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บทคดัย่อ 
งานวิจยัเร่ือง การลดการใช้พลงังานในการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมกรณีศึกษา 

โรงไฟฟ้า อ่างทอง เพาเวอร์ มีวตัถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและเพิ่ม
ประสิทธิภาพโดยรวมระบบโคเจนเนอเรชัน (Cogeneration Overall Efficiency) ของ โรงไฟฟ้าพลงัความ
ร้อนร่วม ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้น าเคร่ืองมือผงัแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram) มาเป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยในการคน้หาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการส้ินเปลืองการใชพ้ลงังาน และเคร่ืองมือควบคุมคุณภาพทั้ง 
7 ชนิด (7 QC Tools) เพื่อช่วยพฒันาและแกไ้ขปัญหาต่างๆ รวบรวมและประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติและ
เปรียบเทียบขอ้มูลก่อนและหลงัปรับปรุง และปัจจยัที่ส่งผลต่อการส้ินเปลืองการใช้พลังงานมากที่สุด 
คือ ระบบเคร่ืองอดัและเพิ่มความดนัก๊าซธรรมชาติ (Gas Compressor System) ซ่ึงมีการใช้พลงังานไฟฟ้า
เฉล่ียต่อวนั อยู่ท่ีประมาณ 28,800 kWh การใช้พลังงานไฟฟ้า 10,368,000 kWh/ปี ทางผูว้ิจยัจึงได้เสนอ
แนวทางปรับปรุงและพฒันาเพื่อลดการใชพ้ลงังาน โดยการเดินเคร่ืองกงัหันก๊าซ ในแบบท่ีไม่ใชชุ้ดเคร่ือง
อัดและเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติ โดยจะต้องไม่เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิตไฟฟ้าหลักของ
โรงไฟฟ้าและจะตอ้งค านึงถึงความเส่ียงของระบบและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

ผลจากการศึกษาพบว่า การเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมโดยไม่ใช้ชุดเคร่ืองอดัและ
เพิ่มความดนัก๊าซธรรมชาติ สามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าไดป้ระมาณ 9,467,640 kWh/ปี ซ่ึงสามารถคิด
เป็นเงินประมาณ 22 ,936,304.664 บาทต่อปี สามารถลดการใช้ปริมาณเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ ใน
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน ้ าของ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ได้ประมาณ 222,541.80 
MMBTU/ปี ซ่ึงสามารถคิดเป็นเงินประมาณ 53,410,032 บาทต่อปี และ ประสิทธิภาพโดยรวมระบบโคเจน
เนอเรชัน (Cogeneration Overall Efficiency) ของ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน
เท่ากบั 0.36 % 
  

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการทางวศิวกรรม มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์หลกั 
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ABSTRACT 
Research reduction of Energy Usage in the operation of the Combined Cycle Power Plant: A 

Case Study of Angthong Power Plant aims to reduce energy consumption in the power generation process 
and increase overall efficiency of the cogeneration system. (Cogeneration Overall Efficiency) of Combined 
Cycle Power Plant In this study Has brought the chart of the cause and effect (Cause-and-Effect Diagram) 
is a tool that helps to find factors that affect energy consumption. And 7 quality control tools (7 QC Tools) 
to help develop and solve various problems Collect and apply statistical methods and compare data before 
and after adjustment. And the factors that affect the consumption of the most energy are the compressors 
and gas pressure boosting systems with average daily electricity consumption at approximately 28,800 kWh, 
electricity consumption is 10,368,000 kWh / year. The researcher therefore proposed ways to improve and 
develop to reduce energy consumption. By walking the gas turbine In a way that does not use compressors 
and natural gas pressure Which must not affect the main power generation process of the power plant and 
must take into account the risk of the system and operational safety 

The results of the study showed that Operation of a combined cycle power plant without using 
a set of compressors and increasing natural gas pressure Can reduce electricity consumption by 
approximately 9,467,640 kWh / year which can be accounted for approximately 22,936,304.664 baht per 
year can reduce the use of natural gas fuel In the process of generating electricity and steam of Combined 
thermal power plants can be estimated at 222,541.80 MMBTU/year, which can be accounted for 
approximately 53,410,032 baht per year and overall cogeneration system efficiency. (Cogeneration Overall 
Efficiency) of Combined Cycle Power Plant Increased efficiency by 0.36% 

 
ความส าคญัและความเป็นมาของปัญหา 

ปัจจุบนัประเทศไทยมีความตอ้งการในการใชไ้ฟฟ้าในปริมาณท่ีสูงมากข้ึนทุกปี ซ่ึงไฟฟ้าเป็นปัจจยั
หลกัท่ีใชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจและการเติบโตของประเทศ การท าให้โรงไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าไดอ้ยา่ง
เต็มประสิทธิภาพจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีช่วยในการชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการสร้าง
โรงไฟฟ้าใหม่ในปัจจุบนันั้นค่อนขา้งเป็นไปไดย้าก เน่ืองจากตอ้งค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อประชาชน
และส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั โรงไฟฟ้าท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยและมีการผลิตไฟฟ้าโดยส่วนมากใน
ประเทศไทยมาจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) โดยกังหันก๊าซ (Gas 
Turbine) เป็นอุปกรณ์ส าคญัท่ีส่งผลต่อก าลงัการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงการท าให้กงัหันก๊าซมีก าลงัการผลิตอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ จะท าให้โรงไฟฟ้ามีสัดส่วนการใชพ้ลงังานส าหรับการผลิตไฟฟ้าเป็นปกติได ้กระบวนการผลิต
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ไฟฟ้าและไอน ้ าของโรงไฟฟ้าอ่างทอง เพาเวอร์ ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมโดยใชก้๊าซธรรมชาติ
จาก ปตท. เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตหลกั เน่ืองดว้ยการผลิตท่ีมีตน้ทุนท่ีสูงอยูแ่ลว้นั้น ท าใหเ้กิดแนวความคิด
ท่ีจะปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เกิดการใช้พลังงานท่ีคุ้มค่าท่ีสุด ประหยัดพลังงานท่ีสุด และมี
ประสิทธิภาพกบัโรงไฟฟ้าอ่างทอง เพาเวอร์ มากท่ีสุด  

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อลดการใชพ้ลงังานในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม  
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมระบบโคเจนเนอเรชัน (Cogeneration Overall Efficiency) ของ 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
1. ศึกษาการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของชุดเคร่ืองอดัและเพิ่มความดนัของก๊าซธรรมชาติ (Gas Compressor 

System) ในช่วงก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง 
2. เปรียบเทียบค่าการใช้พลงังานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 

ก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง 
3. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการเดินเคร่ืองในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน

ร่วม ก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง 
4. เปรียบเทียบการใช้ปริมาณเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ โรงไฟฟ้าพลงั

ความร้อนร่วม ก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. สามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน

ร่วม ได ้
2. ไม่มีผลกระทบต่อสถานการณ์การเดินเคร่ืองของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและประสิทธิภาพ

โดยรวมระบบโคเจนเนอเรชนั (Cogeneration Overall Efficiency) ของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม  
3. เป็นการเพิ่มองคค์วามรู้ให้กบัองค์กรและในภาคอุตสาหกรรม ทั้งในดา้นการอนุรักษ์พลงังานและ

สามารถน าไปประยกุตใ์ชเ้พื่อปรับปรุงกบัโรงไฟฟ้าหรืออุตสาหกรรมอ่ืนๆไดต่้อไป 
4. ลดค่าใชจ่้ายตน้ทุนของเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัความ

ร้อนร่วม 
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งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 สาณิฐ อตัถศาสตร (2553) ไดศึ้กษาความเป็นไปไดท้างดา้นเทคนิคและทางการเงินในการน า
ความร้อนทิ้งจากไอเสียของแก๊สเทอร์ไบน์มาใช้ในสถานีเพิ่มความดนัแก๊สไทรโยค โดยเป็นการน าความ
ร้อนทิ้งมาใชใ้นกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า น าไฟฟ้าท่ีผลิตไดม้าใชง้านในสถานีเพิ่มความดนัแก๊สไทร
โยคและขายไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการวิจยัไดเ้ขา้ศึกษาและเก็บขอ้มูลในสถานี
เพิ่มความดนัแก๊สไทรโยค โดยพบวา่แก๊สเทอร์ไบน์มีการท างานเฉล่ีย 6,745 ชัว่โมงต่อปี อุณหภูมิของแก๊ส
ไอเสียมีค่าเฉล่ีย 577 ºC คิดเป็นอตัราการน าความร้อนจากไอเสียมาใชไ้ด ้29,388 kW การศึกษาศกัยภาพของ
ระบบผลิตฟ้าไดเ้ลือกระบบผลิตไฟฟ้าแบบ Organic Turbine Generator มาใช ้โดยพิจารณาจากปัจจยัหลกัท่ี
ระบบน้ีไม่ตอ้งใชน้้าํในการผลิตกระแสไฟฟ้า เน่ืองจากสถานีเพิ่มความดนัแก๊สไทรโยคขาดแคลนแหล่งน้าํ
ดิบท่ีพอเพียง โดยผลการศึกษาพบวา่สามารถผลิตก าลงัไฟฟ้า ได ้11.17 MW คิดเป็นพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตได ้
75,650,786 kWh/year มีระยะเวลาคืนทุนคือ 6.9 ปี และอตัราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) คือ 14%  
 อคัรพนัธ์ ธรรมไพศาล (2554) งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาหาปริมาณการใชพ้ลงังานต่อหน่ึงหน่วย
การผลิต (Specific Energy Consumption) ของโรงงานผลิตไฟฟ้าประเภทโคเจนเนอเรชั่นหรือในทางการ
ผลิตไฟฟ้าจะเรียกว่าค่า Heat Rate ซ่ึงจะเป็นดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้านั้นๆหรือเป็นอตัราส่วน
ระหวา่งปริมาณผลผลิต (ไฟฟ้า + ไอน ้า) ต่อปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีใชร้วมถึงการหาตน้ทุนค่าก๊าซธรรมชาติ
ต่อหน่วยการผลิตโดยท าการเปรียบเทียบระหวา่งแต่ละเทคโนโลยีการผลิต (ก าหนดตามเคร่ืองกงัหนัก๊าซท่ี
ใช)้ ท่ีมีผลผลิตเป็นไฟฟ้าและไอน ้ าเม่ือก าหนดให้ค่า Heat Rate ของโรงไฟฟ้าตวัอยา่งตาม Specification ท่ี
ก าลงัการผลิตสูงสุดโดยมีผลผลิตไฟฟ้าเพียงอยา่งเดียวคือ 6, 369. 56 BTU / kWh มีตน้ทุน 1. 93 บาท / kWh 
เป็นเกณฑ์จะพบว่า Heat Rate ของโรงไฟฟ้าตวัอย่างท่ีก าลงัการผลิตตามสัญญาซ้ือขายทั้งไฟฟ้าและไอน ้ า
นั้นสูงกวา่ 16. 3% แต่จะต ่ากวา่ค่าจากการใชง้านจริงท่ี 8, 553. 60 BTU / kWh ตน้ทุน 2. 59 บาท / kWh 15. 
63% ได้มีการน าเสนอแนวทางการปรับปรุงให้ดีข้ึนจากการใช้การจดัการในการเพิ่มผลผลิตและการ
ประหยดัพลงังานท าใหส้ามารถลดค่า Heat Rate ของโรงไฟฟ้าตวัอยา่งท่ีก าลงัการผลิตตามสัญญาซ้ือขายทั้ง
ไฟฟ้าและไอน ้าจาก 7, 397. 13 BTU / kWh หรือมีตน้ทุน 2. 24 บาทเป็น 6, 691. 67 BTU / kWh ตน้ทุนลดลง
0. 21 บาท / kWh และหากเลือก Best Technology จากการวิจยัน้ีคือ Rows-Royce RB211-H63จะให้ค่า Heat 
Rate ท่ีดีท่ีสุดคือ 5, 778. 66 BTU / kWh หรือดีข้ึนกวา่เกณฑ ์9. 27% ตน้ทุนลดลง 0. 18 บาท / kWh  
 กรเทวินทร์ บุญช่วย (2559) ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงข้ึนทุกปี
เน่ืองมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและพลงังานประกอบกบัปัญหาท่ีส าคญัในดา้นพลงังานของประเทศ
ไทยคือก๊าซธรรมชาติท่ีไดจ้ากการขุดเจาะท่ีอ่าวไทยและจากพื้นท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซียก าลงัจะหมดลง
ในอีก 4-5 ปีท าให้ปีพ. ศ. 2560-2566 จ าเป็นต้องน าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวซ่ึงมีราคาแพงและมีราคาท่ี
ค่อนขา้งฝันผวนดงันั้นส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) และคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน 
(กกพ.) จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของมาตรการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้าซ่ึงจะเขา้มามีบทบาทใน
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กิจการพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคตเพื่อลดตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าท่ีมีราคาสูงวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี
น าเสนอเกณฑใ์นการเรียกใชม้าตรการอตัราค่าไฟฟ้าช่วงวกิฤติท่ีเหมาะสมและวธีิการค านวณอตัราค่าชดเชย
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดของมาตรการค่าไฟฟ้าช่วงวิกฤติโดยพิจารณาตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าหน่วยสุดทา้ยอตัราค่า
ไฟฟ้าช่วงวิกฤติจะถูกค านวณโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าให้สวสัดิการสังคม (Social Welfare) สูงสุดดว้ยวิธี 
Quadratic Programming โดยพิจารณาถึงตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าหน่วยสุดทา้ยของระบบผลิตไฟฟ้าในประเทศ
ไทยและพิจารณาการจ่ายก าลงัไฟฟ้าในช่วงความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงของเข่ือนในประเทศเพื่อช่วยลดตน้ทุน
การผลิตไฟฟ้าหน่วยสุดทา้ยของระบบไฟฟ้าระบบทดสอบท่ีใชใ้นวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีคือระบบผลิตไฟฟ้าใน
ประเทศไทยความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทยและความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทท่ี 3 
และ 4 ของปีพ. ศ. 2560 ผลการค านวณอตัราค่าไฟฟ้าช่วงวิกฤติจะพบวา่หากมีการเรียกใชม้าตรการอตัราค่า
ไฟฟ้าช่วงวิกฤติจะท าให้สวสัดิการสังคมหรือผลประโยชน์ของประเทศโดยรวมมีค่าสูงข้ึนเป็นท่ีน่าพอใจ
และปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อการค านวณคือประเภทของผูเ้ขา้ร่วมมาตรการและตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าหน่วย
สุดทา้ยในระบบไฟฟ้า 

ซ่ึงจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีผา่นมาพบวา่ยงัไม่มีผูท่ี้ท  าการศึกษาในดา้นของการหยุดใช้
ระบบชุดเคร่ืองอดัและเพิ่มความดนัของก๊าซธรรมชาติ ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน ้ า เพื่อลดการใช้
พลังงาน ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ดังนั้นการศึกษาน้ีสามารถน าไปด าเนินการศึกษาและเป็น
แนวทางแก่โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม เท่านั้น ท่ีมีการใช้ระบบชุดเคร่ืองอดัและเพิ่มความดนัของก๊าซ
ธรรมชาติ ไดเ้ช่นกนั 

  

วธิดี าเนินการวจิัย 
ด าเนินการคน้หาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการส้ินเปลืองการใชพ้ลงังานและคดัเลือกปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

ส้ินเปลืองการใชพ้ลงังาน โดยใชเ้คร่ืองมือ ผงัแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram) หรือผงักา้งปลา 
(Fishbone Diagram) ดงัภาพท่ี 1 รวมถึงด าเนินการทดสอบและเก็บรวบรวมบนัทึกขอ้มูลจากหน้างานทั้ง
ก่อนและหลงัการปรับปรุง ก่อนท าการปรับปรุง ในช่วงเวลา 6 เดือนแรก คือ เดือน มิ.ย. 2559 – พ.ย. 2559 
และ หลงัท าการปรับปรุงในช่วงเวลา 6 เดือนหลงั คือ เดือน ม.ค. 2560 – มิ.ย. 2560 โดยไดด้ าเนินการปรับตั้ง
ชุดสปริงของชุดวาลว์ควบคุมความดนัก๊าซธรรมชาติขาออก (Downstream) ท่ีสถานีควบคุมความดนัและวดั
ปริมาณก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ในเขตพื้นท่ีโรงไฟฟ้าอ่างทอง เพาเวอร์ จากเดิมท่ีแรงดนั 20 Bar(a) ไปท่ี
แรงดนั 30 Bar(a) (ตามท่ีผูผ้ลิตได้ออกแบบ (SIEMENS SGT-800)) คือ 27-30 Bar(a)) เพื่อให้ค่าความดนั
ดงักล่าวผ่านไปยงัห้องเผาไหมข้องเคร่ืองกงัหันก๊าซได้โดยตรง โดยท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งผ่านไปยงัระบบชุด
เคร่ืองอดัและเพิ่มความดนัก๊าซธรรมชาติ (Gas Compressor System) ในช่วงเวลาของการเดินเคร่ืองกงัหัน
ก๊าซ ในรูปแบบการเดินเคร่ืองกังหันก๊าซ แบบท่ีใช้และไม่ใช้ชุดเคร่ืองอัดและเพิ่มความดันของก๊าซ
ธรรมชาติ เพื่อด าเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลการใชพ้ลงังาน โดยมีปัจจยัหลกัท่ีด าเนินการวิเคราะห์
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และเปรียบเทียบ คือ สถิติการใชพ้ลงังานไฟฟ้า (Plant Station Service Energy (kWh)) สถิติการใชป้ริมาณ
เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (Fuel Gas Consumption (MMBTU)) และประสิทธิภาพโดยรวมระบบโคเจนเนอเร
ชนั (Cogeneration Overall Efficiency) เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์ลกัของลดการใชพ้ลงังานในกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมระบบโคเจนเนอเรชัน (Cogeneration Overall Efficiency) ของ 
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม ซ่ึงวงจรการท างานของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม หลงัการปรับปรุง จะ
แสดงดงัภาพท่ี 2 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที ่1 แสดงผงักา้งปลาการคน้หาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการส้ินเปลืองการใชพ้ลงังาน 
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ภาพที่  2  ภาพแสดงต าแหน่งของการปรับตั้ งชุดสปริงท่ีชุดวาล์วควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติ 
(Downstream) ท่ีสถานีควบคุมความดันและวดัปริมาณก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ในเขตพื้นท่ีโรงไฟฟ้า
อ่างทอง เพาเวอร์ และวงจรการท างานของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม หลงัการปรับปรุง 

 
แผนผงัขั้นตอนการด าเนินงานวจิัย 

ขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั การลดการใช้พลงังานในการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 
กรณีศึกษา โรงไฟฟ้า อ่างทอง เพาเวอร์ เพื่อลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและเพิ่ม
ประสิทธิภาพโดยรวมระบบโคเจนเนอเรชัน (Cogeneration Overall Efficiency) ของ โรงไฟฟ้าพลงัความ
ร้อนร่วม โดยมีล าดบัขั้นตอนดงัภาพท่ี 3 
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ภาพที ่3 แผนผงัขั้นตอนการด าเนินงานวจิยั 

 
ผลการวจิัย 

จากการวจิยัผลของการด าเนินการตามแนวทางการลดการใชพ้ลงังานในการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้า
พลงัความร้อนร่วม กรณีศึกษา โรงไฟฟ้า อ่างทอง เพาเวอร์ ในส่วนของการเดินเคร่ืองกงัหันก๊าซโดยไม่ใช้
เคร่ืองอัดและเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติ เพื่อลดการใช้พลังงานด้านพลังงานไฟฟ้าและเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพโดยรวมระบบโคเจนเนอเรชนั ผูว้จิยัขอสรุปผลการศึกษาดงัน้ี 
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1. รวบรวมขอ้มูลค่าความดนัเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติท่ีตน้ทาง (Upstream) ก่อนท าการปรับปรุง 
ในช่วงเวลา 6 เดือนแรก คือ เดือน มิ.ย. 2559 – พ.ย. 2559 และ หลงัท าการปรับปรุงในช่วงเวลา 6 เดือนหลงั 
คือ เดือน ม.ค. 2560 – มิ.ย. 2560 เพื่อให้แน่ใจว่า ค่าความดนัเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติท่ีผ่านเขา้มายงัสถานี
ควบคุมความดนัและวดัปริมาณก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ในเขตพื้นท่ีโรงไฟฟ้า อ่างทอง เพาเวอร์ มีความ
ปกติและค่าความดนัเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติมีความเสถียร ไม่มีการแปรผนัหรือผกผนั แต่อยา่งใด รวมถึงอยู่
ในเกณฑ์การควบคุม โดยไดก้ าหนดค่าควบคุม (CL = Control Limit) ไวท่ี้ 50 Barg และ ค่าควบคุมต ่าสุดท่ี
ยอมรับได้ (LCL = Lower Control Limit) คือ 48 Barg และ ค่าควบคุมสูงสุดท่ียอมรับได้ (UCL = Upper 
Control Limit) คือ 52 Barg จากการเก็บรวบรวมข้อมูลค่าความดันเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติท่ีต้นทาง 
(Upstream) ทั้งก่อน-หลงัท าการปรับปรุง ในช่วงขณะท่ีเดินเคร่ืองกงัหันก๊าซ แบบท่ีใช้ (ก่อน) และไม่ใช้ 
(หลงั) เคร่ืองอดัและเพิ่มความดนัก๊าซธรรมชาติ จะเห็นไดว้า่ ค่าความดนัเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ อยูใ่นเกณฑ์
การควบคุม จึงมัน่ใจไดว้า่ ความดนัเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติท่ีรับเขา้มา มีความเสถียรอยา่งมีนยัส าคญั แสดง
ดงัภาพท่ี 4 

 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยค่าความดนัเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติท่ีตน้ทาง (Upstream) ขาเขา้ ก่อน-หลงัท าการ
ปรับปรุง 
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2. รวบรวมขอ้มูลค่าความดนัเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติท่ีขาออก ของชุดวาล์วควบคุมความดนัก๊าซ
ธรรมชาติ (Downstream) ก่อนท าการปรับปรุง ในช่วงเวลา 6 เดือนแรก คือ เดือน มิ.ย. 2559 – พ.ย. 2559 
และ หลงัท าการปรับปรุงในช่วงเวลา 6 เดือนหลงั คือ เดือน ม.ค. 2560 – มิ.ย. 2560 เพื่อให้แน่ใจวา่ ค่าความ
ดนัเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติท่ีผ่านชุดวาล์วควบคุมความดนัก๊าซธรรมชาติ (Downstream) ท่ีสถานีควบคุม
ความดนัและวดัปริมาณก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ในเขตพื้นท่ีโรงไฟฟ้า อ่างทอง เพาเวอร์ และชุดวาล์ว
ควบคุมความดนั สามารถควบคุมไดอ้ยา่งเป็นปกติและค่าความดนัมีความเสถียร รวมถึงค่าความดนัเช้ือเพลิง
ก๊าซธรรมชาติ หลงัท าการปรับปรุง อยูใ่นเกณฑก์ารควบคุม โดยไดก้ าหนดค่าควบคุม (CL = Control Limit) 
ไวท่ี้ 30 Barg และ ค่าควบคุมต ่าสุดท่ียอมรับได ้(LCL = Lower Control Limit) คือ 28 Barg และ ค่าควบคุม
สูงสุดท่ียอมรับได้ (UCL = Upper Control Limit) คือ 32 Barg จากการเก็บรวบรวมข้อมูลค่าความดัน
เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติท่ีขาออก ของชุดวาลว์ควบคุมความดนัก๊าซธรรมชาติ (Downstream) ทั้งก่อน-หลงัท า
การปรับปรุง ในช่วงขณะท่ีเดินเคร่ืองกงัหนัก๊าซ แบบท่ีใช ้(ก่อน) และไม่ใช ้(หลงั) เคร่ืองอดัและเพิ่มความ
ดนัก๊าซธรรมชาติ จะเห็นไดว้่า ค่าความดนัเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ อยู่ในเกณฑ์การควบคุม จึงมัน่ใจไดว้่า 
ความดนัเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติท่ีผา่นชุดวาลว์ควบคุมความดนั มีความเสถียรอยา่งมีนยัส าคญั ดงัภาพท่ี 5 

ค่าความดันเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติขาออก  ของชุดวาล์วควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติ  
(Downstream) หลงัจากท่ีไดด้ าเนินการปรับตั้งชุดสปริงของชุดดวาล์วควบคุมความดนัก๊าซธรรมชาติขาออก 
(Downstream) ท่ีสถานีควบคุมความดันและวดัปริมาณก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ในเขตพื้นท่ีโรงไฟฟ้า 
อ่างทอง เพาเวอร์ จากเดิมท่ีแรงดนั 20Bar(a) ไปท่ีแรงดนั 30 Bar(a) (ตามท่ีผูผ้ลิตไดอ้อกแบบ (SIEMENS 
SGT-800 คือ ท่ีแรงดนัระหว่าง 27-30 Bar(a)) เพื่อให้ค่าความดนัดงักล่าวผ่านไปยงัห้องเผาไหมข้องเคร่ือง
กังหันก๊าซได้โดยตรง โดยท่ีไม่จ  าเป็นต้องผ่านไปยงัชุดเคร่ืองอดัและเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติ (Gas 
Compressor System) แสดงดังภาพท่ี 5 จากภาพจะเห็นได้ว่าค่าความดันขาออกมีความเสถียรภาพมาก 
หลงัจากท่ีไดป้รับตั้งชุดสปริงของชุดวาล์วควบคุมความดนัก๊าซธรรมชาติขาออก ซ่ึงอยูใ่นเกณฑก์ารควบคุม
ของค่าความดนัท่ีไดก้ าหนดไว ้ในช่วงขณะท่ีเดินเคร่ืองกงัหนัก๊าซ ในแบบท่ีไม่ใชเ้คร่ืองอดัและเพิ่มความดนั
ก๊าซธรรมชาติ 
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ภาพที่ 5 แสดงค่า เฉลี่ยค่าความดนัเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติท่ีขาออก ของชุดวาล์วควบคุมความดันก๊าซ
ธรรมชาติ (Downstream) ก่อน-หลงัท าการปรับปรุง 
 

3. สถิติการใช้พลงังานไฟฟ้า (Plant Station Service Energy (kWh)) ค่าเฉลี่ยการใช้พลงังาน
ไฟฟ้า ก่อนท าการปรับปรุง ในช่วงเวลา 6 เดือนแรก คือ เดือน มิ.ย. 2559 – พ.ย. 2559 อยู่ท่ีประมาณ 
2,786,870.00 kWh/เดือน หรือ 33,442,440 kWh/ปี และหลงัท าการปรับปรุงในช่วงเวลา 6 เดือนหลงั คือ 
เดือน ม.ค. 2560 – มิ.ย. 2560 อยูท่ี่ประมาณ 1,997,900.00 kWh/เดือน หรือ 23,974,800 kWh/ปี ในช่วงขณะท่ี
เดินเคร่ืองกงัหันก๊าซ แบบท่ีใช้ (ก่อน) และไม่ใช้ (หลงั) เคร่ืองอดัและเพิ่มความดนัก๊าซธรรมชาติ โดย
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติของค่าเฉล่ียต่อเดือน ของการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 
สามารถสรุปไดด้งัภาพท่ี 6 
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ภาพที ่6 แสดงค่าเฉล่ียสถิติการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ก่อน-หลงัท าการปรับปรุง 
 

4. สถิติการใช้ปริมาณเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (Fuel Gas Consumption (MMBTU)) ในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า ค่าเฉลี่ยการใช้ปริมาณเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ ก่อนท าการปรับปรุง ในช่วงเวลา 6 
เดือนแรก คือ เดือน มิ.ย. 2559 – พ.ย. 2559 อยูท่ี่ประมาณ 457,997.50 MMBTU/เดือน หรือ 5,495,970.00 
MMBTU/ปี  และหลังท าการปรับปรุงในช่วงเวลา 6 เดือนหลัง คือ เดือน ม.ค. 2560 – มิ.ย. 2560 อยู่ท่ี
ประมาณ 439,452.35 MMBTU/เดือน หรือ 5,273,428.20 MMBTU/ปี ในช่วงขณะท่ีเดินเคร่ืองกงัหนัก๊าซ 
แบบท่ีใช ้(ก่อน) และไม่ใช ้(หลงั) เคร่ืองอดัและเพิ่มความดนัก๊าซธรรมชาติ โดยรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล
ทางสถิติของค่าเฉล่ียต่อเดือน ของการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม สามารถสรุปไดด้งัภาพท่ี 7 
 
 
 
 
 
 

 

1257



13 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่7 แสดงค่าเฉล่ียสถิติการใชป้ริมาณเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ ก่อน-หลงัท าการปรับปรุง 
 

5. ประสิทธิภาพโดยรวมระบบโคเจนเนอเรชนั (Cogeneration Overall Efficiency) ของโรงไฟฟ้า
พลงัความร้อนร่วม ก่อนท าการปรับปรุง ในช่วงเวลา 6 เดือนแรก คือ เดือน มิ.ย. 2559 – พ.ย. 2559 ค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่ประมาณ 51.26 % และ หลงัท าการปรับปรุงในช่วงเวลา 6 เดือนหลงั คือ เดือน ม.ค. 2560 – มิ.ย. 2560 
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 51.61 % ช่วงขณะท่ีเดินเคร่ืองกงัหนัก๊าซ แบบท่ีใช ้(ก่อน) และไม่ใช ้(หลงั) เคร่ืองอดั
และเพิ่มความดนัก๊าซธรรมชาติ โดยรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติของค่าเฉล่ียต่อเดือน ของการ
เดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม สามารถสรุปไดด้งัภาพท่ี 8 
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ภาพที่ 8 แสดงค่าเฉล่ียประสิทธิภาพการเดินเคร่ืองโดยรวมระบบโคเจนเนอเรชนั (Cogeneration Overall 
Efficiency) ก่อน-หลงัท าการปรับปรุง 
 

สรุปผลงานวจิัย 
ผลจากการวิจยัพบว่า การเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโดยไม่ใช้ชุดเคร่ืองอดั

และเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติ เพื ่อลดการใช้พลงังานในการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 
กรณีศึกษา โรงไฟฟ้า อ่างทอง เพาเวอร์ สามารถลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า
และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมระบบโคเจนเนอเรชนั (Cogeneration Overall Efficiency) จากผลการวิจยั
ทั้ งหมดสามารถสรุปได้ดังน้ี  

1. สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 9,467,640  kWh/ปี ซ่ึงสามารถคิดเป็นเงิน

ประมาณ 22,936,304.664 บาทต่อปี 1 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยการใช้พลงังานไฟฟ้าก่อนการปรับปรุง 
ในช่วงเวลา 6 เดือนแรก คือ เดือน มิ.ย. 2559 – พ.ย. 2559 อยู่ท่ีประมาณ 2,786,870.00 kWh/เดือน หรือ 
33,442,440 kWh/ปี และหลงัท าการปรับปรุงในช่วงเวลา 6 เดือนหลงั คือ เดือน ม.ค. 2560 – มิ.ย. 2560 อยูท่ี่
ประมาณ 1,997,900.00 kWh/เดือน หรือ 23,974,800 kWh/ปี ซ่ึงสามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าลงได้ถึง 
28.31 %  

2. สามารถลดการใช้ปริมาณเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ได้ประมาณ 222,541.80 MMBTU/ปี ซ่ึงสามารถคิดเป็นเงินประมาณ 
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53,410,032 บาทต่อปี 2 เมื่อเทียบกับค่าเฉล่ียการใชป้ริมาณเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ ก่อนการปรับปรุง 
ในช่วงเวลา 6 เดือนแรก คือ เดือน มิ.ย. 2559 – พ.ย. 2559 อยูท่ี่ประมาณ 457,997.50 MMBTU/เดือน หรือ 
5,495,970.00 MMBTU/ปี และหลงัท าการปรับปรุงในช่วงเวลา 6 เดือนหลงั คือ เดือน ม.ค. 2560 – มิ.ย. 
2560 อยูท่ี่ประมาณ 439,452.35 MMBTU/เดือน หรือ 5,273,428.20 MMBTU/ปี ซ่ึงสามารถประหยดัการ
ใชป้ริมาณเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติลงไดถึ้ง 4.05 % 

3 .  ประสิทธิภาพโดยรวมระบบโคเจนเนอเรชัน (Cogeneration Overall Efficiency) ของ 
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 0.36 % เมื่อเทียบกับค่าเฉล่ียประสิทธิภาพโดยรวม
ระบบโคเจนเนอเรชนั ก่อนการปรับปรุง ในช่วงเวลา 6 เดือนแรก คือ เดือน มิ.ย. 2559 – พ.ย. 2559 อยู่ท่ี
ประมาณ 51.26 % และหลงัท าการปรับปรุงในช่วงเวลา 6 เดือนหลงั คือ เดือน ม.ค. 2560 – มิ.ย. 2560 อยูท่ี่
ประมาณ 51.61 % 
หมายเหตุ 
1 Assumption PEA Rate charge ประเภทการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า 400 หน่วย (kWh) คิดท่ีอตัรา
หน่วยละ 2.4226 บาท (อ้างอิง ปี พ.ศ. 2559) 
2 Assumptions การซ้ือขายเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ ระหว่าง ปตท. กับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) 
Natural Fuel Gas Capacity Rate Charge from PTT price 240 Baht/MMBTU (อ้างอิง ปี พ.ศ. 2559) 
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