LNG พลังงานสะอาด
พลังแหงความยั่งยืน

จัดทำโดย : ฝายสื่อสารองคกร บร�ษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
พิมพครั้งแรก พฤศจ�กายน 2559

ปจจ�บันกาซธรรมชาติกลายเปนเช�้อเพลิงที่มีบทบาทมากข�้นและมีความสำคัญ
เปนอันดับ 2 ของโลกรองจากน้ำมัน ซ�ง่ ทัว่ โลกตางใหการยอมรับ ดวยปจจัย 3 ประการคือ
1. เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 2. เพียงพอทั่วโลก 3. ราคาแขงขันได
แตดว ยขอจำกัดทางการขนสงทีจ่ ะตองสงผานทางทอสงกาซฯ ทำใหการซ�อ้ -ขาย
กาซฯ ขามประเทศดวยระยะทางไกลๆ เปนไปไดยากและใชเง�นลงทุนสูง จ�งมีการพัฒนา
เทคโนโลยีทส่ี ามารถเปลีย่ นสถานะกาซใหกลายเปนของเหลวเพือ่ ลดขอจำกัดในการขนสง
ทำใหประหยัดและมีประสิทธ�ภาพมากกวา เราเร�ยกกาซธรรมชาติ ในรูปของเหลวนี้วา

LNG (Liquefied Natural Gas)

แมจะมีที่มาจากกาซธรรมชาติเหมือนกัน

LNG (Liquefied Natural Gas)

แต LPG, NGV และ LNG
มีคุณสมบัติและการใชประโยชนที่ตางกัน

คือกาซธรรมชาติที่ถูกแปรสภาพใหอยูในรูปของเหลวเพื่อประโยชน
ในการขนสงในระยะทางไกล โดยไมตองวางทอสงกาซฯ ถึงกัน
กาซธรรมชาติซง่� มีกา ซมีเทนเปนหลัก จะถูกนำมาแยกสิง่ ปลอมปน
และองคประกอบตางๆ เชน กาซคารบอนไดออกไซด ปรอท และกำมะถัน
จากนัน้ ลดอุณหภูมลิ งมาที่ -160 องศาเซลเซ�ยส กาซฯ จะเปลีย่ นสถานะ
เปนของเหลวที่ความดันบรรยากาศและมีปร�มาตรลดลงประมาณ
600 เทาจากสถานะกาซ

ทำความรูจักกับมิสเตอร LNG กันกอน

เมื่อรั่วไหล
จะกระจายตามพื้นราบ

เมื่อรั่วไหล
จะลอยตัวข�้นในอากาศ

เมื่อรั่วไหล
จะลอยตัวข�้นในอากาศ
LNG

ไรกลิ่น
ไรสี

สันดาปสมบูรณไดงาย
มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมนอย
กวาเช�้อเพลิงอื่น

สถานะเปนของเหลว
แตหากรั่วไหลจะระเหย
กลายเปนกาซ
ไดอยางรวดเร็ว

ไมตกคาง
ไมสะสมในน้ำ
หร�อดิน

รูใหรอบกับมิสเตอร LNG
เมื่อมิสเตอร LNG รั่วไหล จร�งๆ แลวสามารถเกิด
การลุกไหมไดหร�อเปลา?
ได…แตมีโอกาสเกิดข�้นไดยาก เนื่องจากตองมี
ปร�มาณกาซฯ ในอากาศระหวาง 5-15% อยูในสภาพ
แวดลอมแบบปดและมีประกายไฟเกิดข�้นเทานั้น…

ไมมีพิษ
ไมมีฤทธ�์กัดกรอน
เพราะแยกสิ่งปลอมปนตางๆ
ออกกอนการแปรสถานะ
เปนของเหลว

หนักกวา

เบากวา
อากาศ

อากาศ

NGV

เบากวา
อากาศ

LNG

LPG

ติดไฟ

ติดไฟ

ติดไฟ

งายกวา

ยากกวา

ยากกวา

เก็บในรูป

เก็บในรูป

เก็บในรูป

ของเหลว
เปนกาซหุงตม
ในครัวเร�อน
เช�้อเพลิงในรถยนต
และเปนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี

โพรเพน (C3) +
บิวเทน (C4)

กาซ

ของเหลว
(– 160 oC)

เปนเช�้อเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟา ยานยนต
และใหความรอน
ในโรงงาน
อุตสาหกรรม

มีเทน (C1)

เปนองคประกอบหลัก

เปนเช�้อเพลิงในการ
ผลิตกระแสไฟฟา
ยานยนต และให
ความรอนในโรงงาน
อุตสาหกรรม

มีเทน (C1)

เปนองคประกอบหลัก

เปนองคประกอบหลัก

มิสเตอร LNG รักษ โลก
ปลอดภัย ไมติดไฟงาย

4

5

รูใหรอบกับมิสเตอร LNG
รถบรรทุกสินคาในอเมร�กา

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

มิสเตอร LNG สามารถใชประโยชนอะไรไดบางนะ?
นอกจากการเปลี่ยนสถานะกลับสูสถานะกาซเพื่อใช ในการผลิตกระแสไฟฟา
โรงงานอุตสาหกรรมและยานยนตแลว LNG ในสถานะของเหลวสามารถใช
เปนเช�้อเพลิงในยานพาหนะได โดยตรงซ�่งมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย
เมื่อเทียบกับเช�้อเพลิงประเภทอื่นๆ อีกดวย

มิสเตอร LNG เช�้อเพลิงสะอาด เผาไหมสมบูรณ

รถขนสงสาธารณะในจ�น

รถไฟที่ใชระบบเช�้อเพลิงรวม LNG
และน้ำมันดีเซลในอเมร�กาและแคนาดา

หนวยวัดมิสเตอร LNG
LNG 1 ตัน
(ton)

เร�อเฟอรร�่ในนอรเวย
เร�อขนสงในหลายประเทศ
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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 ลานตันตอป = 140 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (mmcfd)
(mtpa)
= ขนสงทางเร�อ 14-16 ลำตอป
= ผลิตกระแสไฟฟาไดประมาณ 1,000 MW CC
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เหตก
ุ ารณส
 ำคญ
ั ในอดต
ี ของ LNG

ป 2554

ป 2551

ป 2507

UK

การซ�้อขาย LNG
ระหวางประเทศครั้งแรก
จากแอลจ�เร�ยไป
สหราชอาณาจักร

Algeria

LNGมีมีกการซ�
ารซ�้อ้อขายระหว
ขายระหวางประเทศครั
างประเทศครั้งแรก
้งแรก
LNG
หลังจากมี
งจากมีกการก
ารกออสรสรางางCamel
CamelLiquefaction
LiquefactionPlant
Plant
หลั
้งอยูในประเทศแอลจ�
ในประเทศแอลจ�เร�เร�ยยเสร็
เสร็จจในป
ในป2507
2507
ซ�ซ�่งตั่งตั้งอยู
โดยสหราชอาณาจักกรเป
รเปนนผูผูซซ�้อ�้อและขนส
และขนสงโดยเร�
งโดยเร�ออ
โดยสหราชอาณาจั
MethanePrincess
Princess
Methane

- สหรัฐอเมร�กาคนพบ Shale Gas
และเปลี่ยนตัวเองจากผูนำเขา LNG
เปนผูสงออก
- เร�่มการกอสรางโครงการผลิต LNG
ณ ประเทศออสเตรเลีย

ป 2512

Alaska
Japan

ป 2527

การซ�้อขาย LNG
ของภูมิภาคเอเช�ยครั้งแรก
ระหวางสหรัฐอเมร�กา
และญี่ปุน

ป 2551
ป 2551
ประเทศไทย
โดย บร�ษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

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

ป 2539

ภัยพิบัตินิวเคลียรฟุกุช�มะ ไดอิช�
สงผลใหความตองการ LNG
เพิ่มสูงข�้น

ป 2545-2550

ประเทศไทย
โดย บร�าษใจซ�
ัท ้อปตท.
ด (มหาชน)
ลงนามบั
นทึกความเข
-ขายจำกั
LNG
ระยะยาว
นทึกความเข
กับลงนามบั
บร�ษัท กาตาร
กาซ าใจซ�้อ-ขาย LNG ระยะยาว
กับบร�ษัท กาตารกาซ
เร�่มกอสรางสถานีรับ-จาย LNG
แหงแรกของไทยและภูมภิ าคเอเช�ยตะวันออกเฉียงใต
เร�่ม้นกทีอ่นิคสรมอุ
างสถานี
รับ-จาย LNG ด
ในพื
ตสาหกรรมมาบตาพุ
แหงแรกของไทยและภูมิภาคเอเช�ยตะวันออกเฉียงใต
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
“มาบตาพุดแอลเอ็นจ�เทอรมินอล”
เร�่มรับ LNG เปนครั้งแรก

ป 2554

ป 2554
“มาบตาพุดแอลเอ็นจ�เทอรมินอล”
ปเร�่ม2558
รับ LNG เปนครั้งแรก

กาตาร
กาตารกกาาซเร�
ซเร�่ม่มการผลิ
การผลิตตLNG
LNG

8

โครงการ LNG
การเปดเสร�ตลาดกาซฯ ของอังกฤษ
และเร�่มการใช NBP (National Balancing Point) เร�่มการผลิต
เปน Trading Hub

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

ภูมิภาค Atlantic

กาตารกาซ สงมอบ LNG
เที่ยวแรกตามสัญญาซ�้อ-ขายระยะยาว 20 ป

ป 2558

กาตารกาซ สงมอบ LNG
เที่ยวแรกตามสัญญาซ�้อ-ขาย
ระยะยาว 20 ป

9

LNG Value Chain

การเปลี่ยนกาซ
เปนของเหลว

LNG Loading
Terminal

(Liquefaction Process)

2.

Liquefaction
Plant

Gas
Processing
Facilities

(Transportation)

Ocean
Transportation

LNG Tank
LNG
Liquefaction
Plant

การขนสง

3.

LNG Carrier
(Loading)

LNG
Terminal

Power
Station

LNG Tank
Gas
Fields

LNG Carrier
(Discharging)
Receiving
Terminal

4.

1.

การผลิต
กาซธรรมชาติ

(Gas Production)
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Gas
Utilities

Pipeline

Regasification
Regasification

การเปลี่ยนสถานะ
จากของเหลว
ใหกลับเปนกาซ
(Regasification
Process)
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การผลิตกาซธรรมชาติ (Gas Production)

แหลงปโตรเลียมโดยสวนใหญมกั มีกา ซธรรมชาติปะปนกับน้ำมันดิบเสมอ สัดสวนของ
น้ำมันดิบและกาซฯ ที่เกิดข�้นแปรผันไปตามอุณหภูมิและความดันที่แหลงปโตรเลียมสัมผัส
รวมถึงลักษณะของชัน้ หินกักเก็บ แหลงปโตรเลียมทีม่ สี ดั สวนกาซมากกวาของเหลวจะเร�ยกวา
แหลงกาซธรรมชาติ และในทางกลับกัน ก็คือแหลงน้ำมันดิบ หลังจากขุดเจาะกาซฯ ไดแลว
จะถูกสงผานทอกาซฯ ตรงไปยัง Liquefaction Plant เพื่อผานกระบวนการเปลี่ยนสถานะ
ใหเปนของเหลว

จากกา ซธรรมชาติ แปลงรา งเปนมิสเตอร LNG

การเปลี่ยนกาซธรรมชาติใหเปนของเหลว
(Liquefaction Process)

Natural
Gas
Feed

ออกเดินทางไกล
การขนสง (Transportation)

การขนสง LNG สามารถทำไดทง้ั ทางบกและทางน้ำ ข�น้ อยูก บั จ�ดหมายปลายทาง
แตสวนใหญจะเปนการขนสงทางเร�อระหวางประเทศผูซ�้อกับผูขายเปนระยะทาง
หลายพันกิโลเมตรดวยสถานะของเหลวตลอดการขนสง ดังนั้นถังเก็บ LNG ในเร�อ
จ�งถูกออกแบบใหกนั ความรอนไดดแี ละสามารถจัดการกับกาซสวนเกินหร�อ Boiled off
Gas (BOG) เพื่อรักษาความดัน และอุณหภูมิของ LNG ใหคงสถานะของเหลวไว
เร�อขนสง LNG สามารถแบงตามประเภทของถังบรรจ� LNG
ออกไดเปน 2 ชนิด ไดแก

ทารับ LNG จะมีทง้ั แบบบนบก และแบบลอยน้ำ หร�อทีเ่ ร�ยกวา FSRU
(Floating Storage and Regasification Unit) ซ�่งคลัง LNG ลอยน้ำ
คือเร�อทีท่ ำหนาทีเ่ ก็บสำรอง LNG นอกชายฝง และสามารถแปลงสภาพ LNG
ใหกลับมาเปนรูปแบบกาซเพื่อเขาสูระบบ โดยทอสงกาซฯ ตอไป

Metering

Membrane
Tanks

Hydrocarbon
Fractionation
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Dehydration
And
Mercury
Removal

C 2 - Ethane
C 3 - Propane
C 4 - Butane

Propane
Chilling

Refrigeration
System

Liquefaction

LNG Storage Tank Re-Condenser
ถังเก็บ LNG

ทั่วโลกมีเร�อขนสง LNG กี่ลำกันนะ?
ณ ตนป 2559
ทั่วโลกมีเร�อขนสง LNG

รวม

449
ลำ

Nitrogen
Rejection

Storage
Tank

เร�อขนสง
LNG

รูใหรอบกับมิสเตอร LNG
มิสเตอร LNG
มีคำตอบ

C2 C3 C4
Carbon
Dioxide
Removal

FSRU

2

Export

LNG

1

Self-supported
Tanks

เคร�่องทำไอ

รูจัก FSRU คลังลอยน้ำ

2. Membrane Tanks เปนเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาตอจากแบบ Self-supported Tanks

C4 (Butane)

(Propane) C3
Export

Vaporizer

หลังจากที่ขนสง LNG มาถึงทารับแลว LNG ก็จะถูกลําเลียงไป
เก็บไว ในถังเก็บที่ถูกออกแบบใหรักษาสถานะของเหลวไวได จนกวาจะใช
จ�งจะนํามาผานกระบวนการใหความรอน เพื่อเปลี่ยนสถานะใหกลับมาอยู
ในรูปแบบกาซแลวจ�งจะสงผานทอสงกาซฯ ตอไป…

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

เนื่องจากกาซฯ ที่ถูกขุดเจาะข�้นมายังไมสามารถนำไปใชงานได
โดยทันทีเพราะยังมีสง่ิ ปลอมปนทีเ่ ปนพิษหร�อมีฤทธ�ก์ ดั กรอน จ�งจำเปนตอง
กำจัดสิ่งปลอมปนเหลานี้ออกไปเสียกอน เมื่อกาซฯ ผานกระบวนการ
แยกสารปลอมปนและแยกองคประกอบไฮโดรคารบอนหนักเสร็จสิ้น
ก็จะนำเอากาซฯ ซ�่งเหลือองคประกอบหลักเปนมีเ ทนไปเปลี่ยนสถานะ
ใหเปนของเหลวที่อุณหภูมิประมาณ -160 องศาเซลเซ�ยส

เคร�่องสูบ

เคร�่องอัดไอกาซ

LNG Terminal

ไปกับมิสเตอร LNG

Pump

BOG Compressor

เมื่อมิสเตอร LNG เดินทางมาถึง
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23

LNG

ในจำนวนนั้นมี FSRU จำนวน
ลำ

หอควบแนน

BOG หร�อไอกาซ

Loading Arm
อุปกรณรับ LNG

Flare

หอเผา

NG กาซธรรมชาติ

Regasification Process

การเปลี่ยนสถานะมิสเตอร LNG จากของเหลวใหกลับมาอยูในรูปแบบกาซ
LNG จะถูกแปลงสภาพใหกลายเปนกาซ โดยแลกเปลีย่ นความรอนที่ Vaporizer
โดยจะปลอยให LNG ไหลผานทอจากดานลางไปยังดานบน ในขณะที่ทอน้ำทะเล
จะปลอยน้ำทะเลจากดานบนลงสูดานลางทางดานนอกของทอ LNG ทำใหเกิด
การแลกเปลี่ยนความรอน ซ�่งความรอนจากน้ำทะเลจะทำให LNG เปลี่ยนสถานะ
เปนกาซโดยไมมีการสัมผัสกัน
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เกาหลีใต

8%

12%
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การนำเขามิามิสสเตอร
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การนำเข
ในประเทศไทย
ในประเทศไทย

ประเทศไทยนำเข
สเตอร
LNG
ประเทศไทยนำเข
ามิสามิเตอร
LNG
เปนเปอันนอัดันบดัทีบ่ ที่
ของโลก
ของโลก
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32%
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1

กาตาร
การตา

ออสเตรเลี
ยย
ออสเตรเลี
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5
5

5

ประเทศที่นำเขาสูงสุด
และปร�มาณการนำเขาสุทธ�
(หนวย : ลานตัน)

6

6 77

10%
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มาเลเซ�
ยย
มาเลเซ�

ปร�มาณการนำเขา

2.7
ลานตั
1เปอร
เซ็นน
หร�อ

หร�อ
ของปร�มาณการซ�้อ-ขายทั้งหมด…

1%

3
3

ของปร�มาณการซ�้อ-ขาย
ทั้งหมดของโลก

10 อันดับ

88

9
9

9 1010

เม็กซ�โก

14%

มิสเตอร LNG รายหลัก

1 22

(8.82)

มิสเตอร LNG รายหลัก

1

(5.35)

ประเทศผู
ส

ง

ออก
มิสเตอร LNG รายหลัก

ประเทศผูนำเขา

35%

เอเช�ย

มิสเตอร LNG

ประเทศที่นำเขาสูงสุด
และปร�มาณการนำเขาสุทธ�
4
(หนวย : ลานตัน)
ประเทศที่สงออกสูงสุด
5
และปร�มาณการ
6
สงออกสุทธ�
7
(หนวย : ลานตัน)
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1
2

รัสเซ�ย

72%
245.2
ลานตัน

ของปร�มาณการซ�้อ
ทั้งหมดมาจากทว�ป

ประเทศที่นำเขา และสงออก

โอมาน

มีการซ�้อ-ขาย LNG รวม

ประเทศ
ที่เปนผูขาย

ปาปวนิวกินี

ทั่วโลก

34 19
ประเทศ
และมี

เกาหลีใต

ป 2558
ทั่วโลก
มีผูซ�้อ

ประเทศที่สงออกสูงสุด
และปร�
าณการส
งวออกสุ
ย2016
: ลาEdition
นตัทนธ�)17
ที่มา : ม
GIIGNL
Annual(หน
Report

โรงงานผลิ
ต
มิสเตอร LNG
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ประเทศที่ตั้งโครงการผลิต
มิสเตอร LNG ในปจจ�บัน
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เนือ่ งจาก LNG มีเทคโนโลยีการผลิต จัดสงและเก็บรักษาทีม่ คี วามเฉพาะตัว ธุรกิจ LNG จ�งตองใชเง�นลงทุนสูง
โดยมูลคาการลงทุนตลอดกระบวนการอาจอยูร ะหวาง 4-8 พันลานดอลลารสหรัฐฯ และใชระยะเวลาในการดำเนินการ
กอสรางโครงสรางพื้นฐานไมต่ำกวา 5 ป
โดยผูผลิตจะตองลงทุนในการสำรวจ และผลิตแหลงกาซธรรมชาติที่มีปร�มาณสำรองกาซฯ ที่เ หมาะสม
ในเช�งพาณิชย ลงทุนสวนของการผลิตหร�อแปลงสภาพเปน LNG ผานโรงงาน Liquefaction Plant ในแตละโครงการ
จะมีตนทุนที่แตกตางกันตามขนาด สภาพแหลงกาซฯ และสภาวะตลาดในชวงตัดสินใจการลงทุน โดยเง�นลงทุนหลัก
จะอยูในสวน Liquefaction Plant คือประมาณ 30-45 เปอรเซ็นตของทั้งหมด

ประเทศที่ตั้งโครงการผลิต
มิสเตอร LNG ในอนาคต

ขอมูลป 2558

สำหรั
บผูบซผู�้อซจะรั
บผิบดผิชอบการลงทุ
นในส
วนวStorage
Tank
เพื่อเพืเก็่อบเก็LNG
และและ
Regasification
Plant
สำหรั
�้อจะรั
ดชอบการลงทุ
นในส
น Storage
Tank
บ LNG
Regasification
Plant
เพื่อเพืเปลี
่ยนสถานะ
LNG
เปนเปกนากซ าซโดยมี
ระยะเวลาในการก
อสร
างประมาณ
4-54-5
ป ป
่อเปลี
่ยนสถานะ
LNG
โดยมี
ระยะเวลาในการก
อสร
างประมาณ
นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนในสวนของเร�อขนสง LNG ทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ สามารถปองกันการแลกเปลีย่ น
้ ยังนมีทาง
การลงทุ
นในสรวาคาเร�
นของเร�
ง งLNG
ลี กั กษณะพิ
ศษ สามารถป
องกันสการแลกเปลี
ความรอนไดนอกจากนี
ตลอดการเดิ
จ�งทำให
อมีอรขนส
าคาสู
และตทีอม่ งมี
ารสั่งเจองล
วงหนากรณี
รางเร�อใหมย่ น
ความรอนไดตลอดการเดินทาง จ�งทำใหราคาเร�อมีราคาสูงและตองมีการสั่งจองลวงหนากรณีสรางเร�อใหม
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โครงสรางราคา LNG

ปจจ�บัน ราคาซ�้อ-ขาย LNG มีความแตกตางกันตามภูมิภาค
และมีโครงสรางราคาแตกตางกัน ซ�่งสามารถแบงราคาตลาดออกเปน 3 ภูมิภาค ไดแก

ตลาดภูมิภาคอเมร�กาเหนือ ใชดัชนีราคา Henry Hub (HH)
ซ�่งเปนราคาเนื้อกาซธรรมชาติที่สงผานตามทอกาซฯ
แตยังไมไดรวมคาเปลี่ยนสถานะกาซเปนของเหลวและคาขนสง

ตลาดภูมิภาคยุโรป ใชดัชนีราคา National Balancing Point (NBP)
ซ�่งเปนราคาเนื้อกาซธรรมชาติที่สงผานตามทอกาซฯ ในสหราชอาณาจักร
แตยังไมรวมคาเปลี่ยนสถานะกาซเปนของเหลวและคาขนสง
เชนเดียวกับดัชนีราคา Henry Hub

หากนำเขา LNG จากอเมร�กาเหนือมาไทย
คาเนื้อกาซ ณ ราคา Henry Hub
คาแปรสภาพกาซเปนของเหลว
+
คาแปรสภาพกาซเปนของเหลว
คาขนสงผานเร�อชนิดพิเศษ
คากาซที่สูญเสียในกระบวนการผลิตและขนสง

ราคา LNG ณ ประเทศไทย
ดังนั้น LNG จ�งมีราคาคอนขางสูง เนื่องจากมีกระบวนการ
ที่เกี่ยวของหลายขั้นตอนทั้งการขนสงและนำไปใชงาน

ตลาดภูมิภาคเอเช�ย ใชดัชนีราคา Japanese Crude Cocktail (JCC)
ซ�่งเปนราคาอางอิงนำเขาน้ำมันดิบโดยเฉลี่ยของประเทศญี่ปุนในแตละเดือนที่ประกาศ
โดยกระทรวงพาณิชยของญี่ปุน

รูใหรอบกับมิสเตอร

กับ Term Contract
LNG SPOT
ตางกันยังไงนะ?

การซ�้อขายในรูปแบบ

SPOT

คือ การซ�้อขาย LNG ที่มี
การสงมอบเปนรายเที่ยวเร�อ
โดยราคาซ�้อขายจะอางอิง
กับราคา LNG ในตลาด
ตามชวงเวลานั้นๆ
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การซ�้อขายในรูปแบบ

Term Contract

HH
Markets
LNG
Pipe

Trinidad

Algeria
W.Africa

NBP

Middle East

JCC
S.E.Asia
Australia

คือ การซ�้อขาย LNG ที่มีการสงมอบสินคา
อยางตอเนื่องเปนระยะเวลาที่แนนอน
โดยราคาที่ทำการซ�้อขายจะคำนวณ
ตามสูตรราคาที่อางอิงกับดัชนี
ราคาน้ำมันหร�อราคากาซฯ
ตามขอตกลงในสัญญา
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ป 2558 ประเทศไทยใชกาซธรรมชาติเฉลี่ย 4,764 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
โดยใช เ พื ่ อ การผลิ ต ไฟฟ า ถึ ง 60% ในขณะที ่ แ หล ง ก า ซฯ ในประเทศสามารถผลิ ต ได
เฉลี่ยเพียง 3,852 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ประเทศไทยจ�งตองพึ่งพาการนำเขากาซฯ
จากประเทศเพือ่ นบาน อาทิ สหภาพเมียนมา ซ�ง่ สามารถตอทอสงกาซฯ เช�อ่ มถึงกันได

การจั
ด
หาก
า
ซฯ
การจัดหากาซฯ

ความตอ
องการใช
งการใชกกาาซฯ
ซฯ
ความต

7%
C 1 (มีเทน)
กาซธรรมชาติ

อุตสาหกรรม 14%
NGV (CNG) 6%

C 3 & C4 (โพรเพน+บิวเทน)

กาซฯ จาก 18%
เมียนมา
75%

วัตถุดิบปอนเขาปโตรเคมี
กาซธรรมชาติ
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สัดสวน
ใชสักดาสซฯวน(%)
กาซฯ (%)

ภาคไฟฟา 60%

LNG

กาซฯ จากแหลง
ในประเทศ

แตงแกหล
งกาทัซฯ
ทัง้ ในประเทศไทยและสหภาพเมี
ยนมา
หากไม
สำรวจเพิ
ม่ เติ
มปร�
มาณกาซฯ
าซฯที่เคย
แตแหล
าซฯ
้งในประเทศไทยและสหภาพเมี
ยนมา
หากไม
สำรวจเพิ
่มเติ
มปร�
มาณก
ทีเ่ คยผลิ
ไดกจ็ นะคออยลงและหมดไป
ยๆ นอยลงและหมดไป
งตอดงหยุ
ผลิ่อตซเพืออ่ มบำรุ
ซอมบำรุ
งตามแผนงาน
ผลิตได
ก็จะคอตยๆ
รวมทั้งรวมทั
บางชง้วบางช
งตอวงหยุ
ผลิตดเพื
งตามแผนงาน
เพื่อคง
เพื
อ
่
คงประสิ
ท
ธ�
ภ
าพการจ
า
ยก
า
ซฯ
ในระยะยาว
นอกจากนั
น
้
สั
ญ
ญาซ�
อ
้
ก
า
ซฯ
จากสหภาพเมี
ย
นมา
ประสิทธ�ภาพการจายกาซฯ ในระยะยาว นอกจากนัน้ สัญญาซ�อ้ กาซฯ จากสหภาพเมียนมาก็จะทยอยหมดอายุลง
ก็จะทยอยหมดอายุ
ลงา LNG เพื่อทดแทนปร�มาณกาซฯ ที่ขาดหายไปเปนแหลงพลังงานสำรอง
ไทยจ�งตองนำเข
ไทยจ�่นงคงทางด
ตองนำเข
า LNG
เพื่อทดแทนปร�
มาณกาซฯ ที่ขาดหายไปเปนแหลงพลังงาน
และสรางความมั
านพลั
งงานให
กับประเทศในระยะยาว
สำรองและสรางความมั่นคงทางดานพลังงานใหกับประเทศในระยะยาว

20%

กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) สำหรับครัวเร�อน
การเพิ่มมูลคาในธุรกิจตางๆ

เทน)
C2C(อี2 เ(อี
ทน)
C3C(โพรเพน)
3 (โพรเพน)

บรรจ�ภัณฑ

ยานยนต

การกอสราง

เคร�่องนุงหม

อุปกรณเคร�่องใชไฟฟา

C 3C&3 &C4C(LPG)
4 (LPG)
โรงแยกกาซ
ธรรมชาติ

C5+C(NGL)
5+ (NGL)

การเกษตรและอื่นๆ
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มาบตาพุดแอลเอ็นจ�เทอรมินอล
สถานี
สเตอรแหLNG
ของไทย
สถานีรรับับ-จ-จายายมิLNG
งแรกของไทย

เพื่อเปนการเตร�ยมความพรอมรองรับเช�้อเพลิงทางเลือกใหกับประเทศ
และเสร�มความมั่นคงในการจัดหากาซธรรมชาติในระยะยาว
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 คณะรัฐมนตร�มีมติเห็นชอบตามมติของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (มติเมือ่ วันที่ 23 ธันวาคม 2547) ทีเ่ ห็นชอบ
ใหบร�ษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปนผูจัดทำแผนการนำเขากาซธรรมชาติเหลว
(Liquefied Natural Gas : LNG) ปตท. โดยบร�ษทั พีทที ี แอลเอ็นจ� (PTTLNG)
จำกัด
จำกัด (PTTLNG)
จ�งไดดำเนินการกอสรางโครงการสถานีรับ-จาย LNG ระดับสากล “มาบตาพุด
แอลเอ็นจ�เ ทอรมินอล” จ.ระยองและเร�่มเปดดำเนินการเช�งพาณิชย ในไตรมาส
ที่ 3 ของป 2554

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2547-2548
ราคาน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มสูงข�้น

17

คณะรัฐมนตร�มีมติเห็นชอบให
พฤษภาคม
บร�ษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เปนผูจัดทำแผนการนำเขามิLNG
สเตอร LNG

รูใหรอบมิสเตอร LNG
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สถานีรับ-จาย มิLNG
สเตอร
แหงLNG
นี้ ถือแห
เปนงนี้
ถืสถานี
อเปนรสถานี
-จายแหLNG
แหงแรกในไทยและ
ับ-จายรับLNG
งแรกในไทยและ
ในเอเช�ยตะวันออกเฉียงใต เปนการเปดประตูสู
แหลงพลังงานกาซธรรมชาติที่สำคัญจากทั่วโลก…

ความสามารถในการรั
บ-จาบย-จมิาสยเตอร
ความสามารถในการรั
LNGLNG
Map taMap
PhuttaLNG
PhutTerminal
LNG Terminal
(ต.มาบตาพุด(ต.มาบตาพุ
อ.เมือง จ.ระยอง)
ด อ.เมือง จ.ระยอง)

สว่ นขยาย
สวนขยาย
รวม
2
ระยะที่ 1 ระยะทีระยะที
่ 1 ่ 2 ระยะที
(Extension)
(Extension)
ป 2560 ป 2560
ป 2562 ป 2562
การเปดใชงานการเปดใชงปาน2554 ป 2554
1 อทา
จำนวนทาเทียจำนวนท
บเร�อ าเทียบเร�

1 ทา1 ทา

รองรับการนำเข
า และ
รองรั
บการนำเขา และ
แปรสภาพ LNG
แปรสภาพ LNG5
(ลานตันตอป(ล
) านตันตอป)

5 5

LNG Recieving Terminal
แหงใหม จ.ระยอง

(บานหนองแฟบ อ.เมือง จ.ระยอง)

รวม
ป 2565

1 ทา -

- 2 ทา

2 ทา 1 ทา

5 1.5

1.5 11.5

11.5 7.5

3
3 160,000
160,000 m160,000
m3 m160,000
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มาบตาพุดแอลเอ็นจ�เทอรมินอล

ทุกกระบวนการดำเนินงานภายในมาบตาพุดแอลเอ็นจ�เทอรมินอล
เปนไปตามมาตรฐานสากลอยางเครงครัด
มีกมีารตรวจสอบติ
ดตามอย
างใกล
�ดตออเนืเนื่อ่องงและมี
ระสิทธ�ภาพสูยง
การตรวจติดตามอย
างใกล
ช�ดชและต
เพื่อปความปลอดภั
งคมง ดัและชุ
่นใจได
วา
และมีประสิดัทงนัธ�้นภสัาพสู
งนั้นมสัชนจ�
งคมงมัและชุ
มชน
จ�งมั่นใจไดวา ปตท. จะดำเนินงานดวยความมุงมั่น และตั้งใจ
ภายใตพื้นฐานสำคัญ นั่นคือ “ความปลอดภัย” อยางสูงสุด…
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ประเทศไทยเร�่มนำกาซธรรมชาติในอาวไทยมาใชตั้งแตป 2524 เพื่อลดภาระ
จากการนำเขาน้ำมันดิบ ในระยะแรกเราใชกาซฯ เพื่อเปนเช�้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาเปนหลัก

1
ฟร�

ดาวน โหลด
แอพพลิเคชั่น

3 ขั้นตอน อานสนุก
กับมิสเตอร LNG

• ในระบบ iOS ไดที่

ตอมากาซฯ ถูกนำมาใชประโยชนไดหลากหลายข�้น ทั้งเปนกาซหุงตม (LPG)
เปนเช�้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม เปนเช�้อเพลิงในรถยนต (NGV) และเปนวัตถุดิบของ
อุตสาหกรรมปโตรเคมี สรางเสร�มเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑปโตรเคมี
และอุตสาหกรรมตอเนื่องไดอยางมากมาย เร�ยกไดวาคุณประโยชนของกาซธรรมชาตินั้น
ตอบโจทยความตองการใช ในทุกภาคสวนไดอยางแทจร�ง

Free Download
Layar App

For iOS, application from

• ในระบบ Android ไดที่
For Android, application from

2
เปดแอพพลิเคชั่น Layar

สองไปที่บร�เวณหนาภาพ
ที่มีสัญลักษณ์

สัมผัสหนาจอบนขอความ “tap screen to scan”

tap screen
to SCAN

แตในวันนี้ กาซฯ ที่เราผลิตไดเองมีเพียง 75% ของความตองการใช ในประเทศ
และตองนำเขากาซฯ จากสหภาพเมียนมาและซ�้อ LNG จากตางประเทศ รวมๆ แลวอีก 25%
นับวันกาซฯ ในอาวไทยก็มีแตจะลดลงและหมดไปในที่สุดหากไมมีการสำรวจเพิ่มเติม
นอกจากนั้นสัญญาซ�้อกาซฯ จากสหภาพเมียนมาก็จะทยอยหมดอายุในไมกี่ปขางหนา
แมวาการนำเขา LNG ดูเหมือนจะเปนคำตอบ แตการสำรอง LNG
จำเปนตองมีการวางแผนการลงทุนสรางคลังจัดเก็บลวงหนา และมีโครงขายพลังงานรองรับ
การนำเขา LNG ปร�มาณมากๆ มาใช ในการเรงดวนนั้นจ�งเปนไปไดยาก
พลังงานที่ใชกันในวันนี้ คือผลของการวางแผน และทำงานตอเนื่องอยางนอย 15 ป
และการทำงานของเราในวันนี้ก็เพื่อผลอนาคตของไทยในภายหนา
ดังนั้น เร�่องพลังงานตองมองใหลึก รอบดาน และมองใหยาว
เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป…
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มิสเตอร LNG อยากใหทุกคนตระหนักถึงการใชพลังงานอยางคุมคา
และใหความสำคัญกับปญหาพลังงานที่อาจจะขาดแคลนสักวันหนึ่ง
เรามาชวยกันประหยัด รูคิด รู ใช ชวยกันอนุรักษพลังงาน
ใหลูกหลานไทยไดมีใชอยางยั่งยืนกันนะครับ…

3
ภาพและเสียง
จะปรากฏตอสายตาคุณ
Picture and sound will show on your device
Discover
interactive content

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
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