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บทที่ 1  
ทั่วไป 

1.1 วัตถุประสงค 

มาตรฐานความคงทนของอาคารเหล็กโครงสรางรูปพรรณฉบับนี้ใหขอกําหนดการปองกันการกัดกรอน 

ของอาคารเหล็กโครงสรางรูปพรรณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหอาคารเหล็กโครงสรางรูปพรรณมี 

ความคงทนตอสภาพแวดลอมทั่วไปตลอดอายุการใชงาน 

1.2 ขอบขาย 

1.2.1 มาตรฐานความคงทนฉบับใหใชกับอาคารเหลก็โครงสรางรูปพรรณ 

1.2.2 มาตรฐานความคงทนฉบับนี้ ครอบคลุมเฉพาะงานอาคารเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ใชงาน 

ในสภาพแวดลอมปกติทั่วไปเทานั้น ไมรวมการใชงานในลักษณะพิเศษ เชน การใชงานกับสารเคมี 

1.2.3 มาตรฐานความคงทนฉบับนี้ ไมครอบคลุมปญหาดานความคงทนทุกดาน ดังนั้น ผูที่ปฏิบัติตาม

มาตรฐานจําเปนตองใชขอกําหนดหรือมาตรฐานอื่นที่เปนที่ยอมรับประกอบการพิจารณาปญหา

ดานความคงทนที่ไมไดครอบคลุม 

1.2.4 มาตรฐานความคงทนฉบับนี้ใชหนวยในระบบ SI เปนหลัก 
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บทที่ 2  
นิยาม และสัญลักษณ 

2.1 นิยาม 

“การกัดกรอน” (corrosion) หมายถึง การเกิดสนิมของเหล็ก เนื่องจากสภาพแวดลอมและการใชงานทําให

ความสามารถในการรับน้ําหนักของเหล็กโครงสรางลดลง  

“ความคงทน” (durability) หมายถึง ความสามารถของอาคารเหล็กโครงสรางรูปพรรณในการตานทาน 

การกัดกรอน 

“อาคาร” (building) หมายถึง ตึก บาน เรือน โรง ราน คลังสินคา สํานักงาน และสิ่งที่สรางขึ้นอยางอ่ืน  

ซึ่งบุคคลอาจเขาอยู หรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึง สะพาน ท่ีสรางข้ึนใหบุคคลทั่วไปใชสอย 

“อาคารเหล็กโครงสรางรูปพรรณ” (structural steel building) หมายถึง อาคาร หรือสวนของอาคาร  

ที่สรางดวยวัสดุที่ เปนเหล็กโครงสรางรูปพรรณ ใชงานในสภาพที่ พ้ืนผิวขององคอาคารเหล็กสัมผัสกับ

สภาพแวดลอมโดยตรง 

“องคอาคารหลัก” (major member) หมายถึง องคอาคารที่รับน้ําหนักบรรทุกและมีความสําคัญตอ 

ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเหล็กโครงสรางรูปพรรณ  

“ปลอดการซอมแซม” (repair-free) หมายถึง การที่ไมตองทําการซอมแซมองคอาคารของอาคาร 

เหล็กโครงสรางรูปพรรณ ทั้งนี้ไมรวมถึงการบํารุงรักษาตามรอบระยะเวลาที่กําหนด  

“การบํารุงรักษา” (maintenance) หมายถึง การตรวจสอบสภาพและการซอมแซมระบบปองกัน 

การกัดกรอนของอาคารเหล็กโครงสรางรูปพรรณใหสามารถปองกันการกัดกรอนไดตลอดอายุการใชงาน 

ของอาคารเหล็กโครงสรางรูปพรรณ  

“อายุการใชงานของอาคารเหล็กโครงสรางรูปพรรณ” (service life of structural steel) หมายถึง 

ระยะเวลาในการใชงานของอาคารเหล็กโครงสรางรูปพรรณ โดยที่โครงสรางดังกลาวยังมีความแข็งแรงและ

ความปลอดภัยในระดับที่สามารถรับน้ําหนักบรรทุกที่ออกแบบได 

“อายุการใชงานของระบบปองกันการกัดกรอน” (service life of corrosion protection system) 

หมายถึง ระยะเวลาในการใชงานของระบบปองกันการกัดกรอน ที่สามารถปองกันการกัดกรอนได  

“อายุการใชงานปลอดการซอมแซม” (repair free service life) หมายถึง ระยะเวลาในการใชงานของ 

อาคารเหล็กโครงสรางรูปพรรณนับตั้งแตวันที่สรางเสร็จภายใตมาตรฐานการกอสรางท่ีดีมีการใชงานและ

บํารุงรักษาถูกตองตามหลักวิชาการและวัตถุประสงคในการออกแบบ โดยไมจําเปนตองไดรับการซอมแซม

โครงสราง   

“การทดสอบการเผยผึ่ง” (exposure test) หมายถึง การทดสอบเพื่อวัดปริมาณการกัดกรอนท่ีเกิดขึ้น 

จากการติดตั้งชิ้นสวนตัวอยางไวในสภาพแวดลอมตาง ๆ เปนระยะเวลาตามที่กําหนด 
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“เรซิน” (resin) หมายถึง วัสดุแมโครโมเลกุลที่สวนมากเปนอสัณฐาน มีสถานะตั้งแตของเหลวถึงของแข็ง 

และมีมวลโมเลกุลคอนขางต่ํา มีสองประเภท คือ เรซินธรรมชาติที่มีแหลงกําเนิดมาจากพืช หรือสัตว และเรซิน

สังเคราะหท่ีไดจากปฏิกิริยาเคมี 

“สีอัลคิด” (alkyd) หมายถึง สีที่ประกอบดวยเรซินสังเคราะหที่ไดจากการควบแนนระหวางกรดไขมัน  

(หรือน้ํามัน) และกรดคารบอนิกกับพอลิแอลกอฮอล 

“สีอะคริลิก” (acrylic) หมายถึง สีที่ประกอบดวยเรซินสังเคราะหที่ไดจากการเกิดพอลิเมอร หรือการเกิด 

พอลิเมอรรวมของอะคริลิกมอนอเมอร และ/หรือ เมทาอะคริลิกมอนอเมอรกับมอนอเมอรอื่น 

“สีคลอริ เนตเต็ดรับเบอร”  (chlorinated rubber) หมายถึง สีที่ประกอบด วยเรซินสั ง เคราะห   

เปนสารประเภทอีลาสโตเมอร ซึ่งเปนสารจําพวกที่มีความยืดหยุนสูงเปนพิเศษ ท่ีผลิตโดยกระบวนการทางเคมี

ระหวางคลอรีนกับพอลีโอลิฟน 

“สีอีพ็อกซี” (epoxy) หมายถึง สีที่ประกอบดวยเรซินสังเคราะหที่มีหมูอีพ็อกซี โดยทั่วไปเตรียมไดจาก 

อิพิคลอรไฮดริน (epichlorhydrin) และบิสฟนอล (bisphenol)  

“สีเอทิลซิลิเกต” (ethyl silicate) หมายถึง สีที่ประกอบดวยเอสเทอรที่เปนของเหลวไมมีสี ติดไฟได  

เม่ือทําปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสกับน้ําจะไดซลิิกาและเอทิลแอลกอฮอล 

“สีพอลิยูรีเทน” (polyurethane) หมายถึง สีที่ประกอบดวยเรซินสังเคราะหที่ไดจากปฏิกิริยาระหวาง

สารประกอบท่ีมีไอโซไซยาเนตหลายหมู กับสารประกอบที่มีหมูไฮดรอกซิลที่ไวปฏิกิริยา แบงออกเปนสอง

ประเภท คือ พอลิยูรีเทนแอโรแมติก (polyurethane aromatic) กลุมสารไฮโดรคารบอนจะจับตัวเปนวงกลม

เปนโครงสรางปด เหลืองงายเมื่อถูกแสงแดด สามารถใชงานใตน้ํ าได  และพอลิยูรี เทนแอลิแฟติก 

(polyurethane aliphatic) กลุมสารไฮโดรคารบอนจะจับตัวเปนโครงสรางเปด หรือเปนเสนตรง คงสีสัน

สวยงามไดดี ทนสภาพใตน้ําไดจํากัด 

“สีอีพ็อกซีคอมบิเนชั่น” (epoxy combination) หมายถึง สีที่ประกอบดวยเรซินสังเคราะห เชน 

ไฮโดรคารบอนเรซิ่นที่ไดจากการเกิดพอลิเมอรรวมของแอลิแฟติกไฮโดรคารบอน และ/หรือ แอโรแมติก

ไฮโดรคารบอน บางครั้งกับแอลดีไฮด 

“สีพอลิไวนิลคลอไรด” (poly vinyl chloride) หมายถึง สีท่ีประกอบดวยเทอรโมพลาสติกเรซิน เปนเรซิน 

ที่ไมละลายในน้ําที่ ไดจากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน (ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอรจากมอนอเมอร)  

ของไวนิลคลอไรด 

2.2 สัญลักษณ 

A หมายถึง พ้ืนที่หนาตัดของแทงยึดทดสอบ หนวยเปน ตารางมิลลิเมตร (ขอ 8.4.5) 

A หมายถึง พ้ืนที่ผิวขององคอาคาร หนวยเปน ตารางเมตร (ขอ 9.2.2) 

AK หมายถึง สีอัลคดิ (Alkyd) 

AY หมายถึง สีอะคริลิก (acrylic)   
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a หมายถึง ระยะหางต่ําสุดระหวางองคอาคารที่อยูใกลเคียงกัน หรือ ระยะหางต่ําสุดระหวาง

องคอาคารกับพ้ืนผิวขางเคยีง หนวยเปน มิลลิเมตร 

C หมายถึง ความกวางสูงสุดของสนิมในแนวตั้งฉากกับรอยกรีด หนวยเปน มิลลิเมตร 

C1 หมายถึง พื้นที่ที่มีความรุนแรงของสภาพแวดลอมตอการกัดกรอนต่ํามาก 

C2 หมายถึง พื้นที่ที่มีความรุนแรงของสภาพแวดลอมตอการกัดกรอนต่ํา ไดแก พ้ืนที่ชนบท 

C3 หมายถึง พื้น ท่ีที่ มีความรุนแรงของสภาพแวดลอมตอการกัดกรอนปานกลาง ไดแก   

พ้ืนที่ชานเมือง พ้ืนท่ีที่อยูหางจากโรงงานอุตสาหกรรมมากกวา 500 เมตร  

หรือพ้ืนที่ที่อยูหางจากชายฝงทะเลมากกวา 1000 เมตร 

C4 หมายถึง พื้นที่ที่มีความรุนแรงของสภาพแวดลอมตอการกัดกรอนสูง ไดแก พื้นที่ในเมือง 

พ้ืนที่ที่อยูหางจากโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต 100 เมตร จนถึง 500 เมตร หรือพ้ืนที่

ที่อยูหางจากชายฝงทะเลตั้งแต 100 เมตร จนถึง 1000 เมตร 

C5-I หมายถึง พื้นที่ที่มีความรุนแรงของสภาพแวดลอมตอการกัดกรอนสูงมาก (อุตสาหกรรม) 

ไดแก พ้ืนที่ที่อยูหางจากโรงงานอุตสาหกรรมนอยกวา 100 เมตร 

C5-M หมายถึง พ้ืนท่ีที่มีความรุนแรงของสภาพแวดลอมตอการกัดกรอนสูงมาก (ชายทะเล) ไดแก 

พ้ืนที่ที่อยูหางจากชายฝงทะเลนอยกวา 100 เมตร 

CR หมายถึง สีคลอริเนตเต็ด รับเบอร (chlorinated rubber) 

D1 หมายถึง ระยะหางจากผิวเหล็กถึงอุปกรณสําหรับการบํารุงรักษา หนวยเปน มิลลิเมตร 

D2 หมายถึง ความยาวของอุปกรณสําหรับการบํารุงรักษา หนวยเปน มิลลิเมตร 

E  หมายถึง  ความจุแอโนด หนวยเปน แอมแปร ชั่วโมงตอกิโลกรัม 

EP หมายถึง สีอีพ็อกซี (epoxy) 

EPC หมายถึง สีอีพ็อกซี คอมบิเนชั่น (epoxy combination) 

ESI หมายถึง สีเอทิล ซิลิเกต (ethyl silicate) 

F หมายถงึ แรงดึงท่ีทําใหสีหลุดจากแผนทดสอบ หนวยเปน นิวตัน 

h หมายถึง ความสูงขององคอาคาร หนวยเปน มิลลิเมตร 

icm หมายถึง ความหนาแนนกระแสเฉลี่ยขององคอาคาร หนวยเปน แอมแปรตอตารางเมตร 

M หมายถึง ความกวางเฉลี่ยของสนิมแตละขางของรอยกรีดหลังจากทดสอบความทน 

ละอองน้ําเกลือ หนวยเปน มิลลเมตร 

aM  หมายถึง น้ําหนักทั้งหมดของวัสดุที่ใชเปนโลหะกรอนแทน หนวยเปน กิโลกรัม 

Misc. หมายถึง สีรองพ้ืนที่มีผงสีปองกันการกัดกรอนชนิดอ่ืน ๆ 

NDFT หมายถึง ความหนาฟลมแหงระบุ หนวยเปน ไมโครเมตร 

PUR หมายถึง สีพอลิยูรีเทน (polyurethane) 

PVC หมายถึง สีพอลิไวนิลคลอไรด (poly vinyl chloride) 
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ft  หมายถึง อายุใชงาน หนวยเปน ป 

u หมายถึง  anode utilization factor 

W หมายถึง ความกวางของรอยกรีดในการทดสอบความทนละอองน้ําเกลือ หนวยเปน 

มิลลิเมตร 

Zn(R) หมายถึง สีรองพ้ืนที่มีผงสังกะสีปองกันการกัดกรอนเปนหลัก ปริมาณของสังกะสีไมต่ํากวา

รอยละ 80 โดยน้ําหนัก 

α  หมายถึง มุมระหวางพื้นผิวเหล็ก และแนวแกนของอุปกรณสําหรับการบํารุงรักษา หนวยเปน 

องศา 

 หมายถึง หนวยแรงดึงท่ีทําใหสีหลุดจากแผนทดสอบ หนวยเปน เมกะปาสคาล 

2.3 มาตรฐานอางถึง 

มาตรฐานสากลที่ใชอางอิงในมาตรฐานฉบับนี้ ไดแก  

2.3.1 International Organization for Standardization (ISO), “Protection Against Corrosion of 

Iron and Steel in Structures –  Zinc and Aluminium Coatings –  Guidelines (EN ISO 

14713), 1999. 

2.3.2  International Organization for Standardization (ISO), “Corrosion of Metals and Alloys 

–  Corrosivity of Atmospheres –  Determination of Corrosion Rate of Standard 

Specimens for The Evaluation of Corrosivity (ISO 9226)”, 1992 
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บทที่ 3  
ขอกําหนดทั่วไป 

3.1 เนื่องจากโดยปกติแลวอายุการใชงานของระบบปองกันการกัดกรอนจะสั้นกวาอายุการใชงาน 

ของโครงสรางเหล็ก ดังนั้นในขั้นตอนของการวางแผนและการออกแบบตองพิจารณาความเปนไปได 

ของการบํารุงรักษาและการซอมแซมดวย 

3.2 ชิ้นสวนโครงสรางเหล็กที่ ไมสามารถเขาไปบํารุงรักษาและซอมแซมไดหลังจากสรางเสร็จแลว  

ตองมีมาตรการเสริมเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามที่ตองการตลอดอายุการใชงานของโครงสรางเหล็ก 

3.3 ในกรณีที่อายุการใชงานของระบบปองกันการกัดกรอนสั้นกวาอายุการใชงานของโครงสรางเหล็ก  

ตองมีการออกแบบกําหนดวิธีการ รอบระยะเวลาของการตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาโครงสราง

เหล็กรูปพรรณ 

3.4 อายุการใชงานปลอดการซอมแซมขั้นต่ําของโครงสรางเหล็กรูปพรรณ อาคารโครงสรางเหล็กรูปพรรณ 

แตละประเภทมีความสําคัญและสงผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตรแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งหากตอง

ปดการใชอาคารเพ่ือการซอมแซม ดังนั้น เพ่ือใหการออกแบบอายุการใชงานใหแกโครงสรางเหล็ก

รูปพรรณมีความเหมาะสมตอลักษณะสภาพการใชงานและสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  

จึงกําหนดขอแนะนําอายุการใชงานปลอดการซอมแซมขั้นต่ําสําหรับอาคารโครงสรางเหล็กรูปพรรณ ดังใน

ตารางที่ 1 
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ตารางที ่1 คาแนะนําอายุการใชงานปลอดการซอมแซมขั้นต่ําของอาคารโครงสรางเหล็กรูปพรรณ    

ประเภทตาง ๆ 

(ขอ 3.4) 

ประเภทของอาคาร 
อายุการใชงานปลอดการซอมแซม

ขั้นต่ํา (ป) 

1. อาคารที่จําเปนตอความเปนอยูของสาธารณชน และอาคารสาธารณูปโภค 

ขนาดใหญ เชน อาคารศูนยบรรเทาสาธารณภยั อาคารศูนยส่ือสาร ทาอากาศยาน 

โรงไฟฟา 

50 

2. โครงสรางทางดานการคมนาคมขนาดใหญ เชน สะพานขามแมน้าํขนาดใหญ  

ทางดวน 
40 

3. โครงสรางทางดานการคมนาคมขนาดเล็ก เชน สะพานขามคลอง  

สะพานขามแยก 
30 

4. อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคน อาคารชุด โรงแรมท่ีมีหองพัก

ตั้งแต 80 หองขึ้นไป 
20 

5. อาคารสถานที่ราชการทุกประเภท 20 

6. อาคารสํานักงาน โรงมหรสพ สถานบริการ โรงงาน สถานศึกษา โรงแรมที่มี

หองพักนอยกวา 80 หอง 
20 

7. อาคารเพื่อการพักอาศัยที่สรางข้ึนสําหรับจาํหนาย เชน หมูบานจดัสรร อาคาร

พาณิชย เปนตน 
20 

8. อาคารที่เจาของสรางขึ้นเพ่ือใชในการพักอาศัยเอง ไมกําหนด 

9. อาคารที่ไมใชเพ่ือการพักอาศัย เชน ปายโฆษณา ไมกําหนด 

ขอแนะนํา 

คาที่ใหในตารางท่ี 1 นี้ เปนคาแนะนํา ผูออกแบบและเจาของอาคารสามารถกําหนดใหอาคารมีอายุการใชงาน

ปลอดการซอมแซมมากกวา หรือนอยกวาที่แนะนําในตารางที่ 1 นี้ ได โดยปกติอายุการใชงานจะถูกกําหนด

ตามความประสงคของเจาของอาคาร 

3.5 ในกรณีที่อาคารโครงสรางเหล็กรูปพรรณมีการใชระบบสีปองกันการกัดกรอนรวมกับการใชวัสดุกันไฟ 

ตองดําเนินการทาสีปองกันการกัดกรอนกอน แลวจึงใชวัสดุกันไฟทับ โดยวัสดุกันไฟที่เลือกใชตองมี 

กําลังยึดเหนี่ยวกับสทีี่ทาเปนไปตามมาตรฐานของวัสดุกันไฟ 
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บทที่ 4  
การแบงระดับความรุนแรงของสภาพแวดลอม 

4.1 ความรุนแรงของสภาพแวดลอมตอการกัดกรอน แบงออกเปน 6 ระดับ ดังนี้ 

C1   ต่ํามาก 

C2   ต่ํา 

C3   ปานกลาง 

C4   สูง 

C5-I   สูงมาก (อุตสาหกรรม) 

C5-M   สูงมาก (ชายทะเล) 

4.2 การแบงระดับความรุนแรงของสภาพแวดลอมตอการกัดกรอน 

ใหใชเกณฑดังนี้ 

(1) พ้ืนที่ที่มีความรุนแรงของสภาพแวดลอมตอการกัดกรอนต่ํามาก C1 

(2) พ้ืนที่ที่มีความรุนแรงของสภาพแวดลอมตอการกัดกรอนต่ํา C2 ไดแก พ้ืนที่ชนบท 

(3) พ้ืนที่ที่มีความรุนแรงของสภาพแวดลอมตอการกัดกรอนปานกลาง C3 ไดแก พื้นที่ชานเมือง พ้ืนที่ 

ที่อยูหางจากโรงงานอุตสาหกรรมมากกวา 500 เมตร หรือพื้นที่ที่อยูหางจากชายฝงชายฝงทะเล

มากกวา 1000 เมตร 

(4) พ้ืนที่ที่มีความรุนแรงของสภาพแวดลอมตอการกัดกรอนสูง C4 ไดแก พ้ืนที่ในเมือง พ้ืนที่ที่อยูหาง

จากโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต 100 เมตร จนถึง 500 เมตร หรือพื้นที่ที่อยูหางจากชายฝงทะเลตั้งแต 

100 เมตร จนถึง 1000 เมตร 

(5) พ้ืนที่ท่ีมีความรุนแรงของสภาพแวดลอมตอการกัดกรอนสูงมาก (อุตสาหกรรม) C5-I ไดแก พ้ืนท่ี 

ที่อยูหางจากโรงงานอุตสาหกรรมนอยกวา 100 เมตร 

(6) พ้ืนที่ท่ีมีความรุนแรงของสภาพแวดลอมตอการกัดกรอนสูงมาก (ชายทะเล) C5-M ไดแก พ้ืนที ่

ที่อยูหางจากชายฝงทะเลนอยกวา 100 เมตร 
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4.3 หากตองการตรวจสอบระดับความรุนแรงของสภาพแวดลอมตอการกัดกรอน แนะนําใหทําการทดสอบ

การเผยผึ่งชิ้นสวนตัวอยางมาตรฐานในสภาวะแวดลอมท่ีตองการตรวจสอบเปนเวลา 1 ป และวัดปริมาณ

การกัดกรอน แลวนําคาที่ไดไปเทียบเคียงกับคาปริมาณการกัดกรอนในตารางที่ 2 วิธีทดสอบการเผยผึ่ง

เ ป น ไ ปต ามมา ตร ฐ าน  ISO 9226 ( 1992)  Corrosion of Metals and Alloys –  Corrosivity of 

Atmospheres – Determination of Corrosion Rate of Standard Specimens for The Evaluation 

of Corrosivity 

ตารางที ่2 ระดับความรุนแรงของสภาพแวดลอม 

(ขอ 4.3) 

ระดับ

ความ

รุนแรง 

เหล็กคารบอนต่ํา สังกะสี 

คําอธิบายสภาพแวดลอม 
การกัดกรอนตอ

พื้นท่ีผิว  

(กรัม/ตารางเมตร) 

ความลึกการ

กัดกรอน 

(ไมโครเมตร) 

การกัดกรอนตอ

พื้นท่ีผิว  

(กรัม/ตารางเมตร) 

ความลึกการ

กัดกรอน 

(ไมโครเมตร) 

C1 ≤ 10 ≤ 1.3 ≤ 0.7 ≤ 0.1 
พื้นที่ที่มีความรุนแรงของสภาพแวดลอมตอการกัด

กรอนต่ํามาก 

C2  10 ถึง 200  1.3 ถึง 25  0.7 ถึง 5  0.1 ถึง 0.7 
พื้นที่ที่มีความรุนแรงของสภาพแวดลอมตอการกัด

กรอนต่ํา ไดแก พื้นที่ชนบท 

C3  200 ถึง 400  25 ถึง 50  5 ถึง 15  0.7 ถึง 2.1 

พื้นที่ที่มีความรุนแรงของสภาพแวดลอมตอการกัด

กรอนปานกลาง ไดแก พืน้ที่ชานเมือง พื้นที่ที่อยูหาง

จากโรงงานอุตสาหกรรมมากกวา 500 เมตร หรือ

พื้นที่ที่อยูหางจากชายฝงทะเลมากกวา 1000 เมตร 

C4  400 ถึง 650  50 ถึง 80  15 ถึง 30  2.1 ถึง 4.2 

พื้นที่ที่มีความรุนแรงของสภาพแวดลอมตอการกัด

กรอนสูง ไดแก พื้นที่ในเมือง พื้นที่ทีอ่ยูหางจาก

โรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต 100 เมตร จนถึง  

500 เมตร หรือพื้นทีท่ี่อยูหางจากชายฝงทะเลตั้งแต 

100 เมตร จนถึง 1000 เมตร 

C5-I  650 ถึง 1,500  80 ถึง 200  30 ถึง 60  4.2 ถึง 8.4 

พื้นที่ที่มีความรุนแรงของสภาพแวดลอมตอการกัด

กรอนสูงมาก (อุตสาหกรรม) ไดแก พื้นทีท่ี่อยูหางจาก

โรงงานอุตสาหกรรมนอยกวา 100 เมตร 

C5-M  650 ถึง 1,500  80 ถึง 200  30 ถึง 60  4.2 ถึง 8.4 

พื้นที่ที่มีความรุนแรงของสภาพแวดลอมตอการกัด

กรอนสูงมาก (ชายทะเล) ไดแก พื้นทีท่ีอ่ยูหางจาก

ชายฝงทะเลนอยกวา 100 เมตร 

หมายเหต ุ ปริมาณการกัดกรอน และความลึกการกัดกรอนไดจากการทดสอบการเผยผึ่งของชิ้นสวนตัวอยาง

ตามมาตรฐานท่ีไมมีการปองกันการการกัดกรอนเปนเวลา 1 ป 
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บทที่ 5  
ขอพจิารณาในการออกแบบ 

การออกแบบอาคารเหล็กโครงสรางรูปพรรณใหมคีวามคงทน ตองพิจารณาสิ่งตอไปนี้ 

5.1 การเขาถึงไดสําหรับการบํารุงรักษา 

5.1.1 อาคารเหล็กโครงสรางรูปพรรณตองออกแบบใหองคอาคารหลักทุกชิ้นสวนที่สัมผัสกับ

สภาพแวดลอมโดยตรงสามารถเขาถึงได เพื่อประโยชนในการบํารุงรักษา สิ่งอํานวยความสะดวก

ตาง ๆ สําหรับการบํารุงรักษา เชน ทางเดิน ลิฟต อุปกรณเสริมที่ตองการเพ่ือความปลอดภัย 

ในการทํางาน เชน ตะขอ หวง สมอยึดสําหรับนั่งราน รางเลื่อนสําหรับเขาไปขัดทําความสะอาด

พ้ืนผิว และทาสี ควรไดรับการออกแบบจัดเตรียมไว 

ทุกพื้นผิวโครงสรางที่มีการทาสี ตองสามารถมองเห็นและเขาถึงไดโดยปลอดภัย และตองมี

พ้ืนที่ดําเนินงาน (ระยะหางระหวางพ้ืนผิวเหล็ก และอุปกรณท่ีใชในการบํารุงรักษา) เพียงพอ

สําหรับกิจกรรมการบํารุงรักษา ตามตารางท่ี 3 และรูปที่ 1 

ตารางที ่3 พื้นท่ีดําเนินงานท่ีตองการในงานปองกันการกัดกรอน 

(ขอ 5.1.1) 

กิจกรรม 

ระยะหางระหวาง

ผิวเหล็กและ

อุปกรณ (D1) มม. 

ความยาวอุปกรณ 

(D2) มม. 
มุมระหวางผิวเหล็ก และ

อุปกรณ () องศา 

ทําความสะอาดผิวโดยการพนทราย 200 ถึง 400 800 60 ถึง 90 

ทําความสะอาดผิวดวยเครื่องมือกล 

   - ปนเข็ม 

   - เครื่องขัด 

 

 

0 

0 

 

 

250 ถึง 350 

100 ถึง 150 

0 

 

 

30 ถึง 90 

- 

ทําความสะอาดผิวดวยมือ 

   - แปรงขัด 

 

0 

 

100 

 

0 ถึง 30 
สเปรยโลหะ 150 ถึง 200 300 90 

ทาส ี

   - พน 

   - แปรง 

   - ลูกกลิ้ง 

 

200 ถึง 300 

0 

0 

 

200 ถึง 300 

200 

200 

 

90 

45 ถึง 90 

10 ถึง 90 
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รูปท่ี 1 พื้นท่ีดําเนินงานท่ีตองการในงานปองกันการกัดกรอน 

(ขอ 5.1.1) 

5.1.2 โครงสรางรูปกลองที่มีชองเปด ท่ีชองเปดตองมีขนาดเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานบํารุงรักษาได

โดยปลอดภัยและใหญพอที่จะสามารถใชอุปกรณตาง ๆ รวมถึงอุปกรณความปลอดภัยได 

ตามรูปที่ 2 โดยชองเปดตองมีจํานวนและตําแหนงที่เหมาะสม เพ่ือใหสามารถดําเนินกระบวนการ

ปองกันการกัดกรอนได 

 

รูปท่ี 2 ขนาดต่ําสุดของชองเปดที่แนะนํา (หนวยเปนมิลลิเมตร) 

(ขอ 5.1.2)  

(หนวยเปน องศา) 
สําหรับการบํารุงรักษา (หนวยเปน มิลลิเมตร) 

สําหรับการบํารุงรักษา (หนวยเปน มิลลิเมตร) 
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5.1.3 องคอาคารที่อยูใกลเคียงกัน ตองมีระยะหางท่ีเหมาะสม เพื่อใหสามารถดําเนินกระบวนการปองกัน

การกัดกรอนได ตามรูปที่ 3 และ รูปที่ 4 

 

รูปท่ี 3 ระยะหางต่ําสุดระหวางองคอาคาร (a) 

(ขอ 5.1.3) 

 
 

หมายเหต ุ 1. เมื่อ h มากกวา 1000 มม. ใหใช a ไมต่ํากวา 800 มม. 

 2.  ถาไมสามารถปฏิบัติได ตองมีการใชมาตรการพิเศษอื่น ๆ เพ่ิมเติม 

รูปท่ี 4 ระยะหางต่ําสุดระหวางองคอาคาร และพื้นผิวขางเคียง (a)  

(ขอ 5.1.3) 
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5.1.4 ชิ้นสวนองคอาคารท่ีไมสามารถเขาถึงไดหลังจากติดตั้งแลวเสร็จ ตองทําจากวัสดุที่มีคุณสมบัติ

ตานทานการกัดกรอน หรือมีระบบปองกันการกัดกรอนเสริมที่มีประสิทธิภาพตลอดอายุการใชงาน

ของโครงสราง หรือพิจารณาเพ่ิมความหนาสําหรับการกัดกรอนที่ยอมให  

5.2 องคอาคารที่อยูชิดติดกัน 

องคอาคารที่อยูชิดติดกันหรือซอนทับกันตามแนวสัมผัสขององคอาคารที่อยูชิดติดกัน หรือซอนทับกันนั้น 

ควรทําการเชื่อมปดตลอดแนว ปองกันการซึมเขาไปของน้ําและความชื้น ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาการกัดกรอน

ตามมาไดตามรูปที่ 5 

ถาเปนการอยูชิดติดกันระหวางองคอาคารเหล็กและคอนกรีต เชน กรณีที่องคอาคารเหล็กบางสวน 

ฝงอยูในคอนกรีต ควรมีการใชวัสดุกันซึมที่ผิวคอนกรีตดานนอกบริเวณที่อยูชิดติดกับผิวเหล็กโดยรอบตาม 

รูปที่ 6 

 

รูปท่ี 5 ตัวอยางการแกปญหาการกัดกรอนขององคอาคารที่อยูชิดติดกัน 

(ขอ 5.2) 
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รูปท่ี 6 จุดตอระหวางองคอาคารเหล็ก และคอนกรีต 

(ขอ 5.2) 

5.3 องคอาคารที่กักขังน้ํา ฝุนละออง และความชื้น 

ควรหลีกเลี่ยงการใชองคอาคารที่สามารถกักขังน้ํา ฝุนละออง และความชื้นได เนื่องจากน้ํา ฝุนละออง 

และความชื้นเปนสาเหตุสําคัญที่จะทําใหเกิดปญหาการกัดกรอนที่รุนแรงและรวดเร็วได หากจําเปนตองใช 

องคอาคารดังกลาวตองมีการเจาะรูระบายที่เหมาะสม หรือวางตัวขององคอาคารในลักษณะที่ไมทําใหเกิด 

การกักขังน้ําและฝุนละอองได ตามรูปที่ 7 

 

รูปท่ี 7 หลีกเลี่ยงการวางตัวองคอาคารที่สามารถกักขังน้ํา ฝุนละออง และความชื้นได 

(ขอ 5.3) 

5.4 ขอบขององคอาคาร 

ควรหลีกเลี่ยงการใชชิ้นสวนขององคอาคารที่มีขอบคมและมีมุมแหลม ควรใชชิ้นสวนที่มีขอบมนแทน 

เพราะบริเวณที่เปนขอบคมและมุมแหลมยากตอการทาสีปองกันการกัดกรอนตามรูปที่ 8 
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รูปท่ี 8 หลีกเลี่ยงการใชชิ้นสวนขององคอาคารท่ีมีขอบคม และมีมุมแหลม 

(ขอ 5.4) 

5.5 รอยเชื่อม 

ผิวของรอยเชื่อมควรเรียบตอเนื่องกันและไมมีรอยหยัก ผิวของรอยเชื่อมที่ไมเรียบยากตอการทาสีปองกัน

การกัดกรอน ตามรูปที่ 9 

 

รูปท่ี 9 ผิวของรอยเชื่อมควรเรียบตอเนื่องกันและไมมีรอยหยัก 

(ขอ 5.5) 

5.6 จุดตอท่ีใชสลักเกลียว 

5.6.1 จุดตอแบบเลื่อนวิกฤตที่ใชสลักเกลียวกําลังสูง 

พ้ืนผิวขององคอาคารที่ตองรับแรงเสียดทานในจุดตอแบบเลื่อนวิกฤตตองไดรับการทํา 

ความสะอาดที่ระดับ Sa 2 ½ หรือ St 3 

5.6.2 สลักเกลียว แปนเกลียว และแหวนรอง 

r 
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สลักเกลียว แปนเกลียว และแหวนรอง ตองไดรับการปองกันการกัดกรอนที่ระดับความคงทน

ที่เทากันกับการปองกันการกัดกรอนขององคอาคาร 

5.7 องคอาคารรูปกลองและทอกลวง 

องคอาคารรูปกลอง (ภายในสามารถเขาถึงได) และทอกลวง (ภายในไมสามารถเขาถึงได) ตองเปนไปตาม

ขอกําหนดตอไปนี ้เพ่ือประโยชนในดานการปองกันการกัดกรอน 

(1) องคอาคารรูปกลอง และทอกลวง ที่มีปลายเปด ตองจัดใหมีรูระบายน้ําท่ีเหมาะสม และตองใชระบบ

ปองกันการกัดกรอนที่มีประสิทธิภาพ 

(2) องคอาคารรูปกลอง และทอกลวง ที่มีปลายปด อากาศ และความชื้นตองผานเขาออกไมได ตองม ี

การเชื่อมตลอดความยาวของแนวตะเข็บรอยตอแผนเหล็ก ชองเปดใด ๆ ท่ีมีตองมีฝาปดที่กันการซึมผาน

ของอากาศและความชื้นไดในระหวางการประกอบติดตั้งตองไมใหมีน้ําขังอยูภายใน 

5.8 รอยบาก 

รอยบากที่แผนเสริมกําลัง แผนเอว หรือสวนประกอบอ่ืนที่คลายกัน ตองมีรัศมีไมนอยกวา 50 มม.  

ตามรูปที่ 10 

 

รูปท่ี 10  การติดตั้งแผนเสริมกําลัง 

(ขอ 5.8) 

แผนเอว 

แผนเสริมกําลัง 

รอยเช่ือม รอยบาก 

แผนปก 

รอยบากตองมีรศัมีไมนอยกวา 50 มิลลเิมตร 
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5.9 แผนเสริมกําลัง 

กรณีใชแผนเสริมกําลังในโครงสรางอาคาร เพื่อประสิทธิภาพของระบบปองกันการกัดกรอน  

ตองดําเนินการ ดังนี ้

(1) ตองมีการเชื่อมโดยรอบตามแนวสัมผัสระหวางแผนเสริมกําลังและองคอาคาร (รูปที่ 10)   

(2) ตองออกแบบติดตั้งแผนเสริมกําลังใหไมเกิดน้ําขัง ฝุนละออง และความชื้นได   

(3) ตองสามารถใหเขาไปดําเนินการการเตรียมพ้ืนผิว และทาสีได 

5.10 การกัดกรอนจากความตางศักดิ์ไฟฟาของโลหะ 

หลีกเลี่ยงการออกแบบที่ตองใหองคอาคารเหล็กสัมผัสกับโลหะอื่น เชน อะลูมิเนียม ความตางศักยไฟฟา

ระหวางโลหะท้ังสองสามารถเรงใหเกิดการกัดกรอนในเหล็กซึ่งมีศักยไฟฟานอยกวาได การกัดกรอนเนื่องจาก

ความตางศักยไฟฟานี้ สามารถปองกันไดดวยการใสฉนวนระหวางโลหะทั้งสองเพื่อปองกันมิใหกระแสไฟฟา

สามารถไหลผานระหวางโลหะทั้งสองได 

5.11 การเคลื่อนยาย การขนสง และการติดตั้ง 

ตองพิจารณาในเรื่องของการเคลื่อนยาย การขนสง และการติดตั้งโครงสราง ตั้งแตในข้ันตอน 

การออกแบบ วิธีการยก จุดยก ชนิด และตําแหนงของหมอนรองโครงสรางที่เหมาะสมในระหวางการขนสง 

และการติดตั้ง เพ่ือไมใหเกิดความเสียหายตอระบบสีปองกันการกัดกรอนขององคอาคาร 
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บทที่ 6  
การเตรียมพื้นผิว 

วัตถุประสงคหลักของการเตรียมพ้ืนผิว คือ ตองการขจัดสนิมและสิ่งสกปรกตาง ๆ ออกจากผิวเหล็ก  

เพ่ือใหเกิดการยึดเกาะที่ดีของสีกับผิวเหล็ก การเลือกวิธีการเตรียมพ้ืนผิวนั้นตองเลือกใชใหเหมาะสมกับระดับ

ความสะอาดของพ้ืนผิวที่ตองการ 

6.1 วิธีการเตรียมพื้นผิว 

วิธีการเตรียมพ้ืนผิวมีหลายวิธี ข้ึนกับชั้นคุณภาพของการเตรียมพ้ืนผิวและชนิดของสิ่งท่ีตองการขจัด

ดังตอไปนี้ 

6.1.1 ทําความสะอาดโดยใชน้ํา ตัวทําละลาย และสารเคมี 

(1) ฉีดน้ํา เปนการฉีดน้ําไปยังผิวเหล็ก แรงดันของน้ําท่ีตองการข้ึนกับชนิดของสิ่งที่ตองการขจัด 

เชน สิ่งสกปรกที่ละลายน้ําได สนิมขุม สีที่เสื่อมสภาพ ในกรณทีี่ตองการขจัด น้ํามัน หรือไขมัน 

ตองผสมผงซักฟอกลงไปดวยแลวตองลางดวยน้ําสะอาดอีกครั้ง 

(2) อบไอน้ํา ใชในการขจัดน้ํามันและไขมัน ถามีการใชผงซักฟอกรวมดวยตองลางดวยน้ําสะอาด

อีกครั้ง 

(3) สารอิมัลชัน ใชในการขจัดน้ํามันและไขมัน ตามดวยการลางดวยน้ําสะอาด 

(4) ดาง ใชในการขจัดน้ํามันและไขมัน ตามดวยการลางดวยน้ําสะอาด 

(5) ตัวทําละลายอินทรีย ใชในการขจัดน้ํามันและไขมัน  

(6) การกัดกรด ทําโดยการจุมองคอาคารลงในบอกรดเพ่ือขจัดสนิม และสนิมรีด การกัดกรด

สามารถกระทําไดเฉพาะในโรงงานที่มีการควบคุมอยางดีเทานั้น 

6.1.2 การทําความสะอาดดวยเครื่องมือ 

(1) เครื่องมือที่ใชแรงคน เปนอุปกรณท่ีตองใชแรงคนในการทําความสะอาด เชน แปรงลวด 

กระดาษทราย ผาทราย 

(2) เครื่องมือที่ใชไฟฟา เปนเครื่องมือกลที่ตองใชไฟฟาในการขับเคลื่อน เชน เครื่องขัดตาง ๆ  

ปนเข็ม 

6.1.3 การทําความสะอาดแบบพนขัด 

(1) การพนขัดแบบแหง เปนการทําความสะอาดผิวดวยการพนสารขัดถู โดยใชแรงดันจากลมพา

สารขัดถูผานหัวพนไปปะทะกับพ้ืนผิวดวยความเร็วสูง สามารถขจัด สีเคลือบ สนิม  

สนิมรีดได 
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(2) การพนขัดแบบเปยกเชนเดียวกับการพนขัดแบบแหง แตมีการเติมน้ําเขาไปในระบบพน  

ชวยลดปญหาการฟุงกระจายของฝุนได 

6.1.4  การพนน้ําแรงดันสูง 

การพนน้ําแรงดันสูงเปนการใชน้ําแรงดันสูงพนใสพ้ืนผิวที่จะทําความสะอาด แรงดันของน้ํา 

ที่ตองการข้ึนกับชนิดของสิ่งที่ตองการขจัด เชน สิ่งสกปรกที่ละลายน้ําได สนิมขุม สีที่เสื่อมสภาพ  

ในกรณีที่ตองการขจัดน้ํามัน หรือไขมัน ตองผสมผงซักฟอกลงไปดวยแลวตองลางดวยน้ําสะอาด 

อีกครั้ง การพนน้ําแรงดันสูงแบงเปน 2 ระดับ คือ 

(1) การพนน้ําแรงดันสูง (แรงดันน้ํา 70 - 170 เมกะปาสคาล) 

(2) การพนน้ําแรงดันสูงยิง่ยวด (แรงดันน้ํามากกวา 170 เมกะปาสคาล) 

6.1.5  การทําความสะอาดดวยเปลวไฟ 

การทําความสะอาดดวยเปลวไฟเปนการใชเปลวไฟจากกาซอะเซทิลีนทําความสะอาดผิว 

สามารถขจัดสนิม สนิมรีด หลังจากใชเปลวไฟแลว ตองใชเครื่องขัดแปลงลวดทําความสะอาดฝุน

และสิ่งปนเปอนกอนการทาส ี

6.2 ชั้นคุณภาพของการเตรียมพื้นผิว 

การเตรียมพ้ืนผิวแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ การเตรียมพ้ืนผิวทั้งองคอาคาร และการเตรียมพ้ืนผิว

บางสวนขององคอาคาร 

(1) การเตรียมพ้ืนผิวทั้งองคอาคาร สนิม สนิมรีด สีเคลือบที่มีอยู และสิ่งแปลกปลอมจะถูกขจัดออก

ทั้งหมดจนเหลือแตผิวเหล็ก ไดแก ชั้นคุณภาพ Sa, St, Fl และ Be ตาม ตารางท่ี 4 

(2) การเตรียมพ้ืนผิวบางสวน สนิม และสิ่งแปลกปลอมจะถูกขจัดออก แตสีเคลือบ และโลหะเคลือบ 

ที่ติดแนนยังคงเหลืออยู ไดแก ชั้นคุณภาพ P Sa, P St และ P Ma ตาม ตารางท่ี 5 

กอนท่ีจะดําเนินการทาสี ตองทําใหผิวเหล็กที่เปยกจากการเตรียมพ้ืนผิวแหงกอน สนิมท่ีเกิดขึ้นทันที 

(flash rust) หลังจากการเตรียมพ้ืนผิวตองถูกขจัดออก 
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ตารางที ่4 ชั้นคุณภาพของการเตรียมพื้นผิว สําหรับการเตรียมพื้นผิวทั้งองคอาคาร 

(ขอ 6.2) 

ชั้นคุณภาพของ

การเตรียมพื้นผิว 

วิธีการเตรียม

พื้นผิว 
คุณลักษณะของผิวท่ีเตรียม การใชงาน 

Sa 1 

ทําความสะอาด

แบบพนขัด 

สนิมรีด สนิม สเีคลือบ และสิ่งแปลกปลอมที่ติดแบบ 

หลวม ๆ ถูกขจัดออก 

ก) พ้ืนผิวที่ไมมี

การทาสี 

ข) พ้ืนผิวที่มีการ

ทาสี ถามีการขจัด

สีเคลือบในระดับท่ี

สอดคลองกับชั้น

คุณภาพ 

Sa 2 
สนิมรีด สนิม สเีคลือบ และสิ่งแปลกปลอมสวนใหญ ถูกขจัด

ออก คงเหลือไดเฉพาะสวนที่ยึดติดแนนเทานั้น 

Sa 2 ½ 

สนิมรีด สนิม สเีคลือบ และสิ่งแปลกปลอม ถูกขจัดออก ยอมให

เหลือไดเฉพาะคราบเล็กนอยที่มีลักษณะเปนจุด หรือเปนแถบ

เทานั้น 

Sa 3 สนิมรีด สนิม สเีคลือบ และสิ่งแปลกปลอม ถูกขจัดออกจนหมด 

St 2 

เครื่องมือใชแรงคน 

เครื่องมือใชไฟฟา 

สนิมรีด สนิม สเีคลือบ และสิ่งแปลกปลอมที่ติดแบบ 

หลวม ๆ ถูกขจัดออก 

St 3 
สนิมรีด สนิม สเีคลือบ และสิ่งแปลกปลอมที่ติดแบบ 

หลวม ๆ ถูกขจัดออก แตตองสะอาดกวาระดับ St 2 สามารถ

เห็นเงาของโลหะพื้นได 

Fl 
ทําความสะอาดดวย

เปลวไฟ 
สนิมรีด สนิม สเีคลือบ และสิ่งแปลกปลอม ถูกขจัดออก  

อาจทําใหเกิดการ

เปลี่ยนสีของ

พ้ืนผิว 

Be การกัดกรด 

สนิมรีด สนิม สเีคลือบที่เหลือ และสิ่งแปลกปลอม ถูกขจัดออก

โดยสมบูรณ (สีเคลือบตองถูกขจัดออกดวยวิธีการท่ีเหมาะสม

กอนการกัดกรด) 

เชน กอนการชุบ

สังกะส ี
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ตารางที ่5 ชั้นคุณภาพของการเตรียมพื้นผิว สําหรับการเตรียมพื้นผิวบางสวนขององคอาคาร 

(ขอ 6.2) 

ชั้นคุณภาพของ

การเตรียมพื้นผิว 

วิธีการ

เตรียมพื้นผิว 
คุณลักษณะของผิวท่ีเตรียม การใชงาน 

P Sa 2 

ทําความ

สะอาดแบบ

พนขัด

เฉพาะที่ 

มสีีเคลือบที่ติดแนนอยู สําหรับพื้นผิวสวนอื่น ๆ ตองขจัดสีเคลือบหลวม 

สนิมรีดสวนใหญ สนิม และสิ่งแปลกปลอมออก คงเหลือไดเฉพาะสวนที่

ยึดติดแนนเทานั้น 

สําหรับเตรียม

พ้ืนผิวเหล็กโดยท่ี

ยังมีสีเคลือบ

บางสวนคงอยู 

P Sa 2 ½ 

มสีีเคลือบที่ติดแนนอยู สําหรับพื้นผิวสวนอื่น ๆ ตองขจัดสีเคลือบหลวม 

สนิมรีด สนิม และสิ่งแปลกปลอมออก ยอมใหเหลือไดเฉพาะคราบ

เล็กนอยที่มีลักษณะเปนจุด หรือเปนแถบเทานั้น 

P Sa 3 
มสีีเคลือบที่ติดแนนอยู สําหรับพื้นผิวสวนอื่น ๆ ตองขจัดสีเคลือบหลวม 

สนิมรีด สนิม และสิ่งแปลกปลอมออกจนหมด 

P Ma 
เครื่องขัด

เฉพาะที่ 

มสีีเคลือบที่ติดแนนอยู สําหรับพื้นผิวสวนอื่น ๆ ตองขจัดสีเคลือบหลวม 

สนิมรีด สนิม และสิ่งแปลกปลอมออก ยอมใหเหลือไดเฉพาะคราบ

เล็กนอยที่มีลักษณะเปนจุด หรือเปนแถบเทานั้น 

P St 2 เครื่องมือใช

แรงคน 

เครื่องมือใช

ไฟฟา

เฉพาะที่ 

มสีีเคลือบที่ติดแนนอยู สําหรับพื้นผิวสวนอื่น ๆ ตองขจัดสีเคลือบ  

สนิมรีด สนิม และสิ่งแปลกปลอมที่ติดแบบหลวม ๆ ออก  

P St 3 

มสีีเคลือบที่ติดแนนอยู สําหรับพื้นผิวสวนอื่น ๆ ตองขจัดสีเคลือบ  

สนิมรีด สนิม และสิ่งแปลกปลอมที่ติดแบบหลวม ๆ ออก แตตองสะอาด

กวาระดับ P St 2 สามารถเห็นเงาของโลหะพื้นได 
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บทที่ 7  
ระบบสีปองกันการกัดกรอน 

ระบบสีปองกันการกัดกรอนสําหรับอาคารเหล็กโครงสรางรูปพรรณในแตละสภาพแวดลอมตามตารางที่ 7 

ถึงตารางท่ี 14 และการเลือกใชระบบสีปองกันการกัดกรอนตองพิจารณารายละเอียดดังตอไปนี ้

7.1 ตองมีการตรวจสอบการเขากันไดของสีจากผูผลิตสีกอนเสมอ ทั้งการเขากันไดของสีแตละชั้นที่ทา  

และการเขากันไดของสีเกาที่มีอยูเดิมกับสีใหมที่ทาทับในข้ันตอนของการบํารุงรักษา 

7.2 หากตองการใชระบบสีอ่ืน ๆ ที่ไมตรงกับในตารางที่ 7 ถึงตารางที่ 14 ระบบสีที่ใชตองผานการทดสอบตาม

วิธีการที่กําหนดในบทที่ 8 จึงจะใชได ยกเวนระบบสีที่เปนสวนหนึ่งของระบบกันไฟท่ีมีประสิทธิภาพ 

ในการปองกันการกัดกรอนและมีผลทดสอบยืนยัน 

7.3 การเตรียมพ้ืนผิวขององคอาคารเหล็กกอนการทาสีในมาตรฐานนี้ กําหนดใหใชระดับชั้นคุณภาพ 

ของการเตรียมพ้ืนผิวตามตารางที่ 6 หากตองการใชระดับชั้นคุณภาพของการเตรียมพื้นผิวเปนระดับอื่น 

ระบบสีที่ทาลงบนองคอาคารเหล็กตองผานการทดสอบตามวิธีการท่ีกําหนดในบทที ่8 จึงจะใชได 

ตารางที ่6 ระดับการเตรียมพื้นผิวขั้นต่ําสําหรับระบบสีปองกันการกัดกรอน 

(ขอ 7.3) 

ชนิดของตวัยึดประสานของสีรองพ้ืน ระดับการเตรียมพ้ืนผิวข้ันต่ํา 

อัลคดิ (AK) 
St 3 สําหรับอายุใชงานของระบบสีไมเกิน 5 ป 

Sa 2 ½ สําหรับอายุใชงานของระบบสีเกิน 5 ป 

อะครีลิก (AY) 

อีพ็อกซี (EP) 

พอลิยูรีเทน (PUR) 

St 3 สําหรับอายุใชงานของระบบสีไมเกิน 10 ป 

Sa 2 ½ สําหรับอายุใชงานของระบบสีเกิน 10 ป 

คลอริเนตเต็ด รับเบอร (CR) 

เอทิล ซิลิเกต (ESI) 

อีพ็อกซี คอมบิเนชั่น (EPC) 

พอลิไวนิลคลอไรด (PVC) 

Sa 2 ½   
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ตารางที ่7 ระบบสีปองกันการกัดกรอนสําหรับสภาพแวดลอม C1 และ C2 

low-alloy carbon steel:  ระดับการเตรียมพื้นผิวเปนไปตามตารางที่ 6  

ระบบสี

หมายเลข 

สีรองพื้น สีทับหนา รวม 

อายุใชงาน (ป) ตัวยึด

ประสาน 

ชนิดสี

รองพื้น 

จํานวน

ชั้น 

NDFT 

(m) 
ตัวยึดประสาน 

จํานวน

ชั้น 

NDFT 

(m) 
A2.01 AK Misc. 1 40 AK 2 80 2 ถึง 5 

A2.02 AK Misc. 1-2 80 AK 2-3 120 5 ถึง 10 

A2.03 AK Misc. 1-2 80 AK, AY 2-4 160  5 ถึง 10 

A2.04 AK Misc. 1-2 100 - 1-2 100 5 ถึง 10 

A2.05 AY Misc. 1-2 80 AY 2-4 160  5 ถึง 10 

A2.06 EP Misc. 1-2 80 
EP, PUR 

Aliphatic 
2-3 120  5 ถึง 10 

A2.07 EP Misc. 1-2 80 
EP, PUR 

Aliphatic 
2-4 160 5 ถึง 10 

A2.08 
EP, PUR, 

ESI 
Zn (R) 1 60 - 1 60  5 ถึง 10 

หมายเหต ุ 1.  ตัวยึดประสาน AK =  อัลคิด  AY =  อะครีลิก  CR = คลอริเนตเต็ด รับเบอร 

      EP =  อีพ็อกซ ี  ESI = เอทิล ซิลิเกต  PUR  =  พอลิยูรีเทน  

      EPC =  อีพ็อกซี คอมบิเนชั่น   PVC  =  พอลิไวนิลคลอไรด 

 2.  ชนิดของสีรองพ้ืน Zn (R)  =  Zinc-rich primer (ปริมาณของ Zinc ไมต่ํากวารอยละ 80 โดยน้ําหนัก) 

     Misc.  =  สีรองพ้ืนที่มีผงสีปองกันการกัดกรอนชนิดอ่ืน ๆ 

 3.  NDFT  =  ความหนาฟลมแหงระบุ 
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ตารางที ่8 ระบบสีปองกันการกัดกรอนสําหรับสภาพแวดลอม C3 

low-alloy carbon steel:  ระดับการเตรียมพื้นผิวเปนไปตามตารางที่ 6   

ระบบสี

หมายเลข 

สีรองพื้น สีทับหนา รวม 

อายุใชงาน (ป) 
ตัวยึดประสาน 

ชนิดสี

รอง

พื้น 

จํานวน

ชั้น 

NDFT 

(m) 
ตัวยึดประสาน 

จํานวน

ชั้น 

NDFT 

(m) 

A3.01 AK Misc. 1-2 80 AK 2-3 120 2 ถึง 5 

A3.02 AK Misc. 1-2 80 AK 2-4 160  5 ถึง 10 

A3.03 AK Misc. 1-2 80 AK 3-5 200  5 ถึง 10 

A3.04 AK Misc. 1-2 80 AY 3-5 200  5 ถึง 10 

A3.05 AY Misc. 1-2 80 AY 2-4 160  5 ถึง 10 

A3.06 AY Misc. 1-2 80 AY 3-5 200  5 ถึง 10 

A3.07 EP Misc. 1 80 EP, PUR Aliphatic 2-3 120 2 ถึง 5 

A3.08 EP Misc. 1 80 EP, PUR Aliphatic 2-4 160  5 ถึง 10 

A3.09 EP Misc. 1 80 EP, PUR Aliphatic  3-5 200  10 ถึง 15 

A3.10 EP, PUR, ESI Zn (R) 1 60 - 1 60  5 ถึง 10 

A3.11 EP, PUR, ESI Zn (R) 1 60 EP, PUR Aliphatic 2 160  10 ถึง 15 

A3.12 EP, PUR, ESI Zn (R) 1 60 AY 2-3 160  5 ถึง 10 

A3.13 EP, PUR Zn (R) 1 60 AY 3 200  10 ถึง 15 

หมายเหต ุ 1.  ตัวยึดประสาน AK =  อัลคิด  AY =  อะครีลิก   CR = คลอริเนตเต็ด รับเบอร 

      EP =  อีพ็อกซ ี  ESI = เอทิล ซิลิเกต  PUR  =  พอลิยูรีเทน  

      EPC =  อีพ็อกซี คอมบิเนชั่น   PVC  =  พอลิไวนิลคลอไรด 

 2.  ชนิดของสีรองพ้ืน Zn (R)  =  Zinc-rich primer (ปริมาณของ Zinc ไมต่ํากวารอยละ 80  โดยน้ําหนัก) 

     Misc. =  สีรองพ้ืนที่มีผงสีปองกันการกัดกรอนชนิดอ่ืน ๆ 

 3.  NDFT  =  ความหนาฟลมแหงระบุ 
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ตารางที ่9 ระบบสีปองกันการกัดกรอนสําหรับสภาพแวดลอม C4 

low-alloy carbon steel:  ระดับการเตรียมพื้นผิวเปนไปตามตารางที่ 6   

ระบบสี

หมายเลข 

สีรองพื้น สีทับหนา รวม 

อายุใชงาน (ป) 

ตัวยึดประสาน 
ชนิดสี

รองพื้น 

จํานวน

ชั้น 

NDFT 

(m) 
ตัวยึดประสาน 

จํานวน

ชั้น 

NDFT 

(m) 

A4.01 AK Misc. 1-2 80 AK 3-5 200 2 ถึง 5 

A4.02 AK Misc. 1-2 80 AY 3-5 200 2 ถึง 5 

A4.03 AK Misc. 1-2 80 AY 3-5 240  5 ถึง 10 

A4.04 AY Misc. 1-2 80 AY 3-5 200 2 ถึง 5 

A4.05 AY Misc. 1-2 80 AY 3-5 240  5 ถึง 10 

A4.06 EP Misc. 1-2 160 AY 2-3 200 2 ถึง 5 

A4.07 EP Misc. 1-2 160 AY 2-3 280  5 ถึง 10 

A4.08 EP Misc. 1 80 EP, PUR Aliphatic 2-3 240  5 ถึง 10 

A4.09 EP Misc. 1 80 EP, PUR Aliphatic  2-3 280  10 ถึง 15 

A4.10 EP, PUR, ESI Zn (R) 1 60 AY 2-3 160 2 ถึง 5 

A4.11 EP, PUR, ESI Zn (R) 1 60 AY 2-4 200  5 ถึง 10 

A4.12 EP, PUR, ESI Zn (R) 1 60 AY 3-4 240  10 ถึง 15 

A4.13 EP, PUR, ESI Zn (R) 1 60 EP, PUR Aliphatic 2-3 160 2 ถึง 5 

A4.14 EP, PUR, ESI Zn (R) 1 60 EP, PUR Aliphatic  2-3 200  5 ถึง 10 

A4.15 EP, PUR, ESI Zn (R) 1 60 EP, PUR Aliphatic  3-4 240  10 ถึง 15 

A4.16 ESI Zn (R) 1 60 - 1 60 2 ถึง 5 

A4.17 EP, PUR, ESI Zn (R) 1 60 EP, PUR Aliphatic 1-2 200 2 ถึง 5 
A4.18 EP, PUR, ESI Zn (R) 1 60 EP, PUR Aliphatic  1-2 240 7.5 – 15 
A4.19 EP Misc. 1 200 PUR Aliphatic  1 240 7.5 - 15 

หมายเหต ุ 1.  ตัวยึดประสาน AK =  อัลคิด  AY =  อะครีลิก   CR = คลอริเนตเต็ด รับเบอร 

      EP =  อีพ็อกซ ี  ESI = เอทิล ซิลิเกต  PUR  =  พอลิยูรีเทน  

      EPC =  อีพ็อกซี คอมบิเนชั่น   PVC  =  พอลิไวนิลคลอไรด 

 2.  ชนิดของสีรองพ้ืน Zn (R)  =  Zinc-rich primer (ปริมาณของ Zinc ไมต่ํากวารอยละ 80 โดยน้ําหนัก) 

     Misc. =  สีรองพ้ืนที่มีผงสีปองกันการกัดกรอนชนิดอ่ืน ๆ 

 3.  NDFT  =  ความหนาฟลมแหงระบุ 
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ตารางที ่10 ระบบสีปองกันการกัดกรอนสําหรับสภาพแวดลอม C5-I และ C5-M 

low-alloy carbon steel:  ระดับการเตรียมพื้นผิวเปนไปตามตารางที่ 6   

ระบบสี

หมายเลข 

สีรองพื้น สีทับหนา รวม 

อายุใชงาน (ป) 
ตัวยึดประสาน 

ชนิดสี

รองพื้น 

จํานวน

ชั้น 

NDFT 

(m) 
ตัวยึดประสาน 

จํานวน

ชั้น 

NDFT 

(m) 

C5-I 

A5I.01 EP, PUR Misc. 1-2 120 AY 3-4 200 2 ถึง 5 

A5I.02 EP, PUR Misc. 1 80 EP, PUR Aliphatic 3-4 320  10 ถึง 15 

A5I.03 EP, PUR Misc. 1 150 EP, PUR Aliphatic  2 300  5 ถึง 10 

A5I.04 EP, PUR, ESI Zn (R) 1 60 EP, PUR Aliphatic 3-4 240  5 ถึง 10 

A5I.05 EP, PUR, ESI Zn (R) 1 60 EP, PUR Aliphatic  3-5 320  10 ถึง 15 

A5I.06 EP, PUR, ESI Zn (R) 1 60 AY, CR, PVC 4-5 320  5 ถึง 10 

C5-M 

A5M.01 EP, PUR Misc. 1 150 EP, PUR Aliphatic 2 300  5 ถึง 10 

A5M.02 EP, PUR Misc. 1 80 EP, PUR Aliphatic  3-4 320  10 ถึง 15 

A5M.03 EP, PUR Misc. 1 400 - 1 400  5 ถึง 10 

A5M.04 EP, PUR Misc. 1 250 EP, PUR Aliphatic 2 500  10 ถึง 15 

A5M.05 EP, PUR, ESI Zn (R) 1 60 EP, PUR Aliphatic  4 240  5 ถึง 10 

A5M.06 EP, PUR, ESI Zn (R) 1 60 EP, PUR Aliphatic 4-5 320  10 ถึง 15 

A5M.07 EP, PUR, ESI Zn (R) 1 60 EPC 3-4 400  15 ถึง 20 

A5M.08 EPC Misc. 1 100 EPC 3 300  5 ถึง 10 

หมายเหต ุ 1.  ตัวยึดประสาน AK =  อัลคิด  AY =  อะครีลิก   CR = คลอริเนตเต็ด รับเบอร 

      EP =  อีพ็อกซ ี  ESI = เอทิล ซิลิเกต  PUR  =  พอลิยูรีเทน  

      EPC =  อีพ็อกซี คอมบิเนชั่น   PVC  =  พอลิไวนิลคลอไรด 

 2.  ชนิดของสีรองพ้ืน Zn (R)  =  Zinc-rich primer (ปริมาณของ Zinc ไมต่ํากวารอยละ 80 โดยน้ําหนัก) 

     Misc.  =  สีรองพ้ืนที่มีผงสีปองกันการกัดกรอนชนิดอ่ืน ๆ 

 3.  NDFT  =  ความหนาฟลมแหงระบุ 
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ตารางที ่11 ระบบสีปองกันการกัดกรอนเหล็กชบุสังกะสีเคลือบสีสําหรับสภาพแวดลอม C1 และ C2 

hot-dip-galvanized steel   

ระบบสี

หมายเลข 

สีรองพื้น สีทับหนา รวม 

อายุใชงาน (ป) 
ตัวยึดประสาน 

จํานวน

ชั้น 

NDFT 

(m) 
ตัวยึดประสาน 

จํานวน

ชั้น 

NDFT 

(m) 

A7.01 - - - PVC 1 80  5 ถึง 10 

A7.02 PVC 1 40 PVC 2 120  5 ถึง 10 

A7.03 PVC 1 80 PVC 2 160  10 ถึง 15 

A7.04 PVC 1 80 PVC 3 240  10 ถึง 15 

A7.05 -  - AY 1 80  5 ถึง 10 

A7.06 AY 1 40 AY 2 120  5 ถึง 10 

A7.07 AY 1 80 AY 2 160  10 ถึง 15 

A7.08 AY 1 80 AY 3 240  10 ถึง 15 

A7.09 - - - EP, PUR Aliphatic 1 80  5 ถึง 10 

A7.10 EP, PUR 1 60 EP, PUR Aliphatic  2 120  10 ถึง 15 

A7.11 EP, PUR 1 80 EP, PUR Aliphatic 2 160  15 ถึง 20 

A7.12 EP, PUR 1 80 EP, PUR Aliphatic  3 240  15 ถึง 20 

A7.13 EP, PUR 1 80 EP, PUR Aliphatic 3 320  15 ถึง 20 

หมายเหต ุ 1.  ตัวยึดประสาน AK =  อัลคิด  AY =  อะครีลิก   CR = คลอริเนตเต็ด รับเบอร 

      EP =  อีพ็อกซ ี ESI = เอทิล ซิลิเกต  PUR  =  พอลิยูรีเทน  

      EPC =  อีพ็อกซี คอมบิเนชั่น    PVC  =  พอลิไวนิลคลอไรด 

 2.  NDFT  =  ความหนาฟลมแหงระบุ 
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ตารางที ่12 ระบบสีปองกันการกัดกรอนเหล็กชบุสังกะสีเคลือบสีสําหรับสภาพแวดลอม C3 

hot-dip-galvanized steel   

ระบบสี

หมายเลข 

สีรองพื้น สีทับหนา รวม 

อายุใชงาน (ป) 
ตัวยึดประสาน 

จํานวน

ชั้น 

NDFT 

(m) 
ตัวยึดประสาน 

จํานวน

ชั้น 

NDFT 

(m) 

A7.01 - - - PVC 1 80 2 ถึง 5 

A7.02 PVC 1 40 PVC 2 120  5 ถึง 10 

A7.03 PVC 1 80 PVC 2 160  5 ถึง 10 

A7.04 PVC 1 80 PVC 3 240  5 ถึง 10 

A7.05 -  - AY 1 80 2 ถึง 5 

A7.06 AY 1 40 AY 2 120  5 ถึง 10 

A7.07 AY 1 80 AY 2 160  5 ถึง 10 

A7.08 AY 1 80 AY 3 240  5 ถึง 10 

A7.09 - - - EP, PUR Aliphatic 1 80  5 ถึง 10 

A7.10 EP, PUR 1 60 EP, PUR Aliphatic  2 120  5 ถึง 10 

A7.11 EP, PUR 1 80 EP, PUR Aliphatic 2 160  10 ถึง 15 

A7.12 EP, PUR 1 80 EP, PUR Aliphatic  3 240  15 ถึง 20 

A7.13 EP, PUR 1 80 EP, PUR Aliphatic 3 320  15 ถึง 20 

หมายเหต ุ 1.  ตัวยึดประสาน AK =  อัลคิด  AY =  อะครีลิก   CR = คลอริเนตเต็ด รับเบอร 

      EP =  อีพ็อกซ ี ESI = เอทิล ซิลิเกต  PUR  =  พอลิยูรีเทน  

      EPC =  อีพ็อกซี คอมบิเนชั่น    PVC  =  พอลิไวนิลคลอไรด 

 2.  NDFT  =  ความหนาฟลมแหงระบุ 
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ตารางที ่13 ระบบสีปองกันการกัดกรอนเหล็กชบุสังกะสีเคลือบสีสําหรับสภาพแวดลอม C4 

hot-dip-galvanized steel   

ระบบสี

หมายเลข 

สีรองพื้น สีทับหนา รวม 

อายุใชงาน (ป) 
ตัวยึดประสาน 

จํานวน

ชั้น 

NDFT 

(m) 
ตัวยึดประสาน 

จํานวน

ชั้น 

NDFT 

(m) 

A7.03 PVC 1 80 PVC 2 160  5 ถึง 10 

A7.04 PVC 1 80 PVC 3 240  5 ถึง 10 

A7.07 AY 1 80 AY 2 160  5 ถึง 10 

A7.08 AY 1 80 AY 3 240  5 ถึง 10 

A7.10 EP, PUR 1 60 EP, PUR Aliphatic  2 120  5 ถึง 10 

A7.11 EP, PUR 1 80 EP, PUR Aliphatic 2 160  10 ถึง 15 

A7.12 EP, PUR 1 80 EP, PUR Aliphatic  3 240  15 ถึง 20 

A7.13 EP, PUR 1 80 EP, PUR Aliphatic 3 320  15 ถึง 20 

หมายเหต ุ 1.  ตัวยึดประสาน AK =  อัลคิด  AY =  อะครีลิก   CR = คลอริเนตเต็ด รับเบอร 

      EP =  อีพ็อกซ ี ESI = เอทิล ซิลิเกต  PUR  =  พอลิยูรีเทน  

      EPC =  อีพ็อกซี คอมบิเนชั่น    PVC  =  พอลิไวนิลคลอไรด 

 2.  NDFT  =  ความหนาฟลมแหงระบุ 
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ตารางที ่14 ระบบสีปองกันการกัดกรอนเหล็กชบุสังกะสีเคลือบสีสําหรับสภาพแวดลอม C5-I และ C5-M 

hot-dip-galvanized steel   

ระบบสี

หมายเลข 

สีรองพื้น สีทับหนา รวม 

อายุใชงาน (ป) 
ตัวยึดประสาน 

จํานวน

ชั้น 

NDFT 

(m) 
ตัวยึดประสาน 

จํานวน

ชั้น 

NDFT 

(m) 

A7.03 PVC 1 80 PVC 2 160 2 ถึง 5 

A7.04 PVC 1 80 PVC 3 240 2 ถึง 5 

A7.07 AY 1 80 AY 2 160 2 ถึง 5 

A7.08 AY 1 80 AY 3 240 2 ถึง 5 

A7.10 EP, PUR 1 60 EP, PUR Aliphatic  2 120 2 ถึง 5 

A7.11 EP, PUR 1 80 EP, PUR Aliphatic 2 160  5 ถึง 10 

A7.12 EP, PUR 1 80 EP, PUR Aliphatic  3 240  10 ถึง 15 

A7.13 EP, PUR 1 80 EP, PUR Aliphatic 3 320  15 ถึง 20 

หมายเหต ุ 1.  ตัวยึดประสาน AK =  อัลคิด  AY =  อะครีลิก   CR = คลอริเนตเต็ด รับเบอร 

      EP =  อีพ็อกซ ี ESI = เอทิล ซิลิเกต  PUR  =  พอลิยูรีเทน  

      EPC =  อีพ็อกซี คอมบิเนชั่น    PVC  =  พอลิไวนิลคลอไรด 

 2.  NDFT  =  ความหนาฟลมแหงระบุ 
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บทที่ 8  
การทดสอบระบบสีปองกันการกัดกรอน 

วิธีการทดสอบนี้เปนการทดสอบเพ่ือประเมินระบบสีสําหรับปองกันการกัดกรอนของอาคารเหล็กโครงสราง

รูปพรรณในกรณีที่ใชระบบสีนอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในตารางท่ี 7 ถึงตารางที่ 14 หรือใชระดับชั้นคุณภาพ

ของการเตรียมพ้ืนผิวกอนการทาสีที่แตกตางไปจากระดับที่กําหนดไวในตารางท่ี 6 

8.1 การเตรียมตัวอยางทดสอบ 

8.1.1 แผนทดสอบ 

หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน แผนทดสอบตองเปนเหล็กชนิดเดียวกันกับที่ใชงานขนาด 

ไมเล็กกวา 150 มม. x 70 มม. x 2 มม. แผนทดสอบตองผานการเตรียมพ้ืนผิวโดยวิธีพนขัด 

ที่ระดับชั้นคุณภาพ Sa 2 ½ หรือ Sa 3 และมีความหยาบของผิวระหวาง 60 - 100 ไมโครเมตร 

สําหรับการพนขัดดวยเม็ดขัด หรือมีความหยาบของผิวระหวาง 40 - 70 ไมโครเมตร สําหรับ 

การพนขัดดวยโลหะ 

หมายเหต ุ - การพนขัดดวยเม็ดขัด หมายถึง การทําความสะอาดแบบพนขัดดวยเศษวัสดุคม ขนาดเล็กมาก

เชน ผงเหล็ก เศษเหล็ก หรืออะลูมิเนียมออกไซด (คอรันดัม) 

 - การพนขัดดวยโลหะ หมายถึง การทําความสะอาดแบบพนขัดดวยโลหะกลมเล็ก 

 - ในกรณีที่ตองการทดสอบระบบสีที่ทาลงบนองคอาคารที่มีระดับการเตรียมพ้ืนผิวที่แตกตางไป

จากระดับที่กําหนดไวในตารางที่ 6 ใหทําการเตรียมพื้นผิวแผนทดสอบตามระดับการเตรียม

พ้ืนผิวท่ีตองการทดสอบ 

8.1.2 จํานวนตัวอยาง 

หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหใชแผนทดสอบจํานวน 3 แผน สําหรับแตละการทดสอบ 

8.1.3 ระบบสี 

(1) เตรียมตัวอยางสีและพนสีลงบนแผนทดสอบตามคําแนะนําของผูผลิตสี ใหไดความหนา 

ของฟลมเม่ือแหงตามที่กําหนด โดยมีความคลาดเคลื่อนไดไมเกินรอยละ 20 สีแตละชั้นตองมี

ความหนาสม่ําเสมอ ตองไมไหลเปนทาง ไมยอย ไมมีรอยวางรอยรูเข็มรอยยน หรือการพุพอง 

มีความเงาสม่ําเสมอ 

(2) หากมิได กําหนดไว เปนอยางอ่ืน ตองเก็บแผนทดสอบที่พนสีแลวไวใน ท่ีท่ี มีอุณหภูม ิ

 (23  2) องศาเซลเซียส และมีความชื้นสัมพัทธรอยละ (50  5) หรือในท่ีที่มีอุณหภูมิ  
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(20  2) องศาเซลเซียส และมีความชื้นสัมพัทธรอยละ (65  5) เปนเวลา 3 สัปดาหกอน

การทดสอบ 

(3) ที่ขอบและดานหลังของแผนทดสอบควรมีระบบปองกันการกัดกรอนที่เหมาะสม 

8.2 การทดสอบ 

8.2.1 ทั่วไป 

(1) รายการทดสอบ และระยะเวลาที่ ใช ในการทดสอบความคงทนของระบบสีสําหรับ

สภาพแวดลอมตาง ๆ เปนไปตามขอ 8.2.2 

(2) ในทุกรายการทดสอบ ตัวอยางทดสอบตองผานเกณฑตามขอ 8.2.3 อยางนอยจํานวน  

2 ตัวอยางในจํานวน 3 ตัวอยาง จึงจะถือวายอมรับได 

8.2.2 รายการทดสอบ 

รายการทดสอบความคงทนของระบบสมีีดังตอไปนี ้

(1) การทดสอบการติดแนนของสีท่ีเคลือบ (กอนและหลังการทดสอบโดยวิธีเรงสภาวะ) (ขอ 8.3 

หรือ ขอ 8.4) 

(2) การทดสอบความคงทนของสีโดยวิธีเรงสภาวะ 

(ก) การทดสอบความทนความชื้นภายใตการควบแนนตอเนื่อง (ขอ 8.5) 

(ข) การทดสอบความทนละอองน้ําเกลือ (ขอ 8.6) 

ตารางที่ 15 และตารางที่ 16 กําหนดระยะเวลาที่ใชในการทดสอบความคงทนของระบบสีโดย

วิธีเรงสภาวะสําหรับสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่ใชกับพื้นผิวเหล็ก และพ้ืนผิวเหล็กชุบสังกะสีตามลําดับ 
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ตารางที ่15 ระยะเวลาท่ีใชในการทดสอบความคงทนของระบบสี (โดยวิธีเรงสภาวะ) ทีใ่ชกับพื้นผิวเหล็ก 

(ขอ 8.2.2) 

ระดบัความรุนแรง ของ

สภาพแวดลอม 
ระดบัความคงทนท่ีตองการ 

ระยะเวลาที่ใชในการทดสอบ (ชัว่โมง) 

ความทนความชื้นภายใต

การควบแนนตอเนื่อง 
ความทนละอองน้ําเกลือ 

C1 และ C2 

ต่ํา (2 ถึง 5 ป) 

ปานกลาง ( 5 ถึง 10 ป) 

สูง ( 10 ป) 

48 

48 

120 

- 

- 

- 

C3 

ต่ํา (2 ถึง 5 ป) 

ปานกลาง ( 5 ถึง 10 ป) 

สูง ( 10 ป) 

48 

120 

240 

120 

240 

480 

C4 

ต่ํา (2 ถึง 5 ป) 

ปานกลาง ( 5 ถึง 10 ป) 

สูง ( 10 ป) 

120 

240 

480 

240 

480 

720 

C5-I 

ต่ํา (2 ถึง 5 ป) 

ปานกลาง ( 5 ถึง 10 ป) 

สูง ( 10 ป) 

240 

480 

720 

480 

720 

1440 

C5-M 

ต่ํา (2 ถึง 5 ป) 

ปานกลาง ( 5 ถึง 10 ป) 

สูง ( 10 ป) 

240 

480 

720 

480 

720 

1,440 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานความคงทนของอาคารเหล็กโครงสรางรูปพรรณ หนาที่ 36

 

ตารางที ่16 ระยะเวลาท่ีใชในการทดสอบความคงทนของระบบส ี(โดยวิธีเรงสภาวะ) ที่ใชกับพื้นผิวเหล็ก

ชุบสังกะสี 

(ขอ 8.2.2) 

ระดับความรุนแรง             

ของสภาพแวดลอม 
ระดับความคงทนท่ีตองการ 

ระยะเวลาท่ีใชในการทดสอบ 

(ชั่วโมง) 

ความทนความชื้นภายใตการ

ควบแนนตอเนื่อง 

C1 และ C2 

ต่ํา (2 ถึง 5 ป) 

ปานกลาง ( 5 ถึง 10 ป) 

สูง ( 10 ป) 

240 

240 

240 

C3 

ต่ํา (2 ถึง 5 ป) 

ปานกลาง ( 5 ถึง 10 ป) 

สูง ( 10 ป) 

240 

240 

240 

C4 

ต่ํา (2 ถึง 5 ป) 

ปานกลาง ( 5 ถึง 10 ป) 

สูง ( 10 ป) 

240 

240 

480 

C5-I 

ต่ํา (2 ถึง 5 ป) 

ปานกลาง ( 5 ถึง 10 ป) 

สูง ( 10 ป) 

240 

480 

720 

C5-M 

ต่ํา (2 ถึง 5 ป) 

ปานกลาง ( 5 ถึง 10 ป) 

สูง ( 10 ป) 

240 

480 

720 

8.2.3 คุณลักษณะที่ตองการ 

(1) กรณีความหนาฟลมแหงระบุไมเกิน 250 ไมโครเมตร เมื่อทดสอบการติดแนนของสีท่ีเคลือบ

ตาม ขอ 8.3 แลว ระดับการติดแนนของสีตองอยูท่ีระดับ 0 หรือ 1 

(2) กรณีความหนาฟลมแหงระบุเกิน 250 ไมโครเมตร เมื่อทดสอบการติดแนนของสีที่เคลือบตาม 

ขอ 8.4 แลว สีเคลือบตองไมหลุดออกจากแผนทดสอบจนกวาหนวยแรงดึงจะเทากับ 

5 เมกะปาสคาล หรือมากกวา 
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(3) เมื่อทดสอบความคงทนของสีโดยวิธีเรงสภาวะตามขอ 8.5 และขอ 8.6 แลว ผิวเคลือบของชิ้น

ทดสอบตองไมพอง ยน หลุดลอน หรือมีรอยแยกรอยแตก 

(4) เมื่อทดสอบความทนละอองน้ําเกลือของสีตามขอ 8.6 แลว สนิมที่เกิดขึ้น (M) คํานวณตาม

สมการขางลางตองไมเกิน 1 มม. 

2
WCM        (1) 

 

ในที่นี ้ M = ความกวางเฉลี่ ยของสนิมแตละขางของรอยกรีดหลังจากทดสอบความทน 

ละอองน้ําเกลือ (มิลลิเมตร) 

 C = ความกวางสูงสุดของสนิมในแนวตั้งฉากกับรอยกรีด (มิลลิเมตร) 

 W = ความกวางของรอยกรีด (มิลลิเมตร) 

8.3 การทดสอบการติดแนนของสีที่เคลือบ กรณีความหนาฟลมแหงระบุไมเกิน 250 ไมโครเมตร 

8.3.1 เครื่องมือ 

(1) มีดที่มีปลายแหลม ท่ีมีมุมของคมมีด ระหวาง 20 ถึง 30  
(2) แถบกาวใส กวาง 25 มม. ท่ีมีความแรงยึดติด (10  1) นิวตันตอความกวาง 25 มม. 

(ตามขอมูลผูผลิต) 

(3) แวนขยาย ที่มีกําลังขยาย สองเทา หรือสามเทา 

(4) แปรงออนนุม 

8.3.2 สภาวะทดสอบ 

หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหทําการทดสอบที่อุณหภูมิ (23  2) องศาเซลเซียส 

ความชื้นสัมพัทธรอยละ (50  5) 

8.3.3 จํานวนรอยกรีด และระยะหาง 

จํานวนรอยกรีดในแนวขนานกับความยาวแผนทดสอบ และในแนวตั้งฉากกับความยาวแผน

ทดสอบแนวละ 6 เสน ตัดกันเปนตาราง โดยมีระยะหางระหวางรอยกรีดดังนี ้

ความหนาฟลม ไมเกิน 60 ไมโครเมตร   ระยะหางรอยกรีด 1 มม. 

ความหนาฟลม 61 ไมโครเมตร ถึง 120 ไมโครเมตร ระยะหางรอยกรีด 2 มม. 

ความหนาฟลม 121 ไมโครเมตร ถึง 250 ไมโครเมตร ระยะหางรอยกรีด 3 มม. 
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8.3.4  การทดสอบ 

(1) ใชมีดที่มีปลายแหลมกรีดแผนทดสอบจากขอ 8.1 ใหเปนรอยลึกถึงเนื้อโลหะดวยแรงกด 

และความเร็วคงท่ี ใหมีจํานวนและระยะหางตามขอ 8.3.3 

(2) ใชแปรงออนนุมปดไปมาเบา ๆ หลาย ๆ ครั้งตามแนวทแยงมุมของตารางรอยกรีดทั้งสองแนว 

(3) ใชแถบกาวใสความยาวประมาณ 75 มม. ปดทับตารางรอยกรีดตามความยาวของ 

แผนทดสอบ ใชนิ้วกดรีดแถบกาวใหติดแนบสนิทกับแผนทดสอบใหทั่วรอยกรีด และรอบ ๆ 

รอยกรีด 

(4) ภายในเวลา 5 นาที หลังจากปดทับดวยแถบกาวใสแลว ใหทําการดึงแถบกาวใสออกในแนว

ทํามุม 60 โดยประมาณ กับแผนทดสอบ ตามรูปที่ 11 โดยใชเวลาในการดึงระหวาง  

0.5 วินาที ถึง 1.0 วินาที 

(5) ตรวจสอบระดับการติดแนนของสี 

 

      

รูปท่ี 11  การทดสอบการติดแนนของสีเคลือบกรณีความหนาฟลมแหงระบุไมเกิน 250 ไมโครเมตร 

(ขอ 8.3.4) 
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ตารางที ่17 ระดับการติดแนนของสี 

(ขอ 8.3.5) 

ระดับการติดแนน คําอธิบาย 

0 รอยกรีดสมบูรณ ไมมีการหลุดลอนของสี 

1 มีการหลุดลอนของสีเล็กนอยไมเกินรอยละ 5 ของตารางรอยกรีด 

2 มีการหลุดลอนของสีมากกวารอยละ 5 แตไมเกิน รอยละ 15 ของตารางรอยกรีด 

3 มีการหลุดลอนของสีมากกวารอยละ 15 แตไมเกิน รอยละ 35 ของตารางรอยกรีด 

4 มีการหลุดลอนของสีมากกวารอยละ 35 แตไมเกิน รอยละ 65 ของตารางรอยกรีด 

5 มีการหลุดลอนของสีมากกวารอยละ 65 ของตารางรอยกรีด 

8.3.5  การรายงานผล 

ใหรายงานระดับการติดแนนของสีเปนตัวเลข จาก 0 ถึง 5 ตามเกณฑใน ตารางที่ 17

หลักเกณฑในการพิจารณาใหเปนไปตามขอ 8.2.3 

8.4 การทดสอบการติดแนนของสีที่เคลือบ กรณีความหนาฟลมแหงระบุเกิน 250 ไมโครเมตร 

8.4.1  เครื่องมือ 

(1) เครื่องทดสอบแรงดึง ใชเครื่องทดสอบแรงดึงที่สามารถควบคุมอัตราการเพ่ิมหนวยแรงดึง 

ใหเพ่ิมอยางสม่ําเสมอไมเกิน 1 เมกะปาสคาลตอวินาที ได 

(2) แทงยึดทดสอบ ทําจากเหล็กหรืออะลูมิเนียมรูปทรงกระบอกหนาตัดเรียบ มีเสนผาศูนยกลาง 

20 มม. 

(3) มีดที่มีปลายแหลม สําหรับกรีดตัดสเีปนวงกลมรอบแทงยึดทดสอบ 

8.4.2  สารยึดติด 

สารยึดติดที่เลือกใช ตองมีแรงยึดเหนี่ยวที่เหมาะสมที่จะทําใหเกิดการวิบัติเนื่องจากแรงยึด

เหนี่ยวระหวางสี และช้ินทดสอบเมื่อชุดทดสอบรับแรงดงึ 

8.4.3  สภาวะทดสอบ 

หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหทําการทดสอบที่อุณหภูมิ (23  2) องศาเซลเซียส 

ความชื้นสัมพัทธรอยละ (50  5) 
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8.4.4  จํานวนตัวอยาง 

ใหทําการทดสอบอยางนอย 6 ตัวอยาง 

8.4.5  การทดสอบ 

(1) ทาสารยึดติดที่ปลายของแทงยึดทดสอบใหสม่ําเสมอทั่วหนาตัด แลวนําไปติดยึดบนสีของแผน

ทดสอบจากขอ 8.1 ทิ้งไวเปนระยะเวลาเทากับระยะเวลาบมตัวของสารยึดติด 

(2) ใชมีดที่มีปลายแหลมกรีดอยางระมัดระวังท่ีแผนทดสอบโดยรอบแทงยึดทดสอบ 

(3) สวมวงแหวนครอบแทงยึดทดสอบตามรูปที่ 12 แลวนําไปทดสอบแรงดึง 

 

รูปท่ี 12  การทดสอบการติดแนนของสีเคลือบกรณีความหนาฟลมแหงระบุเกิน 250 ไมโครเมตร 

(ขอ 8.4.5) 

(4) คํานวณหนวยแรงดึงท่ีทําใหสีหลุดจากแผนทดสอบ () เปนเมกะปาสคาล จากสมการ 

A

F
σ       (2) 

 

ในที่นี ้ F  =  แรงดึงท่ีทําใหสีหลุดจากแผนทดสอบ (นิวตัน) 

 A  =  พ้ืนที่หนาตัดของแทงยึดทดสอบ (ตารางมิลลิเมตร) 

8.4.6 การรายงานผล 

รายงานหนวยแรงดึงท่ีทําใหสีหลุดจากแผนทดสอบทุกแผน หลักเกณฑในการพิจารณาให

เปนไปตามขอ 8.2.3 
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8.5 การทดสอบความทนความชื้นภายใตการควบแนนตอเนื่อง 

8.5.1  เครื่องมือ 

(1) ตูทดสอบ (รูปที่ 13) ทําจากวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอนและไมสงผลกระทบตอแผนทดสอบ 

สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได ที่พื้นตูมีอางบรรจุน้ํา การควบคุมอุณหภูม ิ

ในตูทดสอบทําโดยการใหความรอนกับน้ําในอางบรรจุน้ํา ผนังดานบนของตูตองมีลักษณะที่

จะไมทําใหเกิดหยดน้ําหยดลงบนแผนทดสอบได ตูทดสอบตองติดตั้งในหองที่มีอุณหภูมิ  

(23  5) องศาเซลเซียส มีความชื้นสัมพัทธไมเกินรอยละ 75 และสามารถปองกันกระแสลม

และแสงแดดได ในกรณีที่ตองการทดสอบเปรียบเทียบตูทดสอบตองติดตั้งในหองที่มีอุณหภูมิ  

(23  2) องศาเซลเซียส 

(2) ที่วางแผนทดสอบ ทําจากวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอนและไมสงผลกระทบตอแผนทดสอบ 

 

รูปท่ี 13  ตัวอยางตูทดสอบความทนความชื้นภายใตการควบแนนตอเนื่อง 

(ขอ 8.5.1) 

8.5.2  สภาวะทดสอบ 

สภาวะภายในตูทดสอบ ใหมีอุณหภูมิ (40  3) องศาเซลเซียส มีความชื้นสัมพัทธประมาณ

รอยละ 100 และมีน้ําควบแนนที่แผนทดสอบ 
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8.5.3  การทดสอบ 

(1) เติมน้ํา (ควรเปนน้ําบริสุทธิ์ เชน น้ํากลั่น) ลงในอางบรรจุน้ํา ใหมีปริมาณพอที่จะทําใหมีน้ําใน

อางลึกไมต่ํากวา 10 มม. ตลอดชวงเวลาที่ทดสอบ 

(2) นําแผนทดสอบจากขอ 8.1 ติดตั้งบนที่วางแผนทดสอบ โดยใหแผนทดสอบทํามุมกับแนวราบ

ไมต่ํากวา 60 และมีระยะหางดังนี ้

ระยะหางจากผนัง ไมต่ํากวา 100 มม. 

ระยะหางจากขอบลางของแผนทดสอบถึงระดับน้ําในอางบรรจุน้ํา ไมต่ํากวา 200 มม.  

ระยะหางระหวางแผนทดสอบ ไมต่ํากวา 20 มม. 

การติดตั้งแผนทดสอบตองระวังมิใหหยดน้ําจากเพดาน หรือผนังตูหยดใสแผนทดสอบได  

และระวังมิใหหยดน้ําจากแผนทดสอบที่อยูเหนือกวาหยดใสแผนทดสอบที่อยูต่ํากวาได 

(3) ปดฝาตูทดสอบ เปดอุปกรณใหความรอนกับน้ําในอางบรรจุน้ําจนกระทั่งอุณหภูมิในตูทดสอบ

ถึงคาท่ีกําหนดในขอ 8.5.2 ภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ซึ่งจะเกิดการควบแนนของน้ํา 

บนแผนทดสอบ 

(4) ดําเนินการทดสอบตามสภาวะในขอ 8.5.2 ตอไป เปนระยะเวลาตามที่กําหนดในตารางที่ 15 

หรือตารางที่ 16 

(5) เมื่อทดสอบครบตามระยะเวลาที่กําหนดแลว ใหนําแผนทดสอบมาทําการตรวจพินิจลักษณะ

ของผิวเคลือบ 

(6) นําแผนทดสอบจากขอ (5) มาเก็บไวในสภาวะตามขอ 8.1.3 (2) เปนเวลา 24 ชั่วโมง แลวจึง

นํามาทดสอบการติดแนนของสีที่เคลือบตามขอ 8.3 หรือขอ 8.4 

8.5.4  การรายงานผล 

(1) ใหรายงานลักษณะผิวเคลือบจากการตรวจพินิจ 

(2) ใหรายงานระดับการติดแนนของสีเปนตัวเลข จาก 0 ถึง 5 หรือรายงานหนวยแรงดึงที่ทําให 

สีหลุดจากแผนทดสอบทุกแผน 

หมายเหต ุหลักเกณฑในการพิจารณารายงานผลใหเปนไปตามขอ 8.2.3 
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8.6 การทดสอบความทนละอองน้ําเกลือ 

8.6.1  น้ําเกลือ 

(1) เตรียมโดยละลายโซเดียมคลอไรด (ความบริสุทธิ์รอยละ 99.6 โดยน้ําหนัก ปราศจากทองแดง 

และนิเกิล มีโซเดียมไอโอไดดไมเกินรอยละ 0.1 โดยน้ําหนัก) ในน้ํากลั่นใหไดความเขมขน  

(50  5) กรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร 

(2) ให เตรียมน้ํ า เกลือ ใหมทุกครั้ งที่ ใช  โดยทํา ใหน้ํ า เกลือรอนจน ถึงอุณหภูมิสู งกว า  

35 องศาเซลเซียส หรือเตรียมน้ําเกลือจากน้ํากลั่นที่ตมเดือดใหม ๆ แลวกรองกอนใสในถัง

บรรจุน้ําเกลือของเครื่องมือ 

(3) ความเปนกรด - ดางของน้ําเกลือที่รองรับไดในตูทดสอบใหมีคาอยูระหวาง 6.5 ถึง 7.2  

ถาจําเปนตองปรับความเปนกรด - ดาง ใหใชสารละลายกรดไฮโดรคลอริก หรือโซเดียม 

ไบคารบอเนตชั้นคุณภาพที่ใชในการวิเคราะห 

8.6.2 เครื่องมือ 

(1) ตูทดสอบ ผนังตูตองทําหรือบุดวยวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอนของละอองน้ําเกลือ มีฝาปด 

ที่ออกแบบไมใหละอองน้ําเกลือที่รวมตัวกันเปนหยดหยดลงบนแผนทดสอบ และตองมีความจุ

ไมนอยกวา 0.4 ลูกบาศกเมตร เนื่องจากตูท่ีมีความจุนอยกวานี้อาจทําใหการพนไมสม่ําเสมอ 

(2) ตูทดสอบตองระบายอากาศไดดีเพ่ือปองกันการสะสมความดันภายในตู  และอิทธิพล 

จากสภาวะแวดลอมภายนอก 

(3) อุปกรณใหความรอนและควบคุมอุณหภูมิ ที่สามารถรักษาอุณหภูมิภายในตูทดสอบไดตามที่

กําหนดในขอ 8.6.5 (1) โดยใชอุปกรณควบคุมอุณหภูมิ ที่วางในตูทดสอบหางจากผนัง 

อยางนอย 100 มม. เทอรโมมิเตอรตองวางไวในตูทดสอบใหหางจากผนังตู ฝาปด หรือพ้ืน 

อยางนอย 100 มม. และสามารถอานอุณหภูมิไดจากภายนอกตูทดสอบ 

(4) อุปกรณพนน้ําเกลือ ประกอบดวยทอสงอากาศอัด ซึ่งสามารถควบคุมความดันและความชื้นได 

ถังบรรจุน้ําเกลือพรอมหัวฉีดที่ทําดวยวัสดุทนทานตอน้ําเกลือ 1 หัว หรือมากกวา อากาศอัด 

ที่สงไปยังแตละหัวฉีดตองผานที่กรองเพ่ือขจัดน้ํามัน หรือสิ่งไมพึงประสงคอ่ืน ๆ และม ี

ความดัน 10 กิโลปาสคาล ถึ ง 170 กิโลปาสคาล และเพื่อปองกันการระเหยของ 

ละอองน้ําเกลือตองทําใหอากาศชื้นกอนเขาสูหัวฉีด โดยการผานถังบรรจุน้ํากลั่นที่อุณหภูมิสูง

กวาตูทดสอบเล็กนอย อุณหภูมิท่ีแทจริงของน้ําข้ึนอยูกับความดันที่ใชและชนิดของหัวฉีด  

และตองปรับเพ่ือใหอัตราละอองน้ําเกลือที่รองรับไดในตูทดสอบและความเขมขนของ 

ละอองน้ําเกลืออยูในชวงที่กําหนด 
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- ถังบรรจุน้ําเกลือ ตองทําดวยวัสดุที่ทนทานตอน้ําเกลือ และตองมีอุปกรณสงน้ําเกลือไปยัง

หัวฉีดดวยอัตราคงที่ตลอดเวลา 

- หัวฉีด ตองทําดวยวัสดุที่เฉ่ือยตอปฏิกิริยา เชน แกว หรือพลาสติก 

(5) ที่รองรับละอองน้ําเกลือ ตองทําดวยวัสดุที่เฉ่ือยตอปฏิกิริยาเคมี วางใกลหัวฉีดหนึ่งอัน  

และไกลหัวฉีดอีกหนึ่งอัน โดยใหรับเฉพาะละอองน้ําเกลือเทานั้น และตองระวังไมใหหยด

น้ําเกลือจากแผนทดสอบ หรือจากสวนตาง ๆ ของที่วางแผนทดสอบ หรือจากตูทดสอบหยด

ลงสูที่รองรับละอองน้ําเกลือ 

หมายเหตุ ที่รองรับละอองน้ําเกลือท่ีเหมาะสม ไดแก กรวยแกว หรือกรวยพลาสติกพรอม

กระบอกตวง โดยที่กรวยมีเสนผาศูนยกลาง 100 มม. มีพ้ืนที่ประมาณ 80 ตารางเซนติเมตร 

และจํานวนที่รองรับละอองน้ําเกลือควรเปนอยางนอย 2 เทา ของจํานวนหัวฉีด 

(6) ที่วางแผนทดสอบ ตองทําดวยวัสดุที่ไมทําปฏิกิริยากับน้ําเกลือ เชน แกว พลาสติก หรือไมที่

เคลือบผิวอยางเหมาะสม และสามารถวางแผนทดสอบใหเอียงเปนมุมระหวาง 15 ถึง 25 
กับแนวดิ่ง ถาตองแขวนแผนทดสอบ วัสดุท่ีใชแขวนตองไมเปนโลหะแตเปนใยสังเคราะห ดาย 

ฝาย หรือวัสดุอื่นที่ไมทําปฏิกิริยากับน้ําเกลือ อาจวางแผนทดสอบที่ระดับตางกันไดแตตอง

ระวังไมใหน้ําเกลือหยดโดนแผนทดสอบอื่น 

8.6.3  การเตรียมรอยกรีด 

นําแผนทดสอบจากขอ 8.1 มาเตรียมรอยกรีด แนะนําใหใชเครื่องกรีดเสนแบบใบมีดเดี่ยว 

รอยกรีดอาจอยูในแนวขนาน แนวตั้งฉาก หรือแนวเฉียงกับความยาวแผนทดสอบก็ได มีความยาว

อยางนอย 50 มม. หางจากขอบแผนทดสอบอยางนอย 20 มม.และตองใหเปนรอยลึกถึงเนื้อโลหะ

ตลอดความยาวของรอยกรีด 

8.6.4  การวางแผนทดสอบ 

(1) วางแผนทดสอบไวในตูทดสอบโดยไมใหอยูในแนวเดียวกับแนวละอองน้ําเกลือที่พนออกมา

จากหัวฉีด  

(2) วางแผนทดสอบในตูทดสอบโดยใหดานที่ตองการทดสอบหงายขึ้นรับละอองน้ําเกลือ  

และเอียงแผนทดสอบเปนมุมระหวาง 15 ถึง 25 กับแนวดิ่ง 

หมายเหต ุมุมของการวางแผนทดสอบแตละแผนในตูทดสอบมีความสําคัญมาก 
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ถามีการตกลงกันระหวางผูที่เกี่ยวของ ชิ้นสวนเคลือบสีที่ตองการทดสอบอาจมีรูปราง 

ตาง ๆ กัน จึงควรวางชิ้นทดสอบในลักษณะปกติของการใชงาน โดยใหขัดขวางการกระจายตัว

ของละอองน้ําเกลือนอยที่สุด 

การเกิดขอบกพรองของผิวเคลือบจากการวางแผนทดสอบที่มุมตางกันตองนํามาพิจารณาใน

การประเมินผลทดสอบดวย 

(3) ควรวางแผนทดสอบไมใหสัมผัสกันหรือไมสัมผสักับสวนใดสวนหนึ่งของตูทดสอบและใหพ้ืนผิว

ทดสอบสัมผัสกับละอองน้ําเกลือที่พนไดอยางอิสระ 

8.6.5  สภาวะทดสอบ 

(1) ตูทดสอบตองมีอุณหภูมิ (35  2) องศาเซลเซียส 

(2) อัตราเฉลี่ ยของน้ํ า เกลือที่ รองรับได เมื่อวัดเปนเวลาอยางนอย 24 ชั่ว โมง เทากับ  

1 ลูกบาศกเซนติเมตรตอชั่วโมง ถึง 2.5 ลูกบาศกเซนติเมตรตอชั่วโมง สําหรับพ้ืนที่การเก็บใน

แนวนอน 80 ตารางเซนติเมตร โดยน้ําเกลือที่รองรับไดตองมีความเขมขนของโซเดียมคลอไรด 

(50  10) กรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร และความเปนกรด – ดาง อยูระหวาง 6.5 ถึง 7.2 

(3) หามนําน้ําเกลือที่พนแลวกลับมาใชใหม 

8.6.6  การทดสอบ 

(1) ติดตั้ง และปรับเครื่องทดสอบตามสภาวะทดสอบที่กําหนดในขอ 8.6.5 

(2) วางแผนทดสอบจากขอ 8.6.3 ในตูทดสอบตามที่กําหนดในขอ 8.6.4 

(3) ปดตูทดสอบแลวฉีดพนน้ําเกลืออยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาทดสอบ ตามตารางที่ 15 

(4) เมื่อครบกําหนดเวลาทดสอบใหนําแผนทดสอบออกจากเครื่องทดสอบ และลางดวยน้ําอุน 

ที่สะอาดเพื่อขจัดน้ําเกลือที่คางบนพื้นผิวทดสอบทําใหแผนทดสอบแหง ตรวจพินิจลักษณะ

ของผิวเคลือบ และตรวจสอบการเกิดสนิม 

(5) นําแผนทดสอบจากขอ (4) มาเก็บไวในสภาวะตามขอ 8.1.3 (2) เปนเวลา 24 ชั่วโมง แลวจึง

นํามาทดสอบการติดแนนของสีที่เคลือบตามขอ 8.3 หรือขอ 8.4 
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8.6.7  การรายงานผล 

(1) ใหรายงานลักษณะผิวเคลือบจากการตรวจพินิจ 

(2) ใหรายงานความกวางเฉลี่ยของสนิมสูงสุดในแนวตั้งฉากกับรอยกรีด (M) 

(3) ใหรายงานระดับการติดแนนของสีเปนตัวเลข จาก 0 ถึง 5 หรือ รายงานหนวยแรงดึงท่ีทําใหสี

หลุดจากแผนทดสอบทุกแผน 

หมายเหต ุหลักเกณฑในการพิจารณารายงานผลใหเปนไปตามขอ 8.2.3 
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บทที่ 9  
การปองกันการกัดกรอนของเหล็กแบบอื่น ๆ  

9.1 การปองกันการกัดกรอนโดยวิธีชุบสังกะสี 

การปองกันการกัดกรอนโดยวิธีชุบสังกะสีเปนการปองกันการกัดกรอนขององคอาคารเหล็กโครงสราง

รูปพรรณโดยการชุบสังกะสีดวยวิธีการชุบรอน ความหนาเฉลี่ยต่ําสุดของสังกะสีที่ชุบเคลือบและอายุใชงาน

เปนไปตามตารางท่ี 18 ขอแนะนําในการออกแบบรายละเอียดชิ้นสวนองคอาคารสําหรับการชุบสังกะสีเปนไป

ตามมาตรฐาน EN ISO 14713 (1999) Protection Against Corrosion of Iron and Steel in Structures – 

Zinc and Aluminium Coatings – Guidelines 

ตารางที ่18 ความหนาเฉลี่ยต่ําสุดของสังกะสีที่เคลือบผิว และอายุใชงาน 

(ขอ 9.1) 

ระดบัความรุนแรงของ

สภาพแวดลอม 

ความหนาเฉลี่ยต่ําสุด 

(ไมโครเมตร) 
อายุใชงาน (ป) หมายเหตุ 

C1 และ C2 
25 ถึง 40 

45 ถึง 85 

15 ถึง 35 

50 
- 

C3 
25 ถึง 40  

45 ถึง 85 

10 ถึง 15 

20 ถึง 40 

- 

- 

C4 

25 ถึง 40  

45 ถึง 70 

85 

5 ถึง < 10 

10 ถึง 15 

20 

- 

แผนเหล็กหนา < 6 มม. 

แผนเหล็กหนา ≥ 6 มม. 

C5-1 และ C5-M 

การกัดกรอนของสังกะสี  

4-6 ไมโครเมตร/ป 

25 ถึง 40  

45 ถึง 70 

85 

115 

< 5 

5 ถึง < 10 

10 ถึง < 15 

15 ถึง 20 

- 

แผนเหล็กหนา < 6 มม. 

แผนเหล็กหนา ≥ 6 มม. 

บางกรณีอาจไมสามารถทําได 

C5-1 และ C5-M 

การกัดกรอนของสังกะสี  

6-8 ไมโครเมตร/ป 

25 ถึง 55 

70 ถึง 85 

115 

150 ถึง 200 

< 5 

5 ถึง < 10 

10 ถึง < 15 

15 ถึง 20 

แผนเหล็กหนา < 3 มม. 

แผนเหล็กหนา ≥ 3 มม. 

บางกรณีอาจไมสามารถทําได 

บางกรณีอาจไมสามารถทําได 
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9.2 การปองกันการกัดกรอนโดยวิธีแคโทดิก 

การปองกันการกัดกรอนโดยวิธีแคโทดิกเปนการปองกันการกัดกรอนโดยใชหลักการทางไฟฟาเคมี  

ทําใหโลหะอ่ืนเกิดการกัดกรอนแทนองคอาคารเหล็ก แบงออกเปน 2 ประเภท คือ วิธีแคโทดิกแบบกัลวานิก 

และวิธีแคโทดิกแบบจายไฟฟากระแสตรง   

(1) วิธีแคโทดิกแบบกัลวานิกจะใชโลหะที่มีศักยไฟฟาต่ํากวาเหล็ก มาเชื่อมตอกับองคอาคารเหล็ก 

ใหครบวงจรไฟฟา โลหะที่มีศักยไฟฟาต่ํากวาจะเปนโลหะกรอนแทนทําหนาที่เปนข้ัวบวก (แอโนด)  

องคอาคารเหล็กจะทําหนาที่เปนขั้วลบ (แคโทด) ผลของความตางศักยไฟฟาของโลหะทั้งสองทําใหเกิด

กระแสไฟฟาวิ่งจากแอโนดไปสูแคโทด ผานตัวกลางเชน น้ํา ดิน (อากาศไมสามารถเปนตัวกลางให

กระแสไฟฟาผานได) ทําใหโลหะกรอนแทนเกิดการกัดกรอนในขณะที่องคอาคารเหล็กไมเกิดการกัดกรอน 

โลหะกรอนแทนที่นิยมใชเปนแอโนด ไดแก สังกะสี และอะลูมิเนียม  

(2) วิธีแคโทดิกแบบจายไฟฟากระแสตรง หลักการทํางานเชนเดียวกับวิธีแคโทดิกแบบกัลวานิก ตางกันที่

กระแสไฟฟาที่ไหลในระบบมาจากอุปกรณจายไฟฟากระแสตรง ไมไดเกิดจากความตางศักยไฟฟาของ

โลหะทั้งสอง 

ความแตกตางระหวางการปองกันการกัดกรอนโดยวิธีแคโทดิกแบบกัลวานิก และวิธีแคโทดิกแบบจาย

ไฟฟากระแสตรงแสดงไวในตารางที่ 19 

ตารางที ่19 ความแตกตางระหวางการปองกนัการกัดกรอนโดยวิธีแคโทดิกแบบกัลวานิก                        

และวิธีแคโทดิกแบบจายไฟฟากระแสตรง 

(ขอ 9.2) 

วิธีแคโทดิกแบบกลัวานิก วิธีแคโทดิกแบบจายไฟฟากระแสตรง 

ไมตองการแหลงจายกระแสไฟฟาจากภายนอก ตองการแหลงจายกระแสไฟฟาจากภายนอก 

ศักยไฟฟาขับเคลื่อนมีคาคงที่ ศักยไฟฟาขับเคลื่อนปรับคาไดตามตองการ 

กระแสไฟฟาคงท่ี กระแสไฟฟาปรับคาไดตามตองการ 

จํากัดกระแสไฟฟา (10 – 50 มิลลิแอมแปร) ไมจํากัดกระแสไฟฟา (10 – 100 แอมแปร) 

ใชกับตัวกลางที่มีความตานทานไฟฟาต่ํา ใชกับตัวกลางที่มีความตานทานไฟฟาไดเกือบทุกคา 

ใชไดกับองคอาคารขนาดเล็กหรือองคอาคารท่ีมีการ

ทาสีอยางดี 
ใชไดกับองคอาคารทุกขนาด 

คาใชจายตอพื้นที่ที่ปองกัน สูง คาใชจายตอพื้นที่ที่ปองกัน ต่ํา 

ตองการการบํารุงรักษานอย ตองการการบํารุงรักษามาก 

ไมทําใหเกิดการกัดกรอนแบบ Stray Current  อาจทําใหเกิดการกัดกรอนแบบ Stray Current 
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9.2.1  โลหะกรอนแทน 

หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหใชสังกะสีเจือ หรืออะลูมิเนียมเจือที่มีสวนประกอบตาม

ตารางที่ 20 เปนแอโนดทําหนาที่เปนโลหะกรอนแทน 

ตารางที ่20 รอยละสวนประกอบของสังกะสีเจือ และอะลูมิเนียมเจือสําหรับทําเปนแอโนด 

(ขอ 9.2.1) 

ธาตุองคประกอบ สังกะสีเจือ อะลูมิเนียมเจือ 

Zn สวนที่เหลือ 2.5 – 5.75 

Al 0.10 – 0.50 สวนที่เหลือ 

In - 0.015 – 0.040 

Cd ≤ 0.07 ≤ 0.002 

Si - ≤ 0.12 

Fe ≤ 0.005 ≤ 0.09 

Cu ≤ 0.005 ≤ 0.003 

Pb ≤ 0.006 - 

9.2.2 การคํานวณน้ําหนักวัสดุสําหรับใชเปนโลหะกรอนแทน 

น้ําหนักวัสดุที่จะใชเปนโลหะกรอนแทนคํานวณไดจากสมการ 

εu

8760Ati
M fcm

a       (3) 

  ในที่นี ้ aM  =  น้ําหนักทั้งหมดของวัสดุที่ใชเปนโลหะกรอนแทน (กิโลกรัม) 

   cmi  =  ความหนาแนนกระแสเฉลี่ยขององคอาคาร จากตารางที่  21     

(แอมแปรตอตารางเมตร) 

   A =  พ้ืนท่ีผิวขององคอาคาร (ตารางเมตร) 

   ft  =  อายุใชงาน (ป) 

   ε  =  ความจุแอโนด จากตารางท่ี 22 (แอมแปรชั่วโมงตอกิโลกรัม) 

   u  =  anode utilization factor จากตารางที่ 23 
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ตารางที ่21 ความหนาแนนกระแสเฉลี่ยสําหรับองคอาคารเหล็กในน้ําทะเล (แอมแปรตอตารางเมตร) 

(ขอ 9.2.2) 

ความลึก  

(เมตร) 

อุณหภูมิที่ผิวน้ํา 

 20 องศาเซลเซียส 12 – 20 องศาเซลเซียส 7-12 องศาเซลเซียส 

0 – 30 0.070 0.080 0.100 

 30 – 100 0.060 0.070 0.080 

 100 - 300 0.070 0.080 0.090 

 300 0.090 0.100 0.110 

ตารางที ่22 ความจุแอโนดออกแบบ และศักยไฟฟาออกแบบของแอโนด 

(ขอ 9.2.2) 

วัสดุแอโนด สภาพแวดลอม 
ความจุแอโนดออกแบบ 

(แอมแปรชั่วโมงตอกิโลกรัม) 

ศักยไฟฟาออกแบบของแอโนด 

(โวลต) 

อะลูมิเนียมเจือ 
น้ําทะเล 2,000 -1.05 

ตะกอนดิน 1,500 -0.95 

สังกะสีเจือ 
น้ําทะเล 780 -1.00 

ตะกอนดิน 700 -0.95 

ตารางที ่23 anode utilization factor 

(ขอ 9.2.2) 

รูปแบบแอโนด anode utilization factor 

แทงกลมยาวขนานกับองคอาคาร (long slender stand - off) 

ความยาว ≥ 4 เทารัศมี 
0.90 

แทงกลมสั้นขนานกับองคอาคาร (short slender stand - off) 

ความยาว < 4 เทารัศมี 
0.85 

แนบกับองคอาคารแบบยาว (long flush mounted) 

ความยาว ≥ 4 เทาความกวาง และ ความยาว ≥ 4 เทาความหนา 
0.85 

แนบกับองคอาคารแบบสั้น (short flush mounted) 

แบบกําไลสวม (bracelet) และ แบบอื่น ๆ 
0.80 
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9.3 องคอาคารเหล็กท่ีไมสามารถปองกันการกัดกรอนได 

องคอาคารเหล็กที่ไมสามารถปองกันการกัดกรอนได เชน องคอาคารที่อยูใตดิน อาจใชวิธีเพิ่มความหนา

ขององคอาคารสําหรับการกัดกรอนที่คาดวาจะเกิดข้ึนตลอดอายุการใชงาน ดังนั้นจึงจําเปนตองรูขอมูลอัตรา

การกัดกรอนขององคอาคารเหล็กในสภาวะที่ใชงาน ตารางท่ี 24 เปนตัวอยางอัตราการกัดกรอนเฉลี่ยของเหล็ก

เสาเข็ม และเสาเข็มพืดที่ใชงานในสภาวะตาง ๆ กัน ซึ่งแนะนําโดย มาตรฐาน EN 1993-5:2007 Eurocode 3 

- Design of Steel Structures - Part 5: Piling 

ตารางที ่24 อัตราการกัดกรอนเฉลี่ยของเหล็กเสาเข็ม และเสาเข็มพืดในดิน 

(ขอ 9.3) 

ชนิดของดิน (ทั้งกรณีมีน้ําใตดิน และไมมีน้ําไตดิน) 
อัตราการกัดกรอนท่ีผิวเหล็กเฉลี่ย 

(มม./ป) 
1. ดินเดิมที่ไมมีมลภาวะ (ทราย ดินฝุน ดินเหนียว) 0.012 

2. ดินเดิมที่มีมลภาวะ และดินในที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 0.030 

3. ดินเดิมที่มีมลภาวะตอการกัดกรอนสูง (หนองน้ําที่มีการทับถม

เนาเปอย) 
0.040 

4. ดินถมไมบดอัดที่ไมมีมลภาวะตอการกัดกรอน (ทราย ดินฝุน  

ดินเหนียว) 
0.028 

5. ดินถมบดอัดที่ไมมีมลภาวะตอการกัดกรอน (ทราย ดินฝุน  

ดินเหนียว) 
0.014 

6. ดินถมไมบดอัดที่มีมลภาวะตอการกัดกรอนสูง (ข้ีเถา สแลก) 0.080 

7. ดินถมบดอัดท่ีมีมลภาวะตอการกัดกรอนสูง (ข้ีเถา สแลก) 0.040 

หมายเหต ุ อัตราการกัดกรอนที่ผิวเหล็กเฉลี่ย ไดจากคาเฉลี่ยของการกัดกรอนที่อายุใชงาน 25 ป จากการ

ตรวจวัด 

ในกรณี ท่ีไมสามารถหาขอมูลอัตราการกัดกรอนขององคอาคารเหล็กในสภาวะที่ ใชงานได   

เพ่ือเปนแนวทาง อาจคิดท่ี 0.25 มม. ถึง 0.5 มม. ตอป
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ชนิดแผนทดสอบ  

    เหล็กกลาคารบอนขนาด ........................ 

    เหล็กชุบสังกะสี    ขนาด ……………….. 

ชั้นคุณภาพการเตรียมพื้นผิว .......................... 

สภาวะหองทดสอบ 

   อุณหภูมิ ..............ความชื้นสัมพัทธ ........... 

ระดับความรุนแรงของสภาพแวดลอม ............ 

ระดับความคงทนที่ตองการ ........................... 

ทดสอบวันท่ี ...................... 

 

บฟ.มยผ................ 

 

ทะเบียนทดสอบ ................... 

 

(หนวนงานที่ทําการทดสอบ) 

 

การทดสอบการตดิแนนของสีที่

เคลือบ กรณีความหนาฟลม

แหงระบุไมเกิน 250 µm  

ผูทดสอบ 
 

 

ผูตรวจสอบ 
 

 

อนุมัต ิ
 

 

ระบบสีที่ทดสอบ 

สีรองพ้ืน สีทับหนา รวม 

ตัวยึดประสาน ชนิดสีรองพ้ืน จํานวนชั้น NDFT (µm) ตัวยึดประสาน จํานวนชั้น NDFT (µm) 

       

คุณลักษณะ 
ตัวอยาง 

1 2 3 

ระดับการตดิแนนของสี                                                (0-5)    

 

 

ระดับการตดิแนน คําอธิบาย 

0 รอยกรีดสมบรูณ ไมมีการหลุดลอนของส ี

1 มีการหลุดลอนของสีเล็กนอยไมเกินรอยละ 5 ของตารางรอยกรีด 

2 มีการหลุดลอนของสีมากกวารอยละ 5 แตไมเกิน รอยละ 15 ของตารางรอยกรดี 

3 มีการหลุดลอนของสีมากกวารอยละ 15 แตไมเกิน รอยละ 35 ของตารางรอยกรีด 

4 มีการหลุดลอนของสีมากกวารอยละ 35 แตไมเกิน รอยละ 65 ของตารางรอยกรีด 

5 มีการหลุดลอนของสีมากกวารอยละ 65 ของตารางรอยกรดี 

 

สรุปผลการทดสอบ 

    ผาน 

    ไมผาน 
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ชนิดแผนทดสอบ  

    เหล็กกลาคารบอนขนาด ........................ 

    เหล็กชุบสังกะสี    ขนาด ……………….. 

ชั้นคุณภาพการเตรียมพื้นผิว .......................... 

สภาวะหองทดสอบ 

   อุณหภูมิ ..............ความชื้นสัมพัทธ ........... 

ระดับความรุนแรงของสภาพแวดลอม ............ 

ระดับความคงทนที่ตองการ ........................... 

ทดสอบวันท่ี ...................... 

 

บฟ.มยผ................ 

 

ทะเบียนทดสอบ ................... 

 

(หนวนงานที่ทําการทดสอบ) 

 

การทดสอบการตดิแนนของสีที่

เคลือบ กรณีความหนาฟลม

แหงระบุเกิน 250 µm 

ผูทดสอบ 
 

 

ผูตรวจสอบ 
 

 

อนุมัต ิ
 

 

ระบบสีที่ทดสอบ 

สีรองพ้ืน สีทับหนา รวม 

ตัวยึดประสาน ชนิดสีรองพ้ืน จํานวนชั้น NDFT (µm) ตัวยึดประสาน จํานวนชั้น NDFT (µm) 

       

คุณลักษณะ 
ตัวอยาง 

1 2 3 4 5 6 

แรงดึงท่ีทําใหสีหลดุจากแทงยึดทดสอบ                      (นิวตัน)       

หนวยแรงดึงท่ีทําใหสหีลุดจากแทงยึดทดสอบ              (MPa)       

 

พ้ืนที่หนาตัดของแทงยึดทดสอบ ………………..ตร.มม. 

สรุปผลการทดสอบ 

     ผาน 

     ไมผาน 
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ชนิดแผนทดสอบ  

    เหล็กกลาคารบอนขนาด ........................ 

    เหล็กชุบสังกะสี    ขนาด ……………….. 

ชั้นคุณภาพการเตรียมพื้นผิว .......................... 

สภาวะหองทดสอบ 

   อุณหภูมิ ..............ความชื้นสัมพัทธ ........... 

ระดับความรุนแรงของสภาพแวดลอม ............ 

ระดับความคงทนที่ตองการ ........................... 

ทดสอบวันท่ี ...................... 

 

บฟ.มยผ................ 

 

ทะเบียนทดสอบ ................... 

 

(หนวนงานที่ทําการทดสอบ) 

 

 

การทดสอบความทนความชื้น

ภายใตการควบแนนตอเนื่อง 

ผูทดสอบ 
 

 

ผูตรวจสอบ 
 

 

อนุมัต ิ
 

 

ระบบสีที่ทดสอบ 

สีรองพ้ืน สีทับหนา รวม 

ตัวยึดประสาน ชนิดสีรองพ้ืน จํานวนชั้น NDFT (µm) ตัวยึดประสาน จํานวนช้ัน NDFT (µm) 

       

สภาวะในตูทดสอบ  อุณหภูมิ ........................... 

ระยะเวลาที่ใชในการทดสอบ ...........................ช่ัวโมง 

คุณลักษณะ 
ตัวอยาง 

1 2 3 4 5 6 

การพอง ยน หลุดลอน หรือแตก ของสีเคลือบ             (มี / ไมมี)       

การติดแนนของสี กรณีความหนาฟลมแหงระบไุมเกิน 250 µm 

    ระดับการตดิแนนของสี                                            (0-5)       

การติดแนนของสี กรณีความหนาฟลมแหงระบเุกิน 250 µm 

    พื้นที่หนาตัดของแทงยึดทดสอบ ………………..ตร.มม. 

    แรงดึงท่ีทําใหสีหลุดจากแทงยดึทดสอบ                    (นิวตัน)       

    หนวยแรงดึงท่ีทําใหสีหลุดจากแทงยดึทดสอบ            (MPa)               

 

สรุปผลการทดสอบ 

     ผาน 

     ไมผาน 
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ชนิดแผนทดสอบ  

    เหล็กกลาคารบอนขนาด ........................ 

    เหล็กชุบสังกะสี    ขนาด ……………….. 

ชั้นคุณภาพการเตรียมพื้นผิว .......................... 

สภาวะหองทดสอบ 

   อุณหภูมิ ..............ความชื้นสัมพัทธ ........... 

ระดับความรุนแรงของสภาพแวดลอม ............ 

ระดับความคงทนที่ตองการ ........................... 

ทดสอบวันท่ี ...................... 

 

บฟ.มยผ................ 

 

 

ทะเบียนทดสอบ ................... 

 

(หนวนงานที่ทําการทดสอบ) 

 

 

การทดสอบ 

ความทนละอองน้ําเกลือ 

ผูทดสอบ 
 

 

ผูตรวจสอบ 
 

 

อนุมัต ิ
 

 

ระบบสีที่ทดสอบ 

สีรองพ้ืน สีทับหนา รวม 

ตัวยึดประสาน ชนิดสีรองพ้ืน จํานวนชั้น NDFT (µm) ตัวยึดประสาน จํานวนช้ัน NDFT (µm) 

       

สภาวะในตูทดสอบ  อุณหภูมิ ........................... 

ระยะเวลาที่ใชในการทดสอบ ...........................ช่ัวโมง 

คุณลักษณะ 
ตัวอยาง 

1 2 3 4 5 6 

การพอง ยน หลุดลอน หรือแตก ของสีเคลือบ             (มี / ไมมี)       

การเกิดสนิม 

    ความกวางสูงสุดของสนิมในแนวตั้งฉากกับรอยกรีด C  (มม.)       

    ความกวางของรอยกรีด W                                        (มม.)       

    กวางเฉลี่ยของสนิมสูงสดุในแนวตั้งฉากกับรอยกรีด M 

                              
2

WCM                           (มม.) 

      

การติดแนนของสี กรณีความหนาฟลมแหงระบไุมเกิน 250 µm 

    ระดับการตดิแนนของสี                                          (0-5)       

การติดแนนของสี กรณีความหนาฟลมแหงระบเุกิน 250 µm 

    พื้นที่หนาตัดของแทงยึดทดสอบ ………………..ตร.มม. 

    แรงดึงท่ีทําใหสีหลุดจากแทงยดึทดสอบ                    (นิวตัน)       

    หนวยแรงดึงท่ีทําใหสีหลุดจากแทงยึดทดสอบ            (MPa)               

 

สรุปผลการทดสอบ 

     ผาน 

     ไมผาน 
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