
 ลดอตัราการสญูเสยีพลงังาน โดยน าไอน ้าทีส่ญูเสยีจากการปรบัลดแรงดนั

ใหล้กูคา้ มาท าใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุดว้ยการผลติไฟฟ้า

 รองรบัการเจรญิเตบิโตดา้นเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมของประเทศภายใต ้

โครงการระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก หรอื EEC 

 เพิม่ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ใหม้เีสถยีรภาพมากยิง่ขึน้

 สามารถใชร้ะบบการสนับสนุนการผลติเดมิทีม่ีอยู่แลว้ในปัจจุบนั ซึง่จะชว่ย

ลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มไดเ้ป็นอย่างด ีเชน่ สายส่งไฟฟ้า ท่อส่งไอน ้า และ

ระบบสาธารณูปโภค เป็นตน้

 ใชเ้ทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพสงู เป็นมติรกบัสิง่แวดล็อม

 ลดภาระการลงทนุและสนับสนุนนโยบายภาครฐั ในภาคการผลติไฟฟ้า และ

อนุรกัษพ์ลงังาน

 สรา้งรายไดใ้หแ้กท่อ้งถิน่ โดยผ่านการจดัซือ้/จา้งตา่งๆ

 น าส่งเงินเขา้กองทุนพฒันาไฟฟ้า พฒันาคุณภาพชวีติ สิ่งแวดลอ้ม และ

สงัคม 

ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจากโครงการหลักการท างานระบบผลิตไฟฟ้ากังหันไอน า้
ส่วนขยาย (Back Pressure Turbine)

 โรงไฟฟ้าระบบผลติพลงังานรว่มหรอืระบบโคเจนเนอเรช ัน่

หมายถงึ การผลติพลงังาน 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ พลงังานไฟฟ้า

และไอน า้ ซ ึง่จะท าการผลติกระแสไฟฟ้าโดยใชเ้ครื่
่
องก าเนิด

ไฟฟ้ากงัหนักา๊ซ กล่าวคอืกา๊ซธรรมชาตจิะถูกส่งเขา้ไปยงั

หอ้งเผาไหม ้ พรอ้มอากาศทีถู่กอดัดว้ยความดนัสูงเขา้มา

ในหอ้งเผาไหมด้ว้ยเชน่กนั ซึง่ในหอ้งดงักล่าวจะมหีวัเผาที่

ไดร้บัการออกแบบดว้ย เทคโนโลยปีระสทิธภิาพสูง (Dry

Low NOx ;DLN) ท าใหเ้กดิการเผาไหมอ้ย่างสมบูรณ์

เกดิออกไซดข์องไนโตรเจนต ่า

 ก ๊าซร อ้นแรงดันสู งจากหอ้งเผาไหม ้จะถูกส่ ง เขา้ ไป

ขบัเคลือ่นกงัหนักา๊ซทีต่่ออยู่กบัเครือ่งก าเนิดไฟฟ้า ท าให ้

เกิดแรงหมุนและเกิดเป็นพลงังานไฟฟ้า ส่งจ าหน่ายใหก้บั

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย และลูกคา้อุตสาหกรรม

ในพืน้ทีม่าบตาพุดคอมเพล็กซ ์

 กา๊ซรอ้นส่วนทีเ่หลอืจากการผลติไฟฟ้าจากกงัหนักา๊ซแลว้ 

จะถูกถ่ายเทความรอ้นโดยน าไปตม้น ้าที่หมอ้ตม้ไอน ้า 

(HRSG) กลายเป็น ไอน ้าแรงดนัสูง เพือ่ส่งจ าหน่ายใหก้บั

ลูกคา้อุตสาหกรรม ส่วนไอน ้าแรงดนัสูงบางส่วนจะถูกแยก

และปรบัลดแรงดนัลง ใหเ้ป็นไอน า้แรงดนัปานกลาง จดัส่งไป

ตามท่อใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรม

ไอน า้แรงดันสูงบางส่วนท่ีสูญเสียจากการ
ปรับลดแรงดันในระบบจ่ายไอน า้ให้ลูกค้า จะ
ถูกน ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยจะ
ส่งผ่านเข้าเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากังหันไอน า้
เ พ่ื อ ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ า จ า ห น่ า ย ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า
อุตสาหกรรมต่อไป
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เอกสารเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ ์

โครงการโรงไฟฟ้า

พลงัความรอ้นรว่มและหน่วย

เสรมิการผลติ (สว่นขยายคร ัง้ที่ 1)

ไมใ่ชเ้ชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า

เทคโนโลยปีระสทิธภิาพสงู

ความรบัผดิชอบ
ค านึงถงึชมุชนและสิง่แวดลอ้ม

อยา่งมี

น าสง่เงนิเขา้

กองทนุพฒันาไฟฟ้า

บรษิทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน)



โครงการผลติไฟฟ้ากงัหนัไอน ้าสว่นขยาย

(Back Pressure Turbine)

ปัจจุบนัความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในประเทศไทยเพิม่ขึน้อย่าง

ต่อเน่ืองทุกปี สบืเน่ืองจากการเตบิโตทางดา้นเศรษฐกจิของ

ประเทศ รวมถงึ โครงการระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก

(Eastern Economic Corridor : EEC) ซึง่รฐับาลมนีโยบาย

ทีจ่ะเรง่พฒันาความพรอ้มในทุกดา้นเพือ่รองรบัการลงทุนและ

การขยายตวัทางเศรษฐกจิ ทัง้ดา้นสาธารณูปโภค ระบบ

คมนาคมขนสง่ และลอจสิตกิส ์ รวมถงึสนับสนุนมาตรการ

ภาครฐัดา้นการอนุรกัษพ์ลงังาน โดยการน าพลงังานไอน า้ที่

สญูเสยีในระบบมาใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุดว้ยการน าไปผลติ

ไฟฟ้า

บรษิัท โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) อยู่ระหว่างการ

เตรยีมการก่อสรา้งหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหันไอน ้า ส่วนขยาย 

ก าลงัการผลติตดิตัง้ *7 เมกะวตัต ์ไม่มกีารใชเ้ชือ้เพลงิในการ

ผลติไฟฟ้า แต่จะใชแ้นวทางลดอตัราการสูญเสยีพลงังาน โดย

น าเอาไอน ้าส่วนที่สูญเสียจากระบบปรบัลดแรงดนัไอน ้าให ้

ลูกคา้ มาท าใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดดว้ยการผลิตไฟฟ้า 

รวมถึงคัดสรรสุดยอดเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงที่มีระบบ

ควบคุมการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งเครง่ครดั

หมายเหตุ: *ค่าประมาณการเท่าน้ัน อยู่ระหวา่งการออกแบบดา้นวศิวกรรม

ขอ้มูลกลุม่บรษิทัโกลว ์
กลุ่มบรษิทัโกลว ์หรอื Glow Group

คอื ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญร่ายหน่ึงในประเทศไทย

ภายใตก้ารลงทนุของ GPSC แกนน า นวตักรรมธรุกจิ

ไฟฟ้ากลุม่ ปตท.

กลุม่บรษิทัโกลว ์ด าเนินธรุกจิผลติและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย

(กฟผ.) นอกจากนีย้งัรวมไปถงึการผลติและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ไอน า้ น า้สะอาด

น า้ปราศจากแรธ่าตุ และน า้เย็น ใหก้บัโรงงาน

อุตสาหกรรมในพืน้ที่ จ.ระยอง

รายละเอยีดเพิม่เตมิ www.glow.co.th

กระบวนการผลติไฟฟ้ากงัหนัไอน ้าส่วนขยาย

(Back Pressure Turbine)

รายละเอยีดโครงการ
 ทีต่ ัง้โครงการ : เลขที ่3 ถนนไอ-4 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21150

 กอ่สรา้งหน่วยผลติไฟฟ้ากงัหนัไอน า้สว่นขยาย โดยการน า

ไอน า้สว่นทีส่ญูเสยีจากระบบจา่ยไอน า้ใหล้กูคา้ มาท าให ้

เกดิประสทิธภิาพสงูสดุดว้ยการผลติไฟฟ้า

 เคร ือ่งก าเนิดไฟฟ้าและก าลงัการผลติไฟฟ้า กอ่นและหลงั

เปลีย่นแปลง

 เช ือ้เพลงิ : ไม่ใชเ้ช ือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า

 ใชเ้ทคโนโลยปีระสทิธภิาพสงู เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

 เงนิลงทุนโครงการ ประมาณ 155 ลา้นบาท

ก าหนดการกอ่สรา้ง

• ระยะเวลาประมาณ 22 เดอืน (นับจากแจง้ผูร้บัเหมาหลกัเร ิม่งาน

หรอื NTP)

• เร ิม่กอ่สรา้ง พ.ศ. 2565

• แลว้เสรจ็ พ.ศ. 2566

 ขณะนีโ้ครงการอยู่ระหว่างขัน้ตอนการจดัท ารายงานการ

วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) ส่วยขยาย รวมถงึ

น ากา๊ซเชือ้เพลงิ (Tail gas) จากบรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 

จ ากดั (มหาชน) (PTTGC) กลบัมาใชง้านตามเดมิโดยผ่านระบบ

ท่อส่งกา๊ซเดมิ จากทีเ่คยขอยกเลกิการใชง้านในรายงานการ

เปลีย่นแปลง รายละเอยีดโครงการฯ (คร ัง้ที ่2) และ ขอปรบัปรุง

ผงัการใชป้ระโยชนท์ีด่นิใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มูล การออกแบบ

รายละเอยีดโครงการ (Detail Design)

รายละเอียด
การเปลี่ยนแปลง

ก่อน หลงั

จ านวนเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า (เคร่ือง) 6 7

ก าลังการผลิตรวม 
(เมกะวัตต์) 273.6 * 280.6

หมายเหตุ:* ค่าประมาณการเท่านั้น (อยูร่ะหวา่งการออกแบบวิศวกรรม)


