
แผนบรหิารจัดการกาซธรรมชาติ 
พ.ศ. 2558 - 2579 
(Gas Plan 2015)
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ความตอ้งการใชแ้ละการจดัหากา๊ซธรรมชาตติามแผนเดมิ

หลกัการของการจดัทาํแผน
การใชก้า๊ซธรรมชาตขิองประเทศมแีนวโนม้สงูขึน้ ขณะทีป่รมิาณการผลติในประเทศกลับลดลง ประเทศจงึตอ้งพึง่พา 
LNG นําเขา้มากขึน้ ทําใหต้น้ทนุราคาเชือ้เพลงิสงูขึน้ อกีทัง้มคีวามเสีย่งทีจ่ะขาดวัตถดุบิป้อนอตุสาหกรรมปิโตรเคมี

แนวโนมตามแผนเดมิ
• การผลิตกาซในประเทศเริ่มลดลง

ตั้งแตป 2560
• โรงแยกกาซเริ่มรับกาซไดต่ํากวา 

50% ของกําลังรับ ในป 2572
• อัตราการนําเขา LNG เพิ่มขึ้น

เฉลี่ย 19.9%/ป 
• ตองพึ่งพา LNG นําเขา 100% 

ตั้งแตป 2577
• นําเขา LNG มากถึง 5,500 ลาน 

ลบ.ฟุตตอวัน หรือ 40 ลานตันตอ
ป ตั้งแตป 2573

แผนกา๊ซมเีป้าหมายเพือ่บรหิารจัดการดา้นการใชแ้ละการจัดหากา๊ซธรรมชาตขิองประเทศ ตามแนวทาง 4 ดา้น คอื

1) ชะลอการเตบิโตของการใชก้า๊ซธรรมชาติ
2) รกัษาระดบัการผลติจากแหลง่ในประเทศใหย้าวนานขึน้
3) จดัหาและบรหิารจดัการ LNG
4) พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่รองรบัการนําเขา้ LNG

LNG
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1. ชะลอการเตบิโตของการใชก้า๊ซธรรมชาติ

ลดการพึง่พากา๊ซในการผลติไฟฟ้าโดย
กระจายเชือ้เพลงิ ตามแผน PDP 2015

37%

ประหยัดพลงังานของกา๊ซในอตุสาหกรรมจากแผน 
EEP 2015

พัฒนาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืกตามแผน 
AEDP 2015

ปี 2579 ลดการใชพ้ลังงานไดป้ระมาณ 89,672 GWh และ ลดการ
สรา้งโรงไฟฟ้าไดป้ระมาณ 10,000 MW [เป้าหมาย – ลด EI ลง
30% จาก ปี 2553]

จาก 64% ลดลงเหลอื 37% ในปี 2579

- เพิม่สดัสว่นไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน จาก 8% เป็น 20%

- สง่เสรมิการผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิขยะ ชวีมวล กา๊ซชวีภาพ 
แสงอาทติยแ์ละลม

- พัฒนาพลังงานหมนุเวยีนตามรายภมูภิาค (Zoning)

64%
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ประมาณความตอ้งการใชก้า๊ซธรรมชาตริองรบั PDP2015 - กรณีฐาน
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เรง่รัดการเปิดใหย้ืน่ขอสทิธสิํารวจและผลติปิโตรเลยีมรอบใหม ่เพือ่เพิม่โอกาสในการ
สํารวจหาปิโตรเลยีมและสง่เสรมิการลงทนุ

2. รกัษาระดบัการผลติจากแหลง่ในประเทศใหย้าวนานขึน้

หาแนวทางบรหิารจัดการแหลง่กา๊ซธรรมชาตทิีส่มัปทานจะสิน้อายใุน
ปี’65-66 เพือ่ใหก้ารผลติแหลง่กา๊ซสําคญัเป็นไปอยา่งตอ่เนือ่ง

- การประเมนิเบือ้งตน้คาดวา่มปีรมิาณทรัพยากร กา๊ซธรรมชาต ิ1–5 ลา้นลา้น  ลบ.ฟตุ และ นํ้ามันดบิ 20-50 
ลา้นบารเ์รล 

- เกดิการลงทนุไมน่อ้ยกวา่ 5,000 ลา้นบาท

- แหลง่ดงักลา่วผลติกา๊ซธรรมชาต ิรอ้ยละ 76 ของกําลังการผลติกา๊ซธรรมชาตขิองประเทศ

- จําเป็นตอ้งหาขอ้ยุตแิละไดแ้นวทางบรหิารจัดการฯใหไ้ด ้5 ปีก่อนสิน้สุดอายุสัมปทาน 
(ภายในปี 2560) มฉิะนัน้ผูร้ับสมัปทานฯจะหยดุลงทนุเจาะหลมุและตัง้แทน่หลมุผลติเพิม่

จัดทําแผนการลดปรมิาณกา๊ซธรรมชาตทิีไ่มผ่า่นโรงแยกกา๊ซ เพือ่สง่เสรมิการใชก้า๊ซอา่ว
ไทยใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ และรักษาอายแุหลง่กา๊ซในอา่วไทยใหน้านขึน้

- ก๊าซธรรมชาตจิากอ่าวไทยมีองค์ประกอบที่มีคุณค่า เมื่อผ่านโรงแยกก๊าซจะไดว้ัตถุดบิที่สามารถใชใ้น
อตุสาหกรรมปิโตรเคม ี 

- กา๊ซธรรมชาตผิลติจากอา่วไทย 80% ผา่นโรงแยกกา๊ซ อกี 20% สง่ตรงเขา้โรงไฟฟ้า จงึควรลดสดัสว่นกา๊ซ
อา่วไทยทีส่ง่ตรงเขา้โรงไฟฟ้านี ้โดยนํา LNG มาเสรมิ เฉพาะในชว่งที ่LNG มรีาคาลดลง  
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เปรยีบเทยีบกบัแผนเดมิ

ยดือตัราการผลติทีร่ะดบัปัจจบุนัได ้7-8 ปี

มกีา๊ซอา่วไทยป้อนโรงแยกกา๊ซเพือ่เป็นวัตถดุบิน
อตุสาหกรรมปิโตรเคมจีนถงึปลายแผน

การเตบิโตของการนําเขา้ LNG ลดลง 9.9%/ปี
จากแผนเดมิ

สดัสว่นการพึง่พา LNG ลดลง 29% ในปี 2579

ลดการนําเขา้ LNG ลงกวา่ 20 ลา้นตนัตอ่ปี

• แหลงกาซในประเทศเริ่มลดลงในป 2568
• โรงแยกกาซรับกาซไมต่ํากวา 50% ของกําลังรับ จนถึงป 

2579
• อัตราการนําเขา LNG เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10%/ป 
• พึ่งพา LNG นําเขา 71% ในป 2579
• นําเขา LNG สูงสุดที่ 24 ลานตันตอป ในระยะ 20 ปขางหนา

ใน
ประเทศ
71%

เมยีนมาร์
18%

LNG
11%

แผนการจัดหากา๊ซธรรมชาตริะยะยาว (กรณีฐาน)

29%
LNG
71%

2558 2579



8

0

5

10

15

20

25

30

2558 2563 2568 2573 2578

ลา้นตนัตอ่ปี

ความตอ้งการ LNG กรณีฐาน LNG Terminal ระยะที ่1&2

ปี 2560 : LNG ระยะที ่2
(10MTA)

แผนการดาํเนนิงาน
1. จัดหา LNG และพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่รองรับใหเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการ ตามแผนกรณีฐาน 

2. สง่เสรมิใหเ้กดิการแขง่ขนัในธรุกจิ LNG โดยเพิม่จํานวนผูจ้ัดหาและจําหน่าย และกํากบัให ้Third 
Party Access :TPA เกดิขึน้อยา่งเต็มรปูแบบ ทัง้ระบบทอ่สง่กา๊ซและ LNG Terminal

3. จัดตัง้หน่วยงาน เพือ่ใหก้ารสนับสนุนและกํากบัดแูลดา้นการจัดหา LNG

3. การหาแหลง่และการบรหิารจดัการ LNG ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
4. มโีครงสรา้งพืน้ฐาน และกตกิาทีส่อดรบักบัแผนจดัหา
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คาดการณค์วามตอ้งการ LNG
LNG Terminal: มาบตาพดุ จ.ระยอง
กําลงัรับ LNG Terminal: 
ระยะที ่1: 5 MTPA 

เร ิม่เดนิเครือ่ง ปี 2554
ระยะที ่2: เพิม่เป็น 10 MTPA 

ในปี 2560

LNG Terminal: มาบตาพดุ จ.ระยอง
กําลงัรับ LNG Terminal: 
ระยะที ่1: 5 MTPA 

เร ิม่เดนิเครือ่ง ปี 2554
ระยะที ่2: เพิม่เป็น 10 MTPA 

ในปี 2560

ระยะ 20 ปีขา้งหนา้ ความตอ้งการ LNG นําเขา้มแีนวโนม้สงูขึน้ (เพิม่เป็น 24 ลา้นตนั/ปี จากปัจจบุนั 2 ลา้นตนั/ปี) โดย
คาดวา่มลูคา่การนําเขา้จะสงูถงึประมาณ 400,000 ลา้นบาท/ปี
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