
ข้อมูลกลุ่มบริษัทโกลว์

กลุม่บริษัทโกลว์ ด ำเนินธุรกิจผลิต
และจ ำหนำ่ยไฟฟ้ำให้กบั

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 
นอกจำกนีย้งัรวมไปถึงกำรผลิตและจ ำหนำ่ยไฟฟ้ำ ไอน ำ้

และน ำ้เพ่ือกำรอตุสำหกรรมให้กบั
โรงงำนอตุสำหกรรมในพืน้ท่ี จ.ระยอง

ผู้ผลติไฟฟำ้ในเครือ 
กลุม่GPSC 

แกนน ำ นวตักรรมธุรกิจไฟฟำ้ 
ของกลุม่ ปตท.

กระบวนการผลิตไฟฟ้ากังหนัไอน า้ส่วนขยาย
(Back Pressure Turbine)

รายละเอียดโครงการ

รำยละเอียดเพิ่มเติม www.glow.co.th

 ที่ตัง้โครงกำร : เลขที่ 10 ถนนไอ-5 นิคมอตุสำหกรรม
มำบตำพดุ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

 ก่อสร้ำงหนว่ยผลติไฟฟำ้กงัหนัไอน ำ้สว่นขยำย โดยกำร
น ำไอน ำ้ที่สญูเสยีจำกระบบจ่ำยไอน ำ้ให้ลกูค้ำ มำท ำให้
เกิดประสทิธิภำพสงูสดุด้วยกำรผลติไฟฟำ้

 รำยละเอียดเคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้และก ำลงักำรผลติไฟฟำ้ 
ก่อนและหลงัเปลีย่นแปลง

รายการ
รายละเอียด

ก่อน หลงั

จ านวนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (เคร่ือง) 2 3

ก าลังการผลิตรวม (เมกะวัตต์) 401 *404.2

 เชือ้เพลงิ : ไมใ่ช้เชือ้เพลงิในกำรผลติไฟฟำ้
 ใช้เทคโนโลยีประสทิธิภำพสงู เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม
 เงินลงทนุโครงกำร ประมำณ 175 ล้ำนบำท
 ก ำหนดกำรก่อสร้ำง

- ประมำณ 22 เดือน (นบัจำกแจ้งผู้ รับเหมำหลกัเร่ิมงำน)
- เร่ิมก่อสร้ำงประมำณ พ.ศ. 2565
- แล้วเสร็จประมำณ พ.ศ. 2566

 ขณะนีโ้ครงกำรอยูร่ะหวำ่งขัน้ตอนกำรจดัท ำรำยงำน
กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (สว่นขยำยครัง้ที่ 1)

 จดัตัง้คณะกรรมกำรไตรภำคี โดยมีผู้แทนจำกหลำยภำค
สว่นร่วมกนัตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของโครงกำรให้มี
ประสทิธิภำพและเป็นไปตำมกฎหมำยก ำหนด

โครงการผลิตไฟฟ้ากังหนัไอน า้ส่วนขยาย
(Back Pressure Turbine)

ปัจจุบนัควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำในประเทศไทยเพิ่มขึน้อย่ำง
ต่อเน่ืองทุกปี สืบเน่ืองจำกกำรเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมถึง โครงกำรระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวนัออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC) ซึง่รัฐบำลมีนโยบำยท่ีจะ
เร่งพัฒนำควำมพร้อมในทุกด้ำนเพ่ือรองรับกำรลงทุนและกำร
ขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ ทัง้ด้ำนสำธำรณูปโภค ระบบคมนำคม
ขนส่ง และลอจิสติกส์ รวมถึงสนับสนุนมำตรกำรภำครัฐด้ำนกำร
อนรัุกษ์พลงังำน โดยกำรน ำพลงังำนไอน ำ้ท่ีสูญเสียในระบบมำใช้
ให้เกิดประโยชน์สงูสดุด้วยกำรน ำมำผลิตไฟฟ้ำ

บริษัท โกลว์ พลังงำน จ ำกัด (มหำชน) อยู่ระหว่ำงกำร
เตรียมกำรก่อสร้ำงหน่วยผลิตไฟฟ้ำกังหนัไอน ำ้ส่วนขยำย ก ำลัง
กำรผลิตติดตัง้ *3.2 เมกะวัตต์ ไม่มีกำรใช้เชือ้เพลิงในกำรผลิต
ไฟฟ้ำ แต่จะใช้แนวทำงลดอัตรำกำรสูญเสียพลังงำน โดยน ำเอำ 
ไอน ำ้ท่ีสูญเสียจำกระบบปรับลดแรงดนัไอน ำ้ให้ลูกค้ำ มำท ำให้
เกิดประสิทธิภำพสูงสุดด้วยกำรผลิตไฟฟ้ำ รวมถึงคดัสรรสุดยอด
เทคโนโลยีประสิทธิภำพสูงท่ีมีระบบควบคุมกำรจัดกำรด้ำน
สิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด 

หมำยเหต:ุ * คำ่ประมำณกำรเทำ่นัน้ (อยู่ระหว่ำงกำรออกแบบด้ำนวิศวกรรม)

หมายเหตุ:*ค่าประมาณการเท่านัน้ (อยู่ระหว่างการออกแบบวศิวกรรม)



ประโยชนท์ีไ่ดร้ับจากโครงการ

-4-

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน า้
โกลว์ พลังงาน (ส่วนขยายครัง้ที่ 1)

ไม่ใช้เชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้า

• ใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพสูง
• ค ำนงึถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นหลกั
• น ำส่งเงินเข้ำกองทนุพัฒนาไฟฟ้า

ที่ตัง้โครงการฯ
บมจ.โกลว์ พลงังำน
ถ.ไอ-5 นิคม
อตุสำหกรรม
มำบตำพดุ
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
21150
โทร 038-698 400
โทรสำร 038- 684 789

หลักการท ำงำนระบบผลิตไฟฟ้ำ
กงัหนัไอน ำ้สว่นขยำย
(Back Pressure Turbine)

• ลดอัตราการสูญเสียพลังงาน โดยกำรน ำไอน ำ้ที่สญูเสียจำกระบบจำ่ยไอ

น ำ้ให้ลกูค้ำ มำท ำให้เกิดประสิทธิภำพสงูสดุด้วยกำรผลติไฟฟ้ำ

• รองรับการเจริญเติบโตด้ำนเศรษฐกิจและอตุสำหกรรมของประเทศภำยใต้

โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

• เพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟำ้ ให้มีเสถียรภำพมำกยิ่งขึน้

• สำมำรถใช้ระบบกำรสนบัสนนุกำรผลิตเดิมที่มีอยูแ่ล้วในปัจจบุัน ซึง่จะชว่ย

ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี เชน่ สำยสง่ไฟฟำ้ ทอ่สง่ไอน ำ้ 

และระบบสำธำรณปูโภคพืน้ฐำนอ่ืนๆ เป็นต้น

• ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม

• ลดภาระการลงทุนและสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ในภำคกำรผลิตไฟฟำ้

และอนรัุกษ์พลงังำน
• สร้างรายได้ให้แก่ท้องถ่ิน โดยผ่ำนกำรจดัซือ้/จ้ำงตำ่งๆ
• น าส่งเงนิเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือพฒันำคณุภำพชีวิต สิง่แวดล้อม 

และสงัคม 

 โรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วมและไอน ำ้หมำยถึง กำรผลิต
พลงังำน 2 รูปแบบ ได้แก่ พลงังำนไฟฟำ้และไอน ำ้ ซึง่จะท ำกำร
ผลิตกระแสไฟฟำ้โดยใช้เคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้กงัหนัก๊ำซ กล่ำวคือ
ก๊าซธรรมชาติจะถูกส่งเข้าไปยังห้องเผาไหม้ พร้อมอำกำศ
ที่ถกูอดัด้วยควำมดนัสงูเข้ำมำในห้องเผำไหม้ด้วยเช่นกนั ซึ่งใน
ห้องดังกล่ำ วจะ มีหัวเผาที่ ไ ด้ รับการออกแบบด้วย 
เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง (Dry Low NOx ;DLN) ท าให้
เ กิดการเผาไหม้อย่างสมบู รณ์  เ กิดออกไซด์ของ
ไนโตรเจนต ่า

 ก๊าซร้อนแรงดันสูงจากห้องเผาไหม้จะถูกส่งเข้าไป
ขับเคล่ือนกังหันก๊าซที่ต่ออยู่ กับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ท ำ
ให้เกิดแรงหมนุและเกิดเป็นพลงังำนไฟฟ้ำ ส่งจ ำหน่ำยให้กับ
ลกูค้ำอตุสำหกรรมในพืน้ที่มำบตำพดุคอมเพล็กซ์ 

 ก๊าซร้อนจำกกังหนัก๊ำซ จะถกูถ่ำยเทควำมร้อนโดยน ำไปต้ม
น ำ้ที่หม้อต้มไอน า้ (HRSG) กลำยเป็น ไอน า้แรงดันสูง 
จำกนัน้จะถกูส่งไปยงัเคร่ืองกังหันไอน า้ที่ต่ออยู่กับเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้า ท ำให้เกิดแรงหมนุและเกิดเป็นพลังงำนไฟฟ้ำ 
สง่จ ำหน่ำยให้กบัลกูค้ำอตุสำหกรรม ในขณะที่ไอน ำ้แรงดนัสงู
ส่วนหนึ่ง  จะถูกแยกและปรับลดแรงดันลง ให้เป็นไอน า้
แรงดันปานกลาง จดัสง่ไปตำมทอ่ให้กบัลกูค้ำอตุสำหกรรม 

 ไอน า้แรงดันสูงบางส่วนที่สูญเสียจากการปรับลดแรงดัน
ในระบบท่อส่งไอน า้ให้ลูกค้า จะถูกน ามาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดโดยจะส่งผ่านเข้าเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
กังหันไอน ้า เพื่ อผ ลิตไฟฟ้าจ าหน่ายใ ห้กับลูกค้า
อุตสาหกรรม

ข้อมลูเพ่ิมเติม : คุณประวัฒน์ สุวรรณวิจติร (080-567 2850)
E-mail : Prawat.s@gpscgroup.com

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด(มหาชน)

เอกสารเผยแพร่และประชำสมัพนัธ์


