


LNG พลังงานสะอาด
พลังแหงความยั่งยืน

 ปจจ�บันกาซธรรมชาติกลายเปนเช�้อเพลิงที่มีบทบาทมากข�้นและมีความสำคัญ

เปนอันดับ 2 ของโลกรองจากน้ำมัน ซ�ง่ท่ัวโลกตางใหการยอมรับ ดวยปจจัย 3 ประการคือ 

1. เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 2. เพียงพอทั่วโลก 3. ราคาแขงขันได

 แตดวยขอจำกัดทางการขนสงท่ีจะตองสงผานทางทอสงกาซฯ ทำใหการซ�อ้-ขาย

กาซฯ ขามประเทศดวยระยะทางไกลๆ เปนไปไดยากและใชเง�นลงทุนสูง จ�งมีการพัฒนา

เทคโนโลยีท่ีสามารถเปล่ียนสถานะกาซใหกลายเปนของเหลวเพ่ือลดขอจำกัดในการขนสง

ทำใหประหยัดและมีประสิทธ�ภาพมากกวา เราเร�ยกกาซธรรมชาติในรูปของเหลวนี้วา 

LNG (Liquefied Natural Gas)จัดทำโดย : ฝายสื่อสารองคกร บร�ษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

พิมพครั้งแรก พฤศจ�กายน 2559



LNG (Liquefied Natural Gas) 
คือกาซธรรมชาติที่ถูกแปรสภาพใหอยูในรูปของเหลวเพื่อประโยชน

ในการขนสงในระยะทางไกล โดยไมตองวางทอสงกาซฯ ถึงกัน

เมื่อมิสเตอร LNG รั่วไหล จร�งๆ แลวสามารถเกิด

การลุกไหมไดหร�อเปลา?  

 ได…แตมีโอกาสเกิดข�้นไดยาก เนื่องจากตองมี

ปร�มาณกาซฯ ในอากาศระหวาง 5-15% อยูในสภาพ

แวดลอมแบบปดและมีประกายไฟเกิดข�้นเทานั้น…

รูใหรอบกับมิสเตอร LNG 

ไมตกคาง
ไมสะสมในน้ำ
หร�อดิน  

ไรกลิ่น 
ไรสี 

ทำความรูจักกับมิสเตอร LNG กันกอน

ไมมีพิษ 
ไมมีฤทธ�์กัดกรอน

เพราะแยกสิ่งปลอมปนตางๆ
ออกกอนการแปรสถานะ

เปนของเหลว

สถานะเปนของเหลว
แตหากรั่วไหลจะระเหย

กลายเปนกาซ
ไดอยางรวดเร็ว

มิสเตอร LNG รักษโลก 
ปลอดภัย ไมติดไฟงาย

สันดาปสมบูรณไดงาย
มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมนอย
กวาเช�้อเพลิงอื่น
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 กาซธรรมชาติซ�ง่มีกาซมีเทนเปนหลัก จะถูกนำมาแยกส่ิงปลอมปน

และองคประกอบตางๆ เชน กาซคารบอนไดออกไซด ปรอท และกำมะถัน 

จากน้ันลดอุณหภูมิลงมาท่ี -160 องศาเซลเซ�ยส กาซฯ จะเปล่ียนสถานะ

เปนของเหลวที่ความดันบรรยากาศและมีปร�มาตรลดลงประมาณ

600 เทาจากสถานะกาซ

แมจะมีที่มาจากกาซธรรมชาติเหมือนกัน 
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แต LPG, NGV และ LNG 
มีคุณสมบัติและการใชประโยชนที่ตางกัน

เก็บในรูป
ของเหลว 
(– 160 oC)

เก็บในรูป
ของเหลว 

เก็บในรูป
ก�าซ

ติดไฟ
ง�ายกว�า

ติดไฟ
ยากกว�า

ติดไฟ
ยากกว�า

เบากว�า
อากาศ

หนักกวา
อากาศ

เบากว�า
อากาศ

เมื่อรั่วไหล
จะกระจายตามพื้นราบ

เมื่อรั่วไหล
จะลอยตัวข�้นในอากาศ

เมื่อรั่วไหล
จะลอยตัวข�้นในอากาศ

LPG

LNG

NGV LNG

เก็บในรูป
ของเหลว 
(– 160 oC)

เบากว�า
อากาศ

เปนเช�้อเพลิงในการ

ผลิตกระแสไฟฟา 

ยานยนต และให

ความรอนในโรงงาน

อุตสาหกรรม

เปนเช�้อเพลิงในการผลิต

กระแสไฟฟา ยานยนต 

และใหความรอน

ในโรงงาน

อุตสาหกรรม

เปนกาซหุงตม

ในครัวเร�อน

เช�้อเพลิงในรถยนต

และเปนวัตถุดิบใน

อุตสาหกรรมปโตรเคมี

มีเทน (C )
13

4

1มีเทน (C )โพรเพน (C ) +
บิวเทน (C )

เปนองคประกอบหลัก

เปนองคประกอบหลัก เปนองคประกอบหลัก



รูใหรอบกับมิสเตอร LNG

มิสเตอร LNG เช�้อเพลิงสะอาด เผาไหมสมบูรณ 
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=  2.2 ลูกบาศกเมตร (cubic meter)

=  52 ลานบีทียู (MMBtu)

=  น้ำมันดิบ 1.23 ตัน (tonne) หร�อ 8.7 บารเรล (bbl) 

LNG  1 ตัน 
(ton) 

LNG 1 ลานตันตอป 

(mtpa)

=  140 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (mmcfd)

=  ขนสงทางเร�อ 14-16 ลำตอป

=  ผลิตกระแสไฟฟาไดประมาณ 1,000 MW CC 

หนวยวัดมิสเตอร LNG 

มิสเตอร LNG สามารถใชประโยชนอะไรไดบางนะ?
นอกจากการเปลี่ยนสถานะกลับสูสถานะกาซเพื่อใช ในการผลิตกระแสไฟฟา

โรงงานอุตสาหกรรมและยานยนตแลว LNG ในสถานะของเหลวสามารถใช

เปนเช�้อเพลิงในยานพาหนะไดโดยตรงซ�่งมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย

เมื่อเทียบกับเช�้อเพลิงประเภทอื่นๆ อีกดวย

รถบรรทุกสินคาในอเมร�กา  

เร�อขนสงในหลายประเทศ 
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เร�อเฟอรร�่ในนอรเวย

รถไฟที่ใชระบบเช�้อเพลิงรวม LNG 
และน้ำมันดีเซลในอเมร�กาและแคนาดา 

รถขนสงสาธารณะในจ�น  

ในรัสเซ�ยและ NASA มีการศึกษาเพื่อนำ
มิสเตอร LNG มาใชเปนเช�้อเพลิงเคร�่องบินดวย



ป 2558

ป 2554

ป 2551

ป 2507

ป 2551 ป 2554

การซ�้อขาย LNG 

ระหวางประเทศครั้งแรก

จากแอลจ�เร�ยไป

สหราชอาณาจักร

ป 2512
การซ�้อขาย LNG 

ของภูมิภาคเอเช�ยครั้งแรก 

ระหวางสหรัฐอเมร�กา

และญี่ปุน

ภัยพิบัตินิวเคลียรฟุกุช�มะ ไดอิช� 

สงผลใหความตองการ LNG 

เพิ่มสูงข�้น

ป 2539

การเปดเสร�ตลาดกาซฯ ของอังกฤษ 

และเร�่มการใช NBP (National Balancing Point) 

เปน Trading Hub 

ป 2527

กาตารกาซเร�่มการผลิต LNG

8 9ที่มา : The Development of a Global LNG Market (Jensen, 2004) 
 : The Dynamics of a Liberalised European Gas Market (Stern, 2014) 

Algeria

Alaska

Japan

UK

เหตุการณสำคัญในอดีตของ LNG

LNG มีการซ�้อขายระหวางประเทศครั้งแรก
หลังจากมีการกอสราง Camel Liquefaction Plant
ซ�่งตั้งอยูในประเทศแอลจ�เร�ยเสร็จในป 2507
โดยสหราชอาณาจักรเปนผูซ�้อ และขนสงโดยเร�อ
Methane Princess

ป 2545-2550

โครงการ LNG 

เร�่มการผลิต

- สหรัฐอเมร�กาคนพบ Shale Gas   

และเปลี่ยนตัวเองจากผูนำเขา LNG 

เปนผูสงออก 

- เร�่มการกอสรางโครงการผลิต LNG 

ณ ประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศไทย โดย บร�ษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลงนามบันทึกความเขาใจซ�้อ-ขาย LNG ระยะยาว

กับบร�ษัท กาตารกาซ

เร�่มกอสรางสถานีรับ-จาย LNG 

แหงแรกของไทยและภูมิภาคเอเช�ยตะวันออกเฉียงใต 

ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

“มาบตาพุดแอลเอ็นจ�เทอรมินอล” 

เร�่มรับ LNG เปนครั้งแรก

กาตารกาซ สงมอบ LNG 

เที่ยวแรกตามสัญญาซ�้อ-ขาย

ระยะยาว 20 ป

จากเหตุการณมลพิษทางอากาศ ทำใหญี่ปุน
มีความตองการที่จะใชกาซฯ ซ�่งเปนเช�้อเพลิงสะอาด
ผลิตไฟฟาทดแทนเช�้อเพลิงอื่น โดยการซ�้อขาย
LNG ครั้งแรกของประเทศญี่ปุนไดดำเนินการซ�้อ
จากประเทศอเมร�กา รัฐอลาสกา ในป 2512
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  ภูมิภาค Atlantic 

- สหรัฐอเมร�กาคนพบ Shale Gas   

และเปลี่ยนตัวเองจากผูนำเขา LNG 

เปนผูสงออก 

- เร�่มการกอสรางโครงการผลิต LNG 

ณ ประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศไทย โดย บร�ษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลงนามบันทึกความเขาใจซ�้อ-ขาย LNG ระยะยาว

กับบร�ษัท กาตารกาซ

เร�่มกอสรางสถานีรับ-จาย LNG 

แหงแรกของไทยและภูมิภาคเอเช�ยตะวันออกเฉียงใต 

ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

“มาบตาพุดแอลเอ็นจ�เทอรมินอล” 

เร�่มรับ LNG เปนครั้งแรก

กาตารกาซ สงมอบ LNG 

เที่ยวแรกตามสัญญาซ�้อ-ขายระยะยาว 20 ป

จากเหตุการณมลพิษทางอากาศ ทำใหญี่ปุน
มีความตองการที่จะใชกาซฯ ซ�่งเปนเช�้อเพลิงสะอาด
ผลิตไฟฟาทดแทนเช�้อเพลิงอื่น โดยการซ�้อขาย
LNG ครั้งแรกของประเทศญี่ปุนไดดำเนินการซ�้อ
จากประเทศอเมร�กา รัฐอลาสกา ในป 2512
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12 13 14 15

เคร�่องอัดไอกาซ เคร�่องสูบ เคร�่องทำไอ
เมื่อมิสเตอร LNG เดินทางมาถึง  

ทั่วโลกมีเร�อขนสง LNG กี่ลำกันนะ?
มิสเตอร LNG 
มีคำตอบ

รูใหรอบกับมิสเตอร LNG

รูจัก FSRU คลังลอยน้ำ

การเปลี่ยนสถานะมิสเตอร LNG จากของเหลวใหกลับมาอยูในรูปแบบกาซ

BOG Compressor

LNG Storage Tank

VaporizerPump

Re-Condenser Loading Arm Flare

Regasification Process

LNG Terminal

23
ในจำนวนนั้นมี FSRU จำนวน

ลำ

Metering

FSRU เร�อขนสง
LNG

การเปลี่ยนกาซธรรมชาติใหเปนของเหลว 
(Liquefaction Process)

Storage
Tank

การผลิตกาซธรรมชาติ (Gas Production)

C  - Ethane
C  - Propane
C  - Butane

Dehydration
And

Mercury
Removal

Carbon
Dioxide
Removal

Propane
Chilling

Liquefaction

Refrigeration
System

Hydrocarbon
Fractionation

(Butane)
Export

(Propane)
Export

Nitrogen
Rejection

ออกเดินทางไกล

เร�อขนสง LNG สามารถแบงตามประเภทของถังบรรจ� LNG
ออกไดเปน 2 ชนิด ไดแก

Membrane
Tanks

ไปกับมิสเตอร LNG 
การขนสง (Transportation) 

1.  Self-supported Tanks มีทั้งชนิดที่เปน Moss-Spherical และ Prismatic

2.  Membrane Tanks เปนเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาตอจากแบบ Self-supported Tanks

1

2

2

3

4

C2 C3 C4

C3 C4

จากกาซธรรมชาติ แปลงรางเปนมิสเตอร LNG

449ณ ตนป 2559  

ทั่วโลกมีเร�อขนสง LNG  

รวม  

ลำ  

Natural
Gas
Feed

LNG

 แหลงปโตรเลียมโดยสวนใหญมักมีกาซธรรมชาติปะปนกับน้ำมันดิบเสมอ สัดสวนของ

น้ำมันดิบและกาซฯ ที่เกิดข�้นแปรผันไปตามอุณหภูมิและความดันที่แหลงปโตรเลียมสัมผัส 

รวมถึงลักษณะของช้ันหินกักเก็บ แหลงปโตรเลียมท่ีมีสัดสวนกาซมากกวาของเหลวจะเร�ยกวา

แหลงกาซธรรมชาติ และในทางกลับกัน ก็คือแหลงน้ำมันดิบ หลังจากขุดเจาะกาซฯ ไดแลว

จะถูกสงผานทอกาซฯ ตรงไปยัง Liquefaction Plant เพื่อผานกระบวนการเปลี่ยนสถานะ

ใหเปนของเหลว

 เนื่องจากกาซฯ ที่ถูกขุดเจาะข�้นมายังไมสามารถนำไปใชงานได
โดยทันทีเพราะยังมีส่ิงปลอมปนท่ีเปนพิษหร�อมีฤทธ�กั์ดกรอน จ�งจำเปนตอง
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Self-supported
Tanks

 หลังจากที่ขนสง LNG มาถึงทารับแลว LNG ก็จะถูกลําเลียงไป

เก็บไวในถังเก็บที่ถูกออกแบบใหรักษาสถานะของเหลวไวได จนกวาจะใช 

จ�งจะนํามาผานกระบวนการใหความรอน เพื่อเปลี่ยนสถานะใหกลับมาอยู

ในรูปแบบกาซแลวจ�งจะสงผานทอสงกาซฯ ตอไป… 

 ทารับ LNG จะมีท้ังแบบบนบก และแบบลอยน้ำ หร�อท่ีเร�ยกวา FSRU 

(Floating Storage and Regasification Unit) ซ�่งคลัง LNG ลอยน้ำ 

คือเร�อท่ีทำหนาท่ีเก็บสำรอง LNG นอกชายฝงและสามารถแปลงสภาพ LNG 

ใหกลับมาเปนรูปแบบกาซเพื่อเขาสูระบบ โดยทอสงกาซฯ ตอไป 

ถังเก็บ LNG หอควบแนน อุปกรณรับ LNG

LNG BOG หร�อไอกาซ NG กาซธรรมชาติ

หอเผา

 LNG จะถูกแปลงสภาพใหกลายเปนกาซ โดยแลกเปล่ียนความรอนท่ี Vaporizer 

โดยจะปลอยให LNG ไหลผานทอจากดานลางไปยังดานบน ในขณะที่ทอน้ำทะเล

จะปลอยน้ำทะเลจากดานบนลงสูดานลางทางดานนอกของทอ LNG ทำใหเกิด

การแลกเปลี่ยนความรอน ซ�่งความรอนจากน้ำทะเลจะทำให LNG เปลี่ยนสถานะ

เปนกาซโดยไมมีการสัมผัสกัน
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จาก 19 ประเทศ 

 เน่ืองจาก LNG มีเทคโนโลยีการผลิต จัดสงและเก็บรักษาท่ีมีความเฉพาะตัว ธุรกิจ LNG จ�งตองใชเง�นลงทุนสูง 

โดยมูลคาการลงทุนตลอดกระบวนการอาจอยูระหวาง 4-8 พันลานดอลลารสหรัฐฯ และใชระยะเวลาในการดำเนินการ

กอสรางโครงสรางพื้นฐานไมต่ำกวา 5 ป

 โดยผูผลิตจะตองลงทุนในการสำรวจ และผลิตแหลงกาซธรรมชาติที่มีปร�มาณสำรองกาซฯ ที่เหมาะสม

ในเช�งพาณิชย ลงทุนสวนของการผลิตหร�อแปลงสภาพเปน LNG ผานโรงงาน Liquefaction Plant ในแตละโครงการ

จะมีตนทุนที่แตกตางกันตามขนาด สภาพแหลงกาซฯ และสภาวะตลาดในชวงตัดสินใจการลงทุน โดยเง�นลงทุนหลัก

จะอยูในสวน Liquefaction Plant คือประมาณ 30-45 เปอรเซ็นตของทั้งหมด

 สำหรับผูซ�้อจะรับผิดชอบการลงทุนในสวน Storage Tank เพื่อเก็บ LNG และ Regasification Plant 

เพื่อเปลี่ยนสถานะ LNG เปนกาซ  โดยมีระยะเวลาในการกอสรางประมาณ 4-5 ป 

 นอกจากน้ี ยังมีการลงทุนในสวนของเร�อขนสง LNG ท่ีมีลักษณะพิเศษ สามารถปองกันการแลกเปล่ียน

ความรอนไดตลอดการเดินทาง จ�งทำใหราคาเร�อมีราคาสูงและตองมีการสั่งจองลวงหนากรณีสรางเร�อใหม
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ปจจ�บัน ราคาซ�้อ-ขาย LNG มีความแตกตางกันตามภูมิภาค 

และมีโครงสรางราคาแตกตางกัน ซ�่งสามารถแบงราคาตลาดออกเปน 3 ภูมิภาค ไดแก

ซ�่งเปนราคาเนื้อกาซธรรมชาติที่สงผานตามทอกาซฯ 

แตยังไมไดรวมคาเปลี่ยนสถานะกาซเปนของเหลวและคาขนสง

คาขนสงผานเร�อชนิดพิเศษ      

คากาซที่สูญเสียในกระบวนการผลิตและขนสง    

คือ การซ�้อขาย LNG ที่มี

การสงมอบเปนรายเที่ยวเร�อ

โดยราคาซ�้อขายจะอางอิง

กับราคา LNG ในตลาด

ตามชวงเวลานั้นๆ

การซ�้อขายในรูปแบบ

SPOT

SPOT กับ Term Contract
ตางกันยังไงนะ?รูใหรอบกับมิสเตอร LNG

ราคา LNG ณ ประเทศไทย
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โครงสรางราคา LNG 
หากนำเขา LNG จากอเมร�กาเหนือมาไทย

+  

20 21

ซ�่งเปนราคาเนื้อกาซธรรมชาติที่สงผานตามทอกาซฯ ในสหราชอาณาจักร 

แตยังไมรวมคาเปลี่ยนสถานะกาซเปนของเหลวและคาขนสง

เชนเดียวกับดัชนีราคา Henry Hub

ซ�่งเปนราคาอางอิงนำเขาน้ำมันดิบโดยเฉลี่ยของประเทศญี่ปุนในแตละเดือนที่ประกาศ

โดยกระทรวงพาณิชยของญี่ปุน

คือ การซ�้อขาย LNG ที่มีการสงมอบสินคา

อยางตอเนื่องเปนระยะเวลาที่แนนอน

โดยราคาที่ทำการซ�้อขายจะคำนวณ

ตามสูตรราคาที่อางอิงกับดัชนี

ราคาน้ำมันหร�อราคากาซฯ

ตามขอตกลงในสัญญา
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การจัดหากาซฯ ความตองการใชกาซฯ

เคร�่องนุงหม

โรงแยกกาซ
ธรรมชาติ

ก
าซ

ธ
ร
ร
ม
ช
าติ

ก
าซ

ธ
ร
ร
ม
ช
าติ

C  (มีเทน)1

C  (อีเทน)2

C  (โพรเพน)3

C  & C  (LPG)3 4

C   (NGL)5+

C  & C  (โพรเพน+บิวเทน)3 4
กาซฯ จาก
เมียนมา

LNG

18%

75%

สัดสวน
ใชกาซฯ (%)

กาซฯ จากแหลง
ในประเทศ

วัตถุดิบปอนเขาปโตรเคมี

ภาคไฟฟา

อุตสาหกรรม

NGV (CNG)

บรรจ�ภัณฑ ยานยนต อุปกรณเคร�่องใชไฟฟา

การกอสราง การเกษตรและอื่นๆ

กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) สำหรับครัวเร�อน

การเพิ่มมูลคาในธุรกิจตางๆ

7%
60%

14%

6%

20%

 ป 2558 ประเทศไทยใชกาซธรรมชาติเฉลี่ย 4,764 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 

โดยใชเพื ่อการผลิตไฟฟาถึง 60% ในขณะที ่แหลงกาซฯ ในประเทศสามารถผลิตได

เฉลี่ยเพียง 3,852 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ประเทศไทยจ�งตองพึ่งพาการนำเขากาซฯ 

จากประเทศเพ่ือนบาน อาทิ สหภาพเมียนมา ซ�ง่สามารถตอทอสงกาซฯ เช�อ่มถึงกันได

 แตแหลงกาซฯ ทั้งในประเทศไทยและสหภาพเมียนมา หากไมสำรวจเพิ่มเติมปร�มาณกาซฯ ที่เคย

ผลิตไดก็จะคอยๆ นอยลงและหมดไป รวมทั้งบางชวงตองหยุดผลิตเพื่อซอมบำรุงตามแผนงาน เพื่อคง

ประสิทธ�ภาพการจายกาซฯ ในระยะยาว นอกจากน้ันสัญญาซ�อ้กาซฯ จากสหภาพเมียนมาก็จะทยอยหมดอายุลง

 ไทยจ�งตองนำเขา LNG เพื่อทดแทนปร�มาณกาซฯ ที่ขาดหายไปเปนแหลงพลังงานสำรอง

และสรางความมั่นคงทางดานพลังงานใหกับประเทศในระยะยาว
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 แตแหลงกาซฯ ท้ังในประเทศไทยและสหภาพเมียนมา หากไมสำรวจเพ่ิมเติมปร�มาณกาซฯ 

ท่ีเคยผลิตไดก็จะคอยๆ นอยลงและหมดไป รวมท้ังบางชวงตองหยุดผลิตเพ่ือซอมบำรุงตามแผนงาน

เพ่ือคงประสิทธ�ภาพการจายกาซฯ ในระยะยาว นอกจากน้ันสัญญาซ�อ้กาซฯ จากสหภาพเมียนมา

ก็จะทยอยหมดอายุลง

 ไทยจ�งตองนำเขา LNG เพื่อทดแทนปร�มาณกาซฯ ที่ขาดหายไปเปนแหลงพลังงาน

สำรองและสรางความมั่นคงทางดานพลังงานใหกับประเทศในระยะยาว



 

ทุกกระบวนการดำเนินงานภายในมาบตาพุดแอลเอ็นจ�เทอรมินอล

เปนไปตามมาตรฐานสากลอยางเครงครัด

มีการตรวจติดตามอยางใกลช�ดและตอเนื่อง เพื่อความปลอดภัย

และมีประสิทธ�ภาพสูง ดังนั้นสังคม และชุมชน

จ�งมั่นใจไดวา ปตท. จะดำเนินงานดวยความมุงมั่น และตั้งใจ

ภายใตพื้นฐานสำคัญ นั่นคือ “ความปลอดภัย” อยางสูงสุด…

ความสามารถในการรับ-จาย มิสเตอร LNG มาบตาพุดแอลเอ็นจ�เทอรมินอล
สถานีรับ-จาย LNG แหงแรกของไทย 

สถานีรับ-จาย LNG แหงนี้ ถือเปน

สถานีรับ-จาย LNG แหงแรกในไทยและ

ในเอเช�ยตะวันออกเฉียงใต เปนการเปดประตูสู

แหลงพลังงานกาซธรรมชาติที่สำคัญจากทั่วโลก…

รูใหรอบมิสเตอร LNG

17
พฤษภาคม

พ.ศ. 2548

คณะรัฐมนตร�มีมติเห็นชอบให

บร�ษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

เปนผูจัดทำแผนการนำเขา LNG

พ.ศ. 2547-2548  
ราคาน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มสูงข�้น
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มาบตาพุดแอลเอ็นจ�เทอรมินอล

ถังเก็บ LNG

รองรับการนำเขา และ

แปรสภาพ LNG 

(ลานตันตอป)

จำนวนทาเทียบเร�อ

การเปดใชงาน

ระยะที่ 1

ป 2554

160,000 m

จำนวน 2 ถัง

ป 2560 ป 2562

ระยะที่ 2 สวนขยาย
(Extension)

Map ta Phut LNG Terminal 
(ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง)

รวม

1 ทา 1 ทา 2 ทา-

-

5

3 160,000 m

จำนวน 2 ถัง

3 160,000 m

จำนวน 4 ถัง

3

5 1.5 11.5

 เพื่อเปนการเตร�ยมความพรอมรองรับเช�้อเพลิงทางเลือกใหกับประเทศ

และเสร�มความมั่นคงในการจัดหากาซธรรมชาติในระยะยาว

 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 คณะรัฐมนตร�มีมติเห็นชอบตามมติของ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (มติเม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2547) ท่ีเห็นชอบ

ใหบร�ษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปนผูจัดทำแผนการนำเขากาซธรรมชาติเหลว 

(Liquefied Natural Gas : LNG) ปตท. โดยบร�ษัท พีทีที แอลเอ็นจ� จำกัด (PTTLNG) 

จ�งไดดำเนินการกอสรางโครงการสถานีรับ-จาย LNG ระดับสากล “มาบตาพุด

แอลเอ็นจ�เทอรมินอล” จ.ระยองและเร�่มเปดดำเนินการเช�งพาณิชยในไตรมาส

ที่ 3 ของป 2554
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มาบตาพุดแอลเอ็นจ�เทอรมินอล
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(ลานตันตอป)

จำนวนทาเทียบเร�อ

การเปดใชงาน

ระยะที่ 1

ป 2554

160,000 m

จำนวน 2 ถัง

ป 2560 ป 2562

ระยะที่ 2 สวนขยาย
(Extension)

Map ta Phut LNG Terminal 
(ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง)

LNG Recieving Terminal
แหงใหม จ.ระยอง 

(บานหนองแฟบ อ.เมือง จ.ระยอง)

รวม

1 ทา 1 ทา 2 ทา-

-

5

3 160,000 m

จำนวน 2 ถัง

3 160,000 m

จำนวน 4 ถัง

3 3

5 1.5 11.5

 เพื่อเปนการเตร�ยมความพรอมรองรับเช�้อเพลิงทางเลือกใหกับประเทศ

และเสร�มความมั่นคงในการจัดหากาซธรรมชาติในระยะยาว

 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 คณะรัฐมนตร�มีมติเห็นชอบตามมติของ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (มติเม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2547) ท่ีเห็นชอบ

ใหบร�ษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปนผูจัดทำแผนการนำเขากาซธรรมชาติเหลว 

(Liquefied Natural Gas : LNG) ปตท. โดยบร�ษัท พีทีที แอลเอ็นจ� (PTTLNG) จำกัด 

จ�งไดดำเนินการกอสรางโครงการสถานีรับ-จาย LNG ระดับสากล “มาบตาพุด

แอลเอ็นจ�เทอรมินอล” จ.ระยองและเร�่มเปดดำเนินการเช�งพาณิชยในไตรมาส

ที่ 3 ของป 2554

ป 2565

1 ทา

250,000 m

จำนวน 2 ถัง

7.5



ภาพและเสียง
จะปรากฏตอสายตาคุณ
Picture and sound will show on your device

Discover 
interactive content

เปดแอพพลิเคชั่น Layar

สองไปที่บร�เวณหนาภาพ
ที่มีสัญลักษณ ์ 
สัมผัสหนาจอบนขอความ  “tap screen to scan”

Point your smartphone or tablet 
with the Layar Application 
at the picture that have the symbolic of
and then touch the phrase
“tap screen to scan” on your screen

tap screen
to SCAN

Free Download 

Layar App        

ดาวนโหลด ฟร�
แอพพลิเคชั่น

• ในระบบ iOS ไดที่ 
For iOS, application from

For Android, application from
• ในระบบ Android ไดที่ 

1

2

3 ขั้นตอน อานสนุก 
กับมิสเตอร LNG

3

ประเทศไทยเร�่มนำกาซธรรมชาติในอาวไทยมาใชตั้งแตป 2524 เพื่อลดภาระ

จากการนำเขาน้ำมันดิบ ในระยะแรกเราใชกาซฯ เพื่อเปนเช�้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาเปนหลัก

 ตอมากาซฯ ถูกนำมาใชประโยชนไดหลากหลายข�้น ทั้งเปนกาซหุงตม (LPG)

เปนเช�้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม เปนเช�้อเพลิงในรถยนต (NGV) และเปนวัตถุดิบของ

อุตสาหกรรมปโตรเคมี สรางเสร�มเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑปโตรเคมี

และอุตสาหกรรมตอเนื่องไดอยางมากมาย เร�ยกไดวาคุณประโยชนของกาซธรรมชาตินั้น

 ตอบโจทยความตองการใชในทุกภาคสวนไดอยางแทจร�ง

 มิสเตอร LNG อยากใหทุกคนตระหนักถึงการใชพลังงานอยางคุมคา

และใหความสำคัญกับปญหาพลังงานที่อาจจะขาดแคลนสักวันหนึ่ง

เรามาชวยกันประหยัด รูคิด รู ใช ชวยกันอนุรักษพลังงาน

ใหลูกหลานไทยไดมีใชอยางยั่งยืนกันนะครับ… 26

แตในวันนี้ กาซฯ ที่เราผลิตไดเองมีเพียง 75% ของความตองการใชในประเทศ 

และตองนำเขากาซฯ จากสหภาพเมียนมาและซ�้อ LNG จากตางประเทศ รวมๆ แลวอีก 25% 

นับวันกาซฯ ในอาวไทยก็มีแตจะลดลงและหมดไปในที่สุดหากไมมีการสำรวจเพิ่มเติม 

นอกจากนั้นสัญญาซ�้อกาซฯ จากสหภาพเมียนมาก็จะทยอยหมดอายุในไมกี่ปขางหนา

 แมวาการนำเขา LNG ดูเหมือนจะเปนคำตอบ แตการสำรอง LNG 

จำเปนตองมีการวางแผนการลงทุนสรางคลังจัดเก็บลวงหนา และมีโครงขายพลังงานรองรับ

 การนำเขา LNG ปร�มาณมากๆ มาใชในการเรงดวนนั้นจ�งเปนไปไดยาก

 
พลังงานที่ใชกันในวันนี้ คือผลของการวางแผน และทำงานตอเนื่องอยางนอย 15 ป

และการทำงานของเราในวันนี้ก็เพื่อผลอนาคตของไทยในภายหนา

ดังนั้น เร�่องพลังงานตองมองใหลึก รอบดาน และมองใหยาว

เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป…
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