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กัารเสนอโครงกัารขยายโครงสรา้งพึ้�นฐานดัา้นกัา๊ซ
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โรเบิริต์ โรซานสกี้้� (Robert Rozansky)



กับดักที่พงึระวังจากโครงการก๊าซในเอเชยี

รายงาน | ตุลาคม 2021 | 2GLOBAL ENERGY MONITOR

เกั่�ยวักับัองคก์ัรต่ดิัต่าม่พึลงังานโลกั (GLOBAL 
ENERGY MONITOR)
องคก์ี้รตดิตามพลงังานโลกี้ (GEM) เป็นเครอืขา่ยของนักี้
วจัิย ซึง่รว่มมอืกี้นัพัฒนาแหลง่ทรัพยากี้รขอ้มลูดา้นเชื�อ
เพลงิฟอสซลิและเชื�อเพลงิทางเลอืกี้ โครงกี้ารในปัจจบุินั
ไดแ้กี้:่

 ■ โครงกี้ารตดิตามขอ้มลูโรงไฟฟ้าถา่นหนิทัว่โลกี้
 ■ โครงกี้ารตดิตามโครงสรา้งพื�นฐานท้ใ่ชเ้ชื�อเพลงิฟอสซลิทัว่โลกี้
 ■ โครงกี้ารตดิตามกี้ารใชพ้ลงังานกี้า๊ซในทวป้ยโุรป
 ■ โครงกี้ารตดิตามขอ้มลูโรงไฟฟ้าพลงักี้า๊ซทัว่โลกี้
 ■ โครงกี้ารตดิตามกี้ารทำาเหมอืงถา่นหนิทัว่โลกี้
 ■ โครงกี้ารตดิตามโรงงานเหล็กี้ทัว่โลกี้
 ■ โครงกี้ารตดิตามกี้ารใชพ้ลงังานลมทัว่โลกี้
 ■ โครงกี้ารตดิตามกี้ารใชพ้ลงังานแสงอาทติยท์ัว่โลกี้
 ■ จดหมายขา่วเจาะลกึี้พลงังานกี้า๊ซ
 ■ จดหมายขา่ว CoalWire
 ■ GEM.wiki 

เกั่�ยวักับัโครงกัารต่ดิัต่าม่ขอ้ม่ลูโรงไฟฟ้าพึลงั
กัา๊ซที่ ั�วัโลกัและโครงกัารต่ดิัต่าม่โครงสรา้งพึ้�น
ฐานที่่�ใชีเ้ชี้�อเพึลงิฟอสซลิที่ ั�วัโลกั
โครงกี้ารตดิตามขอ้มลูโรงไฟฟ้าพลงักี้า๊ซทัว่โลกี้ (GGPT) 
และ โครงกี้ารตดิตามโครงสรา้งพื�นฐานท้ใ่ชเ้ชื�อเพลงิ
ฟอสซลิทัว่โลกี้ (GFIT) เป็นฐานขอ้มลูออนไลนท์้ร่ะบิ ุทำา
แผนท้ ่อธบิิาย และจำาแนกี้ประเภทโครงสรา้งพื�นฐานท้ใ่ช ้
เชื�อเพลงิกี้า๊ซ โครงกี้าร GGPT คอยตดิตามโรงไฟฟ้าท้ใ่ช ้
พลงังานกี้า๊ซ สว่นโครงกี้าร GFIT คอยตดิตามระบิบิทอ่
สง่น ้ำามนัดบิิและกี้า๊ซ พรอ้มทั �งสถานรั้บิ-จา่ยกี้า๊ซธรรมชาติ
เหลว (LNG) องคก์ี้รตดิตามพลงังานโลกี้ไดพั้ฒนา
โครงกี้ารเหลา่น้�ข ึ�นโดยใช ้หนา้วกิี้พิรอ้มเชงิอรรถ เพือ่
บินัทกึี้ขอ้มลูเกี้้ย่วกี้บัิโครงกี้ารกี้า๊ซแตล่ะโครงกี้าร

เกั่�ยวักับัป็กั
ภาพหนา้ปกี้แสดงเรอืบิรรทกุี้กี้า๊ซธรรมชาตเิหลวในฮาซริา 
รัฐคชุราต ประเทศอนิเดย้ ภาพจากี้ Getty Images ดว้ย
ความเอื�อเฟื�อจากี้คณุ Puneet Vikram Singh 

ผูเ้ขย่น
โรเบิริต์ โรซานสกี้้�เป็นนักี้วเิคราะหว์จัิยขอ้มลูใน
องคก์ี้รตดิตามพลงังานโลกี้

กัารต่รวัจแกัแ้ละกัารผลติ่
ผูต้รวจแกี้ค้อื Ted Nace, Mason Inman และ James 
Browning ผูอ้อกี้แบิบิและจัดหนา้กี้ระดาษคอื David 
Van Ness ผูจั้ดทำาแผนท้ค่อื Scott Zimmerman ผูเ้ขย้น
ขอขอบิคณุ Lorne Stockman, Gerry Arances และ 
Susanne Wong ท้ก่ี้รณุาใหค้วามชว่ยเหลอื

กัารอนญุาต่ให้ใ้ชีเ้พึ้�อจดุัป็ระสงคท์ี่่�ไม่ใ่ชีก่ัารคา้
สิง่พมิพน์้�ไดรั้บิอนุญาตใหน้ำาไปผลติซ ้ำาทั �งหมดหรอืเป็น
บิางสว่น และในรปูแบิบิใด ๆ เพือ่ประโยชนใ์นกี้ารศกึี้ษา
หรอืไมแ่สวงหาผลกี้ำาไร โดยไมต่อ้งขออนุญาตจากี้
เจา้ของลขิสทิธิเ์ป็นกี้รณ้พเิศษ แตม่ข้อ้แมว้า่ตอ้งระบิแุหลง่
ท้ม่าไวใ้นกี้ติตกิี้รรมประกี้าศ หา้มนำาเอกี้สารฉบิบัิน้�ไปใช ้
เพือ่จำาหน่ายซ ้ำาหรอืจดุประสงคอ์ืน่ทางกี้ารคา้ หากี้ไมไ่ด ้
รับิอนุญาตจากี้เจา้ของลขิสทิธิ ์สงวนลขิสทิธิ ์© ตลุาคม 
2021 โดยองคก์ี้รตดิตามพลงังานโลกี้ 

แห้ลง่ขอ้ม่ลูเพึิ�ม่เต่มิ่
โครงกี้ารตดิตามขอ้มูลโรงไฟฟ้าพลังกี้๊าซทั่วโลกี้ 
(GGPT) อยู่ในระหว่างกี้ารพัฒนาและมก้ี้ำาหนดท้จ่ะออกี้
เผยแพร่ในไตรมาสท้ ่4 ป้ 2021 โดยมช้ดุขอ้มูลท้ค่รบิ
ถว้นพรอ้มใหข้อรับิได ้โครงกี้ารตดิตามโครงสรา้งพื�นฐาน
ท้ใ่ชเ้ชื�อเพลงิฟอสซลิทั่วโลกี้ (GFIT) นำาเสนอตาราง
สรุปขอ้มูลมากี้กี้ว่า 35 ชดุเกี้้ย่วกี้ับิระบิบิท่อสง่น ้ำามัน
ดบิิและกี้๊าซ รวมทั �งสถาน้รับิ-จ่าย โดยแบิ่งตามภูมภิาค 
ประเทศ และบิรษัิท; หมายเหตุระเบิย้บิวธิ;้ และ แผนท้่
โลกี้แบิบิโตต้อบิ ตารางสรุปสำาหรับิโครงสรา้งพื�นฐาน
ดา้นกี้๊าซในเอเชย้ท้ว่เิคราะหไ์วใ้นรายงานฉบิับิน้�มใ้ห ้
อ่านไดท้้น่้่ หากี้ตอ้งกี้ารขอ้มูลปฐมภูมสิำาหรับิโครงกี้าร 
GGPT หรอื GFIT กี้รุณาตดิต่อ Ted Nace (ted.nace@
globalenergymonitor.org)

Global
Energy
Monitor

https://globalenergymonitor.org
https://globalenergymonitor.org/projects/global-gas-plant-tracker/
https://globalenergymonitor.org/projects/global-fossil-infrastructure-tracker/
https://globalenergymonitor.org/projects/global-fossil-infrastructure-tracker/
https://gem.wiki
https://globalenergymonitor.org/projects/global-fossil-infrastructure-tracker/methodology/
https://globalenergymonitor.org/projects/global-fossil-infrastructure-tracker/tracker-map/
https://globalenergymonitor.org/projects/global-fossil-infrastructure-tracker/tracker-map/
https://globalenergymonitor.org
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รายงานสรปุ็
แผนงานในทวป้เอเชย้ท้จ่ะพัฒนาโรงไฟฟ้า ระบิบิทอ่สง่ และสถานรั้บิ-จา่ย
หลายแหง่ขึ�นใหมด่ว้ยเงนิลงทนุหลายแสนลา้นดอลลารส์หรัฐเพือ่รองรับิกี้า๊ซ
นำาเขา้ เป็นภยัคกุี้คามท้ร่า้ยแรงตอ่กี้ารจำากี้ดัภาวะโลกี้รอ้นไวไ้มเ่กี้นิ 1.5 องศา
เซลเซย้ส โครงสรา้งพื�นฐานดา้นกี้า๊ซท้อ่ยูใ่นระหวา่งกี้ารพัฒนาน้�อาจทำาใหเ้กี้ดิ
ภยัจากี้กี้ารสะสมกี้า๊ซเรอืนกี้ระจกี้ในปรมิาณมากี้ และปิดกี้ั �นโอกี้าสท้จ่ะนำาแหลง่
พลงังานท้ส่ะอาดกี้วา่ ถกูี้กี้วา่ และปลอดภยักี้วา่มาใช ้

รายงานฉบิบัิน้�เนน้ใหเ้ห็นถงึโครงสรา้งพื�นฐานดา้นกี้า๊ซท้ไ่ดเ้สนอกี้นัไวแ้ละอยู่
ในระหวา่งกี้ารกี้อ่สรา้งในทวป้เอเชย้ ซึง่รวมถงึโรงไฟฟ้า ระบิบิทอ่สง่ และสถาน้
รับิ-จา่ยสำาหรับินำาเขา้กี้า๊ซธรรมชาตเิหลว (LNG) โดยครอบิคลมุถงึประเด็น
สำาคญัดงัตอ่ไปน้�

 ■ แผนงานที่่�จะสรา้งโครงสรา้งพึ้�นฐานดัา้นกัา๊ซม่ลูคา่ 3.8 แสนลา้น
ดัอลลารแ์ห้ง่ให้ม่ท่ี่ ั�วัที่ ั�งเอเชีย่ต่ะวันัออกั เอเชีย่ใต่ ้และเอเชีย่ต่ะวันัออกั
เฉย่งใต่ม้่ด่ังัต่อ่ไป็น่� โรงไฟฟ้าที่่�ใชีพ้ึลงังานกัา๊ซม่ลูคา่ 1.89 แสนลา้น
ดอลลารส์หรัฐ ระบิบิทอ่สง่กี้า๊ซมลูคา่ 5.4 หมืน่ลา้นดอลลารส์หรัฐ และสถานน้ำา
เขา้และสง่ออกี้กี้า๊ซธรรมชาตเิหลวแหง่ใหมม่ลูคา่ 1.37 แสนลา้นดอลลารส์หรัฐ 
โครงสรา้งพื�นฐานใหมน่้�อาจกี้ลายเป็นทรัพยส์นิท้ส่รา้งภาระเมือ่เศรษฐกี้จิโลกี้
เปล้ย่นทศิไปสูพ่ลงังานสะอาด

 ■ ขณะน่�ม่โ่รงไฟฟ้าพึลงังานกัา๊ซ 320 กักิัะวัตั่ต่ ์(GW) อยูใ่นระห้วัา่งกัาร
พึฒันาที่ ั�วัที่ ั�งที่วัป่็เอเชีย่ ห้ากัสรา้งเสร็จแลว้ั จะสง่ผลให้ภู้มู่ภิูาคน่�ม่ก่ัำาลงั
ผลติ่ไฟฟ้าจากัพึลงังานกัา๊ซเพึิ�ม่ขึ�นอก่ัเกัอ้บ 2 เที่า่ กี้ารขยายตวัเชน่น้�จะม้
ขนาดเทย้บิเทา่กี้บัิกี้ลุม่โรงไฟฟ้าพลงังานกี้า๊ซทั �งหมดในยโุรปและรัสเซย้ และ
จะชว่ยใหม้ก้ี้ำาลงัผลติไฟฟ้าจากี้พลงักี้า๊ซทัว่โลกี้เพิม่ขึ�นอก้ี้หนึง่ในหา้

กี้บัิดกัี้ท้พ่งึระวงัจากี้โครงกี้ารกี้า๊ซในเอเชย้
กี้ารเสนอโครงกี้ารขยายโครงสรา้งพื�นฐานดา้นกี้า๊ซเป็นกี้ารลงทนุท้ไ่มส่ง่
ผลดต้อ่ภมูภิาค—และตอ่โลกี้ 

โรเบิริต์ โรซานสกี้้� (Robert Rozansky)

Global
Energy
Monitor



กับดักที่พงึระวังจากโครงการก๊าซในเอเชยี

รายงาน | ตุลาคม 2021 | 4GLOBAL ENERGY MONITOR

 ■ เอเชีย่เป็็นสว่ันที่่�สำาคญัที่่�สดุัของโลกัในแงข่องอตุ่สาห้กัรรม่กัา๊ซ
ธรรม่ชีาต่เิห้ลวัที่ ั�วัโลกัที่่�ต่อ้งกัารขยายต่วัั เอเชย้มแ้ผนงานท้จ่ะพัฒนาสถาน้
นำาเขา้กี้า๊ซธรรมชาตเิหลวแหง่ใหมท่้ม่ก้ี้ำาลงัผลติ 455 ลา้นตนัตอ่ป้ (mtpa) ซึง่
คดิเป็น 70% ของกี้ำาลงักี้ารผลติทัว่โลกี้ดงักี้ลา่วท้อ่ยูใ่นระหวา่งกี้ารพัฒนา (รปู 
ES1) ขณะน้�มก้ี้ารพัฒนาสถานน้ำาเขา้ในจำานวนมากี้เกี้นิพอท้จ่ะรองรับิกี้ารซื�อ
ขายกี้า๊ซธรรมชาตเิหลวทัว่โลกี้ในป้ 2020 

 ■ กัารขยายต่วััจะใชีง้บป็ระม่าณคารบ์อนของโลกัเป็็นจำานวันม่ากั หากี้สรา้ง
และดำาเนนิกี้ารเต็มขด้ความสามารถ สถานน้ำาเขา้กี้า๊ซธรรมชาตเิหลวและระบิบิ
ทอ่สง่กี้า๊ซท้ก่ี้ำาลงัพัฒนาขึ�นในเอเชย้จะทำาใหม้ก้ี้ารใชก้ี้า๊ซนำาเขา้มากี้พอท้จ่ะ
ผลติกี้า๊ซคารบ์ิอนไดออกี้ไซดเ์ทย้บิเทา่ (Gt CO2-eq) ในปรมิาณ 117 กี้กิี้ะตนั
ตลอดชว่งอายกุี้ารใชง้าน ซึง่เป็นปรมิาณ 1 ใน 4 ของมลพษิทั �งหมดท้โ่ลกี้ผลติ
ไดใ้นขณะท้ย่งัคงมโ้อกี้าสท้จ่ะจำากี้ดัภาวะโลกี้รอ้นไวท้้ ่1.5 องศาเซลเซย้ส

 ■ โครงสรา้งพึ้�นฐานดัา้นกัา๊ซม่ร่าคาแพึงและม่อ่ายยุน้ยาวั โดยปกี้ตแิลว้ 
สนิทรัพยม์ต้น้ทนุหลายพันลา้นดอลลารแ์ละใชง้านไดน้านนับิทศวรรษ หากี้เริม่
ตน้สรา้งแลว้ หลายโครงกี้ารมแ้นวโนม้ท้จ่ะไมส่ามารถแขง่ขนักี้บัิพลงังาน
หมนุเวย้นได ้แมก้ี้ระทัง่กี้อ่นท้จ่ะสรา้งเสร็จสมบิรูณด์ว้ยซำ�า นอกี้จากี้นั�น 
โครงสรา้งพื�นฐานดา้นกี้า๊ซยงัมค้วามเส้ย่งทางเศรษฐกี้จิเนือ่งจากี้ราคากี้า๊ซม้
ความผันผวน ปัญหาดา้นกี้ารรักี้ษาความปลอดภยั และโอกี้าสท้จ่ะหมดความ
สำาคญัในโลกี้ท้ต่อ้งกี้ารคารบ์ิอนตำา่มากี้ขึ�นเรือ่ย ๆ

 ■ พึลงังานห้ม่นุเวัย่นเป็็นที่างเลอ้กัที่่�คุม้่คา่และเชี้�อถอ้ไดัใ้นกัารผลติ่ไฟฟ้า
เม่้�อเที่ย่บกับักัา๊ซ โดัยเฉพึาะอยา่งยิ�งห้ากัพึจิารณารว่ัม่กับักัารจดััเก็ับ
และกัารจดัักัารดัา้นควัาม่ต่อ้งกัาร พลงังานหมนุเวย้นยงัเป็นทางเลอืกี้ท้ด่้
กี้วา่ในแงข่องกี้ารจัดจำาหน่ายไฟฟ้า ซึง่จะชว่ยใหพ้ื�นท้ช่นบิทในโลกี้สามารถ

รปู็ที่่� ES1: ขด่ัควัาม่สาม่ารถกัารนำาเขา้กัา๊ซธรรม่ชีาต่เิห้ลวัที่่�อยูร่ะห้วัา่งกัาร
พึฒันา แยกัต่าม่ภูมู่ภิูาค ม่ถินุายน 2021
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ออกเฉียงใต้

เอเชียใต้

ยุโรป

ละตินอเมริกา

อื่น ๆ

เอเชีย

MENA หมายถงึตะวนัออกี้กี้ลางและแอฟรกิี้าเหนอื 

เอเชย้ตะวนัออกี้ ประกี้อบิดว้ย จน้ พรอ้มดว้ยฮอ่งกี้งและ
มาเกี้า๊ ญ้ปุ่่ น เกี้าหลใ้ต ้และไตห้วนั 

เอเชย้ตะวนัออกี้เฉ้ยงใต ้ประกี้อบิดว้ย บิรไูน กี้มัพชูา 
อนิโดนเ้ซย้ ลาว มาเลเซย้ พมา่ ปาปัวนวิกี้นิ ้ฟิลปิปินส ์
สงิคโปร ์ไทย ตมิอร-์เลสเต และเวย้ดนาม 

เอเชย้ใต ้ประกี้อบิดว้ย บิงัคลาเทศ อนิเดย้ ปากี้ส้ถาน 
และศรล้งักี้า

 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล: องค์กี้รติดตามพลังงานโลกี้ 
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เขา้ถงึพลงังานไดง้า่ยยิง่ขึ�น กี้ารลดปรมิาณกี้า๊ซคารบ์ิอนไดออกี้ไซดใ์นธรุกี้จิ
พลงังานดว้ยกี้ารใชพ้ลงังานหมนุเวย้นจะเป็นกี้ารวางรากี้ฐานเพือ่ทดแทน
พลงังานฟอสซลิดว้ยพลงังานไฟฟ้าท้ส่ะอาดในธรุกี้จิอืน่ ๆ ซึง่รวมถงึกี้ารใช ้
งานท้อ่าศยักี้า๊ซในปัจจบุินั เชน่ กี้ารทำาความรอ้นในบิา้นพักี้อาศยัและอาคาร
พาณชิย์

 ■ รัฐบิาลไดส้นับิสนุนกี้ารขยายโครงสรา้งพื�นฐานดา้นกี้า๊ซในเอเชย้ผา่นสถาบินั
กี้ารเงนิสาธารณะ ขณะน้�มค้วามเส้ย่งวา่รัฐบิาลจะดำาเนนิกี้ารดงักี้ลา่วตอ่ไป ผล
กี้ารสำารวจดา้นระบิบิเงนิอดุหนุนจากี้ภาครัฐทัว่โลกี้แสดงใหเ้ห็นวา่ สถาบินัภาค
รัฐมอบิเงนิ 2.24 หมืน่ลา้นดอลลารส์หรัฐเพือ่เป็นทนุสนับิสนุนโครงกี้ารกี้า๊ซ
ในเอเชย้ระหวา่งป้ 2014 ถงึ 2018 แถลงกี้ารณท์้ธ่นาคารเพือ่กี้ารพัฒนาแหง่
เอเชย้ (Asian Development Bank) ธนาคารโลกี้ และสถาบินักี้ารเงนิอืน่ ๆ 
ประกี้าศเมือ่เร็ว ๆ น้�แสดงวา่ สถาบินัเหลา่น้�ไมม่ค้วามตั �งใจท้จ่ะถอนตวัจากี้
กี้ารใหท้นุสนับิสนุนโครงกี้ารกี้า๊ซ และยงัคงยนิดใ้หท้นุสนับิสนุนโครงสรา้งพื�น
ฐานขั �นกี้ลางน ้ำาและโรงไฟฟ้าตอ่ไป หากี้ระบิบิเงนิอดุหนุนจากี้ภาครัฐระหวา่ง
ประเทศสง่สญัญาณแสดงความเชือ่มัน่วา่โครงกี้ารมค้วามเป็นไปได ้ซึง่จะสง่
เสรมิใหภ้าคเอกี้ชนสนใจท้จ่ะลงทนุ และหนัเหทศิทางกี้ารเงนิดงักี้ลา่วออกี้จากี้
โครงกี้ารกี้า๊ซ กี้จ็ะชว่ยใหก้ี้ารลงทนุภาคเอกี้ชนและนโยบิายสาธารณะมค้วาม
สอดคลอ้งกี้บัิเป้าหมายสทุธเิป็นศนูย์

บที่นำา
 เนือ่งจากี้นักี้วางแผนชาวเอเชย้พยายามเลกิี้ใชถ้า่นหนิกี้นัมากี้
ขึ�นเรือ่ย ๆ เพือ่ตอบิสนองความตอ้งกี้ารดา้นพลงังานท้เ่พิม่ขึ�น
ในภมูภิาค กี้า๊ซจงึไดรั้บิกี้ารยอมรับิกี้นัอยา่งกี้วา้งขวางวา่ เป็น
ทางเลอืกี้ท้จ่ำาเป็น ทั �งในดา้นเศรษฐกี้จิและสิง่แวดลอ้ม ดว้ย
เหตผุลดงักี้ลา่ว โครงกี้ารใหมส่ำาหรับิโครงสรา้งพื�นฐานดา้น
กี้า๊ซ ซึง่รวมถงึระบิบิทอ่สง่ สถานรั้บิ-จา่ยกี้า๊ซธรรมชาตเิหลว 
และโรงไฟฟ้าพลงักี้า๊ซ จงึมค้วามกี้า้วหนา้อยา่งรวดเร็วทัว่ทั �ง
ภมูภิาค โดยท้โ่ครงกี้ารระหวา่งกี้ารกี้อ่สรา้งหรอืกี้อ่นกี้าร
กี้อ่สรา้งในเดอืนมถินุายน 2021 มม้ลูคา่ 3.8 แสนลา้น
ดอลลารส์หรัฐ เอเชย้เป็นทวป้ท้ม่ข้ด้ความสามารถในกี้ารนำา
เขา้กี้า๊ซธรรมชาตเิหลวเกี้อืบิ 3 ใน 4 ของปรมิาณทั �งหมดท้อ่ยู่
ในระหวา่งกี้ารพัฒนา จงึมอ้ทิธพิลอยา่งยิง่ตอ่กี้ารคา้กี้า๊ซทัว่
โลกี้ แตต่รรกี้ะพื�นฐานในกี้ารเพิม่กี้ำาลงัผลติกี้า๊ซเป็นประเด็นท้่
ตอ้งพจิารณาเพิม่มากี้ขึ�นเรือ่ย ๆ นักี้วเิคราะหส์ภาพภมูอิากี้าศ
ใหค้วามเห็นวา่ ความเชือ่ท้ว่า่กี้า๊ซเป็นทางเลอืกี้ท้เ่ป็นมติรตอ่
สภาพอากี้าศแทนถา่นหนินั�นเป็นกี้ารเขา้ใจผดิอยา่งรา้ยแรง 
เนือ่งจากี้มห้ลกัี้ฐานเพิม่ขึ�นเรือ่ย ๆ วา่ ปรมิาณและความ
สำาคญัของกี้า๊ซมเ้ทนท้เ่กี้ดิขึ�นตลอดหว่งโซอ่ปุทานในกี้าร
ผลติกี้า๊ซนั�นสง่ผลเสย้ตอ่สภาพอากี้าศมากี้กี้วา่ท้เ่คยประมาณ
กี้นัไวม้ากี้อ่น แทนท้จ่ะสง่ผลดต้อ่สภาพอากี้าศ กี้ารเพิม่

ปรมิาณกี้ารเผาไหมก้ี้า๊ซ อนัเป็นผลมาจากี้โครงสรา้งพื�นฐาน
ดา้นกี้า๊ซแหง่ใหมท่้เ่ป็นเสมอืนกี้บัิดกัี้ขนาดมหมึา จะสรา้ง
ความหายนะใหก้ี้บัิแผนงานในกี้ารควบิคมุกี้ารปลอ่ยมลพษิ
และลดผลกี้ระทบิท้เ่ลวรา้ยท้ส่ดุบิางสว่นจากี้กี้ารเปล้ย่นแปลง
สภาพภมูอิากี้าศ นอกี้จากี้น้� ยงัมก้ี้ารปรับิเปล้ย่นทศันคตใินแง่
เศรษฐกี้จิดว้ยเชน่กี้นั พลงังานหมนุเวย้นทางเลอืกี้มค้า่ใชจ้า่ย
ท้ล่ดลงอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยิง่คา่ใชจ้า่ยท้พ่ว่งมากี้บัิ
สว่นประกี้อบิท้ช่ว่ยเพิม่ความเชือ่ถอืได ้เชน่ กี้ารจัดเกี้็บิ
แบิตเตอร้ ่และกี้ารจัดกี้ารความตอ้งกี้าร จงึเป็นผลเสย้ตอ่
สถานะของโครงกี้ารกี้า๊ซซึง่เชือ่กี้นัวา่เป็นพลงังานใหมท่าง
เลอืกี้ท้คุ่ม้คา่ท้ส่ดุ พลงังานแสงอาทติย ์พลงังานลม และกี้าร
จัดเกี้็บิมต้น้ทนุตำา่ลงกี้วา่เดมิ จงึสง่ผลใหโ้ครงกี้ารกี้า๊ซระยะ
ยาว เชน่ สถานรั้บิ-จา่ยกี้า๊ซธรรมชาตเิหลวกี้ลายเป็นสิง่ท้ต่กี้
ยคุกี้อ่นหมดอายกุี้ารใชง้านตามปกี้ต ิโดยรวมแลว้ ผลรวมจากี้
กี้ารมค้วามเขา้ใจเพิม่ขึ�นเกี้้ย่วกี้บัิความเสย้หายตอ่สภาพ
อากี้าศอนัเนือ่งมาจากี้กี้า๊ซ และสมกี้ารทางเศรษฐกี้จิท้่
เปล้ย่นแปลงอยา่งรวดเร็วหมายความวา่ เหตผุลในกี้ารขยาย
โครงสรา้งพื�นฐานดา้นกี้า๊ซในเอเชย้ไมใ่ชเ่หตผุลท้ค่วร
สนับิสนุนอก้ี้ตอ่ไป 
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กับัดักััโครงกัารกัา๊ซ: แผนงานในกัารขยายโรงไฟฟ้า  
ระบบที่อ่สง่ และสถานร่บั-จา่ย

1   GEM ไดท้ำากี้ารสำารวจระบิบิทอ่สง่กี้า๊ซ สถานรั้บิ-จา่ยกี้า๊ซธรรมชาตเิหลว และโรงไฟฟ้าพลงักี้า๊ซเสร็จสมบิรูณใ์นเดอืนมกี้ราคม 2021 เดอืนมถินุายน 
2021 และเดอืนสงิหาคม 2021 ตามลำาดบัิ โดยมร้ะเบิย้บิวธิแ้ละผลกี้ารสำารวจฉบิบัิสมบิรูณใ์หอ้า่นไดท้้เ่ว็บิไซต ์http://Globalenergymonitor.org

2  ประมาณวา่เรอืบิรรทกุี้น ้ำามนัสามารถจกุี้า๊ซธรรมชาตเิหลวได ้175,000 ลกูี้บิาศกี้เ์มตร

3 กี้รณุาอา่นรายละเอย้ดเพิม่เตมิในหวัขอ้ระเบิย้บิวธิ้

4   คา่ประมาณมลพษิตลอดอายกุี้ารใชง้านท้ใ่ชใ้นกี้ารคำานวณน้�พจิารณากี้ารระบิายกี้า๊ซมเ้ทนออกี้โดยไมก่ี้กัี้เกี้็บิและกี้า๊ซมเ้ทนท้ร่ั่วไหล ซึง่เป็นองคป์ระกี้อบิ
หลกัี้ในกี้า๊ซตลอดหว่งโซอ่ปุทานของกี้า๊ซ เมือ่ประเมนิในขอบิเขตเวลา 20 ป้ กี้า๊ซมเ้ทนมศ้กัี้ยภาพในกี้ารทำาใหเ้กี้ดิภาวะโลกี้รอ้นมากี้กี้วา่เมือ่ประเมนิใน
ขอบิเขตเวลา 100 ป้

กี้ารสำารวจความคดิเห็นของ GEM เกี้้ย่วกี้บัิโครงสรา้งพื�นฐาน
ดา้นกี้า๊ซพบิวา่ ขณะน้�มก้ี้ารพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐานดา้นกี้า๊ซ
ขนาดใหญ—่กี้ลา่วคอื โครงกี้ารท้ม่ผู้น้ำาเสนอหรอือยูร่ะหวา่ง
กี้ารกี้อ่สรา้ง—ทัว่ทั �งภมูภิาคเอเชย้ตะวนัออกี้ เอเชย้ใต ้และ
เอเชย้ตะวนัออกี้เฉ้ยงใต1้ GEM พบิวา่ ทวป้เอเชย้มแ้ผนงาน
ท้จ่ะสรา้งโรงไฟฟ้าพลงักี้า๊ซแหง่ใหมท่้ม่ก้ี้ำาลงัผลติ 320 กี้กิี้ะ
วตัต ์กี้ารขยายตวัน้�จะมข้นาดเทา่กี้บัิกี้ลุม่โรงไฟฟ้าพลงักี้า๊ซ
ทั �งหมดในยโุรปและรัสเซย้รวมกี้นั ซึง่จะทำาใหก้ี้ำาลงัผลติ
ไฟฟ้าพลงักี้า๊ซทัว่โลกี้เพิม่ขึ�น 20% และจะทำาใหก้ี้ำาลงัผลติ
ไฟฟ้าจากี้กี้า๊ซในเอเชย้เพิม่ขึ�นอก้ี้เกี้อืบิ 2 เทา่ GEM ระบิวุา่ 
ขณะน้�มก้ี้ารพัฒนาระบิบิทอ่สง่กี้า๊ซในเอเชย้มากี้กี้วา่ 63,000 
กี้โิลเมตร ซึง่เป็นระยะทางเพย้งพอท้จ่ะพันรอบิโลกี้ไดห้นึง่
รอบิครึง่ จำานวนท้เ่พิม่ขึ�นน้�จะทำาใหร้ะบิบิทอ่สง่ในภมูภิาคม้
ความยาวเพิม่ขึ�นประมาณ 50% และจะเพิม่ความสามารถใน
กี้ารนำาเขา้สูเ่อเชย้ทางระบิบิทอ่สง่เป็น 3 เทา่ ในท้ส่ดุ GEM 
ไดจั้ดทำารายกี้ารขด้ความสามารถกี้ารสง่ออกี้และนำาเขา้
กี้า๊ซธรรมชาตเิหลวท้อ่ยูใ่นระหวา่งกี้ารพัฒนาไวเ้ทา่กี้บัิ 25 
ลา้นตนัตอ่ป้ และ 455 ลา้นตนัตอ่ป้ ตามลำาดบัิ กี้ารเพิม่ขด้
ความสามารถในกี้ารนำาเขา้ท้ร่ะดบัิน้�จะทำาใหต้อ้งจัดสง่กี้า๊ซ
ธรรมชาตเิหลวทางเรอืบิรรทกุี้น ้ำามนัในปรมิาณมากี้กี้วา่ 3 ลา้น
เท้ย่วตอ่ป้ และทำาใหก้ี้ารรับิกี้า๊ซธรรมชาตเิหลวตอ่ป้มป้รมิาณ
มากี้กี้วา่กี้ารนำาเขา้ทัว่โลกี้ในป้ 2020 รวมกี้นั (BP 2021, 
GIIGNL 2019)2

ขอ้มลูของ GEM เกี้้ย่วกี้บัิโรงไฟฟ้าพลงักี้า๊ซมบ้ินัทกึี้ไวใ้น 
โครงกี้ารตดิตามขอ้มลูโรงไฟฟ้าพลงักี้า๊ซทัว่โลกี้ สว่นขอ้มลู
เกี้้ย่วกี้บัิระบิบิทอ่สง่กี้า๊ซและสถานรั้บิ-จา่ยกี้า๊ซธรรมชาตเิหลว
มบ้ินัทกึี้ไวใ้น โครงกี้ารตดิตามโครงสรา้งพื�นฐานท้ใ่ชเ้ชื�อ
เพลงิฟอสซลิทัว่โลกี้ GEM ไดจั้ดทำารายกี้ารโครงสรา้งพื�น
ฐานดา้นกี้า๊ซของเอเชย้ท้ว่เิคราะหไ์วใ้นรายงานฉบิบัิน้�ในรปู
ชดุตารางสรปุ

เมือ่สรา้งแลว้ โครงสรา้งพื�นฐานดา้นกี้า๊ซจะสามารถใชง้านได ้
นานหลายทศวรรษ ระบิบิทอ่และสถานรั้บิ-จา่ยท้ก่ี้อ่สรา้งอยู่

ในเอเชย้ขณะน้�สามารถนำาเขา้กี้า๊ซไดม้ากี้พอท้จ่ะปลอ่ยกี้า๊ซ
คารบ์ิอนไดออกี้ไซดเ์ทย้บิเทา่ (Gt CO2-eq) ในปรมิาณ 43 
กี้กิี้ะตนัตลอดชว่งอายกุี้ารใชง้าน หากี้ทำางานเต็มประสทิธภิาพ
ในกี้ารเผาไหมก้ี้า๊ซท้น่ำาเขา้—และมก้ี้ารคำานวณปรมิาณกี้า๊ซ
มเ้ทนท้เ่กี้้ย่วขอ้งในหว่งโซอ่ปุทานเมือ่ครบิขอบิเขตเวลา 100 
ป้3,4 หากี้อาศยัสมมตุฐิานเดย้วกี้นัน้� กี้ส็ามารถอนุมานไดว้า่ 
ระบิบิทอ่และสถานรั้บิ-จา่ยในระยะพัฒนากี้อ่นกี้ารกี้อ่สรา้ง
จะทำาใหเ้กี้ดิกี้า๊ซคารบ์ิอนไดออกี้ไซดเ์ทย้บิเทา่ในปรมิาณ 
73 กี้กิี้ะตนั เนือ่งจากี้นักี้พัฒนามกัี้จะละทิ�งโครงกี้ารบิาง
โครงกี้ารในระยะแรกี้ และโดยทัว่ไปโครงกี้ารจะไมด่ำาเนนิกี้าร
อยา่งเต็มประสทิธภิาพ ดงันั�นตวัเลขเหลา่น้�จงึเป็นคา่สงูสดุ
โดยประมาณ แตต่วัเลขเหลา่น้�เป็นตวัเลขท้น่่าตกี้ใจ เพราะ
คารบ์ิอนไดออกี้ไซดเ์ทย้บิเทา่ในปรมิาณ 117 กี้กิี้ะตนัคอื 1 
ใน 4 ของงบิประมาณคารบ์ิอนทัว่โลกี้ท้จ่ะทำาใหเ้รามโ้อกี้าส 
50% ในกี้ารจำากี้ดัภาวะโลกี้รอ้นไวท้้ ่1.5 °C หากี้ประเมนิ
ปรมิาณกี้า๊ซมเ้ทนท้เ่กี้้ย่วขอ้งในหว่งโซอ่ปุทานเมือ่ครบิ
ขอบิเขตเวลา 20 ป้ ผลกี้ระทบิจะอยูใ่นระดบัิท้ย่ ิง่ใหญก่ี้วา่น้� 
น่ันคอื : คารบ์ิอนไดออกี้ไซดเ์ทย้บิเทา่ในปรมิาณ 144 กี้กิี้ะ
ตนั หรอืประมาณ 1 ใน 3 ของงบิประมาณคารบ์ิอน

GEM ประมาณวา่ แผนโครงสรา้งพื�นฐานของเอเชย้จะมก้ี้าร
ลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงักี้า๊ซแหง่ใหมเ่ป็นมลูคา่ 1.89 แสนลา้น
ดอลลารส์หรัฐ ในระบิบิทอ่สง่กี้า๊ซเป็นมลูคา่ 5.4 หมืน่ลา้น
ดอลลารส์หรัฐ และในสถานน้ำาเขา้และสง่ออกี้กี้า๊ซธรรมชาติ
เหลวเป็นมลูคา่ 1.37 แสนลา้นดอลลารส์หรัฐ ขณะท้่
เศรษฐกี้จิโลกี้เปล้ย่นทศิทางไปสูพ่ลงังานสะอาด โครงสรา้ง
พื�นฐานใหมท่้ม่ม้ลูคา่ 3.8 แสนลา้นดอลลารส์หรัฐสว่นใหญ่
เหลา่น้�อาจกี้ลายเป็นทรัพยส์นิท้ส่รา้งภาระใหใ้นเวลาตอ่มา 
กี้ลา่วคอื โครงกี้ารจะไมม่ค้วามคุม้คา่ในทางเศรษฐกี้จิกี้อ่น
ครบิอายขุยัท้ค่าดกี้ารณไ์ว ้เนือ่งจากี้กี้ารเปล้ย่นแปลงท้่
เกี้้ย่วขอ้งกี้บัิกี้ารปรับิเปล้ย่นพลงังาน โครงกี้ารกี้า๊ซอาจกี้ลาย
เป็นทรัพยส์นิท้ส่รา้งภาระให ้อนัเป็นผลมาจากี้สภาวะทาง
เศรษฐกี้จิ เชน่ ขด้ความสามารถในกี้ารแขง่ขนัลดตำา่ลงเมือ่
เทย้บิกี้บัิพลงังานหมนุเวย้นท้ม่ร้าคาถกูี้ หรอืเงือ่นไขดา้นกี้ฎ

https://globalenergymonitor.org/projects/global-gas-plant-tracker/
https://globalenergymonitor.org/projects/global-fossil-infrastructure-tracker/
https://globalenergymonitor.org/projects/global-fossil-infrastructure-tracker/
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ระเบิย้บิ เชน่ นโยบิายใหมท่้จ่ะลดปรมิาณกี้ารปลอ่ยกี้า๊ซเรอืน
กี้ระจกี้ในโครงขา่ยไฟฟ้า (Carbon Tracker 2017) ทรัพยส์นิ
ท้ส่รา้งภาระใหแ้สดงใหเ้ห็นถงึตน้ทนุท้ส่ญูเปลา่ กี้ารเลกิี้ใช ้
โรงไฟฟ้าพลงักี้า๊ซกี้อ่นกี้ำาหนดจะสง่ผลเสย้ตอ่สถาบินัภาครัฐ
และเอกี้ชนท้ล่งทนุในโรงไฟฟ้าเหลา่นั�น กี้ำาลงัคนท้โ่รงไฟฟ้า
จา้งไว ้และเศรษฐกี้จิท้ต่อ้งพึง่พาอาศยัโรงไฟฟ้าดงักี้ลา่ว 
(6102 ICO)

ตารางท้ ่1 แสดงกี้ารลงทนุท้ย่ืน่เสนอไวแ้ละอยูใ่นระหวา่งกี้าร
กี้อ่สรา้งทัว่ทั �งเอเชย้ตะวนัออกี้ เอเชย้ใต ้และเอเชย้ตะวนัออกี้
เฉ้ยงใต ้จน้มแ้ผนกี้ารลงทนุมากี้ท้ส่ดุ โดยมม้ลูคา่ 1.27 แสน
ลา้นดอลลาร ์นอกี้เหนอืจากี้ประเทศจน้แลว้ ยงัมก้ี้ารวางแผน
ลงทนุขยายโครงกี้ารกี้า๊ซท้ใ่หญท่้ส่ดุในเวย้ดนาม อนิโดนเ้ซย้ 

อนิเดย้ บิงัคลาเทศ เกี้าหลใ้ต ้ฟิลปิปินส ์ญ้ปุ่่ น พมา่ ไตห้วนั 
และปากี้ส้ถานดว้ย ในจำานวนน้� อนิเดย้ ไทย และอนิโดนเ้ซย้
และเป็นประเทศท้ม่ก้ี้ารลงทนุมากี้ท้ส่ดุในดา้นโครงสรา้งพื�น
ฐานท้อ่ยูร่ะหวา่งกี้ารกี้อ่สรา้ง โดยท้แ่ตล่ะโครงกี้ารกี้อ่สรา้ง
มม้ลูคา่ประมาณ 1.6 หมืน่ลา้นดอลลารส์หรัฐ 8 พันลา้น
ดอลลารส์หรัฐ และ 7 พันลา้นดอลลารส์หรัฐ ตามลำาดบัิ กี้าร
ลงทนุขนาดใหญเ่ป็นพเิศษท้เ่สนอไวใ้นเวย้ดนามเป็นผลมา
จากี้กี้ารคาดกี้ารณว์า่จะมค้วามตอ้งกี้ารไฟฟ้าเพิม่ขึ�น ประกี้อบิ
กี้บัิกี้ารท้รั่ฐบิาลและภาคอตุสาหกี้รรมมค้วามสนใจอยา่งยิง่ตอ่
กี้ารสรา้งโครงกี้ารกี้า๊ซใหม ่ๆตวัเลขเหลา่น้�อาจเปล้ย่นแปลง
ไปเมือ่มก้ี้ารเปิดเผยแผนพัฒนาพลงังานฉบิบัิใหมใ่นเร็ว ๆ น้� 
กี้ารลงทนุไมถ่งึ 1% ของจำานวนท้ว่างแผนไวใ้นเวย้ดนามเป็น
โครงกี้ารท้อ่ยูใ่นขั �นกี้ารกี้อ่สรา้งแลว้

ต่ารางที่่� 1: กัารลงที่นุที่่�วัางแผนไวัส้ำาห้รบัโครงสรา้งพึ้�นฐานดัา้นกัา๊ซในเอเชีย่
(พึนัลา้นดัอลลารส์ห้รฐั)

โรงไฟฟ้า ระบบที่อ่สง่ สถานร่บั-จา่ย

ป็ระเที่ศ เสนอไวั้

ระห้วัา่ง
กัาร

กัอ่สรา้ง เสนอไวั้

ระห้วัา่ง
กัาร

กัอ่สรา้ง เสนอไวั้

ระห้วัา่ง
กัาร

กัอ่สรา้ง รวัม่ที่ ั�งห้ม่ดั
จน้ 41.3 13.7 9.2 10.1 32.5 23.8 130.5

เวย้ดนาม 52.8 0 0.2 0 5.4 0.3 58.6

อนิโดนเ้ซย้ 5.4 3.3 2.7 0.8 16.6 2.9 31.8

อนิเดย้ 0.7 0 7.6 7.3 5.0 8.9 29.5

ไทย 5.6 5.0 0.5 0.6 6.1 2.1 19.9

บิงักี้ลาเทศ 10.4 1.9 1.9 0.3 2.1 0 16.5

เกี้าหลใ้ต ้ 9.6 1.3 2.0 0 3.2 0 16.1

ฟิลปิปินส์ 8.6 0.4 0 0 2.9 2.1 14.0

ญ้ปุ่่ น 8.7 0.1 2.8 0.5 0.7 0.3 13.0

พมา่ 5.6 0 2.7 0 1.6 2.5 12.3

ไตห้วนั 5.6 0.5 2.5 0.1 3.0 0 11.7

ปากี้ส้ถาน 0 1.4 1.2 0.5 3.8 0.8 7.6

ปาปัวนวิกี้นิ้ 0 0 0 0 6.5 0 6.5

มาเลเซย้ 1.5 1.9 0.7 0 0 0 4.1

กี้มัพชูา 2.3 0 0 0 1.0 0 3.3

ศรล้งักี้า 0.9 0.2 0 0 1.0 0 2.0

สงิคโปร์ 0 0 0 0 1.5 0 1.5

บิรไูน 0 0 0.1 0 0 0 0.1

ตมิอร-์เลสเต 0 0 0.1 0 0 0 0.1
แหลง่ขอ้มลู: องคก์ี้รตดิตามพลงังานโลกี้ คา่ประเมนิน้�มาจากี้รายจา่ยฝ่ายทนุเฉล้ย่ระดบัิภมูภิาคและทัว่โลกี้สำาหรับิสรา้งโครงสรา้งพื�นฐานดา้นกี้า๊ซแหง่ใหม ่
และอาจแตกี้ตา่งไปจากี้ตน้ทนุท้ค่าดกี้ารณไ์วใ้นระดบัิโครงกี้าร กี้รณุาอา่นรายละเอย้ดในภาคผนวกี้ระเบิย้บิวธิ้
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รปูท้ ่1: โรงไฟฟ้าพลงักี้า๊ซท้อ่ยูใ่นระหวา่งกี้ารพัฒนาในเอเชย้

โรงไฟฟ้าพลงักี้า๊ซ: 
 = กี้ำาลงักี้อ่สรา้ง 
 = เสนอไว ้

รปูท้ ่2: ระบิบิทอ่สง่และสถานรั้บิ-จา่ยกี้า๊ซท้อ่ยูใ่นระหวา่งกี้ารพัฒนาในเอเชย้

เส้นป็ระ: 
 = ขอบิเส้นทึบิ 
 = เสนอไว้

กัำาลังกั่อสร้าง เส้นที่ึบ: 
 = ขอบิเส้นทึบิ  
 = เสนอไว้

แหลง่ขอ้มลู: องคก์ี้รตดิตามพลงังานโลกี้

แหลง่ขอ้มลู: องคก์ี้รตดิตามพลงังานโลกี้

ระบบที่อ่สง่กัา๊ซ: 
 = กี้ำาลงักี้อ่สรา้ง 
 = เสนอไว ้

สถานร่บั-จา่ยกัา๊ซ: 
 = กี้ำาลงักี้อ่สรา้ง  
 = เสนอไว ้
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ขอ้ม่ลูเบ้�องต่น้ : สภูาพึภูมู่อิากัาศของเอเชีย่และพึลงังานในอนาคต่อยูต่่รง
จดุัวักิัฤต่ที่่�ต่อ้งต่อ้งต่ดััสนิใจ
ขอ้มลูของ GEM แสดงใหเ้ห็นวา่ เอเชย้เป็นศนูยก์ี้ลางของ
ตลาดกี้า๊ซธรรมชาตเิหลวระดบัิโลกี้ท้ก่ี้ำาลงัเตบิิโต โดยเป็น
ภมูภิาคท้ม่ข้ด้ความสามารถในกี้ารนำาเขา้กี้า๊ซธรรมชาตเิหลว 
59% ของจำานวนท้ม่อ้ยูท่ัว่โลกี้ และมข้ด้ความสามารถท้อ่ยู่
ระหวา่งกี้ารกี้อ่สรา้งหรอืกี้ารพัฒนากี้อ่นกี้อ่สรา้งถงึ 70% ของ
โลกี้ เอเชย้จงึเป็นกี้ำาลงัสำาคญัท้จ่ะช้�ชะตาอนาคตของกี้า๊ซใน
กี้ารปรับิเปล้ย่นพลงังาน

ทกุี้ประเทศในเอเชย้ไดล้งนามในความตกี้ลงปารส้วา่ดว้ย
สภาพภมูอิากี้าศ (นอกี้เหนอืจากี้ขอ้ยกี้เวน้บิางประกี้ารใน
ตะวนัออกี้กี้ลาง) เพือ่ตอบิสนองตอ่วกิี้ฤตสภาพภมูอิากี้าศท้่
เลวรา้ยลง  นอกี้จากี้น้� ประเทศท้ม่ร้ะบิบิเศรษฐกี้จิใหญท่้ส่ดุ
หลายประเทศในภมูภิาคน้�ยงัใหค้ำาปฏญิาณวา่จะบิรรลเุป้า
หมายความเป็นกี้ลางทางคารบ์ิอนภายในชว่งกี้ลางศตวรรษ 
กี้ลา่วคอื ประเทศญ้ปุ่่ นและเกี้าหลใ้ตภ้ายในป้ 2050 โดย
อาศยัความมุง่มัน่ตามกี้ฎหมาย ประเทศจน้ภายในป้ 2060 
โดยอาศยันโยบิายท้ร่ะบิไุว ้

ไมว่า่มาตรกี้ารทางกี้ารทตูและนโยบิายดงักี้ลา่วจะไดรั้บิกี้าร
ถา่ยทอดไปสูเ่ป็นความจรงิหรอืไมนั่�นจะขึ�นอยูก่ี้บัิประเภทของ
กี้ารลงทนุดา้นพลงังานท้เ่กี้ดิขึ�นในทศวรรษหนา้ กี้ารท้ก่ี้ลุม่
ประเทศทางเศรษฐกี้จิสำาคญั 3 ประเทศแหง่เอเชย้ตะวนัออกี้
ประกี้าศใหท้ราบิถงึเป้าหมายความเป็นกี้ลางทางคารบ์ิอนน้�
แสดงใหเ้ห็นความหวงั เชน่เดย้วกี้นักี้บัิท้ก่ี้ำาลงักี้ารผลติพลงังาน
หมนุเวย้นในเอเชย้มก้ี้ารเตบิิโตอยา่งรวดเร็ว ซึง่ปัจจบุินัม้
จำานวนเกี้อืบิครึง่หนึง่ของยอดรวมทัว่โลกี้ และคาดวา่จะเพิม่ขึ�น
เป็น 2 เทา่ในเวลาอก้ี้ไมเ่กี้นิ 5 ป้ ดงัเห็นไดจ้ากี้กี้ารตดิตั �งแผง
เซลลแ์สงอาทติย ์(PV) ใหม ่(IRENA 2021a, Rystad 2020) 
แมว้า่จะมก้ี้ารเดนิหนา้ในทางบิวกี้ดงักี้ลา่วน้� แตร่ายงานจากี้
รัฐบิาล สำานักี้ขา่ว และบิรษัิทตา่ง ๆ ทัว่ทวป้เอเชย้กี้แ็สดงให ้
เห็นแนวโนม้ท้น่่าวติกี้กี้งัวล เพราะภมูภิาคแหง่น้�กี้ำาลงัวางแผน
ตอ่ยอดโครงสรา้งพื�นฐานขนาดใหญส่ำาหรับินำาเขา้กี้า๊ซฟอสซลิ
จากี้ตา่งประเทศ เพือ่ตอบิสนองความตอ้งกี้ารพลงังานท้เ่พิม่ขึ�น 
ดงัท้อ่ธบิิายไวใ้นหวัขอ้ตอ่ไปน้�วา่ กี้ารกี้อ่สรา้งเพิม่เตมิทำาให ้
เกี้ดิปัญหาใหญ ่ทั �งในดา้นสิง่แวดลอ้มและเศรษฐกี้จิ

รปู็ที่่� 3: ขด่ัควัาม่สาม่ารถกัารนำาเขา้กัา๊ซธรรม่ชีาต่เิห้ลวัที่่�อยูร่ะห้วัา่งกัารพึฒันา แยกัต่าม่ภูมู่ภิูาค ม่ถินุายน 2021

เอเชียตะวันออก

เอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้

เอเชียใต้

ยุโรป

ละตินอเมริกา

อื่น ๆ

เอเชีย
MENA หมายถงึตะวนัออกี้กี้ลางและแอฟรกิี้าเหนอื 

เอเชย้ตะวนัออกี้ ประกี้อบิดว้ย จน้ พรอ้มดว้ยฮอ่งกี้งและมาเกี้า๊ 
ญ้ปุ่่ น เกี้าหลใ้ต ้และไตห้วนั 

เอเชย้ตะวนัออกี้เฉ้ยงใต ้ประกี้อบิดว้ย บิรไูน กี้มัพชูา 
อนิโดนเ้ซย้ ลาว มาเลเซย้ พมา่ ปาปัวนวิกี้นิ ้ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์
ไทย ตมิอร-์เลสเต และเวย้ดนาม

เอเชย้ใต ้ประกี้อบิดว้ย บิงัคลาเทศ อนิเดย้ ปากี้ส้ถาน และศร้
ลงักี้า

แหลง่ขอ้มลู: องคก์ี้รตดิตามพลงังานโลกี้ ครอบิคลมุโครงกี้ารท้อ่ยูใ่นระหวา่งกี้ารกี้อ่สรา้งและระหวา่งกี้ารพัฒนากี้อ่นกี้ารกี้อ่สรา้ง
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ป็ญั ห้าเกั่�ยวักับักัา๊ซ
กี้า๊ซประกี้อบิดว้ยมเ้ทนและสารไฮโดรคารบ์ิอนอืน่ ๆ ท้เ่รย้กี้กี้นั
วา่ กี้า๊ซธรรมชาตเิหลว (EIA 2020) ซึง่เป็นเชื�อเพลงิท้ใ่ชก้ี้นัมากี้
ท้ส่ดุทัว่โลกี้ ในป้ 2020 เศรษฐกี้จิทัว่โลกี้ใชก้ี้า๊ซถงึ 3.8 ลา้น

ลา้นลกูี้บิาศกี้เ์มตร และธรุกี้จิไฟฟ้าใชก้ี้า๊ซถงึ 23% ของจำานวน
ท้ผ่ลติขึ�น (BP 2021)5 แมจ้ะมค้วามเขา้ใจผดิอยูบ่ิา้ง แตก่ี้า๊ซกี้ม็้
ความสกี้ปรกี้ ราคาแพง และสง่ผลเสย้ตอ่ความพยายามท้จ่ะหลก้ี้
เล้ย่งผลกี้ระทบิท้เ่ลวรา้ยท้ส่ดุจากี้วกิี้ฤตสภาพภมูอิากี้าศ

ม่ลพึษิ

กี้า๊ซท้เ่ผาไหมท้ัว่โลกี้เป็นหนึง่ในแหลง่กี้ำาเนดิสำาคญัของกี้าร
ปลอ่ยมลพษิท้เ่ป็นกี้า๊ซคารบ์ิอนไดออกี้ไซด ์(CO2) ในป้ 2019 
กี้า๊ซคดิเป็น 22% ของปรมิาณมลพษิท้เ่กี้ดิจากี้เชื�อเพลงิฟอสซลิ
ทั �งหมด (IEA 2020c) กี้ารเผาไหมก้ี้า๊ซมากี้ขึ�นจะสง่ผลใหม้้
มลพษิทัว่โลกี้เพิม่ขึ�นอยา่งตอ่เนือ่ง จงึไมเ่ป็นผลดใ้นชว่งเวลา
ท้โ่ลกี้ตอ้งลดปรมิาณมลพษิลงอยา่งรวดเร็ว เพือ่หลก้ี้เล้ย่งผลกี้
ระทบิท้เ่ลวรา้ยท้ส่ดุจากี้กี้ารเปล้ย่นแปลงสภาพภมูอิากี้าศ แมว้า่ 
CO2 เป็นกี้า๊ซเรอืนกี้ระจกี้ชนดิเดย้วท้ป่ลอ่ยออกี้มาจากี้กี้ารใช ้
กี้า๊ซ—และดงัท้อ่ธบิิายไวด้า้นลา่งน้�แลว้วา่ เราไมอ่าจยอมใหม้้
กี้ารพัฒนาแหลง่กี้า๊ซใหมแ่ละเพิม่ปรมิาณกี้ารใชก้ี้า๊ซไดอ้ก้ี้ตอ่ไป 
รปูท้ ่4: แสดงวา่ มลพษิจากี้โครงกี้ารผลติไฟฟ้าจากี้กี้า๊ซ น ้ำามนั 
และถา่นหนิในปัจจบุินัมป้รมิาณมากี้เกี้นิกี้วา่ท้จ่ะทำาใหโ้อกี้าสใน
กี้ารจำากี้ดัภาวะโลกี้รอ้นไวท้้ ่1.5 °C คงอยูท่้ร่ะดบัิ 50% ได ้(OCI 
2016) หากี้กี้ารปลอ่ยมลพษิยงัคงอยูท่้อ่ตัราปัจจบุินัเป็นเวลา 10 
ป้ โลกี้จะไมเ่หลอืงบิประมาณคารบ์ิอนอก้ี้แลว้ กี้ลา่วคอื ปรมิาณ 
CO2 ท้ส่ามารถปลอ่ยออกี้มาไดใ้นขณะท้ย่งัคงมโ้อกี้าสบิรรลเุป้า
หมายสภาพภมูอิากี้าศน้� นอกี้จากี้นั�น กี้ารเปล้ย่นจากี้ถา่นหนิไป
เป็นกี้า๊ซกี้ไ็มใ่ชว่ธิแ้กี้ปั้ญหาท้ม่ป้ระสทิธภิาพ กี้ารวเิคราะหจ์ากี้ 
Bloomberg New Energy Finance (BNEF) ในป้ 2019 โดยกี้าร

จำาลองสถานกี้ารณท์้ท่ดแทนโรงไฟฟ้าถา่นหนิดว้ยกี้า๊ซเป็นสว่น
ใหญภ่ายในป้ 2035 แสดงวา่ ระดบัิกี้ารปลอ่ยมลพษิยงัคงสงูกี้วา่
เป้าหมายท้ ่1.5 °C อยา่งมนั้ยสำาคญั (BNEF 2021)

นอกี้เหนอืจากี้กี้ารปลอ่ย CO2 ผา่นทางกี้ารเผาไหมแ้ลว้ ผล
กี้ารวจัิยใหมใ่นชว่งทศวรรษท้ผ่า่นมายงัแสดงใหเ้ห็นดว้ยวา่ 
กี้ารผลติ กี้ารขนสง่ และกี้ารใชก้ี้า๊ซลว้นแลว้แตท่ำาใหเ้กี้ดิกี้าร
ร่ัวไหลของกี้า๊ซเรอืนกี้ระจกี้ท้ม่ศ้กัี้ยภาพสงูเป็นจำานวนมากี้ น่ัน
คอืกี้า๊ซมเ้ทน ตวัอยา่งเชน่ กี้ารวจัิยท้น่ำาโดยกี้องทนุป้องกี้นั
สิง่แวดลอ้มพบิวา่ กี้า๊ซมเ้ทนมก้ี้ารร่ัวไหลตามหว่งโซอ่ปุทาน
ในสหรัฐฯ มากี้กี้วา่ท้ส่ำานักี้งานปกี้ป้องสิง่แวดลอ้มสหรัฐประเมนิ
ไวใ้นป้ 2015 ถงึ 60% (Alvarez และคณะ 2018) กี้า๊ซมเ้ทนม้
ผลกี้ระทบิตอ่ภาวะโลกี้รอ้นมากี้กี้วา่กี้า๊ซ CO2 ถงึ 86 เทา่ เมือ่
พจิารณาตามมาตราเวลา 20 ป้ และมากี้กี้วา่ CO2 ถงึ 34 เทา่ 
เมือ่พจิารณาตามมาตราเวลา 100 ป้ (Myhre และคณะ 2014) 

ในระหวา่งกี้ารขนสง่ไปทัว่โลกี้ กี้า๊ซมก้ี้ารร่ัวไหลและเผาไหม ้
มากี้ยิง่กี้วา่นั�นอก้ี้ กี้า๊ซธรรมชาตเิหลวคอืกี้า๊ซท้ถ่กูี้ทำาใหเ้ย็น
ลงถงึ -162 °C และควบิแน่นเป็นของเหลว เพือ่ท้จ่ะขนสง่จากี้
ผูผ้ลติกี้า๊ซไปยงัผูบ้ิรโิภคดว้ยเรอืบิรรทกุี้นำ�ามนัในมหาสมทุร 

รปู็ที่่� 4: กัารป็ลอ่ยกัา๊ซคารบ์อนไดัออกัไซดัจ์ากัแห้ลง่สำารองเชี้�อเพึลงิฟอสซลิที่่�พึฒันาแลว้ัที่ ั�วัโลกั  
เม่้�อเที่ย่บกับังบป็ระม่าณคารบ์อนภูายในชีว่ังที่่�เป็็นเป้็าห้ม่ายต่าม่ควัาม่ต่กัลงป็ารส่
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แหลง่ขอ้มลู : กี้ารวเิคราะหข์อง Oil Change International โดยอาศยัขอ้มลูจากี้ Rystad Energy, IEA, World Energy Council, IPCC และ Global Carbon Project งบิประมาณ
คารบ์ิอนคงเหลอืในวนัท้ ่1 มกี้ราคม 2020

5 เ รานำากี้า๊ซไปใชใ้นงานหลากี้หลายประเภท รวมทั �งกี้ารผลติไฟฟ้า กี้ารทำาความรอ้นในอาคารพาณชิยแ์ละบิา้นเรอืน ตลอดจนกี้ารขนสง่ และกี้ระบิวนกี้ารทางอตุสาหกี้รรม กี้าร
ผลติไฟฟ้าเป็นธรุกี้จิท้เ่ป็นแรงผลกัี้ดนัสว่นใหญท่้ท่ำาใหเ้กี้ดิแผนขยายโครงกี้ารกี้า๊ซในเอเชย้ และดว้ยเหตผุลดงักี้ลา่ว จงึเป็นจดุเนน้ของรายงานฉบิบัิน้�
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ประเทศตา่ง ๆ ในเอเชย้กี้ำาลงัวางแผนท้จ่ะขยายกี้ารนำาเขา้กี้า๊ซ
ธรรมชาตเิหลวในปรมิาณท้เ่พิม่ขึ�นมากี้ ซึง่เป็นเรือ่งท้น่่าวติกี้
กี้งัวลอยา่งยิง่เมือ่พจิารณาในแงก่ี้ารปลอ่ยกี้า๊ซเรอืนกี้ระจกี้ 
กี้ารเปล้ย่นกี้า๊ซใหเ้ป็นของเหลวตอ้งใชพ้ลงังานจำานวนมากี้ 
และอาจใชม้ากี้ถงึ 10 เปอรเ์ซน็ตข์องกี้า๊ซท้จ่า่ยเขา้ไป 
(Total 2018) กี้ระบิวนกี้ารน้�ยงัตอ้งใชส้ารทำาความเย็นท้่
ทำาลายชั �นบิรรยากี้าศโอโซน ยิง่ไปกี้วา่นั�น เรอืบิรรทกุี้ท้ข่นสง่
กี้า๊ซธรรมชาตเิหลวยงัมก้ี้ารเผาไหมเ้ชื�อเพลงิฟอสซลิเพิม่เตมิ
เพือ่เป็นพลงังานอก้ี้ดว้ย สภาป้องกี้นัทรัพยากี้รธรรมชาต ิ
(NRDC) ไดป้ระมาณวา่ กี้ารเปล้ย่นกี้า๊ซเป็นของเหลว กี้าร
ขนสง่ และกี้ารเปล้ย่นกี้า๊ซธรรมชาตเิหลวใหก้ี้ลบัิเป็นกี้า๊ซอาจ
ทำาใหม้ก้ี้ารปลอ่ยมลพษิตลอดอายกุี้ารใชง้านเพิม่ขึ�น 8% ถงึ 
21% ในชว่งเวลา 20 ป้ ดว้ยเหตนุ้� กี้า๊ซธรรมชาตเิหลวใน
สหรัฐฯ จงึมก้ี้ารปลอ่ยมลพษิตลอดอายกุี้ารใชง้านในระดบัิตำา่
กี้วา่ถา่นหนิเพย้ง 27% ถงึ 33% เมือ่ประมาณคา่ในชว่งเวลา
น้� คา่น้�มค้วามแตกี้ตา่งอยา่งชดัเจนกี้บัิกี้ารปลอ่ยมลพษิตลอด
อายกุี้ารใชง้านของพลงังานแสงอาทติยแ์ละพลงังานลม ซึง่ม้
ปรมิาณเพย้งแค ่7% และ 2% ของกี้ารปลอ่ยมลพษิจากี้กี้า๊ซ
ธรรมชาตเิหลว ตามลำาดบัิ (NRDC 2020)

ในระหวา่งกี้ารขนสง่ไปทัว่โลกี้ กี้า๊ซมก้ี้ารร่ัวไหลและเผาไหม ้
มากี้ยิง่กี้วา่นั�นอก้ี้ กี้า๊ซธรรมชาตเิหลวคอืกี้า๊ซท้ถ่กูี้ทำาใหเ้ย็น
ลงถงึ -162 °C และควบิแน่นเป็นของเหลว เพือ่ท้จ่ะขนสง่
จากี้ผูผ้ลติกี้า๊ซไปยงัผูบ้ิรโิภคดว้ยเรอืบิรรทกุี้นำ�ามนัใน
มหาสมทุร ประเทศตา่ง ๆ ในเอเชย้กี้ำาลงัวางแผนท้จ่ะขยาย
กี้ารนำาเขา้กี้า๊ซธรรมชาตเิหลวในปรมิาณท้เ่พิม่ขึ�นมากี้ ซึง่เป็น
เรือ่งท้น่่าวติกี้กี้งัวลอยา่งยิง่เมือ่พจิารณาในแงก่ี้ารปลอ่ยกี้า๊ซ
เรอืนกี้ระจกี้ กี้ารเปล้ย่นกี้า๊ซใหเ้ป็นของเหลวตอ้งใชพ้ลงังาน
จำานวนมากี้ และอาจใชม้ากี้ถงึ 10 เปอรเ์ซน็ตข์องกี้า๊ซท้จ่า่ย
เขา้ไป (Total 2018) กี้ระบิวนกี้ารน้�ยงัตอ้งใชส้ารทำาความเย็น
ท้ท่ำาลายชั �นบิรรยากี้าศโอโซน ยิง่ไปกี้วา่นั�น เรอืบิรรทกุี้ท้่
ขนสง่กี้า๊ซธรรมชาตเิหลวยงัมก้ี้ารเผาไหมเ้ชื�อเพลงิฟอสซลิ

เพิม่เตมิเพือ่เป็นพลงังานอก้ี้ดว้ย สภาป้องกี้นั
ทรัพยากี้รธรรมชาต ิ(NRDC) ไดป้ระมาณวา่ กี้ารเปล้ย่นกี้า๊ซ
เป็นของเหลว กี้ารขนสง่ และกี้ารเปล้ย่นกี้า๊ซธรรมชาตเิหลว
ใหก้ี้ลบัิเป็นกี้า๊ซอาจทำาใหม้ก้ี้ารปลอ่ยมลพษิตลอดอายกุี้ารใช ้
งานเพิม่ขึ�น 8% ถงึ 21% ในชว่งเวลา 20 ป้ ดว้ยเหตนุ้� กี้า๊ซ
ธรรมชาตเิหลวในสหรัฐฯ จงึมก้ี้ารปลอ่ยมลพษิตลอดอายกุี้าร
ใชง้านในระดบัิตำา่กี้วา่ถา่นหนิเพย้ง 27% ถงึ 33% เมือ่
ประมาณคา่ในชว่งเวลาน้� คา่น้�มค้วามแตกี้ตา่งอยา่งชดัเจนกี้บัิ
กี้ารปลอ่ยมลพษิตลอดอายกุี้ารใชง้านของพลงังานแสง
อาทติยแ์ละพลงังานลม ซึง่มป้รมิาณเพย้งแค ่7% และ 2% 
ของกี้ารปลอ่ยมลพษิจากี้กี้า๊ซธรรมชาตเิหลว ตามลำาดบัิ 
(0202 CDRN)

รปูท้ ่5 แสดงกี้ารเพิม่ขด้ความสามารถกี้ารนำาเขา้กี้า๊ซ
ธรรมชาตเิหลวท้ว่างแผนสรา้งขึ�นใหมแ่ละอยูร่ะหวา่งกี้าร
พัฒนาทัว่ทั �งภมูภิาค จดุประสงคข์องกี้ารสรา้งขด้ความ
สามารถใหมค่อื เพือ่ทดแทนปรมิาณพลงังานท้ล่ดนอ้ยลง 
ตวัอยา่งเชน่ กี้ารผลติไฟฟ้าในฟิลปิปินสใ์ชก้ี้า๊ซธรรมชาต ิ
20% แตค่าดกี้นัวา่ กี้า๊ซจากี้แหลง่กี้า๊ซมาลาปายา ซึง่เป็น
แหลง่กี้า๊ซหลกัี้ของประเทศ จะหมดภายในป้ 2027 (Shiga 
และคณะ 2021) แตต่า่งจากี้จน้ ซึง่คาดวา่กี้ารผลติกี้า๊ซใน
ประเทศจะเพิม่ขึ�นเป็นสองเทา่ภายในป้ 2040 (IEA 2020c) 
อยา่งไรกี้ต็าม ภมูภิาคน้�วางแผนเพิม่ขด้ความสามารถกี้ารนำา
เขา้กี้า๊ซธรรมชาตใินระดบัิใหมท่้ม่ากี้เกี้นิกี้วา่ปรมิาณท้จ่ำาเป็น
ตอ้งทดแทนปรมิาณกี้า๊ซท้ล่ดนอ้ยลงภายในประเทศ โดย
ประมาณแลว้ ขด้ความสามารถกี้ารนำาเขา้กี้า๊ซธรรมชาตทิ้อ่ยู่
ระหวา่งกี้ารพัฒนาในเอเชย้อยูใ่นระดบัิท้เ่ทย้บิเทา่กี้บัิขด้ความ
สามารถกี้ารสง่ออกี้ท้ผู่ส้ง่ออกี้กี้า๊ซธรรมชาตเิหลวทกุี้รายทัว่
โลกี้มอ้ยูใ่นขณะน้�รวมกี้นั กี้ลา่วไดว้า่ น้เ่ป็นโครงสรา้งพื�น

รปู็ที่่� 5: ขด่ัควัาม่สาม่ารถกัารนำาเขา้กัา๊ซธรรม่ชีาต่เิห้ลวัที่่�ดัำาเนนิงานอยูแ่ละที่่�อยูร่ะห้วัา่งกัารพึฒันาในเอเชีย่ ม่ถินุายน 2021
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แหลง่ขอ้มลู: โครงกี้ารตดิตามโครงสรา้งพื�นฐานท้ใ่ชเ้ชื�อเพลงิฟอสซลิทัว่โลกี้ องคก์ี้รตดิตามพลงังานโลกี้
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ฐานท้เ่พย้งพอสำาหรับิรองรับิกี้ารคา้ขายกี้า๊ซธรรมชาตเิหลว
ทั �งหมดทัว่โลกี้ในป้ 2020 (GIIGNL 2021) 

กี้ารขยายปรมิาณกี้ารใชก้ี้า๊ซทัว่เอเชย้ไมส่อดคลอ้งกี้บัิ
สถานกี้ารณใ์นกี้ารลดปรมิาณกี้า๊ซเรอืนกี้ระจกี้สทุธเิป็นศนูย์
ท้จ่ะพยายามดำาเนนิกี้ารเพือ่ลดภาวะโลกี้รอ้นใหอ้ยูท่้ ่1.5 °C 
ตามความตกี้ลงปารส้ สถานกี้ารณข์อง IEA ในกี้ารลดปรมิาณ
กี้า๊ซเรอืนกี้ระจกี้สทุธเิป็นศนูยภ์ายในป้ 2050 ซึง่สอดคลอ้งกี้บัิ
เป้าหมายนานาชาตเิหลา่น้� ทำาใหท้ราบิวา่ กี้ารใชก้ี้า๊ซทัว่โลกี้
ควรอยูท่้ร่ะดบัิสงูสดุประมาณป้ 2025 จากี้นั�นจะลดลงอยา่ง
รวดเร็วจนถงึป้ 2050 ภายใตส้ถานกี้ารณน์้� ไมม่ค้วามจำาเป็น
ใด ๆ ท้จ่ะตอ้งขยายขด้ความสามารถดา้นกี้า๊ซธรรมชาตเิหลว 

เนือ่งจากี้กี้า๊ซฟอสซลิท้ม่ก้ี้ารซื�อขายในรปูกี้า๊ซธรรมชาตเิหลว
จะลดลง 60% ระหวา่งป้ 2020 ถงึป้ 2050 (IEA 2021) คณะ
กี้รรมกี้ารระหวา่งรัฐบิาลวา่ดว้ยกี้ารเปล้ย่นแปลงสภาพภมูิ
อากี้าศ (IPCC) อธบิิายถงึสถานกี้ารณ ์P1 วา่เป็นสถานกี้ารณ์
ท้ซ่ ึง่ “นวตักี้รรมทางสงัคม ธรุกี้จิ และเทคโนโลยส้ง่ผลใหม้้
ความตอ้งกี้ารพลงังานลดลงจนถงึป้ 2050 ในขณะท้ม่าตรฐาน
กี้ารครองชพ้สงูขึ�น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในซก้ี้โลกี้ใต”้ พรอ้ม
ทั �งมก้ี้ารใชป้ระโยชนแ์ละกี้ารกี้กัี้เกี้็บิคารบ์ิอนเพย้งเล็กี้นอ้ย ใน
สถานกี้ารณน์้� IPCC พบิวา่ หากี้ใชร้ะดบัิในป้ 2010 เป็นตวัตั �ง 
พลงังานหลกัี้จากี้กี้ารใชก้ี้า๊ซควรลดลง 25% ภายในป้ 2030 
และ 74% ภายในป้ 2050 (IPCC 2019) 

ป็ญัห้าที่างเศรษฐกัจิ

กี้ารสรา้งโครงสรา้งพื�นฐานดา้นกี้า๊ซมค้วามเส้ย่งทางกี้ารเงนิ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในธรุกี้จิพลงังาน ซึง่พลงังานหมนุเวย้นม้
ตน้ทนุท้ล่ดลงอยา่งรวดเร็ว แผนงานท้จ่ะทุม่เงนิหลายแสน
ลา้นดอลลารใ์นโครงสรา้งพื�นฐานดา้นกี้า๊ซแหง่ใหมใ่นเอเชย้ 
ลว้นแตอ่าศยัสมมตฐิานท้ว่า่ กี้า๊ซเป็นตวัเลอืกี้ท้คุ่ม้คา่และเชือ่
ถอืไดม้ากี้ท้ส่ดุในกี้ารผลติไฟฟ้า ทวา่สมมตฐิานดงักี้ลา่วไมม่้
ความถกูี้ตอ้งอก้ี้ตอ่ไป เนือ่งจากี้พลงังานสะอาดมต้น้ทนุท้ล่ด
ลงอยา่งรวดเร็ว—มากี้กี้วา่ 90% นับิตั �งแตป้่ 2009 เป็นตน้มา 
รปูท้ ่6 แสดงกี้ารเพิม่กี้ำาลงัผลติไฟฟ้าจากี้กี้า๊ซตามแผนท้ว่าง
ไวใ้นเอเชย้

กี้ารผลติไฟฟ้าเป็นปัจจัยขบัิเคลือ่นหลกัี้ในกี้ารพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐานดา้นกี้า๊ซแหง่ใหมใ่นประเทศสว่นใหญข่อง
ทวป้เอเชย้ (จน้และอนิเดย้เป็นขอ้ยกี้เวน้ โดยท้โ่ครงสรา้ง
ใหมด่า้นกี้า๊ซสว่นใหญม่เ้ป้าหมายเพือ่ใชใ้นทางอตุสาหกี้รรม 

เชน่ กี้ารผลติเมทานอล และปุ๋ ย) ธรุกี้จิไฟฟ้ามบ้ิทบิาทตอ่
ความตอ้งกี้ารกี้า๊ซท้ค่าดวา่จะเพิม่ขึ�นถงึ 60% ในตลาด
เกี้ดิใหมใ่นเอเชย้ระหวา่งป้ 2019 ถงึ 2025 ตามขอ้มลูของ 
IEA (IEA 2020a) ตวัอยา่งเชน่ ในอนิโดนเ้ซย้ มก้ี้ารเสนอ
วา่จะเพิม่ขด้ความสามารถดา้นกี้า๊ซขึ�น 6 กี้กิี้ะวตัต ์เพือ่เพิม่
ปรมิาณพลงังาน “สะอาด” ในแผนพลงังานแหง่ชาตฉิบิบัิรา่ง
ในปัจจบุินัสำาหรับิป้ 2021-2030 (Enerdata 2021) ความ
ตอ้งกี้ารใชไ้ฟฟ้ามป้รมิาณเพิม่ขึ�นในพื�นท้ส่ว่นใหญข่องทวป้
เอเชย้ ในประเทศไทย คาดกี้นัวา่ ปรมิาณกี้ารใชไ้ฟฟ้าจะเพิม่
ขึ�น 50% ภายในป้ 2030 จนสงูถงึ 300 เทราวตัต-์ชัว่โมง 
(TWh) ในขณะท้ค่าดวา่ ปรมิาณกี้ารใชไ้ฟฟ้าในเวย้ดนาม
จะเพิม่ขึ�นเกี้อืบิสองเทา่ภายในป้ 2035 มากี้ถงึ 388 TWh 
(OIES 2020) แมก้ี้ระนั�น โครงกี้ารกี้า๊ซจำานวนมากี้ท้ว่างแผน
ไวก้ี้ไ็มม่ค้วามจำาเป็นตอ่กี้ารตอบิสนองความตอ้งกี้ารของ
หลาย ๆ ประเทศในอนาคต ตวัอยา่งเชน่ กี้ลุม่โรงไฟฟ้าพลงั

รปูท้ ่6: ขด้ความสามารถของโรงไฟฟ้าพลงักี้า๊ซท้ด่ำาเนนิงานอยูแ่ละท้อ่ยูร่ะหวา่งกี้ารพัฒนาในเอเชย้ มถินุายน 2021
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แหลง่ขอ้มลู: องคก์ี้รตดิตามพลงังานโลกี้ โครงกี้ารตดิตามขอ้มลูโรงไฟฟ้าพลงักี้า๊ซทัว่โลกี้ กี้นัยายน 2021
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ความรอ้นในบิงักี้ลาเทศดำาเนนิกี้ารผลติเพย้ง 40% ของกี้ำาลงั
กี้ารผลติทั �งหมดในชว่งป้ 2019 และ 2020 (IEEFA 2021c) 
ในบิางประเทศในภมูภิาคน้� รัฐบิาลชว่ยชดเชยรายไดท้้ข่อง
บิรษัิทไฟฟ้าสญูเสย้ไปเนือ่งจากี้กี้ำาลงักี้ารผลติสว่นเกี้นิ ใน
ปากี้ส้ถาน ประมาณกี้นัวา่ กี้ารชว่ยชดเชยดงักี้ลา่วจะทำาให ้
รัฐบิาลตอ้งเสย้คา่ใชจ้า่ย 1 หมืน่ลา้นดอลลารส์หรัฐตอ่ป้
ภายในป้ 2023 (IEEFA 2021d)

ขณะน้� ผลติภณัฑ์พ์ลงังานสะอาด (CEP) ซึง่ประกี้อบิดว้ย
พลงังานหมนุเวย้นท้ม่ก้ี้ารจัดเกี้็บิและกี้ารจัดกี้ารดา้นกี้ารใช ้
ไฟฟ้า วิง่แซงไฟฟ้าท้ผ่ลติจากี้กี้า๊ซไปหลายชว่งตวัในหลาย
ภมูภิาคของโลกี้ รวมถงึทวป้เอเชย้ และคาดวา่จะสามารถ
แขง่ขนัไดม้ากี้ขึ�นไปอก้ี้ เมือ่แผงเซลลแ์สงอาทติย ์พลงังาน
ลม และกี้ารจัดเกี้็บิมต้น้ทนุตำา่เรือ่ย ๆ วนัน้� องคก์ี้รพลงังาน
ทดแทนระหวา่งประเทศ (IRENA) พบิวา่ 62% ของกี้ารผลติ
พลงังานหมนุเวย้นทั �งหมดทัว่โลกี้หรอื 162 กี้กิี้ะวตัตม์ต้น้ทนุ
ตำา่กี้วา่ตวัเลอืกี้ท้เ่ป็นเชื�อเพลงิฟอสซลิชนดิใหมท่้ถ่กูี้ท้ส่ดุ กี้าร
ผลติพลงังานหมนุเวย้นท้แ่ขง่ขนักี้บัิเชื�อเพลงิฟอสซลิไดม้้
สว่นแบิง่เพิม่ขึ�นสองเทา่ในป้ 2020 เมือ่เทย้บิกี้บัิป้ท้ผ่า่นมา 
(IRENA 2021b) BNEF คาดกี้ารณว์า่ภายในป้ 2050 ตน้ทนุ
เฉล้ย่ตลอดอายโุครงกี้ารโรงไฟฟ้าทัว่โลกี้สำาหรับิแผงเซลล์
แสงอาทติย ์พลงังานลมบินบิกี้ และพลงังานลมนอกี้ชายฝ่ัง 
จะลดลงอก้ี้ 70%, 50% และ 45% ตามลำาดบัิ (ETC 2021) 
กี้ารเพิม่กี้ารจัดเกี้บ็ิและกี้ารจัดกี้ารดา้นกี้ารใชไ้ฟฟ้าจะชว่ยใหม้้
ความคุม้ทนุมากี้ขึ�น โดยกี้ารเพิม่อตัราความสามารถในกี้าร
ผลติพลงังานหมนุเวย้น (กี้ลา่วคอื กี้ำาลงัผลติท้น่ำาไปใชจ้รงิ) 
สถาบินั Rocky Mountain พบิวา่ป้ 2019 เป็นป้คุม้ทนุใน
สหรัฐอเมรกิี้าเมือ่ CEP เริม่ว ิง่แซงกี้า๊ซใหม ่(RMI 2019) 

นอกี้จากี้จะมร้าคาถกูี้กี้วา่และเป็นมติรกี้บัิสภาพภมูอิากี้าศ
มากี้กี้วา่แลว้ พลงังานหมนุเวย้นยงัมข้อ้ไดเ้ปรย้บิดา้นความ

มัน่คงทางพลงังานท้ช่ดัเจนเมือ่เทย้บิกี้บัิกี้า๊ซ ความผันผวน
ของราคาเชื�อเพลงิหรอืปรมิาณเชื�อเพลงิท้ม่อ้ยูอ่าจทำาให ้
โครงกี้ารกี้า๊ซมร้ายไดท้้ค่าดกี้ารณไ์มไ่ดแ้น่นอน หรอืโรง
ไฟฟ้ามค้า่ใชจ้า่ยสงูจนรับิภาระไมไ่หวในชว่งท้ร่าคาพุง่สงู
ขึ�น ในป้ท้ผ่า่นมา เราไดเ้ห็นราคาเชื�อเพลงิพุง่พรวดจากี้
วกิี้ฤตกี้ารณต์า่ง ๆ ซึง่รวมถงึกี้ารระบิาดใหญข่องโรคโควดิ-19 
และเหตกุี้ารณเ์รอืเกี้ยตื�นขวางคลองสเุอซ

กี้า๊ซธรรมชาตเิหลวในเอเชย้มร้าคาซื�อขายทนัทอ้ยูท่้ร่ะหวา่ง 
2 ถงึ 30 ดอลลารส์หรัฐตอ่หนึง่ลา้นหน่วยความรอ้นระบิบิ
องักี้ฤษ (MMBtu) ในป้ 2020 (S&P Global 2021) ประเทศ
ญ้ปุ่่ น ซึง่เป็นผูน้ำาเขา้กี้า๊ซรายใหญแ่หง่หนึง่ ตอ้งประสบิกี้บัิคา่
ไฟฟ้าท้พุ่ง่ขึ�นสงูสดุเป็นประวตักิี้ารณใ์นชว่งท้ก่ี้า๊ซขาดแคลน
ทัว่โลกี้ในเดอืนมกี้ราคม 2021 (IEEFA 2021b) เมือ่เร็ว 
ๆ น้�ในเดอืนกี้นัยายน 2021 ปากี้ส้ถานจำาเป็นตอ้งซื�อกี้า๊ซ
ธรรมชาตเิหลวในราคา 15 ดอลลารต์อ่ MMBtu ซึง่เป็นราคา
สงูสดุนับิตั �งแตท่้ป่ระเทศเริม่นำาเขา้กี้า๊ซ ทั �งน้�เพือ่หลก้ี้เล้ย่ง
ปัญหาไฟดบัิ (Stapczynski 2021) เป็นท้ค่าดกี้นัวา่ ตลาด
กี้า๊ซทัว่โลกี้จะมค้วามผันผวนเพิม่ขึ�นในชว่งไมก่ี้้ป้่ขา้งหนา้ ดงั
ท้ส่ถาบินัวเิคราะหเ์ศรษฐศาสตรพ์ลงังานและกี้ารเงนิ (IEEFA) 
ไดเ้ขย้นไว ้“ตลาดเกี้ดิใหม ่ซึง่โดยคำาจำากี้ดัความแลว้เกี้อืบิ
พดูไดว้า่ มค้วามออ่นไหวตอ่ราคามากี้กี้วา่ จะพบิกี้บัิปัญหา
ดา้นราคาในอก้ี้ไมช่า้น้� ตลาดเหลา่นั�นอาจพบิวา่เครือ่งกี้ำาเนดิ
ไฟฟ้าพลงักี้า๊ซท้ต่ดิตั �งไวใ้หมนั่�นมก้ี้ารใชง้านนอ้ยเกี้นิไป แต่
ลกูี้คา้กี้า๊ซและไฟฟ้าจะเสย้ภาษ้เพิม่ขึ�น” IEEFA ไดป้ระมาณ
กี้ารวา่ โครงกี้ารโรงไฟฟ้าพลงักี้า๊ซมลูคา่ 5 หมืน่ลา้นดอลลาร์
สหรัฐท้เ่สนอไวใ้นเวย้ดนาม บิงักี้ลาเทศ และปากี้ส้ถาน ม้
ความเส้ย่งท้จ่ะถกูี้ยกี้เลกิี้เนือ่งจากี้กี้า๊ซธรรมชาตเิหลวมค้วาม
ผันผวนของราคาเพิม่ขึ�นเรือ่ย ๆ (IEEFA 2021a)

พลังงานหมุนเว้ยน: ทางรอดท้่เป็นไปได้ในเอเช้ย
ดงัท้ก่ี้ลา่วไวใ้นสว่นอืน่ของรายงานฉบิบัิน้� พลงังานหมนุเวย้นใน
ภมูภิาคสว่นใหญข่องโลกี้ในปัจจบุินัมห้รอืจะมร้าคาท้ถ่กูี้กี้วา่กี้า๊ซ
ธรรมชาต ิแผงเซลลแ์สงอาทติยร์ะดบัิสาธารณูปโภคเป็นแหลง่
ไฟฟ้าท้ม่ร้าคาถกูี้ท้ส่ดุในประเทศจน้และอนิเดย้ (BNEF 2021) 
ในเกี้าหลใ้ต ้พลงังานหมนุเวย้นสามารถแขง่ขนักี้บัิโรงไฟฟ้า
พลงักี้า๊ซแหง่ใหมไ่ดแ้ลว้ และคาดวา่จะสามารถแขง่ขนักี้บัิโรง
ไฟฟ้าพลงักี้า๊ซท้ม่อ้ยูแ่ลว้ไดไ้มเ่กี้นิชว่งตน้ป้ 2023 (Carbon 
Tracker 2020) กี้ารรอเพือ่สรา้งในภายหลงัจะทำาใหเ้กี้ดิความ
ไดเ้ปรย้บิทางกี้ารเงนิเพย้งเล็กี้นอ้ยเทา่นั�น IRENA คาดกี้ารณไ์ว ้
วา่ โครงกี้ารพลงังานหมนุเวย้นท้ป่ระเทศตลาดเกี้ดิใหมส่รา้งขึ�น
ในป้ 2020 จะชว่ยประหยดัเงนิไดม้ากี้ถงึ 1.56 แสนลา้นดอลลาร์
ตลอดอายกุี้ารใชง้าน (IRENA 2021b) ยิง่ไปกี้วา่นั�น กี้ารเพิม่
ปรมิาณพลงังานหมนุเวย้นในขณะน้�ยงัเป็นแนวทางท้ท่ำาใหบ้ิรรลุ
เป้าหมายกี้ารลดปรมิาณกี้า๊ซเรอืนกี้ระจกี้สทุธเิป็นศนูยโ์ดยมค้า่

ใชจ้า่ยตำา่กี้วา่และเร็วกี้วา่ เมือ่เทย้บิกี้บัิกี้ารสรา้งและทยอยเลกิี้
ใชโ้ครงสรา้งพื�นฐานดา้นเชื�อเพลงิฟอสซลิแหง่ใหมใ่นภายหลงั

แมแ้ตก่ี้ารจัดหาพลงังานท้ย่ดืหยุน่ พลงังานหมนุเวย้นกี้เ็ป็นทาง
เลอืกี้ท้ด่ ้โรงไฟฟ้าพลงักี้า๊ซแบิบิยดืหยุน่ท้ ่“ผลติเมือ่มค้วาม
ตอ้งกี้ารใชไ้ฟฟ้าสงู” มร้าคาแพงกี้วา่เพราะประสทิธภิาพตำา่กี้วา่
และตอ้งใชก้ี้า๊ซมากี้กี้วา่ Lazard พบิวา่ โรงไฟฟ้าพลงักี้า๊ซท้่
ผลติเมือ่มค้วามตอ้งกี้ารใชไ้ฟฟ้าสงูมต้น้ทนุตลอดอายโุครงกี้าร
โรงไฟฟ้าโดยไมไ่ดรั้บิเงนิอดุหนุนอยูท่้ ่175 ดอลลารต์อ่เมกี้ะ
วตัต-์ชัว่โมง (MWh) เทย้บิกี้บัิ 40 ดอลลาร/์เมกี้ะวตัต-์ชัว่โมงใน
กี้รณ้พลงังานลม และ 37 ดอลลาร/์เมกี้ะวตัต-์ชัว่โมงในกี้รณ้ของ
แผงเซลลแ์สงอาทติยแ์บิบิผลกึี้ระดบัิสาธารณูปโภค (Lazard 
2020) นอกี้จากี้น้� แบิตเตอร้ย่งัเหมาะกี้บัิความผันผวนของ
พลงังานในระยะสั �น (1-4 ชัว่โมง) มากี้กี้วา่ดว้ย
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ประเทศในเอเชย้สว่นใหญม่แ้หลง่ทรัพยากี้รหมนุเวย้นท้เ่พย้งพอ 
Carbon Tracker พบิวา่ประเทศจน้ อนิเดย้ เวย้ดนาม และไทย
มแ้หลง่พลงังานแสงอาทติยแ์ละพลงังานลมมากี้กี้วา่ปรมิาณ
พลงังานทั �งหมดท้ต่อ้งกี้ารใช ้10 ถงึ 100 เทา่ สว่นอนิโดนเ้ซย้ 
ลาว และกี้มัพชูามม้ากี้กี้วา่ 100 เทา่ เนือ่งจากี้พลงังาน
หมนุเวย้นมต้น้ทนุท้ล่ดลงอยา่งรวดเร็ว กี้ารใชป้ระโยชนจ์ากี้
ทรัพยากี้รเหลา่น้�จงึชว่ยใหคุ้ม้ทนุไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในทางเทคนคิ
แลว้ ครึง่หนึง่ของทรัพยากี้รหมนุเวย้นทั �งหมดท้ม่อ้ยูท่ัว่โลกี้ขณะ
น้�อาจนำาไปใชป้ระโยชนท์างเศรษฐกี้จิได ้ในตอนปลายทศวรรษ
น้� อาจมก้ี้ารนำาทรัพยากี้รดงักี้ลา่วทั �งหมดไปใชใ้นทางเศรษฐกี้จิ
ถงึ 90% (Carbon Tracker 2021b) นอกี้จากี้น้� กี้ารมท้รัพยากี้ร
หมนุเวย้นใหใ้ชง้านไดท้ัว่ทกุี้พื�นท้ท่างภมูศิาสตร ์ยงัอำานวย
ประโยชนต์อ่กี้ารกี้ระจายกี้ารผลติท้ท่ำาใหเ้ขา้ถงึพลงังานไดม้ากี้
ขึ�นดว้ย ขอ้มลูของสถาบินันานาชาตเิพือ่กี้ารพัฒนาแบิบิยัง่ยนื 
(IISD) ระบิวุา่ พลงังานหมนุเวย้นมค้วามเหมาะสมกี้บัิประเทศ
กี้ำาลงัพัฒนาจำานวนมากี้ เชน่ ประเทศในทวป้เอเชย้ เนือ่งจากี้ 
“ประเทศเหลา่นั�นมกัี้มท้รัพยากี้รแสงแดดและ/หรอืทรัพยากี้ร
ลมเพย้งพอ...และกี้ารพัฒนาแบิบิแยกี้สว่นกี้ส็อดคลอ้งกี้นัดก้ี้บัิ
ทำาเลท้ต่ั �งและเวลาท้ม่ค้วามตอ้งกี้ารเพิม่ขึ�น ทั �งน้�รวมถงึกี้ารจา่ย
กี้ระแสไฟฟ้าไปยงัประชากี้รในชนบิทท้ห่า่งไกี้ลดว้ย” (IISD 
2021)

แมว้า่เทคโนโลยด้า้นพลงังานหมนุเวย้นจะผลติไฟฟ้าไดไ้ม่
สมำา่เสมอตลอดเวลา เนือ่งจากี้ความเร็วลมและความเขม้ของ
แสงอาทติยม์ก้ี้ารแปรปรวนตามธรรมชาต ิแตก่ี้ส็ามารถจัดกี้าร
กี้บัิความไมส่มำา่เสมอไดด้ว้ยวธิแ้กี้ปั้ญหาทางเทคนคิ นโยบิาย 
และระเบิย้บิขอ้บิงัคบัิท้ม่อ้ยูแ่ลว้ แมจ้ะมก้ี้ารปรับิใชพ้ลงังาน
หมนุเวย้นในอตัราท้ส่งูกี้ต็าม คณะกี้รรมกี้ารปรับิเปล้ย่นพลงังาน
ระบิวุา่ “กี้ารประยกุี้ตใ์ชเ้ทคโนโลยแ้ละแนวทางใหม ่ๆ สูก่ี้าร
ปฏบิิตังิานของระบิบิ โดยมก้ี้ารออกี้แบิบิตลาดพลงังานท้เ่หมาะ

สมไวร้องรับิ” จะทำาให ้“มค้วามเป็นไปไดแ้ละคุม้คา่” ท้จ่ะบิรรลุ
อตัรากี้ารเพิม่สว่นแบิง่พลงังานหมนุเวย้นท้ม่ค้วามผันผวน 75-
90% ตลาดบิางแหง่มก้ี้ารดำาเนนิกี้ารดว้ยอตัรากี้ารเพิม่สว่นแบิง่
พลงังานหมนุเวย้นท้ม่ค้วามผันผวนในระดบัิตั �งแต ่30% ขึ�นไป
อยูแ่ลว้ เชน่ เดนมารก์ี้ และอรุกุี้วยั หลายภมูภิาคในประเทศจน้
มก้ี้ารดำาเนนิงานในระดบัิ 15-20% (ETC 2021) โดยเฉล้ย่แลว้ 
ตลาดเกี้ดิใหมน่อกี้ประเทศจน้มอ้ตัรากี้ารเพิม่สว่นแบิง่พลงังาน
หมนุเวย้นเทา่กี้บัิ 4.1% ในป้ 2020 (Carbon Tracker 2021a)

โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวย้นทัว่ทั �งทวป้เอเชย้มก้ี้ารพัฒนาท้่
กี้า้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว เวย้ดนามเริม่ตน้จากี้กี้ารตดิตั �งแผง
เซลลแ์สงอาทติยเ์พย้งเล็กี้นอ้ย แลว้ขยบัิขึ�นไปท้ ่4.8 กี้กิี้ะ
วตัต ์ในป้ 2019 และ 11.5 GW ในป้ 2020 (Ha 2021) รา่ง
แผนพัฒนาพลงังานฉบิบัิท้ ่8 ของประเทศคาดวา่ จะมพ้ลงังาน
หมนุเวย้นในสดัสว่นประมาณ 25% ของพลงังานแบิบิผสมผสาน
ของประเทศภายในป้ 2030 ซึง่มากี้กี้วา่กี้ารผลติจากี้โรงไฟฟ้า
ท้ใ่ชน้ำ�ามนัและกี้า๊ซ (Huong 2021) ในป้ท้ผ่า่นมา พมา่เรย้กี้
ประกี้วดราคาพลงังานแสงอาทติยข์นาด 1 กี้กิี้ะวตัต ์และมผู้ย้ืน่
เสนอราคาระหวา่ง 35 ดอลลารส์หรัฐ/เมกี้ะวตัต ์ถงึ 51 ดอลลาร์
สหรัฐ/เมกี้ะวตัต ์ซึง่เป็นตน้ทนุท้แ่ขง่ขนักี้บัิกี้า๊ซไดไ้มย่ากี้ (Belli-
ni 2020) เมือ่เร็ว ๆ น้� เกี้าหลใ้ตป้ระกี้าศเกี้้ย่วกี้บัิโครงกี้ารกี้งัหนั
ลมนอกี้ชายฝ่ังขนาด 8.2 กี้กิี้ะวตัต ์ซึง่จะเป็นขนาดใหญท่้ส่ดุใน
โลกี้ (กี้องบิรรณาธกิี้ารของ Renewable Energy World 2021) 
รัฐมนตรว้า่กี้ารกี้ระทรวงพลงังานของบิงักี้ลาเทศตั �งเป้าหมาย
ท้จ่ะจัดหาพลงังานไฟฟ้า 40% จากี้แหลง่พลงังานหมนุเวย้น
ภายในป้ 2041 (Dhaka Tribune staff 2021) สว่นรัฐบิาลญ้ปุ่่ น
ประกี้าศถงึเป้าหมายในกี้ารผลติไฟฟ้า 10 กี้กิี้ะวตัต ์จากี้กี้งัหนั
ลมนอกี้ชายฝ่ังภายในป้ 2030 และ 30-45 กี้กิี้ะวตัต ์ภายในป้ 
2040 (Okutsu และคณะ 2021)

รปู็ที่่� 7: ต่น้ที่นุเฉล่�ยต่ลอดัอายโุครงกัารสำาห้รบัพึลงังานห้ม่นุเวัย่นเที่ย่บกับักัา๊ซ
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แหลง่ขอ้มลู: กี้ารวเิคราะหข์อง Lazard แสดงตน้ทนุเฉล้ย่ของพลงังานตลอดอายโุครงกี้าร - เวอรช์นั 14.0 ขอ้มลูท้น่ำาเสนอไวใ้นรปูน้�เป็นคา่เฉล้ย่ทัว่โลกี้สำาหรับิกี้ารผลติไฟฟ้า
สาธารณูปโภคท้ไ่มไ่ดรั้บิเงนิอดุหนุน
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วัสิยัที่ศันข์องอตุ่สาห้กัรรม่กัา๊ซ: เอเชีย่ในฐานะศนูยก์ัลางต่ลาดักัา๊ซ
ธรรม่ชีาต่เิห้ลวัแห้ง่ให้ม่ท่ี่่�โลกัห้ลก่ัเล่�ยงไม่ไ่ดั้ �
อตุสาหกี้รรมกี้า๊ซไดรั้บิผลกี้ระทบิทางลบิมากี้ขึ�นจากี้พลังงานหมนุเวย้นท้่
มร้าคาตำา่และกี้ารตืน่ตัวของสาธารณชนเกี้้ย่วกี้บัิกี้ารเปล้ย่นแปลงสภาพภมูิ
อากี้าศ จงึสรา้งวสิยัทัศนใ์หเ้ห็นโลกี้ท้ม่ก้ี้ารใชก้ี้า๊ซเพิม่ขึ�นอยา่งรวดเร็วตอ่
เนือ่งไปเป็นเวลาหลายทศวรรษ โดยมเ้อเชย้กี้รยุทางนำาหนา้ ดังท้แ่สดง
ในรปูท้ ่8 กี้ารกี้ระจายตัวของโครงสรา้งพื�นฐานกี้ารนำาเขา้กี้า๊ซธรรมชาติ
เหลว ทั �งท้ม่อ้ยูแ่ลว้และท้ว่างแผนไว ้สะทอ้นใหเ้ห็นถงึวสิยัทัศนท์้ว่า่ 
ความตอ้งกี้ารใชก้ี้า๊ซมป้รมิาณเพิม่ขึ�นทัว่โลกี้อยา่งรวดเร็ว โดยมท้วป้
เอเชย้เป็นผูน้ำา
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แหลง่ขอ้มลู: องคก์ี้รตดิตามพลงังานโลกี้ โครงกี้ารตดิตามโครงสรา้งพื�นฐานท้ใ่ช ้
เชื�อเพลงิฟอสซลิทัว่โลกี้ มถินุายน 2021

Wood Mackenzie คาดกี้ารณว์า่ ทวป้เอเชย้มป้รมิาณความตอ้งกี้ารใชก้ี้า๊ซ
ธรรมชาตเิหลวเพิม่ขึ�น โดยคดิเป็น 95% ของความตอ้งกี้ารทัว่โลกี้ระหวา่ง
ป้ 2020 ถงึ 2022 (Wood Mackenzie 2021) ความตอ้งกี้ารใชก้ี้า๊ซในเอเชย้ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่กี้า๊ซธรรมชาตเิหลว มป้รมิาณเพิม่ขึ�นเร็วกี้วา่ท้ใ่ดในโลกี้ 

บิรษัิทเชลลค์าดกี้ารณว์า่ ทวป้เอเชย้จะยงัคงมป้รมิาณความตอ้งกี้ารใชก้ี้า๊ซ
ธรรมชาตเิหลวเพิม่ขึ�นมากี้ท้ส่ดุในโลกี้ตอ่ไปอก้ี้นานหลายทศวรรษ โดยคดิ
เป็น 75% ภายในป้ 2040 (Shell 2021) IEA คาดกี้ารณว์า่ ประเทศเศรษฐกี้จิ
เกี้ดิใหมใ่นเอเชย้ เชน่ บิงักี้ลาเทศ ปากี้ส้ถาน ไทย และเวย้ดนาม จะเป็น
ตวัขบัิเคลือ่นหลกัี้ในกี้ารเพิม่ปรมิาณกี้ารนำาเขา้กี้า๊ซธรรมชาตเิหลวทัว่โลกี้ 
ซึง่สอดคลอ้งกี้บัิโครงกี้ารทางอตุสาหกี้รรม ขอ้มลูของ IEA ระบิวุา่ ตลาด
เกี้ดิใหมใ่นเอเชย้จะเป็นมบ้ิทบิาทสำาคญัท้ส่ดุเป็นอนัดบัิสองในดา้นกี้ารเพิม่
ปรมิาณความตอ้งกี้ารใชก้ี้า๊ซทัว่โลกี้ตั �งแตปั่จจบุินัจนถงึป้ 2025 (IEA 2020a)

กี้ารเพิม่ปรมิาณความตอ้งกี้ารในเอเชย้มค้วามสำาคญัท้ส่ดุตอ่กี้ลยทุธ์
ทางกี้ารคา้ของผูส้ง่ออกี้และผูค้า้กี้า๊ซ เชน่ สหรัฐอเมรกิี้า และญ้ปุ่่ น โดย
ทัว่ไปแลว้ ความพยายามของประเทศเหลา่น้�และประเทศอืน่ ๆ เป็นสว่น
หนึง่ของแนวโนม้ในวงกี้วา้ง เนือ่งจากี้อตุสาหกี้รรมกี้า๊ซธรรมชาตพิยายาม
ท้จ่ะปรับิเปล้ย่นโครงสรา้งของตวัเอง จากี้กี้ลุม่ตลาดระดบัิภมูภิาคไปสูร่ะบิบิ
สากี้ลทัว่โลกี้ท้ค่รอบิคลมุกี้วา้งขึ�นและมล้กัี้ษณะครบิวงจรมากี้กี้วา่เดมิ

สหรัฐอเมรกิี้าพยายามท้จ่ะเพิม่กี้ารสง่ออกี้กี้า๊ซ ทั �ง ๆ ท้ภ่ายในประเทศเอง
ยังมปั้ญหากี้บัิอตุสาหกี้รรมกี้ารขดุเจาะดว้ยนำ�าแรงดันสงูผสมสารเคมแ้ละ
ทราย กี้อ่นหนา้น้� สหรัฐฯ อยูใ่นตำาแหน่งท้จ่ะเป็นผูส้ง่ออกี้กี้า๊ซรายใหญ่
ท้ส่ดุของโลกี้ภายในป้ 2024 กี้อ่นเกี้ดิกี้ารระบิาดใหญข่องโรคโควดิ-19 
ซึง่สง่ผลใหร้าคากี้า๊ซตกี้ตำา่ และสรา้งความเสย้หายใหญห่ลวงใหก้ี้บัิกี้าร
ลงทนุในดา้นสถานส้ง่ออกี้และระบิบิทอ่สง่กี้า๊ซท้ต่ดิตั �งใหม ่(GEM 
2021b) แตก่ี้ระนั�นกี้ต็าม กี้ารสง่ออกี้กี้า๊ซธรรมชาตเิหลวของสหรัฐฯ ไป
ยงัเอเชย้ยงัคงเพิม่ขึ�น 67% ในป้ 2020 โดยมเ้กี้าหลใ้ต ้ญ้ปุ่่ น และจน้
เป็นจดุหมายปลายทางหลกัี้ (Boudreau 2021)

รปู็ที่่� 9: สถานร่บั-จา่ยกัา๊ซธรรม่ชีาต่เิห้ลวัที่่�อยูร่ะห้วัา่งกัารพึฒันาที่ ั�วัโลกั

สถานน้ำาเขา้กี้า๊ซธรรมชาตเิหลว: 
 =  ระหวา่งกี้อ่สรา้ง

 = เสนอไว ้

สถานส้ง่ออกี้กี้า๊ซธรรมชาตเิหลว: 
 =  ระหวา่งกี้อ่สรา้ง

 = เสนอไว ้

แหลง่ขอ้มลู: องคก์ี้รตดิตามพลงังานโลกี้ โครงกี้ารตดิตามโครงสรา้งพื�นฐานท้ใ่ชเ้ชื�อเพลงิฟอสซลิทัว่โลกี้ มถินุายน 2021

รปู็ที่่� 8: ขด่ัควัาม่สาม่ารถกัารนำาเขา้กัา๊ซธรรม่ชีาต่เิห้ลวัในเอเชีย่เที่ย่บกับั
ภูมู่ภิูาคอ้�นในโลกั (ลา้นต่นัต่อ่ป่็)



กับดักที่พงึระวังจากโครงการก๊าซในเอเชยี

รายงาน | ตุลาคม 2021 | 16GLOBAL ENERGY MONITOR

นโยบายสาธารณะและกัารเงนิชีว่ัยสง่เสรมิ่กัารขยายต่วััของกัา๊ซอยา่งไร
คณะรัฐบิาลของโดนัลด ์ทรัมป์อาศยัชั �นเชงิทางกี้ารทตูเพือ่
ผลกัี้ดนักี้ารใชก้ี้า๊ซธรรมชาตเิหลวในเอเชย้ จนรัฐบิาลญ้ปุ่่ น
รับิปากี้วา่จะซื�อกี้า๊ซธรรมชาตเิหลวจากี้สหรัฐฯ และลงทนุ
ในโครงสรา้งพื�นฐานของสหรัฐฯ พรอ้มทั �งใหท้นุสนับิสนุน
คณะผูแ้ทนกี้ารคา้และโครงกี้ารวจัิยเพือ่ยกี้ระดบัิกี้ารซื�อกี้า๊ซ
ธรรมชาตเิหลวในเวย้ดนาม (GEM 2020, Boudreau 2021) 
แตข่ณะน้� คณะรัฐบิาลภายใตป้ระธานาธบิิดโ้จ ไบิเดนยงัไม่
แสดงทา่ทท้้แ่น่นอนตอ่กี้ารสง่ออกี้กี้า๊ซธรรมชาตเิหลว เมือ่
เร็ว ๆ น้� กี้ระทรวงพลงังานภายใตรั้ฐบิาลชดุน้�ไดป้ระกี้าศวา่ 
จะประเมนิกี้ารปลอ่ยมลพษิตลอดอายกุี้ารใชง้านท้เ่กี้้ย่วขอ้ง
กี้บัิโครงกี้ารสง่ออกี้กี้า๊ซธรรมชาตเิหลวท้เ่สนอไว ้ในฐานะ
ท้เ่ป็นสว่นหนึง่ของกี้ารพจิารณาตรวจสอบิดา้นสิง่แวดลอ้ม 
แตย่งัไมไ่ดด้ำาเนนิกี้ารใด ๆ เพือ่บิงัคบัิใชก้ี้ารพจิารณาตรวจ
สอบิดงักี้ลา่วกี้บัิโครงกี้ารสง่ออกี้อืน่ ๆ ท้เ่สนอไวม้ากี้กี้วา่ 20 
โครงกี้าร นอกี้จากี้นั�นยงัประกี้าศดว้ยวา่ จะยกี้เลกิี้เงนิอดุหนุน
จากี้รัฐบิาลหรอืสิง่จงูใจอืน่ ๆ สำาหรับิโครงสรา้งพื�นฐานกี้า๊ซ
ธรรมชาตเิหลวทัว่โลกี้ พรอ้มทั �งสง่สญัญาณคดัคา้นกี้ารขยาย
ตวัของกี้า๊ซธรรมชาตเิหลว หรอืดำาเนนิกี้ารอืน่ ๆ ท้จ่ะลดกี้าร
สง่ออกี้กี้า๊ซธรรมชาตเิหลวในระดบัิท้ม่นั้ยสำาคญั (Anchondo 
2021)

กี้ารใชก้ี้า๊ซธรรมชาตเิหลวในปรมิาณท้เ่พิม่ขึ�นทัว่โลกี้มค้วาม
สำาคญัอยา่งยิง่ตอ่กี้ลยทุธข์องญ้ปุ่่ น ซึง่เป็นผูค้า้และผูน้ำาเขา้
รายใหญ ่ซึง่พยายามเพิม่เสถย้รภาพของตลาดกี้า๊ซธรรมชาติ
เหลวท้ผั่นผวนทัว่โลกี้ ญ้ปุ่่ นเป็นหนึง่ในผูใ้หท้นุสนับิสนุน
โครงกี้ารกี้า๊ซนอกี้ประเทศท้ใ่หญท่้ส่ดุ ระหวา่งเดอืนมกี้ราคม 
2017 ถงึเดอืนมถินุายน 2020 สถาบินักี้ารเงนิทั �งภาครัฐและ
เอกี้ชนของญ้ปุ่่ นไดใ้หท้นุสนับิสนุนสถานรั้บิ-จา่ย เรอืบิรรทกุี้ 
และระบิบิทอ่สง่กี้า๊ซธรรมชาตเิหลวในประเทศอืน่ ๆ เป็นมลูคา่
อยา่งนอ้ย 2.34 หมืน่ลา้นเหรย้ญสหรัฐ (GEM 2020) ในเดอืน
มถินุายน ญ้ปุ่่ นใหค้ำามัน่วา่ ทั �งภาครัฐและเอกี้ชนจะมอบิความ
ชว่ยเหลอืทางกี้ารเงนิจำานวน 1 หมืน่ลา้นเหรย้ญสหรัฐใหแ้กี้่
โครงกี้าร "ลดคารบ์ิอน" ในเอเชย้ ซึง่รวมถงึกี้ารปรับิเปล้ย่น

จากี้ถา่นหนิเป็นกี้า๊ซดว้ย (Reuters Staff 2021a) เกี้าหลใ้ต ้
เป็นผูค้า้และผูน้ำาเขา้กี้า๊ซรายใหญอ่ก้ี้รายหนึง่ท้ไ่ดม้อบิเงนิ
สนับิสนุนโครงกี้ารกี้า๊ซธรรมชาตเิหลวเป็นจำานวนมากี้ โดย
ผา่นทางสถาบินักี้ารเงนิสาธารณะ ผลกี้ารวจัิยของ Solutions 
for Our Climate แสดงวา่ ในชว่งเวลาสบิิป้ท้ผ่า่นมา ธนาคาร
เพือ่กี้ารสง่ออกี้และนำาเขา้ของเกี้าหล ้บิรษัิท Korea Trade 
Insurance Corporation และธนาคารเพือ่กี้ารพัฒนาแหง่
เกี้าหล ้ไดม้อบิเงนิทนุสนับิสนุนในกี้ารตอ่เรอืขนสง่กี้า๊ซ
ธรรมชาตเิหลว เป็นจำานวนถงึ 2.31 หมืน่ลา้นดอลลารส์หรัฐ 
(SFOC 2021)

เงนิทนุสว่นใหญส่ำาหรับิกี้ารขยายโครงสรา้งพื�นฐานดา้นกี้า๊ซ
ในเอเชย้มาจากี้รัฐบิาลเอง โดยผา่นทางสถาบินักี้ารเงนิ
สาธารณะ ธนาคารเพือ่กี้ารพัฒนาแบิบิพหภุาค ้ธนาคารเพือ่
กี้ารพัฒนาแบิบิทวภิาค ้และหน่วยงานสนิเชือ่เพือ่กี้ารสง่ออกี้
ยงัคงสนับิสนุนกี้ารพัฒนาดา้นกี้า๊ซทัว่โลกี้อยา่งตอ่เนือ่ง 
รายงานลา่สดุจากี้ IISD แสดงใหเ้ห็นถงึกี้ารใหท้นุสนับิสนุน
จากี้ภาครัฐแกี้โ่ครงกี้ารกี้า๊ซในประเทศท้ม่ร้ายไดต้ำา่และปาน
กี้ลางทัว่ทั �งเอเชย้ โอเชย้เนย้ ยโุรป แอฟรกิี้า ละตนิอเมรกิี้า 
และแครบิิเบิย้น IISD พบิวา่ประเทศตา่ง ๆ ไดรั้บิทนุสนับิสนุน
โครงกี้ารกี้า๊ซมากี้กี้วา่โครงกี้ารท้เ่ป็นพลงังานแบิบิอืน่ และ
โครงกี้ารกี้า๊ซไดรั้บิทนุสนับิสนุนจากี้ภาครัฐมากี้กี้วา่พลงังาน
ลมหรอืพลงังานแสงอาทติยถ์งึ 4 เทา่ ทนุสนับิสนุนจากี้ภาค
รัฐดงักี้ลา่วมค้วามสำาคญัอยา่งยิง่ตอ่ความสำาเร็จของโครงกี้าร
พลงังานท้ม่ต้น้ทนุสงู โดยทัว่ไป แมว้า่ทนุสนับิสนุนระหวา่ง
ประเทศจะคดิเป็นสดัสว่นเล็กี้นอ้ยเมือ่เทย้บิกี้บัิจำานวนเงนิทนุ
ทั �งหมด แตก่ี้เ็ป็นกี้ารสง่สญัญาณท้แ่สดงถงึความเชือ่มัน่ใน
ศกัี้ยภาพของโครงกี้ารท้ส่ง่เสรมิใหม้ก้ี้ารลงทนุจากี้ภาค
เอกี้ชน (IISD 2021) ขอ้มลูของ IEA แสดงวา่ ทนุสนับิสนุน
และนโยบิายภาครัฐท้ส่นับิสนุนโครงกี้ารกี้า๊ซในประเทศตา่ง ๆ 
ในเอเชย้จะเป็นปัจจัยหลกัี้ท้ก่ี้ำาหนดวา่ ความตอ้งกี้ารกี้า๊ซทัว่
โลกี้จะเพิม่ขึ�นไปเรือ่ย ๆ จนถงึประมาณป้ 2030 หรอืไม ่(IEA 
(c0202

ขณะน้�มส้ญัญาณท้พ่อบิอกี้ไดว้า่ อตุสาหกี้รรมกี้า๊ซเริม่มองเห็นลางบิอกี้
เหตแุลว้ เนือ่งจากี้ภาคประชาสงัคม ภาคธรุกี้จิ และรัฐบิาลทัว่โลกี้ตา่ง
ตระหนักี้เพิม่ขึ�นเรือ่ย ๆ ถงึความจำาเป็นในกี้ารปรับิเปล้ย่นไปสูเ่ศรษฐกี้จิ
ท้ม่ก้ี้ารลดปรมิาณกี้า๊ซเรอืนกี้ระจกี้สทุธเิป็นศนูย ์Quartz เรย้กี้กี้ารขยาย
ตวัของโครงสรา้งพื�นฐานดา้นกี้า๊ซทัว่โลกี้ในปัจจบุินัน้�ไวอ้ยา่งเหมาะสม
วา่ เป็น “ยคุตืน่ทองจากี้เชื�อเพลงิฟอสซลิอนัยิง่ใหญค่รั �งสดุทา้ย” นักี้
วเิคราะหต์ลาดน ้ำามนัจากี้ศนูยย์ทุธศาสตรแ์ละกี้ารศกึี้ษานานาชาตกิี้ลา่ว

วา่ “คนเริม่ตระหนักี้กี้นัวา่ น้อ่าจเป็นโอกี้าสสดุทา้ยแลว้...ถา้คณุไมเ่ปิด
ไฟเขย้วใหโ้ครงกี้ารในอก้ี้ไมก่ี้้ป้่ขา้งหนา้ คณุอาจจะไมม่โ้อกี้าสเปิดไฟ
เขย้วใหก้ี้บัิโครงกี้ารใด ๆ อก้ี้เลย” (McDonnell 2020) เมือ่พจิารณาจากี้
มมุมองของผูผ้ลติและผูค้า้กี้า๊ซ กี้ารสรา้งโครงกี้ารกี้า๊ซในเอเชย้และกี้าร
สรา้งขึ�นในขณะน้�อาจเป็นปัจจัยท้ส่ำาคญัท้ส่ดุในกี้ารทำาใหแ้น่ใจวา่จะม้
ความตอ้งกี้ารกี้า๊ซในอนาคต
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ฐานขอ้มลู Shift the Subsidies ท้อ่งคก์ี้าร Oil Change 
International (OCI) ประมวลขึ�นแสดงใหเ้ห็นถงึลกัี้ษณะ
ของทนุสนับิสนุนภาครัฐในเอเชย้ตลอดระยะเวลาไมก่ี้้ป้่ท้่
ผา่นมา (OCI 2021) กี้ารพจิารณาฐานขอ้มลูนั�นทำาใหพ้บิ
วา่ ในชว่งป้ 2014 ถงึ 2018 โครงกี้ารกี้า๊ซในเอเชย้ไดรั้บิ
ทนุสนับิสนุนจากี้ภาครัฐเป็นจำานวน 2.24 หมืน่ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ โดยม ้Export-Import Bank of China, Japan 
Bank for International Cooperation (JBIC) และ Asian 
Development Bank (ADB) เป็นหวัเรอืใหญ ่(ดตูารางท้ ่
2) ขอ้มลูของ OCI ระบิวุา่ เพย้งแค ่4% ของทนุสนับิสนุน
น้�เทา่นั�นท้ม่อบิใหแ้กี้โ่ครงกี้ารกี้า๊ซท้ช่ว่ยใหม้ก้ี้ารเขา้ถงึ
พลงังานเพิม่มากี้ขึ�น กี้า๊ซไมใ่ชพ่ลงังานท้เ่หมาะสมในกี้ารเพิม่
กี้ารเขา้ถงึพลงังาน ทั �งน้�เนือ่งจากี้ประชากี้ร 85% ทัว่โลกี้ท้่
ไมม่ไ้ฟฟ้าใชอ้าศยัอยูใ่นพื�นท้ช่นบิท พลงังานหมนุเวย้นเป็น
ตวัเลอืกี้ท้เ่หมาะสมกี้วา่ในแงแ่หลง่ผลติไฟฟ้าท้ก่ี้ระจายตวัอยู่
ทัว่ไป (IISD 2021)

ขณะน้�มค้วามเส้ย่งสงูวา่ โครงกี้ารกี้า๊ซจะไดรั้บิทนุสนับิสนุน
จากี้ภาครัฐตอ่ไป ปัจจบุินั ธนาคาร ADB อยูใ่นระหวา่งกี้าร
ปรับิปรงุนโยบิายดา้นพลงังานของตน และฉบิบัิรา่งระบิวุา่ 
“อาจใหท้นุสนับิสนุนโครงกี้ารกี้า๊ซธรรมชาต ิ(รวมถงึระบิบิ
ทอ่สง่และจัดจำาหน่ายกี้า๊ซ สถานรั้บิ-จา่ย สถานท้จั่ดเกี้็บิ โรง
ไฟฟ้าพลงักี้า๊ซ กี้า๊ซธรรมชาตสิำาหรับิใหค้วามรอ้นและปรงุ
อาหาร)” (Pardiker 2021) ในเดอืนมถินุายน 2021 ธนาคาร 
JBIC ไดป้ระกี้าศแผนธรุกี้จิใหมท่้ม่ร้ะยะเวลา 3 ป้จนถงึเดอืน
มน้าคม 2024 นายทาดาช ิมาเอดะ ผูว้า่กี้ารธนาคาร JBIC 
กี้ลา่ววา่ JBIC จะยงัคงใหท้นุสนับิสนุนกี้ารพัฒนาในขั �นตน้น ้ำา
ของกี้า๊ซธรรมชาตเิหลวและโครงกี้ารผลติไฟฟ้าจากี้กี้า๊ซ
ธรรมชาตติอ่ไป (Reuters Staff 2021b) ในเดอืนมถินุายน 
2021 ธนาคารโลกี้ไดเ้ผยแพรแ่ผนปฏบิิตักิี้ารกี้ารเปล้ย่นแปลง
สภาพภมูอิากี้าศสำาหรับิป้ 2021-2025 กี้ลุม่ธนาคารโลกี้
กี้ลา่ววา่ แผนน้�เป็นสญัญาณท้บ่ิอกี้ถงึกี้ารปรับิเปล้ย่นไป
สู ่  “เศรษฐกี้จิสเ้ขย้วทั �งหมด” แตย่งัคงเปิดโอกี้าสใหเ้ลอืกี้
โครงกี้ารกี้า๊ซฟอสซลิเพือ่ตอบิสนองความตอ้งกี้ารในกี้ารเขา้
ถงึพลงังาน (World Bank Group 2021)

ต่ารางที่่� 2: สถาบนักัารเงนิสาธารณะที่่�ม่บ่ที่บาที่สงูสดุัต่อ่โครงกัารกัา๊ซใน
เอเชีย่ (2014-2018)

สถาบัน
ทีุ่นสนับสนุน (พึันล้าน

เห้ร่ยญสห้รัฐ)

1 Export-Import Bank of China 4.3
2 Japan Bank for International Cooperation 4.1
3 Asian Development Bank 2.9
4 Nippon Export and Investment Insurance 2.4
5 International Finance Corporation 1

แหลง่ขอ้มลู: ฐานขอ้มลู Shift the Subsidy ของ Oil Change International
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บที่สรปุ็
กี้ารสรา้งโครงสรา้งพื�นฐานดา้นกี้า๊ซในเอเชย้เพิม่ขึ�นควร
ไดรั้บิกี้ารตรวจสอบิอก้ี้ครั �ง โดยพจิารณาจากี้เศรษฐศาสตร์
พลงังานท้เ่ปล้ย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว กี้ลุม่ผลติภณัฑ์พ์ลงังาน
สะอาด เชน่ แผงเซลลแ์สงอาทติย ์และพลงังานลม ควบิคู่
กี้บัิกี้ารจัดเกี้็บิและกี้ารจัดกี้ารดา้นความตอ้งกี้าร มค้วาม
ปลอดภยัมากี้กี้วา่ และในทา้ยท้ส่ดุแลว้ยงัเป็นกี้ารลงทนุท้่
เป็นประโยชนม์ากี้กี้วา่ดว้ย เอเชย้เป็นเหมอืนเครือ่งจักี้รท้ข่บัิ
เคลือ่นกี้ารเตบิิโต แตไ่มจ่ำาเป็นตอ้งเดนิเครือ่งดว้ยกี้า๊ซ กี้าร
ผันเงนิทนุสนับิสนุนภาครัฐออกี้จากี้โครงสรา้งพื�นฐานดา้นกี้า๊ซ
อาจเป็นสญัญาณกี้ระตุน้กี้ารลงทนุภาคเอกี้ชน ซึง่สอดคลอ้ง
ทั �งกี้บัิกี้ารลงทนุภาคเอกี้ชนและนโยบิายภาครัฐเพือ่บิรรลุ
เป้าหมายในกี้ารลดปรมิาณกี้า๊ซเรอืนกี้ระจกี้สทุธเิป็นศนูย ์ดงั
ท้แ่สดงใหเ้ห็นแลว้วา่ ขณะน้�มก้ี้ารเปล้ย่นแปลงท้เ่กี้ดิขึ�น
อยา่งรวดเร็วในอตุสาหกี้รรมพลงังาน โดยเกี้ดิกี้ระแสตอ่ตา้น
พลงังานถา่นหนิอยา่งรวดเร็วจนน่าทึง่ 

กี้ารสรา้งโครงสรา้งพื�นฐานดา้นกี้า๊ซเพิม่ขึ�นในเอเชย้เป็นสิง่ท้่
หลก้ี้เล้ย่งได ้ตวัอยา่งเชน่ ในชว่ง 5 ป้ท้ผ่า่นมา โรงไฟฟ้าจากี้
ถา่นหนิแหง่ใหมท่้อ่ยูใ่นขั �นตอนกี้ารวางแผนในเอเชย้ตะวนั
ออกี้เฉ้ยงใต ้มป้รมิาณลดลงถงึ 80% (GEM 2021a) สถาบินั
ทางกี้ารเมอืงและกี้ารเงนิ ภาคประชาสงัคม และผูใ้หบ้ิรกิี้าร
พลงังาน มอ้ำานาจในกี้ารเปล้ย่นแปลงแนวทางพลงังานใน
ภมูภิาคน้� และดว้ยเหตผุลท้ด่ ้โครงสรา้งพื�นฐานดา้นกี้า๊ซแหง่
ใหมใ่นเอเชย้เป็นเดมิพันท้ม่ค้วามเส้ย่งสงูตอ่สภาพภมูอิากี้าศ 
ซึง่ทำาใหไ้มส่ามารถบิรรลเุป้าหมายท้ป่ระเทศตา่ง ๆ มต้อ่กี้าร
ลดปรมิาณกี้า๊ซเรอืนกี้ระจกี้สทุธเิป็นศนูย ์โครงสรา้งพื�นฐาน
ดา้นกี้า๊ซแหง่ใหมเ่ป็นกี้ารลงทนุทางเศรษฐกี้จิท้ท่ำาใหภ้มูภิาค
มค้วามเส้ย่งดว้ยเชน่กี้นั เพราะทำาใหป้ระเทศในภมูภิาคน้�ตอ้ง
ตกี้อยูภ่ายใตพั้นธนากี้ารของทรัพยากี้รจากี้ตา่งประเทศ ซึง่ม้
ความผันผวนและถกูี้พลงังานทางเลอืกี้ท้ส่ะอาดกี้วา่แซงหนา้
ไปอยา่งรวดเร็ว

ระเบย่บวัธิ่
ขอ้มลูเกี้้ย่วกี้บัิโครงสรา้งพื�นฐานดา้นกี้า๊ซในรายงานฉบิบัิน้�
มาจากี้ โครงกี้ารตดิตามขอ้มลูโรงไฟฟ้าพลงักี้า๊ซทัว่โลกี้ 
(โรงไฟฟ้า) และ โครงกี้ารตดิตามโครงสรา้งพื�นฐานท้ใ่ช ้
เชื�อเพลงิฟอสซลิทัว่โลกี้ (สถานรั้บิ-จา่ยและระบิบิทอ่สง่) 
ของ GEM เทา่ท้ม่อ้ยูใ่นเดอืนมถินุายน 2021

GEM ไดท้ำากี้ารวเิคราะหข์อ้มลูจากี้ประเทศตา่ง ๆ ในเอเชย้
ตะวนัออกี้ เอเชย้ใต ้และเอเชย้ตะวนัออกี้เฉ้ยงใตด้งัตอ่ไปน้�: 
บิงักี้ลาเทศ บิรไูน กี้มัพชูา จน้กี้บัิฮอ่งกี้งและมาเกี้า๊ อนิเดย้ 
อนิโดนเ้ซย้ ญ้ปุ่่ น ลาว มาเลเซย้ พมา่ ปากี้ส้ถาน ปาปัว
นวิกี้นิ ้ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์เกี้าหลใ้ต ้ศรล้งักี้า ไตห้วนั ไทย 
ตมิอร-์เลสเต และเวย้ดนาม

ในกี้ารประมาณคา่กี้ารปลอ่ยมลพษิตลอดอายกุี้ารใชง้าน
สงูสดุทางทฤษฎท้้เ่กี้้ย่วขอ้งกี้บัิโครงสรา้งพื�นฐานดา้น
กี้า๊ซท้อ่ยูร่ะหวา่งกี้ารพัฒนาในเอเชย้นั�น GEM ไดค้ำานวณ
ปรมิาณกี้า๊ซทั �งหมดท้ท่วป้เอเชย้อาจนำาเขา้ผา่นทางสถาน้
รับิ-จา่ยกี้า๊ซและระบิบิทอ่สง่ท้อ่ยูร่ะหวา่งกี้ารพัฒนา โดย
อาศยัสมมตฐิานดงัตอ่ไปน้�: (1) โครงสรา้งพื�นฐานดา้น
กี้า๊ซในเอเชย้ทั �งหมดท้อ่ยูร่ะหวา่งกี้ารพัฒนาในขณะน้�
จะถกูี้สรา้งขึ�นในภายหลงั (2) มก้ี้ารใชง้านโครงสรา้งพื�น

ฐานทั �งหมดเต็มกี้ำาลงัผลติจนครบิอายกุี้ารใชง้าน และ (3) 
สถานรั้บิ-จา่ยกี้า๊ซและระบิบิทอ่สง่ท้ส่รา้งใหมม่อ้ายกุี้าร
ใชง้าน 50 ป้ เนือ่งจากี้ขณะน้�ยงัไมม่ก้ี้ารปลดระวางสถาน้
รับิ-จา่ยกี้า๊ซและระบิบิทอ่สง่สว่นใหญท่้ก่ี้อ่สรา้งแลว้ จงึ
มข้อ้มลูเกี้้ย่วกี้บัิอายกุี้ารใชง้านเพย้งเล็กี้นอ้ยเทา่นั�น อก้ี้
ทั �งระยะเวลา 50 ป้ยงัเป็นคา่ประมาณขั �นตำา่ โดยอา้งองิ
จากี้ขอ้มลูของ GEM National Energy Technology 
Laboratory (หอ้งปฏบิิตักิี้ารเทคโนโลยพ้ลงังานแหง่ชาต)ิ 
ไดส้รา้งแบิบิจำาลองกี้ารปลอ่ยมลพษิตลอดอายกุี้ารใชง้าน 
20 ป้และ 100 ป้ท้เ่กี้้ย่วขอ้งกี้บัิสถานกี้ารณต์า่ง ๆ ซึง่รวม
ถงึกี้า๊ซท้ล่ำาเลย้งผา่นระบิบิทอ่สง่จากี้รัสเซย้ไปยงัจน้ กี้า๊ซ
ธรรมชาตเิหลวท้ส่ง่จากี้ออสเตรเลย้ไปยงัจน้ และกี้า๊ซ
ธรรมชาตเิหลวท้ส่ง่จากี้สหรัฐฯ ไปยงัจน้ (NETL 2019) 
สถานกี้ารณแ์รกี้ใชเ้พือ่ประเมนิกี้ารปลอ่ยมลพษิตลอด
อายกุี้ารใชง้านท้เ่กี้้ย่วขอ้งกี้บัิกี้า๊ซท้น่ำาเขา้ผา่นระบิบิทอ่
สง่ และนำาคา่เฉล้ย่ของ 2 สถานกี้ารณห์ลงัมาใชเ้พือ่ประเมนิ
กี้ารปลอ่ยมลพษิตลอดอายกุี้ารใชง้านท้เ่กี้้ย่วขอ้งกี้บัิกี้า๊ซ
ธรรมชาตเิหลวท้น่ำาเขา้ผา่นทางสถานรั้บิ-จา่ย

https://globalenergymonitor.org/projects/global-gas-plant-tracker/
https://globalenergymonitor.org/projects/global-fossil-infrastructure-tracker/
https://globalenergymonitor.org/projects/global-fossil-infrastructure-tracker/
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ต่ารางที่่� 3: ต่น้ที่นุโครงสรา้งพึ้�นฐานดัา้นกัา๊ซที่่�ใชีเ้พึ้�อป็ระเม่นิกัารลงที่นุ

โครงสรา้งพึ้�น
ฐานดัา้นกัา๊ซ ป็ระเภูที่ ต่น้ที่นุ แห้ลง่ขอ้ม่ลู
โรงไฟฟ้า พลงัความรอ้นรว่ม 630 ดอลลาร/์กี้โิลวตัต ์a (IEA 2020c หนา้ 418)

โรงไฟฟ้า อืน่ ๆ 482 ดอลลาร/์กี้โิลวตัต ์b (IEA 2020b หนา้ 43; IEA 2020d หนา้ 418)

สถานน้ำาเขา้ บินบิกี้ 274 ดอลลาร/์ตนั c (IGU 2018 หนา้ 53)

สถานน้ำาเขา้ แบิบิลอยน ้ำา 129 ดอลลาร/์ตนั d (IGU 2018 หนา้ 54)

สถานส้ง่ออกี้
บินบิกี้ (โครงกี้ารท้เ่ริม่
กี้อ่สรา้ง) 1,501 ดอลลาร/์ตนั e (IGU 2018 หนา้ 25)

สถานส้ง่ออกี้
บินบิกี้ (โครงกี้ารท้ ่
กี้อ่สรา้งเสร็จแลว้) 458 ดอลลาร/์ตนั f (IGU 2018 หนา้ 25)

สถานส้ง่ออกี้ แบิบิลอยน ้ำา 1,501 ดอลลาร/์ตนั g (IGU 2018 หนา้ 25; OIES 2019 หนา้16)

ทอ่สง่ ไมเ่กี้้ย่วขอ้ง 5,033 ดอลลาร/์เมตร h (Smith 2020 หนา้ 2)
โรงไฟฟ้า
a.  ตามคา่เฉล้ย่ของ (IEA 2020c หนา้ 418) คา่ประเมนิสำาหรับิโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มในประเทศจน้และอนิเดย้

b.   ตามคา่ประเมนิของ GEM สำาหรับิโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มในเอเชย้จากี้ (IEA 2020c) ซึง่ปรับิขนาดตามอตัราสว่นระหวา่งตน้ทนุกี้ารกี้อ่สรา้งโดยเฉล้ย่ท้ไ่มค่ดิอตัราดอกี้เบิ้�ยสำาหรับิโรงไฟฟ้าพลงัความ

รอ้นรว่ม และโรงไฟฟ้าแบิบิวฏัจักี้รเปิด/สนัดาปภายในท้แ่สดงไวใ้น (IEA 2020b หนา้ 43)

c.  อาศยัตน้ทนุขด้ความสามารถกี้ารนำาเขา้กี้า๊ซธรรมชาตเิหลวบินบิกี้แหง่ใหมท่ัว่โลกี้โดยเฉล้ย่ในป้ 2017 ตาม (IGU 2018 หนา้ 53)
d. อาศยัตน้ทนุขด้ความสามารถของสถานน้ำาเขา้แบิบิลอยน ้ำาเฉล้ย่ทัว่โลกี้ในป้ 2017 ตาม (IGU 2018 หนา้ 54)

e.  อาศยัตน้ทนุขด้ความสามารถของสถานส้ง่ออกี้บินบิกี้ท้เ่ริม่กี้อ่สรา้งทัว่โลกี้โดยเฉล้ย่ในป้ 2017 ตาม (IGU 2018 หนา้ 25)

f.   อาศยัตน้ทนุขด้ความสามารถของสถานส้ง่ออกี้บินบิกี้ท้ก่ี้อ่สรา้งเสร็จแลว้ทัว่โลกี้โดยเฉล้ย่ในป้ 2017 ตาม (IGU 2018 หนา้ 25)

g.   อาศยัตน้ทนุขด้ความสามารถของสถานส้ง่ออกี้บินบิกี้ท้เ่ริม่กี้อ่สรา้งทัว่โลกี้โดยเฉล้ย่ในป้ 2017 ตาม (IGU 2018 หนา้ 25) (OIES 2019 หนา้ 16) พบิวา่ ตน้ทนุโดยประมาณสำาหรับิสถานส้ง่ออกี้แบิบิลอย

น ้ำาอยูใ่นชว่งเดย้วกี้นักี้บัิตน้ทนุของสถานบ้ินบิกี้ และถอืวา่สถานล้อยน ้ำาแหง่ใหมส่ว่นใหญเ่ป็นประเภทโครงกี้ารท้เ่ริม่กี้อ่สรา้ง

h.  ตาม (Smith 2020 หนา้ 2) คา่ประมาณสำาหรับิตน้ทนุกี้ารกี้อ่สรา้งระบิบิทอ่สง่กี้า๊ซใหมใ่นสหรัฐอเมรกิี้าในป้ 2020 และนำาไปใชก้ี้บัิประเทศตา่ง ๆ ในเอเชย้ตะวนัออกี้ ยกี้เวน้จน้ สว่นประเทศในเอเชย้ใต ้

(และจน้) ไดน้ำาคา่โดยประมาณระดบัิภมูภิาค 687 ดอลลารส์หรัฐฯ/เมตรไปใช ้โดยอาศยัคา่เฉล้ย่ของตน้ทนุระบิบิทอ่สง่ท้ท่ราบิแน่นอนในอนิเดย้ ในกี้รณ้ของประเทศในเอเชย้ตะวนัออกี้เฉ้ยงใตนั้�น ไดน้ำาคา่

เฉล้ย่ระดบัิภมูภิาคเทา่กี้บัิ 1,330ดอลลารส์หรัฐฯ/เมตร ไปใช ้โดยอาศยัคา่เฉล้ย่ของตน้ทนุระบิบิทอ่สง่ท้ท่ราบิแน่นอนในอนิโดนเ้ซย้
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