
กลยทุธก์ารเปลีย่นเเปลงสภาพภมูอิากาศ  
 
ตามทีป่ระเทศไทยไดใ้หถ้อ้ยแถลงเจตจ านงในการประชมุ Conference of the Parties: COP 21 ณ กรงุปารสี ในการลดกา๊ซเรอืนกระจก
อยา่งมุง่มัน่ของประเทศ (Intended Nationally Determined Contributions: INDCs) ในทกุภาคสว่นรอ้ยละ 20-25 ภายในปี 2573 
และการลดกา๊ซเรอืนกระจกทีเ่หมาะสมของประเทศไทย (Thailand Nationally Appropriate Mitigation Action: Thailand NAMAs) 
ในภาคพลงังานและการขนสง่ใหไ้ดร้อ้ยละ 7-20 เมือ่เทยีบกบัระดบัการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากการด าเนนิงานตามปกตใินปี 2563 ปตท. มี
ความตระหนักและไดต้อบสนองตอ่เป้าหมายของประเทศดงักลา่ว โดยผลกัดนัการบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจกภายใตก้ารก ากบัดแูลของ
คณะกรรมการบรหิารความรว่มมอืการด าเนนิธรุกจิอยา่งยั่งยนืกลุม่ ปตท. ดว้ยการบรหิารจัดการทีเ่ป็นเลศิทางดา้นเทคโนโลยทีีท่นัสมยั และให ้
ความส าคญักบัสิง่แวดลอ้ม ประกอบดว้ย 
      1.การมุง่เนน้พฒันาผลติภัณฑส์เีขยีว ผา่นการวจัิยและพฒันาพลงังานทางเลอืก และผลติภัณฑท์ีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม โดยมุง่เนน้การ
ผลติ จัดหา และจ าหน่ายผลติภัณฑท์ีช่ว่ยลดการปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก เชน่ น ้ามนัแกส๊โซฮอล น ้ามนัไบโอดเีซล ถงักา๊ซธรรมชาตเิหลว พี
ทที ีคอมโพสติ พลสั การใชแ้กว้พลาสตกิชวีภาพในผลติภัณฑก์าแฟสดคาเฟ่อเมซอน เป็นตน้  
      2.การบรหิารจัดการกระบวนการเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมากขึน้ 
มุง่เนน้การบรหิารจัดการการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกภายในองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

      3.การสรา้งความตระหนักในการรกัษาสิง่แวดลอ้ม ทัง้ภายในกลุม่ ปตท. ไปจนถงึ คูค่า้ ลกูคา้ และสาธารณชนทัว่ไป โดยการสรา้งความ
ตระหนักในการรักษาสิง่แวดลอ้ม มุง่เนน้การสรา้งภาคสงัคมทีย่ั่งยนืผา่นโครงการลดกา๊ซเรอืนกระจกตา่งๆ เชน่ การปลกูป่า หรอืโครงการเพือ่
ชมุชนตา่งๆ เป็นตน้ 

  
นอกจากนัน้ ส าหรับการบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจกในระดบัพืน้ทีป่ฏบิตักิารยังมกีารก ากบัดแูลโดยคณะกรรมการนโยบายคณุภาพ ความมัน่คง 
ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มกลุม่ ปตท. เพือ่ให ้ ปตท. สามารถก ากบัดแูลการด าเนนิงานในแตล่ะบรษัิทในกลุม่ใหเ้ป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนั   
นอกจากนี ้ ปตท. ยังมกีารวจัิยและพฒันาการกกัเก็บกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์การชดเชยคารบ์อนผา่นกลไกตา่งๆ และด าเนนิการรว่มกบัภาครัฐ
และเอกชน ในการสง่เสรมิกจิกรรมและนโยบายตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

  
การบรหิารจัดการการเปลีย่นเเปลงสภาพภมูอิากาศ  
การบรหิารจัดการการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของ ปตท. มคีวามสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาอยา่งยั่งยนื และเป็นไปในแนวทางและ
มาตรฐานสากล โดยมกีระบวนการดงัตอ่ไปนี ้
      1. Account for and Understanding Impact: การด าเนนิการจัดเก็บขอ้มลู และค านวณปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของ กลุม่ 
ปตท. โดยมคีวามสอดคลอ้งตาม PTT Group GHG Accounting and Reporting Standard เพือ่ใหเ้ป็นขอ้มลูส าหรับการปรับปรงุ
ประสทิธภิาพการท างาน และเผยแพรสู่ผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง 

      2. Assessing the Global and Local Climate Change Situation: การตดิตามสถานการณ์ Climate Change ในระดบัโลก
และในระดบัทอ้งถิน่ทีม่ผีลกระทบตอ่ความยั่งยนื เชน่ กฎหมายกฎระเบยีบขอ้บงัคบัตา่งๆ กลไกควบคมุการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก (เชน่ Carbon 
Tax, Cap and Trade, Carbon Tax เป็นตน้) แนวทางและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบั Climate Change ในระดบัสากล (เชน่ WBCSD, 
CDP, DJSI, GRI เป็นตน้) ครอบคลมุถงึการเขา้รว่มการประชมุ รวมทัง้รว่มรบัฟังความเห็นและการด าเนนิการในเรือ่ง Climate Change ของ
หน่วยงานภาครัฐ องคก์ารมหาชน และอืน่ๆ 
      3. Identifying Climate Changes Risks and Opportunities: การชีบ้ง่ความเสีย่งและโอกาส ระดบัองคก์ร ในเรือ่ง Climate 
Change ครอบคลมุความเสีย่ง และ โอกาส ตอ่ไปนี ้
            • ความเสีย่งและโอกาส จากกฎมายและขอ้บงัคบัทีเ่ปลีย่นแปลง 
            • ความเสีย่งและโอกาส จากการเปลีย่นแปลงทางกายภาพของภมูอิากาศ 
            • ความเสีย่งและโอกาส อืน่ๆ 
      4. Determining Actions and Setting Targets: การจัดท ารา่งกลยทุธ ์ โดยอาศยัขอ้มลูจากขัน้ตอนการตดิตามสถานการณ์ 
Climate change ในระดบัโลกและในระดบัทอ้งถิน่ทีม่ผีลกระทบตอ่ความยัง่ยนืองคก์ร และการชีบ้ง่ความเสีย่งและโอกาส โดยครอบคลมุการ
ด าเนนิงานใน 2 ดา้น คอื 
            • Mitigation Action: การด าเนนิการเพือ่ควบคมุ ลด หรอืดดูซบัการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกในบรรยากาศ เพือ่ลดผลกระทบในเรือ่ง
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

            • Adaptation Action: การด าเนนิการเพือ่ปรับตวัรับมอืกบัสภาพภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลงไป เพือ่ใหธ้รุกจิมคีวามสามารถในการ
แขง่ขนัไดอ้ยา่งยั่งยนื 
      5. Monitoring and communicating performance: การตดิตาม ทบทวนผลการด าเนนิงานตามรา่งกลยทุธแ์ละแผนงาน ตลอด
จนถงึการรายงานผลการด าเนนิงานไปสูผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้ภายในและภายนอก 

  
  
ความเสีย่งเเละโอกาสจากการเปลีย่นเเปลงสภาพภมูอิากาศ  
ปตท. ประยกุตใ์ชก้ารบรหิารจัดการความเสีย่งระดบัองคก์รในการวเิคราะหค์วามเสีย่งและโอกาสทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศใน

กรณีตา่งๆ โดยพจิารณาปัจจัยความเสีย่งดา้นกฎหมาย  การเปลีย่นแปลงในพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค  และแนวโนม้ของตลาด ความเสีย่งทาง
การเงนิ เชน่ ภาษีคารบ์อน และความเสีย่งทางกายภาพ เชน่ ระดบัน ้าทะเลทีส่งูขึน้และภยัพบิตัทิางธรรมชาต ินอกจากนี ้ปตท. ยังพจิารณาถงึ
ความเสีย่งดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร และตดิตามความเสีย่งรวมถงึมาตรการแกไ้ขเป็นประจ าทกุเดอืน สง่ผลใหผ้ลกระทบทางการเงนิจากความ
เสีย่งดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์รจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศอยูใ่นระดบัต า่ ทัง้นี ้ ปตท. มกีารรายงานผลการประเมนิความเสีย่งและ
โอกาสจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศใหก้บัคณะกรรมการและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทราบผา่นรายงานความยั่งยนืประจ าปี อกีทัง้ ปตท. ได ้
จัดท าการประเมนิความเสีย่งและโอกาสจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและมกีารตดิตามความเปลีย่นแปลงของตวัแปรตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

เป็นประจ าทกุปีโดยเล็งเหน็ถงึความเสีย่งและโอกาสอนัเกดิจากการก าหนดเป้าหมายการลดกา๊ซเรอืนกระจกภายใต ้ INDCs ของประเทศไทย 
ซึง่ ปตท. ไดด้ าเนนิการจัดท าเป้าหมายปี 2573 ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของประเทศแลว้เสร็จ  

  
เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองตอ่ความเสีย่งและการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในสถานการณ์ตา่งๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน ์Pride 
and Treasure of Thailand ปตท. ไดส้รา้งสรรคน์วตักรรมใหป้รากฏเป็นรปูธรรมทัง้พลงังานทางเลอืก เชน่ น ้ามนัแกส๊โซฮอล E20, น ้ามนั
แกส๊โซฮอล E85, วสัดสุงัเคราะหจ์ากชวีภาพทีน่ าไปใชผ้ลติผลติภัณฑต์า่งๆ ทีท่นัสมยั มนี ้าหนักเบา ทนทาน และเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม เชน่ 
ถงักา๊ซธรรมชาตเิหลว พทีที ีคอมโพสติ พลสั, แกว้กาแฟ และถงัป๊อปคอรน์จากวสัดชุวีภาพทีส่ามารถยอ่ยสลายได ้รวมไปถงึการผลติไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ และการพฒันาระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์เป็นตน้ 

  
ส าหรับการประเมนิความเสีย่งและโอกาสจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในระดบัพืน้ทีป่ฏบิตักิาร ปตท. พจิารณาถงึความเสีย่งจากการเกดิ
ภัยธรรมชาต ิ เชน่ ระดบัน ้าทะเลทีส่งูขึน้และภัยพบิตัทิางธรรมชาต ิ และด าเนนิการทีเ่หมาะสมเพือ่ลดความเสีย่งดงักลา่ว โดยการเตรยีมความ
พรอ้มในการป้องกนัและรับมอืกบัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากความเสีย่งเหลา่นีด้ว้ยระบบบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ ซึง่ครอบคลมุการรับมอื



กบัเหตกุารณฉุ์กเฉนิตา่งๆ ทัง้จากธรรมชาตแิละจากมนุษย ์ ทัง้นี ้ แตล่ะกลุม่ธรุกจิจะเป็นผูร้ับผดิชอบในการตดิตามการบรหิารความตอ่เนือ่งทาง
ธรุกจิเป็นประจ าทกุไตรมาส 

  
เป้าหมายการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก  

ในปี 2560 ปตท. ไดด้ าเนนิการจัดท าเป้าหมายปี 2573 ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของประเทศ ทัง้การในปี 2560 ปตท. ไดด้ าเนนิการจัดท า
เป้าหมายปี 2573 ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของประเทศ ทัง้การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทางตรง ขอบเขตที ่ 1 (Scope 1: Direct GHG 
emission) และการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทางตรง ขอบเขตที ่1 (Scope 1: Direct GHG emission) และการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
ทางออ้มจากการใชพ้ลงังาน ขอบเขตที ่2 (Scope 2: Direct GHG emission) ดงันี ้

  

     
        

 
การลดกา๊ซเรอืนกระจก           

การปรบัปรงุความเขม้ขน้ของการปลอ่ยกา๊ซ

เรอืนกระจก 

กลุม่ ปตท.  

ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกลง รอ้ยละ 

15 ภายในปี 2563 และรอ้ยละ 25 

ภายในปี 2573 เมือ่เทยีบกบัปี 2555 

 

ปรับปรงุความเขม้ขน้ของการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

ลดลงรอ้ยละ 5 ภายในปี 2563 เมือ่เทยีบกบัปี 

2555 และรอ้ยละ 12 ภายในปี 2563 

  
  
  
  
บญัชกีารบญัชกีารปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

  
ปตท. จัดท าบญัชแีละรายงานขอ้มลูการปตท. จัดท าบญัชแีละรายงานขอ้มลูการปลอ่ย การดดูซบั และการกกัเก็บกา๊ซเรอืนกระจกมาอยา่ง

ตอ่เนือ่งตัง้แตปี่ 2549 ซึง่ครอบคลมุการปลอ่ย การดดูซบั และการกกัเก็บกา๊ซเรอืนกระจกมาอยา่งตอ่เนือ่งตัง้แตปี่ 2549 ซึง่ครอบคลมุการ
ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทางตรง (ขอบเขตที ่1) การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทางตรง (ขอบเขตที ่1) การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทางออ้มจากการ
ใชพ้ลงังาน (ขอบเขตที ่2) และการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทางออ้มจากการใชพ้ลงังาน (ขอบเขตที ่2) และการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทางออ้ม
อืน่ๆ (ขอบเขตที ่3) อกีทัง้มกีารทวนสอบโดยหน่วยงานภายนอกเป็นประจ าทกุปี 

  
นอกจากนี ้ปตท. ยังจัดท ามาตรฐานการจัดท าและรายงานโครงการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ซึง่อา้งองิจากมาตรฐาน ISO 14064-2 และ
บรูณาการมาตรฐานดงักลา่วเขา้กบัระบบเครือ่งมอืจัดท าบญัชกีา๊ซเรอืนกระจก เพือ่เป็นมาตรฐานใหก้ลุม่ ปตท. ในการประเมนิปรมิาณและ
วเิคราะหแ์นวทางการลดการนอกจากนี ้ปตท. ยังจัดท ามาตรฐานการจัดท าและรายงานโครงการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ซึง่อา้งองิจาก

มาตรฐาน ISO 14064-2 และบรูณาการมาตรฐานดงักลา่วเขา้กบัระบบเครือ่งมอืจัดท าบญัชกีา๊ซเรอืนกระจก เพือ่เป็นมาตรฐานใหก้ลุม่ ปตท. 
ในการประเมนิปรมิาณและวเิคราะหแ์นวทางการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกตามมาตรฐานสากล 

  
การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทางตรง (ขอบเขตที ่1) และการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทางตรง (ขอบเขตที ่1) และการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
ทางออ้มจากการใชพ้ลงังาน (ขอบเขตที ่2) 

  
การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทางตรง (ขอบเขตที ่1) จากพืน้ทีป่ฏบิตักิารทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมการเผาไหม ้การแยกคารบ์อนไดออกไซด ์การ
ปลอ่ยไฮโดรฟลอูอโรคารบ์อนและซลัเฟอรเ์ฮกซะฟลอูอไรด ์การรั่วซมึของกา๊ซ การรั่วไหลของกา๊ซ การเผากา๊ซ และกา๊ซเรอืนกระจกจาก
กระบวนการตา่งๆ  

  
การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทางออ้มจากการใชพ้ลงังาน (ขอบเขตที ่2) เป็นการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก จากการซือ้ไฟฟ้า ความรอ้นและไอน ้ามา
ใชใ้นองคก์ร ปตท. มแีนวทางการลดการปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากกจิกรรมในการด าเนนิธรุกจิ ทัง้จากการปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก

ทางตรง (ขอบเขตที ่1) และการปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทางออ้มจากการใชพ้ลงังาน (ขอบเขตที ่2) โดยมุง่เนน้การบรหิารจัดการ
กระบวนการเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานและการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก โดยเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน การปรับเปลีย่น
เชือ้เพลงิ การผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่ม และการใชป้ระโยชนจ์ากความรอ้นเหลอืทิง้ เพือ่ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกให ้
ไดต้ามเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้

  
การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทางออ้มอืน่ๆ (ขอบเขตที ่3)  

  
การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทางออ้มอืน่ๆ (ขอบเขตที ่3) ของ ปตท. ครอบคลมุการขนสง่วตัถดุบิและผลติภัณฑ ์การเดนิทางของพนักงานโดย
เครือ่งบนิ ไปจนถงึการเผาไหมผ้ลติภณัฑท์ี ่ปตท. จ าหน่าย โดย ปตท. อยูร่ะหวา่งการขยายการจัดท าบญัชฯี การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก

ทางออ้มอืน่ๆ (ขอบเขตที ่3) ใหค้ลอบคลมุประเด็นการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากการก าจัดขยะ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของการลด
ปรมิาณของเสยีอตุสาหกรรมทีต่อ้งถกูสง่ไปฝังกลบลดลงใหเ้ป็นศนูยภ์ายในปี 2563 

  
ปตท. มแีนวทางในการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทางออ้มอืน่ๆ (ขอบเขตที ่3) โดยมุง่เนน้การลดคารบ์อนฟตุพริน้ทข์องผลติภัณฑผ์า่นการ
วจัิยและพฒันาผลติภัณฑ ์เพือ่ตอบโจทยแ์นวโนม้ความตอ้งการของตลาดทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางกลยทุธ ์Pride and Treasure of 
Thailand และแผนการพฒันาพลงังานทางเลอืก อกีทัง้มแีผนการขยายการผลติเชือ้เพลงิชวีภาพในระยะยาวเพือ่ใหเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการ
ปรมิาณเชือ้เพลงิชวีภาพทีส่งูขึน้ของประเทศ 

 


