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บทคัดย่อ
บทควำมนี้ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่ำนโดยเฉพำะผู้ที่ทำงำนในอุตสำหกรรม ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรเลือกใช้
โลหะหรือโลหะผสมให้เหมำะสม เพรำะสำเหตุหนึ่งที่ทำให้กำรผลิตหยุดชงักมำจำกควำมเสียหำยของเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ทำ
ด้วยโลหะหรือโลหะผสม เนื่องมำจำกกำรเลือกหรือออกแบบไม่เหมำะสมกับสภำพกำรใช้งำน กำรหยุดกำรผลิตบ่อยครั้งเพื่อ
กำรซ่อมบำรุง หมำยถึงกำรเพิ่มต้นทุนและลดผลกำไร
บทนา
วัสดุที่ใช้ในงำนวิศวกรรมมีอยู่ 3 ประเภท คือ โลหะ เซรำมิ ก และพอลิเมอร์ หำกเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุทั้งสำม
ประเภทโดยประมำณตำมตำรำงที่ 1 จะพบว่ำ โดยภำพรวมโลหะจะมีสมบัติเชิงกล เช่น ควำมแข็งแรง (Strength) ควำมแกร่ง
(Toughness) หรือควำมทนทำนกำรกระแทก (Impact strength) ควำมแข็งแรงกำรล้ำ (Fatigue strength) ควำมทนทำน
กำรคืบหรือกำรยึดตัวที่อุณหภูมิสูง (Creep resistance) ควำมทนทำนกำรกัดกร่อน (Corrosion resistance) และกำรขึ้นรูป
(Fabrication) เช่น กำรหล่อ กำรเชื่อม ดีกว่ำ เซรำมิก และพอลิเมอร์ จุดอ่อนของเซรำมิก คือ ควำมเปรำะและกำรขึ้นรูป ส่วน
พอลิเมอร์มีข้อด้อยกว่ำ คือ สมบัติกลค่อนข้ำงต่ำ และไม่ทนทำนที่อุณหภูมิสูง
วัสดุวิศวกรรมที่มีสมบัติดีทุกประกำร จึงเป็นวัสดุในฝันที่นักวิทยำศำสตร์หรือวิศวกรต้องกำรพัฒนำให้ได้ กำรแก้ปัญหำ
ทำงหนึ่ง คือ กำรผสมผสำนสมบั ติที่ ดี เข้ำด้วยกัน เป็ นวัส ดุผ สม 2 ประเภทขึ้ น ไป (Composite material) เช่น วัสดุ ผสม
ระหว่ำงโลหะและพอลิเมอร์ หรือเซรำมิกและพอลิเมอร์ ในกำรใช้งำนวัสดุผสมบำงสภำพให้ผลดีมำก
ตำรำงที่ 1 เปรียบเทียบสมบัติต่ำง ๆ ของโลหะ เซรำมิก และพอลิเมอร์ โดยประมำณ [1, 2]
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จำกสมบัติโดยภำพรวมที่ค่อนข้ำงดีกว่ำเซรำมิกและพอลิเมอร์ ส่วนใหญ่เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ในอุตสำหกรรม จึงทำ
ด้วยโลหะหรือโลหะผสม อำจกล่ำวได้ว่ำมีกำรใช้โลหะหรือโลหะผสมในอุตสำหกรรมบำงประเภท เช่น อุตสำหกรรมเคมีหรือ
ปิโตรเคมีมำกกว่ำ 50% ของวัสดุที่ใช้ จึงไม่น่ำแปลกใจที่จะพบว่ำ กำรหยุดกำรผลิต กะทันหันมีสำเหตุหลักประกำรหนึ่งจำก
ควำมเสียหำยของเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ทำด้วยโลหะหรือโลหะผสม ผลกำรสอบสวนเหตุกำรณ์กำรระเบิดเกิดไฟไหม้ในโรงงำน
บำงแห่งมีต้นเหตุจำกควำมเสียหำยจำกโลหะหรือโลหะผสม
ดังนั้นกำรเลือกใช้หรือออกแบบโลหะอย่ำงเหมำะสมตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้ำงโรงงำน เครื่องจักร อุปกรณ์ จึงมีควำมสำคัญ
อย่ำงยิ่ง ประกอบกับกำรวำงแผนที่ดีจะสำมำรถช่วยลดกำรหยุดกำรผลิตกะทันหั นระหว่ำงกำรใช้งำน ลดกำรซ่อมบำรุง และ
ยืดอำยุกำรใช้งำน เครื่องจักร อุปกรณ์ได้ ผู้ที่ทำงำนในอุตสำหกรรมจึงควรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เรื่องสมบัติของวัสดุโดยเฉพำะ
โลหะหรือโลหะผสมอย่ำงเพียงพอกับกำรใช้งำน

ประเภทของความเสียหายและผลทางเศรษฐกิจ
โดยทั่วไปควำมเสียหำยของโลหะหรือโลหะผสมแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ควำมเสียหำยเชิงกลและควำมเสียหำย
จำกกำรกัดกร่อน หนังสือบำงเล่ม [3] อำจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ควำมเสียหำยเชิงกล ควำมเสียหำยจำกกำรกัดกร่อน
และควำมเสียหำยเนื่องจำกกำรใช้งำนหรือออกแบบไม่เหมำะสม ประเภทที่สำมอำจรวมอยู่ใน 2 ประเภทแรก นอกจำกนี้อำจ
พบกำรแบ่งแยกย่อยออกไปอีก [4] เป็นควำมเสียหำยจำกกำรสูญเสียหรือเพิ่มปริมำณคำร์บอนโดยเฉพำะในเหล็กกล้ำ ควำม
เสียหำยจำกกำรเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูง ควำมเสียหำยจำกกำรทำปฏิกิริยำกับสำรประกอบกำมะถันที่อุณหภูมิสูง ซึ่ง 2
ประเภทหลังอำจนับรวมเป็นประเภทย่อยของควำมเสียหำยจำกกำรกัดกร่อนก็ได้

รูปที่ 1 ผลสำรวจมูลค่ำควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกำในปี 1998 เนื่องจำกกำรกัดกร่อน [6]
จำกรำยงำนควำมเสียหำยของวัสดุ ของบริษัทดำวน์เคมีคอล จำกัด พบว่ำจำกควำมเสียหำยทั้งหมดมี 3 ประเภท
1/3 ของควำมเสียหำยเป็นควำมเสียหำยจำกกำรกัดกร่อนของโลหะหรือโลหะผสม [5] ตัวอย่ำงรำยงำนผลสำรวจควำม
เสียหำยทำงเศรษฐกิจในปี 1998 ของสหรัฐอเมริกำ เนื่องจำกกำรกัดกร่อนของโลหะหรือโลหะผสม แสดงในรูปที่ 1 [6] คิด
เป็นมูลค่ำควำมเสียหำยจำกทำงตรงและทำงอ้อมประมำณ 276,000 ล้ำนดอลลำร์ หรือประมำณ 3.1 % ของ GDP เฉพำะ
ส่วนของอุตสำหกรรมกำรผลิต คิดเป็นมูลค่ำประมำณ 34,800 ล้ำนดอลลำร์ จำกบทควำมตีพิมพ์ในปี 2009 คำดว่ำ ประเทศ
ออสเตรเลียมีมูลค่ำควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจเนื่องจำกกำรกัดกร่อนปีละประมำณ 30, 000 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย [7] และ
ผลสำรวจโดยรวมในประเทศสหรัฐอเมริกำ สหรำชอำณำจักร ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย คูเวต เยอรมันนี ฟินแลนด์ สวีเดน อินเดีย
และ จีน รวมกันคำดว่ำมูลค่ำควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจคิดเป็น 1-5 % GNP มูลค่ำที่รำยงำนนี้เป็นมูลค่ำที่มีกำรรำยงำนมำก
ว่ำ 10 ปี ยังไม่พบรำยงำนผลสำรวจเพิ่มเติมในปัจจุบัน และยังไม่มีกำรรำยงำนผลในประเทศเช่นกัน แต่จำกข่ำวเหตุกำรณ์

ควำมเสียหำยของอุตสำหกรรมเคมีหลำยเหตุกำรณ์และกำรเยี่ยมชมห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ควำมเสียหำยของโลหะในประเทศ
ไทย ผู้เขียนคำดว่ำมูลค่ำควำมเสียหำยจำกกำรกัดกร่อนของโลหะมีค่ำไม่น้อย
จำกมูลค่ำควำมเสียหำยโดยประมำณซึ่งเป็นเฉพำะส่วนควำมเสียหำยจำกกำรกัดกร่อนนี้อำจกล่ำวได้ว่ำถ้ำสำมำรถ
ลดมูลค่ำควำมเสียหำยนี้ได้อำจส่งผลต่ออัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจได้ไม่น้อย
แนวทางป้องกันหรือลดมูลค่าความเสียหาย
คงเป็นไปได้ยำกที่จะไม่ให้เกิดควำมเสี ยหำยของโลหะหรือโลหะผสมที่ใช้งำนในอุตสำหกรรม แต่ถ้ำผู้ใช้งำนหรือ
ผู้ออกแบบมีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลำยด้ำนทั้งสมบัติทำงกำยภำพ สมบัติเชิงกล สมบัติ ควำมต้ำนทำนกำรกัดกร่อน และสมบัติ
กำรขึ้นรูปได้แบบต่ำง ๆ เช่น กำรหล่อ กำรเชื่อม คำดว่ำจะสำมำรถช่วยลดมูลค่ำควำมเสียหำยได้บ้ำงไม่มำกก็น้อย เป็นที่ทรำบ
กันดีว่ำกำรป้องกันตั้งแต่ต้นช่วยลดกำรซ่อมบำรุงและกำรหยุดกำรผลิตระหว่ำงกำรใช้งำน แต่ กำรออกแบบเลือกใช้โลหะหรือ
โลหะผสมให้เหมำะกับสภำพแวดล้อมกำรใช้งำนตั้งแต่ต้น อำจต้องอำศัยประสบกำรณ์มำกพอควร ใช้ศิลปะผสมผสำนควำมรู้
หลำยด้ำนเข้ำด้วยกันได้อย่ำงเหมำะสม ไม่ทำให้เกิดกำรออกแบบที่มำกเกินควำมจำเป็น (Over design) เพรำะทำให้รำคำ
โรงงำน เครื่องจักร อุปกรณ์ แพงเกินเหตุ
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