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เกี่่ย
� วกั ับองค์์กรติิดตามพลั ังงานโลก (GLOBAL

ENERGY MONITOR)
องค์กรติดตามพลังงานโลก (GEM) เป็ นเครือข่ายของนัก
้
วิจัย ซึง่ ร่วมมือกันพัฒนาแหล่งทรัพยากรข ้อมูลด ้านเชือ
้ เพลิงทางเลือก โครงการในปั จจุบน
เพลิงฟอสซิลและเชือ
ั
ได ้แก่:
■

โครงการติดตามข ้อมูลโรงไฟฟ้ าถ่านหินทัว่ โลก
้ เพลิงฟอสซิลทัว่ โลก
โครงการติดตามโครงสร ้างพืน
้ ฐานทีใ่ ช ้เชือ

■

โครงการติดตามการใช ้พลังงานก๊าซในทวีปยุโรป

■

โครงการติดตามข ้อมูลโรงไฟฟ้ าพลังก๊าซทัว่ โลก

■

โครงการติดตามการทำ�เหมืองถ่านหินทัว่ โลก

■

■

โครงการติดตามโรงงานเหล็กทัว่ โลก
โครงการติดตามการใช ้พลังงานลมทัว่ โลก

■

โครงการติดตามการใช ้พลังงานแสงอาทิตย์ทวั่ โลก

■

จดหมายข่าวเจาะลึกพลังงานก๊าซ

■

จดหมายข่าว CoalWire

■

GEM.wiki

■

เกี่่ย
� วกั ับโครงการติิดตามข้้อมููลโรงไฟฟ้้าพลั ัง
�
ก๊๊าซทั่่�วโลกและโครงการติิดตามโครงสร้้างพื้้น
้� เพลิิงฟอสซิล
ิ ทั่่�วโลก
ฐานที่่ใ� ช้เ้ ชื้อ
โครงการติดตามข ้อมูลโรงไฟฟ้ าพลังก๊าซทัว่ โลก (GGPT)
้ เพลิง
และ โครงการติดตามโครงสร ้างพืน
้ ฐานทีใ่ ช ้เชือ
ฟอสซิลทัว่ โลก (GFIT) เป็ นฐานข ้อมูลออนไลน์ทรี่ ะบุ ทำ�
แผนที่ อธิบาย และจำ�แนกประเภทโครงสร ้างพืน
้ ฐานทีใ่ ช ้
้ เพลิงก๊าซ โครงการ GGPT คอยติดตามโรงไฟฟ้ าทีใ่ ช ้
เชือ
พลังงานก๊าซ ส่วนโครงการ GFIT คอยติดตามระบบท่อ
ส่งน�มั
้ำ นดิบและก๊าซ พร ้อมทัง้ สถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติ
เหลว (LNG) องค์กรติดตามพลังงานโลกได ้พัฒนา
โครงการเหล่านี้ขน
ึ้ โดยใช ้ หน ้าวิกพ
ิ ร ้อมเชิงอรรถ เพือ
่
บันทึกข ้อมูลเกี่ยวกับโครงการก๊าซแต่ละโครงการ

ผู้้�เขีียน
โรเบิรต
์ โรซานสกี้เป็ นนักวิเคราะห์วจิ ัยข ้อมูลใน
องค์กรติดตามพลังงานโลก
การตรวจแก้้และการผลิิต
ผู ้ตรวจแก ้คือ Ted Nace, Mason Inman และ James
Browning ผู ้ออกแบบและจัดหน ้ากระดาษคือ David
Van Ness ผู ้จัดทำ�แผนทีค
่ อ
ื Scott Zimmerman ผู ้เขียน
ขอขอบคุณ Lorne Stockman, Gerry Arances และ
Susanne Wong ทีก
่ รุณาให ้ความช่วยเหลือ

่ ารค้้า
การอนุุญาตให้้ใช้เ้ พื่่�อจุุดประสงค์์ที่ไ่� ม่่ใช่ก

้ำ ง้ หมดหรือเป็ น
สิง่ พิมพ์นไ
ี้ ด ้รับอนุญาตให ้นำ �ไปผลิตซ�ทั
บางส่วน และในรูปแบบใด ๆ เพือ
่ ประโยชน์ในการศึกษา
หรือไม่แสวงหาผลกำ�ไร โดยไม่ต ้องขออนุญาตจาก
เจ ้าของลิขสิทธิเ์ ป็ นกรณีพเิ ศษ แต่มข
ี ้อแม ้ว่าต ้องระบุแหล่ง
ทีม
่ าไว ้ในกิตติกรรมประกาศ ห ้ามนำ �เอกสารฉบับนี้ไปใช ้
้ำ อจุดประสงค์อน
ื่ ทางการค ้า หากไม่ได ้
เพือ
่ จำ�หน่ายซ�หรื
รับอนุญาตจากเจ ้าของลิขสิทธิ์ สงวนลิขสิทธิ์ © ตุลาคม
2021 โดยองค์กรติดตามพลังงานโลก

แหล่่งข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
โครงการติดตามข ้อมูลโรงไฟฟ้ าพลังก๊าซทั่วโลก
(GGPT) อยู่ในระหว่างการพัฒนาและมีกำ�หนดทีจ
่ ะออก
เผยแพร่ในไตรมาสที่ 4 ปี 2021 โดยมีชด
ุ ข ้อมูลทีค
่ รบ
ถ ้วนพร ้อมให ้ขอรับได ้ โครงการติดตามโครงสร ้างพื้นฐาน
้ เพลิงฟอสซิลทั่วโลก (GFIT) นำ �เสนอตาราง
ทใี่ ช ้เชือ
สรุปข ้อมูลมากกว่า 35 ชุดเกี่ยวกับระบบท่อส่งน �มั
้ำ น
ดิบและก๊าซ รวมทัง้ สถานีรับ-จ่าย โดยแบ่งตามภูมภ
ิ าค
ประเทศ และบริษัท; หมายเหตุระเบียบวิธ;ี และ แผนที่
โลกแบบโต ้ตอบ ตารางสรุปสำ�หรับโครงสร ้างพื้นฐาน
ด ้านก๊าซในเอเชียทีว่ เิ คราะห์ไว ้ในรายงานฉบับนี้มใี ห ้
อ่านได ้ทีน
่ ี่ หากต ้องการข ้อมูลปฐมภูมส
ิ ำ�หรับโครงการ
GGPT หรือ GFIT กรุณาติดต่อ Ted Nace (ted.nace@
globalenergymonitor.org)

เกี่่ย
� วกั ับปก
ภาพหน ้าปกแสดงเรือบรรทุกกา๊ ซธรรมชาติเหลวในฮาซิรา
รัฐคุชราต ประเทศอินเดีย ภาพจาก Getty Images ด ้วย
ความเอือ
้ เฟื้ อจากคุณ Puneet Vikram Singh
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ี
กับดักทีพ
่ งึ ระวังจากโครงการก๊าซในเอเชย
การเสนอโครงการขยายโครงสร ้างพืน
้ ฐานด ้านก๊าซเป็ นการลงทุนทีไ่ ม่สง่
ผลดีตอ
่ ภูมภ
ิ าค—และต่อโลก
โรเบิรต
์ โรซานสกี้ (Robert Rozansky)

รายงานสรุป
แผนงานในทวีปเอเชียทีจ
่ ะพัฒนาโรงไฟฟ้ า ระบบท่อส่ง และสถานีรับ-จ่าย
หลายแห่งขึน
้ ใหม่ด ้วยเงินลงทุนหลายแสนล ้านดอลลาร์สหรัฐเพือ
่ รองรับกา๊ ซ
น�ำเข ้า เป็ นภัยคุกคามทีร่ ้ายแรงต่อการจ�ำกัดภาวะโลกร ้อนไว ้ไม่เกิน 1.5 องศา
เซลเซียส โครงสร ้างพืน
้ ฐานด ้านก๊าซทีอ
่ ยูใ่ นระหว่างการพัฒนานี้อาจท�ำให ้เกิด
ภัยจากการสะสมก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมาก และปิ ดกัน
้ โอกาสทีจ
่ ะน�ำแหล่ง
พลังงานทีส
่ ะอาดกว่า ถูกกว่า และปลอดภัยกว่ามาใช ้
รายงานฉบับนี้เน ้นให ้เห็นถึงโครงสร ้างพืน
้ ฐานด ้านก๊าซทีไ่ ด ้เสนอกันไว ้และอยู่
ในระหว่างการก่อสร ้างในทวีปเอเชีย ซึง่ รวมถึงโรงไฟฟ้ า ระบบท่อส่ง และสถานี
รับ-จ่ายส�ำหรับน�ำเข ้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) โดยครอบคลุมถึงประเด็น
ส�ำคัญดังต่อไปนี้
■

■

แผนงานที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซมูลค่า 3.8 แสนล้าน
ี ตะว ันออก เอเชย
ี ใต้ และเอเชย
ี ตะว ันออก
ดอลลาร์แห่งใหม่ท ่วท
ั งเอเช
ั้
ย
้ ล ังงานก๊าซมูลค่า 1.89 แสนล ้าน
เฉียงใต้มีด ังต่อไปนี้ โรงไฟฟ้าที่ใชพ
ดอลลาร์สหรัฐ ระบบท่อส่งก๊าซมูลค่า 5.4 หมืน
่ ล ้านดอลลาร์สหรัฐ และสถานีนำ�
เข ้าและส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวแห่งใหม่มล
ู ค่า 1.37 แสนล ้านดอลลาร์สหรัฐ
ิ ทีส
โครงสร ้างพืน
้ ฐานใหม่นอ
ี้ าจกลายเป็ นทรัพย์สน
่ ร ้างภาระเมือ
่ เศรษฐกิจโลก
่
เปลีย
่ นทิศไปสูพลังงานสะอาด
้ โรงไฟฟ้าพล ังงานก๊าซ 320 กิกะว ัตต์ (GW) อยูใ่ นระหว่างการ
ขณะนีมี
ี หากสร้างเสร็จแล้ว จะสง
่ ผลให้ภม
้ �
พ ัฒนาท ่วท
ั งทวีปเอเช
ั้
ย
ู ภ
ิ าคนีมีก
ำ ล ัง
้ อีกเกือบ 2 เท่า การขยายตัวเช่นนี้จะมี
ผลิตไฟฟ้าจากพล ังงานก๊าซเพิ่มขึน
ขนาดเทียบเท่ากับกลุม
่ โรงไฟฟ้ าพลังงานก๊าซทัง้ หมดในยุโรปและรัสเซีย และ
จะช่วยให ้มีกำ�ลังผลิตไฟฟ้ าจากพลังก๊าซทัว่ โลกเพิม
่ ขึน
้ อีกหนึง่ ในห ้า
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■

■

■

■

ี เป็นสว
่ นที่สำ�ค ัญที่สุดของโลกในแง่ของอุตสาหกรรมก๊าซ
เอเชย
ธรรมชาติเหลวท ่วั โลกที่ต้องการขยายต ัว เอเชียมีแผนงานทีจ
่ ะพัฒนาสถานี
นำ �เข ้าก๊าซธรรมชาติเหลวแห่งใหม่ทม
ี่ ีกำ�ลังผลิต 455 ล ้านตันต่อปี (mtpa) ซึง่
คิดเป็ น 70% ของกำ�ลังการผลิตทัว่ โลกดังกล่าวทีอ
่ ยูใ่ นระหว่างการพัฒนา (รูป
้
ES1) ขณะนี้ม ีการพัฒนาสถานีนำ�เข ้าในจำ�นวนมากเกินพอทีจ
่ ะรองรับการซือ
ขายก๊าซธรรมชาติเหลวทัว่ โลกในปี 2020
การขยายต ัวจะใชง้ บประมาณคาร์บอนของโลกเป็นจำ�นวนมาก หากสร ้าง
และดำ�เนินการเต็มขีดความสามารถ สถานีนำ�เข ้าก๊าซธรรมชาติเหลวและระบบ
ท่อส่งก๊าซทีก
่ ำ�ลังพัฒนาขึน
้ ในเอเชียจะทำ�ให ้มีการใช ้ก๊าซนำ �เข ้ามากพอทีจ
่ ะ
ผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Gt CO2-eq) ในปริมาณ 117 กิกะตัน
ตลอดช่วงอายุการใช ้งาน ซึง่ เป็ นปริมาณ 1 ใน 4 ของมลพิษทัง้ หมดทีโ่ ลกผลิต
ได ้ในขณะทีย
่ งั คงมีโอกาสทีจ
่ ะจำ�กด
ั ภาวะโลกร ้อนไว ้ที่ 1.5 องศาเซลเซียส
� ฐานด้้านก๊๊าซมีีราคาแพงและมีีอายุุยืืนยาว โดยปกติิแล้ ้ว
โครงสร้้างพื้้น
สิินทรััพย์์มีีต้ ้นทุุนหลายพัันล้ ้านดอลลาร์์และใช้ ้งานได้ ้นานนัับทศวรรษ หากเริ่่�ม
ต้ ้นสร้ ้างแล้ ้ว หลายโครงการมีีแนวโน้ ้มที่่�จะไม่่สามารถแข่่งขัันกัับพลัังงาน
หมุุนเวีียนได้ ้ แม้ ้กระทั่่�งก่่อนที่่�จะสร้ ้างเสร็็จสมบููรณ์์ด้ ้วยซ้ำำ�� นอกจากนั้้�น
โครงสร้ ้างพื้้�นฐานด้ ้านก๊๊าซยัังมีีความเสี่่�ยงทางเศรษฐกิิจเนื่่�องจากราคาก๊๊าซมีี
ความผัันผวน ปัั ญหาด้ ้านการรัักษาความปลอดภััย และโอกาสที่่�จะหมดความ
สำำ�คัญ
ั ในโลกที่่�ต้ ้องการคาร์์บอนต่ำำ��มากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ
ื่ ถือได้ในการผลิตไฟฟ้า
พล ังงานหมุนเวียนเป็นทางเลือกที่คุม
้ ค่าและเชอ
เมื่อเทียบก ับก๊าซ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากพิจารณาร่วมก ับการจ ัดเก็บ
และการจ ัดการด้านความต้องการ พลังงานหมุนเวียนยังเป็ นทางเลือกทีด
่ ี
กว่าในแง่ของการจัดจำ�หน่ายไฟฟ้ า ซึง่ จะช่วยให ้พืน
้ ทีช
่ นบทในโลกสามารถ

รูปที่ ES1: ขีดความสามารถการนำ�เข้าก๊าซธรรมชาติเหลวที่อยูร
่ ะหว่างการ
พ ัฒนา แยกตามภูมภ
ิ าค มิถน
ุ ายน 2021

เอเชียตะวันออก

เอเชีย

MENA หมายถึึงตะวัันออกกลางและแอฟริิกาเหนืือ
เอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้

อื่น ๆ

ละตินอเมริกา

เอเชียใต้

เอเชีียตะวัันออก ประกอบด้ ้วย จีีน พร้ ้อมด้ ้วยฮ่่องกงและ
มาเก๊๊า ญี่่�ปุ่่� น เกาหลีีใต้ ้ และไต้ ้หวััน
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้ ้ ประกอบด้ ้วย บรููไน กััมพููชา
อิินโดนีีเซีีย ลาว มาเลเซีีย พม่่า ปาปัั วนิิวกิินีี ฟิิ ลิป
ิ ปิิ นส์์
สิิงคโปร์์ ไทย ติิมอร์์-เลสเต และเวีียดนาม
เอเชีียใต้ ้ ประกอบด้ ้วย บัังคลาเทศ อิินเดีีย ปากีีสถาน
และศรีีลัังกา

ยุโรป

แหล่งข้อมูล: องค์กรติดตามพลังงานโลก ครอบคลุมโครงการทอ
่ี ยูใ่ นระหว่างการก่อสร้างและระหว่างการพัฒนา
ก่อนการก่อสร้าง
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เข ้าถึงพลังงานได ้ง่ายยิง่ ขึน
้ การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในธุรกิจ
พลังงานด ้วยการใช ้พลังงานหมุนเวียนจะเป็ นการวางรากฐานเพือ
่ ทดแทน
พลังงานฟอสซิลด ้วยพลังงานไฟฟ้ าทีส
่ ะอาดในธุรกิจอืน
่ ๆ ซึง่ รวมถึงการใช ้
งานทีอ
่ าศัยก๊าซในปั จจุบน
ั เช่น การทำ�ความร ้อนในบ ้านพักอาศัยและอาคาร
พาณิชย์
■

ี ผ่าน
ร ัฐบาลได้สน ับสนุนการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซในเอเชย
่ งว่ารัฐบาลจะดำ�เนินการดังกล่าว
สถาบ ันการเงินสาธารณะ ขณะนี้มค
ี วามเสีย
ต่อไป ผลการสำ�รวจด ้านระบบเงินอุดหนุนจากภาครัฐทัว่ โลกแสดงให ้เห็น
ว่า สถาบันภาครัฐมอบเงิน 2.24 หมืน
่ ล ้านดอลลาร์สหรัฐเพือ
่ เป็ นทุนสนับสนุน
โครงการก๊าซในเอเชียระหว่างปี 2014 ถึง 2018 แถลงการณ์ทธ
ี่ นาคารเพือ
่
การพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank) ธนาคารโลก และสถาบัน
การเงินอืน
่ ๆ ประกาศเมือ
่ เร็ว ๆ นี้แสดงว่า สถาบันเหล่านี้ไม่มค
ี วามตัง้ ใจทีจ
่ ะ
ถอนตัวจากการให ้ทุนสนับสนุนโครงการก๊าซ และยังคงยินดีให ้ทุนสนับสนุน
โครงสร ้างพืน
้ ฐานขัน
้ กลางน�และโรงไฟฟ้
้ำ
าต่อไป หากระบบเงินอุดหนุนจาก
่ มัน
ภาครัฐระหว่างประเทศส่งสัญญาณแสดงความเชือ
่ ว่าโครงการมีความเป็ น
ไปได ้ ซึง่ จะส่งเสริมให ้ภาคเอกชนสนใจทีจ
่ ะลงทุน และหันเหทิศทางการเงิน
ดังกล่าวออกจากโครงการก๊าซ ก็จะช่วยให ้การลงทุนภาคเอกชนและนโยบาย
สาธารณะมีความสอดคล ้องกับเป้ าหมายสุทธิเป็ นศูนย์

บทนำ�
เนื่่�องจากนัักวางแผนชาวเอเชีียพยายามเลิิกใช้ ้ถ่่านหิินกัันมาก
ขึ้้�นเรื่่�อย ๆ เพื่่�อตอบสนองความต้ ้องการด้ ้านพลัังงานที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ในภููมิภ
ิ าค ก๊๊าซจึึงได้ ้รัับการยอมรัับกัน
ั อย่่างกว้ ้างขวางว่่า เป็็ น
ทางเลืือกที่่�จำำ�เป็็ น ทั้้�งในด้ ้านเศรษฐกิิจและสิ่่�งแวดล้ ้อม ด้ ้วย
เหตุุผลดัังกล่่าว โครงการใหม่่สำำ�หรัับโครงสร้ ้างพื้้�นฐานด้ ้าน
ก๊๊าซ ซึ่่�งรวมถึึงระบบท่่อส่่ง สถานีีรัับ-จ่่ายก๊๊าซธรรมชาติิเหลว
และโรงไฟฟ้้ าพลัังก๊๊าซ จึึงมีีความก้ ้าวหน้ ้าอย่่างรวดเร็็วทั่่�วทั้้�ง
ภููมิภ
ิ าค โดยที่่�โครงการระหว่่างการก่่อสร้ ้างหรืือก่่อนการ
ก่่อสร้ ้างในเดืือนมิิถุน
ุ ายน 2021 มีีมููลค่่า 3.8 แสนล้ ้าน
ดอลลาร์์สหรััฐ เอเชีียเป็็ นทวีีปที่่�มีีขีีดความสามารถในการนำำ �
เข้ ้าก๊๊าซธรรมชาติิเหลวเกืือบ 3 ใน 4 ของปริิมาณทั้้�งหมดที่่�อยู่่�
ในระหว่่างการพััฒนา จึึงมีีอิิทธิิพลอย่่างยิ่่�งต่่อการค้ ้าก๊๊าซทั่่�ว
โลก แต่่ตรรกะพื้้�นฐานในการเพิ่่�มกำำ�ลังั ผลิิตก๊๊าซเป็็ นประเด็็นที่่�
ต้ ้องพิิจารณาเพิ่่�มมากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ นัักวิเิ คราะห์์สภาพภููมิอ
ิ ากาศ
ให้ ้ความเห็็นว่่า ความเชื่่�อที่่�ว่่าก๊๊าซเป็็ นทางเลืือกที่่�เป็็ นมิิตรต่่อ
สภาพอากาศแทนถ่่านหิินนั้้�นเป็็ นการเข้ ้าใจผิิดอย่่างร้ ้ายแรง
เนื่่�องจากมีีหลัักฐานเพิ่่�มขึ้้�นเรื่่�อย ๆ ว่่า ปริิมาณและความ
สำำ�คัญ
ั ของก๊๊าซมีีเทนที่่�เกิิดขึ้้�นตลอดห่่วงโซ่่อุป
ุ ทานในการ
ผลิิตก๊๊าซนั้้�นส่่งผลเสีียต่่อสภาพอากาศมากกว่่าที่่�เคยประมาณ
กัันไว้ ้มาก่่อน แทนที่่�จะส่่งผลดีีต่่อสภาพอากาศ การเพิ่่�ม
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ปริิมาณการเผาไหม้ ้ก๊๊าซ อัันเป็็ นผลมาจากโครงสร้ ้างพื้้�นฐาน
ด้ ้านก๊๊าซแห่่งใหม่่ที่่�เป็็ นเสมืือนกัับดัก
ั ขนาดมหึึมา จะสร้ ้าง
ความหายนะให้ ้กัับแผนงานในการควบคุุมการปล่่อยมลพิิษ
และลดผลกระทบที่่�เลวร้ ้ายที่่�สุุดบางส่่วนจากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอ
ิ ากาศ นอกจากนี้้� ยัังมีีการปรัับเปลี่่�ยนทััศนคติิในแง่่
เศรษฐกิิจด้ ้วยเช่่นกััน พลัังงานหมุุนเวีียนทางเลืือกมีีค่่าใช้ ้จ่่าย
ที่่�ลดลงอย่่างรวดเร็็ว โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งค่่าใช้ ้จ่่ายที่่�พ่่วงมากัับ
ส่่วนประกอบที่่�ช่่วยเพิ่่�มความเชื่่�อถืือได้ ้ เช่่น การจััดเก็็บ
แบตเตอรี่่� และการจััดการความต้ ้องการ จึึงเป็็ นผลเสีียต่่อ
สถานะของโครงการก๊๊าซซึ่่�งเชื่่�อกัันว่่าเป็็ นพลัังงานใหม่่ทาง
เลืือกที่่�คุ้้�มค่่าที่่�สุุด พลัังงานแสงอาทิิตย์์ พลัังงานลม และการ
จััดเก็็บมีีต้ ้นทุุนต่ำำ��ลงกว่่าเดิิม จึึงส่่งผลให้ ้โครงการก๊๊าซระยะ
ยาว เช่่น สถานีีรัับ-จ่่ายก๊๊าซธรรมชาติิเหลวกลายเป็็ นสิ่่�งที่่�ตก
ยุุคก่่อนหมดอายุุการใช้ ้งานตามปกติิ โดยรวมแล้ ้ว ผลรวมจาก
การมีีความเข้ ้าใจเพิ่่�มขึ้้�นเกี่่�ยวกัับความเสีียหายต่่อสภาพ
อากาศอัันเนื่่�องมาจากก๊๊าซ และสมการทางเศรษฐกิิจที่่�
เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วหมายความว่่า เหตุุผลในการขยาย
โครงสร้ ้างพื้้�นฐานด้ ้านก๊๊าซในเอเชีียไม่่ใช่่เหตุุผลที่่�ควร
สนัับสนุุนอีีกต่่อไป
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ก ับด ักโครงการก๊าซ: แผนงานในการขยายโรงไฟฟ้า
่ และสถานีร ับ-จ่าย
ระบบท่อสง
การสำ�รวจความคิดเห็นของ GEM เกี่ยวกับโครงสร ้างพืน
้ ฐาน
ด ้านก๊าซพบว่า ขณะนี้ม ีการพัฒนาโครงสร ้างพืน
้ ฐานด ้านก๊าซ
ขนาดใหญ่—กล่าวคือ โครงการทีม
่ ผ
ี ู ้นำ �เสนอหรืออยูร่ ะหว่าง
การก่อสร ้าง—ทัว่ ทัง้ ภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออก เอเชียใต ้ และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต1้ GEM พบว่า ทวีปเอเชียมีแผนงาน
ทีจ
่ ะสร ้างโรงไฟฟ้ าพลังก๊าซแห่งใหม่ทม
ี่ ีกำ�ลังผลิต 320 กิกะ
วัตต์ การขยายตัวนี้จะมีขนาดเท่ากับกลุม
่ โรงไฟฟ้ าพลังก๊าซ
ทัง้ หมดในยุโรปและรัสเซียรวมกัน ซึง่ จะทำ�ให ้กำ�ลังผลิต
ไฟฟ้ าพลังก๊าซทัว่ โลกเพิม
่ ขึน
้ 20% และจะทำ�ให ้กำ�ลังผลิต
ไฟฟ้ าจากก๊าซในเอเชียเพิม
่ ขึน
้ อีกเกือบ 2 เท่า GEM ระบุวา่
ขณะนี้ม ีการพัฒนาระบบท่อส่งก๊าซในเอเชียมากกว่า 63,000
กิโลเมตร ซึง่ เป็ นระยะทางเพียงพอทีจ
่ ะพันรอบโลกได ้หนึง่
รอบครึง่ จำ�นวนทีเ่ พิม
่ ขึน
้ นี้จะทำ�ให ้ระบบท่อส่งในภูมภ
ิ าคมี
ความยาวเพิม
่ ขึน
้ ประมาณ 50% และจะเพิม
่ ความสามารถใน
การนำ �เข ้าสูเ่ อเชียทางระบบท่อส่งเป็ น 3 เท่า ในทีส
่ ด
ุ GEM
ได ้จัดทำ�รายการขีดความสามารถการส่งออกและนำ �เข ้า
ก๊าซธรรมชาติเหลวทีอ
่ ยูใ่ นระหว่างการพัฒนาไว ้เท่ากับ 25
ล ้านตันต่อปี และ 455 ล ้านตันต่อปี ตามลำ�ดับ การเพิม
่ ขีด
ความสามารถในการนำ �เข ้าทีร่ ะดับนี้จะทำ�ให ้ต ้องจัดส่งก๊าซ
ธรรมชาติเหลวทางเรือบรรทุกน�มั
้ำ นในปริมาณมากกว่า 3 ล ้าน
เทีย
่ วต่อปี และทำ�ให ้การรับกา๊ ซธรรมชาติเหลวต่อปี มป
ี ริมาณ
มากกว่าการนำ �เข ้าทัว่ โลกในปี 2020 รวมกัน (BP 2021,
GIIGNL 2019)2
ข ้อมูลของ GEM เกี่ยวกับโรงไฟฟ้ าพลังก๊าซมีบันทึกไว ้ใน
โครงการติดตามข ้อมูลโรงไฟฟ้ าพลังก๊าซทัว่ โลก ส่วนข ้อมูล
เกี่ยวกับระบบท่อส่งก๊าซและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว
้
มีบันทึกไว ้ใน โครงการติดตามโครงสร ้างพืน
้ ฐานทีใ่ ช ้เชือ
เพลิงฟอสซิลทัว่ โลก GEM ได ้จัดทำ�รายการโครงสร ้างพืน
้
ฐานด ้านก๊าซของเอเชียทีว่ เิ คราะห์ไว ้ในรายงานฉบับนี้ในรูป
ชุดตารางสรุป
เมือ
่ สร ้างแล ้ว โครงสร ้างพืน
้ ฐานด ้านก๊าซจะสามารถใช ้งานได ้
นานหลายทศวรรษ ระบบท่อและสถานีรับ-จ่ายทีก
่ อ
่ สร ้างอยู่

1

ในเอเชียขณะนี้สามารถนำ �เข ้าก๊าซได ้มากพอทีจ
่ ะปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Gt CO2-eq) ในปริมาณ 43
กิกะตันตลอดช่วงอายุการใช ้งาน หากทำ�งานเต็มประสิทธิภาพ
ในการเผาไหม ้ก๊าซทีน
่ ำ �เข ้า—และมีการคำ�นวณปริมาณก๊าซ
มีเทนทีเ่ กี่ยวข ้องในห่วงโซ่อป
ุ ทานเมือ
่ ครบขอบเขตเวลา 100
ปี 3,4 หากอาศัยสมมุตฐิ านเดียวกันนี้ ก็สามารถอนุมานได ้ว่า
ระบบท่อและสถานีรับ-จ่ายในระยะพัฒนาก่อนการก่อสร ้าง
จะทำ�ให ้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปริมาณ
73 กิกะตัน เนือ
่ งจากนักพัฒนามักจะละทิง้ โครงการบาง
โครงการในระยะแรก และโดยทัว่ ไปโครงการจะไม่ดำ�เนินการ
อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนัน
้ ตัวเลขเหล่านี้จงึ เป็ นค่าสูงสุด
โดยประมาณ แต่ตวั เลขเหล่านี้เป็ นตัวเลขทีน
่ ่าตกใจ เพราะ
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปริมาณ 117 กิกะตันคือ 1
ใน 4 ของงบประมาณคาร์บอนทัว่ โลกทีจ
่ ะทำ�ให ้เรามีโอกาส
50% ในการจำ�กด
ั ภาวะโลกร ้อนไว ้ที่ 1.5 °C หากประเมิน
ปริมาณก๊าซมีเทนทีเ่ กี่ยวข ้องในห่วงโซ่อป
ุ ทานเมือ
่ ครบ
ขอบเขตเวลา 20 ปี ผลกระทบจะอยูใ่ นระดับทีย
่ งิ่ ใหญ่กว่านี้
นั่นคือ : คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปริมาณ 144 กิกะ
ตัน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของงบประมาณคาร์บอน
GEM ประมาณว่่า แผนโครงสร้ ้างพื้้�นฐานของเอเชีียจะมีีการ
ลงทุุนในโรงไฟฟ้้ าพลัังก๊๊าซแห่่งใหม่่เป็็ นมููลค่่า 1.89 แสนล้ ้าน
ดอลลาร์์สหรััฐ ในระบบท่่อส่่งก๊๊าซเป็็ นมููลค่่า 5.4 หมื่่�นล้ ้าน
ดอลลาร์์สหรััฐ และในสถานีีนำำ �เข้ ้าและส่่งออกก๊๊าซธรรมชาติิ
เหลวเป็็ นมููลค่่า 1.37 แสนล้ ้านดอลลาร์์สหรััฐ ขณะที่่�
เศรษฐกิิจโลกเปลี่่�ยนทิิศทางไปสู่่�พลัังงานสะอาด โครงสร้ ้าง
พื้้�นฐานใหม่่ที่่�มีีมูล
ู ค่่า 3.8 แสนล้ ้านดอลลาร์์สหรััฐส่่วนใหญ่่
ิ ที่่�สร้ ้างภาระให้ ้ในเวลาต่่อมา
เหล่่านี้้อ
� าจกลายเป็็ นทรััพย์์สิน
กล่่าวคืือ โครงการจะไม่่มีีความคุ้้�มค่่าในทางเศรษฐกิิจก่่อน
ครบอายุุขัย
ั ที่่�คาดการณ์์ไว้ ้ เนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลงที่่�
เกี่่�ยวข้ ้องกัับการปรัับเปลี่่�ยนพลัังงาน โครงการก๊๊าซอาจกลาย
ิ ที่่�สร้ ้างภาระให้ ้ อัันเป็็ นผลมาจากสภาวะทาง
เป็็ นทรััพย์์สิน
เศรษฐกิิจ เช่่น ขีีดความสามารถในการแข่่งขัันลดต่ำำ��ลงเมื่่�อ
เทีียบกัับพลัังงานหมุุนเวีียนที่่�มีีราคาถููก หรืือเงื่่�อนไขด้ ้านกฎ

G
 EM ได ้ทำ�การสำ�รวจระบบท่อส่งก๊าซ สถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว และโรงไฟฟ้ าพลังก๊าซเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมกราคม 2021 เดือนมิถน
ุ ายน
2021 และเดือนสิงหาคม 2021 ตามลำ�ดับ โดยมีระเบียบวิธแ
ี ละผลการสำ�รวจฉบับสมบูรณ์ให ้อ่านได ้ทีเ่ ว็บไซต์ http://Globalenergymonitor.org

2 
ประมาณว่าเรือบรรทุกน�มั
้ำ นสามารถจุกา๊ ซธรรมชาติเหลวได ้ 175,000 ลูกบาศก์เมตร
3 กรุณาอ่านรายละเอียดเพิม
่ เติมในหัวข ้อระเบียบวิธ ี
4

ค
 า่ ประมาณมลพิษตลอดอายุการใช ้งานทีใ่ ช ้ในการคำ�นวณนี้พจ
ิ ารณาการระบายก๊าซมีเทนออกโดยไม่กก
ั เก็บและก๊าซมีเทนทีร่ ั่วไหล ซึง่ เป็ นองค์ประกอบ
ั ยภาพในการทำ�ให ้เกิดภาวะโลกร ้อนมากกว่าเมือ
หลักในก๊าซตลอดห่วงโซ่อป
ุ ทานของก๊าซ เมือ
่ ประเมินในขอบเขตเวลา 20 ปี ก๊าซมีเทนมีศก
่ ประเมินใน
ขอบเขตเวลา 100 ปี
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ระเบีียบ เช่่น นโยบายใหม่่ที่่�จะลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
ิ
กระจกในโครงข่่ายไฟฟ้้ า (Carbon Tracker 2017) ทรััพย์์สิน
ที่่�สร้ ้างภาระให้ ้แสดงให้ ้เห็็นถึึงต้ ้นทุุนที่่�สููญเปล่่า การเลิิกใช้ ้
โรงไฟฟ้้ าพลัังก๊๊าซก่่อนกำำ�หนดจะส่่งผลเสีียต่่อสถาบัันภาครััฐ
และเอกชนที่่�ลงทุุนในโรงไฟฟ้้ าเหล่่านั้้�น กำำ�ลังั คนที่่�โรงไฟฟ้้ า
จ้ ้างไว้ ้ และเศรษฐกิิจที่่�ต้ ้องพึ่่�งพาอาศััยโรงไฟฟ้้ าดัังกล่่าว
)6102 ICO(

อินเดีย บังคลาเทศ เกาหลีใต ้ ฟิ ลป
ิ ปิ นส์ ญีป
่ น
ุ่ พม่า ไต ้หวัน
และปากีสถานด ้วย ในจำ�นวนนี้ อินเดีย ไทย และอินโดนีเซีย
และเป็ นประเทศทีม
่ ีการลงทุนมากทีส
่ ด
ุ ในด ้านโครงสร ้างพืน
้
ฐานทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร ้าง โดยทีแ
่ ต่ละโครงการก่อสร ้าง
มีมล
ู ค่าประมาณ 1.6 หมืน
่ ล ้านดอลลาร์สหรัฐ 8 พันล ้าน
ดอลลาร์สหรัฐ และ 7 พันล ้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำ�ดับ การ
ลงทุนขนาดใหญ่เป็ นพิเศษทีเ่ สนอไว ้ในเวียดนามเป็ นผลมา
จากการคาดการณ์วา่ จะมีความต ้องการไฟฟ้ าเพิม
่ ขึน
้ ประกอบ
กับการทีร่ ัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมมีความสนใจอย่างยิง่ ต่อ
การสร ้างโครงการก๊าซใหม่ ๆตัวเลขเหล่านี้อาจเปลีย
่ นแปลง
ไปเมือ
่ มีการเปิ ดเผยแผนพัฒนาพลังงานฉบับใหม่ในเร็ว ๆ นี้
การลงทุนไม่ถงึ 1% ของจำ�นวนทีว่ างแผนไว ้ในเวียดนามเป็ น
โครงการทีอ
่ ยูใ่ นขัน
้ การก่อสร ้างแล ้ว

ตารางที่ 1 แสดงการลงทุนทีย
่ น
ื่ เสนอไว ้และอยูใ่ นระหว่างการ
ก่อสร ้างทัว่ ทัง้ เอเชียตะวันออก เอเชียใต ้ และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้ จีนมีแผนการลงทุนมากทีส
่ ด
ุ โดยมีมล
ู ค่า 1.27 แสน
ล ้านดอลลาร์ นอกเหนือจากประเทศจีนแล ้ว ยังมีการวางแผน
ลงทุนขยายโครงการก๊าซทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ในเวียดนาม อินโดนีเซีย

ำ
� ฐานด้้านก๊๊าซในเอเชีีย
ตารางที่่� 1: การลงทุุนที่่ว� างแผนไว้้สำ�หรั
ับโครงสร้้างพื้้น
(พั ันล้้านดอลลาร์์สหรั ัฐ)

ประเทศ

โรงไฟฟ้า
ระหว่าง
การ
เสนอไว้
ก่อสร้าง

จีน
เวียดนาม
ี
อินโดนีเซย
อินเดีย
ไทย
บังกลาเทศ
เกาหลีใต ้
ฟิ ลป
ิ ปิ นส ์
ญีป
่ น
ุ่
พม่า
ไต ้หวัน
ปากีสถาน
ปาปั วนิวกินี
ี
มาเลเซย
กัมพูชา
ศรีลงั กา
สงิ คโปร์
บรูไน
ติมอร์-เลสเต

41.3

่
ระบบท่อสง
ระหว่าง
การ
เสนอไว้
ก่อสร้าง

13.7

9.2

52.8

0

0.2

5.4

3.3

2.7

10.1

สถานีร ับ-จ่าย
ระหว่าง
การ
เสนอไว้
ก่อสร้าง

รวมทงหมด
ั้

32.5

23.8

130.5

0

5.4

0.3

58.6

0.8

16.6

2.9

31.8

0.7

0

7.6

7.3

5.0

8.9

29.5

5.6

5.0

0.5

0.6

6.1

2.1

19.9

10.4

1.9

1.9

0.3

2.1

0

16.5

9.6

1.3

2.0

0

3.2

0

16.1

8.6

0.4

0

0

2.9

2.1

14.0

8.7

0.1

2.8

0.5

0.7

0.3

13.0

5.6

0

2.7

0

1.6

2.5

12.3

5.6

0.5

2.5

0.1

3.0

0

11.7

0

1.4

1.2

0.5

3.8

0.8

7.6

0

0

0

0

6.5

0

6.5

1.5

1.9

0.7

0

0

0

4.1

2.3

0

0

0

1.0

0

3.3

0.9

0.2

0

0

1.0

0

2.0

0

0

0

0

1.5

0

1.5

0

0

0.1

0

0

0

0.1

0

0

0.1

0

0

0

0.1

แหล่งข ้อมูล: องค์กรติดตามพลังงานโลก ค่าประเมินนี้มาจากรายจ่ายฝ่ ายทุนเฉลีย
่ ระดับภูมภ
ิ าคและทัว่ โลกสำ�หรับสร ้างโครงสร ้างพืน
้ ฐานด ้านก๊าซแห่งใหม่
และอาจแตกต่างไปจากต ้นทุนทีค
่ าดการณ์ไว ้ในระดับโครงการ กรุณาอ่านรายละเอียดในภาคผนวกระเบียบวิธ ี
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ี
รูปที่ 1: โรงไฟฟ้ าพลังก๊าซทีอ
่ ยูใ่ นระหว่างการพัฒนาในเอเชย

โรงไฟฟ้ าพลังก๊าซ:
= กำ�ลังก่อสร ้าง
= เสนอไว ้

แหล่่งข้ ้อมููล: องค์์กรติิดตามพลัังงานโลก

รูปที่ 2: ระบบท่อส่งและสถานีรับ-จ่ายก๊าซทีอ
่ ยูใ่ นระหว่างการพัฒนาในเอเชีย

ระบบท่อส่งก๊าซ:
= กำ�ลังก่อสร ้าง
= เสนอไว ้

สถานีร ับ-จ่ายก๊าซ:
= กำ�ลังก่อสร ้าง
= เสนอไว ้

แหล่่งข้ ้อมููล: องค์์กรติิดตามพลัังงานโลก
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ี และพล ังงานในอนาคตอยูต
้ งต้น : สภาพภูมอ
ข้อมูลเบือ
ิ ากาศของเอเชย
่ รง
ิ ใจ
จุดวก
ิ ฤตที่ต้องต้องต ัดสน
ข ้อมูลของ GEM แสดงให ้เห็นว่า เอเชียเป็ นศูนย์กลางของ
ตลาดก๊าซธรรมชาติเหลวระดับโลกทีก
่ ำ�ลังเติบโต โดยเป็ น
ภูมภ
ิ าคทีม
่ ข
ี ด
ี ความสามารถในการนำ �เข ้าก๊าซธรรมชาติเหลว
59% ของจำ�นวนทีม
่ อ
ี ยูท
่ วั่ โลก และมีขด
ี ความสามารถทีอ
่ ยู่
ระหว่างการก่อสร ้างหรือการพัฒนาก่อนก่อสร ้างถึง 70% ของ
โลก เอเชียจึงเป็ นกำ�ลังสำ�คัญทีจ
่ ะชี้ชะตาอนาคตของก๊าซใน
การปรับเปลีย
่ นพลังงาน
ทุกประเทศในเอเชียได ้ลงนามในความตกลงปารีสว่าด ้วย
สภาพภูมอ
ิ ากาศ (นอกเหนือจากข ้อยกเว ้นบางประการใน
ตะวันออกกลาง) เพือ
่ ตอบสนองต่อวิกฤตสภาพภูมอ
ิ ากาศที่
เลวร ้ายลง นอกจากนี้ ประเทศทีม
่ รี ะบบเศรษฐกิจใหญ่ทส
ี่ ด
ุ
หลายประเทศในภูมภ
ิ าคนี้ยงั ให ้คำ�ปฏิญาณว่าจะบรรลุเป้ า
หมายความเป็ นกลางทางคาร์บอนภายในช่วงกลางศตวรรษ
กล่าวคือ ประเทศญีป
่ นและเกาหลี
ุ่
ใต ้ภายในปี 2050 โดย
อาศัยความมุง่ มัน
่ ตามกฎหมาย ประเทศจีนภายในปี 2060
โดยอาศัยนโยบายทีร่ ะบุไว ้

ไม่วา่ มาตรการทางการทูตและนโยบายดังกล่าวจะได ้รับการ
ถ่ายทอดไปสูเ่ ป็ นความจริงหรือไม่นน
ั ้ จะขึน
้ อยูก
่ บ
ั ประเภทของ
การลงทุนด ้านพลังงานทเี่ กิดขึน
้ ในทศวรรษหน ้า การทก
ี่ ลุม
่
ประเทศทางเศรษฐกิจสำ�คัญ 3 ประเทศแห่งเอเชียตะวันออก
ประกาศให ้ทราบถึงเป้ าหมายความเป็ นกลางทางคาร์บอนนี้
แสดงให ้เห็นความหวัง เช่นเดย
ี วกันกับทก
ี่ �ำ ลังการผลิตพลังงาน
หมุนเวย
ี นในเอเชียมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึง่ ปั จจุบน
ั มี
จำ�นวนเกือบครึง่ หนึง่ ของยอดรวมทัว่ โลก และคาดว่าจะเพิม
่ ขึน
้
เป็ น 2 เท่าในเวลาอีกไม่เกิน 5 ปี ดังเห็นได ้จากการติดตัง้ แผง
เซลล์แสงอาทิตย์ (PV) ใหม่ (IRENA 2021a, Rystad 2020)
แม ้ว่าจะมีการเดินหน ้าในทางบวกดังกล่าวนี้ แต่รายงานจาก
รัฐบาล สำ�นักข่าว และบริษัทต่าง ๆ ทัว่ ทวป
ี เอเชียก็แสดงให ้
เห็นแนวโน ้มทน
ี่ า่ วิตกกังวล เพราะภูมภ
ิ าคแห่งนี้กำ�ลังวางแผน
ต่อยอดโครงสร ้างพืน
้ ฐานขนาดใหญ่ส�ำ หรับนำ�เข ้าก๊าซฟอสซิล
จากต่างประเทศ เพือ
่ ตอบสนองความต ้องการพลังงานทเี่ พิม
่ ขึน
้
ดังทอ
ี่ ธิบายไว ้ในหัวข ้อต่อไปนวี้ า่ การก่อสร ้างเพิม
่ เติมทำ�ให ้
เกิดปั ญหาใหญ่ ทัง้ ในด ้านสิง่ แวดล ้อมและเศรษฐกิจ

รูปที่ 3: ขีดความสามารถการนำ�เข้าก๊าซธรรมชาติเหลวที่อยูร่ ะหว่างการพ ัฒนา แยกตามภูมภ
ิ าค มิถน
ุ ายน 2021

เอเชียตะวันออก

เอเชีย

เอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้

อื่น ๆ

MENA หมายถึึงตะวัันออกกลางและแอฟริิกาเหนืือ
เอเชีียตะวัันออก ประกอบด้ ้วย จีีน พร้ ้อมด้ ้วยฮ่่องกงและมาเก๊๊า
ญี่่�ปุ่่� น เกาหลีีใต้ ้ และไต้ ้หวััน
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้ ้ ประกอบด้ ้วย บรููไน กััมพููชา
อิินโดนีีเซีีย ลาว มาเลเซีีย พม่่า ปาปัั วนิิวกิินีี ฟิิ ลิป
ิ ปิิ นส์์ สิิงคโปร์์
ไทย ติิมอร์์-เลสเต และเวีียดนาม

ละตินอเมริกา

เอเชียใต้

เอเชียใต ้ ประกอบด ้วย บังคลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน และศรี
ลังกา

ยุโรป

แหล่งข ้อมูล: องค์กรติดตามพลังงานโลก ครอบคลุมโครงการทีอ
่ ยูใ่ นระหว่างการก่อสร ้างและระหว่างการพัฒนาก่อนการก่อสร ้าง
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ปััญหาเกี่่ย
� วกั ับก๊๊าซ
ก๊าซประกอบด ้วยมีเทนและสารไฮโดรคาร์บอนอืน
่ ๆ ทีเ่ รียกกัน
้ เพลิงทีใ่ ช ้กันมาก
ว่า ก๊าซธรรมชาติเหลว (EIA 2020) ซึง่ เป็ นเชือ
ทีส
่ ด
ุ ทัว่ โลก ในปี 2020 เศรษฐกิจทัว่ โลกใช ้ก๊าซถึง 3.8 ล ้าน

ล ้านลูกบาศก์เมตร และธุรกิจไฟฟ้ าใช ้ก๊าซถึง 23% ของจำ�นวน
ทีผ
่ ลิตขึน
้ (BP 2021)5 แม ้จะมีความเข ้าใจผิดอยูบ
่ ้าง แต่กา๊ ซก็ม ี
ความสกปรก ราคาแพง และส่งผลเสียต่อความพยายามทีจ
่ ะหลีก
เลีย
่ งผลกระทบทีเ่ ลวร ้ายทีส
่ ด
ุ จากวิกฤตสภาพภูมอ
ิ ากาศ

มลพิษ
ก๊าซทีเ่ ผาไหม ้ทัว่ โลกเป็ นหนึง่ ในแหล่งกำ�เนิดสำ�คัญของ
การปล่อยมลพิษทีเ่ ป็ นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในปี
้
2019 ก๊าซคิดเป็ น 22% ของปริมาณมลพิษทีเ่ กิดจากเชือ
เพลิงฟอสซิลทัง้ หมด (IEA 2020c) การเผาไหม ้ก๊าซมากขึน
้
จะส่งผลให ้มีมลพิษทัว่ โลกเพิม
่ ขึน
้ อย่างต่อเนือ
่ ง จึงไม่เป็ น
ผลดีในช่วงเวลาทีโ่ ลกต ้องลดปริมาณมลพิษลงอย่างรวดเร็ว
เพือ
่ หลีกเลีย
่ งผลกระทบทีเ่ ลวร ้ายทีส
่ ด
ุ จากการเปลีย
่ นแปลง
สภาพภูมอ
ิ ากาศ แม ้ว่า CO2 เป็ นก๊าซเรือนกระจกชนิดเดียวที่
ปล่อยออกมาจากการใช ้ก๊าซ—และดังทีอ
่ ธิบายไว ้ด ้านล่างนี้
แล ้วว่า เราไม่อาจยอมให ้มีการพัฒนาแหล่งก๊าซใหม่และเพิม
่
ปริมาณการใช ้ก๊าซได ้อีกต่อไป รูปที่ 4: แสดงว่า มลพิษจาก
โครงการผลิตไฟฟ้ าจากก๊าซ น�มั
้ำ น และถ่านหินในปั จจุบน
ั มี
ปริมาณมากเกินกว่าทีจ
่ ะทำ�ให ้โอกาสในการจำ�กด
ั ภาวะโลก
ร ้อนไว ้ที่ 1.5 °C คงอยูท
่ รี่ ะดับ 50% ได ้ (OCI 2016) หาก
การปล่อยมลพิษยังคงอยูท
่ อ
ี่ ต
ั ราปั จจุบน
ั เป็ นเวลา 10 ปี โลก
จะไม่เหลืองบประมาณคาร์บอนอีกแล ้ว กล่าวคือ ปริมาณ CO2
ทีส
่ ามารถปล่อยออกมาได ้ในขณะทีย
่ งั คงมีโอกาสบรรลุเป้ า
หมายสภาพภูมอ
ิ ากาศนี้ นอกจากนัน
้ การเปลีย
่ นจากถ่านหิน
ไปเป็ นก๊าซก็ไม่ใช่วธิ แ
ี ก ้ปั ญหาทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ การวิเคราะห์

จาก Bloomberg New Energy Finance (BNEF) ในปี 2019
โดยการจำ�ลองสถานการณ์ทท
ี่ ดแทนโรงไฟฟ้ าถ่านหินด ้วย
ก๊าซเป็ นส่วนใหญ่ภายในปี 2035 แสดงว่า ระดับการปล่อย
มลพิษยังคงสูงกว่าเป้ าหมายที่ 1.5 °C อย่างมีนัยสำ�คัญ
(BNEF 2021)
นอกเหนือจากการปล่อย CO2 ผ่านทางการเผาไหม ้แล ้ว ผล
การวิจัยใหม่ในช่วงทศวรรษทีผ
่ า่ นมายังแสดงให ้เห็นด ้วยว่า
การผลิต การขนส่ง และการใช ้ก๊าซล ้วนแล ้วแต่ทำ�ให ้เกิดการ
ั ยภาพสูงเป็ นจำ�นวนมาก นั่น
รั่วไหลของก๊าซเรือนกระจกทีม
่ ศ
ี ก
คือก๊าซมีเทน ตัวอย่างเช่น การวิจัยทีน
่ ำ �โดยกองทุนป้ องกัน
สิง่ แวดล ้อมพบว่า ก๊าซมีเทนมีการรั่วไหลตามห่วงโซ่อป
ุ ทาน
ในสหรัฐฯ มากกว่าทีส
่ ำ�นักงานปกป้ องสิง่ แวดล ้อมสหรัฐ
ประเมินไว ้ในปี 2015 ถึง 60% (Alvarez และคณะ 2018)
ก๊าซมีเทนมีผลกระทบต่อภาวะโลกร ้อนมากกว่าก๊าซ CO2 ถึง
86 เท่า เมือ
่ พิจารณาตามมาตราเวลา 20 ปี และมากกว่า CO2
ถึง 34 เท่า เมือ
่ พิจารณาตามมาตราเวลา 100 ปี (Myhre และ
คณะ 2014)

้ เพลิงฟอสซิลที่พ ัฒนาแล้วท ่วั โลก
รูปที่ 4: การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งสำ�รองเชือ
เมื่อเทียบก ับงบประมาณคาร์บอนภายในช่วงที่เป็นเป้าหมายตามความตกลงปารีส
1200

1000
ถ่านหิน

Gt CO2

800

แหล่งสำรอง
ที่พัฒนาแล้ว

ก๊าซ

600

400

200
การเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดิน
0

น้ำมัน
งบประมาณคาร์บอน
1.5 °C
ซีเมนต์

มลพิษ
1.5º C (โอกาส 50%)
แหล่งข ้อมูล : การวิเคราะห์ของ Oil Change International โดยอาศัยข ้อมูลจาก Rystad Energy, IEA, World Energy Council, IPCC และ Global Carbon Project งบประมาณ
คาร์บอนคงเหลือในวันที่ 1 มกราคม 2020

5 เรานำ �กา๊ ซไปใช ้ในงานหลากหลายประเภท รวมทัง้ การผลิตไฟฟ้ า การทำ�ความร ้อนในอาคารพาณิชย์และบ ้านเรือน ตลอดจนการขนส่ง และกระบวนการทางอุตสาหกรรม การ
ผลิตไฟฟ้ าเป็ นธุรกิจทีเ่ ป็ นแรงผลักดันส่วนใหญ่ทท
ี่ ำ�ให ้เกิดแผนขยายโครงการก๊าซในเอเชีย และด ้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็ นจุดเน ้นของรายงานฉบับนี้
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ตัวอย่างเช่น การผลิตไฟฟ้ าในฟิ ลป
ิ ปิ นส์ใช ้ก๊าซธรรมชาติ
20% แต่คาดกันว่า ก๊าซจากแหล่งก๊าซมาลาปายา ซึง่ เป็ น
แหล่งก๊าซหลักของประเทศ จะหมดภายในปี 2027 (Shiga
และคณะ 2021) แต่ตา่ งจากจีน ซึง่ คาดว่าการผลิตก๊าซใน
ประเทศจะเพิม
่ ขึน
้ เป็ นสองเท่าภายในปี 2040 (IEA 2020c)
อย่างไรก็ตาม ภูมภ
ิ าคนี้วางแผนเพิม
่ ขีดความสามารถการนำ �
เข ้าก๊าซธรรมชาติในระดับใหม่ทม
ี่ ากเกินกว่าปริมาณทีจ
่ ำ�เป็ น
ต ้องทดแทนปริมาณก๊าซทีล
่ ดน ้อยลงภายในประเทศ โดย
ประมาณแล ้ว ขีดความสามารถการนำ �เข ้าก๊าซธรรมชาติทอ
ี่ ยู่
ระหว่างการพัฒนาในเอเชียอยูใ่ นระดับทีเ่ ทียบเท่ากับขีดความ
สามารถการส่งออกทีผ
่ ู ้ส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวทุกรายทัว่
โลกมีอยูใ่ นขณะนี้รวมกัน กล่าวได ้ว่า นีเ่ ป็ นโครงสร ้างพืน
้
ฐานทีเ่ พียงพอสำ�หรับรองรับการค ้าขายก๊าซธรรมชาติเหลว
ทัง้ หมดทัว่ โลกในปี 2020 (GIIGNL 2021)

ในระหว่่างการขนส่่งไปทั่่�วโลก ก๊๊าซมีีการรั่่�วไหลและเผาไหม้ ้
มากยิ่่�งกว่่านั้้�นอีีก ก๊๊าซธรรมชาติิเหลวคืือก๊๊าซที่่�ถููกทำำ�ให้ ้เย็็น
ลงถึึง -162 °C และควบแน่่นเป็็ นของเหลว เพื่่�อที่่�จะขนส่่ง
จากผู้้�ผลิิตก๊๊าซไปยัังผู้้�บริิโภคด้ ้วยเรืือบรรทุุกน้ำำ��มัน
ั ใน
มหาสมุุทร ประเทศต่่าง ๆ ในเอเชีียกำำ�ลังั วางแผนที่่�จะขยาย
การนำำ �เข้ ้าก๊๊าซธรรมชาติิเหลวในปริิมาณที่่�เพิ่่�มขึ้้�นมาก ซึ่่�งเป็็ น
เรื่่�องที่่�น่่าวิิตกกัังวลอย่่างยิ่่�งเมื่่�อพิิจารณาในแง่่การปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจก การเปลี่่�ยนก๊๊าซให้ ้เป็็ นของเหลวต้ ้องใช้ ้พลัังงาน
จำำ�นวนมาก และอาจใช้ ้มากถึึง 10 เปอร์์เซ็็นต์์ของก๊๊าซที่่�จ่่าย
เข้ ้าไป (Total 2018) กระบวนการนี้้ยั
� งั ต้ ้องใช้ ้สารทำำ�ความเย็็น
ที่่�ทำำ�ลายชั้้�นบรรยากาศโอโซน ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น เรืือบรรทุุกที่่�
ขนส่่งก๊๊าซธรรมชาติิเหลวยัังมีีการเผาไหม้ ้เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล
เพิ่่�มเติิมเพื่่�อเป็็ นพลัังงานอีีกด้ ้วย สภาป้้ องกััน
ทรััพยากรธรรมชาติิ (NRDC) ได้ ้ประมาณว่่า การเปลี่่�ยนก๊๊าซ
เป็็ นของเหลว การขนส่่ง และการเปลี่่�ยนก๊๊าซธรรมชาติิเหลว
ให้ ้กลัับเป็็ นก๊๊าซอาจทำำ�ให้ ้มีีการปล่่อยมลพิิษตลอดอายุุการใช้ ้
งานเพิ่่�มขึ้้�น 8% ถึึง 21% ในช่่วงเวลา 20 ปีี ด้ ้วยเหตุุนี้้� ก๊๊าซ
ธรรมชาติิเหลวในสหรััฐฯ จึึงมีีการปล่่อยมลพิิษตลอดอายุุการ
ใช้ ้งานในระดัับต่ำำ��กว่า่ ถ่่านหิินเพีียง 27% ถึึง 33% เมื่่�อ
ประมาณค่่าในช่่วงเวลานี้้� ค่่านี้้มีี
� ความแตกต่่างอย่่างชััดเจนกัับ
การปล่่อยมลพิิษตลอดอายุุการใช้ ้งานของพลัังงานแสง
อาทิิตย์์และพลัังงานลม ซึ่่�งมีีปริิมาณเพีียงแค่่ 7% และ 2%
ของการปล่่อยมลพิิษจากก๊๊าซธรรมชาติิเหลว ตามลำำ�ดับ
ั
)0202 CDRN(

การขยายปริมาณการใช ้ก๊าซทัว่ เอเชียไม่สอดคล ้องกับ
สถานการณ์ในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็ นศูนย์
ทีจ
่ ะพยายามดำ�เนินการเพือ
่ ลดภาวะโลกร ้อนให ้อยูท
่ ี่ 1.5 °C
ตามความตกลงปารีส สถานการณ์ของ IEA ในการลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็ นศูนย์ภายในปี 2050 ซึง่ สอดคล ้องกับ
เป้ าหมายนานาชาติเหล่านี้ ทำ�ให ้ทราบว่า การใช ้ก๊าซทัว่ โลก
ควรอยูท
่ รี่ ะดับสูงสุดประมาณปี 2025 จากนัน
้ จะลดลงอย่าง
รวดเร็วจนถึงปี 2050 ภายใต ้สถานการณ์นี้ ไม่มค
ี วามจำ�เป็ น
ใด ๆ ทีจ
่ ะต ้องขยายขีดความสามารถด ้านก๊าซธรรมชาติเหลว
้ ขายในรูปก๊าซธรรมชาติเหลว
เนือ
่ งจากก๊าซฟอสซิลทีม
่ ีการซือ
จะลดลง 60% ระหว่างปี 2020 ถึงปี 2050 (IEA 2021) คณะ
กรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด ้วยการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูม ิ
อากาศ (IPCC) อธิบายถึงสถานการณ์ P1 ว่าเป็ นสถานการณ์
ทีซ
่ งึ่ “นวัตกรรมทางสังคม ธุรกิจ และเทคโนโลยีสง่ ผลให ้มี

รูปที่ 5 แสดงการเพิม
่ ขีดความสามารถการนำ �เข ้าก๊าซ
ธรรมชาติเหลวทีว่ างแผนสร ้างขึน
้ ใหม่และอยูร่ ะหว่างการ
พัฒนาทัว่ ทัง้ ภูมภ
ิ าค จุดประสงค์ของการสร ้างขีดความ
สามารถใหม่คอ
ื เพือ
่ ทดแทนปริมาณพลังงานทีล
่ ดน ้อยลง

รูปที่ 5: ขีดความสามารถการนำ�เข้าก๊าซธรรมชาติเหลวที่ดำ�เนินงานอยูแ
่ ละที่อยูร
่ ะหว่างการพ ัฒนาในเอเชีย มิถน
ุ ายน 2021
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ประเทศ

้ เพลิงฟอสซิลทัว่ โลก องค์กรติดตามพลังงานโลก
แหล่งข ้อมูล: โครงการติดตามโครงสร ้างพืน
้ ฐานทีใ่ ช ้เชือ
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กับดั กที่พ งึ ระวั งจากโครงการก๊าซในเอเชีย

สถานการณ์นี้ IPCC พบว่า หากใช ้ระดับในปี 2010 เป็ นตัวตัง้
พลังงานหลักจากการใช ้ก๊าซควรลดลง 25% ภายในปี 2030
และ 74% ภายในปี 2050 (IPCC 2019)

ความต ้องการพลังงานลดลงจนถึงปี 2050 ในขณะทีม
่ าตรฐาน
การครองชีพสูงขึน
้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในซีกโลกใต ้” พร ้อม
ทัง้ มีการใช ้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอนเพียงเล็กน ้อย ใน

ปัญหาทางเศรษฐกิจ
่ งทางการเงิน
การสร ้างโครงสร ้างพืน
้ ฐานด ้านก๊าซมีความเสีย
่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในธุรกิจพลังงาน ซึงพลังงานหมุนเวียนมี
ต ้นทุนทีล
่ ดลงอย่างรวดเร็ว แผนงานทีจ
่ ะทุม
่ เงินหลายแสน
ล ้านดอลลาร์ในโครงสร ้างพืน
้ ฐานด ้านก๊าซแห่งใหม่ในเอเชีย
่
ล ้วนแต่อาศัยสมมติฐานทีว่ า่ ก๊าซเป็ นตัวเลือกทีค
่ ุ ้มค่าและเชือ
ถือได ้มากทีส
่ ด
ุ ในการผลิตไฟฟ้ า ทว่าสมมติฐานดังกล่าวไม่ม ี
ความถูกต ้องอีกต่อไป เนือ
่ งจากพลังงานสะอาดมีต ้นทุนทีล
่ ด
ลงอย่างรวดเร็ว—มากกว่า 90% นับตัง้ แต่ปี 2009 เป็ นต ้นมา
รูปที่ 6 แสดงการเพิม
่ กำ�ลังผลิตไฟฟ้ าจากก๊าซตามแผนทีว่ าง
ไว ้ในเอเชีย

ขึน
้ 50% ภายในปี 2030 จนสูงถึง 300 เทราวัตต์-ชัว่ โมง
(TWh) ในขณะทีค
่ าดว่า ปริมาณการใช ้ไฟฟ้ าในเวียดนาม
จะเพิม
่ ขึน
้ เกือบสองเท่าภายในปี 2035 มากถึง 388 TWh
(OIES 2020) แม ้กระนัน
้ โครงการก๊าซจำ�นวนมากทีว่ างแผน
ไว ้ก็ไม่มค
ี วามจำ�เป็ นต่อการตอบสนองความต ้องการของ
หลาย ๆ ประเทศในอนาคต ตัวอย่างเช่น กลุม
่ โรงไฟฟ้ าพลัง
ความร ้อนในบังกลาเทศดำ�เนินการผลิตเพียง 40% ของกำ�ลัง
การผลิตทัง้ หมดในช่วงปี 2019 และ 2020 (IEEFA 2021c)
ในบางประเทศในภูมภ
ิ าคนี้ รัฐบาลช่วยชดเชยรายได ้ทีข
่ อง
บริษัทไฟฟ้ าสูญเสียไปเนือ
่ งจากกำ�ลังการผลิตส่วนเกิน ใน
ปากีสถาน ประมาณกันว่า การช่วยชดเชยดังกล่าวจะทำ�ให ้
รัฐบาลต ้องเสียค่าใช ้จ่าย 1 หมืน
่ ล ้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
ภายในปี 2023 (IEEFA 2021d)

การผลิตไฟฟ้ าเป็ นปั จจัยขับเคลือ
่ นหลักในการพัฒนา
โครงสร ้างพืน
้ ฐานด ้านก๊าซแห่งใหม่ในประเทศส่วนใหญ่ของ
ทวีปเอเชีย (จีนและอินเดียเป็ นข ้อยกเว ้น โดยทีโ่ ครงสร ้าง
ใหม่ด ้านก๊าซส่วนใหญ่มเี ป้ าหมายเพือ
่ ใช ้ในทางอุตสาหกรรม
เช่น การผลิตเมทานอล และปุ๋ย) ธุรกิจไฟฟ้ ามีบทบาทต่อ
ความต ้องการก๊าซทีค
่ าดว่าจะเพิม
่ ขึน
้ ถึง 60% ในตลาด
เกิดใหม่ในเอเชียระหว่างปี 2019 ถึง 2025 ตามข ้อมูลของ
IEA (IEA 2020a) ตัวอย่างเช่น ในอินโดนีเซีย มีการเสนอ
ว่าจะเพิม
่ ขีดความสามารถด ้านก๊าซขึน
้ 6 กิกะวัตต์ เพือ
่ เพิม
่
ปริมาณพลังงาน “สะอาด” ในแผนพลังงานแห่งชาติฉบับร่าง
ในปั จจุบน
ั สำ�หรับปี 2021-2030 (Enerdata 2021) ความ
ต ้องการใช ้ไฟฟ้ ามีปริมาณเพิม
่ ขึน
้ ในพืน
้ ทีส
่ ว่ นใหญ่ของทวีป
เอเชีย ในประเทศไทย คาดกันว่า ปริมาณการใช ้ไฟฟ้ าจะเพิม
่

ขณะนี้้� ผลิิตภััณฑ์์พลัังงานสะอาด (CEP) ซึ่่�งประกอบด้ ้วย
พลัังงานหมุุนเวีียนที่่�มีีการจััดเก็็บและการจััดการด้ ้านการใช้ ้
ไฟฟ้้ า วิ่่�งแซงไฟฟ้้ าที่่�ผลิิตจากก๊๊าซไปหลายช่่วงตััวในหลาย
ภููมิภ
ิ าคของโลก รวมถึึงทวีีปเอเชีีย และคาดว่่าจะสามารถ
แข่่งขัันได้ ้มากขึ้้�นไปอีีก เมื่่�อแผงเซลล์์แสงอาทิิตย์์ พลัังงาน
ลม และการจััดเก็็บมีีต้ ้นทุุนต่ำำ��เรื่่�อย ๆ วัันนี้้� องค์์กรพลัังงาน
ทดแทนระหว่่างประเทศ (IRENA) พบว่่า 62% ของการผลิิต
พลัังงานหมุุนเวีียนทั้้�งหมดทั่่�วโลกหรืือ 162 กิิกะวััตต์์มีีต้ ้นทุุน
ต่ำำ��กว่า่ ตััวเลืือกที่่�เป็็ นเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลชนิิดใหม่่ที่่�ถูกที่่�สุ
ู
ด
ุ การ
ผลิิตพลัังงานหมุุนเวีียนที่่�แข่่งขัันกัับเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลได้ ้มีี

รููปที่่� 6: ขีีดความสามารถของโรงไฟฟ้้ าพลัังก๊๊าซที่่�ดำำ�เนิินงานอยู่่�และที่่�อยู่่�ระหว่่างการพััฒนาในเอเชีีย มิิถุน
ุ ายน 2021
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ประเทศ

แหล่่งข้ ้อมููล: องค์์กรติิดตามพลัังงานโลก โครงการติิดตามข้ ้อมููลโรงไฟฟ้้ าพลัังก๊๊าซทั่่�วโลก กัันยายน 2021
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ส่่วนแบ่่งเพิ่่�มขึ้้�นสองเท่่าในปีี 2020 เมื่่�อเทีียบกัับปีีที่่�ผ่า่ นมา
(IRENA 2021b) BNEF คาดการณ์์ว่า่ ภายในปีี 2050 ต้ ้นทุุน
เฉลี่่�ยตลอดอายุุโครงการโรงไฟฟ้้ าทั่่�วโลกสำำ�หรัับแผงเซลล์์
แสงอาทิิตย์์ พลัังงานลมบนบก และพลัังงานลมนอกชายฝั่่�ง
จะลดลงอีีก 70%, 50% และ 45% ตามลำำ�ดับ
ั (ETC 2021)
การเพิ่่�มการจััดเก็็บและการจััดการด้ ้านการใช้ ้ไฟฟ้้ าจะช่่วยให้ ้มีี
ความคุ้้�มทุุนมากขึ้้�น โดยการเพิ่่�มอััตราความสามารถในการ
ผลิิตพลัังงานหมุุนเวีียน (กล่่าวคืือ กำำ�ลังั ผลิิตที่่�นำำ �ไปใช้ ้จริิง)
สถาบััน Rocky Mountain พบว่่าปีี 2019 เป็็ นปีีคุ้้�มทุุนใน
สหรััฐอเมริิกาเมื่่�อ CEP เริ่่�มวิ่่�งแซงก๊๊าซใหม่่ (RMI 2019)
นอกจากจะมีราคาถูกกว่าและเป็ นมิตรกับสภาพภูมอ
ิ ากาศ
มากกว่าแล ้ว พลังงานหมุนเวียนยังมีข ้อได ้เปรียบด ้านความ
ั เจนเมือ
มัน
่ คงทางพลังงานทีช
่ ด
่ เทียบกับกา๊ ซ ความผันผวน
้ เพลิงหรือปริมาณเชือ
้ เพลิงทีม
ของราคาเชือ
่ อ
ี ยูอ
่ าจทำ�ให ้
โครงการก๊าซมีรายได ้ทีค
่ าดการณ์ไม่ได ้แน่นอน หรือโรง
ไฟฟ้ ามีคา่ ใช ้จ่ายสูงจนรับภาระไม่ไหวในช่วงทีร่ าคาพุง่ สูง
้ เพลิงพุง่ พรวดจาก
ขึน
้ ในปี ทผ
ี่ า่ นมา เราได ้เห็นราคาเชือ
วิกฤตการณ์ตา่ ง ๆ ซึง่ รวมถึงการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19
และเหตุการณ์เรือเกยตืน
้ ขวางคลองสุเอซ

้ ขายทันทีอยูท
ก๊าซธรรมชาติเหลวในเอเชียมีราคาซือ
่ รี่ ะหว่าง
2 ถึง 30 ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึง่ ล ้านหน่วยความร ้อนระบบ
อังกฤษ (MMBtu) ในปี 2020 (S&P Global 2021) ประเทศ
ญีป
่ น
ุ่ ซึง่ เป็ นผู ้นำ �เข ้าก๊าซรายใหญ่แห่งหนึง่ ต ้องประสบกับค่า
ไฟฟ้ าทีพ
่ งุ่ ขึน
้ สูงสุดเป็ นประวัตก
ิ ารณ์ในช่วงทีก
่ า๊ ซขาดแคลน
ทัว่ โลกในเดือนมกราคม 2021 (IEEFA 2021b) เมือ
่ เร็ว
้ ก๊าซ
ๆ นี้ในเดือนกันยายน 2021 ปากีสถานจำ�เป็ นต ้องซือ
ธรรมชาติเหลวในราคา 15 ดอลลาร์ตอ
่ MMBtu ซึง่ เป็ นราคา
สูงสุดนับตัง้ แต่ทป
ี่ ระเทศเริม
่ นำ �เข ้าก๊าซ ทัง้ นี้เพือ
่ หลีกเลีย
่ ง
ปั ญหาไฟดับ (Stapczynski 2021) เป็ นทีค
่ าดกันว่า ตลาด
ก๊าซทัว่ โลกจะมีความผันผวนเพิม
่ ขึน
้ ในช่วงไม่กีป
่ ี ข ้างหน ้า ดัง
ทีส
่ ถาบันวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์พลังงานและการเงิน (IEEFA)
ได ้เขียนไว ้ “ตลาดเกิดใหม่ ซึง่ โดยคำ�จำ�กด
ั ความแล ้วเกือบ
พูดได ้ว่า มีความอ่อนไหวต่อราคามากกว่า จะพบกับปั ญหา
ด ้านราคาในอีกไม่ช ้านี้ ตลาดเหล่านัน
้ อาจพบว่าเครือ
่ งกำ�เนิด
ไฟฟ้ าพลังก๊าซทีต
่ ด
ิ ตัง้ ไว ้ใหม่นัน
้ มีการใช ้งานน ้อยเกินไป แต่
ลูกค ้าก๊าซและไฟฟ้ าจะเสียภาษี เพิม
่ ขึน
้ ” IEEFA ได ้ประมาณ
การว่า โครงการโรงไฟฟ้ าพลังก๊าซมูลค่า 5 หมืน
่ ล ้านดอลลาร์
สหรัฐทีเ่ สนอไว ้ในเวียดนาม บังกลาเทศ และปากีสถาน มี
่ งทีจ
ความเสีย
่ ะถูกยกเลิกเนือ
่ งจากก๊าซธรรมชาติเหลวมีความ
ผันผวนของราคาเพิม
่ ขึน
้ เรือ
่ ย ๆ (IEEFA 2021a)

พลังงานหมุนเวียน: ทางรอดที่เป็นไปได้ในเอเชีย
ดัังที่่�กล่่าวไว้ ้ในส่่วนอื่่�นของรายงานฉบัับนี้้� พลัังงานหมุุนเวีียน
ในภููมิภ
ิ าคส่่วนใหญ่่ของโลกในปัั จจุุบัน
ั มีีหรืือจะมีีราคาที่่�ถููก
กว่่าก๊๊าซธรรมชาติิ แผงเซลล์์แสงอาทิิตย์์ระดัับสาธารณููปโภค
เป็็ นแหล่่งไฟฟ้้ าที่่�มีีราคาถููกที่่�สุด
ุ ในประเทศจีีนและอิินเดีีย
(BNEF 2021) ในเกาหลีีใต้ ้ พลัังงานหมุุนเวีียนสามารถ
แข่่งขัันกัับโรงไฟฟ้้ าพลัังก๊๊าซแห่่งใหม่่ได้ ้แล้ ้ว และคาดว่่าจะ
สามารถแข่่งขัันกัับโรงไฟฟ้้ าพลัังก๊๊าซที่่�มีีอยู่่�แล้ ้วได้ ้ไม่่เกิิน
ช่่วงต้ ้นปีี 2023 (Carbon Tracker 2020) การรอเพื่่�อสร้ ้าง
ในภายหลัังจะทำำ�ให้ ้เกิิดความได้ ้เปรีียบทางการเงิินเพีียง
เล็็กน้ ้อยเท่่านั้้�น IRENA คาดการณ์์ไว้ ้ว่่า โครงการพลัังงาน
หมุุนเวีียนที่่�ประเทศตลาดเกิิดใหม่่สร้ ้างขึ้้�นในปีี 2020 จะช่่วย
ประหยััดเงิินได้ ้มากถึึง 1.56 แสนล้ ้านดอลลาร์์ตลอดอายุุ
การใช้ ้งาน (IRENA 2021b) ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น การเพิ่่�มปริิมาณ
พลัังงานหมุุนเวีียนในขณะนี้้ยั
� งั เป็็ นแนวทางที่่�ทำำ�ให้ ้บรรลุุเป้้ า
หมายการลดปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็ นศููนย์์โดยมีีค่่า
ใช้ ้จ่่ายต่ำำ��กว่า่ และเร็็วกว่่า เมื่่�อเทีียบกัับการสร้ ้างและทยอย
เลิิกใช้ ้โครงสร้ ้างพื้้�นฐานด้ ้านเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลแห่่งใหม่่ใน
ภายหลััง
แม้ ้แต่่การจััดหาพลัังงานที่่�ยืืดหยุ่่�น พลัังงานหมุุนเวีียนก็็
เป็็ นทางเลืือกที่่�ดีี โรงไฟฟ้้ าพลัังก๊๊าซแบบยืืดหยุ่่�นที่่� “ผลิิต
เมื่่�อมีีความต้ ้องการใช้ ้ไฟฟ้้ าสููง” มีีราคาแพงกว่่าเพราะ
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ประสิิทธิิภาพต่ำำ��กว่า่ และต้ ้องใช้ ้ก๊๊าซมากกว่่า Lazard พบว่่า
โรงไฟฟ้้ าพลัังก๊๊าซที่่�ผลิิตเมื่่�อมีีความต้ ้องการใช้ ้ไฟฟ้้ าสููงมีี
ต้ ้นทุุนตลอดอายุุโครงการโรงไฟฟ้้ าโดยไม่่ได้ ้รัับเงิินอุุดหนุุน
อยู่่�ที่่� 175 ดอลลาร์์ต่อ
่ เมกะวััตต์์-ชั่่�วโมง (MWh) เทีียบกัับ
40 ดอลลาร์์/เมกะวััตต์์-ชั่่�วโมงในกรณีีพลัังงานลม และ 37
ดอลลาร์์/เมกะวััตต์์-ชั่่�วโมงในกรณีีของแผงเซลล์์แสงอาทิิตย์์
แบบผลึึกระดัับสาธารณููปโภค (Lazard 2020) นอกจากนี้้�
แบตเตอรี่่�ยัังเหมาะกัับความผัันผวนของพลัังงานในระยะสั้้�น
(1-4 ชั่่�วโมง) มากกว่่าด้ ้วย
ประเทศในเอเชีียส่่วนใหญ่่มีีแหล่่งทรััพยากรหมุุนเวีียนที่่�เพีียง
พอ Carbon Tracker พบว่่าประเทศจีีน อิินเดีีย เวีียดนาม
และไทยมีีแหล่่งพลัังงานแสงอาทิิตย์์และพลัังงานลม
มากกว่่าปริิมาณพลัังงานทั้้�งหมดที่่�ต้ ้องการใช้ ้ 10 ถึึง 100
เท่่า ส่่วนอิินโดนีีเซีีย ลาว และกััมพููชามีีมากกว่่า 100 เท่่า
เนื่่�องจากพลัังงานหมุุนเวีียนมีีต้ ้นทุุนที่่�ลดลงอย่่างรวดเร็็ว การ
ใช้ ้ประโยชน์์จากทรััพยากรเหล่่านี้้จึ
� งึ ช่่วยให้ ้คุ้้�มทุุนได้ ้อย่่าง
รวดเร็็ว ในทางเทคนิิคแล้ ้ว ครึ่่�งหนึ่่�งของทรััพยากรหมุุนเวีียน
ทั้้�งหมดที่่�มีีอยู่่�ทั่่�วโลกขณะนี้้อ
� าจนำำ �ไปใช้ ้ประโยชน์์ทาง
เศรษฐกิิจได้ ้ ในตอนปลายทศวรรษนี้้� อาจมีีการนำำ �ทรััพยากร
ดัังกล่่าวทั้้�งหมดไปใช้ ้ในทางเศรษฐกิิจถึึง 90% (Carbon
Tracker 2021b) นอกจากนี้้� การมีีทรััพยากรหมุุนเวีียนให้ ้
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ใช้ ้งานได้ ้ทั่่�วทุุกพื้้น
� ที่่�ทางภููมิศ
ิ าสตร์์ ยัังอำำ�นวยประโยชน์์ต่อ
่
การกระจายการผลิิตที่่�ทำำ�ให้ ้เข้ ้าถึึงพลัังงานได้ ้มากขึ้้�นด้ ้วย
ข้ ้อมููลของสถาบัันนานาชาติิเพื่่�อการพััฒนาแบบยั่่�งยืืน (IISD)
ระบุุว่า่ พลัังงานหมุุนเวีียนมีีความเหมาะสมกัับประเทศกำำ�ลังั
พััฒนาจำำ�นวนมาก เช่่น ประเทศในทวีีปเอเชีีย เนื่่�องจาก
“ประเทศเหล่่านั้้�นมัักมีีทรััพยากรแสงแดดและ/หรืือทรััพยากร
ลมเพีียงพอ...และการพััฒนาแบบแยกส่่วนก็็สอดคล้ ้องกัันดีี
กัับทำำ�เลที่่�ตั้้�งและเวลาที่่�มีีความต้ ้องการเพิ่่�มขึ้้�น ทั้้�งนี้้ร� วมถึึง
การจ่่ายกระแสไฟฟ้้ าไปยัังประชากรในชนบทที่่�ห่่างไกลด้ ้วย”
(IISD 2021)
แม้ ้ว่่าเทคโนโลยีีด้ ้านพลัังงานหมุุนเวีียนจะผลิิตไฟฟ้้ าได้ ้ไม่่
สม่ำำ��เสมอตลอดเวลา เนื่่�องจากความเร็็วลมและความเข้ ้ม
ของแสงอาทิิตย์์มีีการแปรปรวนตามธรรมชาติิ แต่่ก็ส
็ ามารถ
จััดการกัับความไม่่สม่ำำ��เสมอได้ ้ด้ ้วยวิิธีีแก้ ้ปัั ญหาทางเทคนิิค
นโยบาย และระเบีียบข้ ้อบัังคัับที่่�มีีอยู่่�แล้ ้ว แม้ ้จะมีีการปรัับ
ใช้ ้พลัังงานหมุุนเวีียนในอััตราที่่�สููงก็็ตาม คณะกรรมการ
ปรัับเปลี่่�ยนพลัังงานระบุุว่า่ “การประยุุกต์ใ์ ช้ ้เทคโนโลยีี
และแนวทางใหม่่ ๆ สู่่�การปฏิิบัติ
ั งิ านของระบบ โดยมีีการ
ออกแบบตลาดพลัังงานที่่�เหมาะสมไว้ ้รองรัับ” จะทำำ�ให้ ้ “มีี
ความเป็็ นไปได้ ้และคุ้้�มค่่า” ที่่�จะบรรลุุอัต
ั ราการเพิ่่�มส่่วนแบ่่ง
พลัังงานหมุุนเวีียนที่่�มีีความผัันผวน 75-90% ตลาดบาง
แห่่งมีีการดำำ�เนิินการด้ ้วยอััตราการเพิ่่�มส่่วนแบ่่งพลัังงาน
หมุุนเวีียนที่่�มีีความผัันผวนในระดัับตั้้ง� แต่่ 30% ขึ้้�นไปอยู่่�
แล้ ้ว เช่่น เดนมาร์์ก และอุุรุกวั
ุ ย
ั หลายภููมิภ
ิ าคในประเทศ
จีีนมีีการดำำ�เนิินงานในระดัับ 15-20% (ETC 2021) โดย

เฉลี่่�ยแล้ ้ว ตลาดเกิิดใหม่่นอกประเทศจีีนมีีอััตราการเพิ่่�มส่่วน
แบ่่งพลัังงานหมุุนเวีียนเท่่ากัับ 4.1% ในปีี 2020 (Carbon
Tracker 2021a)
โรงไฟฟ้้ าพลัังงานหมุุนเวีียนทั่่�วทั้้�งทวีีปเอเชีียมีีการพััฒนา
ที่่�ก้ ้าวหน้ ้าไปอย่่างรวดเร็็ว เวีียดนามเริ่่�มต้ ้นจากการติิดตั้้�ง
แผงเซลล์์แสงอาทิิตย์์เพีียงเล็็กน้ ้อย แล้ ้วขยัับขึ้้น
� ไปที่่� 4.8
กิิกะวััตต์์ ในปีี 2019 และ 11.5 GW ในปีี 2020 (Ha 2021)
ร่่างแผนพััฒนาพลัังงานฉบัับที่่� 8 ของประเทศคาดว่่า จะมีี
พลัังงานหมุุนเวีียนในสััดส่่วนประมาณ 25% ของพลัังงาน
แบบผสมผสานของประเทศภายในปีี 2030 ซึ่่�งมากกว่่าการ
ผลิิตจากโรงไฟฟ้้ าที่่�ใช้ ้น้ำำ� �มัน
ั และก๊๊าซ (Huong 2021) ใน
ปีีที่่�ผ่่านมา พม่่าเรีียกประกวดราคาพลัังงานแสงอาทิิตย์์
ขนาด 1 กิิกะวััตต์์ และมีีผู้้�ยื่่�นเสนอราคาระหว่่าง 35 ดอลลาร์์
สหรััฐ/เมกะวััตต์์ ถึึง 51 ดอลลาร์์สหรััฐ/เมกะวััตต์์ ซึ่่�งเป็็ นต้ ้น
ทุุนที่่�แข่่งขัันกัับก๊า๊ ซได้ ้ไม่่ยาก (Bellini 2020) เมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้�
เกาหลีีใต้ ้ประกาศเกี่่�ยวกัับโครงการกัังหัันลมนอกชายฝั่่�ง
ขนาด 8.2 กิิกะวััตต์์ ซึ่่�งจะเป็็ นขนาดใหญ่่ที่่�สุด
ุ ในโลก (กอง
บรรณาธิิการของ Renewable Energy World 2021)
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงพลัังงานของบัังกลาเทศตั้้�งเป้้ าหมาย
ที่่�จะจััดหาพลัังงานไฟฟ้้ า 40% จากแหล่่งพลัังงานหมุุนเวีียน
ภายในปีี 2041 (Dhaka Tribune staff 2021) ส่่วนรััฐบาล
ญี่่�ปุ่่� นประกาศถึึงเป้้ าหมายในการผลิิตไฟฟ้้ า 10 กิิกะวััตต์์ จาก
กัังหัันลมนอกชายฝั่่�งภายในปีี 2030 และ 30-45 กิิกะวััตต์์
ภายในปีี 2040 (Okutsu และคณะ 2021)

รูปที่ 7: ต้นทุนเฉลย
ี่ ตลอดอายุโครงการสำ�หร ับพล ังงานหมุนเวียนเทียบก ับก๊าซ
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แหล่งข ้อมูล: การวิเคราะห์ของ Lazard แสดงต ้นทุนเฉลีย
่ ของพลังงานตลอดอายุโครงการ - เวอร์ชน
่ ำ �เสนอไว ้ในรูปนี้เป็ นค่าเฉลีย
่ ทัว่ โลกสำ�หรับการผลิตไฟฟ้ า
สาธารณูปโภคทีไ่ ม่ได ้รับเงินอุดหนุน

GLOBAL ENERGY MONITOR

รายงาน | ตุลาคม 2021 | 14

กับดั กที่พ งึ ระวั งจากโครงการก๊าซในเอเชีย

ั ัศน์ของอุตสาหกรรมก๊าซ: เอเชย
ี ในฐานะศูนย์กลางตลาดก๊าซ
วิสยท
ธรรมชาติเหลวแห่งใหม่ที่โลกหลีกเลี่ยงไม่ได้ ้
อุุตสาหกรรมก๊๊าซได้ ้รัับผลกระทบทางลบมากขึ้้�นจากพลัังงาน
หมุุนเวีียนที่่�มีีราคาต่ำำ��และการตื่่�นตััวของสาธารณชนเกี่่�ยวกัับ
ั ทััศน์์ให้ ้เห็็นโลก
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ จึึงสร้ ้างวิิสัย
ที่่�มีีการใช้ ้ก๊๊าซเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วต่่อเนื่่�องไปเป็็ นเวลาหลาย
ทศวรรษ โดยมีีเอเชีียกรุุยทางนำำ �หน้ ้า ดัังที่่�แสดงในรููปที่่� 8
การกระจายตััวของโครงสร้ ้างพื้้�นฐานการนำำ �เข้ ้าก๊๊าซธรรมชาติิ
ั
เหลว ทั้้�งที่่�มีีอยู่่�แล้ ้วและที่่�วางแผนไว้ ้ สะท้ ้อนให้ ้เห็็นถึึงวิิสัย
ทััศน์์ที่่�ว่า่ ความต้ ้องการใช้ ้ก๊๊าซมีีปริิมาณเพิ่่�มขึ้้�นทั่่�วโลกอย่่าง
รวดเร็็ว โดยมีีทวีีปเอเชีียเป็็ นผู้้�นำำ �
รููปที่่� 8: ขีีดความสามารถการนำำ�เข้้าก๊๊าซธรรมชาติิเหลวใน
เอเชีียเทีียบกั ับภููมิภ
ิ าคอื่่�นในโลก (ล้้านตั ันต่่อปีี )
1000
อยู่ระหว่างการ
พัฒนา

mpta

750

ดำเนินงานอยู่

500
250
0

เอเชีย

ภูมิภาคอื่นในโลก

แหล่่งข้ ้อมููล: องค์์กรติิดตามพลัังงานโลก โครงการติิดตามโครงสร้ ้างพื้้�นฐานที่่�ใช้ ้
เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลทั่่�วโลก มิิถุน
ุ ายน 2021

Wood Mackenzie คาดการณ์วา่ ทวป
ี เอเชียมป
ี ริมาณความ
ตองการใช
้
ก๊้ าซธรรมชาติเหลวเพิมขึ
่ น้ โดยคิดเป็ น 95% ของ
ความตองการทั
้
ว่ โลกระหว่างปี 2020 ถึง 2022 (Wood
Mackenzie 2021) ความตองการใช
้
ก๊้ าซในเอเชีย โดยเฉพาะ
อย่างยิงก๊
่ าซธรรมชาติเหลว มป
ี ริมาณเพิมขึ
่ นเร็
้ วกว่าทใดในโลก
ี่
บริษัทเชลล์คาดการณ์วา่ ทวป
ี เอเชียจะยังคงมป
ี ริมาณความ
ตองการใช
้
ก๊้ าซธรรมชาติเหลวเพิมขึ
่ นมากท
้
สุ
ี่ ดในโลกต่อไปอีก
นานหลายทศวรรษ โดยคิดเป็ น 75% ภายในปี 2040 (Shell
2021) IEA คาดการณ์วา่ ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในเอเชีย
เช่น บังกลาเทศ ปากีสถาน ไทย และเวยี ดนาม จะเป็ นตัวขับ
เคลือนหลั
่
กในการเพิมปริมาณการนำ
่
�เขาก๊
้ าซธรรมชาติเหลวทัว่
่
โลก ซึงสอดคล
องกั
้ บโครงการทางอุตสาหกรรม ขอมู
้ ลของ IEA
ระบุวา่ ตลาดเกิดใหม่ในเอเชียจะเป็ นมีบทบาทสำ�คัญทสุ
ี่ ดเป็ น
อันดับสองในดานการเพิ
้
มปริมาณความต
่
องการใช
้
ก๊้ าซทัว่ โลก
ตังแต่
้ ปจ
ั จุบน
ั จนถึงปี 2025 (IEA 2020a)
การเพิมปริ
่ มาณความตองการในเอเชี
้
ยมีความสำ�คัญทีส
่ ด
ุ
ต่อกลยุทธ์ทางการคาของผู
้
ส่้ งออกและผูค้ าก๊
้ าซ เช่น
สหรัฐอเมริกา และญีป
่ น
ุ่ โดยทัว่ ไปแลว้ ความพยายามของ
ประเทศเหล่านี้และประเทศอืน
่ ๆ เป็ นส่วนหนึง่ ของแนวโน ้มใน
วงกวาง
้ เนือ
่ งจากอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติพยายามทจี่ ะปรับ
เปลีย่ นโครงสร ้างของตัวเอง จากกลุม
่ ตลาดระดับภูมภ
ิ าคไปสู่

รูปที่ 9: สถานีร ับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวที่อยูร่ ะหว่างการพ ัฒนาท ่วั โลก

สถานีนำ�เข ้าก๊าซธรรมชาติเหลว:
= ระหว่างก่อสร ้าง
= เสนอไว ้
สถานีสง่ ออกก๊าซธรรมชาติเหลว:
= ระหว่างก่อสร ้าง
= เสนอไว ้

แหล่่งข้ ้อมููล: องค์์กรติิดตามพลัังงานโลก โครงการติิดตามโครงสร้ ้างพื้้�นฐานที่่�ใช้ ้เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลทั่่�วโลก มิิถุน
ุ ายน 2021
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ระบบสากลทัว่ โลกทีค
่ รอบคลุมกวางขึ
้ นและมี
้
ลก
ั ษณะครบวงจร
มากกว่าเดิม
สหรััฐอเมริิกาพยายามที่่�จะเพิ่่�มการส่่งออกก๊๊าซ ทั้้�ง ๆ ที่่�ภายใน
ประเทศเองยัังมีีปัั ญหากัับอุต
ุ สาหกรรมการขุุดเจาะด้ ้วยน้ำำ��แรง
ดัันสููงผสมสารเคมีีและทราย ก่่อนหน้ ้านี้้� สหรััฐฯ อยู่่�ใน
ตำำ�แหน่่งที่่�จะเป็็ นผู้้�ส่่งออกก๊๊าซรายใหญ่่ที่่�สุด
ุ ของโลกภายใน
ปีี 2024 ก่่อนเกิิดการระบาดใหญ่่ของโรคโควิิด-19 ซึ่่�งส่่งผล
ให้ ้ราคาก๊๊าซตกต่ำำ�� และสร้ ้างความเสีียหายใหญ่่หลวงให้ ้กัับ
การลงทุุนในด้ ้านสถานีีส่่งออกและระบบท่่อส่่งก๊๊าซที่่�ติิดตั้้�ง
ใหม่่ (GEM 2021b) แต่่กระนั้้�นก็็ตาม การส่่งออกก๊๊าซ
ธรรมชาติิเหลวของสหรััฐฯ ไปยัังเอเชีียยัังคงเพิ่่�มขึ้้�น 67%
ในปีี 2020 โดยมีีเกาหลีีใต้ ้ ญี่่�ปุ่่� น และจีีนเป็็ นจุุดหมายปลาย
ทางหลััก (Boudreau 2021)

ั ญาณทีพ
ขณะนี้มส
ี ญ
่ อบอกได ้ว่า อุตสาหกรรมก๊าซเริม
่ มอง
เห็นลางบอกเหตุแล ้ว เนือ
่ งจากภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ
และรัฐบาลทัว่ โลกต่างตระหนักเพิม
่ ขึน
้ เรือ
่ ย ๆ ถึงความ
จำ�เป็ นในการปรับเปลีย
่ นไปสูเ่ ศรษฐกิจทีม
่ ีการลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็ นศูนย์ Quartz เรียกการขยายตัวของ
โครงสร ้างพืน
้ ฐานด ้านก๊าซทัว่ โลกในปั จจุบน
ั นี้ไว ้อย่างเหมาะ
้ เพลิงฟอสซิลอันยิง่ ใหญ่ครัง้
สมว่า เป็ น “ยุคตืน
่ ทองจากเชือ
สุดท ้าย” นักวิเคราะห์ตลาดน�มั
้ำ นจากศูนย์ยท
ุ ธศาสตร์และ
การศึกษานานาชาติกล่าวว่า “คนเริม
่ ตระหนักกน
ั ว่า นีอ
่ าจเป็ น
โอกาสสุดท ้ายแล ้ว...ถ ้าคุณไม่เปิ ดไฟเขียวให ้โครงการใน
อีกไม่กีป
่ ี ข ้างหน ้า คุณอาจจะไม่มโี อกาสเปิ ดไฟเขียวให ้กับ
โครงการใด ๆ อีกเลย” (McDonnell 2020) เมือ
่ พิจารณาจาก
มุมมองของผู ้ผลิตและผู ้ค ้าก๊าซ การสร ้างโครงการก๊าซใน
เอเชียและการสร ้างขึน
้ ในขณะนี้อาจเป็ นปั จจัยทีส
่ ำ�คัญทีส
่ ด
ุ
ในการทำ�ให ้แน่ใจว่าจะมีความต ้องการก๊าซในอนาคต

่ ยสง
่ เสริมการขยายต ัวของก๊าซอย่างไร
นโยบายสาธารณะและการเงินชว
้ เชิงทางการทูตเพือ
คณะรัฐบาลของโดนัลด์ ทรัมป์ อาศัยชัน
่
ผลักดันการใช ้ก๊าซธรรมชาติเหลวในเอเชีย จนรัฐบาลญีป
่ น
ุ่
้ ก๊าซธรรมชาติเหลวจากสหรัฐฯ และลงทุน
รับปากว่าจะซือ
ในโครงสร ้างพืน
้ ฐานของสหรัฐฯ พร ้อมทัง้ ให ้ทุนสนับสนุน
้ ก๊าซ
คณะผู ้แทนการค ้าและโครงการวิจัยเพือ
่ ยกระดับการซือ
ธรรมชาติเหลวในเวียดนาม (GEM 2020, Boudreau 2021)
แต่ขณะนี้ คณะรัฐบาลภายใต ้ประธานาธิบดีโจ ไบเดนยังไม่
แสดงท่าทีทแ
ี่ น่นอนต่อการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว เมือ
่
เร็ว ๆ นี้ กระทรวงพลังงานภายใต ้รัฐบาลชุดนี้ได ้ประกาศว่า
จะประเมินการปล่อยมลพิษตลอดอายุการใช ้งานทีเ่ กี่ยวข ้อง
กับโครงการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวทีเ่ สนอไว ้ ในฐานะ
ทีเ่ ป็ นส่วนหนึง่ ของการพิจารณาตรวจสอบด ้านสิง่ แวดล ้อม
แต่ยงั ไม่ได ้ดำ�เนินการใด ๆ เพือ
่ บังคับใช ้การพิจารณาตรวจ
สอบดังกล่าวกับโครงการส่งออกอืน
่ ๆ ทีเ่ สนอไว ้มากกว่า 20
โครงการ นอกจากนัน
้ ยังประกาศด ้วยว่า จะยกเลิกเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลหรือสิง่ จูงใจอืน
่ ๆ สำ�หรับโครงสร ้างพืน
้ ฐานก๊าซ
ธรรมชาติเหลวทัว่ โลก พร ้อมทัง้ ส่งสัญญาณคัดค ้านการขยาย
ตัวของก๊าซธรรมชาติเหลว หรือดำ�เนินการอืน
่ ๆ ทีจ
่ ะลดการ
ส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวในระดับทีม
่ น
ี ัยสำ�คัญ (Anchondo
2021)
การใช ้ก๊าซธรรมชาติเหลวในปริมาณทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ทัว่ โลกมีความ
สำ�คัญอย่างยิง่ ต่อกลยุทธ์ของญีป
่ น
ุ่ ซึง่ เป็ นผู ้ค ้าและผู ้นำ �เข ้า
รายใหญ่ ซึง่ พยายามเพิม
่ เสถียรภาพของตลาดก๊าซธรรมชาติ
เหลวทีผ
่ ันผวนทัว่ โลก ญีป
่ นเป็
ุ่
นหนึง่ ในผู ้ให ้ทุนสนับสนุน
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โครงการก๊าซนอกประเทศทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ระหว่างเดือนมกราคม
2017 ถึงเดือนมิถน
ุ ายน 2020 สถาบันการเงินทัง้ ภาครัฐและ
เอกชนของญีป
่ นได
ุ่
้ให ้ทุนสนับสนุนสถานีรับ-จ่าย เรือบรรทุก
และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศอืน
่ ๆ เป็ นมูลค่า
อย่างน ้อย 2.34 หมืน
่ ล ้านเหรียญสหรัฐ (GEM 2020) ในเดือน
มิถน
ุ ายน ญีป
่ นให
ุ่
้คำ�มัน
่ ว่า ทัง้ ภาครัฐและเอกชนจะมอบความ
ช่วยเหลือทางการเงินจำ�นวน 1 หมืน
่ ล ้านเหรียญสหรัฐให ้แก่
โครงการ "ลดคาร์บอน" ในเอเชีย ซึง่ รวมถึงการปรับเปลีย
่ น
จากถ่านหินเป็ นก๊าซด ้วย (Reuters Staff 2021a) เกาหลีใต ้
เป็ นผู ้ค ้าและผู ้นำ �เข ้าก๊าซรายใหญ่อ ีกรายหนึง่ ทีไ่ ด ้มอบเงิน
สนับสนุนโครงการก๊าซธรรมชาติเหลวเป็ นจำ�นวนมาก โดย
ผ่านทางสถาบันการเงินสาธารณะ ผลการวิจัยของ Solutions
for Our Climate แสดงว่า ในช่วงเวลาสิบปี ทผ
ี่ า่ นมา ธนาคาร
เพือ
่ การส่งออกและนำ �เข ้าของเกาหลี บริษัท Korea Trade
Insurance Corporation และธนาคารเพือ
่ การพัฒนาแห่ง
เกาหลี ได ้มอบเงินทุนสนับสนุนในการต่อเรือขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติเหลว เป็ นจำ�นวนถึง 2.31 หมืน
่ ล ้านดอลลาร์สหรัฐ
(SFOC 2021)
เงิินทุุนส่่วนใหญ่่สำำ�หรัับการขยายโครงสร้ ้างพื้้�นฐานด้ ้านก๊๊าซ
ในเอเชีียมาจากรััฐบาลเอง โดยผ่่านทางสถาบัันการเงิิน
สาธารณะ ธนาคารเพื่่�อการพััฒนาแบบพหุุภาคีี ธนาคารเพื่่�อ
การพััฒนาแบบทวิิภาคีี และหน่่วยงานสิินเชื่่�อเพื่่�อการส่่งออก
ยัังคงสนัับสนุุนการพััฒนาด้ ้านก๊๊าซทั่่�วโลกอย่่างต่่อเนื่่�อง
รายงานล่่าสุุดจาก IISD แสดงให้ ้เห็็นถึึงการให้ ้ทุุนสนัับสนุุน

รายงาน | ตุลาคม 2021 | 16

กับดั กที่พ งึ ระวั งจากโครงการก๊าซในเอเชีย

จากภาครััฐแก่่โครงการก๊๊าซในประเทศที่่�มีีรายได้ ้ต่ำำ��และปาน
กลางทั่่�วทั้้�งเอเชีีย โอเชีียเนีีย ยุุโรป แอฟริิกา ละติินอเมริิกา
และแคริิบเบีียน IISD พบว่่าประเทศต่่าง ๆ ได้ ้รัับทุน
ุ สนัับสนุุน
โครงการก๊๊าซมากกว่่าโครงการที่่�เป็็ นพลัังงานแบบอื่่�น และ
โครงการก๊๊าซได้ ้รัับทุน
ุ สนัับสนุุนจากภาครััฐมากกว่่าพลัังงาน
ลมหรืือพลัังงานแสงอาทิิตย์์ถึงึ 4 เท่่า ทุุนสนัับสนุุนจากภาค
รััฐดัังกล่่าวมีีความสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�งต่่อความสำำ�เร็็จของโครงการ
พลัังงานที่่�มีีต้ ้นทุุนสููง โดยทั่่�วไป แม้ ้ว่่าทุุนสนัับสนุุนระหว่่าง
ประเทศจะคิิดเป็็ นสััดส่่วนเล็็กน้ ้อยเมื่่�อเทีียบกัับจำำ�นวนเงิินทุุน
ทั้้�งหมด แต่่ก็เ็ ป็็ นการส่่งสััญญาณที่่�แสดงถึึงความเชื่่�อมั่่�นใน
ศัักยภาพของโครงการที่่�ส่่งเสริิมให้ ้มีีการลงทุุนจากภาค
เอกชน (IISD 2021) ข้ ้อมููลของ IEA แสดงว่่า ทุุนสนัับสนุุน
และนโยบายภาครััฐที่่�สนัับสนุุนโครงการก๊๊าซในประเทศต่่าง ๆ
ในเอเชีียจะเป็็ นปัั จจััยหลัักที่่�กำำ�หนดว่่า ความต้ ้องการก๊๊าซทั่่�ว
โลกจะเพิ่่�มขึ้้�นไปเรื่่�อย ๆ จนถึึงประมาณปีี 2030 หรืือไม่่ (IEA
)c0202

2) ข ้อมูลของ OCI ระบุวา่ เพียงแค่ 4% ของทุนสนับสนุน
นี้เท่านัน
้ ทีม
่ อบให ้แก่โครงการก๊าซทีช
่ ว่ ยให ้มีการเข ้าถึง
พลังงานเพิม
่ มากขึน
้ ก๊าซไม่ใช่พลังงานทีเ่ หมาะสมในการเพิม
่
การเข ้าถึงพลังงาน ทัง้ นี้เนือ
่ งจากประชากร 85% ทัว่ โลกที่
ไม่มไี ฟฟ้ าใช ้อาศัยอยูใ่ นพืน
้ ทีช
่ นบท พลังงานหมุนเวียนเป็ น
ตัวเลือกทีเ่ หมาะสมกว่าในแง่แหล่งผลิตไฟฟ้ าทีก
่ ระจายตัวอยู่
ทัว่ ไป (IISD 2021)
่ งสูงว่า โครงการก๊าซจะได ้รับทุนสนับสนุน
ขณะนี้มค
ี วามเสีย
จากภาครัฐต่อไป ปั จจุบน
ั ธนาคาร ADB อยูใ่ นระหว่างการ
ปรับปรุงนโยบายด ้านพลังงานของตน และฉบับร่างระบุวา่
“อาจให ้ทุนสนับสนุนโครงการก๊าซธรรมชาติ (รวมถึงระบบ
ท่อส่งและจัดจำ�หน่ายก๊าซ สถานีรับ-จ่าย สถานทีจ
่ ัดเก็บ โรง
ไฟฟ้ าพลังก๊าซ ก๊าซธรรมชาติสำ�หรับให ้ความร ้อนและปรุง
อาหาร)” (Pardiker 2021) ในเดือนมิถน
ุ ายน 2021 ธนาคาร
JBIC ได ้ประกาศแผนธุรกิจใหม่ทม
ี่ รี ะยะเวลา 3 ปี จนถึงเดือน
มีนาคม 2024 นายทาดาชิ มาเอดะ ผู ้ว่าการธนาคาร JBIC
กล่าวว่า JBIC จะยังคงให ้ทุนสนับสนุนการพัฒนาในขัน
้ ต ้นน�้ำ
ของก๊าซธรรมชาติเหลวและโครงการผลิตไฟฟ้ าจากก๊าซ
ธรรมชาติตอ
่ ไป (Reuters Staff 2021b) ในเดือนมิถน
ุ ายน
2021 ธนาคารโลกได ้เผยแพร่แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารการเปลีย
่ นแปลง
สภาพภูมอ
ิ ากาศสำ�หรับปี 2021-2025 กลุม
่ ธนาคารโลก
กล่าวว่า แผนนี้เป็ นสัญญาณทีบ
่ อกถึงการปรับเปลีย
่ นไป
สู่ “เศรษฐกิ

จสีเขียวทัง้ หมด” แต่ยงั คงเปิ ดโอกาสให ้เลือก
โครงการก๊าซฟอสซิลเพือ
่ ตอบสนองความต ้องการในการเข ้า
ถึงพลังงาน (World Bank Group 2021)

ฐานข ้อมูล Shift the Subsidies ทีอ
่ งค์การ Oil Change
International (OCI) ประมวลขึน
้ แสดงให ้เห็นถึงลักษณะ
ของทุนสนับสนุนภาครัฐในเอเชียตลอดระยะเวลาไม่กีป
่ ี ท ี่
ผ่านมา (OCI 2021) การพิจารณาฐานข ้อมูลนัน
้ ทำ�ให ้พบ
ว่า ในช่วงปี 2014 ถึง 2018 โครงการก๊าซในเอเชียได ้รับ
ทุนสนับสนุนจากภาครัฐเป็ นจำ�นวน 2.24 หมืน
่ ล ้านดอลลาร์
สหรัฐ โดยมี Export-Import Bank of China, Japan
Bank for International Cooperation (JBIC) และ Asian
Development Bank (ADB) เป็ นหัวเรือใหญ่ (ดูตารางที่

ตารางที่่� 2: สถาบั ันการเงิินสาธารณะที่่มีี
� บทบาทสููงสุุดต่่อโครงการก๊๊าซใน
เอเชีีย (2014-2018)
สถาบัน

ทุนสนับสนุน (พันล้าน
เหรียญสหรัฐ)

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

แหล่่งข้ ้อมููล: ฐานข้ ้อมููล Shift the Subsidy ของ Oil Change International
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บทสรุป
การสร ้างโครงสร ้างพืน
้ ฐานด ้านก๊าซในเอเชียเพิม
่ ขึน
้ ควร
ได ้รับการตรวจสอบอีกครัง้ โดยพิจารณาจากเศรษฐศาสตร์
พลังงานทีเ่ ปลีย
่ นแปลงอย่างรวดเร็ว กลุม
่ ผลิตภัณฑ์พลังงาน
สะอาด เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และพลังงานลม ควบคู่
กับการจัดเก็บและการจัดการด ้านความต ้องการ มีความ
ปลอดภัยมากกว่า และในท ้ายทีส
่ ด
ุ แล ้วยังเป็ นการลงทุนที่
เป็ นประโยชน์มากกว่าด ้วย เอเชียเป็ นเหมือนเครือ
่ งจักรทีข
่ บ
ั
เคลือ
่ นการเติบโต แต่ไม่จำ�เป็ นต ้องเดินเครือ
่ งด ้วยก๊าซ การ
ผันเงินทุนสนับสนุนภาครัฐออกจากโครงสร ้างพืน
้ ฐานด ้านก๊าซ
อาจเป็ นสัญญาณกระตุ ้นการลงทุนภาคเอกชน ซึง่ สอดคล ้อง
ทัง้ กับการลงทุนภาคเอกชนและนโยบายภาครัฐเพือ
่ บรรลุ
เป้ าหมายในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็ นศูนย์ ดัง
ทีแ
่ สดงให ้เห็นแล ้วว่า ขณะนี้ม ีการเปลีย
่ นแปลงทีเ่ กิดขึน
้
อย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมพลังงาน โดยเกิดกระแสต่อต ้าน
พลังงานถ่านหินอย่างรวดเร็วจนน่าทึง่

การสร ้างโครงสร ้างพืน
้ ฐานด ้านก๊าซเพิม
่ ขึน
้ ในเอเชียเป็ นสิง่ ที่
หลีกเลีย
่ งได ้ ตัวอย่างเช่น ในช่วง 5 ปี ทผ
ี่ า่ นมา โรงไฟฟ้ าจาก
ถ่านหินแห่งใหม่ทอ
ี่ ยูใ่ นขัน
้ ตอนการวางแผนในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต ้ มีปริมาณลดลงถึง 80% (GEM 2021a) สถาบัน
ทางการเมืองและการเงิน ภาคประชาสังคม และผู ้ให ้บริการ
พลังงาน มีอำ�นาจในการเปลีย
่ นแปลงแนวทางพลังงานใน
ภูมภ
ิ าคนี้ และด ้วยเหตุผลทีด
่ ี โครงสร ้างพืน
้ ฐานด ้านก๊าซแห่ง
่ งสูงต่อสภาพภูมอ
ใหม่ในเอเชียเป็ นเดิมพันทีม
่ ค
ี วามเสีย
ิ ากาศ
ซึง่ ทำ�ให ้ไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายทีป
่ ระเทศต่าง ๆ มีตอ
่ การ
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็ นศูนย์ โครงสร ้างพืน
้ ฐาน
ด ้านก๊าซแห่งใหม่เป็ นการลงทุนทางเศรษฐกิจทีท
่ ำ�ให ้ภูมภ
ิ าค
่ งด ้วยเช่นกัน เพราะทำ�ให ้ประเทศในภูมภ
มีความเสีย
ิ าคนี้ต ้อง
ตกอยูภ
่ ายใต ้พันธนาการของทรัพยากรจากต่างประเทศ ซึง่ มี
ความผันผวนและถูกพลังงานทางเลือกทีส
่ ะอาดกว่าแซงหน ้า
ไปอย่างรวดเร็ว

ระเบียบวิธ ี
ข ้อมูลเกี่ยวกับโครงสร ้างพืน
้ ฐานด ้านก๊าซในรายงานฉบับนี้
มาจาก โครงการติดตามข ้อมูลโรงไฟฟ้ าพลังก๊าซทัว่ โลก
(โรงไฟฟ้ า) และ โครงการติดตามโครงสร ้างพืน
้ ฐานทีใ่ ช ้
้ เพลิงฟอสซิลทัว่ โลก (สถานีรับ-จ่ายและระบบท่อส่ง)
เชือ
ของ GEM เท่าทีม
่ อ
ี ยูใ่ นเดือนมิถน
ุ ายน 2021
GEM ได ้ทำ�การวิเคราะห์ข ้อมูลจากประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย
ตะวันออก เอเชียใต ้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ดังต่อไปนี้:
บังกลาเทศ บรูไน กัมพูชา จีนกับฮ่องกงและมาเก๊า อินเดีย
อินโดนีเซีย ญีป
่ น
ุ่ ลาว มาเลเซีย พม่า ปากีสถาน ปาปั ว
นิวกินี ฟิ ลป
ิ ปิ นส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต ้ ศรีลงั กา ไต ้หวัน ไทย

ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม
ในการประมาณค่าการปล่อยมลพิษตลอดอายุการใช ้งาน
สูงสุดทางทฤษฎีทเี่ กี่ยวข ้องกับโครงสร ้างพืน
้ ฐานด ้าน
ก๊าซทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนาในเอเชียนัน
้ GEM ได ้ค�ำนวณ
ปริมาณก๊าซทัง้ หมดทีท
่ วีปเอเชียอาจน�ำเข ้าผ่านทางสถานี
รับ-จ่ายก๊าซและระบบท่อส่งทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนา โดย
อาศัยสมมติฐานดังต่อไปนี้: (1) โครงสร ้างพืน
้ ฐานด ้าน
ก๊าซในเอเชียทัง้ หมดทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนาในขณะนี้
จะถูกสร ้างขึน
้ ในภายหลัง (2) มีการใช ้งานโครงสร ้างพืน
้
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ฐานทัง้ หมดเต็มก�ำลังผลิตจนครบอายุการใช ้งาน และ (3)
สถานีรับ-จ่ายก๊าซและระบบท่อส่งทีส
่ ร ้างใหม่มอ
ี ายุการ
ใช ้งาน 50 ปี เนือ
่ งจากขณะนี้ยงั ไม่ม ีการปลดระวางสถานี
รับ-จ่ายก๊าซและระบบท่อส่งส่วนใหญ่ทก
ี่ อ
่ สร ้างแล ้ว จึง
มีข ้อมูลเกี่ยวกับอายุการใช ้งานเพียงเล็กน ้อยเท่านัน
้ อีก
ทัง้ ระยะเวลา 50 ปี ยงั เป็ นค่าประมาณขัน
้ ต�ำ่ โดยอ ้างอิง
จากข ้อมูลของ GEM National Energy Technology
Laboratory (ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารเทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ)
ได ้สร ้างแบบจ�ำลองการปล่อยมลพิษตลอดอายุการใช ้งาน
20 ปี และ 100 ปี ทเี่ กี่ยวข ้องกับสถานการณ์ตา่ ง ๆ ซึง่ รวม
ถึงก๊าซทีล
่ �ำเลียงผ่านระบบท่อส่งจากรัสเซียไปยังจีน ก๊าซ
ธรรมชาติเหลวทีส
่ ง่ จากออสเตรเลียไปยังจีน และก๊าซ
ธรรมชาติเหลวทีส
่ ง่ จากสหรัฐฯ ไปยังจีน (NETL 2019)
สถานการณ์แรกใช ้เพือ
่ ประเมินการปล่อยมลพิษตลอด
อายุการใช ้งานทีเ่ กี่ยวข ้องกับกา๊ ซทีน
่ �ำเข ้าผ่านระบบท่อ
้
ส่ง และน�ำค่าเฉนมเะรปอ
ิ
พเ่ื ชใามง
ลห
ั ณรากนาถส
์
2 งอขยล ่ี
้
ซากบ
๊ กงอ
ั ขวย
้ ีกเ่ ทนาง
่ี
ชใราก
ยาอดอลตษ
ุ
พลมยอ
ิ
ลปราก
่
ยาจ-บ
่ รันาถสงาทนา
ี
ผา่ ขเำน�
้ ทวลหเ
่ี
ตาชมรรธ
ิ
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ตารางที่ 3: ต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซที่ใชเ้ พื่อประเมินการลงทุน

โครงสร้างพื้น
ฐานด้านก๊าซ

ประเภท

โรงไฟฟ้า

พลังความรอนร่
้ วม

630 ดอลลาร์/กิโลวัตต์ a

(IEA 2020c หน ้า 418)

โรงไฟฟ้า

อืน่ ๆ

482 ดอลลาร์/กิโลวัตต์ b

(IEA 2020b หน ้า 43; IEA 2020d หน ้า 418)

สถานีน�ำ เขา้

บนบก

274 ดอลลาร์/ตัน c

(IGU 2018 หน ้า 53)

สถานีน�ำ เขา้

แบบลอยน�้ำ

129 ดอลลาร์/ตัน d

(IGU 2018 หน ้า 54)

1,501 ดอลลาร์/ตัน e

(IGU 2018 หน ้า 25)

458 ดอลลาร์/ตัน f

(IGU 2018 หน ้า 25)

สถานีสง่ ออก
สถานีสง่ ออก

บนบก (โครงการทเริ
ี่ ม่
ก่อสราง)
้
บนบก (โครงการท ี่
ก่อสรางเสร็
้
จแลว)
้

ต้นทุน

สถานีสง่ ออก

แบบลอยน�้ำ

1,501 ดอลลาร์/ตัน g

ท่อส่ง

ไม่เกี่ยวของ
้

5,033 ดอลลาร์/เมตร h

แหล่งข้อมูล

(IGU 2018 หน ้า 25; OIES 2019 หน ้า16)
(Smith 2020 หน ้า 2)

โรงไฟฟ้า
a. ตามค่าเฉลีย
่ ของ (IEA 2020c หน ้า 418) ค่าประเมินสำ�หรับโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมในประเทศจีนและอินเดีย
b. ต
 ามค่าประเมินของ GEM สำ�หรับโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมในเอเชียจาก (IEA 2020c) ซึง่ ปรับขนาดตามอัตราส่วนระหว่างต ้นทุนการก่อสร ้างโดยเฉลีย
่ ทีไ่ ม่คด
ิ อัตราดอกเบี้ยสำ�หรับโรงไฟฟ้ าพลังความ
ร ้อนร่วม และโรงไฟฟ้ าแบบวัฏจักรเปิ ด/สันดาปภายในทีแ
่ สดงไว ้ใน (IEA 2020b หน ้า 43)
c. อาศัยต ้นทุนขีดความสามารถการนำ �เข ้าก๊าซธรรมชาติเหลวบนบกแห่งใหม่ทวั่ โลกโดยเฉลีย
่ ในปี 2017 ตาม (IGU 2018 หน ้า 53)
d. อาศัยต ้นทุนขีดความสามารถของสถานีนำ�เข ้าแบบลอยน�เฉลี
้ำ
ย
่ ทัว่ โลกในปี 2017 ตาม (IGU 2018 หน ้า 54)
e. อาศัยต ้นทุนขีดความสามารถของสถานีสง่ ออกบนบกทีเ่ ริม
่ ก่อสร ้างทัว่ โลกโดยเฉลีย
่ ในปี 2017 ตาม (IGU 2018 หน ้า 25)

f. อาศัยต ้นทุนขีดความสามารถของสถานีสง่ ออกบนบกทีก่ อ่ สร ้างเสร็จแล ้วทัว่ โลกโดยเฉลีย่ ในปี 2017 ตาม (IGU 2018 หน ้า 25)
g. อ
 าศัยต ้นทุนขีดความสามารถของสถานีสง่ ออกบนบกทีเ่ ริม่ ก่อสร ้างทัว่ โลกโดยเฉลีย่ ในปี 2017 ตาม (IGU 2018 หน ้า 25) (OIES 2019 หน ้า 16) พบว่า ต ้นทุนโดยประมาณสำ�หรับสถานีสง่ ออกแบบลอย
น�อยู
้ำ
ใ่ นช่วงเดียวกันกับต ้นทุนของสถานีบนบก และถือว่าสถานีลอยน�แห่
้ำ
งใหม่สว่ นใหญ่เป็ นประเภทโครงการทีเ่ ริม
่ ก่อสร ้าง

h. ตาม (Smith 2020 หน ้า 2) ค่าประมาณสำ�หรับต ้นทุนการก่อสร ้างระบบท่อส่งก๊าซใหม่ในสหรัฐอเมริกาในปี 2020 และนำ �ไปใช ้กับประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออก ยกเว ้นจีน ส่วนประเทศในเอเชียใต ้
(และจีน) ได ้นำ �ค่าโดยประมาณระดับภูมภ
ิ าค 687 ดอลลาร์สหรัฐฯ/เมตรไปใช ้ โดยอาศัยค่าเฉลีย
่ ของต ้นทุนระบบท่อส่งทีท
่ ราบแน่นอนในอินเดีย ในกรณีของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้นัน
้ ได ้นำ �ค่า
เฉลีย
่ ระดับภูมภ
ิ าคเท่ากับ 1,330ดอลลาร์สหรัฐฯ/เมตร ไปใช ้ โดยอาศัยค่าเฉลีย
่ ของต ้นทุนระบบท่อส่งทีท
่ ราบแน่นอนในอินโดนีเซีย
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