
 
 
 
 

การผุกร่อนภายใต้ฉนวน 
(CUI - Corrosion Under Insulation) 

 

 
 

ฉนวนกนัความร้อนเป็นอปุกรณ์ท่ีสําคญัอยา่งหนึง่ท่ีใช้ป้องกนัการถ่ายโอนความร้อนระหวา่งระบบและ
สิง่แวดล้อมเพ่ือการประหยดัพลงังาน แตค่นจํานวนไมน้่อยท่ีไมรู้่วา่การเลือกใช้ฉนวนท่ีไมเ่หมาะสม จะทําให้ทอ่
หรือระบบท่ีมนัหุ้มอยูเ่สียหายได้ด้วย  
 

การผกุร่อนภายใต้ฉนวน (CUI - Corrosion Under Insulation) เป็นปัญหาใหญ่ท่ีหากคดิตามความ
เสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด ไมว่า่กบัระบบท่ีต้องใช้ฉนวนในอาคารบ้านเรือน, เคร่ืองจกัร, เรือ, เรือดํานํา้, แท้งค์
ปฏิกริยาเคมี และอ่ืนๆ สามารถสร้างความเสียหายมลูคา่หลายพนัล้านดอลลา่ห์สหรัฐ เน่ืองจากความสญูเสีย
จากการต้องหยดุงาน การท่ีต้องซอ่มแซมหรือซือ้ระบบหรือเคร่ืองจกัรใหมท่ดแทนท่ีเสียหาย นอกจากนี ้ การรือ้
ฝ้าเพดาน ระบบท่อท่ีขึน้สนิม และฉนวนท่ีหุ้มอยูน่ัน้ยงัต้องใช้เงินเป็นจํานวนมาก ซึง่หากพบแตเ่น่ินๆก็จะยงัไม่
ก่อความเสียหายมากนกั แตใ่นความเป็นจริงคือเรามกัจะพบเม่ือปัญหาหนกัแล้ว เพราะฉนวนท่ีหุ้มอยูทํ่าให้ไม่
สามารถมองเห็นท่อท่ีอยูด้่านในได้วา่กําลงัเร่ิมมีปัญหา  
 

การผกุร่อน หรือการขึน้สนิม โดยทัว่ไปหมายถึงการเสื่อมสภาพของโลหะท่ีเกิดจากปฏิกริยาเคมีกบั
สิง่แวดล้อม ซึง่โดยทัว่ไปโลหะจะเกิดสนิมและผกุร่อนเม่ือสมัผสักบันํา้* หรือความชืน้สงู, กรด, อลัคาไล, สาร
ออกซไิดซ์ และวสัดท่ีุสามารถปลอ่ยสารเคมีบางประเภทออกมา เช่น ก๊าซฟอร์มลัดีไฮด์ ก๊าซแอมโมเนีย และ
ก๊าซท่ีมีซลัเฟอร์เป็นสว่นประกอบ ซึง่สามารถทําปฏิกริยากลายเป็นกรดซลัฟริูกได้ รวมไปถึงวสัดท่ีุมี
สารประกอบฮาโลเจนประกอบอยูเ่ป็นปริมาณมาก ฮาโลเจนท่ีพบบอ่ยๆได้แก่ Fluorine(F), Bromine(Br) และ 
Chlorine(Cl)) 
  
ปัจจัยที่ทาํให้เกดิการกัดกร่อนภายใต้ฉนวน 
 
 

 การผกุร่อนภายใต้ฉนวนมกัเกิดขึน้เม่ือท่อโลหะมีการสมัผสันํา้ตลอดเวลาจากการแทรกซมึของนํา้ในเนือ้
ฉนวน หรือการมีช่องวา่งระหวา่งท่อนํา้เยน็กบัฉนวนทําให้นํา้ท่ีเกิดจากการควบแนน่ หรือร่ัวออกมาจาก
ตามด สงัเกตได้จากเม่ือกดเนือ้ฉนวน จะมีความชืน้ตดิปลายนิว้ หรือมีนํา้ไหลซมึออกมาให้เห็น ซึง่หาก
รู้สกึได้ถึงความเปียกชืน้แล้ว ควรแก้ไขโดยเร็ว 
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 การผกุร่อนอาจเกิดจากการสมัผสักบัสารกดักร่อนโดยตรงไมว่า่จะเป็นในรูปแบบของไอระเหยหรือ
ของเหลว หรือการท่ีท่อต้องสมัผสักบัวสัดหุรือฉนวนท่ีมีสารประกอบของสารกดักร่อนอยูเ่ป็นปริมาณมาก 
เพราะสารประกอบเหลา่นัน้สามารถสลายตวัออกมาเกิดเป็นสารกดักร่อนได้โดยเฉพาะเม่ืออยูภ่ายใต้
ความร้อน เชน่สารประกอบท่ีมีคลอรีน จะกลายเป็นกรดไฮโดรคลอริก ซึง่มีฤทธ์ิกดักร่อน เป็นต้น  

 
 

 ข้อสดุท้าย อาจจะเป็นข้อท่ีคนทัว่ไปไมไ่ด้คํานงึถึงเพราะมกัเกิดร่วมกบัการเกิดสนิมจากการสมัผสักบันํา้
เป็นเวลานาน นัน่คือเชือ้จลุนิทรีย์ (ในท่ีนีม้กัเป็นเชือ้รา) บางชนิดจะก่อให้เกิด microbial corrosion เชือ้
ราบางประเภทจะทําปฏิกริยา oxidation กบัโลหะกลายเป็น  iron oxides หรือ iron hydroxides แล้วเกิด
เป็นสนิม เชือ้ราบางชนิดจะท่ีขึน้บนฉนวนท่ีอบัชืน้ หรืออมนํา้  เม่ือเชือ้รายอ่ยสลายอาหาร จะปลอ่ยกรด
ออกมาทําลายพืน้ผิวโลหะและเนือ้ฉนวนเองด้วย สิง่ท่ีเป็นอาหารของเชือ้รามกัเป็นกลุม่ Plasticizer ใน
ฉนวนพอลเิมอร์ โดยเฉพาะหากใช้ PVC จํานวนมาก ก็จะต้องใช้ Plasticizer มากขึน้เพ่ือผสมให้เข้ากนั
กบัเนือ้ฉนวน  และ กาวท่ีใช้ยดึฉนวนใยแก้วเข้าด้วยกนั เป็นต้น กรณีนีม้กัเกิดกบัระบบท่อเยน็ท่ีเชือ้รา
ชอบขึน้  
 

อตัราการผกุร่อนโดยทัว่ไปจะขึน้กบัความวอ่งไวในการทําปฏิกริยาระหวา่งฉนวน, ของเหลวหรือก๊าซใน
ระบบ และท่อโลหะ ซึง่ความวอ่งไวในการทําปฏิกริยาจะขึน้กบัอณุหภมูิในระบบและความเค้นของท่อโลหะ 
กลา่วคืออณุหภมูิสงูจะยิง่เป็นการเร่งปฏิกริยาระหวา่งทอ่โลหะกบัเคมีท่ีสมัผสั สว่นจดุท่ีท่อมีความเค้นสงูจะเป็น
จดุออ่นแอ เม่ือสมัผสัเคมีจะถกูทําลายได้งา่ยกวา่ปกต ิ  

 
 

การลดปัญหาการผุกร่อนของท่อทาํได้โดย.. 
 

 ใช้ฉนวนท่ีไมมี่สารกดักร่อนผสมอยู ่ หรือหากมีก็ควรมีในปริมาณท่ีน้อยท่ีสดุ สารกดักร่อนท่ีพบได้มากคือ
กรดไฮโรคลอริกท่ีสามารถเกิดจากวสัดปุระเภท PVC และสารประกอบ Bromine ซึง่มกัใช้เป็นสารกนัไฟ  
 

 เวลาตดิตัง้ฉนวน ควรเลือกใช้ขนาดให้เหมาะสม และฉนวนควรมีความยืดหยุน่ได้บ้าง เพ่ือไมใ่ห้มีชอ่งวา่ง
ระหวา่งท่อกบัฉนวน เป็นการลดโอกาสการควบแน่นเป็นหยดนํา้ขงัอยูภ่ายใน 

 
 

 ควรเลือกฉนวนให้เหมาะสมกบัการใช้งาน จากกฏ Like Dissolves Like ** หากเป็นท่อสง่เคมีหรือต้อง
สมัผสักบัเคมีท่ีเป็น non-polar ควรใช้ฉนวนท่ีมีความเป็น polar *** เน่ืองจากจะไมล่ะลายกนัและกนั แต่
หากเป็นท่อท่ีใช้กบัเคมีท่ีเป็น polar เชน่นํา้ ควรใช้กบัฉนวนท่ีเป็น non-polar  
 
 ยกตวัอยา่งเช่น การหุ้มทอ่นํา้เย็นควรใช้ฉนวนเซลปิดเพ่ือป้องกนัความชืน้แทรกซมึเข้าไปสมัผสักบัท่อ 
และควรเลือกใช้ฉนวนท่ีมีคณุสมบตัเิป็น non-polar เพราะจะไมเ่ส่ือมสภาพได้ง่ายเม่ือสมัผสันํา้ซึง่มี



สมบตัเิป็น polar  สว่นการหุ้มท่อนํา้ท่ีร้อนจดัสามารถใช้ฉนวนใยแก้วได้ เพราะทนความร้อนได้ดี และนํา้
จากภายนอกจะไมเ่ข้าไปสมัผสัท่อ เพราะระเหยออกไปหมด แต ่หากเกิดกรณีท่ีใยแก้วเปียกชุ่มจากนํา้ร่ัว
หรือฟอยล์หุ้มฉีกขาดแล้วมีนํา้ไหลเข้าไปแล้วระบายออกไมไ่ด้  ควรเปล่ียนฉนวนใหมท่ัง้หมด เพราะ
นอกจากจะไมส่ามารถทําหน้าท่ีเป็นฉนวนแล้ว ยงัอาจเกิดเชือ้ราและทําให้ท่อเป็นสนิมอีกด้วย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากเร่ืองการผุกร่อนแล้ว การเลือกใช้ฉนวน ยังควรคาํนึงถงึคุณสมบัตต่ิางๆ
ดงัต่อไปนี ้

 

 ฉนวนควรมีความปลอดภยัไมว่า่จะระหวา่งการตดิตัง้ การใช้งานปกต ิหรือเม่ือเกิดเหตผิุดปกตเิช่นไฟไหม้ 
เช่นไมเ่กิดฝุ่ นผงอนัเป็นสาเหตขุองภมูิแพ้หรือสารก่อมะเร็งทัง้ในขณะตดิตัง้และการใช้งาน  ไมเ่กิดก๊าซ
พิษรุนแรงและไมล่ามไฟเม่ือเกิดเพลงิไหม้ เป็นต้น 
 

 มีความทนทานตอ่สภาวะแวดล้อม เป็นอีกเร่ืองหนึง่ท่ีสําคญัในการเลือกใช้ฉนวน โดยทัว่ไปหลงัจาก
ตดิตัง้แล้ว ฉนวนมกัจะต้องอยูภ่ายใต้ความร้อน ความชืน้ โอโซน หรืออาจต้องเจอ UV ในกรณีท่ีใช้งาน
ภายนอกตวัอาคาร หากฉนวนไมท่นทานตอ่สภาวะเหลา่นี ้ ก็จะเส่ือมสภาพอยา่งรวดเร็วและไมส่ามารถ
ทําหน้าท่ีฉนวนได้ดี 

 
 

ตวัอย่างการทดสอบการผุกร่อนของท่อโลหะกับฉนวนที่มี และไม่มี PVC (ตวัแทนของวัสดุที่สามารถ
สลายตวัให้เป็นสารกัดกร่อน) ผสมอยู่ 
 

[ภาพท่ี 1] 
พืน้ผิวท่ีเป็นนอนโพลาร์จะไม่ดึงดูด
อนุภาคนํา้เข้าหาตัวเอง (เป็นกลุ่ม 

Hydrophobic) 

[ภาพท่ี 2] 
พืน้ผิวท่ีเป็นโพลาร์จะดึงดูดอนุภาค

นํา้เข้าหาตัวเอง (เป็นกลุ่ม 
Hydrophilic) 



เน่ืองจากยงัไมมี่มาตรฐานใดอ้างอิงถึงการทดสอบเร่ืองความสามารถในการกดักร่อนของฉนวนกนั
ความร้อนกบัโลหะ ดงันัน้การทดสอบนีจ้งึเป็นการทดสอบภายในท่ีผู้ เขียนได้เคยลองทําดโูดยไมไ่ด้มีมาตรฐาน
รับรอง แตก็่ทําให้พอจะทราบความแตกตา่งของการใช้ฉนวนท่ีมีและไมมี่สว่นประกอบของสารกดักร่อน  เพ่ือ
ทดลองเร่ืองการกดักร่อนของท่อทองแดงของฉนวน 2 ประเภท โดยตวัอยา่งแรกเป็นฉนวนท่ีมี PVC เป็น
สว่นประกอบเป็นจํานวนมาก [ภาพที ่3] และตวัอยา่งท่ีสองเป็นตวัอยา่งท่ีไมมี่ PVC เป็นองค์ประกอบเลย [ภาพ
ที ่ 4] วิธีการทดลองคือนําฉนวนทัง้สองชนิดมาสกดัเอาสารเคมีท่ีอยูภ่ายในเนือ้ฉนวนออกมาโดยใช้ความร้อนท่ี 

80 ˚C เป็นเวลา 3 ชัว่โมง แล้วนํานํา้ท่ีสกดัออกมาได้นัน้มาแช่กบัทอ่ทองแดง ปิดฝาให้สนิท แล้วตรวจดคูวาม
เปล่ียนแปลงเม่ือเวลาผา่นไป 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี และแช่นํา้สกดัจากฉนวนดกูารเปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆ
เป็นเวลา 5 ปี  
 

จากการทดลองพบวา่ท่อทองแดงในภาพชดุแรก [ภาพที ่ 3] สีเปล่ียนไป และเร่ิมมีร่องรอยการถกูกดั
กร่อน ในขณะท่ีภาพชดุท่ีสอง [ภาพที ่ 4] สีของท่อทองแดงมีการเปล่ียนแปลงน้อยมาก ดงันัน้จงึเป็นท่ีพิสจูน์ได้
วา่ฉนวนท่ีมีสว่นผสมของวสัดท่ีุอาจก่อให้เกิดกรดนัน้ ไมค่วรใช้กบัทอ่ทองแดง และท่อโลหะอ่ืนๆ เพราะจะทําให้
เกิดการผกุร่อน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ภาพท่ี 3] การทดสอบเร่ืองการกัดกร่อนของฉนวนท่ีมี PVC ผสมอยู่เป็นจาํนวนมาก กับท่อทองแดง พบว่าท่อเปล่ียนสี
และ เร่ิมเกิดสนิม 



 
 

การใช้ฉนวนท่ีเหมาะสมจะชว่ยให้ประหยดัคา่ใช้จ่ายในระยะยาวแม้วา่อาจจะต้องซือ้หามาด้วยราคาท่ี
แพงกวา่ เน่ืองจากฉนวนท่ีดีนัน้มกัจะใช้วสัดท่ีุดีท่ีไมเ่ส่ือมสภาพงา่ย และไมทํ่าให้ท่อหรือระบบเสียหายจากการ
ผกุร่อน ซึง่ผู้ผลติจํานวนมากเลือกท่ีจะลดต้นทนุโดยการใสส่ารเคมีหรือพอลเิมอร์ราคาถกูบางตวัท่ีเม่ือสมัผสั
ความร้อน หรือเม่ือเส่ือมสภาพจะสลายตวัแล้วได้สารท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อนขึน้มา แตเ่น่ืองจากผู้ รับเหมาบางกลุม่
ต้องการใช้ของราคาถกูเพ่ือลดต้นทนุ เพราะเม่ือสง่มอบงานก็ถือวา่งานจบ ไมต้่องคํานงึถงึผลประโยชน์ระยะ
ยาว จงึเป็นเหตใุห้อาคารจํานวนมากต้องพบปัญหา และต้องเสียเงินซอ่มแซมอีกภายหลงั เพราะฉนวน
เส่ือมสภาพ อมนํา้ ท่อเป็นสนิมและยงัอาจเกิดเชือ้ราตามมา ท่ีสําคญัอีกเร่ืองคือหากเชือ้ราเกิดขึน้มาครัง้หนึง่ใน
ระบบแล้ว จะเป็นการยากท่ีจะกําจดัให้หมดไปโดยสิน้เชิง เพราะสปอร์ของมนัซึง่มีขนาดเลก็และเบาจะปลวิไป
ทกุสว่นและฝังตวัตามซอกตามมมุของอาคารรอเวลาท่ีสภาวะเหมาะสมกบัการเจริญเตบิโต ตวัสปอร์ท่ียงัไม่
เจริญเตบิโตเป็นเชือ้รายงัเป็นสาเหตขุองโรคภมูิแพ้, โรคหอบหืด, ระคายเคืองตาจมกู หลอดลม  

 
เม่ือทราบอยา่งนีแ้ล้ว เม่ือเลือกวสัดท่ีุจะใช้ในอาคารบ้านเรือนอยา่ลืมพจิารณาอยา่งรอบคอบ เพ่ือ

สขุภาพท่ีดีและความประหยดัในระยะยาวตอ่ไป 

 
 
 
*   “น้ํา”, ในบทความนีถื้อเป็น  “สารละลายทีเ่ป็นโพลาร์” ** 
 
**Like Dissolves Like คือกฏทีก่ล่าวว่า “สารละลายทีเ่ป็นโพลาร์จะละลายวสัดทีุเ่ป็นโพลาร์” และ “สารละลายทีเ่ป็นนอนโพลาร์ จะละลายกบัวสัดุ
ทีเ่ป็นนอนโพลาร์” เช่นเกลือ(เป็นโพลาร์) จะละลายไดดี้ในน้ําซ่ึงเป็นโพลาร์เหมือนกนั แต่จะไม่ละลายหรือละลายไดน้อ้ยในน้ํามนัปิโตรเลียมซ่ึงเป็น
นอนโพลาร์  
 
*** สารหรือวัสดุทีเ่ป็น polar คือวสัดทีุมี่การกระจายตวัของประจใุนโมเลกลุไม่สมดลุกนั เช่น น้ํา, PVC, NBR, H2SO4, HCl, NH3.  
 
 
 
 
 
 
 
 

[ภาพท่ี 4] การทดสอบเร่ืองการกัดกร่อนของฉนวนท่ีไม่มี PVC กับท่อทองแดง 


