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เป็นท่ีทราบกนัดีว่าการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เป็นปัญหาส าคญัท่ีก่อให้เกิดความเสียหายทั้งรอยแตกร้าว คราบน ้ าสนิม การหลุดร่อนของ
คอนกรีต รวมไปถึงการพงัทลายของโครงสร้าง ซ่ึงสาเหตุหลกัของการเกิดสนิมในโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กท่ีมกัพบในประเทศไทยไดแ้ก่ การเกิดสนิมเน่ืองจากคลอไรด์โดยเฉพาะ
โครงสร้างท่ีตั้ งอยู่ใกลท้ะเล ซ่ึงมีโอกาสสัมผสักบัน ้ าทะเลโดยตรง สัมผสักบัไอทะเล หรือ
แมแ้ต่อาจมีการปนเป้ือนของคลอไรดใ์นวสัดุผสมคอนกรีตตั้งแต่ช่วงการก่อสร้าง เช่นน ้ ากร่อย 
หรือทรายทะเลเป็นตน้ อีกหน่ึงสาเหตุของการเกิดสนิมในประเทศไทยไดแ้ก่ การเกิดสนิม
เน่ืองจากกระบวนการเกิดคาร์บอเนชั่น ซ่ึงสามารถพบไดใ้นโครงสร้างท่ีอยู่ในเขตเมืองซ่ึงมี
ความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นบรรยากาศอยูใ่นระดบัสูง 

ความเสียหายท่ีมักพบเน่ืองจากสาเหตุการเกิดสนิมได้แก่ คราบน ้ าสนิมบนผิว
คอนกรีต รอยแตกร้าวเน่ืองจากการขยายตวัของสนิมเหลก็ การระเบิดออกของผิวคอนกรีต ซ่ึง
หากไม่มีการซ่อมแซมโครงสร้างดงักล่าวอย่างถูกตอ้งเหมาะสม อาจน าไปสู่การพงัทลายของ
โครงสร้างได ้โดยวธีิการป้องกนั และการซ่อมแซมโครงสร้างท่ีเสียหายเน่ืองจากการเกิดสนิมมี
อยูด่ว้ยกนัหลายวธีิ เช่นการป้องกนัดว้ยวธีิการทาเคลือบผวิคอนกรีต การซ่อมแซมดว้ยวธีิ 



 

 

 
กะเทาะคอนกรีตท่ีปนเป้ือนคลอไรดอ์อก แลว้ปะคอนกรีตใหม่เขา้ไปแทนท่ี หรือการซ่อมแซม
และป้องกนัดว้ยวิธีทางไฟฟ้าเคมี ซ่ึงวิธีต่างๆ มีความยุ่งยากในระดับหน่ึงในการด าเนินการ
ป้องกนั และซ่อมแซม โดยในบทความฉบบัน้ีจะขอน าเสนอถึงวิธีการป้องกนั และซ่อมแซม
การเกิดสนิมอีกวธีิหน่ึงไดแ้ก่ การใชส้ารยบัย ั้งการเกิดสนิม ซ่ึงมีความสะดวกในการด าเนินการ 
และอาจใช้ควบคู่ไปกบัวิธีการป้องกนัและซ่อมแซมอ่ืนๆได้ เพื่อให้ระบบการป้องกนัและ
ซ่อมแซมมีความประสิมธิภาพ และมีความคงทนมากยิง่ข้ึน 

สารยบัย ั้งการเกิดสนิม หรือ Corrosion Inhibitor เป็นสารผสมเพิ่มในคอนกรีต หรือ
สารทาผิวคอนกรีตประเภทหน่ึงท่ีสามารถลดอตัราการเกิดสนิม หรือแมก้ระทัง่สามารถยบัย ั้ง
การเกิดสนิมของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงสารผสมเพิ่มประเภทน้ีมี
คุณสมบติัพิเศษไดแ้ก่ 

 
· เพิ่มความตา้นทานต่อการถูกท าลายเน่ืองจากคลอไรดไ์อออน หรือคาร์บอเนชัน่ของพาสซิพ
ฟิลม์ ซ่ึงเป็นชั้นฟิลม์ท่ีป้องกนัการเกิดสนิมของเหลก็เสริม และ/หรือ 
· สร้างชั้นฟิลม์พิเศษป้องกนัเหลก็เสริมจากการเกิดสนิม และ/หรือ 
· ยบัย ั้งการซึมผา่นของคลอไรดอิ์ออน หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์และ/หรือ 
· เพิ่มความสามารถในการยดึจบัคลอไรดข์องคอนกรีต และ/หรือ 
· ลดปริมาณก๊าซออกซิเจนท่ีละลายอยูใ่นสารละลายภายในช่องวา่งของคอนกรีต และ/หรือ 
· ยบัย ั้งการซึมผา่นของก๊าซออกซิเจนผา่นช่องวา่งภายในคอนกรีต 
 

ในอดีตท่ีผ่านมา มีการศึกษาวิจยัและพฒันาสารเคมีข้ึนมาหลายชนิดเพื่อใชใ้นการ
ยบัย ั้งการเกิดสนิมของเหลก็เสริม โดยมีทั้งประเภทท่ีเป็นสารผสมเพิ่มในคอนกรีตโดยตรง และ
สารประเภททาเคลือบผวิซ่ึงจะซึมเขา้ไปในเน้ือคอนกรีตในภายหลงั และเน่ืองจากกระบวนการ
เกิดสนิมของเหล็กเสริมเป็นกระบวนการทางไฟฟ้าเคมี ดงันั้นประเภทของสารยบัย ั้งการเกิด
สนิมจึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ตามคุณสมบติัในการยบัย ั้งการเกิดสนิมตามทฤษฎี
ไฟฟ้าเคมี ไดแ้ก่ 

 



 

 

 
· สารยบัย ั้งการเกิดสนิมประเภทแอโนด เป็นสารเคมีท่ีสามารถยบัย ั้งกระบวนการเกิดปฏิกริยา
แอโนดของกระบวนการไฟฟ้าเคมี หรือไปยบัย ั้งการเกิดปฏิกิยาของโลหะ โดยสารเคมีในกลุ่ม
น้ีมกัมีองคป์ระกอบของ โครเมต หรือไนไตรท ์
· สารยบัย ั้งการเกิดสนิมประเภทแคโทด เป็นสารเคมีท่ีสามารถยบัย ั้งกระบวนการเกิดปฏิกริยา
แคโทดของกระบวนการไฟฟ้าเคมี โดยท าปฏิกริยากบัไอออนซ่ึงละลายอยู่ในสารละลาย 
ก่อให้เ กิดฟิล์มของเกลือซ่ึงละลายน ้ าได้น้อยลง สารเคมีในกลุ่มน้ีได้แก่ สารเคมีท่ีมี
องค์ประกอบของคาร์บอเนท ฟอสเฟท ซิลิเกท โพลีฟอสเฟท เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม
ประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการเกิดสนิมของสารในกลุ่มน้ีจะต ่ากว่าประเภทแอโนด ดงันั้นจึง
ตอ้งมีการใชใ้นปริมาณท่ีสูง 
· สารยบัย ั้งการเกิดสนิมประเภทผสมทั้งแอโนด และแคโทด เป็นสารเคมีท่ีรวมคุณสมบติัทั้งใน
การยบัย ั้งกระบวนการเกิดปฏิกริยาแคโทด และแอโนดไปพร้อมกัน โดยป้องการการเกิด
ปฏิกริยาของโลหะ และขณะเดียวกนักไ็ปท าปฏิกริยากบัไอออนในสารละลายท่ีท าใหเ้กิดสนิม 
สารเคมีในกลุ่มน้ี เช่นสารกลุ่มเอมายน ์เป็นตน้ 

ผลของสารยบัย ั้งการเกิดสนิมประเภทต่างๆ ต่ออตัราการเกิดสนิมแสงดในรูปท่ี 1 
โดยจะเห็นไดว้่าในกรณีท่ีไม่มีการใชส้ารยบัย ั้งการเกิดสนิม จะมีอตัราการเกิดสนิมในอตัราท่ี
สูงท่ีสุด (i1) และเม่ือมีการใช้สารยบัย ั้งการเกิดสนิมประเภทต่างๆ อัตราการเกิดสนิมจะ
ลดลง (i2, i3, i4) เน่ืองจากผลของสารยบัย ั้งการเกิดสนิมต่อปฏิกริยาแอโนด หรือแคโทด แลว้แต่
ชนิดของสารยบัย ั้งการเกิดสนิมแต่ละประเภท 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

                            รูปที ่1 - ผลของสารยบัยัง้การเกดิสนิมประเภทแอโนด และแคโทดต่ออัตราการเกดิสนิม 

ในอดีตท่ีผา่นมาสารยบัย ั้งการเกิดสนิมประเภทไนเตรทไ์ดรั้บความนิยม และมีการ
ใชก้นัอย่างแพร่หลายในช่วง 30 ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากมีประสิทธิภาพดี แต่อย่างไรก็ตามยงัมี
ความกงัวลเก่ียวกบัขอ้จ ากดัของสารยบัย ั้งการเกิดสนิมประเภทน้ี โดยหากมีการใชป้ริมาณสาร
ยบัย ั้งประเภทน้ีอยูใ่นระดบัท่ีไม่เหมาะสม หรือไม่เพียงพอ อาจเป็นการเพิ่มอตัราการเกิดสนิม
ได ้ดงัแสดงในรูปท่ี 2 



 

 

 
 

 
 
 

รูปที่ 2 - ผลของปริมาณสารยับยั้งการเกดิสนิมต่ออัตราการเกดิสนิม (1)ไม่มีสารยับยั้งการเกดิ
สนิม (2) ใช้สารยับยั้งการเกิดสนิมในปริมาณที่ไม่เพียงพอ (3) ใช้สารยับยั้งการเกิดสนิมใน
ปริมาณทีเ่หมาะสม 

จากปัญหาดงักล่าว ปัจจุบนัจึงไดมี้การคิดคน้ พฒันาสารยบัย ั้งการเกิดสนิมประเภท
ใหม่ๆข้ึนมา เพื่อลดปัญหาดงักล่าว โดยสารประเภทใหม่ๆ จะสามารถยบัย ั้งการเกิดปฏิกริยาทั้ง
แอโนด และแคโทดไปในคราวเดียวกนั โดยจะมีการป้องกนัการถูกท าลายของฟิลม์ท่ีปกป้อง
เหลก็เสริมจากการเป็นสนิม และสร้างชั้นป้องกนัการซึมผ่านของน ้ า หรือออกซิเจนไปพร้อมๆ 
กนั แต่อยา่งไรกต็ามประสิทธิภาพ และความเช่ือมัน่ต่อความสามารถในการยบัย ั้งการเกิดสนิม
ในระยะยาวของสารยบัย ั้งการเกิดสนิมยงัเป็นปัญหาท่ีตอ้งการงานศึกษาวิจยัต่อไปในอนาคต 
นอกจากน้ีการใชง้านสารยบัย ั้งการเกิดสนิมอาจมีผลกระทบต่อคุณสมบติัอ่ืนๆ ของคอนกรีตอีก 



 

 

 

ด้วย เช่นระยะเวลาการแข็งตวั ก าลงัอดัของคอนกรีต เป็นตน้ ดังท่ีได้สรุปไวใ้นตารางท่ี 1 
 
 
ตารางที่ 1 สารยับยั้งอัตราการเกิดสนิม และผลกระทบต่อคุณสมบัติอ่ืนๆ ของคอนกรีต  

 
 
จะเห็นไดว้่ามีสารยบัย ั้งการเกิดสนิม ณ ปัจจุบนัให้เลือกมากมายหลายชนิดในตลาด ผูใ้ชง้าน
ควรมีความเขา้ใจถึงชนิด และประเภทของผลิตภณัฑ ์และผลกระทบท่ีจะมีต่อระยะเวลาการเกิด
สนิม อตัราการเกิดสนิมทั้งในระยะสั้ น และระยะยาว รวมทั้งผลท่ีอาจจะมีต่อคุณสมบติัอ่ืนๆ 
ของคอนกรีต หากผูใ้ชง้านสามารถเลือกผลิตภณัฑไ์ดเ้หมาะสมต่อลกัษณะการใชง้าน และ 

 



 

 

 

สภาพแวดลอ้มของโครงสร้าง จะก่อให้เกิดความสะดวก และความคงทนในการป้องกนัและ
ซ่อมแซมโครงสร้างได ้
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