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กลยุทธ์การดาํเนินงานสาํหรับการผลิตไฟฟ้าได้สูงสุดของระบบการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม
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บทคัดย่อ 

โรงงานผลิตเย่ือกระดาษส่วนใหญ่ได้ใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ท่ีเรียกว่านํา้มนัยางดํา (BL) เป็น

เชือ้เพลิงในระบบการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม และขายไฟฟ้าเข้าสายส่งภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 

(SPP) สญัญาประเภท Firm ซึง่จําเป็นต้องใช้ความเช่ียวชาญทัง้ทางด้านเทคนิคและการจัดการเพ่ือให้โรงงาน

ดําเนินการได้ตามท่ีสญัญาระบุไว้ บทความนีแ้สดงถึงกลยุทธ์การดําเนินงานเพ่ือผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้า

และความร้อนร่วมของโรงงานผลิตเย่ือกระดาษแห่งหนึ่งให้ได้สงูสดุตามสญัญา โดยวิเคราะห์ผลผลิตกําลงัไฟฟ้า

ของระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมเทียบกบัขนาดกําลงัไฟฟ้า 25 MW ตามสญัญา SPP ประเภท Firm และ

ได้ศกึษาจากความสมัพนัธ์โดยใช้สมการถดถอยดงันี ้1) ปริมาณนํา้มนัยางดําเจือจางกบัผลผลิตเย่ือกระดาษ 2) 

ไอนํา้ความดนัสงูท่ีผลิตได้กบัปริมาณนํา้มนัยางดําเข้มข้นท่ีใช้ 3) กําลงัไฟฟ้าท่ีผลิตได้กบัไอนํา้ความดนัสงูท่ีใช้ 

ผลการวิเคราะห์ได้แสดงช่วงของเง่ือนไขการทํางานเพ่ือผลิตกําลงัไฟฟ้าให้ได้ตามสญัญาของ 4 ระบบหลกัได้แก ่

กระบวนการผลิตเย่ือกระดาษ ระบบการทําระเหย หม้อไอนํา้และระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม ซึง่สามารถ

วิเคราะห์ได้จากข้อมูลในอดีตของแต่ละระบบของโรงงาน นอกจากนีไ้ด้เสนอแผนการซ่อมบํารุงประจําปีของ

โรงงานเพ่ือให้ดําเนินงานในช่วงเดือนท่ีมีต้องการไฟฟ้าสงูได้ตามสญัญา 

Abstract 

Most pulp mills utilize their by-product which is called black liquor (BL) as fuel for their 

cogeneration systems and export the electricity to the grid under small power producer (SPP) firm 

contract. Both technical and management skill are needed to operate the plant to meet the signed 

contract. This paper identified the operation strategies for maximizing electrical output of a 

cogeneration system, as specified in the signed contract, in a selected pulp mill. Power output of the 

cogeneration system was analyzed based on 25 MW SPP firm contracts. The relationship of i) the 

amount of white BL and pulp yield, ii) high pressure steam (HPS) production and heavy BL input, and 

iii) power output and HPS input were analyzed using regression equations. Results showed that the 

range of operating conditions of four main systems namely: pulping process, evaporation system, 

recovery boilers and cogeneration system, which could meet guarantee capacity output, can 

analytically specified from the historical data of the plant. In addition, the yearly maintenance plan 

was also purposed to satisfy the requirement of operation in peak month. 
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บทนํา (Introduction) 

 หลายประเทศยงัคงผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงฟอสซิลซึง่จะส่งผลต่อความมัน่คงทางพลงังานและปริมาณ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก [REN21, 2012] เช่นเดียวกบัประเทศไทย [กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์

พลงังาน, 2554] เพ่ือลดปัญหาดงักล่าวรัฐจึงส่งเสริมโดยรับซือ้ไฟฟ้าท่ีผลิตด้วยระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อน

ร่วม(Cogeneration) ซึ่งเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพทางพลงังานสูงและรับซือ้ไฟฟ้าท่ีผลิตจากแหล่งพลังงาน

หมนุเวียนภายใต้โครงการการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก SPP (Small Power Producer) [การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2550] และมีแผนท่ีจะเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน [สํานัก

นโยบายพลงังานและแผน, 2012] โรงงานผลิตเย่ือกระดาษมีผลพลอยได้คือ นํา้มนัยางดํา (Black liquor, BL) ซึง่

สามารถนํามาใช้เป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้ [Marshman et.al, 2010], [Naqvi et. Al, 2010] และสามารถ

ขายไฟฟ้าเข้าสายส่งทําให้ได้ผลตอบแทนเพ่ิมขึน้ในส่วนนี ้และเป็นการเพ่ิมผลผลิตไฟฟ้าจากมวลชีวภาพ

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ดงันัน้การหาแนวทางจัดการเพ่ือผลิตไฟฟ้าจาก BL ให้ได้เพ่ิมขึน้จึงเป็นผลดีต่อ

ผู้ประกอบการและประเทศชาติด้วย ในบทความนีจ้ะวิเคราะห์เพ่ือหากลยุทธ์การดําเนินงานเพ่ือผลิตไฟฟ้าจาก

ระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมของโรงงานผลิตเย่ือกระดาษแห่งหนึง่ให้ได้ตามเป้าหมาย 

การผลิตไฟฟ้าและการขายไฟฟ้าของโรงงานผลิตเยื่อกระดาษที่ศึกษา 

 กระบวนการผลิตเย่ือกระดาษท่ีศกึษาเร่ิมจากการนําไม้ยคูาลิปตสัมาปอกเปลือกแล้วส่งไปตดัให้มีขนาด

เล็กเป็นชิน้ไม้สบัจากนัน้ส่งไปยงักระบวนการต้มเย่ือทําให้ได้ผลผลิต 2 ส่วน คือ เย่ือและนํา้มนัยางดําเจือจาง 

(WBL) ท่ีมีความเข้มข้นประมาณ 15 – 17 %DS เย่ือถูกส่งไปหน่วยฟอกเย่ือ ส่วน WBL จะส่งไปยงัหน่วยทํา

ระเหยเพ่ือเพ่ิมให้ความเข้มข้นสงูขึน้โดยประมาณอยู่ท่ี 80 %DS เรียกวา่นํา้มนัยางดําเข้มข้น (HBL) จากนัน้ส่งไป

เป็นเชือ้เพลิงให้หม้อไอนํา้ท่ีนําสารเคมีกลบัคืน เป็นแบบท่อนํา้ (Water tube boiler) รองรับความดนัท่ี 84 bar 

ผลิตไอนํา้ความดนัสงู (HP Steam) ท่ีความดนั 80 barอณุหภูมิ 480 °C นําไปขบักงัหนัไอนํา้เพ่ือผลิตไฟฟ้าโดย

ระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม แบบ Back- pressure  steam turbine กําลงัการผลิตไฟฟ้าสงูสดุท่ี 32.9 

MW ไอนํา้ท่ีออกจากกังหนัจะมีความดนัต่ําลงเป็นไอนํา้ความดนัปานกลาง (MP steam) ท่ีประมาณ 12 bar 

อณุหภูมิ 200 °C นํามาใช้ในกระบวนการต้มเย่ือเป็นหลกั และอีกส่วนผ่านวาลว์ลดความดนัเป็นไอนํา้ความดนั

ต่ํา (LP steam) ท่ีประมาณ 4 bar อณุหภมิู 160 °C ใช้ในการทําระเหย WBL   

โรงงานท่ีทําการศึกษาได้ทําสญัญาขายไฟกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ประเภท Firm Contract จากเชือ้เพลิง

พลงังานหมนุเวียน โดยระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) สรุปเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบั

การศกึษาได้ดงันี ้ 

- โรงงานต้องผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้า ในช่วงเดือนท่ีระบบของการไฟฟ้ามีความต้องการสงู 

(Peak months) คือ ช่วงเดือนมีนาคมถึงตลุาคมต้องจําหน่ายไฟฟ้าให้ได้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะทําได้ โดยในรอบ 18 

เดือนอย่างน้อยจะต้องมี 1 เดือนท่ีทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมง (ทัง้ช่วง Peak และ Off-Peak) จะต้องขายไฟฟ้าให้ได้ 

25 MWตามสญัญาท่ีทําไว้ แตไ่มเ่กิน 102 % ของ 25 MW ตลอดช่วง Peak และ Off-Peak  

-  จํานวนชัว่โมงท่ีผลิตไฟฟ้าขายให้การไฟฟ้ารวมทัง้ปี ไมน้่อยกวา่ 7,008 ชัว่โมง  
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- ต้องสามารถผลิตและจ่ายพลงัไฟฟ้าเพ่ิม ให้การไฟฟ้าตามปริมาณและระยะเวลาท่ีการไฟฟ้าสัง่การ 

- ต้องผลิตไฟฟ้าให้มีคณุภาพตามระเบียบวา่ด้วยการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าขนานกบัระบบ  

- Firm contract ได้ผลตอบแทนจากการขายไฟฟ้า 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกคือ พลังไฟฟ้า (Capacity 

payment) สว่นท่ีสองคือ พลงังานไฟฟ้า (Energy payment) และมีระยะเวลาของสญัญา 25 ปี 

-     ในกรณีท่ี SPP ไม่สามารถจําหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าได้ครบตามปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสญัญาเป็น

เวลาติดต่อกนัเกินกว่า 18 เดือน การไฟฟ้าจะกําหนดปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสญัญาใหม่ให้เท่ากบัปริมาณพลงั

ไฟฟ้าท่ี SPP สามารถทําได้จริงในขณะนัน้ และ SPP จะต้องคืนเงินพลงัไฟฟ้าส่วนท่ีได้รับเกินไปนัน้นบัตัง้แต่วนั

เร่ิมต้นจําหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ พร้อมดอกเบีย้ย้อนหลงัถงึวนัท่ี SPP ได้รับเงินสว่นเกินนัน้โดยใช้อตัราดอกเบีย้เงิน

ฝากประจํา 12 เดือนของธนาคารกรุงไทย ท่ีประกาศ ณ วนัท่ี 1 ของเดือนท่ีเรียกเก็บเงินสว่นท่ีเกินดงักลา่ว 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศกึษาหากลยุทธ์การดําเนินงานเพ่ือผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมให้ได้สูงสุด

ตามสญัญาขายไฟฟ้าของโรงงานผลิตเย่ือกระดาษท่ีใช้เป็นกรณีศกึษา ได้ศกึษาปัจจยัและผลผลิตของหน่วยผลิต

ตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตไฟฟ้าได้แก่ หน่วยผลิตเย่ือกระดาษ หน่วยทําระเหย หม้อไอนํา้ และระบบผลิตไฟฟ้า

และความร้อนร่วม โดยใช้ข้อมลูรายวนั 1 ของปี 2554   ซึง่มีขัน้ตอนการดําเนินงานเป็นดงันึ ้

1. ศึกษาการจําหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตจากนํา้มันยางดําของโรงงานเพ่ือวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน

เปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีจะผลิตไฟฟ้าให้ได้มากท่ีสุดตามสญัญาขายไฟฟ้า 25 MW รวมทัง้เปรียบเทียบ

ผลตอบแทนรายเดือนท่ีได้จากการขายไฟฟ้าตามสญัญาแบบ Frim contract ซึง่ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ค่าพลงั

ไฟฟ้า (Capacity Payment) ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) และ ส่วนเพ่ิมราคารับซือ้ไฟฟ้า (Escalation 

payment) โดยคํานวณได้จากสมการดงันี ้[แผนกจดัการสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าผู้ผลิตรายเลก็ EGAT, 2550] 

คา่พลงังานไฟฟ้า = (พลงังานไฟฟ้าPeak+พลงังานไฟฟ้าOff-peak) × (อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าฐาน; 1.49 

บาท/kWh)             …........ (1)                                                         

คา่พลงัไฟฟ้า       = Billing Month (kWh)× (คา่คงท่ี Capacity payment; 354.2 B/kW/เดือน)*         ........... (2) 

ค่าส่วนเพ่ิมราคารับซือ้ไฟฟ้า   = ((พลงังานไฟฟ้าPeak+พลงังานไฟฟ้าOff-peak) × (ค่าคงท่ี Escalation 

payment; 0.7362 B/kW)*                                                     ........... (3) 

        เม่ือ  Billing Month มีคา่ดงันี ้

- ถ้า Export Peak ≥ 25 MW กําหนดคา่ Billing Month = 25 MW 

- ถ้า Export Peak < 25 MW กําหนดคา่ Billing Month = Export Peak-0.2× (25- Export Peak) 

(หมายเหต ุ: * คือ เปลี่ยนแปลงตามอตัราการแลกเปลี่ยนเงินและสดัสว่นการลงทนุเงินทัง้ในและตา่งประเทศ)  

2. หาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยและผลผลิตของระบบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับระบบผลิตไฟฟ้าโดยใช้

สมการถดถอย โดยหาความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณ WBL ท่ีได้กบัผลผลิตเย่ือกระดาษ ปริมาณ HBL ท่ีใช้ กบัไอ

นํา้ความดนัสงูท่ีผลิตได้จากหม้อไอนํา้ กําลงัไฟฟ้าท่ีผลิตได้กบัไอนํา้ความดนัสงูท่ีเข้ากงัหนั 

3.  ปริมาณผลผลิตเย่ือกระดาษวดัในหน่วย ADT (Air Dry tons) คือ ปริมาณผลผลิตตอ่นํา้หนกัแห้ง 

4.  คํานวณหาปริมาณของแข็งท่ีละลายเจือปนอยู่ในนํา้มนัยางดํา (Total Dissolved Solid) ได้ดงันี ้



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

209 

TDS = ((ปริมาณ BL ท่ีสง่มาจากโรงเย่ือ, m3 ×ความเข้มข้นของ BL, kg/ m3 ×(%DS / 100)) …… (4) 

              เม่ือ     DS (Dry Solid) = ปริมาณของแข็งท่ีละลายในของเหลว 

             5.  ประมวลความสมัพนัธ์ของระบบตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตไฟฟ้าเพ่ือหาเง่ือนไขการทํางานท่ีทําให้

ผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมาย และเสนอแผนการบํารุงรักษาเพ่ือให้การผลิตไฟฟ้าได้ตามสญัญาและเป้าหมาย 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล (Results and Discussion) 

1. ผลการจาํหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากนํา้มันยางดาํ 

 จากข้อมลูการจําหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตโดยใช้นํา้มนัยางดําเป็นเชือ้เพลิงในปี 2554 พบว่าเป้าหมายการขาย

ไฟฟ้าอยู่ท่ี 25 MW แต่โรงงานไม่สามารถผลิตไฟฟ้าเพ่ือขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

ดงัแสดงในตารางท่ี 1 ซึง่มีสาเหตหุลกัดงันี ้

1. การซ่อมบํารุงเคร่ืองจกัรประจําปี (Annual shut down) กระทําในเดือนกรกฎาคมซึง่เป็นช่วงเดือนท่ี

การไฟฟ้ามีความต้องการไฟฟ้าสงูตามสญัญา ดงันัน้จงึไมค่วรทําการซอ่มบํารุงเคร่ืองจกัรประจําปีในเดือนนี ้ 

2. การหยุดเพ่ือทําการล้างหม้อไอนํา้ (Water wash Shut down) ในเดือนมีนาคมจํานวน 3 วนั และ

เดือนพฤศจิกายน จํานวน 16 วนั (โรงเย่ือหยุดซ่อมเคร่ืองต้มเย่ือต่อ เป็นจํานวน 13 วนั). และการหยุดหรือลด

กําลงัการผลิตของหม้อไอนํา้เพ่ือซ่อมเคร่ืองจกัรในกรณีฉุกเฉินท่ีต้องลดกําลงัการผลิตลงมามากจํานวนมี 9 ครัง้ 

รวมเป็นเวลา 53 วนั เม่ือมีการหยดุเดินระบบหม้อไอนํา้ต้องใช้เชือ้เพลิงเสริมในท่ีนีคื้อ นํา้มนัเตา ซึง่ทําให้ต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายในการเดินเคร่ืองเพ่ิมขึน้ และต้องใช้เวลานาน กว่าจะทําการเดินเคร่ืองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

นอกจากนีใ้นสว่นของกงัหนัไอนํา้ ถ้าเร่ิมเดินเคร่ืองใหม่ต้องใช้เวลาในการเพ่ิมไอนํา้ความดนัสงูอย่างเป็นลําดบัท่ี

จะผลิตกระแสไฟฟ้าสง่ขายให้การไฟฟ้าได้ 

3. เชือ้เพลิงไม่เพียงพอเน่ืองจาก 2 สาเหตคืุอ หน่วยทําระเหยไม่สามารถระเหย WBL ได้ตามต้องการ

และหน่วยผลิตเย่ือกระดาษหยุดเดินเคร่ืองหรือลดกําลงัการผลิตในบางช่วงจึงไม่มี WBL มาให้หน่วยงานทํา

ระเหยผลิตเชือ้เพลิงได้ 

 

ตารางที่1 การขายไฟฟ้าท่ีผลิตจากนํา้มนัยางดําในปีพ.ศ 2554  

เดือน กาํลังไฟฟ้าที่ขายในช่วง(MW)  จาํนวนช่ัวโมงต่อเดือน 

  

 

Peak   

MAX-MIN  

Off-peak 

 MAX-MIN  

ชัว่โมงที่ทําได้ 

25 MW 

ชัว่โมงทีข่าย

ไฟฟ้า 

1 24.7 - 9.78 23.76 - 12.26 0 744 

2 25.25 - 3.04 25.32 - 3.57 72 672 

3 25.41 - 0 25.45 - 0 96 672 

4 25.23 - 2.05 25.38 - 1.61 144 720 

5 25.24 - 1.72 25.27 - 1.68 72 744 

6 25.09 - 2.04 25.02 - 1.98 24 720 

7 25.7 - 0 25.23 - 0 192 432 

8 25.4 - 0 25.59 - 0 168 552 

9 26.75 - 0 25.52 - 0.49 96 696 

10 25.42 - 0 23.82 - 0.52 72 720 
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y = 8.2659x + 676.42 
R² = 0.9264 
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เ ม่ือนําผลการขายไฟฟ้ามา

คํานวณรายได้ตามระเบียบรับซือ้ไฟฟ้าฯ เปรียบเทียบกบัรายได้ตามเป้าหมายดงัแสดงในตารางท่ี 2 พบว่าการ

ดําเนินงานไมไ่ด้ตามเป้าหมายทําให้สญูเสียรายได้ถงึ 171,647,359 บาท/ปี 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 รายได้จากการขายไฟฟ้าท่ีผลิตได้กบัไฟฟ้าตามเป้าหมายปี 2554 

รายการ   รายได้รวมปี 2554 

(บาท/ปี) 

เป้าหมายรายได้ *            

(บาท/ปี) 

พลงังานไฟฟ้า (Peak) kWh 77,999,490 110,700,000 

พลงังานไฟฟ้า (Off-Peak) kWh 60,352,265 86,100,000 

รวมพลงังานไฟฟ้า kWh 137,537,755 196,800,000 

คา่พลงังานไฟฟ้า (Energy payment) บาท 204,922,315 293,232,000 

คา่พลงัไฟฟ้า (Capacity payment) บาท 66,362,819 93,032,214 

สว่นเพ่ิมราคารับซือ้ไฟฟ้า (Escalation payment) บาท 100,027,030 144,884,160 

รายได้รวมจากการขายไฟฟ้า บาท 359,501,015 531,148,374 

หมายเหต ุ: * ตามการวางแผนการเดินเคร่ืงที่ 25 MW และการหยดุเดินเคร่ืองที่จดัทําขึน้ใหมท่ี่ได้ทําในงานวิจยัฉบบันี ้  

 

2. ผลการศึกษาหาความสัมพันธ์ของปริมาณนํา้มันยางดาํกับผลผลิตเยื่อกระดาษ 

 จากการเก็บข้อมลูในปี 2554 หา

ความสมัพนัธ์ของปริมาณ WBL กบัผลผลิต

เย่ือกระดาษได้ดงักราฟและสมการในรูปท่ี 

2 ซึง่มีความสมัพนัธ์คอ่นข้างสงู คา่ R2 อยู่ท่ี 

0.9264  

จากความสัมพันธ์ในรูปท่ี 2 สามารถ

คํ า น ว ณ ห า ป ริ ม า ณ  BL ท่ี ส่ ง ม า จ า ก

กระบวนการเย่ือกระดาษตาม %DS จะหา

ปริมาณ BL ในหน่วย TDS/day ได้ดงัตารางท่ี 3 พบว่าเม่ือมีการผลิตในปริมาณเท่าเดิมแต่ WBL มีความเข้มข้น

สงูปริมาณ BL ในหน่วย TDS/day ก็จะเพ่ิมขึน้ตาม %DS 

 

11 25.24 - 0 25.24 - 0 11 432 

12 24.7 - 0 22.29 - 0 0 648 

รูปที่ 2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งผลผลติเยื่อกระดาษกบัปริมาณ WBL 
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ตารางที่ 3   ปริมาตร WBL (TDS/day) ท่ีแปรผนัตามความเข้มข้น  

ผลผลติการต้ม

เยื่อกระดาษ 

(ADT/day) 

ปริมาณ 

WBL 

(m3/day) 

ปริมาณ WBL 

ท่ี 15%DS 

(TDS/day) 

ปริมาณ WBL 

 ท่ี 16%DS 

(TDS/day) 

ปริมาณ WBL 

ท่ี 17%DS 

(TDS/day) 

ปริมาณ WBL  

ท่ี 18%DS 

(TDS/day) 

850 7702 1236 1325 1416 1508 

900 8115 1302 1397 1492 1589 

950 8529 1368 1468 1568 1670 

1000 8942 1435 1539 1644 1751 

 

 

3.  ผลการศึกษาหาความสัมพันธ์ของ Black liquor กับ ไอนํา้ที่ผลิตได้ 

 จากข้อมลูในปีท่ีผ่านมาหาความสมัพนัธ์ของปริมาณ HBL (TDS) ท่ีเข้าหม้อไอนํา้ และปริมาณไอนํา้ท่ี

ผลิตได้ นํามาเขียนความสมัพันธ์ได้ดงักราฟและสมการท่ีแสดงในรูปท่ี 3 โดย HBL มีค่าความร้อนสูง (High 

heating value) ท่ี dry basis เท่ากบั 3090.99 kcal/kg พบว่าปริมาณการใช้เชือ้เพลิง HBL แปรผนัตามปริมาณ

การผลิตไอนํา้ โดยได้คา่ R2 ของสมการเท่ากบั 0.98 ซึง่แสดงความสมัพนัธ์คอ่นข้างสงู  

 

 4.  ผลการศึกษาหาความสัมพันธ์ของไอนํา้ความดันสูงกับไฟฟ้าที่ผลิตได้ 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณไอนํา้ความดนัสงูท่ีเข้าระบบผลิตไฟฟ้าฯ กบักําลงัไฟฟ้าท่ีผลิตได้แสดงได้

ดงัรูปท่ี 4 ซึง่แปรผนัตามกนัและมีความสมัพนัธ์คอ่นข้างสงู ได้คา่ R2 เท่ากบั 0.98  

จากผลการศกึษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัตา่งๆ ท่ีแสดงได้ดงัสมการข้างต้นทําให้สามารถประเมินปัจจยั

ท่ีต้องการใช้เพ่ือผลิตไฟฟ้าให้ได้ไม่ต่ํากว่า 25 MW จะต้องผลิตไอนํา้ความดนัสงูไม่ต่ํากว่า 4619 tons/day ใช้ 

เชือ้เพลิง HBL ไมต่ํ่ากวา่ 1572 TDS/day ดงันัน้กระบวนการผลิตเย่ือกระดาษจะต้องเดินเคร่ืองผลิตเย่ือกระดาษ

มากกวา่ 900 ADT โดยต้องควบคมุความเข้มข้นของ WBL ให้ได้มากกวา่ 17 % ขึน้ไป 

                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งไอนํา้ท่ีผลติได้ กบัปริมาณ

HBL (TDS) ท่ี 73-78 %DS ท่ีใช้ในการผลติไอนํา้   

รูป ท่ี  4 ความสัมพัน ธ์ระหว่าง ไอนํ า้ ท่ีผลิตไ ด้กับ

กําลงัไฟฟ้าท่ีผลติได้ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างไอนํา้ทีผ่ลติได้กบั

กาํลงัไฟฟ้าทีผ่ลติได้ 
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ปริมาณ HBL (TDS/day) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างไอนํา้ทีผ่ลติได้ กบั

ปริมาณHBL (TDS)  

Series1 

Linear 
(Series1) 
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5. กลยุทธ์การดาํเนินงานสําหรับการผลิตไฟฟ้า 

กลยุทธ์การดําเนินงานสําหรับการผลิตไฟฟ้าเพ่ือให้ได้มากท่ีสุดตามเป้าหมาย จะใช้วิธีการจัดการการ

เดินเคร่ืองของหน่วยผลิตเย่ือกระดาษ หน่วยทําระเหย หน่วยหม้อไอนํา้ และหน่วยผลิตไฟฟ้าฯ โดยดูจาก

ความสมัพนัธ์ท่ีหามาข้างต้น โดยมีเป้าหมายผลิตไฟฟ้าให้ได้มากท่ีสดุได้ 25 MW ตลอด 24 ชัว่โมง จํานวน 30 

วนั ซึง่สมารถกําหนดเง่ือนไขการทํางานของหน่วยตา่งๆได้ ดงัตารางท่ี 5 และได้เสนอแผนการซอ่มบํารุง ดงันี ้

1. การวางแผนหยดุซอ่มประจําปีในเดือนกมุภาพนัธ์เป็นจํานวน 12 วนั  

2. หยดุล้างหม้อไอนํา้ในเดือนมิถนุายน 5 วนัและตลุาคม 5 วนั  

3. กําหนดให้หยดุฉกุเฉินไมเ่กิน 15 วนั เพ่ือหยดุในเหตกุารณ์ท่ีไมค่าดคิดอ่ืนๆ  

ดงันัน้จํานวนชัว่โมงผลิตไฟฟ้าใน 1 ปี เท่ากบั 7872 ชม. โดยหกัเวลาการหยดุซอ่มบํารุง 528 ชม. และหยดุ

ฉกุเฉิน 15 วนั หรือ 360 ชม. โดยในช่วงเดือนมีนาคม- ตลุาคม เป็นช่วงท่ีการไฟฟ้าต้องการให้โรงงานขายไฟฟ้า

ให้ได้มากท่ีสดุ ดงันัน้ถ้าไมจํ่าเป็นจงึไมค่วรหยดุเดินเคร่ืองเพ่ือซอ่มบํารุงประจําปีดงัเช่นปีท่ีผ่านมา และควรบํารุง

ประจําปีให้เสร็จก่อนเดือนมีนาคมเพ่ือความเสถียรภาพในการเดินเคร่ือง ในช่วง peak months หลงัจากการหยดุ

ซอ่มบํารุงประจําปีโดยต้องมีการ stock HBL เพ่ือใช้เป็นเชือ้เพลิงด้วย 

 

ตารางที่ 5 เง่ือนไขการเดินเคร่ืองของหน่วยผลิตเย่ือกระดาษ ทําระเหยหม้อไอนํา้และหน่วยผลิตไฟฟ้า เพ่ือให้ได้ 

                 ไฟฟ้า มากกวา่ 25 MW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการวิจัย (Conclusion) 

 การผลิตไฟฟ้าจากนํา้มนัยางดําให้ได้ไฟฟ้าสงูสดุตามเป้าหมายของโรงงานเย่ือกระดาษท่ีศกึษาสามารถ

ดําเนินการได้โดยวิธีการจัดการ ควบคุมการผลิต เพ่ือให้ได้ความเข้มข้นของ Black Liqour ตามต้องการและ

จดัเก็บเพ่ือให้มีมีปริมาณเพียงพอท่ีจะใช้เป็นเชือ้เพลิงได้ตามเป้าหมาย รวมถึงวางแผนการจดัการการเดินเคร่ือง

และซอ่มบํารุงเพ่ือไมใ่ห้เกิดกระทบตอ่สญัญาการขายไฟฟ้า และไมส่ง่ผลกระทบต่อความปลอดภยัในการทํางาน

และไมก่่อให้เกิดปัญหาตอ่สิ่งแวดล้อม การจดัวิธีการดําเนินงานของโรงงานท่ีศกึษาดงักล่าวท่ีกล่าวมานีส้ามารถ

ปรับปรุงแก้ไขได้ทนัทีโดยไมเ่สียต้นทนุในการจดัการ    

กติตกิรรมประกาศ (Acknowledgement) 

หนว่ยผลติเยื่อกระดาษ หนว่ยงานทําระเหย 

อตัราการผลติเยื่อ

กระดาษ (ADT/Day) 

ความเข้มข้นของ WBL 

(%DS) 

 HBLท่ีระเหยได้  

(TDS/Day) 

ปริมาณ WBL 

(m3/ day) 

มากกวา่ 950 ไมต่ํ่ากวา่ 16% มากกวา่ 1510 มากกวา่8770 

หม้อไอนํา้ หนว่ยผลติไฟฟ้า 

เชือ้เพลงิ HBL ท่ีใช้ 

(TDS/Day) 

ความเข้มข้นของ HBL 

(%DS) 

ไอนํา้ท่ีผลติได้  

(ton/day) 

ไฟฟ้าท่ีผลติได้  

(MW) 

มากกวา่ 1510 73-78 มากกวา่ 4438 มากกวา่ 25 
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 งานวิจยัฉบบันีต้้องขอขอบพระคณุพ่ี-น้อง พนกังานของโรงงานท่ีทําการศกึษา ท่ีให้ความช่วยเหลือใน

การเก็บข้อมลูรวมถึงข้อมลูปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึน้ในระหว่างการเดินเคร่ือง และอาจารย์รวมถึงผู้ เก่ียวข้องในภาค

วิชาการจดัการพลงังาน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ท่ีให้ความช่วยเหลือและเป็นท่ีปรึกษาในทุก

เวลาจนงานวิจยัสามารถดําเนินมาได้ 
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