
กาซธรรมชาตเิหลว (LNG) และการนําเขาในประเทศไทย 
 
 
I. LNG คืออะไร 

LNG หรือกาซธรรมชาติเหลว คือกาซธรรมชาติที่ผานกระบวนการคัดแยกเอาสวนประกอบอื่นๆ เชน 
ฮีเลียม น้ํา ไฮโดรคารบอนหนัก เปนตน จากนั้นจึงนําไปผานกระบวนการทําใหเปนของเหลวโดยทําใหอุณหภูมิ

ลดลงเหลือประมาณ -160 องศาเซลเซียส ซึ่งจะมีปริมาตรเหลือประมาณ 
1/600 เทาของปริมาตรกาซเดิม ซึ่งเหมาะสมที่จะขนสงไปใชในสถานที่ๆ
ทอสงกาซธรรมชาติยังไปไมถึง ดังนั้นในการเก็บรักษาหรือการขนสง 
จําเปนที่จะตองใชถังชนิดพิเศษที่ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาอุณหภูมิใหคง
สถานะในรูปของเหลวได  
 

 
คุณสมบัติ 
 

ไรกลิ่น ไรสารพิษ และปราศจากสารกัดกรอน นอกจากนี้หากเกิดการรั่วไหล ก็ไมจําเปนที่จะตองหาทาง
ขจัด เนื่องจาก LNG จะระเหยไปในอากาศอยางรวดเร็วและไมเหลือสารตกคางใดๆไว 
เนื่องจาก LNG ไมไดถูกบรรจุในถังโดยการใชความดันสูง ดังนั้นจึงไมเกิดการระเบิดใดๆหากเกิดรอยแตกขึ้นที่
ถัง ทั้งนี้ปจจัยเฉพาะที่จะทําใหเกิดการติดไฟขึ้นไดนั้น LNG ตองกลับไปอยูในสถานะกาซรวมทั้งอยูใน
สภาพแวดลอมปดโดยมีปริมาณกาซในอากาศระหวาง 5-15% แลวมีประกายไฟเกิดขึ้น 
 
II. ภาพรวมธุรกิจ LNG (LNG Value Chain) 
 

 
 



เนื่องจาก LNG มีลักษณะการผลิตและการเก็บรักษาที่มีความเฉพาะตัว จึงจําเปนที่จะตองมีการลงทุนสูง โดย
มูลคาการลงทุนของ Value Chain อาจอยูระหวาง 4-8 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ทั้งนี้ Value Chain ของ 
LNG ประกอบดวย 5 ขั้นตอนหลักดังนี้ 

1. การขุดเจาะกาซธรรมชาติ (Gas Production) 
2. การเปลี่ยนกาซใหเปนของเหลว (Liquefaction Process) 
3. การขนสง (Transportation) 
4. การเปลี่ยนสถานะจากของเหลวใหกลับเปนกาซ (Regasification Process) 
5. การสงกาซผานทอ (Pipeline Delivery) 

 
 
 
การขุดเจาะกาซธรรมชาติ (Gas Production) 
 

 
 

หลังจากขุดเจาะกาซธรรมชาติไดแลว กาซธรรมชาติจะถูกสงผานทอสงกาซตรงไปยัง Liquefaction 
Plant เพื่อผานกระบวนการเปลี่ยนสถานะใหเปนของเหลว  

 
 
 
 



การเปล่ียนกาซใหเปนของเหลว (Liquefaction Process) 

 
 
โดยปกติแลวกอนที่จะเปลี่ยนกาซใหเปน
ของเหลวจะตองผานกระบวนการแยกเอาไฮโดรคารบอนหนัก และสารเจือปนอื่นๆออกไปเสียกอน และจากนั้น
จึงจะนําเอากาซมีเทนที่ไดไปเปลี่ยนใหเปนของเหลวที่อุณหภูมิประมาณ -160 องศาเซลเซียส 
 
การขนสง (Transportation) 

 
การขนสง LNG นั้นสามารถทําไดทั้งทาง
บก และทางน้ํา ขึ้นอยูกับจุดหมายปลายทาง 
แตสวนใหญจะพบวาเปนการขนสงทางเรือ
ระหวางประเทศผูซื้อกับผูขาย ซึ่งพบวา
ถึงแมจะตองรักษาอุณหภูมิของ LNG ให
อยูในสถานะของเหลวตลอดการขนสง แต
ดวยการออกแบบถังกักเก็บใหสามารถกัน
ความรอนไดสูงทําใหสามารถขนสง 
LNG ไดแมระยะตนทางกับปลายทางจะ
อยูหางกันเปนระยะหลายพันกิโลเมตร 
อยางไรก็ตาม ความรอนสวนนอยที่ผานเขา
ไปไดก็จะทําให LNG บางสวนเปลี่ยน
สถานะกลับไปเปนกาซ ซึ่งถัง LNG จะ
ถูกออกแบบเพื่อใหสามารถจัดการกับกาซ
สวนเกินนี้ไดเพื่อรักษาความดันและ
อุณหภูมิของ LNG ใหคงสภาพสถานะ
ของเหลวไว ทั้งนี้กาซสวนเกินที่สูญเสียไป
หรือ Boil off Gas Rate (BOG) 
จะอยูที่ประมาณ 0.1 % ตอวัน 
 

ชนิดของเรือ LNG มี 2 ชนิด 



1. Self-supported Tanks มีทั้งชนิดที่เปน Moss-Spherical และ Prismatic (รูปลางซาย) 
2. Membrane Tanks เปนเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาตอจากแบบ Self-supported Tanks (รูป

ลางขวา) 
 

 
 
การเปล่ียนสถานะจากของเหลวใหกลับเปนกาซ (Regasification Process) 
 

 
 
 

หลังจากที่ขนสง LNG มาถึงทารับแลว LNG จะถูกลําเลียงไปเก็บไวในถังเก็บที่ถูกออกแบบเพื่อให
รักษาสถานะของเหลวไวไดจนกวาจะตองการใชจึงจะนํามาผานกระบวนการใหความรอนเพ่ือเปลี่ยนสถานะให
กลับมาอยูในรูปกาซแลวจึงจะสงผานทอสงกาซตอไป 
 
 
 
 



III. Global LNG Demand & Supply 
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ปริมาณความตองการปริมาณความตองการ  LNGLNG//การผลิตในปจจุบันการผลิตในปจจุบัน

ปริมาณความตองการ ป 2550 ~ 160 MTPA

Asia, 
62.5%

Others, 
12.5%

Europe, 
25.0%

Qatar, 
23.4%

Algeria, 
12.3%

Indonesia, 
14.9%

Malaysia, 
13.6%

Others, 
35.7%

ผูซื้อผูผลิต

 
 

ทุกวันนี้ ปริมาณความตองการใชพลังงานสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนน้ํามัน หรือกาซธรรมชาติก็
ลวนแลวแตมีราคาสูงขึ้นๆ ยิ่งไปกวานั้นปจจุบันหลายประเทศพยายามรณรงคใหชวยกันลดภาวะมลพิษของโลก 
ทําใหหลายประเทศมีแนวโนมที่จะหันไปใชพลังงานทดแทนที่กอใหเกิดมลพิษนอยกวา เปนผลทําใหความ
ตองการใชกาซธรรมชาติ และLNG เพิ่มขึ้นทุกปๆ 

ปจจุบัน รัสเซียมีปริมาณสํารองกาซธรรมชาติมากที่สุดเกือบ 27% ของโลก รองลงมาคือ อิหราน 15% 
และกาตาร 14% ในขณะที่ผูผลิต LNG อันดับแรกๆของโลกไดแก กาตาร อินโดนีเซีย มาเลเซีย และแอลจีเรีย 
เปนตน โดยที่ลูกคาหลักคือประเทศ ญี่ปุนและเกาหลีใต ซึ่งเปนประเทศที่มีปริมาณความตองการใช LNG สูง
มากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ แตในอนาคตสหรัฐอเมริกาจะนําเขาLNG มากขึ้นซึ่งเปนผลมาจากปริมาณความ
ตองการที่มากขึ้น ทั้งนี้ปริมาณความตองการ LNG ทั่วโลกในป 2550 อยูที่ประมาณ 160 ลานตัน/ป 

 
การนําเขา LNG ของประเทศไทย 
 
จากความจําเปนในการพึ่งพาการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ของประเทศที่เติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหประเทศไทยตองไดรับผลกระทบจากสถานการณราคาน้ํามันใน
ตลาดโลกที่มีความผันผวนและทรงตัวอยูในระดับสูงในปจจุบัน รัฐบาลจึงไดมีนโยบายบรรเทาผลกระทบ
ดังกลาว โดยเรงใหมีการจัดหาและใชพลังงานทดแทน โดยเฉพาะกาซธรรมชาติเพื่อการเสริมสรางความมั่นคง
ดานพลังงานในระยะยาว รวมถึงการสรางมูลคาเพิ่มใหกับทรัพยากรพลังงาน โดยกําหนดใหเปนยุทธศาสตรดาน
พลังงานของประเทศ  

ปตท. ไดมีแผนการจัดหากาซธรรมชาติในระยะยาวเพื่อรองรับยุทธศาสตรดานพลังงานดังกลาว และ
เมื่อวันที่  9 เมษายน 2550 ไดมีมติ กพช. เห็นชอบในหลักการให ปตท. จัดทําแผนจัดหากาซธรรมชาติเพิ่มเติม
จากอาวไทย โดยขนสงผานระบบทอกาซธรรมชาติในทะเลเสนที่ 3 และในชวงป 2554 เปนตนไป เปนแผนนําเขา
กาซธรรมชาติเพิ่มเติมในรูปของ LNG (ปริมาณ 10 ลานตัน/ป) เพื่อรองรับการขยายตัวของความตองการใชกาซ
ฯ อยางตอเนื่อง ซึ่งการนําเขา LNG นี้ นับวามีสวนสําคัญในการเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงานและการ
จัดหากาซธรรมชาติในระยะยาวและสอดคลองกับทิศทางที่หลายประเทศกําลังดําเนินการอยูในปจจุบัน โดยจะ
เห็นไดจากมีโครงการกอสราง LNG Receiving Terminal เกิดขึ้นหลายแหงในโลก โดย LNG จะมี



บทบาททําใหเกิดการกระจายของแหลงการจัดหาพลังงานและชวยเพิ่มการใชกาซธรรมชาติเพื่อทดแทนการใช
น้ํามัน  

 
ปตท. มีแผนที่จะเริ่มนําเขา LNG ต้ังแตป 2554 เปนตนไปโดยมีปริมาณนําเขาประมาณ 3 ลานตัน/ป 

ในระยะแรกจากแหลงในตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย และที่อื่นๆ โดยอยูระหวางการเจรจาสัญญาซื้อขาย และจะ
มีการนําเขาเพิ่มขึ้น 5 ลานตัน/ป ตอไป 
 
แผนดําเนินโครงการ LNG Receiving Terminal  

ปตท. จะเปนผูจัดหา LNG จากผูผลิต และในการนําเขา LNG ปตท. ไดจัดตั้งบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 
จํากัด ขึ้นเพื่อดําเนิน LNG Receiving Terminal  

ในนิคมอุตสาหกรรมมาพตาพุดประกอบดวยทาเทียบเรือ (Jetty),     ถังจัดเก็บสํารองกาซธรรมชาติ
เหลว (Storage)    และหนวยแปรสภาพกาซธรรมชาติเหลวเปนกาซธรรมชาติ    (Regasification unit) 
กอนสงไปยังลูกคาผานเครือขายระบบทอ (Pipeline Network) 

 

 
 

LNG Receiving Terminal แบงการดําเนินงานออกเปน 2 ระยะโดย ระยะแรกจะสามารถ
รองรับการนําเขา LNG ได 5 ลานตันตอป และสามารถเพิ่มขึ้นเปน 10 ลานตันตอปดวยการเพิ่มทาเทียบเรือ 
(Jetty) และถังจัดเก็บสํารองกาซธรรมชาติเหลว (Storage) นอกจากนี้ยังอาจสามารถนําความเย็นที่ไดจาก 
LNG ไปใชประโยชนเพิ่มเติมทั้งจากการแยกกาซ การผลิตไฟฟา หรืออุตสาหกรรมอาหารอีกดวย 

 
 

 
 


