
มาร่วมเป็นส่วนหน่ึง
ในการลดโลกร้อน

กันเถอะ!!!



2COPs 
คืออะไร กินได้มั ้ย 
ชื ่อเหมือนขนมเลย?

COPs ก็คือ การประชุมระดับโลก ที่จัดขึ้น
เพื่อหารือเรื่องเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

ทั้งทิศทาง
การดำ เนินงาน 

นโยบายพลังงานของโลก 
ทิศทางพลังงานทดแทน 
และเป้าหมายการลด
ก๊าซเรือนกระจก
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แล้วครั้งที ่22 - 23 
ก็ได้เริ่มนำ ข้อมูลตัวเลข

การลดก๊าซเรือนกระจกจาก
การดำ เนินการตามมาตรการ

ของ กฟผ. ออกสู่
สายตาชาวโลก

มี 190 กว่าประเทศ
ลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติ 
ซึ่ง กฟผ. ก็ได้เป็นหนึ่งในหน่วยงาน
ของไทย ที่เข้าร่วมประชุม COPs 

ตั้งแต่ครั้งที ่19

มีประเทศไหน
เข้าร่วมบ้าง มีประเทศ

เราด้วยรึเปล่า?
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 ดูจากอาการแล้ว 
ถ้าตอบ “ไม่อยาก” อาจ

  โดนไฟช๊อตได้

“การดำ เนินการตาม
มาตรการของ กฟผ.” 
ที่พูดถึงมีอะไรบ้างล่ะ?

• มาตรการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
• มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า

• มาตรการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีสะอาด
• มาตรการเกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์เบอร์ 5

... แล้วอยากรู้มั้ยว่า ใน
 แต่ละปี กฟผ. มีเป้าหมายการ
ลดก๊าซเรือนกระจกอย่างไร?
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ส่วนช่วงที่สอง คือ
การทำ ตามแผน NDC* 
ที่กำ หนดไว้ว่าในปี 2030 

จะต้องลดก๊าซให้ได้ 
  10 ล้านตัน

ละตอนนี้ กฟผ. 
ลดก๊าซเรือนกระจก
ไปได้เท่าไหร่แล้ว?

กฟผ. ได้กำ หนดเป้าหมายเอาไว้ 2 
ช่วงใหญ่ๆ ช่วงแรก จะเป็นการทำ  ตามแผน 

NAMA* โดยในปี 2020 จะต้องลดก๊าซให้ได้ 
4 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
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ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 4 ล้านตัน 
ในปี 2020 เลยนะ

จากการดำ เนินการตามมาตรการต่างๆ 
 ในปี 2016 ก็สามารถลดไปได้แล้วถึง    
  ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า3.9

ทั้งตัวเลข ข้อมูล 
สถิติ รายละเอียดต่างๆ 
เอาไปเก็บไว้ที่ไหนน่ะ?
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เรื่องนี้ไม่ยากเลย เพราะข้อมูลการลด

ก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. จะอยู่ในรายงาน 
Biennial Update Report (BUR)* 

  ของประเทศไทย

แล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่า
ข้อมูลที่รายงานนั้นถูกต้อง 
เป็นความจริง และสามารถ

เชื่อถือได้แค่ไหนกัน?

 มีการรายงาน
ทุกๆ 2 ปี เริ่ม
ตั้งแต่ปี 2015 
และล่าสุดคือ 
ปี 2017
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เพราะการดำ เนินงาน

เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก ต้อง
เป็นการดำ เนินการที่ได้รับการยอมรับ 
และมีมาตรฐานรับรองท่ีเป็นสากล 
 เชื่อถือได้

ไม่ต้องห่วง 
เรื่องนี้ กฟผ. ก็
ให้ความสำ คัญ
ไม่แพ้กัน
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คืองี้ ... กฟผ. 
ทำ  MOC กับองค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักที่สนับสนุน
การบรรลุเป้าหมายการลด

 ก๊าซเรือนกระจกของ
ภาคพลังงานใน

ประเทศ

 ไม่เชื่อเหรอ?
ไม่เป็นไร ... เดี๋ยว
อธิบายเพิ่มให้

พูดอยู่
คนเดียว
เลย...

ซึ่งเป็นความร่วมมือในระยะยาว 
จนถึงปี 2020 เพื่อให้แนวทางการ

ประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ภาคพลังงานนั้นเชื่อถือได้ และได้รับ

การยอมรับในระดับสากล
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แล้วเคยได้ยินเรื่องการทำ  
Carbon footprint 

รึเปล่า?

เหมือนจะเคย..
แต่ไม่แน่ใจว่าคือ
อะไร ยังไง?

กฟผ. ได้ทำ  Carbon 
footprint รึเปล่า? ละ

ทำ เรื่องอะไรบ้าง?

เอาแบบสั้นๆ ง่ายๆ เลยนะ
การทำ  Carbon footprint 

ก็คือ การจัดทำ รายงาน
การปล่อยและดูดกลับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ตาม

 มาตรฐาน ISO 14064-1 
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ด้วยความที่ กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจ
ที่ดูแลและทำ งานเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า 
และที่สำ คัญคือ เปอร์เซ็นต์การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่มากที่สุดในประเทศ 
ก็มาจากภาคพลังงานนี่แหละ ดังนั้น 
กฟผ. จึงสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน
ของ กฟผ. จัดทำ รายงาน
เพื่อคำ นวนปริมาณการ
ปล่อยและดูดกลับ
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น
 ให้ได้ตามมาตรฐาน ISO

 เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้า การใช้น้ำ มันรถ 
การใช้ไฟฟ้า การใส่ปุ๋ย รวมไปถึง 

การใช้สารทำ ความเย็นต่างๆ 
ภายใน กฟผ. 

เอาพื้นที่
ไปหมดเลย



12
  ที่ีสำ คัญ ยังเป็นการแสดงถึง

ความโปร่งใสและจริงใจ ในการเปิดเผยข้อมูลด้วย 
ไม่พอ เรายังใช้เพื่อการปรับปรุงการดำ เนินงานภายใน 
กฟผ. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ... เพราะฉะนั้น 
มั่นใจได้เลยว่าข้อมูลทุกอย่างนั้นถูกต้อง ได้มาตรฐาน 

และสามารถตรวจสอบได้อย่างแน่นอน
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  ทั้งในด้าน กลไกการพัฒนา
ที่สะอาด หรือ CDM และ กลไกการลด

ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานไทย 
หรือ T-VER ซึ่งเมื่อดูในภาพรวมแล้ว กฟผ. 
สามารถลดก๊าซเรือนกระจก ตาม CDM ได้ถึง
ปีละกว่า 4 แสนตัน และตาม T-VER

ได้อีกกว่า 1 แสนตัน

นอกจากข้อมูลที่อยู่
ในรายงานแล้ว ... 
 ยังมีอะไรอีกมั้ย?

  ไม่ใช่แค่ “มี” 
 เท่านั้นนะ แต่ยัง
ได้รับการรับรอง
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กฟผ. ยังมีโครงการ 

CSR อีกหลายโครงการเลย
เช่น โครงการปลูกป่า กฟผ. 
ที่เริ ่มทำ มาตั้งแต่ปี 2537 

  จนถึงปัจจุบัน ปลูกป่าไปแล้ว
  กว่า 4 แสนไร่ และคาดว่า

 สามารถช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก
 ไปได้แล้วกว่า 8.4 ล้านตัน 

ถ้าคำ นวนตามกลไก 
T-VER น่ะนะ 

แล้วรู้จัก
โครงการโรงเรียน
 คาร์บอนต่ำ 

 มั้ย?
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เยอะมาก!!

โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ  เป็นโครงการที่ กฟผ. 
เข้าไปส่งเสริมให้โรงเรียนต่างๆ ลดการใช้พลังงาน จน
ขยายผลไปสู่การลดพลังงานของคนในชุมชน ถึงตอนนี้ 

มีโรงเรียนที่เข้าร่วมแล้วถึง 135 โรงเรียนเลยนะ 

  โครงการชีววิถี ที่ส่งเสริมให้ชุมชน
เรียนรู้เรื่องการงดใช้สารเคมีในการเกษตร

โครงการ Smart Grid ที่ช่วย
ส่งเสริมให้เกิดการผลิตและจ่ายไฟฟ้า
ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    สุดท้ายคือ โครงการ 
Smart Headquarter ที่จะ
ปรับปรุง กฟผ. สำ นักงานใหญ่ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานให้มากที่สุดอีกด้วย

15



16ขอถามหน่อยสิ 
ที่ทำ มาทั้งหมดเนี่ย 

ทำ ไปเพื่อ?
จริงๆ ก็มีหลายอย่างนะ 
แต่สิ่งที่เห็นชัดสุดคือ 
เพื่อช่วยลดปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่จะออกสู่
ชั้นบรรยากาศของโลก

นอกจากนี้ ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิตพลังงานของ กฟผ. ให้สูงขึ้น
ในระดับสากล พอการผลิตมีประสิทธิภาพ 

ก็จะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงลงได้ ...

และยังถือเป็นการ
ตอบสนองนโยบายและ
เจตจำ นงของประเทศ
ที่กำ หนดเป้าหมายการ
ลดก๊าซเรือนกระจก
ไว้อย่างชัดเจน

16
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“ลดการใช้เชื้อเพลิง?”
ถ้าใช้เชื้อเพลิงลดลง แสดงว่า 
ค่าไฟก็จะถูกลงด้วยใช่มั้ย?

สุดท้าย คาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรอง
จากการดำ เนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ของ กฟผ. ยังสามารถขายทำ รายได้เข้าสู่ 
กฟผ. ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 

ส่วนรายได้ที่เข้ามานั้น เราก็นำ ไป
ปรับปรุง พัฒนาการดำ เนินงานต่างๆ

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โถ่วว..

 ก็อาจเป็นไปได้นะ แต่ กฟผ.
ไม่ได้เป็นคนกำ หนดราคาค่าไฟฟ้า ซึ่ง
คนที่ดูแลในเรื่องนี้ คือ คณะกรรมการ

กำ กับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. 



18
ถ้างั้น พอจะบอกได้มั้ยว่า 

ต่อไปในอนาคต กฟผ. จะมี
แนวทางการดำ เนินงาน

     ยังไง?

อย่างที่บอกไปว่า 
เราแบ่งเป้าหมายออกเป็น 2 

ช่วงใหญ่ๆ คือ ต้องลดก๊าซให้ได้ 
4 ล้านตัน ในปี 2020 และ 

 10 ล้านตัน ในปี 2030

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ เราจึงมีแผนระยะยาวการบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก ที่กำ หนดให้ กฟผ. ต้องทำ ให้ได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ สร้างความเข้าใจ และเป็นผู้นำ ในภาคี
เครือข่ายภาคพลังงาน เพื่อช่วยลดก๊าซเรือนกระจก 
รวมไปถึงต้องสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาแนวทาง

การลดก๊าซเรือนกระจกให้มีประสิทธิภาพด้วย 
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เพื่อให้โลกของเรา
น่าอยู่ขึ้น เรามาช่วยกัน
ลดก๊าซเรือนกระจก

กันเถอะ!!

เพราะมีการประกาศใช้
ทั่วทั้งองค์กร เพื่อกระตุ้นให้
หน่วยงานต่างๆ ภายใน กฟผ. 
ต้องตื่นตัว มุ่งมั่น และช่วยกัน
ทำ ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย

ที่วางไว้ได้

แผนระยะ
ยาวที่บอกมา 
ทำ ได้จริง
เหรอ?



20บทส่งท้าย หน้าตาดู
มีคำ ถามอะไร
ขนาดนั้น?!

ยิ่งอ่าน ก็ยิ่ง งง?!
NAMAs กับ NDCs 

ต่างกันยังไง!?

เฮ้ย.. 
อ่านใจได้?

NAMAs มาจาก Nationally 
Appropriate Mitigation Actions 
เป็นการดำ เนินงานลดก๊าซเรือนกระจก

ที่เหมาะสมของประเทศ

ส่วน NDCs มาจาก Nationally 
Determine Contributions 

เป็นการมีส่วนร่วมของประเทศ ในการลด
ก๊าซเรือนกระจกเพื่อตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



21เอ่อ.. แล้วอะไรที่ต้อง
ทำ ทุกๆ 2 ปี?

อ๋อ... นั้นคือ 
รายงานผลการลด
ก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย 
หรือที่เรียกง่ายๆ 

ว่า BUR

ถ้าหายสงสัยแล้ว 
มาช่วยกันทำ ให้โลก
น่าอยู่ขึ้นกันเถอะ!!


