้ า
การเพิม
่ ปริมาณการใชก
๊ ซขัดก ับเป้าหมายด้านสภาพภูมอ
ิ ากาศ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากโครงสร ้างพื้นฐานด ้านก๊าซแห่งใหม่เป็ นภัย
ต่อเป้ าหมายด ้านสภาพภูมอ
ิ ากาศของเรา
ขณะนี้้�มีีการวางแผนสร้ ้างโครงสร้ ้างพื้้น
� ฐานด้ ้านก๊๊าซมููลค่่า 3.8
แสนล้ ้านดอลลาร์์สหรััฐในทวีีปเอเชีีย ซึ่่�งส่่วนใหญ่่มีีกำำ�หนด
ที่่จ
� ะก่่อสร้ ้างภายในหนึ่่�งทศวรรษ1 หากสร้ ้างขึ้้น
� ทั้้�งหมดตาม
แผนนี้้�จะทำำ�ให้ ้กำำ�ลังั การผลิิตไฟฟ้้ าพลัังก๊๊าซในเอเชีีย รวมทั้้�ง
ปริิมาณการนำำ �เข้ ้าก๊๊าซผ่่านระบบท่่อส่่งและสถานีีรัับ-จ่่ายก๊๊าซ
ธรรมชาติิมีีปริิมาณเพิ่่�มขึ้้น
� เกืือบ 2 เท่่า การสร้ ้างโครงสร้ ้าง

(ภายถ่ายจากสำ�นักข่าว AP/Dita Alangkara) เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว Al Hamra ของอิหร่าน ขณะแล่นผ่านช่องแคบสิงคโปร์ เดือนพฤษภาคม 2000

สรุปข้อมูลสำ�ค ัญเรือ
่ งก๊าซในเอเชีย 1

พื้้น
� ฐานด้ ้านก๊๊าซแห่่งใหม่่เพิ่่�มขึ้้น
� ซึ่่�งใกล้ ้จะเกิิดขึ้้น
� นี้้� เป็็ นภััย
คุุกคามที่่ยิ่่
� ง� ใหญ่่ที่สุ
่� ด
ุ อย่่างหนึ่่�งในการบรรลุุเป้้ าหมายตามความ
ตกลงปารีีส แทนที่่จ
� ะเหมืือนการสร้ ้างสะพานเชื่่�อมต่่อ - ตามที่่�
ฝ่่ ายสนัับสนุุนอ้ ้างไว้ ้ - การขยายตััวด้ ้านก๊๊าซกลัับสร้ ้างกำำ�แพง
ขึ้้น
� ขวางกั้้�นอนาคตของพลัังงานสะอาดที่่เ� ราจำำ�เป็็ นต้ ้องพึ่่�งพา

� จากการเผาไหม้้ก๊า๊ ซช่ว่ ยล้้างผลาญงบประมาณด้้านสภาพภููมิอิ ากาศ
มลพิิษที่่เ� พิ่่�มขึ้้น
โลกของเราสามารถรองรัับคาร์์บอนไดออกไซด์์ที่ ่�
ปล่่อยออกมาได้ ้ในปริิมาณจำำ�กัด
ั หากเราต้ ้องการ
รัักษาโอกาสที่่จ
� ะบรรลุุเป้้ าหมายด้ ้านสภาพภููมิอ
ิ ากาศ
� เพลิิง
ตามที่่ตั้้
� ง� ใจไว้ ้ เราจำำ�เป็็ นต้ ้องลดการใช้ ้เชื้้อ
ฟอสซิิลทั้้�งหมดลงทัันทีี รวมทั้้�งก๊๊าซด้ ้วย หากเรา
ต้ ้องการรัักษาเป้้ าหมายตามความตกลงปารีีสที่่� 1.5
องศาเซลเซีียส (°C) และหลีีกเลี่่ย
� งผลกระทบที่่เ� ลว
ร้ ้ายที่่สุ
� ด
ุ จากวิิกฤตสภาพภููมิอ
ิ ากาศ2 งบประมาณ
คาร์์บอนที่่จ
� ะทำำ�ให้ ้มีีโอกาส 50% ในการรัักษาระดัับ
ไว้ ้ที่่� 1.5 °C จะหมดสิ้้�นลงใน 10 ปีีหากยัังคงมีีอััตรา
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกเช่่นในปัั จจุบั
ุ น
ั

นั่น
� ่ หมายความว่่าแผนการพั ัฒนาแหล่่ง
้ า
ก๊๊าซแห่่งใหม่่และปริิมาณการใช้ก๊
๊ ซ
� ในเอเชีียนั้้�นไม่่สอดคล้้องกัับ
ที่่เ� พิ่่�มขึ้้น
การรัักษาเป้้าหมายวิิกฤตด้้านสภาพภููมิ ิ
อากาศไว้้ที่ ่� 1.5 °C

1200

1000
ถ่านหิน
800
Gt CO2

รููปที่่� 1 แสดงให้ ้เห็็นว่่าการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจาก
โครงการผลิิตก๊า๊ ซ น้ำำ� �มัน
ั และถ่่านหิินในปัั จจุบั
ุ น
ั จะ
ทำำ�ให้ ้โลกของเราร้ ้อนขึ้้น
� เกิิน 1.5 °C แม้ ้ว่่าจะหยุุดใช้ ้
ถ่่านหิินในทัันทีี เราก็็ยังั คงไม่่สามารถเผาผลาญน้ำำ� �มัน
ั
และก๊๊าซทั้้�งหมดที่่มีี
� อยู่่�ในแหล่่งสำำ�รองที่่พั
� ัฒนาแล้ ้ว
เหล่่านี้้�ได้ ้หมด

ำ รอง
รููปที่่� 1: การปล่่อยคาร์์บอนไดออกไซด์์ในแหล่่งสำ�
�
ิ
เชื้้อเพลิิงฟอสซิลที่่พั
� ัฒนาแล้้วเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับงบ
ประมาณคาร์์บอน 1.5 °C

600

แหล่งสำรอง
ที่พัฒนาแล้ว

400

200

0
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การเปลี่ยนแปลง
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แหล่งข ้อมูล : การวิเคราะห์ของ Oil Change International โดยอาศัยข ้อมูลจาก Rystad Energy, IEA, World Energy
Council, IPCC และ Global Carbon Project งบประมาณคาร์บอนที่แสดงไว ้นี้เป็ นค่าในวันที่ 1 มกราคม 2020

Ca

รูปที่ 2: ความต้องการก๊าซทั่วโลกในสถานการณ์ 1.5 °C
เมือ
่ เทียบก ับวิถีทางที่ทุกอย่างเหมือนเดิม

้ า๊ ซลง
ทางออกทางเดีียวคืือต้้องลดการใช้ก๊
คณะกรรมการระหว่่างรััฐบาลว่่าด้ ้วยการ
เปลี่่ย
� นแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ (IPCC) ได้ ้จััดทำำ�
� เพลิิงฟอสซิิลจะ
แผนผัังที่่แ
� สดงว่่าอนาคตของเชื้้อ
ต้ ้องเป็็ นอย่่างไร หากเราต้ ้องการรัักษาระดัับภาวะ
โลกร้ ้อนให้ ้ต่ำำ�� กว่่า 1.5 °C3 ในเส้ ้นทาง P2 ของ
แผนผัังนี้้� ความต้ ้องการก๊๊าซทั่่�วโลกจะต้ ้องลดลง
มากกว่่า 50% จากระดัับปัั จจุบั
ุ น
ั ภายในปีี 2040

IPCC P2
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+31%
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ทุกอย่างเหมือนเดิม

140
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แต่่จากข้ ้อมููลขององค์์กรพลัังงานระหว่่างประเทศ
(IEA) เส้ ้นสีีแดงในรููปที่่� 2 แสดงถึึงความต้ ้องการ
ก๊๊าซทั่่�วโลกตามวิิถีีทางที่่ทุ
� ก
ุ อย่่างเหมืือนเดิิม ซึ่่�งจะ
ทำำ�ให้ ้อุุณหภููมิโิ ลกเฉลี่่ย
� เพิ่่�มขึ้้น
� อย่่างน้ ้อย 2.7 °C
เมื่่�อสิ้้�นสุุดศตวรรษนี้้�4 จึึงเห็็นได้ ้ว่่าแผนงานปัั จจุบั
ุ น
ั
ในการเพิ่่�มปริิมาณการผลิิตและการใช้ ้ก๊๊าซจะทำำ�ให้ ้
ไม่่สามารถบรรลุุเป้้ าหมาย 1.5 °C ได้ ้

IEA STEPS
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การเปลี่่ย� นจากถ่่านหิินไปใช้ก๊้ า๊ ซจะไม่่เพีียง
พอที่่จ� ะบรรลุุเป้้าหมายสภาพภููมิอิ ากาศ
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แหล่งข้อมูล: Oil Change International โดยใช้ IEA World Energy Outlook 2020 และ IPCC 2018

รายงานจุุดสัังเกต 1.5 °C ของ IPCC ระบุุว่า่
“เนื่่�องจากเส้ ้นทาง 1.5 °C กำำ�หนดว่่าจะต้ ้องลด
ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในธุุรกิิจไฟฟ้้ าโดยสมบููรณ์์ใน
ช่่วงกลางศตวรรษ การทดแทนพลัังงานฟอสซิิลด้ ้วยพลัังงาน
ไฟฟ้้ าจึึงเป็็ นวิิธีีการหลัักในการลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจกในธุุรกิิจการใช้ ้พลัังงานปลายทาง”5 Tซึ่่�งหมายความว่่า
เราต้ ้องทยอยยกเลิิกธุุรกิิจพลัังงานทั้้�งถ่่านหิินและก๊๊าซ ไม่่ใช่่แค่่
ถ่่านหิินอย่่างเดีียว การสร้ ้างโรงไฟฟ้้ าพลัังก๊๊าซแทนที่่โ� รงไฟฟ้้ า
� ง
ถ่่านหิินจะไม่่ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลงเพีียงพอ และเสี่่ย
ต่่อการสร้ ้างสิินทรััพย์์ที่ ่� “สร้ ้างภาระ” ซึ่่�งอาจไม่่มีีวัน
ั คืืนทุุนให้ ้กัับ
เงิินที่่ล
� งทุุนไป

การสร้ ้างโรงไฟฟ้้ าพลัังก๊๊าซแห่่งใหม่่ขึ้น
้� จะไม่่ลดปริิมาณก๊๊าซ
คาร์์บอนไดออกไซด์์ที่ป
่� ล่่อยออกมาให้ ้ถึึงระดัับที่่เ� พีียงพอต่่อเป้้ า
หมาย ดัังจะเห็็นได้ ้จากรายละเอีียดในรููปที่่� 3 ซึ่่�งเส้ ้นสีีส้ ้มแสดง
ให้ ้เห็็นการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากธุุรกิิจพลัังงานทั่่�วโลกใน
สถานการณ์์ที่ทุ
่� ก
ุ อย่่างเหมืือนเดิิม ส่่วนเส้ ้นสีีน้ำำ� �เงิินแสดงการ
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกที่่จำ
� ำ�เป็็ นเพื่่�อให้ ้สอดคล้ ้องกัับเป้้ า
หมาย 1.5 °C และเส้ ้นสีีเทาแสดงการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกใน
สถานการณ์์สมมติิที่ท
่� ยอยยกเลิิกการใช้ ้ถ่่านหิินในธุุรกิิจพลัังงาน
ทั่่�วโลกภายในปีี 2035 และแทนที่่ด้
� ้วยการใช้ ้ก๊๊าซควบคู่่�กัับ
พลัังงานหมุุนเวีียน ตามนโยบายและเส้ ้นกราฟต้ ้นทุุนในเวลานั้้�น6

การวิิเคราะห์์จาก Bloomberg New Energy Finance (BNEF)
ในปีี 2019 แสดงให้ ้เห็็นว่่า การแทนที่่โ� รงไฟฟ้้ าถ่่านหิินด้ ้วย

CO2 พันล้านตัน

สถานการณ์์ที่ท
่� ยอยยกเลิิกการใช้ ้ถ่่านหิินจะมีีการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจกในปีี 2050 ต่ำำ�� กว่่าสถานการณ์์ที่ทุ
่� ก
ุ อย่่างเหมืือนเดิิม7 แต่่
้ า
เมื่่�อกำำ�หนดให้้ใช้ก๊
๊ ซเป็็นตััว
เลืือกหลัักตายตััวในการทยอย
รูปที่ 3: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากธุรกิจพลังงานทั่วโลกใน
ยกเลิิกถ่่านหิินไว้้แล้้ว การปล่่อย
สถานการณ์ BNEF
ก๊๊าซเรืือนกระจกจะยัังคงสููงกว่่า
เป้้าหมาย 1.5°C อยู่่�มาก
18
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แหล่งข้อมูล: Oil Change International โดยอาศัย BNEF New Energy Outlook 2019

-11%

2050

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในกระบวนการต้้นน้ำำ�ทำ
� �ำ ให้้ก๊า๊ ซสกปรกมากขึ้้น� ไปอีีก
ข้ ้ออ้ ้างที่่ว่� า่ “ก๊๊าซสะอาดกว่่าถ่่านหิินจึึงมีีบทบาทในการแก้ ้ไขปัั ญหาวิิกฤตด้ ้านสภาพภููมิ ิ
อากาศ” เป็็ นเหตุุผลที่่ฟั
� ั งไม่่ขึ้น
้� แต่่การวิิเคราะห์์ข้ ้างต้ ้นอ้ ้างอิิงจากการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจกจากการเผาไหม้ ้ก๊๊าซเพีียงอย่่างเดีียวเท่่านั้้�น เมื่่�อเราพิิจารณาการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจกทั้้�งหมดที่่เ� กี่่ย
� วข้ ้องกัับการสกััด การแปรรููป การจััดเก็็บ และการขนส่่งก๊๊าซ เราจะ
เห็็นภาพที่่แ
� ย่่ลงไปอีีก แผนภาพทางด้ ้านขวาแสดงรายละเอีียดของการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจกที่่เ� กี่่ย
� วข้ ้องกัับวงจรชีีวิิตที่่ส
� มบููรณ์์ของก๊๊าซธรรมชาติิเหลว (LNG)

การปล่่อยก๊๊าซมีีเทนช่ว่ ยเร่่งวิิกฤตสภาพภููมิอ
ิ ากาศ

ั ยภาพต่่อสภาพภููมิอ
มีีเทน — ซึ่่�งเป็็ นสุุดยอดสารมลพิิษที่่มีีศั
� ก
ิ ากาศมากกว่่า
คาร์์บอนไดออกไซด์์ถึึง 80 เท่่า — เป็็ นส่่วนประกอบหลัักของก๊๊าซฟอสซิิล ก๊๊าซมีีเทนถููก
ระบายออกและเกิิดการรั่่�วไหลไปตลอดห่่วงโซ่่อุป
ุ ทานของก๊๊าซ ชั้้�นบรรยากาศจึึงมีีระดัับ
มีีเทนที่่สู
� งู เป็็ นประวััติก
ิ ารณ์์8 ผลการวิิจััยในปีี 2020 พบว่่า ธุุรกิิจน้ำำ��มัน
ั และก๊๊าซมีีบทบาท
ต่่อการเพิ่่�มระดัับก๊๊าซมีีเทนในชั้้�นบรรยากาศมากกว่่าที่่เ� คยคิิดไว้ ้มาก่่อน9

การปล่อย
ก๊าซมีเทนที่
เกี่ยวข้องก ับ
ก๊าซมีผลลด
หรือห ักล้างผล
ประโยชน์ใด ๆ
ที่อาจเกิดขึ้น
จากการแทนที่
ถ่านหินด้วย
ก๊าซในการผลิต
ไฟฟ้าหรือการ
ใชง้ านอื่น ๆ

ข้ ้อมููลจากภาครััฐบาลและภาคอุุตสาหกรรมเกี่่ย
� ว
กัับปริิมาณก๊๊าซมีีเทนที่่อุ
� ต
ุ สาหกรรมน้ำำ� �มัน
ั และก๊๊าซ
ปล่่อยออกมายัังขาดความชััดเจน แต่่องค์์กรพลัังงาน
ระหว่่างประเทศ (IEA) ได้ ้พยายามประเมิินการปล่่อย
ก๊๊าซมีีเทนทั่่�วโลกจากภาคอุุตสาหกรรมและพบว่่า
ก๊๊าซมีีเทนมีีปริิมาณเพิ่่�มขึ้้น
� 30% ตั้้�งแต่่ปีี 2000 ถึึง
2019 โดยที่่ป
� ริิมาณรวมทั้้�งหมดในปีี 2019 คืือ 80
ล้ ้านตััน10 อัันกล่่าวได้ ้ว่่ามีีผลกระทบเทีียบเท่่ากัับ
คาร์์บอนไดออกไซด์์มากกว่่า 6.4 พัันล้ ้านตัันต่่อปีี ซึ่่�ง
มากกว่่าปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ราย
ปีีของสหรััฐอเมริิกาเลยทีีเดีียว11

รายงานจากโครงการสิ่่�งแวดล้ ้อมแห่่งสหประชาชาติิ
ระบุุว่า่ “การลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซมีีเทนที่่ม
� นุุษย์์ก่อ
่
ให้ ้เกิิดขึ้้น
� เป็็ นหนึ่่�งในกลยุุทธ์ที่
์ คุ้้�
่� มค่่าที่่สุ
� ด
ุ ที่่จ
� ะลดอััตรา
การเกิิดภาวะโลกร้ ้อนลงอย่่างรวดเร็็ว และมีีบทบาท
สำำ�คัญ
ั ต่่อการดำำ�เนิินการทั่่�วโลกเพื่่�อจำำ�กัด
ั อุุณหภููมิไิ ม่่
ให้ ้เพิ่่�มขึ้้น
� เกิิน 1.5 °C”12 โดยระบุุว่า่ ธุุรกิิจน้ำำ��มัน
ั และ
ก๊๊าซเป็็ นหนึ่่�งในธุุรกิิจที่่มีี
� บทบาทสำำ�คัญ
ั ต่่อการปล่่อยก๊๊าซมีีเทนทั่่�วโลก และเป็็ นธุุรกิิจที่่�
สามารถนำำ �มาตรการลดก๊๊าซมีีเทนไปปรัับใช้ ้ได้ ้โดยมีีต้ ้นทุุนต่ำำ�� IEA ได้ ้กล่่าวถึึงมาตรการ
ลดก๊๊าซมีีเทนแบบต้ ้นทุุนต่ำำ�� ในธุุรกิิจน้ำำ��มัน
ั และก๊๊าซมาตั้้�งแต่่ปีี 2013 เป็็ นอย่่างน้ ้อย13 แต่่
ข้ ้อมููล IEA ที่่อ้
� ้างอิิงไว้ ้ข้ ้างต้ ้นแสดงให้ ้เห็็นอย่่างชััดเจนว่่า อุุตสาหกรรมดัังกล่่าวไม่่ได้ ้
ดำำ�เนิินการใด ๆ เลย
การปล่่อยก๊๊าซมีีเทนที่่เ� กี่่ย
� วข้ ้องกัับก๊๊าซมีีผลลดหรืือหัักล้ ้างผลประโยชน์์ใด ๆ ที่่อ
� าจเกิิด
้งานอื่่�
ขึ้้น
� จากการแทนที่่ถ่
� า่ นหิินด้ ้วยก๊๊าซในการผลิิตไฟฟ้้ าหรืือการใช้
น ๆ เมื่่�อพิิจารณา
ร่่วมกัับพลัังงานจำำ�นวนมากที่่ใ� ช้ ้ในกระบวนการเปลี่่ย
� นสถานะก๊๊าซให้ ้เป็็ นของเหลว รวม
ทั้้�งการขนส่่ง และการเปลี่่ย
� นกลัับเป็็ นก๊๊าซ เพื่่�อให้ ้เกิิดก๊๊าซธรรมชาติิเหลว จะเห็็นว่่าก๊๊าซ
ธรรมชาติิเหลวที่่นำ
� ำ �เข้ ้าก็็อาจสร้ ้างมลพิิษได้ ้ไม่่น้ ้อยไปกว่่าถ่่านหิิน หรืือแย่่กว่่าด้ ้วยซ้ำำ��

รูปที่ 4: รายละเอียดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในวงจร
ชีวิตของก๊าซธรรมชาติเหลว
แหล่งข้อมูล: Solutions For Our Climate, Fueling the Climate Crisis:
South Korea’s Financing of Oil and Gas 2021

การสำรวจและการผลิต
16-34%

การเปลี่ยนเป็นของเหลว
6-10%

การขนส่ง
2-11%

การจัดเก็บและการ
เปลี่ยนกลับเป็นก๊าซ
1-3%

การบริโภค
55-66%

ก๊๊าซธรรมชาติิเหลวยิ่่�งแย่่กว่่า

กระบวนการผลิิตก๊า๊ ซธรรมชาติิเหลวจะทำำ�ให้ ้การปล่่อยก๊๊าซตลอด
วงจรชีีวิิตทั้้ง� หมดจากการผลิิตและการใช้ ้ก๊๊าซมีีปริิมาณเพิ่่�มขึ้้น
� หาก
ไม่่จำำ�กัด
ั การรั่่�วไหลของก๊๊าซมีีเทนให้ ้อยู่่�ในระดัับต่ำำ�� มาก ๆ การแทนที่่�
ถ่่านหิินด้ ้วยก๊๊าซธรรมชาติิเหลวจะส่่งผลให้ ้มีีการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
เพิ่่�มขึ้้น
� 14
ก๊๊าซธรรมชาติิเหลวคืือก๊๊าซฟอสซิิลที่่ถู
� ก
ู ทำำ�ให้ ้เย็็นลงถึึง -162 °C เพื่่�อ
ลดปริิมาตรลงให้ ้สะดวกต่่อการขนส่่ง เมื่่�อถึึงจุุดหมายแล้ ้ว โดยทั่่�วไป
จะเปลี่่ย
� นสถานะก๊๊าซเหลวให้ ้กลัับคืืนเป็็ นก๊๊าซอีีกครั้้�ง เพื่่�อขนส่่งไป
ตามระบบท่่อต่่อไปถึึงจุุดหมายปลายทางสุุดท้ ้าย

กระบวนการผลิิตก๊า๊ ซธรรมชาติิเหลวต้ ้องใช้ ้พลัังงานในปริิมาณมาก
กระบวนการทำำ�ความเย็็นยิ่่�งยวดต้ ้องใช้ ้สารทำำ�ความเย็็นที่่ทำ
� ำ�ลาย
โอโซน โดยทั่่�วไปแล้ ้ว ต้ ้องใช้ ้ไฟฟ้้ าและก๊๊าซเป็็ นพลัังงานในโรงงาน
ที่่ทำ
� ำ�ให้ ้ก๊๊าซเย็็นลงจนเป็็ นก๊๊าซธรรมชาติิเหลว อีีกทั้้�งยัังจำำ�เป็็ นต้ ้องใช้ ้
พลัังงานเพิ่่�มเติิมในการขนส่่งและการเปลี่่ย
� นกลัับคืืนเป็็ นก๊๊าซ นอกจาก
นั้้�นยัังมีีการปล่่อยมีีเทนที่่โ� รงงานผลิิตก๊า๊ ซธรรมชาติิเหลวและระหว่่าง
การขนส่่งด้ ้วย การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกที่่เ� กี่่ย
� วข้ ้องกัับกระบวนการ
ผลิิตก๊า๊ ซธรรมชาติิเหลวอาจมีีปริิมาณถึึง 21% ของปริิมาณทั้้�งหมดที่่�
ปล่่อยตลอดวงจรชีีวิิตของก๊๊าซธรรมชาติิเหลว15 แผนปัั จจุบั
ุ น
ั ที่่จ
� ะเพิ่่�ม
ขั้้�นตอนการใช้ ้ประโยชน์์และกัักเก็็บคาร์์บอนเข้ ้าไปในกระบวนการผลิิต
ก๊๊าซและโรงงานผลิิตก๊า๊ ซธรรมชาติิเหลวเป็็ นวิิธีีแก้ ้ปัั ญหาที่่ผิ
� ด
ิ พลาด
ซึ่่�งดีีแต่่จะล้ ้มเหลว16

่ ะพานที่่นำ
บทสรุุป ก๊๊าซก่่อให้้เกิิดกำำ�แพงขวางกั้้�น ไม่่ใช่ส
� ำ�ไปสู่่�พลัังงานสะอาด
ก๊๊าซสกปรกมากกว่่าที่่ผู้้�
� สนัับสนุุนภาคอุุตสาหกรรมอ้ ้าง มาตรการลดก๊๊าซเรืือนกระจกจะช่ว่ ยไม่่ทัน
ั งบประมาณคาร์์บอนที่่�
้ อ
้� เพลิิงฟอสซิล
ิ ในทัันทีี ไม่่ยกเว้ ้นแม้ ้กระทั่่�งก๊๊าซ
พร่่องลงเรื่่�อย ๆ ทำำ�ให้ ้เราต้ ้องรีีบลดการใช้เชื้
การลงทุุนมููลค่่าหลายพัันล้ ้านดอลลาร์์กับ
ั โรงไฟฟ้้ าพลัังก๊๊าซ ระบบท่่อส่ง่ และสถานีีรัับ-จ่่ายก๊๊าซธรรมชาติิเหลวมีีความ
่� งต่่อการทำำ�ให้ ้เราจมปลัักอยู่่�กัับการใช้ก๊๊้ าซและการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์เพิ่่�มจากที่่มีี
เสี่ย
� แต่่เดิิม ทั้้�ง ๆ ที่่เ� ราจำำ�เป็็ น
้ อก้ ้าวกระโดดจากก๊๊าซไปสู่่�พลัังงานสะอาดได้ ้
ต้ ้องเริ่่�มลดปริิมาณลงอย่่างจริิงจััง ปัั จจุบั
ุ น
ั นี้้� เรามีีเทคโนโลยีีที่่ส
� ามารถใช้เพื่่�
ั พลัังงานสะอาด แผนเพิ่่�มปริิมาณการใช้ก๊๊้ าซในเอเชีียและ
โดยตรง17 แต่่แทนที่่จ
� ะสร้ ้างสะพานเพื่่�อนำำ �ไปสู่่�อนาคตที่่อ
� าศัย
ภููมิภ
ิ าคอื่่�น ๆ รัังแต่่จะก่่อให้ ้เกิิดกำำ�แพงขวางกั้้�นอนาคตของพลัังงานสะอาดที่่เ� ราจำำ�เป็็ นต้ ้องใช้ ้ เราต้ ้องหยุุดสร้ ้างกำำ�แพงนั่่�น
และสร้ ้างพลัังงานสะอาดที่่เ� ราจำำ�เป็็ นต้ ้องใช้ ้
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