การลดการใช้ พลังงานในการเดินเครื่ องโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วม
กรณีศึกษา โรงไฟฟ้า อ่างทอง เพาเวอร์
Reduction of Energy Usage in the operation of the Combined Cycle Power
Plant: A Case Study of Angthong Power Plant
จิรากร อิม่ ทอง1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานาจ ผดุงศิลป์ 2

บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ อง การลดการใช้พลังงานในการเดิ นเครื่ องโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่ วมกรณี ศึกษา
โรงไฟฟ้ า อ่ า งทอง เพาเวอร์ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อลดการใช้พ ลัง งานในกระบวนการผลิ ตไฟฟ้ า และเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมระบบโคเจนเนอเรชัน (Cogeneration Overall Efficiency) ของ โรงไฟฟ้ าพลังความ
ร้ อ นร่ ว ม ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้น าเครื่ อ งมื อ ผัง แสดงเหตุ แ ละผล (Cause-and-Effect Diagram) มาเป็ น
เครื่ องมือที่ช่วยในการค้นหาปั จจัยที่ส่งผลต่อการสิ้ นเปลืองการใช้พลังงาน และเครื่ องมือควบคุมคุณภาพทั้ง
7 ชนิ ด (7 QC Tools) เพื่อช่ วยพัฒนาและแก้ไขปั ญหาต่างๆ รวบรวมและประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิ ติ และ
เปรี ยบเทียบข้อมูลก่อนและหลังปรับปรุ ง และปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การสิ้ น เปลื อ งการใช้พ ลัง งานมากที่ สุ ด
คื อ ระบบเครื่ องอัดและเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติ (Gas Compressor System) ซึ่ งมีการใช้พลังงานไฟฟ้ า
เฉลี่ ย ต่ อวัน อยู่ที่ ป ระมาณ 28,800 kWh การใช้พ ลังงานไฟฟ้ า 10,368,000 kWh/ปี ทางผูว้ ิจยั จึ งได้เสนอ
แนวทางปรับปรุ งและพัฒนาเพื่อลดการใช้พลังงาน โดยการเดินเครื่ องกังหันก๊าซ ในแบบที่ไม่ใช้ชุดเครื่ อง
อัด และเพิ่ ม ความดัน ก๊ า ซธรรมชาติ โดยจะต้อ งไม่ เ กิ ดผลกระทบต่ อ กระบวนการผลิ ต ไฟฟ้ า หลัก ของ
โรงไฟฟ้าและจะต้องคานึงถึงความเสี่ ยงของระบบและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
ผลจากการศึกษาพบว่า การเดิ นเครื่ องโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่ วมโดยไม่ใช้ชุดเครื่ องอัดและ
เพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าได้ประมาณ 9,467,640 kWh/ปี ซึ่ งสามารถคิด
เป็ นเงิ น ประมาณ 22,936,304.664 บาทต่ อ ปี สามารถลดการใช้ ป ริ ม าณเชื้ อ เพลิ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ใน
กระบวนการผลิ ตกระแสไฟฟ้ า และไอน้ า ของ โรงไฟฟ้ า พลัง ความร้ อ นร่ ว ม ได้ป ระมาณ 222,541.80
MMBTU/ปี ซึ่ งสามารถคิดเป็ นเงินประมาณ 53,410,032 บาทต่อปี และ ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมระบบโคเจน
เนอเรชัน (Cogeneration Overall Efficiency) ของ โรงไฟฟ้ า พลัง ความร้ อ นร่ ว ม มี ป ระสิ ท ธิ ภาพเพิ่ ม ขึ้ น
เท่ากับ 0.36 %
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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%

ความสาคัญและความเป็ นมาของปัญหา
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีความต้องการในการใช้ไฟฟ้าในปริ มาณที่สูงมากขึ้นทุกปี ซึ่ งไฟฟ้าเป็ นปั จจัย
หลักที่ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการเติบโตของประเทศ การทาให้โรงไฟฟ้ าสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่าง
เต็ม ประสิ ท ธิ ภาพจึ ง เป็ นสิ่ ง จาเป็ นที่ ช่ วยในการชะลอการสร้ า งโรงไฟฟ้ าใหม่ ซ่ ึ ง จะเห็ น ได้ว่าการสร้ าง
โรงไฟฟ้ าใหม่ในปั จจุบนั นั้นค่อนข้างเป็ นไปได้ยาก เนื่ องจากต้องคานึ งถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชน
และสิ่ งแวดล้อมเป็ นหลัก โรงไฟฟ้ าที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยและมีการผลิ ตไฟฟ้ าโดยส่ วนมากใน
ประเทศไทยมาจากโรงไฟฟ้ า พลัง ความร้ อ นร่ ว ม (Combined Cycle Power Plant) โดยกัง หัน ก๊ า ซ (Gas
Turbine) เป็ นอุ ปกรณ์ สาคัญที่ ส่งผลต่อกาลังการผลิ ตไฟฟ้ า ซึ่ งการทาให้กงั หันก๊าซมีกาลังการผลิ ตอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ จะทาให้โรงไฟฟ้ ามีสัดส่ วนการใช้พลังงานสาหรับการผลิตไฟฟ้ าเป็ นปกติได้ กระบวนการผลิต
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ไฟฟ้ าและไอน้ าของโรงไฟฟ้ า อ่างทอง เพาเวอร์ ซึ่ งเป็ นโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่ วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ
จาก ปตท. เป็ นเชื้อเพลิงในการผลิตหลัก เนื่องด้วยการผลิตที่มีตน้ ทุนที่สูงอยูแ่ ล้วนั้น ทาให้เกิดแนวความคิด
ที่ จ ะปรั บ ปรุ งกระบวนการผลิ ต ให้ เ กิ ด การใช้ พ ลัง งานที่ คุ ้ม ค่ า ที่ สุ ด ประหยัด พลัง งานที่ สุ ด และมี
ประสิ ทธิ ภาพกับโรงไฟฟ้าอ่างทอง เพาเวอร์ มากที่สุด

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่ วม
2. เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพโดยรวมระบบโคเจนเนอเรชั น (Cogeneration Overall Efficiency) ของ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่ วม

ขอบเขตของการวิจัย
1. ศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้ าของชุ ดเครื่ องอัดและเพิ่มความดันของก๊าซธรรมชาติ (Gas Compressor
System) ในช่วงก่อนปรับปรุ งและหลังปรับปรุ ง
2. เปรี ยบเทียบค่าการใช้พลังงานไฟฟ้ าในกระบวนการผลิ ตไฟฟ้ าของ โรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่ วม
ก่อนปรับปรุ งและหลังปรับปรุ ง
3. เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการเดินเครื่ องในกระบวนการผลิตไฟฟ้ าของ โรงไฟฟ้ าพลังความร้อน
ร่ วม ก่อนปรับปรุ งและหลังปรับปรุ ง
4. เปรี ยบเทียบการใช้ปริ มาณเชื้ อเพลิ งก๊าซธรรมชาติ ในกระบวนการผลิ ตไฟฟ้ าของ โรงไฟฟ้ าพลัง
ความร้อนร่ วม ก่อนปรับปรุ งและหลังปรับปรุ ง

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าในกระบวนการผลิต กระแสไฟฟ้ า ของโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อน
ร่ วม ได้
2. ไม่มีผลกระทบต่อสถานการณ์ การเดิ นเครื่ องของโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่ วมและประสิ ทธิ ภาพ
โดยรวมระบบโคเจนเนอเรชัน (Cogeneration Overall Efficiency) ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่ วม
3. เป็ นการเพิ่มองค์ความรู ้ ให้กบั องค์กรและในภาคอุตสาหกรรม ทั้งในด้านการอนุ รักษ์พลังงานและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุ งกับโรงไฟฟ้าหรื ออุตสาหกรรมอื่นๆได้ต่อไป
4. ลดค่าใช้จ่ายต้นทุนของเชื้ อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้อนร่ วม
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สาณิ ฐ อัตถศาสตร (2553) ได้ศึกษาความเป็ นไปได้ทางด้านเทคนิ คและทางการเงินในการนา
ความร้ อนทิ้งจากไอเสี ยของแก๊สเทอร์ ไบน์มาใช้ในสถานี เพิ่มความดันแก๊สไทรโยค โดยเป็ นการนาความ
ร้อนทิ้งมาใช้ในกระบวนการผลิ ตกระแสไฟฟ้ า นาไฟฟ้ าที่ผลิตได้มาใช้งานในสถานี เพิ่มความดันแก๊สไทร
โยคและขายไฟฟ้ าส่ วนที่เหลื อให้กบั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ในการวิจยั ได้เข้าศึกษาและเก็บข้อมูลในสถานี
เพิ่มความดันแก๊สไทรโยค โดยพบว่าแก๊สเทอร์ ไบน์มีการทางานเฉลี่ย 6,745 ชัว่ โมงต่อปี อุณหภูมิของแก๊ส
ไอเสี ยมีค่าเฉลี่ย 577 ºC คิดเป็ นอัตราการนาความร้อนจากไอเสี ยมาใช้ได้ 29,388 kW การศึกษาศักยภาพของ
ระบบผลิตฟ้าได้เลือกระบบผลิตไฟฟ้าแบบ Organic Turbine Generator มาใช้ โดยพิจารณาจากปั จจัยหลักที่
ระบบนี้ ไม่ตอ้ งใช้นาในการผลิ
้ํ
ตกระแสไฟฟ้า เนื่ องจากสถานี เพิ่มความดันแก๊สไทรโยคขาดแคลนแหล่งน้าํ
ดิบที่พอเพียง โดยผลการศึกษาพบว่าสามารถผลิตกาลังไฟฟ้า ได้ 11.17 MW คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้
75,650,786 kWh/year มีระยะเวลาคืนทุนคือ 6.9 ปี และอัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) คือ 14%
อัครพันธ์ ธรรมไพศาล (2554) งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาหาปริ มาณการใช้พลังงานต่อหนึ่ งหน่วย
การผลิ ต (Specific Energy Consumption) ของโรงงานผลิ ตไฟฟ้ าประเภทโคเจนเนอเรชั่นหรื อในทางการ
ผลิตไฟฟ้ าจะเรี ยกว่าค่า Heat Rate ซึ่ งจะเป็ นดัชนี ช้ ี วดั ประสิ ทธิ ภาพของโรงไฟฟ้ านั้นๆหรื อเป็ นอัตราส่ วน
ระหว่างปริ มาณผลผลิต (ไฟฟ้า + ไอน้ า) ต่อปริ มาณก๊าซธรรมชาติที่ใช้รวมถึงการหาต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติ
ต่อหน่วยการผลิตโดยทาการเปรี ยบเทียบระหว่างแต่ละเทคโนโลยีการผลิต (กาหนดตามเครื่ องกังหันก๊าซที่
ใช้) ที่มีผลผลิตเป็ นไฟฟ้ าและไอน้ าเมื่อกาหนดให้ค่า Heat Rate ของโรงไฟฟ้ าตัวอย่างตาม Specification ที่
กาลังการผลิตสู งสุ ดโดยมีผลผลิตไฟฟ้ าเพียงอย่างเดียวคือ 6, 369. 56 BTU / kWh มีตน้ ทุน 1. 93 บาท / kWh
เป็ นเกณฑ์จะพบว่า Heat Rate ของโรงไฟฟ้ าตัวอย่างที่กาลังการผลิตตามสัญญาซื้ อขายทั้งไฟฟ้ าและไอน้ า
นั้นสู งกว่า 16. 3% แต่จะต่ากว่าค่าจากการใช้งานจริ งที่ 8, 553. 60 BTU / kWh ต้นทุน 2. 59 บาท / kWh 15.
63% ได้มี ก ารนาเสนอแนวทางการปรั บ ปรุ ง ให้ ดีข้ ึ น จากการใช้ก ารจัดการในการเพิ่ ม ผลผลิ ต และการ
ประหยัดพลังงานทาให้สามารถลดค่า Heat Rate ของโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่กาลังการผลิตตามสัญญาซื้ อขายทั้ง
ไฟฟ้าและไอน้ าจาก 7, 397. 13 BTU / kWh หรื อมีตน้ ทุน 2. 24 บาทเป็ น 6, 691. 67 BTU / kWh ต้นทุนลดลง
0. 21 บาท / kWh และหากเลือก Best Technology จากการวิจยั นี้ คือ Rows-Royce RB211-H63จะให้ค่า Heat
Rate ที่ดีที่สุดคือ 5, 778. 66 BTU / kWh หรื อดีข้ ึนกว่าเกณฑ์ 9. 27% ต้นทุนลดลง 0. 18 บาท / kWh
กรเทวินทร์ บุ ญช่ วย (2559) ความต้องการใช้ไ ฟฟ้ า ของประเทศไทยมี แนวโน้ม สู ง ขึ้ นทุ กปี
เนื่ องมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิ จและพลังงานประกอบกับปั ญหาที่สาคัญในด้านพลังงานของประเทศ
ไทยคือก๊าซธรรมชาติที่ได้จากการขุดเจาะที่อ่าวไทยและจากพื้นที่พฒั นาร่ วมไทย-มาเลเซี ยกาลังจะหมดลง
ในอี ก 4-5 ปี ท าให้ปี พ. ศ. 2560-2566 จาเป็ นต้องนาเข้า ก๊ าซธรรมชาติ เหลวซึ่ ง มี ราคาแพงและมี ราคาที่
ค่อนข้างฝันผวนดังนั้นสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
(กกพ.) จึ งได้เล็งเห็ นถึ งความสาคัญของมาตรการความร่ วมมื อลดการใช้ไฟฟ้ าซึ่ งจะเข้ามามี บทบาทใน
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กิจการพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคตเพื่อลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้ าที่มีราคาสู งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
นาเสนอเกณฑ์ในการเรี ยกใช้มาตรการอัตราค่าไฟฟ้าช่วงวิกฤติที่เหมาะสมและวิธีการคานวณอัตราค่าชดเชย
ที่เหมาะสมที่สุดของมาตรการค่าไฟฟ้ าช่ วงวิกฤติโดยพิจารณาต้นทุนการผลิตไฟฟ้ าหน่ วยสุ ดท้ายอัตราค่า
ไฟฟ้ าช่วงวิกฤติจะถูกคานวณโดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อทาให้สวัสดิ การสังคม (Social Welfare) สู งสุ ดด้วยวิธี
Quadratic Programming โดยพิจารณาถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้ าหน่วยสุ ดท้ายของระบบผลิตไฟฟ้าในประเทศ
ไทยและพิจารณาการจ่ายกาลังไฟฟ้าในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสู งของเขื่อนในประเทศเพื่อช่วยลดต้นทุน
การผลิตไฟฟ้าหน่วยสุ ดท้ายของระบบไฟฟ้าระบบทดสอบที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คือระบบผลิตไฟฟ้ าใน
ประเทศไทยความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยและความต้องการใช้ไฟฟ้ าของผูใ้ ช้ไฟฟ้ าประเภทที่ 3
และ 4 ของปี พ. ศ. 2560 ผลการคานวณอัตราค่าไฟฟ้ าช่วงวิกฤติจะพบว่าหากมีการเรี ยกใช้มาตรการอัตราค่า
ไฟฟ้ าช่ วงวิกฤติจะทาให้สวัสดิ การสังคมหรื อผลประโยชน์ของประเทศโดยรวมมีค่าสู งขึ้นเป็ นที่น่าพอใจ
และปั จจัยหลักที่ มีผลต่อการคานวณคื อประเภทของผูเ้ ข้าร่ วมมาตรการและต้นทุ นการผลิ ตไฟฟ้ า หน่ วย
สุ ดท้ายในระบบไฟฟ้า
ซึ่งจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่ผา่ นมาพบว่ายังไม่มีผทู ้ ี่ทาการศึกษาในด้านของการหยุดใช้
ระบบชุ ดเครื่ องอัดและเพิ่มความดันของก๊าซธรรมชาติ ในกระบวนการผลิตไฟฟ้ าและไอน้ า เพื่อลดการใช้
พลัง งาน ของโรงไฟฟ้ า พลัง ความร้ อ นร่ วม ดัง นั้นการศึ ก ษานี้ ส ามารถนาไปดาเนิ นการศึ ก ษาและเป็ น
แนวทางแก่โรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่ วม เท่านั้น ที่มีการใช้ระบบชุ ดเครื่ องอัดและเพิ่มความดันของก๊าซ
ธรรมชาติ ได้เช่นกัน

วิธดี าเนินการวิจัย
ดาเนินการค้นหาปั จจัยที่ส่งผลต่อการสิ้ นเปลืองการใช้พลังงานและคัดเลือกปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
สิ้ นเปลืองการใช้พลังงาน โดยใช้เครื่ องมือ ผังแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram) หรื อผังก้างปลา
(Fishbone Diagram) ดังภาพที่ 1 รวมถึ งดาเนิ นการทดสอบและเก็บรวบรวมบันทึ กข้อมูลจากหน้างานทั้ง
ก่อนและหลังการปรับปรุ ง ก่อนทาการปรับปรุ ง ในช่วงเวลา 6 เดือนแรก คือ เดือน มิ.ย. 2559 – พ.ย. 2559
และ หลังทาการปรับปรุ งในช่วงเวลา 6 เดือนหลัง คือ เดือน ม.ค. 2560 – มิ.ย. 2560 โดยได้ดาเนินการปรับตั้ง
ชุดสปริ งของชุ ดวาล์วควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติขาออก (Downstream) ที่สถานีควบคุมความดันและวัด
ปริ มาณก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ในเขตพื้นที่โรงไฟฟ้ าอ่างทอง เพาเวอร์ จากเดิ มที่แรงดัน 20 Bar(a) ไปที่
แรงดัน 30 Bar(a) (ตามที่ผูผ้ ลิตได้ออกแบบ (SIEMENS SGT-800)) คือ 27-30 Bar(a)) เพื่อให้ค่าความดัน
ดังกล่ าวผ่านไปยังห้องเผาไหม้ของเครื่ องกังหันก๊าซได้โดยตรง โดยที่ ไม่จาเป็ นต้องผ่านไปยังระบบชุ ด
เครื่ องอัดและเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติ (Gas Compressor System) ในช่ วงเวลาของการเดิ นเครื่ องกัง หัน
ก๊ า ซ ในรู ป แบบการเดิ น เครื่ อ งกัง หัน ก๊ า ซ แบบที่ ใ ช้แ ละไม่ ใ ช้ชุ ด เครื่ อ งอัด และเพิ่ ม ความดัน ของก๊ า ซ
ธรรมชาติ เพื่อดาเนินการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลการใช้พลังงาน โดยมีปัจจัยหลักที่ดาเนินการวิเคราะห์
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และเปรี ยบเทียบ คือ สถิ ติ ก ารใช้พลังงานไฟฟ้า (Plant Station Service Energy (kWh)) สถิ ติ ก ารใช้ปริ มาณ
เชื้ อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (Fuel Gas Consumption (MMBTU)) และประสิ ทธิ ภาพโดยรวมระบบโคเจนเนอเร
ชัน (Cogeneration Overall Efficiency) เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์หลักของลดการใช้พลังงานในกระบวนการ
ผลิ ตไฟฟ้ า และเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพโดยรวมระบบโคเจนเนอเรชัน (Cogeneration Overall Efficiency) ของ
โรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่ วม ซึ่ งวงจรการทางานของโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่ วม หลังการปรั บปรุ ง จะ
แสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 1 แสดงผังก้างปลาการค้นหาปั จจัยที่ส่งผลต่อการสิ้ นเปลืองการใช้พลังงาน
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ภาพที่ 2 ภาพแสดงต าแหน่ ง ของการปรั บ ตั้ง ชุ ด สปริ งที่ ชุ ด วาล์ ว ควบคุ ม ความดั น ก๊ า ซธรรมชาติ
(Downstream) ที่ ส ถานี ค วบคุ ม ความดันและวัดปริ ม าณก๊ า ซธรรมชาติ จาก ปตท. ในเขตพื้ นที่ โรงไฟฟ้ า
อ่างทอง เพาเวอร์ และวงจรการทางานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่ วม หลังการปรับปรุ ง

แผนผังขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
ขั้นตอนการดาเนิ นงานวิจยั การลดการใช้พลังงานในการเดิ นเครื่ องโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่ วม
กรณี ศึ ก ษา โรงไฟฟ้ า อ่ า งทอง เพาเวอร์ เพื่ อ ลดการใช้ พ ลัง งานในกระบวนการผลิ ต ไฟฟ้ า และเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมระบบโคเจนเนอเรชัน (Cogeneration Overall Efficiency) ของ โรงไฟฟ้ าพลังความ
ร้อนร่ วม โดยมีลาดับขั้นตอนดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 แผนผังขั้นตอนการดาเนินงานวิจยั

ผลการวิจัย
จากการวิจยั ผลของการดาเนินการตามแนวทางการลดการใช้พลังงานในการเดินเครื่ องโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนร่ วม กรณี ศึกษา โรงไฟฟ้ า อ่างทอง เพาเวอร์ ในส่ วนของการเดินเครื่ องกังหันก๊าซโดยไม่ใช้
เครื่ องอัด และเพิ่ ม ความดัน ก๊ า ซธรรมชาติ เพื่ อ ลดการใช้ พ ลัง งานด้า นพลัง งานไฟฟ้ า และเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพโดยรวมระบบโคเจนเนอเรชัน ผูว้ จิ ยั ขอสรุ ปผลการศึกษาดังนี้
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1. รวบรวมข้อมูลค่าความดันเชื้ อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่ตน้ ทาง (Upstream) ก่อนทาการปรับปรุ ง
ในช่วงเวลา 6 เดือนแรก คือ เดือน มิ.ย. 2559 – พ.ย. 2559 และ หลังทาการปรับปรุ งในช่วงเวลา 6 เดือนหลัง
คือ เดือน ม.ค. 2560 – มิ.ย. 2560 เพื่อให้แน่ ใจว่า ค่าความดันเชื้ อเพลิ งก๊าซธรรมชาติที่ผ่านเข้ามายังสถานี
ควบคุ มความดันและวัดปริ มาณก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ในเขตพื้นที่โรงไฟฟ้ า อ่างทอง เพาเวอร์ มีความ
ปกติและค่าความดันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติมีความเสถียร ไม่มีการแปรผันหรื อผกผัน แต่อย่างใด รวมถึงอยู่
ในเกณฑ์การควบคุม โดยได้กาหนดค่าควบคุม (CL = Control Limit) ไว้ที่ 50 Barg และ ค่าควบคุมต่าสุ ดที่
ยอมรั บ ได้ (LCL = Lower Control Limit) คื อ 48 Barg และ ค่ า ควบคุ ม สู ง สุ ดที่ ย อมรั บ ได้ (UCL = Upper
Control Limit) คื อ 52 Barg จากการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ค่ า ความดัน เชื้ อ เพลิ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ที่ ต้น ทาง
(Upstream) ทั้งก่อน-หลังทาการปรับปรุ ง ในช่ วงขณะที่เดิ นเครื่ องกังหันก๊าซ แบบที่ใช้ (ก่อน) และไม่ใช้
(หลัง) เครื่ องอัดและเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติ จะเห็นได้วา่ ค่าความดันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ อยูใ่ นเกณฑ์
การควบคุม จึงมัน่ ใจได้วา่ ความดันเชื้ อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่รับเข้ามา มีความเสถียรอย่างมีนยั สาคัญ แสดง
ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงค่ า เฉลี่ ย ค่ า ความดันเชื้ อเพลิ งก๊าซธรรมชาติที่ตน้ ทาง (Upstream) ขาเข้า ก่อน-หลังทาการ
ปรับปรุ ง
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2. รวบรวมข้อมูลค่าความดันเชื้ อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่ขาออก ของชุ ดวาล์วควบคุมความดันก๊าซ
ธรรมชาติ (Downstream) ก่อนทาการปรับปรุ ง ในช่ วงเวลา 6 เดื อนแรก คือ เดื อน มิ.ย. 2559 – พ.ย. 2559
และ หลังทาการปรับปรุ งในช่วงเวลา 6 เดือนหลัง คือ เดือน ม.ค. 2560 – มิ.ย. 2560 เพื่อให้แน่ใจว่า ค่าความ
ดันเชื้ อเพลิ งก๊าซธรรมชาติ ที่ผ่านชุ ดวาล์วควบคุ มความดันก๊าซธรรมชาติ (Downstream) ที่สถานี ควบคุ ม
ความดันและวัดปริ มาณก๊าซธรรมชาติ จาก ปตท. ในเขตพื้นที่ โรงไฟฟ้ า อ่างทอง เพาเวอร์ และชุ ดวาล์ว
ควบคุมความดัน สามารถควบคุมได้อย่างเป็ นปกติและค่าความดันมีความเสถียร รวมถึงค่าความดันเชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติ หลังทาการปรับปรุ ง อยูใ่ นเกณฑ์การควบคุม โดยได้กาหนดค่าควบคุม (CL = Control Limit)
ไว้ที่ 30 Barg และ ค่าควบคุมต่าสุ ดที่ยอมรับได้ (LCL = Lower Control Limit) คือ 28 Barg และ ค่าควบคุ ม
สู ง สุ ด ที่ ย อมรั บ ได้ (UCL = Upper Control Limit) คื อ 32 Barg จากการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ค่ า ความดัน
เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่ขาออก ของชุดวาล์วควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติ (Downstream) ทั้งก่อน-หลังทา
การปรับปรุ ง ในช่วงขณะที่เดินเครื่ องกังหันก๊าซ แบบที่ใช้ (ก่อน) และไม่ใช้ (หลัง) เครื่ องอัดและเพิ่มความ
ดันก๊าซธรรมชาติ จะเห็ นได้ว่า ค่าความดันเชื้ อเพลิ งก๊าซธรรมชาติ อยู่ในเกณฑ์การควบคุ ม จึงมัน่ ใจได้ว่า
ความดันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่ผา่ นชุดวาล์วควบคุมความดัน มีความเสถียรอย่างมีนยั สาคัญ ดังภาพที่ 5
ค่ า ความดัน เชื้ อ เพลิ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ข าออก ของชุ ด วาล์ ว ควบคุ ม ความดัน ก๊ า ซธรรมชาติ
(Downstream) หลังจากที่ได้ดาเนินการปรับตั้งชุดสปริ งของชุดดวาล์วควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติขาออก
(Downstream) ที่ ส ถานี ค วบคุ ม ความดันและวัดปริ ม าณก๊ า ซธรรมชาติ จาก ปตท. ในเขตพื้ นที่ โรงไฟฟ้ า
อ่างทอง เพาเวอร์ จากเดิ มที่แรงดัน 20Bar(a) ไปที่แรงดัน 30 Bar(a) (ตามที่ผูผ้ ลิตได้ออกแบบ (SIEMENS
SGT-800 คือ ที่แรงดันระหว่าง 27-30 Bar(a)) เพื่อให้ค่าความดันดังกล่าวผ่านไปยังห้องเผาไหม้ของเครื่ อง
กัง หันก๊ า ซได้โดยตรง โดยที่ ไ ม่ จาเป็ นต้องผ่า นไปยังชุ ดเครื่ องอัดและเพิ่ มความดันก๊ าซธรรมชาติ (Gas
Compressor System) แสดงดัง ภาพที่ 5 จากภาพจะเห็ น ได้ว่า ค่ า ความดันขาออกมี ความเสถี ย รภาพมาก
หลังจากที่ได้ปรับตั้งชุดสปริ งของชุ ดวาล์วควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติขาออก ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์การควบคุม
ของค่าความดันที่ได้กาหนดไว้ ในช่วงขณะที่เดินเครื่ องกังหันก๊าซ ในแบบที่ไม่ใช้เครื่ องอัดและเพิ่มความดัน
ก๊าซธรรมชาติ
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ภาพที่ 5 แสดงค่ า เฉลี ่ ย ค่า ความดันเชื้ อเพลิ งก๊าซธรรมชาติ ที่ขาออก ของชุ ดวาล์วควบคุ มความดันก๊ า ซ
ธรรมชาติ (Downstream) ก่อน-หลังทาการปรับปรุ ง
3. สถิ ติ ก ารใช้พลังงานไฟฟ้ า (Plant Station Service Energy (kWh)) ค่ า เฉลี่ ย การใช้พลังงาน
ไฟฟ้ า ก่ อนท าการปรั บ ปรุ ง ในช่ วงเวลา 6 เดื อนแรก คื อ เดื อน มิ . ย. 2559 – พ.ย. 2559 อยู่ที่ ป ระมาณ
2,786,870.00 kWh/เดื อน หรื อ 33,442,440 kWh/ปี และหลังทาการปรั บปรุ งในช่ วงเวลา 6 เดื อนหลัง คื อ
เดือน ม.ค. 2560 – มิ.ย. 2560 อยูท่ ี่ประมาณ 1,997,900.00 kWh/เดือน หรื อ 23,974,800 kWh/ปี ในช่วงขณะที่
เดิ นเครื่ องกังหันก๊าซ แบบที่ใช้ (ก่ อน) และไม่ใช้ (หลัง) เครื่ องอัดและเพิ่มความดันก๊ าซธรรมชาติ โดย
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิ ติของค่าเฉลี่ยต่อเดื อน ของการเดินเครื่ องโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่ วม
สามารถสรุ ปได้ดงั ภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 แสดงค่ า เฉลี่ ย สถิ ติ ก ารใช้พลังงานไฟฟ้า ก่อน-หลังทาการปรับปรุ ง
4. สถิ ติ ก ารใช้ปริ มาณเชื้ อเพลิ งก๊าซธรรมชาติ (Fuel Gas Consumption (MMBTU)) ในการ
ผลิ ตกระแสไฟฟ้ า ค่ า เฉลี่ ย การใช้ป ริ ม าณเชื้ อ เพลิ ง ก๊า ซธรรมชาติ ก่ อนทาการปรับปรุ ง ในช่ วงเวลา 6
เดือนแรก คือ เดือน มิ.ย. 2559 – พ.ย. 2559 อยูท่ ี่ประมาณ 457,997.50 MMBTU/เดื อ น หรื อ 5,495,970.00
MMBTU/ปี และหลัง ท าการปรั บ ปรุ ง ในช่ วงเวลา 6 เดื อนหลัง คื อ เดื อน ม.ค. 2560 – มิ . ย. 2560 อยู่ที่
ประมาณ 439,452.35 MMBTU/เดื อ น หรื อ 5,273,428.20 MMBTU/ปี ในช่วงขณะที่เดินเครื่ องกังหันก๊าซ
แบบที่ใช้ (ก่อน) และไม่ใช้ (หลัง) เครื่ องอัดและเพิม่ ความดันก๊าซธรรมชาติ โดยรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทางสถิติของค่าเฉลี่ยต่อเดือน ของการเดินเครื่ องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่ วม สามารถสรุ ปได้ดงั ภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 แสดงค่ า เฉลี่ ย สถิ ติ การใช้ปริ มาณเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ก่อน-หลังทาการปรับปรุ ง
5. ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมระบบโคเจนเนอเรชัน (Cogeneration Overall Efficiency) ของโรงไฟฟ้ า
พลังความร้อนร่ วม ก่อนทาการปรับปรุ ง ในช่วงเวลา 6 เดือนแรก คือ เดือน มิ.ย. 2559 – พ.ย. 2559 ค่าเฉลี่ย
อยูท่ ี่ประมาณ 51.26 % และ หลังทาการปรับปรุ งในช่วงเวลา 6 เดือนหลัง คือ เดือน ม.ค. 2560 – มิ.ย. 2560
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ประมาณ 51.61 % ช่วงขณะที่เดินเครื่ องกังหันก๊าซ แบบที่ใช้ (ก่อน) และไม่ใช้ (หลัง) เครื่ องอัด
และเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติ โดยรวบรวมและวิเคราะห์ ขอ้ มู ลทางสถิ ติของค่าเฉลี่ ยต่อเดื อน ของการ
เดินเครื่ องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่ วม สามารถสรุ ปได้ดงั ภาพที่ 8

1258

14

ภาพที่ 8 แสดงค่ า เฉลี่ ย ประสิ ทธิ ภาพการเดินเครื่ องโดยรวมระบบโคเจนเนอเรชัน (Cogeneration Overall
Efficiency) ก่อน-หลังทาการปรับปรุ ง

สรุปผลงานวิจัย
ผลจากการวิจ ยั พบว่า การเดิ น เครื่ อ งโรงไฟฟ้ า พลัง ความร้ อ นร่ ว มโดยไม่ ใ ช้ชุ ด เครื่ อ งอัด
และเพิ่ ม ความดัน ก๊ า ซธรรมชาติ เพื่อ ลดการใช้พลังงานในการเดิ นเครื่ องโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่ วม
กรณี ศึกษา โรงไฟฟ้ า อ่างทอง เพาเวอร์ สามารถลดการใช้พ ลัง งานในกระบวนการผลิ ต กระแสไฟฟ้ า
และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพโดยรวมระบบโคเจนเนอเรชัน (Cogeneration Overall Efficiency) จากผลการวิจ ยั
ทั้ง หมดสามารถสรุ ป ได้ดัง นี้
1. สามารถลดการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าได้ประมาณ 9,467,640 kWh/ปี ซึ่ งสามารถคิ ดเป็ นเงิ น
ประมาณ 22,936,304.664 บาทต่ อ ปี 1 เมื่ อ เที ย บกับ ค่ า เฉลี่ ย การใช้พลังงานไฟฟ้ าก่ อนการปรั บปรุ ง
ในช่ วงเวลา 6 เดื อนแรก คื อ เดื อน มิ .ย. 2559 – พ.ย. 2559 อยู่ที่ประมาณ 2,786,870.00 kWh/เดื อน หรื อ
33,442,440 kWh/ปี และหลังทาการปรับปรุ งในช่วงเวลา 6 เดือนหลัง คือ เดือน ม.ค. 2560 – มิ.ย. 2560 อยูท่ ี่
ประมาณ 1,997,900.00 kWh/เดือน หรื อ 23,974,800 kWh/ปี ซึ่ งสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้ าลงได้ถึง
28.31 %
2. สามารถลดการใช้ป ริ ม าณเชื้ อ เพลิ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ในกระบวนการผลิ ต ไฟฟ้ า ของ
โรงไฟฟ้ า พลัง ความร้ อ นร่ ว ม ได้ป ระมาณ 222,541.80 MMBTU/ปี ซึ่ ง สามารถคิ ด เป็ นเงิ น ประมาณ
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53,410,032 บาทต่ อ ปี 2 เมื่ อ เที ย บกับ ค่ า เฉลี่ ย การใช้ป ริ ม าณเชื้ อ เพลิ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ก่อนการปรับปรุ ง
ในช่วงเวลา 6 เดือนแรก คือ เดือน มิ.ย. 2559 – พ.ย. 2559 อยูท่ ี่ประมาณ 457,997.50 MMBTU/เดื อ น หรื อ
5,495,970.00 MMBTU/ปี และหลังทาการปรับปรุ งในช่ วงเวลา 6 เดื อนหลัง คือ เดื อน ม.ค. 2560 – มิ.ย.
2560 อยูท่ ี่ประมาณ 439,452.35 MMBTU/เดื อ น หรื อ 5,273,428.20 MMBTU/ปี ซึ่ งสามารถประหยัดการ
ใช้ป ริ ม าณเชื้ อเพลิ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ลงได้ถึง 4.05 %
3 . ประสิ ทธิ ภ าพโดยรวมระบบโคเจนเนอเรชั น (Cogeneration Overall Efficiency) ของ
โรงไฟฟ้ าพลังความร้อนร่ วม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น 0.36 % เมื่ อ เที ย บกับ ค่ า เฉลี่ ย ประสิ ทธิภาพโดยรวม
ระบบโคเจนเนอเรชัน ก่อนการปรับปรุ ง ในช่ วงเวลา 6 เดื อนแรก คือ เดื อน มิ.ย. 2559 – พ.ย. 2559 อยู่ที่
ประมาณ 51.26 % และหลังทาการปรับปรุ งในช่วงเวลา 6 เดือนหลัง คือ เดือน ม.ค. 2560 – มิ.ย. 2560 อยูท่ ี่
ประมาณ 51.61 %
หมายเหตุ
1
Assumption PEA Rate charge ประเภทการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า เกิ นกว่า 400 หน่ วย (kWh) คิ ดที่ อตั รา
หน่ วยละ 2.4226 บาท (อ้า งอิ ง ปี พ.ศ. 2559)
2
Assumptions การซื้ อขายเชื้ อเพลิ ง ก๊า ซธรรมชาติ ระหว่า ง ปตท. กับ ผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ า รายเล็ก (SPP)
Natural Fuel Gas Capacity Rate Charge from PTT price 240 Baht/MMBTU (อ้างอิ ง ปี พ.ศ. 2559)
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