
ผลงานวชิาการ   เปลีย่นวิธีเก็บตวัอยา่งน า้ระบบ Water/Steam Cycle เพื่อตรวจวดัปริมาณ  Corrosion Product  เป็น  แบบ   Integrated 
Sampling ให้เหมาะกบัสถานการณ์เดินเคร่ืองปัจจบุนั 

เจ้าของผลงาน   นางร่ืนฤดี  ประชาศรี     และ  ทีมงานฯ 
ประเด็นปัญหาหลัก 

1. การเดนิเคร่ืองโรงไฟฟ้าเปล่ียนไปจาก อดีตแบบ Base Load    ในปัจจุบนั มีระบบศนูย์สัง่การ  รฟ. ต้องเดนิเคร่ือง เป็นแบบ Cycling Load  

ท าให้ฟิล์มออกไซด์ของเหล็กท่ีเป็นเนือ้โลหะทอ่หลดุลอกออกมา เรียกว่า Corrosion products  เกิดขึน้  ปะ ปนเข้าไปยงัหม้อน า้  หากนานเข้า

ผิวทอ่จะบางลง  อาจถงึขัน้ทอ่แตก ส่งผลตอ่ความพร้อมจ่ายและความมัน่คงในการผลิตกระแสไฟฟ้า  

2. วธีิเก็บตัวอย่างน า้ ( Sampling) เพื่อตดิตามคุณภาพน า้ เดมิใช้วธีิที่เรียกว่า Grab sampling  พบปัญหาวา่ วธีินีไ้ม่เหมาะสม กบัการ

เดนิเคร่ืองแบบ Cycling Load     เน่ืองจากผลการตรวจสภาพความเสียหายจากการ Inspection ไม่สอดคล้องกบัผลการตรวจตดิตามวดัค่า 

Corrosion Product  

แนวคดิ การปรับปรุง/พัฒนา 

ปี 2553   จากวารสารวชิาการ  Power Plant Chemistry เป็นจดุเร่ิมต้น  สู่ การศกึษา เรียนรู้  เกิดแนวคดิ ประยกุต์ใช้งานวดั Corrosion products และ

การเสาะหาองค์ความรู้จาก ผู้ เช่ียวชาญ  โดย ขอค าแนะน า จากประสบการณ์ตรงของ ผู้ เขียนบทความผ่านทาง email   พร้อมทัง้สืบหา แหล่งขาย

อปุกรณ์ เก็บตวัอย่างน า้แบบ Integrated Sampling    มีผู้ผลิต คือประเทศ อเมริกา   ส าหรับโรงไฟฟ้า ประเทศไทย  ยังไม่มีการใช้วิธีใหม่นีเ้ลย  

ปี 2554  ทีมงานฯ  ได้มีศกึษา และจดัท าอปุกรณ์อย่างง่าย ที่สามารถเก็บตวัอย่างน า้ได้แบบ Integrated Sampling  จากแนวคิดและประยกุต์หลกัการ

พืน้ฐาน ในเอกสารวชิาการ  

ปี 2555  ซือ้อปุกรณ์จากต่างประเทศ   เป็นต้นแบบ  อปุกรณ์ชดุเดียวไม่พอใช้งาน     

ปี 2556   อปุกรณ์ท่ีจดัท าใช้งานรุ่นแรก พบข้อจ ากดั   แตล่ะรอบการวดั  ต้องเก็บหลายจดุ   จงึพฒันาเป็นรุ่น 2 ใช้งานง่าย สะดวก ขึน้  ปรับสภาวะการ

เก็บได้ดีกว่ารุ่นแรก   ท าให้มีอปุกรณ์เพียงพอใช้งาน  

 

เปรียบเทียบวธีิการเก็บตวัอย่างน า้แบบเดิมและแบบใหม่ 

 
 

 



การจดสทิธิบตัร   ไมไ่ด้จดสทิธิบตัร เนื่องจากเป็นผลงานเชิงวิชาการ 

การใช้งานที่โรงไฟฟ้าและประเมินผล 

          ต าแหนง่ที่เหมาะสมในโรงไฟฟ้า ท่ีใช้เป็นจดุเก็บตวัอยา่งน า้ Water/Steam Cycle โดยทัว่ไป  จดุเก็บ คือ Economizer Inlet, LP drum,  

IP Drum, HP Drum 

กรณีตัวอย่าง ผลการวดัค่า Corrosion products ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  กฟผ.  

 
 

 

 

การให้บริการงานแรก : ให้บริการตรวจวดัคา่ Corrosion Products แก่ รฟ.เอกชน (BLCP)   คิดเป็นเงิน ประมาณ 80,000 บาท 

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

        1. ได้เสนอผลงานทางวชิาการในงานสมัมนาวชิาการ Conference of the Electric Power Supply Industry   (CEPSI2014)    

ประเทศสาธารณรัฐเกาหล ี เมื่อ เดือน ตลุาคม 2557  

       2. KM Award ประเภท องค์ความรู้หลกั ( Core Business Knowledge ) ปี  2557  กิจกรรมคณุภาพ KM/LO สายงานพฒันาธุรกิจ 

ประโยชน์ต่อ กฟผ. 

ด้านคุณภาพ ( Quality) 

ได้วิธีการเก็บตวัอยา่งน า้แบบใหม ่ท่ีทนัสมยั  ถกูต้อง ตรงจริง เหมาะกบังาน ตรวจติดตามคา่ Corrosion Products   

ด้านค่าใช้จ่าย/ต้นทุน ( Cost) 

ประโยชน์ทางอ้อม   วิธีใหมต้่องใช้อปุกรณ์เก็บ ซือ้อปุกรณ์จากตา่งประเทศ  ค่าใช้จ่ายสงู  400,000 บาท ต่อชุด ขณะที่พฒันา ท า

อปุกรณ์ใช้เอง มีต้นทุนเพียง 65,000 บาท ต่อชุด ประหยดั  ถงึ  335,000 บาท  คดิเป็น 84 %    แตล่ะรอบการวดั  ต้องเก็บน า้หลายจดุ

พร้อมๆ กนั  ยิ่งชว่ยประหยดัได้มากขึน้  การใช้งานและเคลือ่นย้าย ง่าย สะดวก   

การขยายผลและน าเข้าใช้งานจริงในโรงไฟฟ้า 

       วิธีใหม ่ปัจจบุนั ให้บริการ ตรวจวดัปริมาณ Corrosion Products   ทัง้ โรงไฟฟ้า กฟผ. เช่น รฟ.แมเ่มาะ ,รฟ.พระนครเหนือ, รฟ.บางปะกง

, รฟ.กระบ่ี, รฟ.จะนะ รฟ.วงัน้อย และโรงไฟฟ้าเอกชนท่ีมีสญัญาระยะยาว O & M   เช่น รฟ.ราชบรีุ, รฟ.ราชบรีุเพาเวอร์ เป็นต้น   

สิ่งที่ส าคัญและมีคุณค่า ต่อ กฟผ. มิใช่ การลดค่าใช้จ่ายให้ กฟผ.ได้  แต่เป็นสิ่งที่ ผู้เสนอต้องการจุดประกายความคดิ เป็น

ตัวอย่างให้นักเคมีรุ่นใหม่  ตระหนักว่าองค์ความรู้ ที่สามารถประยุกต์ใช้งาน นัน้  ค้นหาได้รอบๆ ตัวเรา  ด้วยข้อธรรม อิทธิบาท 

4 หนทางแห่งความส าเร็จ มีใจที่ใฝ่เรียนรู้    ที่สุดแล้ว จะเกิดประโยชน์เกือ้กูลทัง้องค์กร และตนเอง ดังเจตนารมณ์ ค่านิยม 

กฟผ. FIRM-C     

แผ่นกรอง ที่ตวัอย่างน า้วิ่งผ่านในช่วงเวลาตามต้องการ น ามาหา

คา่ Corrosion products 

ปริมาณ Corrosion products (Fe) แตล่ะจดุเก็บ เปรียบเทียบ

ครัง้ที่ 1 (ก่อนประเมินผล)   และ  ครัง้ที่ 2 (หลงัประเมินผล)    


