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video transcript 
 

advancing a lower carbon future 

  

 
ภาษาไทย 
 
เชฟรอนเชื่อมั่นเสมอมาว่า พลงังานในอนาคต คือพลงังานที่ลดปรมิาณการปล่อยคารบ์อนและลดการสรา้งมลภาวะ
ต่อโลก ซึ่งหวัใจส าคญั คือการลดก๊าซเรือนกระจก 
 
เชฟรอนไดมุ้่งมั่นพฒันาเทคโนโลยี เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูช่ัน้บรรยากาศ โดยในระดบัสากล เชฟรอน
สนบัสนนุการด าเนินการดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) และด าเนิน
โครงการเพื่อสรา้งอนาคตแห่งพลงังานที่มั่นคง สะอาด มีประสิทธิภาพ และสรา้งความยั่งยืนแก่โลกของเรา 
 
ในปฏิบติัการสู่อนาคตแห่งพลงังานที่ยั่งยืน เชฟรอนเชื่อมั่นในการประสาน “พลงัคน” เขา้กบั “เทคโนโลย”ี ผ่านกลยุทธ ์
Clean Operations Strategy 
 
เพราะเชื่อว่าเปา้หมายที่ยิ่งใหญ่อย่างการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก ตอ้งอาศยัความรว่มมือของทกุคนในองคก์ร 
เชฟรอนจึงเริ่มจากการสรา้ง “พลงัคน” อนัเป็นรากฐานส าคญัสูค่วามส าเรจ็ โดยเสรมิสรา้งความเขา้ใจ และสรา้งความ
ตระหนกัรู ้ใหแ้ก่พนกังานเชฟรอนในทกุภาคสว่น โดยสง่เสรมิการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มและพฒันาธุรกิจ ให้
เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อใหทุ้กคนในทีมมีวิสยัทศัน ์และพนัธกิจรว่มกนั คือ “Higher Returns & Lower Carbon” และ
พรอ้มพฒันาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจก ตามบทบาทของตนเอง 
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เมื่อทกุคนในองคก์รมีความเขา้ใจและมีเปา้หมายรว่มกนัแลว้ ขัน้ต่อไปคือการลงมือปฏิบติัจรงิ โดยน าเสนอแนวทางลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และประเมินประสิทธิภาพ การลดก๊าซเรือนกระจกผ่าน dashboard ซึ่งติดตามประเมินผล
ไดง้่าย สามารถตรวจสอบและปรบัปรุงความแม่นย าของเกณฑห์รือมาตรวดัที่ใชไ้ดอ้ย่างสม ่าเสมอ 
 
เพื่อไปใหถ้ึงเปา้หมายบนยอดพีระมิด นั่นคือการลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสูพ่ลงังานแห่งอนาคตและสรา้งความยั่งยืนใน
ระยะยาว 
 
เมื่อมีแนวทางกลยทุธท์ี่ชดัเจนแลว้ เชฟรอนจึงเดินหนา้ปฏิบติังานจรงิ ปัจจบุนัเชฟรอนไดเ้ริ่มด าเนินการลดก๊าซเรือน
กระจก ในกระบวนการต่างๆ โดยเริ่มตน้จากสองกลุม่หลกั ไดแ้ก่  
 
กลุม่ที่ 1 ลดการใชพ้ลงังานเชือ้เพลิง และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการท างานของอปุกรณเ์ครื่องจกัร 
เชฟรอนมุ่งมั่นตัง้ใจที่จะลดการใชพ้ลงังานของอปุกรณเ์ครื่องจกัรต่างๆ โดยเปิดใชเ้ครื่องจกัรตามความจ าเป็น ก าหนด
จ านวน compressor units ใหส้อดคลอ้งกบัการผลิตจรงิและพฒันาคณุภาพเครื่องจกัร ใหม้ีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
โดยเครื่องจกัรที่อยู่ในกลุม่นี ้ไดแ้ก่  
 
Gas Turbine Compressor เครื่องจกัรหนกัที่ท าหนา้ที่เพิ่มความดนัก๊าซเพื่อใหไ้หลเขา้สูฝ่ั่งได ้
 
Generator ท าหนา้ที่ป่ันไฟเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ส าหรบัใชง้านบนแท่นหลมุผลิต  
 
Remote Compressor หรือ RC คืออปุกรณเ์พิ่มความดนัก๊าซจากแท่นหลมุผลิตใหม้ีแรงดนัมากพอ ที่จะสง่ไปยงัแท่น
ผลิตกลาง 
 
Marine Vessel เชฟรอนมุ่งลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก จากทัง้เรือบรรทกุสมัภาระและเรือรบัสง่พนกังานโดยจดั
ตารางเวลาและปรบัเสน้ทาง การเดินเรือใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 
กลุม่ที่ 2 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง 
โดยหวัใจส าคญัคือการจดัการกบักระบวนการ Flare & Vent  
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Flare & Vent เป็นกระบวนการปลอ่ยก๊าซส่วนเหลือ เพื่อความปลอดภยัในกระบวนการผลิตและเพื่อบ ารุงรกัษา 
เครื่องจกัร  
ในทกุกระบวนการที่เราไดเ้ริ่มด าเนินการลดก๊าซเรือนกระจก จะมีการวดัความแม่นย าของขอ้มลูและมาตรวดัที่ใช ้
พรอ้มทัง้ประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ ผ่าน dashboard ศนูยก์ลางที่ทกุคนเขา้ถึงขอ้มลูได ้ 
กระบวนการเหลา่นีเ้ป็นเพียงบนัไดขัน้ตน้ พนกังานเชฟรอนทกุคนสามารถน าแนวทางนีไ้ปต่อยอด และออกแบบวิธีลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกใหเ้หมาะกบัลกัษณะงานของตนเอง เพื่อรว่มกนักา้วไปสูเ่ปา้หมายในการสรา้งอนาคตแห่ง
พลงังานที่มั่นคง  
 
มุ่งสูก่ารเป็นผูน้  าที่ใสใ่จสิ่งแวดลอ้มในอตุสาหกรรมการส ารวจและผลิตพลงังานในประเทศไทย และสรา้งอนาคต แห่ง
พลงังานที่ยั่งยืนใหโ้ลกของเรา  
 

English 

Chevron has always believed the energy of the future is energy that helps reduce carbon emissions 

and lessen pollution on the planet, for which reducing greenhouse gases is the solution 

 

Chevron is committed to developing technologies for reducing greenhouse gas release into the 

atmosphere. At the global level, Chevron supports the Paris Agreement and has undertaken projects 

to create an energy future that is secure, clean, efficient, contributing to the sustainability of our planet. 

 

To progress toward a future of sustainable energy, Chevron believes in integrating “human energy” 

with technology through its Clean Operations Strategy. 

 

This key target of reducing greenhouse gas emissions requires the input from everybody in our 

organization. 

 

Chevron began by instilling in all Chevron employees or our “human energy” this awareness and 

understanding. This human energy in action is the foundation of our ongoing success.  

Environmental impact reduction and business development were pursued in a sustainable manner, so 

everyone in the team may have the aligned vision of “Higher Returns & Lower Carbon”. Each team 

member was intent on reducing greenhouse gases in ways that their roles allowed. 

 

Once everybody in the organization understood the vision and was determined to achieve this shared 

goal, the next step was implementation, during which approaches to reduce emissions are evaluated 

and presented through a dashboard. This made it easy to conduct evaluations and inspect or adjust 

the accuracy of measurement criteria on a regular basis. 

 

Reaching the target at the top of the pyramid means reducing emissions and making headway 

towards the energy of the future while nurturing long-term sustainability. 
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With a clearly set strategy, Chevron currently proceeds with the real-life application phase.  Emission 

reduction has already commenced in work processes within two major activities, namely: 

 

Processes under Category 1 involves reducing energy and fuel use, and maximizing the efficiency of 

machinery and equipment. 

 

Chevron is committed to reducing the energy consumption through the use of equipment and 

machinery by powering machines as needed and by allocating compressor units in line with true 

production circumstances.  There is also effort to improve the efficiency of machinery in Category 1, 

some of which are as follows: 

 

Gas Turbine Compressor.  This heavy machine increases gas pressure so that gas may flow toward 

onshore facilities.   

 

Generators generates electricity for use on offshore platforms. 

 

Remote Compressors or RCs are a small gas compressor unit at wellhead platforms which increases 

gas pressure to a level adequate for channeling gas to the central processing platform.  

 

Marine vessel operations: Chevron aims to reduce greenhouse gas emissions from cargo ships as 

well as crew vessels which operate at platforms, by optimizing scheduling and routing to increase 

efficiency. 

 

Processes under Category 2 involve directly reducing greenhouse gas emissions by employing 

environmentally-conscious processes. 

 

The essence is to manage the Flare & Vent process so that the least effects are had on the 

environment. 

 

Flare & Vent is a process of releasing excess gas to maintain safety in production and to maintain 

machine integrity. 

 

In every process we initiated to reduce greenhouse gas emissions, data accuracy and measurement 

gauge precision are tested and regularly evaluated through a central dashboard which provides 

information that is accessible to everyone. 

 

These processes are just the first few steps on the path. And every Chevron employee is capable of 

building on these initiatives by designing the method of cutting emissions that is suited to their own 

specific duty.  In this manner, all may strive towards a target of creating a future of energy security. 

 

Chevron aims to a leader in environmental stewardship in the field of energy exploration and 

production in Thailand and build a future of sustainable energy for our planet. 


