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บ้านปู พัฒนาโครงการดักจับและกักเก็บคารบ์อนในสหรัฐฯ  
ขับเคล่ือน ESG สู่เป้าหมายสังคมคารบ์อนต ่า  

 
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ขับเคลื่อนครัง้ใหญ่สู่
เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) และก๊าซมีเทน (CH4) อย่างเป็นรูปธรรม โดย BKV 
Corporation (BKV) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบา้นปใูนสหรฐัอเมรกิาไดบ้รรลขุอ้ตกลงพฒันาโครงการดักจับและกัก
เก็ บก๊ า ซคาร์บอนไดออกไซด์  (Carbon Capture and Sequestration: CCS) ร่วมกับบริษัท  EnLink 
Midstream, LLC (EnLink) ผู้ให้บริการระบบกลางน ้าด้านพลังงาน (ระบบแยก อัดก๊าซ และท่อขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติ) รายใหญ่ในสหรฐัฯ โดยโครงการดงักล่าวด าเนินการครอบคลมุแหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์ในรฐัเท็ก
ซสั คาดว่าพรอ้มด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ ภายในปี 2566 สนับสนุนการยกระดับความยั่งยืนในกระบวนการ
ผลิต ตอกย า้หลกั ESG และจดุยืน “Smarter Energy for Sustainability” ของบา้นป ู

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กลา่วว่า “บา้นปใูนฐานะผูน้  า
ดา้นพลงังานที่หลากหลายในระดบันานาชาติภายใตก้ลยทุธ ์Greener & Smarter ไดมุ้่งมั่นด าเนินธุรกิจอย่างใสใ่จ
สิ่งแวดลอ้ม โดยหนึ่งในการด าเนินงานที่ส  าคญัของบา้นปู คือ การแสวงหาเทคโนโลยีและนวตักรรมที่ทนัสมยัและ
มีประสิทธิภาพมาใชใ้นการบรหิารจดัการก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) และก๊าซมีเทน (CH4) ในทกุกระบวนการ
ด าเนินธุรกิจ ตัง้แต่ตน้น า้ กลางน า้ และปลายน า้ เพื่อลดผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มที่อาจเกิดขึน้ ซึ่งสอดรบักบัทัง้
เทรนดพ์ลงังานโลก และนโยบายของภาครฐัในทกุประเทศที่บา้นปเูขา้ไปด าเนินธุรกิจ ส าหรบัการลงทนุในโครงการ 
CCS เป็นอีกหนึ่งความส าเร็จในการร่วมมือและสรา้งพลงัร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนากระบวนการ
ผลิตใหเ้ป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้มมากขึน้ พรอ้มทัง้ยกระดบัการพฒันาความยั่งยืน  ซึ่งจะช่วยผลกัดนัใหบ้า้นปูเขา้สู่
เปา้หมายในการเขา้รว่มสงัคมคารบ์อนต ่า (Low Carbon Society) ไดเ้รว็มากขึน้” 

ส าหรับ โครงการ  CCS ที่  BKV ร่วมพัฒนากับ EnLink นับเป็นหนึ่ งในโครงการดักจับและกักเก็บก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เชิงพาณิชย์โครงการแรกที่ เกิดขึ ้นครั้งแรกในสหรัฐฯ ทั้งนี ้เพื่อช่วยลดปริมาณก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดจ์ากกระบวนการผลิตและการขนส่งก๊าซธรรมชาติ โดย EnLink จะขนส่งก๊าซธรรมชาติของ 
BKV ที่ถูกผลิตจากแหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตตผ์่านท่อขนส่งไปยังโรงงานแยก และอัดก๊าซ ในรฐัเท็กซสั ซึ่งใน



 

ระหว่างกระบวนการดงักล่าว ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ะถูกดักจบั บีบอดั และขนส่งกลบัไปหลมุใตดิ้นของ BKV 
เพื่อจดัเก็บ และไม่มีการปลอ่ยกลบัเขา้สูช่ัน้บรรยากาศอีก  

นายคริสโตเฟอร ์กาลนิล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร BKV Corporation ในสหรัฐฯ เผยว่า “BKV มุ่งสรา้งการ
เติบโตอย่างแข็งแกร่งใหธุ้รกิจก๊าซธรรมชาติในสหรฐัฯ ของบา้นปอูย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกนัยงัคงด าเนินธุรกิจ
ตามหลกัความยั่งยืน โดยจดัตัง้หน่วยงานดีคารบ์อน เวนเจอรส์ (dCarbon Ventures) ขึน้เพื่อสนบัสนนุการเติบโต
ของ BKV อย่างยั่งยืนในอนาคต รวมถึงขับเคลื่อนนวัตกรรม และพัฒนาโครงการ CCS ซึ่งเป็นหนึ่งในการ
ด าเนินงานที่ช่วยผลักดันเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญ โดยคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) และก๊าซมีเทน (CH4) ในปัจจบุนัของ BKV ประมาณรอ้ยละ 10 ถือเป็นกา้วส าคญัของ
การเดินหนา้สูเ่ปา้หมายของ BKV ในการปลอ่ยก๊าซดงักลา่วสทุธิเป็นศนูย ์(Net Zero) ภายในปี 2568” 

บา้นปยูึดมั่นในหลกั ESG ที่ค  านึงถึงดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูลกิจการ และถือเป็นแนวทางในทุก
กระบวนการด าเนินธุรกิจ โดยที่ผ่านมาบา้นปนู าเทคโนโลยีที่ทนัสมยัที่ตอบโจทยก์ารลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม
มาใชใ้นกระบวนการผลิต เช่น เทคโนโลยี Combined Cycle Gas Turbines (CCGT) ในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
Temple I ในสหรฐัฯ และเทคโนโลยีผสมผสานในการแปลงสถานะถ่านหินใหก้ลายเป็นก๊าซเพื่อผลิตพลงังานไฟฟ้า 
(Integrated Gasification Combined Cycle: IGCC) ในโรงไฟฟ้านาโกโซ ในญ่ีปุ่ น ทัง้นีเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใชเ้ชือ้เพลิงและลดการปล่อยมลสาร รวมทัง้เนน้ลงทุุนในธุุรกิจพลงังานที่สะอาดขึน้และเทคโนโลยีพลงังาน 
ทัง้นีเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นพลงังานแห่งอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม และมีความชาญฉลาดดว้ย
เทคโนโลยีที่ทนัสมยั 

### 
 
เกี่ยวกับบ้านป ู
บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน) เป็นผูน้  าดา้นพลงังานที่หลากหลายในระดบันานาชาติ ด าเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจ
แหล่งพลงังาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลงังาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย 
ลาว มองโกเลีย สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และเวียดนาม 
 
 
 
 



 

ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ  ฝ่ายสื่อสารองคก์ร บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
มกุพราว พ่วงเผือก  02-694-6892 mukphrao_p@banpu.co.th 
 

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์
 
 
 

 
 

โอกิลวี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
เอกภพ พนัธุรตัน ์                 06-1154-4616      eakkapop.panthurat@ogilvy.com                        
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