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บทความประชาสมัพนัธ ์        20 เมษายน 2565 

 

ถึงเวลา...ถอดบทเรียนรักษโ์ลกในวัน Earth Day 

ภารกิจลดโลกร้อน ความยังยืนด้านพลังงาน และเหตุการณไ์ฟฟ้าดับครังประวัติศาสตร ์ 

มีความสัมพันธก์ันอย่างไร?  

 
 

เป็นทีทราบกันดีว่าวิกฤตโลกร้อนส่งผลใหโ้ลกมีอุณหภูมิสูงขึนและสภาพอากาศแปรปรวน ทาํใหผู้ค้น 

ตอ้งปรับเปลียนรูปแบบการใชชี้วิตทีอาจสรา้งผลกระทบต่อสิงแวดล้อมอย่างหลีกเลียงไม่ได ้นอกจากนี  

ความไม่แน่นอนทังการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสถานการณ์ความตึงเครียดในยุโรปทําให้เกิด 

ความผันผวนของราคาทรพัยากรพลงังานทีมีอยู่อย่างจาํกัด ทงันาํมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ส่งผล

กระทบต่อเนืองในการผลิตพลงังานไฟฟ้าซงึเป็นปัจจยัพนืฐานในการขบัเคลือนทุกชีวิต  
 

เนืองใน “วันคุ้มครอง โลก (Earth Day)” ซึงตรงกับวันที  22 เมษายนของทุกปี  ถือเ ป็นโอกาส 

ใหภ้าคอุตสาหกรรมการผลิตพลงังานไฟฟ้าซึงมีบทบาทในการขับเคลือนโลกไปสู่อนาคต ไดต้ระหนักว่า 

การมีส่วนร่วมในการปกป้องรักษาโลกให้อยู่กับเราอย่างยังยืนนัน ผู้ผลิตไฟฟ้าต้องให้ความสําคัญ 

ในการบรหิารการผลิตและการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอย่างสมดลุ  
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ BPP ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพือโลกทียังยืน  

ด้วยสมดุลของพอร์ตธุรกิจจากทังจากพลังงานเชือเพลิงทัวไป (Thermal Power Business) และพลังงาน

หมุนเวียน (Renewable Power Business) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เล็งเห็นถึงความสาํคัญของวิกฤต 

โลกรอ้น รวมทงัตระหนักถึงความสาํคัญของความมันคงทางดา้นพลงังานและการใชท้รพัยากรธรรมชาติ

และพลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอพาย้อนไปถึง 2 เหตุการณ์ไฟฟ้าดับ 

(Blackout) ครงัสาํคญัของโลก ซงึถือเป็นบทสะทอ้นใหเ้ห็นว่าการบริหารการผลิตพลงังานและใชพ้ลงังาน

นนัตอ้งอาศยัปัจจยัใดบา้ง เพือใหท้กุชีวิตบนโลกทีไม่หยดุหมนุใบนีขบัเคลือนกิจกรรมต่างๆ ไดอ้ย่างราบรืน  
 

เริมดว้ยเหตุการณ์ไฟดับในรัฐอัสสัมของอินเดีย* ในเดือนกรกฎาคม 2555 ถือเป็นเหตุการณ์ไฟดับ 

ครงัใหญ่ทีสุดในประวัติศาสตรโ์ลก เนืองจากไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้พียงพอกับความตอ้งการในช่วง 

หนา้รอ้น ส่งผลใหช้าวอินเดียกว่า  ลา้นชีวิตไม่มีไฟฟ้าใชน้านถึง 2 วัน ตอ้งอยู่ในความมืดท่ามกลาง

อากาศทีร ้อนจัด ไม่สามารถเปิดพัดลมหรือเครืองปรับอากาศระบายความรอ้น การสือสารถูกตัดขาด

เนืองจากระบบโทรคมนาคมล่ม รวมถึงการคมนาคมหยุดชะงกั ผูค้นไม่สามารถเดินทางสญัจรไดต้ามปกติ 

มีผูโ้ดยสารตกคา้งทีสถานีรถไฟหลายลา้นคน และอีกหนึงเหตุการณไ์ฟดับทรัีฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา* 

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทีเกิดพายุหิมะถล่มในช่วงทีอากาศหนาวเย็นทีสุดในรอบ 30 ปี ทีอุณหภูมิ  

-18 องศาเซลเซียส เป็นเวลาหลายวันติดต่อกัน จนนาํแข็งเกาะกังหันของโรงไฟฟ้าพลังงานลม ซึงเป็น 

หนึงในแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทีสาํคัญของรฐัเท็กซัส ส่งผลใหป้ระชาชนไม่มีไฟฟ้าใช้

สาํหรบัสรา้งความอบอุ่นในช่วงทอีากาศหนาวจดั จนมีผูเ้สียชีวิตเกือบ  รายจากอาการอณุหภูมิร่างกาย

ตาํกว่าปกติ รวมถึงเกิดภาวะขาดแคลนนาํดืมและอาหาร ผูค้นต่างพากันกักตุนเสบียงและของใชจ้าํเป็น

ต่างๆ ในการดาํรงชีวิต 
 

2 เหตุการณนี์สะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลกระทบจากการขาดความพรอ้มและความมนัคงในการส่งมอบพลงังาน 

(Availability & Stability of Supply) และการผลิตพลงังานไม่เพียงพอกบัความตอ้งการใช ้ทีมีผลกระทบต่อ

ความปลอดภัยและการดาํเนินชีวิตของผูค้นจาํนวนมากโดยเฉพาะในกรณีเกิดเหตุขัดขอ้งหรือภัยพิบัติ 

จากธรรมชาติ ในทางปฏิบัติในปัจจุบันทีเทคโนโลยีด้านการผลิตพลังงานบางประเภทยังมีข้อจาํกัด  

ทังในด้านความต่อเนืองในการผลิต ความตอ้งการไฟฟ้าทีแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา และราคาตน้ทุน

การผลิตไฟฟ้า การสรา้งความสมดุลของแหล่งพลงังานทีหลากหลายจะช่วยลดความเสียงดา้นการผลิต

และจ่ายกระแสไฟฟ้าใหเ้ป็นไปอย่างต่อเนืองมีเสถียรภาพ จึงมีความสาํคัญ ในขณะเดียวกัน การเพิม
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เครืองมือและอุปกรณ์ทีพรอ้มรบัมือกับสภาพอากาศทีแปรปรวนสาํหรบัโรงไฟฟ้าบางประเภทก็มีความ

จําเป็นเช่นเดียวกัน นอกจากนี การบริหารจัดการความเสียง (Risk Management) ในการผลิตไฟฟ้า 

เพือรับมือกับปัจจัยภายนอกหรือภาวะวิกฤตต่างๆ อาทิ แผ่นดินไหว ภัยจากสึนามิ หรืออาชญากรรม 

ทางไซเบอร ์ก็ถือเป็นภารกิจสาํคญัของผูผ้ลิตพลงังานทีสาํคญัไม่ยงิหย่อนไปกว่ากรณีขา้งตน้เลย 
 

BPP จึงให้ความสาํคัญกับการบริหารพอรต์ฟอลิโอของธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้สอดคล้องกับ 

ความยงัยืนดา้นพลงังานดว้ยหลัก ARE ซึงประกอบดว้ย 3 หัวใจหลกัคือ การส่งมอบพลังงานในราคา 

ทีสมเหตุสมผล (Affordable) จับต้องได้ ทุกคนต้องเข้าถึงพลังงานได้ เพราะแต่ละพืนทีมีนโยบาย

สนับสนุนจากรัฐบาลทีแตกต่างกัน พลังงานในราคาทีสมเหตุสมผลจึงเป็นเรืองสาํคัญ มีเสถียรภาพ 

ในการส่งมอบพลังงานได้อย่างต่อเนือง (Reliable) พลังงานทียงัยืนตอ้งสามารถส่งมอบไดเ้พียงพอ 

กับความต้องการใช้ โดยไม่มีการสะดุดหยุดชะงัก ไม่เช่นนันจะส่งผลให้เกิดการขาดแคลนไฟฟ้า 

และไฟฟ้าดับในพืนทีต่างๆ และพลังงานทียังยืนต้องเป็นมิตรต่อสังคม ชุมชน และสิงแวดล้อม   

(Eco-friendly) ทังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และการนําเทคโนโลยี HELE หรือ High 

Efficiency, Low Emissions เขา้มาใชเ้พือช่วยเพมิประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลงังานเชือเพลิงทวัไป ทาํให้

เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มมากขึน นอกจากนี ยงัเดินหนา้ขยายพอรต์ธุรกิจตามหลกัสามเหลียมแห่งความ

สมดุล (Economic - Environment - Security of Supply) ในพืนทีต่างๆ นนัคือ สามารถตอบโจทยค์วาม

คุม้ค่าทางเศรษฐกิจ เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม และมีเสถียรภาพ เพือส่งมอบพลงังานไฟฟ้าทีสรา้งคุณค่า 

ต่อการดาํเนินชีวิตและขับเคลือนเศรษฐกิจอย่างยงัยืน ตอบสนองความตอ้งการพลงังานตามบริบทและ 

กฎกติกาทีแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ  
 

BPP ยังคงเดินหนา้สรา้งการเติบโตอย่างมันคงและยังยืน โดยคาํนึงถึงสิงแวดลอ้ม สงัคม และการกาํกับ

ดูแลกิจการที ดี  (Environmental, Social and Governance: ESG) เ ป็นสําคัญ พร้อมนําเทคโนโล ยี 

ทีทนัสมยัมาใชใ้นกระบวนการผลิตไฟฟ้า เพือตอบรบักบัแนวทางการลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์

(Decarbonization) ซึงถือเป็นภารกิจสาํคัญทีต้องทาํให้สาํเร็จในฐานะผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้า เพือร่วม

ขบัเคลือนทกุคณุภาพชีวิต เศรษฐกิจ สงัคม ไปพรอ้มๆ กบัการดแูลโลกใหน้่าอยู่อย่างยงัยืนเพือคนรุ่นหลงัต่อไป 
 

*อา้งองิขอ้มลู 

- https://www.theblackoutreport.co.uk/2020/12/07/11-biggest-blackouts/  
- https://www.bbc.com/news/world-56085733 
- https://edition.cnn.com/2021/02/18/weather/winter-storm-weather-thursday/index.html 
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### 
 
เกียวกับบ้านปู เพาเวอร ์

บริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์จาํกัด (มหาชน) เป็นผูด้าํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าชันนาํในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครอบคลุม

ประเทศไทย สปป.ลาว จีน ญีปุ่ น เวียดนาม ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา ดว้ยจุดยืนการเป็นผู้นาํในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

คุณภาพเพือโลกทียงัยืน  (We ARE Power for the Sustainable World)  ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีทีผ่านมา บา้นปู เพาเวอร์

มุ่งมนัทีจะพฒันาศกัยภาพในการดาํเนินการอย่างต่อเนือง เพอืการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการใชเ้ทคโนโลยี

ขันสูงทีมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม ตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ดว้ยเป้าหมายขยายกาํลังผลิตให้ได้

มากกว่า 5,300 เมกะวตัต ์ภายในปี 2568  
 

ข้อมลูเพิมเติมสาํหรับสือมวลชน กรุณาติดต่อ: 
 

ฝ่ายสอืสารองคก์ร 

ดวงกมล สาลีรตัน ์ 061 446 6698 duangkamol_s@banpu.co.th 

กฤติยาณี ศรีหิรญั 081 909 3003 kittiyanee_s@banpu.co.th 

 
เอบีเอ็ม คอนเนค 

ชณดัดา ทองเถาว ์(พลอย) 086 316 3555  chanadda.t@abm.co.th 

สาธิดา ศรีธัญญาธรณ ์(แอม๋)  085 166 2442 satida.s@abm.co.th 


