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บทคัดย่อ
เหล็กกล้า คือ คาร์บอนที่ผสมด้วยโลหะอื่น  ๆ เซ่น แมงกานีส โครเมียม วาเนเดียม และนิกเกิล เบ้นต้น 

เพื่อเพิ่มคุณสมบัติที่ดีในด้านต่าง  ๆ เช่น ความแข็งแรง ความเหนียว ความทนทานต่อการแตกหัก และความ 
ทนทานต่อความร้อนเหล็กกล้าถือเบ้นวัตถุดิบพื้นฐานของอุตสาหกรรมต่าง  ๆ ในประเทศไทย โดยมักนิยมใซ่ใน 
อุตสาหกรรมต่าง  ๆ เซ่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใซ่ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นการบ้อง 
กัน ยับย้ัง หรือลดการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นกับเหล็กกล้าถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมไทย เพราะ 
การกัดกร่อนของเหล็กกล้าส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณสมบัติที่ดีต่าง  ๆ ของเหล็กกล้า บ้จจุบันการยับยั้งการ 
กัดกร่อนของเหล็กกล้าได้รับความสนใจเบ้นอย่างมาก โดยวิธีการยับยั้งการกัดกร่อนของเหล็กกล้าที่นิยม คือ 
การใช้สารสกัดธรรมชาติ เนื่องจากมีราคาถูก หาง่ายและไม่เบ้นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สารสกัด 
ธรรมซาติที่มีความสามารถในการยับยั้งการกัดกร่อนต้องมีโครงสร้างโมเลกุลที่ประกอบด้วยวงอะโรมาติกและ 
เฮเทอโรอะตอมต่าง  ๆ เซ่น ไนโตรเจนและออกซิเจน ด้วยความสำคัญของการยับยั้งการกัดกร่อนของเหล็กกล้ 
าด้วยสารสกัดธรรมชาติ งานวิจัยนี้จึงสนใจสกัดสารสกัดธรรมชาติจากดอกบัวและนำมาศึกษาหาความสามารถ 
ในการยับยั้งการกัดกร่อนของเหล็กกล้าต่อไป จากผลงานวิจัยพบว่าสารสกัดจากดอกบัวสามารถยับยั้งการกัด 
กร่อนของเหล็กกล้าได้ที่สภาวะกรดไฮดรอคลอริกความเข้มข้น 1.2 โมลาร์ โดยความสามารถในการยับยั้งการ 
กัดกร่อนของเหล็กกล้ามีค่ามากขึ้น เมื่อความเข้มข้นของสารสกัดจากดอกบัวเพิ่มขึ้น
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Abstract
Mild steel, which is consist of carbon (c) mixed with other metals such as manganese 

(Mn), chromium (Cr), vanadium (V) and nickel (Ni) in order to  improve its good properties e.g. 
strength, ductility, toughness and thermal ability. It has been widely used as a raw material 
for various fields in Thai industry such as automotive industry, electrical appliance industry 
and electronic industry. Therefore, the protection, inhibition and reduction of mild steel 
corrosion is much more attention in Thai industries because properties of mild steel can be 
affected and decreased by its corrosion. Nowadays method for the corrosion inhibition of 
mild steelhas been various studied including the use of natural inhibitor. Natural inhibitor or 
green inhibitor is the popular method for the inhibition of mild steel corrosion because of 
cost, availability and non toxicity for human and environment. Natural inhibitor, which is 
consisting of aromatic ring and heteroatom such as nitrogen (N) and oxygen (o) can be 
performed the inhibition ability of corrosion. Because of the importance of the corrosion 
inhibition of mildsteel using natural inhibitor, Neium bo nucifero was extracted and studied 
the inhibition ability for mild steel corrosion in this research work. The result presented that 
N. nucifero extracted could be applied as natural inhibitor in prevention of corrosion of mild 
steel in 1.2 M HCl solution. The increasing inhibition ability for mild steel corrosion 
corresponds to  more concentration of N. nucifero extracted.
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