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การเกิดสนิมของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นปัญหาที่พบได้ท่ัวไปโดยเฉพาะโครงสร้าง

ที่อยู่ใกล้ทะเล โครงสร้างที่ผ่านการใช้งานมานาน โดยความเสียหายที่พบมีตั้งแต่คราบน้ าสนิม การแตกร้าวของ

พ้ืนผิว การหลุดร่อนของพ้ืนผิวคอนกรีต การร่วงหล่นของผิวคอนกรีต ไปจนกระทั่งการพังทลายของโครงสร้าง 

ส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานได้ และความปลอดภัยของโครงสร้าง 

การเกิดสนิมของเหล็กเสริมมีหลักการคล้ายกับถ่านไฟฉาย โดยมีองค์ประกอบหลักได้แก่ ขั้วบวก 

(Cathode) ขั้วลบ (Anode) ตัวน าไฟฟ้า (Conductor) และตัวน าอิออน (Electrolyte) โดยอิเล็กตรอน จะไหล

จากขั้วลบไปสู่ขั้วบวกผ่านตัวน าไฟฟ้า ในทางตรงกันข้ามอิออนลบจะไหลจากขั้วบวกมายังขั้วลบ เพ่ือสร้างสมดุล

ของประจุในระบบ การจ่ายอิเล็กตรอนจากขั้วลบ ก็คือการเกิดสนิมของโลหะที่ใช้ท าถ่านไฟฉาย จนกระทั่ง

ถ่านไฟฉายหมด นั่นก็คือโลหะเกิดสนิมจนหมดนั่นเอง ซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่ากระบวนการทางไฟฟ้าเคมี  

ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่เหล็กเสริมทีย่ังไม่เกิดสนิม ที่ผิวเหล็กเสริมจะมีชั้นฟิล์มป้องกันการเกิด

สนิมเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ป้องกันการไหลของอิเล็กตรอน นอกจากนั้นศักย์ไฟฟ้าที่ผิวเหล็กเสริมจะมีค่าค่อนข้าง 



 

 

 

คงที่ทุกบริเวณ ท าให้ไม่มีความต่างศักยไ์ฟฟ้าที่จะท าให้เกิดการไหลของอิเล็กตรอน จนกระทั่งโครงสร้างผ่านการใช้

งานมาระยะหนึ่ง ความเป็นด่างคอนกรีตรอบผิวเหล็กเสริมที่ลดลงจากคาร์บอเนชั่น หรือการเพ่ิมขึ้นของคลอไรด์อิ

ออนที่ผิวเหล็กเสริม จะท าลายชั้นฟิล์มดังกล่าว และเกิดการลดลงของศักย์ไฟฟ้าที่ผิวเหล็กเสริม ณ บริเวณที่ชั้น

ฟิล์มถูกท าลาย ท าให้เกิดข้ัวลบขึ้นในระบบ จึงเริ่มเกิดการไหลของอิเล็กตรอน หรือเหล็กเสริมเริ่มเกิดสนิมดังแสดง

ในรูปที่ 1 

                                                                             

                         รูปท่ี 1 เซลล์ไฟฟ้าเคมีของการเกิดสนิมของเหล็กเสริม (Dong, 2017) 

จะเห็นได้ว่าการเกิดสนิมของเหล็กเสริมเป็นหนึ่งในกระบวนการไฟฟ้าเคมี ดังนั้นการป้องกัน และ

ซ่อมแซมการเกิดสนิมด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมีจึงเป็นหลักการส าคัญของการบ ารุงรักษาโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่

เหล็กเสริมเกิดสนิม หลักการของวิธีดังกล่าว ได้แก่ การท าให้กระบวนการทางไฟฟ้าเคมีของการเกิดสนิมไม่ครบ 4 

องค์ประกอบหลักที่ได้กล่าวในตอนต้น โดยวิธีการป้องกัน หรือซ่อมแซมการเกิดสนิมของเหล็กเสริมสามารถแบ่ง

ออกได้เป็น 4 หลักการ ดังแสดงในตารางที่ 1  

วิธีการป้องกัน และซ่อมแซมการเกิดสนิมของเหล็กเสริมมีหลากหลายวิธี ซึ่งการพิจารณาเลือกวิธีที่

เหมาะสมจ าเป็นต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบ เช่น ความเป็นไปได้ทางวิศวกรรม ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย อายุการ 
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ใช้งาน ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอ่ืนๆ การใช้โลหะอ่ืนๆ เกิดสนิมแทนเหล็กเสริม (Sacrificial Anode 

Cathodic Protection)  และการใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอก จ่ายอิเล็กตรอนแทนเหล็กเสริม (Impressed Current 

Cathodic Protection) ถือเป็นวิธีการป้องกัน และซ่อมแซมของเหล็กที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในโครงสร้าง

เหล็ก เช่น ระบบท่อส่งก๊าซใต้ดิน โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามันในทะเล หรือเรือเดินสมุทร เป็นต้น แต่วิธีดังกล่าว

กลับไม่เป็นที่นิยมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในประเทศไทย เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการติดตั้งที่สูงใน

ระยะแรก และผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบ อย่างไรก็ตามหากต้องการใช้โครงสร้างในระยะยาว หรือการปิด

โครงสร้างเพื่อการซ่อมแซมเป็นไปได้ยาก วิธีดังกล่าวจะสามารถลดค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของโครงสร้างลง

ได้อย่างมีนับส าคัญ เมื่อเทียบกับวิธีการที่จ าเป็นต้องซ่อมแซมโครงสร้างเป็นระยะๆ อย่างไรก็ตามระบบดังกล่าว

ต้องมีการออกแบบ และติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อยืนยันถึงประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานของระบบ 

ตารางท่ี 1 วิธีการป้องกัน และซ่อมแซมการเกิดสนิมของเหล็กเสริมตามหลักการทางไฟฟ้าเคมี 

หลักการ รายละเอียด วิธีการ 

การป้องกันการ
เกิดแอโนด 

การป้องกันไม่ให้ชั้นฟิล์มป้องกัน
สนิมถูกท าลาย  
 
การป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสีย
อิเล็กตรอนจากเหล็กเสริม  

การเพ่ิมความหนาของคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม  
การเพ่ิมความทึบของคอนกรีต 

การทาวัสดุเคลือบผิวคอนกรีต 

การทาวัสดุเคลือบผิวเหล็กเสริม 
การเพ่ิมความแข็งแรงของชั้นฟิล์มด้วยสารยับยั้งการเกิด
สนิม 
การใช้โลหะอ่ืนๆ เกิดสนิมแทนเหล็กเสริม  

การใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอก จ่ายอิเล็กตรอนแทนเหล็ก
เสริม 

การป้องกันการ
เกิดแคโทด 

การป้ องกัน ไม่ ให้ เ กิ ดการรั บ
อิเล็กตรอน 

การลดปริมาณก๊าซออกซิเจน เช่นท าให้คอนกรีตอ่ิมตัว
ด้วยน้ า หรือการทาเคลือบผิวลดการซึมผ่านของก๊าซ 

   



 

 

   
   

ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม
บ ริ เ ว ณ ที่ เ กิ ด
แอโนดแล้ว 

กระบวนการที่ท าให้ชั้นฟิล์มถูก
สร้างข้ึนใหม่ 
 
การป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสีย
อิเล็กตรอนจากเหล็กเสริม 

การสกัดคอนกรีตที่เสื่อมสภาพออก เช่นความเป็นด่าง
ต่ า  หรือมีคลอไรด์ปนเปื้อน และแทนที่ด้ วยวัสดุ
ซ่อมแซม 
การ เ พ่ิ มคว าม เป็ นด่ า ง ในคอนกรี ตด้ ว ย วิ ธี  Re-
alkalization ด้วยวิธีการแพร่ หรือใช้แรงดันไฟฟ้า 

การดึงคลอไรด์ออกจากคอนกรีตด้วยวิธี  Chloride 
Extraction ด้วยแรงดันไฟฟ้า 

การเพ่ิมความแข็งแรงของชั้นฟิล์มด้วยสารยับยั้งการเกิด
สนิม 

การใช้โลหะอ่ืนๆ เกิดสนิมแทนเหล็กเสริม  
การใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอก จ่ายอิเล็กตรอนแทนเหล็ก
เสริม 

การลดการไหล
ข อ ง ป ร ะ จุ ใ น
คอนกรีต 

ลดอัตราการแลกเปลี่ยนประจุ
ระหว่างขั้วบวกและขั้วลบ หรือ
ลดอัตราการเกิดสนิมลง 

เพ่ิมความต้านทานทางไฟฟ้าของคอนกรีต เช่น ลด
อัตราส่วนน้ าต่อวัสดุประสาน การใช้เถ้าลอย หรือลด
ความชื้นในคอนกรีต 

 

 

 

 



 

 

 

นวัตกรรมคอนกรีต 4.0 

ดร.ธิดารัตน์ จิระวัฒนาสมกุล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ในยุคประเทศไทย 4.0 กระแสเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆได้เข้ามามีบทบาทต่ออุตสาหกรรม

ก่อสร้างในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น การน าเอาเทคโนโลยี และนวัตกรรมคอนกรีตมาใช้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

การก่อสร้างจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการก่อสร้าง ทั้งช่วยร่นระยะเวลาในการก่อสร้าง ลด

ต้นทุนการก่อสร้าง และลดของเสียจากการก่อสร้าง เพ่ือช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่โลกที่เราอาศัยอีกด้วย ใน

บทความนี้ จะกล่าวถึงนวัตกรรมคอนกรีตน่ารู้ ตั้งแต่ เทคโนโลยีสร้างสะพานคอนกรีตด้วย 3D Printing นวัตกรรม

คอนกรีตโค้ง คอนกรีตโปร่งแสง และ นาโนคอนกรีต 

1) เทคโนโลยีสร้างสะพานคอนกรีตด้วย 3D Printing (Concrete bridge 3D printing) 

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตปัจจุบันมากขึ้น หนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ

คือ “เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ” หรือ 3D Printing ในปี 2559 ได้มีการน าเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการสร้าง

สะพานคอนกรีตส าหรับคนเดินครั้งแรกของโลก ณ อุทยาน Castilla-La Mancha ในเมือง Alcobendas กรุง

มาดริด ประเทศสเปน สะพานมีความยาว 12 เมตร และความกว้าง 1.75 เมตร ประกอบจาก 8 ชิ้นส่วน โดยใช้

คอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้ ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ยังมีการสร้างสะพานจักรยานมีขนาดความยาว 8 เมตร 

และ ความกว้าง 3.5 เมตร ด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิตินี้ โดยท าการฉีดคอนกรีตแบบ 3 มิติ โดยแบ่งเป็น 8 

ชิ้นส่วน โดยแต่ละชิ้นส่วนจะเชื่อมต่อกันด้วยปูนคอนกรีตชนิดพิเศษ โดยจะสร้างขึ้นระหว่างสองหัวสะพานทั้ง 2 

ฝั่ง และมีการใช้สายเคเบิ้ลยึดเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยอีกด้วย ซึ่งสะพานคอนกรีตดังกล่าวนี้ ได้รับการพัฒนา 

ออกแบบและค านวณอย่างละเอียดซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายตัวของวัสดุ ทั้งยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการท างานของโครงสร้างและสามารถลดการใช้วัสดุได้ โดยท้ายที่สุด ทุกสะพานจะต้องผ่านการทดสอบความ

แข็งแรง เพ่ือยืนยันความปลอดภัยในการใช้งานอีกด้วย 



 

 

 

                                               

 

                                               



 

 

 

                                               

 

                                               

                                                สะพานคอนกรีตด้วย 3D Printing (ที่มา https://goo.gl/Wppsgv) 

 

https://goo.gl/Wppsgv


 

 

 

2) นวัตกรรมคอนกรีตโค้ง (Bendable concrete) 

นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนได้พัฒนาคอนกรีตโค้ง ซึ่งมีความทนทานต่อการแตกหักและน้ าหนัก

เบากว่าคอนกรีตปกติถึง 40 เท่า โดยน าเส้นใยโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (Polyvinyl Alcohol-fiber) มาใช้แทนมวล

รวม  ท าให้คอนกรีตมีความยืดหยุ่นและน้ าหนักเบาขึ้น ซ่ึงในประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์และออสเตรเลีย 

ได้ใช้คอนกรีตรูปทรงโค้งใหม่นี้ส าหรับโครงการก่อสร้างต่างๆ เช่น สะพาน Mihara ที่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น 

ได้น านวัตกรรมคอนกรีตโค้งมาใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้สามารถหล่อแผ่นคอนกรีตได้ยาวขึ้น ทั้งยังช่วยลดความ

จ าเป็นในการท าข้อต่อการขยายตัว (Expansion joint) ได้อีกด้วย 

                                           

 

                                                                       

                                             สะพาน Mihara และตัวอย่างคอนกรีตโค้ง (ที่มา https://goo.gl/d6LBiJ) 

 

https://goo.gl/d6LBiJ


 

 

 

3) คอนกรีตโปร่งแสง (Translucent concrete) 

ในอาคารที่มีก าแพงอิฐหนัก บางครั้งท าให้ผู้อยู่ในอาคารรู้สึกราวกับว่าก าลังท างานอยู่ในอาคารทึบ 

ขาดแสงจากธรรมชาติภายนอก ท าให้สถาปนิกชาวฮังการี นาย Aron Losonczi และนักวิทยาศาสตร์ที่

มหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งบูดาเปสต์ มีแนวคิดในการสรรค์สร้างคอนกรีตโปร่งแสง ซึ่งช่วยให้แสงผ่าน โดยยังสามารถ

คงความแข็งแรงของคอนกรีตได้ นวัตกรรมนี้เรียกว่า LiTraCon โดยคอนกรีตโปร่งแสงนี้ถูกเคลือบด้วยเส้นใยแก้ว

น าแสง (Optical glass fibers) เพ่ือให้แสงสามารถส่งผ่านจากด้านในเข้าหรือออกด้านนอกแม้ในผนังที่มีความหนา

ถึง 6-7 เมตร คอนกรีตโปร่งแสงนี้ช่วยให้รู้สึกเบาและโปร่งสบายภายในอาคาร นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

ด้านพลังงานในการให้แสงไฟทั่วทั้งอาคารได้อีกด้วย 

                                                                        

 

                                           

                                                         คอนกรีตโปร่งแสง (ที่มา https://goo.gl/WwZ9K4) 

https://goo.gl/WwZ9K4


 

 

 

4) นาโนคอนกรีต (Nanoconcrete) 

นาโนคอนกรีต (Nanoconcrete) เป็นหนึ่งนวัตกรรมที่ประสบความส าเร็จมากที่สุด โดยนาโน

คอนกรีตจะประกอบด้วยส่วนผสม เช่น ไททาเนียมออกไซด์ (TiO2) นาโนซิลิกอน (Nano-SiO2) และคาร์บอนนาโน

ทูบ (Carbon nanotubes) ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความสามารถในการใช้งานและความแข็งแรงของคอนกรีตและยังเพ่ิม

ความต้านทานต่อการซึมผ่านของน้ าและช่วยควบคุมการชะล้างของแคลเซียมซึ่งเกี่ยวข้องกับการย่อยสลาย

คอนกรีตประเภทต่างๆ นอกจากนี้ เมื่อน าไปประยุกต์ใช้กับการฉาบผิวบนคอนกรีต นาโนซิลิกอน จะท าปฏิกิริยา

ด้วยแสง หรือ Photocatalysis ซ่ึงช่วยในการย่อยสลายสิ่งสกปรกที่มีสารอินทรีย์ซึ่งจะถูกล้างออกเมื่อฝนตก ท าให้

ภายนอกอาคารมสีะอาดเป็นเวลานาน ตัวอย่างการใช้นาโนคอนกรีตเช่น "โบสถ์ยูบิลลี่" ในกรุงโรม ซึ่งสร้างขึ้นในปี 

พ.ศ. 2546 จะเห็นว่าคอนกรีตมีสีขาว โดยไม่มีร่องรอยของการสกปรกให้เห็นแม้แต่น้อย 

 

                                                          

 

 



 

 

 

 

                                                  

                         Jubilee Church ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ใช้นาโนคอนกรีต 

              (ท่ีมา Quartiermagazin.com/quartier08/ der-weise-riese) 
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