
ประวัติแหล่งน ้ำมันสิรกิิติ์ 
 

 วั นที่  1 2  มกร าคม  พ . ศ .  2 526  สม เ ด็ จพร ะนา ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์  
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เสด็จพระราช
ด้าเนินทรงประกอบพิธีเปิดแหล่งน ้ามันลานกระบือ และได้พระราชทานนามอัน
เป็นสิริมงคลยิ่งให้แก่แหล่งน ้ามันลานกระบือแห่งนี ว่า “ แหล่งน ้ามันสิริกิติ์ ” 

แหล่งน ้ามันสิริกิติ์ ได้รับการค้นพบเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2524 โดย
บริษัทไทยเชลล์เอ็กซพลอเรชั่นแอนด์โปรดักชั่น จ้ากัด หรือ ไทยเชลล์ มีการ
ค้นพบน ้ามันปริมาณมากพอในเชิงพาณิชย์  จนถึงปัจจุบันแหล่งน ้ามันสิริกิติ์ก็
ยังคงเป็นแหล่งน ้ามันบนบกขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2528  บริษัท ปตท.ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
จ้ากัด     ( มหาชน ) หรือ ปตท.สผ. ได้เข้ามาเป็นผู้ร่วมทุนในการส้ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมในพื นที่สัมปทาน เอส 1 โดยที่ ปตท.สผ. ถือหุ้น 25% และ ไทยเชลล์
ถือหุ้น 75% ต่อมาในเดือน มกราคม พ.ศ. 2547  ปตท.สผ. ได้ซื อหุ้นทั งหมดของ
บริษัทไทยเชลล์ ท้าให้ ปตท.สผ. เป็นเจ้าของสัมปทาน เอส 1 ทั งหมดและ
กลายเป็นผู้ด้าเนินการส้ารวจผลิตและพัฒนาปิโตรเลียมจากแหล่งน ้ามันสิริกิติ์ 

นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนลานกระบือ ที่มีแหล่งน ้ามันดิบบนบกที่
ใหญ่ที่สุดของประเทศท่ีอยู่ในอ้าเภอลานกระบือ 

 

ก้ำเนิดปิโตรเลียม 
 

 ปิโตรเลียม  มาจากรากศัพท์ภาษาละติน  2  ค้าคือ  “เพตรำ” แปลว่า  
หิน  “โอเลียม” แปลว่า  น ้ามัน  รวมความแล้วหมายถึง  น ้ามันที่ได้จากหิน 
 ปิโตรเลียม  เป็นเชื อเพลิงชนิดหนึ่งที่เกิดจากซากพืชซากสัตว์ทั งบนบก
และในทะเล   หรือมหาสมุทรเม่ือหลายสิบหลายร้อยล้านปีก่อน  โดยเมื่อสิ่งมีชีวิต
เหล่านี ตายลง บางส่วนจะเน่าเปื่อยผุพัง  และเม่ือมีสภาพแวดล้อมเหมาะสม  ซาก
สิ่งมีชีวิตเหล่านั นก็จะย่อยสลายกลายเป็นสารอินทรีย์  และสะสมรวมตัวอยู่กับ
ตะกอนดิน  เมื่อเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงในเวลาต่อมา  ชั นตะกอนนี จะจม
ลงเรื่อย ๆ  พร้อมกับเกิดกระบวนการเปลี่ยนสภาพของสารอินทรีย์ไปตามล้าดับ
ขั นตอน  จนกระท่ังเป็นปิโตรเลียม  โดยมีความร้อน  และความดันภายในโลกเป็น
ปัจจัยส้าคัญในกระบวนการเปลี่ยนแปลง 

 

 
 
  
 
 



 
ปิโตรเลียม  ทั งส่วนที่เป็นของเหลวและก๊าซจะไหลซึมออกจากชั นหิน

ตะกอนต้นก้าเนิด  ไปตามรอยเลื่อน  รอยแตก  รอยแยก  และรูพรุนของหิน  เช่น  
หินทราย  หินกรวดมน  หินปูน  ไปสะสมตัวอยู่ใต้ชั นหิน  ที่มีโครงสร้างปิดกั น
และมีความกดดันต่้ากว่า  เรียกว่า  แหล่งปิโตรเลียม  โดยชั นหินปิดกั นด้านบน
ต้องมีเนื อละเอียดเพ่ือกั นไม่ให้ปิโตรเลียมรั่วไหลออกไปได้  ส่วนใหญ่จะเป็น
หินดินดาน  และมักจะมีโครงสร้างเป็นรูปประทุนหรือโครงสร้างรูปโดม  แต่ถ้า
บริเวณนั นเกิดการทรุดตัว  ท้าให้มีแรงกดและแรงอัด  ประกอบกับเกิดปฏิกิริยา
เคมีที่อุณหภูมิต่้ากว่า 150 องศาเซลเซียส  สารบางส่วนจะระเหยไป  เหลือแต่
อินทรีย์สารที่มีลักษณะหยุ่น ๆ  คล้ายยาง  ผสมคลุกเคล้ากับตะกอนดินละเอียด  
ในที่สุดแข็งตัวกลายเป็นหินน ้ามัน  มีลักษณะคล้ายหินดินดาน  มีสารอินทรีย์อุ้ม
น ้ามันอยู่ในหิน  ซึ่งแหล่งน ้ามันแต่ละแหล่งจะมีอายุ  ขนาด และคุณภาพต่างกัน 

 

 
 
 

กำรส้ำรวจปิโตรเลียม 
 

 การส้ารวจปิโตรเลียม โดยการวัดคลื่นไหวสะเทือน ( Seismic Survey ) 
เป็นวิธีหาแหล่งส้ารวจปิโตรเลียมที่ให้รายละเอียดความถูกต้องของลักษณะและ
โครงสร้างธรณีวิทยาใต้ผิวดินได้ดี ส้ารวจได้ลึกจากผิวดินหลายกิโลเมตร แต่
ค่าใช้จ่ายสูง 
 การท้าให้เกิดคลื่นไหวสะเทือนในพื นผิวโลกบนบกโดยใช้วัตถุระเบิดหรือ
ใช้รถสั่นสะเทือน ( Vibroseis Truck ) คลื่นไหวสะเทือนจะเคลื่อนผ่านชั นหินใต้
ผิวโลกถึงระดับลึก 3,000 - 5,000 เมตร ( แหล่งกักเก็บปิโตรเลียมที่พบใน
ประเทศไทยอยู่ที่ 1,000 – 3,000 เมตร ) และสะท้อนกลับขึ นมาบนผิวโลกสู่
ตัวรับคลื่น ( Geophone ) ความเร็วคลื่นจะแปรผันตรงกับความหนาแน่นของชั น
หิน โดยชั นหินที่มีความหนาแน่นต่้า มีความพรุนและมีของเหลวหรือก๊าซแทรกอยู่ 
คลื่นเสียงจะผ่านได้ช้ากว่า ( ใช้เวลามากกว่า ) การเดินทางในชั นหินที่มีเนื อแน่น
ซึ่งรอยเลื่อนและการโค้งงอของชั นหิน ท้าให้เกิดการหักเหของคลื่น ส่งผลต่อการ
แสดงลักษณะโครงสร้างธรณีวิทยาของชั นหิน 

 
 



 
 

 ภายหลังจากการส้ารวจคลื่นไหวสะเทือน เป็นขั นตอนการประมวลผล
ข้อมูลและการแปลผลข้อมูล ผลการศึกษาข้อมูลการส้ ารวจแสดงด้วย
ภาพตัดขวางของแผนที่โครงสร้าง และความหนาของชั นหินและลักษณะ
ธรณีวิทยาใต้ผิวดินลงไป เพ่ือพิจารณาว่าบริเวณใดน่าจะมีปิโตรเลียมกักเก็บอยู่ 
น้าไปสู่การเจาะส้ารวจ พิสูจน์ว่ามีปิโตรเลียมอยู่จริงหรือไม่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กระบวนกำรผลิตปิโตรเลียมจำกแหล่งสิริกิติ์ 
 ปิโตรเลียมที่ผลิตได้  อันประกอบไปด้วย  น ้ำมันดิบ  น ้ำ และก๊ำซ
ธรรมชำติ นั น จะถูกล้าเลียงจากฐานผลิตต่างๆ เข้าสู่สถานีผลิตลานกระบือ 
เพ่ือแยกเอาส่วนประกอบทั ง 3 นี ออกจากกัน  โดยกระบวนการผลิตขั นแรก  
คือ กำรแยกเอำก๊ำซออกจำกของเหลว   โดยผ่านถังแยกที่ เรียกว่า 
Separator  ส่วนมี่เป็นก๊าซจะถูกส่งผ่านส่วนบนของ  Separator  และส่วน
ที่เป็นของเหลวก็จะถูกส่งผ่านส่วนล่างไปสู่ถังรองรับน ้ามันดิบที่ได้จาก
กระบวนการผลิต  เพื่อท้าการแยกน ้าออกจากน ้ามันดิบ 
 ก๊าซธรรมชาติ ที่แยกออกมาได้จะน้าไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการ 
โดยส่วนใหญ่จะเข้าสู่โรงแยกก๊าซเพ่ือผลิตก๊าซหุงต้ม (LPG) อีกส่วนหนึ่งน้ากลับไป
อัดลงหลุมเพ่ือช่วยเพ่ิมอัตราการไหลของน ้ามันดิบ และน้าไปใช้เป็นเชื อเพลิงใน
การผลิตไฟฟ้าภายในสถานีผลิต ก๊าซที่เหลือจากโรงแยกก๊าซจะถูกส่งไปเป็น
เชื อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าลานกระบือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย และสถานีผลิตก๊าซธรรมชาติ ส้าหรับยานยนต์ (NGV) ของ ปตท. ต่อไป 
 น ้ามันดิบและน ้า ซึ่งเป็นของเหลวที่ถูกแยกออกมา จะถูกส่งไปยังถัง
ขนาดใหญ่ เพ่ือให้น ้าแยกตัวออกจากน ้ามัน น ้ามันดิบจะแยกตัวลอยสูงขึ นเพ่ือรอ
การขนถ่ายลงสู่รถบรรทุกน ้ามัน ในขณะที่น ้าจะแยกตัวลงสู่ก้นถังเพ่ือรอการเข้าสู่
ระบบน ้าบัดก่อนที่จะน้าไปอัดทิ งในหลุมที่ระดับความลึกกว่า 1,000 เมตร เพ่ือ
ไม่ให้มีผลกระทบต่อน ้าบาดาล 
 
 
 
 
 



แหล่งน ้ามันสิริกิติ์ ในปัจจุบัน ผลิตน ้ามันดิบเป็นปริมาณประมาณร้อยละ 
3 ของปริมาณน ้ามันดิบที่บริโภคในประเทศและเป็นแหล่งน ้ามันดิบบนบกที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ น ้ามันดิบ “ เพชร ” ที่ผลิตได้ ขายให้กับ บริษัท 
ปตท.สผ. จ้ากัด ( มหาชน ) เพ่ือน้าไปกลั่นที่โรงกลั่นเป็นน ้ามันส้าเร็จรูป ก๊าซ
ธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน ้ามันดิบน้าไปผลิตเป็นก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ( แอลพีจี ) ขายให้กับบริษัท ปตท.สผ. จ้ากัด ( มหาชน ) ส้าหรับ
บริโภคในเขตภาคเหนือของประเทศ ใช้เป็นเชื อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ที่
โรงไฟฟ้าลานกระบือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและใช้เป็นเชื อเพลิง
ส้าหรับยานยนต์ ที่สถานีผลิตก๊าซธรรมชาติส้าหรับยานยนต์ ( NGV ) ของบริษัท 
ปตท. จ้ากัด ( มหาชน ) 
 

 
 
 
 
 
 


