตดิขัด ฯลฯ ท ำใหห้ำยใจล ำบำก 

กำรแพทยปั์จจุบันยังไม่สำมำรถฟ้ืนฟูปอดจำกโรคฝุ่ นจับปอด (jinpai) ใหเ้หมือนเดมิได ้นอกจำกนี้ แมว้่ำ

จะออกห่ำงจำกงำนทีม่ฝีุ่ นแลว้ ก็ไม่ใช่ว่ำอำกำรป่วยจะไม่ด ำเนินต่อไป แมว้่ำจะออกห่ำงจำกงำนไปแลว้ 

หำกในอดีตมีปรมิำณที่สัมผัสไอระเหย (hyumu) มำก อำกำรป่วยอำจรุนแรงขึน้ได  ้

ภำวะแทรกซอ้น (คู ่มอืหนำ้ 88) 

หำกเป็นโรคฝุ่ นจับปอด (jinpai) ไม่เพียงแต่ลดกำรท ำงำนของปอดเท่ำนั้น แต่ยังอำจเกดิอำกำรร่วมกับ

โรคต่ำงๆ มำกมำย กฎหมำยฯ ยอมรับว่ำ 6 โรคต่อไปนี้ เป็นภำวะแทรกซอ้นซึง่เกี่ยวขอ้งกับโรคฝุ่ นจับปอด 

(jinpai) อย่ำงเป็นพเิศษ อนึ่ง ถือว่ำโรคปอดจำกแร่ใยหนิซึง่เกดิจำกกำรสัมผัสกับแร่ใยหนิ เป็น

ภำวะแทรกซอ้นรวมถงึมะเร็งเยื่อหุม้ปอดดว้ย 

[ภำวะแทรกซอ้นซ ึง่เก ีย่วขอ้งกับโรคฝุ่ นจับปอด (jinpai) อย่ำงลกึซ ึง้ที่กฎหมำยฯ ยอมรับ] 

⚫ วัณโรคปอด

⚫ เยื่อหุม้ปอดอักเสบจำกวัณโรค

⚫ หลอดลมอักเสบทุตยิภูม ิ

⚫ หลอดลมโป่งพองทุตยิภูม ิ

⚫ ภำวะลมในช่องเยือ่หุม้ปอดทุตยิภูม ิ

⚫ มะเร็งปอดทีเ่ร ิม่ตน้จำกเนื้อเยือ่ภำยในปอด

(TH)
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- มำตรกำรรบัมอืกบัไอระเหย (hyumu) โลหะ (คู ่มอืหนำ้ 88)

โดยทั่วไป มำตรกำรป้องกันกำรสัมผัสและสูดดมสำรเคมีหรือฝุ่ นมี 4 ขอ้ ไดแ้ก่ กำรสรำ้งควำมปลอดภัย

โดยกำรก ำจัดแหล่งก ำเนิดอันตรำย ไม่ใชส้ำรอันตรำย, มำตรกำรทำงวศิวกรรม เช่น อุปกรณ์ระบำยอำกำศ

เฉพำะที ่ฯลฯ, มำตรกำรจัดกำร เช่น ฝึกอบรมควำมปลอดภัยและอำชวีอนำมัยใหก้ับคนงำน ฯลฯ และกำรใช ้

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ในมำตรกำรเหล่ำนี้ สิง่ที่ควรใหค้วำมส ำคัญและด ำเนินกำรเป็นอันดับหนึ่งคือ กำร

สรำ้งควำมปลอดภัยโดยกำรก ำจัดแหล่งก ำเนิดอันตรำย และรองลงมำเป็นมำตรกำรทำงวศิวกรรม, มำตรกำร

จัดกำรตำมล ำดับ และสุดทำ้ยคือควรใชอุ้ปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

ส ำหรับกำรเชือ่มแก๊ส กำรสรำ้งควำมปลอดภัยโดยกำรก ำจัดแหล่งก ำเนิดอันตรำย คือกำรลดกำรเกดิไอ

ระเหย (hyumu) แต่เป็นกำรยำกที่จะก ำจัดไอระเหย (hyumu) ใหห้มดไป 

ดังนั้น นอกเหนือจำกกำรน ำวัสดุท ำละลำยทีม่ีไอระเหย (hyumu) ต ่ำมำใชแ้ลว้ ยังตอ้งด ำเนินมำตรกำร 3 

ขอ้อย่ำงจรงิจัง ไดแ้ก่ มำตรกำรทำงวศิวกรรม, มำตรกำรจัดกำร และกำรใชอุ้ปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 

อุปกรณ์ป้องกนัส ำหรบัหำยใจ (kokyuu you hogo gu) (คูม่อืหนำ้ 90) 

กำรตดิตัง้อุปกรณ์ระบำยอำกำศเฉพำะที่ ฯลฯ ท ำไดย้ำก เมื่อท ำกำรเชือ่มอำร์กนอกอำคำรหรือเมื่อท ำงำน

ชั่วครำวในอำคำร ดังนั้น จงึจ ำเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกันส ำหรับหำยใจ (kokyuu you hogo gu) เพื่อลด

ควำมเขม้ขน้ของสำรที่เป็นอันตรำยในลมหำยใจที่คนงำนหำยใจเขำ้ไป ใหอ้ยู่ในระดับควำมเสีย่งที่ยอมรับ

ได ้เพื่อจุดประสงคนั์้น จงึตอ้งเลือกอุปกรณ์ป้องกันที่เหมำะสมและปฏบิัตติำมวธิีใชอ้ย่ำงเหมำะสม 

อนึ่ง กำรใชอุ้ปกรณ์ป้องกันส ำหรับหำยใจ (kokyuu you hogo gu) ถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดกำร

งำน อุปกรณ์ป้องกันส ำหรับหำยใจ (kokyuu you hogo gu) เป็นอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อไม่ให ้

คนงำนสูดดมสำรเคมทีี่เป็นอันตรำย เวลำทีม่ ีสำรเคมอีันตรำยอยู่ในพื้นทีท่ ำงำน 

หนำ้กำกกนัฝุ่ น (คูม่อืหนำ้ 90) 

เป็นประเภทก ำจัดฝุ่ น ฯลฯ ในพื้นทีท่ ำงำนดว้ยฟิลเตอร์ มแีบบเปลีย่นซึง่สำมำรถเปลี่ยนฟิลเตอร์ได ้ และ

แบบใชแ้ลว้ทิง้ แบบเปลี่ยน ยังแบ่งเป็นแบบต่อตรงซึง่ฟิลเตอร์เชือ่มต่อโดยตรงกับหนำ้กำก และแบบแยก

ซึง่เชือ่มต่อผ่ำนท่อสัน้ๆ แบบแยกมีประสทิธภิำพสูงกว่ำ 

หนำ้กำกอนำมัยหรือหนำ้กำกผำ้ใยสังเครำะหท์ี่ใชท้ั่วไปในครัวเรือน ไม่มคีุณสมบัตป้ิองกันฝุ่ น 

(TH)
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(6) อ ืน่ ๆ

- มำตรกำรป้องกนัโรคลมแดด (necchuushou) (คู ่มอืหนำ้ 92)

จ ำเป็นตอ้งดูแลสภำพร่ำงกำยในแต่ละวัน หยุดพักอย่ำงเหมำะสม ไม่ท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน

โรคลมแดด (necchuushou) โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในทีแ่คบหรือกลำงแจง้ในฤดูรอ้น ฯลฯ จะเป็นงำนทีท่ ำ

ภำยใตอุ้ณหภูมสิูง, ควำมชืน้สูง และแสงแดดทีร่อ้นจัด ในกรณีเช่นนี้ จ ำเป็นตอ้งท ำงำนโดยค ำนึงถงึอุณหภูมิ

กระเปำะเปียก (WBGT) (ดัชนีควำมรอ้น) รวมถงึดืม่น ้ำและรับประทำนเกลือแร่ใหเ้พียงพอ อนึ่ง ระวังว่ำชำ

ญี่ปุ่ นทีม่ีคำเฟอีน ฯลฯ มีฤทธิใ์นกำรขับปัสสำวะ ไม่เหมำะส ำหรับกำรรับมือกับโรคลมแดด (necchuushou)

- กำรป้องกนัควำมเสยีหำยจำกกำรพลดัตกจำกท ีสู่ง (tuiraku saigai) (คู ่มอืหนำ้ 93)

เมื่อตอ้งท ำงำนเชือ่มในที่สูง พยำยำมใชอุ้ปกรณ์ส ำหรับป้องกันกำรพลัดตกจำกที่สูง (tuiraku seishi

you kigu) อย่ำงเหมำะสมเพื่อป้องกันควำมเสยีหำยจำกกำรพลัดตกจำกที่สูง (tuiraku saigai)

(จ ำเป็นตอ้งมีกำรฝึกอบรมพเิศษเรื่องสำยรัดแบบเต็มตัว)

(TH)
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บทที ่3 กฎหมำยและค ำส ัง่ท ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

3.1 ระบบกฎหมำยเกีย่วกบักำรเชือ่มแก๊ส ฯลฯ (คูม่อืหนำ้ 101) 

กฎหมำยและค ำสั่งต่ำงๆ จ ำนวนมำก เช่น พระรำชบัญญัต ,ิ 

ค ำสั่งคณะรัฐมนตรี, กฎกระทรวง ฯลฯ ที่มีกฎหมำยควำมปลอดภัย

และอำชวีอนำมัยแรงงำน (roudou anzen eiseihou) เป็นหลัก

ไดถู้กบัญญัตขิ ึน้ในฐำนะที่เป็นกฎหมำยฯ ที่เกี่ยวขอ้งกับงำนเชือ่ม

แก๊ส 

ในบทนี้จะขอแนะน ำกฎหมำยหลักที่ส ำคัญเหล่ำนี้ 

อนึ่ง มำตรกำรควำมปลอดภัยและอำชวีอนำมัย เคยถูกก ำหนด

ไวใ้นกฎหมำยมำตรฐำนแรงงำนซึง่เป็นมำตรฐำนส ำหรับเงื่อนไข

แรงงำน แต่ภำยหลังไดม้ีกำรบัญญัตกิฎหมำยควำมปลอดภัยและอำชวีอนำมัยแรงงำน (roudou anzen eiseihou) 

ขึน้เป็นกฎหมำยแยกต่ำงหำกโดยมีรำยละเอียดครบสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1972 รวมถงึไดจ้ัดเตรียมขอ้ก ำหนดต่ำงๆ 

พรอ้มส ำหรับกำรป้องกันควำมเสียหำยในกำรท ำงำน ตำมกฎหมำยนี้ตัง้แต่นั ้นเป็นตน้มำ 

ระบบกฎหมำยเหล่ำนี้ มีดังต่อไปนี้ 

※　作業環境測定は、母材等にマンガンなどの対象物が含まれている場合に実施する。

労働安全衛生法

じん肺法施行規則

作業環境測定法施行規則

アセチレン溶接装置の安全器及びガス集合溶接装置の安全器の規格

アセチレン溶接装置のアセチレン発生器構造規格

作業環境測定法施行令

労働安全衛生法施行令

作業環境測定法（※）

じん肺法

労働安全衛生規則

鉛中毒予防規則

特定化学物質障害予防規則

酸素欠乏症等防止規則

粉じん障害防止規則（※　屋内作業場等における金属のガス切断に適用）

機械等検定規則

พระรำชบัญญัต ิ 

ค ำสั ่งคณะรัฐมนตรี 

กฎกระทรวง (ขอ้บังคับ) 

แจง้เต ือน / 
ประกำศสำธำรณะ 

(นโยบำย-แนวทำง ฯลฯ) 

บัญญัต ิโดยรัฐสภำ 

มตทิ ี ่ประชุมคณะรัฐ

มนตรี

ค ำสั ่งปลัด-อธ ิบด ี 

ภำพ 3-1 ระบบกฎหมำย

กฎหมำยควำมปลอดภัยและอำช ีวอนำมัยแรงงำน (roudou anzen eiseihou) 

กฎหมำยโรคฝุ่ นจับปอด (jinpai) 

กฎหมำยกำรวัดสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน (*)  

ค ำสั ่งบังคับใชก้ฎหมำยควำมปลอดภัยและอำช ีวอนำมัยแรงงำน (roudou anzen eiseihou) 

ค ำสั ่งบังคับใชก้ฎหมำยกำรวัดสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

ขอ้บังคับควำมปลอดภัยแรงงำน 

ขอ้บังคับเพื ่อป้องกันพิษจำกสำรตะกั ่ว 

ขอ้บังคับเพื ่อป้องกันควำมเส ียหำยจำกวัตถุเคม ีท ี ่ก  ำหนดเฉพำะ 

ขอ้บังคับเพื ่อป้องกันอำกำรขำดออกซ ิเจน (sanso ketubou) ฯลฯ 

ขอ้บังคับเพื ่อป้องกันควำมเส ียหำยจำกฝุ่ น (* ใชก้ับกำรตัดโลหะด ว้ยแก๊ส (gasu setudan) ในสถำนที ่ท ำงำนในร่ม ฯลฯ) 

ขอ้บังคับกำรทดสอบเครื ่องจักร ฯลฯ  

มำตรฐำนวำล ์วเซฟตี ้ (anzen ki) ส ำหรับอ ุปกรณ์เช ื ่อมอะเซท ิล ีน และวำล ์วเซฟตี ้ (anzen ki) ส ำหรับอ ุปกรณ์เช ื ่อมรวมแก๊ส 

มำตรฐำนโครงสรำ้งเคร ื ่องก ำเนิดอะเซท ิล ีน (asechiren) ส ำหรับอ ุปกรณ์เช ื ่อมอะเซท ิล ีน 

กฎกำรบังคับใชก้ฎหมำยโรคฝุ่ นจับปอด (jinpai) 

กฎกำรบังคับใชก้ฎหมำยกำรวัดสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

* *กำรวัดสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ด ำเนินกำรเม ื ่อวัสดุท ี ่จะท ำกำรเช ื ่อม / ตัด ม ีวัตถุท ี ่เข ำ้ข ่ำย เช่น แมงกำนีส ฯลฯ รวมอยู ่ 

(TH)
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3.2 กฎหมำยควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมยัแรงงำน (roudou 

anzen eiseihou) (คดัลอกมำบำงสว่น) 

(หนำ้ท ีร่บัผดิชอบของผูป้ระกอบกำร ฯลฯ) 

มำตรำ 3 ผูป้ระกอบกำรไม่เพียงตอ้งปฏบิัตติำมมำตรฐำนขัน้ต ่ำ เพื่อป้องกันควำมเสยีหำยในกำรท ำงำนที่

ก ำหนดโดยกฎหมำยนี้เท่ำนั้น แต่ยังตอ้งรับประกันควำมปลอดภัยและสุขภำพของแรงงำนในสถำนทีท่ ำงำน 

ดว้ยกำรเตรียมสภำพแวดลอ้มสถำนทีท่ ำงำนซึง่สะดวกสบำยและกำรปรับปรุงเงื่อนไขแรงงำน นอกจำกนี้ 

ผูป้ระกอบกำรยังตอ้งร่วมมือกับมำตรกำรของรัฐ เกี่ยวกับกำรป้องกันควำมเสยีหำยในกำรท ำงำน (คู่มือหนำ้ 

107) 

มำตรำ 4 คนงำนตอ้งปฏบัิตติำมรำยกำรทีจ่ ำเป็นเพื่อป้องกันควำมเสยีหำยในกำรท ำงำน และตอ้งพยำยำม

ร่วมมือกับมำตรกำรเกีย่วกับกำรป้องกันควำมเสยีหำยในกำรท ำงำน ซึง่ผูป้ระกอบกำรและผูเ้กี่ยวขอ้งอืน่ๆ 

ด ำเนินกำร (คู่มือหนำ้ 108) 

(กำรทดสอบรูปแบบ) 

มำตรำ 44-2 ผูท้ีผ่ลติหรือน ำเขำ้เครื่องจักร ฯลฯ ที่ระบุไวใ้นตำรำงแนบ 4 ซึง่ก ำหนดโดยค ำสั่งคณะรัฐมนตรี

จำกรำยกำรเครื่องจักร ฯลฯ ตำมมำตรำ 42 จะตอ้งไดร้ับกำรทดสอบรูปแบบของเครื่องจักร ฯลฯ ดังกล่ำว ซึง่

ด ำเนินกำรโดย ผูท้ีร่ับกำรขึน้ทะเบียนโดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข แรงงำน และสวัสดกิำร ตำมที่

ไดก้ ำหนดไวใ้นกฎกระทรวงของกระทรวงสำธำรณสุข แรงงำน และสวัสดกิำร (ต่อไปจะเรียกว่ำ "หน่วยงำน

ทดสอบรูปแบบขึน้ทะเบยีน") อย่ำงไรก็ตำม เครื่องจักร ฯลฯ ทีน่ ำเขำ้มำซึง่เป็นเครื่องจักร ฯลฯ ดังกล่ำว และ

เป็นเครื่องจักร ฯลฯ ที่ถูกด ำเนินกำรทดสอบรูปแบบตำมวรรคถัดไป จะไม่ถูกจ ำกัดตำมนี้ (คู่มือหนำ้ 116) 

(หมำยเหตุ) ก ำหนดใหผู้ท้ี่ผลติหรือน ำเขำ้หนำ้กำกกันฝุ่ น, หนำ้กำกป้องกันพษิ, อุปกรณ์ป้องกันส ำหรับหำยใจ

พรอ้มพัดลมไฟฟ้ำ, หมวกป้องกัน ฯลฯ ตอ้งเขำ้รับ "กำรทดสอบรูปแบบ" ซึง่หน่วยงำนทดสอบรูปแบบ

ขึน้ทะเบยีนเป็นผูด้ ำเนินกำร ตำมที่กฎกระทรวงของกระทรวงสำธำรณสุข แรงงำน และสวัสดกิำรก ำหนด 

(TH)
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(กำรจ ำกดักำรท ำงำน) 

มำตรำ 61 งำนขับเครนหรือหนำ้ที่งำนอื่นๆ ทีก่ ำหนดโดยค ำสั่งคณะรัฐมนตรี หำ้มผูป้ระกอบกำรใหบุ้คคลท ำ

หนำ้ที่งำนดังกล่ำว หำกไม่ไดเ้ป็นผูท้ีส่ ำเร็จกำรฝึกอบรมทักษะที่เกีย่วขอ้งกับหนำ้ที่งำนดังกล่ำว ซึง่ผูท้ี่

ไดร้ับใบอนุญำตที่เกีย่วขอ้งดังกล่ำวจำกผูอ้ ำนวยกำรกองแรงงำนประจ ำจังหวัด หรือผูท้ีไ่ดร้ับกำรขึน้

ทะเบยีนจำกผูอ้ ำนวยกำรกองแรงงำนประจ ำจังหวัดเป็นผูจ้ัด หรือเป็นผูท้ีม่คีุณสมบัตซิ ึง่ก ำหนดตำม

กฎกระทรวงของกระทรวงสำธำรณสุข แรงงำน และสวัสดกิำร 

2 หำ้มมใิหบุ้คคลอื่นใดนอกจำกผูท้ี่สำมำรถท ำหนำ้ที่งำนดังกล่ำวตำมขอ้ก ำหนดของวรรคก่อนหนำ้ ท ำหนำ้ที่

งำนดังกล่ำว 

3 ผูท้ี่สำมำรถท ำหนำ้ที่งำนดังกล่ำวตำมขอ้ก ำหนดในวรรค 1 ตอ้งพกพำใบอนุญำตที่เกี่ยวขอ้งหรือเอกสำร

แสดงคุณสมบัตอิื่นๆ เวลำท ำหนำ้ที่งำนดังกล่ำว 

(คู่มือหนำ้ 118) 

(TH)
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3.3 ขอ้บงัคบัควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมยัแรงงำน 

(คดัลอกมำบำงสว่น) 

(กำรฝึกอบรมเวลำรบัเขำ้ท ำงำน ฯลฯ) 

มำตรำ 35 เมื่อผูป้ระกอบกำรรับคนงำนหรือเปลีย่นแปลงเนื้อหำงำนของคนงำน จะตอ้งด ำเนินกำรฝึกอบรม

รำยกำรทีจ่ ำเป็นเพื่อควำมปลอดภัยหรือำชวีอนำมัย เกี่ยวกับหนำ้ที่งำนรำยกำรต่อไปนี้ที่คนงำนดังกล่ำวตอ้ง

ท ำงำน ใหก้ับคนงำนดังกล่ำวโดยไม่ชักชำ้ อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับคนงำนในสถำนประกอบกำรใน

อุตสำหกรรมทีร่ะบุไวใ้นมำตรำ 2 ขอ้ 3 ของค ำสั่ง สำมำรถยกเวน้กำรฝึกอบรมตำมรำยกำรตัง้แต่ขอ้ 1 จนถงึ

ขอ้ 4 ได ้

(i) เรื ่องที่เก ีย่วขอ้งกับอันตรำยหรือกำรสรำ้งควำมเสยีหำยของเครื่องจักร ฯลฯ, วัสดุพื้นฐำน ฯลฯ

รวมถงึวธิ ีจัดกำร

(ii) เรื่องที่เกีย่วขอ้งกับประสทิธภิำพของอุปกรณ์ควำมปลอดภัย, อุปกรณ์ควบคุมวัตถุอันตรำย หรืออุปกรณ์

ป้องกัน รวมถงึวธิจีัดกำร

(iii) เรื ่องทีเ่ก ีย่วขอ้งกับขัน้ตอนกำรท ำงำน

(iv) เรื ่องทีเ่ก ีย่วขอ้งกับกำรตรวจสอบเวลำเร ิม่งำน

(v) เรื ่องทีเ่ก ีย่วขอ้งกับสำเหตุและกำรป้องกันควำมเจ็บป่วยที่อำจเกดิข ึน้ในหนำ้ที่งำนทีเ่ก ีย่วขอ้ง

(vi) เรื ่องทีเ่ก ีย่วขอ้งกับกำรจัดกำร, จัดระเบียบ และกำรรักษำควำมสะอำด

(vii) เรื ่องทีเ่ก ีย่วขอ้งกับมำตรกำรฉุกเฉินและกำรอพยพเวลำทีเ่กดิอุบัตเิหตุ ฯลฯ

(viii) รำยกำรทีจ่ ำเป็นส ำหรับควำมปลอดภัยหรืออำชวีอนำมัยที่เกี่ยวขอ้งกับหนำ้ที่งำนที่เกี่ยวขอ้ง

นอกเหนือจำกสิง่ที่ระบุไวใ้นแต่ละขอ้ก่อนหนำ้ (คู่มือหนำ้ 130) 

2 ผูป้ระกอบกำรสำมำรถยกเวน้กำรฝึกอบรมรำยกำรดังกล่ำว ใหก้ับคนงำนทีไ่ดร้ับกำรยอมรับว่ำมคีวำมรูแ้ละ

ทักษะเพียงพอ เกีย่วกับรำยกำรที่ระบุไวใ้นแต่ละขอ้ของวรรคก่อนหนำ้ (คู่มือหนำ้ 131) 

(TH)
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(กำรออกใบรบัรองส ำเร็จกำรฝึกอบรมทกัษะใหม่ ฯลฯ) 

มำตรำ 82 ผูท้ี่ไดร้ับกำรออกใบรับรองส ำเร็จกำรฝึกอบรมทักษะ และผูท้ีก่ ำลังท ำหนำ้ที่งำนหรือก ำลังจะท ำ

หนำ้ที่งำนที่เกี่ยวขอ้งกับกำรฝึกอบรมทักษะดังกล่ำว ตอ้งยืน่หนังสอืค ำรอ้งขอออกใบรับรองส ำเร็จกำร

ฝึกอบรมทักษะใหม่ (แบบฟอรม์ที ่ 18) กับหน่วยงำนศกึษำอบรมขึน้ทะเบยีนที่ออกใบรับรองส ำเร็จกำร

ฝึกอบรมทักษะ เวลำทีท่ ำสูญหำยหรือเสยีหำย ซึง่ไม่รวมถงึกรณีทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นวรรค 3 

2. เมื่อผูท้ีก่ ำหนดไวใ้นวรรคก่อนหนำ้เปลี่ยนชือ่-สกุล ตอ้งยืน่หนังสอืค ำรอ้งขอเปลี่ยนแปลงใบรับรองส ำเร็จ

กำรฝึกอบรมทักษะ (แบบฟอรม์ที่ 18) กับหน่วยงำนศกึษำอบรมขึน้ทะเบยีนที่ออกใบรับรองส ำเร็จกำร

ฝึกอบรมทักษะ ซึง่ไม่รวมถงึกรณีทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นวรรค 3 (คู่มือหนำ้ 132)

(กำรป้องกนักำรระเบดิหรอืเพลงิไหมจ้ำกกำรระบำยอำกำศ ฯลฯ) 

มำตรำ 261 ผูป้ระกอบกำรตอ้งด ำเนินมำตรกำรระบำยอำกำศ, หมุนเวียนอำกำศ, ฝุ่ น ฯลฯ เพื่อป้องกันกำร

ระเบดิหรือเพลงิไหมจ้ำกไอน ้ำ, แก๊สหรือฝุ่ นที่เกีย่วขอ้ง ในสถำนทีซ่ ึง่มีไอน ้ำของวัตถุไวไฟ, แก๊สตดิไฟตดิ

ไฟ และอำจเกดิกำรระเบดิหรือเพลงิไหมไ้ด ้(คู่มือหนำ้ 133) 

(กำรเชือ่มทอ่หรอืภำชนะทีม่วีตัถุประเภทน ำ้มนั ฯลฯ) 

มำตรำ 285 เกี่ยวกับภำชนะ เช่น ท่อ, แทงค ์ หรือถังน ้ำมัน ฯลฯ ที่อำจมวีัตถุประเภทน ้ำมันไวไฟที่ไม่ใช่วัตถุ

อันตรำย, ฝุ่ นตดิไฟหรือวัตถุอันตรำย ผูป้ระกอบกำรหำ้มใหม้ีกำรท ำงำนเชือ่ม, ตัด, งำนที่ใชไ้ฟอื่นๆ หรือ

งำนที่อำจเกดิประกำยไฟ ก่อนด ำเนินมำตรกำรเพื่อป้องกันกำรระเบดิหรือเพลงิไหม ้ เพื่อก ำจัดวัตถุประเภท

น ้ำมันไวไฟที่ไม่ใช่วัตถุอันตรำย, ฝุ่ นตดิไฟหรือวัตถุอันตรำย ฯลฯ เหล่ำนี้ล่วงหนำ้ 

2 ก่อนด ำเนินมำตรกำรที่ระบุไวใ้นวรรคก่อนหนำ้ หำ้มมใิหค้นงำนท ำงำนที่ระบุไวใ้นวรรคเดียวกัน (คู่มือหนำ้

134) 

(TH)
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(กำรเชือ่มในสถำนทีซ่ ึง่มกีำรระบำยอำกำศไม่เพยีงพอ ฯลฯ) 

มำตรำ 286 เวลำทีผู่ป้ระกอบกำรด ำเนินงำนเชือ่ม, ตัด, ใหค้วำมรอ้นโลหะหรืองำนที่ใชไ้ฟอืน่ๆ, งำนขัดแบบ

แหง้ดว้ยเครื่องเจียรและหนิ, ตัดคอนกรีตดว้ยสิว่คอนกรีต หรืองำนซึง่อำจเกดิประกำยไฟอืน่ๆ ในสถำนทีซ่ ึง่

มกีำรระบำยอำกำศหรือหมุนเวยีนอำกำศไม่เพียงพอ หำ้มใชอ้อกซเิจน (sanso) เพื่อระบำยอำกำศหรือ

หมุนเวยีนอำกำศ 

2 กรณีของวรรคก่อนหนำ้ หำ้มมใิหค้นงำนใชอ้อกซเิจน (sanso) เพื่อระบำยอำกำศหรือหมุนเว ียนอำกำศ 

(คู่ม ือหนำ้ 135) 

(กำรตดิต ัง้วำลว์เซฟตี ้(anzen ki)) 

มำตรำ 306 ผูป้ระกอบกำรตอ้งจัดเตรียมวำลว์เซฟตี้ (anzen ki) แยกตำมท่อเป่ำ (suikan) ส ำหรับอุปกรณ์

เชือ่มอะเซทลินี อย่ำงไรก็ตำม กรณีที่ไดจ้ัดเตรียมวำล์วเซฟตี้ (anzen ki) ใหก้ับท่อหลัก รวมถงึจัดเตรียม

วำลว์เซฟตี ้(anzen ki) แยกตำมท่อแยกทีต่ดิกับท่อเป่ำ (suikan) ทีสุ่ดแลว้ จะไม่ถูกจ ำกัดตำมนี้ 

2 ผูป้ระกอบกำรตอ้งตดิตัง้วำล์วเซฟตี้ (anzen ki) ระหว่ำงอุปกรณ์ก ำเนิดกับที่รวมแก๊ส (Gas collector) 

ส ำหรับอุปกรณ์เช ือ่มอะเซทลิีนซ ึง่ที่รวมแก๊ส (Gas collector) แยกห่ำงจำกอุปกรณ์ก ำเนิด (คู่ม ือหนำ้

137) 

(ขอ้จ ำกดัในกำรใชท้องแดง) 

มำตรำ 311 หำ้มมใิหผู้ป้ระกอบกำรใชท้องแดงหรือโลหะผสมทีม่ีทองแดงเท่ำกับหรือสูงกว่ำ 70% กับท่อและ

อุปกรณ์ประกอบของอุปกรณ์เชือ่มรวมแก๊สอะเซทลินี (asechiren) (คู่มือหนำ้ 138) 

(TH)
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(กำรตรวจสอบดว้ยตนเองเป็นประจ ำ (teiki jishu kensa)) 

มำตรำ 317 ผูป้ระกอบกำรตอ้งด ำเนินกำรตรวจสอบควำมเสยีหำย, ผดิรูป, สกึหรอ ฯลฯ และกำรท ำงำนอื่นๆ 

ของอุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งดว้ยตนเองเป็นประจ ำ 1 ครัง้ทุกๆ ระยะไม่เกนิ 1 ปี  ส ำหรับอุปกรณ์เชือ่มอะเซทลิีน

หรืออุปกรณ์เชือ่มรวมแก๊ส (ท่อเหล่ำนี้ ไม่รวมถงึส่วนที่สรำ้งฝังไวใ้ตด้นิ ต่อไปนี้จะหมำยรวมเหมือนกันใน

มำตรำนี้) อย่ำงไรก็ตำม ระยะเวลำที่ไม่ไดใ้ชอุ้ปกรณ์เชือ่มรวมแก๊ส หรืออุปกรณ์เชือ่มอะเซทลินีที่ไม่ไดใ้ช ้

ระยะเวลำเกนิ 1 ปี จะไม่ถูกจ ำกัดตำมนี้ 

4 เมื่อผูป้ระกอบกำรด ำเนินกำรตรวจสอบตำมที่ระบุไวใ้นวรรค 1 หรือวรรค 2 ดว้ยตนเอง 

จะตอ้งบันทกึรำยกำรต่อไปนี้และเก็บรักษำไวเ้ป็นเวลำ 3 ปี  

(i) ปี-เดือน-วันทีต่รวจสอบ

(ii) วธิ ีกำรตรวจสอบ

(iii) จุดทีต่รวจสอบ

(iv) ผลกำรตรวจสอบ

(v) ชือ่-สกุลผูท้ ีด่  ำเนินกำรตรวจสอบ

(vi) เนื้อหำเมือ่มีกำรด ำเนินมำตรกำรเพื่อซ่อมแซมเสรมิ ฯลฯ ตำมผลกำรตรวจสอบ

(คู่ม ือหนำ้ 140) 

(อุปกรณ์ป้องกนัส ำหรบัหำยใจ (kokyuu you hogo gu) ฯลฯ) 

มำตรำ 593 ส ำหรับหนำ้ที่งำนในสถำนทีร่อ้นหรือหนำวเย็นจัด, หนำ้ที่งำนซึง่จัดกำรกับวัตถุควำมรอ้นสูง, วัตถุ

อุณหภูมติ ่ำหรือวัตถุอันตรำยจ ำนวนมำก, หนำ้ที่งำนที่สัมผัสกับรังสแีสงอันตรำย, หนำ้ที่งำนในสถำนทีซ่ ึง่มี

อันตรำยแก๊ส, ไอน ้ำ หรือฝุ่ นฟุ้ งกระจำย, หนำ้ที่งำนทีค่่อนขำ้งชัดเจนว่ำมีกำรปนเป้ือนสิง่ทีท่ ำใหเ้กดิโรค 

หรือหนำ้ที่งำนซึง่มีอันตรำยอื่นๆ ผูป้ระกอบกำรตอ้งจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมำะสม เช่น ชุดป้องกัน, 

แว่นตำป้องกัน, อุปกรณ์ป้องกันส ำหรับหำยใจ (kokyuu you hogo gu) ฯลฯ เพื่อใหค้นงำนใชท้ ำหนำ้ที่

งำนดังกล่ำว (คู่มือหนำ้ 142) 

(TH)
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3.4 ขอ้บงัคบักำรป้องกนัควำมเสยีหำยจำกฝุ่ น 

ภำพรวมของขอ้บังคับกำรป้องกันควำมเสยีหำยจำกฝุ่ น มีดังนี้ (คู่ม ือหนำ้ 106) 

- หนำ้ท ีง่ำนตดัโลหะ (ขอ้บงัคบักำรป้องกนัเสยีหำยจำกฝุ่ น) (คู ่มอืหนำ้ 106)

"งำนตัดโลหะหรืองำนเซำะร่องโดยใชอ้ำร์ก ในร่ม, อุโมงค์หรือแทงค์, เรือ, ท่อ, ยำนพำหนะ ฯลฯ" เขำ้ข่ำย

"งำนทีม่ฝีุ่ น" ตำมขอ้บังคับกำรป้องกันควำมเสยีหำยจำกฝุ่ น (ขอ้บังคับกำรป้องกันควำมเสยีหำยจำกฝุ่ น มำตรำ 

2 วรรค 1 ขอ้ 1 รวมถงึตำรำงแนบ 1 ขอ้ 20) กล่ำวคือ งำนตัดดว้ยแก๊ส (gasu setudan) เขำ้ข่ำยงำนทีม่ฝีุ่ น 

ก ำหนดใหต้อ้งตดิตัง้อุปกรณ์หมุนเวียนอำกำศโดยรวม (zentai kankisouchi) (อุปกรณ์หมุนเวียนอำกำศใน

อุโมงค์) ฯลฯ และวัดควำมเขม้ขน้ของฝุ่ นในสถำนทีท่ ำงำนในอุโมงค์ ในสถำนทีท่ ำงำนในร่มซึง่มีกำรตัดโลหะ 

(TH)
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รวมค ำถำมขอ้สอบ คู ่มอืเสรมิส ำหรบักำรฝึกอบรมทกัษะกำรเชือ่มแก๊ส 

บทที่ 1 ค ำถำมเกีย่วกับอุปกรณ์ที่ใชใ้นกำรเช ือ่มแก๊ส ฯลฯ 

■ ค ำถำมขอ้ที่ 1 (ลักษณะพเิศษของกำรตัดดว้ยแก๊ส (gasu setudan))

จงเลือกค ำอธบิำยทีผ่ดิเกี่ยวกับลักษณะพเิศษของกำรตัดดว้ยแก๊ส (gasu setudan) เพียงค ำตอบเดียวจำก

4 ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) สำมำรถตัดวัสดุแผ่นหนำ หำกเป็นวัสดุซ ึง่ท ำออกซไิดซท์ี่อุณหภูมกิำรเผำไหมข้องแก๊ส

(2) ในกำรตัดดว้ยแก๊ส (gasu setudan) โลหะจะถูกตัดโดยกำรออกซไิดซ์

(3) วัสดุอ ื ่นๆ นอกเหนือจำกวัสดุซ ึง่ท ำออกซไิดซท์ี่อุณหภูมกิำรเผำไหมข้องแก๊สก็สำมำรถตัดได ้

(4) ในกำรตัดวัสดุเหล็ก ใชก้ำรตัดดว้ยแก๊ส (gasu setudan) มำกที่สุด

■ ค ำถำมขอ้ที่ 2 (อันตรำยจำกกำรเช ือ่ม / ตัดดว้ยแก๊ส)

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับอันตรำยจำกกำรเช ือ่ม / ตัดดว้ยแก๊ส เพียงค ำตอบเดียวจำก 4

ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) ออกซเิจน (sanso) หรือแก๊สที่ใชเ้ป็นส ิง่ที่ม ีอันตรำยในระดับหนึ่ง

(2) แก๊สตดิไฟไม่เป็นสำเหตุของกำรระเบดิหรือเพลงิไหม ้

(3) เกดิอุบัตเิหตุระเบดิซ ึง่เปลวไฟอุณหภูมสิูงอยู่ใกล ้ๆ  กับไอน ้ำหรือแก๊สตดิไฟ เกดิไวไฟและระเบดิข ึน้

จำกงำนเชือ่มแก๊ส

(4) ในอดีตเกดิควำมเสยีหำยจ ำนวนมำก ที่ไดร้ับบำดเจ็บจำกกำรสัมผัสวัสดุที่จะท ำกำรเชือ่ม / ตัดหรือเม็ด

โลหะกระเด็น (supatta) ฯลฯ ทีม่อีุณหภูมสิูง

(TH)
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■ ค ำถำมขอ้ที่ 3 (อุปกรณ์ที่ใชใ้นกำรเช ือ่ม / ตัดดว้ยแก๊ส)

จงเลอืกขอ้ที่ผดิเก ีย่วกับชือ่อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกำรเช ือ่มแก๊ส / ตัดดว้ยแก๊ส (gasu setudan) 

เพียงค ำตอบเดียวจำก 4 ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) สำมำรถตัดดว้ยแก๊ส (gasu setudan) ไดห้ำกเปลี่ยนท่อดูดและหัวทพิ (higuchi)

ในอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกำรเช ือ่มแก๊สเป็นอุปกรณ์ส ำหรับตัด

(2) ไม่ใช่ว่ำหัวเช ือ่มจะสำมำรถใชร้่วมกันกับแก๊สตดิไฟทัง้หมดได ้

(3) หำกมเีพียงภำชนะบรรจุออกซเิจน (sanso), ภำชนะบรรจุแก๊สตดิไฟ, สำย (housu) ส่งออกซเิจน

(sanso) และแก๊สไปยังหัวเช ือ่ม และหัวเช ือ่ม 4 อย่ำงนี้ ก็สำมำรถท ำกำรเช ือ่มแก๊สได ้

ไม่จ ำเป็นตอ้งมอีุปกรณ์นอกเหนือจำกนี้ใดๆ เลย

(4) ตอ้งใชห้ัวเช ือ่มที่เหมำะสม ตำมประเภทหรือแรงดันของแก๊สตดิไฟ

■ ค ำถำมขอ้ที่ 4 (หัวพ่น (tochi))

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับหัวพ่น (tochi) เพียงค ำตอบเดียวจำก 4 ขอ้ต่อไปนี้

(1) หัวเช ือ่มส ำหรับกำรเช ือ่มและเครื่องตัด (setudanki) ส ำหรับกำรตัดดว้ยแก๊ส (gasu setudan)

จะเผำไหมเ้ฉพำะแก๊สตดิไฟ และใหค้วำมรอ้นวัสดุโลหะ

(2) เรียกอุปกรณ์ส ำหรับท ำกำรใหค้วำมรอ้น, เช ือ่ม และตัดโลหะว่ำหัวพ่น (tochi)

(3) หัวเช ือ่มส ำหรับกำรเช ือ่มและเครื่องตัด (setudanki) ส ำหรับกำรตัดดว้ยแก๊ส (gasu setudan)

จะผสมแก๊สตดิไฟและออกซเิจน (sanso) ใหเ้กดิกำรเผำไหมเ้พื่อใหค้วำมรอ้นวัสดุโลหะ

(4) หัวเช ือ่มส ำหรับกำรเช ือ่มและเครื่องตัด (setudanki) ส ำหรับกำรตัดดว้ยแก๊ส (gasu setudan)

ประกอบขึน้จำกท่อเป่ำ (suikan) และหัวทพิ (higuchi)

(TH)
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■ ค ำถำมขอ้ที่ 5 (ประเภทของแก๊สตดิไฟและหัวทพิ (Higuchi))

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับประเภทของแก๊สตดิไฟและหัวทพิ (Higuchi) เพียงค ำตอบเดียวจำก 4

ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) อะเซทลิีน (asechiren) จุดระเบดิง่ำยและมีควำมเร็วในกำรเผำไหมสู้งกว่ำ เมือ่เทียบกับโพรเพน

(puropan)

(2) คุณสมบัตขิองแก๊สตดิไฟแตกต่ำงกันไปตำมประเภท แต่โครงสรำ้งของหัวทพิ (higuchi)

ส ำหรับแก๊สตดิไฟจะเหมือนกันทัง้หมด

(3) เพื่อป้องกันไฟยอ้นกลับ พยำยำมไม่ใหอุ้ณหภูมหิัวทพิ (higuchi) ของแก๊สอะเซทลิีน (asechiren)

สูงข ึน้เท่ำที่เป็นไปได ้จนกว่ำไฟจะพุ่งออกมำจำกหัวทพิ (higuchi)

(4) หำกเกดิไฟยอ้นกลับ จะเป็นอันตรำยอย่ำงย ิง่

■ ค ำถำมขอ้ที่ 6 (อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki))

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) เพียงค ำตอบเดียวจำก 4

ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) มคีุณสมบัตขิองวัสดุ, โครงสรำ้ง ฯลฯ แตกต่ำงกันไป

หำกประเภทของแก๊สแตกต่ำงกัน

(2) อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) มีไวส้ ำหรับปรับแรงดันตน้ทำงของถังแก๊ส (bonbe)

ใหเ้หมำะสมส ำหรับกำรเชือ่ม ฯลฯ

(3) ถงึแมจ้ะไม่ตดิตัง้อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) ก็ตำม ก็สำมำรถใชง้ำนออกซเิจน

(sanso) หรือแก๊สตดิไฟซึง่ถูกเตมิอยู่ในภำชนะบรรจุได ้

(4) จ ำเป็นตอ้งพจิำรณำเงื่อนไข, คุณสมบัตกิำรใชง้ำนแก๊ส และเลือกแก๊สทีเ่หมำะสม

(TH)
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■ ค ำถำมขอ้ที่ 7 (ส ิง่ทีค่วรทรำบในกำรใชอุ้ปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki))

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับส ิง่ทีค่วรทรำบในกำรใชอุ้ปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki)

เพียงค ำตอบเดียวจำก 4 ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่เข็มชีข้องอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) กระดกิถีห่รือมเีสยีงผดิปกตเิกดิขึน้จำกตัว

อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) ใหปิ้ดวำลว์ฝ่ังแรงดันต ่ำครัง้หนึ่ง ก่อนจะเปิดอย่ำงชำ้ๆ

(2) เวลำท ำกำรเชือ่ม ฯลฯ พยำยำมใหว้ำลว์อุปกรณ์ฯ พยำยำมใหว้ำลว์อยู่ในสภำพทีม่ชี่องว่ำงระยะหนึ่งเพื่อให ้

มั่นคง

(3) เวลำที่เข็มชีข้องอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) กระดกิถี่หรือมเีสยีงผดิปกตเิกดิขึน้จำกตัว

อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) ในขณะทีแ่ก๊สไหลอยู่ ใหต้รวจสอบกำรตัง้ค่ำของอุปกรณ์

ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki)

(4) กรณีที่เข็มชีข้องอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) กระดกิถีห่รือมเีสยีงผดิปกตเิกดิขึน้จำกตัว

อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) ใหปิ้ดวำลว์ฝ่ังแรงดันสูงครัง้หนึ่ง ก่อนจะเปิดอย่ำงชำ้ๆ

■ ค ำถำมขอ้ที่ 8 (กำรเช ือ่ม / ตัดดว้ยแก๊สและไฟยอ้นกลับ)

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับกำรเชือ่ม / ตัดดว้ยแก๊สและไฟยอ้นกลับ เพียงค ำตอบเดียวจำก 4

ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) "กำรระเบดิรุนแรง (Detonation)" คอืเหตุกำรณ์ทีค่วำมเร็วของไฟยอ้นกลับสูงกว่ำควำมเร็วแสง

(2) หำกวำลว์เซฟตี้ (anzen ki) ท ำงำนอย่ำงเหมำะสม ไฟยอ้นกลับจะหยุดดว้ยหัวทพิ (higuchi)

แต่อุปกรณ์อำจมีร่องรอยเสยีหำย

(3) ถงึแมไ้ฟยอ้นกลับจะเขำ้ไปถงึสำย (housu) แก๊สหรือหัวเช ือ่มจนถงึวำล์วเซฟตี้ (anzen ki)

และมีเขม่ำเกำะภำยในก็ตำม แต่จะไม่เกดิกำรลุกไหมใ้นภำยหลัง

(4) จ ำเป็นตอ้งพยำยำมไม่ใหเ้กดิไฟยอ้นกลับ

(TH)
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■ ค ำถำมขอ้ที่ 9 (สภีำยนอกของสำย (housu) แก๊สส ำหรับเช ือ่ม / ตัด)

จงเลือกค ำอธบิำยทีผ่ดิเกี่ยวกับสภีำยนอกของสำย (housu) แก๊สส ำหรับเชือ่ม / ตัด เพียงค ำตอบเดียวจำก

4 ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) สำมำรถใชส้ำยยำงส ำหรับเช ือ่ม - ตัด (yousetu ・ setudan you gomu housu)

ร่วมกับสำยส ำหรับแก๊สอื่นๆ ได ้

(2) มำตรฐำน JIS K 6333 ยังใชก้ับสำย (housu) ส ำหรับแก๊สปกคลุมแบบ Inactive หรือ Active

ของกำรเช ือ่มอำร์กดว้ย

(3) สขีองชัน้ยำงภำยนอกของสำยยำงส ำหรับเชือ่ม - ตัด (yousetu ・ setudan you gomu housu) มี

กำรก ำหนดไวต้ำมประเภทของแก๊สในมำตรฐำน JIS K 6333

(4) ขอ้ก ำหนด JIS ไม่ใช่หนำ้ที่ตำมกฎหมำยและค ำสั่ง แต่จ ำเป็นตอ้งปฏบิัตติำมเพื่อใหท้ ำงำนไดอ้ย่ำง

ปลอดภัย

■ ค ำถำมขอ้ที่ 10 (ป้ำยก ำกับกำรเตมิภำชนะบรรจุแก๊ส)

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับป้ำยก ำกับกำรเตมิภำชนะบรรจุแก๊ส เพียงค ำตอบเดียวจำก 4

ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) ป้ำยก ำกับกำรเตมิภำชนะบรรจุแก๊ส จะระบุรำคำของแก๊สไว ้

(2) ป้ำยก ำกับกำรเตมิภำชนะบรรจุแก๊ส จะระบุช ือ่แก๊สเตมิไว ้

(3) ป้ำยก ำกับกำรเตมิภำชนะบรรจุแก๊ส จะระบุปี-เดือน-วันทีเ่ตมิ / ตัวจ ำแนกล็อตกำรผลติไว ้

(4) ป้ำยก ำกับกำรเตมิภำชนะบรรจุแก๊ส จะระบุคุณสมบัตขิองแก๊สเตมิไว ้

■ ค ำถำมขอ้ที่ 11 (สขีองภำชนะบรรจุแก๊ส)

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับสขีองภำชนะบรรจุแก๊ส เพียงค ำตอบเดียวจำก 4 ขอ้ต่อไปนี้

(1) กรณีที่แก๊สเตมิเป็นออกซเิจน (sanso) สขีองภำชนะบรรจุจะเป็นสเีหลือง

(2) กรณีที่แก๊สเตมิเป็นอะเซทลิีน (asechiren) สขีองภำชนะบรรจุจะเป็นสนี ้ำตำล

(3) กรณีที่แก๊สเตมิเป็นไฮโดรเจน สขีองภำชนะบรรจุจะเป็นสแีดง

(4) กรณีที่แก๊สเตมิเป็นแก๊สคำร์บอนเหลว สขีองภำชนะบรรจุจะเป็นสเีขียว

(TH)
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■ ค ำถำมขอ้ที่ 12 (ถังแก๊ส (bonbe) แก๊สตดิไฟชนิดอื่นๆ)

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับถังแก๊ส (bonbe) แก๊สตดิไฟชนิดอื่นๆ เพียงค ำตอบเดียวจำก 4

ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) บรรจุโพรเพน (puropan) / บวิเทน ฯลฯ ลงในถังแก๊ส (bonbe) เปล่ำ ดว้ยสถำนะที่เพิม่แรงดันและเป็น

ของเหลว

(2) ปำกหัววำล์วของถังแก๊ส (bonbe) แก๊สตดิไฟ (และฮีเลียม) เป็นสกรูเกลียวซำ้ย ยกเวน้แอมโมเนีย

ฯลฯ

(3) เก็บรักษำถังแก๊ส (bonbe) โพรเพน (puropan), บวิเทน ฯลฯ ในสภำพที่วำงนอนลง

(4) หำกเปิดวำลว์ถังแก๊ส (bonbe) โพรเพน (puropan), บวิเทน ฯลฯ ในสภำพที่วำงนอนลง อำจเกดิกำร

ท ำงำนทีผ่ดิปกตไิด ้

■ ค ำถำมขอ้ที่ 13 (ถังแก๊สออกซเิจน (sanso bonbe))

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับถังแก๊สออกซเิจน (sanso bonbe) เพียงค ำตอบเดียวจำก 4 ขอ้ต่อไปนี้

(1) บรรจุออกซเิจน (sanso) ทีใ่ชใ้นกำรเชือ่มลงในถังแก๊สออกซเิจน (sanso bonbe) เปล่ำ ดว้ยแรงดันสูง

ซึง่ต ่ำกว่ำ 15 MPa เล็กนอ้ย โดยไม่ตอ้งเป็นของเหลว

(2) อำจมีน ้ำมันเป้ือนปำกหัววำลว์ของถังแก๊สออกซเิจน (sanso bonbe) ได ้หำกปรมิำณเล็กนอ้ย

(3) ปำกหัววำลว์ของถังแก๊สออกซเิจน (sanso bonbe) (ปำกเตมิ) เป็นสกรูเกลียวขวำ

(4) ออกซเิจน (sanso) เป็นแก๊สช่วยใหเ้กดิกำรลุกไหม ้
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■ ค ำถำมขอ้ที่ 14 (คุณสมบัต)ิ

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับคุณสมบัต ิเพียงค ำตอบเดียวจำก 4 ขอ้ต่อไปนี้

(1) ถงึแมจ้ะไม่มคีุณสมบัต ิก็สำมำรถท ำหนำ้ที่งำนเชือ่มแก๊ส ฯลฯ ได ้

(2) หำ้มด ำเนินหนำ้ที่งำนต่ำงๆ เช่น กำรเชือ่มแก๊ส ฯลฯ หำกไม่มคีุณสมบัตริะดับหนึ่ง เช่น เป็นผูท้ีผ่่ำนกำร

ฝึกอบรมทักษะกำรเชือ่มแก๊ส ฯลฯ

(3) หำ้มใหบุ้คคลที่มอีำยุต ่ำกว่ำ 18 ปีท ำหนำ้ที่งำนเช ือ่มแก๊ส

(4) หำ้มมอบหมำยหนำ้ที่งำนเชือ่มบอยเลอร ์(Boiler) ใหก้ับบุคคลทีม่ีอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี ทัง้กำรเชือ่มอำร์กและ

กำรเชือ่มแก๊ส

■ ค ำถำมขอ้ที่ 15 (ส ิง่ทีค่วรระวังในกำรขนยำ้ยภำยในโรงงำน ฯลฯ)

จงเลือกค ำอธบิำยทีถู่กตอ้งเกี่ยวกับสิง่ที่ควรระวังในกำรขนยำ้ยภำยในโรงงำน ฯลฯ เพียงค ำตอบเดียวจำก 4

ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) สำมำรถลำกขนยำ้ยถังแก๊ส (bonbe) โดยไม่ใชร้ถขนยำ้ยถังแก๊ส (bonbe) ก็ได ้

(2) สำมำรถกล ิง้ขนยำ้ยถังแก๊ส (bonbe) โดยไม่ใชร้ถขนยำ้ยถังแก๊ส (bonbe) ก็ได ้

(3) กรณีที่ขนยำ้ยถังแก๊ส (bonbe) ดว้ยมือ ใหข้นยำ้ยโดยถือส่วนวำลว์ของภำชนะ

(4) กำรขนยำ้ยภำชนะบรรจุภำยในโรงงำนหรือไซต์ก่อสรำ้ง พยำยำมขนยำ้ยโดยใชร้ถขนยำ้ยถังแก๊ส

(bonbe) โดยเฉพำะ
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■ ค ำถำมขอ้ที่ 16 (ส ิง่ทีค่วรทรำบเวลำใชถ้ังแก๊ส (bonbe))

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับส ิง่ทีค่วรทรำบเวลำใชถ้ังแก๊ส (bonbe) เพียงค ำตอบเดียวจำก 4

ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) ถงึแมถ้ังแก๊ส (bonbe) จะไม่มั่นคง ก็ไม่จ ำเป็นตอ้งยดึใหด้ ี

(2) ไม่ใชข้ณะทีอ่ยู่บนกระบะบรรทุกของรถส ำหรับขนยำ้ย

(3) เวลำยดึถังแก๊ส (bonbe) ไม่ยดึดว้ยส่วนคอ

(4) ไม่สัมผัสถังแก๊สออกซเิจน (sanso bonbe) ดว้ยถุงมือที่เป้ือนน ้ำมัน นอกจำกนี้

พยำยำมไม่วำงวัตถุประเภทน ้ำมันไวใ้กลก้ับถังแก๊ส (bonbe)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 17 (ส ิง่ทีค่วรระวังเวลำคืนภำชนะบรรจุแก๊ส)

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับส ิง่ทีค่วรระวังเวลำคืนภำชนะบรรจุแก๊ส เพียงค ำตอบเดียวจำก 4 

ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) ภำชนะบรรจุแก๊สมอีันตรำยหำกมีแก๊สเหลอื ดังนั ้นจงึตอ้งใชใ้หห้มดก่อนคืน

(2) หำกใชแ้ก๊สจนหมด แรงดันของถังแก๊ส (bonbe) จะเท่ำกับควำมกดอำกำศ และอำกำศสกปรกอำจเขำ้ไป

ภำยในภำชนะได ้

(3) ตอ้งคืนภำชนะบรรจุแก๊สไปยังผูผ้ลติโดยไม่ใชแ้ก๊สจนหมด

(4) จะเป็นกำรดหีำกส่งคืนเมื่อแรงดันฝ่ังแรงดันสูงของอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki)

เท่ำกับแรงดันระดับต ่ำสุดของเครื่องวัดแรงดัน

(TH)
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■ ค ำถำมขอ้ที่ 18 (กำรตดิตัง้อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) (1))

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับกำรตดิตัง้อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki)

เพียงค ำตอบเดียวจำก 4 ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) ส ำหรับถังแก๊สออกซเิจน (sanso bonbe) ก่อนตดิตัง้อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki)

ให เ้ปิดวำล์วประมำณครึง่รอบ ปล่อยทิง้ไวอ้ย่ำงนั้นประมำณ 1 วนิำที เพื่อเป่ำฝุ่ นออกจำกช่องเตมิดว้ย

แก๊ส

(2) ตรวจสอบว่ำตดิตัง้ปะเก็น (Packing) ไดป้กตแิละไม่มีร่องรอยเสยีหำย

(3) เวลำตดิตัง้เครื่องวัดแรงดัน หำกเป็นถังแก๊สออกซเิจน (sanso bonbe)

ใหห้ันช่องปล่อยแก๊สเขำ้หำตนเองใหม้องเห็น ปรับต ำแหน่งใหม้องเห็นเครื่องวัดแรงดันไดง้่ำย

(4) ใชน้ ้ำสบู่เช็ดส่วนเช ือ่มต่อ ตรวจสอบดว้ยสำยตำอย่ำงนอ้ยจำก 2 ทศิทำง

ตรวจสอบยืนยันว่ำไม่มีฟองเกดิข ึน้ เพื่อท ำกำรตรวจสอบแก๊สรั่ว

■ ค ำถำมขอ้ที่ 19 (กำรตดิตัง้อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) (2))

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับกำรตดิตัง้อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki)

เพียงค ำตอบเดียวจำก 4 ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) เวลำตดิตัง้เครื่องวัดแรงดัน หำกเป็นถังแก๊ส (bonbe) อะเซทลิีน (asechiren)

อย่ำหันชอ่งปล่อยแก๊สเขำ้หำตนเอง ปรับต ำแหน่งใหม้องเห็นเครื่องวัดแรงดันไดง้่ำย

และกดยดึดว้ยช ิน้ส่วนยดึ

(2) หำกตดิตัง้มือจับส ำหรับปรับอย่ำงถูกตอ้งแลว้ ตรวจสอบว่ำมือจับส ำหรับปรับไดห้ันไปทำงซำ้ยจนสุดและ

คลำยอยู่ โดยไม่ใหเ้ครื่องวัดแรงดันหันตรงกับต ำแหน่งเยื้องกับอุปกรณ์ปรับ

(3) เวลำเปิดวำลว์ หำกหมุนวำลว์ยำก ใหเ้คำะดว้ยอุปกรณ์เบำๆ

(4) วำลว์ของถังแก๊ส (bonbe) อะเซทลิีน (asechiren) หมุน 1 ครัง้ (อย่ำเปิดจนสุด)

(TH)
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■ ค ำถำมขอ้ที่ 20 (ขอ้ควรระวังในกำรใชอุ้ปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) (1))

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับขอ้ควรระวังเวลำใชอุ้ปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki)

เพียงค ำตอบเดียวจำก 4 ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) เวลำใชอุ้ปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) ใหห้มุนมือจับส ำหรับปรับไปทำงซำ้ยจนสุดเพื่อ

คลำยออก

(2) หำ้มทำจำระบีหรือน ้ำมันกับแต่ละส่วนของอุปกรณ์ปรับ

(3) หำกสกรูยดึของอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) เสยีหำย หำ้มฝืนตดิตัง้

(4) หำ้มเคลื่อนยำ้ยถังแก๊ส (bonbe) โดยทีต่ดิตัง้อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki)

กับถังแก๊ส (bonbe) อยู่

■ ค ำถำมขอ้ที่ 21 (ขอ้ควรระวังในกำรใชอุ้ปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) (2))

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับขอ้ควรระวังเวลำใชอุ้ปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki)

เพียงค ำตอบเดียวจำก 4 ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) หำ้มใชม้อืหรือถุงมอืเป้ือนน ้ำมัน จับหรือใชง้ำนแต่ละส่วนของอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku

chousei ki)

(2) หำกแรงดันของอะเซทลินี (asechiren) ลดลงระหว่ำงกำรท ำงำน ใหต้รวจสอบปรมิำณที่เหลือของถัง

แก๊ส (bonbe)

(3) เมื่อเสร็จงำนหรือพักชั่วครำว ใหปิ้ดวำลว์ของถังแก๊ส (bonbe) และหมุนมือจับส ำหรับปรับไปทำงซำ้ยจน

สุดเพื่อคลำยออก

(4) ตอ้งแยกชิน้ส่วนอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) ออกมำบ่อยครัง้ และซ่อมแซมเมื่อมคีวำม

จ ำเป็น

(TH)
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■ ค ำถำมขอ้ที่ 22 (กำรเชือ่มต่ออุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) กับหัวเช ือ่ม ฯลฯ (1))

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับกำรเชือ่มต่ออุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) กับหัวเช ือ่ม

ฯลฯ เพียงค ำตอบเดียวจำก 4 ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) ก่อนเช ือ่มต่อ ใหต้รวจสอบว่ำสำย (housu) ไม่เส ือ่มสภำพหรือฉีกขำด

(2) ตรวจสอบยืนยันว่ำไม่มเศษ, แมลงหรือน ้ำภำยในสำย (housu)

(3) ตรวจสอบยืนยันว่ำวำล์วของท่อเป่ำ (suikan) ปิดอยู่

(4) ใชส้ำย (housu) สแีดงส ำหรับออกซเิจน (sanso) และสำย (housu) สนี ้ำเงนิส ำหรับอะเซทลิีน

(asechiren)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 23 (กำรจุดตดิไฟและปรับเปลวไฟ)

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับกำรจุดตดิไฟและปรับเปลวไฟ เพียงค ำตอบเดียวจำก 4 ขอ้ต่อไปนี้

(1) กำรปรับแรงดันฝ่ังแรงดันต ่ำของอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) หลังจำกไดต้รวจสอบยนืยัน

อีกครัง้แลว้ว่ำวำลว์ของท่อเป่ำ (suikan) ปิดอยู่ ใหค้่อยๆ หมุนมือจับส ำหรับปรับออกซเิจน (sanso)

และแก๊สตดิไฟที่อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) เพื่อปรับแรงดันฝ่ังแรงดันต ่ำ

(2) สวมอุปกรณ์ป้องกันส ำหรับกำรเช ือ่ม และแว่นตำตัดแสงส ำหรับกำรเช ือ่มแก๊สอย่ำงเหมำะสม

ก่อนเร ิม่งำนจุดตดิไฟเวลำท ำกำรเช ือ่ม

(3) หลังจำกสวมอุปกรณ์ป้องกันส ำหรับกำรเชือ่ม และแว่นตำตัดแสงส ำหรับกำรเชือ่มแก๊สอย่ำงเหมำะสมแลว้

จงึเปิดวำลว์แก๊สตดิไฟบนท่อเป่ำ (suikan) และจุดตดิไฟ สำมำรถจุดตดิไฟโดยใชไ้ฟแช็คที่ขำยใน

ทอ้งตลำด ฯลฯ แทนอุปกรณ์จุดไฟเฉพำะได ้

(4) เปิดวำล์วออกซเิจนส ำหรับใหค้วำมรอ้นเบื้องตน้ก่อนเชือ่มโดยเร็วเท่ำที่จะเป็นไปได ้หลังจำกจุดตดิไฟ

ควบคุมวำลว์แก๊สตดิไฟ, ออกซเิจน (sanso) ตำมล ำดับ ใหไ้ดเ้ปลวไฟสฟ้ีำขำว

(TH)
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■ ค ำถำมขอ้ที่ 24 (ส ิง่ทีค่วรระวังระหว่ำงท ำงำนเชือ่ม / ตัด และวธิดีับไฟ)

จงเลือกค ำอธบิำยทีผ่ดิเกี่ยวกับสิง่ที่ควรระวังระหว่ำงท ำงำนเชือ่ม / ตัด และวธิดีับไฟ เพียงค ำตอบเดียวจำก

4 ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) หำกไดย้นิเสยีงคลกิเป็นครัง้ครำวหลังจุดตดิไฟ ใหด้ับไฟทันทีและขันหัวทพิ (higuchi) ใหแ้น่น

หำกไม่หำยใหเ้ปลี่ยนหัวทพิ (higuchi)

(2) หำกมีเสยีงแปะๆ จำกท่อเป่ำ (suikan) ระหว่ำงท ำงำนเชือ่มหรือตัด เป็นไปไดว้่ำก ำลังเกดิไฟยอ้นกลับ

หยุดงำนในทันที ท ำควำมสะอำด, ขันหัวทพิ (higuchi) ใหม, ตรวจสอบแก๊สรั่ว ฯลฯ

(3) เมือ่จะดับไฟ ใหปิ้ดวำล์วออกซเิจนส ำหรับใหค้วำมรอ้นเบือ้งตน้ก่อนเช ือ่ม แลว้จงึปิดแก๊สเช ือ้เพลงิ

กรณีที่ท ำงำนตัด ใหปิ้ดวำล์วออกซเิจน (sanso) ใหค้วำมรอ้นเบือ้งตน้ก่อนเช ือ่ม, แก๊สเช ือ้เพลงิ

และออกซเิจนส ำหรับตัด (setudan sanso) ตำมล ำดับ

(4) หำกเกดิไฟยอ้นกลับระหว่ำงท ำงำน ใหปิ้ดวำลว์ออกซเิจนส ำหรับใหค้วำมรอ้นเบื้องตน้ก่อนเชือ่มทันที

จำกนั้นปิดวำล์วแก๊สเชือ้เพลงิ และปิดวำล์วออกซเิจนส ำหรับตัดเป็นล ำดับสุดทำ้ย ถัดมำ ปิดวำล์วภำชนะ

บรรจุแก๊สออกซเิจน (sanso) / เชือ้เพลงิ และคลำยมือจับส ำหรับปรับแรงดัน (aturyoku chousei

handoru)

(TH)
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■ ค ำถำมขอ้ที่ 25 (กำรเลือก, ตดิตัง้ และท ำควำมสะอำดหัวทพิ (higuchi))

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับกำรเลือก, ตดิตัง้ และท ำควำมสะอำดหัวทพิ (higuchi)

เพียงค ำตอบเดียวจำก 4 ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) ในช่วงไม่ก ีปี่ที่ผ่ำนมำ หัวทพิ (higuchi) ไดพ้ัฒนำและมีประสทิธภิำพสูง ถงึแมจ้ะเลือกหัวทพิ

(higuchi) แบบใดก็สำมำรถท ำงำนได ้

(2) ในกำรตดิตัง้หัวทพิ (higuchi) ก่อนอื่นใหต้รวจสอบว่ำช ิน้ส่วนสัมผัสระหว่ำงหัวทพิ (higuchi)

กับท่อเป่ำ (suikan) ไม่มีร่องรอยเสยีหำย และไม่มเีศษหรือน ้ำมันตดิอยู่ หลังจำกนั ้น

ใหห้มุนน็อตตัวเมีย (น็อตปะเก็น (Packing)) กลับจนสุดจนชนกับส่วนหกเหลี่ยมของตัวอุปกรณ์

และขันหัวทพิ (higuchi) เขำ้กับท่อเป่ำ (suikan) จนสุด

(3) หลังจำกขันหัวทพิ (higuchi) เขำ้กับท่อเป่ำ (suikan) แลว้ ใชป้ระแจเฉพำะขันส่วนหกเหลี่ยมของตัว

อุปกรณ์หัวทพิ (higuchi) ใหแ้น่น หลังจำกนั้น หมุนน็อตตัวเมียดว้ยมือจนกว่ำจะรูส้กึตงึ เวลำตดิตัง้ครัง้

แรกควรหมุน 1/2 และกำรตดิตัง้ครัง้ที่สองเป็นตน้ไปควรหมุนประมำณ 1/4

(4) เวลำปลำยของหัวทพิ (higuchi) อุดตันจำกเม็ดโลหะกระเด็น (supatta) ใหท้ ำควำมสะอำดดว้ยเข็ม

ส ำหรับท ำควำมสะอำดหัวทพิ (higuchi)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 26 (กำรตรวจสอบสำย (housu) แก๊สดว้ยสำยตำ)

จงเลอืกขอ้ที่ผดิเก ีย่วกับกำรตรวจสอบสำย (housu) แก๊สดว้ยสำยตำ เพียงค ำตอบเดียวจำก 4

ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) หำกสำย (housu) ออกซเิจน (sanso) เกดิไฟยอ้นกลับแมเ้พียงครัง้เด ียวเขม่ำจะเกำะอยู่ดำ้นใน

และเมือ่เกดิไฟยอ้นกลับอีกครัง้อำจท ำใหเ้กดิกำรลุกไหมอ้ย่ำงรุนแรงได ้

(2) ตรวจสอบว่ำมีรอยแตกหรือสกึหรอถงึชัน้เสรมิแรงของผวิสำย (housu), บวม, เกดิกำรเปลี่ยนส ี/

แข็ง, ช ิน้ส่วนขอ้ต่อครูดกันหรือไม่

(3) หำกเป็นสำย (housu) ออกซเิจน (sanso) ตรวจสอบสิง่แปลกปลอมภำยใน

(4) หำกมีผลกำรตรวจสอบดว้ยสำยตำหรือส ิง่ผดิปกต ิใหซ้่อมแซมดว้ยเทปฉนวน ฯลฯ

(TH)
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■ ค ำถำมขอ้ที่ 27 (กำรตรวจสอบท่อเป่ำ (suikan) (หัวพ่น (tochi)))

จงเลือกค ำอธบิำยทีผ่ดิเกี่ยวกับกำรตรวจสอบท่อเป่ำ (suikan) (หัวพ่น (tochi)) เพียงค ำตอบเดียวจำก 4

ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) กำรตรวจสอบประจ ำวัน (nichijou tenken) ใหด้ ำเนินกำรก่อนเร ิม่งำนของวันนั ้นๆ

(2) กำรตรวจสอบสภำพภำยนอกของหัวทพิ (higuchi) ถงึแมจ้ะท ำกำรตรวจสอบประจ ำวัน (nichijou

tenken) แต่ก็ยังตอ้งท ำกำรตรวจสอบประจ ำทุกเดือน

(3) ในกำรตรวจสอบควำมผนึกของอำกำศ จะตรวจสอบว่ำแผ่นเปิดปิดวำลว์รั่วหรือไม่?, มีแก๊สรั่วที่ส่วนยดึหัว

ทพิ (higuchi) หรือไม่?, มีแก๊สรั่วที่ภำยนอกส่วนทีต่ดิตัง้วำล์วหรือชิน้ส่วนหรือไม่?

(4) ไม่จ ำเป็นตอ้งตรวจสอบสภำพเปลวไฟ เพรำะสำมำรถมองเห็นควำมผดิปกตไิดท้ันทีระหว่ำงกำรท ำงำน

■ ค ำถำมขอ้ที่ 28 (กำรตรวจสอบอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki))

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับกำรตรวจสอบอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki)

เพียงค ำตอบเดียวจำก 4 ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) กำรตรวจสอบประจ ำปี จะด ำเนินกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกๆ ระยะไม่เกนิ 1 ปี

(2) กำรตรวจสอบสภำพภำยนอก จะด ำเนินกำรเวลำตรวจสอบประจ ำวัน (nichijou tenken)

และตรวจสอบประจ ำปี

(3) กำรตรวจสอบควำมผนึกของอำกำศ จะตรวจสอบว่ำมีแก๊สรั ่วหรือไม่ โดยใชน้ ้ำมันหรือจำระบี

(4) ในกำรตรวจสอบยนืยันขอบเขตแรงดันที่ใชเ้วลำท ำกำรตรวจสอบประจ ำปี จะตรวจสอบว่ำควบคุมมือจับ

ส ำหรับปรับแรงดัน (aturyoku chousei handoru) และตัง้ค่ำจนถงึแรงดันสูงสุดไดต้ำมปกตหิรือไม่, มี

แก๊สรั่วจำกช่องทำงออกของวำลว์เซฟตีห้รือไม่ โดยจ่ำยแก๊ส

(TH)
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บทที่ 2 ค ำถำมเกีย่วกับควำมรูพ้ ื ้นฐำนเกีย่วกับแก๊สตดิไฟ / ออกซเิจน (sanso) 

■ ค ำถำมขอ้ที่ 29 (ลักษณะเด่นของออกซเิจน (sanso))

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับลักษณะเด่นของออกซเิจน (sanso) เพียงค ำตอบเดียวจำก 4

ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) ออกซเิจน (sanso) ไม่มสี,ี โปร่งแสง, ไม่มีกล ิน่ และเบำกว่ำอำกำศ

(2) ออกซเิจน (sanso) มสี่วนช่วยอย่ำงมำกใหส้ิง่ของลุกไหม ้ดังนั้นแมส้ิง่ที่ไม่ไดเ้ผำไหมใ้นอำกำศก็จะลุก

ไหมอ้ย่ำงรุนแรง

(3) หำกควำมเขม้ขน้ของออกซเิจน (sanso) สูงขึน้ อุณหภูมจิุดระเบดิของสำร เช่น น ้ำมันเบนซนิ,

น ้ำมันก๊ำด, น ้ำมันเตำ, ขี้เลื่อย หรือไฮโดรเจนจะลดลง และลุกไหมง้่ำยขึน้

(4) อุณหภูมกิำรเผำไหมข้องอะเซทลิีน (asechiren) ในออกซเิจน (sanso)

จะสูงกว่ำกำรเผำไหมใ้นอำกำศ

■ ค ำถำมขอ้ที่ 30 (3 องคป์ระกอบของกำรเผำไหม)้

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับ 3 องคป์ระกอบของกำรเผำไหม ้เพียงค ำตอบเดียวจำก 4 ขอ้ต่อไปนี้

(1) เพื่อใหว้ัตถุเผำไหมไ้ด ้จ ำเป็นตอ้งม ี"3 องคป์ระกอบของกำรเผำไหม"้ ไดแ้ก่ ส ิง่ทีเ่ผำไหมไ้ด,้

ออกซเิจน (sanso) และแหล่งจุดระเบดิ

(2) อะเซทลิีน (asechiren) ระเบดิไดถ้งึแมไ้ม่ม ีออกซเิจน (sanso)

(3) แก๊สไซเลนจุดระเบดิไดถ้งึแมไ้ม่มีแหล่งจุดระเบดิ

(4) ไฮโดรเจนมีพลังงำนขัน้ต ่ำในกำรจุดไฟสูงมำก

(TH)
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■ ค ำถำมขอ้ที่ 31 (พลังงำนขัน้ต ่ำในกำรจุดไฟ)

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับพลังงำนขัน้ต ่ำในกำรจุดไฟ เพียงค ำตอบเดียวจำก 4 ขอ้ต่อไปนี้

(1) พลังงำนของไฟฟ้ำสถติในร่ำงกำยมนุษย์ ไม่ท ำใหเ้กดิแก๊สระเบดิ

(2) ภำยในสถำนทีท่ ำงำนมีแหล่งจุดระเบดิจ ำนวนมำก

(3) ยำกที่จะก ำจัดแหล่งจุดระเบดิทัง้หมดใหห้มดไปโดยไม่มองขำ้ม

(4) จ ำเป็นตอ้งป้องกันแก๊สตดิไฟรั่วไหล เพื่อป้องกันอุบัตเิหตุระเบดิในงำนเชือ่ม

■ ค ำถำมขอ้ที่ 32 (ควำมเสยีหำยจำกแก๊สทีใ่ชใ้นกำรเช ือ่ม)

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับควำมเสยีหำยจำกแก๊สทีใ่ชใ้นกำรเช ือ่ม เพียงค ำตอบเดียวจำก 4

ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) ถงึแมจ้ะสูดดมแก๊สอะเซทลินี (asechiren), แก๊สโพรเพน (puropan) หรือไฮโดรเจนควำมเขม้ขน้สูงก็

ไม่มีปัญหำใดๆ

(2) กล่ำวกันว่ำกำรสูดดมแก๊สอะเซทลิีน (asechiren) อำจท ำใหเ้กดิอำกำรปอดบวมน ้ำ

(3) เมือ่สูดดมแก๊สอะเซทลิีน (asechiren) อำจท ำใหเ้กดิอำกำรง่วงนอน, เว ียนศีรษะ, หมดควำมรูส้กึ

หรือปวดศีรษะ

(4) เมือ่สูดดมแก๊สโพรเพน (puropan) อำจท ำใหเ้กดิอำกำรง่วงนอน, เว ียนศีรษะ, หมดควำมรูส้กึ

หรือปวดศีรษะ

(TH)
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■ ค ำถำมขอ้ที่ 33 (ขอ้ควรระวังกรณีที่เกดิเพลงิไหมจ้ำกแก๊สทีใ่ชใ้นกำรเช ือ่ม)

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับขอ้ควรระวังกรณีที่เกดิเพลงิไหมจ้ำกแก๊สทีใ่ชใ้นกำรเช ือ่ม

เพียงค ำตอบเดียวจำก 4 ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) ใชส้ำรดับเพลงิชนิดผง (hunmatu shouka zai) หรือแก๊สเฉื่อย (N2, Ar, CO2 ฯลฯ)

ในกำรดับเพลงิไหมท้ีเ่กดิจำกแก๊สอะเซทลิีน (asechiren), แก๊สโพรเพน (puropan)

หรือไฮโดรเจน

(2) เวลำรับประกันควำมปลอดภัย ตอ้งด ำเนินมำตรกำรเพื่อป้องกันกำรรั่วไหล

(3) กรณีทีเ่กดิเพลงิไหมใ้หญ่จำกแก๊สอะเซทลิีน (asechiren), แก๊สโพรเพน (puropan)

หรือไฮโดรเจน ใหใ้ชก้ำรพ่นน ้ำหรือระบบสปรงิเกอร์ดับเพลงิ

(4) กรณีทีเ่กดิเพลงิไหมจ้ำกแก๊สอะเซทลิีน (asechiren) ควรฉีดน ้ำตรงๆ

■ ค ำถำมขอ้ที่ 34 (อุบัตเิหตุแก๊สแรงดันสูงแตกออก (haretu))

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับอุบัตเิหตุแก๊สแรงดันสูงแตกออก (haretu) เพียงค ำตอบเดียวจำก 4

ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) เวลำเตมิถังแก๊ส (bonbe) แก๊สบีบอัดปกต ิจะเตมิทีแ่รงดันไม่เกนิ 14.7 MPa ตำมกฎหมำยรักษำควำม

ปลอดภัยจำกแก๊สแรงดันสูง

(2) 14.7 MPa คอืแรงดันประมำณ 150kg ต่อ 1cm2

(3) ไม่เคยมีเหตุกำรณ์ที่อำคำรโดยรอบ ฯลฯ พังทลำยจำกแรงดันคลื่นกระแทกซึง่เกดิจำกแทงค์แตกออก

(haretu)

(4) อุบัตเิหตุแก๊สแรงดันสูงส่วนใหญ่เป็นกำรปะทุและรั่วไหล และก็มอีุบัตเิหตุที่ภำชนะบรรจุแก๊ส ฯลฯ

แตกออก (haretu) หรือเสยีหำยดว้ย

(TH)
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■ ค ำถำมขอ้ที่ 35 (อุบัตเิหตุถังแก๊ส (bonbe) กระเด็น)

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับอุบัตเิหตุถังแก๊ส (bonbe) กระเด็น เพียงค ำตอบเดียวจำก 4 

ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) ถงึแมส้่วนวำล์วของถังแก๊ส (bonbe) เตมิจะหักเสยีหำยก็ไม่มปัีญหำใดๆ

(2) หำกส่วนวำลว์ของถังแก๊ส (bonbe) เตมิหักเสยีหำย มอีันตรำยทีถ่ังแก๊ส (bonbe) อำจกระเด็นอย่ำง

รุนแรงดว้ยแรงของแก๊สทีพุ่่งออกมำ

(3) กรณีทีเ่กดิอุบัตเิหตุกระเด็น หำกรับมือดว้ยกำรปิดวำล์วจะเป็นอันตรำย

(4) กรณีทีเ่กดิอุบัตเิหตุกระเด็น ไม่มวีธิ ีจัดกำรใดๆ นอกจำกรอใหแ้ก๊สหมด

■ ค ำถำมขอ้ที่ 36 (ส ิง่ทีค่วรทรำบในกำรใชแ้ก๊สแรงดันสูง)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถู่กตอ้งเก ีย่วกับกฎหมำยรักษำควำมปลอดภัยจำกแก๊สแรงดันสูง

เพียงค ำตอบเดียวจำก 4 ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) ก ำหนดใหต้อ้งเก็บรักษำแก๊สแรงดันสูงไวใ้นสถำนที่ซ ึง่มอีุณหภูมไิม่เกนิ 30°C

(2) ก ำหนดใหต้อ้งเก็บรักษำแก๊สแรงดันสูงไวใ้นสถำนที่ซ ึง่มอีุณหภูมไิม่เกนิ 35°C

(3) ก ำหนดใหต้อ้งเก็บรักษำแก๊สแรงดันสูงไวใ้นสถำนที่ซ ึง่มอีุณหภูมไิม่เกนิ 40°C

(4) ก ำหนดใหต้อ้งเก็บรักษำแก๊สแรงดันสูงไวใ้นสถำนที่ซ ึง่มอีุณหภูมไิม่เกนิ 45°C

(TH)
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■ ค ำถำมขอ้ที่ 37 (ควำมผดิปกตขิองสุขภำพจำกไอระเหย (hyumu))

จงเลือกค ำอธบิำยทีผ่ดิเกี่ยวกับควำมผดิปกตขิองสุขภำพจำกไอระเหย (hyumu) เพียงค ำตอบเดียวจำก 4

ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) ปรมิำณไอระเหย (hyumu) ทีเ่กดิจำกกำรเช ือ่มแก๊ส นอ้ยกว่ำปรมิำณไอระเหย (hyumu)

ที่เกดิในกำรเช ือ่มอำร์ก

(2) กล่ำวกันว่ำไอระเหย (hyumu) ทีเ่กดิจำกกำรเช ือ่มแก๊ส ไม่มปัีญหำต่อสุขภำพ

(3) มีขอ้กังวลว่ำอำจจะเกดิมะเร็งปอดหรือโรคหอบหืดเนื่องจำกกำรตัดสเตนเลส

(4) ในช่วงไม่ก ีปี่ที่ผ่ำนมำ ผลกระทบดำ้นสุขภำพต่อระบบประสำทส่วนกลำงเนื่องจำกกำรเช ือ่ม /

ตัดวัสดุประเภททองแดงรวมถงึแมงกำนีสค่อยๆ เร ิม่เป็นปัญหำ

■ ค ำถำมขอ้ที่ 38 (ระเบดิฝุ่ น (hunjin bakuhatu) หมำยถงึ)

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับระเบดิฝุ่ น (hunjin bakuhatu) เพียงค ำตอบเดียวจำก 4 ขอ้ต่อไปนี้

(1) ระเบดิฝุ่ น (hunjin bakuhatu) หมำยถงึ กำรทีม่วีัสดุตดิไฟ (kanensei no mono) กลำยเป็นอนุภำค

ละเอียด (ฝุ่ น) และลอยอยู่ในอำกำศจ ำนวนมำก แหล่งจุดระเบดิอำจตำมมำและเกดิกำรระเบดิอย่ำง

รุนแรงได ้

(2) ระเบดิฝุ่ น (hunjin bakuhatu) เกดิขึน้ไดแ้มกั้บแป้งสำลี, น ้ำตำลหรือพลำสตกิ หำกเป็นสิง่ที่เผำไหมไ้ด ้

(3) กำรเช ือ่มแก๊สไม่เป็นแหล่งจุดระเบดิของระเบดิฝุ่ น (hunjin bakuhatu)

(4) ระเบดิฝุ่ น (hunjin bakuhatu) เกดิขึน้ไดจ้ำกโลหะ เช่น อลูมเินียมหรือเหล็กซึง่ไม่ตดิไฟในสภำพกอ้น

(TH)
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■ ค ำถำมขอ้ที่ 39 (กำรป้องกันควำมเสยีหำยจำกแก๊สเช ือ้เพลงิระเบดิ)

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับกำรป้องกันควำมเสยีหำยจำกแก๊สเช ือ้เพลงิระเบดิ

เพียงค ำตอบเดียวจำก 4 ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) อุบัตเิหตุระเบดิที่เกดิในกำรเชือ่มแก๊ส มักจะเกดิจำกแก๊สเชือ้เพลงิ เช่น อะเซทลิีน (asechiren) ฯลฯ

รั่วไหลเขำ้ไปในพื้นทีท่ ำงำน และเปลวไฟในงำนเชือ่มหรือไฟแช็คจุดตดิไฟกลำยเป็นแหล่งจุดระเบดิ

(2) พื้นฐำนคือตอ้งไม่ใหเ้กดิกำรรั่วไหลของแก๊สเช ือ้เพลงิ เพื่อป้องกันอุบัตเิหตุระเบดิ

(3) จ ำเป็นตอ้งท ำกำรหมุนเว ียนอำกำศในสถำนที่ท ำงำนอย่ำงเพียงพอในแต่ละวัน

(4) กรณีที่คำดว่ำจะมีงำนที่ประกอบดว้ยหลำยส่วนร่วมกับผูป้ระกอบกำรรำยอืน่ๆ ฯลฯ ไม่จ ำเป็นตอ้งท ำกำร

ปรับกำรท ำงำนใหเ้หมำะสมล่วงหนำ้

■ ค ำถำมขอ้ที่ 40 (สำเหตุของไฟยอ้นกลับ)

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับสำเหตุของไฟยอ้นกลับ เพียงค ำตอบเดียวจำก 4 ขอ้ต่อไปนี้

(1) กรณีทีค่วำมเร็วในกำรเผำไหมสู้งกว่ำกำรไหลของแก๊ส เช่น อุณหภูมขิองหัวทพิ (higuchi) สูงข ึน้,

อัตรำกำรไหลไม่เพียงพอ, อัตรำส่วนแก๊สผสมเปลี่ยนแปลง ฯลฯ

(2) กรณีที่สัมผัสกับวัสดุที่จะท ำกำรเช ือ่ม ฯลฯ หรือเม็ดโลหะกระเด็น (supatta) ปิดกัน้ปลำยหัวทพิ

(higuchi) ไว ้

(3) กรณีทีใ่ชห้ัวทพิ (higuchi) ส ำหรับแก๊สอะเซทลิีน (asechiren) กับแก๊ส LPG (LPG)

(4) กรณีที่ม ีฝุ่ นโลหะหรือเขม่ำเกำะจำกกำรเกดิไฟยอ้นกลับครัง้ก่อนอยู่ภำยในสำย (housu)

ส ำหรับออกซเิจน (sanso)

(TH)
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■ ค ำถำมขอ้ที่ 41 (ควำมเสยีหำยจำกไฟยอ้นกลับ)

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับควำมเสยีหำยจำกไฟยอ้นกลับ เพียงค ำตอบเดียวจำก 4 ขอ้ต่อไปนี้

(1) หัวทพิ (higuchi) หรือท่อเป่ำ (suikan) อำจไหมเ้สยีหำยจำกกำรเกดิไฟยอ้นกลับ

(2) สำย (housu) อำจแตกออก (haretu) จำกกำรเกดิไฟยอ้นกลับ

(3) หำกหยุดไฟยอ้นกลับดว้ยวำลว์เซฟตี้ (anzen ki) แลว้ ถงึแมจ้ะเกดิไฟยอ้นกลับซ ้ำก็ไม่มปัีญหำใดๆ

(4) หำกเขม่ำเกำะภำยในสำย (housu) ออกซเิจน (sanso) จำกกำรเกดิไฟยอ้นกลับ

เขม่ำอำจลุกไหมจ้นระเบดิได ้

■ ค ำถำมขอ้ที่ 42 (กำรป้องกันควำมเสยีหำยจำกไฟยอ้นกลับ)

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับกำรป้องกันควำมเสยีหำยจำกไฟยอ้นกลับ เพียงค ำตอบเดียวจำก 4

ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) จ ำเป็นตอ้งก ำจัดแก๊สก่อนเร ิม่งำนอย่ำงจรงิจัง เพื่อป้องกันไฟยอ้นกลับ

(2) จ ำเป็นตอ้งตรวจสอบและเตรียมควำมพรอ้มอุปกรณ์ต่ำงๆ อย่ำงจรงิจัง เพื่อป้องกันไฟยอ้นกลับ

(3) จ ำเป็นตอ้งจัดกำรกับแก๊สตดิไฟและออกซเิจน (sanso) ตำมมำตรฐำน ฯลฯ เพื่อป้องกันไฟยอ้นกลับ

(4) ไม่จ ำเป็นตอ้งตดิวำล์วเซฟตี้ (anzen ki) อย่ำงแน่นหนำ เพรำะไม่มปีระสทิธภิำพป้องกันไฟยอ้นกลับ

(TH)
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■ ค ำถำมขอ้ที่ 43 (ควำมเสยีหำยทีเ่กดิเวลำเช ือ่มแก๊ส)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่ ูกตอ้งเก ีย่วกับควำมเสยีหำยทีเ่กดิเวลำเช ือ่มแก๊ส เพียงค ำตอบเดียวจำก 4 

ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) เวลำท ำงำนเชือ่มแก๊ส จะเกดิรังสอีัลตรำไวโอเลตทีแ่รงจำกส่วนทีม่อีุณหภูมสิูง เช่น วัสดุทีจ่ะท ำกำรเชือ่ม

หรือเปลวไฟ ฯลฯ

(2) กำรเช ือ่มแก๊สจะเกดิรังสแีสงที่มองเห็นได ้(แสงที่มองเห็นไดด้ว้ยตำ) หรือรังสแีสงที่ม ีอันตรำย

(yuugai kousen) เช่น รังสอีัลตรำไวโอเลต ฯลฯ ที่แรง

(3) กำรขำดออกซเิจน (sanso ketubou) หมำยถงึสภำวะทีค่วำมเขม้ขน้ของออกซเิจน (sanso)

ในอำกำศนอ้ยกว่ำ 18% ตำมขอ้บังคับป้องกันอำกำรขำดออกซเิจน (sanso ketubou) ฯลฯ

(4) กรณีทีท่ ำกำรเชือ่มแก๊ส / ตัดในสถำนทีซ่ ึง่มีกำรหมุนเวยีนอำกำศไม่เพียงพอ หำกท ำกำรหมุนเวียนอำกำศ

โดยตรงดว้ยอุปกรณ์หมุนเวียนอำกำศแบบเคลื่อนยำ้ยได ้ฯลฯ ก็ไม่จ ำเป็นตอ้งมีอุปกรณ์ป้องกันส ำหรับ

หำยใจ (kokyuu you hogo gu)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 44 (กำรเกดิไอระเหย (hyumu) โลหะจำกกำรเช ือ่มแก๊ส ฯลฯ)

จงเลือกค ำอธบิำยทีผ่ดิเกี่ยวกับไอระเหย (hyumu) โลหะจำกกำรเชือ่มแก๊ส ฯลฯ เพียงค ำตอบเดียวจำก 4

ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) ไอระเหย (hyumu) คือไอเกดิจำกโลหะทีม่อีุณหภูมสิูงกลำยเป็นไอน ้ำ หลุดออกสู่สภำพแวดลอ้มกำร

ท ำงำน แลว้เย็นลงในอำกำศและจับตัว

(2) ในกำรเช ือ่มแก๊สหรือตัดดว้ยแก๊ส (gasu setudan) โลหะที่อยู่ในกำรชุบผวิจะกลำยเป็นไอระเหย

(hyumu) ดว้ย

(3) โรคฝุ่ นจับปอด (jinpai) เป็นอำกำรที่รำ้ยแรงทีส่ ุดซ ึง่เป็นกำรบำดเจ็บเรื ้อรังอันเกดิจำกไอระเหย

(hyumu) โลหะ

(4) โรคฝุ่ นจับปอด (jinpai) ถงึแมอ้ำกำรป่วยจะด ำเนินไป ก็จะไม่ท ำใหห้ำยใจล ำบำก

(TH)
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■ ค ำถำมขอ้ที่ 45 (มำตรกำรรับมอืกับไอระเหย (hyumu) โลหะ)

จงเลือกค ำอธบิำยทีถู่กตอ้งเกี่ยวกับมำตรกำรรับมือกับไอระเหย (hyumu) โลหะ เพียงค ำตอบเดียวจำก 4

ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) โดยทั่วไป มำตรกำรป้องกันกำรสัมผัสและสูดดมสำรเคมหีรือฝุ่ นม ี3 ขอ้ ไดแ้ก่ กำรสรำ้งควำมปลอดภัย

โดยกำรก ำจัดแหล่งก ำเนิดอันตรำย ไม่ใชส้ำรอันตรำย, มำตรกำรทำงวศิวกรรม เช่น อุปกรณ์ระบำย

อำกำศเฉพำะที ่ฯลฯ และมำตรกำรจัดกำร เช่น ฝึกอบรมควำมปลอดภัยและอำชวีอนำมัยใหก้ับคนงำน

ฯลฯ

(2) ในบรรดำมำตรกำรป้องกันกำรสัมผัสและสูดดมสำรเคมีหรือฝุ่ น สิง่ที่ควรใหค้วำมส ำคัญและด ำเนินกำรเป็น

อันดับหนึ่งคือ มำตรกำรทำงวศิวกรรม

(3) ในบรรดำมำตรกำรป้องกันกำรสัมผัสและสูดดมสำรเคมีหรือฝุ่ น สิง่ที่ควรใหค้วำมส ำคัญและด ำเนินกำรเป็น

อันดับหนึ่งคือ มำตรกำรจัดกำร

(4) ส ำหรับกำรเชือ่มแก๊ส กำรสรำ้งควำมปลอดภัยโดยกำรก ำจัดแหล่งก ำเนิดอันตรำย คือกำรลดกำรเกดิไอ

ระเหย (hyumu) แต่เป็นกำรยำกที่จะก ำจัดไอระเหย (hyumu) ใหห้มดไป

■ ค ำถำมขอ้ที่ 46 (อุปกรณ์ป้องกันส ำหรับหำยใจ (kokyuu you hogo gu))

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับอุปกรณ์ป้องกันส ำหรับหำยใจ (kokyuu you hogo gu)

เพียงค ำตอบเดียวจำก 4 ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) ถงึแมใ้นกรณีที่กำรตดิตัง้อุปกรณ์ระบำยอำกำศเฉพำะที่ ฯลฯ ท ำไดย้ำก ก็ไม่จ ำเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกัน

ส ำหรับหำยใจ (kokyuu you hogo gu)

(2) อุปกรณ์ป้องกันส ำหรับหำยใจ (kokyuu you hogo gu) ตอ้งเลือกอุปกรณ์ป้องกันที่เหมำะสมและปฏบิัต ิ

ตำมวธิีใชอ้ย่ำงเหมำะสม

(3) กำรใชอุ้ปกรณ์ป้องกันส ำหรับหำยใจ (kokyuu you hogo gu) เก ีย่วขอ้งกับกำรจัดกำรงำน

(4) อุปกรณ์ป้องกันส ำหรับหำยใจ (kokyuu you hogo gu) เป็นอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

(TH)
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■ ค ำถำมขอ้ที่ 47 (หนำ้กำกกันฝุ่ น)

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับหนำ้กำกกันฝุ่ น เพียงค ำตอบเดียวจำก 4 ขอ้ต่อไปนี้

(1) หนำ้กำกกันฝุ่ น หมำยถงึ อุปกรณ์ป้องกันส ำหรับหำยใจ (kokyuu you hogo gu) ประเภทก ำจัดฝุ่ น

ฯลฯ ในพื้นทีท่ ำงำนดว้ยฟิลเตอร์

(2) ประเภทของหนำ้กำกกันฝุ่ น มีแบบเปลี่ยนและแบบใชแ้ลว้ท ิง้

(3) เมือ่เทียบหนำ้กำกกันฝุ่ นแบบต่อตรงกับหนำ้กำกกันฝุ่ นแบบแยก แบบต่อตรงมีประสทิธภิำพสูงกว่ำ

(4) หนำ้กำกอนำมัยหรือหนำ้กำกผำ้ใยสังเครำะหท์ี่ใชท้ั ่วไปในครัวเรือน ไม่มีคุณสมบัตป้ิองกันฝุ่ น

(TH)
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บทที่ 3 ค ำถำมเกีย่วกับกฎหมำยและค ำสั่งที่เก ีย่วขอ้ง 

■ ค ำถำมขอ้ที่ 48 (ระบบกฎหมำยเก ีย่วกับกำรเช ือ่มแก๊ส ฯลฯ)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่ ูกตอ้งเก ีย่วกับระบบกฎหมำยเก ีย่วกับกำรเชือ่มแก๊ส ฯลฯ เพียงค ำตอบเดียวจำก

4 ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) ในบรรดำกฎหมำยหลำยฉบับทีเ่ก ีย่วขอ้งกับงำนเชือ่มแก๊ส กฎหมำยที่เป็นหลักไดแ้ก่

กฎหมำยควำมปลอดภัยและอำชวีอนำมัยแรงงำน (roudou anzen eiseihou)

(2) ในบรรดำกฎหมำยหลำยฉบับทีเ่ก ีย่วขอ้งกับงำนเชือ่มแก๊ส กฎหมำยที่เป็นหลักไดแ้ก่

กฎหมำยโรคฝุ่ นจับปอด (jinpai)

(3) ในบรรดำกฎหมำยหลำยฉบับทีเ่ก ีย่วขอ้งกับงำนเชือ่มแก๊ส กฎหมำยที่เป็นหลักไดแ้ก่

กฎหมำยกำรวัดสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน

(4) ในบรรดำกฎหมำยหลำยฉบับทีเ่ก ีย่วขอ้งกับงำนเชือ่มแก๊ส กฎหมำยที่เป็นหลักไดแ้ก่

ขอ้บังคับเพื่อป้องกันอำกำรขำดออกซเิจน (sanso ketubou) ฯลฯ

■ ค ำถำมขอ้ที่ 49 (หนำ้ที่รับผดิชอบของผูป้ระกอบกำร ฯลฯ)

จงเลือกค ำอธบิำยทีถู่กตอ้งเกี่ยวกับหนำ้ทีร่ับผดิชอบของผูป้ระกอบกำร ฯลฯ ตำมกฎหมำยควำมปลอดภัย

และอำชวีอนำมัยแรงงำน (roudou anzen eiseihou) เพียงค ำตอบเดียวจำก 4 ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) ผูป้ระกอบกำรปฏบิัตติำมมำตรฐำนขัน้ต ่ำตำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นกฎหมำย

เพื่อป้องกันควำมเสยีหำยในกำรท ำงำนก็เพียงพอ

(2) ผูป้ระกอบกำรตอ้งดูแลควำมปลอดภัยของคนงำนในสถำนทีท่ ำงำนโดยจัดเตรียมสภำพแวดลอ้มกำร

ท ำงำนที่สะดวกสบำยและปรับปรุงเงื่อนไขแรงงำนใหด้ีขึน้

(3) ผูป้ระกอบกำรยังตอ้งร่วมมือกับมำตรกำรของรัฐ เก ีย่วกับกำรป้องกันควำมเสยีหำยในกำรท ำงำน

(4) นอกเหนือจำกทีค่นงำนตอ้งปฏบิัตติำมรำยกำรที่จ ำเป็นเพื่อป้องกันควำมเสยีหำยในกำรท ำงำนแลว้

ไม่จ ำเป็นตอ้งร่วมมือกับมำตรกำรเก ีย่วกับกำรป้องกันควำมเสยีหำยในกำรท ำงำน

ซ ึง่ผูป้ระกอบกำรและผูเ้ก ีย่วขอ้งอื่นๆ ด ำเนินกำร

(TH)
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■ ค ำถำมขอ้ที่ 50 (กำรฝึกอบรมเวลำรับเขำ้ท ำงำน ฯลฯ)

จงเลือกค ำอธบิำยทีถู่กตอ้งเกี่ยวกับกำรฝึกอบรมเวลำรับเขำ้ท ำงำน ฯลฯ ตำมขอ้บังคับควำมปลอดภัยและอำ

ชวีอนำมัยแรงงำน เพียงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) เมื่อผูป้ระกอบกำรรับคนงำนเขำ้มำท ำงำน จะตอ้งด ำเนินกำรฝึกอบรมรำยกำรทีจ่ ำเป็นเพื่อควำมปลอดภัย

หรืออำชวีอนำมัย เกีย่วกับหนำ้ที่งำนที่คนงำนดังกล่ำวตอ้งท ำงำนโดยไม่ชักชำ้

(2) เมื่อผูป้ระกอบกำรเปลี่ยนแปลงเนื้อหำงำนของคนงำน ไม่จ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรฝึกอบรมรำยกำรทีจ่ ำเป็น

เพื่อควำมปลอดภัยหรืออำชวีอนำมัย เกีย่วกับหนำ้ที่งำนทีค่นงำนดังกล่ำวตอ้งท ำงำนโดยไม่ชักชำ้

(3) เมื่อผูป้ระกอบกำรรับคนงำนเขำ้มำท ำงำน จะตอ้งด ำเนินกำรฝึกอบรมรำยกำรทัง้หมดทีจ่ ำเป็นเพื่อควำม

ปลอดภัยหรืออำชวีอนำมัย เกี่ยวกับหนำ้ที่งำนทีค่นงำนดังกล่ำวตอ้งท ำงำนโดยไม่ชักชำ้

(4) เมื่อผูป้ระกอบกำรเปลี่ยนแปลงเนื้อหำงำนของคนงำน จะตอ้งด ำเนินกำรฝึกอบรมรำยกำรทัง้หมดทีจ่ ำเป็น

เพื่อควำมปลอดภัยหรืออำชวีอนำมัย เกีย่วกับหนำ้ที่งำนทีค่นงำนดังกล่ำวตอ้งท ำงำนโดยไม่ชักชำ้

■ ค ำถำมขอ้ที่ 51 (กำรออกใบรับรองส ำเร็จกำรฝึกอบรมทักษะใหม่ ฯลฯ)

จงเลอืกค ำอธบิำยที่ผดิเก ีย่วกับกำรออกใบรับรองส ำเร็จกำรฝึกอบรมทักษะใหม่ ฯลฯ

ตำมขอ้บังคับควำมปลอดภัยและอำชวีอนำมัยแรงงำน เพียงค ำตอบเดียวจำก 4 ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) เวลำทีท่ ำใบรับรองส ำเร็จกำรฝึกอบรมทักษะสูญหำยหรือเสยีหำย ตอ้งขอออกใบรับรองส ำเร็จกำรฝึกอบรม

ทักษะใหม่

(2) กำรออกใบรับรองส ำเร็จกำรฝึกอบรมทักษะใหม่ สำมำรถท ำไดท้ีห่น่วยงำนศกึษำอบรมขึน้ทะเบียนที่ออก

ใบรับรองส ำเร็จกำรฝึกอบรมทักษะ

(3) ถงึแมจ้ะท ำใบรับรองส ำเร็จกำรฝึกอบรมทักษะสูญหำย ก็สำมำรถท ำหนำ้ที่งำนที่เกีย่วกับกำรฝึกอบรม

ทักษะดังกล่ำวได ้

(4) เวลำทีเ่ปลี่ยนชือ่-สกุล ตอ้งขอเปลี่ยนแปลงใบรับรองส ำเร็จกำรฝึกอบรมทักษะ

(TH)
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เฉลยค ำตอบทีถู่กตอ้ง 

บทที่ 1 ค ำถำมเกีย่วกับอุปกรณ์ที่ใชใ้นกำรเช ือ่มแก๊ส ฯลฯ 

■ ค ำถำมขอ้ที่ 1 (ลักษณะพเิศษของกำรตัดดว้ยแก๊ส (gasu setudan)) ······················· : (3)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 2 (อันตรำยจำกกำรเช ือ่ม / ตัดดว้ยแก๊ส) ········································ : (2)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 3 (อุปกรณ์ที่ใชใ้นกำรเช ือ่ม / ตัดดว้ยแก๊ส) ····································· : (3)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 4 (หัวพ่น (tochi)) ································································ : (1)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 5 (ประเภทของแก๊สตดิไฟและหัวทพิ (Higuchi)) ······························· : (2)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 6 (อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki)) ································ : (3)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 7 (ส ิง่ทีค่วรทรำบในกำรใชอุ้ปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki)) ······ : (4)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 8 (กำรเช ือ่ม / ตัดดว้ยแก๊สและไฟยอ้นกลับ) ···································· : (3)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 9 (สภีำยนอกของสำย (housu) แก๊สส ำหรับเช ือ่ม / ตัด) ······················· : (1)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 10 (ป้ำยก ำกับกำรเตมิภำชนะบรรจุแก๊ส) ········································ : (1)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 11 (สขีองภำชนะบรรจุแก๊ส) ······················································ : (1)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 12 (ถังแก๊ส (bonbe) แก๊สตดิไฟชนิดอื่นๆ) ····································· : (3)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 13 (ถังแก๊สออกซเิจน (sanso bonbe)) ········································· : (2)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 14 (คุณสมบัต)ิ ···································································· : (1)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 15 (ส ิง่ทีค่วรระวังในกำรขนยำ้ยภำยในโรงงำน ฯลฯ) ··························· : (4)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 16 (ส ิง่ทีค่วรทรำบเวลำใชถ้ังแก๊ส (bonbe)) ···································· : (1)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 17 (ส ิง่ทีค่วรระวังเวลำคืนภำชนะบรรจุแก๊ส)····································· : (1)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 18 (กำรตดิตัง้อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) (1)) ··············· : (3)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 19 (กำรตดิตัง้อุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) (2)) ··············· : (3)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 20 (ขอ้ควรระวังในกำรใชอุ้ปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) (1)) ··· : (1)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 21 (ขอ้ควรระวังในกำรใชอุ้ปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) (2)) ··· : (4)

(TH)
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■ ค ำถำมขอ้ที่ 22 (กำรเชือ่มต่ออุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki) กับหัวเช ือ่ม ฯลฯ (1)) :

(4) 

■ ค ำถำมขอ้ที่ 23 (กำรจุดตดิไฟและปรับเปลวไฟ) ·············································· : (3)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 24 (ส ิง่ทีค่วรระวังระหว่ำงท ำงำนเชือ่ม / ตัด และวธิดีับไฟ) ···················· : (3)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 25 (กำรเลือก, ตดิตัง้ และท ำควำมสะอำดหัวทพิ (higuchi)) ·················· : (1)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 26 (กำรตรวจสอบสำย (housu) แก๊สดว้ยสำยตำ) ······························ : (4)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 27 (กำรตรวจสอบท่อเป่ำ (suikan) (หัวพ่น (tochi))) ·························· : (4)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 28 (กำรตรวจสอบอุปกรณ์ปรับแรงดัน (aturyoku chousei ki)) ··············· : (3)

บทที่ 2 ค ำถำมเกีย่วกับควำมรูพ้ ื ้นฐำนเกีย่วกับแก๊สตดิไฟ / ออกซเิจน (sanso) 

■ ค ำถำมขอ้ที่ 29 (ลักษณะเด่นของออกซเิจน (sanso)) ······································· : (1)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 30 (3 องคป์ระกอบของกำรเผำไหม)้ ············································ : (4)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 31 (พลังงำนขัน้ต ่ำในกำรจุดไฟ) ················································· : (1)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 32 (ควำมเสยีหำยจำกแก๊สทีใ่ชใ้นกำรเช ือ่ม) ···································· : (1)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 33 (ขอ้ควรระวังกรณีที่เกดิเพลงิไหมจ้ำกแก๊สทีใ่ชใ้นกำรเช ือ่ม) ··············· : (4)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 34 (อุบัตเิหตุแก๊สแรงดันสูงแตกออก (haretu)) ································ : (3)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 35 (อุบัตเิหตุถังแก๊ส (bonbe) กระเด็น) ········································· : (1)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 36 (ส ิง่ทีค่วรทรำบในกำรใชแ้ก๊สแรงดันสูง) ····································· : (3)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 37 (ควำมผดิปกตขิองสุขภำพจำกไอระเหย (hyumu)) ························· : (2)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 38 (ระเบดิฝุ่ น (hunjin bakuhatu) หมำยถงึ) ··································· : (3)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 39 (กำรป้องกันควำมเสยีหำยจำกแก๊สเช ือ้เพลงิระเบดิ) ························ : (4)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 40 (สำเหตุของไฟยอ้นกลับ) ····················································· : (3)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 41 (ควำมเสยีหำยจำกไฟยอ้นกลับ) ·············································· : (3)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 42 (กำรป้องกันควำมเสยีหำยจำกไฟยอ้นกลับ) ································· : (4)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 43 (ควำมเสยีหำยทีเ่กดิเวลำเช ือ่มแก๊ส) ········································· : (4)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 44 (กำรเกดิไอระเหย (hyumu) โลหะจำกกำรเช ือ่มแก๊ส ฯลฯ) ················ : (4)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 45 (มำตรกำรรับมอืกับไอระเหย (hyumu) โลหะ) ······························ : (4)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 46 (อุปกรณ์ป้องกันส ำหรับหำยใจ (kokyuu you hogo gu)) ·················· : (1)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 47 (หนำ้กำกกันฝุ่ น) ······························································ : (3)

(TH)
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บทที่ 3 ค ำถำมเกีย่วกับกฎหมำยและค ำสั่งที่เก ีย่วขอ้ง 

■ ค ำถำมขอ้ที่ 48 (ระบบกฎหมำยเก ีย่วกับกำรเช ือ่มแก๊ส ฯลฯ) ································· : (1)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 49 (หนำ้ที่รับผดิชอบของผูป้ระกอบกำร ฯลฯ) ·································· : (3)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 50 (กำรฝึกอบรมเวลำรับเขำ้ท ำงำน ฯลฯ) ······································· : (1)

■ ค ำถำมขอ้ที่ 51 (กำรออกใบรับรองส ำเร็จกำรฝึกอบรมทักษะใหม่ ฯลฯ) ····················· : (3)

(TH)
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