
 

 





 

 

ค ำน ำ 
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาด้าน

สิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง 
 

 กฟผ. ได้เริ่มด าเนินการจัดท ารายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงไฟฟ้าและหน่วยงาน

ต่างๆ ต้ังแต่ปี 2556 เป็นต้นมา เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสขององค์กรในการเปิดเผยข้อมูลปริมาณก๊าซ

เรือนกระจกที่เกิดจากการด าเนินงานขององค์กร  ในปี 2562 กฟผ. ได้พัฒนารูปแบบและขยาย

ขอบเขตการจัดท ารายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ครอบคลุมการด าเนินงานของ กฟผ.         

ได้แก่ โรงไฟฟ้า เหมือง เข่ือน ส านักงาน และระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง  โดยครอบคลุมการประเมิน

และรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน ISO 14064-1 ซึ่งมีก๊าซเรือนกระจก 

(Greenhouse Gases) ที่พิจารณา ได้แก่   Carbon Dioxide (CO2 ), Methane (CH4 ), Nitrous    

Oxide (N2O), Perfluorocarbons (PFCs), Hydrofluorocarbons (HFCs), Sulfur Hexafluoride 

(SF6) โดยไม่รวม Nitrogen Trifluoride (NF3) ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ กฟผ.  
 

รายงานฉบับนี้ ครอบคลุมระยะเวลาติดตามผลต้ังแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2563  

  

กองบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก  

ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมโครงกำร 
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1. เกี่ยวกับ กฟผ. 
 

   “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” หรือ “กฟผ.” เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงาน

ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลัง ด าเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้

ได้มา และจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

ผู้ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมายก าหนดและประเทศใกล้เคียง พร้อมทั้งด าเนินการธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ

กิจการไฟฟ้าภายใต้กรอบพระราชบัญญัติ กฟผ.  

 

 

 

 

  

ข้อมูลทั่วไป 
 

ท่ีอยู่/ท่ีตั้งของโรงงาน   
ส านักงานใหญ่ ต้ังอยู่เลขที่ 53 หมู่ 2 
ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต าบลบางกรวย 
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
ประเทศไทย 11130 
 

ประเภทของอุตสาหกรรม   
ร ัฐวิสาหกิจ/ผลิตพลังงานไฟฟ้า 
 

ระยะเวลาติดตามผล  
1 มกราคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
 

  

ผลิต จัดหา จ าหน่าย 



รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ตามมาตรฐาน ISO 14064-1     2 

 

 

 ปัจจุบันโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ต้ังอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศรวมจ านวนทั้งสิ้น 52 แห่ง มีก าลัง

ผลิตรวมทั้งสิ้น 16,037.3250 เมกะวัตต์* ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังความร้อน และ โรงไฟฟ้าพลัง

ความร้อนร่วม รวม 8 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (พลังน้ า) 29 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

(ลม แสงอาทิตย์ และความร้อนใต้พิภพ) 10 แห่ง โรงไฟฟ้าดีเซล 4 แห่ง และโรงไฟฟ้าอื่น ๆ 1 แห่ง 

นอกจากนี้ ยังมีเหมือง 1 แห่ง และส านักงาน 8 แห่ง  

 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน และโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนร่วม 11,949 เมกะวัตต์ 

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  
(พลังน้ า) 3,024.13 เมกะวัตต์ 

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ลม แสงอาทิตย์ 
และความร้อนใต้พิภพ) 33.795 เมกะวัตต์  

โรงไฟฟ้าอื่น ๆ  
(พลังน้ าแบบ      

สูบกลับ) 
1,000 เมกะวัตต์  

โรงไฟฟ้าดีเซล  
30.40 เมกะวัตต์ 

เหมือง 
1 แห่ง  

ส านักงาน 8 แห่ง  

*รายงานสถิติการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของระบบ กฟผ. ปี 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 
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2. โครงสร้างองค์การ 
 

 โครงสร้างองค์การของ กฟผ.   ประกอบด้วย 3 กลุ่ม 8 สายงาน เพื่อตอบสนองต่อความ    

ท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.  กลุ่มกลยุทธ์ ได้แก่ สายงานรองผู้ว ่าการยุทธศาสตร์  

 2.   กลุ่มสนับสนุน ได้แก่ สายงานรองผู้ว ่าการบริหาร สายงานรองผู้ว ่าการการเงิน 

  และบัญชี (CFO)  

  3.  กลุ่มธุกิจหลัก ได้แก่ สายงานรองผู้ว ่าการผลิตไฟฟ้า สายงานรองผู้ว ่าการเชื้อเพลิง 

  สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และรองผู้ว่าการพัฒนา 

 โรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน 

 

    
ผู้ว่าการ 

รองผู้ว่าการ
บริหาร 

รองผู้ว่าการประจ าส านักผู้ว่าการ 

รองผู้ว่าการ
ยุทธศาสตร์ 

รองผู้ว่าการ
การเงินและ
บัญชี (CFO) 

รองผู้ว่าการ
ผลิตไฟฟา้ 

รองผู้ว่าการ
เช้ือเพลิง 

รองผู้ว่าการ
ระบบส่ง 

รองผู้ว่าการ
ธุรกิจ

เกี่ยวเน่ือง 

รองผู้ว่าการพัฒนา
โรงไฟฟ้าและ

พลังงานหมุนเวียน 
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3. ขอบเขตการด าเนินงาน 
 

 กฟผ. ก าหนดขอบเขตองค์กรในการรวบรวมแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบควบคุม 

(Control Approach) โดยเป็นแบบควบคุมการด าเนินงาน (Operational Control) ซึ่งองค์กรท าการ

ประเมินและรวบรวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดข้ึนของโรงไฟฟ้า เหมือง เข่ือน ส านักงาน 

และระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ภายใต้อ านาจการควบคุมการด าเนินงานขององค์กร  

 

 

ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ท่ีท าการพิจารณา ตามท่ีมีอยู่ใน ISO 14064-1  
 

   Carbon Dioxide (CO2)  

   Methane (CH4) 

   Nitrous Oxide (N2O) 

   Perfluorocarbons (PFCs) 

   Hydrofluorocarbons (HFCs) 

   Sulfur Hexafluoride (SF6)  

    

CO2,  CH4,  N2O,  PFCs,  HFCs,  SF6  

Scope 1 Scope 2 Scope 3 
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   แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเภทท่ี 1 (Scope 1 - Direct Emission) 
 

  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงหรือก๊าซเรือนกระจกที่เกิดข้ึนโดยตรงจากกิจกรรมต่าง ๆ 

ได้แก่ การเผาไหม้ที่อยู่กับที่ (Stationary Combustion) (องค์กรจ่ายค่าเชื้อเพลิง) การเผาไหม้ที่มีการ

เคลื่อนที่ (Mobile Combustion) (องค์กรจ่ายค่าเชื้อเพลิง) การรั่วไหล (Fugitive Emission) และ

กระบวนการอันเนือ่งมาจากปฏิกิรยิาเคมีภายในกระบวนการผลิต (Process Emission) โดยกิจกรรมของ 

กฟผ. ที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเภทที่ 1 มีดังนี้ 
 

 - การเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิตไฟฟ้า 

 - การเผาไหม้ถ่านหินในกระบวนการผลิตไฟฟ้า  

 -  การเผาไหม้น้ ามันดีเซลในกระบวนการผลิตไฟฟ้า  

 -  การเผาไหม้น้ ามันเตาในกระบวนการผลิตไฟฟ้า  

 - การเผาไหม้น้ ามันปาล์มในกระบวนการผลิตไฟฟ้า  

 - การท าเหมืองถ่านหิน 

 -  การปล่อย CO2 ในกระบวนการก าจัด SO2 (FGD)  
 

   - การใช้รถยนต์ขององค์กร : เบนซิน (Gasoline)  

   - การใช้รถยนต์ขององค์กร : แก๊สโซฮอล์ (Gasohol)  

   - การใช้รถยนต์ขององค์กร : ดีเซล (Diesel)  

   - การใช้รถยนต์ขององค์กร : ไบโอดีเซล (Bio-Diesel)  

   - การใช้รถยนต์ขององค์กร : ก๊าซธรรมชาติ (NGV)  

   - การใช้  SF6  ในการดับ  Arc ระบบไฟฟ้ าแรงสู ง 
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   แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเภทท่ี 2 (Scope 2 - Indirect Emission) 
 

 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน ได้แก่ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่   

เกิดจากการผลิตไฟฟ้า ความร้อน หรือ ไอน้ า ที่ถูกน าเข้าจากภายนอกเพื่อใช้งานภายในองค์กร โดย

กิจกรรมของ กฟผ. ที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเภท    

ที่ 2  มีดังนี้ 
 

 - การใช้ไฟฟ้าจากภายนอก (กฟน.) 

 - การใช้ไฟฟ้าจากภายนอก (กฟภ.)  

 

   แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเภทท่ี 3 (Scope 3 - Other Indirect Emission) 
 

   การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ได้แก่ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดข้ึนจาก

กิจกรรมต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ซึ่งองค์กรสามารถค านวณและ

รายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติม โดยไม่ถือเป็นข้อบังคับที่ต้องรายงานตามมาตรฐาน 

ISO 14064-1 โดยกิจกรรมของ กฟผ. ที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากแหล่งปล่อยก๊าซ   

เรือนกระจก ประเภทที่ 3 มีดังนี้   
 

 - การใช้กระดาษ ขนาด A4 (70, 80 แกรม)   

 - การใช้น้ าประปา (การประปานครหลวง หรือ กปน.) 

 -  การใช้น้ าประปา (การประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ.) 
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   พลังงาน/ความร้อน/ไอน้ าที่จ าหน่ายให้หน่วยงานภายนอก (Supply to External) 

   (นอกขอบเขตการด าเนินงาน) (Out of Boundary) 
 

-ไม่มี- 

 

   การใช้ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ เพื่อทดแทนการใช้พลังงานและความร้อน 

พิจารณาเฉพาะที่มาจากพืช ของเสียอุตสาหกรรม และของเสียทั่วไป อ้างอิงตาม EB 23  

Report Annex 18, DEFINITION OF RENEWABLE BIOMASS 
 

- น้ ามัน Bio-Oil (น้ ามันปาล์มดิบ)  

 

   การกักเก็บคาร์บอน 

 ยังไม่พิจารณาค านวณการกักเก็บคาร์บอนในรายงานฉบับนี้ 
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   ขอบเขตขององค์การท่ีเพิ่มเข้ามาหรือขอบเขตท่ีไม่รวมพร้อมเหตุผล  
 

1. ไม่นับรวมการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติในเส้นท่อภายในโรงไฟฟ้า เนื่องจากปริมาณก๊าซ

ธรรมชาติที่ใช้ในการค านวณพิจารณาจากมิเตอร์ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ก่อนเข้าโรงไฟฟ้า 

ดังนั้น หากพิจารณาการรั่วซึมในเส้นท่อจะเป็นการนับซ้ า (Double Counting)  

2. ไม่รวมการใช้ก๊าซธรรมชาติในระบบ Auxiliary Boiler และ Fuel Gas Heater (FGH) 

เนื่องจากเป็นการ Double Counting เพราะใช้ข้อมูลปริมาณก๊าซธรรมชาติของ ปตท. บริเวณ

ด้านหน้าซึ่งรวมปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติทั้งหมดของโรงไฟฟ้าไว้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับข้อที่ 1 

3. ไม่รวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้  

 3.1 การใช้ระเบิดท าเหมืองถ่านหิน 

 3.2 การเผาไหม้เชื้อเพลิงในอุปกรณ์อื่น ๆ ได้แก่ Emergency Diesel Generator,  

      Emergency Fire Pump, รถ Forklift, การเผาไหม้น้ ามันเตา (เชื้อเพลิงอุ่นแอสฟัลต์ 

      ท าถนน) เครื่องตัดหญ้า ปั๊มน้ า เอทิลแอลกอฮอล์ และเครื่องพ่นยุง  

 3.3 ระบบสนับสนุนของโรงไฟฟ้า ได้แก่ ระบบการผลิตน้ าบริสุทธิ์ และการใช้            

      Calibration Gas 

 3.4 การใช้ Acetylene, LPG, CO2, Dry Ice และ CO2 ไล่ H2 ใน Generator ใน 

      งานซ่อมบ ารุง 

 3.5 แหล่งอื่นๆ ได้แก่ ระบบสุขาภิบาล (Septic Tank) การฝังกลบขยะ การท าปุ๋ยหมัก 

      การใช้ปุ๋ย การใช้สารดับเพลิง CO2  และการรั่วไหลของสารท าความเย็น (Refrigerant) 

 3.6 การใช้กระดาษขนาดอื่นๆ นอกจาก A4 (70, 80 แกรม)  
 

เนื่องจาก กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมประมาณร้อยละ 0.01-0.02 

(อ้างอิงข้อมูลจากรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ 12 หน่วยงานในปี 2558 -2559) ดังรูปที่ 1 

ซึ่งอยู่ในระดับความมีสาระส าคัญ (Materiality) ไม่เกินร้อยละ 5 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทั้งหมดขององค์กร 
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 รูปที่ 1 แสดงร้อยละของแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีนับรวม 
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4. สรุปปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 

  

  

แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปริมาณ 

ก๊าซเรือนกระจก 

(tCO2e) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

ประเภทท่ี 1   

31,580,334.82  99.981   

- การเผาไหม้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า  
- การท าเหมืองถ่านหิน 
- กระบวนการก าจัด SO2 (FGD) 
- การใช้รถยนต์ขององค์กร 
- การใช้ SF6  

ประเภทท่ี 2   
- การใช้ไฟฟ้าจากภายนอก (กฟน.) 

4,947.69  0.016 
- การใช้ไฟฟ้าจากภายนอก (กฟภ.) 

รวมประเภทท่ี 3   
- การใช้กระดาษขนาด A4 (70, 80 แกรม) 

             975.46                 0.003 - การใช้น้ าประปา (กปน.) 
- การใช้น้ าประปา (กปภ.) 
รวม 31,586,257.97  100.000  
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 กราฟเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ในประเภทท่ี 1-3  
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5. ปีฐาน 
 

   5.1 ปีฐานท่ีใช้ในการอ้างอิง   
 

  พิจารณาปีปฏิทิน พ.ศ. 2561 ต้ังแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม เป็นปีฐานในการ

ค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีวันท าการ (Working day) 365 วัน เหตุผลในการ

คัดเลือกปีดังกล่าวเป็นปีฐาน เนื่องจาก เป็นปีแรกที่ กฟผ. ด าเนินการประเมินแบบรวมองค์กร ตาม

มาตรฐาน ISO 14064-1  

 

   5.2 ขอบเขตการด าเนินงานในปีฐาน 
 

  ก าหนดขอบเขตองค์กรในการรวบรวมแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบควบคุม (Control 

Approach) โดยเป็นแบบควบคุมการด าเนินงาน (Operational Control)  

  ขอบเขตการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ครอบคลุมกิจกรรมที่มีอยู่ของ

องค์กรแบ่งออกเป็น 3 ขอบเขต ดังนี้  

 ขอบเขตท่ี 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง 

 ขอบเขตท่ี 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน 

 ขอบเขตท่ี 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ 
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5.3 เปรียบเทียบการด าเนินงานกับปีฐาน 

  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ใน ปี 2563 เมื่อเทียบกับปีฐาน พบว่า เพิ่มข้ึน

ร้อยละ 1.68 เนื่องจากมีปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.43  โดยในปี 2563 มีการใช้น้ ามันปาล์ม

ในการผลิตไฟฟ้า และมีโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งมีส่วนช่วยให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า 

ดีข้ึน ส่งผลให้ค่า CO2 Intensity ในปี 2563 ลดลงร้อยละ 1.69 เมื่อเทียบกับปีฐาน 

หมายเหตุ : *การเผาไหม้น้ ามันปาล์มในกระบวนการผลิตไฟฟ้า เริ่มใช้ในปี 2562 (ไม่มีข้อมูลตัวเลขในปี 2561) 

  **การปล่อยก๊าซเรือนกระจกการใช้น้ าประปาฯ เริ่มน ามาคิดค านวณในปี 2562 (ไม่มีข้อมูลตัวเลขในปี 2561) 

         ***รวมแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเภทที่ 1 2 และ 3 

ท่ีมา :     ****รายงานข้อมลูพลงังานไฟฟ้าที่ผลิตสทุธิ จ าแนกตามประเภทโรงไฟฟ้า ปี 2561  2562  และ 2563 

                   ฝ่ายควบคุมระบบก าลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (16 เมษายน 2563  

                       และ 5 มีนาคม 2564) 

 

แหล่งปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก  

ปริมาณก๊าซเรอืนกระจก (tCO2e)  

2561 

(ปีฐาน) 

2563 % การ

เปลี่ยนแปลง 
(เทียบกับปีฐาน) 

% การ

เปลี่ยนแปลง 
(เทียบกับปีฐาน) 

2562 

ประเภทที่ 1* 31,058,869.49  31,580,334.82  1.68% 0.58% 31,239,074.05  

ประเภทที่ 2 5,268.30 4,947.69 -6.09% 4.38% 5,499.08 

ประเภทที่ 3** 294.07  975.46 231.71% 251.39% 1,033.31 

ปรมิาณการปลอ่ย

กา๊ซเรอืนกระจก 
(tCO2e)*** 

31,064,431.86  31,586,257.97  1.68% 0.58% 31,245,606.44 

ปริมาณไฟฟ้า
สุทธิ (kWh)**** 

61,515,095,799 63,624,302,133 3.43% 1.30% 62,316,402,601 

CO2 Intensity 
(kgCO2e/kWh) 

0.5050 0.4964 -1.69% -0.71% 0.5014 
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